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Нэгэдэхи бyлэг
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Зунай hyyлшын hарын эхин багаар yбhэ хуряалгын тyлэг дундаа ябажа байхада, yбгэд хyгшэд болон yхи хyyгэд гэрээ харуу
hалжа yлэнхэй. Энэ жэлдэ дунда hургуули дyyргэhэн yyри хоёр басагад Байгал далайн уhанда шунгаhанай, тамарhанай hyyлээр, эрье
дээрэхи алтан шаргал элhэн дээрэнь амаржа хэбтэнэ. Эдэ хоёрhоо
халта дyy хyбyyд, басагад yбhэ хуряалганда гаранхай. Загаhашад
онгосонуудайнгаа элюурнyyдые ээм мyрэ дээрээ тээжэ табяад,
эдихэ хоолоо хэhэн сyyмхэеэ бариhан Мэдэгмаагай эсэгэ бусад
нyхэдтэеэ хамта загаhа губшуурдахаяа гэрhээ гараа hэн. Мyнoo тэдэнэй онгосо Байгал далай дээрэ нэгэл газарта тогтоод, уhанай нюрууда yлгыдyyлнэ. Тэрэнэй дээрэнь hууhан загаhашадай толгойнууд шохойлдоод, далайн долгинууд соо онгосотоёо хамта нэгэ
yгы, нэгэ бии болоно.
Тарганшаг бэетэй, бyдэнтэй нюуртай Мэдэгмаа хоёр yбдэгoo
тэбэрижэ элhэн дээрэ hуугаад, далайн долгиндо хэлбэлзэжэ байhан
онгосонуудые ехэл анхаралтайгаар харана. Тэрэ басаганай эсэгэ
бултанhаа yндэр байhан тула онгосмо соо hуухадаашье, бусадhаа
илгаран харагдадаг байгаа. Теэд далайн долгин, тэрэ басаганай hанал бодолые тааhан юумэндэл, наада бариhан шэнги дээшэ, доошоо орожо халхална.
«Аба намайе yдэшэхэеэ ерэхэгyйл ха даа. Бидэ хоёрые дурамаа
раа харажал байгаа ёhотой», – гэжэ Мэдэгмаа сэдьхэжэ, эсэгэтэеэ
хахасажа ядаhандал, yни удаан харана. Тэрэ эсэгэдээ yдэшyyлхэ
гэhэн хyсэлэйнгoo бyтэхэгyй байhанда урмяаа таhаржа, уйдхар гуниглалда абташана. Хара баараар забhарнуудыень жэлэhэн, хара
шэрээр дээрэhээнь шэрдэhэн гурбан онгосонууд бархагуудаа уhа
руу хаяад, бэе бэеhээ холошогхон зайда харлана.
Тэрэнэй хани басаган гулдагар гоё бэетэй, сэб сэхэ хyлнyyдтэй,
сэбэр hайхан шарайтай, мэргэд hарадал адли хара нидхэтэй, ута
хара hорьмоhотай Ешигмаа толгойнгоо задарhан ута хара yhые
ара нюрга руугаа hэгсэржэ, гарайнгаа альгануудаар эльбэнэ. Гоёмсуу тэрэнэй улаан шэрээр будаhан гарайнь уташаг хюмhанууд наранай элшэ гэрэлhээ толоролдоод абана. Тэрэ аман соогоо дуу гyнгэнэжэ, асфальт шэнгеэр хатуу болоhон элhэн дээгyyр балериные
hажаалдан хатаржа, галтай харахан нюдooрoo сэлмэг тэнгэриие
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шэртээд, гарнуудаа хажуу тээшэнь тэниилгэжэ, шубуунай ниидэлгые hажаалдан, агаар аалиханаар hэлюурдэн, ээрсэг мэтээр эрьелдэнэ. Тиихэдэнь задарhан yhэниинь тэрэнэй нюур болон нюсэгэн
ара нюргыень аяшаан эльбэhэндэл hолжорно. Ешигмаа далайн
долгиной эрье дээрэхи элhэ эльбээд, hаба руугаа урдажа байhан
шагайсаа уhан соогуур хатаран эрьелдэhээр, хани басаганайнгаа
хажууда ерээд:
– Байгал далаймнай ямар сэбэр уhатайб даа! Мылэ, шампунь
хэрэглэнгyйгooр yhэнэйнгoo сэбэр болотор угаабаб… Ээх, манай
эдир залуу наhан yнгэржэл байна даа. Эндэхи тосхонуудайнгаа
олохон хyбyyдэй зyрхэ сэдьхэлые хyлгyyлэгдээ, ээх даа!.. Yгы Мэдэгмаа, шиниимни ханилан нyхэсэдэг Агваан шамаяа yдэшэхэеэ
ерэхэ гy? – гэжэ гэнтэ hонирхобо.
– Мэдэнэгyйб, – гэжэ Мэдэгмаа богонихоноор харюусаба.
– Тэрэшни мyнooдэр шинии ябахые мэдэнэ юм гy?
– Мэдээ ааб даа. Минии дуулгаашьегyй hаа, хyршэнэрынь дуул
гаа бэзэ даа. Yдэшэхэеэ ерэнэ гy, болино гy, ooрынь дуран, – гэжэ
Мэдэгмаа хайша хэрэгээр хэлээд: «Ешигмаа шэнги гулдагар гоё бэе
тэй, сэбэр hайхан шэг шарайтай байхаяа яагаабиб даа? Бурхан намда
сэбэр hайханиие бэшэ, харин Ешигмаада yршooгoo», – гэжэ бyтyy
хэн сэдьхэлдээ шэбшэнэ.
– Ши бидэ хоёр хара ажал хэнгyй, залуу наhаяа хyхюу зугаатайгаар yнгэргэе, – гээд, Ешигмаа гараараа агаар hэлюурдэн, шоргоолжон мэтэ матаргайгаа уян нугархайгаар хyдэлгэжэ, хани басаганайн
гаа хажууда хатархадаа, энэдхэг дуу шадамар бэрхээр аянгалуулан
дуулана.
«…Ноёдой hамгад хубсаhа хунараа угаажа, эдеэ хоолоо шанажа байдаггyй гэлсэгшэ, ресторан, кафедэ орожо эдеэлдэг. Ноёной hамган болоо hаа, шимни жаргахал байнаш даа», – гэжэ Мэдэгмаа сэдьхээд, хани басаганайнгаа хатархые hайхашаан харана,
аялга дууень анхаран шагнана.
– Эдир залуу наhан хyнyyдтэ нэгэл дахин yгтэнэ, – гэжэ Ешигмаа хатарха хоорондоо хooрooгoo yргэлжэлyyлнэ. – Энэ наhаяа
хyхюу зугаатайгаар yнгэргooгyй hаа, yтэлхэ наhандаа зугаалан сэнгэхэмни гэжэ hанаhанай дэмы даа. Эрэшyyл бyхэн, илангаяа ноёдhайд сэбэр hайхан hамгатай болохые оролдодог гээшэ…
– Автобус ерэхэ дyтэлбэ, абаад ябаха юумэнyyдээ суглуулая, –
гэжэ Мэдэгмаа дурадхаад, хyл дээрээ бодошобо.
Ешигмаа хатархаяа болёод, хубсаhа хунараа yмдэхэ хоорондоо:
– Мэдэгмаа, би гансашье эрэшyyлэй бэшэ, мyн наада харагша4

дай зyрхэ сэдьхэл татажа, халуун альга ташалганда хyртэхэ ёhотойб. СССР болон хари гyрэнyyдээр концерт наада табижа, yзэсхэлэн hайхан газарнуудые хараха хyсэлэнтэйб, – гэжэ сэдьхэжэ ябадаг
hанал бодолоо дууhан хэлэбэ.
– Ши гоё hайханаар хатарна, дууланаш. Шинии энэ хyсэл бэелхэнь болтогой! – гээд, Мэдэгмаа хубсалжа дyyргээд, далай тээшэ
эрьежэ хараба.
Далайн эрьеын элhэн талмайhаа холодожо ябаhан хоёр басагад ногоон дээрэ гарамсаараа, гэр гэртээ тараба. Мэдэгмаа гэрэйнгээ хорёо руу орохынгоо урда тээ yшoo дахин далай тээшэ хараад,
эсэгэтэеэ харалсангyй, холын харгыда гараха болоhондоо, аалиханаар hанаа алдаба. Эдэнэр айлай ганса ганса басагад юм. Мэдэгмаа
гай эхэ эсэгэ хоёр yхибyyдтэй болохогyйдoo, дyтынгoo тyрэлhoo
энэ басага yргэжэ абаhан байгаа. Ешигмаа багашаг байхадаа, дyy
хyбyyтэй болоо hэн. Теэд тэрэ хyбyyн хоёртой боложо байхадаа,
тyргэн yбшэндэ дайрагдажа наhа бараа бэлэй. Тэрэ хyбyyнэй амиды
мэндэ ябаа hаа, Ешигмаа торгон соо хyльбэржэ, тоhон соо умбажа,
бэрхээр hураха hааб даа.
– Ямар удаан болонош?! Тyргooр эдеэлэ, автобус ерэхэ дyтэ
лoo. Абашни ажалдаа ошохынгоо урда тээ шамда харгын мyнгэ
орхёо hэн, – гээд, Мэдэгмаагай эжы халаадайнгаа хармаанhаа хамарай сэбэр пулаад соо орёоhон мyнгэ столой саана эдеэлжэ hуу
hан басагандаа yгooд, hанаагаа зобонгёор yргэлжэлyyлнэ. – Бy гээ,
саана холо хээрэй. Yдэшэлэн унтахынгаа урда тээ абаад ябаха
гэhэн юумэнyyдээ дахин хара. Илангаяа данса саарhануудни булта
гy гэжэ шалган бyридхэ.
Yсэгэлдэр yдэшэлэн эсэгэтэеэ халта уулзаад, ехэ юумэ хooрэлдэнгyй унтаhан Мэдэгмаагай досоо нэгэл юумэн дуталдаhан шэнги.
Ажалhаа эсэшоод ерэhэн эсэгэнь эдеэлээд, басагандаа олоншье
юумэ хэлэнгyй, толгойень yнэрдooд, орон дээрээ гарамсаараа хурхиршоо бэлэй. Теэд Мэдэгмаа эсэгэдээ хэлэхэ, хooрэлдэхэ гэhэн бодолоо yглooдэр болгоо hэн. Гэбэшье, эртэ yглooгyyр тэрэнэй hэрихэдэнь, эсэгэнь улаан наранаар ажалдаа гараад, гэртээ yгы
байгаа.
– Эжы, би таанадтаа туhа хyргэжэ, yбhэеэ абалсажа yрдихэгyй
байнаб, – гэжэ Мэдэгмаа халаглаhаар, эдеэлжэ дyyргээд бодоходоо, yргэлжэлyyлнэ. – Бyхы юумэмни бэлэн, бy hанаагаа зобогты.
Гансал таанадни…
– Бидэ яашахабибди даа. Харин шимнай hургуули хэжэ yзэ.
Эсэгэшни нэгэ арга оложо, yбhэ болон тyлеэгээ бэлдэнэ бэзэ, – гээд,
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тэрэнэй эхэ барижа байhан тулуураа хараад, иигэжэ нэмэбэ. – Хэды
дохолоншье hаа, эсэгэдэш туhалхал байхаб. Харин ши номоол
yзэхэеэ бодо.
Мэдэгмаа томошогхон сyyмхэдээ хэhэн хубсаhа хунараа yшoo
дахин бyридхэн шалгаад, абаад ябаха данса саарhануудаа нэгэ нэгээр хараhанай hyyлдэ, эсэгынгээ yгэhэн мyнгэ пулаадтай шэгтэнь
гартаа абаад, тэрэнээ багахан булгайр сyyмхэдээ хэбэ.
2
Ешигмаа гэртээ оромсоороо, эхынгээ бэлдэhэн эдеэень яаралтайгаар эдишэбэ. Загаhашадай губшуураар бариhан загаhануудаа
тушаадаг пунктда олзыень тушаан абадаг, заримдаа далайдашье
гаралсадаг ажалтай Мягмар Хэшэгмаа хоёр басаганайнгаа хажууда
hуугаад, яаралтайгаар эдеэлхыень энхэрэн байжа харана.
– Ши ooрыгoo hэгсэгэнyyрби гэжэ мэдэ. Энэшни шинии саашанхи хуби заяанда hаалта хэжэ болохо бшуу даа. Бэеэ наринаар,
hайнаар абажа яба. Тэндэшни манай эндэхи хyдoo бэшэ, хото-город – ехын газар гээшэ. Hайнаар дээдэ hургуулидаа hура, хyбyyдээр танилсажа ехээр бy гyйлдэ. Yхибyyтэй болгоод хаядаг хyбyyдшье байдаг гээшэ. Хэрбээ yхибyyтэй болоо hаа, шамда хосорhон
хэрэг, hургуулида hуралган дyyрээ гэжэ мэдэ, – гэжэ эрилтэ ехэтэй
Мягмар эсэгэнь басагандаа hургаал заабари хэлэжэ, хашараажа
эхилбэ. Ешигмаа дутуу ядуу эдеэлээ болоод, hууриhаа бодошобо.
– Ешигмаа, hуу! Минии хэлэхые хадуужа, шагнажа аба! Мyнoo
ши минии hургаал захяаhаа хашаржа залхуураад, дутуу эдеэлбэ
гyш?!
– Аба, садааб… Хyлисэ, аба, хэлэгшыеш хуу hанажа абааб.
– Hуу гэнэб! Аха хyнэй, минии урдаhаа абяа бy гара! Аха заха
хyнyyдэй хэлэхые шагнажа hура! Ши ородуудые hажаалдажа, эхэ
эсэгэеэ, аха захатанаа хапуусын шyлэн щи гээшэш гэжэ хандадаг
болобо гyш? Харана гyш? Аба эжы хоёршни hууhан зандаа. Аха
захатадай бодоходонь, залуушуул бододог байгты!
– Хyлисэ, аба, – гээд, Ешигмаа hууридаа hууба.
– Хyлисэ бэшэ, хyлисэгты гэдэг бай! Аймагай сээнтэртэ байжа,
арбадахиие дyyргэхэдэш, аба эжы хоёршни хажуудаш байгаагyйнь,
hургаал заабари хэлээгyйнь энэ боложо байна.
– Мягмар, басаганайнгаа харгыда гарахада, хэрэлдээ бy yyсхэ.
Автобус ерэхэ дyтэлбэ. Бидэ урид тогтодог газартань ошоод, автобус хyлеэе… – гэжэ басагаяа хайрлаhан Хэшэгмаа хooрэлдooгoo
ондоо тээшэнь залахые оролдобо.
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Мягмар сарбуугайнгаа часы хараад:
– Мэдэжэл байнаб. Минии «а» гэхэдэ, ши «б» гэбэш. Басагандаш ухаа орог гэжэ хэлэнэб, – гэжэ hамгандаа гэмэрбэ.
Хэшэгмаа аяга соо hy хэжэ, басагандаа hарбайхадаа:
– Ямаанай hy уугыш даа. Харгышни, хэхэ хэрэгyyдшни hyн
шэнги сагаан байхань болтогой,– гэбэ.
Мягмар сарбуугайнгаа часы дахин хараад:
– Ябахаар болобобди. Кино, таансаар зайнгyй, номоо hайнаар
yзыш даа, – гээд, басаганайнгаа томошог сyyмхэ богоhын хажууhаа
абаад, газаашаа гараба.
Ешигмаа эжынгээ hарбайhан hy уугаад, эхэтэеэ нюусаяа шэбэнэлдэhээр, яаралгyйгooр газаашаа гараба.
Тэдээнтэй зэргэлжэ холо бэшэхэнэ hуудаг Солбонтоной хорёогойнь ябаган хаалта нээгдэжэ, Мэдэгмаа дохолон эжытэеэ hубарилдаhаар yйлсэдэ гараба. Тулуураа тулаhан эжынь басагандаа
богонихоноор юушьеб хэлэжэ дyyргээд, тэбэрин таалаба. Ешигмаа
аба эжы хоёроо тэбэрижэ таалаад, газарта байhан сyyмхэеэ абаад,
ерэжэ ябаhан Мэдэгмаагай дyтэлхые хyлеэшэбэ. Мэдэгмаа гэрhээ
хэдэн алхам хэмсээрээ, ара гэдэргээ хаража, хорёогойнгоо газаа зог
соhон эжыдээ гараа арбагануулба.
– Би таанадые yдэшэhyyб, сyyмхэеэ намда yгэ, – гэжэ Мягмар
дурадхаад, басаганайнгаа гарhаа сyyмхынь абаба.
Эгээл энэ yедэ Агваан онгосотой мотоциклоо хyршэгэнyyлhээр
тэдэнэй хажууда тогтоод:
– Hуугты. Хото ошохо автобус ерэжэ ябана. Би таанадые тогтодог газартань абаашаад yгэhyyб, – гэбэ.
Мягмар басаганайнгаа сyyмхые онгосодонь хэбэ. Агваан Мэдэгмаае угтажа урдаhаань ошоод, сyyмхыень абажа, онгосо соохи
Ешигмаагай сyyмхэ дээрэ табиба. Тиихэдэнь гурбадахи хyнэй hууха
сyлoo hууриин yгы болобошье hаань, Мэдэгмаа хyлнyyдээ yбдэгooрoo нугалан тохиилгожо онгосодо, Ешигмаа мотоциклой
арын hуурида hууба. Хара хyхэ утаа хойшонь шэдэлhээр, тэдэнэй
hууhан мотоцикл hууриhаа хyдэлбэ. Мэдэгмаа тулуураа тулан зогсожо, гараараа hарабшалаад хаража байhан эжыдээ, Ешигмаа аба
эжы хоёртоо гарнуудаа арбагануулан, ара гэдэргээ харана.
Тэдэнэй автобусой тогтодог газарта ерэхэдэ, хyнyyд автобуста
hуужа байба. Ешигмаа ooрынгoo сyyмхэ онгосо сооhоо абаад, автобуста hуумсаараа, сyлoo hуури хани басагандаа эзэлбэ. Автобусой жолоошоной дохёо yгэжэ яаруулхада, Агваантай хooрэлдэжэ
зогсоhон Мэдэгмаа автобуста оробо; Агваанай ханилдаг басаганайнгаа сyyмхэ hарбайн.
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– Мэдэгмаа, hанаагаа бy зобо, хуу hайн байхабди. Бэшэг бэ
шэжэ байгаарай, – гэжэ хэлэжэ yрдеэд, гараа арбагануулhаар зогсоходонь, автобус hууриhаа хyдэлжэ, нээлтэтэй yyдэн хаагдашаба.
Сyyмхэеэ бариhан Мэдэгмаа автобусай тyргэдэhэн ябадалда
yлгыдyyлжэ, уйтахан забhартай hууринуудай хоорондуур ябажа,
hууридаа hуугаад, hууриингаа тyшэлгые тyшэжэ, налайба. Автобус
ябадалаа улам тyргэдхэбэ. Ешигмаа хажуудахи сонхоёо нээгээд, тол
гойгоо бултайлгаад, ара гэдэргээ хараба. Автобусой хойноо
yлoohэн тооhон гэзэгын адагта зогсоhон Агваан гараа тэдэнэртэ
арбагануулна.
Ешигмаа сэхэлдижэ hуумсаараа:
– Нээлтэтэй сонхоор hэрюун орожо байг… Мэдэгмаа, Агваан
шамда гараа арбагануулhаар зандаа зогсоно. Та хоёр бэе бэедээ
олиггyй ехээр дурланхайнууд гээшэ гyт? – гээд, хyзyyгээ нугалан,
хани басаган тээшээ харашана.
– Ханилнабди даа, – гэжэ Мэдэгмаа аалиханаар хамар дороо
гyбэрбэ.
– Ханилхада – хэншье хорихогyй. Харин хадамда гарахаяа бy
яара. Яарахада даараха гэжэ yгэ байдаг. Багшанарай дээдэ hургуули
дyyргэтэршни, Агваанhааш yлyy дээрэ хyбyyд олдохо байха. Гyйгooшэ болохо хурдан yреэ hyрэг адуун соо yсooхэн дайралдадаг
гээшэ. Наhанайнгаа нyхэрые олон хyбyyдэй дундаhаа шэлээрэй, –
гэжэ олон юумэ мэдэхэ юм шэнги Ешигмаа yyри басагандаа ухаа
заабарилна.
3
Мэдэгмаагай Багшанарай, Ешигмаагай Соёл-культурын дээдэ
hургуулинуудта hураhаар байхада, бурханай yгэhэн yдэр хоногууд
хойно-хойноhоо hубарилдажа, хyйтэн yбэл yнгэршэбэ. Газаа ду
лааржа, саhан хайлажа эхилээ…
Нэгэтэ yдэшэлэн боложо байхада, хани хоёр басагад «Прогресс» кинотеатрай хажууда уулзашаба. Yнинэй уулзаагyй тэдэ
хоёрто хooрэлдэхэ юумэн ехэ, теэд хубиингаа хэрэгээр яаража
ябаhан тула, сарбуугайнгаа часые хараад-хараад абана.
– Ешигмаа, yдэртoo, илангаяа yдэшэ, yглooгyyр хyйтэн байна,
ши дан эртyyр капрон оймhондоо ороош. Эхэнэр хyн дороhоо дааража болохогyй гэлсэгшэ, – гэжэ Мэдэгмаа хани басагандаа hанаагаа зобонгёор хэлэбэ.
– Мэдэнэб. Хyбyyдэй дура зyрхые татахын тула бэе тамираа
гамналтагyй. Намайешни мэдээжэ боложо ябаhан поэт хyбyyн рес
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торанда уряа. Би яаража ябанаб, шишье кинодо орохо гээл хаш.
Дахин уулзатараа баяртай, – гээд, Ешигмаа тос-тос алхалан, кинотеатрай саагуур орошобо.
«Энэ богонихон саг соо хани басагамни ондоол боложо байна
даа», – гэжэ Мэдэгмаа сэдьхэhээр кинотеатрай хэрэлсы ooдэ бушуу
хан гараба.
Ешигмаагай ресторанда дyтэлхэдэ, уригша хyбyyн хэрэлсы дээ
рэhээ буужа, гарhаань хyтэлooд, хyгжэм дуугаар хyнхинэжэ байhан
гэртэ оромсоороо, хубсаhа yлгэдэг газарта ошобо; тиигээд гyйдэ
лooрoo шахуу Ешигмаагай урда, хойнонь гаража байгаад, субыень
тайлан абажа байхадаа:
– Галина Ивановна, hайхан yдэшooр! – гэжэ мэндэшэлээд, хубсаhануудаа шара сайбар yhэтэй, наhатайшаг эхэнэртэ yгэбэ.
Тэрэ эхэнэр абяа дуугyйгooр тэдэнэй хубсаhа абажа yлгэсэдэ
yлгooд, хабтагар багахан сайр номернуудые hарбайхадаа:
– Таанадые hайхан yдэшooр. Сагаа hайнаар yнгэргэгты, – гэжэ
хэлээд, Ешигмаае толгойhоонь капрон оймhотой хyлнyyд хyртэрнь
хараад абаба.
– Баярлаа, – гээд, поэт хyбyyн номернуудые абажа, Ешигмаае
hугадан хyтэлooд, ресторанай заал руу алхалшаба.
«Хубсаhа yлгэдэг эхэнэртэй танил юм байна. Тэрэ эхэнэр
эрэшyyлэй хyндэ ямбада хyртэжэ, субаяа тайлуулхыем хараба. Хотын хадаал хотын хyбyyн, хyдooгэй hаа, ooрынгoo хубсаhа тайлаад
лэ, минии хубсаhа хамhалсан тайлажа абахагyй hэн», – гэжэ Ешигмаа омогорхон хабархажа, сэдьхэлдээ бyтyyхэн баярлаба.
– Ешигмаа, сонхын хажуудахи сyлoo столдо ошожо hууя. Yдэр
байхада, hууха hуурияа, эдихэ эдеэгээ, ууха ундаяа захяа hэм. Yдэшэ
болоходо, эндэ сyлoo hуури олохогyйш. Энэ манай hууха стол
хэбэртэй, – гэбэ тэрэ хyбyyн. Тиигээд стол дороhоо стул гаргаад,
Ешигмаае hуулгаба.
Урал амаяа, нидхэеэ будаhан официанткын дyтэлжэ ерээд, фартугайнгаа хармаанhаа саарhа ручка хоёрые гаргахада, поэт хyбyyн
yдэр захиhан захилаа дурдаадхиба. Тиихэдэнь тэрэ басаган толгойгоо дохёод ябашаба. Шэнэ сагаан самса дээрээ галстук зyyhэн поэт
хyбyyн костюмайнгаа хармаанhаа ном гаргажа, дээрэнь юушьеб
бэшэжэ оробо. Ресторан соо hууhан эхэнэр болон эрэшyyл нюдэнэйнгээ шэгшэгээр гулдагар гоё бэетэй, сэбэр hайхан шарайтай
Ешигмаае hайхашаан харана. Yнишье болонгyй, официантка захиhан эдеэ, болор хундагануудые, таглааень нээhэн «Мадера» гэжэ
архи асаржа, тэдэнэй урда табиба.
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Поэт хyбyyн тэрэ официанткада баяр хyргooд:
– Энэ номоо шамда бэлэглэнэб, – гээд, номоо Ешигмаада барюулба.
– Энэ ном ши бэшээ гyш? – гэжэ Ешигмаа hураха хоорондоо
мэнэ hаяхан бэшэhэн шyлэгыень уншана.
Урал дээрээ урихан миhэрэл задалхадаа, Ешигмаа тэрэ
хyбyyндэ бyришье hайханаар харагдана.
– Минии хоёрдохи ном, – гэжэ тэрэ хyбyyн хабархан хэлэхэдээ,
энэ басаганай зyрхэ сэдьхэлыень мэнэ бэшэhэн шyлэгooрoo татабал хаб гэhэн бодолдо абтаад, бэеэ hайрхан yргэлжэлyyлнэ. – Минии зохёожо бэшэhэн мyр бyхэн мyнгэтэ юм.
Ешиг…Ешиг…Ешигмаа,
Ехэ талаанда тудалдааб.
Сэдьхэл зyрхoo шамхандаа
Суранзандал татуулааб.
Халуун дураяа,
Хуби заяагаа
Бэлэглыш намдаа,
Гансал намдаа.
«Пушкин шэнги бэлигтэй хyбyyн юм байна. Энэ хyбyyндэ хадамда гарабашье хамаагyй гээшэл ха. Теэд намhаа халта набтар
байгаашань – халагламаар», – гэжэ Ешигмаа сэдьхээд, тэрэнэй гар
барижа, шэнэ номоорнь амаршалба.
– Зай, хэр бэ? – гэжэ поэт хyбyyн hураба.
– Бараг хэбэртэй, – гэжэ Ешигмаа харюусаад: «Уhанай гyнзэгые мэдээгyй аад, гуталаа тайлажа бy бай гэгшэдэл, хадамда гарахаяа яаралтагyй, hайнаар шалгаха хэрэгтэй», – гэжэ сэдьхэмсээрээ, yргэлжэлyyлбэ. – Хаана хyдэлнэш, хэр ехэ салинтай, гэр
байратай гyш?
Поэт хyбyyн hула архиhаа хоёр хундага дyyргээд, хyхюутэйгээр энеэhэнэй hyyлдэ:
– Ойлгооб. Мyнooнэй басагад: «Мyнгэн, диплом, гэр гурбатай
гyш?» – гэжэ асуудаг юм даа. Энээн тухай хэлэхэеэ мартаад байhандамни – хyлисэ.
Диплом, байрагyй поэдyyд
Дэлхэй дээрэ дyyрэн юм даа.
Аяа хайрата Ешигмаа,
Альган дээрэмни ябахалши.
Ажал минии – хэблэлдэ,
Автомобильда хyрэхэ мyнгэ
Абдараар дyyрэн абахалби...
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Ешигмаа аягyй байдалда орожо, абяа гарахаяа болишоод,
ooрыгoo сэдьхэлдээ зэмэлжэ, толгойгоо халта гунхуулаад, тэрэнэй
урдаhаа лyнхын хараба.
– Мyнгэ алтан олдохо. Ши бэшэ, харин би… энээн тухай hанаа
гаа зобоодог байхаб. Зай, танилсаhанай тyлoo нэгэ-нэгые бариялши,
– гэжэ поэт хyбyyн дурадхаба.
Тэдэ хоёр архияа хундагын хахад хyрэтэр уугаад, захижа аса
руулhан эдеэгээ яаралгyйгooр эдинэ. Забhарал хэhэн хyгжэмшэд
вальсын хyгжэм гyйсэдхэжэ эхилбэ. Ресторан соо hууhан хyбyyд hуу
риhаа бодожо, хамта гy, али хажуудахи столнуудай саана hууhан
басагад, бэреэдyyдые хатарта урина. Тэдээнhээ холо бэшэхэнэ hуу
hан эрэшyyлэй нэгэн харасаяа Ешигмааhаа hалгаангyй hууна.
Ешигмаа тэрэ хyбyyнэй хатарта урихаяа зэhэшэнхэй байхые тухайлаад:
– Хатархамнай гy? – гэжэ поэт хyбyyндэ хандаба.
– Хyлисэ. Халта хyлеэ. Энээнээ дууhан ууя, тиигээд …– гэжэ
тэрэнэй хэлэхын тэндэ хажуудахи столдо hууhан эрэшyyлэй нэгэн
тэдэ хоёрто ерэжэ, толгойгоо халта дохин мэндэшэлээд:
– Танай зyбшooлooр хатан дангиныетнай хатарта урижа болохо гээшэ гy? – гэжэ зyбшooл эрибэ.
– Ooртэнь хандагты, – гэжэ поэт хyбyyнэй хэлэхэлээр, хатар наа
данда дуратай Ешигмаа hууриhаа бодошобо.
Зyбшooл эригшэ хyбyyн Ешигмаае хyтэлooд, хатарагшадай
дунда оробо. Хатархадаа бэрхэ тэдэ хоёр олоной анхарал татажа,
халуун альга ташалганда хyртэнэ. Эрьелдэхэдээ, Ешигмаагай юбкынь богонихон хормой эрбээхэйн далинуудаа дэбиhэншyyгээр дээ
шээ хooрooдхинэ. Тиихэдэнь нэбтэ харагдадаг капрон оймhоной
саанаhаа тэрэнэй гуя бyхыдoo харагдахадал гэнэ. Столдо hууhан
эрэшyyл дуратай инаг гансаяа алдабаш гэhэншyyгээр поэт хyбyyе
шоо yзэнгеэр харана. Хyгжэмшэд бусадhаа онсо илгаран хатарhан
тэдэ хоёрые, илангаяа Ешигмаае hайхашаажа, уриханаар миhэрэлдэнэ. Теэд тэдэнэй миhэрэлдээн наада бариhаншуугаар поэт
хyбyyндэ yзэгдэнэ. Поэт жэмэсэй шyyhэ уудаг фужер соо ooртoo
дyyрэн архи юулээд, тэрэнээ хyнтэрyyлжэрхибэ. Тиихэдээ тэрэ архиhаа юм гy, али Ешигмаатай хатарагша хyбyyндэ сухалаа хyрэhэндoo юм гy, хасарнуудынь гансата улайшаба. Тэдэ хоёр шадамар
бэрхээр, уян нугархайгаар, хyнгэн солбоноор эрьелдэнэ. Стулайнгаа тyшэлгые тyшэжэ hууhан поэт хyбyyн вальсын хyгжэмэй дyyрэхые тэсэжэ ядан хyлеэнэ.
Удангyй вальсын хyгжэм дyyрэбэ… Хатарта уригша хyбyyн
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Ешигмаагай тохоног дороhоо дyнгэн баряад, hуугша столдонь хyргэжэ, баяр баясхалан хyргэжэ толгойгоо дохёод, ooрынгoo hуури
тээшэ ошобо. Поэт хyбyyн сэбэр hайхан дангинаяа ондоо эрэдэ алдажа байна гyб гэhэн жyтooрхyy бодолдо абтажа, ямаршье баяргyйгooр танилсажа байhан басагаяа угтаба.
– Бэрхээр хатарна, – гэжэ Ешигмаа суг хатарагшаяа магтаад,
эдеэлжэ эхилбэ. – Аягалыш...
Жyтooрхэжэ, шэг шарайгаа хубилгажархиhан хyбyyн юушье
дуугарангyй, хоёр хундагаяа архяар дyyргэбэ. Официантка халуун
эдеэ асаржа, стол дээрэ табиба.Тэдэ хоёр архияа уугаад, халуун
эдеэнhээ эдихэ хоорондоо, энэ тэрэ юумэн тухай хooрэлдэжэ эхилбэ.
Поэт хyбyyн архи уухадаа, уур сухалаа тарааба. Ешигмаагай хатарагша хyбyyгээ бултанhаа hайнаар хатарhыень хэлэхэдэ, поэт
хyбyyн ooрыгooшье магтаад абана.
Энэ yедэ эрэ эхэнэр хоёр хyгжэмшэдтэ ошожо, шэбэнэлдэн
хooрэлдэнэ. Эхэнэрынь микрофон тэдэнэй хажууhаа абаад:
– Бидэ хоёр, – гэжэ эхилбэ. – Олон жэлэй саана, Москва хотын
дээдэ hургуулинуудта hуража байхадаа, танилсаа бэлэйбди. Наhанаймни энэ нyхэр эгээл энэ yдэр ресторанда намайе уряагша hэн.
Тиихэдэ ресторан соо hуугшад «Москва шадарай hyниие» дуулаа
бэлэй. Энэ дуун ганса бидэ хоёрой бэшэ, олон оюутадай хуби заяае
ниилyyлhэн байха. Таанадые бидэнтэй хамта дуулахые уряалнабди.
Хyгжэмшэд тэрэ дуунай аялга наадажа, танилсаhан тэрэ yдэрoo тэмдэглэжэ байhан yбгэ hамган хоёр тэрэ дууе дуулажа эхилбэ.
Ресторан соо hуугшад yбгэ hамган хоёрые дахажа, бyхы дэлхэйгээр
тараhан тэрэ дууе хангюурдашаба.
Дуунай дyyрэхэдэ, тэндэ hуугшад альгаа ташажа, yшoo дуу дуу
лахыень гуйн: «Браво!» – гэжэ хашхаралдаба. Yбгэ hамган хоёр
гуйлтыетнай харюулхабди гэжэ толгойгоо дохёод, ямар дуу дуулахаяа зyбшэн шэбэнэлдэбэ.
– Тэрэ yе сагта бидэнэр энэ дуу дууладаг hэмди, – гэжэ тэрэ
эхэнэр дахин хэлэжэ эхилбэ. – Дуун гээшэ хуушардаггyй, харин бидэнэр хyгшэржэл ябанабди даа. Урдандаа дууладаг дуунуудаа дуулахадаа, мyн шагнахадаа сэдьхэлээ хyлгyyлэн, залуу болоhон шэнги
болодогбди. Тиихэдэ бидэнэр иимэ буряад нэгэ дуу дуулажа эхилээ
бэлэйбди.
Hyниин харанхы
Hyyдэр манан соо
Огторгойн одо мyшэдyyд
Ониб-ониб гэлдээ.
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Ешигмаа тэдэ хоёрые дахан дуулашана. Мyн тэндэ hуугшадай
дунда энэ дуунай хyгжэм болон yгэнyyдые мэдэгшэд тэдэнэртэй хоо
лойгоо ниилyyлэн дуулана.
Хэды холобиб,
Хэлыш инагни?
Золтойдоо шамтаяа
Золгоhойб даа.
Энэдхэг арадай аялгатай энэ дуунhаа Ешигмаа хэнhээшье
yлyyсэ ехээр сэдьхэлээ баярлуулан, шэг шарайгаа тодоруулба. Нэрь
емэ альга ташалган доро yбгэ hамган хоёр хyгжэмшэд болон хамта
дуулагшадта баяраа мэдyyлжэ, дохёод, гар гарhаа барилсажа, hууhан hууридаа ошобо. Тэдэ хоёрой hууридаа hуутар альга ташалган
зэдэлбэ. Тиихэдэнь Ешигмаа нэрьемэ альга ташалганда баhа хyртэhэйб гэhэн бодолдо абташаба. «Дээдэ hургуулида абтахын тула
энэдхэг дуу аман соогоо гyнгэнэн дуулажа, могой мэтээр нариихан
матаргайгаа уян нугархайгаар нугалан байжа хатархадамни,
шалгалта абадаг комиссиин гэшyyд намда yндэр сэгнэлтэ yгoo бэлэй. Мyнoo би олоной альга ташалганда хyртэхэ гээшэ гyб, али yгы
гy?» – гэжэ Ешигмаа hанаад, хyгжэмшэдтэ ошожо шэбэнэлдээд, тэдэнэй наанахи талмайда гараба.
Ешигмаагай энэдхэг дуу дуулажа эхилхэдэ, хyгжэмжэд
тyрyyшээр тааралдуулжа ядан наадаад, баймга хyгжэмыень аятай
зохидоор олоодхибо; тэрэ энэдхэг хатар гyйсэдхэхэдoo, аялга дуугаа ута богони болгон дуулана, уян нугархай бэеэ, илангаяа гар болон толгойгоо аятай зохидхоноор иишэ-тиишэнь нугалан хyдэлгэнэ; нарихан матаргайтай уусаяа хондолзуулан байжа, гэдэhэеэ
yлгыдэн hалгануулна. Тиихэдэнь тэрээндэ энэдхэг эхэнэрэй yмдэдэг саари болон хоёр нюдэнyyдэйнгээ дээрэхэнэ хэдэг хэмэл толбо
мэнгэ дуталдана. Зарим эрэшyyл анхаралаа хажуудахи хатандаа
бэшэ, харин Ешигмаада табижархёод, амаа ангайлдан, абяагyйхэн
hуужа, альгаяа ташана.
«Хатар наада харагшадай иимэ нэрьемэ халуун альга ташал
ганда хyртэхэ золтой байбалби», – гэжэ Ешигмаа сэдьхэхэдээ, досоо
гоо баярай галханиие бадараана. Поэт хyбyyн тэрэниие hайхашаан
хаража байтараа, Ешигмаагаа хэн нэгэндэ буляалгажа магадби
гэhэн бодолдо абтажа, гансата баярлахаяа болёод, альгаа ташажа
hууhан эрэшyyлые хаймадан харана. Мэнэ hаяхан Ешигмаатай хатарагша хyбyyн хyл дээрээ зогсоод, альгаа ташаха хоорондоо:
«Браво, биис!» – гэжэ хашхарна.
Ешигмаагай хатархаяа болиходо, ордоhолон ороhон аадарай
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шааяан мэтэ альга ташалган нэербэ. Ешигмаа бyгэдэндэ баяр хyргэжэ, хатарагшадай ёhо заншалаар, зyyн хyлooрoo богонихон алхам урагшань хээд, yбдэгoo нугалжа, хоёр гараа урдаа дэлгээд,
доро дохибо. Мэнэ hаяшаг дуу дуулаhан наhатайшаг yнooхи эхэнэр
yбгэнэйнгoo бэлэглэhэн сэсэгyyдые баряад, Ешигмаа тээшэ тyргэхэн алхалшаба.
Мyнoo тэрэ эхэнэр Ешигмаагай хажууда ерээд:
– Хорин табан жэлэй саана хубиингаа нyхэртэй танилсаа hэм.
Тиихэдэ хубиимни энэ нyхэр эгээл иимэ сэсэгyyдые намда бэлэглээ
бэлэй. Мyнoo бидэ хоёр хорин табан жэл хамта hууhанаа эндэ тэмдэглэжэ, эдир залуу наhаяа дурсан-дурсан hуунабди. Эдэ сэсэгyyдые шамда дамжуулан бэлэглэхэдээ, иигэжэ yреэнэб: сэсэг мэтэ сэбэрхэн шинии саашанхи харгы сэхэ сэбэр байг лэ, хубиингаа
нyхэртэй золгожо, хододоо жаргалтай ябаарайш! – гээд, сэсэгyyдээ
бэлэглэhэнэй hyyлдэ, тэрэниие тэбэрижэ, хасартань уралнуудаа хyргooд, дyтэ-дyтэхэнэ алхалан, hууридаа ошожо hууба. Хараха
янзада, урал амаяа,тэргэд hара мэтэ нидхэ болон yhэеэ будаhан,
бэедээ тааруухан хубсаhа yмдэhэн тэрэ эхэнэр сэхээтэн хэбэртэй.
Хyнэй гарhаа сэсэг бэлэг тyрyyшынхиеэ абаhан Ешигмаа шэг
шарайгаа гансата баяраар билтаруулжа, сэлмэг харахан нюдooрoo
ошо гал сасаруулна. Поэт хyбyyн, танилсаhан энэ басагандаа сэсэг
бэлэглээгyй тула, сэдьхэлдээ бyтyyхэн халаглажа, ooрыгoo зэмэлнэ.
Ешигмаа хyгжэмшэд тээшэ эрьежэ хараад, тэдээндэ баярые хyргэн,
толгойгоо доро дохибо. Самсынгаа сагаан заханууд доро богони
харахан эрбээхэй галстук зyyhэн, елэн хара костюмтай, буржагар
хара yhэтэй пианист, мyн тэрээндэл адляар хубсалhан хyгжэмшэд
энэдхэг дуу гyнгэнэн дуулажа хатарhан Ешигмаада баяр хyргэжэ,
толгойгоо доро дохино. Бууралтажа эхилhэн толгойтой пианист
Ешигмаада юушьеб хэлээд, костюмайнгаа энгэрэй хармаанhаа хабтагархан саарhан дээрэ хэблyyлhэн ooрынгoo хаяг yгэбэ. Поэт
хyбyyн хyл дээрээ бодоод, альгаа ташажа байhан, суг хатарагша
хyбyyень нюдэнэйнгoo шэгшэгээр hэмээхэн хараад, Ешигмаае хахад харгыдань угтажа, гараа тэрээндэ hарбайба. Тиигээд тэрэ Ешиг
маае хyтэлooд, ресторан соохи хyн зоной халуун альга ташалган
доро алхалан, hууридань асараад hуулгаба. Ешигмаа тэрээндэ гартаа баряад байhан визитнэ карточкаяа харуулба. Поэт хyбyyн пианистын ажалай болон эндэхи утаhануудай номернуудые уншамсаараа, атаа жyтooндэ абташаба.
Ешигмаа ресторанда уриhан нyхэр тээшээ хараад:
– Намайе суг хамта эндэ ажаллахые дурадхаа, яhала hайн салинтай юм ха. Дээдэ hургуулида hуража байhанаа хэлэхэдэмни:
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«Гансал yдэшэндoo, стипендиингээ хажуугаар мyнгэ олохош», –
гэжэ хэлээ, – гэжэ баяртайгаар хэлээд, ooрынгoo репертуар баяжуулжа, цыган, испан болон мексикан хатарнуудые хатаржа hураха
гэhэн бодолдо абтаба.
Поэт атаа жyтooндэ абташоод:
– Ямар юм даа, ондоо ажал дээрэ байха гэжэ hананаб. Эндэшни
архи тамхин хоёр болодог, – гэжэ hанаагаа зобоhон хэбэртэйгээр
хэлэбэ.
– Бишье тиигэжэ hананаб. Шам шэнги хyбхэгэр ехэ мyнгэтэй,
хyлисэ намайе… Эндэ ерэhэн ехэ мyнгэтэй баяшуул хyгжэмшэдтэ
энэ тэрэ хyгжэм болон дуу захихадаа, мyнгoo гамнангyйгooр бад
байса пианино дээрэнь табидаг юм ха, – гээд, Ешигмаа жэмэсэй
шyyhэ уушаба.
«Ешигмаа намhаа ехэ мyнгэ олоходоо болохо байна. Теэд
эхэнэрнyyд yдэшэндoo дуу хангюурдаха, таанса-маанса хатарха
бэшэ, гэрэйнгээ ажал хэхэ, yхи хyyгэдээ хараха уялгатай бшуу», –
гэжэ поэт сэдьхээд, улаан архи хажуудахидаа аягалха гэбэ. Ешигмаа архиhаа арсаhанаа мэдyyлжэ, хундагаяа альгаараа бyглэбэ.
– Ooрoo гансааран уужа байхадамни, ямар юм, yшoo нэгые барижархи, танилсаhанайнгаа тyлoo, – гэжэ поэт хyбyyн дурадхаад,
Ешигмаагай толгойгоо hэжэрхэдэнь, ooртoo аягалба.
Ешигмаа тэрэнэй урдаhаа уриханаар харан энеэбхилжэ, бэлэглэhэн ном дээрэнь пианистын yгэhэн визиткые табяад:
– Хyлисэ, иимэ ном хэблyyлхэдээ, хэды мyнгэ олоно гээшэбши?
– гэжэ hонирхобо.
– Хори, гуша.
– Хэды жэл болоод?
– Хоёр, гурбан жэл yнгэрooд байхада, минии номоо хэблyyлхэ
ээлжээн ерэдэг юм.
– Мyнoo хаана хyдэлнэш?
– Поэт, уран зохёолшод гэртээ ooрынгoo зохёол дээрэ hуудаг
юм. Мyнгэнэй тyлoo энэ-тэрэ ажалда, хэблэлэй газарнуудта ажалладаг зохёолшод нэгэшье номгyй байдаг…
Ешигмаа yглooгyyр эртэ бодожо, лекцидээ ошохо хyнби гэhэн
шалтаг баряад, тэрэ хyбyyндэ гэртээ хyргyyлээ hэн. Поэт хyбyyнэй
yглoo yдэшэлэн кинодо урихадань, сyлooгyйгoo урдаа баряад,
Ешигмаа арсаа юм. Теэд тэрэ хyбyyн нюргаар набтар, hайрхуу зантай байhандаа, Ешигмаада гологдожо байhанаа хаанаhаа мэдэхэб
даа? Гэбэшье, тэрэ хyбyyн Ешигмаагай хойноhоо хоёр hара тухай
нэтэрyyгээр ябаад, гологдоhоноо ойлгоо бэлэй.
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4
Амаралтын yдэрнyyдтэ Ешигмаа гэртэхидтээ ошохоёо болижо,
сyлoo сагаа сэнгyy hайханаар yнгэргэхэеэ уриhан энэ-тэрэ хyбyyдтэй ресторануудта орожо эдеэлээд, yнэн зyрхэнhoo дурлаhан юумэн
дэл, сээжэдэнь толгойгоо гунхуулан тyшooд, вальс, тангын хyгжэм
доро хатардаг болоhонhоо хойшо, концерт болон уран hайханай
фильмнyyдые харахаяа болинтобо. Тиихэдээ тэрэ yдэшэндoo ресторанда энэдхэг, мексикан болон цыган хатар гyйсэдхэдэг болоходоо, хyнyyдэй альга ташалганда хyртэхэhoo гадуур мyнгэ алтаар
элбэгжэжэ, гоё hайханаар хубсалжа эхилбэ. Харин хоёр платияа
hэлгэжэ yмдэдэг Мэдэгмаа yбшэн эхэ эсэгэ хоёртоо, дyyнэртээ хубсаhа хунар, эдеэ хоолой зyйлнyyдые хотын дэлгyyрhээ худалдажа
абаад, амаралта бyхэндэ гэртэхидтээ ошохо бyхэндoo унтари хэбтэрииень угаажа yгэдэг байгаа.
Айлай эрхэ ганса Ешигмаа басаган хара багаhаа хойшо гэдэhээ
yлдэжэ, хубсаhаар дуталдажа ябаагyй тула, эхэ, эсэгынгээ олоhон
мyнгooр нюур амаа будадаг, yнэтэй помадаhаа эхилээд, шэнэ моодын хубсаhа абадаг байhанаа, ooрoo мyнгэ олодог болоходоо, гэртэхидтээ ошохоёошье болинтобо ха юм. Басаганайнгаа удаан
ерэхэгyйдэ, тэрэнэй гэртэхид hанаагаа зободог болошоhон тула,
Мэдэгмаагай ерэхые хyлеэдэг, hонин дуулахаяа гэртэнь ошодог
байба. Теэд Мэдэгмаа муу юумэ гэртэхидтэнь дуулгангyй, хани басаганайнгаа сyлooгyй hуража байhан тухай хэлэдэг hэн.
Yнихэнэйшье гэртээ ерээгyй байhан Ешигмаа амаралтын нэгэ
yдэр гэртэхидтээ ерэбэ. Гэртэхидынь тарган малаа шарууhалжа,
мяхыень дэлгyyртэ абаашажа худалдаад, дээдэ hургуулияа дyyргэхэ дyтэлhэн басагандаа yгэхэ мyнгэтэй болонхой байба. Ешигмаа
эхэ эсэгэ хоёройнгоо бэлдэhэн мyнгэ абаад, хото-городоо бусаха
гэжэ тyхеэршэбэ.
Эрилтэ ехэтэй Мягмар басагаяа урдаа hуулгаад:
– Ши дээдэ hургуулияа дyyргэхэ дyтэлбэш, – гэжэ hургаал заабари хэлэжэ эхилбэ. – Дээдэ hургуули дyyргэхэдoo, саашадаа хаана,
ямар ажалда орохо хyмши даа? Тэрээн тухай уридшалан тyсэблэхэ,
бодожо yзэхэ шухала. Би yе наhаараа хyнэй урда hyy-hай гэжэ hайм
hараа, амынь тоhодоогyй хyм. Хото хyдoo хоёрой зон ондо-ондоо
ха юм даа. Багшанараа ресторанда урижа хyндэлooрэй, тэдэшни
ямар нэгэ ажалда оруулжа магад. Багшанаршни ута гартай хyнyyд
гээшэ, ажалда абаха хyнэйнгээ амыень тоhодохоёо бy марта, – гэжэ
хэлээд, басаганhаа харюу хyлеэжэ, урдаhаань сэхэ хараад hууба.
16

– Аба, hанаагаа бy зобоо, ажал олдохо... «Байгал» ансамбльда
хyдэлхэ hанаатайб.
– Би тэрэ ансамбль тухай дуулагшаб, газетэдэ бэшэдэг…
– Yшooшье ондоо эмхи зургаанууд намайе ажалда абахаяа дурадхаа юм.
– Хаана гээшэб? – гэжэ ехэл баяртайгаар Мягмар hураба.
– Yдэшын зургаанhаа hyниин нэгэ час болотор, – гэжэ Ешигмаа хэлэбэ.
– Оройдоол табан часай ажал юм байна, – гэжэ Хэшэгмаа эхэнь
хooрэлдooндэ оролсошоно. – Салингынь хэды юм?
– Тиимэ ехэ бэшэ. Эндэ…
– Эндэ гэжэ хаана гээшэб?! – гэжэ Мягмар hонирхон, басаганайнгаа yгые таhалба.
– Ресторанда хатарха, дуулаха ажал. Би ooрoo арсааб.
– Тэрэшни сэнгэжэ архидалгын газар, тэндэhээ холуур ябаарай… Зай, ши мyнoo бидэндэ сэхэеэ хэлэ: олон эрэшyyлтэй ханилна
гэжэ дуулааб. Мyнoo ши тэдэнэй хэнииень шэлээд, ханилна,
нyхэсэнэ гээшэбши?! – гэжэ Мягмар шэрyyншэгээр hураба.
Ешигмаа hанагдаа, хyлеэгдээгyй энэ асуудалдань харюусаха
yгэ оложо ядашоод, эхэ эсэгэ хоёроо ээлжэлyyлэн харашана. «Хэн
эдэнэртэ дуулгаба гээшэб? Мэдэгмаа бэшэ байха. Хоб -жэб эдэнэртэ
ходол тараажа ябадаг, эрэмдэг бэетэй Баян-Далайн ажал гээшэл ха.
Хото-город ходол ошодог тэрээндэ харагдахагyй гэжэ холуур ябагшалби. Шyдхэр абаг ехэ, хоб хэлэхэдэ тагнуул хэрэгтэй ха юм.
Тэрээнhээ бэшэ хэн дуулгахаб даа», – гэжэ Ешигмаа сэдьхэнэ.
Хэшэгмаа yбгэнэйнгoo мэхэ гаргажа, басаганhаа yгыень алдуулха
гэжэ hанаhые гансата тухайлаад, хooрэлдooгoo ондоо тээшэнь абаа
шаха yгэ оложо ядан, зyрхэ сэдьхэлээ шэмшэрyyлнэ.
– Хэнтэйшье нyхэсэнэ, ханилнагyйб. Hургуулияа дyyргэтэрээ
хадамда бy гара гэhэн танай захяае сyм дyyргэнэб, – гэбэ Ешигмаа.
– Худалаар! Минии таниха хyн шамайе хараа. Гэгээн сагаан
yдэр гудамжада хэнтэй тэбэрилдээд, таалалдаа hэмши?! Ресторан
гэжэ yгэ алдабаш. Хэнтэй ресторан, кафе юумээр ябанаш, yтэр хэлэ!
– гэжэ Мягмар залинта аадарай урда тээ наярhан тэнгэриин дуун
мэтэ шангаар хашхаран hураба.
Yйлoo харламаар юумэн дyтэлжэ байна гэжэ hанаhан Хэшэгмаа
басагаяа yмooрoo hаа, бyришье доро хараал шэрээлдэ хyртэхэ
байhанаа ойлгожо, yгэ дуугyйхэн жэхышоод hууна.
– Хэн хэлээб, хэн намайе харааб? Тэрэ намайе худалаар хардана. Хэнтэйшье тэбэрилдээ, таалалдаагyйб…
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– Худалаар бy хэлэ, хэнэй хэлэhээр яахашниб? – гэжэ Мягмар
басагаяа зyришэн, хэлэхэ гэhэн yгыень таhалдуулжа, уур сухалтайгаар yргэлжyyлэн ганиршаба. – Би шамда yнэншэнэгyйб! Минии
танил худалаар хэлэхэгyй, hай hанаhандаа тэрэ хэлэhэн байха. Би
шамайе эрбэгэнyyр гэжэ тон hайн мэдэнэб. Ши hyyлэй yедэ гэртэхидтээ ерэхэеэ болишоош.
– Тон харюусалгатай шалгалтадаа сyлooгyй бэлдэнэлби.
– Шамдал адли дээдэ hургуулияа дyyргэжэ байhан Мэдэгмаа
амаралта бyхэндэ ерэнэ. Шамайе хyлеэжэ ядаhан эжышни hанаагаа
зободог, автобусай ерэхые сонхоороо хаража hуудаг болошонхой,
Мэдэгмаае харгыдань угтажа хooрэлдэдэг. Мэдэгмаа шам тухай
муу юумэ хэлэдэггyй.
– Аба, намда hанаагаа бy зобогты. Хадам харида гаралган намда
эртэ, алдуу-эндyy гаргангyй, танайл заабаряар ябаналби, – гэжэ Ешиг
маа эсэгэеэ аргадангяар хэлэбэ.
– Хадамда гараагyй аад, yхибyyтэй болодог ушар олон юм.
Мyрoo алдаhан шамайе хэн hамга абахаб? Бодожо hайнаар yзэ!
Хурган бээлэйнyyдые hэлгэгшэдэл, энэш-тэрэш хyбyyдтэй гyйлдэнэ
хэбэртэйш. Ресторанда хyбyyдтэй орожо ябахыеш хараhан хyн намда дуулгаа.
– Аба, тэрээндэ бy этигыт. Би дээдэ hургуулида hурахынгаа хажуугаар, yдэшэндoo ресторанда дуу дуулана, мексикан, энэдхэг болон бусад хатарнуудые гyйсэдхэнэб, хатаралгынгаа мэргэжэлые
hайжаруулнаб… Энэ мэргэжэлни ерээдyй сагта намда шухала
хэрэгтэй болохо ха юм…
– Мягмар, басагаяа бy зобоогыш даа. Хадамда гарахамни эртэ
гэжэ хэлэжэл байна. Тyрyyшээр ямар хyбyyн бэ гэжэ хаража yзэхэ
хэрэгтэй ха юм, – гэжэ Хэшэгмаа басагаяа yмooрэн хэлэбэ.
– Аниргyй hуу! Hургуулияа дyyргэхэ, хадамда гараха саг дyтэ
лoo гэжэ мэдэг. Залуудаа хадамда гараагyй hаа, хyбyyдые шэлэ-шэлэhээр хyгшэршэхэ, – гэжэ Мягмар зyришэлдэбэ.
– Хадамда гараха саг эртэ, тиигэжэ байтараа, дyтэлoo гэхэш,
шинии юун гэhые ойлгоногyйб, – гэбэ Хэшэгмаа.
– Дyтэлoo гэнэб… Удаадахи амаралтада ерэхэдээ, ханилдаг
хyбyyгээ эндэ асаржа, бидэнтэй танилсуула, олон хyбyyдэйнгээ тон
найдамтайень ааб даа. Мyнoo бидэнтэй танилсуулаагyй hаа, хэзээ
танилсуулхабши? – гэжэ Мягмар хатуу эрилтэ табиба.
Тэдэнэй хooрэлдooн энэ тэдыгээр дyyрэжэ, эхэ эсэгэ хоёр басагаяа yдэшэжэ, газаашаа hубарилдаhаар гараба. Газаа сасаhан орооhо
тоншожо байhан тахяанууд уур сухалтай Мягмарhаа айжа, хоёр
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тээшэ хаха бутаран, харгы гаргаба. Тэдэнэй гудамжада гарахада,
Сэсэгмаа басагантаяа тэдэнэйдэ дyтэлжэ ябаба.
Мягмар тэдэниие мэндэшэлээд:
– Агваан ерэхэ дyтэлoo… Загаhашадай олзотой гy, али олзогyйшье бусаа hаа, би загаhа тушаан абадаг газартаа байха ёhотойб.
Харана гyш, Агваан таанадай саана ерэжэ ябана. Зай, басаган, захяаемни дyyргээрэй; hайнаар шалгалтаяа yгэжэ, дипломтой боло,
ерээдyйнгoo ажал тухай эртээнhээ бодо. Харгы замдаа hайн ябыш
даа, – гээд, басагаяа тэбэрижэ таалаад, ажалайнгаа газар тээшэ бушуухан алхалшаба.
– Ешигмаа, абынгаа захяаень дyyргэхэ болоболши даа. Нюусаяа намда хэлэхэ сyлoo саг шамда олдобогyй. Теэд хэнтэй ерэхэ
юмши даа, хooрхэймни? Гyльмэдэ ороhон загаhад шэнги байдалда
хоюулан орошобобди, – гэжэ Хэшэгмаа аалиханаар басагандаа хэлэбэ.
– Эжы, намда ехээр hанаагаа бy зобоо. Болохо юумэн болоно
бэзэ, нэгэ арга олдохо байха, – гээд, Ешигмаа мотоциклоороо
ерэhэн Агваанай хойнохи hуурида hууба…
Тэдэ гурбанай hууриhаа хyдэлэн холодоходо, хоёр хyршэ эхэнэрнyyд гараа арбагануулан, Мягмартанай хорёогой газаа yлэбэ. Мэдэгмаа ара гэдэргээ толгойгоо эрьюулжэ, далай тээшэ хараба: далайн уhанай нюруу дээрэ гурбан хара онгосо Байгалай долгиндо
yлгыдyyлэн байна. Тэрэнэй эсэгэ али онгосо дээрэнь байна хаб, мэдэгдэнэгyй. Ешигмаагайшье эсэгэ айлнуудай гэрэй саана оронхой.
Энэ удаа гэртэхидтээ нэгэ хоноhон хани басагад хото городоо
бусажа ябаhан автобусто орожо, нэгэ hандали дээрэ зэргэлжэ hууба. Тэдэ хоёрые yдэшэжэ ерэhэн Агваан, гараа арбагануулhаар, мотоциклойнгоо хажууда гээгдэбэ.
– Мэдэгмаа, ши таргалжа байнаш, – гэбэ Ешигмаа.
– Би таргалдаг угайб, гайхалтагyй. Теэдшье…
– Халта таргалhан шэнгиш, али yнинэй уулзаагyй аад, бyдyyн
болоhон шэнгеэр харана гyб. Дээдэ hургуулияа дyyргээд гy, али
дyтэлyyлээд, хадамда гараарай гэжэ эсэгэмни намайе гашайдаба.
Намайе гудамжада хyбyyнтэй тэбэрилдээд, таалалдажа байхыем
хараhан хyн эсэгэдэмни дуулгаа. Тиигээд лэ намайеш гашайдахын
ехээр гашайдаа. Айлhаа айлда орожо ябадаг ама задагай Баян-Далайда харагдаа хаб, бэшэ хоб-жэб тарааха хэн байха hэм, – гээд,
Ешигмаа эсэгынгээ захяае яажа дyyргэхэ тухай гyнзэгы бодолдо
абташаба.
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– Намайе гэжэ hананагyй аабзаш? – гэжэ Мэдэгмаа hураад, харахан нидхэеэ зангидан буулгажа, харасаяа хурсадхаба.
– Yгы бэд даа, yгы, – гэжэ мэгдyyгээр Ешигмаа харюусаад, yргэлжэлyyлбэ. – Шамhаа нэгэшье yгэ алдуулжа шадахагyй байhан
тухайгаа эсэгэм хэлээ hэн. Теэд нэгэл хyн тухай тухайлнаб.
– Хэн гэхэ байнаш?
– Барнааг тэрэ Баян-Далай байhан байха.
– Баян-Далайе элдэбээр бy хэлэ. Тэрэ эхэ, эсэгымни намда эльгээhэн нэгэ тулам хартаабха, загаhан мэтэ эдеэ хоолой зyйлнyyдые,
арба-табан солхообуудые асардаг, минии захиhан юумэнyyдые гэртэхиндэмни дамжуулдаг. Би тэрээндэ муу hанажа, муугаар хэлэгшэгyйб. Ши зyб тухайлааш гэжэ тад ондоо юумэн тухай хэлэхэ гээ
hэм.
– Юун тухай гээшэб? – гэжэ Ешигмаа hонирхошобо.
– Би дээдэ hургуулияа дyyргэмсээрээ, нарайлха болонхойб.
– Юу хэлэнэш?! Хэнhээ? – гэжэ Ешигмаа асуугаад, хани басаганайнгаа гэдэhыень харашана.
– Агваанhаа бэшэ хэнhээ байхаб, хии агаарhаа тyрэхэгyйш.
Хоёр шандага нэгэ доро буудаха – диплом тyрэ найр хоёроо нэгэдхэхэ гэжэ Агваантаяа хэлсэнхэйбди.
– Хаана багшалха юмши?
– Эндээл… нютагтаал юм ааб даа.
– Эндэшни оройдоол дyрбэн класс хyрэтэр ха юм. Юунэй тyлoo
дээдэ hургуули дyyргээбши?
– Хyгшэржэ ябаhан эхэ, эсэгэдээ хамhалсаха, хажуудань байха
гээб. Дyy хyбyyмни hургуули hудар хэхэеэ холо ябанхай: сэрэгэй
училищи дyyргэхэдээ, нютагаа бусахагyйл… Удахагyй эндэмнай
наймадахи, удаань арбадахи хyрэтэр hурадаг hургуули тогтохонь
гэлсээ hэн…
– Тyрэ хуримтнай хэзээб? Намаяа уриха юм гyш?
– Агваанай, минии гэртэхид тyрэ наранай yдэр хоног гаргуулжа
байна. Шамайе уряагyй hаа, хэниие ooрынгoo гэршэ болгохобиб?
– гээд, Мэдэгмаа хани басаганайнгаа сарбуу дээрэ альгаяа дyмyy
хэнээр табяадхиба.
Теэд Ешигмаагай сэдьхэлэйнгээ уйдхарые хэлээгyй hаань, Мэдэгмаа хаанаhаа мэдэхэб даа? Хэлээшье hаань, хани басаганиинь
туhалжа, аршалжа шадахагyйл. Гyльмэдэ ороhон загаhан мэтэ орёо
бэрхэшээлтэй байдалhаа яажа мултаралтайб гэhэн элдэб бодолнууд Ешигмаагай уураг толгой соо эжэ-эхигyйгooр хooрсэгэнэлдэнэ.
20

Дардам харгыгаар гyйлгэhэн автобусай сонхоор тариhан уляан
гирнууд жэрэлзэhээр, хойнонь yлэнэ: тэдэнэй hаглагар эшэнyyдэй
бyтyyршэhэн набшаhад оршон тойронхи байгаалиие халхалаад, дахин hиирэлдэхэдэ, харгын хажуугаархи тосхоной бараан хара yнгэтэй гэр болон таряалангай талмайнууд ногооролдоно. Автобусай
резинэ мooрэнyyдтэ шударагдаhан шулуун асфальтын шаршаганаан шэхэнэй шиир болон соностоно.
Удангyй ажалтай боложо, артистнуудай байдаг ниитын гэртэ
байра абахада, Ешигмаада хубсаhа хунар, орон, стулнууд болон
амhарта-жэмhэртэ Энхэ-нугын гэртэхидhээ асаруулха гэхэ мэтэ
ажал барагдашагyй ехэ болохонь. Теэд тэрэ байра байдал тухай
бэшэ, харин эсэгынгээ яаралтай захяае яажа дyyргэхэ тухай бодомжолно. Хэрбээ ханилдаг хyбyyгээ гэртэхидтээ абаашажа харуулаагyй hаань, эсэгэнь басагандаа халбагашье бэлэглэхэгyй хэбэртэй.
«Танилсаhан олон хyбyyдэйм хэниинь шэрyyн зантай, эрилтэ
ехэтэй эсэгэдэм hайшаагдаха гээшэб?.. Поэт, дуушан, дээдэ hургуулиин багша хyбyyн, хyгжэмшэн, суг хyдэлхэ болоhон артист намда
байна гээшэ ааб даа. Эдэнэй хэнииньшье бибди гэлдэhэн зантайнууд. Загаhа губшууруур таталсажа, уhанhаа гаргалсажа, yбhэ гар
хажуураар сабшан унагаажа, хадааhа ханада хадаха гэхэ мэтэ хара
ажал хэжэ шадаха хyбyyн эсэгымни hанаанда таараха. Даруу
номгон зантай, хара ажал хэжэ шадаха хэн намда бии бэлэй?» –
гэжэ Ешигмаа сэдьхээд, ухаагаа тyргэ-тyргooр гyйлгэжэ байтараа:
– Мэдэгмаа, – гэжэ хани басагандаа хандаба. – Hанана гyш?
Энэ yбэл таанадтай хамта хангай талын hамгагyй нэгэ хyбyyн шэнэ
жэл угталсаа hэн. Хэн гэжэ нэрэтэй бэлэй? Танилсажа, нэгэ хоёр yгэ
андалдаhан аад, нэрэ, обогыень мартаад байнаб. Шамтай хамта
дээдэ hургуулида hурадаг басаган нютагайнгаа yгэ yсooнтэй тэрэ
хyбyyе уриhан байгаа…
Мэдэгмаа ойлгожо ядан, ойро зуура ухаагаа гyйлгooд:
– Нэгэ бэшэ хоёр hэн. Тэдэнэй алинииень hуранаш даа? – гэжэ
hураба.
– Алиниинь гэхэ юм даа. Нэгэниинь дархан, нyгooдэнь инженер hэмнай.
– Тэрэшни – Ошор. Yгы, yгы, Ошор бэшэ, Ринчин hэн. Гэнтэ
тэрээгээр юундэ hонирхобош, дурлашоогyй юм аабзаш, аа? – гэжэ
Мэдэгмаа аалиханаар энеэжэ байжа асууба.
– Миин, юрэл, hуранаб, – гэжэ Ешигмаа харюусаба.
– Юун болооб? Юрэл hурадаг, hонирходоггyй ха юм.
– Нэгэ хэрэг гараа, хаягыень мэдэхэ гyш?
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– Мэдэхэгyйб. Нютагайнь басаганhаа hурахадамни болохо.
Ямар хэрэг гараба гээшэб? Би хэндэшье хэлэхэгyйлби.
Ешигмаагай шэхэнэй yзyyрнyyд халуу бусалаадхиба. Тиихэдэнь тэрэ баряад ябадаг сyyмхэеэ нээжэ, багахан гэрэл гаргажа,
нюураа хараба; хасарнуудаа пудраар будаадхиба. Хани басаганайнгаа хэрэгээ хэлэхэ дурагyй байхада, Мэдэгмаа автобусай сонхоор
шагаан харашана. Автобус ябадалаа аалидхангyй, асфальт дардам
харгыгаар шуумайна.
– Амаралтын yдэр тэрэ хyбyyн хэрэгтэй болоо, – гээд, Ешигмаа hанаашалhан ooрынгoo нюусые хэлэнгyй, yргэлжэлyyлэн нэмэбэ. – Hаядаа хаягыень мэдыш даа.
– Аа-а даа, ойлгооб. Байха байрыншни шала, yyдэ заhабарилха
хэрэг гараа бы даа, – гэжэ Мэдэгмаа мэдээрхэбэ.
Ешигмаа hанаашалhан хэрэгэйнгээ бyтэхэ бyтэхэгyйе уридшалан мэдээгyй аад, нюусаяа хани басагандаа хэлэбэгyй. Гэбэшье,
тэдэ хоёр дипломоо угаалган, тyрэ наран тухай болон ерээдyйнгoo
ажалнууд тухай хooрэлдэhooр, Улаан-yдэ хотодо дyтэлбэ.
5
Тэрэ гэhээр нэгэ долоон хоног yнгэрхэ дyтэлшэбэ. Ешигмаа
Мэдэгмаада хонходожо, Шэнэ жэл хамта оюутадтай угтаhан модошо дархан хyбyyнэй хаягые абаад, номойнгоо хабтаhанай дотор
хэhэнээ, тэрэнээ абажа хармаандаа хээд, урал амаяа будамсаараа,
трамвайн тогтодог газарта ошобо. Тэрэ трамвайгаар хyрэхэ газартаа ошожо буугаад, гудамжада ябаhан хyнyyдhээ барилгашадай
хамтын байра hурагшалжа мэдэбэ.
Удангyй тэрэ yyдэн дээрээ барилгашадай хамтын байра гэhэн
бэшэгтэй хоёр дабхар модон гэртэ ороод, yyдэндэ дyтэшэг табиhан
столой саана hууhан наhатайшаг ород эхэнэртэ дyтэлбэ. Ном уншажа hууhан, алтан шаргал yhэтэй, сэнхир хyхэ нюдэтэй тэрэ
эхэнэр хэнэй орожо ерэhые мэдэхэ гэжэ нюдэнэйнгoo шэл абаад:
– Та... хэндэ ерээбта? – гэжэ урин зулгыханаар hураба.
– Ринчин… модошо дархан хyбyyндэ, хоёрдохи дабхарай далан наймадахи таhалгада байдаг,– гэжэ Ешигмаа сээжэлдэжэрхиhэн тэрэнэй хаягыень hаадгyйгooр хэлэбэ.
Тэрэ эхэнэрэй толгойhоонь хyл хyрэтэр хаймадан харахадань,
Ешигмаагай хасарнууд даамайгаар халуу урьяадхиба. Yyдэнэй харуулшан эхэнэр Ринчиндэ басагадай тyрyyшынхиеэ ерэhэн сэбэрхэн
Ешигмаае гайхан-гэлын хаража, харуулшанайнгаа уялга yyргые
дyyргэн:
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– Хyлисэгты, та тэрэнэй хэниинь болохобта? – гэжэ hураба.
– Танилынь, – гэжэ Ешигмаа богонихоноор харюусаад, хэниинь
байhаар яахань гээшэб гэhэн бодолдо абташаба.
– Ажалhаа ерэхэ дyтэлoo. Нюрганайнгаа арада байhан диван
дээрэ hуугаад, хyлеэгты.
Ешигмаа вахтер эхэнэрэй хэлэгшэ диванда ошожо, дээрэнь hууба.
Тиигээд тэрэ ханын часы болон оршон тойронхи юумэнyyдые харашана. Yyдэнэй хажуудахи сонхын наана, вахтёр hамганай столтой
зэргэлyyлэн табиhан тумбочка дээгyyр томохон баанханууд соо hуул
гаhан сэсэгyyд, тyймэрэй гараа hаа, тyргэн туhаламжа дуудаа hаа,
хаана хонходохоб гэhэн утаhануудай номернууд болон хамтын
байра соохи журам сахиха тухай бэшэгтэй саарhанууд ханаар yлгooтэй.
Хоёр хyбyyд тэрэ гэрэй yyдээр ороод, вахтёртой hайхан yдэшээр
мэндэшэлэлдээд, гэшхyyрээр дээшээ гараба. Тэдэ хоёрой хоёрдохи
дабхарта хyсэд гараагyй ябахада, хэдэн эрэшyyл, багашаг yхибyy
тэбэриhэн эхэнэр орожо, нэгэдэхи дабхарайнгаа коридороор саашалба. Эндэ байдаг хyнyyдэй ерэжэ эхилхэдэ, ажал дyyрэбэ гэжэ
мэдэгдэбэ. Ешигмаа ороhон лэ хyнyyдые шарайшалан харахадаа:
«Эрэшyyлэй хамтын байра гэжэ hанаhамни, yхибyyтэй эхэнэршье
оробо. Хажуудань эхэнэрнyyдэй хамтын байра байба hэн. Тиихэдээ
эндэ гэр бyлэ бологшодшье бии гээшэл ха. Ринчиниие нэгэл дахин
хараа hэм. Мyнoo тэрэниие танингyй yнгэргэхэдoo болохоб. Тиихэдэ тэрэ намайе hайхашаан хараа бэлэй гy? Эрэшyyл бyхэн намайе hайхашаадаг даа. Эндэ ерэhэн хэрэгни бyтэхэ гээшэ гy, али
yгы гy? Бyтэhэй даа. Дуугай тэрэ намайе, би тэрэниие хатарта уряагyй hэм. Тэрэ дуу яhала hайнаар дуулаагша hэн. Би энэдхэг хатар
гyйсэдхэхэдoo, нюдэнэйнгoo шэгшэгээр зорюута ажаглахадам,
тэрэ намhаа харасаяа hалгаангyй hуугаагша бэлэй. Тэрэ хyдooгэйл
хадаа хyдooгэй, ямаршье мэхэ гохогyй юрын хyбyyн байна гэжэ hанаа hэм. Тэрэ гэhээр олон hара yнгэршэбэ, мyнoo би тэрэниие таниха гyб, али yгы гy? Ринчин yнгэрhэн энэ саг соо ямар нэгэ басагантай танилсаhан гy, али hамга абаhаншье байжа магадгyй. Гэнэн
хонгор тэрээндэ худалаар хэлэжэ, мэхэлжэ болоногyй. Yнэн сэхэеэ
хэлэбэлни, hанаашалhан хэрэгни бyтэхэгyй байжа магад. Юундэ
шамда ерээбиб гэжэ хэлэлтэй юм?.. Нэгэ арга олдохо гээшэ гy, али
yгы гy? Юунииньшье болоо hаа болог гэхэhээ бэшэ арга hалаа.
Бурхан намда туhалаа hаа, туhална бэзэ даа», – гэжэ сэдьхэжэ hуухадань, yхибyyгээ яслиhаа абаhан yбгэ hамган хоёр хамтын байрада оробо. Yхибyyнэй эхэ гартахи сеткэ соо эдихэ юумэнyyдээ
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хэнхэй, yбгэниинь yхибyyгээ тэбэринхэй юумэд вахтёр hамганда
дyтэлбэ.
– Мария абгай, амгалан yдэрooр, – гэжэ эсэгэдээ тэбэрюулээд
байhан басагахан хэлэбэ.
– Амгалан yдэшooр! – гээд, Мария Михайловна хyнгэхэнooр
хyл дээрээ бодожо, тэрэ басаганда нэгэ конфетэ yгэбэ.
– Энэ басагамнай yдэр yдэшэ хоёроо hамаршанхай, конфетэ
абаад, юун гэжэ хэлэхэ ёhотойбши? – гээд, эсэгэнь хyхюунээр энеэбэ.
– Спасибо, – гэбэ басагахан.
– Yдэр yдэшэ хоёроо илгаруулдаг болохо даа, – гэжэ Мария
Михайловна хэлээд, тэрэнэй толгойе эльбээд абана. – Люба, хэр
олон хани басагадтай болобош?
– Олон даа, олон. Наташа, Маша, Рая…
– Болоо, болоо hайн гээшэ, – гээд, Мария Михайловна тэрэнэй
эсэгэдэ хандана. – Байратай болоо hаа, таанад жаргаха байгаат.
Хэзээ байра yгэхэ гэнэб?
– Намар болотор… Ноябриин долоон болотор хyлеэ гэнэ, –
гээд, басагаяа тэбэриhэн тэрэ hамганайнгаа хойноhоо алхалшаба.
– Oohэдын байратай болоходоо амархат даа, – гэжэ Мария
Михайловна тэдэнэй хойноhоо хэлээд, Ешигмаагай дуулахаар yргэлжэлyyлнэ. – Энэ байрада табан эрэшyyл гэр бyлэтэй болонхой.
Эндэ yхибyyдэй гyйлдэжэ наадахада уйтахан коридоортойбди. Yнгэрэгшэ жэл гурбан айл байра абажа, эндэhээ зooгoo hэн. Мyнoo
тэдэнэй yхибyyд hургуулида ябадаг, намтай гудамжада уулзахадаа,
мэндэшэлдэг.
Хамтын энэ байрын yyдээр хyнyyд ороно, гарана. Ешигмаа хyн
бyхэниие адаглан хараха yедoo: «Тэрэ Ринчин ямар hэн бэлэй? –
гэжэ дахинаа сэдьхэжэ эхилбэ. – Хэрмэн маряатай, намhаа халта
yндэр hэн, тэрэниие яагаад танилтай гээшэб? Харабтар шарай, ута
хара нидхэтэй бэлэйл. Ута нидхэтэй хyнyyд хомор байдаг. Тэрэниие гансал нидхээрнь таниха болоноб. Энэ вахтёр эхэнэр тэрэниие
таниха хадаа, хyн шамайе хyлеэнэ гэжэ хэлэхэ аалам даа».
Энэ yедэ хyбэриг хилээмэ hугабшалhан, хэрмэн маряатай, yндэршэг хyбyyн барилгашадай тэрэ байрын yyдээр оробо. Ешигмаа
тэрэниие хараhаар таняад, хyл дээрэ бодошобо. Ринчин тогтоод,
урал дээгyyрээ урихан миhэрэл гyйлгэжэ байhан тэрэ басагые хараад, хаана харалсаhанаа, танилсаhанаа hанажа ядан, ухаан бодолоо гyйлгэшэбэ. Тэдэ хоёр урда урдаhаа гэтэлсэн харалсаад, хэ
нииньшье тyрyyшын алхам хэхэеэ зyрхэсэнгyй, зогсоно.
– Ринчин, шамда айлшан ерээ, – гэжэ yyдэнэй харуулшан эхэнэр
хэлэбэ.
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Ешигмаа, ара нюрганhаа суранзанда татуулhан юумэндэл,
тэрээндэ дyтэлжэ ябатараа, хоёр алхамай зайда тогтошобо. Ринчин
тэрэ басагые танижа, хyлеэгдээгyй айлшанай гэнтэ орожо ерэhэндэ,
бyтyy досоогоо баярлашана. Теэд тэрэнэй yнжэгэн сагаахан гарые
барижа мэндэшэлэлтэй гy, али yгы гy гэhэн бодолдо абташаба. Гэбэшье, Ринчин yyдэнэй харуулшанай нюдэн доро айлшан басагые
hайнаар угтаагyй шэнги болоhондоо аягyйhэн тyбэгшooжэ байhанаа, урагшаа нэгэ алхам хэжэ, толгойгоо дохихотойгоо сасуу:
– Сайн байна, – гэжэ мэндэшэлээд, хабтагай болон монсогор
модонуудые хюрooдэжэ, харуулдажа харлашаhан гараа hарбайжа,
гарыень адхаба.
Эдэ хоёрой энэ уулзалга тyрyyшын гээшэл ха гэжэ hанаhан yyдэнэй харуулшан баярлаhандаа, урал дээрээ урихан миhэрэл задалба. Энэ хамтын байрада байдаг залуу хyбyyдтэ басагадай
ерэхэдэ, тэрэ эхэнэр тyрэhэн эхэнь мэтээр баярлангyй яахаб даа.
Басагадай хyбyyдтэнь ходол ерэхэдэ, эдэ хоёрой тyрэ наран ойртоо
гэжэ тэрэ эхэнэр баярлан: « Эдэнэр тааража hуухань болтогой», –
гэжэ сэдьхэлдээ шэбшэдэг. Теэдшье тэрэ эхэнэр энэ хамтын байрын
эрэшyyлэй тyрэhэн эхэнь мэтэ болошоhон тула, зyy, ниидхэеэ yгэдэг, хубсаhа хунарынь хадхадаг, yбшэлхэдэнь, боро аргаар эмшэлдэг юм. Тиихэдэнь эрэшyyл тэрээндэ «Мария абгай, ехэнхидээ, Мария эжы» гэжэ хyндэлжэ хандадаг болонхой.
– Эжы, Мария Михайловна, энэ басагые минии таhалгада орохыень зyбшooгыт, – гэжэ Ринчин тэрэ эхэнэрhээ зyбшooл эрибэ.
– Юун хэлсээн байхаб, орогты, – гэжэ Мария Михайловна баяр
тайгаар хэлээд, тэдэнэй дээдэ дабхарай гэшхyyртэ дyтэлжэ ябахада:
– Ринчин, бай! Hooргoo буса! – гэжэ мэгдyyгээр хэлэмсээрээ, доошоо дyхыжэ, стол дороhоо шэнэ костюм гаргажа, тэрээндэ барюулба.
Мария Михайловна энэ сэбэрхэн басага харахадаа, бyришье
илдам зулгыхан болошонхой байба. Хэрбээ Ринчинэй табилга hураагyй hаа гy, али таhалгадаа байгаа hаань, Ешигмаагай паспор
тыень абажа, вахтадаа орхюулха байгаа юм. Мyнoo Мария Михайловна гэшхyyрээр дээшээ гаража ябаhан залуушуулай хойноhоо эхэ
мэтээр ooгшooн хараад:
– Хасарыень таалабагyй, гарhаань hугадан хyтэлбэгyй. Ринчин
тэрээнтэй hаял танилсажа байна даа. Магад, намhаа эшэжэ болоо,
магад, буряад ёhо заншалаараа тэбэрилдэжэ таалалдабагyй. Хуби
заяагаа ниилyyлхэдэтнай, бурхан таанадта туhалха болтогой, –
гэжэ хамар дороо гyнгэнooд, ород гуримаараа тэдэнэй хойноhоо
хэрээhэлэн мyргэбэ.
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Ринчин Ешигмаае дахуулжа, хоёрдохи дабхартаа гараба.
Ешигмаа тэрэнэй hугадаа хyбэриг хилээмэнтэеэ хабшуулhан костюм хараад:
– Шинии энэ костюм шэнэ хэбэртэй. Энэ эхэнэр костюмыеш
элюулдээд гy, али шагтыень хадхаад yгэбэ гy? – гэжэ hонирхобо.
– Hугаараа оёдолынь хангиршоо юм. Тэрэнээ ательедэ абаашаха гэжэ хажуугаарнь гарахадамни, костюмым хараад: «Таанадта
юун yлyy мyнгэн байхаб. Би оёод yгэhyyб», – гээд, абаа hэн, – гэжэ
Ринчин хэлээд, комнатынгаа тyлхюур хармаанhаа гаргахадаа, yyдэнэйнгээ hула байхые обёорбо.
Тиигээд тэрэ yyдэеэ тyлхижэ нээгээд, айлшанаа досоонь орохые уриба. Ешигмаа нарин уташаг таhалгадань тyрyyлэн ороходоо, ном болон тетрадьнуудые сyyмхэдээ хэжэ байhан буряад
хyбyyе хаража, yyдэн багтань тогтошобо. Урданай хоёр танилнууд
хараса харасаараа уулзажа, амар мэндэеэ айладхангyй, аманhаа yгэ
унагаангyй, ехэл тэбдэhэн хэбэртэй...
– Оро, оро, – гэжэ Ринчин Ешигмаада хэлээд, хажуугаарнь алад
гарахадаа, хамта байдаг нyхэртoo хандаба. – Петя, Ешигмаатай танилса.
– Yнинэй танилнуудбди, – гээд, хайшааб даа яаража байhан
Петя Ешигмаагай гарыньшье адхангyйгooр, ёhын тэдыдэ мэндэшэлээд, орон дээрэhээ yлэгшэ номоо сyyмхэдээ хэхэдээ, yргэлжэлyyлбэ.
– Би яаража байнаб. Бэлдэhэн эдихэ юумэн стол дээрэ. Хэшээлhээ
гээгдэхэеэ байнаб, ши яахабши?
– Намайе мyнooдэр ерэхэгyй, хэрэг гараа гээрэйш, – гэжэ Ринчин хэлээд, хyбэриг хилээмэеэ стол дээрэ табиба, костюмаа yлгэсэдэ
yлгэбэ.
Петя сyyмхэеэ yргэлooд:
– Таанадта hайниие хyсэнэб, – гэжэ ябуудтаа хэлэhээр, yyдэеэ
нээжэ, гаража ошобо.
Yнгэрэгшэ арбан жэлэй саана тосхонойнгоо табадахи класста
суг хамта hурахадаа, тэдэ хоёр танилсаа hэн. Ешигмаа Петитэй
эндэ уулзахаб гэжэ ой ухаандаа оруулаагyй ябаhан тула зyрхэ сэдьхэлээ доhолуулан мэгдэшоод, хэлэхэ yгэеэ оложо ядан, дуугай
байба. Гэбэшье, тэдэнэй хooрэлдooе шагнаха сyлooгyй Петиин газаашаа гараhандань, Ешигмаа досоогоо бyтyyхэн баярлаба. Тии
хэдэ yнэнхэ зyрхэнhoo дурлашоод, hyyдэр мэтээр Петиин хойно
hоонь дахахада гy, али харгыдань угтахада, Ешигмаа тэрээндэ
дураа гутаад, шангахан харюу yгoo бэлэй. Ешигмаа тэрэ тосхондо
наймадахиие дyyргээд, аймагай тyбтэ ошожо, юhэдэхидэ ороо hэн.
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Тиихэдэнь Петиин yдэр бyхэндэ хойноhоонь дахахаяа, харгыдань
угтахаяа, hургуулияа саашань yргэлжэлyyлхэеэ болижо, тyрэл колхоздоо ажаллажа эхилхэдэнь, Ешигмаа тэрээнhээ одоошье hалабаб
гэжэ баярлаа hэн. Теэд дурлаhан басагаяа ондоо хyбyyдтэ алдахагyй гэжэ хyсэhэн Петя хуушан «Иж-49» мотоциклоороо амаралта
бyхэндэ Ешигмаатай уулзажа, гэртэнь асарха, hургуулидань абаашаха гэжэ аймагай тyбтэ зорюута ерэдэг байба. Петиин мотоциклойнгоо хойно hуулгахаяа хэды дурадхаа, гуйгаашье хада, Ешигмаа харгын машинада гy, али автобуста hуудаг байгаа. Тиихэдэнь
лэ Петя Ешигмаада голуулhанаа мэдээд, ажал хэжэ хубсалха,
yдэшын hургуулида hуража, эрдэм hургуулияа дээшэлyyлхэ гэжэ
бодоод, Улаан-Yдэ ерэжэ, барилгашан болоо hэн.
Эндэ анханайнгаа нyхэртэй уулзахаб гэжэ огто hанаагyй
ябаhан Ешигмаа hаял hэгээ орожо, ерэhэн хэрэгээ хаанаhаань эхилэлтэйб гэhэн бодолдо абтажа, таhалга соогуурнь яаралгyйхэн
ябажа, байра байдалыень шэнжэлэн хараашалааша болоно.
– Ешигмаа, Петитэй нэгэ нютагай гyт? – гэжэ Ринчин hураба.
Ешигмаа хэрэгээ бyтээхэ гэhэн ухаан бодолоо гансата таhалдуу
лан hэргээдхимсээрээ:
– Yгы, нэгэ нютагай бэшэбди, – гэжэ мэгдyyгээр хэлээд, гэнтэ
хyлгэhэн hанаан сэдьхэлээ номгоруулан yргэлжэлyyлбэ. – Табадахиhаа наймадахи класс хyрэтэр Петиин нютагай hургуулида hураа
hэм. Манай нютаг оройдоол дyрбэн класс хyрэтэр hургуулитай юм
даа. Юhэдэхи болон арбадахиие аймагай тyбтэ дyyргээ hэм.
Нарин уташаг таhалгын дунда байhан ори ганса сонхын наана
нариншаг стол табяатай. Тэрэ стол дээрэ номоо yзэдэг, эдеэлдэг
хэбэртэй. Тэрэ столой хоёр талада хоёр шэрээ табяатай. Шэрээнyyдэй мухалайн адагта, yyдэнэй хоёр талада фанерээр шалаhаа yhээ
хyрэтэр хэhэн хоёр шкафууд гонзойлдоно. Тэдэнэй нэгэн соо аяга
табаг болон эдеэ хоолоо, нyгooдэ соонь хубсаhа хунараа хэдэг ха.
«Сэбэр hайхан шарайтай энэ басаган намда ямар хэрэгээр
ерэбэ гээшэб? Юундэ хэрэгээ хэлэхэеэ удаашарнаб», – гэжэ Ринчин
сэдьхэн, Петиин бэлдээд орхиhон, мяхатайгаар шараhан хартаабхатай усхабардаагай хабхаг yргэбэ. Тэндэhээ шараhан халуун хартаабхын yнэрэй анхилаадхихалаар, хабхагынь дээрэнь табижархиба.
– Энэ Петя хаана ошобоб? – гэжэ Ешигмаа hураба.
– ШРМдэ – Залуу хyдэлмэришэдэй yдэшын hургуулида, бишье
тэндэ hурагшаб, – гэбэ Ринчин.
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– Аа-а, би ойлгооб, эрдэмээ дээшэлyyлхэ шухала. Yдэртoo
ажаллаад, yдэшэндoo hургуулида hурана ха юмта даа. Болоо, болоо, хyбyyдтэ хэдыдэшье hурахада болохо, харин басагад…
– Бидэнтэй басагадшье, наhатайшье хyнyyд hурадаг, – гэжэ
Ринчин тэрэнэй дутуу хэлэhэн yгэдэ харюу болгон хэлэбэ.
– Зyб даа, зyб. Hураха эрмэзэлтэй хyн холо ошодог, хабшадаг
гуталтай хyн холо ошодоггyй гэдэг yгэ бии юм. Би нэгэ хэрэгээр
байрыншни хажуугаар yнгэржэ ябатараа, шамтай уулзажа, нэгэхоёр yгэ андалдаад гараха гээ hэм даа, – гэжэ Ешигмаа тэрээндэ
зорюута ерэhэн бэшэ шэнгеэр хэлэбэ.
«Намайе hанаашье хадаа, болоо юм гyш даа», – гэжэ Ринчин
сэдьхээд, сай аягалжа, hэрээнyyдые гаргажа, стол дээрээ табяад,
тэрэниие стул дээрэ hуухыень уряад, усхабардаагай хабхаг абаба.
– Би hаяшаг эдеэлээд ябаа hэм, – гэжэ Ешигмаа арсаад, столой
нyгoo талада байhан стул дээрэ hууба.
– Мyнoo hаяхан эдеэлээд ябанаб гэжэ ородууд хэлэдэг заншалтай. Буряадууд садхалан ябанаб гэдэг, тиихэдэнь эрэ хyн hаань, hахалаа хyдэлгэ, эхэнэр hаань, амаа хyдэлгэ гэдэг юм даа, – гэжэ Ринчинэй хэлэхэдэ, Ешигмаа уралнууд дээрээ урихан миhэрэл задалаад,
шараhан хабтаабхаhаа ама хyрэхэ баатай болобо. – Зай, Ешигмаа,
hониноо хooрыш даа?.. Хэрэг, hуралсалшни хэр гээшэб?
– Ши ooрoo эдеэлэ, ажалай hyyлээр гэдэhээ yлдooд ерэhэн байхаш. Би, эдеэнhээш арсажа болохогyй hэн тула, зааханаар ама
хyрэhyyб, – Ешигмаа хоёр удаа хартаабха hэрээдэжэ эдеэд, баяр
хyргэн, амаа саарhаар аршамсаараа: – Минии хэрэг hуралсал хоёр
гэмгyй дoo. Hуралсалаа дyyргэхэ дyтэлooб, дуу, хатарай ансамбльда
хyдэлхэ болооб, – гэжэ хэлэбэ.
– Hуралсалаа дyyргэhээрш, ажалда орохо болоhоорш амаршалнаб!..
– Hайнши даа. Ажалда yшoo ороодyйб.
– Болоо, болоо… Наада харуулжа, СССР гyрэн соогуураа, мyн
хари гyрэнyyдээр ябаха, гоё hайхан ажалтай болохо юм байнаш. Би
столярка сооhоо гарангyй, модоной хибэдэhэнэй yнэрooр амилагшаб, манан тооhон соонь ажаллагшаб. – гэжэ Ринчин хэлээд, Ешигмаадаа сай аягалха хоорондоо yргэлжэлyyлбэ. – Сэхыень хэлэхэдэ,
буруугай бэлшээриhээ гараагyй ябаhанаа,Улаан-Yдэ ерэгшэмни,
намда эгээн холо газар гээшэ. Ажалаа огто муушалнагyйб, ажал
хадаа ажал юм даа.
Сэбэрхэн Ешигмаагай хажуудань hуухада, yгэ yсooнтэй Ринчин олон yгэтэй боложо, yшoo удаан хooрэлдэхэ хyсэлдэ абтаад,
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амаа хаангyй байхые оролдоно. Буруугай бэлшээриhээ гараагyй,
Улаан-Yдые холо газар гэжэ тэрэнэй хэлэhэн эдэ yгэнyyдые Ешигмаа ухаан бодолдоо хабархан хадуужа абаад, урал дээгyyрээ урихан миhэрэл гyйлгэбэ.
Ешигмаа аягатай сайhаа багаханаар hорожо уугаад:
– Ши Байгал далайе хараа hэн гyш? – гэжэ гэнтэ асуугаад, мэхэтэйгээр урдаhаань харашана.
– Yгы... Хоёр жэл эндэ хyдэлжэ байнаб, Байгал далайе хараагyйб…
– Хажуудань байгаад, хараагyйб гэжэ гy? – гэжэ гайхаhан янзатайгаар Ешигмаа hураба.
– Yгы, хараагyйб. Хэды хажууданшье байгаа hаа, тэндэ ошоо
гyйб. Петя намайе нютагаа харуулха гэжэ уригша, теэд ходол сyлoo
саг ологшогyйб, ходол тэндэ ошохоёо yдэр бyхэндэ хойшолуулагшаб...
Ешигмаа шэг шарайгаа баяраар билтаруулжа, харахан нюдэнyyдээрээ ошо сасаруулаад:
– Би ерэхэ амаралтада гэртээ ошохо хэрэгтэйб. Тиигээ hаа,
ерэхэ амаралтада намтай суг манайда ошолсожо, Байгал далайе харыш даа. Манайхин Байгалай эрьеhээ гушаад метр зайда байдаг
юм, – гэжэ Ринчиниие уряад, мэхэтэйхэнээр урдаhаань хараха зуураа: «Бy арсаhай»,– гэжэ сэдьхэлдээ шэбшэнэ.
Ринчин хэмгyй ехээр баярлан зyбшooгooд: «Танил басаганайнгаа, илангаяа иимэ сэб эрхэн басаганай хажуудамни ябахадань, намда ямар ехэ зол жаргал тудабаб», – гэжэ сэдьхэбэ. Хэрэгэйнгээ hанагдаагyй бэлэхэнээр бyтэжэ байхада, Ешигмаа баярлажа, урихан
миhэрэл урал дээрээ задалба. Ринчинэй хэды зyбшooгooшье hаа,
Ешигмаа тэрэниие бэе тээшээ татажа, лаб ошолдохо болгохын
тyлoo энэдхэг уран hайханай фильм харахые дурадхаба. Ринчин бушуу тyргooр гар, нюураа угаагаад, шэнэ костюмаа yмдooд, Ешигмаатай хамта хажуудахи кинотеатрта ошохоёо газаашаа гараба.
Орешковой сэсэрлиг соогуурхи ябаган зyргэхэнooр зэргэлэн
алхалжа ябахадаа:
– Ринчин, кинодо билет байхагyйдoo болохо, – гэжэ Ешигмаа
хэлэбэ.
Yнэхooрooшье, тэрэ yе сагта хyн зон энэдхэгэй уран hайханай
фильмнyyдые хэды дахин харадаг hэн. Киноhоо гараhан хyнyyд хажуудахиhаа нюужа, хамарайнгаа пулаадаар нулимсаяа аршаад
абадаг бэлэй.
– Олохобди. Хyнэй гарhаа хоёр дахин yнэтэйгooр абахаб, –
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гэжэ Ешигмаае яажашье hаань удаан бариха гэhэн бодолдо абтаhан
Ринчин hанаа амарханаар хэлэбэ.
– Хармаанайнгаа пулаад абаа гyш? – гэжэ Ешигмаа асуугаад,
хорогyйхэнooр энеэбэ. – Эльгэ нимгэн хyнyyд нюдэнyyдээ уhатуулаад, кинотеатрhаа гарагша. Шамайе уян сэдьхэлтэйшyyлэй нэгэн
гэжэ hанахадаа, хармаанайнгаа пулаад абаа гyш гэжэ hуранаб даа.
– Сэхынь хэлэхэдэ, энэдхэг кино харахадаа, сэдьхэлээ уяруулан, нулимсаяа арайхан баригшаб, уян нугархайгаар хатархыень,
ирагуу hайханаар уянгалуулан дуулахыень hайхашаагшаб. Артист
басаганай хатаржа байжа, дуу дуулахадань, эзэлyyдгyй тэрэниие
шамтай зэргэсyyлэн, адлишаагшаб…
Ринчинэй энэдхэг артисткатай жэшэн сасуулхада, Ешигмаа
бyтyyхэн досоогоо баярлана. Тэдэ хоёрой кинотеатрта ерэхэдэнь,
yндэршэг гэшхyyр дээрэ хэдэн хyнyyд зогсоно. Тэдэнэр кинодо
ерэгшэдые угтажа, нэгэ-хоёр yгэ андалдана.
– Харана гyш, билет yгы. Хожом харуужабди, гэр гэртээ хария,
– гэжэ Ешигмаа дурадхаба.
– Халта хyлеэ. Yлyy билеэдтэй хyнyyд yнэ сэнгыень нэмэжэ худалдадаг, yшoo эхилхэ yды, – гээд, Ринчин хэрэлсын адагта хyнyyдые угтажа, yлyy билеэдтэй, yгыень hурана.
Киноhоо yлэжэ байгшад yлyy билет hурагшадта: «Yгы», – гэжэ
гyйдэлдoo хэлэhээр, хэрэлсы ooдэ гарана. Удангyй кино эхилжэ,
хэрэлсы дээрэ хоёр-гурбан хyн yлэбэ. Урмаа таhарhан тэдэшье хэрэлсыhээ буужа эхилбэ.
– Би мyнгэтэйб. «Байгал» ресторанда ороё, – гэжэ Ринчин
Ешигмаатай эндэhээ хахаса дурагyй байhанаа мэдyyлбэ.
– Ресторанда орохо дурамгyй, – гэжэ Ешигмаа арсаба.
Тиихэдэнь Ешигмаае аргадажа, бyхэли hyниндoo хотын гудамжаар гy, али Сэлэнгэ мyрэнэй эрьеэр сэнгэхэ гэhэн бодолдо абташаhан Ринчин ухаан бодолоо тyргэ-тyргooр гyйлгэжэ байhанаа,
хотын сэсэрлигтэ ёохорой болодогыень гэнтэ hанажархиба. Ешигмаа тэрээнhээ хахасажа арилхые хyсэнэ. Теэд тэрэ Ринчинэй урил
гаhаа арсажа ядашана. Ушар юуб гэхэдэ, тyрэhэн эсэгынгээ эрилтые дyyргэхэ байhанаа ойлгожо: «Тэсэ, тэсэ, энэ хyбyyе гэртээ
абаашажа, эсэгынгээ hанааень амаруулжа, хубсаhа хунараа, орон
дэбидхэрээ асаруулхаб», – гэжэ Ешигмаа сэдьхэнэ.
Удангyй тэдэ хоёр трамвайда hуугаад, Ногоон базаарта буужа,
эрье ooдэ гарахадаа, ёохорой дуунай зэдэлхые дуулаба. Республикын бyхы аймагуудай, хоёр буряад округуудай хyбyyд, басагад эндэ
сугларан ёохордоходоо, танилсажа, хуби заяагаа ниилyyлдэг бо30

лонхой. Мyн баhа бэлбэhэн эрэ, эмэ наhатайшуулшье саашанхи хубиингаа нyхэрые эндэ олохоёо ерэдэг. Хабарай хоёрдохи hарада
уhанай шубуудай тоором болон нуурнуудта тогтон амарха зуура,
хурим тyрoo хэжэ, yдэр, hyни илгаагyйгooр шаг шууяа табидаг
шэнги ёохорой дуунууд зэдэлнэ. Аймаг бyхэнэй хyбyyд, басагад
oohэд oohэдынхеэрээ ёохорой дуунуудые татана. Гурба-дyрбэн
дyхэриг боложо хубаарhан ёохоройхид, хажуудахи дyхэригyyдтэеэ
мyрысэhэн юумэндэл, хоолой байна гэжэ мэдyyлэн, шанга-шангаар
хангюурдана. Тиихэдээ тэдэнэрэй дуулаhан ёохорой дуунуудай
yгэнyyд ондо-ондоогоор yгэлэгдэжэ, урда, хойно орон зэдэлхэдээ,
уhанай шубуудай найр наадандал адлишуу.
Хyнэй дээгyyрнь орохын аргагyй хорёо соо ёохорой дyхэригyyд
нара зyб эрьелдэнэ. Тэрэ хорёогой yyдэндэ зогсоhон гурба-дyрбэн
hамгадай нэгэн билет худалдана, нyгooдэнь биледыень хахадтань
хyрэтэр шуулана, удаадахи хоёрынь ёохорто ерэгшэдые тэрэ хорёо
руу табина.
Тэрэ талмай руу орожо шадаагyй арбаад наhанай хyбyyд хорёо
тойрон ябажа, ёохордогшодые hонирхон харана. Арба халта гараhан гурбан хyбyyхэд багашуулhаа буляаhан, мyн нooсэлhэн oohэдынгoo зэд мyнгэнyyдые альганайнгаа хонхорхой соо барижа, билет худалдадаг эхэнэртэ харуулба.
– Тугаар гараhан, аладаа тунгаагтай тугалнууд! Таанадые
энээн уруу оруулхагyйб, таанадай унтаха саг дyтэлoo, гэртээ харигты! – гэжэ билет худалдадаг эхэнэр сухалтайгаар хэлэбэ.
– Эшэхэ нюургyй эшэгэн тэхэнyyд, басагадай хойноhоо гyйлдэхэтнай yшoo таанадта эртэ, энээн уруу бy дугташалдагты! – гэжэ
хажуудахи эхэнэрынь дари дээрэ дабhа нэмэнэ.
– Хэзээ томо болохобибди, – гэжэ гурбан хyбyyдэй нэгэн, хамар дороо гyнгэнэн халаглаhаар, Ешигмаа Ринчин хоёрто харгы
гаргаба.
– Арбан жэл yнгэрooд байхада – ерээрэй! – гэжэ билет худалдадаг эхэнэр тэрэнэй хойноhоо хашхараад, хажуудахи эхэнэрнyyдээ
энеэлгэбэ.
– Таанад… hамга абаха сагайнгаа ерэхэдэ ерээрэйгты! – гэжэ
yyдэндэ зогсоhон эхэнэрнyyдэй нэгэн хэлэбэ.
Ринчин хоёр билет абаад, Ешигмаатай ёохорой хорёо соо
оробо. Тэрэ тyрyyшынхиеэ эндэ ерэhэн тула hонирхон, иишэ-тии
шээ харана. Зэргэлээ дyрбэн дyхэригэйхид ондо-ондоо дуу дуулана.
Ёохордохо газаргyй yлэгшэд ехэ дyхэригэй дунда дyхэриглэн ёохор
доно. Ёохор наадан юрын yдэрнyyдтэ hyyлшын трамвай ябадаг hy31

ниин нэгэ саг, амаралтын yдэрнyyдтэ yглooнэй yyр сайтар yргэл
жэлдэг. Тиимэhээ эндэ багашуулые табидаггyй юм. Шууяатай энэ
газарай оршон тойрон ажаhуугшадай, илангаяа yбгэд, хyгшэдэй
амаржа унтаха гэхэдэ, ёохор наадалган хашартай болошонхой.
– Дабхар энэ хоёр дyхэригтэ ёохордогшод хори-буряадууд гээшэ.
Тэдэнэй саанахи ёохорой дyхэригэйхид – эрхyy буряадууд, тэдэнэй
саанахида – тyнхэнэйхид болон захааминайхид, тэдэнэй саанахида
– баргажан болон хурамхаанайхид, – гэжэ Ешигмаа Ринчиндэ ойлгуулна. – Зай, али дyхэригтэнь орохомнайб?
– Ехэ дyхэригтэ ороё, – гэжэ Ринчин дурадхаба.
Тэдэ хоёр гар гарhаа барилсажа, ехэ дyхэригтэ оробо. Дyхэригэй зон олон байhан тула, хажуу тээшээ хахад алхам хэнэ. Тиихэдэнь Ринчин багахан алхам хэжэ, байhан байра дээрээ хyлoo урилан хyдэлгэнэ. Хашасалдаhан дyхэригэйхидэй баруун талаhаань
тyлхихэдэ, тэрэ ooрынгoo болон Ешигмаагай хyл дайраад абана,
нэгэ дyхэриг тойроходоо, ёохорой дуунуудые сээжэлдээдхибэ.
– Ешигмаа, хyлэйшни хургануудые гэшхэhэндэм хyлисэ. Би энэ
– баруун талаhаа тyлхюулбэб, – гэжэ Ринчин хэлэбэ.
– Гэмгyй, ойлгоноб. Магад, Тyнхэнэй гy, али Алайрай дyхэригтэ
ошохомнай гy? Тэндэ хyнyyд yсooн байна, – гэжэ Ешигмаа дурадхаба.
– Нэгэ дахин тойроебди, – гэжэ эдэ дyхэригyyдэй алинданшье
ябаха дуратай байhан Ринчин хэлээд, ёохордолгын yшoo нэгэ дуу
сээжэлдэхэ хyсэлэндэ абтана.
Ёохорой дyхэриг тойролгондо ябажа эсэhэн yбгэд, хyгшэд
хорёогой захаар табинхай hандалинууд дээрэ hуугаад, энеэлдэн
байжа хooрэлдэнэ. Тэдэнэр залуу ябаhан наhаяа гy, ёохорой шэнэ
дуунууд тухай гy, залуушуулай хатаралганууд тухай гy зyбшэн
хooрэлдэнэ хэбэртэй. Ажалай hyyлээр залуу хyдэлмэришэдэй
yдэшын hургуулида yдэр бyхэндэ хэшээлнyyдтэ ябадаг Ринчин эндэ
тyрyyшынхиеэ эндэ ерэжэ, ёохор наадые hайхашаана. Хyдэлмэришэдэй yдэшын hургуули амаралтын yдэрнyyдтэ амардаг байба.
Тиимэhээ Ринчин нэгэ долоон хоног соо хараха гэhэн кинонуудаа
амаралтын yдэр бултыень хаража yрдидэг байhан тула, yдэшэлэн
тээшэ забhарал хэжэ, ёохор нааданда ябадаг болохо гэжэ бодоно.
Ешигмаатай эндэ ерэдэг hаа, hайн байгаа гэhэн бодолдо абтаад,
хажуудахиингаа хyхюу бэшэ аад, ямар нэгэ юумэндэ бодолгото болонги ябахые тухайлаад: «Эндэ ерэхэгyй гээшэл ха»,– гэжэ сэдьхэн,
урихаяа зyрхэ алдана.
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Газаа харанхы болоошье hаа, газаа дулаан. Yндэр хорёогой бахананууд дээгyyр yлгэhэн лампочканууд зайн галаар гэрэлтэнэ.
Удага эрбээхэйнyyд тэдэ халуун лампочкануудые мyргooд лэ, сухарина. Гэбэшье, тэдэнэр нэтэрyyгээр зайн галаар гэрэлтэhэн тэдэ
лампочкануудта добтолно. «Орой боложо, оро дэбидхэртээ орохоор болобобди» – гэлдэжэ, yбгэд хyгшэд ёохорой хорёоhоо hубарилдаhаар гараба.
Эндэ ерэжэ танилсаhан хyнyyд, мyн инаглажа халуунаар дурлалсаhан залуушуул сyлooдэ хooрэлдэжэ, хотын гудамжаар сэнгэн
ябахаяа тэндэhээ гаража эхилбэ. Тиихэдэнь ёохор нааданай дyрбэн
дyхэригэй хyнyyд эли бодо yсooржэ эхилбэ.
– Бидэшье гэр гэртээ харихаар болобобди, – гэжэ Ешигмаагай
хэлэхэдэнь, Ринчин yгэ дуугyй зyбшooжэ, хотын сэсэрлигhээ гаража, эрье руу бууба.
Эрид доошоо буухадаа, Ринчин Ешигмаада гараа hарбайба.
Теэд Ешигмаа тэрээндэ гараа yгэнгyй, дуугай ябана. Yyр сайтар
Ешигмаатай сэнгэхэ дуратай ябаhан Ринчин сэлмэг дулаахан hyни
боложо байhан, сэсэрлигэй ёохорто тyрyyшынхиеэ ерэhэн, hайхашааhан тухайгаа хэлэнэ. Теэд Ешигмаа, уhа балгаhан юумэндэл,
абяа аниргyй ябахадаа, hанаашалhан бодолоо яажа бэелyyлхэ тухай ухаагаа гyйлгэнэ. Ринчин ябадалаа аалидхаба. Тиихэдэнь дурлаhанаа хэлэхэнь гэжэ Ешигмаа hанан сасуугаа, ябадалаа тyргэдхэжэ, артистнуудай байдаг хоёр дабхар модон гэртэ дyтэлбэ.
– Ерээбди. Эндэ нэгэ таhалгада байдаг болохоб, жаа-зуу заhабарилга хэхэ хэрэг гаранхай. Мyнoo таниха айлдаа байнаб. Байгал
далайе хараха гээ hаа, ерэхэ амаралтын yглooнэй найман сагта автобусуудай аймаг ошодог газарта хожомдонгyй ерээрэй. Бy марта,
автобусhаа бy гээгдэ, – гэжэ Ешигмаа хэлээд, тyрyyшынхиеэ тэ
рээндэ гараа hарбайба. – Дахин уулзатараа баяртай.
Ринчин тэрэнэй yнжэгэн зooлэхэн гар дyмyyхэнээр аяшархан адхаад, табиха дурагyйгoo мэдyyлэн, халта шангаханаар баряадхиба.
Ешигмаа хэды сухалаа хyрooшье hаа, yyдэн дээрэхи зайн галай лампочкаhаа гэрэлтэhэн толон доро тэрэнэй адха сооhоо hугалжа шадахаяа болиhон ooрынгoo гарые уйдхартайгаар хараба. Тиихэдэнь
Ринчин тэрэнэй гарые шангашагаар бариhанаа ойлгоодхибо.
– Сyлoo орохо сагтаа шинии байха байрыешни заhабарилсахадамни болохо, – гэжэ дyтэ танилсаха гэhэн хyсэлдэ абтаhан Ринчин
дурадхаба.
Теэд Ешигмаа тэрэнэй дурадхалые зyбшoohэнoo гy, амаралтын yдэр уулзаха гэhэн хэлсээгээ баталжа гy, гэртээ хyргyyлhэндээ
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баяр хyргэжэ гy, толгойгоо дохёод, гэдэргээ эрьежэ хараншьегyй,
гэрэйнгээ yyдые татаба.
– Баяртай, – гэжэ Ринчин тэрэнэй хойноhоо хэлэжэ yрдеэд, газаань yлэшэбэ.
6
Автобус дахяад уруудам уруу шуумайжа эхилбэ. Ринчин эндэхи
нютагуудай байгаалиие hонирхон хаража hуухадаа, алдар сууда гараhан Байгал далайда тyргэн хyрэжэ хараха хyсэлдэ абтана. Нэгэ
hуурида зэргэлжэ hууха биледэй yгы байhан тула, тэдэ хоёр автобусай yyдэн багта урда, хойно hуугаад ябана. Тиимэhээ тэдэ хоёрто
хooрэлдэхэ арга боломжо yгышэг. Теэдшье Ринчин hонирхоhон
юумэеэ hуража, Ешигмаае хашараахагyйгoo оролдоно. Ринчиндэ
нюусаяа харгыдаа хэлэхэб гэжэ hанаhан Ешигмаада нэгэ талаараа
муушье, нyгoo талаараа hайншье. Ушар юуб гэхэдэ, эхэ, эсэгэдэнь
дамжуулха хyн энэ автобуста hуунхай ябана. Ешигмаа тэрэ хyндэ
мэдэгдэнгyйгooр, харгыдаа hамбаа оложо, нюусаяа Ринчиндэ хэлэхэ хyсэлтэй. Теэд тиимэ арга боломжын тэрээндэ олдохо, yгынь
мэдэгдэнэгyй.
Ринчин Ешигмаагай hууhан hууриин тyшэлгэдэ хойноhоонь
нэнгэжэ, шэхэндэнь дyтэлooд:
– Ешигмаа, хаарбазаар Сэлэнгэ мyрэн гаталдаг газарта дyтэ
лoo гyбди? – гэжэ шэбэнэн hураба.
– Дyтэлoo. Аниргyй hуу, – гэжэ Ешигмаагай хyйтэншэгooр харюусахада, Ринчинэй халуун амисхал холодоодхибо.
«Yhoo бороотой yе сагта тэнгэриин yдэрэй хэды дахин бyрхэжэ,
сэлмэжэ байдаг мэтэ абари зантай басаган гээшэ гyш? Юундэ hурабабиб?.. Байгал далайе харуулха гэжэ юундэ намайе дахуулаад, гэртээ абаашана юм? Амаралтын yдэр электричкэдэ hуугаад, Байгалай эрье ошохоёо яагаабиб даа. Энэ намда дурагyйшэг гээшэл ха.
Юрэдoo, бэеэ абаад ябаха байна», – гэжэ Ринчин сэдьхэнэ.
«Манай хyршэ тосхоной «Радио-Далай» хаанаhаа энэ автобуста дайралдажа hууба гээшэб? Намайе энэ Ринчинтэй хамта
ябана гэжэ мэдэбэ гy, али yгы гy? Юрэдoo, тэрэ тухайлбал хадаа.
Намайе танигдаагyй нэгэ эрэтэй гэртээ ерэбэ гэжэ мyнooшье бэшэ
hаа, yглooдэр дуулгахань бэзэ»,– гэжэ Ешигмаа сэдьхэжэ, Ринчинтэй хooрэлдэхэhoo байха, гэдэргээшье харахаяа айшоод, дуугай
hууна.
Байгалай эрьедэхи зэргэлээ хоёр тосхоной нэгэндэ ажаhуудаг,
багадаа ямар нэгэ yбшэндэ зyyн талынгаа хахад бэеые дайрагдажа,
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хyл гар хоёрынь хyжyyнээр хyдэлдэг болошоhон Баян- Далай урдашагуур hууhан Ешигмаае харан-харан hууна.
Хоорондоо арбаад модо зайтай тэдэ хоёр тосхонойхид БаянДалайе «Радио» гy, али «Хобшон» гэжэ нэрлэhэн юм. Hyyлдэнь
тэрэниие «Радио-Далай» гэлсэhээр, энэ нэрээрээ энэ нютагуудаар
алдаршаа hэн. Ушар юуб гэхэдэ, тэрэ СССР болон хари гyрэнyyдтэ
боложо байhан hонинуудые радиогоор шагнаад, тэрэнээ радиогyй
айлнуудта дамжуулдаг байгаа. Баймга айл бyхэнэй радиотой болоходонь, тэрэ айлнуудаар hонин дуулгадаг ажалаа хаhагдахадаа гy,
али хyнyyдэй hонирхожо шагнахаяа болишоходонь, нютагайнгаа
хyнyyдые hонирхуулжа баярлуулха ажал бэдэрээ бэлэй. Удангyй
тэрэ нютагайнгаа, аймагайнгаа hонинуудые бэшэжэ, аймаг болон
республикын тyбэй газетэнyyдтэ хэблyyлжэ эхилбэ. Тиихэдээ
«хyдoo нютагай бэшэгшэ» гэжэ нэрэ солодо хyртэжэ, багахан гонорар абажа, улам олоор бэшэдэг болоходоо, «корреспондент» гэжэ
yнэмшэлгэтэй болоhон тэрэ суглаа хураалнуудта, тyрэ нааданда дээ
гyyр hуудаг болоо hэн. Мууемнай бэшэжэрхюужэг гэжэ hанаандаа
айдаг болоhон нютагай болон аймагай бага, ехэ дарганар тэрэниие
хyндэлдэг болоо бэлэй. Оройдоол дyрбэн класс дyyргэhэн тэрэ жэл
бyхэндэ дээшээл ургажа эхилбэ. «Арбадахиие гy, али дээдэ hургуули
дyyргэhэн байгаа hаа, холол ошохо байгаа даа», – гэжэ нютагайхидынь хэлсэдэг бэлэй. Иимэрхyy ажалhаа гадуур тэрэ тосхонуудайнгаа хyнyyдтэ туhа хyргэжэ, хамалганда абтаhан гy, али Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда алдалан унаhан сэрэгшэдэй данса
саарhануудые гэртэхидhээнь абаад, хотын архивуудаар, дээдэ зургаануудаар ябажа, пенси болон yхибyyдэй пособи, элдэб хyнгэлэлтэнyyдэй yнэмшэлгэнyyдые абадаг болоо hэн. Хyдooдэ сyлooгyй
ажалтай хyнyyд тэрэнэй харгыда, эдеэ хоолдо, yхи хyyгэдтээ hуралсалай ном, тетрадь болон бусад хэрэгсэлнyyдые магазинhаа худалдажа абаха мyнгэ yгэдэг байба. Хото-город хэды дахин харгылдаг
болоhон Баян-Далай энэ тэрэ юумэнyyдэй yнэ сэн сээжээр мэдэхэ
болошонхой тула, захилшадай захилда хэды мyнгэнэй хэрэгтэй болохые тоо бодолгын шоото татангyйгooр тон hайнаар мэдэдэг юм.
Мyнooшье тэрэ хyнyyдэй хэрэг бyтээгээд гy, али статьягаа редакцида yгooд, нютагаа бусажа ябанал хаш.
Автобусай арын hуурида hууhан тэрэ Ешигмаа тухай иигэжэ
hанана хаш: «Ши, Ешигмаа, намайе таняашагyй болоно гyш даа.
Дээгyyр hанаатай ши гэртэхидтээ, нютагайнгаа хyнyyдтэ шэгшын
зэргэ туhа хyргooгyйш. Эжы, абынгаа хyзyyн дээрэ, тоhон соо умбажа, торгон соо хyльбэржэ ябаhан ши, эрдэм hургуулитай боло35

жол байгаа бэзэш даа. Теэд дyрбэн класс дyyргэhэн би шамhаа
эрдэм бэлигээрээ дортохогyйл байхаб. Шам шэнги дээдэ hургуулигyйшье hаа, би улаан хэлэнэйнгээ хyсooр дээдын ноёдто орожо,
эриhэнээ абажа, нютагайхидаа баярлуулагшаб», – гэжэ Баян-Далай сэдьхээд, хyнyyдэй захилнуудые пyмпытэр хэhэн, баруун дала
мyртoo hуйбадан yргэлжэ ябадаг сyyмхэеэ хyлэйнгээ дороhоо
абажа, yбдэгyyд дээрэ табиба. Тиигээд тэрэ хуушарhан боро кос
тюмайнгаа дотор хармаанhаа олон саарhануудые гаргажа, сyyмхэ
дээрээ табяад, нэгэ-нэгээр тэдэнээ харан, аман соогоо уншана.
Тиихэдэнь тэрэнэй уралнууд хyдэлнэ. «Энэл саарhаар Мэдэгмаагай гэртэхидые, илангаяа эхыень баярлуулхаб. «yнэхooр хамалганда абтаhан гэр бyлын басаган» гэhэн энэ yнэмшэлгэ гартань барюулхаб. Энэ хэрэг бyтээhэнэйнгoo тyлoo адагынь арбан
тyхэригтэ хyртэхэб. Yшoo хоёр айлда орожо, захиhан захилнуудыень yгэхэб», – гэжэ тэрэ сэдьхэхэ хоорондоо, нэгэ хэдэн саарhануудые бусадhаань амяарлана.
Тэдэнэй hууhан автобус Сэлэнгэ мyрэниие хаарбазаар гаталдаг
эрье дээрэ тогтошобо. Ешигмаа бултанhаа тyрyyн hууриhаа бодожо, автобусай нээлтэтэй yyдээр газаашаа гараба. Ринчин хyнyyдэй хойноhоо дахажа автобусhаа буугаад, хаарбаза дээрэ гараба.
Тэдэнэй hууhан автобусай урдань байhан хоёр хyнгэн, ашаанай
гурбан машина hууриhаа аалиханаар хyдэлбэ. Улаан шара уужа
yмдэhэн хаарбазын хyдэлмэришэн хоёр гараа урдаа yргэн барижа,
хургануудаа бэе тээшээ нугалан дуудажа, хаарбаза дээрэ гараhан
машинын урда гэдэргээ аалихан сухарина. Тэрэ хyн хаарбазын талмайн эхиндэ хyрэмсooрoo, гараа бyри дээшэнь yргэбэ. Тиихэдэнь
тэрэниие аалиханаар дахажа ябуулhан машинаяа жолоошон байл
габа. Хаарбазын тэрэ хyдэлмэришэн гэдэргээ yшoo нэгэл алхам сухаряа hаа, мyрэнэй тyргэн урасхалтай уhа руу унаха зайда хyрooд
тогтошобо. Ринчинэй харахадань, машинын урагшаа ябажа болохогyй гэhэн тэмдэгтэ сагаан шэрээр шэрдэhэн зурагар шугам байба.
Улаан шара уужатай тэрэ хyдэлмэришэн хаарбазын хажуу талада
хэбтэhэн гурбалжан булантай хоёр тyмэр yбилтэ абажа, хаарбазын
талмайн эхиндэ тогтоhон yнooхи машинада ошоод, нэгыень урдахи
сахаригайнь урда, нyгooдыень хойто сахаригайнь хойно табиба.
Тэрэ машинын урагша, хойшоо хyдэлхэеэ болиходо, удаадахи машина хаарбаза дээрэ аалихан гаргажа эхилбэ. Машинын хаарбаза
дээрэ гарахада, хаарбаза халта хэлбэлзээд абана.
Эдэ бyгэдые тyрyyшынхиеэ hонирхон хаража, хаарбазын хажуу талын хаалтые тyшэжэ зогсоhон Ринчин Ешигмаае хyнyyдэй
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дундуур бэдэрэн хараашалба. Тэрэнэй хажууда зогсоhон хyнyyд хашарhан мyнгэнyyдые мyрэнэй уhа руу хаяна.
Ринчин Ешигмаада дyтэлбэ. Ешигмаа хажуудань ерэhэн тэрээн
тээшэ эрьежэ харангyй:
– Сагаан хашарhануудые Сэлэнгын оёор уруу хая. Хаарбазынгаа hаадгyйгooр энэ мyрэн гаталхын тyлoo хашарhануудые уhа руу
хаядаг заншалтай юм, – гэжэ хамар дороо гyбэрбэ.
Yнгэрhэн хэдэн хоногой саана Ешигмаагай yнжэгэн зooлэхэн
гарыень аяшаажа баряад, хотын сэсэрлиг соо ёохордожо байхадаа,
«Сэлэнгын оёорой сэнтэй шулуу бэдэрэе» гэжэ дуулаhанаа сахилгаан тyргooр hанаад, сэнтэй шулуу бэшэ, харин хyнyyдэй хаяhан
сагаан мyнгэн байхаяа яагааб гэhэн бодолдо тэрэ абтаhаар, сyyмхэ
сооhоо хашарhануудые гаргажа тэдэнээ уhа руу хаяад:
– Юундэ шара бэшэ, сагаан хашарhануудые хаядаг юм? – гэжэ
hонирхобо.
Ешигмаа миhэрэн байжа, байра дээрээ эрьелдэн, Ринчин тээшэ
хараад:
– Yгытэй ябаха гэбэл – шара, баян ябаха гэбэл – сагаан хашарhан мyнгэ хаядаг гэлсэгшэ. Yнэндoo, энэ ёhо заншал мухар
hyзэгтэйшyyлэй юм ааб даа… Радио-Далай бидэндэ ерэжэ ябана.
Тэрээнhээ холуур ябабал дээрэ, – гээд, Ринчинhээ холодобо.
Толгойдоо сайбар шара хулhан шляпа, бэедээ боро костюм yмдэhэн, хара хyрзэ hахалтай, туршагар туранхай, yндэр, набтараараа адлирхуу хyн зyyн гараа хyйhэн багтаа тохиилгон баряад, зyyн
хyлэйнгoo гуталай улые хаарбазын зузаан шала дээгyyр халта шударhаар, Ринчинэй хажууда бии болоод, мэндэшэлhэнэй hyyлдэ
тамхи эрибэ.
Ринчин тэрэниие мэндэшэлхэ хоорондоо: «Тэрээнhээ холуур
ябабал дээрэ» гэжэ Ешигмаагай хэлэhые hанаадхимсаараа:
– Тамхи татадаггyйб, – гэжэ хэлэбэ.
– Тамхинhаа hайн юумэн yгы юм даа. Бишье татадаггyйб.
Зyгooр, тантай yгэ андалдажа хooрэлдэхын тyлoo тамхи эреэб, –
гэжэ тэрэ хyн тамхи эриhэнээ балаалжа, Ринчиндэ ойлгуулаад,
хooрэлдэхэ арга мэхэ бэдэржэ yргэлжэлyyлнэ. – Хараха янзадамни,
та энэ нютаг уруу тyрyyшынхиеэ ерэжэ ябанат. Энэ автобусай ошодог харгы замдаа хyрэдэг тосхонуудай ород, буряад, татаар, хохоол
хyнyyдые бултыень мэдэхэб. Тиимэhээ танда туhалжашье магадби.
Нюуса бэшэ hаань, та хэнэйдэ ошожо ябанат?
– Хэнэйдэшье бэшэ, Байгал далайе харахаяа, – гэжэ Ринчин харюусаба.
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– Хэрбээ зyбшooбэлтнай, танда Байгалай эгээ hайхан газар болохо Энхэ-Нугые харуулхадамни болохо, тэндэ тогтохо, хонохо айл
шье олохоб, – гэжэ Радио-Далай дурадхаба.
– Хэрэггyй. Би ooрoo Байгал далайе олохоб, – гэжэ Ринчин харюусаад: «Энэ хyн харгышалhанайнгаа тyлoo мyнгэ эрихэ гэнэл
хаш», – гэжэ муу hанамсаараа, байра дээрээ эрьелдэжэ, хooрэлдooгoo дyyргэhэндэл, буруу тээшээ харашана.
Хаарбаза арадаа шагтагалhан багахан катер хара хyхэ утаа
бушхуулжа, даажа ядан, Сэлэнгэ мyрэнэй тyргэн урасхал ooдэ жyдхэнэ. Катер байра дээрээ байhан юм шэнги тамарhан, yгынь мэдэгдэнэгyй. Гэбэшье, yндэр хада болон гyбээнyyдтэй нyгooдэ эрьедэ
аалиханаар дyтэлнэ хэбэртэй. Эдэ олон хyнyyдые, арбаад машинануудые ашаhан хаарбазые тросоор татан шэрэжэ, мyрэнэй хоёр
эрьедэ абаашадаг, асардаг тэрэ катерые багахан гэжэ гололтогyй,
ямар хyсэтэй юм. Хэрбээ шагтагалдаг тросойнь таhарбал, хаарбаза
мyрэнэй хyсэтэй урасхалда туулгуулан урдашаха шэнгеэр hанагдана.
– Энэ Ешигмаае таниха гyт? – гэжэ Радио-Далай мyрэнэй урасхал ooдэ даажа ядан жyдхэhэн катерые hонирхон хаража зогсоhон
Ринчинэй ара нюрганhаа hураба.
– Yгы, – гэжэ Ринчин харюусаба.
– Аа-а, – гэжэ Радио-Далай дуугараад, Ринчинэй yрoohэн дала
мyртoo hуйбадажа yргэлhэн багахан сyyмхыень хаража, эдихэ эдеэгээ тэрээн соо хээд, аяншалжа ябаhан хyн байна гэhэн бодолдо абтаhаар, тэрээнhээ холодобо.
Катерай хара хyхэ утаан харагдахаяа, хyнхинooн дуулдахаяа
болижо, хyсэтэй урасхалаар урдаhаар мyрэнэй нyгooдэ налуушаг
yндэр эрьеын доро хyлеэжэ байhан машинануудтай хyнyyдэй ха
жууда хyрooд тогтошобо. Тиихэдэнь машинын дардам харгы гyбээ
дээрэhээ мyрэнэй уhан хyрэтэр зурыhаар мухардан дууhашаба.
Улаан шара уужануудые yмдэhэн хоёр хyдэлмэришэд пирс дээрэ
хyрэжэ буугаад, хаарбазаhаа бyдyyн мушхамалнуудай yзyyрнyyдые
баряад, эрье дээрэхи богонихон бахануудта орёон байжа татана.
Тиихэдэнь хаарбаза пирс хоёрой хоорондохи зайнууд ниилэбэ.
Хyнyyд мyрэнэй нyгooдэ эрьедэ буугаад, харгын захаар hубарилдан, гушаад метр yндэртэй налуухан гyбээ ooдэ гарана. Харгын
хоёр талаар хойно-хойноhоо жэрылдэн тогтоhон машинанууд, нэгэ
тэргэ морин болон хyнyyд хаарбазада hууха оошороо хyлеэнэ. Хаар
базаhаа буугшад гyбээ дээрэ гараба. Тэрэ гyбээ дээрэhээ саашаа
нэлэнхы тала дайда нэмжынэ…
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Улаан-Yдэhээ ерэгшэ автобус гyбээ дээрэ гараад тогтошобо.
Хyнyyдэй автобустаа hуухаяа урдахи yyдэндэ обооролдожо зогсоходо, арын yyдэн нээгдэбэ. Тиихэдэнь хyнyyд тэрэ yyдэн тээшэ гyйлдэшэбэ. Ринчин Ешигмаагаа тэдэ зоной дунда тooрижэрхёод, Радио-Далайhа тэрьедэhыень тухайлна. Нэгэ бyлэг велосипеэдтэй
хyнyyд тэдэнэй хажуугаар yнгэрбэ. Спортсменyyд гy, али аяншад гy
гэжэ ойлгожо ядаhан Ринчин тэдэниие hонирхон харана.
– Hууха ooрын hууринуудтай аад, яатараа тyрисэлдoo, yрдилдoo зомта?! – гэжэ Ринчинэй хойнонь зогсоhон Радио-Далай хашхараад, дурагyйхэнooр yргэлжэлyyлнэ. – Хараба гyт? Эдэ велоси
пеэдтэйшyyл, энэ оошорто байhан машинатайшуул аяншалагшад
гээшэ. Мyнoo ябагаар аяншалхаяа болижо байна гyб даа. Эдэнэй
дунда тэргэ моритой ори ганса хyн манай нютагай гэжэ харабаб.
Ээх-даа, бидэнэр yзэсхэлэн hайхан тоонто нютагаа, Байгал далайгаа сэгнэнэгyйбди даа. Харин эдэнэр манай нютагые харахаяа ерээ…
Автобусоор ябагшад hуури-hууринуудтаа hууба. Автобус байраhаа хyдэлжэ, тyргэндoo оробо. Гyбээ дээрэhээ алад саашаа харагдаhан тэгшэ тала дайдада таряалан ногоорно. Зумбараанууд харгы
хyндэлэн гyйлдэнэ.
– Баян-Далай тон зyб хэлэнэ гэжэ hананаб, – гэжэ Ринчинтэй
зэргэлжэ hууhан хyн хажуугаархидайнгаа дуулдахаар хэлэжэ
эхилнэ. – Сабхишан ooрoo сабхигyй байдаг гэгшэдэл, бидэнэр тоонто
нютагаа yнэхooрooл сэгнэдэггyйбди. Тиихэдэмнай аяар холоhоо
аяншалжа эндэ ерэгшэд алдарта Байгал далайе хаража, хэдэн хоногто эрьедэнь амарна...
– Иимэ тунгалаг hайхан уhатай, иимэ арюун hайхан байгаалитай, агаартай далай дэлхэй дээрэ yгы ха юм! – гэжэ тэдэнэй дунда
hууhан yшoo нэгэн нютагаа магташана.
– Байгал далаймнай ганса уhаараа, агаараараа бэшэ, мyн загаhаараа, ан гyрooлooрoo, ой модоороо баян гэхэеэ мартааш! –
гэжэ yшoo нэгэн нэмэбэ.
– Hэй, нyхэдyyд, Баян-Далайгаа магтахаяа мартааб... Баян-Далайдаа Байгал далай тухайгаа бэшyyлэе! – гэжэ yшoo нэгэнэй хэлэхэдэнь, хyхэ энеэдэн автобус соо зэдэлшэбэ.
– Намаар наада бy хэгты! Таанад… бидэнэр Байгал далайнгаа
уhые, эндэхи сэбэр hайхан байгаалиие аршалан хамгаалхаяа мар
таабди гэжэ сэхэ хэлэгты. Бидэнэй аршалан хамгаалаагyй hаа, аяншад hанаагаа зобожо, аршалан хамгаалхагyй ха юм! – гэжэ БаянДалайн хэлэхэдэнь, хyхэ энеэдэн аалида-аалидаhаар замхашаба.
Нэгэ хэдэн минутын yнгэртэр аалин байдал автобус соо тогто39

шобо. Асфальт харгыгаар мухарилдаhан мooрэнyyдэй шаршаганалдаха шэхэнэй yзyyртэ соностоно. Баян-Далайн хэлэhэн yгэнyyд
хyнyyдэй зyрхэ сэдьхэлые yбшэнтэйгээр хадхаба хэбэртэй. Нэгэ хэдэн хyнyyд тэрэнэй хэлэhэн yгэнyyдые дэмжэhэнээ, зyбшoohэнoo
мэдyyлжэ толгойгоо дохино.
– Байгалай уhые сэбэр байлгахын тула манай республикада
санэпидстанци бии ха юм. Тэрэ эмхи зургаан юу хаража, ямар ажал
хэжэ байдаг юм? – гэжэ автобус соо hуугшадай yшoo нэгэн аалин
байдал таhалдуулба.
– Би тэрэ санэпидстанци тухай хэлэнэгyйб. Харин Байгалай
эрьедэ амархаяа ерэгшэд хооhорhон архиингаа, пивынгээ шэлнyyдые, эдеэнэйнгээ yлдooсэнyyдые, газетын таhардаhануудые болон
целлофан туулмагуудые хараhан газартаа хаяна, тyyдэгyyдээ унтараангyй арилна. Ерээдyй сагта Байгалаймнай эрье эдэ бyхы хаядаhаар дyyрэхэ, – гэжэ Баян-Далай мэдээрхэбэ.
– Ши тон зyб хэлэнэш, аяншадай эндэ ерэхэ харгыень хаажа
шадахагyйш. Теэд тэдэнэй хог хаядаhануудые суглуулжа, гансашье
манай нютагта бэшэ, бyхы Байгалайнгаа эрьенyyдые яажа сэбэрлэхэбши? – гэжэ тэрэнэй хажуудань hуугша хyн арсалдаата хooрэлдooндэ оролсобо.
– Нэгэ hанаан бодол бии…
– Ямар?!. Юундэ абяа аниргyй болошобош, аа-а? Ээх даа, БаянДалай, хyдoo нютагаймнай бэшэгшэ – корреспондент, засаг тyрын
шадаагyй юумые ши яагаад шадахабши даа.
– Аяншадhаа, хаарбазаар Сэлэнгын энэ эрьедэ гарагшадhаа Байгалай эрьеые бузарладаг хог хаядаhануудhаа сэбэрлэлгын нэмэлтэ –
татабариин мyнгэ абаха хэрэгтэй. Тиигэхын тула Сэлэнгын хоёр эрьедэ татабари мyнгэ суглуулдаг пунктнуудые бии болгохо шухала.
– Зyбшyy юумэ тулхабаалнаш, теэд Байгалай эрьедэ ажаhуудаг
бидэнhээ мyрэн гаталганhаа гадуур нэмэлтэ мyнгэ абаха болоно гy?
Ши ooрoo хаарбазаар Сэлэнгые гаталганhаа гадуур, хог хаядаhануудые суглуулан сэбэрлэлгэндэ мyнгэ тyлэхэ байна гyш?
– Байгалай эрьеэр ажаhуудаг намhаа, шамhаа тэрэнэй тyлoo
мyнгэ абахагyй. Юундэб гэхэдэ…
– Теэд шамда, намда… – гэжэ арсалдаатай хooрэлдooндэ оролсоhон хyн тэрэнэй yгэ тодожо абаад, зyришэлдэн hooргэдэжэ
эхилнэ. – Тyрэл гаралнууднай айлшалжа ерэхэдээ, хог хаядаhануудые сэбэрлэлгын тyлoo мyнгэ тyлэхэ болоно гээшэ гy?
– Эндэ ажаhуудаггyй хадаа, тyлэнгyй яахаб, – гэжэ Баян-Далай
хэлэбэ.
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Ринчин тэдэнэй хooрэлдooнhoo Байгал далайн тунгалаг hайхан уhатайе, сэбэр агаартайе, загаhаар, ан гyрooлooр, янза бyриин
модонуудаар, олон элдэб ургамалнуудаар элбэгые мэдэжэ абана.
Тиихэдээ тэрэ эндэхи байгаалиин, Байгалай эрьенyyдэй хог хаяhадаhануудаар бузарлагдажа байхада, энэ арсалдаата хooрэлдooн
зyб гэжэ hанана.
Удангyй автобус Байгалай эрьедэхи тyрyyшын тосхондо дyтэлбэ.
Автобусай тогтодог газарта ерэхэдэ, хэдэн хyнyyд бууба. «Баян-Далай эндэ буухагyй, бидэнтэй хамта yшoo саашалха юм байна», –
гэжэ Ринчинэй сэдьхэжэ hуухада, автобусай арын hууриhаа тэрэнэй
хоолой соностожо:
– Хyбyyн… гэхэhээ бэшэ, шинии нэрые мэдэнэгyйб. Хyбyyн,
Байгал далай урдашни хyхэржэ байна, харана гyш? – гэжэ мэдyyлбэ.
Ринчин Байгал далайе обёорногyй. Хараани холын зайда сэлмэг тэнгэриин хаяа хyхэрнэ. Байгал далайн уhанай сэлмэг тэнгэриин yнгэ зyhэтэй ниилэсэлдээд байhые тэрэ гэнтэ ойлгожорхибо;
тиигээд бyри hайнаар хараха гэжэ hуури дээрээ yндыгooд:
– Байгал далайн уhан тэнгэриин yнгэ зyhэтэй илгаруулхын аргагyй ямар адли юм, – гэжэ хамар дороо гyбэрhooр зогсоходонь,
хyхэрэгшэ далайн уhан харагдахаяа болишобо.
Ринчинэй hууридаа hуухадань, Ешигмаа иигэжэ сэдьхэбэ:
«Шyдхэр абаг, Радио-Далай ooрынгoo тосхондо буубагyй… Намайе Ринчинтэй ябана гэжэ тухайлаад, манай тосхон хyрэтэр ошохонь ха. Автобусhаа буухадаа, тэрээндэ харагдангyй, гэртээ яажа
ошолтойб? Тyрyyн буултай гy, али hyyлдэ гy? Арын hуурида hууhан
тэрэ эгээн hyyлдэ бууха байха. Магад, эгээн hyyлшын тосхондо
ошожо ябахадань, дэмы айна гyб? Тyрyyн буубални, хойноhоомни
дахахадаа болохо».
Асфальт харгы yнишэг дyyрэнхэй. Автобус Байгалай эрьеэр зурыhан харгыгаар хойшолжол ябана. Тиихэдэнь автобусай мooрнyyдhээ бурьялан дэгдэhэн тооhо шорой хойнонь гэзэгэтэн yлэнэ.
Харгын хоёр талаар ургаhан yндэр ута нарhан, жодоо, хуша модонууд эндэхи гоё hайхан байгаалитай Байгал далайе халхална.
Гансал сэлмэг тэнгэри модонуудай yзyyрнyyд дээгyyр хyхэрнэ...
Ешигмаа Ринчиндэ Байгал далайе юундэ харуулхаяа hэдэhэнээ ойл
гуулжа шадабагyй; нюусаяа харгыдаа Ринчиндэ хэлэхэ гэhыень
Баян-Далай болон хажуугаарнь hууhан танилнууд hаатуулба. Гэбэшье, тэрэ огородойнгоо хорёо соо hуугаад, hанаашалhан хэрэгээ
дууhан хэлэхэ гэhэн hyyлшын хyсэлэндэ абтаба. Баймга хyбшын
мододой hиирылдэжэ эхилхэдэ, гоё hайхан байгаалитай Байгал да41

лай харагдаба. Ринчин баяраа досоогоо багтаажа ядан, hуури дээрэhээн бодоод, хyнyyдэй толгойн дээгyyр хараашална. Тэрэнэй hонирхон харагша далайн уhанай нюруу бyмбэгэ мэтээр пyмпынэ.
– Ринчин, – гэжэ сэхэ урдань hууhан Ешигмаа гэдэргээшье харангyй, аргааханаар шэбэнэн хэлэжэ эхилбэ. – Би автобусhаа
тyрyyн, ши hyyлдэ буугаарай. Намhаа холошог гээгдээд, намайе
дахаарайш. Yнooхидoo мэдэгдэхэгyй ёhотойбди.
Мyнoo автобус далайн эрьедэхи загаhашадай ажаhуудаг тосхондо дyтэлбэ. Ешигмаа сyyмхэеэ баряад, автобусай yyдэн тээшэ
алхалшаба. Тиихэдээ тэрэ Ринчинтэй суг хамта ябаагyй болохо
гэжэ гэдэргээшье эрьежэ харабагyй.
«Ешигмаа яатараа Баян-Далайhаа айнаб? Юундэ тэрэниие
«Радио» гэжэ нэрлэнэб? Эрэмдэг хyнyyд тосхон бyхэндэ байдаг ха
юм. Тэдэнэр айлhаа айлнуудта орожо, элдэб hонинуудые дуулгадаг. Тиимэл хадань, Радио-Далай гэhэн нэрэ yгэhэн байгаа бэзэ
даа. Ешигмаа энэ хyндэ харагдахагyй гэжэ оролдоно гээшэл ха»
гэhэн бодолнуудта Ринчин абтаад, сyyмхэеэ абаад, автобусай yyдээр
тэрэнэй гарахые хyлеэнэ. Гэбэшье, тэрэ танигдаагyй газарта ерээд,
Ешигмааhаа холо гээгдэхэгyй гэжэ хойноhоонь харана. «Арын hуу
рида hууhан тэрэ хyн минии хажууда сyлoo гараhан hуурида hуугаа
гyйнь болоо даа. Тэрэ хyн хаарбаза дээрэ намтай уулзахадаа, нам
hаа энэ тэрэ юумэн тухай дан лэ hураад hалаагyй hэн. «Тэрээнhээ
холуур ябабал – дээрэ» гэжэ Ешигмаа зyб лэ хэлээ байна», – гэжэ
тэрэнэй сэдьхэжэ hуухадань, Баян-Далай тэрэнэй хажууда ерээд:
– Би эндэ буунаб. Та удаадахи тосхон хyрэтэр гyт? – гэжэ hанаа
гаа зобоhон хэбэртэйгээр hураба. Эндэл бууха байhан Ринчин хэлэхэ yгэеэ оложо ядашоод, толгойгоо дохибо. – Дахин уулзатараа
баяртай, харгыдаа hайн ябагты, – гээд, тэрэ хyн автобусhаа бууба.
Арбаад хyн автобус соо hууhан hууриhаа бодобогyй. Тиихэдэнь жолоошон автобусайнгаа yyдые хаажархиба. Ринчин hууриhаа hyрэн бодоод, хашхаржа байжа, автобусай yyдые дахин нээлгэбэ.
– Хyбyyн, лаб эндэ бууха hэн гyт? – гэжэ нэгэ хyгшэн hураба.
– Эндэл хэбэртэй, – гэжэ Ринчин дуугарhаар, yyдэн тээшэ яараба.
– Урагшаа hанаатай Баян-Далайда урид хэлээ hааш, ерэhэн айл
даш хyргooд yгэхэ байгаа, – гэжэ тэрэ хyгшэн тэрэнэй хойноhоо халаглан хэлээд, автобусайнгаа ябадалда нээлтэтэй сонхоорнь БаянДалайе ооголбо.
Теэд Баян-Далай тэрэ хyгшэнэй ооголhые дуулангyй, зyyн та42

ладаа огород болон сабшалангай хорёонуудай дундуур айлнуудай
баруун таладань гарадаг хyдooгэй харгыханаар ябагална. Тиихэдээ
тэрэ Ешигмаагай харгыгyй газараар сэхэ гэртээ ошожо ябахые хараад абана. Автобус тэдэ хорёонуудай зyyхэнээр зураhан харгыгаар хойшолбо. Ешигмаа гэрэйнгээ зyyн тээхи огородой хорёогой
захада hуугаад, Ринчиниие хyлеэбэ.
– Доошоо бyхы, тyргooр ерэ! – гэжэ Ешигмаа тэрээндэ хэлээд,
hуумгаашаа yндыгooд, Баян-Далайн ошогшо зyг тээшэ харана.
Ринчин Ешигмаагай захиралтые yгэ дуугyйгooр дyyргэжэ, бyхын татаад, гyйhэн болиhон хоёрой хоорондо алхална. Тиихэдээ
тэрэ юундэ иимэ захиралта Ешигмаагай yгэhые ойлгожо ядана. Гэбэшье, hургааг хорёонуудай дээхэнyyр сагаан шара хулhан шляпын
харагдахые обёорходоо, Ешигмаагай захиралтые ойлгожорхимсоо
роо, бyри доошоо бyхыбэ.
– Тyргэн энэ хорёо дээгyyр огород соо оро, – гээд, Ешигмаа
хорёогой бyдyyн hургаагуудые гэшхэhээр дээшээ абиржа, огород
соо оробо.
Ринчин солбоноор хорёо дээгyyр тээнгилдэн, огород соо оробо.
Тэдэнэр бyхылдooд, хартаабхын эшэнyyдтэ хyрэбэ. Хорёонуудай
дээхэнyyр харагдагша сагаан шара хулhан шляпа ерэгшэ харгыгаараа hooргoo бусана. Ешигмаа гараараа «бyхы» гэhэн тэмдэг yгэжэ,
Ринчинэй нюргые аалиханаар нэгэ дахин альгадаад, yнгэрhэн жэл
обоолоод орхиhон бухалай саана хоробо.
Баян-Далай хорёонуудай зyyн тээ гараад:
– Гайха ехэ, юугээ хараабиб, hорьмоhоо гy? Тэрэ хyбyyн автобусhаа бууба гэжэ хараа бэшэ hэн гyб? Гайха ехэ, саашаа ошохо
аад, эндэ юундэ бууха болооб? Байгал далай эндэhээ hайнаар харагдана гэжэ hанаба гээшэл ха. Хайшаа yгы болошобо гээшэб?..
Аа-а, Ешигмаагай хойноhоо ошоо юм байна. Теэд тэдэ хоёрой хараа-бараашье харагданагyйл. Эндэхи хорёонуудай дундуурхи харгые урагша, хойшоо хэмжэжэ ябахадамни, тэдэ хоёр Мягмартанай
гэртэ yни заяанда ороо хэбэртэй, – гэжэ дуугараад, ошожо ябаhан
харгыда дахин оробо. Тиихэдээ тэрэ hайн хyлэйнгээ yльмы дээрэ
yндыжэ, хорёонуудай дээгyyр харана.
– Яатараа тэрээнhээ айнаш? – гэжэ Ринчин зэргэлжэ hууhан
Ешигмааhаа hураба.
– Яатараа, яатараа гэнэ гyш?! Тэрэшни муу хyн юм. Бидэ хоёрые
харабал, гансашье манай бэшэ, хyршэ тосхонуудаар хоб-жэб та
рааха.
– Ямар хоб-жэб?
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– Бидэ хоёрые суг ерэбэ гэжэ тэрэ мэдээ hаа, бидэнhээ тyрyyн
гэртэхидтэмни ошоод дуулгаха. Тиихэдэнь би тэрээндэ дурагyйб.
Тэрэнэй далда оротор, эндээ hууя. Ондоо айлнууд тээшэ ошобо
хэбэртэй, – гэжэ Ешигмаа хэлээд, бухалай саанаhаа толгойгоо бултайлгажа, тэрэнэй ошоhон зyг тээшэ хараба.
«Тиимэhээл Ешигмаа автобуста ороходоо, намтай зэргэлжэ
нэгэ hуурида hуугаагyй юм байна. Гэртэхидтээ намайе харуулхагyй
hаа, юундэ намайе дахуулжа, Байгалые харуулха гэбэб»,– гэжэ сэдьхээд:
– Би шинии хэн болохо, хаана хонохо болонобиб? – гэжэ hураба.
– Yнгэрэгшэ yбэл гудамжада минии хэнтэйшьеб хooрэлдэжэ
байhые хараhан энэ Радио-Далай эсэгэтэймни уулзаад: «Басаганшни
нэгэ хyнтэй тэбэрилдээд, таалалдажа байгаа», – гэжэ ooрhoo нэмэжэ,
шал худалаар hарьяа. Ши минии танил болохош, манайда хонохош,
тэрээн тухай hанаагаа бy зобо, «yнгэрэгшэ yбэл танилсааб, Байгал
далайе тyрyyшынхиеэ харахаяа ерээб» гээрэй, – гэжэ Ешигмаа хэлээд, хyл дээрээ бодожо хараашална.
– Тиихэдээ би гудамжада шамтай тэбэрилдээд таалалдагша
хyбyyншни болоно гyб? – гэжэ Ринчин асуугаад, тэрээндэ атаархаhаншье, эсэгэдэнь шалгалта yгэхэеэ зyрхэ алдаhаншье бодолдо
абташана.
– Yгы бэд дээ. Нютагайнгаа басагантай, бидэнтэй багшанарай
хамтын байрада Шэнэ жэл угтаhанаа hанана гyш? Hанана байхаш.
Минии yyри – хани басаган Мэдэгмаае танихаш, тэрэнэй гэртэхин
манайхиhаа холо бэшэ байдаг. Хэдыхэн хоногой урда гэртэхидтээ
ерэhэн Мэдэгмаа бидэнэй гэршэ боложо yгэхэ байха. Ши эрэ юм
гyш, али эхэнэр гy? Айха юумэн yгы. Тээ тэрэ сонхынь рамые хyхэ
шэрээр шэрдэнхэй гэр манайхин гээшэ. Урагшаа! – гээд, Ешигмаа
хартаабхын эшэнyyдэй хажуугаар алхалжа ябатараа, баруун гараа
yргooд, доошоо hуушаба.
Тэрэнэй хойноhоо дахажа ябаhан Ринчин дyгтыhooр хажуудань ерэмсээрээ, yбдэгyyдээ тохиилгожо, ябан hууба. Тиигээд Ринчин Ешигмаагай гэртэхидэй газаагуур хyнэй бии, yгые бэшэ, харин
хорёогойнь саанаhаа эхилhэн Байгал далайн хyхэ сэнхир нюрууе
hайхашаан харана.
– Бодо, ябая. Амаа хаангyй hарьядаг Радио-Далай манайхиhаа
алад гаража, Мэдэгмаагай гэртэхид тээшэ ошобо, – гэжэ хэлэhээр,
Ешигмаа хyл дээрээ бодоод, Ринчинэй урдаhаа харан yргэлжэ
лyyлнэ. – Хэлэхэ гэhэн yгэеэ мартаагyй бэзэш? Эсэгэмни шамhаа
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элдэб асуудал hуража болохо. Радио-Далай мэтээр hарьянгyй, бодожо yзooд, харюусаарай…
Ешигмаа Ринчиниие дахуулаад, огородойнгоо эхиндэ хyрэжэ,
ябаган хаалтаар гэрэйнгээ хорёо соо оробо. Тэдэнэй нэгэ хэдэн алхам урагшаа хэхэдэнь, байшан гэрhээ сээниг уруу ородог yyдэнэй
нээгдэхэ, хyнyyдэй хooрэлдэхэ соностобо. Газаашаа гараhан хyнhoo
хоргодохо гэжэ Ешигмаа Ринчинэй сарбууhаа шyyрэжэ баряад, хажуудань байhан нээлтэтэй yyдэтэй аранга тээг дээрээ сабшаhан
нойтон ногоо хатаажа, yбэлдoo хадагалдаг сарайн гэр уруу гyй
дэлooрoo оробо. Тэрээн соо yбhэнэй хог болон буурсагуудые тоншон эдеэлжэ байhан тахяанууд тэдэ хоёрhоо айжа, зэрлиг муухайгаар оог хашхараа табилдан, yдэ далинуудаа хиидхyyлэн, ниидэхэнь
ниидэжэ, гyйлдэхэнь гyйлдэжэ, бэе бэеэ дайран байжа, газаашаа
гараба. Тэдэ тахяанууд аюулhаа тэрьедэжэ, салуу уужам талмайда
хэды гараашье hаа, оог хашхараагаа таhалдуулнагyй. Ешигмаа
Ринчин хоёр гэшхyyрээр аранга тээг дээрэ гараба. Хоншуу hайхан
yнэр нёдондо жэл хуряаhан хоёр-гурбан хилгэ болохо yбhэнhoo
хангалтана. Байгалай эрьедэ yбhэ сабшалгын yе сагай ерэхэлээр,
yhээ бороо жэжэхэн уhатай yдхэн манан хоёр ходол боложо байдаг.
Сэлмэг yдэрнyyдэй ерэхэдэ, эндэхи зон yдэр, hyниие илгангyйгooр
yбhэеэ хуряажа абахые оролдодог. Гэбэшье, yдэр хоногоо миин yнгэргэхэгyйн тула, сабшаhан нойтон ногоогоо тэдэ хоёрой hууhан
хушалтын дорохи аранга тээг дээрээ гаргажа хатаадаг юм. Хэн
шьеб нойтон yбhэ хадагалдаг тэрэ сарайн нээлтэтэй yyдэндэ ерээд
зогсошобо. Ринчин Ешигмаа хоёр тэрээндэ харагдахагyйн тула, хуу
рай yбhэн дээрэ хэбтэшэбэ. Тиихэдээ Ешигмаа: «Шш-ш», – гэжэ
шэбэнэн, хургаяа уралдаа абаашаба.
– Басага-аан! Таанад доошоо буугты, би таанадые сонхоороо
хаража байгаа hэм, – гэжэ Ешигмаагай эхэ аранга тээг дээрэ гарадаг гэшхyyрэй дороhоо хэлэбэ.
– Хоргодо, болишье тоолхогyй болоо, бидэниие хараа юм
байна, доошоо бууя,– гээд, Ешигмаа тyрyyлэн гэшхyyрээр тээгhээ
буужа эхилбэ.
Эхэ басаган хоёр тэбэрилдэшэбэ. Тэрэнэй эхэ Ринчиниие тэбэрижэ таалахаяа тyбэгшooн, дуугай халта байhанаа, тэрэнэй га
рыень барижа мэндэшэлээд:
– Гэртэ ороё, хyлеэжэ байнабди, – гэжэ урихатаяа сасуу, сарайн
гаа нээлтэтэй yyдээр тyрyyлэн гараад, дyтэхэнэ байhан гэр тээшээ
алхалшаба.
– Хэд хyлеэнэ юм? – гэжэ эхэеэ дахаhан Ешигмаа асуугаад,
гэнтэ зог татан тогтошобо.
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– Эсэгынш нyхэд, – гэжэ Хэшэгмаа хэлээд, эдэ хоёр залуушуулые yбгэнэйнгoo ямараар угтахаяа байhанда зyрхэеэ шэмшэрyyлэн,
тээ хойнонь тогтоhон тэдэниие ooр тээшээ даллаба.
Байшан гэртэ hуугшадай хэн нэгэнэйнь шог зугаа хэлэхэдэнь,
хyнyyдэй хooрэлдooн гансата замхаад, хyхюун энеэдэн онгорхой
форточкоор газаашаа зэдэлшэбэ.
– Мyр ганса, мyргэлынь нэгэ болоо. Хэлэгшыемни бy марта, –
гэжэ Ешигмаа Ринчиндэ хэлээд, юунииньшье болоо hаа болог гэhэн
бодолдо абтажа, зориг ороходол гэбэ.
– Юун найр болоноб, эсэгыншни тyрэhэн yдэр гy? – гэжэ Ринчин hураба.
– Бэшэ, тyрэhэн yдэрынь намар юм. Ямар найрай боложо байhые
мэдэнэгyйб. Эжы, юун гэхэ байнаш? – гэжэ Ешигмаа тyрэhэн эхэhээ
hурахадаа, «ханилдаг, нyхэсэдэг нyхэрoo абаад ерээрэй» гэжэ эсэгынгээ хэлэhэн хатуу захяае hанаадхиба.
Хэшэгмаа сээнигтээ ороод:
– Ороходоо мэдэхэт, – гэмсээрээ, гэрэйнгээ yyдэ нээбэ.
Элдэб эдеэнэй зyйлнyyдые бэлдэжэ табиhан столой саагуур hуугшад гансата хooрэлдooгoo замхаажа, Ешигмаае бэшэ, харин Ринчиниие хyлhooнь толгой хyрэтэрнь шэнжэлэн харана. Ешигмаа
столдо hуугшадые нэгэ yгooр бултыень мэндэшэлээд, хyлoo тушуул
hан юумэндэл, yyдэнэй богоhын дэргэдэ тогтошобо. Ринчин толгойнгоо дохилгоор тэндэ hуугшадые мэндэшэлбэ. Столой саана
hуугшад бултадаа hайндэрэйхеэр хубсаланхай.
Столой эхиндэ hууhан хyн хyл дээрээ бодожо:
– Наашаа, наашаа гарагты, таанадта зорюута hууринуудые
yлooнхэйбди, – гэжэ хэлэхэдээ, зyyн гараа дэлгэн, сyлoo hууринуудые заагаад, басагандаа хандаба. – Харгыдаа автобусай эбдэрхэдэнь, hаатажа удаашарба гyт?
Тэрэнэй хажууда зэргэлэн hуужа байhан Хэшэгмаа hамганиинь
столой доогуур yбгэнэйнгoo бyдyyн гуеын булшангые шэмхээд,
«залуушуулда бy шангара» гэhэн тэмдэг yгэжэ:
– Холын харгыда эсээ бэзэт, хажуудамнай ерэжэ, эндэ hуугты,
– гэжэ уриба.
– Автобус эбдэрэн, hаатангyй ерээ. Би хото хорёогоо, тосхоноо
харуулааб, – гэжэ Ешигмаа удаашарhан шалтагаа худалаар хэлээд,
ама алдана аа гy гэhэндэл, эхэеэ харан байжа, ooрынгooшье, Ринчинэй сyyмхэнyyдые yyдэнэй хажуудахи yлгэсэдэ yлгooд, сyлoo hуу
ринуудта ошобо.
– Хyбyyн, эндэ hуу, – гээд, гэрэй эзэн Ринчиндэ гараа hарбайба.
– Мягмар…
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– Ринчин…
– Hуугты… Халуун эдеэн дээрэ ерээ хадаа, амандаа золтой ябахат гэдэг yгэ бии юм. Эдеэнэй хyршooгyйдэ эдеэлэгты. Забhаралай
болоходо, тамхи татангаа, бусадтай танилсана бэзэш, – гээд, гэрэй
эзэн hууридаа hуушаба.
– Тамхи татадаггyй, – гэбэ Ешигмаа.
– Hайн гээшэ, – гэжэ Хэшэгмаа тамхи татадаггyй хyрьгэнтэй
болохо байhандаа баяртайгаар хабархан хэлэбэ.
Тэндэ hуугшад нэгэ-нэгэ хундага архи бариhан хэбэртэй, гэбэшье – амаа халаагyйнyyд. Мягмар дyyрэн архитай хатуу архи баряад:
– Манай эндэ улаан архиие «улаантан», сагаан архиие «сагаантан» уудаг гэдэг. Ши, хyбyyн, ямарыень уухабши? – гэжэ hураба.
– Архи уудаггyй, – гэжэ Ешигмаа Ринчинэй орондо харюусаад,
урдаа байhан блюдцинyyдтэ халуун эдеэнhээ хэбэ.
– Энэ – муу! – гэжэ Мягмарай хэлэхэдэ, столдо hуугшад энеэлдэшэбэ.
– Нэгэнтнай – hайн, нyгooдэтнай – муу гэнэ! – гэжэ хyхэ энеэдэн
соо нэгэн хэлэбэ.
– Бидэнтэй уулзажа танилсаhанайнгаа тyлoo «улааханиие» баригты, – гээд, Мягмар тэдэ хоёрто улаан архи аягалба.
Столдо hуугшад эдеэлхэ, ууха забhартаа хоёр залуушуулые,
илангаяа архи уудаггyй хyбyyе яагшааб гэжэ сэдьхэн харана. Ринчин ууhан улаан архиингаа hooргoo гарахада, тэрэнээ аман соогоо
барижа, нюдoo нулимсаар дyyргээд, залгижархиба. Столдо hуугшад Ешигмаагай хэлэгшые баталжа, халуунда батаганаархаhан
морид мэтээр, yгэ дуугyйгooр, толгойнуудаа дохилзуулба. Ешигмаа эхынгээ саана hууhан Мэдэгмаагай гэртэхидые хараадхиба.
Тиихэлээрээ тэрэ тэдээнhээ эшэхэдээ юм гy, ууhан улаан архиhаа
юм гy, – шэхэнэйнь yзyyрнyyд халуу бусалаадхиба.
Угтамжын найрай стол дээрэ сонгооhон, шараhан, дабhалhан
омоли, мяхыень хэршээд, арhан соонь хэhэн сурхай, хальhатайнь
монсогороор шанаhан хартаабха болон огородой эдеэгээр хэhэн
салаадууд табяатай байна. Шэлнyyдтэй улаан болон хара архинууд
тэдэнэй дунда ёсхойлдоно. Ринчин эдэ бyгэдые харахадаа, загаhашадай эгээн дуратай эдеэгээрээ хyндэлжэ байhые ойлгобо.
Столдо hуугшад тyрyyшын хоёр духаряае Ринчинтэй танилсаhанай, тэрэнэй ерэhэнэй тyлoo бариба. Баалуулжа байжа ууhан
гурбадахи духаряаhаа амаа халаhан Ринчин олон yгэтэй боложо
эхилбэ.
– Онон хатан мyрэнэй урдадаг нютагайб…
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– Онон хатамнай хаана бэлэй? – гэжэ тэдэнэй дундаhаа шарабтар yhэтэй нэгэ ород, Ринчинэй yгые таhалдуулан, сэбэр буряадаар
hураба.
– Алгана омоли хоёрhоо бэшэ юумэ мэдэдэггyй, Иван Андреевич, хаанаhаа мэдэхэбши даа. Ага нютаг бии гэжэ дуулаа hэн гyш?
– гэжэ тэдэнэй нэгэн сэсэрхyyгээр наада барин hураба.
– Байгалhаа холо ошоогyй би дуулаагyй байнаб, Онон хатан
тэндэ байдаг юм бы? – гэбэ тэрэ хyн.
Столдо hуугшад Мягмар Ринчин хоёрой хooрэлдэхые шагнаха
гэжэ дуугай болошобо.
– Тиихэдээ табан хушуу малаар баян нютагай юм байнаш.
Шамда тyрэл гарал, гэртэхид бии гээшэ гy? – гэжэ Мягмар hонирхобо.
– Тyрэhэн эхэтэй, тyрэhэн эгэшэтэйб.
– Ши… манай басагантай yнинэй танил гyш?..
– Yнгэрhэн Шэнэ жэл угталганда танилсаа hэм.
– Ямар ажалтайбши? Эрдэм hургуулишни хэр гээшэб?
– Модошо дарханби. Эрдэм hургуулимни багашаг юм даа.
Мyнoo ШРМ-дэ hуранаб.
– Тэрэнээ дyyргэхэдээ, ямар мэргэжэлтэй болохо хyмши?
– Тэрэ hургуули ямаршье мэргэжэл yгэдэггyй, харин дунда hургуулиие дyyргэhэнтэй адли юм. Энэ hургуулияа дyyргээд, дээдэ
hургуулида hураха хyсэлтэйб…
– Гэр бариха, стол, стул дархалха гээшэ хоморой мэргэжэл, ехэ
hайн гээшэ. Теэд ши онгосо, шарга дархалжа шадаха гyш?
– Онгосо дархалжа yзooгyйб. Теэд яагаад хэдэгыень харабал,
ядахагyйб гэжэ hананаб, – гэжэ шалгалта гаража байhанаа ойлгоhон Ринчин харюусаба.
Мягмар хyрьгэн орохо хyбyyнэй гэртэхидые, тэрэнэй мэргэжэлые мэдэхэ болоходоо, hанаагаа амаржа, удаадахи духаряа хyнyyдтэ
барюулаад:
– Зай, басаган… – гэжэ Ешигмаада хандаба. – Hургуулиш юун
боложо байнаб?
– Дyyргээб, дуу, хатарай ансамбльда хyдэлхэ гэжэ байнаб.
– Hайн гээшэ!.. – гээд, гэрэй эзэн бултанда удаадахи духаряа
аягалуулба.
Найрай столдо hуугшадай урда табигдаhан эдеэнэй зyйлнyyд
дууhажал байна. Хэшэгмаа басагантаяа эдеэнэй таhагhаа шородо
хадхажа шараhан омоли, загаhанай мяхаар хэhэн халуун котлетэ,
шанаhан монсогор хартаабха, ногоон мангиртайгаар hyн соо ню48

хаhан эдеэнэй зyйлнyyдые томошог табагуудта дyyрэтэр хээд, тэдэнээ хyнyyдэй урда табиба. Хyнyyд халуун эдеэнhээ хyртэжэ
эхилбэ. Ринчин хyнэй хyндэ дээрэ hуужа, архииень уугаад, эдеэень
эдеэд, хyндэлэлгын харюу yгэдэггyй хyнyyд мууда тоологдодог
гэhэн ёhо заншал гэнтэ hанаад, hууриhаа бодобо. Тиихэдэнь тэндэ
hуугшад юунэй болохоёо байhые гайхажа, Ринчиниие, oohэдыгooшье хараад абана.
Ринчин халта найгаргаhаар, хубсаhанай yлгэсэдэ ошожо, сyyмхэеэ yлгэсэhoo абаад, hууридаа ерэжэ, сyyмхэ сооhоо морин сарлаг
(коньяк) гаргаад:
– Гарай бэлэг – танда, – гээд, Байгал далайда yргэхэ гэhэн архияа Мягмарта hарбайн бэлэглэбэ.
Гэрэй эзэн баярлаhандаа, yнэтэй сэнтэй архи бэлэглэбэ гэжэ
хyнyyдтэ hайрхан харуулхаяа, морин сарлагыень толгой дээрээ yргэбэ. Энэ hамбаанда Ринчин сyyмхэ сооhоо хабтагар томо шоколад
гаргажа, тэрэнээ Ешигмаагай эжыдэ бариба. Хэшэгмаа yбгэеэ hажаалдажа гy, али баярлаhандаа, тэрэнээ хyнyyдтэ hайрхажа харуул
хаяа толгой дээрээ yргэбэ.
– Хyндэтэ нyхэд, айлшанай бэлэглэhэн морин сарлагhаа хyн
бyхэн хyртэхэ ёhотой, – гээд, Мягмар тэрээнhээ ooрынгoo хундагада багаханаар гоожуулаад, нара зyб дамжуулба. – Шишье бэлэг
шоколадhаа хyнyyдтэ хyртyyлэ, тyхэреэн духаряагай хойноhоонь
дамжуула…
Хэшэгмаа столдо hуугшадта шоколадhаа хyртooхэ гэжэ нара
зyб дамжуулба. «Далаhаа далан хyн хyртэдэг» гэжэ манай ёhо заншалаар далын мяханhаа хyнyyдэй ама хyрэхыень нара зyб дамжуул
даг. Эдэнэй, манайшье ёhо заншалнууд яагаа адли юм?» – гэжэ Ринчин сэдьхэн, тyхэреэн дyхэригээр хyнyyдэй гар дамжажа ябаhан
морин сарлагаа харана.
Yшoo нэгэ духаряа барилган болобо. Загаhанда hожоргyй Ринчин шородо хадхажа шараhан омулиhоо эдеэд, огородой эдеэ хоо
лоор хэhэн салаадhаа хyртэбэ.
Эгээл энэ yедэ Баян-Далай Мягмарайда орожо ерээд, баруун
дала мyртoo hуйбадан yргэлooд ябадаг сyyмхэеэ, хулhан шляпаяа
yлгэсэдэ yлгooд, ехэ таhалгада орожо, уряалгyй ерэhэндээ гy, али
Ешигмаа Ринчин хоёртой нэгэ автобусоор ерэhэндээ гy, нэгэ бага
аягyйрхэжэ, сyлoo hууриин дээгyyр yгы байхые хараад, толгойнгоо
yhые эльбээд, бyгэдэниие мэндэшэлбэ. Байгалай эрьеын зyyн тээхи
нютагуудта дээрээ ахагyй, дороо дyyгyй сурбалжалагша болоhон
тэрэ суглаа хуралнууд, тyрэ найрнуудта хабаадалсажа, хyндэтэ hуу
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рида hуужа амташаhан юм. Хэрбээ хyндэтэ hуурида hуулгаагyй
hаань, боложо байhан суглаан, тyрэ найр тухай муу статья бэшэжэрхидэг. Hyyлэй yедэ тэрэ фотоаппарат худалдажа абаад, тэрэнээ энгэр сээжэдээ hанжуулаад ябадаг болонхой. Тэрэнэй буулгаhан
фото-зурагууд хаа-яахан газетэнyyдтэ хэблэгдэдэг. Теэд олонхи буул
гаhан карточкануудынь гологдожо, хэблэгдэнгyй yлэдэг муутай
юм. Тэрэ Мягмарай газаа ерэхэдээ, хyн зоной гэртэ шууялдахые
дуулаад, харгыдаа сyyмхэлhэн фотоаппарадаа гаргажа сээжэдээ
шагтагалhан байба. Мyнoo тэрэ сyлoo hууриин гаратар найралгын
столдо hуугшадай фото-зураг буулгаха гэжэ бодоод, фотоаппарадаа нюдэндoo абаашажа шагаагаад, гэдэргэ, урагшаа боложо
байжа, хэды дахин зэргэлжэ hууhан Ешигмаа Ринчин хоёрой фотозураг буулгаба. Ешигмаа фото-зурагаа буулгуулхадаа, тэрээндэ дураа гутажа, шэг шарайгаа улайлгаадхиба.
– Хyндэтэ манай корреспондент, бидэнэй фото-зураг буулгахыншье буулганаш, буулгаhан фото-зурагыешни харагша, абагшагyйбди. Юрэдoo, тэрэ фотоаппаратшни пленкотой юм гy, али хоо
hоор буулгадаг гээшэ гyш? – гэжэ тэндэ hуугшадай нэгэнэй шоглон
хадхажа хэлэхэдэ, хyхюун хyхэ энеэдэн гэрээр дyyрэтэр зэдэлшэбэ.
– Ooрынгoo фото-зураг намhаа абаад яахашниб? Газетэ дээрэ
гарахадань, бyхы республикын хyнyyд шамайе мэдэхэ, таниха болохол! – гэжэ Баян-Далайн hooргэдэн харюусахада, хyхэ энеэдэн
улам шангадан зэдэлбэ.
Yбгэнтэеэ зэргэлжэ hууhан Хэшэгмаа hуурияа Баян-Далайда
yгэхэ гэжэ хyл дээрээ бодошобо. Hамганайнгаа юундэ бодоhыень
тухайлhан Мягмар толгойгоо дохёод, ерэhэн шэнэ айлшаниие дуудажа, hууридань hуулгаба. Хэшэгмаа хyнyyдэй араар хyнгэхэнooр
алхалаад, эдеэгээ шанадаг таhалгадаа оробо. Баян-Далайда дураа
гутаhан Ешигмаа хyнyyдhээ холо эжытэеэ сyлooдэ хooрэлдэхэ гэжэ
шиидэбэ.
– Ши юундэ бодобош, hуу! Айлшан хyбyyгээ гансаарынь орхижо болохогyй! – гэжэ эсэгынгээ хэлэхэдэ, Ешигмаа hууридаа дахин hууха баатай болобо.
Баян-Далай Мягмарта нэнгээд:
– Энэш тэрэ бэшэ, ондоо хyбyyн, – гэжэ шэбэнэбэ.
Хyрьгэ хэхэ хyбyyндээ архи уулгажа, аяг аашыень, абари зангыень мэдэжэ абаха гэжэ yбгэнтэеэ нюуса хэлсээтэй байhан Хэшэг
маа эдеэнэй таhалгаhаа стул асаржа, столой адагта hуугшадтай хашасалдан hууба. Удаадахи духаряа уулганай болоходонь, Ринчин
архияа татаха гэжэ хундагатай архиhаа ама хyрooд, тэрэнээ стол
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дээрэ табиба. Тиихэдэнь ажаглан хаража hууhан гэрэй эзэн тэрэ духаряаень абажа, Ринчинэй гартань барюулаад:
– Дууhан уу... Ешигмаа, ooрынхиеэ уу, хэшэгээ yлooжэ болохогyй, шинии бэлэглэhэн морин сарлагтай духаряа, – гэжэ албадаад,
тэдэ хоёрой уухыень хyлеэбэ.
– Ешигмаагай баабай, тон зyб хэлэнэт, – гэжэ Баян-Далайн хэлэхэдэ: «Шамда юуштэб»,– гэжэ Ешигмаа сэдьхээд, нюдoo yзyyрлэн тэрэниие харана.
– Би архи багааршье, ехээршье уудаггyйб; Байгал далайе хараха гэжэ ерээ hэм, – гэжэ Ринчин yнэн сэхэеэ хэлэбэ.
– Хyн Байгалай эрьедэ hогтодог, мангарладаггyй юм. Наран
хадын саана орохо yды, Байгал далайе хаража yрдихэт, забhарал
болохо дyтэлoo, – гэжэ Мягмар хажуудаа hууhан хоёр залуушуулда
духаряануудыень уулгажа, hанаагаа амарба.
Тэндэ hууhан хyнyyд духаряануудаа уугаад, эдеэлнэ. «Басагамни, архи ехээр бy уугыш даа, hогтошохошни. Эсэгэнь басагаяа
яатарнь баалана гээшэб?»– гэжэ Хэшэгмаа сэдьхэн, басагандаа hанаагаа зобон, гунигтайгаар урдаhаань хаража, нюдooрoo хэлэhэн
юумэдэл ониб-аниб гэнэ.
Костюмайнгаа энгэр сээжээр дyyрэн орден, медальнуудые
зyyhэн Дайнай болон ажалай ветеран yбгэнэй yгэ хэлэхэеэ хyл дээрээ бодоходо, oohэд хоорондоо хyнyyдэй шэбэнэлдэн хooрэлдэhэн
дyнгинooн замхашаба.
– Би – Алёшын баабай, Дашын Сэдэб гээшэб. Дайнай yедэ
Днепр мyрэниие гаталганда hалануудые, дайнай hyyлээр Байгал
далайн загаhашадта онгосонуудые hая болотор бариhан хyн гээ
шэб. Ринчин, уула хараха нюдэтэй, уушха дааха шyдэтэй зандаа
байhан тула, онгосонуудые яажа барихые шамда заажа yгэхэдэмни
болохо. Мyнoo хyрьгэн хyбyyн… хyрьгэн yшoo болоогyй байхадашни, тиигэжэ хэлэhэндэмни айлшан хyбyyн хyлисooрэйш. Та
хоёрой ерээдyйн хуби заяан Байгал дээгyyр наранай толорhон туяан,
дээрэhээмнай бyрхooжэ байдаг Хyхэ Мyнхэ Тэнгэри мэтэ байхань
болтогой! Минии yреэлэй тyлoo булта бария, – гээд, тэрэ yбгэн хундагатай архияа таhалангyйгooр уужархёод, hууридаа hуунгyй,
тэндэ hууhан хyнyyдэй уухые харан хyлеэнэ.
Залуушуул yбгэнэй хэлэhэн yреэлэй тyлoo улаан архияа ууха
баатай болобо. Бyгэдэ зон духаряагаа ууба. Теэд yбгэжooл hууридаа hуухаяа яаранагyй…
– Баян-Далай, hаяшаг гээшэ гy, yгы yнишэг болоо. Ши намда
орден, медальнуудыемни ялагар болотор аршуулаад, энгэр сээжэ51

дэмни зyyлгээд, статьятайгаар фото-зурагыемни газетэдэ хэблyyлхэб гээ hэнши. Илалтын yдэр yни yнгэршoo, найдуулан хэлэгшэ
yгэшни алим? – гэжэ тэрэ yбгэн гомдолтойгоор хэлэбэ.
– Алёшын баабай, хyлисэгты... Фото-зурагыетнай дайшалхы
намтартайгаарнь тyбэй газетэдэ yгoo hэм. Шанга тулалдаанууд тухай статьянууд дyyрэн байгаа, минии бэшэhэн статья газетэдэ багтаагyй. Тэрээндэ hанаагаа зоболтогyй, хэблyyлхэ газар олохо байхаб. Хyлеэгты, тэсэгты... Намайе хото-городоор миин зайна гэжэ
бy hанагты. Танай хэрэгээр Республикын сэрэгэй комиссариадта
хэды дахин орооб. Танай шархатаад, госпитальдо ороходотнай,
yшoo нэгэ ордендо таниие зууршалhан байна. Минии ябуулгын
hайгаар танда yгтэhэн орден олдоо, – гэжэ Баян-Далайн бэеэ hайрхан хэлэхэдэ, альга ташалган зэдэлшэбэ.
– Олдоhон орденой тyлoo нэжээдые бария, – гэжэ хyнyyдэй хэлэхэдэ, хундагануудта духаряанууд аягалагдаба.
Дашиин Сэдэб гомдолоо мартажа, hууhан шэгтээ Баян-Далайда баяр хyргэhэнoo мэдyyлжэ, хоёр альгаяа ниилyyлэн барижа
yргooд, урдаhаань харуулба. Хyнyyд олдоhон орденой тyлooдэ зорюулжа духаряатай хундагануудаа гартаа абаба.
Баян-Далай hууриhаа мэгдyyгээр бодожо, костюмайнгаа дотор
хармаанhаа конверт абажа, тэрэнээ толгой дээрээ yргэжэ, зондо харуулаад:
– Сэгмаа Очировна, танай эхэ эсэгэ хоёр ямаршье гэм-зэмэгyй
аад, худалаар хардуулhан хамалганда абтажа, хэhээлтэдэ yнэхooр
ороhон байна. Тэрээн тухай yнэмшэлгэ бэшэг танда баринаб, хото
ошожо, энэ хаягаар эмхи зургаанда орооройгты, элдэб хyнгэлэлтэ
байха, – гэжэ хэлээд, Мэдэгмаагай эхэдэ тэрэ бэшэгээ yгэбэ.
«Бидэнэй хэрэгyyдые бyтээнэ даа… Ехэл ябуулгатай, бидэндэ
туhатай хyн гээшэ» гэжэ тэндэ hуугшад шэбэнэлдэн, тэрэниие магташана. Солбон мyнгэнэйнгoo сyyмхые хyнyyдhээ нюун байжа,
столой хушалтын доогуур hамгандаа hарбайба. Хэшэгмаа тэрэ
сyyмхыень абаад, yбгэнтэеэ халта шэбэнэлдэhэнэй hyyлдэ, БаянДалайн yбдэг аргааханаар тоншожо, саарhан мyнгэ столой хушалтын доогуур hарбайхадаа: «Баярлаа, hайнши даа. Гарыеш сагаалнаб», – гэжэ шэбэнэбэ. Хэhэн ажалайнгаа тyлoo тyлбэри абажа
амташаhан Баян-Далай мyнгэ yгэбэ гэжэ тухайлаад, hарбайhан
мyнгыень абажа, тэрэнээ тоолонгyйгooр yмдэнэйнгoo хармаанда
хэбэ. Хyнyyд тэрэнэй нюусаар мyнгэ абахые тухайлаашье hаа, абяа
гарабагyй. Хэдэн хyнyyд yгэ хэлэжэ, забhарал дyтэлбэ хэбэртэй.
Баян-Далай амаа халаад, «Нангин Байгалые» ородоор, мyн буряа52

даар дуулажа эхилбэ. Тэндэ hуугшадай заримашуул тэрэ дууень дуу
лалсана.
Мягмар сарбуугайнгаа часые хаража, тyрyyн Ринчин Ешигмаа
хоёрто, удаань тэндэ hуугшадта забhарал болобо гэжэ соносхоод,
загаhа тушаажа абадаг хажуудахи ажалдаа ошоод, тyргэн бусаха
тухай хэлэбэ. Тиигээд тэрэ газаашаа гаралгандаа hамгандаа дyтэ
лooд:
– Хэшэгмаа, гахайн мяхаар хапуустын шyлэ шаныш даа. Энэ
хyбyyн, Ринчин загаhа эдидэггyй байна, – гэжэ шэбэнэн хэлээд, yyдэн
тээшээ алхалшаба.
Забhарал боложо, тамхи татадаг хyнyyд газаашаа гараба. Тамхи
татадаггyйшyyл столойнгоо саана hуужа, хooрэлдэхэ забhартаа аягал
hан сайhаа ууна.
7
Ринчин Ешигмаа хоёр алтан шаргал элhэтэй Байгалай налуухан эрьедэ ошобо. Байгалай уhан номгон. Гэбэшье, далайн долгинууд хойно-хойноhоо сайбар yнгooр зурылдажа, хараани холошог
байhан уhанай пyмпэгэр нюрууhаа эрье тээшээ урилдахадаа, шиигтэй агаар эрье тээшэ асаржа, алтан шаргал жэжэхэн элhэнyyдые бэе
бэетэйнь хабиралдуулан нэшэлдyyлhээр, дээгyyрнь урдаhан аад,
yнишье болонгyй, hooргoo далайнгаа hаба руу бусана.
Зунай сагта эндэ амархаяа ерэhэн хyнyyд уhанда ороод,
жэжэхэн элhэн дээрэ хэбтэжэ, бэеэ хyдэржyyлхэ гэжэ наранда нюргаяа шаруулдаг, хyлнyyдээ yбдэгшэд халуун элhээр yбдэгyyдээ булажа эмшэлдэг юм. Теэд мyнoo yдэр бyхэндэ хадын саана хорон
ородог наранай элшын hуларhан тула, хyнyyд далайhаа ерэhэн сэбэр агаараар амилан, эрье дээгyyрнь сэнгэн ябана. Байгалай уhанай хэды хyйтэншье hаань, yсooхэн эрэшyyлэй уhанда ороходо,
hамгадынь хyйтэ абуужан гэжэ yбгэдтoo hанаагаа зобоно; теэд эндэхи Байгалай хyйтэн уhанда ороhон хyн хyйтэ абажа yбшэлooгyй
юм. Хоолойгоо ходол yбдэдэг yхибyyдтэй айлнууд эндэ удаанаар
нyyжэ ерээд, далайн ехэ уhанай шиигтэй агаараар эмшэлдэг. Намарай эхин hарын тэнгээр Байгалай уhанай дулаархада, хyнyyд хаахаанаhаа эндэ ерэжэ амардаг юм.
Ешигмаа Ринчин хоёр хашарhан мyнгэнyyдые далайда бэлэглэжэ, уhа руунь шэдэбэ. Тиигээд Ешигмаа Ринчиниие дахуулан,
пляжай элhэн дээрэ ерэжэ, хyлoo урагшань жиижэ hуугаад, эжынгээ
сyyмхэhээ газетэ гаргажа дэбдеэд, тэрээн дээрээ эдихэ юумэ, дyyрэн
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архитай шэхyyшхэ гаргажа табиба. Эрэшyyлэй уhанда орохые хараhан Ринчин гуталаа тайлана.
– Ши яахашниб? Далайн уhанда орохошни гy? – гэжэ Ешигмаа
халта найгарган hураба.
– Харана гyш, тэдэ эрэшyyлые, би юундэ тэдээнhээ дортохо болообиб? – гээд, Ринчин далайн уhанhаа шэшэрэлдэн гараад гyйлдэhэн эрэшyyл тээшээ толгойгоороо зангаба.
– Энэ шэхyyшхэ задалаад, Байгал далайда yргэ, – гэбэ Ешигмаа.
Ринчин тэрэ шэлэй таглааень абажа, хyл дээрээ бодомсоороо,
далай тээшэ хараад, тэрээн соохи архиhаа хоолойгоорнь дээшэнь
сасаба. Тиигээд Ешигмаагай hарбайhан аягада архи гоожуулба.
Ешигмаа тэрэ аягаяа hарбайhан зандаа байна.
– Шамда багаар хэбэ гyб, дyyрэтэр хэхэмни гy? – гэжэ Ринчин
hураба.
– Yгы!.. Эрэ гy, али эхэнэр байhанаа мэдэхэгyй мээнэг, тэнэг
байнаш! Танай тэндэ эхэнэрнyyд архиин дээжэ yргэдэг, эрэшyyлhээ
тyрyyн уудаг юм аал? Ёhо заншал мэдэхэгyй хyндэ ёро халдадаггyй
гэхэ гэбэ гyш?! – гэжэ hогтон алдаhан Ешигмаа Ринчиндэ ooдэрхэбэ.
Ринчин «мээнэг, тэнэг» гyyлхэдээ, хэды дураа гутаашье hаа,
тэрэнээ мэдyyлхэгyй гэжэ, энеэбхилэн татаад:
– Yнэхooрoo, ёhо заншал муушагаар мэдэгшэб. Нютаг нютагай ёhо заншал ондо-ондоо байдаг ха юм даа, – гээд, Ешигмаагай
hарбайhан хундагатай духаряа абаад уужархимсаараа, шэхyyшхын
оёорто yлэгшыень аягалаад, ooртэнь yгэбэ.
Хубсаhаа тайлажа ганса алгабшаараа yлэhэн Ринчин Байгал
тээшэ гyйшэбэ.
– Архи ууhан хyндэ далай уhан yбдэгсoo юм! Эрьеhээ холо бy
ошо! – гэжэ Ешигмаа ухаа заан, хашхарhаар yлэбэ.
Архиин халуунhаа юм гy, али туранхай хyнэй арhые уhанай
хyйтэн дабадаггyй юм гy, юрэдoo, Ринчин yрoohэн гараараа хамараа хабшажа, толгойнгоо булагдатар хyйhэсoo гyнзэгы уhан соо
yгы болон hууна, дyтэхэн зайда тамарна. Тиихэдээ тэрэнэй архиин
охинhоо мэнэржэ эхилhэн толгойнь сэлмэжэ, тэлэршэбэ. Тэрэ
столдо hуухадаа, Ешигмаагай гэртэхидтэ, тэдэнэй хyршэнэртэ hогтожо байhанаа мэдyyлхэгyйе оролдон, бэеэ шанга баряа юм. Мyнoo
далайн эрьедэ гарахадань, агаар уhанhаа hураггyй хyйтэн шэнгеэр
yзэгдэбэ. Тэрэ бэеынгээ уhые hабхаруулжа, ниидэхэеэ байhан шубуун мэтээр хоёр гараа арбайлгаад, эрьелдэхэдээ, нэгэшье yyлэгyй
сэнхир хyхэ огторгой ooдэ харана.
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– Гэртээ бусагты! Айлшад таанадые хyлеэжэ сyхэршooд байна!
– гэжэ ажалhаа гэртээ бусаhан Мягмарай хашхарха соностобо.
Ринчинэй хуурай элhэн дээгyyр холо-холо алхалан гэшхэлхэдэ,
хуурай элhэн нойтон хyлнyyдэйнь хургануудай забhарта няалдашана. Тиихэдэнь тэрэ хyлoo ээлжэлyyлэн хиидэ yргooд, няалдаhан
элhэ унагааха гэжэ hэжэрнэ, теэд унахагyйнь жэгтэй. «Эдэ элhэн
yмдэнэй тyриидэ аhалдадаг носоргонодол яагаа адли юм», – гэжэ
Ринчин сэдьхэhээр, Ешигмаагай хажууда ерэжэ, хубсаhаяа yмдooд,
хyлнyyдэйнгээ хургануудай забhартахи элhэ хургаараа догоодон
унагаагаад, гуталнуудаа yмдэбэ.
Хооhорhон шэхyyшхын шэл, газарта дэбдиhэн газетэ, эдихэ
гэжэ асарhан юумэнyyдээ сyyмхэдээ хээд, Ринчиниие хyлеэжэ hуу
hан Ешигмаа туфли соонь ороhон элhэ тоншоржо, yмдooд бодоходоо, хyлoo hарюу гэшхэжэ, дохолшобо. Теэдшье тэрэ халамгайшаг
зандаа. Ринчин тэрэнэй халта хэлтэгэд гэхэдэ, тохоногhоонь
шyyрэжэ баряад hугадаба.
– Намайе hогтоо гэжэ hанаба алтайш? – гэжэ Ешигмаа енгyyтэйгээр hураба.
– Yгы даа, унажа болохонь гэжэ hанаад hугадабаб, – гэжэ Ринчин хамар дороо гyбэрбэ.
– Тогтоожо бариhандаш, шамда баярые хyргэнэб. Hууhан газартамнай хаанаhаа шулуун дайралдаба гээшэб? – гээд Ешигмаа
тэрэнэй hугаhаа гараа абахаяа оролдобогyй.
Ринчин тэрэниие hугадаhандаа хабархан баярлажа, хотын гудамжаар хyтэрэлдooд ябаhайб гэhэн хyсэлдэ абтана. Тэдэ хоёр
хyтэрэлдooд, пляжай захаhаа ногоорhон ногоон дээгyyр аалихан
алхалжа, Мягмартанай гэртэ дyтэлбэ. Ябаhаар байтараа, Ешигмаа
дохолхоёо болинтобо. Гэбэшье, янгархаhан юумэндэл, тэрэ Ринчиндэ hугадуулан хyтэлyyлhээр зандаа. Гэнтэ Агваан Мэдэгмаа
хоёр бии болоод, тэдэниие угтан урдаhаань ерэбэ. Агваан гараа барисалдажа, Ринчинтэй танилсаба, мэндэшэлсэбэ.
– Таанадые хyлеэжэ байнабди. Удаашархадатнай, угтахаяа, бэдэрхэеэ гарабабди, – гэжэ Мэдэгмаа ушар шалтагаа хэлээд, ухаа
алдан, иигэжэ hураба. – Ши юундэ дохолшобо гээшэбши, хyлoo hарюу гэшхээ алтайш?
– Барагтай даа, – гэбэ Ешигмаа.
– Та хоёр Ешигмаае тэлээд байгты, – гэжэ Агваанай хэлэхэдэ,
Мэдэгмаа тэрэнэй гарые шэлэ хyзyyн дээгyyрээ тээжэ yргooд:
– Агваан бага сагын юумэ баридаг юм, – гэбэ.
Агваан ябан hуужа, тохиилгоhон нэгэ yбдэг дээрээ тэрэнэй хyл
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табижа, туфлииень абаад, ажалша хyдэр баруун гараараа хоёр-гурбан минутын yнгэртэр шагайень шангашагаар бажуужа бариhанай
hyyлдэ эльбэжэ дyyргээд:
– Тyрэ наран болотор эдэгэхэ даа, – гэжэ hанаа амараар хэлэбэ.
– Би хадамда гарахаяа байнагyйб! – гэжэ Ешигмаа сухалтайгаар хэлээд, туфлииень углаhан хyлooрoo газар гэшхэбэ. – Нээрээ,
бараг болошобол: ямар hайн юм, хатархада, хyл намда хэрэгтэй
бшуу.
– Шамайе хадамда гарахань гэнэгyй, харин намайе хадамда гарахань гэнэ. Арба хоноод, тyрэ нарамнай болохо. Та хоёрые тyрэ
нарандаа уринабди, – гэжэ Мэдэгмаа хэлээд, yбгэнтэеэ хамта
хyхюунээр энеэhэнэй hyyлдэ, yргэлжэлyyлбэ. – Аба эжы хоёр гэртээ
ошожо, Агваан бидэ хоёрые таанадтай танилсахые эльгээгээ.
Ешигмаа Ринчиндэ hугадуулан хyтэлyyлхэеэ, дохолхоёо болижо, эжынгээ сyyмхые тэрээнhээ абаба. Зэргэлhэн Мэдэгмаа
Ешигмаа хоёр тyрyyлэн, тэдэнэй хойнохононь Агваан Ринчин
хоёр ябагална. Тэдэнэр хooрэлдэhooр, Мягмартанайда ерэжэ, гэртэнь оробо. Залуушуул нэгэ газарта зэргэлжэ hууба. Угтамжын
найрай забhарал болотор hууhан зарим хyнyyд yгы, харин ондоо
хyнyyд бии болонхой байба. Ажалай hyyлээр шэнэ хyнyyд ерээ,
наhатайшуул yдэшынгoo ажал хэхэеэ гэртээ ябанхай гэжэ Ринчин
тухайлба.
Шэнэ ерэгшэдэй тyлoo тyрyyшын духаряа барилган болобо.
Ooрынгoo наhанай Агваантай зэргэлжэ hууhан Ринчиндэ тэрээнтэй хooрэлдэхэ юумэн олдоод лэ байна. Гэбэшье, тэрэ уулзажа танилсаhанай тyлoo Агваанда баалуулан, хундагануудаа мyргэлдyyлнэ. Баймга шэнэ ерэгшэд Ринчинтэй танилсаhанай, ерээдyйн
залуу халаанай тyлoo духаряануудые барихадаа, hогтожо эхилбэ.
Yгэ хэлэлгэнэй дyyрэнтэхэдэ, тэндэ hууhан хyнyyдэй хooрэлдooн
зyгын yyрhээ ooрэгyй дyнгинooн таhалдахаяа болибо.
Наранай хадын саана хорон ороходо, газаа yдэшын боро хараан бууба. Тиихэдэнь зайн галай лампочканууд носоогдобо. Буряадаар сэбэр hайнаар дуугардаг Иван Андреевич hууриhаа бодожо, хаанаhаашьеб баяан абажа, Баян-Далайн дуулаhан «Алдарта
Байгалые» наадажа эхилбэ. Эхи захагyйгooр дyнгинэhэн хooрэлдoo
булиhан аялга hайхан хyгжэмэй зэдэлхэдэ, хyнyyд урда, хойно орон
байжа, тэрэ дуу дуулана. Эндэхи хэдэн айлнуудта орохо yшoo хэрэгтэй байhан Баян-Далай забhаралай yедэ гаража ошоhон байба.
Ешигмаа тэрэнэй yгы байhые хараад, газетэдэ бэшэхэдээ болохо
хyн гэжэ hанаад, бyтyyхэн досоогоо жэхыhэн зандаа. Тэрэ хyнyyдэй
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дуулалдахые hамбаашалжа, Мэдэгмаатай нэгэн-хоёр yгэ андалдаад: «Намайе хадамнажа, тyрэ наранhаа ooрэгyй сайлалга хэжэ
байна гээшэл ха. Яалтай юм?.. Байгал далайе харахаяа тyрyyшынхиеэ ерэлсэhэн танилни гээ hаа, эсэгэеэ мэхэлhэн боложо, хараалдань хyртэхэ байнаб. Энэ сайлалгые абяагyйхэнooр yнгэргooд,
«hyyлдэнь Ринчинтэй абари зангаараа, ажал хyдэлмэреэрээ таарангyй хахасаабди гэжэ эсэгэдээ хэлэбэлни дээртэхэ гээшэл ха», – гэжэ
Ешигмаа сэдьхэнэ.
Иван Андреевич сээжэдээ yргэлhэн баяанаа абангyй, урдахи
хундагаhаа ама хyрooд, сагаан, хара yнгэтэй шагташуу клавиатуранууд дээгyyр хургануудайнгаа yзyyрнyyдые гyйлгooд, аалиханаар
дуулажа эхилбэ:
Ямар тyрэ баяангyй байгшаб,
Ямар Волго Россиигyй байгшаб,
Ямар Мари Ивангyй байгшаб.
………………………………..
Тэндэ hуугшад энэ дуу ородоор эхилhэн аад, баянистые дахан
буряадаар дуулана.
Энэ дуунай hyyлээр духаряа барилган болоно. Иван Андреевич
хундагаяа хооhолоод, баяанаа дуугаргаха зуураа:
– Мyнoo дуунай мyрысooн эхилхэнь. Хyн бyхэн ээлжээгээр дуу
лаха дуугаа hанажа, бэлдэжэ байгты. Дуунай мyрысooн намhаа
эхилбэ, – гээд, ooрынгoo зохёоhон дуу дуулана.
Какая встреча без баяна.
Какая Бурятия без Байкала,
Какой Байкал без омуля.
Какой Иван без баяна.
Тэрэнэй энэ дуугаа дуулажа дyyргэхэдэ, халуун альга ташалгантай хyхюун энеэдэн хамтаршана. Ринчин хэдэн духаряануудай
дунда халбагадаhан хапуусын улаан шyлэ амтархан уужа дyyргэнтэбэ.
– Айлшан хyбyyн Ринчин Дабаевичые нютагайнгаа нэгэ дуу дуу
лахыень гуйя, – гэжэ Иван Андреевичай хэлэхэдэ, тэндэ hуугшад
yгэеэ нэгэдэн, альгаа ташана.
– Би дуу дуулажа шададаггyйб, – гэжэ Ринчин арсаба.
– Муугаар гy, али hайнаар дуулана гyш, хамаагyй. Мyрысooн
хадаал мyрысooн. Онон хатан тухай домог дуун байhан байха, дуула,
– гэбэ Иван Андреевич.
Хyнyyдэй гуйхада, альгаа ташахада, Ринчин шада яда дуулаха
гэжэ бодоод:
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Утахан Ононой эрье дээхэнyyр
Унагшааш табидаг hаа, гоёл байгаа.
Ушарhан гансахан амарагтаяа
Уулзаад тарадаг hаа, гоёл байгаа, –
гэжэ дуулаад, дуугай болошобо.
– Саашань, саашань! – гэлдэжэ, хyнyyд альгаа ташана. Энэ дуу
най хоёрдохи бадагуудhаа аялга хyгжэмыень зохилдуулhан Иван
Андреевич баяанаа таhалдуулангyй наадахадаа, саашань yргэлжэ
лyyлэ гэжэ толгойгоо тэрээндэ дохино.
– Yгэнyyдыень мартааб, – гэжэ Ринчин гyбэрбэ.
Иван Андреевич баяанаараа наадахаяа болёод:
– Теэд яахаб, мyрысooн хадаал мyрысooн. Энэ дуунай тyлoo
бария. Ринчин Дабаевич, тyрyyн уужархигты, тиигээд хооhорhон
хундагаяа бултанда харуулжа амhараарнь доошонь баригты, тиигээд бултанда уулгагты, – гэжэ Ринчиниие тухирба.
Дуун бyхэнэй hyyлээр духаряанууд yргэлжэлжэ, зунай богонихон hyниин тэн дyтэлбэ. Архи баалуулжа ууhан Ешигмаа бултанhаа
тyрyyн hогтожо, хани басагаяа нэнгэн тyшэнэ. Мэдэгмаашье тэндэ
hуугшадтай хамта хани басагаяа айлшан хyбyyнтэйнь архи уулгахые баалалсажа, хэмhээ ехэдyyлэнгyй, дуу дэмжэлсэн дуулана. «Эндэхи зон архи уулгахадаа, ямар шадамар бэрхэнyyд юм», – гэжэ
Ринчин сэдьхэхэ хоорондоо, танигдаагyй газарта хани халуунаар
хooрэлдэхэ шэнэ нyхэртэй болоhондоо баясана.
Агваан гэртээ ябаха гэжэ Мэдэгмаагаа hугаhаань дyнгэжэ, hуу
риhаань бодхоогоод, хyндэлyyлhэнэйнгээ тyлoo гэрэй эзэдтэ баяр
хyргэбэ. Тиихэдэнь Мэдэгмаа:
– Тyрэ наран-даа ури-набди, – гэжэ yгэнyyдээ таhалдуулан хэлэбэ.
– Hогтожо байнаш, уряа hэмди, гэртээ ябая, – гэжэ Агваан Мэдэгмаагаа hугадан баряад, гэрэй yyдэн тээшэ дугташаба.
Хэды hогтоошье hаа, солоохойтой байhан Ешигмаа хани басагаяа yдэшэхэ гэжэ хойноhоонь дахаба. Тэдэнэй хойноhоо хаража
hуухаяа тyбэгшoohэн Ринчин шэнэ нyхэрoo yдэшэнгoo сэбэр агаарта
гараад, хэрэлсы дээрэ тогтошобо. Залуушуулай бодоходонь, уулзажа танилсалгын найрай дyyрэhэндэ тоолоhон зарим хyнyyд hууриhаа бодобо. Гэбэшье, ябалгын духаряада hанаатайшуул гэрэй
эзэнэй архи аягалхые хyлеэнэ.
Хyтэрэлдэhэн хоёр хани басагад найгарган ябажа, нюуса hониноо хубаалдан, аалиханаар шэбир-hабир гэлдэхэдээ, yсooхэн алхам
хээд лэ, халта тогтоhоной hyyлдэ, ябадалаа yргэлжэлyyлнэ. Тэдэнэй
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унабалнь тодожо абахаар бэеэ бэлдэhэн Агваан нэгэ алхам хойнонь ябана. Тэдэниие хаража зогсоhон Ринчин харасаяа огторгой
ooдэ шэглyyлбэ: сэлмэг тэнгэриин зyйдooл, одо мyшэд элихэнээр
харагдана.
Агваан ябаганай хаалта yyдые нээжэ, хани басагадта харгы
гаргаад, хэрэлсы дээрэ зогсоhон Ринчиниие ерyyлхэ гэжэ даллаба.
Ринчин Ешигмаае гэртэнь оруулхаяа ябаган yyдэн тээшэ алхалшаба.
– Би, би… – гэжэ Ешигмаа хэлэеэ ээдэлдyyлэн хэлэжэ эхилнэ. –
Танайда ошожо хонохомни, суг ябая…
– Юу хэлэнэ гээшэбши, гэртэхидшни, Ринчиншни, сайлалгандатнай ерэгшэд юун гэжэ hанаха юм? Гэртээ буса… Ринчин шамайе
гэртэш оруулхаяа ерэбэ. Yглoo yглooгyyр ерэхэбди, – гэжэ Мэдэгмаа Агваан хоёр мэгдyyгээр зэргэ хэлэбэ.
Ринчинэй тэдэнэй хажууда ерэхэдэ, Агваан тэдэ хоёрой гарнуудые ээлжэлyyлэн адхажа баяр хyргooд, yглooгyyр ерэхэеэ найдуулба.
«Мyр ганса, мyргэлынь нэгэ болобо, ябагты саашаа. Хани басагамни аад, хэсyy сагай ерэхэдэ, намда туhалхагyй байнаш даа», –
гэжэ гомдонгёор Ешигмаа сэдьхэжэ, дахуулаад ерэгшэ хyбyyнhээ
аминдаа унтаха зорилгынгоо буруутахыень мэдэржэ, улам холодожо ябаhан хани басаганайнгаа хойноhоо уйдхартайгаар харана.
– Гэртэш орохомнай гy? – гэжэ Ринчинэй дурадхахада, Ешигмаа юушье хэлэбэгyй. – Yглoo yглooгyyр ерэхэбди гэжэ Агваан ябахынгаа урда тээ намда хэлээ юм.
– Намдашье баhал тиигэжэ хэлээ, – гэжэ Ешигмаа хамар дороо
гyбэрбэ.
Гэрэй эзэндэ баяр хyргэжэ байhан хyнyyд, тамхияа татаhаар,
ябаганай хаалтын дэргэдэ зогсоhон залуушуулда дyтэлбэ. Ешигмаа
Ринчин хоёрой харгы гаргажа, хажуу тээшээ болоходо, тэдэнэр залуушуулда амгалан hyниие yршooн айлдаhаар, хажуугаарнь гаража ошобо. Баяанаа yргэлhэн Иван Андреевич гэрэй эзэн Мягмартай хooрэлдэhooр, хорёогой газаа гараад, залуушуулай гарнуудые
ээлжэлyyлэн адхажа:
– Тyрэ нараяа наяруулхадатнай энээнтэеэ ерэхэб, – гээд, Иван
Андреевич баяанаа альгадан yргэлжэлyyлбэ. – Хотодо тyрэеэ хэ
бэлтнай, холошоонгyй ошохоб. Дахин уулзатараа баяртай!
Тэрэ гудамжада гаража, хyнyyдэй хойноhоо алхалхадаа, hyниин шэмээгyй аалин байдалые баяанайнгаа хyгжэмooр таhалдуулхада, наадаhан аялга дууень hайшааhан юумэндэл, далайн долгинуудай эрьеэ эльбэн сохиhон хyyеэн yе-yе болоод лэ, соностоно.
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– Зай, yхибyyд, гэртэ ороебди, – гэжэ Мягмар дурадхаад, хорёогойнгоо ябаганай хаалта yyдые хааба.
Ринчин найгаргаhан Ешигмаагай унахагyйн тула hугадан хy
тэлбэ. Тэрэ Ринчинэй hугаhаа гараа hугалан абаха аад, хойнонь
ябаhан эсэгэдээ хараалгаhаа тyбэгшooнэ. Тиихэдээ тэрэ огторгой
ooдэ хараад абана. Hогтоhон тэрэнэй нюдэдтэ огторгойн одо
мyшэдyyд, хатар наада гyйсэдхэhэн юумэдтэл, иишэ-тиишээ хэлбэлзэхэдээ, наада бариhаншуугаар ониб-аниб гэлдэнэ.
Мягмар гэрэйнгээ yyдые шэбхэдэжэ хаагаад, Ринчиниие хy
тэлжэ столдо абаашахадаа:
– Унтахын урда нэжээдые барияжархие, – гэжэ дурадхаад,
тэрэнэй хэды арсаашье hаа, дyyрэн архитай хундага гартань барюулба.
Шэмэрyyн хyйтэн уларилтай, бордоhо саhатай yбэл дунда Байгалай мyльhые зурылган малтажа хэhэн hубаг уруугаа гyльмэеэ табижа, тэрээндэнь ороhон загаhануудые шарга морёороо татажа
мyльhэн дээрэ гаргахынь тyлoo архи багаханаар балгажа hураhан
Мягмар hаяын сагта хyрьгэмни, hyyлдэнь туhалагшамни болохо
аалам гэжэ hанаhан хyбyyгээ хэды шэнээн архи ууха шадалтайень,
hогтоходоо ямар абари зантай болодогыень мэдэхэ гэhэн шалгалта
хэхэеэ Ринчиниие баалажа, хундагыень хооhолуулаад:
– Би зунай сагта онгосоор, yбэлэй сагта шарга морёор загаhашалгые шамда харуулхаб. Зай, мyнoo нойр бария, – гээд, хyл дээрээ
бодошобо. – Ешигмаатай энэ таhалгада унтахаш…
– Шала дээрэ юушье дэбдибэлтнай, хамаагyй унташахаб.
– Тиигэжэ, хyбаан, болохогyй… Хyндэтэ айлшанаа шала дээрэ
юундэ унтуулхабибди? Оройдоол хоёр шэрээтэйбди. Би hамгантаяа нэгэн дээрэнь, Ешигмаа та хоёр нyгooдэ дээрэнь унтахат, бэшэ
шэрээ байхагyй, – гээд, Мягмар хyл дээрээ бодоhон Ринчиниие
хамсыhаань татажа: – Наашаа, наашаа, – гэhээр, hамган басаган
хоёройнгоо орогшо таhалгын yyдэндэ абаашаба.
Хэшэгмаа басагандаа юушьеб захижа хэлэhээр, унталгын
таhалгаhаа гараба. Мягмар Ринчинэй дала мyрые аргааханаар альгадажа, тэрэ таhалгада оруулаад, yyдыень дyмyyхэнээр хаамсаараа,
шэхэеэ yyдэндэнь няагаад, хэдэхэн секундын yнгэртэр шагнаба. Тии
гээд тэрэ hамгандаа «ябая» гэжэ гараараа зангаад, хyлэйнгoo yльмы
дээрэ ябажа, тэндэhээ холодобо.
Ринчин харанхышаг таhалгада орожо, унтари хэбтэрииень
дэлгээжэ бэлдэhэн шэрээ дээрэ найгарган hууhан Ешигмаатай зэргэлжэ hуугаад:
60

– Энэ hyниие хоюулан yнгэргэхэ болобобди. Шала дээрэ унтаха тухай хэлэхэдэм, эсэгэшни буруушаажа, энэ таhалгада оруулба,
– гэжэ хэлэбэ.
Теэд гyнзэгы бодолдо абташоод hууhан Ешигмаа тэрэнэй хэлэхые шэхэнэйнгээ хажуугаар yнгэргэбэ. «Ханилдаг хyбyyгээ асараарай» гэжэ эсэгынгээ хатуу захяае тэрэ hанаад: «Дан лэ hаа, эсэгэмни
хоёр дахин хyрьгэн гэжэ ама алдаба. Аба эжы хоёр Ринчиниие ямар
хадань hайшаабаб? Хатааhан загаhан шэнги туранхай, негр шэнги
харабтар нюуртай энээндэ дурлаагyйлби. Дурлаагyй хyбyyндэ хадамда гархадаа, yе наhаараа жаргалгyй ябахаш гэдэг ха юм. Хододоо нам тээшэ болодог эжы мyнoo ондоо болошонхой. «Эсэгэдэш
дурлангyй хадамда гараа hэм. Нэгэ хэдэн сагай yнгэртэр бэе бэеэ
харалсаа hэмди. Хайрата инагаа минии байhан нютагай хyбyyндэ
хадамда хyргэжэ yгooд, уруу-дуруу байhан эсэгыеш хайрлаа hэм.
Тэрэ hyни шинии эсэгэ yншэн хэнзэ намайе хулууhан юм. Бидэ хоёр
харгыдаа танилсажа, гэр бyлэ болоо бэлэйбди», – гэжэ эжымни хэлээд, минии yнэн сэхэеэ хэлэгшые тообошьегyй. Хубсаhа хунараа,
унтари хэбтэриеэ, стол, стулнуудые абаашахын тула энэ хyбyyе гэртээ асаржа, ехэхэн алдуу хэбэб. «Хyгшэржэ байнабди, залуугаар нарайтай боло»,– гэжэ эхэмни намда хэлэнэ. Эдэ хоёртомни би бэшэ,
харин зээ хэрэгтэй болоно гээшэл ха. Yхибyyтэй боложо, нарайгаа
hахихадаа, ажалаа алдаха ха юмбиб», – гэжэ тэрэ сэдьхэжэ hуухадаа, нэгэ нимгэхэн юумэ шала дээрэ дэбдеэд унтахаяа хэбтэhэн
Ринчиниие хараад:
– Шэрээ дээрэ гара, саанам хэбтэ, би наанаш хэбтэхэб. Намайе
hогтоо гэжэ hанаад, намда гар бy хyрэ, намhаа бy эшэ, хубсаhаа
тайла, – гэжэ хэлээд, хубсаhыень тайлуулжа, Ринчиниие шэрээгэйн
гээ саада захада хэбтyyлээд, ooрoo наанань хэбтэбэ.
Ешигмаа баймга бyришье ехээр hогтожо, сэбэр hайхан шарайтай артист хyбyyгээ hанаандаа оруулжа, харанхыда тэрэнээ бии
болгон харахадаа, hамганhаань hалгааха бодолдо абтана. Тэдэ
хоёрто уулзажа хooрэлдэхэ арга боломжо олдодоггyй hэн. Теэд хажуудань ходол дахажа ябадаг жyтooрхyy hамганиинь алхамшье хажуу тээшэнь табидаггyй. Тиимэhээ тэдэ хоёр театрай уужам фойе
соо нюдэ-нюдooрoo харалсан уулзаад, дурлаhан зyрхoo доhолуулан, hанаа сэдьхэлээ баярлуулангyй тарадаг байгаа. Одоол мyнoo
тэрээнтэеэ тэбэрилдэхэ арга боломжо ерэхэдэл гэбэ. Ешигмаагай
халта унаад байhан хyхэнyyд агшан зуура халуу бусалан, хатуу болоhоор пyлхылдэшэбэ. Тэрэ диваажанай hайхан сэсэрлиг соо дурлаhан хyбyyнтэеэ золгожо, тэбэрилдэн таалалдахадаа, бэе бэеынгээ
61

хубсаhануудые салдаган болотороо мэгдyy тyргooр тайлажа, тэдэнээ хyхэ ногоон дээгyyр шэдэжэрхибэ. Теэд тэрэнэй дахин тэбэрилдэхэ гэхэдэ, дуратай гансань буруу харашана. Тиихэдэнь тэрэ
хатуужажа пyлхылдэhэн хyхэнyyдээ хана руу хараад хэбтэhэн Ринчинэй бэедэ тулган тэбэреэд, ара нюрган дээрэнь хэбтyyлээд, уралаа уралдань абаашаба. Ешигмаагай хатуужажа пyлхылдэhэн
хyхэнyyдhээ аятай зохидхон халуун жэн Ринчинэй бyхы бэеэр уни
бутаран таража, зyрхэ сэдьхэлыень доhолуулшаба…
8
Эртэ yглooгyyр эрэ тахяануудай донгодохын урда тээ гэрэй
эзэн Мягмар загаhашадтай хамта загаhа губшуурдалсахаяа далайда гараhан байба. Yбгэнтэеэ адли бодоhон Хэшэгмаа гэрэйнгээ
ажал хэжэ дyyргээд, унтажа хэбтэhэн залуушуулдаа эдеэ шанана.
Тиихэдэнь эдеэнэй хоншуу yнэр гэрээр дyyрэн тарана.
Наранай хадын дээрэ гарахада, гэр соо hаруул боложо, халуу
шатаха хэбэртэй. Архи уудаггyй Ринчин hэреэд, yнгэрэгшэ yдэшэлэн архи ехэдyyлhэнhээ толгойгоо зэнтылгээд, хyдэлэнгyй хэбтэхэдээ, шагнаархана. Эдеэнэй таhалгаhаа амhарта-жэмhэртын жэнгирхэ дуулдана, эдеэнэй yнэр гутана. Тэрэ Ешигмаае hэрюулхэгyй
гэжэ гараараа аргаахан хажуудахидаа хyрooд абахадаа, хоюуланайнгаа шараа нюсэгэн хэбтэхые ойлгобо: Ешигмаагай тэбэрижэ
таалаhые hанаадхина. Тэрэ алгабшаяа бэдэржэ энээ руу, тэрээ руу
hабардаба. Теэд – алгабшань yгы. Ринчин яаха хээхэеэ ойлгожо
ядан хэбтэнэ…
Ешигмаа hэримсээрээ, пyлхылдooд yшoo унаагyй хyхэнyyдээ
барижа, хyхэбшэеэ yгылooд, шараа нюсэгэн байhанаа ойлгожо,
нимгэн хушалтаяа бэедээ нэмэрин hуушаба. Тиигээд тэрэ хyхэбшэ
болон дотор хубсаhаяа бэдэрэн хараашалба. Эмхи гуримгyйгooр
хаягдаhан Ринчинэй хубсаhан хажуудахи стул дээрэhээ hанжана,
харин ooрынь хубсаhан шала дээгyyр таранхай хэбтэнэ. Нимгэн хушалтаар нэмэриhэн шэгтээ Ешигмаа хyл дээрээ бодожо, мэгдyy
тyргэнooр хубсална. Хушалтагyй yлэhэн Ринчин шэрэйн мухалайда
хэбтэhэн алгабшаяа абажа yмдooд, hуумгашаа yмдэ, самсаяа абажа,
бушуу тyргooр yмдэжэ эхилбэ.
– Ямар эшхэбтэр юм гээшэб! – гэжэ Ешигмаа уур сухалаа досоо
гоо багтаажа ядан гэмэршэбэ. – Ши намда аhаа, гар хyрoo байнаш!
Hургуули hударгyй, ямаршье культурагyй, улайха нюургyй мэхэшэн
гээшэш!
– Ши ooрooл шараа нюсэгэлooд, намда тyрyyн гар хyрoo ха
юмши.
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– Худалаар бy хэлэ!
– Намайе таалаа, тэбэреэ, эльбээш, hананагyй аалши? Yшoo…
– Yшoo юун гэжэ худалаар хэлэхэшни yлooб?!
– Худалаар хэлэнэгyйб. Ши hогтуу байгаа гээшэл хаш. Шараа
нюсэгooр шала дээрэ хатарааш. Шамайе унаха-дуhахань гэжэ hанаад, шэрээ дээрэ хэбтyyлээ hэм. Намайе Ринчин бэшэ, харин хэн
гээ hэмши даа, мартааб…
Ринчинэй ондоо хyнэй нэрэ дурдаhан тухай хэлэхэдэ, Ешигмаа
болоhон yйлэ хэрэгые бyyр-тyyрхэн hанаандаа оруулжа, гансата
уурлахаяа болинтоод:
– Yхибyyтэй болгоо hаашни, тэрэ нялхыеш шамда тушаахаб,
yгы гэбэл, абхуулжа хаюулхаб, – гэжэ хэды номгонооршье hаа,
зyрхэ шэмшэрyyлмээр хэлэбэ.
– Нарайеш тушаажа абахаар бэлэнби… хyн гэртэ оробо, аргаар, – гэжэ Ринчин харюусахадаа, ямар хатуу сэдьхэлтэй басаган
гээшэб гэhэн бодолдо абташаба.
Энэ yедэ уhанда ошоhон Хэшэгмаа гэртээ орожо, тэдэ хоёрой
хэрэлдээе таhалдуулан, хyнэгyyдтэй уhаяа сайр сагаан бааг уруугаа
хyyесэ эюулээд, тэдэнэй таhалгын yyдые нээжэ, толгойгоо бултайл
гаад:
– Hэрибэ гyт? Эдеэн бэлэн болонхой, нюур, гараа угаагты, –
гээд, yyдыень хаамсаараа, yглooнэй эдеэнэй зyйлнyyдые стол дээрэ
табижа эхилбэ.
Ешигмаа Ринчин хоёр тэндэhээ hубарилдан гаража, угаалнигта
нюур, гараа угааба. Гэрэй эзэн эхэнэр табаглаhан хапуусын улаан
шyлэ стол дээрэ табяад, халбага, hэрээнyyдые асархадаа, хасараа
пyлхылгooд, шэг шарайгаа улайлгаhан басагаяа ажаглан хаража,
хэрэлдэhыень тухайлаадхиба. Теэд хара хyрин шарайтай Ринчинэй
нюурай улайhан yгынь мэдэгдэнэгyй.
Мягмар hанаhанаа сэхэ хэлэдэг, хатуу эрилтэ табидаг тyргэдyy
абари зантай хyн юм. Тиимэhээ hамган басаган хоёртоо шэрyyнээр
хандадаг. Энэ yглooгyyршье ажалhаа ошохынгоо урда тээ гэртэхи,
газаагуурхи ажалнуудhаа гадуур ямар юумэ хэхэ захиралта, заабари hамгандаа даалгаhан байба.
Хэшэгмаа тэдэнэйнь нэгые hанаад:
– Эдеэнэй урда духаряа аягалха байгааб, – гээд, hууриhаа бодожо, шкаф сооhоо бyтэн шэлтэй улаан архи гаргажа, таглааень
абаад, гурбууландаа хундагануудые табимсаараа, тэдэнээ архяар
дyyргэбэ.
– Эжы, би уухагyйб. Таанад уугты, – гэжэ Ешигмаа арсаба.
63

– Басагамни, юу хэлэнэ гээшэбши! – гэжэ тэрэ мэгдyy тyргooр
хэлэжэ эхилхэдээ, yбгэнэйнгoo захяае дyyргээгyй hаа, зэмэтэн болохоёо ойлгоодхибо. – Таанадай ерэhэнэй баяр боложо байна гээшэл.
Нэгэдэхи духаряа эм, хоёрдохи духаряа дом юм. Энэ шэлтэй архиие
дууhан уугты гэнэгyйб, хоёр лэ духаряа дурадханаб…
Эсэгымни захяае дyyргээгyй hаа, эжымни зэмэтэй болохо гэжэ
Ешигмаа ойлгоод, эжыгээ хайрлажа, бэеэ баалан ууха болобо.
Хоёрдохи духаряагай hyyлээр Ешигмаагай хасарнууд улайлдажа,
hайн шэнги болобо. Столдо hууhан залуушуул мyргэлдэхэеэ байhан
буханууд мэтэ бэе бэедээ хyлзэшоод, хyйтooр харана. Тэдэ хоёрые
адаглан хаража байhан Хэшэгмаа yгэ дуутай болоhон Ринчиндэ
хандажа, гэртэхид тухайнь hураба.
– Эсэгэмни дайнhаа бусаагyй. Хyбyyн басаган хоёртой yлэhэн
минии эжы бyхы наhаараа колхоздо hаалишанаар хyдэлхэ хоорондоо yбhэ сабшалганда, таряа хуряалганда ябаа. Мyнoo эжы пенсидэ
гараад, басаган хyрьгэн хоёроо дахажа, Яхадта ошоод байна. Минии эгэшэ тэндэ hаалишанаар, нyхэрынь трактористаар хyдэлнэ.
Эжы тэдэнэй yхибyyдые харууhална. Эгэшэ бидэ хоёр, тэрэ тоодо
манай эжы дунда, дээдэ hургуули дyyргээгyй юм. Дайнай хатуу, yлэн
хооhон yедэ хоолойгоо тэжээхын тyлoo hургуулияа орхёо бэлэйбди.
Мyнoo би модошо дарханаар ажаллаха хоорондоо yдэшын залуу
шуулай hургуулида hуранаб, саашадаа дээдэ hургуули дyyргээ hаа
гэжэ hанагшаб,– гэжэ Ринчин тодо харюу yгooд орхибо.
– Эрдэмээ дээшэлyyлхэ гээшэ hайн лэ даа. Бишье дyрбэн класс
дyyргээгyйб. Саашадаа эрдэмээ дээшэлyyлхэ гэhэн эрмэлзэлтэй хyн
hурахал байха. Hургуули hударгyй хyн хара ажал хэхэдээ, хилээмэнэй сэн мэдэгшэ. Гансал залхуурангyй ажалшье хэхэ, эрдэмээшье
дээшэлyyлхэ хэрэгтэй, – гэжэ Хэшэгмаа хэлэхэ хоорондоо хооhор
hон хундагануудые улаан архяар дyyргэбэ.
– Эжы, хyрoo! Би уухагyйб, харин Ринчин яана, ooрынь дуран,
– гэбэ Ешигмаа.
– Би баhал уухагyйб, баярлаа. Хапуусын улаан шyлэнтнай амтатай гээшэнь! – гэжэ Ринчин хэлээд, тэрээнhээ халбагадана.
– Гурбан эрдэниин тоогоор гурбан духаряа уудаг юм, – гэжэ
эхынгээ хэлэжэ эхилхэдэ, Ешигмаа yгыень таhалдуулан:
– Эжы, хэлэhэн yгэдoo хyрыш, али бидэниие hогтоохо гэбэ
гyш? Нэгэдэхи духаряа эм, хоёрдохинь дом, бэшые дурадхахагyйб
гэжэ хэлээ бэшэ hэн гyш? – гэбэ Ешигмаа.
– Шэлтэй архиие дууhан уухагyйбди гээ hэм. «Гурбан баатарнууд», «Гурбан ангуушад», «Гурбан баабгайнууд» гэhэн зурагууд
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бии. Гурба гээшэ дэмбэрэлтэй тоо юм лэ. Буряадууд «Нама Буддаяа, Нама Дармаяа, Нама Сангаяа», ородууд «Во имя Отца, и
Сына, и Святого Духа» гэжэ бурхануудтаа гурба дахин мyргэдэг.
Гурбан эрдэниин тоогоор архиhаа уугаад, хундагануудаа уруунь
харуулжа табиха ёhотойбди, – гэжэ тэдэ хоёрые Хэшэгмаагай аргадажа hуухада, гартаа сyyмхэ бариhан Агваан Мэдэгмаа хоёр hубарилдаhаар богоhо алхан гэртэ орожо, бyгэдэниие мэндэшэлбэ.
Хэшэгмаа гурбадахи хундагаяа барюулха болоhондоо тэдэнэртэ
хэмгyй ехээр баярлажа, hууриhаа бушуухан бодоод, халбага, hэрээ
нyyдые, хапуусын халуун шyлэ табаглахаяа эдеэгээ шанадаг таhал
гада оробо. Агваан Ринчинтэй, Мэдэгмаа Ешигмаатай зэргэлжэ
hууба. Теэд Ешигмаа эхэдээ хамhалсаха шалтаг барижа hууриhаа
бодоод, эхынгээ хойноhоо ошобо. Тиигээд тэрэ халуун шyлэ табаг
лажа зогсоhон эхэдээ ошоод, хyн ороходоо болохо гэжэ yyдэн тээшэ
харан-харан байжа, yнгэрэгшэ hyни болоhон yйлэ хэрэгээ шэбэнэн
хэлэбэ.
Хэшэгмаа толгойгоо дохин, басаганайнгаа хэлэхые дуугай
шагнаад:
– Теэд дурлаhан хyбyyгээ юундэ асараагyйбши даа. Болохо
юумэн болоо, гэдэргэнь бусаахагyйш. Энэ yйлэ хэрэгтнай ёро бэшэ,
ёhо юм, – гэжэ хэлэхэдээ, басаганайнгаа hамгатай хyбyyндэ дурлаhые хаанаhаа мэдэхэб даа.
Эхэ басаган хоёр табаглаhан шyлэнyyдые баряад, ерэhэн залуу
шуулай урдань табиба. «Ёро бэшэ, ёhо юм» гэжэ эхэдээ хэлyyлhэн
Ешигмаагай хасарнууд бyришье улайлдашаба. Теэд тэрэнэй нюусаяа хэлэхэдэнь, эхэнь туhалха хэбэргyй, гансал толгойгоо дохисогоогоо бшуу.
– Бидэ дyрбyyлэн, Байгалай эрье ошожо, сэбэр hайхан агаарта
сэнгэн hууя, – гэжэ Мэдэгмаа Ринчин Ешигмаа хоёрто дурадхаад,
эхэhээнь зyбшooл эриhэн мэтээр Хэшэгмаагай урдаhаа гэтэн хараба.
Ешигмаа халбага, hэрээ, хооhон хундагануудые yбгэ hамган болохоёо байhан залуушуулай урда табяад, hууридаа hууба. Хэшэгмаа
улаан архяар хооhон хундагануудые дyyргээд:
– Тиигэгты, ямар hайн юм! Автобус ерэхэ yды… Эсэгэшни таанадые yдэшэхэеэ ерэхэб гээ hэн. Бидэ гурбуулан нэгэ шэл улааниие
дууhажа ядашоод hуунабди. Зай, бултадаа бария, – гэжэ дурадхаба.
Мэдэгмаагай хани басаган Ешигмаатаяа хooрэлдэхэ гэжэ энэ
тэрэ юумэн тухай hурахадань, хyсэд харюу хэлэнэгyй. Теэд yнгэр
hэн hyниин yйлэ хэрэгэй ямар эсэсэй ерэхые хyлеэхэhoo бэшэ арга65

гyй болоhон тухайгаа Ешигмаа ухаагаа гyйлгэн, hанаан yнooндэ
абташоод, мyнoo тэрээндэ сэнгэжэ хyхилгэншье хэрэггyйшье болошонхой.
9
Удангyй тэдэнэр Байгалай зyyн эрьеые зубшаhаар хойшолбо.
Байгалhаа hэрюухэн hэбшээн yлеэнэ. Номгон долгинууд хойнохойноhоо намнасалдан, налуу эрьедэ ерэхэдээ, сайратарнь урдаа
тууhан уhаяа хайр шулуун болон элhэн дээгyyр урадхуулаад, гэдэргээ сухарин, далайнгаа hаба руу ороно. Тиихэдэнь хайр шулуунуудай харшаганалдаhаар байхада, удаадахи долгин эрьедэ дyтэлнэ.
– Тээ тэрэ налуу эрьеын захада монсогор модон хэбтэнэ, тэрээн
дээрэ hууя, – гэжэ Ринчин дурадхаба.
– Yгы. Урдамнай ябагша хани басагад мэдээ байха. Хyнэй нюдэнhoo холошог ошоё, – гээд, Агваан сyyмхэеэ дээшэнь yргэжэ,
Ринчиндэ харуулба. – Энээн соо хазаха, ууха юумэн бии… Зай, та
хоёр хэр хонобо гээшэбта?
– Гэмгyй, – гэжэ Ринчин богонихоноор харюусаад, yнгэрэгшэ
hyни болоhон yйлэ хэрэгээ хэлэлтэй гy, али yгы гy гэhэн бодолдо
абтабашье, хэндэшье хэлэхэгyй гэжэ сэдьхэбэ.
Эгээл энэ yедэ нюусаяа хани басагандаа шэбэнэн шахуу
хooрэжэ ябаhан Ешигмаа арада ябагшад дуулабагyй аабза гэжэ hанахадаа, гэдэргээ хараад:
– Иимэл муухай yйлэ хэрэг болошобол даа. Ши, Мэдэгмаа,
юун гэжэ hананаш, тyрyyшын hyниhoo yхибyyтэй болодог гээшэ
гy? – гэжэ hураба.
– Доктор бэшэ аад, мэдэнэгyйб. Зyгooр, уйдаhанай хэрэггyй,
Ринчин номгон, тyбшэн абари зантай, энэрхы hайхан сэдьхэлтэй,
урагшаа hанаатай гэжэ hананаб, гансал дээдэ эрдэм hургуулигyй
гээшэ ааб даа. Шинии yбгэн болоо hаа, хамаг юумэеэ тyгэс дyyрэн
хэдэг байха бэшэ аа гy?
– Hэ! Номгон, тyбшэн гэнэ гyш?! Энэ yглooгyyр намтай анамана хэрэлдээ, улаан хэлэтые урдаа оруулдаггyй хара золиг ха. Гэртэхидни намайе тэрээндэ баалалтаар хадамнажа байна. Радио-Далай аман байнал гэжэ… намайе энэ-тэрэ хyбyyдтэй гyйлдэнэ гэжэ
шал худалаар гэртэхидтэмни hарьяhан байгаа гээшэл ха. Хадамда
гарабал, yхи хyyгэдээ харууhалжа, гэрhээшье гараха сyлooгyй болошоод, тyрмын оёорто hууhан шэнги байдалда орохоб. Залуу ябахадаа, нэрэ солоёо суурхуулха ёhотойб, – гэжэ Ешигмаа хэлэбэ.
– Залуудаа yхибyyтэй болохо гээшэ – хyгшэрхэ наhанай жар66

гал. Харин хyгшэрhэн хойноо yхибyyтэй болохо hэн гyш, али yгы
гy, мэдэгдэнэгyй. Хyгшэрhэн хойноо нарайлхада, хyндэ гэлсэгшэ,
теэдшье yхибyyншни хэнзэдэхэ, ашаяашье, зээгээшье харангyй,
бурхандаа ошодог саг ерэхэ, – гэжэ Мэдэгмаа хани басагандаа
хэhэн алдууень hайн тээшэнь хэлэжэ, эхэ, эсэгэдээ гомдоhон hанаа
сэдьхэлыень тэгшэлбэ.
Хани хоёр басагад yхибyyн балшар ябахадаа, тугалнуудаа
адуулдаг yндэр эрьетэй хyнхэрэй тэбтэг дээрэ ургадаг нарhан,
хуhан тужануудта хyрэжэ ерэбэ. Тэрэ тэбтэгhээ тээ дорохоно оршодог хyнхэрэй Энхэ-Нугын гэрнyyд альган дээрэ байhан мэтэ
элихэнээр харагдана. Зyлгэ ногоон соо бyлэг-бyлэгooрoo ургаhан
шара, сагаан сэсэгyyд тэдэ тужануудай тooлмэгхэниие шэмэглэн
гоёоно.
Агваан сyyмхэтэй юумэеэ басагадай урда табяад:
– Гаргагты, бэлдэгты. Ринчин бидэ хоёр тyyдэг носоохо хуурай
мyшэрнyyдые суглуулхамнай, – гэжэ хэлээд, шэнэ нyхэрoo дахуулан, нарhан тужын модонуудай дундуур yгы болошобо.
Хани хоёр басагадай столой хушалта газарта дэбдеэд, дээрэнь
асарhан эдеэнэй бэлэн зyйлнyyдые хэршэжэ байхада, мyшэрнyyдые
тэбэриhэн хyбyyд ерээд, хуурай мyшэрнyyдые гэшхэжэ байжа хухална. Тиигээд тэдэнэр шулуугаар тойруулжа хyреэлhэн, тэгэн дундаа yни хада унтарhан бурма дээрэ хуурай мyшэрнyyдээ обоолжо,
тyyдэгээ носообо.
Агваан дyрбэн шородо гахайн мяханай хэршэмэгyyдые хадхажа, хоёрыень ooртoo yлooгooд, бэшыень Ринчиндэ yгэбэ. Тэдэ
хоёрой тэдэнээ тyyдэгэй улаан дyлэндэ дyтэлyyлхэдэ, хyншyy гаран
шаршаганалдаад, тоhонойнь адхархада, тyyдэгэй дyлэн бyри ехэ
болоодхино. Yнишье болонгyй, шарагдаhан мяханай хэршэмэгyyд
дyхэриглэжэ hууhан тэдэ дyрбэнэй урда дэлгээжэ дэбдиhэн клеёнко
дээгyyр табигдаба. Агваан улаан архи гаргажа, дyрбэн хундагануудые дyyргээд, yшoo дахин танилсаhанайнгаа тyлoo баряад, шара
hан мяханай хэршэмэгyyлые амтархан эдибэ. Сэбэр агаарта эдижэ
байhан эдеэнэй зyйл, уужа байhан улаан архиин амтатайшье гээ
шэнь! Тэдэ дyрбэн шиидхэгдээгyй асуудалнуудаа зyбшэн хooрэлдэнэ, ород, буряад дуунуудые дуулана…
Наранай шанха урдань ерэхэдэ, yдын эдеэ хоол баридаг саг
ерээ гэжэ тухайлhан Агваан Ринчинтэй хамта амарагшадай тyyдэг
носооhон газарайнь хажуугаар хэбтэhэн консервын баанхануудые,
хооhон шэлнyyдые, мyн oohэдынгooшье хаядаhануудые суглуулжа,
хажуудаа байhан тyмэр хайрсаг соо хаяба.
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«Эндэхи хyн зон, ажаhуугшад хyнэй хэлэлтэгyйгooр, Байгалай
эрьеые сэбэрлэдэг байна. Харин амархаяа ерэгшэд эдиhэн хоолойн
гоо yлэгдэлнyyдээр оршон тойроной байгаалиие, сэсэг намаагаар
бyрхooгдэhэн энээхэн тooлмэгые, далайн тунгалаг уhые бузарлана.
Саhа шииг баридаг хyбшын модонуудые отололгые болюулаа hаа,
Байгалда шудхадаг гол горхонууд шэргэжэ хатахагyй байгаал даа.
Далайн уhантай холисолдоhон оршон тойронхи хyбшэ ойн агаар
ямар hайхан гээшэб?! Баян-Далай автобус соо энээн тухай зyб лэ
хэлээ байна. Теэд тэрэ энээн тухай газетэнyyдтэ бэшэхэеэ яанаб?»
– гэжэ Ринчин халаглан сэдьхэнэ.
Агваан хани хоёр басагадта юушьеб хэлээд, унтаржа байhан
тyyдэгэй хажуудахи монсогор модон дээрэ hууhан Ринчиндэ дy
тэлжэ ерээд:
– Хоёр ханинар хooрэлдэжэ hууг, харин бидэ хоёр уhанда ороё,
– гэжэ хэлэбэ.
– Байгалай уhан yшoo хyйтэншэг, теэд уhандань оронгyй, харижа болохогyй. Зай, ошогты, – гэжэ Мэдэгмаагай хэлэхэдэ, Агваан
хэлэhэн yгыень тодожо абаад:
– Тyyдэг унтаржа, согуудынь yлэжэ байна, газарай хyрьhooр
булан хушаарайгты, – гэжэ хэлээд, клеёнко дээрэhээ хазаха эдеэ болон хооhон хоёр хундага абажа, сyyмхэдээ хэбэ.
– Ябагты, бидэндэ ухаа бy заа, – гэжэ Мэдэгмаа Агваанда хэлэбэ.
Хоёр эрэшyyл нарhан тужатай yндэр тэбсэгhээ налуушаг эрье
руу буужа эхилбэ. Агваан ябадалдаа, гараараа заажа байжа, ЭнхэНугада машина болон автобусуудай ородог, ородоггyй харгынууд
тухай, эндэхи загаhашадай дайнай yеын болон дайнай hyyлээрхи
баатаршалганууд тухай хooрэнэ.
– Машинануудай энэ тосхондо оронгyй хажуугаарнь yнгэрдэг
харгы тэрэ зyyн тээхи гyбээгэй саагуур гэжэ заабаш, теэд юундэ
ородоггyй юм? – гэжэ Ринчин hонирхон hураба.
– Мyнooшни автобусууд дyyрэн хyнyyдтэй байбал, заримдаа
эндэ оронгyй yнгэрдэг. Энэ тосхоной нэгэн-хоёр хyнэй байгаа hаа,
зyyн тээхи гyбээ дээрэ тогтожо, тэдэниие буулгаад, саашалдаг юм.
Хэн мэдэбэ, шамда хэрэгтэйшье боложо магадгyй. Шинии гансааран энэ хyрэтэр ябаа hаа, шамайе тэрэ зyyн гyбээ дээрэ буулгаха,
зyргooр тэндэhээ доошоо буухаш…– гэжэ Агваан хooрэжэл ябана.
«Ямар ехэ угтамжа болобо гээшэб? Ешигмаагай эхэ эсэгэ хоёр
намайе хyрьгэн гэжэ ухаа алдаба. Ешигмаа ханилдаг хyбyyнтэеэ
хэрэлдэжэ, эбээ таhараад, хороной хорондо тэрээниие хохидхоохо
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гэжэ намда Байгал харуулхаяа гэртэхидтээ асарба гy?» – гэжэ Ринчин сэдьхээд:
– Yнгэрэгшэ hyниндoo бидэ хоёр тэбэрилдэжэ, таалалдажа,
нэгэ орон дээрэ унтаабди. Мyнoo эдэ бyгэдэ намда зyyдэн мэтээр
hанагдана. Эдэ бyгэдые юун гэжэ ойлголтойб? – гэжэ hураба.
– Юумэнэй бyтэхэ тээшэ болоо hаа, удаашарангyй, тyрэ хуримаа хээрэй. Ешигмаа урагшаа hанаатай, сэбэр шарайтай, сагаан
сэдьхэлтэйшье hаа, «биб» гэжэ ooрыгoo дээгyyр сэгнyyлхые оролдодог, олохон хyбyyдэй зyрхэ сэдьхэлые ургадан буляаhан басаган
байха. Эмниг мориие эмээллэжэ hургахада, дошхон бэшэ болодог
ха юм даа, – гэжэ Агваан ухаа заабарилаад, балшар багаhаа хойшо
Мэдэгмаатай хамта наадан томожожо, табадахи класста hуража
байхадаа, тэрээндэ дурлаhан тухайгаа хooрooд, yргэлжэлyyлбэ. –
Yнэхooр дурлаhанаа оройдоол гурбан yгooр бэшээд, хэшээлэй yедэ
hэмээхэнээр Мэдэгмаада yгooгшэ hэм. Yдэр бyхэндэ hургуулидаа
ошоходоо гy, али гэртээ бусахадаа: «Би шамда дуратайб», – гэжэ
тэрээндэ хэлэхэеэ айдаг байгааб. Тэрэ бэшэhэн гурбан yгэнyyдни
Мэдэгмаа бидэ хоёрые олон жэлдэ нyхэсyyлээ, харин мyнoo хуби
заяагаа ниилyyлхэ гэжэ байнабди.
– Тиихэдэ Мэдэгмаа шамда харюу бэшээ hэн гy? – гэжэ Ринчин
hонирхобо.
– Харюу бэшээгyй… Харин Мэдэгмаа тэрэ бэшэгыемни уншаад, ойлгооб гэhэндэл эмнеэд, зyбшoohэнoo мэдyyлжэ толгойгоо
халта дохёо бэлэй. Тэрэ yдэрhoo хойшо аяа хайратайхан Мэдэгмаа
гаа гарhаань хyтэлхэ, гарhаань hугадаха, тэбэрин таалаха эрхэтэй
боложо, аргагyй ехэ жаргалда хyртoo hэм. Багшанарай дээдэ hургуулида hурадаг болоhон Мэдэгмаагай амаралта бyхэндэ гэртээ
ерэхыень тэсэ ядан хyлеэжэ, автобус угтадаг, автобуста hуулгажа
yдэшэдэг болоо бэлэйб. Hонин даа бидэ хоёрой инаг дураяа бэе бэе
дээ мэдyyлгэн, бидэнэй тyрyyшын дуран!..
– Та хоёрой инаг дуранда атаарханаб. Хара багаhаа хойшо
нyхэсэhэн инаг хоёрой дуран бата бэхи байдаг гэлсэгшэ, – гээд,
Ринчин аалиханаар hанаа алдамсаараа, yргэлжэлyyлбэ. – Харин
Ешигмаа бидэ хоёр оройдоол хоёр-гурба дахин уулзаад, хyсэд hайнааршье хooрэлдooгyйбди. Тэрэ намайе Байгал харуулхаяа гэртээ
асараа. Тэрэ намда yнэхooр дурлажа yрдеэгyй гээшэл ха. Ши,
Агваан, юун гэжэ hананаш?
– Ши муу тээшэнь бэшэ, hайн тээшэнь hана. Шамда Байгал далайе харуулангаа, гэртэхидтэеэ танилсуулха гээ бэшэ аал? Уулзаад,
харалсан сасуугаа дурладаг ёhо заншал бии ха юм.
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– Hолир мэтэ тyргэнooр дурлалсаад, хамта удаан hуунгyй хахасадаг, hаладаг ушар али олон байдаг лэ, – гэжэ Ринчин hooргэдэбэ.
– Зyб хэлэнэш, тиимэ ушарнууд дайралдадаг. Теэд Ешигмаагай
эхэ эсэгэ хоёрой хамтаралган хэнэйшье yнэншэмooр бэшэ юм, – гэжэ
Агваан хэлээд, далайн эрье дээрэ гарашаhан шэнэhэнэй хажууда
ерэбэ.
Уhа горхонуудаар модонуудые урадхуулжа, хэрэгтэй газартаа
тогтоон абадаг yе сагта энэ модон алдагдажа, Байгал далайда
ороhон байгаа. Тиигээд уhан соо хэды жэл тамарhаниинь мэдэгдэнэгyй. Гэбэшье, холтоhогyй боложо, далайн хyсэтэй долгинуудаар эрье дээрэ шэдyyлhэн энэ модон жэлэй дyрбэн сагта шииг
нойто, нара, hалхи yзэhooр хyхэршэнхэй хэбтэнэ.
Агваан сyyмхэтэй юумэеэ элhэн дээрэ хэбтэhэн монсогор
бyдyyн модондо тyшyyлээд:
– Yнэншэнэ гyш, болино гyш, yнэхooр иимэ ушарал болоhон
юм. Тэрэ сагта шишье, бишье тyрooгyй байгаабди, – гээд, тайлаhан
хубсаhаяа модон дээрэ табижа, сyyмхэhээ улаан архи гаргажа, хоёр
хундагынгаа нэгыень Ринчиндэ hарбайба.
Ринчин баhа хубсаhаяа тайлажа, hууhан модон дээрээ табиба.
Агваан хундагануудаа улаан архяар дyyргээд:
– Уhанда орохынгоо урда тээ нэжээд-нэжээдые бариялши. Хазаха юумэн хажуудахи сyyмхэ соо байха, – гэжэ хэлээд, ooрынхиеэ уумсаараа, шэнэ нyхэртэеэ зэргэлжэ hуугаад, тамхияа носоожо ууюулба.
«Эндэ ерээд, архида орожо байна гээшэ гyб», – гэжэ Ринчин сэдь
хээд, дабhалhан yгэрсэhoo хазажа жажалхадаа, Ешигмаагай гэртэхинэй намтар тухай хажуудахи нyхэрэйнгoo хooрэхые хyлеэнэ.
Агваанай тамхияа хэды дахин hороод:
– Тиихэдэ Мягмар бидэн шэнги залуу ябаа, – гэжэ эхилхэдэ, Ринчин Ешигмаагай эхэ, эсэгын yни yнгэрhэн yйлэ хэрэг тухай хooрooе
нюдэнэйнгoo урда бии болгон харахадал гэнэ. – Мягмар эндэхи нютагайнгаа нэгэ басаганда олиггyй ехээр дурлашаба. Харин ooрыгoo
«биб» гэжэ hанадаг тэрэ басаганиинь Мягмарые юундэб даа голожо,
тоодоггyй байба. Тиигээд тэрэ басаганай хэды дурагyйшье hаань,
yсэд абари зантай Мягмар тэрээгээр hамга хэхэ гэжэ хоёр жэл хойноhоонь дахадаг, харгыдань угтадаг байгаа. Намарай ольбоной
урда тээ набша намаа шарладаг гээшэ ааб даа. Тэрээн мэтэ залуухан
наhандаа басагад хадамда гараагyй hаа, ooрынгoo наhанай хyбyyдые олохоёо болижо, yдэр хоногой hэлгэсэлдэжэ, он жэлэй yнгэрхэ
бyхэндэ сэбэр hайхан шарайнь уршалаатажа эхилдэг. Тиимэhээ тэдэнэр эхэ болохо жаргалаа эдлэхэ гэжэ оролдоходоо, эдир залуугаар
yрдилдэн байжа, хадамда гарадаг ха юм.
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10
«Hамгамни болыш даа» гэжэ yбдэглэн унадаг Мягмарhаа хашаржа: «Холо нютагта хадамда гарабал, энэ хyбyyнhээ холодохоб,
бyхэли hyниндoo гэртэхинэймни гэрые гороолон тойрохоёо болихо», – гэжэ hанаhан басаган нэгэтэ ямар нэгэ хэрэгээр Улаан-Yдэ
ошоод, гэртээ хэдэн хоногто бусабагyй. Тиихэдэнь гэртэхидынь басагандаа hанаагаа ехээр зобоожо, hууха, байхаяа болёод, Мягмарай гэртэхидтэ ерээд:
– Бидэндэ, манай басаганда амар заяа yгэхэеэ болиhон танай
хyбyyн манай басагые хулуужа, гэртээ асаржа хаагаад, суургадаад
байна. Басагыемнай yтэр табигты! – гэжэ ууртайгаар хэлэбэ ха.
– Танай басаган бидэнhээ байтагай, хyбyyндэмнайшье хэрэггyй. Манай хyбyyн танай басаганhаа yлyy дээрэ басага олохо!..
Yнэншooгyй hаа, гэртэмнай орожо, хото хорёо соогуурнай ябажа,
басагаяа бэдэрэгты! – гэжэ хyбyyгээ yмooрэhэн гэртэхид хэлэбэ.
– Хyбyyнтнай хаанаб? Хyбyyгээ дуудагты!
– Загаhашалхаяа далайда гаранхай, – гэбэ Мягмарай эхэ.
Мягмарай эсэгэ hамганайнгаа yгыень тодожо абаад:
– Манай хyбyyн танай басаган шэнги хото-городоор зайдаггyй! – гэжэ нэмэбэ.
– Зайхаяа бэшэ, хэрэгээр гэрhээ гараhан аад, хэдэн хоногой
yгы, хyлисэгты бидэниие, – гэжэ yгы болоhон басаганай эхэ хooрэлдooгoo зooлэрyyлхэеэ урин зулгыгаар хэлэбэ.
– Hэ! Хэрэгээр гэнэ гyт?! Хотын ноёдой нэгэ хyбyyндэ гy, али
бyришье холо хадамда гараа аалам, хэн мэдэбэ?! Хотын хyнyyдhээ,
хотын дэлгyyрэй наймаашадhаа hурагты. Манай хyбyyе эрдэмгyй
гэжэ танай басаган голоо ха юм, – гэжэ Мягмарай эсэгын хэлэхэтэй
сасуу:
– Манай хyбyyн танай басаганhаа дортохогyй байха даа, – гэжэ
hамганиинь yбгэеэ дэмжэн, хyбyyгээ магташана.
– Таанад ooрынгoo хyбyyе манай басаганай шэгшыдэншье
хyрэхэгyйе хаанаhаа мэдэхэбта даа,– гэжэ басаганай эхэ хэлэбэ.
– Эрхэ ганса басаганайнгаа хари холо хадамда гарабал, хyгшэрхэдoo – харууhалха хy yгы болохот. Харин нютагтаа байhан
манай хyбyyн таанадта хэды муушье hаа, yтэлхэ наhандатнай тyшэг
тулгууритнай боложо yгэхэ hэн, – гэжэ Мягмарай эсэгэ hooргэдэбэ.
Хоёр айлай yхибyyдээ yмooрэн, тyлэг дундаа хэрэлдэжэ, ши
hаа – ши, би hаа – би гэлсэжэ байхадань, загаhа хахуулдиха гэжэ
ута улаан хорхой малтахадаа, нюур гарнуудаа, нюсэгэн хyлнyyдээ
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шабар шабхада зууралдашаhан хэдэн хyбyyхэд гyйлдэн тэдээндэ
ерэбэ.
– Танайда айлшад ерээ!.. Басагантнай олдоо!.. Гэртээ бусаа!..
Гэртээ тyргэн ошыт! Баян айлшад буугаа, бидэндэ монсогор сагаан
саахар бэлэглэжэ, таанадые бэдэрyyлбэ, – гэжэ тэдэ yрдилдэн
байжа, hайн мэдээсэл дуулгаба.
Залинта аадарай сахилгаалаад гэнтэ болигшодол, тэдэнэрэй
уур сухал, ана-мана хэрэлдээн гансата замхажа, тэдэнэр энеэлдэшэбэ.
– Мягмарай гэртэхид, бидэниие хyлисэгты, – гэжэ басаганай
эхэ баяртайгаар хэлэбэ.
Тэдэнэр эбтэй болоhоноо баталжа, гарнуудаа барилсан адхалсажа тараба.
Баруулжаа тэгyyлжэ тyргэндoo ороhон зунай наран Байгалай
баруун эрьеэрхи хадануудай оройдо онгосын элюурэй зэргэ зайда
хyрэбэ. Yдын халуунай буурахалаар, эрье дээрэхи модонуудай hyyдэртэ хороhон хони, ямаад гэдэhэ гyзээнyyдээ ногоогоор дyyргэхэеэ
дyтэхэнэ байhан горхоной эрье тээшэ ошобо. Загаhа губшуурдахаяа онгосоор далайда тамаран гараhан бригада олзогyйшэг бусаба. Мягмар гэртээ ерэжэ, эхынгээ бэлдэhэн эдеэ эдихэеэ столойнгоо саана hууба. Тэрэнэй хоёр талада hууhан гэртэхидынь хyбyyндээ
муу мэдээсэл дуулгахаяа зyрхэ алдашоод, уhа балгаhан юумэндэл,
абяа аниргyй hууна. Гансааран эдеэлжэ hууhан Мягмар гэртэхинээ
ээлжэлyyлэн хараад абахадаа, ямар нэгэ муу юумэнэй болоhые тухайлба.
Мягмарай эсэгэ уйдхартай гомдолhоо аман соогоо сугларhан
шyлhэеэ залгижа, хоолойгоо заhан, сyлooлooд:
– Муха-аа, yгы бологшо басаган гэртээ бусаа. Тэрээнтэеэ уулзахаяа гэртэнь бy ошо, худа ураг болохо гэhэн хyнyyд хадаг табижа
байна, – гэжэ хэлэбэ.
– Минии хyбyyн тэрэ басагаар яахашниб, басагад дyyрэн. Тэ
рээнhээ бyришье сэбэрхэн, бyришье сэсэн басагад олдохол байха,
– гэжэ эхэнь аргааханаар хэлэбэ.
– Бy ошогты гэнэ гyт? Хороной хорондо ошохоб. Дуратай басагаяа тyрэ найр дээрэhээнь хулуужа абахаб, гyлмэр залуугайнгаа
алдуу хэжэ байна бэшэ гy. Хулуудаг ёhо заншал урданшье байгаа,
мyнooшье байха! – гэжэ Мягмар эрид хэлээд, эдеэлхэеэ болижо, модон халбагаяа стол дээрэ шэдэн, бодошобо.
– Урдандаа хулуудаг ёhо заншал yнэхooрooшье байгаа, мyнoo
тэрэ саг yнгэрoo. Тиигээдшье тyрэ найр дээрэhээ бэриеэ хулуул72

гаhан айл хyбyyнэйнгээ анзыень hooргэнь бусаалгуулдаг hэн. Анзыень бусаагша айл нютаг нугадаа хyндoo буурадаг бэлэй. Эхэнэр
муутай эрэ бyхы наhандаа зободог юм. Эхэнэрнyyдhээ хамаг бyхы
юумэн дулдыдадаг гээшэ. Эхэнэр хyн юумэ оёходоо, эдеэ буйлуулхадаа, арhа шyрбэhэ элдэхэдээ, угаал хэхэдээ ажалша бэрхэ байха
ёhотой. Хyба-аан, бy гажара, басагад олдохо, – гэжэ байжа эхэнь
хyбyyгээ аргадан, hууридань hуулгаба.
Эсэгэнь хyбyyгээ хайрлажа, уйдхар гунигаар бyрхooгдэhэн hанаа сэдьхэлыень ямар yгooр тэгшэлэлтэйб гэhэн бодолдо абтаад:
– Ши энэ тосхондоо тyрyy хyбyyдэй нэгэн ха юмши. Шамhаа
бэшэ хyбyyд эмнигые hургажа, шаргаша, тэргэшэ болгожо шадахагyйл! Эхэшни шамда тон зyб юумэ хэлэнэ. Yе саг шинии сэдьхэлэй
уйдхар гунигые эдэгээхэ. Yшoo дахин хэлэнэб: бyришье сэбэрхэн,
бyришье сэсэн басаган шамда олдохо! – гэжэ найдуулхые оролдобо.
Мягмар эхэ, эсэгынгээ hанаа сэдьхэлыень иигэжэ тэгшэлхэhээ
бэшэ, ямаршье ондоо туhа хyргэхэгyйгoo ойлгоод, hууриhаа бодожо, газаашаа гарахаяа тэгyyлбэ. Эсэгэнь Мягмар хyбyyгээ хорижо, харгыень хаахаяа бодошобо. Теэд тэрэнэй hамган yбгэнэйнгoo хамсыhаа барижа тогтоогоод:
– Орхи даа, орхи. Уур сухалаа тараангаа, газаагуур ябаг,– гэжэ
шэбэнээд, хyбyyнэйнгээ хойноhоо иигэжэ хэлэбэ. – Хyба-аан, бидэнэй хэлэhэн yгые бодожо yзooрэйш.
Мягмар газаашаа гаража, hарабша сарай доро уяанда байhан
гулдагар гоё бэетэй, yндэр зээрдэдээ ошоод, сухалаа тэрээндэ гаргаhан юумэндэл, ута жолооень угзаржа тайлаад, хорёоhоо газаашань хyтэлжэ гаргаад, хyнгэн солбоноор hyрэжэ, нюрган дээрэнь
мордоодхибо. Yндэр зээрдэ наранай орохын урда тээ налуушаг yндэр гyбээ ooдэ yдэр бyхэндэ hорилго хэдэгээ мэдээд, хyлнyyдээ дээ
гyyр yргэн тээгэлшэбэ. Энхэ-Нугын yхибyyд Мягмарай гyйгooшэеэ
гyйлгэхые хараха гэжэ хото, хорёонууд дээрэ гаража харана. Hолир
мэтэ тyргэн гyйдэлтэй yндэр зээрдэ hорилго бyхэндoo тэдэнэй зyрхэ
сэдьхэлые татадаг юм. Yндэр зээрдэ гyйхэдoo, yльгэрэй хyлэгые hануулжа, далинуудтай болоhон юм шэнги дэлhэ болон hyyлээ хиидхyyлдэг. Мyнoo Мягмар гyйхэеэ тэгyyлhэн моринойнгоо амыень
татана. Тиихэдэнь амаяа татуулжа, табидаг газартаа хyрэжэ ябаhан
yндэр зээрдэ сээжээрээ хажуулдин байжа тээгэлнэ. Мягмар yндэр
зээрдэеэ гyйлгэдэг газартаа ерэмсээрээ, татаад ябаhан жолоогоо
hула табижархиба. Yндэр зээрдэ бэеэ hунаан, агшаан байжа, шандаган гyйдэлooр гyбээ ooдэ харайшаба. Мягмар уусаараа нюргаяа
нугалжа, моринойнгоо шэлэ хyзyyн дээгyyр хэбтэн hагад дyхыбэ.
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Тyргэн гyйдэлhoo бии болоhон hалхин тэрэнэй шэхэнyyдэй хажуугаар эшхэрнэ, нюдэдынь уhатана…
Хадаг табихаяа холоhоо ерэhэн айлшад худа ураг бололгын
ёhо заншал дyyргэжэ, бэри болгожо абаашахаяа байhан гэртэхидэй
хyндэдэнь hуужа, амаа халаба. Тэдэнэй нэгэн басаганай гэртэхидтэ
Байгал далайе харуулхые гуйба. Тэдэнэр булта hубарилдаhаар,
хyтэрэлдэhooр, хадаг табилгынгаа найрые Байгалай эрьедэ yргэлжэлyyлхэеэ пляжай наанахи зyлгэ ногоон дээрэ ошобо. Холоhоо
ерэhэн тэдэнэр хашарhа мyнгэнyyдые далай руу шэдэбэ, уhанда
орохо дуратайшуул уhанда оробо. Ехэ уhанhаа айгшад Байгалай
уhаар толгойгоо норгоно, нюураа угаана.
– Нyхэдyyд, нэгэ хyн морёор хада ooдэ гyйлгэжэ ябанал! – гэжэ
тэдэнэй нэгэн хашхараад, хада тээшэ гараараа зааба.
Хээрэ талын тэрэ хyндэ Энхэ-Нугын зyyн тээхи гyбээхэн хада
шэнгеэр харагдаба, hанагдабал ха. Дyхэриглэжэ hуугшад бyгэдooрэн нyхэрэйнгoo зааhан зyг тээшэ хараба.
– Тэрэнэй морин шандаган харайсатай хадаа, гyйгooшэл болохо байна. Эзэниинь мориёо хада ooдэ гyйлгэжэ, тон зyб hорилго
хэнэ, – гэжэ yнooхи хyн мэдээрхээд, худа урагуудтаа хандаба. – Энэ
хyн танай тосхоной юм гy? Хэдытэй хyн юм?
– Дэ-ээ, энэтнай манай тосхоной хyбyyн лэ дээ. Манай басагантай yyринyyд юм. Yбэлдoo мyльhэн дороhоо загаhа олзолходо, зундаа тyрьhэеэ хаядаг саг болоторнь бариhан загаhануудаа загаhанай
заводто абаашахада, морин унаа хэрэгтэй болодог юм. Энэ хyбyyн
мори шаргалжа, тэргэлжэ hургагша даа, – гэжэ басаганай талын
нэгэ хyн ямаршье омогорхол, баярлалгyйгooр хэлэбэ.
– Гайха ехэ, гансашье гyйгooшын харайсые бэшэ, морин унаае
хyсэтэй болгохын тула иигэжэ hоридог юм бы, – гэжэ хyбyyнэй талаhаа хадаг барихаяа ерэгшэдэй нэгэн хэлэбэ.
– Дэ-ээ! Загаhашадай hайндэрэй ехэ найрта энэ мориёо урил
даанда табиха гэнэл дээ, – гэбэ басаганай талын yнooхи хyн.
Тэдэнэй духаряануудаа барижа hуухадань, мориёо хyтэлhэн
Мягмар ябагалжа, тэрэ тэбтэгэй харгыгаар доошоо буухадаа,
тэрэнэй дунда болон адагтань тогтожо, юушьеб бэдэрhэн мэтээр
доошоо тонгойжо, халта удаашарна. Эдэ бyгэдые ажаглан хаража
байhан хадаг табилсахаяа ерэлсэhэн хyбyyнэй талын залуушаг нэгэ
хyн:
– Энэ хyн юугээ гээгээ, бэдэрээ гээшэб? – гэжэ hонирхобо.
– Энэ залуугаар холо ошохо, бэрхэ хyбyyн байна. Мориндо дуратай бишье гyйгooшые hоригшоб. Энэ хyбyyн гээhэн юумээ бэдэр74

нэгyй, харин моринойнгоо харайсые hooмooрoo хэмжэжэ, hорил
гынгоо аша yрые мэдэжэ абана, – гэжэ гyбээ ooдэ гyйлгэжэ ябаhан
Мягмарые хараад, бууралтажа байhан толгойтой yнooхи хyн мэдээр
хэбэ.
Худа урагууд боложо байгшад тyрэ наранайнгаа болон басагаяа хyргэлгын болзорнуудые зyбшэн хooрэлдэхэ забhартаа хундагануудаа хyнтэрyyлнэ, эдеэ хоолой зyйлнyyдhээ амаа хyдэлгэнэ.
Холо холо зайда байдаг эдэ хyнyyдэй ёhо заншалнууд ондо ондоошье болоно. Тиихэдэнь тэдэнэр ooр ooрынгoo ёhо заншал баримталхые оролдоно. Hyyлэй hyyлдэ тэдэнэр хуримай газарта басаганай талынхид, тyрэ найрай газарта хyбyyнэй талынхид oohэдынгoo
ёhо заншал баримталха болобо. Хадаг табихаяа ерэhэн хyбyyнэй
талынхид мори hорилгые hонирхоношьегyй, харин Байгал далайн
долгилхые адаглана, шэхэнэй yзyyрhээ таhалдадаггyй хyyеэень
шагнана, зyyн талын эрье дээгyyр жэлэй дyрбэн сагта мyнхэ ногооноор ургадаг жодоо, нарhан, хуша мэтэ yндэр, hаглагар модонуудые hонирхон харана.
Мориёо зайдалжа унаhан Мягмар тэдэнэй хажууханда бии боложо, солбохоноор элhэн дээрэ hyрэжэ буугаад, хубсаhаа тайлаба.
Тиигээд тэрэ моринойнгоо шэлэ хyзyyнэй дээрэхи дэлhэн болон yндэршэг мундааhаа барихадал гээд, нюрган дээрэнь hyрэжэ мордобо.
Тэрэнэй Yндэр зээрдэ hайбарлаhаар, налуухан эрье руунь буужа, далайн уhанhаа гудамхяад, улам саашаа гyнзэгы руу оробо. Долгиной
ерэхэдэ, нюргасаа уhан соо ороhон yндэр зээрдын харагдахаяа болишоходо, Мягмарай толгойнь сээжэсээ хyрэтэр бултайна. Тиихэдэнь
тэрэ хyбyyн ямар ута хyлтэй юм гэжэ hанахаар болоно. Гэбэшье, долгилхоёо болиходонь, Yндэр зээрдэ уhан сооhоо бултайгаад, шэхэ
ама руунь ороhон уhа турьян гаргана, толгойгоо зантагануулан hэ
жэрсэгээнэ. Yндэр зээрдэ байра дээрээ эрьелдэжэ, эрье тээшэ шэглэбэ. Тэрэ хyбyyнэй налуухан эрьедэ дyтэлхэдэ, далайн долгинууд
Yндэр зээрдыень булахаяа болижо, хyлнyyдыень эльбэн сохиhоор,
hаяхан норгоhон элhэн дээгyyр урдан hолжорно.
Удангyй тэрэ мориёо хyтэлhooр, далайн налуу эрьедэхи пляж
дээрэ орхиhон хубсаhануудтаа ерэжэ, yмдэ, гуталаа yмдэхэ забhартаа дyхэриглэн hуугаад, духаряалжа байгшадые yзэн ядангяар шэртэнэ. Тэдэнэй дундаhаа хадамда yгтэжэ байhан басаганай эсэгэ
тэрээн тээшэ алхалшаба.
«Улайха нюургyй, убайлха hэшхэлгyй ши, намда юундэ ерэбэш?
Басагаяа хадамнажа байhанаа намда hайрхаха гэбэ гyш?» – гэжэ
Мягмар дураа гутангяар сэдьхэжэ, yмдэнэйнгoo бyhыень бyhэлнэ.
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Дурлаhан басаганайнь эсэгэ Мягмарые мэндэшэлээд:
– Хyнyyд бидэндэ хадаг табижа байнал, – гэжэ тойруугаар хэлэжэ эхилбэ. – Ерэhэн худа урагууднай…
– Хэлэлтэгyйгooр мэдэжэ байнаб! – гэжэ Мягмар олиггyй сухалтайгаар yгыень таhалдуулан хэлэжэ эхилбэ. – Баяраа hайрхаха,
намайе баhаха, доромжолхо гэбэ гyт?!
– Хyлисэ, Мягмар. Hанагдаа, хyлеэгдээгyй иимэл юумэн болошобол даа. Шамда hайрхаха, шамайе доромжолхо гэнэгyйб, yшoo
дахин хyлисэ.
– Теэд намда юундэ ерэбэт? Намайе басагандатнай дуратай, хэдэн жэл хойноhоонь дахаа, гyйгoo гэжэ мэдэжэл байжа, иимэл
юумэн болошобо гэжэ намда хэлэхэеэ яажа эшэнэгyйбта?
– Хyлисэжэ шадаха hаа, хyлисыш даа. Шамда ерэhэн хэрэгни
хадаа, иимэ: Ши энэ нютагтаа эрхимyyдэй эрхим ха юмши. Эмниг
мори hургажа шадаха хyн энэ багта, дyтэ наашашье yгы. Загаhашадай зунай ехэ найр нааданда хабаадаха гэжэ Yндэр зээрдэеэ hорижо
байнаш. Ушар юуб гэхэдэ, бидэнэй басагаяа хyргэжэ, тэрэ холын
нютаг ошоходо, нараяа буляалдадаг угтамжа хээрэ талада болодог
юм ха. Тэрэ нара буляалдаанда алишье талаhаа хурдан морин
хэрэгтэй, нарыень буляагшадта шагнал барюулдаг байна.
– Ямар шагнал гээшэб?
– Тэрээн тухай мэдэнэгyйб, нюуса хэбэртэй. Басагаяа хyргэгшэд
хурдан морёороо тэдэнэртэй нара буляалдадаг мyрысoo хэдэг гэхэhээ
бэшэ юумэ мэдэнэгyйб. Тэрэ холын нютагай мори урилдаанай мyрысooндэ илаха арга боломжо, талаан туршалга шамда байна. Хэлсээ
баталхамнай гy? – гээд, басагаяа хари холын газарта хyргэхэ боложо
байhан эсэгэ хэлсээ баталга хэжэ, гараа тэрээндэ hарбайба.
– Мyнooдoo бодожо yзэхэб, – гээд, Мягмар тэрэнэй hарбайhан
гарые адхабагyй.
Хэлсээ баталжа шадаагyй дээрэhээ тэрэ хyн уруу-дуруушаг болоод:
– Хадаг табигшадай нэгэн бидэндэ ерэбэ. Энэ хyн шам шэнги
гyйдэг хурдан мори hоридог байна. Тэрээнhээ нара буляалдаан тухай hуража абаарай. Энэ хyнэй тэрээн тухай хэлэхэ, yгыень мэдэнэгyйб, – гээд, дyхэриглэhэн хyнyyдтээ ошобо…
Буурал толгойтой тэрэ хyн Мягмартай хooрэлдэхэ забhартаа,
моринойнь урда, хойнонь гаража байжа шэнжэлэн хараад, шэлэ
хyзyyень аалиханаар альгадаба. Тэрэнэй хэлэhэн yгые хyсэд hайнаар
шагнаа бэшэ аад, альгадалгыень муу гy, али hайн гэжэ ойлгохын аргагyй. Загаhашад загаhашадаа холоhоо танидаг гэгшэдэл, тэдэ хоёр
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мори hоригшод yни удаан хooрэлдooд, гар гараа адхалсан байжа тараба, – гэжэ Агваан хooрoo дyyргээд, хyлoo хайр шулуунууд дээгyyр
аргааханаар табижа, уhанда шунгахаяа далай тээшэ ошобо.
Хоёр залуу хyбyyд далайн налуу эрьеын нойтоншог элhэн дээрэ
гараба. Ринчин хooрooгoo таhалдуулhан Агваанhаа Мягмарай залуугайнь намтарые саашань шагнаха хyсэлдэ абтана. Теэд Агваан
хooрooгoo yргэлжэлyyлхэ хэбэргyй, уhанда орохоёо яарана. Ринчин далайн эрьеын уhан соо оробо: олон жэлдэ уhаар мyнсэгэр болотороо мyлюулhэн эрье шадарай шулууханууд халтируухайшье,
тэрэнэй нюсэгэн хyлнyyдэйнь улануудые yбдэхooнэшье.
Агваан хyйhэсoo гyнзэгыдэ хyрooд:
– Шунга! Доошоо hуу! Уhан соо дулаан болохо! – гэжэ хашхараад, хэдыхэн секундын yнгэртэр харагдахаяа болёод, холо бэшэхэнэ
байhан зайда толгойгоо бултайлгаад, Ринчин тээшэ тамаршаба.
Ринчин yбдэгyyдээ тохиилгожо, халта доошоо hуугаад, уhанhаа бултайлгахадаа, хоёр гарайнгаа альгануудаар толгойнгоо yhэ болон
нюураа аршаба.
Агваан тэрэнэй хажууда ерээд:
– Хэр бэ? – гэжэ hураба.
– Yсэгэлдэрэйхиhoo хyйтэн байна, – гэжэ Ринчин харюусаhаар,
далайн долгинуудай уhаараа ходол эльбэн урдажа, hooргoo hабадаа тэхэрижэ байдаг налуухан эрьетэй элhэн дээрэ гаража, шэнэ
нyхэртэеэ yнooхи монсогор уташаг модондо ерэбэ.
Тэдэ хоёр хубсална, улаахан архиhаа ууна, хазаха юумэнyyдhээ
ама хyрэнэ. Хани хоёр басагад нарhан тужатай тэбсэг гyбээhээ аали
хан буужа эхилбэ.
– Ешигмаагай эсэгын намтар тухай эхилээ хадаа, саашань хoo
рыш даа, ехэл hонин байна, – гэжэ Ринчин хэлээд, басагадай ерэтэр
хooрэжэ yрдихэ гээшэ гy гэhэн бодолдо абташана.
– Шинии тоонто нютаг эндэhээ хазаар морёор ошобол, хэды
хоногой зайда юм? – гэжэ Агваан hураба.
«Минии нютаг бидэнэй хooрooндэ ямар хамаатай юм?» – гэжэ
Ринчин сэдьхээд, урдандаа утын хэмжyyрые эмээлтэй мориной
хyрэжэ ошодог зайгаар хэлсэдэг, мэдэлсэдэг байhан тухай гэнтэ hанаад:
– Минии тоонто нютаг хадаа, хазаар морёор ошоо hаа, нэгэ
долоон хоногой зайда юм гэжэ багсаалнаб, – гэжэ харюусаба.
– Нэгэ долоон хоног гэнэ гyш?
– Дyтэрхыгээр хэлэбэл, нэгэ долоон хоног.
– Тиихэдээ Ешигмаагай эжы шинии нютагай бэшэ аабза?
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– Мэдэнэгyйб, магадгyй…
– Ешигмаагай эжы Хэшэгмаа холын тала нютагай юм. Манай
эндэ «маа» гэжэ нэрэдээ залгалтатай эхэнэрнyyд хомор. «Маа» гэжэ
залгалта «Дара эхэ» гэжэ удхатай гэжэ мэдэхэб. Тиимэhээ Хэшэгмаа
ooрынгoo болон хyршынгooшье басаганда «маа» гэжэ залгалтатай
«Ешигмаа, Мэдэгмаа» гэжэ нэрэ yгэжэ болоо гээшэл ха. Шинии
нютагай холо дyтые, Ешигмаагай эжын тэндэхи, тэндэхи бэшые
юундэ hурабабиб гэхэдэ, тиихэдэ Мягмарай дуратай басаган хазаар морёор тэды шэнээн хоногой газарта байдаг хyбyyндэ хадамда
гарахаяа хyргyyлээ юм, – гэбэ Агваан.
Тиихэдэнь басага хyргэлгын yни yнгэрhэн тэрэ саг тэхэриhэн
шэнгеэр Ринчиндэ hанагдаба.
11
…Дyрбэн хазаар моритой, хоёр тэргэдээ энжыень ашаhан арбаад хyнyyд Мягмарай дурлаhан тэрэ басагые хадамда хyргэхэеэ
холын харгыда гараба. Тэдэнэр хоёр хyтэлyyрэй моритой. Али нэгэ
моринойнгоо холын харгыда гэмэлтээ hаа гy, али хосороо hаа, хyтэ
лyyрэй морёор hэлгэдэг саг байгаа. Мягмар нэгэ хоног ябаад, хyтэлyyрэйнгээ мори унажа, Yндэр зээрдынгээ нюргые амаруулба. Загаhашадай зунай ехэ найрай мори урилдаанhаа арсаад, хари холын
нютагта хадамда yгтэhэн басага хyргэлсэжэ ябаhан Мягмар «Нара
буляалдаанда» ooрыгoo болон гyйгooшэеэ худа урагуудтаа бэшэ,
харин хадамда хyргyyлжэ ябаhан дуратай инагтаа харуулха гэжэ бодоо hэн. Теэд сэдьхэлэйнгээ оёорой гомдол уйдхар хоёрто бyхы харгыдаа химэлyyлжэ ябаhан тэрэ дуратай басагантаяа, мyн тэрэнэй
гэртэхид болон тyрэлхидтэй гансашье yгэ холбожо хooрэлдэнэгyй.
Тэдэнэр хэдэн хоногто ябажа, бyyдэгэр бyрхэг yдэр хyрьгэн болохо хyбyyнэй байдаг нютаг, нугада дyтэлбэ. Мягмар ошожо яба
hан харгынь хажууханда утаа уняар гаража байhан тyyдэгэй дэргэдэ тэргэдэ хyллэнхэй сагаан мори, табан хазаар моритой хyнyyдые
харахадаа, тэдэнэрые угтамжа хэжэ байна гэжэ ойлгоод, унажа
ябаhан моринойнгоо эмээлыень хуулажа абаад, тэрэнээ Yндэр зээр
дэдээ тохобо. Басагаяа хyргэжэ ябагшад угтажа байhан худа урагууд
hаа хахад модоной зайда тогтожо, «Нара буляалданай» наада харахаяа хyлеэбэ. Хадаг табилган дээрэ бууралтажа байhан yhэтэй
хyнhoo энэ ёhо заншал hуража абаhан Мягмар Yндэр зээрдэдээ
мордобо. Тэдэнэй дундаhаа нэгэ хyн Хээр мориндоо мордожо, басагаяа хyргэжэ ябагшад тээшэ hайбарлуулба. Мягмар талын харгыгаар тэрэнэй урдаhаа сэхэ ошобо. Оршон тойрон нэгэшье модо78

гyй аад, нюсэгэн оройтой томо, жэжэ гyбээхэнyyд yргэн ута хyндын
хоёр талаар хойно-хойноhоо угсаралдан жэрынэ. Тэдэ гyбээнyyд
yргэлжэдoo yбhэ ногоогоор, yнгэ бyриин сэсэгyyдээр шэмэглэн
гоёогдожо тобхойлдоно. Эндэхи зон эдэ гyбээнyyдээ хаданууд, добонуудаа гyбээнyyд гэжэ нэрлэдэг. Теэд Байгал далайн эрьедэхи
хyбшэ тайгын хyлхэн болон захануудаар ажаhуугшад тэдэ хадануудыень гyбээнyyд гэжэ харана.
Басагаяа хyргэгшэдэй урдаhаа мориёо hайбарлуулжа ябаhан
хyн унагшаяа ташуурдаад, харгыhаа зyyн гар тээшээ халба hyрэн
гyйлгэбэ. Амаа татуулжа тээгэлhэн Yндэр зээрдэ иимэ урилдаа
yзooгyйшье hаа, хyлнyyдээ дээгyyр хаялан, хазаараа даран-даран
ябаhанаа, жолоогойнгоо гэнтэ hула табигдахалаар, урдань гyйлгэгшэ хyнэй мориие намнашаба. Нэгэ хэдыхэн секундын yнгэрхэ
лooр, хоёр морид зэргэлшэбэ. Басагаяа хyргэгшэдые харгы дээрэ
угтажа байгшадай Хээр моритой тэрэ хyн Yндэр зээрдые нара зyб,
харин Мягмар нара буруу урдуурнь тойрожо, угтамжын газарта
гyйлгэн ошохо ёhотой. Энэ мyрысooе эртэ урда сагhаа хойшо
«Нара буляалдаан» гэжэ буряадууд нэрэлдэг юм. Тэдэ хоёр хазаар
моритойшуул нараяа буляалдажа, мyнсэгэр оройтой, yндэршэг
хада ooдэ хэдэн минута гyйлгэлдэнэ. Yндэршэг yгсyyр ooдэ гyйхэдoo, Yндэр зээрдэ нyгooдэеэ ахижа, урдань гаража эхилбэ. Нараяа буляалдагшад угтамжагшадай хойнонь гаража болохогyй
гэhэн хэлсээнэй ёhоор, Мягмар тэрэ хилэ хyрэтэр мориёо гyйлгooд,
нохойн ябадалаар доошоо буужа, oohэд тээшээ ошобо. Тэрээнhээ
холо yлэhэн Хээр моритой хyн нараяа буляалгаhандаа уруу-дуруу
юумэ, унагшынгаа галгяагаар доошоо буужа эхилбэ. Газаа хэды
hэрюуншье hаань, Yндэр зээрдэ уhа саhан болошонхой. Мягмар
Yндэр зээрдэеэ yдэр бyхэндэ гyбээ ooдэ гyйлгэдэг байhан hорил
гынгоо аша yрые мэдээд, унагшадаа баяр хyргэжэ, шэлэ хyзyyень
аалиханаар альгадаба, эльбэбэ. Басагаяа хадамда хyргэгшэд
малгайнуудаа дээшэнь шэдэнэ. Тэдэнэй саагуур урдаhан голой зyyн
тээхи хадануудай боорёор, мухар хyндынyyдэй адагаар малшадай
hэеы гэрнyyд тобхойлдоно, эндэ тэндэ бэлшэhэн хонин hyрэгyyд,
yхэрнyyд, морид болон тэмээнyyд элихэнээр харагдана. Тэдэ тэмээ
нyyд ногоо шэмхэлхэеэ болёод, толгойнуудаа дээрэ yргэжэ, басага
хyргэгшэдые, нараяа буляалдагшадые гайхажа хараhан юумэндэл,
зогсоно.
– Мягмар, бэрхэш! Нарыень буляабаш! Энэ мyрысooндэ илабаш! – гэжэ байжа басагаяа хyргэгшэд баяртайгаар хашхаралдана.
Мягмар хyндэ хyндooр амилhан гyйгooшынгoo амисхалые да79

руулан hайбарлуулhаар, oohэдынхидтoo хyрэбэ. Тэрэ нара буляалдаанда илажа, yндэр магтаалда хyртooшье hаа, тэрэнэй сэдьхэлые
энэ yдэрэй бyрхэг тэнгэриин бyyдэгэр yyлэнyyдэй оршон тойронхиие хушаhан шэнги харалган хyйтэнhoo дортохогyйгooр уйдхар
гомдол хоёр эзэлнэ. Мягмарай хyйтэн хараса хадамда хyргyyлжэ
ябаhан дуратай басаганайнь харасатай уулзашаба. Басаган тэрэнэй
зэбyyрхэмэ хyйтэн харасаhаа далтиржа, толгойгоо гунхуулан, доошоо харашаба. «Одоошье шамhаа yhooгoo абажа байнаб, ямар хадамни намайе голоо hэмши», – гэжэ Мягмар сэдьхэнэ.
Угтамжа хэжэ байhан уладуудай аха заха болохо хyн басагаяа
хyргэгшэдые даллаба. Угтамжын газарта хyрэнгyй тогтогшод тэргэнyyдтээ hууба, эмээлтэ моридтоо мордобо. Басаганай энжыень
ашаhан тэргэшэ моринтой зэргэлyyлжэ уяhан Мягмарай хyтэлyy
рэйнь морин эжэл эзэн хоёроо харахадаа, хажуу тээшээ таталдаба.
Теэд оглёобо дугаа хоёрhоо ута жолоогоор уюулhан хyтэлyyрэй
морин тэндэhээ мултархагyйдoo, эжэл эзэн хоёроо туhалыт гэhэншyy
гээр, инсагаалаад абаба.
Басагаяа холоhоо хадамда хyргэгшэдэй тогтоhон газарhаа хy
дэлхэдэ, тэргын сахаригуудай тyршэгэнэлдooн хатарша моридой
тyбэрooнтэй хамтаржа, ута хyндыгooр сууряатаба. Теэд тэрэ сууряанай yнишье болонгyй замхахада, хyнyyд угтамжын газарта улам
олон болобо. Хоёр талаhаа худа урагууд оролсожо байгшад бэе бэе
дээ хадагуудые барилсана. Hэбшээ hалхигyй байhан тула тyyдэгэй
галhаа шараhан мяханай, hэмжээр орёоhон hугабшын хэншyyнyyд
арса тэрэнгеэр хэhэн санзайн yнэртэй холисолдожо, оршон тойрон
тарана.
Хадаг табихаяа ошолдогшо буурал толгойтой хyн Мягмарые
золгожо, хоёр гарыень барижа мэндэшэлээд:
– Нара буляалгын илалтаар шамайе амаршалнаб, тиихэдэ шамайе булихадаал болохо гэжэ hанаа hэм, – гээд, тэрэниие Yндэр зээр
дэдэнь мордохуулаад, ута жолооhоонь хyтэлжэ, угтамжын хyнyyдые
гурба дахин тойроходоо, мориной соло дуулаад, Хээр моринойнгоо
жолоое баряад зогсоhон хyбyyндэ ошобо. – Эмээлээ аба, жолоогоо
энэ хyбyyндэ yгэ. Эмээлээ yргэлooд, эндэhээ ябагаар ошоорой…
Мягмар, энэ морин шинии болобо гээшэ. Холын зайе хорёод алхам
мэтээр агшаан гyйдэг Хээр моримни, хари газарта ошожо, холо
дyтyyр суурхыш даа, – гэжэ хэлээд, хyзyyгээрнь тэбэрижэ, толгойгоороо тyшэхэдoo, шаналан байжа нэмэбэ. – Бишни yбгэрooб,
шимни yшoo залуу дундааш. Шимни yбгэрхэ наhанайм найдал байгааш. Мyнoo би шамайе hайн гарта, hайн hоригшодо yгэнэб. Найрай урилдаанда зулай барижа ерэдэг байгаарай…
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Yе наhаараа хурдан моридые hоридог энэ yбгэнэй Хээр гyйгooшэтэеэ хахасахые хараад, уян сэдьхэлтэй хyнyyд уhатаhан
нюдoo хажуудахинуудтаа харуулхагyй гэжэ буруу хараад, хамсыгаа
раа нюдoo аршана. Эндэ уулзаhан хоёр талын наhатай эрэшyyл
oohэд oohэдынгoo архиие, эхэнэрнyyд hyн сэржэмyyдые, эдеэ хоолой зyйлнyyдые yргэжэ дyyргээд, тyyдэг тойруулжа табиhан ябаган
табсануудай саагуур hууба. Хyрьгэн хyбyyнэй талын нэгэ хyн адха
санзай тэдэнэй дунда унтархаяа забдаhан тyyдэгэй сог дээрэ адхаба. Тиихэдэнь хyхэбтэр утаан дээшээ дэгдэжэ, аятай hайхан yнэрooрoo холоhоо ерэгшэдые арюудхаба. Гурбан залуу хyбyyд шородо шараhан мяхан болон hугабша эльгэнэй хэршэмyyдые
хyнyyдэй урда табиба. Тагша аяганууд соо хоёр талынхидай духаряанууд ээлжээ-ээлжээгээр хэгдэжэ, нара зyб тойроно.
Угтамжа удааншье yргэлжэлэнгyй, тyyдэг тойроhон хyнyyд
тyрэ наранай газар тээшэ тэргэшэ, хазаар моринуудаа хатаруулан,
гyбээхэн дээрэ гараба. Хотон айлнуудай шэбхэнyyд соо ургадаг сагаан пyмпэгэрхэн мooгэ шэнги табан hэеы гэрнyyд тэрэ гyбээхэнэй
бооридо тобхойлдоно. Тэдэ гэрнyyдэй нэгэнэйнь yбэртэ эдеэ хоол
шанажа байhан галай утаан шэрэм томо тогоонуудай табигдаhан
хyдэр хyлнyyдтэй тyмэр гурбан тулга дороhоо ууян гаража, тэбсэгхэнэй талмайн дээхэнyyр hолжорhоор, доронь урдажа байhан горхон тээшэ hуунагтан yгы болоно.
Басагаяа хадамда хyргэгшэдэй тэдэ hэеы гэрнyyдэй газаань
ерэхэдэ, залуу хyбyyд тэдэнэй урдаhаа гyйлдэн угтажа, моридойнь
жолоо абаад, хоёр баханын дунда татаhан мушхамалнуудта дyнгэн
уяба. Hэеы гэрнyyдhээ холошог байhан горхоной эрьедэ тосхоной
айлнуудай гэрнyyд жэрылдэнэ. Тиихэлээрээ хyрьгэн хyбyyнэй гэртэхид хyдooдэ байдаг малшад болоно хэбэртэй. Hэеы гэрнyyдэй саана хонид болон тугалай бага, ехэ хорёонууд харлана.
Хyбyyнэй талын эрэшyyл басагаяа хyргэhэн эрэшyyлые хоорондоо хабшажа, монсогойлон табиhан hэеынyyд дээгyyр хашасалдан, табан hэеы гэрнyyдэй yбэртэхи дэрбэд дyхэригэй баруун талада, эхэнэрнyyд зyyн таладань hууба. Тэдэнэй урда ябаган
табсангууд дээгyyр шанажа, буйлуулжа бэлдэhэн мяхан болон сагаан эдеэнэй зyйлнyyдээр дyyргэhэн табагууд табяатай байна. Тэдэнэй хэншье тэдэ табагуудhаа ама хyрэнгyй, тyрэ нарые хyтэлэгшын yгэ хэлэн эхилхые хyлеэнэ. Басаган болон хyрьгэнэй гэртэхинэй
дээдэ захада hууха hууринууд эзэгyй хооhон. Хyрьгэн хyбyyншье,
бэри басаганшье болон тyрэ найр хyтэлхэ гэhэн хyн харагданагyй.
Хэдэн залуу хyбyyд басаганай энжэнyyдые тэлэжэ, шэнэ гэртэ
81

оруулжа табяад, hубарилдан газаашаа гараба. Торгон буряад тэрлигтэй хyрьгэ басаган хоёр эхэ, эсэгэнэрээ дахуулан тэрэ гэртэ
оробо. Басаганай энжые тушаан yгэлгэн, тушаан абалган тэрэ шэнэ
гэр соо болоно. Шэнэ бэриин галаа тyлихэдэ, гэр бyлэ бологшодой
шэнэ гэрэй тyмэр хоолойгоор утаан бушхан гараба.
Дэрбэд дyхэригтэ hуугшад булта хyл дээрээ бодожо, альгаа ташажа, шэнэ айл бологшодые угтаба. Хyбyyн басаган хоёрой эхэ,
эсэгэнэр тэдэнэй хойноhоо дахажа, дэрбэд дyхэригэй дунда хyрэжэ,
сyлoo hууринууд тээшэ ошобо. Тэрэ дэрбэд дyхэриг мориной таха
мэтээр Мягмарта hанагдаба.
– Харана гyт, шэнэ гэрэй пеэшэнэйнь хоолойгоор утаан гаража
байна, – гэжэ тyрэ найр хyтэлэгшэ хyнyyдтэ хандана. – Бэри басаган пеэшэнээ тyлихэдээ, эрхим бэрхэ юм байна. Нооhоор даража
бyтээhэн шэнэ гэртэтнай хододоо дулаан, нарай нялхын шашхаан
хододоо наяржа байха болтогой! Басагаяа хyргэгшэд энжэеэ эхэ,
эсэгэдэнь болон хyрьгэн хyбyyндээ тушааба. «Мyнoo тyрын тyрyy
худа, худагынар, дээшээ гаража hуугты, дэгэлэйнгээ хамсынуудые
шуугты. Бэлэгээ андалдаха, духаряагаа бариха саг ерээ», – гэлсэжэ
байна.
Хyбyyн басаган хоёрой эхэ эсэгэнэр, дyтын тyрэл гаралнууд бэлэгyyдээ андалдан, бэе бэедээ барина. «Бэри басаганай тyрэл гарал
бэшэ байhан тула, худа худагынартаа бэлэглэхэ бэлэгшьегyйб, бэлэг хэнhээшье хyлеэнэгyйб», – гэжэ Мягмар сэдьхэн, ногоон торгон
ехэшэг тэрлиг yмдэhэн, сэбэрхэн шарайтай, туршагар туранхай бэе
тэй, ooрhoo халта набтархан басагые hайхашаан харана. Тэрэ басаган дyхэригэй дундуур тойрон ябажа, уриханаар энеэбхилэн байжа,
хyнyyдтэ сай аягална. Тиихэдээ тэрэ томо зэд гyсэ сооhоо hyтэй сай
аягалхадаа, тэрлигэйнгээ хормойдо гy, али хамсыда сайгаа дуhаахагyйе ехэл оролдоно. Тэрэ сэбэрхэн басаган Мягмарай урда ерээд,
ябаган табсан дээрэhээнь хооhон тагша аяга абажа, зyyн гартаа бариhан тэрэнээ сайгаар дyyргэбэ. Тиигээд тэрэ гyсэеэ газарта табяад,
сайгаар халима дyyрэhэн тагша аягаяа хоёр альгаараа дороhоонь
хашажа баряад, уриханаар энеэбхилэн, Мягмарта hарбайба. Тэдэ
хоёрой харасанууд уулзашаба.
Мягмар урдаhаань энеэбхилэн, hарбайhан тагшатай аягыень
абахадаа:
– Хэн гэжэ нэрэтэйбши? – гэжэ hураба.
– Хэшэгмаа…
– Би Мягмар гээшэб, – гээд, тэрэ басаганай удаадахи хyнэй урдань ошон холодоходо, yшooшье хooрэлдoo hаа гэhэн бодолдо эзэ
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лyyдгyй эзэлэгдэжэ: «Хэн нэгэнэй hамган байгаа бэзэш даа», – гэжэ
халаглангяар сэдьхэhээр, hайхашааhан басагаяа hэмээхэнээр хараба.
Дyхэригэй дунда эхэ, эсэгэнэрэйнгээ дунда yбгэнтэеэ зэргэлжэ
hууhан басаган Мягмарые лyнхын харана. Тэрэнэй хараса аяар энэ
холо хyргэжэ ерэhэн, yнэнхэ зyрхэнhoo дурлаhан хyбyyгээ голоhондоо халаглажа байhан шэнгеэр Мягмарта харагдахадал гэнэ. Мяг
мар тэрээнhээ харасаяа хулжуулаад, сай хyнyyдтэ аягалжа ябаhан
залуу бэреэдyyдэй дундуур yнooхи урихан шарайтай басагаяа бэдэрэн хараашална. «Эдэнэр урданайнгаа ёhо заншал баримталдаг юм
байна. Би hаа, ябаган табсангууд дээгyyр табяатай тагша аягануудта
гyсэhoo сай гоожуулха байгааб. Сай аягалаад, гартань барюулхадаа, хyндэлэлгын тэмдэг гээшэл ха», – гэжэ Мягмарай сэдьхэжэ hуу
хада, гартаа шэнэхэн hураар зангидажа хэhэн хазаар, ташуур болон шyдэр бариhан yнooхи бууралтажа байhан толгойтой yбгэн,
сэнхир хyхэ хадаг тэгэн дундуурнь нугалан эбхэжэ бариhан залуушаг хyн тэрэнэй урда бии болоодхибо.
Залуушаг хyн хадагаа дэлгээжэ, хоёр альган дээрээ тохоод:
– Нара буляалдаанда илаhан танда, мyнхэ тэнгэриин yнгэтэй
хадаг мyнгэтэйгooр баринабди. Энэ хадагай забhарта мyнгэн хабшуулаатай байха, – гэжэ шэбэнээд, нюргаяа халта дyхылгooд,
Мягмарта бариба.
Мягмар тэрэ хадагыень тогтоон абаад, баруун гараа магнайдаа абаашан наманшалба. Мягмарай хадагаа багахан болотор эбхэхэдэ, тэрээн соохи саарhан мyнгэнyyд hаршаганалдаба. Теэд тэрэ
шагнал мyнгэн буурал толгойтой yбгэндэ хyртэхэ аад, мyнoo Мяг
марай костюмай дотор хармаанда хэгдэбэ. Тэрэ хyн гyйгooшэ мориёошье нара буляалдаанда алдажа бэлэглээ юм. Харин Мягмарай
нара буляалдаанда булигдаа hаа, Yндэр зээрдэ тэрэ yбгэнэй шагнал
болохо байгаа. Теэд энэ ёhо заншалые Мягмарай мэдэхэгyй байhаниинь болоо юм. Бэлэгээ Мягмарта бариhан хyн ooрынгoo хэрэгээр саашаа ошобо.
– Шинии унадаг морин хэн гэжэ нэрэтэйб? – гэжэ yнooхи yбгэн
hоригшо Мягмарhаа hураба.
– Yндэр зээрдэ гэлсэгшэбди.
– Манай эндэ hургаhан хyнэйнь нэрээр эмнигые нэрлэдэг.
Адуун hyрэг сооhоо гyйгooшэ болохо гэжэ минии шэлэжэ hургаhан, hyyлдэнь hорижо эхилhэн тэрэ хээр морин Юндэн хээр гэжэ
нэрэтэй юм. Ши Мягмар гэжэ нэрэтэй байнаш, тиимэhээ энэ мориндомни Юндэн бэшэ, харин Мягмар хээр гэжэ нэрэ yгooрэй.
– Yгы, yгы, огтолон болохогyй! – гэжэ Мягмар мэгдэшэбэ. –
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Хээр моринтнай хаанашье ошоо hаа, танай нэрые нэрлyyлхэ ёhотой. Юндэн хээр гэжэ нэрэнь тэрэ зандаа yлэг.
– Нэрыень hэлгyyлхэ, болихо – шинии дуран. Мyнoo би шамда
тэрэ мориндоо гэжэ зорюулhан зэр зэмсэгyyдыень бэлэглэнэб, –
гээд, тэрэ yбгooргyy хyн моринойнгоо зэр зэмсэгyyдые Мягмарай
гарта барюулаад, hууридаа ошожо hууба.
Тyрэ нара хyтэлэгшэ худа урагуудаа танилсуулаад, тyрын тyрyy
yбгэд, хyгшэдтэ yгэ yгэжэ, yреэлээ хэлэхэ, духаряагаа ябуулха тухай
хэлэбэ. Хyрьгэн бэри басаган хоёрой талаhаа худа урагууд бологшод ээлжэлэн байжа yгэ хэлэжэ эхилбэ. Арбаад наhанай арбаад
yхибyyд дэрбэд дyхэригэй дунда бии боложо, залааhануудые абана.
Зунай сагта масаглажа, мяханай зyйлнyyдые yнихэнэй эдеэгyй, харин сагаан эдеэн дээрэ байдаг буряад айлнуудай yхибyyд ябуудтаа
залааhануудаа амтархан, шyyhэнэйнь гаратар хазажа эдинэ. Гурбан хyбyyд дyхэригэй досоо талаар тойрожо, гyсэhoo архи гоо
жуулжа, хyнyyдэй тагша аягануудые дyyргэнэ.
Мягмар yнooхи сэбэрхэн басагаяа алдахагyй гэжэ эдеэ хоол
шанагшадай, хyнyyдтэ сай аягалагшадай дунда ябаhан, yгыень мэдэхэеэ харасаараа бэдэрнэ. Hайшааhан тэрэ басаганай дyтэлжэ ябахада, тэрэнэй досоо наран гараhан шэнги болоно. Тэрэ басаган
урихан миhэрэл урал дээгyyрээ гyйлгэн байжа, Мягмарта уhан
шyлэ аягалба. Теэд тэрэ хоёрой харасануудайнь уулзалганууд даншье hаа, богони байхань гэмшэлтэй. Мyнoo тэрэ басаган хyнyyдтэ
уhан шyлэ аягалжа дyyргээд, харагдахаяа болишобо. Газаа улам
бyрхэжэ байhан тэнгэри мэтээр уйдхарта мэдэрэл Мягмарай сэдь
хэлые эзэмдэнэ. Yдэшын боро хараан хэмhээ тyрyyн буужа, холошог байhан зай харагдахаяа болинтобо. Дyхэригтэ hуугшад балай
ехээр hогтоношьегyй. Гэбэшье, yбгэд, хyгшэд хоолойгоо ниилyyлжэ,
гунигтай утаар татажа, тooлэйн дуу дуулана. Тэрэ айлай yхэр малнуудай мooрooн, хонид болон хурьгадай маараан тэдэнэй хангюурдаhан дуунда булигдана. Хонин hyрэгoo хорёодоо хаажа, hаамай
эхилхэдэ, багахан уhатай шэбэнyyр бороо орожо эхилбэ.
– Хyрьгэн басаган хоёрой гэртэхид зэргэлээ гурбан hэеы гэртэ
орогты, тэндэ унтаха унтари, эдеэлхэ хоол, ууха архи болон сай
бэлдээтэй, – гэжэ тyрэ найр хyтэлэгшэ соносхобо.
Хажуудахи тосхонhоо ерэhэн тyрэлхид тэргэнyyдтээ hуужа,
хазаар моритон эмээл дээрээ мордобо. Хэн бэ даа тэдэниие yдэшэнэ.
Мягмар hэеы гэртэ оронгyй, тэргынгээ дээрэхи бэржээнтые бyхooг
дээгyyрнь бyгтэрyyлэн хушаад, досоонь орожо хэбтэшэбэ. Тулгануу
дай дорохи тyyдэгhoo улаан ошохонууд улагашалдана. Тосхонhоо
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ерэhэн хэдэн нохойнууд дутуу мyлжooд хаяhан яhануудые эдижэ садахадаа, yшoo yлдooсэнyyдтэ хyртэжэ болохобди гэжэ холо ошонгyй, тэрэ багаар эрьелдэнэ. Хooрхы даа, эхэ байhан тула хyхэнyyдээ
hанжуулhан yлэгшэн яhа зуужа тээ саана абаашаад, газарта булана.
Теэд тэдэ яhануудаа тэрэнэй олохо, yгынь мэдэгдэнэгyй. Бyхooгэй
нээлтэтэй байhанда эдэ бyгэдые хаража хэбтэhэн Мягмар тугаархана хyлнyyдыень шyдэрлooд, тэбсэгэй доогуур урдаhан горхоной
нугын ногоондо табиhан Yндэр зээрдынгээ yyгэнэхэ, турьяхые шагнаархана. Тэрэнэй эзэндээ абяа yгэхэ дуулданагyй.
Hэеы гэрнyyдэй нээлтэтэй yyдээр энэ-тэрэ юумэнyyдые асархыень Хэшэгмаае ооголно. Газаагуур ябаhан хyнyyдэй yсooрхэдэ,
хyнгэн хyлтэй тэрэ басаган энэ-тэрэ юумэнyyдые абаашажа, нээлтэтэй yyдээр hарбайн дамжуулна. «Дyy хyниие зарахада бэлэн гэгшэдэл, энэ басаган хyрьгэн хyбyyнэй дyy басаган ха», гэжэ Мягмар
hанана. Мyнooшье тэрэ басаган торгон тэрлигээ эгээлэй юрын тэрлигээр hэлгэжэ yмдooд, хооhон хоёр хyнэг гартаа барижа, yнеэдээ hаахаяа ошобо. Тэрэ басагантай хooрэлдoo hаа гэжэ сэдьхэhэн
Мягмарай хэбтэхэдэ, хоёр шордогорхон yхибyyд хойноhоонь гyйлдэшэбэ. Тэдэнэр гурбуулан hyрэг хонидоо харша хаамагаар хэhэн
хорёодо хааба. Тиигээд тэдэ yхибyyд гyйдэлooрoo эдеэ шанадаг
hэеы гэртэ оробо. Yнеэдээ hаахадань, Мягмар одоошье сyлooдэ
Хэшэгмаатай yгэ андалдан хooрэлдэхэ байна гэhэн бодолдо абтаад, бодохо гэбэ. Теэд мори hоридог yнooхи Юндэн хажуудань
гэнтэ бии болоод:
– А-а, ши эндэ байнабшы, би шамайе бэдэрээд олоогyйб, – гэжэ
хэлээд, хyлнyyдээ hанжуулан, бyхooгтэй тэргын хойто пэрэдхэ дээрэ
hуушаба. – Бороо орохо тэнгэри оройhоо соорхой, харин бороо
орохогyй тэнгэри хаяаhаа сэлмэг байдаг гэлсэдэг. Харана гyш, тэнгэриин хаяагай сэлмэг байхые? Иигэhээр тэнгэри сэлмэхэнь ха.
Шамтай хooрэлдэжэ hууха гэбэб…
Мягмар тэрэнэй хажууда зэргэлжэ hууба. Хyнyyдэй дуу дуулаха, шанга шангаар хooрэлдэхэ, энеэлдэхэнь хойто гэрнyyдhээ соностоно. Мягмар тэрээнтэй юун тухай хooрэлдэхэеэ мэдэнэгyй; гэбэшье, hайшааhан басагантаяа уулзаха гэhэн хyсэлэнэйнгoo буруу
hyрэhэндэ, бyтyyхэн досоогоо халаглана.
– Би yе наhаараа мори hорижо, добын болон утын урилдаануудта илажа олоhон мyнгэн зooреэрээ yмдэхэ хубсаhа, yл залгаха эдеэ
хоолоо оложо ябаhан хyн гээшэб, – гэбэ Юндэн. – Наhатайшаг болоhон хойноо hамга абаа hэм, yхи хyyгэдтэйшье болоогyйб; yнгэр
hэн хэдэн жэлэй саана хyгшooгoo хада гэртэнь хyргooд, гансааран
85

yлoo бэлэйб. Мyнoo малгайгаа табиhан манайхин гээд лэ, хyнэй хэлэhэн, дуудажа даллаhан тээшэ ябагшаб. Yбгэрхэ наhандаа yншэрхэ
гээшэ гайтайл байна даа. Тyрэhэн тоонтоhоо hайхан нютаг дэлхэй
дээрэ yгы юм. Манай эндэхи нютагые ямар байнаб гэхэ байнаш?
– Hайхан даа. Гансал заха хизааргyй тала, гyбээнyyд нюдэнэй
харасын хyрэхэ зай хyрэтэр нэмжынэ. Hалхи шуурган дура зоргондоо энэ тала дайдаар зайдаг гээшэл ха, – гэжэ Мягмар хэлэбэ.
– Тиимэ даа, тиимэ, – гэжэ Юндэн зyбшooгooд, yргэлжэлyyлнэ.
– Таанад хабшал хада уулатай хyбшэ тайгын дундуур байдаг уйтахан хyнды нугануудаар ажаhуунат. Байгал далайн гоё hайханиие
хараа hэм. Хyн зоной манай эндэхи шэнги уужам талагyй нюта
гуудта байхадань, зyрхэ сэдьхэлни уйтархадал гээ бэлэй. Харин
уужам yргэн энэ таладаа байхадамни, зyрхэ сэдьхэлни дэлбэржэ,
ехэ болоhон шэнги байдаг юм. Шалбааг бyхэнoo магтадаг баха мэтээр, ooрынгoo орон нютагаа магтахадамни, ши хyлисooрэй…
Энэ yедэ дундашаг hyтэй хyнэгyyдые бариhан Хэшэгмаа басаган эдеэ шанадаг hэеы гэртэ оробо. Мягмар тэрэ басагые харасаараа yдэшooд:
– Харахадамни, энэ басаган хамаг бyхы ажалаа хэнэ. Энэ басаган хадамтай юм гy, хyрьгэн хyбyyнэй дyy юм гy? – гэжэ Юндэнhээ
юу-хээ мэдэхэеэ hанаhандал хэлэбэ.
– А-аа, энэ Хэшэгмаа гy, нам шэнги yншэн хэнзэ басаган юм
даа. Мyнoo энэ айлай зарасань болонхойгшо. Хyрьгэн хyбyyн техникум дyyргээд, эндэ аграномоор хyдэлнэ.Тэрэнэй гэр минии гэртэй зэргэлээд байдаг юм. Би гансааран байдагби, ши намда ошожо
хоноод, эртэ yглooгyyр эндэ ерыш даа.
– Yгы, – гэжэ Мягмар хэлэхэдээ, арсаhанаа мэдyyлжэ, толгойгоо халта hэжэрбэ. – Бороогой орожошье байгаа hаа, газаа дулаан
ха юм даа, эндээ унтахаб.
– Ажалша бэрхэ, урин зулгы басаган. Yншэн хэнзэ хyн хyниие
шарайшалжа hурашоод, урин зулгыханаар харадаг, хандадаг юм
гy, али намда тиимээр хандадаг юм гy? Талаантайл хyбyyн энэ басагаар hамга хэхэ, гансал hургуули hударгyй юм. Hургуули hударшьегyй hаа, сэбэр басагад ноёдой hамгад бологшо даа. Теэд энэ
басаганай ерээдyйн хуби заяан хайшаа харахань мэдэгдэнэгyй,
булта бидэнэр бурханай мэдэлэй ха юмбибди.
Юндэнэй хэлэhэн yгэнyyдэй толгойдонь бyхooр хадуугдахалаар, уулзан сасуу Мягмар Хэшэгмаагай харасатай тааралдаhанаа,
бэе бэедээ урихан миhэрэлээ андалдаhанаа hанаба. Тиихэдэнь
бyрхэг тэнгэриин сэлмэжэ байhаншуу, уйдхар гунигынь гансата тараадхиба.
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«Энэ yбгэн Хэшэгмаае магтаа, хайрлаа хадаа, намда туhалжа
магадгyй», – гэжэ тэрэ сэдьхэлдээ шэбшээд:
– Намайе дуудана, эндэ хэбтэнэ гэжэ тэрэ басаганда хэлэхэгyй
гyт? – гэжэ хажуугаарнь ябаhан хyн бy дуулаг гэhэндэл, хоолойгоо
бyришье аалин болгожо гуйба.
Юндэн ойлгоhоноо мэдyyлэн толгойгоо дохимсоороо, тэргын
пэрэдхэhээ газарта буужа, эдеэ шанадаг hэеы гэртэ ороод, yнишье
болонгyй, тэндэhээ гараба. Тиигээд тэрэ бyхooгтэй тэргын хажуугаар ябуудтаа алад гарахадаа:
– Хэлээб, ерэхэ. Хэрэгэй гараа hаа, би энэ гэртэ байхаб, – гээд,
баруун тээhээ гурбадахи гэртэ оробо.
Сагай аалихан ошоошье hаа, Хэшэгмаа ерэхэеэ бyри ехээр удаа
шарна. Мягмар эдеэ шанадаг hэеы гэрэй yyдые алдангyй харахадаа: «Ерэхэб гээ хадаа, ерэнэ бэзэ, теэд намтай ябахые зyбшooхэ
гээшэ гy, али yгы гy? Уулзан сасуу дурлалга бии юм гy, али yгы гy?»
– гэжэ олон табые бодоно. Шэнэ айл бологшодой hэеы гэрэй yyдэн
хаалтатай, онигор жаахан сонхонь харанхы. Харин бусад hэеы гэрнyyдэй сонхонууд ялайлдана. Илангаяа эдеэ шанадаг hэеы гэрэй
сонхоор, нээлтэтэй yyдээр дэнгэй зурагар hаруул гэрэл хэдэн алхам
газаашаа гэрэлтyyлнэ. «Бултанhаа тyрyyн дэнгээ унтарааhан тэдэнэр тэбэрилдэжэ, таалалдажа хэбтээ бэзэ даа. Ямар талаантай
хyбyyн гээшэб, харин би гэртэхидэйнь yгэдэ орожо, юу хэжэ эндэ
ерээ гээшэбиб? Дуратай тэрэ басагандаа нара буляалдаанда илажа,
ooрыгoo харуулха гэжэ уймар ухаандаа hанааб», – гэжэ Мягмарай
сэдьхэжэ хэбтэхэдэ, нээлтэтэй yyдээр нэгэ хyн газаашаа гарахатаяа
сасуу, hаруул гэрэлhээ хажуу тээшээ харанхы руу ороодхибо. Тиигээд харанхыда бyyдыhэн тэрэ хyн дyтэ-дyтэхэнэ алхалан, бyхooгтэй тэргэдэ дyтэлхэдoo, yнooхи сэбэрхэн басаган болошобо. Тэрэ
хyнyyдтэ харагдахагyй гэжэ тэргын нyгooдэ талада гараба. Баярлашаhан Мягмар тэргынгээ урдахи пэрэдхэдэ hуулгахаяа гараа тэ
рээндэ hарбайба.
– Намда yдэшын ажал ехэдээд, удаашарбаб. Та юундэ амаржа
унтанагyйбта? – гэжэ Хэшэгмаа гараа тэрээндэ yгэнгyйгooр hураба.
– Шамайе хyлеэжэл байнаб. Эндэ гараад hуугыш даа, – гэжэ
Мягмарай урихада, тэрэ гараа hарбайба.
Мягмар тэрэнэй гарhаа татажа, тэргын пэрэдхэ дээрэ гаргажа,
хажуудаа hуулгаба. Теэд тэрэ басаган залуу хyбyyнэй юундэ дуудаhые ойлгожо ядан байхадаа, Юндэнэй тохоногоороо дyмyyхэнээр
сохихо хоорондоо: «Бэрхэ хyбyyн»,– гэжэ шэхэндэнь арай дуулдахаар шэбэнэhые hанаадхиба.
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– Басагаяа хадамда хyргэжэ ерээ хадаа, баярлаха, сэнгэхэ байгаа ха юмта, худа урагуудай hууhан гэртэ орохогyй, юундэ эндэ хороод хэбтэнэт? – гэжэ тэрэ басаган асуухадаа, Юндэнэй шэбэнэлгые нюуса юумэн ха гэжэ тухайлаадхиба.
– Намда баярлаха юумэн yгы…
– Юундэ?
– Минии уйдхар, гашуудалые танай урихан миhэрэл мартуулхадал гэнэ.
– Ямар уйдхар, гашуудал гээшэб? Бололгyй асуудал hураhандам, хyлисэгты…
– Шамтай хooрэлдэжэ hуухадам, ямар hайн бэ даа? Галтай харахан нюдыеш, урин зулгы миhэрэлыеш ходол хаража байха дуран
хyрэнэ… Сэхыень хэлэхэдэ, шамда дурлашооб...
– Минии харагдахаяа болиходо, уйдана, гашуудана гээшэ гyт?
Хи-хи-хи…
– Намаар наада бy хыш даа, yнэн зyрхэнhoo шамда дурлашооб.
Yнэн сэхэеэ хэлэхэдэ, иимэ юм: энэ хадамда хyргэжэ асарагша басаган минии дурлаhан басаган гээшэ. Тиимэhээ дуратай энэ басагаяа
хэтэдээ алдажа, hyyлшынхиеэ хаража байнаб гэжэ hанахадамни,
намда ямар хyндэб... Тиигээд лэ уйдана, гашууданаб даа…
Хоюулан бодолгото боложо, дуугай болошобо. Нэгэн-хоёр хyн
гэрhээ гэртэ ороно. Хэшэгмаа намайе бэдэрнэгyй бэзэ гэhэн бодолдо
абтажа, халта дyхыгooд, тэдэниие харана. Гэбэшье, тэрэ нэрэеэ дурдуулан ооглуулаагyй хада, hанаагаа амаржа, сэхэлдин hууба.
– Энэ басаганда дурлаhан аад, юундэ хyргэжэ ерээ хyмта? –
гэжэ Хэшэгмаа шэбэнэжэ, аалин байдал таhалдуулба.
– Хари, хари гы-ыш! Энэ басаганай гэртэхин нара буляал
даанда урилдаха хурдан моригyй байгаад, намайе гуйгаа юм, би
зyбшooгooб…
– Хyлисэгты, юундэ зyбшooгoo, юундэ хyргэжэ ерээ юмта?
– Хари гыш, дуратай басагандаа, тэрэнэй yбгэн болон хадамуудта
yндэр зээрдэеэ, ooрыгoo нара буляалдаанай урилдаанда хоронойхорондо харуулха гээб. Энэ хyрьгэн хyбyyн танай хэн болоноб?
– Хэншье бэшэ...
– Ши тyрэ наранай эхиндэ ногоон торгон тэрлигтэй ябааш, харин мyнoo ажалайнгаа тэрлиг yмдoo гyш?
– Гоёлой тэрлиг минии бэшэ, хyнэй юм. Тyрэл гаралгyй би хоо
лойгоо тэжээхын тула эдээнэйдэ зарасань боложо, хамаг бyхы ажалыень хэгшэб даа.
– Хари, хари, бэедээ ехэшэг тэрлиг yмдooд ябаа бэлэйш. Ши
минии hамган болохо гyш?
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Тэрэ басаган hаяшаг гараhан hарын толон доро Мягмарые илдамханаар хараад, хасараа хонхойлгон байжа, урин зулгыханаар
энеэбхилээд:
– Та намайе yншэн гэжэ хайрлаба гээшэ гyт? Хубитай хyнтнай
хаана нэгэ тээ ябана ёhотой. Олохот, намайе хайрлаhанай хэрэггyй,
баяртай, – гээд, пэрэдхэ дээрэhээ газарта hyрэн буушаба.
Мягмар тэрэнэй хамсыhаа шyyрэжэ баряад:
– Би наадажа бэшэ, харин yнэн зyрхэнhoo хэлэнэб. Гансал ши…
минии уйдхарые болюулжа шадаха байнаш, – гэжэ хэлэбэ.
– Тиигэжэ бy hанагты, бy хэлэгты. Танда хубиинтнай басаган
олдохо…
– Yгы, yгы! – гэжэ Мягмар мэгдэшэбэ.– Хубиимни басаган
гансал ши байнаш. Ямар талаангаар эндэ ерээбиб, ямар талаангаар
шамтай уулзабабиб?! Байгал далайе хараха гyш, би тэндэ байдагби…
– Байгалhаа байха тyмэр тэргэ хараагyй хyм…
– Байгал далайшье харахаш, паровозшье харахаш. Тиигэбэл –
энэ бэерээ ябая, зyбшooгыш даа, хайрлыш даа?
– Энэ hyни гy? Яагаад?..
– Би Yндэр зээрдэhээ гадуур хyтэлбэриин yшoo нэгэ моритойб.
Нара буляалдаанда шyyhэн Юндэн хээршье байна…
– Бодожо yзэхэ хэрэгтэй.
– Удаан бодожо yзэhэнэй хэрэггyйл, зунай hyни богони! Hyниин харанхые хэрэглэе, энэ бэеэрээ ябая. Хэндэшье хэлэнгyй,
зooриеэ абаад ерэ, – гээд, тэрэ басаганай зyбшooжэ, толгойгоо дохиходо, Мягмар тэрэнэй хамсыhаа гараа абаба.
Хэдэн минутын yнгэрhэн хойно тэдэ хоёр бyхooгтэй тэргын хажууда уулзаха гэжэ хэлсэбэ. Тэрэ басаган зooриеэ абахаяа, Мягмар
мори hоридог Юндэнтэй уулзажа, нюуса хэрэгээ хэлэхэеэ хоёр тээ
шээ тараба. Мягмар yншэн энэ yбгэнтэй хэды дyтэ болоошье hаа,
хари хyн байhан тула, тэрээндэ этигэжэ найдалтай гy, али yгы гy
гэhэн hэжэгтэ абтана. Басагаяа хулуулгаhан хyнyyд хойноhоонь нам
налга хэдэг ушар али олон дайралдадаг гээшэб! Тиимэhээ дyтынгoo гy, али хараhан хyндэ хэлэжэ, харагдажа болохогyйгoo мэдэhэн
Мягмар «хэрэгэй гарабал, энэ гэртэ байхаб» гэжэ тэрэнэй хэлэhые
hанаhаар, орогшо гэртэнь ороод, yнишье болонгyй, тэрээнтэй суг
газаашаа гараад, халта шэбэнэлдэhээр, гэрhээ холошог байhан тэргэдээ дyтэлooд, тогтошобо.
– Таанад доошоо буун байгты, би энэ бэеэрээ хойноhоотнай
ошохоб, – гэжэ Юндэн шэбэнээд, захын hэеы гэр тээшэ алхалшаба.
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Мягмарай бyхooгтэй тэргэдээ бусаад, нyгoo таладань гарахада, yнooхи басаган хyлеэжэ байба. Yншэн хэнзэ тэрэ басаган пулаад соо орёоhон юумэнhээ бэшэ зooришьегyй. Мягмар тэргэ дороhоо эмээлээ абажа yргэлбэ, тэргэ дээрэhээ хазаарнуудаа абажа
гартаа бариба.
Тиигээд тэрэ тэргынгээ хоёр талаар толгойгоо бултайлгажа,
хyнyyдые хараад:
– Тyргэн ябая, хyнyyд харагданагyй, – гэжэ хэлээд, Хэшэгмаае
дахуулан, тэбсэгэй эрьедэ ошожо, ара гэдэргээ эрьежэ хараба. Эмээ
лээ yргэлhэн Юндэн, ара гэдэргээ хараhаар, тэдэнэй тээ хойнонь
ябана.
– Сэхэ бэшэ, hooлжyyгээр доошоо буугты, – гэжэ тэрэ басаган
хэлэбэ.
Мягмар тэрэ басаганай yгэ дуулажа, хойноhоонь дахан эрье
руу hooлжyyгээр буугаад, голой нугада эдеэлжэ байhан Yндэр зээрдэдээ дyтэлбэ. Yндэр зээрдэ эзэеэ танижа, yyрhээгээд абахадаа, танигдаагyй эхэнэрэй дахажа ябахые хараад, толгойгоо дээрэ yргэбэ.
Тэрэнэй мориёо хазаарлаад, шyдэрыень абаад байхада, эмээлээ yргэлhэн Юндэн тэдээндэ ерэбэ.
Мягмар Yндэр зээрдэдээ эмээлээ тохоод:
– Эмээлэйтнай тyлoo хэдые тyлэхэбиб? – гэжэ hурамсаараа, шагналайнгаа мyнгэ гаргаха гэжэ костюмайнгаа дотор хармаан hуулижа
эхилбэ. Юндэн yбгэн моринойнгоо хазаар Мягмарhаа абаба.
– Мyнгэн хэрэггyй. Энэ эмээлээ Хэшэгмаада энжэ болгожо бэлэглэнэб. Шагналайш мyнгэн харгыдатнай хэрэгтэй болохо, бy
гарга. – Юндэн Хээр мориндоо ошожо, хазаарлаба; шyдэрыень хyлнyyдhээнь абаба; эмээлээ нюргандань тохожо, оломыень татаад, ута
жолооень Хэшэгмаада барюулба; шyдэрoo Мягмарта yгэбэ. – Энэ
мориноймни тэндэ нютагжатарнь, Yндэр зээрдэтэеэ эжэлтэрнь шyдэрлэжэ байгаарай, hула табяа hаашни, нютагаа бусаха, – гэжэ хэлээд, Мягмарай гар бариба; Хэшэгмаае эсэгэ мэтээр тэбэрижэ, магнайень таалаба. – Харгыдаа hайн ябажа, Энхэ-Нугаяа хyрыт даа.
«Басаган хyн харида жаргалтай» гэлсэгшэ. Басагамни, хари холын
газарта hайн hуужа, yнэр баян болыш даа!.. Мягмар, басагыемни
гомодхоонгyй хайрлажа, бyхы наhандань жаргалтай байлгаарай…
– Hанаагаа бy зобогты, Юндэн ахатан, захяаетнай дyyргэхэб,
– гээд, Мягмар мориндоо мордобо.
Хэшэгмаагай Хээр мориндо мордоходонь, Юндэн хари газарта яажа бэеэ абажа ябаха тухай заяа хэлэбэ. Теэд Юндэнhoo
бэшэ хэн тэрэ басаганда hанаагаа зобохоб даа?
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Hара сагаан аад, холо хyрэтэр харагдана. Тэдэ хоёр хyнyyдтэ
харагдахагyй гэжэ тэбтэгэй доогуурхи харгыгаар хазаар моридоо
хатаруулба; дyрooнyyдэйнь нэшэсэлдэхэ абяан халта дуулдана.
Моридой бэлшэжэ байhан газарта гансааран yлэhэн Юндэн тэдэнэй хойноhоо хаража, гараа толгой дээрээ арбагануулан, далда
ороторнь зогсобо...
Ешигмаагай эхэ, эсэгын намтар иимэл даа, – гэжэ Агваан
хooрooгoo дyyргээд, хyл дээрээ бодожо, хооhон шэлээ сyyмхэдээ
хэбэ. – Эндэ хаяжа, далайн эрьеые бузарлажа болохогyй.
Тэдэ дyрбэн Мягмарайда хyрэжэ ерэбэ. Мягмар хэзээ-хэзээнэйхиhээ эртэ гэртээ ерээд, залуушуулые хyлеэжэ hууба. Ешигмаа Мэдэгмаа хоёр Хэшэгмаада хамhалсажа, шараhан, булаhан эдеэнyyдээр столой оройе бyрхooлсэбэ.
– Ешигмаа, hаядаа унтари, хэбтэрииеш, стол, стулнуудые, аяга,
табагуудые абаашахабди, Ринчин хамhалсаарай, гансаарандань
хyндэ байха, – гэжэ Мягмар хэлэбэ.
Тэдэнэр столдо hуужа эдеэлээд, ханын часы хараhаар, газаашаа гаража, автобусай тогтодог газарта ерэмсээрээ, Ринчин Ешигмаа хоёрые автобуста hуулгаад, гарнуудаа арбагануулhаар гээгдэн
yлэбэ.
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Хоёрдохи бyлэг
1
Ринчинэй шалгалтануудаа yгэхэдэнь, хyдэлдэг ажалайнь дарга
тэрээндэ хахад hарын амаралта yгoo hэн. Удангyй тэрэ ШРМ дyyргэhэн аттестат абаба. Тэрэ yдын хойно баглаа сэсэг худалдажа
абаад, дурлаhан басагандаа ooрынгoo аттестадаа харуулхаяа, ресторанда урихаяа Ешигмаагай байдаг хоёр дабхар модон гэртэнь
ерэбэ. Теэд нэгэ долоон хоногто шалгалтануудые сyлooгyй yгэhэн
тэрээндэ Ешигмаа нэгэ hара харалсаагyй шэнгеэр hанагдана. Hyyлэй yедэ унтаха бyхэндoo тэрэ дуратай басагаяа зyyдэндээ харадаг
болошоо юм.
Ешигмаагай байдаг байрын yyдэн суургатай байба; тэрэ коридор соогуур аалихан ябахадаа, Ешигмаае таниха хэн нэгэнтэй уулзажа магадби гэhэн бодолдо абтаад, шагнаархана. Энэ-тэрэ yyдэнэй
саанаhаа yхибyyдэй шашхаха, эхэнyyдэйнь yхибyyдээ бадашан ха
рааха гy, али аргадаха соностоно. Тэрэ газаашаа гаража, yyдэнэй хажууда табиhан hандали дээрэ hуугаад, Ешигмаае хyлеэбэ. Тэрэ гэрэй
сонхонуудай доогуур ургаhан акаци болон сирень hooгyyдэй hаяхан
хагдаран унажа эхилhэн сэсэгyyдэйнь hайхан yнэр хангалтана. Тэдэнэр хэды хагдараашье hаа, yнэрoo yшoo алдаагyй. Ринчин елэгэр
аад, хабтагар hаруул целлофанаар орёонхой, худалдажа абаhан баг
лаа сэсэгyyдээ хамартаа тулган yнэрдэбэ. Теэд дэлгyyр дээрэхи наймаашан армянhаа худалдажа абаhан тэдэ сэсэгyyдынь хэмэл юумэндэл хангал hайхан yнэргyйнь гайхалтай. Магад, тэдэ амиды сэсэгyyд
агаарай онгосын хэды тyргэншье hаань, холын харгыда yнэрoo алдаа аалам даа.
Саг аалихан yнгэржэ, yдэшын наран баруун хадын саагуур
орохо тээшээ тэгyyлнэ. Тулуур тулаhан нэгэ хyгшэн хамтын байраhаа гаража, Ринчинэй hууhан hандалиин нyгoo захадань hуугаад,
тамхилшаба. Тиихэдээ тэрэ хyгшэн баглаа сэсэгyyдые бариhан
Ринчиниие нюдэнэйнгoo шэгшэгээр хараад абана.
«Ямар залуу артисткадамнай ерэhэн хyбyyн юм даа? Баглаа
сэсэгyyдтэй хадаа, манай басагадай нэгэндэ дурланхай юм байна.
Ээх даа, залуу сэбэрхэн ябахадаа, иимэ баглаа сэсэгyyдтэ оло дахин
хyртэгшэ бэлэйб. Хаана гээшэб залуу наhамни? Халагшье, hooргoo
тэхэрихэгyйгooр yнгэршooл даа. Миниишье… энэ хyбyyнэй дурлаhан басаганай бyхы наhан элдэб олон хотонуудай тайзанууд дээрэ,
холо дyтын харгы замуудаар мухаридаг мooрнyyд дээрэ yнгэршэхэл даа. Хyгшэрхэдoo, альга ташалганда, баглаа сэсэгyyдтэ хyр92

тэхэеэ болижо, алдар соломнишье мартагдашоо. Бидэнэр ородой
агууехэ баснишан Крыловай бэшэhэн нажар дулаанай сагhаа намарай ольбон хyрэтэр наадан дууладаг тэрмээлжэнyyд гээшэл хабди.
Энэ хyбyyн намайе таняа hаа, мэндэшэлхэ байгаа. Харин мэдэхэгyй
хадаа, абяа аниргyй hууна даа…» – гэжэ тэрэ хyгшэн yнгэрhэн залуу наhаяа hанан, халаглан байжа сэдьхэнэ.
– Хyгшoo, – гэжэ Ринчин тэрэ хyгшэндэ хандажа, hанал бодолыень таhалдуулба. – Доодо дабхарай арбан зургаадахи таhалгада
байдаг Ешигмаа Мягмаровнае мэдэхэ гyт?
– Мэдээ биз даа. Тэрэшни yдэшын арбан хоёр багаар гэртээ
ерэхэ.
– Концерт-наада табина гy?
– Yгы биз даа. Бидэнэй… тэрэнэйш ажал орой yдэшэлэн дyyрэдэг юм. Артистнуудта амаралта байдаггyй. Бэлэдхэл хэжэ байhан
газартань ошожо уулза, – гээд, тэрэ хyгшэн концерт-наада бэлдэжэ
байhан газарайнь хаяг хэлэбэ.
Ринчин тэрэ хyгшэндэ баяр хyргooд, гудамжада гаража, наада
бэлдэжэ байhан газар тээшэнь алхалшаба. Yдэшын боро хараанай
бyрэг-бараг гэхэлээр, гудамжын баханануудай зайн галай лампочканууд носожо, тэрэниие yдэшэhэн юумэндэл харгыень гэрэлтyyлбэ.
Удангyй тэрэ уужам ехэ аад, харанхы заалай yyдэ нээжэ, досоонь
оробо. Тэрэ заал хооhон, гэбэшье, тайзан дээрэ гэрэлтэй. Тайзанай
хажууда табяатай стул дээрэ саашаа хараад hууhан хyнэй толгой харагдана. Хэдэн басагад хyлнyyдээ хyнгэхэнooр татажа, тайзан дээ
гyyр хатарна. Ринчин тэдээндэ hаалта хэхэгyй гэжэ хyлнyyдэйнгээ
yльмэнyyд дээрэ ябажа, yргэн ехэ заалай эгээ арын hуурида hууба.
Далайн уhанай yнгэдэ аб-адлишуу хyхэ yнгэтэй, hиирэгэр нимгэн плати yмдэhэн, гулдагар гоё бэетэй басагад тайзан дээрэ нэгэ
зуруудаар жагсан зогсоод хатарна. Тэдэнэр аалихан хyгжэм доро
дyтэ-дyтэхэнэ алхалан, платиингаа ута хормойе нэгэ yргэжэ, нэгэ
доошонь буулгажа, уян нугархай бэеэ матаргайгаараа нугалан,
нэгэ жэгдээр иишэ-тиишээ гyрбэлзэн байжа, найгалзахада, Ринчиндэ Байгалай долгинуудые hануулба.
Тайзанда дyтэ hууhан хyнэй нэгэ дахин альгаа шангашагаар ташахада, хyгжэм замхажа, басагад хатархаяа болёод, тэрэ хyнэй хажууда сугларба. Режиссёр тэдэнэртэ заабари заршам хэлэнэ... Ринчин
Ешигмаае тэдэ басагадай дундаhаа олохо гэжэ ехэл анхаралтайгаар
харана. Теэд гоё гоо платитай, гулдагар бэетэй тэдэ басагад бултадаа Ешигмаада адлирхуунууд аад, илгаруулхын аргагyй.
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– Энэ хатараа yглooдэр yшoo дахин мyлихэбди. Мyнoo таанад
энэ хатараа эхинhээнь адаг хyрэтэр гyйсэдхэгты. – Хyгжэмoo табииш! – гэжэ режиссерой хашхархатай сасуу, хyгжэм аалихан зэдэлжэ эхилбэ.
Гэнтэ далайн уhанай номгоноор миралтан долгилхые hануулhан
аялга хyгжэмэй аалин болоходо, хатаржа байгшадай саанаhаа толоржо, яларжа байhан hиирэгэр хубсаhатай басаган гараа урдаа наманшалан барижа, далайн эрьедэ гарахалаараа, уян нугархай бэе
болон гарнуудаа аятай зохидхоноор могойдол годигонуулан байжа,
энэдхэг хатар гyйсэдхэнэ.
Ринчин тэрэ басагые Ешигмаа гэжэ таняад, ooрooшье мэдэнгyй альгаа шангаар ташажа, урда hуугша хyн дуулаба хаяа гэhэн
бодолдо абтахалаараа, баяраар билтарhан зyрхoo доро дараад, харагдахагyй гэhэндэл, доошоо дyхын hуушаба. Тэрэнэй саана хоёр
yнгын платинуудтай басагад тэрэл зуруудаараа жагсан зогсоод, далайн долгинуудые hажаалдажа, дээшэ-доошоо болоно. Тиихэдэнь
сагаан долгин харагдаад лэ, уhанай хyхэ yнгэтэй болоно…
Хyбyyд тайзанай хоёр талаhаа гаража, энэдхэг хатар гyйсэдхэжэ байhан Ешигмаагай зyрхэ сэдьхэлыень буляан абаха гэжэ жороо морёор хатаруулгын, hурша номоор харбалгын, эмнигые hургалгын, бyхэ барилдалгын бyргэд болон загаhа губшуурдалгын
хатарнуудые гyйсэдхэнэ. Энэдхэг дуунай аялга хyгжэм доро хатарhан Байгалай басаган тэдэнэй хэндэшье дурлангyй, hooргoo далай руугаа орохо гэнэ. Тиихэдэнь хyбyyд тэрэнэй харгые хаагаадхина. Харгыгаа хаалгаhан басаган гунигтай дуунай аялга доро
иишэ-тиишээ хатаржа, далайдаа орохо зам бэдэрнэ. Хyбyyд ээлжэлэн, тэрээндэ эди шэдиеэ харуулна. Тиихэдэньшье далайн тэрэ дангина тэдэнэй алиндашье дурланагyй. Нэгэ хyбyyн ядахадаа, тэрэнэй
ара талаhаа хатарhаар ерээд, шэлэ хyзyyндээ тээгээд, сээжэ yбсyyн
уруугаа hанжуулаад ябаhан хадаг мэтэ пулаадыень буляажа абана.
Далайн дангина тэрэ пулаадаа абаха гэжэ намнана. Хyбyyн хyсэгдэнэгyй. Бусад хyбyyдынь баяртайнууд юумэ тэдэ хоёрой намнасалдаhан хатар харана. Нэгэ hамбаа олоhон далайн дангина
хyзyyнэйнгээ пулаад орхёод, далай руугаа орожо, уhанай нюруу дээ
рэхи долгинуудай саана орожо харагдахаяа болишоно. Хyбyyд жороо мориной хатар гyйсэдхэhooр, тайзанай хажуу талын хyшэгэнyyдэй саагуур оробо. Хyзyyнэйнь пулаад буляажа абагша хyбyyн
далайн эрьедэ гансааран yлэжэ, далайн сайралдаhан долгинуудые
хаража, гунигтай хyгжэм доро уйдхар, гашуудалай хатар гyйсэдхэнэ. Хyгжэмэй гэнтэ шангадахада, yдэшын боро хараан бууна,
94

хyгжэмэй аалидахада, сэлмэг hарын гэрэл Байгал далайн миралтаhан уhан дээгyyр толорно...
Режиссёр хyбyyн хyл дээрээ бодожо:
– Мyнooдэр хyрoo, yглooдэр ерэдэг хэмдээ yлэнгyй ерээрэйгты,
– гэжэ хэлэхэтэй сасуу, гэртээ яаража байhан артистнар тайзанай
хажуу талын хyшэгэнyyдэй саагуур гyйдэлooрoo орошобо.
Ринчин yльмы дээрээ ябажа, орогшо yyдээрээ заалhаа гараад,
нэгэ басаганhаа Ешигмаагай хубсаhаа hэлгэдэг таhалгые мэдээд,
yyдэндэнь туласа ерээд, аргааханаар тоншобо. Ешигмаагай орохо
зyбшooл yгэхэдэнь, Ринчин баглаа сэсэгyyдээ ара нюргандаа нюужа
баряад, юундэшьеб зyрхэ алдаhаар, yyдыень татажа, досоонь
оробо. Ешигмаа hууhан шэгтээ саашаа хараад, томо гэрэлэй урда
хубсалжа байба. Ринчин тэрэниие мэндэшэлбэ.
Ешигмаа тэрэниие урдахи гэрэлдээ хараад:
– А-аа, ши гyш? Юундэ ерэбэш? – гэн, хубсаhаяа hэлгэнэ.
Ринчин баглаа сэсэгyyдээ тэрэнэй yбэр дээрэнь табижа, гарыень
адхамсаараа:
– Амаршалнаб. Аргагyй hайнаар хатарнаш, – гэжэ магтаба.
– Баярлаа. Баглаа сэсэгyyдые бэлэглэхэшни – дэмы, концертнаада табилган бэшэ ха юм, – гэжэ Ешигмаа хэлээд, баглаа сэсэгyyдыень томо гэрэлэй урдахи тумбочка дээрэ табиба.
Ринчин аттестат абаhанаа хэлэхэ, харуулхаяа тyбэгшooгooд,
халта бодолгото боложо, дуугай баймсаараа:
– Концерт-наада харуулганда хатараашьегyй hаа, баглаа сэсэ
гyyдтэ хyртэхooрooл хyртэбэш. Yглooдэр хани басаганайшни хурим тyрэ гyб даа. Шамайе уряа hэмнэй, – гэжэ hануулба.
– Ши, Ринчин, минии сyлooгyй байхые харанаш, hаядаа гастролёор хари гyрэн ябаха гэжэ байнабди... Шамайешье уряа hэн. Ши
гансааран ошо, эдэ баглаа сэсэгyyдээ тэдээндэ бэлэглээрэй, – гээд,
Ешигмаа бэлэглэгшэ баглаа сэсэгyyдыень ooртэнь hарбайба.
– Yгы, yгы, – гэжэ Ринчин мэгдyyгээр хэлээд, халта гэдэргээ
сухарин холодобо. – Hooргэнь абахагyйб, шамда гэжэ зорюута
абаа ха юмбиб…
– Зай, яанаш, би абахагyйб, – гээд, Ешигмаа гоёлойнгоо хубсаhа шифоньер соо yлгэбэ.
Энэ yедэ yнooхи режиссёр хyбyyн yyдэ тоншонгyй орохо хоорондоо:
– Тyргэлэ, яарая! – гээд, Ринчиниие харамсаараа, толгойгоо дохин мэндэшэлбэ.
– Харана гyш, яаражал байнаб… Энэ хyбyyн – минии танил.
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Хани басагамни бидэ хоёрые хурим, тyрэдoo уряа hэн. Тэдээндэ бэлэглэхэ гэжэ энэ баглаа сэсэг абаад, намда харуулхаяа ерээ, – гээд,
Ешигмаа сyyмхэеэ абажа, таhалга соогуураа хаймадан хараhанайнгаа hyyлээр: «Гарагты, зайн галаа унтараахамни, yyдэеэ суургалхамни. Ринчин, тэдэ сэсэгyyдээ шэнэ айл бологшодто бэлэглээрэй,
намhаа мэндые хyргooрэй, амаршалга hyyлдэ эльгээхэб, баяртай»,
– гээд, зайн галаа унтарааба.
Хоёр эрэшyyл коридор уруу гараба. Ехэл таагyй yедэ дайралдабаб гэhэн бодолдо абтаhан Ринчин тэрэ хyниие Ешигмаагай таhалгын yyдэндэ орхёод, коридорой адагта хyрэтэр ошоходоо, ара гэдэргээ хараба. Ешигмаа тэрэ хyнтэй hугадалдажа хyтэрэлдooд,
хойноhоонь дахаба.
Баяраа хубаалдахаяа баглаа сэсэгyyдтэй ерэhэн Ринчинэй досоо hанагдаа-хyлеэгдээгyй уйдхар гомдол хоёр хабсаржа, зyрхыень
шэмшэрyyлшэбэ.
– Эдэ сэсэгyyд намдашье хэрэггyй, харин шамда гэжэ асараа
hэм, Ешигмаа, – гэжэ Ринчин хамар дороо гyбэрooд, тyргэхэн газаа
шаа гаража, трамвайн тогтодог газар тээшэ алхалшаба.
Ринчинэй нюдэн нулимсаар бyрхooгдэжэ, зайн галаар гэрэлтyyлhэн гудамжын захаархи ябаганай зyргэхэн бyрyyлтэжэ, баглаа
сэсэгyyдээ хаяха гэхэдэ, yyрнэшье дайралдабагyй; теэдшье гудамжын захаархи ябаганай зyргэхэнooр урагша-хойшоо hyндэлдэгшэдэй баглаа сэсэгээ хаяхыень харахаhаа аягyйрхэн тyбэгшooбэ.
Тэрэ альганайгаа халуу бусалтар баглаа сэсэгээ бажуужа байтараа, эдэ сэсэгyyд гэмтэй бэшэ ха юм гэhэн бодолдо абтаад, hуладхаадхиба. Арбадахиие дyyргэhэн хyбyyд, басагад, yглooнэй улаан
нарые хаана нэгэ тээ угтаха зорилготой, гитара дээрэ наадажа, дуу
дуулалдан тэрэнэй урдаhаа ерэбэ. Ринчин тэдэнэртэй уулзаад:
– Арбадахиие дyyргэhээртнай – амаршалнаб!.. Та бyгэдэндэ
энэ баглаа сэсэг бэлэглэнэб! – гэжэ хэлээд, нэгэ басагандань yгэбэ.
Тэдэнэр дуугаа дуулахаяа болижо, сэсэг барюулhан танигдаагyй хyбyyндэ баяраа мэдyyлэн, толгойнуудаа доро дохибо; гурбан
хyбyyд Ринчинэй гар адхажа, баяр хyргэбэ.
Ринчин дурлаhан басагандаа мyнoo юундэ тоолгоогyйгoo ухамайлжа, трамвайн тогтодог газарта хyрэжэ ерэбэ. Трамвайн ерэхые
yнишэг хyлеэhэн тулууртай хоёр хyгшэд тэндэ зогсоно.
– Ерэхэеэ болёо хаш даа, манай хотын трамвайнууд заримдаа
нэгэ тээшээ ябадаг ха юм, манайда хонохо болоболши даа, – гэжэ
тэдэ хоёрой нэгэн нyгooдэдoo дурадхаба.
– Хyлеэе, заабол hyyлшын трамвай ерэхэ ёhотой. Yглooгyyр
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эртэ yхибyyдни ажалдаа, аша, зээнэрни hургуулида ошохо. Хэн тэдэниие hэрюулхэб, хэн тэдэнэртэ эдеэ шанахаб, мухаряагyй сагтаа
би тэдэнэй зарасань ха юмбиб. Ши яараа hаа, гэртээ орыш даа; би
ябана бэзэб, ерээгyй hаань, шамда ошоно бэзэб, – гэжэ нyгooдэнь
хэлэбэ.
– Хy-баа, часыгаа харал даа, хэды болооб? – гэжэ хажуудань
зогсоhон хyгшэн Ринчиндэ хандаба.
Ринчин сарбуугайнгаа часые хараад:
– Хоригyй hyниин нэгэ саг, тээ тэрэ hyyлшын трамвай ерэбэ, –
гэжэ баяртайгаар хэлэбэ.
Hyyлшын трамвайн тогтодог газартаа ерэжэ тогтоходо, Ринчин тyрyyн ороод, гараа hарбайжа, тэрэ хyгшэниие татаhаар, тэрээн
соо оруулба. Хyгшэн тэрээндэ баяр хyргэhooр, орогшо тyрyyшын
yyдэнэй хажуудахи сyлoo hуурида hууба. Yсooхэн хyнyyд hyyлшын
трамвайда hуудаг бэлэй. Харин энэ трамвайн бyхы hууринуудые
эзэлhэн арбые дyyргэгшэд гитара дээрэ наадажа, «Hургуулиин
вальс» дуулана. Ринчин трамвайн маршрудай адагта буужа, тэндэхи хадын оройдо гараад ябахадаа: «Ешигмаагай эхэ эсэгэ хоёр
дээдэ hургуулигyй намайе ямар хyндэтэйгooр угтаа, yдэшoo гээшэ
hэм? Агвааншье намда hайнаар хандаа hэн. Тиихэдэ Ешигмаа хани
басаган Мэдэгмаадаа ooрынгoo нюусые хэлэhэн байха. Би гансааран юундэ тэдэнэй тyрэ найрта ошохобиб даа… Эгэшэеэ дээдэ hургуули дyyргyyлхэ гэжэ гансаардаhан эхэдээ хамhалсажа, дундашье
hургуули дyyргээгyй бэлэйб. Мyнoo yетэн нyхэдyyдни дээдэ hур
гуули дyyргэнхэй гээшэ ааб даа. Зyб даа, тиихэдэ тэдэнэр дээдэ hургуулиин оюутад болоходоо, hy-hаалиин yхэршэн намайе тоохоёо,
нyхэсэхэеэ болёо hэн. Эрдэм бэлигээрээ yетэн нyхэдhoo yлooшье
hаа, хожомдоошье hаа, мyнoo тэдэниие хyсэхэ гэhэн эрмэлзэлээ
улам далижуулжа, ямар нэгэ дээдэ гy, али училищида орожо yзэхэл
байна», – гэжэ сэдьхэнэ.
2
Ринчин жэлэйнгээ ээлжээтэ амаралта абаад, училищида гy, али
дээдэ hургуулида орожо hураха гэhэн эрмэлзэлээ бэелyyлхэеэ медучилищи ошобо. Гурбан бyлэг басагад юуншьеб тухай хooрэлдэжэ,
училищиин коридор соо зогсоно. Ринчин тэдэнэй хажуугаар yнгэрбэ. Тэдэ басагад хyбyyдые тyрyyшынхиеэ хараhан юумэдтэл,
хойноhоонь анхаралтай харасаараа yдэшэжэ, аалиханаар энеэлдэн
байжа, наада бариhан мэтээр hабир-шэбэр гэлдэнэ.
Ринчин училищиин директорэй таhалгын yyдэ аргааханаар
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тоншоод, эхэнэр хyнэй орохо зyбшooл yгэхэдэ, богоhыень алхажа
оромсоороо, зориггyйхэнooр амар мэндэеэ хэлэбэ.
– Ухайш даа, бэрхэ хyбyyн байнаш, наашаа гаража, эндэ hуу, –
гэжэ буржагар хара yhэтэй, буряад бэшэ шарайтай, бyдyyншэг бэе
тэй эхэнэр бэшэжэ байhан ручкаяа урдаа табяад, хyл дээрээ бодожо,
хажуудань байhан сyлoo стул тээшэ гараараа зааба.
Ринчин баяртайгаар угтаhан тэрэ эхэнэрэй матаргайгаараа нарин аад, ууса болон сээжээрээ бэеhээн бyдyyн байхые хараадхихалаараа, эзэлyyдгyй Ешигмаагай гулдагар гоё бэетэй сасуулhаар,
тэрэнэй дурадхаhан hуурида hууба.
Хэмгyй ехээр баярлаhандаа шэг шарайгаа бyришье сэбэр hайхан болгоhон тэрэ эхэнэр энэрхы уриханаар энеэбхилээд:
– Зай, хyбyyн, манай медучилищида орожо hурахаяа ерэбэ гyш?
– гэжэ hураба.
– Тиигэбэб…
– Болоо, болоо, ехэл hайн гээшэ!.. Гансал басагад манай медучилищида hурадаг, харин хyбyyд-yсooн. Минии эндэ хэдэн жэл хy
дэлжэ байхада, нэгэшье буряад хyбyyн hураагyй юм. Ши тyрyyшын
буряад хyбyyн хадаа, тyрyyшын космонавтамнай гэхэ юм гy, эгээ
хyндэтэй оюутамнай болохош… Тиимэhээ шамда эмшэлгын эрдэмэй харгы эндэhээмнай нээгдэхэ. Ши конкурсгyйгooр, шалгалта
барингyйгooр, манай училищида орохош. Документнyyдэйнгээ
хyсэд бэшэ hаань, хожом асархадаш болохо, – гэжэ тэрэ эхэнэр ехэл
баяртайгаар хэлэбэ.
Документнyyдээ костюмайнгаа дотор хармаанhаа гаргажа урдаа баряад байhан Ринчин hууриhаа халта yндыгooд, тэдэнээ директорэй урда табиба.
– Ши, Ринчин, ажаллажа байжа, yдэшын hургуули дyyргээ
гyш? – гээд, тэрэ эхэнэр тэрэнэй документнyyдые анхаралтайгаар
харасагаана.
– Би юрын барилгашанби. Hаяхан ШРМ дyyргээб…
– Хари, хари, шамайе наhатай боложо ябаhан хyбyyн гэжэ харанаб. Ши юундэ манай медучилищида орохо гэжэ шиидэбэш?
– Тyрэhэн эжымни хyлнyyд yбдэдэг. Гансашье ooрынгoo эжые
бэшэ, мyн бусадшье yбшэнтэдые эмшэлхэ хyсэлэн намда тyрoo юм.
– Бидэ хyндэ yбшэнтэдые эмээршье бэшэ hаа, энэрхы hайхан
yгэнyyдые хэлэжэ, тэдэнэй наhые нэгэ хоногооршье hаа утадхаха
ёhотойбди. Манай медучилищида орооб гэжэ ooрыгoo тооло!..
Хоёр долоон хоногой yнгэрхэдэ – ерээрэй, – гээд, директор эхэнэр
саарhан ручка хоёрые тэрээндэ yгэжэ, мэдyyлгэ бэшyyлбэ.
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Шалгалта барингyй медучилищида орохо болоhондоо баярлаhан Ринчин директорэй таhалгаhаа гараба. Коридор соо бyлэгбyлэгooрoo суглараад хooрэлдэжэ байhан басагад харагданагyй,
харин hаруул ехэ сонхын хажууда хоёр хyбyyд зогсоно.
Тэдэ хоёрой нэгэн газаашаа гаража ябаhан Ринчинэй харгые
хаагаад:
– Эндэ орожо hурахаяа документнyyдээ директортэ тушааба
гyш? – гэжэ hураба.
– Тиигээб… Энэ училищида хyбyyдые конкурс, шалгалтагyйгooр абадаг юм байна, – гэжэ Ринчинэй хабархан хэлэхэдэ, нyгooдэ
хyбyyнинь дyтэлooд ерэбэ.
– Эндэ, yнэхooрooл, хyбyyдтэ конкурс дабалган, шалталга барилган болодоггyй шахуу. Зyгooр, энэ училищиие дyyргэхэдээ, нарайлха
эхэнэрнyyдые тyрyyлдэг акушер-фельдшер мэргэжэлтэн болохош.
Ши энэ ажал hайшаана аалши? – гэжэ yнooхи хyбyyн hураба.
– Холо бодолгyй бидэ хоёр yгэгшэ документнyyдээ hooргэнь
яагаад абалтайб гэжэ зyбшэн хooрэлдэжэ байнабди, тиихэдэмнай
ши… – гэжэ нyгooдэнь дутуу хэлээд, аниргyй болошобо.
– Юун?! Нарайлха эхэнэрнyyдые тyрyyлхэ, – гэжэ Ринчин сошордуугаар дуугараад, бушуу тyргooр директорэй таhалгада бусажа, yyдыень тоншонгyйгooр ороод, стол дээрэ табиhан ooрынгoo
документнyyдые саб шyyрэн абаба.
Директор тэрэнэй документнyyдые барижа yрдингyй:
– Юун болооб? Хyбyyн, хyлеэ, – гэжэ мэгдyyгээр хэлэбэ.
– Баярлаа, баяртай! – гээд, Ринчин тэрэнэй таhалгаhаа гаража,
ута коридор соогуур шамдууханаар алхалшаба.
– Yгoo гy? – гэжэ тэдэ хоёрой нэгэн hураба.
– Ooрoo абааб! Намда саг соонь хэлэhэн таанадта баярые хyргэнэб! – гээд, директор хойноhоом намнахадаа болохо гэhэн бодолдо абтаhан Ринчин училищиин гэрэй газаа гарадаг yyдэн тээшэ
тyргэхэн алхалшахадаа: «Доктор болоод яахамниб, хяараг саашаа!
Ямар талаангаар эдэ хоёр хyбyyдтэй ушарбабиб, ямар талаангаар
ерээдyй мэргэжэлыемни намда ойлгуулбаб», – гэжэ сэдьхэhээр, газаашаа гараба.
Удангyй тэрэ хамтынгаа байрада бусажа, ooрынгoo таhалгада
шанаhан сайгаа уужа, шараhан колбаса хилээмэтэйгээр эдижэ hуухадаа, эрдэм бэлигээ дээшэлyyлхэ гэhэн yнooхил бодолоо дахин
hэргээнэ.
«Энэ хотодо гурбан дээдэ hургуули, хэдэн училищи болон техникумyyд бии. Тэдэнэй алинданшье шалгалта yгэжэ, конкурс да99

баха гээшэ намда хэсyy даа. Заочноор хyдoo ажахын гy, али багшанарай гy дээдэ hургуулида орохо гээ hаамни, багшалжа, хyдoo
ажахыда хyдэлжэ байна гэhэн доодо мэргэжэлтэдэй yнэмшэлгэ саар
hагyй намайе хаанашье конкурсгyйгooр абахагyйл. Училищи, техникумдэ хоёр жэл hураха байнаб. Эдэнэй алиндань оролтой гээ
шэб? Хажуу тээhээмни хамhалсаха, туhалалсаха, алиндань оролтойб
гэжэ намда хэлэжэ yгэхэ хyн байгаа hаа, нэгэ ухаантай байгаа.
«Мал харабал, хэзээдэшье амаа тоhодожо, yлэн хооhон ябахагyйш»
гэжэ эжымни хэлэдэг yгэ зyбшyy гээшэл ха. Тиимэhээ хyдoo ажахын гy, али мяха болон hyнэй техникумyyдэй нэгэндэ орохо болоол
даа», – гэжэ тэрэ сэдьхэжэ байтараа:
– Пэй! Ямар муухай yжэнгирэй yнэр гутанаб? Хаанамнай юун
yжэбэ гээшэб? – гээд, hууриhаа тyргooр бодожо, yнэршэ нохой мэтээр урагшаа yлыжэ, таhалга соогуураа унхидан бэдэршэбэ. – Юун
байлтайб, yжэхэ юумэн yгы hэмнэй…
Тэрэ yлыжэ, дyхыжэ байжа, хоёр орон доогуур хараашалаад,
амhарта болон эдихэ юумэнyyдээ хэдэг шалаhаа yhээ хyрэтэр yндэр, нариншаг шкаф нээбэ. Yжэнгирэй эхyyн yнэр тэндэhээ хамар
сохёодхибо. Тэрэ шкафай эгээ дорохи шала дээрэ солдат yргэбшэрюкзак хэбтэбэ. Ринчин тэрэнэй yргэн мyрэбшыень тайлаадхиба.
Тохоногой зэргэ утатай, мyнгэн хашарhануудтай, yнэр орошоhон
арбаад омоли тэрээн соо хэбтэбэ.
«Шyдхэр абаг ехэ! Петя эдэнээ эндэ хадагалхаяа хаанаhаа hанааб? Харанхы шкаф соохи шала дээрэ hэрюун байха гэжэ hанаа
гээшэ гy?» – гэжэ Ринчин дураа гутан hанаад, гартаа баряад байhан
омолинуудтай рюкзак хаана хэлтэйб гэhэндэл, иишэ-тиишээ харашалшаба.
Ринчин омолинуудтай туламаа сонхын газаа талын томошог
хадааhанда yлгooд, таhалгаяа hалхитуулхаяа сонхо, yyдэеэ нээжэ,
гуталаа тайлаад, шэрээ дээрээ хэбтэмсээрээ, унташаба. Тиихэдээ
тэрэ зyyдэндээ Ешигмаагай хатархые хабархан хаража, зyрхэ сэдьхэлhээ баярлана. Гэбэшье, гэнтэ yyдэнэй тyрд гэжэ хаагдахада,
хyнyyдэй таhалга соогуур ябахада, тэрэнэй hайхан зyyдэн таhал
даадхиба. Ринчин зyyдэнэйнгээ эсэсые харангyй hэриhэндээ халаг
лаhаар, шэрээ дээрэ hуужа, таhалгадань орогшодые мэндэшэлээд,
нюсэгэн хyлнyyдээ шала дээрэ табижа, шархинуудаа yмдэбэ.
Петя эдеэнэйнгээ шкаф нээжэ, тонгойжо байжа доогуур хараад:
– Гайха ехэ, эндэ орхёо бэлэйб. Хаана гээшэб? – гэжэ hурам
саараа, Ринчин тээшэ харашаба.
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– Hогтуу байгаа бэшэ аалши даа? – гэжэ айлшан хyбyyн Петиие
наада барина.
– Юундэ hогтуу байха хyнбиб, балгашье архи уугаагyй hэм, –
гэбэ Петя.
– Тэдэ загаhануудшни yжoo. Эхyyн yнэрэй гутахадань, би туламтайнь тэдэнииеш сонхын саанахи хадааhанда yлгooб, – гээд,
Ринчин нyхэр хyбyyндэнь стул табижа, hуухые дурадхаба.
Ерэгшэ хоёр хyхюунээр энеэлдэбэ. Хээрэ талада хyн болоhон
Ринчин омоли yнэр оруулаад эдидэг гэжэ хаанаhаа мэдэхэб даа?
Тиимэhээ тэрэ наада барин энеэлдэгшэдые гайхан харана. Хоёр шэрээгэй хоорондохи нариихан стол дээрэ архиин нэгэ хахад шэл, хилээмэн, мангир болон хальhатайнь бyхэлеэр шанаhан хартаабханууд хэбтэбэ.
– Арайш гэжэ олоhон загаhануудыемни газаа хаяагyйшни болоо. Эдэ загаhанууд yжooгyй, харин зорюута yнэр орууланхай юм.
Энэ столоо татажа, ooрынгoo шэрээдэ дyтэлyyлэ, бидэшни hууха
оройдоол хоёр стултай гээшэбди, – гэжэ Петя нyхэр хyбyyндээ хэлээд, рюкзагаа газааhаа оруулжа, хоёр омоли гаргаад, стол дээрэ
табиба.
Ринчин столоо татажа шэрээдээ дyтэлyyлээд, hууба. Петя тэдэ
загаhануудаа хоёр хурга yргэнтэйгooр хэршэн отолбо. Ринчин yнэр
ороhон тэдэ хэршэмэгyyдhээ холошог боложо, айлшан хyбyyнэй
хартаабхын хальhа хуулан сэбэрлэхэдэнь, хамhалсаба. Архиин даруулгын бэлэн болоходо, Петя гурбан шэл аягануудта шэлтэй архиhаа багаханаар гоожуулба.
– Дунда hургуули дyyргэhээртнай, та хоёрые амаршалнаб, дээдэ
hургуулинуудта орохотнай болтогой! – гэжэ айлшан хyбyyн хэлээд,
архитай хундагаяа гартаа барижа, дээжэhээнь хургаараа дээшэнь
yргэбэ.
Yнгэрhэн хэдыхэн хоногой саана ШРМ-эй hургуулиин директор
болон багшанарhаа бэшэ хэншье мyнoo болотор Ринчиниие амаршалжа, саашадаа эрдэм hургуулияа дээшэлyyлэгты гэжэ yреэгээгyй.
Харин мyнoo айлшан хyбyyнэй амаршалхадань, Ринчин зyрхэ сэдь
хэлээ доhолуулан баярлажа, духаряагай хахадыень тэдэнтэй хамта
барилсаба. Ринчин аттестат абаад, баяр баясхалангаа хубаалдаха
гэжэ Ешигмаада ошоод, тоолгохогyйдoo, эшхэбтэр байдалда ороhоноо hанан-hанан hуухадань, Петя тэрээнhээ юушьеб hураба.
Ринчин тэдэнэй хooрэлдooндэ оролсонгyй, сэдьхэлэйнгээ оёорой yнooхил уйдхар гомдолоо дахин бусалгажа байhанаа hэргэгшээд:
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– Ши, Петя, юун гэбэш? – гэжэ hураба.
– Ехэл hанаа yнooндэ абтаhан хэбэртэйш… Хэрэгшни хэр бэ
гэжэ hуранаб даа, – гэбэ Петя.
Ринчин Ешигмаа тухайгаа hанажа байhанаа сэдьхэлэйнгээ
оёорто yлooгooд, энэ yдэр медучилищада ошожо, документнyyдээ
yгэhэнoo, тэдэнээ тэрэ дары hooргэнь абаhанаа yлooн дутаангyйгooр хэлэбэ. Хальhатайнь бyхэлеэр шанаhан монсогор хартаабха,
мyн мангиртайгаар холижо, хэршэжэ отолhон омоли эдижэ hууhан
тэдэ хоёр хyхюутэйгээр энеэлдэшэбэ. Ринчин монсогор хартаабха
абаад, хальhыень хуулан арилгана.
– Загаhанhаа эдииш, yнэр оруулhан загаhан хото соош ороходоо, эдиhэн юумыешни yлтирooхэл, – гэжэ айлшан хyбyyн мэдээр
хэбэ.
Ринчин нэгэ хyсooг абажа, тэрэнээ yнэрдooд, hooргэнь табимсаараа, эдеэнэй шкаф сооhоо шанаhан колбаса гаргажа, хэдэн
хyсooгooр хэршээд, нэгэ хэршэмэг амандаа хэмсээрээ:
– Хyлисэгты, yжэнхэй юумэ эдидэг баабгай бэшэб, дуратай хадаа, oohэдoo эдигты, – гэжэ хэлэбэ.
– Талын хyн загаhанhаа байха, жараахайшье эдидэггyй, ooрoo
эдихэ, yгыгoo мэдэг! – гэжэ Петя хэлээд, хyхижэ энеэбэ.
– Манай Байгал далайда тоhон жараахайнууд бии ха юм, – гэжэ
энеэжэ байжа айлшан хyбyyн хэлээд, омоли амтархан эдинэ.
– Нарайлха hамгадые тyрyyлжэ, нялхыень мансылдаг, норгоhон
hууринуудыень hэльбэдэг, эхэдэнь абаашажа, хyхыень хyхyyлдэг
ажалтай болохо байгааш, – гэжэ Петя хэлээд, энеэдэнтэеэ холижо
байжа yргэлжэлyyлнэ. – Документнyyдээ зyб лэ hooргэнь абааш, тиимэ ажал эрэшyyлэй бэшэ ха юм.
– Архиин hyyлээр нэгэ хэршэмэг турша, – гэжэ айлшан хyбyyн
дурадхаба.
– Бy баала... Энээнhээ болохо таршаа, тэжэн голёо, бахануудые
эдидэг арадууд байдаг. Дурагyй хадань, бy баала, энээнэйшье, oohэдынгooшье эдеэлхэ дурыень бy гутаа, – гэжэ Петя нyхэр хyбyyндээ
хэлээд, Ринчиндэ хандаба. – Би документнyyдээ ВСТИ-дэ тушаагааб,
харин ши яахабши… ондоо училищидэ гy, али дээдэ hургуулида тушааха гyш?
– Дээдэ hургуулида орохо гээшэ намда хэсyy, нэгэ hуурида табан хyн шалгалта yгэхэ гэлсэнэ. Би мяха болон hyнэй гy, али хyдoo
ажахын техникумдэ ороо hаа гэжэ hананаб, – гэбэ Ринчин.
– Ши yдэр бyхэндэ мяха, колбаса эдихэ дуратай юм гyш? Заганhаншье баhал мяхан ха юм, – гэжэ айлшан хyбyyн хэлээрээ тэрэниие догоодоод абаба.
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– Хyн бyхэн мяханда дуратай гээшэ ааб даа, теэд манай тэндэ
загаhа хэды эдеэшье hаа, садахагyйш гэлсэдэг, – гэбэ Ринчин.
– Hа-hа! Хи-хи! Мяха гансаарынь эдихэдэ болоно, харин загаhыш гансаарынь бэшэ, холисотойгоор эдинэ ха юмбибди, – гэжэ
айлшан хyбyyн загаhаяал магтана.
– «Мал хараhан хyн хододоол амаяа тоhододог» гэжэ минии
эжы хэлэдэг, тиимэhээ мяха болон hyнэй техникумдэ орохо hанаан
бии, – гэжэ Ринчин дахин хэлэбэ.
– Теэд мяханай зyйлнyyдые yйлэдбэрилжэ колбаса гаргадаг
комбинат шинии эдижэ байгшые ямараар гаргана гэжэ hананаш?
– гэжэ айлшан хyбyyн асуугаад, урал дээгyyрээ миhэрэл гyйлгэбэ.
– Колбаса хадаа, колбаса юм ааб даа! – гэжэ Ринчин харюусаба.
– Ямар колбаса гаргадаг болоhон тухай шyyмжэлhэн статья
энэ yдэрэй газетэдэ хэблэhэн байна, эдижэ байhан хэршэмэгээ намда
харуулал даа? – гэжэ айлшан хyбyyн гуйгаад, нэмэбэ. – Хоёр
нюдooрoo хараагyй аад, ooрooшье yнэншэжэ ядажа ябааб, yнэхooр
бэшэhыень харая, шалгая.
Ринчин тyхэреэлэн отолhон колбасагайнгаа хyсooг зyhэм хилээ
мэн дээрэhээ абажа, тэрэнээ эрьюулжэ, урбуулжа байжа хараад:
– Колбаса аад, колбаса, yнэр орожо ногоороошьегyйл, – гээд,
тэрэ хyсooгoo yнэрдooд абаба.
Хоёр гараараа стол тулгажа yндыгooд хаража байhан айлшан
хyбyyн тэрээндэнь дyтэлooд:
– Хyлеэл даа, хyлеэ. Hайнаар харуула. Хара толбонууд тэрээндэш байна ха юм, хутагын yзyyрээр ухашалжа гаргыш, – гэжэ хэлэбэ.
Ринчин хутагын yзyyрээр нэгэ хара толбо ухашалан гаргаад,
yшoo нэгые абаад:
– Юун байхаб, мяхан лэ ха юм, – гэжэ Ринчин ooдэрхyyгээр
хэлэбэ.
– Hэ! Хара мяха хаана хараа хyмши? Тэдэ сагаануудшни жэжэ
болгоhон сааланууд гээшэ. Теэд тэдэ харануудшни юун бэ? – гэжэ
айлшан хyбyyнэй нэтэрyyгээр асуухадань, Петя стол дээгyyр нэнгэжэ, тэрэнииень хараха гэбэ.
Тэдэ гурбан мyргэлдэжэ байhан буханууд мэтэ толгойнуудаа
нэшэсэлдэн, хара толбонуудые hонирхон харашаба. Ринчин нэгэ
хара толбо альган дээрээ табяад, хурганайнгаа yзyyрээр эрьелдyyлбэ, урбалдуулба. Петя тэрэ хара толбын юуншье hыень ойлгожо ядана.
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– Мяханай булшархай бэзэ даа, – гэжэ Ринчин таамаглаба.
– Hайнаар хара. Хоюулан hайнаар харагты! Тэдэ толбонуудые
гэрэй хара батагананууд гэжэ газетэдэ бэшэнэ.
– Юуу-у! Яагаад батагананууд колбаса соо орошохо юм? – гээд,
этигэжэ ядаhан Ринчин нэгыень эрхы долёобор хоёроороо
дyмyyхэнээр хабшажа, нюдэндoo дyтэлyyлэн асараад, шалган хараба.
– Ээх дээ! Аманhаа саашаа ороо hаань, эдеэн гээд лэ эдинэ гээшэ
гyбди. Энэ омоли хара батаганануудтай колбасаhааш yлyy дээрэ
байха, – гэжэ Петя Ринчиниие наада барин шоглобо.
– Гэрэй хара батагананууд yлтиртэрнь шанажа байhан мяхатай
томо тогоон соо орожо, колбасагай нэмэлтэ болоно гээшэ гyб даа.
Та хоёрой yнэншooгyй hаа, харуулhууб! – гэжэ айлшан хyбyyн хэлээд, hууриhаа бодожо, костюмайнгаа хармаанhаа гонзогороор эбхэhэн газетэ асаржа Ринчиндэ yгooд: – Унша, – гэбэ.
Ринчинэй газетэдэ хэблэгдэhэн статья уншатар, Петя духаряагаа аягалба. Ринчин тэрэ статья уншажа дyyргээд, аалиханаар hанаа алдажа, газетыень эзэндэнь бусааба.
– Yнэншэбэ гyш? – гэжэ айлшан хyбyyнэй hурахада, Ринчин тол
гойгоо дохибо. – Ши, Петя, уншаха гyш?
– Yгы… Батаганаан гэжэ мэдээшэгyй болоод эдихэдэ, мяхан ха
юм даа! – гэжэ Петя хэлээд, хyхюутэйгээр энеэhэнэй hyyлдэ, тэдэ
хоёртоо духаряагаа барихые дурадхаба.
Ринчин духаряагайнгаа хахадыень, нyгooдэ хоёр бултыень ууба.
«Хаанашье документнyyдээ тушаахада хамаагyй, теэд шалгалта барижа шадаха, yгыгoo мэдэнэгyйб», – гэжэ Ринчинэй сэдьхэжэ hуухада, айлшан хyбyyн аман соогоо жажалhан юумэнyyдээ залгяад:
– Иимэ hургуули дyyргээд, мяханай комбинадта ажаллаhанай
хэрэгтэй гy, али yгы гy? – гэжэ hураад, маргашоод байhан Ринчинhээ харюу хyлеэнгyйгooр, yргэлжэлyyлбэ. – Тэрэ цехэйхид хатуу
шанга донгодолгодо хyртoo, заримашуул ажалhаа гаргагдаhан
байха.
– Мяханда дуратай хадаа, – гэжэ Петя мэнэ hаяхана аалин болоhон байдал таhалдуулан хэлэжэ эхилбэ. – Хyдoo ажахын ветеринарна факультедтэ орохоёо документнyyдээ тушаагыш. Ши, Ринчин, тэрэ институт дyyргээд, малай доктор болохо ха юмши. Мал
харадаг хyнэй амаа тоhододог hаа, малай доктор малшадhаа дортохогyй хододоо мяхатай байхал.
– Мяхатай байха, yгыгoo мэдэнэгyйб, харин yбшэн малнуудые
эмшэлхэ, yхэhэн малнуудта акт бэшэдэг гэжэ мэдэгшэб, – гэжэ Рин104

чин хэлээд, суг хамта нэгэ таhалгада байдаг нyхэрэйнгoo дурадхалые зyбшooбэшье, тэндэ шалгалта yгэжэ, конкурс дабахагyйhoo
зyрхэ алдан бэрхэшээбэ.
– Петя зyбшyy юумэ хэлэнэ, теэд зоболгын гy, yхэhэн малай
мяха эдихэгyй ха юмши, – гэжэ айлшан хyбyyн наадажа гy, али
yнэхooр хэлэhыень ойлгохогyйгooр нэмэбэ.
– Петя зyбшyy дурадхал хэлэнэ, теэд конкурс дабажа шадаха,
шадахагyйгoo мэдэнэгyйб, – гэжэ Ринчин зyрхэ алдангяар хэлэбэ.
«Энээндэ нюусаяа хэлэлтэй гy, али yгы гy» гэhэндэл, айлшан
хyбyyн Петя хоёр урда урдаhаа харалсашаба. Тиигээд Петя
нюдooрoo эмнижэ, толгойгоо дохижо, «нюусаяа хэлыш даа, айлтагyй» гэhэн тэмдэг нyхэртoo yгэбэ.
– «Мyнoo ши – намда, би – шамда» гэдэг yе саг ерэнхэй, – гэжэ
хоёр жэлэй урда тээ дээдэ hургуули дyyргээд, хотын нэгэ дээдэ hургуулида багшалжа байhан айлшан хyбyyн хэлэжэ эхилбэ. – Бурханай номой номнолоор yгэльгэ yгэгшэ – Yгэльгэ абагша, ондоогоор
хэлэбэл, yргэл yгэгшэ – Yргэл абагша, бyришье ондоогоор хэлэбэл,
институдта оруулха танил талынгаа гар тоhодохо хэрэгтэй…
Петя… минии танилаар… ВСТИ-да орохо гэжэ байна. Шалгалтануудаа yгэхэдэнь, тэрээндэ танил гэхэ гy, али тyлхидэг хyн хэрэгтэй. Намда тиимэ хyн бии. Тэрэнэй амыень тоhодохын тула Петя
зорюута yнэр оруулhан эдэ омолинуудые гэртэhээ асараа…
Петя тэрэнэй хэлэгшые зyбшooн дэмжэжэ, толгойгоо дохёод:
– Шинии эдэнииемни газаа хаяагyйшни болоо. Энэ загаhаар
хyниие хyндэлжэ болохо гy, али yгы гy гэжэ амтыень yзэжэ,
шалгалта хэжэ байнабди, – гээд, шэл соо yлэhэн архияа бултанда
хубаажа аягалба.
Ринчин аягынгаа амhарыень альгаараа бyглooд:
– Намда байна, хyрoo. Хyдoo ажахын институдта ороходомни,
намда туhалха хyн хэрэгтэй болоно. Амыень тоhодоходо, юун
хэрэгтэй юм? – гэжэ hураад, айлшанаа шарайшалан хараба.
Айлшан хyбyyн зэргэлжэ hууhан Петиие хараба. «Петя эхилээ
хадаа, дууhан хэлэ» гэhэн тэмдэг нyхэртoo yгэжэ, толгойгоо халта
дохибо. Айлшан хyбyyн Ринчинэй урдаhаа хаража, бодолгото болоод:
– «Зуун тyхэригтэй ябанхаар, зуун нyхэдтэй ябабал дээрэ» гэлсэдэг yгэ тон зyб юм, – гэжэ бэеэ hайрхажа эхилбэ. – Ши, Ринчин,
намтай уулзаха талаантай байбаш. Ши намда этигэ, найда. Орохо
гэhэн тэрэ институдташ минии таниха хоёр хyн бии. Би хаанашье
танилтайб. Муу hанаатайшуул тэдэ туhалагшадые эдилгэ абагшад,
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hайн hанаатайшуул yгэльгэ, yргэл абагшад гэжэ мэнэ hаяхан нэгэ
хyн хэлээ юм. Урагшаа hанаатай тэдэнэй амыень тоhодохо, гарыень
сайлгаха юумэн хэрэгтэй. Амиды ябаа сагта хамаг бyхы юумэн хуу
олдодог гээшэ. Тэрэ институдта орохо гэбэл, туhалха хyниие ресторанда урижа, хyндэлхэ ёhотойш. Энэ хэрэгшни намгyйгooр бyтэхэгyй.
Тиимэhээ шамайе институдта оруулха хyниие намтайгаар уриха болонош. «Харуу хyн хоёр дахин тyлэдэг» гэжэ yгэ байдаг. Хэрэгтэй
хэн нэгые ресторанда урижа, хyндэлхэ мyнгэеэ мyнooнhoo бэдэрэ…
Айлшан хyбyyнэй «институдта оруулха танилтайб» гэхэдэнь,
Ринчин хэды досоогоо баярлаашье hаа, яаха хээхэ тухай тэрэнэй
саашанхи «номнолнуудые» шагнаад, мyнгэ бэдэрхэ бэрхэшээлдэ
абташоод:
– Туршахал болоол даа, – гэжэ хамар дороо гyбэрбэ.
– Туршаха бэшэ, заабол оролдожо, саг эльгээнгyйгooр, бушуу
тyргooр тэдэнтэй танилса, хyндэлэ гэнэб. Би энэ хэрэгтэшни туhалхаб. Минии харахада, ши yе наhаараа диилэжэ дабашагyй yри шэридэ унахаяа байhан шэнгиш. Тэрээнhээ айха юумэн yгы. Институдта ороод, hуража байхадаа, хэрэгтэй багшанартаяа hайн
харилсаатай болохын тула мэшээг хартаабха гy, нэгэ литрэй баанхаар дyyрэн хyдooгэй зooхэй гy, нэгэ хэдэн омолиин hyyл гy, бусад
эдеэ хоолой зyйлнyyдые асаржа, yргэл болгон yгэхэдэ, hайн лэ
байха гэжэ мэдэ...
Досоогоо бyтyyхэн баярлашоод hууhан Ринчин миин байхын
аргагyй оршон байдалда орошоод, тэдэ хоёрой амые тоhодохо
гэhэн бодолдо абтахадаа:
– Таанад намайе хyндэлбэт, баярлаа. Мyнoo таанадые хyн
дэлхэ минии ээлжээн ерэбэ, хахадые асархамни, хyлеэжэ hуугты, –
гээд, мyнгэнэйнгoo сyyмхэ, хилээмэ болон бусад юумэ хээд асардаг
туламаа абаад, таhалгаhаа гараба.
– Даншье hаа даруу номгон, гэнэн, hайхан абари зантай хyбyyн
юм даа. Халта шуран байхаяа яагааб гэжэ hанагшаб. Архи, тамхи
амандаа хэдэггyй Ринчинэй мyнooл уухые тyрyyшынхиеэ хаража
байнаб. Ши, нyха-аар, энээндэ туhалжа шадаха аад, туhалхаб гэжэ
yнэхooр хэлэбэ гyш? – гээд, Петя хажуудахияа гэтэн харашана.
– Би хэниие мэхэлээбиб, шамайе гy? Yгы! Туhалхаб гээ хадаа,
туhалхаб! Ши, Петр, хоёр нюдooрoo харахал байхаш!..
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3
Тэрэ жэлэй зунай hyyлшын hарада айлшан хyбyyнэй аша туhаар
Ринчин хyдoo ажахын дээдэ hургуулида ороод, Яхадта байhан эхэ
эгэшэ хоёртоо бэшэг бэшэжэ, баяраа дуулгаба. Петя ВСТИ-дэ орожо,
yдэртoo hураха болоошье hаа, оюутадай хамтын байрын нэгэ
таhалгада дyрбэн хyбyyдтэй байхаяа залхуураад, барилгашадай байрын коменданттай хooрэлдэжэ, Ринчинтэеэ байхаар болобо.
Ринчин хуушан ажалдаа ябаад, hаяхан танилсаhан багшанарай
гэрнyyдэй сонхо болон yyдэ дулаалан заhабарилжа, амаралтынгаа
yдэрнyyдые yнгэргэдэг болобо. Улам дyтooр танилсаhан багшанарай хyршэнэр гартаа дyйтэй модошо дарханда энэ-тэрэ юумэеэ хyyлэхэдээ, хэhэн ажалыень yндэрooр сэгнэжэ, тyлбэрииень тyлэдэг
байба. Тэрэ салинhаа гадуур мyнгэ оложо амташахадаа, заримашуу
лай зуhалангуудтань теплицэ болон баани барижа эхилбэ. Тиихэдээ тэрэ дарханайнгаа зэр зэмсэг хэдэг хyнгэхэн хайрсаг дархалжа,
дермантинаар хушаад, барюул хэбэ. Тэрэнэй хайрсагханиие хараhан хyнyyд лама гэхэдэ, лама бэшэ, доктор гэхэдэ, доктор бэшэ,
– иимэ хайрсаг баридаг ямар мэргэжэлтэй хyн гээшэб гэhэн бодолдо абтадаг байба. Тэрэ олон ажалтай болоходоо, зyрхэ сэдь
хэлhээ дурлаhан Ешигмаагаа мартажа эхилбэ.
Yдэр хоногууд hубарилдажа, юртэмсын жама ёhоор, намар yнгэржэ, yбэл ерэбэ... Заочноор hурадаг Ринчин хабарай hyyлшын
hарада шалгалтануудаа эрхимээр yгэжэ, амаралтын yдэрнyyдтэ
хyнyyдэй захил хэжэ, олоhон мyнгooрoo ooртoo зунай хубсаhа хунар худалдажа абаба.
Нэгэтэ гуталай магазинда тэрэнэй ороод, зундаа yмдэхэ гутал
хаража зогсоходо, хэншьеб ара нюрганhаань ээм мyрыень аргааханаар тоншобо. Ринчин байра дээрээ эрьелдэхэдээ, Баян-Далайе харажархёод, гар гараа барилсан, мэндэшэлсэбэ.
Баян-Далай шэг шарайгаа баяраар билтаруулжа, харахан нюдэндoo ошо сасаруулан, хyхюухэнээр миhэрээд:
– Ямар талаангаар шамтай уулзашабабиб? Шамда нэгэ дахин
ошоходомни, байрадаа yгы байгааш, – гэжэ хэрэг гараhан мэтээр
хэлэжэ эхилhэн аад, гартахи сyyмхыень hонирхошоно. – Yy-y, ши,
Ринчин, энээниие ooрoo дархалаа гyш даа?
– Тиигээб…
– Хари, хари, тиигээл хэбэртэйш. Иимэ гоё hайхан хайрсаг магазиндашье харахагyйш, выставкэдэ табимаар лэ! Алтан гартай
байнаш! Халта багашагаар «дипломатка» дархалаад, худалдаа hаа,
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миллионер болохош! – гэжэ Баян-Далай магтаад, ажал хэрэг тухайнь hураба.
– Ажал, hуралсални гэмгyй дoo. Энээн соо дарханайнгаа зэр
зэмсэгyyдые хэдэгби.
– Хooрэлдэхэ нэгэ хэрэг бии, газаашаа гарая, – гэжэ Баян-Далай
дурадхаад, тэрэниие дахуулжа газаашаа гараад, хажуудахи сквер
соохи hандали дээрэ hуумсаараа, сyyмхэеэ хажуудаа табижа, хyнэй
буляажа абахагyйн тула yргэбшынгээ бyhэнhoo бариба.
Ринчин тэрээнтэй зэргэлжэ hуугаад: «Нюуса хадань, намайе газаашань гаргабал хаш. Муу юумэ дуулгаха гээгyй аабзаш? Лаб лэ
Ешигмаагай гэртэхинэй захяаень дуулгаха гээл хадаа»,– гэжэ hанахадаа, зyрхэ сэдьхэлээ шэмшэрyyлээд абана.
– Ши Ешигмаатай уулзадаг гээшэ гyш? – гэжэ Баян-Далай hонирхобо.
– Yгы, юун болооб? Муу юумэн тохёолдоо гy? – гэжэ Ринчин
сэдьхэлээ доhолуулан hураба.
– Муу юумэн бэшэ, харин hайн юумэн. Ешигмаагай гэртэхин
шамайе ходол дурдажа байдаг. Ши Ешигмаагай абари зангыень
мэдэнэ ха юмши даа, – гээд, Баян-Далай дуулгаха гэhэн хэрэгээ
дууhан хэлэнгyй, дуугай болошобо.
– Ешигмаа бидэ хоёрые холбоhон ямаршье инаглал yгы, – гэбэ
Ринчин.
Баян-Далай халта бодолгото болоод:
– Юун гэлтэй юм даа… Ешигмаа хатуу абари зантай басаган
юм. Тэрэ тyрэhэн эсэгэеэ hажаагаа гээшэл ха. Ешигмаа ганса шинии бэшэ, олохон хyбyyдэй зyрхэ сэдьхэлые хyлгyyлhэн хyйхэр
байха. Хyйхэр гэhэндэм, намайе хyлисэ, – гэжэ хэлэбэ.
– Гэмгyй... Би яаралтай ябанаб… Юун гэхэ гээ hэмши, тойруулангyй хэлыш даа? – гэжэ Ринчин гуйба.
– «Яарахада – даараха» гэдэг. Эхэнь тад ондоо абари зантай –
даруу номгон, хyлисэтэй, урин зулгы юм даа. Тиихэдэнь тэрэнэй
бадарган зантай эсэгэ минии энэ-тэрэ юумэн тухай тодорхой дэлгэрэнгыгээр хэлэхэдэ: «Богонёор! Юун гэхэ гээбши?» – гэжэ бадашадаг, – гэжэ байжа Баян-Далай олон табые дурдан хэлэбэ.
«Энээнhээ холуур ябаха хэрэгтэй. Манай болон бусад тосхонуу
дай hони-hорьмоhонуудые айл бyхэндэ тараажа ябадаг Радио-Далай гээшэ», – гэжэ хаарбаза дээрэ Ешигмаагай хэлэhые ухаандаа
Ринчин оруулаад:
– Ешигмаагай гy, али тэрэнэй аба эжынь абари зан намда хэрэгтэй бэшэл, хэлэхэ гэhэн хэрэгээ хэлыш? Би yнэхooрoo яаража байнаб, – гэбэ.
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– Бишье баhал гэртээ бусаха автобусто hуухаяа яаража ябанаб.
Дуулгаха хэрэгни гэхэдэ, иимэл даа… Ши баярлаха ёhотойш, юуб
гэхэдэ, эсэгэ болоош… Ешигмаа шамhаа yхибyyтэй болоо…
– Юун?! Худалаар!.. Би yнэншэнэгyйб, ондоо хyнhoo байха!.. –
гэжэ Ринчин ууртайгаар хэлэбэ.
– Хyлисэ, нyхэр, би шамайе тэрэ нялхын тyрэhэн эсэгэнь гэжэ
хэлэхэ аргамгyй. Ешигмаагай тyрэhэн эхынь hэшхэлээр… нарайлха
сагыень тоолоод yзэхэдэнь, ши эсэгэнь болонош…
– Хэшэгмаа эхэнь тооложо гаргаа гэнэ гyш?
– Тиигээ... Хyлисэ, нyхэр, шамайе этигэхэгyй, yнэншэхэгyй
гэжэ hанажал байгаа hэм. Теэд тyрэhэн эхэ Хэшэгмааень хайрлыш.
Эхэ басаган хоёр хамаг бyхы нюусаяа хоорондоо хэлсэдэг гээшэ.
Тyрэhэн эсэгэнь басагантаяашье, hамгантаяашье yнихэнэй хooрэлдэхэеэ болинхой. Хэшэгмаа зээгээ Энхэ-Нугада байдаг гэртээ харана: Ешигмаа нарайгаа эхэдээ орхёод, ажалдаа гаранхай. Ажалаа
орхёо hаа, наадажа байhан гол рольhоо болихоhоо айна. Тэрэ
угжын yхибyyниинь hараhаа yлyyхэн боложо байна. Мэдэгмаа
хyхэеэ хyхyyлдэг хаш. Хэрбээ ooрынгoo yхибyyе хараха гээ hаа,
Энхэ-Нуга ошыш!..
– Бодожо yзyyжэб...
– Нялха нарай yхибyyн зэмэтэй бэшэ, харин та хоёр уулзажа,
даруу номгоноор хooрэлдэжэ, энэ хэрэгээ шиидхэгты, дахин уулзатараа баяртай, – гээд, Баян-Далай сарбуугайнгаа часы хараhаар,
hууриhаа бодожо, yргэбшэ сyyмхэеэ ээм мyрэдoo hуйбадан тээгээд,
автобусой вокзал тээшэ алхалшаба.
Ринчин гансааран hандали дээрэ yлooд, сарбуугайнгаа часые
хаража, хyндэ баани барихаяа хойшолуулха гэhэн бодолдо абташаба. «Нялха нарай yхибyyн зэмэтэй бэшэ. Ши тэрэнэй эсэгэнь болонош», – гэжэ Баян-Далайн хэлэhэн yгэнyyд тэрэнэй шэхэндэ
дахяад соностоходол гэбэ.
«Яалтайб? Хэнтэй энээн тухай зyбшэлтэйб? Тyрэhэн эхэмни хажуудам байгаа hаа, нэгэ зyбтэй юумэ хэлэхэ hэн. Мyнoo энхэргэн
hайхан эжымни хойто зyгтэ яажашье байгаа юм даа? Yнгэрэгшэ
yбэл эжытэеэ телефоноор хooрэлдэхэдэмни: «Yбэлэй хyйтэндэ yмдэхэ хубсаhатай гyш? Хyл болон толгойгоо дааража бy яба», – гэжэ
хэлээ hэн. Эхэ хyн yхибyyдтээ hанаагаал зобожо ябадаг гээшэл ха»,
– гэжэ тэрэ сэдьхэмсээрээ, хэдэн жэлэй саана хадамда гарангyйгooр
гэртээ тyрэhэн эгэшэ болон эхэеэ hанаандаа оруулжа, нюдэнэйнгoo
урда бии болгон харахадал гэнэ.
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* * *
…Ринчинэй эгэшэ хотодо оёдолшоноор хyдэлжэ эхилхэдээ,
ажалайнгаа хажуудахи нэгэ айлай багахан модон гэртэнь байдаг
болоо hэн. Удангyй басаганайнгаа нарайлхаар дyтэлхэдэ, хyдooдэ
хyбyyнтэеэ байhан Hама нарайень абалсахаяа хото ерээ бэлэй.
Тэрэ yедэ хyдooдэ ажаллажа байhан Ринчин Юмжэд эгэшэеэ
нарайтайнь нарайлалгын гэрhээ гаргалсахаяа Улаан-Yдэ ерээд,
хyбyyгээ хyлеэжэ байhан эхынгээ багахан модон гэртэ оробо. Hама
тyрэhэн хyбyyгээ харахадаа, баярлажа мэндэшэлээд, басаганайнгаа
нарайе мансылха одеяло орон дээрээ табяад, монсогойлжо орёоhон
бyдoo задалжа, нарай нялхые хубсалуулха нимгэн самса, бyд малгай
гэхэ мэтэ юумэ шалгажа харана.
– Hууринууд хэрэгтэй, – гээд, Hама наймааhаа худалдажа
абаhан шэнэ пумажай бyдoo абажа, альгаяа дээгyyрнь ябуулжа эльбээд, нэмэбэ. – Зooлэхэн, урихан байна. Yшoo юун хэрэгтэй бэлэй?..
Зай, хyбyyн, hуужа эдеэлэе, шамайе хожомдохонь гэжэ hанааб,
нюур, гараа угаа... Нарай yхибyyе муухай гараараа барижа, амаяа
хасартань абаашажа бy таалаарайш. Нарай yхибyyн тооhордог юм.
– Тооhорхо гэхэдээ, юун гэнэбта? Ойлгуулыт, – гэжэ нюур, гараа угаалнигhаа угаажа зогсоhон Ринчин hураба.
Hама эдеэ хоол багахан стол дээрэ табяад, хоёр аягада гyсэhoo
hyлэнхэй сай гоожуулхадаа:
– Hагсаржа болохо гэнэлби дээ, – гэбэ.
– Hагсарха гээшыетнай баhал ойлгоногyйб? – гээд, Ринчин
угаалнигай хажуудахи хадааhанhаа yлгэhэн аршуулаар нюур, гараа аршаад, столой саана hууба.
– Гэнтэ yбшэлжэ, амияа табижа болохо гэнэлби дээ. Ши hамга
абахаар болоош. Hамга абахадаа, нарайтай болоходоо, олон юумэ
мэдэхэш. Минии мэндэ ябахада, hамгатай, yхибyyтэй болоболшни,
hайн байгаа. Би таанадай тyрэhэн эхэ hэн тула, yхи хyyгэдыетнай
абалсаха, мэдэхэгyй юумыетнай хэлэхэ, заажа yгэхэ hэм дээ. Ииhээр
ябахаар болохомнай, эдеэлэ, сайла, – гээд, Hама хyбyyнтэеэ зэргэлэн hуужа эдеэлхэдээ, нютагайнгаа hонин hурана.
Ринчин эжынгээ hонирхоhон юумэндэ богонихоноор харюусаха хоорондоо хоёр орон табиhан багахан гэрыень хаража, гурбадахи ороной багтаха газарай yгы байhые ойлгобо.
– Зай, хyбyyмни, юу бидэндээ асарбаш? Юу асархабши дээ,
ганса yнеэгээ тоншоо бэлэйбди. Тэрэ yнеэн бидэниие hy, зooхэйгooр нилээд тэжээhээр, хyгшэрoo юм. Амиды мэндэ ябаа hаа, yхэр
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малшье, зooри зooшэшье олдохо дээ. Минии нютагаа бусахада,
hyтэй yнеэ барина бэзэбди. «Басаган хyн хариин, хyбyyн хyн ooрын»
гэлсэдэг. Ши намайе yргэхэ хyмни гээшэш…
– Юмжэд эгэшэ хадамгyй гy? – гэжэ Ринчин hураба.
– Хадамгyй. Бурууниинь манай, бухань хyнэй дээ, – гэжэ Hама
хyйтэншэгooр хэлээд, халта дуугай боломсоороо, yргэлжэлyyлбэ.
– Теэд яахаб, бидэнтэеэ байха гyб дээ.
Ринчин ooртoo орон табиха сyлoo газар хараашалаад:
– Эжы, би хyдooдoo олоhон бyхы мyнгoo абаад ерээб. Танда
yгэхэмни гy? – гэжэ дурадхаба.
– Болоо, болоо, ooртэш байг. Энэ тэрэ юумэ абахада хэрэгтэй
болохо. Басагаяа нарайтайнь гаргахаяа нарайлалгын гэртэ мyнoo
ошоходоо, докторнуудта, медсестрануудта сэсэг намаа, конфетэ,
торт болон шампаан абахабди. Энэ хотодо тиимэ гуримтай юм ха,
– гээд, Hама хyл дээрээ бодожо, хооhорhон аягануудаа, тоhо болон
хилээмэнэй зyhэмyyдые сааша-наашань хэбэ.
– Эжы, би таанадтаа ерэнгээ ерэбэб. Али нэгэ ажалда орожо,
алта мyнгooр таанадтаа туhалхаб. Баймга hайн байра бэдэрхэбди.
– Хyбyyмни, hайнши дээ. Булта бидэнэр хотын болохомнай
гээшэ гy? Юрэдoo, хyбyyдэй нэгэн тоонто гуламтаяа орхидоггyй юм
дээ, – гэжэ Hама хэлээд, нарайлалгын гэртэ ошоходоо абаад ябаха
юумэнyyдээ суглуулшаба.
– Эжы, би хyдooдэ балай ехэ олзо олоногyйб, яагаад та хоёрто…
гурбанда туhалха болонобиб? Эндэ олзотой хyдэлмэри бэдэрхэб,
хажуудатнай байхаб…
Эхэ хyбyyн хоёрой хooрэлдoo энэ тэдыгээр дyyрэбэ. Нютагhаа
гараhанhаа хойшо голхоржо, хотодо хyсэд hайнаар дадажа hураагyй Hама хyбyyндээ монсогойлжо уяhан хоёр юумэнyyдээ барюулаад, газаашаа гаража, yyдэеэ суургалаад, гээхэгyй гэжэ бyдэй yртэhooр уяhан тyлхюурээ сyyмхэхэндээ хэбэ.
– Ногоон базаар ошоё, тэндэhээ энэ-тэрэ юумэн абахабди, –
гэжэ Hама хэлээд, эндэхи дyтын газарнуудые мэдэхэ болоhон тула
тyрyyлэн алхалшаба.
Удангyй тэдэ хоёр hубарилдаhаар ногоон базаарай yyдээр досоонь оробо. Ногоон шэрээр шэрдэhэн томо модон гэр соо наймаа
хаража ябаhан хyнyyдэй олон гээшэнь гайхалтай. Тэндэхи хyн зоной хooрэлдooн зyгын yyр мэтээр дyнгинэлдэнэ. Наймаашан
эхэнэрнyyд хyнyyдые алад гаргахагyй гэжэ эд товар болон эдихэ,
ууха юумэнyyдээ магтана, дурадхана. Урдань ябаhан Hама сэсэгyyдые худалдажа байhан нэгэ армянай хажууда ошоод тогтошобо.
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– Эжы, би абаhууб, – гээд, Ринчин хоёр сэсэг абажа, тэдэнээ
эжыдээ yгooд, костюмайнгаа дотор хармаанhаа мyнгэнэйнгoo
сyyмхэ гаргаба.
– Мyнгoo холо саана хадагала. Ябадалдаш гуталайш улые хулуудаг эрдэмтэй хулгайшад дyyрэн байха, – гэжэ Hама хyбyyндээ
hанаагаа зобонгёор шэбэнэжэ хэлээд, гайхангяар yргэлжэлyyлбэ. –
Юундэ хоёр сэсэг абабаш?
– Кинодо харахадамни, нэгэ эрэ хyн нарайлhан hамгандаа болон врачта сэсэгyyдые барижа байгаа hэн.
– Ши Юмжэдэй yбгэн бэшэ, дyyнь ха юмши?
– Дyyнь hэн хойноо эгэшэдээ сэсэг бэлэглэхэб, врач, медсестранууд намайе yбгэниинь гэжэ hанаг лэ.
– Зyб хэлэнэш. Зай, абаад, хойноhоомни даха. Энэ ногоон базаа
рай саада захада тэбхэр томо саарhан ханзатай конфетэ, торт байгаа hэн, – гээд, Hама хyбyyгээ дахуулан саашаа ошожо, тэрэ хэлэhэн юумэнyyдээ хyбyyндээ абхуулба.
Ринчин эхэтэеэ газаа гараад, трамвайн тогтодог газарта ошожо
ябахадаа, шампанска абахаяа мартаhанаа hануулба. Хотын магазинуудта ямар юумэнэй хаана байдагые мэдэхэ болоhон Hама
зyyн гараараа зангаад:
– Эндэш байдаггyй, харин нарайлалгын гэрэй хажуудахи магазинда тэрэ тэнзэгэршни байгаа hэн, тэндэhээ абахабди, – гээд,
трамвайда hуухаяа оошор эзэлэгшэдэй хойно зогсожо, гартахи
сэсэгyyдээ yнэрдooд абаба.
Эхэ хyбyyн хоёр трамвайда ороод, нэгэ hуурида зэргэлжэ hууба.
Ринчин ямар магазин болон эмхи зургаануудай хаана байдагые мэдэхэ гэжэ трамвайн сонхоор хоёр тала тээшээ харана. Hама, маани
уншаhан юумэндэл, аман соогоо юушьеб гyбэрнэ.
– Эжы, мyнooдэр гаргаха гээ хадаа, хоюуланайнь бэе тамир бараг байха даа, – гэжэ Ринчин эжынгээ hанаае тэгшэлнэ.
– Hаалта бy хэ! Трамвайн тогтодог тэндэхи буудалнуудые тооложо hуунаб. Шyдхэр абаг ехэ, шинии дуугархада, шамтай шашалдахадаа, тооложо hууhан тоогоо hамаржархибаб, – гэжэ Hама хэлээд, хyбyyн тээшэ хёлойбо.
– Эжы, бууха газараа кондукторhаа hурахада, хэлээд yгэхэл, –
гэжэ Ринчин хэлэбэ.
Hамын трамвай болон автобусуудай тогтодог буудалнуудые
тооложо, хyрэхэ газараа хyбyyндээ мэдyyлбэ. Ринчин бууха газараа
кондукторhаа hуража мэдэбэ.
– Хyбyyн, мyнoo буухамнай. Кондукторhаа энэ тэрэ юумэ hу112

ража, ажалыень бy hаатуула, – гэhээр, Hама трамвайн yyдэн тээшэ
ошобо.
Кондуктор эхэнэр гартаа сэсэгyyдые бариhан Hамын хаана
хyрэхэеэ хyбyyндээ хэлэhые гансата тухайлаад, тэдэниие нарайтай
болоhоорнь амаршалаад, уриханаар энеэбхилэн yдэшэбэ. Эхэ
хyбyyн хоёр зуурандаа магазинhаа шампанска абаад, нарайлалгын
гэртэ оробо. Таба-зургаан хyнyyд коридорой ханын захаархи hандалинууд дээрэ hууна. Нюргаар уташаг, шэг шарайгаар сэбэршэг
хyбyyн гартаа сэсэг баринхай юумэ уулзалгын тэрэ коридор соогуур урагша-хойшоо ябуултана. Эхэ хyбyyн хоёр угтан абадаг
таhалгада оробо.
– Таанад хэндэ ерээбта? – гэжэ сагаан халаадтай залуухан басаган столой саанаhаа илдам зохидхоноор hураба.
– Мyнooдэр Балданова Юмжэдые долоодохи палатаhаа гаргаха hэн, – гэбэ Hама.
– Ойлгооб. Эдэ абаад ерэhэн юумэнyyдээ орхигты, коридор соо
hуугаад хyлеэгты, – гэжэ тэрэ басаганай хэлэхэдэ, эхэнь хyбyyнтэеэ
гаража ябатараа, богоhо дээрэ тогтоод:
– Тэдэ хоёроймнай бэе тамир ямар гээшэб? – гэжэ hураба.
– Hанаагаа бy зобогты, hайн хадань мyнoo нарайлалгын гэрhээ
гаргахань. Таанад хyлеэжэ байгты, дуудахабди, – гэжэ тэрэ басаган
хэлэбэ.
Угтан абадаг таhалгаhаа гарахадаа, Hама сэсэг бариhан
yнooхи хyбyyнтэй yyдэнэй наана мyргэлдэхэ тооной уулзашаба.
Тэрэ хyбyyн Hамаhаа хyлисэл гуйгаад, yнooхил hанаа-yнooндэ абтажа, угталгын коридор соогуур ябуултана. Hама hуури эзэлhэн
хyбyyндээ ошожо, хажуудань зэргэлжэ hуугаад, баглаа сэсэгyyдые
бариhан yнooхи хyбyyе хайрлангяар хараад: «Энэ хyбyyн yхибyyгээ, hамгаяа харахаяа ехэл яарана дээ»,– гэжэ сэдьхээд:
– Энэ хyбyyнэй hамган ямар талаантайб дээ, тиихэдэнь минии
Юмжэд… – гэжэ дутуу хэлээд, hанаа алдаба.
Ринчин эгэшынгээ нарайлалгын гэрhээ гаргалсаха yбгэнгyй
байhанда халаглаhан эжынгээ, hанаа сэдьхэлыень тэгшэлхэ гэhэндэл, гар дээрэнь гараа табижа:
– Эгээн дyтын бидэ хоёр байна ха юмбибди, – гэжэ шэбэнээд,
хажуудахи hандали дээрэ табиhан томохон сyyмхэ хаража: «Энэ
хyбyyнэй сyyмхэ гээшэл ха»,– гэжэ багсаална.
Саг аалихан ошожол байба. Бэриеэ гy, басагаяа гy, али hамгаяа
нарайтайнь хyлеэжэ hууhан хyнyyдтэ саг тогтошоhон шэнгеэр удаа
шарна. Илангаяа урагша-хойшоо ябуултаhан хyбyyндэ удаан болоhон шэнги...
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– Ши, хyбyyн, яатараа ябуултанаш, бидэнэй hанаа зобоонош!
Сyyмхынгээ хажууда hуу! Оошоргyйгooр тэдэнииеш асархагyйл.
Шамайе дуудаха. Ходик часын хэлэн мэтээр бy ябуулта, – гэжэ тэдэнэй дунда hууhан наhатайшаг нэгэ эрэ хyн хэлэбэ.
Тэрэ хyбyyн тэндэ hуугшадай hанаае зобоожо байhанаа ойлгоо
юм гy, али хэлэгшэ хyнэй yгые дуулаа юм гy, сyyмхынгээ хажууда
ошоод, hуушаба.
– Баарhан, эсэгэ болоhон энэ хyбyyн hамган yхибyyн хоёртоо
hанаагаа зобонгyй яахаб дээ. Энэ хyбyyе hаяшаг эндэл хараа hэм,
– гэжэ Hама хyбyyндээ шэбэнэн хэлэбэ.
Энэ yедэ угтан абадаг таhалгын yyдэн нээгдэжэ, сагаан халаадтай, сагаан бyдooр оёhон тоорсог малгайтай залуухан басаган толгойгоо бултайлгаад, нарайлhан эхэнэрэй фамилиие хэлэжэ, эндэhээ
гэртээ абаашахаяа ерэгшэдые уриба. Урагша-хойшоо ябуултаhан
хyбyyндэ сухалтайгаар хэлэгшэ yнooхи хyн нэгэ эхэнэртэй hууриhаа
бодожо, баглаа сэсэгyyдээ урдаа барижа, шала дээрэhээ сyyмхэтэй
юумэеэ абаба. Тиигээд тэдэнэр дуудагша басаганай таhалгада
оробо. Арба гаран минутын yнгэрхэлooр, мансытай yхибyy тэбэриhэн тэрэ хyн, хойноhоонь баглаа сэсэг бариhан нарайлhан эхэ
тэндэ орогшо эхэнэртэй баяртайгаар хooрэлдэhooр гараад, коридорой ехэ yyдэн тээшэ алхалшаба. Баймга оошороороо хэдэн
хyнyyдэй нарайлhан эхэнэрнyyдые нарайтайнь гэртээ абаад ябахада, коридор соо hуугшад yсooрбэ.
Сагаан тоорсог малгай yмдэhэн yнooхи басаган таhалгынгаа
yyдые багаханаар нээгээд:
– Балдановада ерэгшэд орогты, – гэжэ уриба.
Hама hууриhаа бодожо, платиингаа уршын алдаhан хормойе
татан эльбэбэ. Ринчин баряад байhан сэсэгyyд болон хажуудаа табяад байhан сyyмхыень абаба. Сэсэг бариhан yнooхи хyбyyн тэдэ
хоёрой халта удаашархые hамбаашалжа, гyйдэлooрoo тэрэ таhалга
руу оробо.
– Энэ хyбyyн тэндэ бидэнhээ урид орошобол. Балдановада
ерэгшэд гэбэ бэшэ гy? – гээд, Hама хахад харгыдаа тогтошобо.
– Тиигээ, тиигээ… Юмжэд гэжэ хэлээгyй. Балданова Юмжэд
hээ бэшэ хэн байхаб, – гэжэ Ринчин мэдээрхэбэ.
– Магад, ондоо Балданова, халта хyлеэжэ баглая, – гээд, Hама,
хyлoo тушуулhан юумэндэл, тогтоhон газартаа хyдэлэнгyй, зогсобо.
– Ороё, юун болоо юм, ондоо hаань, hooргoo гарана бэзэбди,
– гэжэ Ринчин хэлээд, yyдэ нээмсээрээ, толгойгоороо тэрээн уруу
зангажа, эхэеэ хyлеэбэ.
Hама yгыень дуулаагyй хyбyyндээ дураа гутажа, хyйтэншэгooр
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урдаhаань хёрбойн хараад, тэрэ таhалгада тyрyyлэн оробо. Тэдэниие дуудагша басаган yгы, харин тyрyyн тэндэ hууhан басаган
столойнгоо саана, эхэнэр эрэ хоёр докторнууд «Т» yзэг болгожо урдань табиhан столой хажуу талаар hууба. Сэсэг барижа, сyyмхэеэ
шала дээрэ табиhан залуу хyбyyн тэдэ докторнуудай урда hууба.
Эхэ хyбyyн хоёр Юмжэдoo yгылэн хараhанай hyyлдэ, докторнуудые мэндэшэлээд, тyлгyy байдалда ороhоноо тэндэ hуугшадта мэдyyлэн, тэбдэнги юумэд зогсобо.
Урдахи стол дээрэ хэбтэhэн саарhануудые хаража hууhан доктор эхэнэр орогшодые мэндэшэлээд:
– Таанад… Балданова Юмжэдэй хэд болонобта? – гэжэ hураад,
хоёр эрэшyyлые ээлжэлyyлэн хараба.
– Би тyрэhэн эхэнь гээшэб, энэ хyбyyн дyyнь болоно, – гэжэ
Hама харюусаба.
– Y-yy! Та Юмжэдэй эжы болоно гээшэ аалта? – гээд, тэндэ
тyрyyн орогшо хyбyyн бушуу тyргooр хyл дээрээ бодоод, Hамада
hуухыень hуурияа дурадхаба.
– Тиимэлби дээ. Тиихэдээ ши... Магсар болоно гээшэ гyш дээ?
– гэжэ Hама hураад, урал дээгyyрээ урихан миhэрэл гyйлгэhooр,
стул дээрэ hуушаба.
Магсар Юмжэдэй тyрэлхидтэй танилсажа, гараа барилсаба.
Эхэ хyбyyн хоёр тэрэниие yхибyyтэй болоhоорнь амаршалба. «Дасан зyб лэ ошоо байнаб. Зyб лэ сэржэм yргyyлээ, ламада зyб лэ маани,
мэгзэм уншуулбаб. Бурхан туhалба ха юм дээ», – гэжэ Hама сэдьхэжэ hуухадаа, Магсарые ooгшooн, уриханаар харана. Энэ yедэ тэдэниие дуудагша медсестра мансытай yхибyy тэбэринхэй, Юмжэд
хyхюухэнээр миhэрhээр, тэрэ таhалгада оробо. Тэндэ hуугшад
булта хyл дээрээ бодобо, сэсэгyyдые барилган, амаршалган, абажа
ерэhэн юумэнyyдээрээ столой оройе бyрхooбэ. Томонууд фужернyyдтэ шампанскын аягалагдахада, нарайда зорюулhан yреэлнyyд
зэдэлжэ, баяр ёhололой багахан найр болобо…
* * *
«Тиихэдэ бидэнэр ээлжэлэн байжа, Магсар Юмжэд хоёрой
тyрyyшын yхибyyе хараа бэлэйбди. Эжымни дасан дугангаар ябаа,
Магсарта уулзахаяа ажалданьшье, байдаг хамтын байраданьшье
ошоо hэн, теэд уулзажа шадангyй, Юмжэдэйнгээ бэшэhэн запискые
вахтер эхэнэртэ орхиhон байгаа. Эхэ хyн yхи хyyгэдэйнгээ хойноhоо ябадаг гээшэ ааб даа. Мyнoo би ooрoo эсэгэ болобоб, теэд
басагаяа хараагyй зандаа байнаб. Хажуудам эжымни байгаа hаа,
115

намда яаха-хээхэ тухай нэгэл юумэ хэлэжэ, заабарилжа yгэхэл hэн»,
– гэжэ Ринчин тyрэhэн эжыгээ yгылэн халаглаба.
Басагатай болоhондоо баярлаhан Ринчин ногоон базаар орожо,
яблоко, хоёр хабтагархан шоколад болон нэгэ шэл архи абаад, ба
рилгашадайнгаа хамтын байрада ерэбэ. Yyдэ hахидаг Мария Михайловна тэрэнэй баяртай шэг шарай харамсаараа, тэрэниие ямар
юумээр амаршалхаяа ойлгожо ядашоод:
– Зай, хyбyyмни, юун болооб? – гэжэ hураба.
– Намайе амаршалагты, эсэгэ болооб! – гээд, Ринчин зэр зэбсэгyyдэйнгээ хайрсаг шала дээрэ, сеткэтэй юумэнyyдээ вахтёр
эхэнэрэй стол дээрэ табиба.
Мария Михайловна тэрэнэй гар барижа амаршалаад:
– Басаган гy, али хyбyyн гy? – гэжэ hураба.
– Басаган…
– Hайн гээшэ, болоо, болоо!... Yхибyyдэй ехэнь басаган байбал
– дээрэ юм, хожом хойно дyyнэрээ абалсаха. Ши тэдээндээ, нарайлалгын гэртэ ошоходоо, сэсэг абаарай, – гэжэ Мария Михайловна
дурадхажа, тэрэнэй тyрэ найраа хээгyйень мэдээшье hаа, хэзээ тэрэ
нээ хyсэлдyyлхэ тухайнь hурабагyй.
Ринчин сеткэ сооhоо яблоко болон хабтагар шоколадуудайнгаа нэгые тэрэ hамганда yгooд:
– Мyнooл hая дуулабаб, басагамни hаял hара хахадтай боложо
байна, хyдooдэ юм ха, – гэжэ хэлэбэ.
– Тэдэнээ эндэ асарыш, таанадта нэгэ таhалга олдохо байха,
харин баймга ажалhааш байра yгэнэ ааб даа.
– Эхэнь эндэ юм, басаганиинь гэртэхиндэнь байна…
Мария Михайловна халта бодолгото болоод:
– Тиихэдээ шамда шиидхэгдээгyй асуудал бии юм байна, гэртэхидынь шамда дурагyй аал? – гэжэ hураба.
– Гэртэхидынь дуратай, теэд ooрoo…
– Тэрэ хамаагyй, баймга эхэтэйнь yгэеэ ойлголсохо байхат, шам
hаа yхибyyтэй болоод, хайшаа холо ошохоб даа, – гэжэ Мария Михайловна мэдээрхэжэ, тэрэнэй hанаае тэгшэлбэ.
– Тиигээ hаань, hайн бэлэй, – гээд, Ринчин сеткэтэй юумэеэ болон хайрсагаа абаба.
– Шинии хатаниие хараа hэн гyб, али yгы гy? Ши тэрэнээ эндэ
асараа hэн гyш, али yгы гy? – гэжэ хамтын байрын хyбyyдтэ эхэ
шэнгеэр ходол hанаагаа зободог болоhон тэрэ эхэнэр hураба.
– Нэгэ дахин хараhан байхат…
– Оройдоол нэгэ дахин гэжэ гy? Тэрээнтэеэ намайе танилсуу
лаагyй юм гyш?
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– Танилсуулаа hэм, мартаат. Yндэр, набтараараа минии зэргэ,
сэбэр hайхан шарайтай юм.
– Зай, зай, hанааб... Урал, ама, нидхэеэ шэрдэhэн, зураг шэнги
басаган шамайе хyлеэгээ hэмнай даа. Тэрэнэй шамайе хyлеэжэ
ядаад, ябаха гэхэдэнь: «Хyлеэгты, ерэхэ дyтэлoo»,– гээгшэ бэлэйб.
– Тиимэ, тиимэ, тэрэл басаган…
– Гэр байратай юм гy?
– Байратай... Петя бидэ хоёрой таhалгаhаа халта ехэшэг юм…
– Yглooдэрhoo ши ноёдтоо hамгатай, yхибyyдтэй болобоб,
байха байра хэрэгтэй болоо гэhэн мэдyyлгэ бэшэ. Шинии барилгын
газар, завод хоёр айл бyлэ болоhон залуушуулда болбосон тyхэлтэйшье бэшэ hаа, модон гэр yгэдэг юм, – гэжэ Мария Михайловна
тэрээндэ заабари заршам хэлэбэ.
Ринчин тэрэнэй хэлэhые зyбшooжэ, толгойгоо дохёод, ooрынгoo таhалгада хyрэжэ, тyлхюурээ абахаяа хармаанаа hуулижа байтараа, yyдэнэйнгээ нээлгээтэй байhые обёороод, тyлхиhooр досоонь
оробо. Петя галстугаа уяжа, шкафайнгаа гэрэлэй урда зогсобо.
Хайшаашьеб ошохоёо тyхеэржэ байhан тэрэ стол дээрэ яблоко болон хахадые хараад, Ринчиниие гайхангяар харашана.
– Бишни эсэгэ болооб, – гэжэ Ринчин хэлээд, баряад ябаhан
хайрсагаа орон доогуураа тyлхибэ.
Петя тэрэнэй гар адхаад:
– Амаршалнаб! Хэзээ? Хэнhээ? – гэжэ hураба.
– Хотын сээнтэртэ Баян-Далайтай уулзааб. Тэрэ Ешигмаагай
намhаа басагатай болоhон тухай дуулгаа, – гэжэ Ринчин баяртайгаар хэлээд, нэгэ нэгые барихые дурадхаба.
– Хyлисэ, би нэгэ басагантай уулзаха hэм, яаража байнаб, хожом, зай гy? Теэд ши минии басаган гэжэ хаанаhаа мэдэбэш, магад, ондоо хyнhoo аалам? Олохон хyбyyдэй толгойе эрьюулhэн эмэ
юм даа. Бишье тэрэнэй хойноhоо гyйгooгшэ бэлэйб, сэхынь хэлэбэл, гологдоо hэм, эмэ гэhэндэм, намайе хyлисэ. Хаhа саг соогоо
тэрээнhээ холодогшом hайн гэжэ hанагшаб. Yдэшэлэн орой ерэхэдээшье болохоб, юун болоно даа, дахин уулзатараа баяртай, – гэжэ
тэрэ хyйтэншэгooр хэлээд, таhалгаhаа гараба.
«Энэ нyхэрни минии баярые хубаалдахагyй байна, ooрoo тэ
рээндэ yнэхooр гологдоо юм гy, али намда атаархаба, жyтooрхэбэ
гy?» – гэжэ Ринчин ooртoo hанаад, халуухан сайгаа уужа, колбаса
болон тоhотой хилээмэ эдеэд, архияа саашань хэжэ хадагалба, нэгэ
яблоко абажа угаагаад, орон дээрээ хэбтэмсээрээ, тэрэнээ хазан
байжа, олон табые ухаалдиба.
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4
Урин дулаанай ерэхэдэ, Улаан-Yдын гудамжаар ургадаг уляан
гирнуудай, Yдэ голой эрьеэрхи бургааhануудай гyлгэд сайбар хyхэ
yнгэтэй болон пэсхылдэhээр, набша намаануудаа бултайлгажа
эхилбэ. Hyниндoo дулаан хоноходонь, эрхын хюмhанай зэргэхэн
болоhон набшаhанууд yглooнэй улаан нарые yдэр бyхэндэ угтажа,
улам утаханууд болоходоо, оршон тойрониие ногооруулан шэмэглэбэ. Гэбэшье, хотын баруун хойто зyгэй yндэр уулануудай нюсэгэн оройнууд саhан малгайнуудтаяа зандаа тобхойлдоно.
Ринчин ажалhаа хэдэн хоногой амаралта абажа, нэгэдэхи курсынгаа тyгэсхэлэй шалгалтануудые тушаахын тyлoo yдэр, hyниие
илгангyй, номоо yзэбэ. Yнгэрэгшэ yдэрнyyдтэ Ешигмаа болон нарай нялхаяа мартаhан тэрэ hyyлшынгээ шалгалтые муу бэшээр тушаагаад, хамтынгаа байрада бусажа, хубсаhа хунараа тайлангyй
орон дээрээ хэбтээд:«Минии гурбатай-дyрбэтэйхэн байхада, хyршэмнай нарайтай боложо, hамгаяа больницаhаа асараагша hэн. Би
тэрэ yхибyyень хараха, наадаха гэжэ гэртэнь ороогшо hэм. «Жаахан байна, хойто жэлhээ наадахадаш болохо. Хожом хойно
хyбyyемнай аха мэтээр дахуулжа ябаарай. Мyнoo хасарыень таалыш даа», – гэжэ гэртэхидынь намда хэлээ бэлэй. Би yлгы соо хэбтэhэн yхибyyнэй зooхэй шэнги yнжэгэн зooлэхэн хасарыень таа
лаагша hэм. Мyнoo Ешигмаагай… минии басаган эгээл тиимэ
хасартай байха даа», – гэжэ бодолдо абтан байтараа, бyхэ нойроор
унташаба.
Нэгэ хэды саг болоод hэрихэдэнь, тэрэнэй толгой яншана,
шэхэнyyдынь шааялдана. Тэрэ угаалнигта нюураа угаагаад, магазинай хаагдаагyйдэнь yрдихэ гэжэ таhалгаhаа гараад, доодо дабхарта бууба. Тугаархана yyдэнэй hахюулда yгы байhан Мария Михайловна столойнгоо саана hууба. Ринчин тэрэниие мэндэшэлээд,
нэгэ-хоёр yгэ андалдангyйгooр хажуугаарнь yнгэрхэеэ тэбшэжэ
ядаад, тогтошобо.
– Хэр шалгалтануудаа yгэбэш даа? – гэжэ вахтер эхэнэр hураба.
– Hайн…
– Hайнаар тушааhандаа, намайешье баярлуулбаш. Yхибyyндэ
хэзээ ошохошниб?
– Мэдэнэгyйб, ажалдаа гараха болошобоб. Магад, эндyy-алдуу
болоо аалам…
– Инаг дуратай басаганайнгаа тyлoo тэмсэхэ ёhотойш. Хyбyyд
hамга хэхэ гэhэн басагаяа бусадта буляалгуулхагyй гэжэ наншалдадагшье ушар бии юм, – гэжэ Мария Михайловна хэлэбэ.
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– Би хyнтэй наншалдажа шадахагyйб, – гэжэ Ринчин yнэн
сэхэеэ хэлэбэ.
– Шамайе мэдэнэб, ши дан даруу зooлэн зантайш, сагаан сэдьхэлтэйш. Гэбэшье, тэмсэхэ, тэмсэхэ, yшoo дахин тэмсэхэ ёhотойш,
– гэжэ тэрэ эхэнэр хэлээд, хайрлангяар урдаhаань харашаба.
Ринчин тэрэнэй hургаал-заабаридань баяр хyргэжэ, yгэ дуугyйгooр толгойгоо дохижо, газаашаа гараад, yнишье болонгyй, хажуудахи магазинhаа хилээмэ, тоhо, элhэн саахар болон эльгэ дотороор
хэhэн колбаса абаад, хамтынгаа байрада бусаба.
– Ринчин, шамда нэгэ эхэнэр ерээд, хyлеэжэ hууна, – гэжэ Мария Михайловна хэлэбэ.
Наhатайшаг нэгэ эхэнэр yyдэнэй хажуудахи диван дээрэhээ бодожо, Ринчиндэ дyтэлбэ. Ринчин тyрyyшээр тэрэ эхэнэрые гайхан
хаража байтараа, Ешигмаагай эжынь гэжэ таняад, урал дээгyyрээ
урихан миhэрэл гyйлгэжэ, урдаhаань угтан, нэгэ-хоёр алхам хэбэ.
Ешигмаагай эхэ yнгэрhэн нэгэ жэл соо тад ондоо болошонхой
байба. Тэрэнэй маряатай бyдyyн бэе шууража, танихын аргагyй болотороо туража, булсагар улаахан хасарнуудынь yгы болошоhон,
шэг шарайнь хубхин сагаан, yргэнyyдэйнь яhанууд гyрылдэн бултайлдашанхай харагдана.
Тэдэ хоёр амар мэндэеэ андалдан байжа, гар гараа барилсаба.
Ринчин Ешигмаагай эжын уриханаар энеэбхилхэдэнь, нюдэдэйнь
шэгшэгyyдэй уршалаатадагые, булсагархан хасарнуудайнь хонхойл
додогые hайшааhанаа hанаадхиба. Теэд тиихэдэ тэрэнэй hайшаа
hан тэдэ уршалаа болон хасарнуудайнь хонхорхонууд харагдабагyй.
– Минии таhалгада ороё, бэе тамиртнай хэр бэ? – гэжэ асуу
hаар, Ешигмаагай эжые hугадан хyтэлжэ, хоёрдохи дабхарай
гэшхyyр ooдэ аалихан алхалба.
– Гэмгyй, зай, хyбyyмни, ooрoo хэр байнаш? – гэжэ Хэшэгмаа
hураба.
– Гэмгyй. Таанад?
– Бултадаа гэмгyйбди, баяр гэхэдэ, манай бyлэдэ нэмэлтэ ерэнхэй.
– Мэдэнэб, дуулаа hэм. Нарайтнай хэр гээшэб?
– Hайн. Угжа хyхэнэ, yдэр бyхэндэ томожожол, улам хомхой
боложо байна.
Тэдэнэр гэшхyyрээр хоёрдохи дабхарта гараба. «Ешигмаагай
эжы ямар хэрэгээр намда ерэбэб? Нарайнь hайн гэнэ, теэд ямар
нэгэ юумэн болобо гy? Намhаа ерэhэн хэрэгээ нюунал ха», – гэжэ
Ринчин сэдьхэнэ.
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– Зай, хyбyyмни, гарыемни таби даа. Би унахагyйб, шамайе дахаад, хойноhоош ябаhууб, – гэбэ Хэшэгмаа.
Ринчин ooрынгoo таhалгын yyдэ нээжэ, Хэшэгмаае урдаа оруулжа, асарhан сеткэтэй юумэеэ стол дээрэ табижа, стол дороhоо стул
татажа гаргаад:
– Эндэ hуугты, хyлнyyдээ амаруулагты, – гэмсээрээ, зайн галаар хyдэлдэг сайр сагаан гyсэдэ уhа хээд, стол дээрээ табижа, шнурыень розеткэдэнь хадхаба. – Сай уухабди, эдеэлхэбди, уhан сагтаа
бусалха…
Хэшэгмаа стул дээрэ hуугаад, байра соохи юумэнyyдыень хаймадан хараашална. Хамаг бyхы юумэнyyдэй эмхи гуримтайгаар
байра байрадаа байхадань, энэ таhалгын эзэдэй нарин нягтые ойлгоно. Ринчин костюмаа тайлажа, шкаф соогоо yлгooд, угаалнигтаа
ошобо. Гyсэтэй уhан шааяжа эхилхэдэ, Хэшэгмаа хyл дээрээ бодожо, Ринчинэй сеткэ сооhоо эдихэ юумэнyyдые гаргажа, стол дээрэ
табиба. Ринчин yyдэнэйнгээ хажуудахи угаалнигта гар, нюураа
угаажа аршаад, аршуулаа хажуудахи yлгэсэдэнь yлгэхэдoo, хилээмэ
болон эльгэ дотороор хэhэн колбаса хэршэн отолжо зогсоhон
Хэшэгмаае харахадаа, ухаа алдажа:
– Болигты, болигты, би ooрoo хэхэб. Та амаржа hуугты, – гэжэ
хорибо.
– Би шамда хари хyн бэшэб… яаба-хээбэшье эхэнэр гээшэб, хам
hалсаhууб, – гэжэ Ешигмаагай эжы хэлээд, хэршэжэ байhан юумэ
нyyдээ дууhаха дyтэлбэ. – Уhан бусалаа, сайгаа эдеэшyyлэ…
Ринчин гyсынгoo шнур розеткэhээ ходолбо. Тиигээд заварник
соохи хуушан шаарыень адхажа, хyйтэн уhаар зайлаад, шэнэ сай
хэжэ, дээрэhээнь бусалhан халуун уhа гyсэhoo гоожуулба. Тэдэ хоёр
абаhаар хooрэлдэхэ yгэеэ оложо ядан, хэдэн минутын yнгэртэр
эдеэлхэ юумэнyyдээ бэлдээд, столой хоёр тээ урда урдаhаа харалсан hууба.
Ринчин айлшандаа болон ooртoo сай аягалаад:
– Бидэ hy yгы хадаа, хара сайдаа элhэн саахар хэдэгбди, – гэжэ
хэлээд, Ешигмаагай эжыдэ аягалhан сайда саахар хэбэ.
– Гэмгyй даа. Заримдаа, илангаяа yбэлэй сагта манай тосхондо
hyн олдодоггyй…
– Танай бэе hайн гy даа? Та урданайхиhаа тураа янзатайт.
– Бараг байгшабди. Ажалдаа диилдээ бэзэб. Мягмар бидэ хоёр
шамайе хyлеэгшэбди. Мyнoo би Ешигмаагай нарайень харууhалан
абадаг нянькань болонхойб. «Yнэхooр артистка болохо гээ hаа,
yдэр бyхэндэ ажалдаа хожомдонгyй гарадаг бай, гэрэйнгээ ар120

тистка болохо гээ hаа, жэл бyхэндэ тyрooд, yхибyyдээ hахи» гэжэ
ажалайнгаа даргада хэлyyлээ юм ха. Мyнoo гастролёор хари гyрэн
Франци ябанхай, ерэхэ дyтэлжэ байна. Наадажа байhан рольhоом
гаргажархюужан гэжэ Ешигмаа айдаг, юрэдoo, артистын ажал гайтайл юм ха даа.
– Газар yзэжэ ерэхэ юм байна. Би, юрэдoo, хажуудаа байhан
Монголшье ошожо yзooгyйб. Сэхынь хэлэхэдэ, буруугай бэлшээриhээ гараадyй хyн гээшэб…
Тэдэ хоёр сайгаа уужа дyyргэбэ.
– Зайгуул хyнэй байра байдал, гэр бараан задагай байдаг, –
гэжэ Хэшэгмаа аалин болоhон байдал таhалдуулба. – Иимэ зайран
басагандамнай гэрээ hахяад, yхи хyyгэдээ харууhалаад байха yбгэн
хэрэгтэй гээшэл ха. Басагаяа зайран гэжэ муушалба, шамайе yбгэниинь болохо hаа гy гэбэ гэжэ бy hана…
Ринчин уур сухалайнгаа гэнтэ орьёлходо, шэхэнэйнгээ yзyyрнyyдые улайлгажарёод:
– Би басагандатнай тоолгуулнагyйб. Бидэ хоёрой мэргэжэл
гэхэ юм гy, али ажал ондо-ондоо ха юм даа, тиимэhээ алишье талаа
раа таарахагyй хоёр байнабди, – гэжэ хэлэбэ.
– Мэдэнэб, – гээд, Хэшэгмаа толгойгоо дохижо, ерэhэн шухала
хэрэгээ хаанаhаань эхилэлтэйб гэhэн бодолдо абтажа, юун гэжэ хэлэхэеэ ухаалдина.
Ринчин ута хара нидхэнyyдээ зангидажа, яажа мэхэлyyлhэнээ
тyрэhэн эхэдэнь хэлэлтэй гy, али yгы гy гэhэн бодолдо абташаба.
– Мэдэнэб, – гээд, Хэшэгмаа аяга соогоо сай хэжэ, нэгэ балгаад,
тэрэнээ стол дээрэ табихадаа, yргэлжэлyyлбэ. – Болоhон хамаг
бyхы юумэ хуу мэдэнэб. Хyбyyд бyхэнтэй ябана гэжэ эсэгэнь басаган тухайгаа дуулаад, тэрэ хyбyyгээ асара, бидэнтэй танилсуула
гэhэн байгаа. Хyсooрooшье гэхэдэ, хyсooрoo бэшэ, харин арга
мэхээрээ та хоёрые хамтаруулха гэжэ Мягмар оролдоо юм. Теэд
тэрэньшье бyтээгyй даа. Ши тиихэдэ басаганайм мэхэдэ орожо,
Байгал далайе тyрyyшынхиеэ харахаяа манайда ерээш, хохидолдо
ороош… (Ринчин тэрэнэй хэлэhые зyбшooжэ, толгойгоо дохибо.)
Хyлисэ намайе. Ши бy сухалда, бy гомдо. Би нарай yхибyyгээ хyршындoo орхёод, ooрынгoo хэрэгээр хото ерэхэдээ, бyтэхэ, yгышье
hаань, таанадай хэрэгээр шамда ерэбэб. Шинии хаягые Ешигмаа
бэшэ, харин Баян-Далай хэлээ юм. Тиихэдэ шамайе басагантаймнай yнэхooрoo ханилдаг хyбyyн гэжэ буруу ойлгоод, архи уулгажа
hогтоогоод, нэгэ таhалгада, нэгэ орон дээрэ хонуулаабди. Энэ миниишье, Мягмарайшье тэхэрюулэшэгyй алдуу юм. Эндэ би ехэхэн
зэмэтэйб…
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Ринчин хажуудахиингаа тогтонгyйгooр дужаганан хэлэхые
шагнаха хоорондоо: «Басагандаа адли баhал мэхэтэй эхэнэр байнаш. Басаганайнгаа ондоо хyнhoo yхибyyтэй болоходонь, намайе
хамтаруулха гэжэ hэдэлгэ хэжэ байна гyш даа», – гэжэ сэдьхэнэ.
– Ешигмаа шамhаа yхибyyтэй болоо…
– Яажа мэдэбэт? Ондоо артист, режиссёр хyбyyнтэй ханилна ха
юм.
– Тон зyб хэлэнэш. Бидэ тэрээнтэй ханилhыеньшье мэдэнэбди.
Тэрээнтэй дyтэ ханилхадаа, шамhаа хээлитэй болошоhон байгаа.
«Дахуул yхибyyтэй эхэнэртэй хамтархагyйб»,– гэжэ тэрэнь хэлээд,
Ешигмаае хаяhан байгаа. Эхэ басаган хоёр эрэшyyлhээ нюудаг хамаг бyхы нюусануудаа бэе бэедээ хэлэдэг, зyбшэдэг гээшэ. Басаганаймни хэлэгшээр, минии тооложо гаргагшаар, зээгэймни эсэгэ ши
болонош. Шамайе заабол басагантаймнай хамтара гэжэ бааланагyйб, арсаха, болихо – шинии дуран… Мягмар бидэ хоёрой бурхандаа ошоhон хойно нарай нялха томо болоходоо, тyрэhэн эхэ, эсэгэеэ бэдэрдэг, мэдэхэеэ hанадаг гээшэ. Хамта hуужа байтараа,
hалаhан, hандарhаншье хyнyyд байдаг, нарай нялхын зэмэ бэшэ,
харин эхэ, эсэгын зэмэ юм ааб даа. «Нарайдань хаяhан эхэ эсэгэ
хоёр хожом хойно нyгэлoo нюдooрoo yзэдэг» гэhэн урданай сэсэн
yгэшье байдаг. Эхэ бyхэнэй нангин уялга иимэ юм гy, али шинии
мяхан тyрэл манайда байна гэжэ шамда хэлэхэеэ ерээ хyм даа.
– Теэд yнэхooрoo минии басаган гэжэ яажа мэдэхэбиб? – гэжэ
Ринчин hooргэдэбэ.
– Басаганайм, минии тоолон гаргалгада yнэншooгyй hааш,
мyнooнэй медицинэ бултанайтнай шуhаар мэдэдэг болонхой ха
юм.
Таhалга соо хон-жэн байдал тогтошобо. Ринчин ямар ябуулга,
шиидхэбэри абалтайб гэhэн бодолнуудта абтажа, таhалга соогуураа ябуултажа байтараа, тогтоод:
– Ешигмаа юун гэнэб? – гэжэ hураба.
– Юун гэхэ юм даа, шамайе тyрэhэн эсэгэнь гэнэ. Шамаар алимент тyлyyлхэ гэнэгyйбди. Сyлooгyй ажалтай Ешигмаа басагаяа
харахагyй байна, томошог болоходонь, ooртoo асаржа, yхибyyдэй
саадта ябуулна ааб даа. Теэд гастролёор хото-городуудаар ошоходонь, би гэртэнь ерэжэ байха хyн бэзэб. Мягмар бидэ хоёрой мэндэ
байхада, Байгал далай ошожо, басагаяа хараад ерэхэ байгааш даа,
– гэжэ Хэшэгмаа хэлэбэ.
– Тон hаядаа амаралтын yдэр ошохоб даа, – гэжэ Ринчинэй хэлэхэтэй сасуу, yyдэн нээгдэжэ, суг хамта байдаг Петя ороод, Ешигмаагай эжые мэндэшэлбэ.
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Хэшэгмаа тэрэниие мэндэшэлээд, ябаха гэжэ hууриhаа бодошобо. Ешигмаагай эжытэй эндэ уулзахаб гэжэ ой ухаандаа оруулаа
гyй ябаhан Петя тyр зуура тээлмэрдээд байhанаа, хуушан тyхэлдoo
орожо:
– Hуугты, hуугты. Би таанадта hаалта хэхэгyйн тула ябабаб,
нэгэ газарта хyрэхэ аад, мартааб, – гэжэ худалаар хэлээд, yyдэн тээшээ алхалшаба.
– Энэ хyбyyе таниха гyт? – гэжэ yyдэнэй хаагдахалаар, Ринчин
hураба.
– Таниха, hайн танихаб. Манай басаганай хойноhоо яhалашье
ябаа hэн. Манай басаган энэ хyбyyнэй толгойе эрьюулhэн юм. Теэд
дурлаагyй басаганда ямар хyбyyд дурлахаб даа. Урдандаа эхэ, эсэгэнэр огто харалсаагyй хyyгэдээ хамтаруулдаг байгаа, мyнoo саг
ондоо болошоо ха юм даа, – гэжэ Хэшэгмаа хэлээд, аалиханаар hанаа алдан, тэрэ таhалгын yyдэн тээшэ алхалшаба.
– Хyлеэгты! Би таниие yдэшэhyyб.
– Yгы, yгы, би харгыгаа олоно бэзэб, – гээд, Хэшэгмаа гаража
ошобо.
Ринчин костюмаа шкаф сооhоо абажа ябадалдаа yмдэhooр,
yyдэеэ суургалаад, хойноhоонь гyйжэ, доодо дабхарта хyсooд,
трамвайн тогтодог газар хyрэтэр yдэшэхэеэ газаашаа гараба. Тэдэ
хоёр гудамжын хажуу талын ябаганай зyргэхэнooр зэргэлэн, аалиханаар ябана.
– Тэрэ минии зээхэйхэн шамда яахыншье аргагyй адли юм.
Илангаяа шэхэнэйнь дорохи – шиниихил аад, шиниихи. Бурхан багшын шэхэн шэнги дороо hанжанхай. Тиимэ шэхэтэй yхин гy, али
хyбyyн баян хэшэгтэй, нигyyлэсхы hайхан боди сэдьхэлтэй, хамаг
бyхы амитадые хайрладаг хyн болохо гэлсэдэг, – гэжэ Хэшэгмаа
хэлэжэ ябахадаа, Ринчиниие yгэдoo оруулан этигyyлжэ, ерэhэн
хэрэгээ бyтээжэ байhандал ooрыгoo тооложо, бyтyyхэн досоогоо
баярлана.
– Хэн гэжэ нэрэ yгooбта? – гэжэ Ринчин hонирхобо.
– Yшoo нэрэ yгooгyйбди, нэрэгyй нэхытэ зандаа юм. Ши эсэгэнь хадаа, басагандаа нэрэ yгэлсэхэ эрхэтэйш. Хэн гэжэ нэрэ yгoo
hаа гэжэ hананабши?
– Мэдэнэгyйб… Байгал далайтай холбоотой нэрэ yгэбэл, hайн
байгаа гэжэ hананаб. Саарма гэжэ yгэ Байгалай hэбшээн гэдэг гy,
али hалхин гy, магад, Энхэ-Нугынтнай нэрээр Энхэлмаа гэжэ нэрэ
yгэхэдэ, ямар юм?
– Hонин нэрэнyyдые hанабаш, Саарма Энхэлмаа хоёр Байгал123

дамнай хабаатай, теэд зээхэйдэмни нэрэ yгэлсэхэ Мягмар Ешигмаа
хоёр yшoo байна гyб даа.
Тэдэ хоёр yшoo ямар нэрэ hаналтайб гэжэ ухаан бодолоо тyргэтyргooр гyйлгэн, абяа аниргyй болошобо. Yхибyyнэй тэргэ тyлхиhэн залуухан эхэнэр тэдэнэй урдаhаа ерэжэ ябатараа, ябаганай
тэрэ зyргэhoo гараад, хажуудахи сквер тээшэ годиршобо.
– Баян, ноён айлай басаган, али бэри хэбэртэй. Манай хотодо
yхибyyнэй иимэ тэргэтэй залуу айл хурга дарама yсooн байха даа.
Хаана иимэ yхибyyнэй тэргэ худалдадаг гээшэб? – гэжэ эгээл иимэшyy тэргэ зээхэйдээ абаха гэhэн бодолдо абташаhан Хэшэгмаа хэлэбэ.
Тэрэ залуу эхэнэр сквер соохи hандали дээрэ hуугаад, тэргэеэ
сааша-наашань болгон татажа, yхибyyгээ унтуулаад, барижа
ябаhан сyyмхэ сооhоо нэгэ ном абаад, тэрэнээ шагаашаба. Ринчин
ябадалдаа тэрэ эхэнэрые гэдэргээ хараhаар, Хэшэгмаае трамвайда
hуулгаад, yнooхил ябаганай зyргэхэнooр бусаба. Тэрэнэй хажуу
гаархи гудамжаар хyнхинэлдэhэн ашаанай болон хyнгэн машинанууд hэлгэсэлдэн гарана. «Минии тyрэhэн эхэ нарайлха болошоhон
Юмжэд эгэшымни yхибyyнэйнь эсэгые эгээл энэ Хэшэгмаа шэнгеэр
бэдэрээ, Магсартайнь уулзажа, нарайтай болохо тухайнь хэлээ
шьегyй hаа, басаганайнгаа записка вахтёрто орхиhон, басаганайнгаа хуби заяанай тyлoo дасан дуганаар ябаа бэлэй. Hама эжы Ешигмаагай эжы хоёр ямар адли юм. Зyб даа, yри хyyгэдэйнгээ тyлoo эхэ
бyхэн нангин уялгаяа дyyргэнэ гээшэл ха. Тон hаядаа Энхэ-Нуга
ошожо, басагаяа хаража ерэхэ болоол даа», – гэжэ Ринчин сэдьхэн,
yнooхи скверhээ алад yнгэржэ ябатараа, hooргoo бусажа, сэбэр залуухан эхэнэрые, тэргэтэй yхибyyе хараhаар дyтэлхэдoo:
– Эгээл иимэ yхибyyнэй тэргэ бэлэг олоhойб, – гэжэ ooрoo ooртoo шэбшэhээр, хажуудань ерээд, унтажа хэбтэhэн yхибyy болон
тэргыень харашана.
Уншажа байhан номдоо бyхы hаналаа табиhан тэрэ эхэнэр танигдаагyй хyнэй хажуудань шэмээгyйхэнooр ерэhые hаял ойлгожо,
сошонгёор толгойгоо yргэжэ, тэрэниие гайхан хараад:
– Танда юун хэрэгтэйб?! – гэжэ асуугаад, yхибyyем абаад ябашана аа гy гэhэндэл, тэргэеэ тyлхидэг барюулhаань тyргэхэн
шyyрээд, хyл дээрээ hyрэн бодошобо.
Ринчин нарай yхибyyень харахадаа, ooгшooжэ, урин зулгыханаар энеэбхилбэ. Теэд тэрэнэй энэ энеэбхилгэ залуу эхэнэртэ наада
бариhан мэтээр hанагдажа, огтошье hайшаагдабагyй. Тиихэлээрээ
тэрэ ябаганай зyргooр ябаhан хyнyyдhээ туhа эрижэ хашхархаяа
иишэ-тиишээ мэгдyyгээр хараашалба.
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– Намhаа бy айгты, hуугты, намда юуншье танhаа хэрэггyй. Би
hаяхан yхибyyнэй эсэгэ болонхойб, тиимэhээ танhаа энэ-тэрэ юумэнyyд тухай hураха, мэдэхэ гэбэб, – гэбэ Ринчин.
Эхэ боложо, нарай yхибyyндэ ямар юумэнyyдэй хэрэгтэй болодогые энэ хyбyyндэ хэлэхэ болоhондоо баярлашаhан тэрэ залуухан
эхэнэр тyргэ-тyргooр сохилhон зyрхэеэ хуушан тyхэлдэнь оруулаад:
– Yхибyyнтнай басаган гy, али хyбyyн гy? – гэжэ hураад, номоо
хаажа, hандали дээрэ hууба.
Ринчин тэрээнтэй зэргэлжэ хажуудань hуугаад:
– Басаган, эндэ hаяхан тyрoo юм, – гэжэ yгэлбэ.
– Эсэгэ болоhоортнай амаршалнаб. Хэды хонооб?
– Удахагyй хоёр hаратай болохо юм ха.
– Yшooл жаахан юм байна. Минии хyбyyн долоодохи hарадаа
ябана, нам hуудаг, юундэшьеб гэдэргээ мyлхидэг болонхой, халбагаар эдеэлнэ, аягада хэhэн шэнгэн юумэ ууна, ooрoo бэшэ, минии
гарhаа ааб даа.
– Минии басаган гансал угжаар hy уудаг юм ха.
– Суг хамта байдаггyй юм гyт?
– Yгы. Юун гэхэ юм даа…
– Ойлгооб. Yхибyyн гээшэ hалаhан-hандарhан эхэ, эсэгэеэ хамтаруулдаг юм даа. Бишье баhал yбэштэйрooд абаа hэм. Hамганайт
най хyхэндэ hyнэй yгы байхадань, уугжуурай болонхой бэзэ даа.
Хyхэндoo hy оруулхын тула hyтэй сай ехээр ууха хэрэгтэй, – гэжэ
байжа тэрэ залуу эхэнэр, ехэ юумэ мэдэхэ болоhон юумэндэл, ухаа
заабарилба.
– Минии hамган сyлooгyй ажалтай артистка юм, тиимэhээ yхибyyмни угжада оронхой.
– Угжаар yхибyyндэ витамин дуталдадаг, тиимэhээ hайн яблоко
худалдажа абаад, сайн халбагаар досоохииень шударжа, хюhажа,
тэрэнээ yхибyyндээ эдеэлyyлжэ байгаарайш, боро эдеэндэ ороходонь, шэнгэсэтэй зooлэхэн каша эдюулээрэйш. Минии хэлэхэ hургаал-заабари иимэл даа, – гээд, тэрэ эхэнэр дуугай болошобо.
– Hайнта даа. Энэ yхибyyнэй тэргэ хэдытэ байдаг, хаанаhаа худалдажа абаа гээшэбта? – гэжэ Ринчин hураба.
– Энэ тэргын сэн мэдэнэгyйб. Yбгэмни Москваhаа асараа hэн.
Тэндэшье хомор юм ха. Эндэхи магазинуудта хаа-яа гарадаг, теэд
оошорто урид бэшyyлдэг. Минии нэгэ танил hамган нарайлха болоод ябахадаа, оошорто бэшyyлhэн байгаа. Yхибyyнэйнь хоёрдохи
класста hуража байхада, оошорынь ерээ, – гээд, тэрэ эхэнэр энеэбэ.
– Мм-м даа... Зай, баяртай, – гээд, Ринчин hууриhаа бодошобо.
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– Yy, байгыш, халта хyлеэ! Хотымнай захын дэлгyyртэ хаа-яа
худалдадаг, теэд хуушан юм ааб даа. Зай, баяртай, – гэжэ тэрэ залуу
эхэнэр хэлэбэ.
Ринчин тэрэ эхэнэртэ толгойгоо дохёод, yлгы соо унтажа хэбтэhэн yхибyy болон тэрэнэй нюур дээрэхи hарабша бyхooгhoo хyндэлэн татаhан ооhорhоо уяhан бyлбэнyyрнyyдые хараад:
– Иимэ нааданхайнуудые худалдажа абаха байна, – гэжэ ooртoo гy, али тэрэ эхэнэртэ ойлгогдохогyйгooр гyнгэнooд, скверhээ
гаража ошобо.
5
Хэдэн хоногой yнгэрхэдэ, шалгалтануудаа yгэхэ гэhэн Ринчинэй богонихон амаралта дyyрэбэ. Эртэ yглooгyyр ажалдаа ошохоёо Ринчинэй хоёрдохи дабхарhаа буухада, вахтёр эхэнэр тэрээндэ
конверт yгэбэ, задалаад харахадань: «Бидэ ерээбди. Басагаяа харахаяа Ешигмаагай байрада ерыш даа»,– гэжэ бэшээтэй байба.
«Ешигмаагай эжы басагыемни харуулхаяа зорюута абаад ерэбэ гээшэ гy? Басагамни yбдэшooгyй юм аабза?» – гэжэ Ринчин сэдьхэhээр, ажалдаа ерэбэ. Теэд Ешигмаагай эжы дээ-дэ мэргэжэлтэдтэ
бэе тамираа yзyyлхэеэ басагыень абаад Улаан-Yдэ ерэхэдээ, амиды
мэндэ ябаhан сагтаа Ешигмаагаа нyхэртэй болгохо гэжэ оролдодог, тyрэhэн басагаяа харахадаа, Ринчиниие нялха нарайдаа эрьелдэхэ аалам гэжэ hанаhан Хэшэгмаа зорюута зээхэйгээ хото асарhан
байба.
Суг хамта нэгэ цех соо ажалладаг хyн тэрээндэ ерэжэ, шалгалтаяа ямараар бариhан тухайнь hураба. Ринчин эрхыгээ харуулба.
Тэрэнэй орондо ажаллажа байhан тэрэ хyн Ринчинэй гарые хоёр
гараараа хашан барижа, ажалдаа гараhаарнь, шалгалтануудаа бариhаарнь амаршалаад:
– Шамда туhамаршан бии болобо. Залуу хyбyyн энэ yдэрhoo
хyдэлжэ эхилхэнь, тэрэниие hургаха болобош. Ажалай багша болохо гэжэ дээдэ hургуулида шалгалтануудые дэмы баряагyй байнаш, – гэжэ хэлээд, ажал тээшэ алхалшаба. Ринчин шалгалтануудаа
барижа байгаашье hаа, ooрынгoo хyдэлдэг цехтэ ородог hэн.
Тэрэнэй yгыдэ сонхо болон yyдэнэй холоодонуудта нарин аад, зузаан хабтагайнуудай дуталдахада, хажуудахи цехэйхид хэдэг oohэдынгoo ажал орхёод, Ринчинэй станок дээрэ oohэдтoo модо хюрooдэжэ, харуулдажа гаргадаг байгаа.
Мyнoo Ринчин yмдэжэ ябаhан хубсаhаяа ажалайнгаа хубсаhаар hэлгэжэ yмдooд, хибэдэhэ халхалдаг шэл нюдэндoo зyyбэ,
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бэржээнтэ бээлэйнyyдээ абаба. Туhамаршан хyбyyн тэрээндэ ерэжэ,
гар гараа барилсан мэндэшэлсээд:
– Би Баир гэжэ нэрэтэйб. Эндэ танай шабяар эльгээгдэбэб. Таниие ажалай багша, yшoo хэн гэхэбиб, – гэжэ hураба.
– Намайе миил Ринчин гээрэйш. Зай, Баир, шаби, hайнаар хy
дэлхэ гyбди даа. Шинии урда нэгэ хyбyyн хyдэлдэг аад, болёо hэн.
Харуулдадаг, хюрooдэдэг станогуудай хyдэлхэдэ, хooрэлдэхын аргагyй шууяатай болодог, тиимэhээ ши бидэ хоёр ехэнхидээ гараараа зангалсан ойлголсодог байхабди, – гээд, Ринчин юушье хэлэнгyй, ута хабтагайнууд тээшээ толгойгоороо зангаба.
Ажалаа тон hайнаар мэдэхэгyй тэрэ хyбyyн зузаан ута хабтагайе шэрэжэ, тyхэреэн хюрoo хyдэлгэдэг станогой адагта асарба.
Ринчин энеэбхилэн байжа, рубильник хадха гэжэ тэрэ хyбyyндэ гараараа зангаба. Тэрэ хyбyyн хажуудань байhан зайн галай элшээр
хyдэлдэг рубильнигэй эшые дээшэнь тyлхин хадхаадхиба. Арзагар
шyдэнyyдтэй тyхэреэн хюрoo аалиханаар эрьелдэhээр улам тyргэдэн, абяатайгаар хyyен эршэгэнэшэбэ. Туhамаршан хyбyyн гyйдэ
лooрoo станогой адагта ошоод, ута хабтагайгаа дээрэнь гаргажа,
гэдэhэндээ тулгаад, хоёр талаhаань бyхooр барижа, аалиханаар
урагшань тyлхибэ. Тэрэ зузааншаг хабтагай хэды хатаhаншье hаа,
ута болон зузаан байhан тула туhамаршангyйгooр нэгэ хyнэй хюрoo
дэхын аргагyй. Хабтагайн yзyyрhээ бариhан Ринчин узуурhаа бариhан хyбyyн хоёр станогой жэгдэ хабтагар тyмэр талмайхан дээ
гyyр тyлхижэ, эршэгэнэжэ байhан тyхэреэн хюрooдэ асарба.
Удангyй тyхэреэн хюрooгэй арзагар шyдэнyyд зузаан хабтагайн гэшyyhэндэ хyрэжэ, даажа ядан, дахин улилдаба. Ринчин баруун гараа yргэбэ. Нyгooдэ yзyyрыень гэдэhэндээ тулгажа баряад,
аалиханаар урагшань тyлхижэ ябаhан туhамаршан хyбyyн тэрэ
хабтагайгаа гэдэргэнь татажа, арзагар шyдэнyyдhээ hугалба.
Ринчин арбаад зузаан ута хабтагайнуудые хэмжyyрээрнь
хюрooдэжэ дyyргээд, станок дорохи кнопкоёо даража, тyхэреэн
хюрooгoo хyдэлгэхыень болюулба. Залуу хyбyyн ута хабтагай хажууханhаа абажа, нэгэ yзyyрыень станок дээрэ гарган табиба. Ринчин бэржээнтэ бээлэйнyyдээ бэе бэетэйнь сохижо хибэдэhыень унагааба, нюдэнэйнгoo шэл абажа, тэрэнэйнгээ жэжэхэн хибэдэhэнэй
тооhые yлеэжэ сэбэрлэбэ; хармаанаа hуулижа, конфедyyдые гаргаба. Залуу хyбyyн бэржээнтэ бээлэйгээ станок дээрэ хаяад, ажалайнгаа багшын удаадахи захиралтые хyлеэнэ.
– Халта забhарал хэе. Ши тамхи татадаггyй байнаш, энэ конфетэ амандаа хэжэ хyхыш даа, халуун yбhэтэй, – гэжэ Ринчин хэлээд, нэгэ конфетэ залуу хyбyyндэ yгэбэ. – Эсээ гyш?
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– Yгы, – гэбэ тэрэ хyбyyн.
– Ooрыншни баригша хабтагайн yзyyрэй хyндэдэжэ, доошонь
дарахагyйн тула, хабтагайгаа халта yргooд, станогой талмайтай
жэгдээр баряарай. Шинии баригша yзyyрэй хyндэдхэдэнь, минии
талынхи дээшээ yндынэ, би доошонь даранаб. Тyргooр хюрooдэхэ
гэжэ хабтагайгаа урагшань хyсэтэйгooр бy тyлхи, хюрooгэй шyдэнyyд даажа ядан хахана. Хахаахагyйн тула, ая соохононь тyлхи,
– гэжэ Ринчин дараа номгоноор ойлгуулан хэлэнэ.
Тэрэ хyбyyн нормоёо тyргэн дyyргэхын тyлoo хyсэтэйгooр тyлхижэ, хюрooгэй шyдэнyyдые хахааhан зэмэеэ ойлгожо, толгойгоо
дохибо.
– Hайнаар хyдэлoo hааш, хоёр долоон yдэр соо энэ мэргэжэлдэ
шамайе hургахаб. Hурахадашни, ши минии талын, би шинии талын yзyyртэ ажалладаг болохобди, – гэжэ Ринчин ажалайнгаа дyй
дyршэл тэрээндэ заабарилба.
Энэ yедэ костюм дорохи сайбар хyхэ самсадаа галстук зyyhэн,
хара хyрин булгайр папка hугабшалhан хyн цехэй нyгoo талаhаа
тэдэ хоёрто ерэжэ, гарнуудыень барижа мэндэшэлээд:
– Зай, шэнэ хyбyyн хэр хyдэлнэб? – гэжэ Ринчинhээ hураба.
– Гэмгyй. Удахагyй энэ ажалай мэргэжэлтэ мастер болгоод,
ooрынгoo орондо табихаб, би хуушан ажалдаа хyдэлхэб, – гэжэ
Ринчин бардамаар харюусаба.
– Зай, hайн гээшэ, hайнаар хyдэлэгты, – гээд, тэрэ хyн ерэгшэ
зyг тээшээ ошоходоо, тэдэнэй хюрooдэжэ, харуулдажа ябталhан
хабтагайнуудые, yyдэ болон сонхо хэхэ гэhэн бyдyyншэг модонуудые шэнжэлэн хараhаар саашалба.
– Энэ хyн манай дарга ноён гээшэ, ажалыемнай шалгажа ябана,
– гэжэ Ринчин хэлээд, ажалайнгаа костюмай гадар хармаанhаа хамарай сэбэрхэн пулаад гаргажа, тэрээгээрээ нюдэнэйнгoo шэл аршаад зyyбэ.
– Та намайе ooрынгoo орондо энэ ажалда орхёод, ондоо ажалда
орохомни гэбэ гyт? – гэжэ Ринчиндэ дадажа эхилhэн, ажалайнгаа
багшаhаа таhархаяа дурагyйлхэhэн залуу хyбyyн hураба.
– Yгы, мyнooдoo хайшаашье ошохогyйб, – гэжэ Ринчин харюусаад, бээлэйнyyдээ гартаа углажа, ажалладаг байрадаа ошожо, yргэ,
наринаар хюрooдэдэг залуур тyмэрoo зохёожо табяад, yргэл
жэлyyлбэ. – Хабтагайнгаа энэ талые энэ залуурта хашажа, урагшань аалиханаар тyлхеэрэйш. Мyнoo yyдэн болон сонхын холоодонуудта хэрэглэхэ модо хюрooдэхэмнай.
Тэдэ хоёрой yргэ, наринайнь хэмжyyрээр хюрooдэhэн хабта128

гайнууд хажуудань ябталагдажа, улам дээшээ yндэр боложол
байна. Ринчин хюрooгэй шyдэнyyдтэ хабтагайнгаа yзyyрые асараад лэ, гэдэргээ хоёр алхам сухарижа, дээшээ yндэгэшэхyйнь тyлoo
доошонь даран, урагшань тyлхинэ. Хюрooдyyлжэ байhан хабтагайн yзyyрэй yндэгэшэжэ эхилхэдэ, Баир хyбyyн гyйдэлooрoo станогой урдань гараад, тэдэ yзyyрнyyдыень хашан барижа, гэдэргээ
сухарин татана...
«Басагандаа юу абалтай гээшэб? Yхибyyдэй шэнэ тэргэ хомор
байна, харин хуушан тэргэ хотын дэлгyyртэ худалдаанда гаранал
хаш. Теэд тэндэ хаа-яахан наймаанда гарахадань, дайралданагyйб.
Мария Михайловнагай хэлэгшээр, нарай нялхын комплект абана
бэзэб... Тон тyрyyн yхибyyнэй тэргэ хэрэгтэй, ямар бэрхэ сквер соо
тэрэ эхэнэртэй уулзажа хooрэлдoo hэнбиб. Хэрбээ хуушан тэргэ
абаа hаамни, Ешигмаа дурагyйлхэхэдээшье магадгyй. Тэрэнэй эжы
Ешигмаагай yгыдэ басагаяа харахаяа ерыш гэжэ намда дуулгахадань, ерэхэ энэ амаралтада гy, али удаадахидань ошохо гэжэ тyсэб
лoo бэлэйб. Тиишэ ошолтогyй болобо. Хэшэгмаагай зээ басагаяа
абаад ерэhэниинь ямар hайн юм», – гэжэ Ринчин амар заяа yгэхэеэ
болиhон бодолоо hэргээн сэдьхэнэ.
Тyхэреэн хюрooгэй «жэн» гэhэн абяа гарахатай сасуу, хабтагайе дууhан хюрooдэлгэ дyyрэбэ. Модо харуулдаха, хюрooдэхэ,
тоншохо гэхэ мэтын абяан тэрэ цех соо замхажа, хон-жэн байдал
тогтожо, yдын хоол барилгын саг болобо.
– Энэ цехтэ модошо нарин дархашуул yyдэн болон сонхонуудай тотого холоодо, мyн сонхын рамануудые хэдэг, тиишээ... нyгoo
тала тээшээ хара, – гэжэ Ринчинэй хэлэхэдэнь, Баир ханын захаар
тyшyyлhэн сонхын рамануудые хараад:
– Yy-y, ямар олон юм! – гэжэ гайхашана.
– Эдэш yсooн гээшэл. Yдын хойно ашаанай машина ерээд, бултыень ашаад абаашахал.
– Хайшань, наймаада гy? – гэжэ Баир hураба.
– Yгы. Ши хyдooгэй гyш даа?
– Тиимэб.
– Хареэ, хари, тиимэл хэбэртэйш. Эндэ дархалагдаhан шалын
хабтагай, yyдэ болон сонхонуудые баригдажа байhан гэрнyyдтэ
абаашажа дэбдихэ, hуулгаха. Гурбан таhалгатай, халуун уhаар дулаасуулдаг болбосон байрада хэды сонхо болон yyдэнyyд хэрэгтэй
болодог бэ гэжэ мэдэнэ гyш? – гэжэ Ринчин залуу нyхэрhoo hураба.
Болбосон гэртэй айлда орожо yзooгyй байhан тэрэ хyбyyн толгойгоо халта hэжэрбэ. Тиихэдэнь Ринчин урал дээгyyрээ урихан
энеэбхилэл гyйлгooд:
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– Гурбан таhалгатай байра дyрбэн сонхотой байдаг. Сонхо
бyхэн дотор раматаяа найма болоно, таhалганууд соогуур аад,
нимгэн зургаан, балкон болон газаашаа подъезд уруу гарадаг хоёр,
дотор гадар yyдэтэеэ болоходоо дyрбэ, хамтадаа арбан yyдэн болоно гyб даа. Эдэ дархалагдаhан yyдэн болон сонхонууд оройдоол
дyрбэ-табан квартирада хyрэдэг юм. Ойлгобо гyш даа? – гэбэ Ринчин.
– Ойлгооб.
– Ойлгоогyй юумэнyyдээ намhаа hуража байгаарай, – гээд,
Ринчин тэрэ хyбyyнтэеэ ажалайнгаа хубсаhа hэлгээд, угаалнигта
ошожо, ябахадаа, yргэлжэлyyлнэ. – Ши хyдooгэйб гэбэш. Нютагhаа тэрьедэжэ гараа гyш?
Баир дyрбэн хyнyyдэй нэгэ доро зэргэлэн угаадаг угаалнигта
ошожо нюур, гараа мылэдэхэ забhартаа:
– Би тэрьедээгyйб. Колхоз жэлдээ нэгэ дахин мyнгэ yгэнэ. Эсэгэмни наhа баранхай, минии доро дyрбэн аман бии юм. Тэдээндэ,
намда эдихэ эдеэн, yмдэхэ хубсаhан дуталдана. Хотодо hара
бyхэндэ салин хоёр дахин yгэдэг гэлсэнэ, – гэжэ хэлэбэ.
– Зyб, hарын хахадта аванс, hарын эсэстэ салин yгэдэг.
Тэрэ хyбyyн альгандаа тyрхиhэн мылээрээ нюураа жэлэн эльбэнэ. Ринчин нюур болон гараа угаажа дyyргээд, тэндэ yлгooтэй
байдаг аршуулаар аршаба.
– Сэхынь хэлэхэдэ, олзо бэдэржэ эндэ ерээб, дyyнэрээ, эхэеэ
хубсалуулха, эдеэ хоолдонь мyнгэ олохо hанаатайб, – гээд, Баир
угаалнигhаа уhа гоожуулан, гар, нюураа угаашаба.
– Би баhал хyдooгэйб. Ши минии замые дабтаа байнаш. Колхоздо ямар ажал хэдэг байгаабши?
– Тyрyyлэгшэ бригадир хоёрой зараhан тээшэ ябадаг, хэ гэhэн
ажалыень хэдэг hэм.
– Дарха хэдэг байгаа гyш?
– Баханын нyхэ малтаха, hуулгаха, ургажа байhан модо отолжо,
энэ-тэрэ барилгада абаашаха ажал дyyрэн байдаг юм даа. Теэд минии хэhэн эдэ ажал мэргэжэл бэшэ ха юм.
– Зyб хэлэнэш. Колхозой гэшyyдэй хото-город уруу арилхагyйн
тyлoo хyдooгэй хyнyyдтэ паспорт yгэдэггyй бшуу. Ши паспортгyйгooр яагаад эндэ ерэбэ, энэ ажалда яагаад шабяар абтаба гээшэбши?
– гэжэ Ринчин hонирхобо.
Баир нюур, гарай аршуул байрадань yлгooд:
– Колхозой тyрyyлэгшэ бригадир хоёр юу табихаб даа. Би Сомон зyблэлэй тyрyyлэгшэтэй уулзажа, хото ошожо мэргэжэл оло130

хомни, дyyнэрээ тэжээхын тyлoo хyдooдэ таарамаар мэргэжэлдэ
hуража ерэхэмни гэжэ хэлээб. Тэрэ олон дyyнэрыемни хайрлаа юм
гy, али хэлэhэн yгэдэмни этигээ юм гy, yнэмшэлгэ бэшээд, дээрэнь
тамгаяа табяад yгooл даа. Тэрэ yнэмшэлгooрнь энэ ажалда орооб.
Hураха гээ hаамни, ГПТУ, СПТУ байна гээшэ ааб даа, теэд ooрынгoo хара ами хараад ябахагyй, дyyнэртээ мyнгэ алтаар туhалха ёhотойлби даа.
– Тон зyб хэлэнэш. Ши зyб шиидхэбэри абажа, эндэ ерээ байнаш. Модошо дарханай мэргэжэлтэй болоходоо, нютагаа бусаха
юм гyш?
– Мэдэнэгyйб. Хэрбээ нютагаа бусаагyй hаа, Сомон зyблэлэй
тyрyyлэгшые мэхэлhэн болохо байнаб.
– Зай, яарая, yдын хоолhоо хожомдожо байнабди, – гээд, Ринчин тэрэ хyбyyе дахуулжа, цехэйнгээ удаадахи уужам ехэ таhалгада
орожо, элдэб станок болон шэрэм батарейнyyдэй хажуугаар yнгэрбэ.
– Энэ сантехническэ цех гээшэ. Тyргэлэе... Бидэнэй эдеэлжэ
дyyргэhэнэй hyyлээр, нэгэ бyлэг зон автобусаар эдеэлхэеэ ерэхэ, –
гэжэ Ринчин ябадалдаа хэлээд, урагшаа бушуухан алхалшаба.
Тэндэхи тyмэр тyдэгэ, сорго болон шэрэм батарейнyyдые hонирхон хаража ябаhан тэрэ хyбyyн yyдээр газаашаа гараhан Ринчиниие хyсэжэ хажуудань ерээд:
– Та хайшаа ошохо, ямар ондоо ажалда орохо гэнэбта? – гэжэ
hураба.
– Хайшаашье ошохогyйб. Эндэ ажалда ороходоо, энэл цехhээ
эхилээ hэм. Би модо хюрooдэлгын цехhээ ябаашье hаа, сонхо болон
yyдэнэй холоодонуудые хэдэг хажуудахи цехтэ байхаб, – гээд, Ринчин хажуудахи зэргэлээ гэрэй yyдэ татажа нээгээд, тэрэ хyбyyе урдаа оруулба.
Шараhан, буйлуулhан эдеэнэй хэншyy булта хамтаржа, шyлhoo
hайруулма yнэртэ хамараа сохюулхадаа, Баир гэдэhэнэйнгээ yлдэhые ойлгожо, стол бyхэндэ дyрбэ-дyрбooрoo эдеэлжэ hууhан
хорёод хyдэлмэришэдые хараба. Тэрэ гэдэргээ хаража, ажалаа харуулан танилсуулжа ябаhан Ринчиниие hажаалдажа, самсаалтай
хооhон стакан, hэрээ, халбага болон хоёр зyhэм хилээмэ абажа,
поднос дээрээ табиба.
– Урдашни хоёр томо гyсэ байна. Кисель компот хоёрой алиндань дуратайбши, тэрээнhээ аягадаа гоожуула, – гэжэ Ринчинэй хэлэхэдэнь, Баир гyсэнyyд дээрэ бэшээтэй yгэнyyдые уншаад: «Мyнгэмни хyрэхэ гээшэ гy», – гэжэ сэдьхээд:
131

– Саахаргyй хара сай yгы аал? – гэжэ аалиханаар hураба.
– Yгы. Тэдэнэй алиндань дуратайгаа аягадаа гоожуула, – гээд,
тэрэнэй yнэгyйень бэдэрхые тухайлhан Ринчин энеэбхилбэ.
Баир компот аягадаа гоожуулжа дyyргээд, нэгэ гартаа шаажан
табаг, нyгoo гартаа шанага баряад байhан тогоошон ород эхэнэртэ
ерэбэ.
– Танда юу хэхэмниб? – гэжэ тэрэ эхэнэр илдамханаар hураба.
– Шараhан эльгэ...
– Ямар гарниртайгаар? – гэжэ тогоошон эхэнэр hураба.
Тэрэ хyбyyн тyрyyшынхиеэ «гарнир» гэжэ yгэ дуулаад, тээлмэрдэн байтараа, Ринчин тээшэ хараба. Ринчин хyдoohoo ерэhэн
хyбyyнэй энэ yгые ойлгоогyйень ойлгоод:
– Хартаабха, гэршyyхэ байна, алиндань дуратайбша? – гэжэ
Баирта шэбэнэн hагад hураба.
– Хартаабха, – гэжэ Баирай хэлэхэдэ, тэрэ эхэнэр буряадаар
мэдэхэгyйшье hаа, илдам зулгыханаар энеэбхилэн, тyрyyн хартаабхын пюре, удаань нариханаар хэршэжэ шараhан эльгэнyyдые табаг
лаад, дээрэhээнь подливка хэбэ.
Баир эдихэ хоёрдохиёо болон комподоо табиhан подносоо табюур дээгyyр урагшань аргааханаар тyлхиhooр, удаадахи эхэнэртэ
ошобо. Мэнэ hаяхана эшхэбтэр байдалда ороhон Баир улаан, шара
yнгэтэй шyлэ хараад, абалтай гy, али yгы гy, мyнгэмни хyрэхэ гээшэ
гy гэhэн бодолдо абтаба.
Кассада хyдэлдэг эхэнэр тэрэнэй ехэл маргангяар зогсожо
байhые хараад:
– Эдеэлhэн мyнгыеш салинhаатнай дараха, харин эдеэ абаhан
эдэ талонгуудаа хаянгyй, хадагалжа ябаарай, – гээд, урдахи тэбхэрхэн машинкаяа таршагануулан, гонзогорхон саарhа гаргаад,
дээрэнь хyдэлдэг цехыень бэшээд, гараа табиба.
– Баирка, наашаа, минии хойноhоо яба, – гэжэ Ринчин хэлээд,
эдеэлжэ hуугшадай саадахи столдо ошоходоо, тэдээнтэй нэгэ-хоёр
yгэ андалдаба. Эндэхи гурим-журамда yшoo хyсэд hайнаар hураагyй Баир Ринчиниие hажаалдажа, поднос дээрэхи табагтай шyлэнhoo халбагадажа, зyhэм хилээмээ хазан эдеэлшэбэ.
– Тээ тэрэ шинии hууха гэhэн столшни ноёдой юм, – гэжэ Ринчин ойлгуулба.
– Хареэ, хари, сосиска мэтэ бэлэн эдеэн стол дээрэнь табяатай
байгаа. Эзэгyй стол аад, бэлэн эдеэнэй табяатай байхадань, илангаяа сосиска хараад, гайхааб.
– Тон зyб адаглабаш, бидэн мэтэ хyдэлмэришэд тэдээндэ бэл132

дэжэ табиhан сосиска хараад садагшабди. Ноёд бидэнhээ амяаран
hуужа эдеэлдэг. Булта тэдэнэр эндэ суглархадаа, ажал хэрэгyyдээ
хэлсэдэг гэжэ hанагшаб, – гэжэ Ринчинэй хэлэхэдэ, Баир ойлгоhоноо мэдyyлжэ, ажалайнгаа багшада толгойгоо дохёод, мyнoo болотор сосиска эдеэгyй байhанаа хэлэн алдаад:
– Hайн эдеэ эдихэдээ, ноёд таргалдаг гээшэл ха, – гэжэ хамар
дороо гyнгэнooд, шyлoo халбагадашаба.
– Хэды hайн эдеэ эдидэг байгаашье hаа, таргалдаггyй ноёд байдаг, – гэбэ Ринчин.
– Хара ажал хээгyй хyн таргалдаггyй, yлyy ехээр таргалхада,
бэедэ муу гэлсэдэг, – гэжэ Баир мэдээрхэбэ.
– Тyргэн эдеэлэ, удаадахи хyнyyдэй эдеэлхэ саг дyтэлшэбэ, –
гэжэ Ринчин хэлээд, комподоо гудамхижа уумсаараа, эдеэлжэ хоо
hорhон амhартаяа подностойнь yргэжэ, амhартануудые угаадаг
онгоошхо тээшэ ошожо ябаhан хyнyyдэй хойноhоо алхалшаба.
Баир комподоо гудамхяад, хооhорhон амhартаяа онгоошхын
хажуудахи стол дээрэ подностойнь табяад, газаашаа гаража, Ринчиниие хyсэбэ. Тэдэ хоёр yдын хоол баригшадтай хамта hубарилдаhаар, ажалайнгаа цехтэ оробо.
– Ши цехтээ ошон бай. Би модошо нарин дархашуулда хэрэгтэй hэм, – гэжэ Ринчин хэлэбэ.
Баир ooрынгoo цехтэ орожо, хубсаhаа hэлгyyлээд, бэржээнтэ
бээлэйгээ баряад, зузаан нэгэ хабтагайе даажа ядан асаржа, станогойнгоо адагта тyшyyлбэ. Тиигээд станогой зузаан тyмэр талмай
дээрэ гаргажа байхада, Ринчин ерээд, хубсаhанайнгаа шкафай yyдэ
нээжэ, уриhаар абаhан мyнгэеэ сyyмхэдээ хээд, хубсаhаа hэлгэжэ
yмдooд:
– Ши yглooдэрhoo минии ажалладаг газарта – станогой эхиндэ
ажаллахаш. Hайнаар хаража аба. Ooрынгoo нюдooр харагша хyнэй
заабари хэлэгшэhээ дээрэ байдаг. Зай, ажаллажа эхилэе, – гээд, хамар, амаа боолтоор бyтyyлжэ, нюдэнэйнгoo шэл зyyбэ.
Тэдэ хоёр hooм зузаан бруснуудые хойно-хойноhоонь
хюрooдooд, тэдэнээ нэгэ газарта дээрэ дээрэhээнь ябталба. Тэдэнии
ень сонхо болон yyдэнэй холоодонуудые хэхэеэ ондоо цехтэ абаашаба. Тиигэhээр ашаанай машина хажуудахи цехтэнь ерэжэ, бэлэн
болоhон сонхо болон yyдэнэй холоодонуудые ашаад ябашаба. Хабтагай хюрooдэгшэдэй газар уужам салуу болошоhон шэнгеэр харагдаашье hаань, сyлoo болгоhон газартань yглooдэр хюрooдэхэ
зузаан хабтагайнууд буулгагдаба.
Удангyй ажалай дyyрэhые мэдээсэhэн хонхын жэнгирээнэй
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цехyyд соогуур дуулдахада, Ринчин тyхэреэн хюрooгoo хyдэлхыень
болюулба. Баир рубильнигаа доошонь даража, зайн галаар гэрэлтyyлдэг лампочкануудаа унтарааба. Тэдэ хоёр хубсаhаа hэлгэжэ
yмдooд, гар, нюураа угаагаад, харуулшанда yглooдэр болотор
баяртай гэлдээд, гудамжада гараба.
– Ши хаанахи, хэдыдэхи хамтын байрада байнаш? – гэжэ Ринчин Баирhаа hураба.
– Хамтын байрада бэшэ, таниха нэгэ айлдаа байнаб, – гэжэ
Баир харюусаба.
– Тэрэ айлшни шамhаа хашарнагyй гy?
– Мyнooдoo yгы. Кадрнуудай таhалгын даргаhаа байха байра
hурахадамни, сyлoo hууриин гаратар халта хyлеэхэ тухай хэлээ юм.
– Хайшаа ошохобши?
– Трамвайгаар yдын урда бэе.
– Тиигэбэл – суг ябая. Би хотын сээнтэртэ байдаг нэгэ магазинда орохо хэрэгтэй hэм, – гэжэ Ринчин хэлээд, трамвайн тогтодог
газар тээшэ алхалшаба.
Тэрэ хyбyyн Ринчинтэй зэргэлээд:
– Би баhал сээнтэртэ буужа, шэлэй зyhyyр, зайн галай индикатор худалдажа абаха гээ hэм, – гэжэ хэлэбэ.
Трамвайн ерэжэ тогтоходо, тэдэ хоёр уухилалдаhан-аахилалдаhан юумэд hyyлшын хyнэй хойноhоо трамвайда орожо, сyлoo hуу
рида зэргэлжэ hууба.
– Ши шэл зyhэдэг, электрик хyн байнаш. Бидэндэ иимэ мэргэ
жэлтэд хэрэгтэй болодог, мyнooшье хэрэгтэй байхадаа болохо.
Иимэ мэргэжэлтэн модо хюрooдэгшэhoo хyнгэн ажал хэдэг ха юм
даа, – гэжэ Ринчин хэлэбэ.
– Энэ хэжэ байгша ажални хyндэ бэшэл, – гэжэ энэ ажалhаамни
болюулха гэбэ гy гэhэндэл мэгдyyгээр Баир хэлээд, yргэлжэлyyлэн
нэмэбэ. – Би электрик, шэл зyhэгшэ гэhэн yнэмшэлгэгyйб. Хyдooдэ
би олон yхибyyдэй эгээн аха байhан тула бyхы юумэ хэгшэб.
– Оо-о, тиихэдээ ши алтан гартай хyн байнаш. Барилга дээрэ
тиимэ ажалда тyрyyн шабяар хyдэлooд, баймга тиимэ мэргэжэлнyyдэй yнэмшэлгэтэй, паспорттай болохош.
– Нээрээ гy? ГПТУ, СПТУ дyyргэнгyйгooр гy? – гэжэ Баир ехэл
баяртайгаар аад, гайхан-гэлын hураба.
– Нээрээ бэд даа, нээрээ. Хэдыдэхиие дyyргээ hэмши?
Тэрэ гансата баярлахаяа болижо, аалиханаар hанаа алдаад:
– Эрдэм hургуулим бага юм даа, оройдоол долоодохиие арайшье гэжэ дyyргээ hэм. Hургуулида hуража байжа, гэртэхи газаа
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гуурхи ажал хэхэш, дyyнэртээ номуудыень yзyyлхэш, эдеэлyyлхэш,
эхэдээ хамhалсахаш. Хэшээлэй hyyлээр yетэн нyхэдэйнгoo наадажа
байхада, эдэ бyхы ажал хэдэг hэм, нyхэдoo жаргалтайл байна даа
гэжэ hанагша бэлэйб. Саашадаа hургуули хэхэ аад, эхынгээ тала
хаража, колхоздоо ажал хэжэ, дyyнэрээ тэжээлсээ бологшо hэм, –
гэбэ Баир.
Бyхыгoo хyсэд hайнаар дyтэ танилсаагyй хyндэ хooрэhэн Баир
Ринчиндэ hайшаагдаа. Ринчин ooрoo баhа эгэшэеэ hургуулида hургахын тула hургуулияа хаяжа, эхэдээ туhалжа эхилhэнээ ой ухаандаа оруулаад:
– Мyнoo ши... hургуули hудараа саашань yргэлжэлyyлээгyйгoo... халаглана гyш? – гэжэ hураад, мэхэтэйгээр аад, уриханаар урдаhаань харашаба.
– Халаглаадшье яахабиб даа? Иимэл хуби заяатай тyрoo бэзэб.
Гансал… – гээд, Баир дуугай болошобо.
– Юун гэхэ гээд, абяагyй болошобош? Али ши нюусаяа намhаа
нюуха гэбэ гyш даа.
– Эндэ танайшье бэшэ, минии шиидхэхэ хэрэг...
– Юун бэ? Нюуса бэшэ hаань, намда хэлыш, хубаалдыш, магад,
туhалха ааламбиб?
– Нэгэ сонхымнай шэлнyyд тэhэрэнхэй, зайн галай элшые носоо
дог, болигодог оньhобшо дyрэжэ шаташанхай, гэрэймнай хушалта
yмхиржэ, дуhаалдаг болошонхой. Тиигээд лэ би шэлэй зyhyyр, индикатор абажа, ерэхэ амаралтада гэртээ ошохо гэнэб. Хахад yдэр соо
эдээниие хэжэ, автобусой hooргoo бусатар yрдихэ гээшэ гyб гэжэ hанаа-yнooндэ абтанаб даа. Намайе ажалhаамни хоёр хоногто табиха
гээшэ гy? – гэжэ Баир hураба.
Ринчин халта бодолгото болоод:
– Ши манай цехтэ hаял хyдэлжэ эхилээ ха юмши даа, табихагyй
байха. Ажалдаа гараагyй yдэртэш ямар шалтагаар ажалдаа гараагyйб гэhэн саарhан хэрэгтэй болодог. Теэд нютагташ шамда хахад
yдэр туhалалсаха тyрэл гарал болон нyхэд yгы юм гy? – гэжэ Ринчин hураба.
– Эжымни тyрэлэй хyн бии. Теэд тэрэ улаан сурба – арба гаран
yхибyyдтэй юм, ooрooшье ядалдажа байгша даа. Хyнэй муу байдалда ороходо, тyрэлхид болон нyхэдyyд холододог, харин баяжаа
hаашни, холын тyрэл гарал, нyхэдyyд дyyрэн бии болодог гэжэ hанагшаб.
– Мм-м даа, хyндэшэг байдалда ороо байнаш, – гэжэ Ринчинэй
хэлэхэдэнь, Баир yгыень тодожо абаад:
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– Нэгэ арга олдоно бэзэ даа, энэ амаралтын yдэр сонходоо шэл
hуулгахаб, нyгooдэ амаралтада гэрэйнгээ хушалтые hэлгэхэб, – гэжэ
хэлэбэ.
«Хэшэгмаагай зээхэйтэеэ эндэ ерээ хадань, ажалай hyyлээр басагаяа харахаяа ошохо болоол даа. Басагамни yбдэшooгyй юм
аабза. Ешигмаа гастрольдо гээшэ гy, али ерээ гy? Тэрэ бидэ хоёр
уулзахадаа, ямар нюураар харалсахабибди? Энэ хyбyyн гэртэхинэйнгээ хамаг бyхы юумынь хэдэг, урдаа харадаг хyниинь гээшэл
ха. Гансааран тэдэ бyхы юумэеэ хахад yдэр соо яажа хэхэб даа», –
гэжэ Ринчин сэдьхээд:
– Баир, толгойгоо эртyyр бy гунхуула. Би шамда туhалжа болохоб гээ hэн бэзэб. Мyнoo тэдэ хэрэгсээhэн юумэнyyдээ магазинhаа
абажа бай, – гэжэ хэлээд, кондуктор эхэнэртэ хоюуланайнгаа тyлoo
харгын мyнгэ тyлэбэ.
– Салингыемнай yгэхэдэнь, худалдажа абахаб. Мyнoo тагнуул
хэжэ, хаанахи магазинуудта байдаг yгыень эртээнhээ мэдэжэ абахамни.
Ринчин урдаа баряад байhан сyyмхэхэн сооhоо саарhан мyнгэнyyдые гаргажа, тэдэнээ Баирта hарбайгаад:
– Салин хyрэтэр yшoo yды, аба эдэниие, салингаа абахадаа бусаахаш, – гэбэ.
– Yгы-yгы, – гэжэ тэрэ мэгдyyгээр хэлээд, хажуу тээшээ хэлтыжэ, Ринчинhээ холодобо.
– Аба гэнэб, али yритэхэhoo айшаба гyш? Хэрэгтэй юумэнyyдээ
эртээнhээ худалдажа аба. Энэ амаралтын yдэр хамта танайда ошожо,
тэдэ юумэнyyдыеш хээд, хотоёо бусахабди. Гансааран хахад yдэр соо
хэжэ yрдихэгyйш, – гэжэ байжа Ринчин баалажа, тэрээндэ мyнгoo
yгэбэ.
Багшынгаа гэртэнь ошолсожо, хамhалсаха болоhондо хэмгyй
ехээр баярлашаhан Баир:
– Hайнта даа! – гэжэ хэлээд, бy арсаhай даа гэжэ сэдьхэлдээ
шэбшэнэ.
Хyнyyд трамвайн тогтохо бyхэндэ гарана, ороно… Нэгэ хэдэн
минутын yнгэрхэлooр, трамвай удаадахи тогтодог газартаа дy
тэлбэ. Гурбан залуухан басагад Ринчин Баир хоёрой хажуугаар yнгэрooд, бууха гэжэ yyдэндэ сугларhан хyнyyдэй хойноhоо зогсоод,
хyхюутэйгээр энеэлдэн байжа, юуншьеб тухай хooрэлдэнэ. Хараха
янзада, хотын дээдэ hургуулинуудай оюутад хэбэртэй. Тэдэнэй нэгэнэй ара гэдэргээ харахадань, Баир hууриhаа yндэгэшooд:
– Гымаа, амар мэндэ, – гэжэ хэлэбэ.
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Тэрэ басаган толгойгоо халта дохимсоороо, хooрэлдэхэ хэбэргyйгoo мэдyyлэн, буруу харамсаараа, хани басагадтаа юуншьеб тухай хэлэбэ. Баир гансата уруу-дуруу боложо, hууридаа лаб hуугаад,
эшэhэн юумэндэл, харасаяа хажуудахиhаа хулжуулан, трамвайн
сонхо тээшэ харашаба.
– Танил басаганшни гy? – гэжэ Ринчин аалиханаар hураба.
– Тиимэ... Багшанарай училищида hурадаг юм. Yнихэнэйшье
уулзаа, харалсаагyйбди, намайе эндэ ерэнхэй гэжэ мэдэхэгyй тула
танибагyй хэбэртэй, – гэжэ Баир хэлэбэ.
Энэ богонихон уулзалгые хараhан Ринчин hургуули hударгyй
хyбyyдые дээдэ hургуулиин оюутад болоhон басагад голодог гэжэ
hанаадхина. Теэд Ринчин зургаадахиhаа долоодохи класс хyрэтэр
Баирай энэ басаганда дурлаhые, ханилhые, тэрээнтэеэ эндэ уулзажа
болохоб гэжэ сэдьхэлдээ hанажа ябадагые хаанаhаа мэдэхэб даа?
«Тэрэ басаган Баирые юундэ танихагyйб даа, таняал хадаа, тол
гойгоо дохёо ха юм. Уhан буряад хэлэтэй хyдooгэй залуушуул эндэ
ерэжэ, дээдэ hургуулида гy,али училищида hурадаг болоходоо, тy
рэлхи хэлээрээ бэшэ, харин ородоор хooрэлдэдэг. Ородоор хooрэлдэхэдoo, дээдэ эрдэмтэй болоhоноо хyнyyдтэ hайрхана, мэдyyлнэ
юм гy? Хэдэн арбаад жэлэй yнгэрхэдэ, манай аша, гушанар буряадааршье бэшэ, ородооршье бэшэ, харин англи, хитад, япон болон
бусад хэлэнyyдээр хooрэлдэдэг болошохо юм гy, хэн мэдэбэ. Тиигэбэлнь, бидэнэр тэдэнэй алаха, тонохомнай гэжэ хэлэхыень мэдэхэгyй тула, амаа ангайлдаад, алга-маахан hуухал бэзэбди даа», –
гэжэ Ринчин сэдьхэжэ, юундэшьеб энеэхэдэл гэбэ.
Yнгэрhэн хэдэн жэлэй саана Баирай долоодохиие дyyргээд,
колхоздоо хyдэлжэ эхилхэдэ, суг hурадаг хyршынь басаган хойто
жэлынь наймадахиие дyyргэжэ, hаалишан болоо hэн. Тиихэдээ Баи
рай Гымаатай ханилхаяа болиhые тухайлhан тэрэ басаган yдэр
бyхэндэ Баирта хэрэгтэй хэбэртэй гэртэхиндэнь ородог байба. Баирай нэгэл yгэ хэлэбэлнь, тэрэ басаган тэрээндэ хадамда гарахаар
бэлэн байгаа. Hургуулидаа бэрхээр hурадаг, шэг шарайгаараа Гымааhаа дутахагyй сэбэрхэн тэрэ басаганай гэнтэ hургуулияа орхиhые хэншье мэдэдэггyй. Эхэ, эсэгынгээ саашаа hураха тухай хэлэхэ, аргадахада, тэрэ басаган гэртэхидэйнгээ yгэ дуулаагyй юм.
Хоёр жэл yнгэрhэн хойно хyршынгoo басаганда Баирай Гымаада
дуратайгаа хэлэхэдэ, уданшьегyй тэрэ арбаад наhа аха хyндэ хадамда гаража, нютагhаа арилшоо бэлэй.
«Мyнoo бодоод yзэхэдэмни, хyршымни басаган минии тyлoo
hургуулияа yргэлжэлyyлэнгyй, намайе алдахаhаа айгаад, найма137

дахи класс дyyргэмсээрээ, hаалишан болоhон байна даа. Тиихэдэ
би тэрэнэй хyсэл бодолые, yнэн зyрхэнhoo дурлаhые мэдээгyй байнаб», – гэжэ Баирай сэдьхэхэдэ, yнгэрhэн тэдэ жэлнyyдынь yсэгэлдэр мэтээр hанагдана.
– Бодо! Удаадахида буухабди, – гэжэ Ринчин хэлээд, гyнзэгы
бодолдо абтаhан хажуудахияа гайхангяар хараба.
Тэдэ хоёрой hууриhаа бодоходонь, yни заяанай тоhодогдоогyй
тэргын сахаригуудай хахинаанhаа бyри доро, зyрхэ сэдьхэл шэмшэрyyлмэ хахир абяан соностоhоор, трамвай тогтошобо. Трамвайhаа
бууhан тэдэ хоёр магазинhаа абаха юумэнyyд тухай ухаагаа гyйлгэн, зэргэлжэ ябана.
– Баир, би yхибyyдэй нааданхай болон хубсаhа хунар наймаалдаг магазинда орохоб. Ши абаха юумэнyyдээ хараашалан бэдэржэ,
магазинуудаар ябыш даа. Yглoo болотор баяртай, – гэжэ Ринчин
хэлээд, тэрэнэй гарыень адхан бариhанай hyyлдэ, ара таладаа талмайтай хоёр дабхар шулуун томо гэр тээшэ алхалшаба.
6
Ринчинэй yхибyyнэй нааданхай болон мyлхихэдoo yмдэдэг
yмдэ, hууринууд мэтэ нарайда хэрэглэдэг комплект худалдажа
абаад, газаа гарахадань, yдэшын наран баруун хойно хyрooд, элшэ
туяагаараа hулаханаар шаража байба. Тэрэ хажуудахи эдеэнэй
зyйл худалдадаг магазинда орожо, хэрэгтэй юумэнyyдээ абаад, Сэлэнгэ мyрэн тээшэ шэглэжэ, налшагар модон гэрэй хажуугаар зурыhан ябаганай зyргэхэнooр алхалшаба.
Удангyй тэрэ артистнуудай байдаг хоёр дабхан модон гэртэ
дyтэлжэ хэлтышэhэн хашаагай yyдээр орохо гэжэ ябатараа, Ешигмаа гэнтэ ерээд байхадаа болохо гэhэн бодолдо абтаад, юун гэжэ
хэлэхэ yгэеэ hанажа ядан, зог татан тогтошобо.
«Ешигмаа ерээгyй байhай даа», – гэжэ тэрэ бурхандаа зальбарба. Наадажа байhан yхибyyд тэрэ гэрэй хажуудахи талмайда
харагданагyй. Тэрэнэй тyрyyн эндэ ерэхэдэ, арбаад yхибyyд гэрэй
хажуудахи талмайда бyмбэгэ yдьхэлжэ байгаа бэлэй. Энэ гэрэй
хyнyyдтэ харагдахагyй гэжэ сэдьхэжэ ябаhан Ринчин хулгай хээд,
баригдахаhаа айhан хyн мэтэ хултагашан байжа, иишэ-тиишээ хараашалhаар, нэгэдэхи дабхарай сонхонуудай доогуур набша намаа
гаараа бyтyyршэhэн акацинуудай саанаhаа гараба.
Хоёр хyгшэд хooрэлдэжэ, хэрэлсын хажуудахи hандали дээрэ
hууна. Нэгэ таладаа халааhатай yхибyyнэй хуушан тэргэ тэдэ хyгшэдэй урда байна. Ринчин хараhаар лэ, хooрэлдэжэ hууhан хyгшэ138

дэй нэгые Ешигмаагай эжы гэжэ таняад, энеэбхилhээр хажуудань
ерэжэ, тэдэниие хyндэлhэнoo мэдyyлжэ, толгойгоо дохибо. Тэдэ
хоёр хyгшэд Ринчиндэ амар мэндэеэ айладхажа, толгойгоо дохибо.
– Намдаш айлшан ерээ. Та хоёр танилсагты, – гэжэ туража
бyришье жаахан болошоhон Хэшэгмаа хyгшэн ехэ баяртайгаар хэлээд, гараараа yбдэгyyдээ тулажа, хyл дээрээ бодоод, халта нюргаяа дyхылгэжэ, yхибyyнэй тэргэ соо унтажа байhан зээ басагаяа
зулгыханаар харашаба.
Ринчин Ешигмаагай эжытэй хooрэлдэжэ hууhан хyгшэнэй гарыень барижа, нэрэеэ хэлээд, хажуудахи тэргэ соо унтажа хэбтэhэн
басагандаа хамаг hаналаа табиhан тула, тэрэ хyгшэнэй нэрые hайнаар хадуужа абангyй, Хэшэгмаа хyгшэндэ дyтэлбэ.
– Хyyхэйгээ харыш даа, унтажа хэбтэнэ, сэбэр агаарта гараха,
унтаха дуратай юм. Бy hэрюулэ. Иигэhээр ooрoo hэрихэ дyтэлoo.
Би гэртээ орожо, сайгаа халааhууб, – гэбэ Хэшэгмаа хyгшэн.
– Yлyy даа, бy тухашарагты. Би hаяшаг эдеэлээд ябанаб...
– Айлшан хyн аяга сайhаа арсадаггyй юм. Ши хyyхэйтэеэ эндэ
yлэ… yгы, намтай гэртэ оролсо, хэрэг бии, – гэжэ Хэшэгмаа yгэлooд,
хyршэдoo хандаба. – Хани yyримни, хyyхэнэймни hэритэр, бидэнэй
ерэтэр хаража hуугыш даа. Хэрбээ hэрибэлнь – ооглооройш. Би
шагнажа байхаб. Зай, Ринчин, гэртэ ороё.
Басагаяа хаража, халта удаашарhан Ринчин yyдэнэй хэрэлсы
дээрэ хyлеэжэ зогсоhон Ешигмаагай эжыhээ урид гэртэ ороод, энээнhээ тyрyyн эндэ ерэхэ hэн тула харгыгаа мэдэхэ болоhон хадаа, нэгэдэхи дабхарай ута нарин коридор соогуур алхалан, Ешигмаагай
таhалгын yyдэндэ ошоод тогтошобо. Тиихэдэнь Хэшэгмаа хyгшэн
тэрэнэй эндэ ерэhые мэдээдхихэдээ, баяр дээрээ баяр нэмээжэ, урин
зулгыханаар энеэбхилбэ.
– Суургалагдаагyй, ороhоор бай, – гэмсээрээ, Хэшэгмаа хyгшэн тэрээндэ дyтэлбэ.
«Yyдэеэ hула орхидог хадаа, хyдooгэйнгoo ёhо заншал баримтална», – гэжэ Ринчин сэдьхэhээр, yyдыень нээжэ, досоонь ороод,
сонхын дэргэдэ байhан стол дээрэ баряад ябаhан сеткэтэй юумэеэ
табиба. Тиигээд тэрэ байhан байра дээрээ эрьелдэн, оршон тойрониие хараашална. Yргэн ехэ нэгэ сонхо тэрэ таhалгын зyyн талын
ехэнхи хубииень эзэлнэ. Сэбэр hиирэгэр тюль тэрэ сонходо yлгooтэй. Ехэ бараанай багтахагyй багахан энэ таhалгын хойто талада сэбэрхэн хушалтатай шэрээ дээрэ пyмпэгэр хоёр томошог дэрэ
табяатай, тэрэнэй саана багахан хибэс ханадань yлгooтэй байна.
Тэрэ шэрээгэй мухалайhаа таhалгын тэгэндэ хyрэтэр татажа иишэ139

тиишэнь болгодог, хyнэй толгойн бултайма yндэртэй, унахагyйн
тула дороо хyлнyyдтэй хэмэл хyшэгэ табяатай. Тэрэнэй саана хубсаhанай шкаф болон yлгэсын орой харагдана. Тэрэ хyшэгын саана
Ешигмаа хубсалдаг, хубсаhаа тайладаг хэбэртэй. Урда талын yyдэ
нэй хажуудахи буланда багахан хyшэгooр бyтyyлhэн угаалниг,
халхабшын наана уhанай томошог бааг, эдеэ хоолоо хадагалдаг
шкаф, эдеэгээ шанадаг плиткэ табигданхай байна. «Байгалай басаган» гэжэ хатарай афиша болон Ешигмаагай фото-зурагууд урда
ханыень сонхо хyрэтэр эзэлнэ. Тэдэ фото-зурагуудай дунда Ешигмаа бусад артистнуудhаа онсо илгаржа, илдам зулгыханаар энеэбхилнэ. Ринчин илангаяа Ешигмаагай фото-зурагуудые харахадаа,
тэрээнтэй уулзаhан шэнги мэдэрэлдэ абтажа, hайхан бодол сэдь
хэлдээ тyрyyлнэ.
– Би буруугай бэлшээриhээ саашаа гараагyйб. Харин манай басаган хатар наадаараа холо, дyтyyр, хаа-хаагуур гастрольдо ябажа,
газар yзэнэ даа. Басагамни hаядаа ерэхэ болонхой. Удангyй Монгол, Хитад, Япон, Энэдхэг ошохо тyсэбтэй, – гэжэ байжа Хэшэгмаа
сайгаа халааха забhартаа басагаяа магтаба. – Ши хажуудахи стул
дээрээ hуу. Ешигмаа намда, минии yбгэндэ зээхэйе, шамда басага
бэлэглээ…
Ринчин яблоко, хуурай hy болон конфетэнyyдые сеткэhээ гаргажа, стол дээрэ табяад, yлэhэн юумэнyyдээ сеткэтэйнь Хэшэгмаада
hарбайжа yгooд:
– Басагандаа hууринуудые, мyльхихэдoo yмдэдэг yмдэ, самса
гэхэ мэтэ комплект бэлэглэнэб. Яблокын досоохиие халбагаар
хюhаад, нарай yхибyyндэ эдюулдэг гэжэ вахтёрнай хэлээ юм, – гэжэ
хэлэбэ.
– Ринчин, hайнши даа. Амиды ябаа сагтаа энэ зээхэйгээ хyл дээ
рэнь табихал байхаб, – гэжэ Хэшэгмаа найдуулба. – Уржадэр ерээ
hэмди. Yсэгэлдэр зээхэйгээ абаад, шамда ошожо, басагыеш харуулха
гээ hэм. Теэд би ондоо хэрэгээр нэгэ газарта ошооб, сyлooгyйдooб.
– Yхибyyнэй тэргэ худалдажа абаха гээ hэм. Теэд наймаада хаа
нашье гарадаггyй юм байна…
Хэшэгмаа хyгшэн тэрэнэй дууhан хэлэхэ гэhэн yгые таhа
дyyрэжэ:
– Хэрэггyй бэшэ аал даа. Газаа hуугша энэ yyри хyгшэн тyлеэ
нэй сарай сооhоо олон жэлдэ хадагалжа байhан хyбyyнэйнгээ тэргые зээхэйдэмни бэлэглээ. Тэрэ бидэ хоёр хахархайдань халааhа
табяабди, мылдэжэ байжа угаагаабди, санзай ууюулжа арюуд
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хаабди, – гэжэ хэлээд, стол дээрэ эдеэ хоол бэлдэбэ. – Тэрэ хyгшэнэй
хyбyyнэй хyбyyн арбадахиие дyyргээ, yни заяанай хэрэггyй болоо.
– Ешигмаа энэ тэргыетнай хуушан гэжэ голохогyй аабза? –
гэжэ Ринчин hанаагаа зобонгёор hураба.
– Тиигэжэ хэлэхэдээшье болохол басаган гээшэ. Хэрбээ голоо
hаань, шэные бэдэрхэбди.
Энэ yедэ yхибyyень газаа hахижа yлэhэн хyгшэн тэдэнэй таhалгын yyдые нээгээд:
– Зээ басаганшни hэреэ. Оог хашхараа табяагyйдэнь оруулагты,
– гэжэ мэгдyyгээр хэлээд, ooрынгoo таhалга тээшэ алхалшаба.
Ринчин газаашаа гyйжэ гараад, шашхан бархирhан мансытай
yхибyy тэбэрижэ, уралаа аргааханаар хасартань хyргэбэ. Тэрэнэй
yнжэгэн хасарынь ямар зooлэхэн гээшэб!
– Басагамни, бy бархирыш даа. Хасарыеш таалажал баймаар
зooлэхэн юм. Бy бархирыш даа, хэшээгыш даа, – гэжэ байжа Ринчин тэрэ нарайгаа гар дээрээ yлгыдэн hаатуулха гэбэ. Теэд бyри
шангаар бархирхадань, hаатуулжа шадахагyйгoo ойлгоод, хyгшэн
эжыдэнь абаашахаяа мyнoo hаяхан гарагша таhалга тээшэ яарашаба.
Нарай yхибyyнэй шашхан бархирха абяан тэрэ гэрэй коридор
соохи шэмээгyй аалин байдал таhалдуулба. Ринчинэй yнгэржэ яба
hан yyдэнэй саанаhаа нохойн абьяастайгаар аад, мэгдyyгээр дээрэдээрэhээнь хусаха дуулдаба. Хэшэгмаа хyгшэн коридор соо нарай
yхибyyнэй бархирхые, нохойн хусахые дуулаад, таhалгынгаа yyдые
нээжэ, зээ басагаяа тэбэриhэн Ринчиниие угтаба.
Ринчин таhалгадань оробо. Хэшэгмаагай yyдэеэ хаахадань, нохойн хусаха дуулдахаяа болибо. Гэбэшье, нарай yхибyyн шашхан
бархирhаар зандаа.
– Намда yгэ, – гээд, Хэшэгмаа хyгшэн зээ басагаяа Ринчинhээ
абамсаараа, гар дээрээ yлгыдэhooр, унтари-дэбидхэрыень аятай зохидхоноор хуряаhан орон дээрэ табиба. – Дороо норгоо гyш даа,
hyеэ уухаяа hанашоо, гэдэhээ yлдoo гyш даа? Норгоhон hуурииеш
мэнэ хуурайлхаб.
Yдэшын боро хараанай болодог сагай yшoo эртэшье hаа, газаахи
hooгyyдтэ халхалуулhан сонхотой таhалга соо бyyдыжэ эхилбэ.
Ешигмаагай эжын зээ басагандаа hууринуудые хуурайлжа байхада,
Ринчин тэрэ таhалгаhаа гараад, yнишье болонгyй, yхибyyнэй тэргэ
тyлхиhээр ерэбэ. Нарай yхибyyн хоолойдоо хyхэлтэтэй шэл угжаар
hy уухадаа, бархирхаяа болишобо. Тэрэнэй уралнуудай хyдэлхэдэ,
шэл угжын hyнэй хорохонь балай мэдэгдэнэгyй. Гэбэшье, yхибyyн
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аалиханаар хороонол хэбэртэй. Тэдэнэй хажуудань зогсоhон Ринчин ooрooшье мэдэнгyй, басагандаа хамhалсаhан юумэндэл уралнуудаа хyдэлгэнэ. Хэшэгмаа хyгшэн шалаhан гараа амаруулха гээ
гy, али тyрэhэн эсэгэнь басагандаа hy уулгажа hураг гэhэндэл, шэл
угжаяа Ринчиндэ yгэбэ. Эсэгэ басаган хоёрой уралнууд мyрысэhэн
юм шэнги хyдэлнэ. Хахад шэл угжын hyн хахадтаа хyрэбэ.
– Ямар хомхой юм, – гэжэ Ринчин хэлээд, басагаяа ooгшooн
харана.
– Хомхойл байхадаа hайн байдаг, басаганшни yдэр хоногоор
бэшэ, харин часаар томо болохо гyб даа, – гэжэ шэрээгэйнгээ мухалайда hууhан Ешигмаагай эжы хэлээд, эсэгэ басаган хоёрой шэхэнyyдэйнь дорохи монсогтоhон yзyyрнyyдые адлишаагаад: «Буряадууд
омог омогоороо, уг гарбалаараа, шэхэнyyдээрээл илгардаг, мэдэгдэдэг байна даа. Ухами, дороо монсоггyй аад, толгойдоо няалдаhан,
дэрбэгэршье шэхэтэй байнабди даа», – гэжэ сэдьхэнэ.
Хyгшэнэй зээ басаганай уралнуудаа хyдэлгэхэеэ, шоб-шобхон
хyхэеэ болиходо, Ринчин hyтэй хахад шэлээр хэhэн угжаяа хyдэлгэнгyй баряад, аманhаань hугалан абахаяа айшаба. Нарай yхибyyн
нэгэ дахин шоб-шоб угжаяа хyхooд, нюдэеэ аниба.
– Басагамни hyндoo садаба хэбэртэй, уралнуудаа хyдэлгэхэеэ
болёод, нюдoo анин унташаба, – гэжэ Ринчин хэлэбэ.
«Эдэ хоёрые яажа хамтаруулха гээшэбиб? Ешигмааhаа бyхы
юумэн гаранал хэбэртэй. Ринчин басагандаа олиггyй дуратай, минии басагандашье дурланхай байна. Энэ зээ басагамни, хooрхы,
эхэ, эсэгынгээ ерээдyйн хуби заяае шиидхыш, тахижа байhан бурхамни эдэ хоёр залуушуулда туhалжа, хамтаруулыш», – гэжэ
Хэшэгмаа сэдьхэлдээ бyтyyхэн шэбшэжэ, олон юумэн тухай ухамайлжа байhанаа, гэнтэ унтажа байhанаа hэриhэндэл, hэргэгшээдхибэ.
– Унтаа хадань, хyхэлтыень аманhаань абыш даа. Харанхы болошобо, лампочка носоогыш даа, – гэжэ Ешигмаагай эжын хэлэхэдэ, Ринчин басаганайнгаа аманhаа хyхэлтыень абажа, тэрэнээ
стол дээрэ табяад, зайн гал носообо. – Столдо hууя, асарhан бэлэгыешни харая.
– Ешигмаагай эжы, намайе хyлисэгты, би садхаланби, яаралтай hэм. Бэлэгыемни ooрoo харана бэзэт. Зээ басагантнай, хyлисэгты, минии басаган hаруул болоходонь hэрихэгyй гy?
– Хамаагyй hэриг. Мyнoo унтаа hаа, hyниндoo унтахагyй.
Ябаха дээрээ басагаяа таалыш даа, – гэжэ Ешигмаагай эжын хэ142

лэхэдэ, Ринчин басагандаа дyтэлжэ, доошоо тонгойгоод, уралнуудаа yнжэгэн зooлэхэн хасартань хyргooд:
– Басагамни таалажал баймаар хасартай байна даа, – гэжэ хэлээд, ябаха тээшээ яарашаба.
– Ешигмаа та хоёр hаядаа уулзаад, нэгэ hайхан нэрэ yгэнэ бэзэт. Шинии хэлэгшэ «Саарма» гэжэ нэрэ намда, Мягмарта hай
шаагдаа, теэд басагамнай юун гэхэ юм, мэдэгдэнэгyй. Минии ЭнхэНугаяа ябатар басагаяа таалахаяа ерэжэ байгаарайш, – гэжэ
Хэшэгмаа хэлээд, Ринчиниие yдэшэжэ, коридор соо гараба.
Ринчин нарин уташаг коридорой адагта ошожо, yyдэндээ зогсоhон Ешигмаагай эжыдэ гараа арбагануулаад, газаашаа гараба.
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Гурбадахи бyлэг
1
Хотынхид долоон хоног соогоо нэгэ дахин амардаг, харин хy
дooгэйхидтэ амаралтагyй байдаг. Гарагай долооной эртэ yглooгyyр
Ринчин автовокзалай газаа Баиртай уулзахаяа ерэбэ.
– Ринчин ахатан, наашаа, наашаа! – гэжэ сагhаа эндэ урид
ерэжэ, hандали дээрэ hуугаад, нютагаа ошохо автобус хyлеэжэ
байhан Баир хyл дээрээ бодоод, сарбуугайнгаа часы хараhаар, вокзалай гэртэ дyтэлжэ ябаhан Ринчиниие ооглоод, гараараа даллажа, хажуудаа ерyyлээд: – Эндэ hуугты, хyлнyyдээ амаруулагты.
Арбан минута болоод, манай ябаха автобус ерэхэ, – гэбэ.
Удангyй тэдэ хоёрой зэргэлжэ hуугаад, энэ-тэрэ юумэн тухай
хooрэлдэhooр байтар, автобус ерэжэ, хyнyyд hуужа эхилбэ. Баир
хэдэн газетээр yргэлжэдэнь орёоhон hандалиин хyлдэ тyшyyлhэн
юумэеэ абаба. Ринчин газетээр орёонхой юумые сонхын шэлнyyд
гэжэ ойлгоод, нyгooдэ гартаа бариhан сyyмхыень эрижэ абаба.
– Биледyyд намда, тyрyyн орогты, 5-6-дахи hууринууд манай,
– гэбэ Баир.
Тэдэ хоёрой hууринуудаа эзэлжэ hуугаад, нэгэ хэдэн минутын
yнгэрхэлooр, автобус hууриhаа хyдэлжэ, хотоhоо гараад, аймаг
ошодог машинын дардам харгыгаар шуумайба. Хyдooгэй харгыгаар сэхэ урдаhаань ерэжэ ябаhан машинанууд тэрэ автобустой
hэлгэсэлдэнэ. Тиихэдэнь аляа hалхин hэлгэсэлдэhэн автобусай нээл
тэтэй сонхоор эршэгэнэн досоонь орожо, Ринчинэй шэхэ болон тол
гойнь yhыень yлеэгээд абана.
Удангyй автобус эли бодо ябадалаа аалидхажа, харгын баруун
талада байhан орьёл-торьёл шулуун оройтой Омулёвко гэдэг хабсагайн хажууда хyрэбэ. Тэрэ хадын yндэрhoo харахада, мухар богонихон хyндын адагта ургажа байhан набша намаагаараа бyтyyршэhэн бургааhануудай саахануур урда зyгhoo урдадаг Сэлэнгэ
мyрэнэй уhанай нюруу наранай элшэ толон доро миралзана. Хоёр
сагаан сахали оог хашхараа табилдажа, Сэлэнгэ мyрэнэй дээхэнyyр
ниидэн yгсэнэ.
– Улаан-Yдэеэ бусахадаа, тээ урдамнай байгша дабаанhаа энэ
шулуун толгойе харахабди. Тиихэдэмнай энэ шулуун толгой арсаланай толгойдо аб адли байха. Шэмээшэгyyд энэ шулуун хабсагайе
«Омулёвко», буряадууд «Арсалан толгой» гэжэ нэрлээ юм, – гээд,
Баир мyнгэнэйнгoo сyyмхэ уудалжа, хоёр-гурбан зэд Ринчиндэ hар144

байжа yгэбэ. – Саадахи нээлтэтэй сонхоороо орон дэлхэйдээ yргэгты…
– Аян замда ябаhан ород, татаар болон буряадууд ошохо,
хyрэхэ газартаа hайн ябахын тyлoo энэ шулуун хабсагайда hyгэдэн,
yргэл yргэдэг юм, – гэбэ Баир.
– Харгы замдаа, хyрэхэ газартаа hайн хyрэхэмнай болтогой, –
гээд, Ринчин тэдэ хашарhануудаа автобусой нээлтэтэй сонхоор дээ
шэнь хаяжа yргэбэ.
Тэрэнэй дээшэнь сасажа хаяhан шэнэхэн зэд мyнгэнyyд yглooнэй
наранай элшэ туяан доро алтаран толорhоор газарта унана. Ринчин
тэрэ толгойн yндэрhoo, мyн удаадахи дабаан ooдэ гарахадаа, мухар
богонихон хyндын адагта харагдаhан бургааhан эрьетэй Сэлэнгэ
мyрэниие hайхашаана.
– Ши, Баир, бурханда hyзэгтэй гyш? – гэжэ Ринчин гэнтэ hураба.
– Yгышье гэхэдэ, hyзэгтэйшье гэхэдэ, болохо. Теэд гэртэхинэйн
гээ, yбгэ эсэгэнэрэйнгээ абажа ябаhан ёhо заншалhаа хайшаа ошохобши? Мyнoo бидэнэр удаадахи дабаан дээрэ гарабабди. Энэ дабаанай yбэртэ «Тарбагата» гэжэ буряадаар, «Тарбагатай» гэжэ
ородоор нэрлэдэг шэмээшэгyyдэй дэрээбэн байха. Шэнээр бариха
гэhэн байшан гэрэйнгээ hуурида шулуунуудай хэрэгтэй болоходо,
энэ дэрээбэнэй шэмээшэг нэгэ хyн Омулёвко хабсагай хадаhаа шулуунуудые тэргэдээ ашаад, дабаан ooдэ гараба ха. Теэд тэргынь сахариг бута hyрэшэбэ. Тиихэдэнь тэрэ хyршынгoo тэргээр тэдэ шулуунуудаа шэрэжэ тосхоноо абаашаад, тэрээгээрээ бариха гэhэн
гэрэйнгээ hууриие табижа байтараа, наhан болошоо юм ха. Тэрэнэй
дyy хyбyyн тэрэ гэрыень барижа дyyргээд, ушаагhаань утаа гаргаhан yдэрoo гэнтэ унаад, тэрэ дары наhа барашоо гэлсэдэг. Бариг
даhан тэрэ шэнэ гэртэ гэртэхинэйнь байхаяа айшоод байхада, Зyблэлтэ засаг ерэжэ, Улаан булан гэхэ гy, Уншалгын гэхэ гy, али
Бyгэдэниитэ зониие yзэг бэшэгтэ hургалгын байшан болгоhон байгаа. Теэд нэгэ жэл yнгэрooд байхада, тэрэ гэрэй шатахада, yзэлдэ
ороо бэлэй. Аха дyyнэрэй хойно-хойноhоо наhа барахадань, тэрэ
гэрэй шатахадань, тyрэл гаралнуудынь нюусаар ородой санаартадта, буряад ламанарта yзэл yзyyлбэ. Болохогyй газарай модон
отологдоо, болохогyй газарай шулуун буталагдаа гэжэ хэлyyлхэдээ, тэрэ дэрээбэнэй хyнyyд хэдэн тэргэ морёор hyниин харанхые
хэрэглэжэ, тэдэ шулуунуудыень хуушан газартань абаашажа, хабсагайн доро обоолhон юм. Мyнoo тэрэ хабсагай – тэрэ обоолhон
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шулуунууд yргэлэй, мyргэлэй нангин газар болонхой. Тиигээд лэ
Омулёвкын хажуугаар гарахадаа, ородууд, татаарнууд, шэмээ
шэгyyд болон бусад yндэhэ яhатад yргэл yргэдэг гээшэл даа, – гэжэ
Баир энэ хабсагайн yльгэр домогшуу тyyхые хэлэжэ дyyргэбэ.
Ринчин Баирай энэ хooрooе анхаралтайгаар шагнажа, тэрэ дэрээбэн yнгэргooд:
– Тарбагата гэжэ буряад нэрэтэй аад, юундэ шэмээшэг дэрээбэн болошоо юм. Анхан буряадууд эндэ ажаhууhан аад, тарбаган
тахалhаа тэрьедээ гy, yргэл мyргэлтэй хатуу шанга газарhаа холодоо гy? – гэжэ hонирхобо.
– Арайшье тиигээгyй гэжэ hанагшаб. Дамба-Дугар Ириншеев
гэжэ тайшаа байгаа гyб даа.
– Зай, тиигээл даа.
– Тэрэ тайшаа Ородой сагаан хаанhаа орден абахадаа, буряад
арадайнгаа бyхы hайн газарнуудые ородуудта yгoo гэлсэгшэ. Шойжод хатан эзэлжэ, ажаhуужа байhан газарнуудаа сyлyyлhэн
хyнyyдтэ yгэхэгyй гэжэ буряад ноёдтой, тэрэ тайшаатай арсалдаhан, хяаралдаhан гэжэ Базар Барадин зyжэг соогоо бэшэhэн байдаг.
Тэдэ хоёрой шэбэнэлдэн hагад иигэжэ хooрэлдэhooр hуухада,
автобус Тарбагатайhаа зyyн урагшаа зурыhан харгыгаар налуушаг
yгсyyр ooдэ гарахадаа, арадаа тооhон гэзэгэ yлooнэ.
Yе наhаараа шэл зyhэжэ yзooгyй Ринчин Баирай газетээр орёогоод, yбдэг дээрээ табиhан шэл хараад:
– Хэн шамайе шэл зyhyyлжэ hургаа hэм? – гэжэ hураба.
– Хэншье hургаагyй. Хара бага байхадамни, эсэгынгээ наhа барахадань, би гэрэйнгээ эзэн боложо yлoo бэлэйб. Ори ганса эжымни
табан yхибyyдээ, намhаа доошо yшoo дyрбые тэжээхын тyлoo yдэршье, hyнишье ажалладаг, тухашардаг, гэрэйнгээ ажалые хэжэ yрьдидэггyй байгаа. Ядаруу, тулюур байдалда ороходоо, тyрэhэн эхэдээ хамhалсаха, туhалха баатай болоод, hургуулияа орхёо бэлэйб.
Хyндэ хyшэр ажабайдал намайе ямаршье ажал хyyлэжэ hургаа
юм,– гэжэ Баир ooрынгoo намтарые хooрэшэбэ…
«Ажабайдал намайе hургаа гэжэ тон зyб хэлэнэ даа. Намдал
адли аад, бyришье доро байдалда ороhон хyбyyн байна. Yгытэй тулюур байдалтай айлай yхибyyд бага балшар наhанhаа эхилжэ, хилээмэнэй сэн мэдэхэ боложо, хара ажал хэнэ. Харин баян бардам
айлай yхибyyд багшанарhаа гоёор хубсалаад, гэртэхинэйнгээ бэлдэhэн бэлэн эдеэ эдеэд, томо болоходоо, бyхы наhандаа бэлэн юу146

мэн дээрэ ябахабди гэжэ hанадаг юм гy, юрэдoo, hургуули hудар
болон ажал хэхэ дурагyй болошоно», – гэжэ Ринчин сэдьхэжэ hуухадаа, хажуудахиингаа ooр тухайгаа хэлэhэн намтарые шагнана.
– Ахатан, танда баяр баясхалан хyргэнэб, – гэжэ Баир хэлээд,
дуугай болошобо.
– Юунэй тyлoo баяр хyргэнэш? – гэжэ Ринчин гайхашаба.
– Юунэй тyлoo гэжэ бy hурыт. Хэжэ байдаг ooрынгoo ажалда
hургажа эхилээт. Таанадай дарга ноён намайе хоёр hарын болзортойгоор ажалда абаа юм. Ташье энээн тухай мэдэнэт, ноёдтоо намайе hайн hайханаар хэлэнэт. Дарга ноён намайе хyдэлжэ шадаха
гy, али yгы гy гэжэ hанаа ёhотой. Хyсэд hайн танихагyй намда
мyнгэ урьhалаат, мyнooшье намда, гэртэхиндэм туhалхаяа нютагтам ошолсожо ябанат. «Дyтын тyрэлhoo холын нyхэр дээрэ» гэжэ
дэмы хэлсэдэггyй гээшэл ха. Хожом хойно харюу байдаг гэлсэдэг.
Туhалха сагай ерэхэдэ, танда заабол туhалхаб.
Ринчин тэрэнэй хэлэхые зyбшooжэ, толгойгоо дохёод:
– Hайн хyн хyндэ туhалуулhанаа, муу хyн хyндэ туhалhанаа
мартадаггyй юм даа. Иигэжэ тангариглан хэлэхэдэш, ямар hайхан
бэ даа. Хyн гээшэ ходо hайн ябадаггyй, хэзээ нэгэтэ би шамhаа туhа
эрижэ болохоб. Тиимэhээ хyн бyхэн бэе бэедээ туhалха ёhотой, –
гэжэ Ринчин хэлээд, уриханаар энеэбхилбэ. – Ши дарханшье, электригшье болохо эрмэлзэлтэй хyн байнаш. Амаралтын yдэрнyyдтэ
ши намтай ябалсадаг боло. Би хотын захаар ажаhуудаг айлнуудта,
тэдэнэй зуhалангуудта баани, теплицэ барижа, салинhаа гадуур
мyнгэ ологшоб, дарханай ажал хэхынгээ хажуугаар Хyдoo ажахын
институдта hуража эхилэнхэйб. Дунда hургуули дyyргээгyй ши
yдэшын Залуу хyдэлмэришэдэй hургуулида – ШРМ-дэ hурыш даа.
Энэ намар тэрэ hургуулида орожо, эрдэм hургуулияа дээшэлyyлжэ
yзэ...
Удангyй тэдэнэй автобус yндэр дабаан дээрэ гараад, халта тогто
hоной hyyлээр, уруудам уруу ульгамаар бууба. Баир Барын дабаанай
yльгэр домогшуу тyyхэ болон эндэ ушарhан yнэн бодото ушаралнууд тухай Ринчиндэ hонирхолтойгоор хooрэнэ. Hэбшээ hалхинай
автобусой нээлтэтэй сонхоор эршэгэнэн ороходо, хажуудань hуугшад сонхонуудаа бага болгон шэлнyyдыень хаана. Тиигэhээр автобусой дабаанhаа буухада, ута хyндые уруудаhан харгын хоёр талаар таряалан болон сабшалангууд ногооролдоно. Гэбэшье, ногоон
хилэн захатай дэгэлээ хэдэрhэн юумэндэл, ара талаараа модотой,
yбэр таладаа нюсэгэн зэргэлээ олон хаданууд ута хyндые уруудан
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тобхойлдоно. Тэдэ хадануудай yбэр талын yбhэ ногоон уhагyйдэжэ, yндэhэн хyрэтэрoo хаташоод, оршон тойроноо сайран шарлана. Тэндэхи шулуунууд халуун наранhаа гал гарахаяа байhан
мэтэ улайралдана. Тиигээд лэ тэрэ хада «Улаан хада» гэжэ нэрэтэй
болонхой.
– Эндэ yнихэнэй бороо ороогyй гээшэ гy, хадын оройнууд сайралдана, теэд горхоной хоёр талын сабшалан, таряалангууд ногооролдоно, – гэжэ эндэхи газарнуудые шэнжэлэн харахадаа гайхаhан
Ринчин хэлэбэ.
– Эндэ ехэнхидээл иимэшyy байдаг юм даа. Эндэхи сабшалан
болон таряалангуудаа шэлэhээ урдаhан горхонойнгоо уhаар уhалдаг. Сабшалан, таряалангуудай захаар хyхэрэн байhан жаахан нуурнуудые харана гyт? – гээд, Баир гараараа заажа, Ринчиндэ харуулба.
– Тэдэ нуурнууд бэшэ, харин хэмэл тооромууд, сooрэмyyд гээшэ.
Ган жэлнyyдтэ энэ горхон хаташадаг. Тиимэhээ эндэхи хyнyyд зундаа yхэр малаа, мyн oohэдoo ууха уhаяа тэдэ хэмэл тооромуудтаа
тогтоожо абадаг, сабшалангаашье уhалдаг юм. Энэ горхоной эрьеэр байдаг тосхонууд уhаяа буляалдадаг. Тиимэhээ эндэ уhан гээшэ
алтанhаа yнэтэй байдаг гээшэ. Бууха дyтэлooбди...
Баир хyл дээрээ бодожо, газетэнyyдээр орёолтотой шэлнyyдээ
hуури дээрээ хэбтyyлээд, мyнгэнэйнгoo сyyмхые хармаанhаа hуулин
гаргаhаар, автобусой жолоошондо дyтэлбэ. Ринчин тэдэ тооромуудые hонирхон хаража, тооложо байhаар, харасаяа Баир тээшэ залаба.
Баир мyнгoo тyлэжэ, биледyyдые абаад, hууридаа бусажа, газетээр
орёоhон шэлнyyдээ абажа, yбдэгyyд дээрэ табин, hууридаа hууба.
– Ши юундэ жолоошондо мyнгэ yгэжэ билет абабаш, хотодо
харгынгаа мyнгэ тyлoo hэмнайш? – гэжэ Ринчин гайхангяар hураба.
– Энэ автобус yдэртoo оройдоол нэгэ дахин ябадаг. Гэдэргээ
бусаха харгынгаа мyнгэ урид тyлэбэ гээшэб. Энэ автобус hyyлшын
тогтодог газарhаа бидэнэй урид тyлэhэн hуурида хэнииешье hуулгангyй ерэхэ. Бодоё, ерэбэбди, – гээд, Баир hууриhаа бодожо, газетээр орёоhон хабтагар шэлнyyдээ урдаа тэбэрижэ, автобусай урдахи yyдэн тээшэ ошобо.
Тэрэнэй хyндэшэг сyyмхые бариhан Ринчин хойноhоонь дахаба. Автобус хахираар тормозоо барижа, шорой тооhо бурьюулан
тогтошобо. Тэдэ хоёр автобусhоо бууба. Аймаг ошохо гэжэ машинын дардам харгы дээрэ хотоhоо ерэхэ автобус хyлеэhэн гурбан хyн
Баирые мэндэшэлhээр, Ринчиниие гайхан хараhаар, нээлтэтэй
yyдээр автобусто оробо.
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Автобусой байраhаа хyдэлжэ, замаа yргэлжэлyyлэн ябахалаар,
тэдэ хоёр горхоной баруун бэеhээ зyyлжээ ошодог хyдooгэй харгыгаар ябагалба. Горхоной зyyн эрье дээрэхи тэбтэг дээгyyр тосхон
нэмжынэ. Тэдэ хоёр нэгэ модо зайн хахадые гаталаад, модон хyyргэдэ хyрэбэ. Шагайсаа гyнзэгы уhатай горхон тэрэ хyyргын доогуур урдаа болоно. Бyхыдoo булуулаагyй монсо-сонсо шулуунуудай yзyyрнyyд горхоной уhан сооhоо бултайлдана.
– Хyнyyдэй сабшалангаа уhалаагyй hаань, энэ горхон hабаараа
дyyрэн уhатай байдаг юм. Мyнoo хyнyyд сабшалан болон огородоо
уhалжа байна.
– Тээ тэрэ айлнуудай баруугаар, горхоной зyyн эрье дээгyyр зурыhан сабшалангай ногоон сабшахаар ута болонхой байнал, – гэжэ
Ринчин хэлэбэ.
– Тэрэтнай ногоон бэшэ, ногоон hолоомо – зелёнко гээшэ, –
гэжэ Баир ойлгуулна.
– Ямар гайхалтай юм? Ногоон hолоомоёо хожом таридаг бэшэ
аал?
– Удахагyй ногоон hолоомоёо сабшажа абаад, yшoo дахин тарижа, намар болотор ургуулдаг...
– Тиихэдээ эндэхи айлнууд нэгэ зун хоёр дахин ногоон hолоомо
хуряана гээшэ гy?
– Тиигэнэ, тиигэнэ... Тиимэhээ эндэхи уhан алтанай сэнтэй гэнэ
hэмнайб. Горхоной зyyн тала таряалангуудай, горхоной баруун талын мухар хyндыхэнyyд энэ тосхоной yхэрнyyдэй бэлшээриин газарнууд болодог. Yдэшэ yглooгyyр энэ хyyргэ дээрэ ташуур минаа
бариhан yхэршэнтэй уулзахат. Yглoo бyхэндэ энэ тосхоной хyнyyд
yнеэдээ туужа, yхэршэндэ тушаадаг, yдэшэлэн бyхэндэ эндэ угтажа
абадаг юм, – гэжэ Баир энэ-тэрэ юумэн тухай хooрэhooр, нэгэ гудамжатай уташаг тосхондо оробо.
Гудамжын дундахи сэб сэхэ харгын хоёр талын хободоhон соогуур горхоной уhан аалихан урдана. Айл бyхэнэй хорёогой yyдэн
тушаа урдань уhатай хободоhон дээгyyр монсогор модонуудые зэргэлyyлжэ дэбдеэд, дээрэнь зузааншаг хабтагайнуудые хадаhан
хyyргэхэнyyд байна. Харгын хоёр алхам yргэнтэй хободоhон дээ
гyyрхи тэдэ хyyргэнyyдээр гарадаг трактор, машина болон мори
тэргын мyрнyyдhээ гараhан богонихон харгынууд айл бyхэнэй
хорёогой ехэ yyдэндэ хyрooд дууhашана.
– Харгын hужааг-хободоhоной уhаар зyyн талын айлнууд, баруун талын айлнууд oohэд oohэдынгoo сабшалан болон огород
уhалдаг. Горхоной уhанай бага hэн тула тосхон бyхэн уhалдаг ээл149

жээтэ yдэрнyyдтэй юм. Мyнooдэр манай тосхоной ээлжээн байна,
yглooдэрhoo эхилжэ гурбан yдэр соо уhан хаагдаха, – гэжэ Баир
ойлгуулба.
– Айлнууд... Yхэр мал гурбан хоногто уhагyй байха юм гy? –
гэжэ Ринчин hураба.
– Айл бyхэн гурбан хоногто хyрэхэ уhаяа энэ hужаагhаа амhартанууд соо абадаг, харин yхэр малнууд горхоной хажуугаархи хэмэл тооромуудhаа уhалдаг... Бидэнэр манай гэртэ дyтэлбэбди, –
гэбэ Баир.
– Hужааг-хободоhоной уhан муухай бэшэ юм гy? Yбэлдoo яадаг юм? – гэжэ Ринчин hонирхобо.
– Урдаhан уhан муухай байдаггyй...
– Энэ ута тосхон ори ганса магазинтай гээшэ гy?
– Yгы бэд даа, yгы... Тосхоной дундахи ехэ магазин харабат.
Тосхоной хоёр захада нэгэ-нэгэ магазин байдаг, – гэжэ Баир хэлэhээр, гудамжада уулзаhан хyнyyдтэй мэндэшэлсэhээр, хyyргээр
урдажа байhан уhатай hужааг-хободоhо гаталжа, гэрэйнгээ хорёогой yyдэндэ туласа ерэбэ.
Гудамжа руу хараhан гэрэй хоёр сонхын нэгэн харабтар картоноор хаалтатай. Тэрэ сонхын нэгэ тала шэлтэй, нyгooдэ талань картоноор хаалтатай байхадаа, yрoohэн нюдэ hохор хyнэй угтаhан мэтээр Ринчиндэ харагдаба. Тэрэ харасаяа гэрэйнь оройн хушалта
тээшэ шэглyyлбэ. Теэд тэдэ хабтагайнууд булта бyтэн хэбэртэй.
Баир багшынгаа харасаяа гэрэй хушалта ooдэ шэглyyлхые
ажаглаhаар, хорёогойнгоо ябаган хаалта yyдые нээжэ, айлшандаа
харгы гаргаад:
– Орогты. Нyгoo талын хушалтын хоёр-гурбан хабтагай yмхиржэ унахада, hэльбэхэ хабтагайнуудые олоо hэм. Бороогой ородог сагhаа урид тэдэниие hэльбэхэ тyсэбтэйб. Мyнooдэр автобусой
ерэтэр yрдеэ hаа, hайн байгаа, – гэбэ.
– Хоёр хyн хадаа заабол yрдихэбди, – гэжэ Ринчин найдуулба.
Баир хашаагайнгаа yyдэ хаажа шэбхэдээд:
– Мyнoo yдэ боложо байна. Автобус наранай орохын урда тээ
ерэдэг, – гэhээр, хэрэлсы ooдoo гараба.
Тэдэ хоёрой гэртэ ороходонь, ута хара гэзэгэтэй, yндэршэг
нюргатай басаган эдеэлhэн амhартануудаа дууhан угаагаад, хуурай
аршуулаар тэдэнээ аршажа, ушаагайнгаа хажуудахи столой дэргэдэ зогсобо. Тэрэ басаган ахынгаа ерэhые хараад баярлажа, уриханаар энеэбхилэн, тэдэ хоёрые мэндэшэлбэ. Гулдагар гоё бэетэй,
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бyдyyн сэхэ хyлнyyдтэй тэрэ басаганай хyхэнyyд урагшаа пyлхылдэнэ. Тэрэ басаган хyхэнyyдээ Ринчинэй харасаhаа халхалха гээ юм
гy, али уусадаа хyрэмэ ута бyдyyн хара гэзэгэеэ hайрхаха гээ юм гy
– хоёр гyрлooгoo ара нюрганhаа абажа, сээжэ руугаа hанжуулба.
Энэ yдэр болотор иимэ ута бyдyyн гэзэгэ хyдooдэшье, хотодошье
хараагyй ябаhан тэрээндэ басаганай хоёр гyрлoo гэзэгэнyyд hай
шаагдажа, нюдoo ехэ болгоодхибо.
– Танилсая, би Ринчин гээшэб, – гээд, Ринчин гараа басаганда
hарбайхадаа, харасаяа тэрэнэй гэзэгэhээ холодуулангyй, бyри анхаралтайгаар харашана.
Тэрэ басаган эшэнгеэр доошоо хаража, гараа фартугайнгаа
хормойдо аршаад:
– Ринчимаа, – гээд, уриханаар энеэбхилэн, гараа Ринчиндэ
yгэбэ.
– Yy, минии нэрые буляаhан гэхэ гy, али нэмэhэн басаган байналши! – гэжэ Ринчин баяртайгаар хэлээд, баряад ябаhан томошог
хон сyyмхэеэ ушаагhаа холошог байhан сонхын дорохи стол дээрэ
табиба. – «Маа» гэhэн yгэ – тyбэдooр «Эхэ» гэhэн yгэ юм. Жэшээнь,
Дара Эхэ гэжэ бурхан бии гyб даа. Дари гэжэ нэрэдэ «маае» нэмэхэдэ, Даримаа, Ринчин гэhэн нэрэдэ «маае» нэмэхэдэ, Ринчимаа
– Ринчинэй эхэ, минии эхэ болонош...
Баир тэдэ хоёрой хooрэлдэхые шагнан байжа, абаад ерэhэн
сyyмхэ сооhоо элhэн саахар, тоhо болон колбаса мэтэ эдеэ хоолой
зyйлнyyдые стол дээрээ табяад:
– Оо, та хоёрые минии танилсуулташьегyйгooр танилсабат.
Ринчин ахатан би мyнoo болотор «маа» гэжэ yгын удхые мэдэхэгyй
ябабаб... Та тyбэд хэлэ мэдэхэ гээшэ гyт? – гэжэ hураба.
– Yгы, мэдэхэгyйб. Нэгэ лама намда энээн тухай хэлэhэн юм
даа, – гэбэ Ринчин.
– Аа... Ринчин ахатан – минии ажалай багша гээшэ. Би таанадта хэшэг, шамда бэлэг асарааб, – гэжэ Баир хэлээд, саарhан соо
орёолтотой бэлэгээ ара нюргандаа барижа, дyyдээ дyтэлбэ.
– Yy! Ямар ехэ юумэ асарба гээшэбта, баярлаа. Эгээл хилээмэгyй болошоод байгаабди, – гэжэ Ринчимаа хэлэhээр, асарhан юумэнyyдыень эдеэнэйнгээ шкаф соо хэхэ гэбэ. Теэд Баир дyy басаганайнгаа харгыень хаагаад:
– Халта хyлеэ, би шамда бэлэгтэйб, – гээд, ара нюргандаа барижа нюуhан бэлэгээ урдаа гаргажа, саарhанhаань гаргаба. – Hургуулияа дyyргэжэ, аттестадаа абаhан yдэрoo yмдooрэйш. Мyнoo
унталгынгаа таhалгада орожо yмдooд, бидэ хоёрто харуулыш даа.
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Ринчимаа тэрэ бэлэгыень баяртайгаар абаад:
– Ахай, hайнта даа! Ушааг дээрэ бэлэн каша, сай байна... Саймнай гансал хара, oohэдoo эдихэ юумэ бэлдэжэ байгты, – гэжэ хэлээд, унталгынгаа таhалга руу бушуухан оробо.
– Автобуста yрдихэ, тyргэлхэ хэрэгтэй, – гээд, Баир эдихэ юумэнyyдээ бэлдэшэбэ. – Дyyнэршни хаана гээшэб?!
– Ехэнь уhанда ошоо, ерэхэ дyтэлoo байха. Хоёр багашуул тугалаа тээлнигтэ абаашаhан аад, удаашаржа байнал, зуурандаа наадашоо гээшэл ха. Тэдэнэй наадан ехэдэнэ, yсэгэлдэр яндуулнууд
тугалаа хyхyyлээ. Тиигээд лэ сайгаа hyлэхэ hyгyй болошообди.
Тэдэ хоёрой шэхэнyyдые улаан болоторнь шэмхээ, мушхаа hэм...
Эжы ажалдаа сyлooгyй байдаг гyб даа, – гэжэ Ринчимаагай хэлэhэн
yгэнyyд унталгын таhалгаhаа соностоно.
Ринчин хилээмэ, колбаса хэршэбэ. Дэмыдэ сагаа эльгээжэ
байhанаа ойлгоhон Баир бушуу тэшyyгээр гyйжэ ябаад, хоюуландаа хара сай аягалаад:
– Элhэн саахар сайдаа хэгты, – гэhээр, столойнгоо хажуудахи
стул дээрэ hууба. – Yнеэгээ хyхyyлээ гэжэ мэдэhэн юумэндэл, саахар асараа байнаб. Hyндэ бэшэ, уhанда шанаhан кашань хуурай,
тоhогyй. Асарагша тоhонhоо кашадаа хэгты. Эдэнэрни тулюуршаг
эдеэ хоолтой юм даа, хyлисэгты.
– Хамаагyй. Бишье зутантай сай шанаhан талхан хоёроор yндыжэ томо болоhон хyм. Эжытнай ямар ажалтайб? – гэжэ Ринчин
эдеэлхэ забhартаа hураба.
– Эжы бидэниие тэжээхын тула yхибyyдэй сад-яслида шорой
хамагшаар, амhарта угаагшаар, нянькаар, котельнидэ галыень тyлигшээр хyдэлдэг. Хэды олон ажал хээшье hаа, салингынь бага юм
даа. Тиибэ-яабашье эртэ yглooгyyр ажалдаа ошоод, харанхы болоод байхада, гэртээ ерээд, нэгэ аяга сай уугаа hаа, уугаад, yгы hаа,
унташадаг. Баарhан, эсэнэ гyб даа. Кочегараар хyдэлхэдoo, yхибyyдээ эрьежэ, гэртээ ороод гарадаг. Би hая болотор дyyнэрээ хараад,
энэ-тэрэ юумэ хэгты гэжэ зарадаг байгааб. Мyнoo Ринчимаа минии
тэрэ yyргэ уялгые абанхай, дyyнэрни жэл yнгэрхэ бyри туhада
орожо байнал, – гэбэ Баир.
Ринчимаа hyyлэй хоёрхон жэл соо hуга ургажа, нарин матаргайтай, гулдагар гоё бэетэй, ута бyдyyн гэзэгэтэй, бyдyyн сэхэ хyлнyyдтэй, илангаяа сэбэр урихан шарайтай болоходоо, хyбyyдэй сэдьхэлые татадагаа ойлгожо эхилээ бэлэй. Хyбyyд yдэр бyхэндэ
hургуулидаа уулзахадаа, yнэн зyрхэнhoo дурлаhанаа, хаана нэгэ тээ
уулзажа хooрэлдэхэ гэhэн хyсэлoo богонихон бэшэгyyд соогоо
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бэшэжэ, тэрээндэ амар заяа yзyyлхэеэ болибо. Ринчимаа тэдээндэ
yдэршье, hyнишье сyлooгyй байдагаа дурдаад, хадамда гарахаа
яарадаггyйгoo, гурбан дyyнэрээ yндылгэлсэжэ, hургуулияа дээ
шэлyyлхэ тухайгаа богонихон бэшэг бэшэгшэдтэ ойлгуулаад, тэдэнэй хараhаар байтарнь, нюуса бэшэгыень шуу татан хаяжархидаг байба. Тиихэдэнь ooрынь гy, али ахамад класста hурадаг хyбyyд
омог дорюун Ринчимаада тоолгогдохогyйдoo дураа гутажа, хороо
бусалаад:
Тю-тюу ядуу
тyгдэрхэй туфлитай
гоёмсог Ринчимаа
габаяа yлгыдoo.
Хyбyyдэй хажуугаар гарахадаа,
хамараа дээрэ yргoo.
Дэлэн хyхoo хyдэлгэhooр,
дээгyyр хараад, yнгэршoo,
– гэжэ шог ёгто шyлэг зохёогоо бэлэй.
Тэрэ гоёхо гэдэг наhанайнгаа ерэхэдэ, эхынгээ хуушан туфлииень хyлдoo углаад, халхагар ехэшэг гоёлойнь платиие ooрoo ханажа, гулдагар нарин бэедээ тааруулжа оёод, yмдoo hэн. Ринчимаа
гай эхын хадамда гарахын урда тээ олдодоггyй хоморой шэб
шэнэхэн туфли крепдешин плати хоёрые худалдажа абаад, тэдэнээ
yмдэжэ, ёохор нааданда ошоходонь, хубиинь нyхэр дурлажа танилсаад, гэр бyлэ болоо бэлэй. Удангyй тэрэ хойно-хойноhоо yхибyyдтэй болоходоо, ёохор нааданда ябахаяа болижо, yлгын дуунуудые
дууладаг болоо hэн. Гэбэшье, тэрэ хадагалаанда ороhон ooрынгoo
туфлинуудые хараха бyхэндoo, юундэшьеб аалиханаар hанаа алдажа, тэхэрихэгyйгээр yнгэршэhэн залуу наhаяа hанаандаа оруулдаг байгаа.
Yнгэрhэн хоёр жэлэй саана Ринчимаа эхынгээ нангинаар хадагалдаг тэдэ туфлинуудые хyлдoo углаад, hургуулиин ута коридор
соо yнгэргэгдэдэг хатар нааданда ошоо hэн. Теэд тэрэ урагшагyйдэжэ, туфлинуудайнь нэгэнэй hyеы узуураараа булгаршоо бэлэй.
Баир уташаг хадааhаар тэрэ hyеыень хадажа, эхэдээ хэлэн, харуулангyйгooр хадагалhан газартань хээ hэн.
Баирай тyргэ-тyргэн эдеэлхэдэнь, ажалаа хэхэеэ яараба гэжэ
Ринчин гансата ойлгобо.
– Ринчимаа, яагаа удаан болонош! Асарhан бэлэгyyдни шамда
таарабагyй аал?! – гэжэ Баир ооглон hагад хэлэбэ.
– Сагтаа! Мэнэ гарахаб! – гэжэ ахынгаа асарhан платиие
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yмдooд, гэрэлэйнгээ урда бэеэ хаража зогсоhон Ринчимаагай хоолой нээлтэтэй таhалгаhаа соностобо.
– Асарhан бэлэгyyдэйнгээ размер yни хада бэшэжэ абаа бэлэйб,
таарабагyй гээшэл ха, – гэжэ Баирай hанаагаа зобонгёор хэлэхын
тэндэ, сагаан плати yмдэhэн, сагаан туфли хyлдoo углаhан Ринчимаа орогшо таhалгаhаа гаража, тэдэнэй урда ерээд, байра дээрээ
эрьелдэжэ, хyхюутэйгээр энеэбхилбэ.
Ринчимаа шэнэ туфли плати хоёрые yмдэхэдoo, хоёр эрэшyyлдэ
бyришье hайханаар харагдаба. Эгээл энэ yедэ уhа асарhан дyyнь
гэртэ оромсоороо, тyрэhэн эгэшэеэ тyрyyшынхиеэ хараhан юумэндэл, нюдoo бэлтылгэжэрхёод, амаа ангайлгажархёод, yгэ дуугyй
yyдэнэй богоhын урдахана зогсобо.
– Намда гэжэ оёhон плати байна, хажуу таладаа халта ехэшэг.
Би досоо талаhаань ханахаб... Туфлинууд яг таарашоо! Hайнта
даа, – гэжэ Ринчимаагай хэлэхэдэ, hайхашаан хаража зогсоhон дyy
хyбyyниинь эгэшынгээ yгые тодожо абаад:
– Хадам харида гараха гэбэ гyт? – гэжэ ёгтолон hагад хэлэбэ.
– Абяагyй бай! Шамда хэлэнэгyйб! Ехэ юумэ мэдэхэ гэбэл, тyргooр yбгэршэхэш, – гэжэ Ринчимаа ганираад, хадамда гарахатнай
гy гэжэ хэлyyлhэндээ шэхэнyyдэйнгээ yзyyрэй халуу бусалhые мэдэрээд, дyyгээ бадашаба. – Хyнyyдэй yргэ шагнаад бy бай! Асарhан
уhаяа гэрэй урдахи ванна соо эюулэ, наранда халажа байг, yшoo
нэгэ фляга уhа асара, хубсаhа угаадаг машинкаяа газаа гаргажа
тодхо!..
Эгэшэhээ олон даабари абажа, дуугай зогсоhон хyбyyн ахынгаа хажууда танигдаагyй хyниие харахадаа, аягyйрхэнги байдалда
ороод, хэлээ абташаhан юумэндэл, тэрээндэ мэндэеэ мэдyyлээд,
мyн yгэhэн даабаринуудыетнай дyyргэхэб гэжэ толгойгоо дохёод,
газаашаа гараба.
– Ахай, ямар ехэ бэлэг намда асарба гээшэбта? Hайнта даа! Ехэ
салинтай ажалда ороо гээшэл хат, – гэжэ Ринчимаа ехэ баяртайгаар
таамаглаба.
Баир тyрyyшээр харюусаха yгэ оложо ядан, халта дуугай байтараа, суг ерэhэн ажалайнгаа багшые нюдэнэйнгoo шэгшэгээр хараад:
– Хэды мyнгэ абадаг салинтай болохоёо мэдэнэгyйб. Мэргэ
жэлгyй би мyнooдoo шабяар хyдэлнэб. Баймга салимни ехэ болохо
даа. Би энэ Ринчин ахаhаа уриhаар мyнгэ абааб. Hургуулияа дyyргэhэн баярай yдэшэлэн шинии yмдэхэ плати туфли хоёрые уридшалан абабаб. Амаралтануудтаа ерэхэгyйб. Юуб гэхэдэ, айлнуудта
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дарха хэжэ, салинhаа гадуур мyнгэ сохихомни. Намайе ажал хэнэ,
халымдана гэжэ Сомон зyблэлэй, колхозойнгоо тyрyyлэгшэнэртэ
… хэндэшье бy хэлэ, – гэбэ.
Ринчимаа баярлаhандаа ахаяа хyзyyдэн тэбэрижэ, хасарыень
таалаад:
– Yгы бэд даа, yгы! Дyyнэртээшье, хэндэшье хэлэхэгyйб. Харин
эжыдэ яалтайб? – гэжэ hураад, гуйнги харасаар ахаяа шэртэшэбэ.
– Эжыдээ хамаагyй… хари хyндэ бy хэлэ. Эжымнай намайе
hайрхан магтажа, бидэнэй нюусые хyндэ хэлэхэгyй аабза? – гэжэ
Баир hэжэглэнгеэр hураба.
– Yгы бэд даа, yгы. Бидэнэр хамаг нюусаяа эжытэеэ хубаалдадаг ха юмбибди, баяраашье баhал хубаалдаял, – гэжэ Ринчимаа хэлээд, ахаяа гэтэн харашана.
– Зай, тиихэдээ та хоёрhоо бэшэ хyн минии ажалые бy мэдэг,
хyнэй hураа hаань, техникумдэ hурана гээрэйш, – гэжэ Баир ухаа
зааба.
– Ринчимаа, – гэжэ Ринчин аха дyy хоёрой хooрэлдooе таhалба.
– Эдэ бэлэгyyд hургуулияа дyyргэhээршни – намhаа бэлэг болог.
Баир, намhаа уриhаар абагша мyнгoo бy yгooрэй.
– Баярлаа, – гээд, Ринчимаа урихан миhэрэл урал дээгyyрээ
гyйлгэбэ.
– Ринчимаа, yгooрoo бэшэ, уралаараа баяр хyргэдэг юм, – гэжэ
Баир наадажа хэлээд, аалихан энеэбэ. – Юундэ удаашарнаш, намайе таалаа ха юмши.
Ахынгаа наадажа гy, али yнэхooр хэлэhые ойлгожо ядашоод
байhан Ринчимаа зориггyйхэнooр Ринчиндэ дyтэлжэ, уралаа хасартань хyргooд абаба. Ринчин yнгэрhэн нэгэ жэлэй саана Ешигмаагай
хомхой халуун таалалгые yзoo бэлэй. Харин мyнoo Ринчимаагай
yнжэгэн зooлэхэн уралнуудай халта хасартань хyрэлгэ бyришье
hайханаар hайшаагдажа, аятай зохидхон мэдэрэл тэрэнэй ара нюргаар сахилгаан тyргooр гyйхэдэл гээд, замхашаба.
– Би сагтаа, – гэжэ Ринчимаа баяртайгаар хэлээд, бушуу тyргooр газаашаа гyйн гараба.
«Намайе таалахадаа аягyйрхэжэ эшээд, газаашаа гараба ха», –
гэжэ hанаhан Ринчин:
– Хайшаа ошобоб? – гэжэ Баирhаа hураба.
– Тyрэhэн эхэдээ бэлэгyyдээ харуулхаяа, hайрхахаяа ошобол
хаш. Эжы эндэhээ холо бэшэ байдаг yхибyyдэй сад-яслида хyдэлдэг
юм. Ринчимаа энэ бэеэрээ ерэнэ ааб даа... Зай, ажалаа хэжэ эхилэе,
– гээд, Баир столоо сyлooлжэ, амhарта-жэмhэртэнyyдээ ушаагай
хажуудахи багахан стол дээрэ абаашажа табиба.
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Удангyй тэдэ хоёр асарагша шэлээ тэрэ стол дээрээ табяад,
орёоhон саарhаа задалжа гаргаад, хэмжyyрээрнь хэмжэжэ зyhэбэ,
сонхын хахадые бyглэhэн картон абаба. Тиигээд зyhэhэн шэлээ
картоной hуурида hуулгаба, дyрэhэн розеткые шэнэлэн hэлгэбэ.
Баирай дyy хyбyyн флягатай уhа асаржа, нэгэ хyнэгтэ эюулээд,
тэрээн соо кипятильник хээд, резинээр бyрхoohэн шабын ооhо
рыень ахынгаа hэльбэhэн розеткэдэ хадхаба.
Ринчимаа бии боложо, гоёлойнгоо хубсаhые гэртэ, газаа yмдэдэг хубсаhаараа hэльбэжэ yмдooд, дyyтэеэ хамhажа, угаабариингаа
машинкые сээниг соогоо тодхобо. Эгээл энэ yедэ багашаг хyбyyн
басаган хоёр орожо ерээд, удаан болоhондоо Ринчимаагай ха
раалда хyртooд, нэгэниинь гэрэйнгээ урдахи теплицэеэ боошхотой
бyлеэн уhаар уhалба. Нyгooдэ эгэшэмэр басагахан гартаа баридаг
багахан сyyмхэ абаад, гудамжада гарахадаа, хэнтэйшьеб халта yгэ
андалдаад, аниргyй болошобо.
Ринчинэй хараhаар байтар, харша хорёогойнь ябаган yyдэн
нээгдээд, yндэр набтараараа, шэг шарайгаараа Баирта аб-адли
эхэнэр орожо, тэдэнэй байhан сээнигтэ дyтэлбэ.
– Эжы, энэ хyнтэй танилсагты. Энэ Ринчин аха, минии ажалай
багша юм, – гэбэ Баир.
Баирай эхэ Ринчинэй гар барижа, мэндэшэлсээд:
– Ринчимаа, намда ошожо, хамаг hониноо хooрoo. Та ямар ехэ
бэлэг басагандамни бэлэглэбэ гээшэбта, hайнта даа! – гэжэ баярые
хyргooд: «Hамганиинь энээн тухай дуулаа hаа, мyнгoo хиидэ hалгабаш гэжэ хараахал байха», гэhэн бодолдо абтамсаараа, yргэл
жэлyyлбэ. – Та hамгатай, yхибyyтэй гyт, hамгантнай дуулаа hаа,
юун гэхэ юм?
– Мyнooдoo hамгагyйб, теэд хоёр hараhаа yлyyхэн боложо
байhан басагатайб, – гэбэ Ринчин.
– Хyлисэгты, наhа баранхай гy?
– Yгы. Yшoo хамтараадyйбди.
– Иимэ ушарнууд хаанашье боложо байдаг, удахагyй хамтарна
бэзэт. Басагантнай хэнтэеэб?
– Хадам эжытэеэ.
– Баир Ринчимаа хоёр... айлшандаа сай уулгангyй, заража
байна гээшэ гyт? – гэжэ тэрэ эхэнэр yхибyyдээ зэмэлбэ.
– Эдеэлyyлээ, сайлуулаа, hанаагаа бy зобогты, – гэжэ Ринчин
аха дyy хоёрhоо yрдин харюусаба.
– Хyлисэгты, хyндэтэ айлшан. Би сyлooгyй ажалтай байдаг хyм
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тай танилсахаяа, танда баяр хyргэхэеэ ерэбэб... Яаранаб, yшoo дахин хyлисэгты, – гээд, тэрэ эхэнэр басагантаяа гэртээ орожо, юуншьеб тухай хooрэлдooд, газаашаа гаража, цинковэ томошог ванна
соохи уhанда шиихажа дэбтээhэн хубсаhа хунарнуудаа урбуулан
эрьелдyyлээд, басагандаа заабари заршам хэлээд, сээниг соохи зайн
галай утаhа hэлгyyлжэ байhан хоёр эрэшyyлдэ ерэбэ. – Сyлooтэй
болбол, автобусай ерэхын урда тээ таанадые yдэшэхэеэ ерэхэб.
Хэрбээ ерэжэ yрдеэгyй hаамни, бy гомдооройгты. Ринчимаа, эдеэ
шанаад, айлшадаа эдеэлyyлээд, автобуста yдэшooрэй...
Баирай эхын ябахалаар, уhа асарагша хyбyyн тэдээндэ ерэбэ.
Ринчин Баир хоёр зайн галайнгаа шэнэ утаhа сээнигтэ хэжэ дyyргэбэ.
– Ахай, таанадта туhалха, хамhалсахамни гy? – гэбэ тэрэ хyбyyн.
– Мyнooдoo yлyy. Хэрэгтэй болоходошни дуудахаб. Хyнэй хэлэлтэгyйгooр, шадаха юумэеэ хэдэг бай, эгэшынгээ yгые дууладаг,
дyyнэрээ сохин-наншангyйгooр зарадаг, энэ-тэрэ юумэ хyyлэжэ
hургадаг бай. Ши эндэ гэрэй эзэн гээшэш, – гэжэ Баир тэрэнэй
уялгануудые тоолон хэлэбэ.
– Мэдэнэб, оролдохоб, – гэжэ тэрэ хyбyyн yгэеэ ахадаа yгэбэ.
– Ши хyбyyн хэн гэжэ нэрэтэй, хэдыдэхи класста hурадагбши?
– гэжэ Ринчин hонирхобо.
– Дугар гэжэ нэрэтэйб, зургаадахиие дyyргээб…
– Дугар туhалха, хамhалсаха гээ хадаа, бэрхэ хyбyyн байнаш.
Энэ гэрэйнгээ эзэн болобош гэжэ ахашни тон зyб хэлэнэ. Гэрэй эзэн
болоhон уялгаяа жэншэдгyй hайнаар дyyргэжэ байгыш даа. Энэ
ажалаа дyyргээ хадаа, гэрэйтнай хушалта оройе заhабарилая, –
гэжэ Ринчин дурадхаба.
– Мyнoo, Дугар, бидэниие даха, баруун сарайhаа хабтагай болон дарханай зэр зэбсэгyyдые гэрэйнгээ арада зooе, – гээд, Баир гэрэйнгээ баруун тээхэнэ байhан сарай тээшэ алхалшаба.
Дугар гyйдэлooрoo хоёр эрэшyyлэй урдань орожо, сарайдаа
тyрyyн хyрooд, досоонь ороод, ахынгаа заабари yгэхыень хyлеэбэ.
Сарайн нээлтэтэй yyдэндэ тэдэнэй одхон хyбyyн бии болобо. Баир
эсэгынгээ мэндэ байхада, хэзээ нэгэтэ хэрэгтэй болохо аабза гэжэ
сарай соогоо харуулдаад ябталhан хабтагайнуудые абажа, газарта
табиба.
– Юу хаража yyдэндэ зогсообши, оро наашаа, ахатаяа эдэ хабтагай зooлсэ, – гэжэ Баир hонирхон хаража зогсоhон хyбyyе захирба.
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риба. Yндэр набтар хоёр аха дyyнэр сарайн богоhодо хyрэжэ, ахань
газаашаа гараба, дyyнь сарайн богоhодо торожо унан алдаба.
– Дугар, ааляар яба! Дyyшни шамhаа набтар, хyсэгyй гээшэ, –
гэжэ Баир дyyнэртээ зэмэрхэбэ.
– Дyyнь дан бага ха юм, – гэжэ Ринчинэй хэлэхэдэ, Баир хэлэhэн yгыень тодожо абаад:
– Хэды багашье hаа, ажал хэжэ hуража байг. Бага гэжэ хайрлаа, дyмoo hааш, ажал хэхэеэ залхууржа, эгэшэ, аханарни хэг гэжэ
hанадаг болошохо, – гээд, ханада хэбтyyлжэ тyшyyлhэн модон
гэшхyyр газарhаа yргэжэ абаба. – Та yyдэнэй баруун тээ байhан хадааhануудтай, алхатай, хадааhа hугалдаг дэгээдyyртэй хyнэг
абагты.
Тэдэ хоёрой нэгэн ута гэшхyyр, нyгooдэнь дyyрэн зэр зэбсэгтэй
хyнэг баряад, газаашаа гараба. Ринчимаа дyy басагантаяа хубсаhа
хунараа угаана. Тэдэнэй эхэнь гахайн мяха асаржа, Ринчимаада
yгooд, айлшандаа ямар нэгэ эдеэ шанаха тухай хэлээд, ябаганай
хаалта yyдээр гудамжада гараба. Гэрэй оройдо гаргагдаhан хабтагайнууд yмхиржэ унаhан хабтагайнуудай hууринууд дээрэ табиг
дажа, хадагдана. Ринчин тэрэ гэрэй хушалтын хабтагайнуудые
hэльбэжэ байха забhартаа оршон тойрониие харана: гэрэй баруун
тээхи сарайтай ниилyyлжэ бариhан багахан гэр бани, тэрэнэй саана
yхэр малайнь дал болон yбhэнэй хашаа хорёо, yшoo саанань огород сабшалан хоёр нэгэ хорёотой, огородой саана hooм yндэртэй
болоhон ногоон hолоомо хорёогой саада захые эзэлнэ. Тэрэ хорёогой саада заха горхоной эрьедэ тулана. Эдэ бyгэдые эдэнэй эсэгэ
бариhан гэжэ ойлгомоор...
Ажал хэжэ байгшадта сагай ошоhониинь мэдэгдэнэгyй, гэбэшье, байд гээд лэ, Баир сагай хэды боложо байhые мэдэхэ гэжэ огторгойгоор аалихан дyyлиhэн алтан шарахан нара хараад лэ абана.
Дyyнэртэеэ хубсаhа хунараа угаажа байhан Ринчимаа гэртээ орожо,
yнишэг болоhоной hyyлээр, газаашаа гаража:
– Ахай, ажалаа дyyргэхэ дyтэлoo гyт? – гэжэ hураба.
– Дyтэлooбди, нэгэл хабтагай хадаха yлooд байна, – гэжэ Баир
харюусаба.
– Дyтэлoo хадаа, hайн гээшэ! Таанадай hууха автобус ерэхэ
дyтэлжэ байна. Эдеэн бэлэн болоо, – гэжэ Ринчимаа хэлээд, харагдахаяа болишобо.
Тэдэ хоёр хушалтаяа бyглэхэ hyyлшын хабтагайе тоншожо, заб
hар уруунь оруулаад, бэе бэетэеэ yрдижэ байжа, хадааhануудые хадана.
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– Ринчимаа алишье талаараа бэрхэ юм, – гэжэ Баир ажалайнгаа багшада хадамнажа байhандал магтажа эхилбэ. – Хубсаhа
оёжо, эдеэ шанажа, угаал, дархашье хэжэ шададаг. Эдеэ зyбooр
буйлуулжа шададаг болоо hаа, yбгэнэйнгoo, ooрынгooшье наhые
утадхахаш. Гэрэйнгээ ажал хэжэ шадахагyй аад, ном hудар дэрлэhэн сэбэр шарайтай басагад ноёдой hамгад болодог. Тиимэ hамгадые «тахилай hамгад гэжэ хэлсэдэг» гэжэ минии эжы басагадтаа
хэлэжэл байдаг. Ринчимаа дyyмни дээдэ hургуулигyй юм ааб даа.
Зyгooр, гэрэйнгээ бyхы ажалые жэншэдгyй хэдэг дyyмни талаантай
эрын hамган болохо гэжэ hанагшаб...
– Дyyшни дээдэ hургуули дyyргэнэ ааб даа, талаантай хyбyyнэй
hамганшье болохо байха, – гэжэ Ринчин хэлэбэ.
– Хyнэй ерээдyйн хуби заяае бурханhаа бэшэ хэн мэдэхэб даа?
Зурхайн номнолоор найма наhа дyy гy, али найма наhа аха хyндэ
хадамда гарабал, hайн hайхан, эбтэй эетэй, жаргалтай hуудаг гэлсэдэг, – гэжэ Баирай хэлэхэдэ, бэржээнтэ оройтой машина зyyн
тээхи гудамжада тогтоод, танигдаагyй нэгэ эрэ хyн толгойгоо
yyдээрнь бултайлгаад:
– Сайн байна, Баир! Hургуулиш хэр бэ? – гэжэ Баирhаа hураба.
– Барагтай, амаралтада ерээд, гэрэйнгээ хушалтые hэльбэжэ
байнабди. Техникумдэ барилгашанай мэргэжэлдэ hуража байнаб.
Энэ ажалаймни багша Ринчин Дабаевич гээшэ. Гэрэй сонхо болон
yyдэнyyдые хэдэг модошо дархан болохоб, – гэжэ Баир харюусаба.
– Болоо, болоо! Ехэл hайн гээшэ! Hургуулияа дyyргээд ерэхэдэш, барилгашадай бригадираар шамайе томилхоб, – гээд, тэрэ хyн
машинаараа саашалба.
– Манай колхозой тyрyyлэгшэ... Намайе техникумдэ hурана
гэжэ hанана, теэд хэжэ байhан ажални техникумhээ дутуугyй hур
гуули ха юм даа, – гэжэ Баир хэлээд, Дугар дyyгээ дуудажа, дарханай зэр зэбсэгyyдые суглуулаад абаашахые зараба.
Ринчин Дугарай суглуулhан дарханай зэр зэбсэгтэй, хадааhануудтай хyнэг аргамжаар газарта буулгаба. Баир ута гэшхyyрээ yргэлбэ, Дугар хyнэгтэй зэр зэбсэгээ абаба.
– Та газаахи угаалнигhаа нюур, гараа угаагаад, гэртэ орон
байгты. Бидэ эдэнээ сарайдаа оруулаад, ерэхэбди, – гээд, Баир
дyyтэеэ сарай тээшээ алхалшаба.
Удангyй усхабардаа соо гахайн мяхатайгаар шараhан хар
таабха столой саана hууhан Ринчин Баир хоёрой урда табигдаба.
Дугар тэдэнэртэй эдеэлхэ hанаатай гэртээ оробо. Ринчимаа шанаhан шэнэ сайдаа hy хэжэ сайлгаад, тэдэ хоёрто аягалаад:
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– Ши, Дугар, бy yлэгэшэ. Айлшан аха хоёройнгоо hyyлээр
эдеэлхэш, – гэжэ хэлээд, газаашаа гаргаба.
– Магазинhаа мяха, hy худалдажа абаба гyт? – гэжэ Баирай hурахада, столойнгоо саана шанаагаа тулаад hууhан Ринчимаа уриханаар энеэбхилээд:
– Yгы, эжы айлhаа зээлеэр абаа. Тyргэн эдеэлэгты, автобус
ерэхэ дyтэлoo, – гэбэ.
– Шараhан энэ хартаабхаhаа дyyнэртээ yлooхэеэ яанаш? – гэжэ
Баир hанаагаа зобонгёор hураба.
– Таанад садатараа эдеэлэгты. Би hyyлдэ oohэдтoo эдеэ шанахаб, – гэжэ Ринчимаа харюусаба.
Yнэхooрoo хyдoo нютагайхидай хэн нэгэн мyнгэндэ хашагдаад
малаа гаргахадань, тосхонойнь зон саарhан дээрэ нэрэеэ бэшyyлжэ
зээлеэр гy, али мyнгooр мяханhаань худалдажа абадаг. Ринчин
Баир хоёр усхабардаа соо гахайн шэнэ мяхантай шараhан хартаабхын хахадые эдижэ, шанаhан шэнэхэн ногоон сай уужа садаад, Ринчимаада баяр хyргэн, автобус угтахаяа газаашаа гараба. Ринчимаа
дyрбэн дyyнэртэеэ тэдэниие yдэшэжэ, гудамжада гараад, далда
ороторнь, гарнуудаа арбагануулhаар yлэбэ.
2
Бурханай yгэhэн yдэр хоногууд хойно-хойноhоо hубарилдана.
Ринчин амаралтын yдэрнyyдтээ Баирые дахуулжа, хотынхидой
зуhаланай теплицэнyyдые барижа, шэллэжэ, сэбэр мyнгэ олобо.
Нэгэтэ Ринчин ажалаа эртэшэг дyyргээд, ooрынгoo тyрэhэн басагые харахаяа артистнуудай байдаг хамтын гэртэ ошобо. Ринчин
Ешигмаатай уулзахаhаа зyрхэ алдан, гэртэнь дyтэлхэдoo, тэндэхи
хани хyгшэнтэй газаань уулзашаба. Yyдэнэйнгээ хажуудахи hандали дээрэ hууhан хyгшэдэй нэгэн Ринчиниие танимсаараа, уриханаар энеэбхилбэ. Ринчин тэрэнэй гарыень барингyйгooр, толгойгоо дохин мэндэшэлбэ.
– Сайн байна. Ерэhэншни болоо. Ешигмаагай эжы зээ басагаяа
абаад, нютагаа бусанхай. Шамайе манайхинай хаана байдагые мэдэхэ, басагаяа харахаяа ерyyжэг гэжэ намда захяа hэн. Мyнoo
Ешигмаа сyлooгyй, ажалдаа байна, тэрэнэй ажал yдэшэлэн оройшог дyyрэдэг ха юм даа, – гэжэ тэрэ хyгшэн хэлээд, халта дуугай
болоhоной hyyлдэ, yргэлжэлyyлбэ. – Хани хyгшэмни шамайе ерэхэл
байха гэжэ yдэр бyхэндэ хэлэдэг, хyлеэдэг hэн. Хyршынгoo машинаар ерэхэдэнь, тэрэ дары яаралтайгаар тyхеэрээд, нютагаа бусаа;
магад, yбгэжooлынь хамшаглаа, хэжэгтээ гy гэжэ hанаа hэм...
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Энэ тэдыгээр тэдэ хоёрой хooрэлдэхэ юумэн дyyрэжэ, Ринчин
хамтынгаа байрада бусаа hэн.
Ринчинэй ажалай нэгэ долоон хоног дyyрэхэ тээшээ болобо.
Баир тэрэнэй заабаригyйгooр ажалаа yшoo hайнаар хэхые оролдоно. Тиигэhээр Ринчин тэрэнэй туhалагша болобо. «Басагаяа харахаяа ерyyжэг» гэжэ Хэшэгмаагай хани хyгшэндoo хэлэhэн захяа
Ринчинэй толгойhоо огтолон гарахаяа болёод, амар заяа yгэнэгyй.
Теэдшье тэрэ yдэр бyхэндэ томо боложо байhан басагаяа хараха
хyсэлэндэ абташоод, суранзан мэтээр татууланхай. Гэбэшье, Ешигмаатай уулзаха хyсэл тэрээндэ yгы. Ушар юуб гэхэдэ, дурлаhан
инагтаяа хоёр дахин уулзажа, баяраа хубаалдаха гээд лэ урагшагyйдoo гэхэ гy, али тэрээндэ тоолгуулаагyйгoo hанаандаа оруулдаг
байба. Теэд hайнаар хандадаг Ешигмаагай эжын захяае дyyргэнгээ,
тyрэhэн басагаяа хараха гээшэ юунhээшье ехэ жаргал шэнгеэр hанагдана.
Амаралтын yдэр Ринчин басагандаа жэнгирдэг бyлбэнyyр нааданхай болон энэ-тэрэ юумэнyyдые абаад, Байгалай эрьедэ байдаг
тосхондо ошохоор автобусоор хотоhоо гараба. Бyхы hаналаа ooрын
гoo yхиндэ табиhан тэрэ басаганайнгаа хyхюухэнээр энеэбхилхые
нюдэнэйнгoo урда харахадал, шангаар дуугархыень шэхэндээ дуулахадал гэнэ. Хаарбазаар Сэлэнгэ мyрэн гаталхадаа, Ринчин БаянДалайтай тyрyyшынхиеэ уулзаhанаа, Ешигмаагай тэрээнhээ холодоhые hанаандаа оруулба. Тэрэ тyрyyн иишэ ерэхэдээ, машинын
дардам харгын хажуугаархи тосхонуудые yнгэрхэ бyхэндoo Байгал
далайе тyргooр хараха гэhэн хyсэлдэ ехээр абтаа бэлэй. Харин
мyнoo тэрэ ooрынгoo хooрхэн басагые тyргooр хараха гэhэн хyсэ
лooр hанаан сэдьхэлээ жэгнyyлhээр, Энхэ-Нугын тосхондо хyрэжэ
ерэбэ.
Ринчин автобусhоо нэгэ эхэнэртэй буухадаа, тэрэниие хараhанаа hанабагyй. Ринчинтэй ушарhан эхэнэр айлнуудай хорёогой хоо
рондуур гэр тээшээ ошоходоо, танигдаагyй хyнэй хэнэйдэ ерэhые
мэдэхэ гэжэ гэдэргээ эрьен хараба. Ринчинэй тyрyyн ерэгшэ зyгoo
барижа, Мягмартанай сабшалан огород хоёр хорёо тээшэ ошожо
ябахада, мори харахаяа ошобо гэжэ hанаад, hонирхохоёо болижо,
тогтон, торонгyйгooр саашалба.
Ринчин hургаагуудаар бариhан хорёо дээгyyр абиран гаража,
досоонь ороод, танил болоhон гэртэ дyтэлхэ бyреэ зyyн зyг уруу
хараhан ори ганса сонхо, гэртээ залгаhан сээнигэй yyдые алдангyй
харана.
Тиигээд сээнигэйнь yyдэндэ харахан суургын байхые обёоржо,
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сабшалан болон огородhоо гэрэйнь хорёо руу ородог ябаганай хаалта
yyдэндэ ерээд, хyлoo тушуулhан юумэндэл, гэнтэ тогтошобо.
«Эзэгyй. Хаана гээшэб? Нарай yхибyy hахидаг Хэшэгмаа холо
ошоогyй байха, – гэжэ Ринчин сэдьхэжэ эхилнэ. – Ешигмаагай эжы
зээ басагаяа тэбэреэд, хилээмэнэй магазин ошоо ха. Мягмар эсэгэнь загаhа губшуурдахаяа далайда гаранхай гээшэ ааб даа. Гэрэйнь газаа хyлеэхэ болоол даа».
Нёдондо жэл Ешигмаа Ринчин хоёрой хyнyyдhээ хоргодоhон
сарайн yyдэн гэнтэ сэлигдэжэ, хyнэг бариhан Мэдэгмаа гаража
ерэбэ. Орооhо хyнэг сооhоо адхаад, тэрэнэй сасахадань, тахяанууд
тэрэниие тойрон гyйлдэжэ тоншоно. Ринчин Ешигмаагай хани басагые харахадаа, гансата баярлаад, гэрэйнь хорёо соо оробо.
Мэдэгмаа тэрэниие харахалаараа баhал баярлажа, уриханаар
энеэбхилэн:
– Сайн байна, Ринчин... Мyнoo ерэhэн автобусhоо бууба гyш?
– гэжэ хэлэhээр хажуудань ерэбэ.
Ринчин толгойгоо дохибо. Тиихэдэнь Мэдэгмаа баяраар билтарhан шарайгаа гэнтэ барылгажа:
– Болоо, болоо, – гэбэ.
Малай далай хажуудахи дээрээ hарабшатай хорёохон соо бай
hан гахайнууд хyнyyдэй хooрэлдэхые дуулаад, эдихэ хоол эрижэ,
оог хашхараа табилдашаба.
Хyдooгэй ажабайдал тон hайнаар мэдэдэг болоhон Ринчин
Мэдэгмаагай баярлаад, гэнтэ шэг шарайгаа барылгахые, сээнигэйнь yyдэнэй суургатай байхые, тахяануудтань орооhо сасахые хараад, yлэн хооhон гахайнуудайнь эдеэ хоол эрижэ шашхалдахые
шагнаад, ямар нэгэ муу юумэн эдэнэртэ тохёолдоо гэhэн hэжэгтэ
ухаан бодолоо сохюулжа, зyрхэ сэдьхэлээ шэмшэрyyлээдхибэ.
– Эндэ хyн yгы. Би тахяануудыень хооллуулхаяа ерээб, – гэжэ
Мэдэгмаа холуур тойруулан, эндэ ерэhэн хэрэгээ хэлэбэ. – Гахайнуу
дыень хооллуултарни, намайе хyлеэгты. Басаганшни манайда…
Мэдэгмаа хажуудахи жаган соохи ушааг дээрэ халта бусалгаад
орхиhон дyyрэн орооhотой томошог сайр сагаан амhартаhаа гахайн хоол хооhон хyнэгтэ хээд, дээрэhээнь уhа эюулжэ, уташаг модоор худхан шэнгэдхэбэ.
– Юун болооб, яагааб? – гэжэ Ринчин мэгдyyгээр hураад,
дyyрэн болотор шэнгэдхэhэн гахайн хоол абажа, гахайнуудай шаш
халдаhан зyг тээшэ ошожо, ута модон тэбшэ соо тэрэнээ адхаба.
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лижо, бэе бэеhээ yрдилдэн байжа, тэбшэ соохи хоол «хулд-халд»
залгина.
– Ешигмаа гастролёор хари гyрэн ябанхай. Эжынь yбшэлooд,
мyнoo бэеэ yзyyлхэеэ, анализуудаа тушаахаяа хотын больница
ошонхой. Зээгээ манайда орхёо юм. Зай, манайда ошоё, – гээд, Мэдэгмаа хооhон хyнэгoo жаган соохи ушаагай хажууда табяад, yyдыень хааба.
Тэдэ хоёр hубарилдаhаар, Мягмартанай гэрэй хорёоhоо гараба. Мэдэгмаа хамаг ушар шалтагыень гэртээ хyрэтэрoo хooрэхэ
гэжэ ябадалаа зорюута аалидхаад:
– Ешигмаагай эжы шамайе ерэхэл байха гэжэ hанаад, ходол
хyлеэдэг, автобусой хотоhоо ерэхэ бyхэндэ сонхоороо харадаг байгаа, – гэбэ.
Ринчин тэрэнэй yгые тодожо абаад:
– Ехээр yбшэлoo гy? Республикын ямар больницада бэеэ yзyyлхэеэ ошооб? – гэжэ hураба.
– Мyнooдoo ямар yбшэндэ дайрагдаhаниинь мэдэгдэнэгyй.
Ямар больницада ошоhыень мэдэнэгyйб, гэбэшье хyндэшэг гэхэ
юм гy, али сэдьхэлэй гэхэ юм гy, – yбшэндэ хyртoo хэбэртэй, – гэжэ
Мэдэгмаа багсааба.
– Тиихэдээ Мягмар Хэшэгмаа хоёр Улаан-Yдэ ошонхой, Ешигмаа гастрольдо ябанхай ха юм даа, – гэбэ Ринчин.
– Хэшэгмаа гансааран… yгы, yгы, Баян-Далайтай ошоо hэн...
– Hамганайнгаа yбшэлжэ байхадань, Мягмар сyлooгyй ажаллана гээшэ аал?! – гэжэ Ринчин уур сухалаа досоогоо орьёлуулан
hураба.
Мэдэгмаа тэрэнэй нюурые уйдхартайгаар халта шэртээд:
– Мягмар... Yгы гyб даа, – гэжэ арайхан дуулдахаар гyбэрбэ.
– Хаана юм, хайшаа ошооб? – гэжэ Ринчин hураба.
– Зээ басагаяа хаража yрдеэд, хада гэртээ ошонхой. Саг жэгтэй
тyргэн yнгэрнэ даа, хyдooлyyлhэнhээ хойшо hара болошобо гээшэл
ха, – гээд, тэрэ аалиханаар hанаа алдажа, ябадалаа бyришье аалидуулба. – Валерьянка хармаанлаад ябадагыень хэншье мэдэдэггyй
байгаа. Yбгэрхэ наhандань... дайнай шархань нэрбээ гэжэ hанагшабди…
Ринчин Хэшэгмаае хайрлаhандаа уур сухалаа болюулжа, уйдхар гашуудалаар зyрхэ сэдьхэлээ тамалуулан шэмшэрyyлбэ. Тиихэдээ тэрэ Ешигмаагай эжын хотоhоо яаралтайгаар гэртээ бусаhыень
hанаадхиба.
– Зай, ерээбди, манайда ороё, – гээд, Мэдэгмаа хорёогойнгоо
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yyдые нээжэ, Ринчиниие урдаа табимсаараа, нохойгоо зандарба. –
Барбос, холо боло! Яба байдаг байрадаа!
Хашаагай yyдэнэй хахинан нээгдэхые дуулаад, хари хyниие зуу
хаар бэлэн гyйжэ ерэhэн томохон нохой hyyлээ шарбагануулжа,
аалихан гиинаhаар, гэдэргээ хараhаар, ooрынгoo байдаг гэрхэн тээшэ
галдиба. Тэдэ хоёрой хэдыхэн алхам хэхэдэ, мотоциклой пyршэгэнэхэнь соностожо, хашаагай саана тогтохолоороо, абяа шэмээ
гyй болошобо.
– Аа, Агваан ерэбэ, yдын хоол барилган болобо, – гэжэ Мэдэгмаа хэлээд, гэртээ яаралтайгаар оробо.
Агваан Ринчинтэй гэрэйнгээ yбэртэ уулзажа, гар гараа барилсан, амар мэндэеэ айладхаба. Тэдэ хоюулан энэ уулзалгадаа баярлаhан аад, хooрэлдэхэ yгэнyyдээ оложо ядан, дуугай зогсоно.
– Мэдэгмаа шамда уйдхар, гашуудалтай мэдээсэл дуулгаа бэзэ
даа. Бултадаа hайнууд байнабди гэхын аргагyй байдалда оронхойбди. Хyршэнэрэймнай уйдхар бидэнэй уйдхар болоно гyб даа.
Гэртэ ороё, басаганшни манайда, – гээд, Агваан ябадалдаа урдамнай yшoo юунэй болохоёо байhан мэдэгдэнэгyй гэhэндэл, Ринчинэй
дала мyр дээрэ альгаяа табиба.
Тэдэ хоёрой гэртэ ороходо, эхэ басаган хоёр шанаhан, шараhан
эдеэнэй зyйлнyyдые стол дээрэ табижа байба. Сэгмаа урдахи фартугтаа гараа аршаад, Ринчиниие мэндэшэлжэ, гарыень адхаад:
– Ямар hанагдаагyй айлшан ерэбэб. Hайнши даа... Дээшээ, дээ
шээ гаража hуугты, – гэжэ уриба.
Ушаагай баруун тээхи таhалгаhаа yхибyyдэй хашхаралдаха,
энеэлдэхэ соностоод: «Хэн ерэбэб», – гэжэ эрэ хyн дуугарба.
– Ринчин ерээ! – гэжэ Сэгмаа yбгэндoo харюусаад, Ринчиндэ
хандаба. – Тэрэ ехэ таhалга соо оро. Солбон yхибyyдэй нянька болоод hууна.
Ринчин тэрэ таhалгада оробо. Алиниинь хyбyyн, алиниинь басаган бэ гэжэ илгаруулхын аргагyй хоёр багахан yхибyyд гарнуудаа
арбагануулан, хyлнyyдээрээ hабаадан диван дээрэ дээшээ хараад,
зэргэлжэ хэбтэнэ. Тэдэ хоёр бэе бэедээ абяа yгэжэ, шулаганалдана.
Буурал толгойтой Солбон хyхюутэйгээр энеэбхилhээр, хyл дээрээ бодожо, Ринчинэй гарыень барижа мэндэшэлээд:
– Саада захадань hуугты, – гээд, hууhан hууридаа hууба.
Ринчин хармаанhаа елэгэр шэл шэнги hаруул саарhаар орёолгоотой хабтагар, монсогор дyрсэтэй хоёр бyлбэнyyрнyyдые гаргажа, саарhан орёолтоhоонь абажа, нэгэ -нэгээр yхибyyдэй гарта
барюулба. Тyрyyшээр тэдэнэр бyлбэнyyрнyyдэй жэнгирэлдэхэдэ,
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сошоhондоо юм гy, али барижа шадангyй, гарhаа алдаба. Солбон
Ринчин хоёр диван дээрэ унагааhан нааданхайнуудыень дахяад тэдэнэртэ нэгэ-нэгээр гартань барюулба. Yхибyyд хyлнyyдээ хyдэлгэхэеэ болижо, нааданхайгаа амандаа абаашана. Тиигээд амандань
багтахагyйдэ, хэлээ гаргажа, нэтэрyyгээр хyхэхэеэ оролдоно.
Ринчинэй yхибyyдэй саана hуухадань, Солбон уриханаар ooгшooн энеэбхилээд:
– Эдэ хоёрые харахада, энеэдэтэй гээшэнь! Эдэ хоёрой али
ниинь шинии гэжэ hананаш? – гэжэ hураад, харюу yгэнгyй тээлмэрдэхэдэнь, иигэжэ hураба. – Басаган yри абаашатай, солбон шуран
байнтуу юм, алиниинь шинииб?
Хоёр yхибyyдэй нэгэниинь нyгooдэhoo бэеэрээ халта богонишог, хоюулан yмдэнyyдтэй байhан тула алиниинь басаган, али
ниинь хyбyyн бэ гэжэ илгаруулхын аргагyй. Гэбэшье Ринчин илгаруулжа шадабагyй.
– Хажуудашни хэбтэгшэ – шинии. Тyhooлхэдэшни, хамар нюдэн хоёрынь шиниихи бэшэ гy? – гэжэ Солбон хyхюутэйгээр аад,
аргааханаар хэлэбэ. – Yбэр дээрээ абыш даа, хасарыень таала!..
Ринчин ехэл дyмyyхэнээр, дyйгyйгooр нарай нялхые гар дээрээ
абажа, эльгэндээ хашан тэбэреэд, уралаа хасартань хyргэбэ. Hаяшаг хyгшэн эжытэеэ хотодо ошоод байхадань, басагаяа таалаа hэн.
Тиихэдэ басаганайнь хасар зooхэйдэл адли зooлэхэн байhан аад,
харин мyнoo хатуужашоол, ямар гайхалтай гээшэб? Нарай yхибyyн
yдэрooр бэшэ, харин часаар томожодог гээшэнь тон зyб лэ байна
даа.
– Мyнoo эдэ хоёр лаб hуужа шаданагyй. Хэдэхэн hарын yнгэрхэдэ, oohэдoo hуудаг болохо, – гэжэ Солбон мэдээрхэбэ. – Oohэдoo hуужа, мyлхижэ, ябажа эхилхэдэнь, эдэнэй хойноhоо харууhан
ехэ болохо. Мyнooдoo эдэнэр шалаагаа гаргажа, хyлнyyдээрээ hабаадажа велосипедээр ябалгын, гараараа агаар сохижо, уhанда тамаралгын hорилго гаража байна. Эдэниие нюрган болон гэдэhэн
дээрэнь хэбтyyлнэбди. Эдэнэр гэдэhэн дээрээ хэбтэхэдээ, толгойгоо
даажа yргэдэг болонхойнууд.
Энэ yедэ Мэдэгмаа тэдэнэй hууhан таhалгада энеэбхилhээр
ороод:
– Оо-о, Ринчин, басагаяа yбэр дээрээ абаад байнабты?! Ехэл
борошог басаган даа, – гэжэ магтана.
– Хари, огто абяа гаранагyй. Эльгээрээ намайе эсэгэмни гэжэ
мэдэнэ гээшэ аал? – гээд, Ринчин энеэбхилжэ, басагаяа эрхэлyyлэн
гyнгэнэжэ, гар дээрээ yлгыдэнэ.
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– Магадгyй, нарай yхибyyд хyнэй гар дээрэ байха дуратай байдаг. Ходол гар дээрээ баряад ябадаг байгаа hааш, ухаа ороходоо,
гар дээрээ абагты гэжэ хашхаржа, бархиржа, эхэ, эсэгэеэ амаруулхаяа болишодог. Тиимэhээ хоюулан хyлнyyдээ эршэгэнyyлэн, нюрган дээрээ урилдажа хэбтэг. Зай, таанад ошожо эдеэлэгты, эжы,
наашаа ерэжэ, yхибyyдые hахигты, – гэжэ Мэдэгмаагай хэлэхэдэнь,
хоолойдонь хyхэлтэ углаhан hyтэй шэл бариhан эхэнь ерээд:
– Эдеэн бэлэн болоо, эрэшyyл эдеэлэгты. Мyнoo багашуулай
эдеэлдэг саг ерээ. Мэдэгмаагай хyхэнэйнь hyнэй дуталдахада,
хooрyyлhэн hy угжанабди. Ринчин, басагаяа намда yгэ даа? – гээд,
басагыень абажа, урдаа тэбэреэд, диван дээрэ hууба.
Солбон гэдэргээ басаган тээшээ хаража зогсоhон Ринчинэй тохоногhоо дyнгэн барижа, эдеэнэй таhалгада оруулба. Тэдэ хоёр
Агваанай хажууда hуужа, эдеэлжэ оробо.
– Мягмар ахые дурдая, – гээд, Агваан улаан архи аягалба.
Гурбуулан хундагануудаа хyнтэрyyлээд, hэрээнyyдээр эдихэ
юумэнhээ ама хyрэнэ.
– Мягмар ехэл hайн хyн байhан юм даа, – гэжэ Солбон эдеэлхэ
забhартаа нyхэрoo дурсажа эхилбэ. – Бидэ хоёр Байгалай эрьедэ
тyрэжэ yндыhэн, тоонто нютагаа орхижо, ондоо тээ ажаhуухаяа
ошоогyйбди. Тэрэ хэзээшье yбдэнэб гэжэ hамгандаашье, нyхэдтooшье, намдашье хэлээгyй юм. Эхэ ороноо, арад зоноо хариин хархис
дайсадhаа хамгаалжа, дайндашье ябаабди, олон нyхэднай баатарай
yхэлooр унажа, хариин газарнуудта яhануудаа булуулаа. Мягмар
шархатаад, намhаа тyрyyн нютагаа бусаа hэн. Шиидамааршье
сохёо hаа, унахагyй хyдэр бэетэй гэжэ hанадаг hэм. Теэд yбгэрхэ
наhандань хуушан шархань hэдэрээ гээшэл ха. Хyнyyд энэ дэлхэй
дээрэ мyнхэ бэшэ. Гэбэшье, тэрэ диваажанда ошохынгоо урда тээ
зээ басагаяа хараад, ябашоол даа. Зээтэй болоходоо, ехээр баярлаа,
хоюулан хундагануудаа мyргэлдyyлээ hэмди. Тиихэдэ yбдэжэ
ябаhан аад, хэндэшье хэлээгyй. Тон hаядаа наhа барашаха юм гэжэ
би ой ухаандаашье оруулаагyй hэм…
Удангyй Агваан Ринчин хоёр онгосотой хyхэ мотоциклдо hуужа, yхooриин газарта ошобо. Yндэршэг добо дээрэхи yхooриин газарhаа Байгал далай гоё hайханаар харагдана. Агваан бyлэг хyyрнyyдэй доро байлгаhан мотоциклhоо сyyмхэтэй юумэеэ абаад,
Ринчиниие дахуулжа, тyмэрooр хорёолhон хyyрнyyдэй хажуугаар
yнгэрбэ, hаяшаг хyдooлyyлhэн булашада хyрэжэ, yyдэнэйнь шабын
тyмэрые абаад, досоонь оробо. Альганай зэргэ хабтагар сайр дээрэ
сохижо гаргаhан Мягмарай нэрэ, обог болон тyрэhэн, наhа бараhан
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он жэл, yдэрнyyд hиилээтэй байба. Наршыжа шарлашаhан сэсэг
намаанууд булашын дээрэхи обогорхон шорой дээрэ хэбтэнэ. Тэрэ
булашын хорёо уужамшаг. Агваан хyлнyyдыень газарта зооhон
стол дээрэ сyyмхэтэй юумэеэ табижа, хажуудахи hандалииень аргаа
ханаар альгадажа, «hуу» гэhэн тэмдэг харуулба. Тиигээд тэрэ сyyмхэhээ хара архи гаргажа, гурбан хундагада хэжэ, хyшooдэ хонооhон
Мягмарай дyрэ-зураг доронь табяад:
– Мyнoo Мягмар ахые дурдая, – гэжэ хэлээд, хундагатай архияа хyнтэрyyлээд, сонгооhон омоли, дабhалhан yгэрсэ абаад, тэдэнээ ээлжэлyyлэн хазажа, жажалха забhартаа yргэлжэлyyлбэ.
Мyнoo би Мягмар ахатанай орондо загаhа губшууршадhаа загаhа
тушаан абадаг пунктын дарга, загаhашадай бригадын бригадир
болонхойб. Загаhа губшуурдахаяа далайда гарахадаа, hамгад болон yбгэдые онгосодоо hуулгадаггyйб.
Ринчин тэрэнэй аягалhан архи уугаад:
– Юундэ? – гэжэ hураад, амhарынь нээлтэтэй сyyмхэ сооhоо
сонгооhон загаhа абажа, амандаа хэбэ.
– Yy, ши загаhа эдидэг болошоо ха юмши? – гэжэ Агваан баярлаhаншье гy, али гайхаhаншье маягтайгаар хэлэбэ.
– Бyхэлеэр шанаhан хониной мяханай хоморто, загаhаншье
hаа, хээрэ талын хyндэ мяхан ха юм, – гэжэ Ринчин хэлээд, хорогyйхэнooр энеэбэ. – Hамгад, yбгэдые загаhашалхаяа далайда гарахадаа, юундэ абадаггyй, онгосодоо юундэ hуулгадаггyй хyмши?
– Хэрбээ hамгадые hуулгабал, нэгэшье загаhан губшуурташ
орохогyй гэдэг далайн ёhо заншал сахигшаб. Хyсэ шадалгyй yбгэд
онгосодош yлyy ашаан гyб даа. Ешигмаагай эсэгэ загаhашадай ёhо
заншал сахидаг hэн. Hyyлэй хэдэн жэлнyyдтэ загаhа губшуурдалсахаяа болиhон Мягмар нэгэтэ далайда гаралсахам гэжэ гуйба. Yе
наhаараа загаhашан байгаад, yбгэржэ ябаhан тэрэнэй гуйлтые
дyyргэнгyй байхын яашье аргагyй. Бригадамнай гурбан онгосоор
далайда тамаран гаража, гyльмэнyyдээ уhа руу табяад, бархагуудаа
хаяжа, гурба-дyрбэн саг амарха гэбэбди. Мягмар сyyмхэ сооhоо
нэгэ шэл архи гаргажа, буурал Байгалдаа дээжыень сасажа yргooд,
yлэгшыень бидэндэ хубаажа аягалба. Загаhа губшуурдахаяа далай
дээрэ гарахадаа, архиин дээжые yргэдэг, балга архида хyртэдэг загаhашадай ёhо заншал ха юм даа. Теэд энэ ёhо заншал Мягмарта
hyyлшын байха юм гэжэ бидэ хаанаhаа мэдэхэбибди даа. Гэбэшье,
тэрэнэй алтан hyлдэ амияа табихын урда тээ тэрэниие алдарта нан
гин далайтаяа хахасаг гэжэ Байгал дээрэ татажа абаашаhан байжа
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болоо. Мягмар Байгалайнгаа тунгалаг сэбэр аршаан шэнги уhые,
арюун сэбэр агаартай оршон тойронхи байгаалиие, эндэхи баялигуудаа магтажа, суг хамта ажаллаhан хyнyyдээ дурдан, дурсажа
байтараа, гэнтэ альгаяа зyyн хyхэн дээрээ табяад, муудажа эхилбэ.
Бидэнэр зyрхэнэйнь эм уулгаад, барагтай болохыень хyлеэбэбди.
Теэд удаашархадань, рацяараа «тyргэн туhаламжада» хонходоод,
онгосоороо эрье тээшэ шамдуухан тамарбабди. Бидэнэй эрьедэ
дyтэлхэдэ, улаан хэрээhэтэй машина эрье дээрэ угтажа байба. Далайн эрьедэхи пирсдээ улам дyтэлбэбди. Сагаан халаадтай, тэлyyр
бариhан хоёр хyн далайн уhанай гyнзэгы руу ородог, дороо монсогор шэнэhэн хyлнyyдтэй пирсын зузаан хабтагайнууд дээгyyр бидэниие угтан гyйлдэшэбэ. Бидэнэр тэдэнэй yгэгшэ тэлyyр дээрэ
Мягмарые хэбтyyлээд, докторнуудта yгэмсooрoo, пирс дээрээ гаража, тэдэнэй хойноhоо гyйлдэбэбди. Тэлyyр дээрэ хэбтyyлhэн
Мягмарта тарилга хээд, машинын арын yyдээр оруулха гэбэ.
Мягмар толгойгоо халта yргэн, yндэгэшэбэ. Врач тэрэниие хyдэлэнгyй хэбтyyлхэ гэбэ. «Намайе hooргэнь гаргагты, Байгал далайгаа hyyлшынхиеэ хараhуулби, тунгалаг сэбэр агаараарнь hyyлшынхиеэ амилhуулби», – гэжэ Мягмар hулахан хоолойгоор гуйба. Бидэ
тэрэниие машинаhаа гаргабабди. Yгэ хэлэхэ шадалгyй болоhон
тэрэ бидэндэ баяр хyргэжэ, нюдooрoo эмнибэ. Тиигээд тэрэ далайн
hэрюухэн агаар хомхойгоор амилаад, халта амилхаяа болиhонойнгоо hyyлдэ, сээжээ дyyрэн амилhан агаараа абяатайгаар хоршогоносо гаргаад, амияа табижархёо бэлэй.
Тэдэ хоёр аниргyй дуугай hууба. Байгалай долгинуудай эрьедэхи хайр шулуунуудые абяатайгаар мухарюулhан сууряан yхээриин булаша хyрэтэр зэдэлжэ, халта замхахадал гээд, дахин дабтана.
Ринчин хажуудахи хyyрнyyдhээ уужамаар хорёолhон Мягмарай
хyyрэй талмайе гайхан харана.
– Мягмарые хyдoo табихын урда тээ Хэшэгмаа hамганайнь
гуйлта дyyргэжэ, иимээр хорёолообди, – гэжэ Мягмарай хyyрэй
хорёогой уужам байхые гайхаhан Ринчинэй бодолые уридшалан
мэдэhэн Агваан хooрooгoo yргэлжэлyyлбэ. – Ешигмаагай эжы yбдэнэ гyб даа. Магад, яhаяа амаруулжа, yбгэнтэеэ зэргэлжэ хэбтэхэ
газараа эзэлээ юм гy даа гэжэ hанагшаб. Газар буляалдаха, эзэмдэхэ буряад зондо нyгэл гэжэ хэлсэгшэ. Теэд yнэхooр бэе бэедээ
дурлаhан хоёрые таhалхын яашье аргагyй ха юм. Мyнoo Хэшэгмаа
бэе тамираа дээдэ гарай эмшэдтэ yзyyлхэеэ хото ошонхой. Барагтай болохо байха даа...
Тэдэ хоёрой энэ-тэрэ юумэн тухай хooрэлдэhooр байхада, авто168

бусой Энхэ-Нугада ерэжэ тогтодог саг дyтэлбэ. Тиихэдэнь Ринчин
Агваанайда ерэжэ, унтажа хэбтэhэн басаганайнгаа хасарта уралаа
хyргэхэдoo hэрюулхэб гэжэ hанаад, Агваанаар автобусой тогтодог
газарта хyргyyлбэ.
3
Ринчин ажаллажа гy, али амаржа байхадаа, Ешигмаагай эжы
ooрынгoo басаган хоёрто саг yргэлжэ hанаагаа зобоно. Ажалай
hyyлээр Ешигмаатай уулзахагyй гэжэ Ринчин ехэтэ hанабашье, гэртэнь хоёр дахин ерэжэ, эхэ басаган хоёрые хyлеэжэ ядаад, хамтынгаа байрада бусаа бэлэй. Харин энэ удаа гэртэнь ошожо, Хэшэгмаае
hурахаяа танил хани эхэнэрэйнь байдаг байрынь yyдые тоншобо.
Арба hаял гаража ябаhан басагахан yyдэ нээгээд, зэргэлээд байдаг
эхэ басаган тухай юушье мэдэхэгyй байhан тула толгойгоо hэжэрбэ.
«Хотын нэгэ гэртэ байhан хyнyyд нэрээрнь бэшэшье hаа, нюураарынь танидаг аад, хаана хyдэлдэгыень, хайшаа ошоhыень мэдэдэггyй» – гэжэ Ринчин сэдьхэжэ, Ешигмаагай эжын хаанашье байhые
мэдэнгyй, трамвайда hууба.
Амаралтаhаа hаяхан ажалдаа хyдэлжэ эхилhэн Мария Михайловна yyдэнэй харуулшадай hуудаг столойнгоо саана байба. Мария Михайловна эхэ мэтэ энхэргэн уриханаар миhэрэн тэрэниие
угтажа, толгойгоо дохин мэндэшэлбэ.
Ринчин тэрэнэй гар адхажа мэндэшэлээд:
– Хаана амараабта, ямар курортдо? – гэжэ hонирхобо.
– Курортдо ошохо ямар мyнгэн намда байхаб даа? Дээдэ-Хуhатада байдаг зуhалаандаа амарааб... Hаяшаг ажалдаш ороод гарахадамни, yгы байгааш, – гээд, Мария Михайловна yшooшье олон
табые хэлэхэ, хooрэлдэхэ гэhэн аад, Ринчинэй яаралтай ябаhые тухайлаад, дуугай болошобо.
– Ходол сyлooгyй ябагшаб. Амаралтын yдэрнyyдтэ Баир нyхэртэеэ айлнуудай зуhалангуудта энэ-тэрэ юумэнyyдые хэгшэб.
– Би мэдэнэб. Минии зуhаланhаа холо бэшэ байдаг танилайдаа
ошожо, таанадай бариhан теплицэ хараа hэм. Yнэхooрooл, таанад
уран дархашуул байнат! – гэжэ Мария Михайловна магтаба.
– Мyнoo тэрэ нyхэрни табилга абажа нютагаа ошонхой, hаядаа
ерэхэ даа.
– Ямар hайн юм. Таанадта дархалха нэгэ ажал байна…
– Ямар?
– Манай зуhалангай хажуудахи хyршэ газаагаа эдеэгээ шанаха,
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эдеэлхэ, амаржа hууха гэhэн hарабшатай сарай барюулха гээ. Би
тэрээндэ танил бэрхэ барилгашадтайб гэжэ hайрхааб.
– Маанадта дархалха ажал олоhонтнай, hайн даа. Хyршэтнай
модо шулуугаа бэлдэжэ байг. Нэгэ айлда сээниг барижа байнабди,
дууhаха дyтэлoo...
– Зай, болоо, хooрэлдooб гэжэ хyршэдoo хэлэхэб, хэхэ ажалаа
хараад, yнэ сэнгээ хэлсэнэ бэзэт... Мартахаяа байhанаа hанажархибаб: нэгэ наhатайшаг, туранхайшаг эхэнэр шамда ерээ hэн. Шамайе ажалаараа хайшааб даа ошонхой гэхэдэмни, толгойгоо дохихоhоо бэшэ, юушье захин, хэлэнгyй, записка бэшэнгyй, ябаа hэн,
– гэжэ Мария Михайловна хэлэбэ.
Мария хyгшэнэй хэлэhэн hyyлшын мэдээсэл Ринчиниие hонирхуулба. Гэбэшье, тэрэ Ешигмаагай эжы намда ерээ гэжэ тухайл
hаар, анализуудынь хэр байба гээшэб гэжэ сэдьхэhээр, хоёрдохи
дабхарта байдаг таhалгадаа оробо. Сайгаа шанаад, колбасатайгаар шараhан yндэгэеэ стол дээрээ табиhан Пyрбэ хyбэриг хилээмэ
хэршэжэ зогсобо. Yдэшэ, yглooгyyр таhалгадаа уулзадаг хоёр
yдэшын амар мэндэеэ хэлэбэ.
– Халуун эдеэн дээрэ дайралдаhан хyн hайниие хyсэжэ ерэдэг
гэлсэгшэ. Хэрэгшни хэр гээшэб? – гэжэ Пyрбэ hураба.
– Бараг, шинии хэрэг?
– Иимэ! – гэжэ Пyрбэ хэлээд, эрхыгээ ёдойлгон харуулба. –
«Нэгэ хyгшэн шамтай уулзахаа ерээ, дуулгаарай» гэжэ манай вахтёр намда хэлээ hэн. Шинии эжы Яхадта гyб даа... Ешигмаагай эжы
бэшэ аабза, аа?
– Магадгyй. Анализуудаа тушаахаяа хото ерээ юм, – гээд, Ринчин угаалнигтаа гараа угаажа, аршуулаар аршаад, yдэшын хоол
барихаяа столой саана hуугаад, аягалhан сайhаа нэгэ дахин hороод,
нэгэ гартаа хилээмэнэй хэршэмэг, нyгooдэдoo hэрээ бариба. –
Ешигмаагай Мягмар эсэгэнь hаяшаг наhа бараhан байба...
Пyрбэ дуугyйхэн hуужа байтараа:
– Тиихэдээ ши Энхэ-Нуга ошоод ерээ юм гyш? – гэжэ hонирхобо.
– Тиигээб, басагаяа харахаяа hаяшаг ошоод ерээ hэм...
– Басагаяа… Тэрэш лаб шинии юм гy?
– Тэрэнэй эхэ, эсэгэ... хани басаган Мэдэгмаашье шинии гэлсэнэ, хамар болон шэхыень миниихитэй адлишаана. Басагад эхэдээ
гy, али хани басагадтаа нюусаяа хэлэдэг ха юм. Хэшэгмаа намда
hайнаар хандагша, Мягмаршье hайнаар хандагша hэн...
– Эхэ басаган хоёр нэгэл шyдхэрнyyд ха юм. Мyнooшни эхэ,
эсэгын шуhа yхибyyнэйнь шуhантай зэргэсyyлжэ, тyрэл гаралыень
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шалгадаг болонхой. Би хyлнyyдэйнгээ холотор Ешигмаае дахагша,
хyлдэтэрoo газаань хyлеэгшэ бэлэйб…
«Ешигмаагай эжы Мэдэгмаа хоёр Саармые шинии тyрэhэн басаган гэжэ худалаар хэлэхэгyй байха. Голуулхадаа, ши Ешигмаае
муушалхаш зyб юм гy даа, бишье голууланхайб. Теэд тэрэнэй эхэ
басаган хоёрто hанаагаа зобонгyй яахабиб?» – гэжэ Ринчин сэдьхэн, сайгаа дууhан ууба.
– Тэрэш yндэгэеэ ондоо шубуунда даруулжа тэнжээдэг хyхы
шэнги байхадаа магадгyй. Тиихэдэ Ешигмаагай хойноhоо гyйжэ,
алдуу-эндyy хэжэ ябатараа, ямар талаан тудаа hэм, бурхан намда
туhалаа гэжэ hанагшаб. Энхэ-Нугын урдахи хушуун дээрэ минии
эжын дyy хyбyyнтэн байдаг, мyнooшье байhаар. Нагасындаа ошоноб гэжэ шалтаг баряад, Ешигмаатай уулзахаяа ошогшо бэлэйб.
Ээх даа, тиихэдэ тэнэг лэ ябааб. Ши тэндэ ошоhон хадаа, тэрэ хyнхэрэй урдахи тэбтэг дээрэ дyрбэ-табан айлнуудай байдаг багахан
хотон хараhан байхаш.
– Тэндэ ошожо yзooгyйб, гэбэшье холоhоо хараа hэм. Тэдэ
хоёрой хоорондо холошье бэшэ, дундуурнь багахан горхон урдадаг. Тэрэ хотонойхид Энхэ-Нугын магазинда хилээмэеэ абахаяа
ерэдэг.
– Тиимэ даа, тиимэ. Тэдэ хоёрой хоорондо хyлэйнгoo холотор
ябаа hэм. Юу хэлэхэб, тyрyyшын дурамни байгаа бшуу. Тyрyyшын
дуран гээшэш суранзан мэтэ, дурлаhан басагаяа ходол хараhайб,
уулзаhайб гэжэ yдэршье, hyнишье hаань, зyрхэ сэдьхэлээрээ тэгyyлжэ байгша hэм…
– Тyрyyшын дуран байгаа гэбэ гyш? – гэжэ Ринчин тэрэнэй
yгые таhалдуулжа, атаархал-жyтooрхэлэй эльбэдэ татуулаад, юундэ
урагшагyйдэhыень hонирхобо. – Тyрyyшын дуран хyсэтэй, yнэтэй
гэгшэл!.. Тиимэ юумэ hаань, хойноhоонь нэтэрyyгээр дахажа, дура
сэдьхэлыень ургалаагyй гээшэ гyш?
– Тyрyyшын дуран... Би шамда хyлэйнгээ холотор, гуталайнгаа
hyеын жалжытар, хyлэйнгээ хургануудай хyлдэтэр эхин тyрyyн дурлаhан басаганайнгаа хойноhоо ябааб гэнэ ха юмбиб, тyрyyшын дуран хyн бyхэндэ ондо-ондоогоор ерэдэг гээшэл ха. Минии нэгэ
нyхэр кинодо наададаг артисткада дурлашоо hэн. Харалсаа, танилсаагyй тэрэ хyбyyн сэбэр hайхан артисткын тyлoo хyлoo бэшэ, харин сэдьхэлээ зобооhон юм. Тиихэдэ би сэдьхэлэйнгээ оёорто гунигтай, голхоролтой, гомдолтой ябагша бэлэйб. Баймга би
тэрэниие мартажа эхилээ hэм. Бурхан намда туhалhан юм гy, али yе
саг сэдьхэлэйм yбшые эдэгээгээ hэн, – гэжэ Пyрбэ хэлэбэ.
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Дyyрэн харюу абаагyй Ринчин яагаад халбагаа хахаран тарахые мэдэхэ гэhэн бодолдо абтаад:
– Теэд шамда дурлаагyй hаань, юундэ хойноhоонь харайhан,
гyйhэн болонош, Пyрбэ? – гэжэ зорюута hураба.
– Юун гэжэ шамда ойлгуулалтайб? – гээд, Пyрбэ шэнгэн харахан нидхэеэ yргэжэ, нюдoo ехэ болгон, агшан зуура ухаагаа гyйлгooд, yргэлжэлyyлбэ. – Тиихэдэ би тэрээнтэй ханилан нyхэсэхэдoo,
халуун дуранай инаглалда абтадаг гэжэ ойлгохогyй ябааб. Ешигмаа ooрoo намтай танилсажа, ханилая гэжэ дурадхаhан юм.
Тyрyyшээр зонhоо эшэжэ, hyyлдэнь олоной нюдэнhээ айхаяа болижо, хyтэрэлдэхэдoo, инаглан дурлалга юун гээшэб гэжэ ойлгохо
болоо бэлэйб.
Тэрэнэй yни заяанда yнгэрhэн инаг дуранайнгаа ябадалые мартаhан юумэндэл дуугай болоходо, таhалга соо хон-жэл байдал тогтошобо.
– Зай, зай, саашань?.. Юун болоод, та хоёрой хоорондохи халуун хани нyхэсэл yгы болошоо юм? Магад, хэрэлдээ, арсалдаа hэн
гyт? – гэжэ Ринчин улам hонирхон hураба.
– Хэрэлдээ, арсалдаашьегyйбди. Би тэрэ инаг дуранhаа yбшэл
hэн юумэндэл, эдеэлхэеэшье болижо, хасарнуудни хобшылдожо,
хyлнyyдни холожо, турашоо бэлэйб. Тэрэ бидэ хоёр зунай амаралтада хyтэрэлдooд, сэбэр hайхан агаартай Байгалай эрьеэр сэнгэгшэ
бэлэйбди. Намарынь би гэртэхиндээ туhалха гэжэ hургуулияа саашань yргэлжэлyyлээгyй hэм. Харин Ешигмаа аймагай сээнтэртэ hурадаг болоходоо, ондоо хyбyyндэ… хyбyyдтэ дурлашоо hэн. Тиигээд лэ тэрэнэй намда инаглаха сэдьхэл дyyрээ hэн даа. Ешигмаа
эрдэм hургуулигyй намайе голоо гэжэ хожомшог ойлгоод, ажал
хэжэ байжа, yдэшын hургуулиие дyyргээд, дээдэ hургуулида оронхойб, – гээд, Пyрбэ хooрooгoo дyyргэбэ.
«Нээрээшье, бэе бэедээ дурлалсаhан, Байгалай эрьеэр хyтэрэлдooд сэнгэhэн хоёр байна», – гэжэ Ринчин сэдьхээд:
– Бишье баhал… – гэжэ гологдоhоноо дутуу хэлээд, халта дуугай болоhоной hyyлдэ нэмэбэ. – Би шинии танилай hайгаар дээдэ
hургуулида ороо hэм.
– Тон зyб. Мyнooнэй басагад хэн хyбyyн дээдэ hургуули дyyргээб, ямар гэр байратайб, хэды салин абадаг, ямар машинатайб
гэжэ хаража, шэлэжэ, шyyжэ yзooд, хадамда гарадаг болонхой.
Тyргэн – тyyхэй гэгшэдэл, hамга яаража бy аба гэжэ хэды дахин
шамда хэлээ hэмбиб? Хороо бусалhандаа бэшэ, харин шамда hанаа
гаа зобоhондоо, Ешигмааhаа холуур яба гэжэ хэлээ бэлэйб. Тэ
172

рэшни эдеэгээшье хyсэд hайнаар шанажа, хубсаhа хунараа угаажа
шадахагyй аад, ахаhаа нюур амаа будаад ябадаг hэгсэгэнyyр юм.
Хэрбээ тэрэниие hамга абаа hаа, гэр байрынгаа, сэбэр гоё hамганайнгаа барлагынь гэхэ гy, али тэрээндэ хадамда гараhан болохош,
– гэжэ Пyрбэ хубиингаа hанал бодолhоо хубаалдажа хэлээд, ажал
хэрэг, hуралсал тухайгаа хooрэшэбэ.
Ринчин yглooгyyр ажалдаа ерэбэ. Ямар нэгэ шухала хэрэгээр
Баир табилга абаад, гэртээ ошонхой. Туhалагшынгаа yгыдэ гансаа
ран хyдэлхэ болоhон тэрэ ooрынгoo бэшэ, харин дyтыень хаража
Баирай баридаг бэржээнтэ бэлэйе абаба. Теэд Ринчин багашаг тэрэ
бээлэй руу гараа тyлхижэ оруулаад, хургануудаа хyдэлгэбэ; ба
жуужа байжа yзooд, кнопко даража, станок дээрэ гаргаhан хабтагайгаа урагшань аалиханаар тyлхибэ. Тэрэ нюдэндoo ажалайнгаа
шэл зyyгээд, хэдэн хабтагайнуудые хюрooдэбэ. Тиигэхэ хоорондоо
Ешигмаагай эжын уулзахаяа юундэ ерэhые ухаан бодолдоо оруулжа,
басаганайнгаа гэнтэ yбдэhэн yгы тухай hаналаа табина.
Эршэтэй хюрooгэй шyдэнyyдтэ шэдэгдэhэн хибэдэhэн станогой дорохи нyхэн соо унажа, тооhон манан боложо дээшээ дэгдэнэ.
Тиихэдээ нyхэн соохи хибэдэhэнэй хэды шэнээн yндэр боложо
байhаниинь харагданагyй. Ринчин дууhан хюрooдэжэ байhан хабтагайнгаа yзyyр талые баруун ташаандаа хашаад, зyyн гараараа
нyгooдэ узуур талаhаань даража, урагшань тyлхинэ. Теэд хабтагайн хажуу талын гэшyyhэндэ шагтагалдашаhан уйтан бээлэй
тэрэнэй гарhаа абтангyй, тyхэреэн хюрooдэ дyтэлжэл байба. Ринчин уйтан бээлэйhээ гараа hугалха гэжэ угзарна.
Бэржээнтэ бээлэйн yзyyр тyхэреэн хюрooдэ агшан зуура таhара
хюрooдэгдэжэ, хажуу тээшээ хиидэшэбэ. Yшoo мэдэрэлээ алдаагyй
байhан Ринчин мухар болошоhон гартахи бээлэйгээ хараба. Хургануудгyй болошоhон зyyн гарhаань шуhан сэсэрэн адхаржа эхилбэ.
Тэрэ оог хашхараашье табингyй, мухар болошоhон хургануудhаа
гараhан шуhаяа болюулха гэжэ зyyн сарбуугаа баруун гараараа адхан бажуужа, ханада yлгooтэй байдаг аптекэ тээшэ нэгэ алхам хэжэ
yрдеэд, мэдэрэлээ алдажа, шулуун шала дээрэ ябан hуушаба.
Ямар бэ даа нэгэ хэрэгээр тэрээндэ ерэжэ ябаhан хажуудахи
цехэйнь хyн аюул тодхорой болоhые гансата тухайлаад, оог хашхараа табиба.Тиихэдэнь тэрэнэй цехэйнхид хэжэ байhан ажалаа
орхёод, Ринчиндэ туhалхаяа гyйлдэшэбэ. Хоёр эрэшyyл ута монсогор резинээр тэрэнэй балсан орёожо уяба. Нэгэн хонходожо, тyргэн
туhаламжа ерyyлхэеэ гyйшэбэ. Yшoo нэгэн кнопко даража, хоо
hоор эршэгэнэhэн тyхэреэн хюрoo болюулба. Бусадынь тэрээндэ
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ямаршье туhа хyргэжэ шадахагyйшье hаа, али болохо yгooр hанаа
сэдьхэлыень тэгшэлэн, бараг болохо тухай иигэжэ хэлэнэ: «Тyргэн
туhаламжа» мэнэ ерэхэ, тэсэ, бэеэ бари…yдэрэй тодхор, энээнhээ
доро юумэн бологшо, бараг болохош… Hуулгаха стул асарагты!»
Тэдэнэй нэгэн багахан шэлтэй йод бинт хоёрые асарба. Тэдэнэр
Ринчиниие стул дээрэ hуулгаад, бyлинтэжэ байhан гарыень сэбэрлэн аршаад байхадань, «тyргэн туhаламжын» машина ерэжэ, сагаан халаадтай, тэлyyр бариhан хоёр эрэшyyл тэдэнэй цехтэ гyйлдэн оробо. Хоёр эрэшyyлэй мухар болошоhон тэрэнэй гарта йод
тyрхижэ, бинтээр боолто хэжэ байхада, сагаан халаадтайшуул хажуудань гyйлдэжэ ерээд, oohэдынгoo бинтээр тэрэниие бушуу тyргooр боожо, тарилга хээд, тэлэжэ, тэлyyр дээрэ хэбтyyлбэ. Тиигээд
тэдэнэр гyйлдэhэн болиhон хоёрой хоорондо газаашаа гаража,
улаан хэрээhэтэй машинын арын yyдээр досоонь оруулба. Улаан
хэрээhэтэй машина хахир шанга абяа гаргаhаар, байраhаа хyдэлбэ.
Тэндэхи цехyyдэй хyдэлмэришэд тэрэ машиные хорёоhоо гаража,
далда ороторнь харан yдэшэбэ.
* * *
Хэдэн хоног hанагдаагyй тyргooр yнгэршэбэ. Эртэ yглooгyyр
зайн галай носохолоор, больницын палата соо хэбтэhэн yбшэнтэд
yргyyлжэ хэбтэриин болоhон yхэрнyyд мэтэ яаралгyй бошхоор yндэгэшэлдэжэ, ара нюрганайнгаа тyшэлгые yндылгэжэ, нюрганайнгаа шалаае гаргахаяа хyлнyyдээ жиигээд, орон дээрээ hууна. Hyниндoo hажан барин хоножо, халаанаа тушаахын урда тээ уялгата
ажалаа хэхэеэ паладатань ороhон хоёр медсестра yбшэнтэдтэ амар
мэндые айладхан хэлээд, нэгэниинь градусник болон шагта эмyyдые тэдэнэртэ тараана. Нyгooдэнь yбшэ бууруулдаг эмээр хyндэ
yбшэнтэдые тариба.
Yглooнэй хоол барилгын hyyлээр хоёр-гурбан врачууд тэрэ палатада орожо, yбшэнтэд бyхэндэ дyтэлжэ, бэе тамирыень шалгана.
Эмшэлдэг врач нyгooдэ врачта ямар эмшэлгэ хэжэ байhан тухай
хэлэнэ, халаандаа hаяхан ерэhэн медсестрада хэлэнэ. Медсестра
врачай эм домоор эмшэлхэ гэжэ хэлэhэн yгэнyyдые журнал дээрээ
бэшэнэ. Yнишье болонгyй, врачнууд палатаhаа гаража ошобо. Суг
хамта хэбтэhэн yбшэнтэдэй саг yргэлжэ гэншэхэ, ёолохые ходол
шагнахадаа, зyрхэ сэдьхэлээ шэмшэрyyлдэг болошоhон Ринчин мухар гарайнгаа боолтые hэлгyyлхэеэ перевязочнодо оробо. Медсес
трагай тэрэнэй бинт боолтыень абахада, эмшэлдэг врач хараад,
hайн боложо байhан тухай хэлэбэ. Ринчин шархаяа фурацилинээр
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угаалгажа, эм дом тyрхюулээд, шэнэ боолтоор боолгоод, ooрынгoo
палатада ерэбэ. Хyндэ yбшэнтэд тарилга хyyлэжэ, yбшэнoo бууруул
хаяа медсестрае дуудана. Yрoohэн гаргyй болошоод, хyл дээрээ
ябадаг Ринчин хэбтэриин yбшэнтэдэй гуйлтые дyyргэжэ, медсетрануудые дуудадаг уялгатай болошонхой. Теэдшье анханай жэрхэмхэй байhан тэрэ палата соохи муухай yнэрhoo холодожо, ехэнхидээ
коридор соохи телевизор харахаяа гy, али сэбэр агаараар амилхаяа
газаашаа гаража, больницын хажуугаархи hooгyyдэй дундуур
ябажа, сагаа yнгэргэдэг байба.
Нэгэтэ тэрэ амаралтын yдэр газаашаа гарахадаа, эрьежэ ерэhэн
Баиртай уулзашаба. Тэдэ хоёр больницын гэрэй yбэртэхи hooгyyдэй дэргэдэ байhан hандали дээрэ ошожо hууба. Баир асарhан сеткэтэй юумэеэ Ринчиндэ yгooд, эхынгээ мухар гэдэhэндэ операци
хyyлэжэ hайнаар yнгэрhэниие, дyy басаган Ринчимаагай наймадахи
класс дyyргээд, Улаан -Yдын медучилищида гy, али техникумдэ hурахаяа тyхеэржэ байhан тухай хooрooд, ажал хyдэлмэри тухайгаа
богонихоноор хэлэбэ.
– Баир, ши ойлгожол, болгоомжотойгоор станогтоо хyдэлэ.
Харана гyш намайе, би ooрынгoo зэмээр иимэ болошооб, – гээд,
Ринчин бинтээр боолгоhон мухар гараа халта yргэжэ харуулаад,
хyндooр hанаа алдаhанай hyyлдэ, yргэлжэлyyлбэ. – Эжышни хyсэд
hайн болотороо хyндэ юумэ бy yргэг, бэеэ гамнаг. Hуралсалаа саашань yргэлжэлyyлхэ гэhэн дyy басаганайш хyсэлэн hайн гээшэ, би
дэмжэнэб.
Тэдэ хоёр oohэдынгoo ажал хэрэг болон бусад юумэн тухай
хooрэлдooд, больницын yyдэндэ ерэжэ тараба. Ринчинэй Баирые
больницын гэрэй саана оротор хойноhоонь yдэшэн хаража байтар,
Пyрбэ углуугай саанаhаа гаража ерэбэ. Баирай асарhан сеткэтэй
юумэ бариhан Ринчин тэрэ нyхэрoo yyдэндэ угтажа, гар гараа барилсаад, досоонь орожо, yбшэнтэдые эрьежэ ерэгшэдтэй уулзадаг
коридор соохи hандали дээрэ зэргэлэн hууба. Тэрэ баhал сеткэтэй
юумэ баринхай.
– Гарайш шарха хэр бэ? Бэе тамиршни сэдьхэл hанааншни хэр
бэ? – гэжэ Пyрбэ хойно-хойноhоонь hураба.
– Бараг, yбдэхэ yбшэн yгы, hайн боложо байнаб, эдихэ, ууха
юумэнyyдые асарhанай хэрэггyй байгаа. Энэ асарhан юумэеэ hooргэнь абаашаха гyш? Эдихэ юумэн дyyрэн, больницын эдеэ хоол баранагyйб, – гэжэ Ринчин асарhан юумэнhээнь арсаба.
– Юун гэнэ гээшэбши? Гар хооhон ерэхэ аалби, болохогyй бшуу.
Ажал хэрэгни hайн ябана. Минии hамга абажа, тyрэ найр наяруул175

тар, шархашни эдэгэхэ даа. Шамайе тyрэдoo заабол урихаб. Минии
гэршэ боложо хажуудамни ябалсахаш, – гээд, Пyрбэ тyрэ наранайнгаа болзор yшoo гаргуулаагyй байhанаа мэдээсээд, hамга абахадаа,
ондоо тээ байха байра олоhон тухай нэмэбэ. Яаралтай ябаhан Пyрбэ
Ринчинэй гарыень баряад, газаашаа гараба. Ринчин хоёр сеткэтэй
юумэнyyдээ барижа, аргалуулжа байhан ooрынгoo палатада ерэжэ,
нyхэдэйнгoo асарhан юумэнyyдые тэндэ хэбтэгшэдтэ тараажа эхилбэ.
Нэгэ зариманай хэды арсаашье hаа, тумбочка дээрэнь хубаариингаа
хубитые табяад, халта амарха гэжэ орон дээрээ хэбтэбэ.
Энэ yедэ медсестра палатынь yyдэ нээжэ, толгойгоо бултайл
гаад, хyнэй уулзахаяа ерэhэн тухай Ринчиндэ хэлэбэ. Тэрэ баярлабашье, тэрэ хэнэй ерэhые мэдэхэеэ хоёрдохи дабхарhаа бууба.
Больницын доодо дабхарта ехэшэг коридорой hандали дээрэ
зэргэлжэ hууhан профкомой тyрyyлэгшэ, казначей эхэнэр хоёр
зэргэ хyл дээрээ бодожо, Ринчиниие угтаба. Тэдэ хоёр профкомой
мyнгooр томохон сеткэ соо баhал эдеэнэй зyйл болон жэмэсэй
шyyhэтэй шэлнyyдтэй.
Баярлаhан Ринчин тэрэ эхэнэрэй, удаань профкомой тyрyyлэгшын гар адхан мэндэшэлжэ:
– Бараг боложо байнаб. Hанаагаа зоболтогyй. Газаашаа гарая,
акацинуудай доро hууя, – гэжэ дурадхаад, тэдэниие дахуулан газаа
шаа гаража, hаяшаг Баиртай hууhан hандалидаа ерэбэ. Уулзахаяа
ерэгшэд Ринчиниие дундаа хабшан hууба.
– Манай профком шамда ехэл hанаагаа зобоно. Баир шинии
орондо хyдэлнэ, яhала бэрхэ хyбyyн хэбэртэй. Ши залуу туhалагшатай болоо байнаш. Hаяхан бyгэдын суглаа зарлажа хээбди. Тэрэ
суглаан дээрэ хyдэлмэришэдэй, профкомой шиидхэбэреэр шамда
байра ажал хоёрые yгyyлхэ тухай зууршалга-тогтоол гаргаад,
тэрэнээ ехэ даргадаа yгooбди. Ехэ дарга ноёмнай арсахагyй байха
даа. Удангyй ши байратайшье, ажалтайшье болохош, – гэжэ профкомой тyрyyлэгшэ хэлэбэ.
Казначей эхэнэр:
– Шамайе hамгатай, басагатай болонхой гэжэ дуулаабди. Гэр
бyлэтэй болоhон ши яагаад хyдэлмэришэдэй хамтын байрада байхабши даа? Шамда гэр байра yгэхэ гэhэн асуудал заатагyй шиидхэгдэхэ байха, – гэжэ найдуулба.
– Намда таанадай, профкомой hанаагаа зоболгон hайн байна,
баяр хyргэнэб. Гурбадахи группын инвалид... Зyyн…– гээд, Ринчин
мухар болошоhон гараа халта yргэбэ. – Энээндэмни тааруулжа, хэ176

мэл гар хэхэ юм ха. Иимэ… yрoohэн гартай хyндэ ямар ажал байхаб
даа. Hанааемни тэгшэлhэндэтнай баяр хyргэнэб.
– Yгы, yгы, тиигэжэ бy hана, урмаа бy хухара, зоригоо бy
мyхoo! Ямаршье ажал хэжэ ядахагyйш. Шамда, yхи хyyгэдтэш, гэр
бyлэдэш шинии пенси хyрэхэгyй, тиимэhээ таараха ажал олохош.
– Мyнoo намда ямар таараха ажал олдохоб даа, – гэжэ Ринчин
дахин дабтан хэлэбэ. – Ажалай олдохогyйhoo гадуур yрoohэн гартай намhаа hамган арилха бшуу.
– Шамда ажал тухай профсоюзна суглаан дээрэ хэлсээбди.
Гансал салингын багашаг байха. Ажалайнгаа харуулшанай ажалые
мэдэхэ ха юмши. Шамайе тэрэ ажалда гy, али ондоошье... ажалай
журам шалгаха, дансалжа бэшэхэ хyн хэрэгтэй.
Казначей эхэнэр хажуудахиингаа yгые тодожо абаад:
– Шамайе харуулшанай ажалда оруулха гэлсээбди. Шинии
больницаhаа гаратар, манай ажалай харуулшан ажалhаа гараха
гэжэ байна. Тэрэ мэдyyлгэ бэшэнхэй. Дyрбэн хyн хyдэлхэт…
Тэдэ хоёр хэдэг ажалаа тэрээндэ тоосоhон юумэндэл, шэнэ айл
бyхэниие гэр байратай болгоhон, шэнэ байрыень толлоhон, yхи
хyyгэдтэй бологшодые амаршалhан, ямар бэлэг сэлэг yгэhэн, наhанайнгаа амаралтада гарагшадые yдэшэжэ, найр наадандань хабаадаhан тухайгаа хэлээд, гар гараа барилсажа, тараха тээшээ болобо.
Ринчин гэр байратай, ажалтай болгохые оролдожо байhан тэдээндэ
баяраа мэдyyлбэ. Тиигээд эрьежэ ерэгшэдэй ябахадань, зэргэлээ
гурбан цехтэ хyдэлдэг нyхэдтэеэ yдэр бyхэндэ харалсаха, уулзахаяа
болихо байнаб гэhэн бодолдо абтаhан Ринчин сэдьхэлээ гунигаар
дyyргээд, гартаа бариhан сеткэтэй юумэеэ палатадаа оруулжа, тумбочка дээрээ табяад, сэбэр арюун агаараар амилхаяа дахяад газаашаа гараба.
Баян-Далай хаанаhаашьеб гэб гэнтэ бии болоод, тэрэнэй урда
тогтошобо. Ринчин тэрэнэй гар барижа мэндэшэлхэдээ, ямар нэгэ
мэдээ асарhыень гансата тухайлаад: «Муу юумэ бy дуулгаhай», –
гэжэ хyлгэhэн сэдьхэлэйнгээ оёорто шэбшээд абаба. Баян-Далай
Ринчинэй бинтээр бооhон мухар гарыень хаража, шаналаа хэлээд,
хyнyyдhээ холошог ошожо хooрэлдэхэ хyсэлдэ абтамсаараа, иишэтиишээ хараашална. Тиихэдэнь Ринчин тэрэнэй бодолые гансата
таажа, тэрэниие дахуулан, yнooхил hандалидаа абаашаба.
– Ши, Ринчин, урмаа бy хухара, бy гажара, бy уйда, – гэжэ hандали дээрэ hуумсаараа, Баян-Далай хэлэжэ эхилбэ. – Шинии баруун гар бyтэн тула юушье хэжэ шадахаш. Би хэды инвалид-эрэмдэгшье hаа, энээндээ гажаран, гуниглангyй, хyршэ гурбан
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тосхонойнгоо хyнyyдэй хэрэг бyтээжэл, хyнyyдтэ туhалжал ябагшаб. Хамтыншни байрада ошожо, шамайе больницада гэжэ дуулаад, энэ ерэбэб. Саарма басаганшни, yyри танилнуудшни болохо
Мэдэгмаа, Агваан булта hайнууд…
Ринчин «хоб-жэб тараадаг энэ Радио-Далайhаа холуур ябая»
гэжэ Ешигмаагай хэлэhые эзэлyyдгyй гэнтэ hанажархёод,
«Хэшэгмаагай бэе тамир тухай юундэ нэгэшье yгэ хэлэбэгyйб? Намайе бэдэржэ манай хамтын байрада юундэ ошоо юм» гэhэн бодолнуудта эзэлэгдэжэ байтараа, тэрэнэй yгыень таhа дyyрэжэ:
– Ямар хэрэг гарааб, тойруулангyй хэлэ? – гэжэ хyйтэншэгooр
hураба.
– Мэдэгмаа шамайе бэдэрyyлээ.
Ринчин yгыень тодожо абаад:
– Юундэ? Саарма yбдoo гy? – гэжэ мэгдyyгээр hураба.
– Yгы. Басагандаа hанаагаа бy зобо. Тэрэш hайн. Тyрyyн Мэдэгмаа, hyyлдэнь Хэшэгмаа шамайе бэдэрээ. Ешигмаагай эжытэй
уулзахадамни, шамайе абаад ерэхые гуйгаа. Эндэхи… холо бэшэ
байдаг Онкологическа больницада хэбтэнэ. Операциин hyyлээр
тэрэ ooрыгoo hайн болохоб гэжэ найдабашье, амиды ябахымни тоо
той yдэрнyyд yлэбэ гэжэ тоолоно, – гээд, Баян-Далай гарайнгаа часые хараад, номгон даруугаар yргэлжэлyyлбэ. – Нэгэ хэрэгээр нэгэ
тээ уулзаха аад, хожомдожо байнаб. Шамайе Хэшэгмаагай хyрьгэн
yшoo болоогyй гэжэ мэдэнэб. Эхэеэ эрьежэ Ешигмаагай ерэдэг,
yгыень мэдэнэгyйб. Сyлooгyй ажалтай, хаа-хаагуур аяншалжа, хатар наадаяа харуулдаг, алдар солотой, бэлигтэй артистка болонхой
гэжэ дуулагшаб. Мyнoo ши Хэшэгмаагай hанааень амаруулхаяа
харалсыш даа, уулзыш даа, намтай ошолсыш даа? Тэрэнэй юун тухай шамда захиха, хэлэхэ гэhые мэдэнэгyйб. Би шамайе тэндэ хyргooд, палатадань оронгyй, хэрэгээрээ ошохоб...
Баян-Далай хyл дээрээ бодожо, гyнзэгы бодолдо абташаhан
Ринчинэй hандалиhаа бодохые хyлеэбэ. Ринчин, hууридаа няалдашаhан юумэндэл, зyрхэ сэдьхэлээ шэмшэрyyлэн, ошохо, yгыгooшье
хэлэнгyй hууна.
– Ошожо уулзыш даа. Хэшэгмаа, ябадаг hаа, ooрoo шамда ерэхэ
hэн, – гэжэ Баян-Далайн хэлэхэдэ, Ринчин hууриhаа бодобо.
Тэдэ хоёр Онкологическа больницын хорёогой газаа хyрэжэ
ерэбэ. Баян-Далай Хэшэгмаагай ямар палатада хэбтэдэгыень хэлээд: «Дахин уулзатараа», – гээд, гэдэргээшье харангyй, ерэгшэ
харгыгаараа алхалшаба. Больницынгаа пижаматай байhан Ринчин
гардеробщик hамганhаа халаад абангyй, хоёрдохи дабхарта га178

ража, хэрэгтэй палатынгаа yyдыень аргааханаар тоншобо. Тэрэ палата соо хэбтэhэн хоёр эхэнэр урда, хойно орон байжа, орохо зyбшooл yгэбэ. Палатын yyдэ нээхэдэнь, эмyyдэй yнэр тэрэнэй хамар
сохёодхибо. Хэшэгмаа Ринчиниие харахадаа, баярлажа, урал дээ
гyyрээ урихан миhэрэл гyйлгэбэ. Ринчин тэрэнэй гар барихаяа тyр
зуура тyдэгэшээд байтараа, буряад гуримаараа толгойгоо халта
дохин мэндэшэлбэ. Хэшэгмаагай хэбтэhэн шэгтээ толгойгоо дохижо, тэрэниие hуулгахын тула, гараараа хажуудахи стул тээшээ
заагаад, хэбтэриеэ тохоноглон hууха гэжэ yндэгэшэхэдэ:
– Хэбтэгты, хэбтэгты, операциин hyyлээр хэбтэхэ ёhотойт, –
гэжэ Ринчин мэгдyyгээр хэлэн, ээм мyрhooнь дyнгэн барижа, орон
дээрэнь хэбтyyлээд, хажуудахи стул дээрэнь hууба.
Хэшэгмаа хyлгэhэн зyрхэеэ доро даража номгоруулаад:
– Намайе эрьежэ ерэhэндэш баярлабаб, hайнши даа! Шамайе
осол тодхорто орожо, хажуудахи больницада аргалуулжа хэбтэнэ
гэжэ Баян-Далайhаа дуулааб. Урагшаа hанаатай, хyнгэн хyлтэй
тэрэ шамайе эндэ... хyл дээрээ ябадаг гэжэ хамтыншни байрын
хэнhээшьеб дуулаад, намда ерэжэ хэлээ... Yрoohэн гаргyй болоhондош шаналнаб, хэр байнаш даа? – гэжэ hураха хоорондоо, Ринчинэй бинтээр бооhон зyyн гарыень хараад абана.
– Yдэр бyхэндэ hайжаржал байнаб. Баян-Далай танда ороод,
намда ошоhон байгаа ха юм даа. Тэрэ энээн тухайгаа намда хэлээ
гyй, яаража байhанаа хэлээд, эндэ оронгyй ябаа. Та хэр гээшэбта?
– гэжэ Ринчин hураба.
– Тэрэш олоной хэрэгэй тyлoo ябадаг юм даа... Операци hайн
yнгэрoo, эдеэн ородог болоо. Ииhээр намайе хyл дээрээ ябадаг
болохот, «морин сарлаг» багаханаар уухада хамаагyй гэжэ хирург
хэлээ юм…
Хэшэгмаа бэе тамирайнгаа hайн болохо тухай хэлэжэл байна.
Yбшэнэйнь удаашаржа хожомдоhон байхадань, ямаршье операци
хэнгyйгooр, отолжо хахалhан газараа hooргэнь шэдэжэ оёhон тухайнь Ринчин Баян-Далайhаа мэдээ юм. Врачууд энээн тухай ooртэншье, басаганданшье хэлээгyй. Мyнoo бурханай мэдэлдэ ороhон хyндэ
энээн тухай хэлэжэ болохогyй. Хэншье hаа, наhалха наhанайнгаа
эсэстэ ерэхэдээ, алтан дэлхэйтэеэ хахасаха дурагyй байдаг гyб даа.
– Амиды ябаа сагтаа Саармаяа томо болгохоёо оролдохоб. Гэбэшье, наhалха наhанайм наран тyргэндoo орошоол даа. Гансал
hанаагаа зобохо юумэмни… – гэжэ Хэшэгмаа hанаhанаа хyсэд хэлэнгyй, аалиханаар hанаа алдажа, гyнзэгы бодолдо ойро зуура абташаба.
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Ринчин yбшэн хэбтэhэн энэ эхэнэрэй наhые утадхаха эди-шэдигyй байhандаа халаглажа, зyрхэ сэдьхэлээ уйдхар гуниг хоёроор
бyрхooлгooд, игсуун хyндэ агаараар тyбэнги хоолойгоо хаалгуулжархиба.
Хэшэгмаа дэрэ доогуураа hуулижа, хамарай сэбэрхэн пулаад
соо орёоhон юумэ гаргажа, тэрэнээ задалхадаа, урданай тyyхэй алтаар хэhэн бэhэлиг альган дээрээ харуулан табяад:
– Гансал hанаагаа зобохо юумэмни энэ бэhэлиг, – гэжэ хэлэбэ.
– Намтай юуншье боложо, тохёолдожо магад. Наhа барахынгаа
урда тээ минии эжы угайнгаа энэ зooриие намда yгoo hэн. Тиимэhээ
энэ бэhэлиг намда юунhээшье эгээл yнэтэй-сэнтэй бэлэг юм. Мyнoo
энэ бэhэлигээ басагандаа…
Ринчин тэрэнэй хэлэhэн эдэ yгэнyyдыень тодожо абаад:
– Ooрoo Ешигмаадаа yгooрэйгты, – гэжэ хэлэбэ.
– Мэдэнэб. Минии хэлэхые таhалдуулан, зyришэлдэнгyйгooр
шагна. Басаган тухайгаа муугаар хэлэжэ шадахагyйб. Ешигмаа
ямар хэбэршье hаа, минии тyрэhэн ори ганса басаган юм. Ши тэрэниие дээгyyр hанаатай, гоёмсог, hэрсэгэнyyр гэжэ мэдэнэш. Гэбэшье, тэрэ минии yгэhэн энэ бэhэлигые хургандаа зyyхэгyй. Юуб
гэхэдэ, урданай тyyхэй алтан мyнooнэйхи шэнги яларжа толоржо
байдаггyй. Ешигмаа намайе гомодхоохогyй гэжэ энэ бэhэлигыемни
абаханшье абаха, теэд энэ бэhэлиг хаанаб даа хадагалаанда гy, али
хаясаанда хэбтэхэ. Аша, зээнэр ooрыншни тyрэhэн yхибyyдhээ yлyy
hайханаар – алтан мэтээр hанагдадаг. Шамайе дуудажа, шамтай
уулзажа хooрэлдэхэ гэhэн минии хэрэг иимэ юм. Ши, Ринчин, зээ
басаганаймни тyрэhэн эсэгэ болонош. Хожом хойно тэрэмни томо
болоходоо, нагаса эжынгээ энэ бэhэлиг хургандаа зyyhэй гэжэ hананаб. Юрэдoo, энэ бэhэлиг хэдыдэхи эжынэрые дамжажа намда
ерэhыень мэдэнэгyйб. Табан рабжуунда гэхэ юм гy, али гурбан зуун
жэлдэ энэ бэhэлиг хyнэй хурганда зyyлтэтэй ябабал, хилгааhанай
зэргэ нарин болодог юм гэлсэдэг. Хадамда нюусаар гараhанhаа
хойшо хурганhаа абангyй зyyhээр ябатарни, нимгэншье, нариншье
болошонхой гэжэ hанагшаб. Алтан элэхэ бyхэндoo yнгэ ородог гэлсэгшэ. Теэд энэ бэhэлигэй yнгэ ороhон, yгыень мэдэдэггyйб. Ши
энэ бэhэлигыемни басаганайнгаа хадамда гарахадань, хургандань
зyyгээрэй...
Ринчин гэрээд yгэ шагнажа байhан шэнги аягyйшэг байдалда
ороод:
– Yгы, yгы. Ooрoo зээ басаганайнгаа хурганда зyyнэ бэзэт, –
гэжэ мэгдyyгээр хэлэбэ.
180

– Шамда хэлэхэ гэhэн юумэеэ мартажархибаб. Дуугай шагнаад
hуугыш даа.
– Зай, зай...
– Зээ басаганайнгаа хурганда энэ бэhэлиг зyyтэрни, хэды олон
жэлнyyд урдамни намайе хyлеэнэб даа. Наhалха минии наhан жаргаха наранай тyргэндoo ороhонтой адли болонхой гэжэ шамда
мэнэ hаяхан хэлээ hэмнайб. Энэ дэлхэй дээрэ мyндэлhэн хyнyyд,
амитад болон ургамалнууд мyнхэ бэшэ ха юм даа. Энэ минии бэhэлиг Ешигмаа та хоёрой саашанхи хуби заяае бyхooр холбоhой гэжэ
найданаб. Минии hанаhан хyсэл бурханай туhаар бyтэхэ болтогой,
– гээд, Хэшэгмаа тэрэ бэhэлигээ пулаадтайнь Ринчиндэ yгэбэ.
Ринчин тэрэ бэhэлигыень абажа, баяр хyргooд, пижамынгаа
хармаанда хэмсээрээ: «Энэ захяаень бэелyyлжэ, бyтээжэ шадаха
гyб, али yгы гy? Энэ бэhэлигээ намда yгэхэдэнь, Саармын тyрэhэн
эхэ энээн тухай мэдэбэл, юун гэхэб? Ешигмаа намтай уулзахаhаа
байха хooрэлдэхэшье дурагyй ха юм. Би Саармын тyрэhэн эсэгэнь
байбашье гэлэйб, теэд эхэ басаган хоёр намтай hуухагyй бэшэ аал?
Ешигмаада гологдоhон намда ямар хyндэ, гомдолтойб даа», – гэжэ
сэдьхэнэ.
– Yншэрхэ гээшэ ехэл хэсyy юм даа... Ши, Ринчин, тэсэбэритэйгээр намайе шагна... Минии арбаадтай ябахада, эхэ эсэгэ хоёрни
хойно-хойноhоо hубарилдан наhа бараа hэн. Хэншье намда yл зал
гаха юумэ yгэдэггyй, хэншье намда багтахаяа болиhон гy, али хуушарhан хубсаhаяа бэлэглэдэггyй hэн. Гуталайнгаа улын соорожо,
хyлэйнгoo даарахада, соорхойень yбhэ ногоогоор бyтyyлдэг, yнеэдэйнгээ халуун шээhэн доро хyлoo тодожо, дулаасуулдаг бэлэйб.
Намайе таниха, танихашьегyй хyнyyд намда шэрyyн yгэ хэлэнгyй,
энхэргэн hайханаар хандаhай даа гэжэ ходол hанадаг, хyн бyхэниие шарайшалдаг hэм, – гэжэ Хэшэгмаа хэлэхэдээ, эсэhэн юумэндэл халта дуугай болоод, yргэлжэлyyлбэ. – Yншэрхэдэмни, холын
тyрэлыньби гэжэ шадалтай нэгэ айл намайе гэртээ абаашаа бэлэй.
Тэрэ айлай yнэхooрoo намда hанаагаа зобоhыень мэдэнэгyйб.
Мyнoo болоод байхада, тэдэнэр тyрэлшье бэшэ hаа, намайе гэрэйн
гээ барлаг болгожо абаашаа гээшэ hэн ха. Хубисхалай урда тээ бая
шуулые сэбдэг хyйтэн хизаар уруу сyлэхэ гэhэн yгэ хyyрэй тарахада,
баяшуул болон дунда шадалтан yншэрhэн yхибyyдтэ туhа хyргэжэ,
yргэжэ абабабди гэжэ хyн зондо хэлээд, гэрэйнгээ барлагууд болгодог байгаа гээшэл ха… Тэрэ айлда ходол yлэн хооhон ябадаг, гэртэхи болон газаагуурхи барагдашагyй ажалыень хэдэг байгааб.
Эдеэнэйнь yлдooсэ нохойтойнь хамта эдидэг hэм. Тиихэдэ энхэргэн
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hайхан эжынгээ yгэhэн энэ алтан бэhэлиг ходол ooртoo холо хадагалан ябааб. Yхибyyн наhандаа yншэржэ, зобохо, тулихые яhалашье yзooб даа. Гyйгooшэ моридые hоридог Юндэн yбгэн намда
hайнаар хандадаг, нюусаар энэ-тэрэ юумэ yгэдэг бэлэй. Магад, тэрэ
хадаг табихаяа Энхэ-Нугада ерэхэдээ, hайшаагдаhан Мягмарые зорюута нютагайнгаа Нара буляалдаанай мyрысooндэ урижа, намтай
тэрэниие танилсуулжа, уулзуулха гэжэ бодоо. Орон нютагhаа бодхуултажа, Мягмарта хадамда гарахадаа, жаргалаа олоогшо hэм.
Шамда ooрынгoo энэ намтар юундэ хooрэбэбиб гэхэдэ, зээ басаган
Саармаяа намдал адляар бy yншэрhэй гэжэ hанаагаа зобоноб.
Ешигмаа ондоо хyндэ хадамда гарабашье гэлэй. Теэд yбгэниинь
ooрын yхибyyтэй болоходоо, газаашалжа, басаганаймни дахуул
Саармада ондоогоор хандадаг болохо гyб даа. Ши... муушье, hайншье hаа... шуhа мяхаараа зээ басаганаймни тyрэhэн эсэгэнь болонош. Тиимэhээ хэдынэйшье сагта шамайе зээ басагандамни гараа
hарбайжа туhалха гэжэ найданаб...
Хэшэгмаагай уйдхартай эдэ yгэнyyдhээ Ринчин сэдьхэлээ уяруулжа, тангалайдаа сугларhан шyлhoo залгяад абаба. Хyндэ yбшэндэ
дайрагдажа, операци хyyлэнгyй yлэhэн энэ эхэнэрэй эдэ yгэнyyд
Ринчиндэ hyyлшын гэрээд yгэ болоhон шэнги... Тиигэжэ hанахадань, тэрэнэй тyбэнгидэ эзэлyyдгyй игсуун хyндэ агаар сугларан,
арай ёохон баряад байhан нулимса нюдыень бyрхooбэ. Тэрэ yбшэн
эхэнэртэ нулимсаяа харуулхагyй гэжэ худалаар ханяасагаажа, буруу харахалаараа, пижамынгаа хамсыгаар нюдoo аршаадхиба.
– Ешигмаагай эжы, захяаетнай заабол бyтээхэб, намда этигэн,
найдагты. Би больницаhаа гараха yдыб, тиимэhээ танда ерэжэ,
эрьежэ байхаб. Та hайн болохот даа, – гээд Ринчинэй yшoo юуншьеб даа хэлэхэ гэжэ байтар, хyн yyдэ тоншобо.
Сагаан халаад хэдэрhэн, нэгэ гартаа пакет бариhан, урал болон
нидхэнyyдээ будаhан, елэн хара yhэеэ буржылгаhан, зураг мэтэ сэбэрхэн шэг шарайтай Ешигмаа палатадань орожо, эжынгээ хажуудань хэбтэhэн эхэнэрые мэндэшэлбэ. Тиигээд тэрэ Ринчинэй бинтээр
боолгоhон мухар гарыень хараад, ута хара нидхэтэй, дабхаряатанги нюдooрoo гайхаhан, гэлыhэн маяг yзyyлжэ, мэндэшэлхэеэшье мартажархёод, дуугай зогсобо.
Ринчин тэрэнэй хyйтэн харасаhаа hyрдэн жэхыжэ, эхэ басаган
хоёрой уулзалгада hаалта хэхэгyй гэhэн бодолдо абтаад:
– Би удаан hуушабаб, ябахамни даа. Удахагyй минии эмшэ
лyyлгэн эхилхэнь, – гэжэ худалаар хэлэhээр, hууриhаа бодобо.
– Ши... энэ яагаабши? – гэжэ Ешигмаа Ринчинhээ hураба.
182

– Yдэрэй осол тодхор болоо юм даа. Ешигмаа, эндэ... минии
hуурида hуу. Би эжыншни хажуудахи больницада хэбтэнэб, эжыешни эндэ хэбтэнэ гэжэ дуулаад, ерээ hэм. Гарни бараг боложо байна.
Зай, уулзатараа баяртай, – гээд, Ринчин нэгэ-хоёр алхам yyдэн тээшэ
хэбэ.
– Ринчин, халта хyлеэ, бy яара, hууридаа ерэжэ hуу, – гэжэ
Хэшэгмаа хэлээд, Ринчиниие hууридань, Ешигмаае хyлэйнгoo мухалайда hуулгаба.– Би та хоёрые нюур нюураартнай уулзуулжа
хooрэлдyyлхэ гэжэ yнихэнэй hанадаг болонхойб. Мyнoo намда
бурхан туhалба гy, али мухар талаан тудаба гээшэл ха… (Ешигмаа
асарhан юумэеэ тумбочка дээрэ табиба.) Та хоёрто хэлэхэ yгэтэйб.
Та хоёр хоорондоо басагатай болонхойт. Мягмар мэндэ ябаа hаа,
та хоёрто hургаал-заабари хэлэхэ байгаа. Харин мyнoo намhаа
бэшэ дyтэ тyрэл болохо хyн yлooгyй…
– Эжы, хyрoo болол даа. Абашни амиды мэндэ байгаа hаа, hургаал-заабари хэлэхэ байгаа гэнэш. Би абынгаа hургаал заабаряар
яаража, алдуу-эндyy хээб. Тиихэдэ аба дуратай, ханилдаг хyбyyгээ
дахуулжа гэртээ асара гэжэ захираа hэн. Тэрэ захиралта, занал
тыень дyyргэжэ, дуратай хyбyyнэйнгээ орондо нэгэл дахин харалсаhан энэ Ринчиниие Байгал далайе харуулхаяа гэртээ абаашаа бэлэйб. Тэрэ алдуу-эндyyгэйнгээ хойшолонгоор басагатай болоо hэм,
– гэжэ Ешигмаа эсэгэеэ зэмэлэн хэлэбэ.
– Наhа бараhан эсэгэеэ бy зэмэлэ. Эсэгэшни бэе тамирайнгаа
муудажа эхилхэдэ, бурханда ошохоhоо урид шамдал туhалха, хадамда гарахыеш тyргэдхэхэ гээ ха юм. Алдуу-эндyyгэйнгээ хойшолонгоор yхибyyтэй болооб гэнэш. Yхибyyн зэмэтэй бэшэ, хожом
хойно хамтараагyй та хоёр басаганайнгаа урда зэмэтэй болохот.
Басагантнай томо болоходоо, та хоёрые ямар шалтагhаа ами аминдаа байнабта гэжэ асууха. Тиимэhээ та хоёрые хамтарhай гэжэ ехэтэ
hананаб. Хэрбээ шинии ондоо хyндэ хадамда гараа hаа, басаганшни намда yлэжэ, томо болохо байгаа. Теэд би хyгшэршooб,
басагантнай yншэрхэ, – гэжэ Хэшэгмаа хэлээд, тэдэ хоёрые ээлжэ
лyyлэн хаража, хэлэхэ yгыень хyлеэшэбэ.
Ринчин юушье хэлэнгyй, hууриhаа бодошобо. Хэшэгмаа тэдэ
хоёрые эблэрyyлхэ гэhэн hэдэлгэ хэхэеэ Ринчиниие байлгахые оролдон: «Хyлеэ», – гэбэ. Ешигмаа эхынгээ yгые тодожо абаад: «Ябаг
саашаа!»– гэжэ дураа гутангяар хэлэбэ.
Хyл дээрээ бодоhон Ринчин Ешигмаатай хамтаржа болохоб
гэhэн этигэл, найдабарияа эсэслэн yгы болгоод, эхэ басаган хоёрто
юушье хэлэнгyй, одоол мyнoo ойлгобоб гэhэндэл, толгойгоо хэды
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дахин дохиhоор, yyдэн тээшэ бушуухан алхалшаба. Хэшэгмаа басагаяа зэмэлэн харааба.
Ешигмаагай хёлойжо хараhан хyйтэн харасаhаа, зyрюугээр хэлэhэн yгэнyyдhээ сэдьхэлэйнгээ хyбшэргэйе yбшэнтэйгээр дай
руулhан Ринчин больницын дээдэ дабхарай уташаг коридор соогуур тогтонгyйгooр ябаад, хэрэлсыдэ хyрэбэ. Тэрэ шулуун хэрэлсын
тэбтэгyyдтэ хyлoo алдажа гэшхэхэгyйн тyлoo гэшхyyрэй модон перилhээ шангаар барижа, хоёрдохи дабхарhаа доошоо буужа эхилбэ.
«Хyлеэ! Ябаг саашаа!» – гэжэ эхэ басаган хоёрой yрдилдэн байжа
хэлэhэн yгэнyyд шэхэндэнь хэды дахин дуулдана. Гомдолтой хyндэ
бодолhоо толгойгоо мэнэрyyлhэн тэрэ гэшхyyрээр дээшээ гарагшадые дайран алдаhаар, больницаhаа гараад, ooрынгoo байдаг больницын палатада оромсоороо, хажуудаа хэбтэдэг хyнhoo хоргодохо
гэhэндэл, орон дээрээ хэбтээд, сагаан простыняараа толгойгоо
бyтyyлбэ. Гомдолой гашуун нулимса нюдэнhooнь билтаран гаража, хасар дээгyyрнь мухарилдан унана.
Ринчинэй хажуудахи ходол простыняараа хушаад хэбтэдэг хyн
Ринчинэй уйдхар, гашуудалтай сэдьхэлые тухайлаад:
– Хyршэ минии, ши эрэ хyн гээшэш, уhа нюдэн бy боло. Би шинии уйдхар, гомдолые тухайлнаб. Ши ханилдаг басагантаяа уулзаа
хэбэртэйш. Хyнэй наhанда иимэ… yшoo дорошье yдэрэй тодхорнууд боложол байдаг юм. Yрoohэн гартай yлэхэдoo, урма зоригоо
хухарhанай дэмы. Минии хэлэхые шагна, нам тээшэ эрьелдээд, намайе хара, – гэжэ хэлэбэ.
Ринчин тэрээн тээшэ эрьелдэжэ, толгойгоо бyтyyлhэн хушалтаяа абаба. Тэрэ хyн yрoohэн ганса гараараа ходол хушаатай байдаг сагаан хушалтаяа бэе дээрэhээ хуулажархиба. Ринчин хэндэшье
yе мyсэеэ харуулдаггyй тэрэнэй хоёр хyлгyй, нэгэ гаргyй болошонхой мухар бэеые хараад, нюрга руугаа хyйтэ даалган заригад гэбэ.
– Намайе харана гyш, хоёр хyлoo, нэгэ гараа тайрууланхайб.
Минии хоёрдохи хyлoo тайруулхада, hамгамни басагандаа айлшалжа ошоhон аад, тэндэ гy, али хаанаб даа хадамда гараад, гэртээ
бусаагyй юм. Хyнгэн машинатай, hайн салинтай ажалтай, ордон
мэтэ гэртэй байхадаа, би тэрээндэ хэрэгтэй байгааб. Мyнoo тэ
рээндэ…– гээд, дуугай болошобо.
– Хэн танда ерэгшэб, басагантнай бэшэ юм гy?
– Минии дyy басаган намайе харууhална. Hанаандаа хyлеэгээшье hаамни, эхэ басаган хоёрой хэнииньшье ерэдэггyй. Hамганайн
гаа yгэдэ орожо, yрoohэн хyлтэй болоходоо, машинаяа худалдаад,
мyнгыень нарайтай болоhон басагандаа бэлэглээ hэм. Хyрьгэн
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хyбyyн хyнэй гарай болоhон намайе гэртээ асархань гэжэ hанаад,
hамганhаа тэрьедэшоо. Yхи хyyгэдгyй дyy басаган бидэ хоёр yлэнхэйбди.
– Ордон мэтэ гэрээ яагаабта? Тэрэ гэрээ ooрoo баряа hэн гyт?
– Ooрooшье баряаб, хyнyyдтэшье хамhалсуулаа hэм. Тэрэ гэрээ
худалдаад, басагандаа мyнгыень бэлэглээб. Тэрэшье даа, эхэ басаган хоёрой эбсэжэ хэлсэhэн ябуулга ааб даа. Би тэрэ гэрээ худалдаhандаа халаглана, голхорно, гомдоногyйб. Минии эхэ тyрyyн
намтай байгаад, бэритэеэ тааража ядаад, тyрэhэн басагандаа байхаяа ябаагша hэн. Эхынгээ амиды мэндэ ябахада, hамган бидэ хоёр
хоорондо буха ехээр хэрэлдээд, hалаа бэлэйбди. Мyнoo hайн пенситэй би дyy басагантаяа байхадаа ядарнагyйб. Минии эхэ наhа барахынгаа урда тээ дyyдэмни намайе харалсажа ябаарай гэжэ хэлэhэн байжа болоо. Хyнэй гарай болоходоо, hамган басаган
хоёртоо хаюулhан намайе эгээн дyтэ хyндэ тоолодог дyyмни эхынгээ захяае, тyрэhэн эхын нангин уялгые дyyргэжэ байна даа. Ши
залууш, эрэмдэг болооб гэжэ урма зоригоо бy хухара. Хороной хорондо бидэ хоёр oohэдынгoo гудамжада yшoo тyрэ нараяа наяруулхабди, – гэжэ тэрэ хyн хэлээд, yрoohэн ганса гараараа хуу татажа
сэлиhэн хушалтаяа бэе дээгyyрээ шэдэлжэ, доронь оробо.
«Hайн болохоб» гэжэ hанаhан Хэшэгмаагай ooрынгoo намтар,
ooрынгoo угай бэhэлигые зээ басагандаа дамжуулhые, мyн гурбан
yе мyсэнyyдээ таhара тайруулhан хажуудахиингаа «oohэдынгoo гудамжада тyрэ нараяа наяруулха» тухай хэлэhыень шагнажа хэбтэhэн Ринчин гансата уйдаха, гомдохоёо болёодхибо.
Энэ yедэ yдэр бyхэндэ ерэдэг эхэнэр палатадань орожо, тyрyyн
Ринчиниие, удаань ахаяа мэндэшэлээд, хажуудахи тумбочка дээрэнь асарhан сеткэтэй юумэеэ табиба.
– Hайнши даа, тyрэhэн дyyмни! Намайеш ходол эрьежэ байдаг,
харууhалдаг дyyхэймни ерэбэ, – гэжэ тэрэ хyн Ринчиндэ баяртайгаар хэлэбэ.
«Аха дyyнэрэй эбтэй байбал, абдараар дyyрэн алтан хэрэггyй»
гэhэн буряад арадай оньhон yгые Ринчин hанаандаа оруулаад, тэдэ
хоёрто hаалта хэхэгyй гэжэ yльмы дээрээ гэшхэлжэ, газаашаа гараба.
4
Hаяханайл хара yyлэнyyдэй огторгойдо бии болоод, тэнгэриин
дуунай холоhоо эхи абан лyжэгэнэhooр дyтэлхэдэ, газар болон сонхын шэлнyyдэй доhолтор «тад-няд» гэhэнэйнь hyyлээр, хyнэгooр
адхарhан юумэндэл, аадар бороотой yдэрнyyдэй хойно-хойноhоо
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hубарилдан yнгэрхэдэ, гyбээ болон хадануудай гандаhан газар гансата ногооржо эхилбэ.
Ринчин yдэр, hyни илгангyй унтажа, yргэhэ нойртоо садаба.
Тэрэ сyлooтэй сагтаа газетэ болон номуудые уншажа, yдэртoo
гурба дахин эдеэлээд хэбтэхэдээ, хашаржа эхилбэ. Тэрэнэй хэбтэдэг палатын yбшэнтэдэй эмшэлyyлжэ эдэгээд, yдын урда гэр гэртээ
харихадань, шэнэ yбшэнтэд ерэжэ, сyлoo гараhан шэрээнyyдыень
эзэлнэ.
Гурбан yе мyсoo тайруулhан хyн больницаhаа гараха болоходоо, Ринчиниие дуудажа палатадаа ерyyлээд, гарыень адхажа:
– Би дyy басагандаа ошохомни даа. Тэбхэр нэгэ hара болоод,
эмшэлyyлхэеэ энэл палатадаа тэхэрихэб. Тиихэдэмни ши эндэhээ
yни гаранхай байхаш. Ши минии дyyдэл тон адли hайхан сэдьхэлтэй байнаш. Ши минии хойноhоо харууhалжа, бэеэ хyнгэлhэн
юумэнyyдтэй сyyдныем шабханда абаашажа хаядаг, сэбэрлэн угаагаад, асардаг байгааш. Шамда баярые хyргэнэб. Би хаягаа тумбочка
дээрэш орхёоб. Сyлooтэйдoo намайе эрьежэ ерэбэлшни, бишье,
дyyхэймнишье баярлаха. Тyрэдoo урибалшни, заабол амаршалгын
сахилгаан бэшэг эльгээхэб. Манай гудамжада ээлжээтэ тyрэ наран
наярхал байха. Хyбyyн, урма зоригоо хухарангyй, иимэл ябаарай!
– гээд, шанга бай гэhэншyy, нюдаргаяа зангидан харуулба. – Баяртай!
Тyлхеэд ябадаг тэргэтэй хоёр эрэшyyл палатада ороод, тэрэниие тэлэжэ, тэргэ дээрэ хэбтyyлбэ.
– Баяртай, – гэжэ сyyмхэдээ ахынгаа энэ-тэрэ юумэнyyдые хэhэн
тэрэнэй дyy басаган Ринчиндэ хэлээд, тyрyyлэн палатаhаа гараба.
– Би таанадые yдэшэхэб, – гээд, Ринчин тэдэниие дахажа коридор соо гараба.
– Урагшаа hанаатай, урин зулгы зантайш даа. Намайе yдэшэхэ
болоhондош, баярлабаб, баяр хyргэнэб. Ши дyy басагантаймни газаашаа гаран бай. Намайеш лифтээр доошонь буулгаха, – гэбэ хажуудань хэбтэдэг хyршэнь.
Тэрэнэй дyy Ринчин хоёрой улаан хэрээhэтэй машинын арын
yyдэнэй хажууда зогсоходо, гурбан yе мyсэгyй хyниие тyлхидэг тэргээр асарба. Ринчин тэрэ хyнэй yрoohэн гарые баруун гараараа
шангаар адхаба.
– Мyнoo энэ машина минии yмсын болонхой юм. Энэ машинаа
раа миинтээр гэртээ абаашуулдаг, эндэ асаруулдаг хyм даа. Зай,
баяртай! – гэжэ тэрэ шог зугаатайгаар Ринчиндэ хэлээд, тэлyyртэеэ
хамта машина руу тyлхюулэн оробо.
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Тэрэнэй дyy басаган Ринчиндэ баяр хyргooд, ахынгаа хажууда
hууба. «Тyргэн туhаламжын» байраhаа хyдэлэн саашалхадань, тэрэ
нyхэрэйнгoo харахашьегyй hаань, гараа арбагануулhаар yлэhэн
Ринчинэй палатадаа бусахадань, сyлoo болоhон шэрээнyyдые шэнэ
yбшэнтэд эзэлэнхэй байба.
– Хаагуур зайнабта, таниие бэдэржэ тухашаржа ябанаб. Тyргэн
операционнодо ошогты, врачууд хyлеэжэ байна, – гэжэ медсестра
басаган сухалтайшагаар хэлэбэ.
– Хyлисэгты, – гээд, Ринчин бэдэрyyлдэ ороhон ушар шалтагаа
шье хэлэнгyй, операционно таhалгада орожо, тэндэ хyлеэжэ hууhан
гурбан врачуудые мэндэшэлбэ.
Тэдэ гурбанай хоёрынь тэрэниие эмшэлдэг врачууд, харин гурбадахинь хэдэн хоногой саана мухар гарайнь хэмжyyр абаhан хyн
байба. Тиигээд Ринчинэй мухар гарыень тусгаар стол дээрэ табяад,
боолтыень задалан абажа хаямсаараа, тонгойжо байжа, анхаралтайгаар шэнжэлэн харашаба.
Эмшэлдэг врач гарыень мухар талаhаань бажуугаад:
– Yбдэнэ гy? – гэжэ hураба.
– Амар заяа yзyyлэнгyйгooр зохолдог, – гэжэ Ринчин харюусаба.
– Зохолходоо, hайн боложо байна гээшэ. Эхилхэдэ болохо, –
гэжэ хирург хэлээд, албанайнгаа хэрэгээр операционно таhалгаhаа
гаража ошобо.
Ринчинэй хоёрдохиёо харагша хyн хайрсагхан сооhоо хэмэл
гар болон зэр зэмсэгyyдые гаргаад, эмшэлдэг врачтай юушьеб зyбшэн хэлсэнэ.
– Намда хэмэл гар залгаад, мyнooдэр гэртэмни табиха гyт? –
гэжэ Ринчин hураба.
– Гэртээ ошохоёо бy яара, – гэбэ хэмэл гар залгагша.
– Энэ жэлэй дyyрэтэр бy яара, – гээд, эмшэлдэг врач энеэбхилнэ.
– Юу?! Жэлэй дyyрэтэр гy?..
– Сергей Бадмаевич наадажа хэлэнэ. Эндээ yшoo хоёр-гурбан
хоногто байхаш, – гэбэ хэмэл гар залгажа байhан врач. – Энэ гараа
ходол хyдэлгэжэ, энэ-тэрэ юумэ дyнгэлсэжэ бай, таараха, таарахагyй гэжэ байдаг юм. Дутуу дундатай байгаа hаань, хожом манай
ажалда ерэхэш.
Эмшэлдэг врач:
– Удахагyй скрипкэ дээрэ наададаг болохош, – гэбэ.
Тэдэ хоёр врач Ринчинэй мухар гарта хэмэл гар залгажа дyyргэбэ. Ринчин тэдээндэ баяр хyргooд, ехэл анхаралтайгаар шэнжэ187

лэн, хара булгайр бэлэйгээ нюдэндoo дyтэ, холо болгожо байжа
хараад:
– Хургануудынь хyдэлнэгyйл, – гэжэ голхоронгёор хэлэбэ.
– Тон зyб, хyдэлхэгyй. Юуб гэхэдэ, хэмэл ха юм...
– Тиихэдээ Сергей Бадмаевич скрипкэ дээрэ наададаг болохош
гэжэ наадажа хэлээ болоно бы, – гэжэ Ринчин хэлэбэ.
– Наадажашье болохош, хэн мэдэбэ. Баруун гарташ туhалжа
дyнгэлсэхэ. Yдэшэндoo хэмэл гараа амаруулжа абадаг байгаарай.
Энээнээ абаха, залгахаяа hайнаар хадуужа аба, – гээд, врач харуулжа, заажа yгooд, баруун гарыень хоёр гараараа адхаба.
Ринчин тэдэ хоёрто дахин баяр хyргooд, ooрынгoo палатада
ерэхэдээ, хэмэл гараа коридор соо hуудаг медсестрада, хажуудахи
больницада хэбтэдэг Хэшэгмаада hайрхан харуулха хyсэлдэ абтаба.
Медсестра тэрэнэй хэмэл гарые эрьелдyyлжэ, урбалдуулжа
байжа хараад, баяраа мэдyyлжэ, баруун гарыень адхаба. Палатын
нyгoo углууда хэбтэhэн танилдаа ошожо, гараа харуулба.
– Шамайе мэдэхэгyй хyн хоёр гартай гэжэ hанахал, – гэжэ
тэрэнь хэлэбэ.
– Удахагyй скрипкэ дээрэ наададаг болохош гэжэ врач хэлээ...
– Яагаа жэгтэй юм, бyришье hайн гээшэл! Хэмэл гарайш тyлoo
сэржэм yргэхэ байгаабди, – гэжэ тэрэ наадажа хэлэбэ.
Ринчинэй уншажа байhан номоо хэмэл гарайнгаа альган дээрэ
табяад, иража, хаажа байжа, шалгажа hуухада, медсестра yдын
хоол барилгын эхилhэн тухай коридор соогуур соносхоод yнгэрбэ.
Хyл дээрээ ябадаг yбшэнтэд халбага, аягануудаа абаад, столово
тээшэ hубарилдаба. Ринчиншье тэдэнэй хойноhоо алхалба.
Шанаhан, шараhан эдеэ yбшэнтэдтэ хубаадаг тогоошон hамган шyлэ табаглажа, урдахи тэбтэг дээрээ табяад:
– Yбшэнтэд, Ринчиндэ туhалагты! Табагтай шyлэ, хоёрдохи
болон кисель Ринчинэй hууха столдо абаашажа yгэгты, – гэжэ хэлэбэ.
Тиихэдэнь Ринчин подносоо тэбтэг дээрэ табяад:
– Мyнoo би ooрoo туршаhууб, подносой дороhоо хэмэл гараараа дyнгэлсэhyyб, – гэжэ хэлэбэ.
– Yгы, yгы, даахагyйш, юу хараад байгаабта, туhалагты! – гэжэ
тогоошон эхэнэр зандарба.
– Мyнoo би хэмэл гартай болооб, туршаhууб, – гэжэ Ринчинэй
хэлэхэдэ, туhалхаяа хажуудань ерэгшэд абяа аниргyй болошоод,
тэрэнэй хэмэл гарые харашана.
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Ринчин подносоор дyyрэн эдеэ хээд, хэмэл гараараа дороhоонь
дyнгэжэ, баруун гараараа нyгoo талаhаань шангаар баряад yргэбэ.
Туhалхаяа ерэгшэд тэрэнэй подностой юумэнyyдээ даажа ядан алдабал, хyлдэ hаял орожо ядан, нэгэн-хоёр алхам хэдэг yхибyyе
шyyрэн барихаяа байhандал, халта дyхылдэн, тэрэнэй хоёр талаар
дахашаба. Тyрyyшынгээ туршалга хэхэдэнь, Ринчиндэ харюусалгатайшье, хyндэ хyшэршье хэбэртэй. Столдо hуугаад эдеэлжэ байгшад, оошорто зогсогшод, тогоошон эхэнэр – бултадаа дyтэ-дyтэхэнэ
алхалан ябаhан тэрэниие харашоод, hанаагаа зобон байба. Тиигэhээр дyтэшэг байhан столдо ерэжэ, дээрэнь дyyрэн подностой
эдеэгээ табихадань, дахажа ябагшад тэрэнэй баруун гар барижа,
амаршалба.
Ринчин эдеэлжэ хооhолhон амhартануудаа суглуулжа, сэбэрлэн угаалгын стол дээрэ абаашажа табяад:
– Танай шанаhан эдеэн хэзээ хэзээнэйхиhээ амтатай байба.
Танда баярые хyргэнэб! – гэжэ тогоошон эхэнэртэ хэлэбэ.
– Ooрын гараар шанаhан, ooрынгoo гараар урдаа табиhан
эдеэн хододоо амтатай байдаг юм. Эдиhэн эдеэншни шамда туhа
болог! – гэжэ тогоошон эхэнэр урматайгаар хэлэн энеэбхилбэ.
Yдын хоол бариhанай hyyлдэ, Ринчин, нюдoo анингyй, yбшэнтэдэй амаржа унтадаг сагые yнгэргooд, нюур, гараа угааба; yhэ зyhoo
hамнаба. Тиигээд тэрэ хажуудахи больницада ошожо ябахадаа,
Ешигмаатай гэнтэ уулзашана аа гyб гэhэн бодолдо абтажа, иишэтиишээ хараашалhаар, регистратурын сонходо ошожо, Хэшэгмаае
hураба.
Регистратурада хyдэлдэг эхэнэр хэдэн саарhан дээрэ бэшэhэн
yбшэнтэдэй нэрэ, обогуудай дээгyyр ручкынгаа yзyyр дахуулан
ябуулжа бэдэрээд:
– Тиимэ нэрэ, обогтой эхэнэр алишье палатада yгы, – гэжэ хашарангяар хэлэбэ.
– Шухала хэрэгтэй hэм. Байха ёhотой, yгы гэбэл, хэзээ гарааб?
– гэжэ Ринчин hураба.
– Энэ больницаhаа гаража, гэртээ ябаа гy, али абаашуулаа...
– Юу хэлэнэт? Наhа бараа гэжэ гy?
– Наhа бараа гэнэгyйб, хyлисэгты. Эмшэлдэг врачайнь нэрэ,
обог мэдэхэ гyт?
– Yгы... Хоёрдохи дабхарай 13-дахи палата соо хэбтэдэг гэжэ
мэдэнэб...
– Тэдэниие эмшэлдэг врач хэрэгээр hаяхан хайшааб даа ошон189

хой, удахагyй ерэхэ байха. Шухала хэрэгтэй hаа, hандали дээрэ
hуугаад, хyлеэгты, – гэжэ тэрэ эхэнэр хэлэбэ.
Ринчин тэндэhээ гараад, ooрынгoo больница тээшэ ошожо ябатараа, ехэл хараhан нэгэ эхэнэрэй газаахи hандали дээрэ hуухые хараад, замhаа хадууран, тэрээндэ дyтэлooд:
– Хyлисэгты, та... Хэшэгмаатай суг нэгэ палатада хэбтээгyй
гyт? – гэжэ hураба.
– Хэбтээб... Тэрэ ooрыгoo «Байгалай бэриб» гэжэ намда хэ
лээгшэ hэн. Таанадай хooрэлдooе шагнажа хэбтээ бэлэйб. Нэгэ долоон хоног yнгэржэ байнал ха даа. Агваан гээ hэн гy, али Лагваан
гээ hэн гy, нэрыень хадуужа абаагyйб, тиимэ нэрэтэй хyн Хэшэгмаае
гэртэнь абаашаа hэн. Би Хэшэгмаатай yyри болоноб. Ши юундэ
бэдэржэ ерэбэш? Мэндэ гy даа?..
– Мэндэ, мэндэ бэшыень мэдэнэгyйб. Тyрэhэн басаган Ешигмаа эхэеэ больницаhаа гаргалсаа hэн гy?
– Ешигмаа... зураг шэнги сэбэрхэн басаган... эхэеэ больницаhаа
гаргалсаа юм. Басаганайнь нэрэ, шэг шарайе юундэ мартахабиб?
Радиогоор тэрээн тухай ходол хэлэжэ байдаг. Баарhан, Хэшэгмаа
шамда гэрээд yгэеэ хэлэжэ, ooрынгoo алтан бэhэлиг yгэжэ байна
гэжэ hанаа hэм. Хожом хойно тэрэ бэhэлигыень бэелyyлжэ yзooрэй.
Эхэ хyн гээшэ yхэн yхэтэрoo тyрэhэн хyyгэдтээ, аша зээнэртээ, гуша
болон дyшэнэртoo hанаагаа зободог. Би арбан yхибyyдэй эхэб. Тэдэнэрни – булта мэндэнyyд. Минии аша, зээнэрые бултыень тоолоо
hаа, би нютагтаашье, аймаг соогоошье yнэр баян байхаб. Хyн бyхэн
угаа таhалдуулангyй, энэ дэлхэйдээ ажаhуудаг hай! Энээниие би
шамда хyсэнэб, yреэнэб. «Тyргooр hайн боложо, гэртээ, yхи хyyгэдтээ бусагты. Дахин уулзатараа» – гэжэ Хэшэгмаа хэлээд, больницаhаа гараа hэн. Теэд бидэ хоёр Суха баадиин орондо уулзаха бэшэ
гyбди даа. Бидэнэй бэшэ уулзаашьегyй hаа, хожом хойно бидэнэй
уг гарбал, «Байгалай бэриин» уг гарбалтай уулзажа, хуби заяагаа
ниилyyлхэдээшье болохо, хэн мэдэбэ…
Ринчин сэдьхэлэйнгээ оёорто Ешигмаада дурлаhан сэдьхэлэйнгээ халуун охиной унтараашье hаа, угаа yргэлжэлyyлхэ хyyгэд тухайгаа тэрэ эхэнэрэй хэлэхые шагнаад, басаганайнгаа ямар боложо
байhые хараха хyсэлдэ абтаhаар, ooрынгoo больница тээшэ алхалшаба. «Ешигмаа басагаяа намда харуулха, эжэлшyyлхэ дурагyй.
Тиихэдэнь би хулгай хэhэндэл, тyрэhэн басагантаяа нюусаар уулзадаг болохо гээшэл хаб», – гэжэ сэдьхэжэ ябахадаа, тэрэ толгойгоо
гунхуулаад, гуталайнгаа хоншоорhоо саашанхи зайе харанагyй,
харахаяашье оролдоногyй. Юуб гэхэдэ, ерээдyйнгээ амидарал бо190

лон хуби заяагаа яажа зyбooр шиидхэхэб гэhэн бодолнуудта эзэлэгдэнэ.
Ринчин гэнтэ мэдэхэдээ, больницынгаа хажууда ургадаг yндэр
уляангир дорохи hандалида туласа ерээд, толгойгоо yргэхэдoo, нюдэндoo хара шэл зyyhэн хyнэй hандали дээрэ hуухые хараба. Больницын hудалтай пижама yмдэhэн ородшье, буряадшье hыень илгаруулмаар бэшэ... Ринчин тэрэ хyниие тyрyyшынхиеэ харабашье,
амар мэндэеэ айладхаад, хажуудань hууха зyбшooл эрибэ.
– Hуугты, hуугты. Амарагты, – гэжэ тэрэ хyн сэбэр буряадаар
хэлэбэ.
Ринчин баяр хyргэжэ, тэрэнэй хажууда hууба. Тэрэ хyн пижамынгаа хармаанhаа тамхи гаргажа, Ринчиндэ дурадхаба.
– Хyлисэгты, би татадаггyйб, – гэбэ Ринчин.
– Hайн гээшэ, – гээд, тэрэ хyн нэгэ сигаретэ амандаа зууба. –
Бишье ехээр татадаггyйб. Хooрэлдэжэ hуухын тэдыдэ татахамни
даа...
«Энэ хотодомнай ород, татаар болон бусад yндэhэ яhатан сэбэр буряадаар хэлэдэг. Тиихэдэнь буряадууд эрдэмтэй болобобди
гэжэ ородоор дуугаралдадаг. Энэ хyн буряадуудай дунда томо боложо yндыhэн гээшэл ха», – гэжэ Ринчинэй сэдьхэжэ hуухадань,
тэрэ хyн сэдьхэлэйнь бодолые тааhан юумэндэл, буряад нютагта
тyрэжэ, тэндэхи yхибyyдтэй наадажа, наймадахи хyрэтэр hурахадаа, сэбэр буряадаар дуугардаг болоhоноо, буряад басага hамга
абаhан тухайгаа хooрэжэ дyyргээд:
– Ши гараа яагаабши? Hонирхоhондомни – хyлисэ, – гэжэ хэлээд, хара шэлэйнгээ дээгyyр харашана. Тэрэнэй нэгэ нюдэн сагаан
бинтээр бyгэлэгдэнхэй, дээрэhээнь лейкопластыряар дараhан
байба.
– Осол болоо. Би модошо дархан хyм. Зайн галай элшээр хyдэл
дэг тyхэреэн хюрooдэ…
– Ойлгосотой, – гэжэ тэрэ хyн Ринчинэй yгыень таhа дyyрээд:
– Би нюдoo эндэ эмшэлyyлнэб. Бараг болоогyй hаань, операци хэхэ
юм ха, – гэбэ.
– Yбшэн бyхэн хyнyyдтэ тодхор тyбэг ушаруулдаг...
– Тиимэ даа, тон зyб хэлэнэш. Yрoohэн гартай болоходоо, hанаа yнooндэ, уйдхар гашуудалда абтанаш. Хyн бyхэндэ энхэ элyyр
ябахаhаа ехэ жаргал yгы. Зyyн зyгэй арадуудай богонихон hургаал
yгyyлэл шамда хooрэhyyб. Нэгэ залуу хyн баялиггyйhoo уйдхар гашуудалда абташоод, сэсэн мэргэн yбгэнтэй уулзашаба ха. «Yгытэйн ехэ yгытэй, yмдэхэ хубсаhагyй, yл залгаха эдеэ хоолгyй би бая
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лиг зooригyй, жаргаха зол жаргалгyй байhан тула зобожо, тулижа,
уйдхар гашуудалда абташоод ябанаб», – гэжэ залуу хyбyyн тэрэ
yбгэндэ хэлэбэ. «Намда алта мyнгэн дyyрэн. Ши намда худалдаха
зooри зooшэгyй хyн байнаш. Теэд ши юугээ намда худалдажа, алта
мyнгэтэй болохомниб гэжэ hананаш?» – гэжэ сэсэн мэргэн yбгэн
тэрээнhээ hураба. Тэрэ залуу хyбyyн хахархай улатай гуталаа, hангирхай, натархай хубсаhаяа харашаба. Сэсэн мэргэн yбгэн тэрэниие хаража, yмдэжэ ябаhан хубсаhаяа намда дурадхахань гэжэ
тухайлаад: «Хахархай улатай гуталшни, hангирхай натархай хубсаhаншни намда хэрэггyй. Теэд ши намда хоёр гараа худалда», –
гэбэ. «Худалдахагyйб, гарнуудни ooртэм хэрэгтэй», – гэбэ тэрэ залуу хyбyyн. «Тиигэбэл, хоёр хyлoo намда худалда», – гэбэ сэсэн
мэргэн yбгэн. «Yгы, худалдахагyйб, хyлнyyдни ooртэмни хэрэгтэй», – гэбэ залуу хyбyyн. «Тиигэбэл, ши намда хоёр шэхэеэ худалда», – гэжэ сэсэн мэргэн yбгэн дурадхаба. Залуу хyбyyн шэхэеэ
худалдаха юм гy гэhэн бодолдо абтаад, ухаан бодолоо гyйлгэhэнэйн
гoo hyyлдэ: «Худалдахагyйб, шэхэмни ooртэм хэрэгтэй», – гэбэ.
«Тиигэбэл, намда хоёр нюдoo худалда», – гэжэ сэсэн мэргэн yбгэн
дурадхаба. «Yгы, yгы! Нюдэгyй болоо hаа, ябаха харгыгаа олохоёо
болихоб. Худалдахагyйб», – гэжэ залуу хyбyyн мэгдyyгээр харюусаба. «Намда худалдахаяа арсаhан эдэ бyхы юумэнyyдшни шинии
эгээн ехэ баялигууд гээшэл даа. Зол жаргал, баялиг ooрoo шамда
ерэхэгyй. Зол жаргалтай, баялигтай, зooри зooшэтэй болохын тула,
ooрынгoo эдэ баялигуудта найдажа, ажаллаха ёhотойш», – гэжэ
сэсэн мэргэн yбгэн хэлээ юм ха. Ши осол тодхорто орожо, нэгэ гаргyй болоошье hаа, нyгooдэ гаршни байна... Би ганса нюдэнэйнгoo
харахаяа болёошье hаа, хараань hуларhан нyгooдэ нюдooрoo харгыгаа харанаб... Yдэшын эм хyртэлгэн, эдеэ хоол барилган дyтэлбэ
хэбэртэй. Дахин уулзатараа баяртай, – гээд, тэрэ хyн hууриhаа бодожо, тулуураараа ябаганай зyргэ харгын асфальт тоншоhоор,
ooрынгoo хэбтэдэг корпус тээшэ алхалшаба.
Ринчин yрoohэн гаргyй болоhондоо бэшэ, харин Саарма басаган Хэшэгмаа хоёрто hанаагаа зобожо ябаа. Теэд мyнoo сэсэн мэргэн yбгэнэй хooрэhэн богонихон yгyyлэл тэрээндэ hургаал боложо
yгэбэ.
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Дyрбэдэхи бyлэг
1
Ринчин больницаhаа гараад гурбадахи группын инвалидта гарахада хэрэгтэй болодог данса саарhануудаа суглуулжа, ажалайнгаа
профсозна комитедэй тyрyyлэгшэhээ зууршалга саарhа абаба. Тyрyyлэгшэ ехэ yyдэнэй харуулшан болохыень дурадхаад, yсooн гэр бyлэтэй хyнyyдэй байдаг ниитэ коридортой гэртэ нэгэ таhалгатай байрын оошорто Ринчиниие бэшэбэ. Тэрэ ажалтай, гэр байратай
болоhондоо, хэмгyй ехээр баярлаба. Гэбэшье, тэрэ yyдэнэй харуулшан болохын тула, нэгэ долоон хоног хyлеэхэ болобо. Юуб гэхэдэ,
yyдэнэй харуулшан hарын эсэс хyрэтэр ажаллаха байба.
Нэгэ долоон хоногhоо ажалтай болохо болоhон Ринчин суг
хамта ажаллаhан нyхэдтэеэ нэгэ-хоёр yгэ андалдахаяа модошо нарин дархашуулай цехтэ оробо. Тэндэ байгшад ажалаа орхёод, Ринчиниие тойрон сугларжа, гарыень адхан байжа мэндэшэлээд, бэе
тамир болон hуралсал тухайнь hонирхоно. Цехэй дарга тэдэниие
хараад: «Юундэ забhарал, амаралта хэбэбта?! Бушуу тyргooр hуури hууридаа тарагты!» – гэжэ харааhаар дyтэлхэдoo, Ринчиниие
хараад, гансата ноёрхохо, хашхархаяа болижо, тэрэнэй гарыень адхан мэндэшэлбэ. Тэрэ цехэйхид таража эхилбэ.
– Энэ цехтээ ажаллаха тухай мэдyyлгэ бэшээ hэмнайб. Тэрэ хy
сэлни болибо даа, – гэжэ Ринчин хэлэбэ.
– Мэдэнэб. Профсоюзай бyгэдын суглаан дээрэ шамайе ехэ
yyдэнэй харуулшан болгоё, байра yгэе гэhэн дурадхалнууд оруулагдаа hэн. Суглаанда байгшад булта гараа yргoo, арсаха нэгэшье хyн
yгы байгаа. Бидэнтэеэ хамта ажаллаашьегyй hаа, хажуудамнай
байха болоош, – гэжэ цехэй дарга баяртайгаар хэлээд, гарыень
yшoo дахин адхаhанай hyyлдэ, ажалшадаа эрьехэеэ ошобо.
Ринчин ута yргэн нэгэ гэр соо байдаг тэрэ цехhээ гараад, ooрынгoo хyдэлhэн цехтэ ошобо. Зайн галай элшэ хyсooр хyдэлдэг тyхэ
реэн хюрoo шангадан, hуларан байжа абяа гарана. Хабтагайн
yзyyртэ зогсоhон Баир хабтагайн узуурта зогсоhон туhалагша
хyбyyн хоёр станогой оройн талмай дээгyyр hooм зузаан хабтагайгаа даража, урагшань hолжоруулан тyлхинэ. Хабтагайн дууhан
хюрooдyyлхэдэ, халта амарhууб гэhэндэл, хyндooр эрьелдэжэ, гунигтай утаар татаhан абяан гансата замхажа, хюрooгэй арзагар
шyдэнyyд хyнгэхэнooр эршэгэнэлдэшэбэ. Баир хажуудань дyтэлжэ
ябаhан Ринчиниие баяртайгаар хараад, бэржээнтэ бээлэйгээ тайлажа, улаан кнопко даража, станогоо хyдэлгэхыень болюулба. Тии
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гээд тэрэ Ринчинэй урдаhаа угтажа хэдэхэн алхам хээд, гарыень
хоёр гараараа адхан мэндэшэлбэ.
– Жyгдэр, наашаа! Минии ажалай багша ерээ! – гэжэ удаадахи
хабтагай станогто дyтэлyyлжэ ябаhан залуу хyбyyе дуудаба.
Тэрэ хyбyyн хабтагайгаа станогой талмайн адагта тyшyyлээд,
бэржээнтэ бээлэйгээ тайлажа, станок дээрэ хаяад, хooрэлдэжэ зогсоhон тэдэ хоёрто дyтэлбэ. Ринчин кепкэ малгайн дороhоо бултайhан буржагаршаг yhэтэй, пилагар, тyхэреэн нюуртай, набтаршаг нюргатай аад, багжагар бэетэй буряад хyбyyндэ гараа hарбайн
yгэхэдoo, нэрэеэ хэлэбэ.
– Жyгдэр, – гэжэ тэрэ хyбyyн хэлээд, халта ээрyyтэн yргэлжэ
лyyлбэ. – Баир тан ту-хай намда хoo-рэгшэ. Таниие hайн багшамни
гэжэ hай-hайрхагша…
– Мyнoo Баир шинии ажалайш багша болоо ха юм. Yгыень дуу
лажа, зараhан юумэнyyдыень залхуурангyй хэжэ, мэдэхэгyй юумэ
нyyдээ hуража байгаарай, – гэбэ Ринчин.
– Hайн ба-багша, – гэжэ зyрхoo хyлгoohэн тэрэ хyбyyн ээрyy
тэхэнь бyришье тyргэдэшэбэ. – Мэ-мэдэхэгyй юу-юумым заа-заажа
yгэгшэ. Hа-hаянай хy-хyдэлнэб. Ша-ша-шаданагyб, мэ-мэ-мэдэнэгyй
гyб. Бу-буруунай бэ-бэ-бэлшэбэриhээ га-гараагyй y-y-yхэршэн яябааб, нэгэ ню-ню-нютагайбди.
– Шадахаш, хyнэй шадаагyй юумэн байдаггyй. Энэ ажалдаа эрмэлзэбэл, оролдобол, шадажа ядахагyйш, – гэжэ Ринчин хэлээд, тэдэнэй хэжэ байhан ажалыень магтаба.
Баир амархадаа гy, али хубсаhаа hэлгyyлхэдээ hуудаг hандалида Ринчиниие дахуулан абаашаад, зэргэлэн hууба.
– Хyдoohoo хото ерэжэ ажалда орохо гээшэ хэсyy хэрэг ха юм.
Хyдooдэ паспорт yгэдэггyй, хотодо ажалда орохо гэхэдэш, прописка
хэрэгтэй. Ши, Баир, энэ хyбyyе колхозhоо яажа табюулбаш? – гэжэ
Ринчин гайхангяар hураба.
Тэрэ хyбyyн ябталан обоолhон зузаан хабтагайнуудhаа нэгыень yргэжэ абаад, станогой хажууда асарба. Хyнэй hануулалтагyйгooр хэхэ ажалаа хэхэдээ, ажалша бэрхэеэ харуулна.
– Энэ хyбyyн минии yyри юм. Бага байхадаа ехээр айhанhаа
боложо, ээрyyтэдэг. Эхэ, эсэгэнь наhа баранхай. Холын тyрэлдoo
байгаад, hургуулида hуража ябахадаа, Ээрyy-Жyгдэр гэжэ нэрэтэй
болошоо бэлэй. Yхибyyд энээниие ээрyy гэжэ наада баридаг hэн.
Наймадахида hураа боложо байхадаа, hургуулияа хаяад, hy-hаалиин yхэршэн болоо hэн. Пенсишье, hамгашье абадаггyй. Теэд басагад ээрyy хyбyyндэ хадамда юундэ гарахаб даа. Hаалишан hам194

гад бидэниие yхэршэнгyй болгохошни гэжэ намда дураа гутаа
бэлэй. Ээрyyтэлгэhээ эмшэлдэг хyн хотодо бии болоо, эмшэлyyлхэмни гэжэ hаалишадта, колхозой болон сомон зyблэлэй тyрyyлэгшэнэртэ худалаар хэлээд, данса саарhатай болгоод, хото асаржа,
ажалда оруулааб, – гэжэ Баир тэрэнэй намтар богонихоноор хэлэбэ.
– Нютагайш хyн шамайе Ээрyy-Жyгдэрые ажалда оруулхаяа
абаашаа гэжэ мэдэнэ гy? – гэжэ Ринчин hураба.
– Тyрэhэн ганса эгэшэтэй, тэрэнь мэдэнэ. Хэндэшье бy хэлэ гээ
hэм. Хадамда гарадаггyй эгэшэнь hаалишан юм, хоёр yхибyyдтэй.
Ээрyy-Жyгдэр мyнгэ алтаар эгэшэдээ туhалдаг байгаа, теэд ажалта
yдэртэ yгэдэг мyнгэн багахан ха юм даа. Хотодо намтай хyдэлэ, hураггyй ехэ мyнгэ олохош гэжэ хэлээд, наашань асарааб.
– Хyндэ туhалhанаа марта, хyндэ туhалуулhанаа бy марта гэдэг
yгэ бии. Шамда туhалуулhан хyн хожом хойно ашыеш харюулжа,
туhалжа болодог. Ши, Баир, hайн хyн байнаш... Зай, Баир, холынгоо тyрэл хyгшэнэйдэ байhаар гyш?
– Тиигэнэб. Ажалдаа, мyн Yдэшын hургуулидаа дyтэшэг байха
айл бэдэрнэб. Дyтынь тyрэлэй нэгэ басаган минии дyy Ринчимаа
хоёр тэрэ хyгшэнэйдэ ерэнхэй. Хyгшэн хашаржа эхилээ хэбэртэй, –
гэжэ Баир бэрхэшээлээ аха нyхэртoo хэлэбэ.
– Ринчимаа ерээ хадаа, hайн гээшэ.
– Тиигээл даа, теэд медучилищида орожо шадаха yгынь мэдэгдэнэгyй. Хэрбээ тэрэ училищи дyyргэбэл, тyрэл тосхондоо фельд
шерээр хyдэлхэ болохо юм ааб даа. Теэд тэрэ училищида орохын
тула 4-5 хyн нэгэ hуурида шалгалта бариха юм ха...
– Туршаг, орохо байха.
– Ороо hаань, hайн байгаа. Танигдаагyй газарта ерэhэн Ринчимаа иишэ-тиишэ ошохо болоходоо, тyлгэнэ. Би тэрэниие дахуулаад,
хэрэгтэй газарнуудтань абаашаха аад, сyлooгyй ажалтай байнаб...
– Намда сyлoo саг дyyрэн: арсахагyй hаань, yглooдэр минии дахуулхада болохо.
– Ямар hайн юм!.. Тантай хooрэлдэжэ, гуйгаа hаа гэжэ hанажа
байтарни, hайн хyн hанагшаар гэгшэдэл, та ooрoo орожо ерэбэт.
Yдэшэлэн дyyдээ энээн тухай хэлэхэб. Уулзаха бyхэндoo дyyмни таниие hурадаг, – гээд, Баир дyy тухайгаа yлyy юумэ хэлэжэ байhанаа
ойлгоод, аниргyй болошобо.
Ринчин тэрээндэ баяраа хубаалдажа, ажалайнгаа газарта харуул
шан болохо, yсooн гэр бyлэтэйшyyлэй байдаг ниитэ коридортой
гэртэ нэгэ таhалга абаха болоhон тухай мэдyyлгэ бэшэhэнээ хэлээд:
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– Намтай хамта байдаг хyбyyн hамга абаад ябанхай. Мyнoo би
гансааран байнаб. Ажал хyдэлмэридoo yдэшын hургуули хоёртоо
дyтэ байха айл бэдэрхэ тухай хэлэбэш. Ши месткомдо, ажалайнгаа
даргада ушар шалтагаа хэлээд, мэдyyлгэ бэшэ, тэрээн соогоо хотын
нyгooдэ захада байдаг хyгшэнэйдэ байнаб, байха байрагyй намда
хамтын байрада байха зyбшooл yгыт гэжэ тэрээн соогоо бэшэ...
Хэрбээ намтай нэгэ таhалгада байха гэбэлшни, комендантда хэлэжэ, сyлoo гараhан тэрэ hуури эзэлээд, хyниие оруулангyй байхаб,
– гэбэ.
Ринчин Баиртай хooрэлдэжэ, гудамжада гараад, сyлoo сагаа
яажа yнгэрэлтэйб гэhэн бодолдо абтажа, хyлнyyдэйгээ ябаhан тээшэ
алхалжа ябатараа, гэнтэ мэдэхэдээ, трамвайн тогтодог газарта
ерээд байба. Трамвай тyршэгэнэhooр ерэбэ.
«Ешигмаагай байрада ошолтой гy?.. Yгы даа, ooрooшье, тyрэhэн
эхэншье байхагyй. Теэдшье Ешигмаагай нюдэндэ харагдалтагyй,
харин басагамни яажа байгаа юм ааб даа?» – гэжэ тэрэ hанаа yнooндэ
абтан, трамвайда hуужа, хотын сээнтэр хyрэтэр ошобо.
Удангyй «Эрдэм» кинотеатрта ерэжэ, афиша харахадань,
тэрэнэй hаяшаг хараhан уран hайханай фильм гарахаяа байба. Энэд
хэгэй уран hайханай фильмнyyдые хараhан хадаа гудамжын захаархи тротуараар эрье ooдэ алхалшаба.
Урдаhаань эрье руу буужа ябаhан басаган нэгэ ябадалаа аалидуулан тогтохынгоо тэндэ тyргooр алхалшаба. Тэрэниие Ринчин
Ринчимаа гэжэ таниба. Yндэр hyеытэй туфли yмдэжэ yндэршэг болоhон Ринчимаа бyдyyн хара гэзэгэеэ тайруулжа, yhэеэ буржылганхай; нидхэ болон уралнуудаа буданхай; гулдагар гоё бэедээ яб бариhан шэнэ платитай. Юрэдoo, тэрэниие хyдooгэй басаган гэхээр
бэшэ. Ринчимаа урданайнгаа танилтай энэ гудамжада уулзаhандаа
баярлаад, хажуугаарнь ябагшадhаа эшэхэ, гайхаха юумэгyй хyзyyдэшэбэ. Тэрэнэй урагшаа тобойлдоhон хатуушаг болонхой хyхэ
нyyд Ринчинэй сээжые халууншаг ольhоор жэгнээдхибэ.
Хотоhоо ахынгаа гэртээ ерэхэ бyхэндэ Ринчимаа Ринчин тухай ходол hурадаг байгаа. Тиихэдэнь Баир дyyгээ тэрээндэ дурлашоо гэжэ тухайлаад, олон аха тэрээндэ дурлахаяа болихо бэшэ аа
гy гэhэн бодолдо абтахадаа, дурлаhан басагантаяа эбээ таhаралдаад, бэе бэедээ ябалсахаяа болиhон, басагатай болоhон тухайнь
хэлээ hэн. Теэд Ринчимаагай ухаан бодолдо бyхooр ороhон
тyрyyшын инаг дуранай халуун мэдэрэл бyри ехээр досоонь бадаржа, зyyдэндээ Ринчиниие ходол харахадаа, зyрхэ сэдьхэлээ амаруулhан шэнги болодог hэн.
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Мyнoo тэрэ Ринчинтэй хотын энэ гудамжада уулзаад, хэмгyй
ехээр баярлаhандаа, бэеэ барижа шадангyй, тэрэниие хyзyyдэн тэбэрибэ ха юм. Hанагдаа, хyлеэгдээгyй иимэ оршон байдалда ороhон
Ринчин яаха, хээхэеэ ойлгохоёо болишоод, хyдэлэнгyй зогсобо.
– Мyнoo hаяхан Баиртай ажалдань уулзааб. Шамайе ерээ, хайшаа ошохоёо мэдэнэгyй, тooринэ, тyлгэнэ, дyyгээ дахуулха сyлooгyй
ажалтай байнаб гэхэдэнь, би yглooдэрhoo дахуулхадамни болохо
гээ hэм, – гэжэ Ринчинэй хэлэхэдэ, хотодо харгыгаа заалгаха, yнэн
зyрхэнhoo дурлаhан хyбyyнтэеэ хамта ябаха болоhондоо, Ринчимаа хабархан олзуурхаад:
– Ямар hайн юм! Хyдooгэйл хадаа, хyдooгэй байнаб, тyрyyшынхиеэ хото ерээб, – гэбэ.
– Мyнoo ши хаана ошоод ябанаш? – гэжэ Ринчин hураба.
– Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ БГПИ-hээ ябанаб, Банзаровай
хyшooгэй урда зогсооб. Хyндэ хэлэхэдэ, энэ институдай нэрэншье
hайхан байна. Теэд эндэ орожо шадахагyйл хаб, нэгэ hуурида олон
хyн шалгалта бариха байна даа.
– Унахаб гэжэ бy ай. Туршаад yзыш даа?
– Yгы, yгы... Олон жэлдэ hураха байнаб. Дyyнэртээ, эжыдээ
туhалха уялгатайб. Хоёр жэл училищида hураа hаа, дээрэ гээшэл
ха. Эрдэмээ дээшэлyyлхэ гээ hаа, hyyлдэнь мединститудта hуража
болохо ха юм.
– Тиимэ даа. Сyлooтэй hаашни, кинодо ороё, – гэжэ Ринчин
дурадхаба.
– Болохо, болохо. Ямар hайн юм, ямар талаангаар тантай зол
гошобобиб, – гэжэ Ринчимаа хэлээд, гараа тэрээндэ hарбайба.
Тэдэ хоёр хyтэрэлдooд, «Прогресс» кинотеатр тээшэ алхалшаба. Ринчимаа дyyнэрээ хyтэлooд, yхибyyдэй саад болон hургуулида тоолошогyй оло дахин абаашадаг, гэртээ асардаг hааб даа.
Харин мyнoo дурлаhан хyбyyндээ хyтэлyyлээд ябахада, тэрээндэ
ямар hайхан гээшэб?! «Хото ошоходоо, Ринчинтэй уулзадаг hаа
гэhэн hанал бодолни hанагдаагyйгooр бэелбэ ха юм. Ринчин киногой hyyлээр байдаг айлдам хyргэhэй даа. Хyргooгyй hаань, хото-город мэдэхэгyйб гэхэб. Хубиимни нyхэр болоо hаань, бурхан мэтээр
тахижа hуухаб, хэлэhэн yгэ соонь ябахаб. Мyнoo энээниие гарhаа
алдажа болохогyй. Yгы, юрэдoo, газаа дулаан байхада, юундэ зyyн
гартаа булгайр бээлэйтэй гээшэб?» – гэжэ Ринчимаа сэдьхэн ябахадаа, хоёр залуушуулай hугадалдаад ябахые харажархиба.
Hалхинай болоходо, огторгойн сагаан yyлэнyyдэй дээрэ-дороо
орожо хyмэрилдэгшэдэл, тэрэнэй толгой соо бии болоhон бодол197

нууд эжэ-эхигyйгooр хooрсэгэлдэнэ. Тиихэдээ тэрэ гудамжаар ябаhан
залуушуулые hажаалдажа, Ринчиниие hугадажа, толгойгоо ээм
мyрэдэнь нэнгyyлэн тyшэхэ гэhэн бодолдо абтаба. Ринчин хажуу
гаарнь yнгэржэ ябаhан Ород болон Буряад драмтеатрнууд тухай
тэрээндэ хэлээд, толгойгоороо тэдээн тээшэ зангана. Ондоо юумэндэ
ухаан бодолоо эзэлэгдэhэн Ринчимаа тэрэнэй хэлэхые хадуужа абанагyй янзатай. Гэбэшье, тэрэ Ринчинэй толгойгоороо зангаhан зyг
уруу халта хараад, баруун гараа тэрэнэй зyyн hуга доогуурнь шур
гуулан hугадаад, толгойгоороо ээм мyрынь тyшэн нэнгэбэ.
Тиихэдээ тэрэ Ринчинэй булгайр бээлэйтэй гар хараад, хэмэл
гэжэ мэдэхэдээ:
– Yбдэнэ гy? Яагаабта? Юун болооб? – гэжэ аргааханаар hураба.
Ринчин ooрынгoo зэмээр осол тодхорто ороhоноо, больницада
орожо эмшэлyyлжэ бараг болоhоноо богонихоноор хooрэбэ. Ринчимаа тэрэнэй хэмэл гарые эльбээд:
– Yбдэнэ гy? Баир ахай энээн тухай намда хэлээгyйл, – гэжэ хэлэбэ.
– Yбдэхэ юумэн yгы. Баирай ажалдаа yгы байхадань, осол тод
хор болоо hэн. Теэдшье энээн тухай хэндэшье хэлэхэгyйень гуйгаа
hэм. Бидэ кинотеатрта ерэбэбди. Минии дуратай Энэдхэгэй фильм
гараха юм. Би хоюуландаа билет абахаб, – гэжэ Ринчин хэлэhээр,
кинотеатрай гэшхyyртэ туласа ерэбэ.
Ринчимаа мэнэ hаяхана аяшаан hугадажа хyтэлhэн хэмэл гартай болоhон hайхан сэдьхэлтэй Ринчиниие хайрлажа, ямар нэгэ аргаар баярлуулха гэhэн бодолдо абтана, теэд баярлуулмаар таатай
юушье олоногyй. Гэбэшье, сэдьхэлэйнгээ гунигые тараажа, кино
харана ха даа гэжэ тэрэ hанана.
– Ринчимаа, ши хамарай пулаадтай гyш? – гэжэ Ринчин hураба.
– Бии. Юундэ хэрэгтэй болохоб?
– Энэдхэг фильм харадаггyй аалши?
– Харадаг...
– Киногой дyyрэхэдэнь, кинодо наадаhан геройнуудые хайрлажа,
сэдьхэлээ хyлгyyлhэн хyнyyд хармаанайнгаа пулаадаар нюдэнэйнгoo нулимса аршадаг, – гэжэ Ринчин хэлээд, кассада зогсогшодой
хойно зогсожо, yнишье болонгyй хоёр билет абаад, кинотеатрай
уужам ехэ зал соо оробо.
Удангyй зал соо зайн гэрэл унтаржа, аялга hайхан хyгжэм зэ
дэлжэ, баян айлай хyбyyн барлаг айлай басаган хоёрой инаг дуранай харилсаан тухай кино эхилнэ...
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Ринчин киногой yйлын хyгжэхые хаража hуухадаа, дуратай басагаяа hанаандаа оруулна. Тэрэнэй урдахи экран дээрэ энэдхэг артистка бэшэ, харин Ешигмаа хатаржа, дуулажа байhан шэнги...
Теэд Байгалай налуухан эрьедэхи алтан шаргал элhэнэй орондо
Энэдхэгэй yзэсхэлэн hайхан байгаалитай хада уула харагдаба бшуу.
Ринчимаагай зooлэхэн, ольhотой дулаахан альган Ринчинэй гарыень жэгнэн байба. Кинодохи зyрилдooнэй шангадахада, тэрэ хажуу
дахиингаа гарые бажуугаад абана...
Уран hайханай фильм харахадаа, зyрхэеэ хyлгyyлhэн Ринчимаа
кинодо наадаhан баян yгытэй хоёр айлай залуушуулые гy, али yнэн
зyрхэнhoo дурлаhан оло наhа аха хyбyyнэйнгээ yрoohэн гартай болоhондонь хайрлаа юм гy, хажуудахиингаа гар эльбэнэ.
Тиигэhээр киногой дyyрэхэлээр, зал соохи зайн галай лампочканууд носожо, хyнyyд хyл дээрээ бодожо, газаашаа гарадаг yyдэн
тээшэ hубарилдаба.
Газаа харанхы болонхой... Ринчин Ринчимаа хоёр трамвайн
тогтодог газарта ошожо, трамвайда hуугаад, бууха газартаа хyрэбэ.
Ринчимаа харанхыhаа айдаг шалтаг барижа, Ринчиниие hугадамсаараа:
– Дээрмэшэд, тонуулшад харанхы углуу булангай саанаhаа
гэнтэ урдаhааш гаража, хyнyyдэй баряад ябаhан сyyмхэ буляадаг
гэжэ дуулагшаб, – гэбэ.
– Бy ай, – гээд, Ринчин Ринчимаагай гарыень hугадаа бyришье
шангаар хабшаба.
– Тантай ябахадаа, юунhээшье айнагyйб... Нэгэтэ жэмэс тyyжэ
ябахадамни, тэнгэри бyрхэжэ, хyбшэ ой соо харанхы болошоо hэн.
Тиихэдэнь ойhоо гараха харгыгаа олохоёо болёо hэм.
– Ори гансааран ябаа юм гyш?
– Yгы... Нyхэдни намайе дуудаhаар, хyбшэ ойhоо гараhан байгаа. Харин би багахан ойн соорхой соо улаан таша алирhа оложорхёоб. Тэдэ алирhануудаа орхижо яашье ошохын аргагyй байгаа.
– Хyбшэ ойhоо гаража, гэртээ хариха болоходош, жэмэс дайралдадаг юм даа.
– Тон зyб. Нyхэдoo тэхэрюулхэ гэжэ ооглоходомни, дан холо
ябашанхай байгаа. Тиихэдэнь шоно, баахалдайтай ушаржа болохоб гэжэ hанахадаа, айhан би тэдэ арьяатадые айлгаха гэжэ дуу дуу
лаа hэм.
– Зай, тиигээд бэшэнээ яажа олоо hэмши?
– Минии хашхарха, ооглохые тэдэнэй хаб нохой дуулаад, намда
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ерэжэ, хyбшэ ойhоо гаргаа hэн. Би тэрээндэ баяр хyргэжэ, толгой
болон нюргыень эльбээ бэлэйб.
– Hонин ушар байна. Тиихэдээ ши дуу дууладаг юм байнаш,
мэдэхэ нэгэ дуугаа дуулыш даа?
Ринчимаа тэрээндэ дурлаhанаа дуунай yгэнyyдээр мэдyyлхэ
гэhэн бодолдо абтаад:
– Сэгээн галнууд олон лэ даа
Саратов yйлсые толоруулаа.
Hамгагyй хyбyyд олон лэ даа
Hамгатайдань би дурлашооб,
– гэжэ аалихан дуулаhаар, байдаг айлайнгаа газаа хyрэжэ
ерээд: – Би эндэ байдагби, – гэбэ.
– Гоё hайхан хоолойтой байнаш! – гэжэ Ринчин магтаад, тэрэ
дууень ooртэнь зорюулhан бэшэ, харин тэрэ сагта дуулалдадаг мэдээжэ болоhон дуунуудай нэгэндэ тоолобо.
Ринчимаа yдэр болотор Ринчинтэй хooрэлдэжэ, хорёогойнгоо
газаа зогсохо хyсэлэнтэй. Теэд Ринчин хамтынгаа байрада яаража
байhанаа мэдyyлбэ.
– Ахай ажалhаа ерээд байгаа ёhотой, гэртэ ороё, – гэжэ Ринчимаа уриба.
– Hайнши даа. Хожом. Яаранаб. Yглooдэр эндэ уулзажа, шамайе дахуулан, медучилищада абаашуужаб. Зай, баяртай, – гээд,
Ринчин тэрэнэй гар адхаhанай hyyлдэ, трамвайн тогтодог газар
тээшэ алхалшаба.
Ринчимаа харанхы соо бyyдыhээр улам холодожо ябаhан Ринчиниие хyршэ айлнуудай хорёонуудай углуугай саана оротор харасаараа yдэшooд, хорёогойнгоо ябаган хаалтые нээбэ.
2
Ринчинэй Ринчимаае дахуулжа, бyхы данса саарhануудыень
медучилищида тушааhанhаа, Баиртай хамтын байрын нэгэ
таhалгада байдаг болоhонhоо, хуушан ажалдаа hyниин харуулшанаар хyдэлдэг болоhонhоо хойшо хэдэн yдэр хоногууд yнгэршэбэ.
Ринчимаа холынгоо тyрэл хyгшэндэ ахатаяа байhанаа гансааран
yлooд, медучилищада шалгалта барижа ороо hэн.
Ринчимаа ахынгаа Ринчинтэй нэгэ таhалгада байдаг болоhондо, ехээр баярлаба. Тэрэ ахатаяа уулзаха шалтаг баряад, Ринчинтэй золгохоёо тэдэнэй байдаг хамтын байрада yдэр бyхэндэ шахуу ошодог болобо. Барилгашад эрэшyyлэй хамтын байрын
yyдэнэй харуулшан Ринчимаае шэг шарайгаарнь, нэрэ, обогоорнь
200

танидаг болоходоо, хэндэ ерэhыень hурахаяа, паспорт дансыень
эрижэ орхюулхаяа болишобо.
Хэшээлэй hyyлээр эртэшэг ерэhэн тэрэ сарбуугайнгаа часые хаража, Баир Ринчин хоёрой ажалhаа хэдыдэ ерэхые тухайлаад, гар,
нюураа бушуухан угаагаад, «Саратов» холодильнигhоонь мяха
гаргажа, гурбууландаа шyлэ шанажа эхилбэ. Тэрэ баряад ябадаг
сyyмхэ сооhоо номуудаа гаргажа, ахынгаа орон дээрэ hуужа, туфлияа тайлажа шаахай yмдooд, yглooдэрэйнгээ хэшээлдэ бэлдэхэ заб
hартаа, часыгаа байд гээд лэ хаража, таhалгын эзэдэй ерэхые хy
леэнэ. Саг тогтошоhон шэнги.
Гэнтэ тэрэнэй арадахи yyдэн «тyрд» гэжэ нээгдээд, Баир орожо,
дyyгээ мэндэшэлээд, зуурандаа мазинhаа абаhан хилэмэ болон эдеэ
нэй зyйлнyyдтэй сеткэ стол дээрэ табяад:
– Ямар амтатай шyлэнэй yнэр гээшэб! – гэhээр, костюмаа тайлажа, угаалнигтаа гар, нюураа угаажа, аршуулаар аршаба. – Шyлэ
шанаа хадаа, yни ерээ болонош.
– Тиигээб, yнишэг ерээ hэм. Шyлэн болоод байна, танда табаг
лаhууб, – гээд, Ринчимаа саажан табаг соо шyлэ хэжэ, тэрэнээ стол
дээрэ табиба.
Баир hуудаг стулдаа hуужа, сайр халбага, нэгэ зyхэм хилээмэ
нэгэ нэгэ гартаа баряад:
– Ooртoo юундэ хээгyйбши? – гэжэ hураба.
– Би hаяшаг эдеэлээ hэм. Ринчин ерэхэ дyтэлoo гy, шyлэнэй халуун байхада, ажалhаа ерээ hаань, hайн байгаа, – гэжэ тэрээнтэй
хамта эдеэлхэеэ hанаhан Ринчимаа хэлэбэ.
– Тэрэ ерэхэгyй, энэ yдэшэнhoo yглooгyyр болотор харуулайнгаа ажалда байха, – гээд, Баир нэгэ-хоёр шyлэнhoo халбагадаад,
yргэлжэлyyлбэ. – Мм-м, ямар амтатайгаар шyлэ шанаабши.
Уралнуудаа жэмылгэжэ, ухаан бодолоо ямар нэгэ юумэндэ гyйл
гэжэ, энэрхы уриханаар ахынгаа урдаhаа хараhан Ринчимаа, гэнтэ
hэгээ ороhондол, hэргэгшээд:
– Эрэшyyл дутуу ядуу шанана гyб даа. Энэ шyлэнhoo Ринчиндэ
абаашаха болоо ха. Гансал ажалайнь газар мэдэнэгyйб, гэбэшье –
тухайлнаб, – гээд, эдеэлжэ байhан ахынгаа зyбшooхые хyлеэбэ.
– Тиигэ, тиигэ. Теэд ямар амhарта соо шyлэ хээд абаашахабши?
– Хахад литрэй баанха тээ тэрэ сонхын тотого дээрэ байна ха
юм. Теэд тэрэ багадахал ха, литрэй гy, али долоон зуун граммайхи
олдохо гy?
– Олдохо, олдохо. Амhартануудаа хэдэг шкафай дээрэхи таг
нээгээд хара.
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Шyлэ абаашангаа Ринчинтэй уулзаха аргын олдоhондонь,
Ринчимаа баярлажа, хyлoo хyнгэдooд, шкафай урда стул абаашажа
табяад, дээрэнь гараба. Тиигээд тэрэ тагай yyдэ нээжэ, долоон зуун
граммай хооhон шэл баанха оложо, тэрээнээ угаагаад, досоонь
шyлэ хэжэ, хоёр-гурбан зyhэм хилээмэ абаашахаяа бэлдэжэ, ахынгаа баряад ябадаг сеткэ соо табиба. Баир Ринчимаагай тooрихэгyйн
тyлoo саарhан дээрэ ошохо замыень зуража, бэшэжэ yгэбэ. Теэд
тэрээндэ ахынгаа зураhан ошохо замайнь зураг тэрээндэ хэрэгсээгдэбэгyй. Юундэб гэхэдэ, тэрэ хэдэн yдэрэй урда тээ Ринчинэй хy
дэлдэг газарые зорюута бэдэржэ олоходонь, yyдэнэй харуулшан
тэрэниие цехyyдэй хашаа хорёо руу табяагyй hэн. Тиимэhээ харгыгаа мэдэхэ болоhон тэрээндэ ахынгаа зуража, бэшэжэ yгэhэн зурагтай саарhанай хэрэгтэй болоошьегyй hаань, дурлаhан нyхэртэеэ
зорюута сyлooдэ уулзахаяа бэшэ, харин тэрэ харгыень зуража
бэшэhэн хаягыень хармаанлаба.
Мyнoo тэрэ сэб сэхэ тэндэ ошоод, харуулшанай байдаг гэрэй
yyдэ тоншобо. Ринчин yyдэнэй хахадай дээгyyрхи шагаабари сонхоороо хараад, yyдэеэ нээбэ. Тэдэ хоёр бэе бэеэ мэндэшэлсэбэ. Ринчимаа сеткэ сооhоо асарhан юумэнyyдээ гаргажа, стол дээрэнь табиба. Ринчинэй тэрээндэ баяр хyргooд, юушьеб хэлэхэ гэжэ
байтарнь, ехэ yyдэндэ ерээд тогтоhон ашаанай машинын жолоошон дохёогоо дараба. Ехэ yyдэн уруу хараhан сонхын наанахи стол
дээрэ хатуу гадартай, зузаан дамбагар хуудаhатай тетрадь-журнал
нээлтэтэй, тэрээн дээрэ ручка хэбтэнэ. Тэрэнэй хажууда телефон табяатай. Сонхын дээрэ ханын часы, тэрэнэй хажуудахи самбарай хадааhануудта yлгэhэн олон тyлхюурнyyд жэрылдэнэ. Харуулай багахан гэрэй нyгoo тээшэ хараhан сонхын дорохи багахан стол дээрэ
зайн галай элшээр хyдэлдэг багаhан пеэшэн, дунда оротор ууhан
аягатай хара сай, хилээмэн болон гэдэhэ дотороор хэhэн колбаса
газетэ дээрэ хэбтэнэ. Эдэ бyгэдые харахада, Ринчин yдэшын хоол
барижа байhан янзатай.
Харуулшан Ринчинэй кнопко дарахада, тyмэр ехэ yyдэн рельс
дээгyyр тyмэр сахаригуудаа мухарюулhаар нээгдэбэ. Ашаанай
томо машина yндэр харша шулуун хорёо соо ороод, холошье ошонгyй тогтошобо. Ринчин ондоо yнгэтэй кнопко дараба. Тyмэр ехэ
yyдэн yнooхил абяатайгаар тyршэгэнэhooр хаагдаба. Тэрэ ханынгаа часые хараhаар, эрьелдэдэг голтой стул дээрээ hуужа, ручкаяа
абаад, хэды сагта ямар номертой, ямар маркын машиные жолоодогшонтойнь данса журналдаа бэшэбэ. Жолоошон гэртэ орожо,
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Ринчиниие мэндэшэлээд, олон тyлхюурнyyдэй дундаhаа ooрынгoo
гаражай тyлхюур абаад, газаашаа гараба.
– Наашаа энэ столдоо hуужа, шанаhан шyлыемни уугты, – гэжэ
Ринчимаа дурадхаба.
– Энэ жолоошоной ябатар эндээ hууха ёhотойб, би ажалаа хэжэ
байна ха юмбиб даа. Юундэ намда шyлэ шанаабши даа, би мэнэ
hаяхан эдлеэлээд байгаа hэм, – гэжэ Ринчинэй хэлэхэлээр, жолоошон ашаанайнгаа машина гараждаа табяад, харуулшанай гэртэ
оромсоороо, Ринчимаада толгойгоо дохижо мэндэшэлээд, Ринчиндэ дyтэлдэжэ, шэхэндэнь тонгойгоод:
– Таба-зургаан час урид ерээ гэжэ бэшэ, – гэжэ шэбэнээд, саар
hан мyнгэ журнал доогуурнь тyлхибэ.– Калым хэжэ hаатааб...
Ринчин тэрэ мyнгыень hooргэнь yгooд:
– Тиигэжэ шадахагyйб. Теэдшье таанадай ахалагша механик
ямар машина табигдааб гэжэ шалгаад ошоо hэн, дахин ерэхэдээ болохо, тyргooр яба, – гэжэ тэрэниие тyргooр ябуулхын тула худалаар
хэлэбэ.
Тэрэ жолоошон доохонуур yгэгшэ мyнгoo танигдаагyй залуухан басаганда харуулхагyй гээ юм гy, али сухалдахадаа юм гy, гар
соогоо адхан бажуужа абаад, хармаандаа хэмсээрээ, газаашаа бушуухан гараба. Ринчинэй хажуудахи столдо hууhан Ринчимаа эдэ
бyгэдые хараашагyй болоошье hаа, жолоошоной эдилгэ yгэхые тухайлаадхиба.
«Намhаа аягyйрхэбэ гy? Yгы даа, харуулшанайнгаа yнэн сэхэ
уялгые дyyргэбэл ха», – гэжэ Ринчимаагай hанажа hуухалаар, Ринчин тэрээн тээшэ хараад:
– Минии ажал яагаад олообши? Ахайшни шамда хэлээ гy? –
гэжэ hураба.
– Ooрoo олооб. Гурбууландаа шyлэ шанаа hэм, таниие эндэ
гэжэ Баир ахаhаа дуулаад, халуун эдеэ танда асарбаб, багадахагyй
аабза?
– Би yглoo yдэшэ болотор эдихэ хоолтойб: хилээмэ, колбаса
абаа hэм, сай болон элhэн саахар бии, бэшэ намда юуншье хэрэггyй.
– Yглoo yдэшэ болотор?!. Yглooдэр амаралтын yдэр ха юм,
дархашад хyдэлхэ юм гy?
– Дархашад амарха. Би yглooдэр бyхэли yдэр харууhалхаб.
Yдэшэлэн ажални дyyрэхэ.
– Хари, хари. Тиигэжэ hанаад, шyлэнhoo танда асарбаб. «Эхэ
нэрэй гараар шанаhан эдеэн амтатай байна» гэжэ ахай намайе маг203

таа юм. Хyршэхэнь, халуун байhан дээрэнь эдеэлэгты, – гээд, Ринчимаа тэрэнэй урдаhаа энэрхы уриханаар харана.
Ринчимаада баалуулhан Ринчин тэрэ шyлэнhoo ууха баатай
боложо, тyрyyшынгээ харбага уугаад:
– Yy-y, нээрээшье, ямар амтатайгаар шанаа гээшэбши? – гэжэ
магтаба. – Бэрхэ hайн тогоошон байнаш. Эжышни шамайе дyyнэртээ эдеэ шануулжа hургаа гээшэл ха.
– «Эхэнэр хyн hургуули hудар хэжэ шадаашьегyй hаа, эдеэ шанадаг, хубсаhа хунар угаадаг, хадхадаг мэтэ гэрэйнгээ ажал хэжэ
шадаха ёhотой» гэжэ эжы намда хэлэдэг юм даа. Мyнoo минии дyy
басаган, дyy хyбyyн эдеэгээ шанадаг болонхой…
Ринчин тэрэнэй хэлэгшые дэмжэжэ, толгойгоо дохисогоон, халуун шyлэнhoo яаран байжа халбагадаад:
– Садааб. Yшoo дахин баярые хyргэнэб, – гээд, баанхатай шyлэеэ хооhон табагта хэжэ хооhолоод, Ринчимаада бусааба. – Мyнoo
оройшог болошобо, ши ябахаар болобош...
Yдэр болотор сyлooдэ хooрэлдэжэ хонохо гэhэн хyсэлэнэйнгoo
гэнтэ буруу тээшээ эрьехые хyлеэгээгyй байhан Ринчимаа урмаа хухараашье hаа, тэрэнээ мэдyyлхэгyйе оролдожо:
– Hанаагаа намда бy зобогты, yшoo эртэ байна. Харгыгаа мэдэхэ болоhон би байдаг айлдаа ошохоб даа, – гэжэ yшooл hууха
хэбэртэйгээр хэлэбэ.
– Эндэшни хyдoo бэшэ, хото-город гээшэ, элдэбын муу муухай
ябадалнууд hyниин харанхыгаар болодог гээшэ. Илангаяа залуу
басагад бyглyy, харанхы газарнуудаар гансааран ябажа болохогyй.
Манай хамтын байра хажуудамнай байна гyб даа. Минии орон
сyлoo байна, манай хамтын байрада ахатаяа хоныш даа, – гэжэ
Ринчин тэрээндэ дурадхаба.
Тэрэ багахан гэрэйнь yyдэн нээгдэжэ, машинаяа табиhан жолоо
шоной ороходо, тэдэ хоёрой хooрэлдooн таhалдаба. Жолоошон
хyбyyн Ринчимаае аяшаан хаража энеэбхилээд, hайхан yдэшые тэдэнэртэ yреэгээд, газаашаа гараба. Хамтын байрада хонохо аргагyй болоhон Ринчимаа баяр хyргэhэн хэбэртэйгээр толгойгоо дохибошье, яараагyйгoo мэдyyлhэндэл, байра дээрээ аалихан эрьелдэжэ,
оршон тойрониие хараашална.
– Иимэл сyлooгyй ажалтай хyм даа. Командировкоор хyдoo гараhан жолоошод машинаяа эндэ табиха гэжэ бyхэли hyниндoo, мyн
yдэршье боложо байхада ерэдэг юм. Юрэдoo, намда амаржа унтаха
сyлoo саг байдаггyй, – гээд, Ринчин аяга, табагаа хуряаба.
Ринчимаа тэдээнииень буляахаhаа наагуур абаад:
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– Би угааhууб, – гээд, халуун уhа гоожуулан угааба.
– Ринчимаа, hайнши даа...
Ринчимаа гэрэй ямаршье ажал хэжэ шадаха байhанаа тэрээндэ
хабархан харуулжа, угааhан амhартануудаа тумбочка дээрэ табижа, сэбэр сагаан бyдooр хушаба. Тиигээд тэрэ Ринчинэй ажалайнь столой хажуудахи уташаг нарин hандали дээрэ hуугаад, альгаараа даража, хyрин дермантиин хушалта оройень yзэбэ: зooлэншье
юумэн yгы, харин яндан модон аад лэ – модон.
– Эндэ жолоошод амаржа hуудаг гy? – гэжэ Ринчимаа hураба.
– Тиигэдэг. Бишье дурд гээд абагшаб.
– Юу хэлэнэ гээшэбта, энэ яндан модон дээрэ гy, ахаhаа дермантиин хушалта бyреэhэтэйл.
– Би унтажа болохогyй ажалтайб. Харуулшан хyн унтажа болохогyй, хэдыдэшье hэргэг байха хэрэгтэй, – гэжэ Ринчин энеэжэ
байжа хэлээд, баруун гараараа шэлэ хyзyyгээ эльбэбэ. – Минии харюусалгатай харууhан доро хэдэн ашаанай, хyнгэн машинанууд,
хэдэн цехyyд байна.
– Энэ яндан модон дээрэ яагаад дурд гэнэ гээшэбта, даарадаггyй юм гyт?
– Тээ тэрэ yлгэсэдэ хониной арhан дэгэл байна гyб даа.
– Тиигэнэ...
– Тэрэ дэгэлээр хушаад, халта hажаад абагшабди, хyйтэн yбэлэй сагта тэрэниие yмдooд, машинануудай гаражуудые, цехyyдые
эрьегшэбди.
Энэ yедэ газааhаа машинын дохёо-абяан соностобо. Ринчин ханадахи кнопко даража, тyмэр томо yyдэеэ тyршэгэнyyлhээр нээжэ,
тэрэ машиные шулуун ханатай хорёо руугаа оруулаад, yyдэеэ хааба.
– Хараба гyш, эндэхи харуулшад иимэл сyлooгyй ажалтай байдаг юм, – гэбэ Ринчин.
– Трамвай болон автобусуудай ябахаяа болиhон хойно ерэhэн
жолоошод ябагаар гэртээ ошодог гy, али дежурна машина гэртэнь
тараадаг юм гy?
– Эндэhээ холо байдаг хyдэлмэришэдые дежурна автобусоор
yглoo бyхэндэ ажалдань асардаг. Харин трамвайн ябахаяа болиhон
хойно командировкаhаа ерэhэн жолоошод дулаан гараждаа табиhан машина соогоо yдэр болотор унтадаг юм.
– Тэрээн соо диван байдаг юм аал?
Ринчин илдамханаар миhэрээд:
– Диван yгы, жолоошод машина соохи зooлэхэн hуури дээрээ
унтадаг юм, – гэбэ.
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– Нээрээл, сyлooгyй ажалтай байнат. Би таниие амаруулжа унтуулха гэжэ hанаа hэм, – гэжэ Ринчимаагай хэлэхэтэй сасуу, yyдэн
нээгдэжэ, hаяшаг ерэгшэ хyбyyн оробо.
Ринчин дээшээ халта yлыжэ, ханынгаа часы хараад, тэрэ
хyбyyнэй хэдыдэ машинаяа гаражда табиhыень журналдаа бэшээд:
– Борис, энэ басаган столяркада хyдэлдэг Баирай дyy гээшэ.
Баирай, минии байдаг хамтын байра хyрэтэр хyргэхэ болобош, та
хоёрой ошохо харгы нэгэ ха юм даа. Yгы, ши архи уунхай юм гyш?!
– гэжэ hураад, нюдoo хурсадхан хёрбойлгобо.
– Ажалай hyyлээр бэеэ hула табихын тyлoo нэгэ багаханиие
балгаалби даа. Юун хэлсээн байхаб, хамтын байра, ахадань хyрэтэр yдэшэhyyб, – гэжэ тэрэ хyбyyн зyбшooбэ.
– Ямаршье фокус харуулангyй, хамтын байрада хyргэ! – гэжэ
Ринчин захирангяар хэлэбэ.
– Бyтэн бyлеэхэнээр ахынь таhалгада оруулаад yгэхэб, – гэжэ
тэрэ хyбyyн хэлээд, хорогyйхэнooр энеэбэ.
– Хyнэй «а» гэхэдэ, юундэ «б» гээбши! Бy сэсэрхэ, – гэжэ Ринчин сухалтайгаар хэлэбэ.
– Зай, зай! Ахатан, хyлисэгты, наадажа хэлэнэб. Зай, басаган,
ябая. Харуултнай амгалан hайн yнгэрэг, – гээд, тэрэ гудамжа руу
гарадаг yyдэн тээшэ ошобо.
Ринчимаа yyдээр гараха дээрээ гэдэргээ эрьежэ хараад:
– Дахин уулзатараа! Hайн yдэшые хyсэнэб, – гэжэ хэлээд, газаа
шаа гараба.
Ринчин Ринчимаада hайн yдэшые yреэгээд, yyдэеэ шэбхэдээд,
hууридаа бусажа:
– Энэ хyбyyн hамгагyй хэбэртэй hэн. Нэгэл наhанай эдэ хоёр
хамтараа hаа таарахал байна гээшэл ха, – гэжэ хамар дороо гyнгэнooд, стол дээрээ хэбтэhэн газетэ абажа, hyyлэй hонин уншаба.
Гэбэшье, хэдэхэн минутын yнгэрooд байхада, хэншьеб yyдэ тоншобо.
– Хэн бэ?
– Баян-Далайб! Yyдэеэ нээгыш!
Ринчинэй yyдэ нээхэдэнь, Баян-Далай уухилhан-аахилhан
юумэ гэртэнь орожо, амаршалаад, hууха hуури хараашалба. Ринчин тэрэниие зали абажа унтадаг нарихан hандали дээрээ hуулгаад,
ooрoo хажуудань зэргэлбэ. Баян-Далай тooрижэ тyгэншэлhэнээ
хooрэнэ...
«Ямар бэ даа муу юумэн Ешигмаагай эжытэй гy, али Саарма
басагантайм болоо байна. Тэрэгyй hаа, энээниие юундэ эльгээхэб.
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Hуужа, халта амияа даруулаг лэ даа», – гэжэ Ринчин зyрхoo шэмшэрyyлэн сэдьхэнэ.
– Шинии yрoohэн гартай болоhыешни мэдэнэб, yнэн зyрхэнhoo
шаналнаб, – гэжэ Баян-Далай хэлээд, зорюута ерэhэн хэрэгтээ
оробо. – Шаналха юумэн шамда... бyришье ехэ болохонь. Ши эрэ
хyн гээшэш, бэеэ баряарай… Ешигмаагай эжы наhа бараhаар hара
тухай боложо байнал ха. Шамайе тэрээн тухай дуулаа hаа, хyдoo
табилганда заабол ерэхэ байгаа гэжэ би, Мэдэгмаа yбгэнтэеэ хyлеэ
гээ, хэлсээшье hэмди. Хyдoo табилган тухай Ешигмаада дуулгаа
hэмди. Теэд Ешигмаа тэрээн тухай шамда дуулгаагyй гээшэ ааб
даа... Холын хото-городуудаар гастрольдо ошохоёо тyхеэрээд
байhан Ешигмаа таксигаар гэртээ гyйлгэжэ ерээд, эхынгээ хyйтэн
бэедэ гар хyрэжэ, уhа нюдэн болоод, басагаяа таалаад, хyдoo табил
гын буянда мyнгэ yгooд, тэрэ yдэртoo бусаа hэн. Yглooдэрынь
Ешигмаагyйгooр, Энхэ-Нугын арба гаран хyнyyд, тэдэнэй тоодо би
Хэшэгмаае хyдoo табяа бэлэйбди…
– Мэндэ байхадань, Ешигмаа эхэтэеэ уулзаа, харууhалалсаагyй
юм аал? – гэжэ Ринчин hураба.
– Хотын больницада хэбтэхэдэнь, эхэеэ эрьежэ ошодог байгаал
хаш. Алдар солын тyлoo ябадаг хyншни тэрмээлжэн шэнги... сyлoo
гyй байгаа гэе. Хэшэгмаа нэгэ долоон хоногто хэбтэриин байгаа.
Ешигмаагай хани басаган Мэдэгмаае мэдэнэ гyбши даа?
– Мэдэнэб...
– Тэрэ, тэрэнэй тyрэhэн эхэ Сэгмаа хоёр хэбтэриин болошоhон
Хэшэгмаае ээлжээгээр харууhалаа юм... Тэрэ yшoo мэндэ байхадаа,
ямаан гахай хоёроо худалдажа, мyнгэн болгоо hэн. Тиихэдэнь харин гурбан тахяа yлoo. Тэрэ мyнгэнhoo намаар артистка басагандаа мyнгэ эльгээгээ бэлэй. Тиихэдэ тэрэ шамайе дурдадаг, хyлеэдэг
байгаа. Ши тэрэ зээ басаганайнь тyрэhэн эсэгэ болонош. «Зээ басагаяа харахамни, асарагты»,– гэжэ Хэшэгмаагай hyлэмхихэн хоолойгоор гуйхадань, Мэдэгмаа гэртээ ошожо, эхэтэеэ хамта зээ басагыень асараа юм. Теэд дуугаржа шадахаяа болишоhон Хэшэгмаа
зээ басагаяа харахадаа, hанаагаа амарhанаа мэдyyлжэ, нюдooрoo
эмнеэд, амияа табижархёо hэн. Тэрэнэй энэ гуйлта hyyлшын хyсэл
байшоо юм даа. Хyдoo табихадань, хоёр эмэ, нэгэ эрэ тахяануудые
шарууhалжа, гэрhээнь гаргагшадые, хyдoo табилсагшадые хyн
дэлoo, сайлуулаа hэн.
Ринчин тэрэнэй хooрэhэн эдэ бyхы юумэнyyдые нюдэнэйнгoo
урда бии болгон харахадал гээд, уйдхар, гашуудалаар сэдьхэлээ
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дyyргэжэ, тангалай хоолойдоо тагжаан сугларуулhан гашуун нёлбоhоёо залгижа:
– Саарма? – гэжэ хоолойгоо шэшэрyyлжэ аалиханаар hураба.
– Саарма ямаршьегyй, yдэр бyхэндэ томо боложол байна. Мэдэгмаа ooрынгoo хyбyyнтэй хамта тэжээжэ, нэгэ хyхэеэ ooрынгoo
хyбyyндэ, нyгooдэ хyхэеэ Саарма басагандаш хyхyyлнэ. Теэд хyхэнэйн
гoo hyнэй хyрэхэгyйдэнь, тэдэнээ угжада hурганхай. Гансал... – гэжэ
Баян-Далай дутуу хэлээд, дуугай болон гyнзэгы бодолдо абташаба.
– Юун болооб? Юундэ дуугай болошобош? Саарма yбшэлoo
гy? – гэжэ Ринчин мэгдyyгээр hураба.
– Юуншье болоогyй, хуу hайн, гансал…
– Юу хэлэхэ гэhэн аад, юундэ «гансал» гэнэш?
– Зээ басагаяа томо болгожо, хyл дээрэнь табихаб гэжэ hанадаг
Хэшэгмаа тyрэhэн ганса басаганhаа гадуур, юундэб даа, гансал
шамда найдаhан байна. Эхынгээ хyндooр yбшэлхэдэ, сyлooгyй ажалтай Ешигмаа хани басаган Мэдэгмаадаа: «Саармаяа yншэн yхибyyдэй гэртэ тушаагаад, томо болоходонь – абахаб», – гэжэ нюусаар
хэлэhэн байгаа. Тyрэhэн эхэнь тэрэ нюусыень дуулаашьегyй hаа, тухайлаал хаш даа. Ешигмаа намаар саарhан бэшэгyyдыень болон
yнэмшэлгэнyyдыень бyтээлгэхэ гэжэ hанаhан, хани басагандаа хэлэhэншье юм. Тyрэhэн эсэгынь амиды мэндэ ябахада, эсэгэдэнь энээн
тухай хэлэнгyй, yхибyyень yншэдэй гэртэ тушаажа болохогyй тухай
Мэдэгмаа намда хэлээд, намайе энэ хэрэгээр шамда эльгээбэ.
Хоюулан дуугай болошобо... «Ринчин басагаяа yншэн yхибyyдэй гэртэ yгэхэеэ зyбшooхэгyй байха, теэд ямар шиидхэбэри абахаяа намда хэлэхэнь гээшэб», – гэжэ Баян-Далай сэдьхэн, тэрэнэй
амые харашоод, дуугай hууна.
Теэд Ринчин Саармын тyрэhэн эсэгэнь байhан тула, тэрэнэйнгээ саашанхи хуби заяае шиидхэхэ нангин уялгаяа мэдэжэ, басагаяа
yншэдэй гэртэ yгэхэ дурагyй. «Хэнтэй зyбшэн хэлсэлтэй гээшэб?
Мэдэгмаатай, тэрэнэй yбгэнтэй зyбшэлтэй гy? Yгы даа! Тэдэнэр
Баян-Далайе намда зорюута эльгээжэ, ямар шиидхэбэри абахыемни гуйба ха юм. Яхадта байhан тyрэhэн эхэтэеэ энэ асуудал тухай
хooрэлдэхэ болоол даа. Эрэмдэг болоhон би нарай нялха yхибyyгээ
гансааран тэжээжэ шадахагyйл хаб. Амиды мэндэ ябаhан аад,
тyрэhэн yхибyyгээ yншэн yхибyyдэй гэртэ yгэжэ болохогyй», – гэхэ
мэтэ олон бодолнууд тэрэнэй уураг тархи соо эжэ-эхигyйгooр хooрсэгэнэлдэнэ.
– Энэ хэрэг гансата шиидхэхэгyйш гэжэ би мэдэнэб. Хамтын
байрада байдаг шамда нарай yхибyyе тэнжээхэдэш, хyндэшэг
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байха. Тиимэhээ тyрyyн hайнаар бодожо yзooд, хамтынгаа байрада
асарна бэзэш. Магад, дyтынгoo тyрэл гаралда абаашахадаш болоно. Би шамда ямаршье туhа хэжэ шадахагyй байнаб. Басагаяа
тyргэн тэндэhээ асараагyй hаашни, тэрмээлжэн Ешигмаа басагаяа
yншэн yхибyyдэй гэртэ тушаахаяа байна гэжэ мэдэ, ойлго, – гээд,
Баян-Далай хyндэ ашаа нюрганhаа буулгаhан мэтэ удааншагаар
hууриhаа бодобо.
– Hайнши даа. Ямар нэгэ арга бэдэрнэ бэзэб. Мэдэгмаа Агваан
хоёрто мэндые хyргooрэй, hаядаа намайе ерэхэ гэжэ хэлээрэй, –
гэhээр, Ринчин хyл дээрэ бодожо, Баян-Далайе yyдэн хyрэтэрoo
yдэшэбэ.
3
Ринчин басаган тухайгаа бyхэли hyниндoo ухаагаа гyйлгэжэ,
унтангyй хоноод, yдэшэлэн халаанайнгаа ерэхэдэнь, хамтынгаа
байрада ерэнгyй, Почта ошожо, эхэ эгэшэ хоёртоёо телефоноор
хooрэлдэбэ. «Басагаяа абаад, самолёдоор ниидэжэ ерэ, бидэ угтахабди. Гансааран басагаяа тэжээхэ, тэнжээхэдэш шамда хyндэ
байха. Хyл дээрээ ябаа сагтаа тэрэнииеш томо болголсохоб», – гэжэ
тyрэhэн эхэнь хэлэбэ.
Эхэ эгэшэ хоёройнгоо басагатаяа ерэ гэhэндэ Ринчин хэмгyй
ехээр баярлаад, хyлoo хyнгэдэжэ, хамтынгаа байрада бусажа ябахадаа, Ешигмаагай зyбшooлгyйгooр басагаяа абаад Яхад ошобол,
хулгай хэhэн болохоёо зyрхэ алдашаба.
Тэрэнэй хамтын байрынгаа таhалгада ороходонь, сугтаа байдаг болоhон Баир yдэшын хоол бэлдээд, тэрэниие хyлеэжэ hууба.
Ринчин Яхадта байдаг эжытэеэ телефоноор хooрэлдэhэнoo, мyн басагаяа абаад ерэ гэжэ уриhан тухайнь богонихоноор дуулгаба. Теэд
Баир юушье хэлэбэгyй, гэбэшье ажалайнгаа багшада туhалжа, зyбтэй юумэ хэлэжэ шадахагyйгoo мэдэржэ, аниргyйхэн hуухадаа, шараhан хартаабха яаралгyйхэн hэрээдэнэ.
Ринчин эдеэлжэ hуухадаа:
– Yглooдэр ooрынгoo профсоюзай тyрyyлэгшэтэй, хамта ажалладаг хyдэлмэришэдтэй энээн тухай зyбшэн хooрэлдэхэ болоол даа,
– гэбэ.
Баир тэрэ бодолыень зyбшooжэ, толгойгоо халта дохёод:
– Ахатан, тyрэhэн эхэ эгэшэ хоёртнай зyбшyy юумэ хэлээ. Гансааран басагаяа яажа томо болгохобта даа? Самолёдоор ниидэхэдэ
тyргэншье hаа, нарай yхибyyтэеэ аяар тэрэ хойто зyг ошохотнай
холо байна. Ташье яаха hэмта, харин нарай yхибyyн…
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– Бэшэ аргагyй хэбэртэй...
– Би Ешигмаагай басагаяа бэдэржэ, эндэ ерээд, таниие hураа
hаань, мэдэнэгyйб, нютагаа ошоhон байха гэхэб. Би Ешигмаада,
танай танилнуудта – шэхэтэйшье хyнyyдтэ Яхад ошонхой гэжэ хэлэхэгyйб. Магад, зyб шиидхэбэри гаргабат. Юуб гэхэдэ, сyлooгyй
байдаг Ешигмаа тyрэhэн басагаяа yншэдэй гэртэ yгэхэ гэжэ шиидээ
юм байна...
Хоюулан yдэшын хоол барижа дyyргээд, зайн галаа унтараажа, унтаридаа ороод, тyрэhэн аха дyyнэр мэтээр hургаал заабаринуудые бэе бэедээ хэлсэнэ.
– Тиигэбэл би басагаяа байрадаа асарха, Якутска ябатараа,
пенси абаха yнэмшэлгэ– документнyyдээ бэлдэхэ, бусад хэрэгyyдээ
бyтээхэ болоноб. Дээдэ hургуулида заочноор hуралгаяа орхихомни, – гэжэ Ринчин эрид шууд хэлэбэ.
– Hургуулияа орхижо болохогyйл, hургуулияа дээшэлyyлхэ тухай намда хэлэдэг ха юмта. Сесси ехэдээл hаа, нэгэ hара болодог ха
юм. Сессиеэ тушаахаяа ерэхэдэтнай, басагыетнай эжы эгэшэ хоёр
тнай харууhалха, hахиха бшуу.
– Тиихэншье тиихэл даа. Теэд хyдoo ажахын мэргэжэл сэбдэг
хyйтэн орондо хэрэгтэй болохогyй гэжэ hананаб.
– Юу хэлээ гээшэбта? Тэндэтнай сагаан yнэгэ, оронуудые баридаг, yсхэбэрилдэг ажахы дyyрэн лэ! Эжы эгэшэ хоёртнай hy-hаалиин фермэдэ хyдэлдэг гэнэ hэмнайт. Тиимэhээ хyдoo ажахын мэргэжэлтэд тэндэшье хэрэгтэй болохол.
– Нэгэ толгойhоо хоёр толгой yлyy дээрэ гэгшэдэл, зyбтэй юумэ
хэлэнэш, – гэжэ Ринчин дэмжээд, нюдoo аняашье hаа, hyyжэеэ урилан хэбтэhээр, унташаба.
Тэрэнэй эртэ yглooгyyр ажалайнгаа контородо ерэхэдэнь, шэнэ
yдэрэй хyтэлбэрилгые тyсэблэдэг ноёд hайдынь гайхалсан угтажа,
ямар нэгэ шухала хэрэгээр ерэhыень гансата тухайлба. Ринчин
ерэhэн хэрэгээ тэдэнэртэ дууhан хooрэжэ yгэбэ. Тэдэнэр зyбшэн хэлсэхэдээ, ажалдаа олон жэлдэ hайнаар хyдэлhэн тэрээндэ нэгэ таhалгатай байра, туhаламжа мyнгэ yгэхэ тухай шиидхэбэри гаргаба.
Yглooдэрынь Ринчинэй хамтын байрада ажалайнь ашаанай
машина ерэжэ, хубсаhа хунараа, комендантынгаа бэлэг yгэhэн шэрдэг, оро дэбидхэрээ тэрэ машинада ашахадань туhалhан хyнyyд машина дээрэхи ашаанhаа олон байба. Зooлгэлсэhэн хyнyyд монсосонсо мэшээгтэй юумэнyyдые ашаанай машина дээрэhээ буулгаад,
гэртэ орохынгоо урда тээ газаа yyдэнэй дэргэдэ тойрон зогсобо:
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гээр, профкомой тyрyyлэгшэ байрынь тyлхюур Ринчиндэ барюулба. Ямар шэнэ хyршэтэй болоhоноо мэдэхэ гэжэ балконууд
дээрээ гараhан хyнyyд стол, стулhээ бэшэ мебельшьегyй, хибэс мэтэ
зooришьегyй yрoohэн гартаа хара булгайр бээлэйтэй хyниие хараад, урмаа таhаралдаhаар, гэр гэртээ оробо.
Ринчин гэрэйнгээ подъезддэ дyтэлбэ, тэрэнэй хойноhоо зooризooшэнyyдые yргэлhэн, тэлэhэн хyнyyдэй гэртэ ороходо, энэ байраhаа шэнэ гэртэ бушуу тyргooр зooгшэдэй бог шорой гэхэ мэтэ
хэрэггyй юумэнyyд шала дээгyyр эмхи гуримгyйгooр таранхай хэбтэнэ. Hугадаа папка hугабшалhан нарин дархашуулай дарга проф
комой тyрyyлэгшэ хоёр тэрэ байра соогуур тойрон ябажа, зарим
газарнуудта yмхиржэ, хурганай багтама забhартай болошоhон шалыень, унашаhан yhээень, сонхо болон yyдэнэй холоодонуудыень
нарин нягтаар шэнжэлэн харана. Тэдэнэй нэгэн жалжышаhан стул
гэрэй тэгэн дунда асаржа табяад, хyлыень сэхэлхэдээ: «Энээн дээрэ
бy hуугты, унахат», – гэбэ. Нэгэн хуушан бииниг олоод, бог шорой
болон саарhануудые хамажа эхилбэ.
– Тооhо шорой бy yрхирyyлэ! – гэжэ Баир хэлээд, шэнэ газетээр
тэрэ стул хушаад, баряад ябаhан сyyмхэ сооhоо самсаалтай дyрбэн
шэл стакан, hэрээнyyдые, колбаса болон хилээмэнэй хэршэмэгyyдые, дабhалhан yгэрсэ, хэршэhэн монсогор hонгино гаргажа, тэрээн
дээрээ табиба. – Хэн шампанска нээжэ шадахаб?
Профкомой тyрyyлэгшэ шампанскыень абаад, таглаа баридаг
шабын тyмэр мушхажа байхадаа:
– Олдодоггyй хоморой энэ шампанска эндэ мyнoo тон хэрэгтэй! – гэжэ баярлаба.
Профкомоной тyрyyлэгшэ, модошо нарин дархашуулай дарга,
бухгалтер, Ринчин дyрбэн шампанскаар аягалагдаhан стакануудые
стул дээрэhээ абаба.
– Hанагдаагyйгooр шэнэ байратай болоhондоо баярланаб! Энэ
байра yгэгшэдтэ, зooдэлдэмни хамhалсагшадта баяр баясхалан
доро дохин хyргэнэб! – гэжэ Ринчин хэлээд, тэдэ гурбантай хундагаяа нэшэлдyyлбэ.
Тэдэ дyрбэн шампанскатай хундагануудаа хyнтэрyyлбэ. Баир
шампанскаяа халяан алдажа байжа, стакануудта аягална...
– Энэ бидэ хоёр зyбшэн байжа, энэ квартира хараба гээшэбди,
– гээд, модошо нарин дархашуулай дарга Ринчин тээшэ хараба.
– Ерэхэ амаралтада цехyyдэймнай бyхы хyдэлмэришэд булта
эндэ ерэжэ, шалын хабтагайнуудые, сонхын рамануудые, yyдыень
шэнэлхэбди, yhээень сагаадахабди...
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Хуушаншье hаа, шэнэ гэр-байратай болоhон Ринчинэй гол
жаргалай тyлoo удаадахи духаряа аягалагдаба.
* * *
Yсooхэн yдэр хоногуудай yнгэрэмсooр, модошо нарин дархашуулай даргын хэлэгшээр, цехyyдэй хyдэлмэришэд Ринчинэй
абаhан байрада ерэжэ, нэгэ yдэр соо хуушаржа муудаhан юумэнyyдыень шэнэлэн hэльбэбэ.
Ринчин удаадахи амарха yдэрнyyдэйнгээ нэгэндэ Энхэ-Нуга
автобусоор ошожо, Ешигмаагай гэртэхинэй ажаhууhан гэрhээ холо
бэшэхэнэ бууба. Харгыгаа мэдэхэ болоhон Ринчин Мягмартанай
зyyн тээхи hургаагаар бариhан хорёогой дээгyyр абиран гаража,
танил гэр тээшэ алхалба. Hyyлшын нэгэ жэлдэ хартаабха таригдаагyй газар yрмэдэhэ ногоогоор бyтyyршэнхэй. Ешигмаагай гэртэхинэй гэрэй сонхонуудынь газаа талаhаа хабтагайнуудаар хадаатай. Ринчин эдэ бyгэдые хараа хадаа, сэдьхэлээ yбшэнтэйгooр
шэмшэрyyлhээр, гэрэйнь газаахи багахан хорёо соо орожо, хэрэлсы
дээрэхи yyдэнэйнь суургатай байхада, басагаяа yншэдэй гэртэ тушаалгабаб гэжэ ooрыгoo зэмэлбэ; гэбэшье «басагыемни yншэдэй
гэртэ хэзээ абаашаа хаб» гэжэ Мэдэгмааhаа hурахаяа Байгал далай
тээшэ гарадаг хорёогой yyдээр гаража ошобо.
Хорёо соохи ажалаа хэжэ байhан Мэдэгмаа Ринчиниие харахадаа, ехээр баярлажа, гэрэйнгээ урдахи hандалида урижа, хажуудань
зэргэлжэ hуугаад:
– Бурхан хараба хаяа, ерэhэндэш баярлабаб!.. Yбгэмни – ажалдаа, гэртэхидни ондоо гэртэ байдаг болонхой. Ешигмаагай гэртэ
хyрoo гyш? Хyрoo hаашни, хаалтатай байха. Баян-Далай шамда хэлэhэн байха, Саарма эндэ… гэртэмнай ороё, – гэжэ хэлэмсээрнь,
бэе бэетэеэ мyрысэhэн юумэндэл хоёр yхибyyдэй бархиралдахань
соностобо. – Yхибyyд hэреэд, намайе дуудажа байна. Мэнэ-мэнэ
Агваан ажалhаа ерэхэ дyтэлoo. Эдеэ шанажа байгаа hэм, халуун
эдеэн дээрэ ерэhэн айлшанай хэрэг бyтэсэтэй байдаг...
Мэдэгмаа айлшанаа урдаа табижа, гэртээ ороод:
– Эндэ... yyдэнэй богоhын хажууда... гуталаа тайлаад, шаахай
yмдэгты, – гээд, ябуудтаа гуталаа тайлажа, унталгын таhалга руугаа бушуухан оробо.
Ринчинэй унталгын таhалга руу шагаахадань, yхибyyдэй шашхалдаха номгорон замхаад байба. Тэдэ хоёр yхибyyдые орон дээрэ
hууhан Мэдэгмаа уриханаар энеэбхилэн байжа тэбэринхэй, хоёр
yхибyyд бэе бэетэеэ yрдилдэhэн юумэндэл, hyooр дэлбэрhэн
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хyхэнyyдые шоб-шобхон хyхэнэ. Эхир хyyгэдтэ иигэжэ хyхэнyyдээ
хyхyyлдэг юм байна гэжэ тyрyyшынхиеэ хаража байhан Ринчин
«тэдэ хоёрой алиниинь минии басаган гээшэб» гэжэ ойлгожо ядана.
Теэд тэдэ хоёрой шарайнь аб-адлихануудшье hаань, нэгэнэйнь хамар мyрхэгэр, нyгooдынь нюдэн томошог байба.
Мэдэгмаа томошог нюдэтэй yхибyyн тээшэ толгойгоороо зангаад:
– Энэ – шинии басаган Саарма гээшэл даа. Хэшэгмаа ooрынгoo тyрэhэн басагые бэшэ, харин шамайе yдэр бyхэндэ хyлеэдэг
байгаа. «Амияа табихадамни, Ринчин зээ басагыемни хyн болгожо,
хyл дээрэнь табюужаг», – гэжэ захяа hэн. Энэ yгэнь тэрэнэй hyyлшын гэхэ юм гy, али гэрээд yгэ байшоо юм даа. Амияа табихынгаа
урда тээхэнэ хажуудань hахижа hууhан бидэнэртэ yшoo дахин «зээ
басагамни…» гэhээр, бэшэ юушье хэлэнгyй, наhа бараа hэн, – гээд,
аниргyй болошобо.
– «Ешигмаа басагаяа yншэдэй гэртэ томо болоторнь yгэхэ гэжэ
байна», – гэжэ Баян -Далай намда дуулгаа hэн. Мyнoo би yншэдэй
гэртэ yгэхэ бэшэ, харин хотоёо абаашахаяа ерээб, – гэжэ Ринчин
эрид шиидэнгеэр хэлэбэ.
– Ехэл hайн гээшэ. Тиигэхэл байха гэжэ hанаад, Баян-Далайе
шамда эльгээгээ hэм. Ши намайе Ешигмаагай хани эхэнэр гэжэ мэдэхысэ мэдэнэ ха юмши даа, тэрэшни хара багаhаа дээгyyр hанаатай юм, шамда хани басагаяа муушалхаяа hананагyйб. Гэбэшье,
ши, Ринчин, басаганайнгаа тyрэhэн эсэгэнь хадаа, саашанхи хуби
заяаень шиидхэхэ уялгатай болонош. Ешигмаада yбгэншье, yхибyyншье, зooри зooшэшье хэрэггyй, харин энэ тэрээгyyр суурхажа
алдар соло олохоhоо бэшэ юуншье хэрэггyй гэжэ ойлгонхойб. «Yхи
хyyгэдгyй ябахадаа, хyгшэрхэ наhандаа зобохо, тулихаш, буруу
харгы руу орожо ябанаш», – гэжэ тэрээндэ хэлээгшэ hэм. Yхииень
oohэдынгoo хyбyyнтэй тэнжээжэ, тэжээжэ ядаагyйбди. Ешигмаа
басагаяа yншэдэй гэртэ тушааха саарhануудые Баян-Далайгаар
бyтээлгэжэ бэлэн болгонхой. Yшoo дахин намайе хyлисэ, – гээд,
Мэдэгмаа дуугай болошобо.
Хоёр yхибyyд эсэhэн юумэндэл, yе-yе болоод лэ, шоб-шобхон
гэтэр Мэдэгмаагай хyхэнyyдые хyхэhooр, уралнуудаа хyдэлгэхэеэ
болибо. Гэр соо аалин номгон байдал тогтошобо. Нимгэхэн марляар бyглэhэн нээлтэтэй yyдэнэй саанаhаа тахяануудай дуугаралдаха газааhаа соностоно. Ушааг дээрэ шанагдажа байhан эдеэнэй
хангал hайхан yнэр Ринчинэй хамар сохино.
– Ши энэ басагаяа yбэр дээрэhээм абаад, ороноймни мухалай
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багта таби. Бy hэрюулэ, хyсэд hэрихэдэнь – таалаарай. Yнжэгэн
зooлэхэн хасарынь хyдэржэжэ, хатуужажа байнхай, – гэжэ Мэдэгмаагай хэлэхэлээр, Ринчин басагаяа yбэр дээрэhээнь абажа,
ороной мухалай багта табиба.
Мэдэгмаа ooрынгoo yхибyyе Саармын хажууда табяад, «энэ
таhалгаhаа гарая» гэhэн тэмдэг yгэбэ. Тэдэ yхибyyдые hэрюулхэгyй
гэжэ хyлнyyдэйнгээ yльмы дээрэ ябажа, ехэ таhалгада оробо.
Гэрэй эзэн эхэнэрэй эдеэ хоол стол дээрэ табяад байхада, мотоцикл хyнхинэhooр газаань тогтоод, абяагyй болобо.
Агваан сээниг соохи угаалнигтаа нюур, гараа угаагаад, гэртээ
орожо ябахадаа:
– Манайда айлшан бии гy? – гэжэ hураба.
– Аргаар, yхибyyд унтажа байна, шш-ш, – гэжэ Мэдэгмаа шэбэнэбэ.
Агваан Ринчиниие гансата харахадаа:
– Yнэхooр айлшан ерээд байнал! – гэжэ баярлаба.
– Шамда аргаар гэнэлби, – гээд, Мэдэгмаа нyгoo таhалга руу
зааба.
– Болёоб, ойлгооб... – Агваан автобусой ерэдэг сагые мэдэдэгшье hаа, ёhын тэдыдэ hуража, Ринчинэй гарыень барижа мэндэшэлээд, шэбэнээндээ орожо, энэ-тэрэ юумэн тухай хooрэлдэхэдoo,
эрхы, шэгшы хурган хоёроо асатуулжа, hамгандаа харуулба.
Мэдэгмаа yбгэнэйнгoo юу эриhые ойлгоод, аргааханаар hууриhаа бодошобо.
– Айрагай охиной зэргэ хатуу улаанhаа hогтохогyйбди. Нэгэдэхеэр, айлшаниие хyндэлхэдoo табидаг, хоёрдохёор, эдеэнэй урда
эм болодог, гурбадахяар, би далай дээрэ бэшэ газар дээрэ мyнoo
ажал хэнэлби, аюултай, сээртэй юумэн yгы, – гэжэ Агваан хyхибэ.
Мэдэгмаа саадахи таhалгадаа орожо, yбгэнэйнгoo захигшые
асараад, гурбууландаа багахан хундагануудаар дyyрэн аягалба.
Тэдэ гурбуулан хундагануудаа хyнтэрyyлбэ.
– Бидэнэр yбэлэй сагта загаhашалха, шаргаша моридтоо yбhэ
сабшажа, соможо байнабди, – гэжэ Агваан хэлээд, шyлэнhoo халбагадашаба.
– Шарга морёор яагаад загаhашалдаг юм? – гэжэ Ринчин hонирхобо.
– Оо, мори шаргаш, морин унааш бидэндэ туhалдаг юм. Далайн мyльhэ зурылгажа hэтэ доошонь сабшаад, тэрээн уруугаа
шаргада ашаhан гyльмэнyyдээ уhа руу табижа, гyльмэ соо ороhон
загаhануудаа моридоороо татуулжа гаргадагбди. «Шаргаяа зун,
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тэргэеэ yбэл бэлдэ» гэдэг yгэ зyб байха даа. Ши yбэл ерэжэ, загаhашалхыемнай хараха байгааш, – гэбэ Агваан.
– Тиихэдээ энэ мyнoo хэлэhэн yгэшни загаhашадай хэлэhэн yгэ
байгаа гээшэл ха, – гэжэ Ринчин таамаглаба.
– Yгы, ород арадай оньhон yгэ… Хэн мэдэбэ, магадгyй, загаhашадай хэлэhэн yгэшье байхадаа болохо. Бэржээнтээр халхабша
хорёо мyльhэн дээрэ тодхоод, моридоошье, oohэдooшье hалхинhаа
хорогшобди, тиихэдэ моридтоо yгэhэн yбhэн хиидэдэггyй юм, –
гэжэ Агваан ехэл дуратайгаар ажал тухайгаа Ринчиндэ ойлгуулба.
Хоёр-гурбан алда yргэнтэй горхоной урдадаг хээрэ талада хyн
болоhон Ринчин загаhашадай ажахые хyсэд hайнаар мэдэхэгyй
тула, Агваанай хooрooе hонирхон шагнана. Агваан нэгэ аяга сай
уугаад, столhоо бодоод:
– Автобус ерэхэ yды, би сагтаа ерэхэб, хyлеэжэ байгаарай, –
гэжэ Ринчиндэ хэлээд, hамгантаяа hубарилдан газаашаа гаража,
хашаагайнгаа yyдэндэ тогтоод, hамгантаяа юуншьеб тухай халта
хooрэлдooд тараба.
Ринчин газаашаа гаража, гэрэйнь yбэрэй hандали дээрэ hууба.
Агваанай мотоциклын хyршэгэнooн холодохо бyреэ аалидаhаар
замхашаба. Эзэн эхэнэрэйнгээ хооhон хyнэг абахые шагнаhан поршоонхонууд эдеэ эрижэ шашхалдашаба.
Yнишье болонгyй, Мэдэгмаа гэрэйнгээ yбэртэ ерэжэ, Ринчинтэй hандали дээрэ зэргэлжэ hуугаад:
– Хyдooдэ ажаhуудаг бидэ yнеэ барихаhаа гадуур тахяа, гахай
тэжээгшэбди, тиигээгyйдэ аргагyй. Магазинhаа сай, дабhа, элhэн
саахар болон зуруулнуудаа худалдажа абагшабди. Заримдаа хилээмэнэй дуташахада, oohэдoo баригшабди. Теэд жэлэй дyрбэн сагта
манай магазинда тоhон, yндэгэн, мяхан байдаггyй гээшэ. Хотын
магазинуудта хамаг юумэн байгаа ааб даа, салингаашье таанад саг
соогоо абанат. Манай эндэ багшанар, фельдшернууд лэ салинтай,
– гэжэ хэлэбэ.
– Тиимэ даа, тиимэ. Би тон hайн мэдэнэб...
– Ерэhэншни – болоо... Эхир хоёр yхибyyдтэй айлнууд байдаг
гээшэ ааб даа. Басагыешни oohэдынгoo хyбyyнтэй хамта хyл дээрэнь гаргахал байгаабди, байхашьебди. Минии Баян-Далайда хэлээшые мэдэнэ ха юмши даа. Ешигмаагай эхэ амиды мэндэ ябаа
hаа, зээ басагаяа хyл дээрэнь бодхоохо байгаал даа. Бидэнтэй тyрэл
гаралай холбоотой бэшэшье hаа, аргынгаа барагдахада… хyршэ
hууhан бидэндэ найдаад, гэрээд yгэеэ хэлээ гээшэ ааб даа. Инвалид
шамда энэ yхибyy томо болгохо гээшэ хyндэ хyшэр гэжэ yбгэн бидэ
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хоёр хэлсэдэгбди. Саармые yншэдэй гэртэ yгэлтэй гy, али yгы гy
гэжэ шамтай зyбшэн хэлсэхэ гээбди. Тyрэhэн эхэнь бидэнhээ ехэ
эрхэтэй, тиимэhээ Ешигмаагай hанагшаар, тэрэнэй ябуулгаар болохо. Хэрбээ басагаяа манайда байлгаха гээ hаа, hарадаа нэгэ дахин ерэжэ байгаарай. Юуб гэхэдэ, Саарма yдэр yнгэрхэ бyхэндэ
ухаа орожо байна. Удангyй басаганшни хyлдэ, хэлэндэ ороходоо,
шамайгаал ходол хyлеэжэ байдаг болохо гyб даа. Халта томожоходонь, амтатай юумэ, элдэб хубсаhа хунар асаржа, басагантаяа хоюулан Байгалай эрьеэр сэнгэжэ, бэедээ дyтэ татажа байгаарай, –
гэжэ Мэдэгмаа хоолойгоо hулаханаар шэшэрyyлэн, нюдoo
уhатуулан хэлэбэ.
Эдэ бyгэдые дуугай шагнажа hууhан Ринчин бyлхи залгижа
бyглэршэhэн юумэндэл, Байгал далайе харахаяа тyрyyшынхиеэ
ерэhэн алдуугаа, баглаа сэсэг баряад аяа хайратайгаа амаршалха
гэжэ тайзанай хажуудахи таhалгада ороод, Ешигмаада тоолгоо
гyйгoo, больницын палатада хэбтэhэн Хэшэгмаатай hyyлшынхиеэ
харалсаhанаа, мyн зээ басагандаа бэлэглэhэн тэрэнэй урданай алтан бэhэлиг ой ухаандаа оруулжа, нюдooрoo билтарhан нулимсаяа альгаараа аршаад, хажуудахияа hэмээхэн хараба.
– Мyнoo басагаяа абаад ябахаб, – гэжэ Ринчин арайхан yгэлбэ.
– Абаашаханшье абаашахаш. Теэд эрэ хyн байhан ши яажа нарай yхибyy гансааран харууhалхабши даа, – гэбэ Мэдэгмаа hанаагаа зобонгёор.
– Намайе инвалид-эрэмдэг болошонхой гэжэ бy hанагты, дарханайнгаа алха, hyхэ болон бусад юумэнyyдые бариха баруун гартайб.
– Тиигэжэ шамайе огтолон hананагyйб. Саарма yшooл бага
байна. Яhала боро эдеэндэ орожо, угжаар hy уудаг болонхой. Манна
крупа мэтэ зooлэн, хyнгэн эдеэ хоолой зyйлнyyд магазинда аптекада
байдаг гээшэ. Тиимэ эдеэ хоол нарай нялхануудта шадажа буйлуулха, шанаха хэрэгтэй. Саарма дамжатараа, мyлхижэ хyлдэ оротороо, манайда байг лэ даа.
– Yгы! – гэжэ Ринчин эрид шиидэнгеэр хэлэбэ. – Ешигмаагай
басагаяа yншэн yхибyyдэй гэртэ тушаахаhаа урид абаашахаяа
ерээб.
– Энэ шиидхэбэрииешни буруушаанагyйб, баhал зyб. Эрэшyyлhээ
байха тyрyyшын yхибyyтэй болоhон эхэнэрнyyд yхибyyгээ мансылхадаа, hуурилхадаа, хyхэеэ хyхyyлхэдээ, ядалдадаг гээшэ. Hууринуудыень угааха, элюурдэхэ мэтэ эдэ бyхы ажал эхэнэрэй ехэнхидээ хэдэг ажал байха...
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– Би эхэнэрнyyдэй хэдэг эдэ ажал хэжэ ядалдахагyйб. Гансал
намда мансылхые, hy угжахые заажа, харуулжа yгooрэйгты...
Мyнoo би далайн эрье ошоод, саашадаа яаха-хээхэ тухай ухамайлаад ерэхэмни, – гээд, Ринчин хyл дээрээ бодошобо.
– Зай, тиигыш даа, hайнаар бодожо yзэ, – гэhээр, Мэдэгмаа
хорёо соогоо гансааран yлэхэдoo: «Тyрyyшээр ядалдаа, тухашараашье hаа, ямаршье бэрхэшээлнyyдhээ айхагyй yсэд абари зантай,
yхэр жэлтэй хyбyyн байна даа», – гэжэ сэдьхэбэ.
Ринчин досоохи уйдхар гунигаа гаргахаяа Байгалай эрьедэ
ерэжэ, Агваантай уhанда ороhон налуу эрьетэй газарайнгаа хажуугаарнь yнгэрхэдoo, хашарhан мyнгэнyyдые далайн уhа руу шэдээд,
тээ хойнонь байhан yндэр эрье дээрэхи нарhан тужатай тэбсэгхэн
ooдэ гараба. Тиихэдээ тэрэ Мэдэгмаагай хэлэhэн бэрхэшээлнyyд
болон олон табан юумэн тухай бодомжолно. Энхэ-Нугын хойто
тэбсэгэй эрьеын налуушаг yгсyyр тэрээндэ ерээдyйнь бэрхэшээлнyyдые дабаhан мэтэ... Удангyй тэрэ тэбсэгэй талмай дээрэ гараад,
тyyдэг носоожо, дyрбyyлэн тойрожо hууhан газартаа хyрэжэ ерэбэ.
Ногооной ургахаяа болиhон тyyдэгэй хуушан hуури харлана. Тэрэ
Байгал тээшэ хараад, нэгэ шyyрхэ дээрэ hууба. Тиихэдээ тэрэ энэ
yдэрhoo эхилhэн тухашаралгандаа туhа эрижэ, Байгал далайда
зальбарна. Байгал аалин номгон... Гэбэшье, долгинуудай хайр шулуунуудые харшагануулhаар, эрьеэ нэшэн эльбэхэдэнь, хyyеэн
аалиханаар соностоод, нэгэ-хэдэн секундын yгэрхэлooр дахин дабтана. Далайhаа ерэhэн аляа hэбшээхэн Ринчинэй хасарые эльбэнэ.
«Боро эдеэндэ, хyлдэ хyсэд hайнаар ороторнь, басагаяа эндэ
орхилтой гy, али абаад, Улаан-Yдэеэ оролтой гy» гэhэн бодолнууд
Ринчинэй уураг тархи соо хooрсэгэнэлдэжэ, амар заяа yгэнэгyй.
«Мyнoo би энэ харюусалгатай асуудал гансааран шиидхэхэ болоод
байнаб. Яалтайб? Хyн бyхэн мэдэхэгyй юумэ хэхынгээ урда тээ
маргадаг, тyдэгэсэдэг, зyрхэ алдадаг гээшэ ааб даа. Теэд Саарма,
яаба-хээбэшье, минии тyрэhэн yхин ха юм. Тиимэhээ зyрхэ алдаhанай хэрэггyй гээшэл ха. Ядалдаха сагай ерээ hаа, тyрэhэн эхэ эгэшэ
хоёрни байна бшуу», – гэжэ тэрэ сэдьхэhээр, тэбсэгэй талмайhаа
аалихан доошоо бууба. Нэгэ сахали далайн захаар урагша, хойшоо
ниидэхэдээ, тэрэнэй энэ hанамжа шиидхэбэриие буруушааhыень
гy,али дэмжэhыень ойлгохын аргагyйгooр абяа гарана.
Тэрэ Агваанай байдаг гэртэ дyтэлжэл ябана. Hаяхан ажалhаа
табилга абажа, гэртээ ерэhэн Агваан хойто тэбтэгhээ нааша ерэжэ
ябаhан Ринчиниие хараад, хорёогойнгоо газаа табиhан онгосотой
мотоциклойнгоо хажуудахи hандали дээрэ hууба.
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– Зай, нyхэр, ямар шиидхэбэри абабаш? – гэжэ Агваан hураба.
– Ешигмаагай басагаяа yншэн yхибyyдэй гэртэ тушаахаhаань
урид – абаашахамни.
– Тон зyб гэжэ hананаб...
– Би гансал Саармын тyрэhэн эсэгэ гэhэн yнэмшэлгэ саарhагyй
байнаб, – гэжэ Ринчин халаглангяар хэлэбэ.
– Тон зyб. Тиимэ yнэмшэлгэ саарhанай хэрэгтэй болоходо,
бидэ шамайе эсэгэнь гэжэ гэршэлхэбди. Ябаха сагшни дyтэлжэ
байна, манайда ороё, – гэжэ Агваан хэлээд, Ринчиниие дахуулжа,
гэртээ оруулба.
Мэдэгмаа hэриhэн хоёройнгоо hууринуудые hэлгэжэ байба.
Агваан унтадаг таhалгын yyдэндэ ошоод:
– Мэдэгмаа, Ринчин Саармаяа абаашахань. «Мyнoo абаашаагyй hаа, басагаяа yншэн yхибyyдэй гэрhээ абажа шадахагyйб» гэнэ.
Hуури-муури, hy угжатай хооhон шэлдэнь хыш даа, – гэhээр, унталгын таhалга руу оробо.
Ринчин Агваанай хойноhоо дахажа ороод, Мэдэгмаада дyтэлжэ.
– Минии басаган, эсэгэдээ таалуулыш даа, – гээд, шэнээр hуурииень hэлгэhэн yхибyyе абаха гэжэ тонгойбо.
– Ринчин, хyлисэ. Тэрэшни манай хyбyyн. Hайнаар ажаглажа
хараа hаашни, эдэ хоёр ондо ондоонууд байха. Мансынууд соо
байhан эдэнэр шамда томо жэжээрээ, шэг шарайгаараа илгаруулагданагyй. Зай, хажуудамни ерэжэ, басагаяа yбэр дээрээ абажа, таалыш даа, – гээд, Мэдэгмаа hаяхан мансылhан yхибyy хоёр гараараа
дороhоонь yргэжэ, хyл дээрээ бодобо.
Ринчин хоёр гараа урагшань hарбайба. Мэдэгмаа басагыень
гарнууд дээрэнь табяад:
– Зyyн гараараа дороhоонь дyнгэжэ yргэ, баруун гараараа
бэеыень тойруулан тэбэри, – гэжэ заабарилна.
Хадаг абаhан мэтээр эгээн тyрyyшынхиеэ yхибyy абахаяа
байhанаа тэдэнэртэ мэдyyлhэн Ринчин халта аягyйрхэжэ, Мэдэгмаа
гай хэлэгшээр басагаяа тэбэрибэ. Эсэгэ басаган хоёрой харасанууд
тyрyyшынхиеэ уулзашаба. Ринчин тэрэнэйнгээ хасарта уралаа хyргэбэ. Саарма эсэгэеэ хаража байтараа, «ы-ы-ы» гэжэ абяа гаран,
зохидхоноор энеэбэ. Ринчин тэрээндэнь хэмгyй олзуурхаhан юумэн
дэл хабархажа, yшoo дахин энеэлгэхын тyлoo уралнуудаа ниилyyлэн, абяа гарган хyхибэ. Саармын дахин энеэхэдэ, Ринчиншье энеэл
сэбэ.
– Харыт! Ухаа орожо байнал! Али магад, эсэгэмни гэжэ эльгээ218

рээ мэдэбэ гээшэ гy? Агваанай хаа-яахан тэбэрихэдэ, таалаха гэхэдэ,
дурагyйдэгшэл, – гэжэ Мэдэгмаа энеэдэнтэеэ холин байжа хэлээд,
yргэлжэлyyлнэ. – Гар дээрээ yлгыдэхэш хyрoo, орон дээрэ... эндэ
таби... Яагаад мансылхыеш заажа yгэhyyб...
Мэдэгмаагай Саармые яажа мансылха, мансыень задалха, hууринуудыень hэлгэхэ гэхэ мэтэ заабари заршамуудые харуулан
хэлэжэ байхада, Агваан тэдэнэй хажууда байбагyй. Ринчин hонирхолтойгоор харана, заабари-заршамуудыень хадуун абана; ooрooшье мансылна, мансыень задалхадань, Саарма сyлoo болоhон хyлнyyдээрээ эжэ-эхигyйгooр hабаадажа, хyхюутэйгээр энеэнэ; энэ
эрдэмээ тyрэhэн эсэгэдээ харуулхадаа, баярлана хэбэртэй. Тэрэнэй
хажуудань зэргэлжэ хэбтэhэн Агваанай хyбyyн Саарматай, oohэдынгoo хэлэн дээрэ хooрэлдэhэн юумэндэл, абяа yгэлсэнэ.
– Хyлнyyдыень сэхэ табяад, шангаар орёодог байхаш. Тиихэдэшни сэхэ хyлнyyдтэй басаган болохо. Урдандаа эмээлгyйгooр
мори унадаг болгохын тула хyбyyдэй хyлнyyдэй хоорондо зорюута
монсо-сонсо юумэ хабшуулдаг байгаа. Тиихэдэнь маяа хyлтэй хyн
болодог байгаа гэлсэдэг. Теэд мyнooнэй эрдэмтэд тэрэниие буруушаажа, витамин болон огородой эдеэ хоол дуталдаhанай ашань гээшэ
гэжэ хэлэдэг ааб даа. Урдандаа сагаан эдеэн дээрэ ажамидардаг буряадууд огород таридаггyй байгаа бшуу, – гэжэ байжа Мэдэгмаа
Ринчиндэ тyрyyшээр шухала хэрэгтэй болохо юумэнyyдые хэлэбэ.
Энэ yедэ Агваан унтадаг таhалгын yyдэндэ ерээд:
– Харагты!.. Ринчин, энэ рюкзак соо басагаяа hуулгаад, ара
нюргандаа гy, али энгэр сээжэдээ yргэлхэш, – гэжэ хэлэбэ.
– Юу?!. Саарма эд бараан, эдеэ хоол бэшэ ха юм!.. – гэжэ Мэдэгмаа сухалтайгаар хэлээд, ташаагаа тулажа, харасаяа гансата зэбyyн хyйтэн болгоодхибо.
– Бy хараагыш даа, ойлгуулхыемни хyлеэгыш. Энэ рюкзагай
оёоройнь хоёр шэгшэг харыш, – гээд, Агваан таhа хайшалhан углуу
нуудыень харуулба.
– Юунэй тyлoo таhа хайшалбаш?!
– Хоёр хyлoo эдэ нyхэнyyдээр бултайлгаад, досоонь hууха бшуу...
– Бy мээнэглэ! Мансытай yхибyy яагаад мэшээглэхэ гээбши?
Агваан зyбшoohэнoo hамгандаа мэдyyлжэ, yгэ дуугyйгooр тол
гойгоо дохёод, саашаа ябашаба. Мэдэгмаа энеэбхилhээр, yбгэеэ
харан yдэшэбэ.
– Агва-аан, хyлеэ! Hooргoo буса!..
– Ринчин гэрэй эзэнтэй тэрэ унтадаг таhалгынь yyдэнэй богоhо
дээрэ уулзажа, газаа хаяхаяа гаргажа ябаhан рюкзагыень эрижэ
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абаад: – Зyбшyy юумэ дурадхабаш. Мyлхидэг yмдэ yмэдхэхэбди,
хyлдэнь нооhон гy, али сэмбэ шагансаг углахабди. Минии басагаяа
yргэлooд ябахада, таатай зохид байха гэжэ hананаб, – гэбэ.
Агваан оролдожо хэhэн ажалыень Ринчинэй сэгнэхэдэ, баярлажа, энеэбэ. Харин Мэдэгмаа нюдoo бэлтылгэжэ, бэе бэеэ дэмжэлсэhэн эрэшyyлые дураа гутангяар хараба. Ринчин доодо углуунуудыень таhара хайшалhан шэнэбтэр рюкзак yнэрдэбэ.
– Загаhанай нялуун yнэртэй гy? – гэжэ Мэдэгмаа hураба.
– Yгы, yгы, ямаршье yнэргyй! – гэжэ Ринчин мэгдyyгээр харюусаба.
– Ямаршье yнэргyй байха. Би магазинhаа хилээмэ болон эдеэ
хоолой зyйлнyyдые энээн соо хээд, гэртээ асарагшаб. Зай, Ринчин,
ябаха сагшни дyтэлжэ байна, эдеэ шанадаг таhалгадамнай ороё, –
гэжэ гэрэй эзэн дурадхаад, ехэ таhалгадаа оробо.
Ринчин рюкзак Мэдэгмаада yгooд, Агваанай хойноhоо ошобо.
Мэдэгмаа тэрэ рюкзак урбуулжа байжа yнэрдooд, дyтэхэнэ байhан
стул дээрэ табимсаараа, сyлooгyйгooр хyлнyyдээрээ hабаадажа,
гарнуудаа арбагануулан хyдэлгэжэ хэбтэhэн Саармын хажуудань
hуугаад:
– Ээ, хooрхэйхэн, шиниингээ дамжаhаар хyлдэ орохыеш харадаг hайб даа. Мyнoo шимни эсэгэтэеэ хамта ябахашни ха юм даа.
Хэзээ нэгэтэ бидэ хоёр харалсаха гээшэ гyбди, али yгы гy, магад,
харалсаншьегyй байжа болохобди, – гэжэ аалиханаар гyнгэнэн,
нюдэнэйнгoo нулимсые аршаад, шэнэ hууринуудые, мyлхилгын
шэнэ yмдэнyyдые, богони тyриитэй дулаан болон нимгэн оймhонуу
дые суглуулшаба.
Агваан hамганайнгаа бэлдэhэн эдеэ хоол стол дээрэ табиба.
Хоёр эрэшyyл эдеэлжэ эхилбэ... Тэдэ хоёрто хooрэлдэхэ yгэшье олдоногyй... Саармын ябаха болоходо, Агваанай досоо муудажа,
тyбэнгиеэ хаалгуулhан игсуун хyндэ агаарhаа сyлooрхэ гэжэ хоолойгоо заhаад:
– Та хоёрые автобусой тогтодог газарта yдэшэжэ абаашахаб,
– гэжэ арай ёохон yгэлбэ.
Энэ yедэ Мэдэгмаа хоёр угжада бyлеэдхэhэн hy эдеэ шанадаг
таhалгаhаа абаад гарахадаа:
– Hуури болон хубсаhануудыень бэлдэжэ, рюкзак соо багтаажа
ядан хээб. Мyнoo холын харгыда ябахаяа байhан Саармые эдеэ
лyyлхэмни, – гээд, унтадаг таhалгадаа оробо.
– Hайн гээшэ, – гэжэ Агваан hамгандаа хойноhоонь баяр хyргooд, нэмэбэ. – Бидэ та хоёрто хари хyнyyд бэшэ гээшэбди. Ядал220

даха, тухашарха сагай ерэбэл, бидэнhээ хэзээдэшье туhа эреэрэй.
Бидэ хэзээдэшье таанадта гараа hарбайхабди.
– Та хоёр минии басаганда мyнooшье туhа хyргэжэ байнат. Би
таанадай туhалhые бyхы наhандаа hанажа ябахаб. Басаганайнгаа
томо болоходо, таанадта туhалуулhанаа хэлэжэл байхаб, – гэжэ
Ринчин найдуулан хэлэбэ.
Хоёр эрэшyyлэй абяа аниргyй болоод, эдеэлжэ, сайлажа hуухада, Мэдэгмаа ерэжэ, тэдэнэй хажуудань hуугаад, эдеэлхэ хоорондоо:
– Yхибyyд угжаар hy уухалаараа унташаба. Яршаа бэшэнyyд
юм даа. Саармынгаа yнэн ябаха болоходонь, досоомни муудашаба… Нэгэниинь hэрихэдээ, нyгooдэеэ заабол hэрюулдэг, – гээд,
урал дээгyyрээ урихан миhэрэл гyйлгэhэнэй hyyлдэ, халаглангяар
yргэлжэлyyлбэ. – Манай хyбyyн энэ yдэрhoo гансаардахань гээшэл
ха, тиигэhээр дадана ааб даа. Хоюулан эхир yхибyyд мэтээр наадан
yндыжэ, томонууд болохо байгаал даа. Ешигмаагай басагаяа yншэн yхибyyдэй гэртэ абаашаха гэжэ ерэхэдэ, шамайе абаашаа, yншэдэй гэртэ тушаалгахагyйб гээ гэхэбди. Бидэ хоёр Ешигмаада хэлэхэ yгэеэ олохобди даа...
Агваан сарбуугайнгаа часы хараад:
– Тyхеэрхээр, ябахаар болобобди, – гээд, тэдээнhээ тyрyyн hууриhаа бодошобо.
Мэдэгмаа Ринчин хоёр hууриhаа бодобо. Мэдэгмаа унтадаг
таhалгадаа орожо, унтажа хэбтэhэн Саармые таалажа hэрюулээд,
мyлхилгэнэй шэнэ yмдэ yмэдхyyлбэ; нимгэхэн шагансагуудые хyлнyyдтэнь углаба. Нойрыень гэнтэ таhалдуулхадань юм гy, али мyлхилгэнэй yмдэ яаралтайгаар yмэдхyyлхэдэнь дураа гутаа юм гy,
Саарма шашхан бархиржа, хажуудахияа hэрюулбэ. Хоёр yхибyyд
шашхалдаба.
– Аа, hэрибэ гyш, хyбyyмни. Саарма ябахын, хахасахын тэдыдэ
шамайе hэрюулбэ гээшэ, – гэжэ байжа Мэдэгмаа эрхэлyyлээд, тэ
рээндэ самса болон нимгэхэн малгай yмэдхyyлнэ.
Тиигээд тэрэ Саармада рюкзак дороhоонь тааруулжа yмэдхyyлээд, оёоройнь нyхэнyyдээр хоёр хyлнyyдыень татажа гаргаба.
Хоёр эрэшyyл Мэдэгмаада туhалаашьегyй hаа, хажуудань ерээд,
рюкзак таараба гy, али yгы гy гэжэ hонирхон харана. Мэдэгмаа
Саармые рюкзагтайнь yргooд, алынь хоорондуур бариhанай hyyлдэ,
орон дээрэ табяад:
– Агваан, Саармын габа дороо хээд hуухада, алыень yбэдхooхэгyй таатай нэгэ юумэ hана, бэдэрэ, – гэжэ захирба.
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Агваан гэр соогуураа гyйжэ ябажа, богонихон картон, фанерэ
асаржа, hамгандаа yгэбэ. Мэдэгмаа тэдэнииень нэгэ-нэгээр ээлжэ
лyyлжэ байжа, габанууд доронь табяад, рюкзактайнь yргэhэнэйнгoo hyyлдэ, орон дээрээ дахин хэбтyyлээд:
– Эдэшни тааранагyй, дан хатуу байна. Минии хуушаншаг
плати оронойм бyхээгтэ байха, тэрэниие асара, – гэжэ yбгэндoo хэлэбэ.
Агваан гyйдэлooрoo ошоод, hамганайнгаа платиие асарба.
Мэдэгмаа тэрэ платияа монсогойлжо, габанууд доронь табиба.
Ринчинэй рюкзак соо hуулгаhан басагаяа урдаашье, арадаашье yргэлooд yзэхэдэнь, тэрээндэ yбгэ hамган хоёр туhалалсана.
– Басагаяа урдаа yргэлooд ябаашам hураггyй дээрэ гээшэл ха,
хоюулан нюур нюураа харалсажа, хooрэлдэжэ ябахабди, – гэбэ
Ринчин.
Саарма эсэгынгээ нюур харахадаа, гансата абяа аниргyй болошобо. Орон дээрэ хэбтэhэн тэдэнэй хyбyyншье шашхахаяа болибо.
Агваан Ринчинэй yргэлooд ябадаг сyyмхыень абаба.
– Хараба, шагнаба гyт, эдэ хоёрой yгэсэн байжа хooрэлдэхые:
нэгэниинь харгыдань hайн ябахые, нyгooдэнь гэртээ hайн yлэхые?
– гэжэ Мэдэгмаа энеэдэнтэеэ холин байжа хэлэбэ.
Хоёр эрэшyyл, hубарилдаhаар, газаашаа гараба. Мэдэгмаа
мансытай yхибyyгээ тэбэреэд, тэдэнэй хойноhоо яараба. Агваан
хорёогойнгоо yyдые нээгээд, Ринчинэй сyyмхые онгосодоо хэжэ,
мотоциклоо хyршэгэнyyлбэ. Ринчин хорёогой газаа гараад, yхибyyгээ тэбэриhэн Мэдэгмаае хyлеэбэ.
Мэдэгмаа Ринчиндэ ерэжэ, мансытай хyбyyгээ рюкзак соо hуул
гаhан Саарма басаганда дyтэлyyлээд:
– Та хоёр хooрхэйнyyдни, бэе бэетэеэ мyнoo хахаса болобот. Томо
болоходоо, та хоёр бэе бэеэ танихагyй байхат. Гэбэшье, Саарма Байгал далайгаа харахаяа тyрэhэн эхынгээ тоонто нюытаг – Энхэ-Нуга
ерэдэг байгаарай даа. Саарма, харгыдаа hайн ябажа, тyрэhэн эсэгынгээ хото-городойнь гэртэ хyрыш даа, – гэбэ.
Ринчинэй басагантаяа тэрэнэй онгосодонь hуухалаар, хара
хyхэ утаа бушхуулан мотоциклой холодожо эхилхэдэ, Мэдэгмаа
баруун гараа арбагануулhаар, гэрэйнгээ хорёогой газаа yлэбэ.
4
Улаан хирпиисээр баригдаhан, болбосон тyхэлтэй, табан дабхар гэрэй нэгэ yyдэндэ зогсоhон буряад ород хоёр хyгшэдэй хажууда
жолоошон таксигаа байлгаад, машинаhаа гарахалаараа:
222

– Амар сайнууд! Та хоёр хyгшэд, энэ нарай yхибyyнэй хyгшэн
эжынэр гyт? – гэжэ асуугаад, харюу хyлеэнгyйгooр: – Намайе, маанадые хэншье угтахагyй, машинынгаа дохёо бy yгэ гээ юм, – гээд,
машинынгаа хойто yyдые нээбэ.
Хани хyгшэнтэеэ хooрэлдэжэ байhан Мария Михайловна арын
hуурида hууhан Ринчиниие танижа, бушуухан хажуудань ерээд:
– Би хyдэлмэришэдэй хамтын байрын олон хyнyyдэй эжы гээ
шэб. Хyбyyгээ yхибyyтэйнь угтахал ёhоороо угтабаб! – гэжэ баяртайгаар хэлээд, рюкзагтай yхибyyень Ринчинэй yбэр дээрэhээ
абажа, жолоошондо баяр хyргэбэ.
Таксиин жолоошон багаханшье hаа, досоонь пyсхытэр юумэ
хэhэн сyyмхэ нyгoo хyгшэндэ барюулаад, Ринчинэй hарбайhан харгын тyлбэри мyнгэ абаад, hайн hайханиие бyгэдэндэ хyсooд, машинадаа hуужа, хажуу тээхи гэрэлдээ тэдэниие хараhаар, аалиханаар
тэндэhээ холодобо.
– Хэдыдэхи дабхарта байра абаа hэмши? – гэжэ Мария Михайловна hонирхобо.
– Хоёрдохи, нэгэл таhалгатай, нэгэл кухнитай юм даа. Байрымни сонхонууд саашаа харадаг…
– Дуулаа, дуулаа hэм. Байратай болохо гээшэ мyнoo ехэ хэрэг,
– гэжэ Мария хyгшэнэй хэлэхэдэ, Саарма абяа yгэhooр hэрижэ, шаш
хажа эхилбэ.
Yнинэй нарай yхибyy гар дээрээ абаагyй тэрэ хyгшэн Саармые
hаатуулха гэжэ хэлэнэйнгээ yзyyр бултайлгаад, иишэ-тиишэнь
тyргэ-тyргooр хyдэлгэбэ. Ринчин дyйгyйгooр басагаяа тэрэ хyгшэнhoo абажа, гар дээрээ yлгыдэhooр, болбосон тyхэлтэй гэрэйнгээ yyдэндэ ерэбэ. Мария хyгшэн подъездын yyдэ нээжэ, Ринчиниие
урдаа табяад:
– Бy унаша, доошоо хараад яба. Байрынгаа yyдэндэ хyрooд, басагаяа намда yгooрэй, yyдэеэ ooрoo нээхэш, – гэжэ хойноhоонь хэлэбэ.
Саарма эсэгынгээ ябадалда yлгыдyyлhэн шэнги болоходоо,
бархирхаяа болиhон аад, алдахагyй гэжэ шангаар тэбэриhэндэнь
гy, али тогтоhондонь дурагyйлхэжэ, дахин бархиржа эхилбэ.
– Саарма, бy бархирыш даа, гэртээ ерээбди, – гэжэ аргадан
байжа, Ринчин суургынгаа забhар нyхэ руунь тyлхюурээ оруулжа
ядан тyдэгэсэнэ.
– Намайе yyдэндээ хyлеэгээрэй гэбэ бэшэ hэн гyб! Басагаяа бy
алда! – гэжэ хэрэлсын гэшхyyрээр ooдoo гаража ябаhан хоёр хyгшэдэй нэгэн – Мария Михайловна дуугарна.
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– Oohэдынгoo байрын yyдэндэ ерээбди, – гэжэ Ринчинэй харюусахада: «Хэн бэ?» – гэhэн эхэнэрэй шэнгэн хоолой yyдэнэй саанаhаа соностобо. – Биб, биб, Ринчин!..
Yyдэн нээгдэжэ, гэрэйнгээ халаад yмдэhэн, урихан шарайтай
Ринчимаа тэрэниие угтажа, мэндэшэлээд:
– Намда yгыт? – гээд, хоёр гараа hарбайба.
– Тyрyyн байрадаа ороhууб. Yyдэнэй богоhо дээрэ юумэ yгэдэг, абалсадаггyй гэжэ урданай ёhо биигшэ, – гэhээр, Ринчин байрадаа орожо, басагаяа Ринчимаада yгэбэ.
Ринчимаа гайхаhандаа нюдoo хёрбойлгон, уралаа жэмылгэжэ,
рюкзак сооhоо хyлнyyдээ бултайлгаhан yхибyyе хараад, вальсын
аялга гyнгэнэн, yyдэн багтаа эрьелдэбэ. Хара багаhаа олон дyyнэрээ харууhалан абахадаа, дyй дyршэлтэй болоhон Ринчимаагай гар
дээрээ yлгыдэн эрьелдэхэдэ юм гy, али вальсын аялга шагнахадаа
юм гy, Саарма аниргyй болошобо. Тиихэдэнь Ринчимаа гансата
эрьелдэхэеэ болижо:
– Эдеэлхэеэ hанаа бэшэ гy? – гээд, уралаа хасартань хyргэбэ. –
Ямар хooрхэн басаган гээшэб?!
– Тиигээл байха даа, yгы гэбэл, дороо норгоо. Шамайе эндэ
байха гэжэ hанаагyйлби, – гэжэ Ринчин баяртайгаар хэлэбэ.
– Ахай орхигшо нyгooдэ тyлхюурыетнай намда yгooд: «Гэ
рыень сэбэрлээд бай. Басагаяа асархаяа ябанхай», – гэжэ хэлээ юм.
Нээрээ – дороо норгоо хадаа, – гээд, Ринчимаа хэбтyyлхэ газар, hуу
рилха бyд гэр соогуур хараашалба.
– Эндэ, эндэ асара. Эндэ таби, – гэжэ Мария Михайловна хэлээд, ори гансахан орон тээшэ ошобо.
Мария хани хyгшэнтэеэ тэдэнэй абаад ерэhэн сyyмхэ уудалжа,
hуури бэдэрhээр, олобо. Ринчин байра дээрээ эрьелдэжэ байжа хараашална. Тэрэнэй нюур баяраар билтарна. Шала угаагдаhан, хананууд сагаагдаhан, сонхонь хyшэгэтэй болонхой байба. Стол дээрэхи уhатай шэл домбохон соо hуулгаhан томошог дэльбэтэй, гоё
hайхан сэсэг дэлгyyр дээрэхи армянуудhаа худалдажа абаа хэбэртэй. Hаяхан сагаадаhан избёосхын yнэр таhалгаар дyyрэн хангалтана. Стол дээрэхи шэл домботой сэсэгэй yнэр избёосхын yнэрые
yгы болгохо гэжэ гэр соогуурнь утажа арюудхаhан санзайн yнэртэй
холисолдон анхилна. Бушуу тyргэнooр хyдэлжэ, гарайнгаа yзyyрээр
гэрэйнгээ ажал хэжэ hураhан Ринчимаа эдэ бyгэдые хээ юм байна
гэжэ Ринчин тухайлжа, сэдьхэлдээ бyтyyхэн баярлана.
– Ши, басаган, нарай yхибyy hуурилжа шадаха юм гyш? – гэжэ
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Мария Михайловна Саармые рюкзагhаа hугалан абажа байhан
Ринчимааhаа hурахадаа, хамhалсахаар бэлэн хажуудань зогсобо.
– Шадахаб...
– Хаанаhаа?.. Би шамда туhалалсаhууб, – гээд, Мария Милайловна Ринчимаада хамhалсажа эхилбэ.
– Би олон дyyнэрээ абалсаа hэм даа.
– Зай, зай, дээрэлхyyгээр hураhандамни, намайе хyлисэ. Шамайе хараhан шэнгиб, теэд hананагyйб. Ши Ринчинэй хэн болонош? Yлyy асуудал hурабални, yшoo дахин хyлисэ...
– Гэмгyй дoo. Хамтынтнай байрада Ринчинтэй хамта байдаг
Баирай дyy гээшэб.
– Ээ-э! Нээрээ, тиимэлши. Эдеэлхэ, ундалха сагынь болоhон
байха, – гээд, Мария хyгшэн Ринчин тээшэ эрьежэ хараба. – Хyхэлтэтэй угжыень асараа гyш?
– Асараа, асараа! – гээд, Ринчин резинэ хyхэлтэтэй хоёр зуун
табин граммай шэл соо хэhэн hy багахан сyyмхэ сооhоо гаргажа,
тэрэнээ Мария хyгшэндэ yгэбэ.
Мария хyгшэн шэлтэй hyеэ альган дээрээ гаргажа, тэрэнээ амталаад:
– Гашалантаа, уулгажа болохогyй. Бусалгажа хyргэhэн уhан
бии гy? – гэжэ hураба.
– Би энэ бэеэрээ hy олоод асарhууб, – гээд, Ринчимаа ябадалдаа
сеткэ толгойнгоо пулаад хоёрые абаад, yyдэн тээшээ яараба.
– Ринчимаа, хyлеэ! Би шамда мyнгэ yгэhyyб! – гэжэ Ринчин хойноhоонь хэлэбэ.
– Мyнгэн хэрэггyй! Намда бии! – гэhээр, Ринчимаа подъездынгээ гэшхyyрээр доошоо гyйшэбэ.
Мария хyгшэн ooрынгoo баряад ябаhан сyyмхэ уудалба. Ринчин уhа бусалгаха гэжэ эдеэ шанадаг таhалгадаа оробо. Мария хyгшэнэй хани тэрэнэй хойноhоо эдеэ шанадаг таhалга тээшэ алхалшаба. Тиигээд лэ Ринчинэй гэр соо хyл хooрсэг эхилшэбэ. Ринчинэй
зайн галаар хyдэлдэг плиткэ дээрэ байhан усхабардаагай хабхаг
абахада, hаяшаг шараад болюулhан котледyyдhээ уурал гараба.
Хажуудахи кастрюлиин хабхаг абахадань, хартаабхын пюреhээ халуун уурал гараадхина. Тэрэнэй гyсын хажуу талыень барихада,
гарыень халааба. Сайшье бэлэн. Тиимэhээ тэрэ Ринчимаагай эдеэ
шанаад, хyлеэжэ байhыень мэдэбэ. Танигдаагyй хyгшэн багахан
амhартада хyйтэн уhа кранhаа гоожуулаад, тэрэ плиткэ дээрэнь
табиба. Мария хyгшэн тэдээндэ ерэжэ, яблоко угаагаад, сайн халбага абаад, тохоногоороо Ринчинэй баруун сарбууе тyлхижэ: «Хой225

ноhоом яба», – гэжэ уряад, орон дээрэ хэбтэhэн Саармын хажууда
зэргэлэн hууба.
– Hайнаар хаража аба, иигээд яблоко хюhажа, yхибyyндээ
эдюулдэг байгаарай, ехэ бэшээр, – гээд, тэрэ хyгшэн сайн халбагаар
яблоко хюhажа, тэрэнээ yхибyyнэй аманда абаашаба.
Угжа хyхyyлхэнь гэжэ hанаhан Саарма хyхэлтын бэшэ байхада,
хэлээрээ тэрэнииень тyлхижэ аманhаа гаргаад, ууха унда эрижэ,
уралнуудаа шоб-шобхон хyдэлгэбэ. Мария хyгшэн сайн халбагаар
обойтор хюhаhан яблокоёо Саармын дээдэ урал шударуулан абахадаа, тэрэнээ аман соонь yлooбэ. Саарма нюдoo анижа байжа, амтыень yзooд залгихадаа, амаяа ангайлгаба.
– Саара иимэ эдеэ эдижэ yзooгyй байгаал хаш. Яблокын амта
мэдэхэдээ, амаа ангайлгажа, yшoo эрижэ байхыень харана гyт? –
гэжэ Мария Михайловна хэлээд, хyхюунээр ташаганаса энеэбэ.
– Саара бэшэ, Саарма, – гээд, Ринчин хоёр хyгшэдтэй хамта
аалиханаар энеэбэ.
– Саарма, Саарма. Ямар hонин нэрэ гээшэб! – гэжэ Мария хyгшэн тэрэниие эдеэлyyлхэ хоорондоо хэлэнэ. – Саарма гээшэ Байгалай hалхин бэзэ...
– Тиимэ, тиимэ, – гэбэ тэрэнэй хани хyгшэн.
Ринчин басаганайнгаа яблокын пюре амтархан эдихэ бyхэндэ,
хамhалсаhан юумэндэл, амаяа ангайлгана: залгихадань, аман соогоо сугларhан шyлhoo залгина.
– Ринчин, басагатайшье, нэгэ таhалгатай байратайшье болобо
гээшэш. Мyнoo hамга абахашнил yлoo, – гэжэ Мария Михайловна
yхибyyдэйнгээ хойноhоо hанаагаа зободог тyрэhэн эхэнь мэтээр хэлээд, аниргyй боложо, Саармые яблокын пюреэгээр эдеэлyyлhэнэй
hyyлдэ, yргэлжэлyyлбэ. – Магазин ошогшо энэ басаган нюдэндэмни
уриханаар харагдаба. Ажалша бэрхэ, yхибyyдтэ мээхэй гэжэ ажаг
лабаб. Байрыеш hаяхан сагаадаhан избёосхын yнэр гутана. Бай
рыешни ямар сэбэр болгооб даа? Та хоёрто зорюулжа, армянууд
hаа сэсэг худалдажа абаад, стол дээрэхи домбо соош hуулганхай
байна. Ши гансааран энэ нарай басагантаяа байхадаа – зобохош.
Би сyлooтэйдoo шамда орожо байхаб. Гэрэйшни ажал хэхэ, баса
гыешни харалсаха, абалсаха эхэнэр хэрэгтэй. Энэл басага hамга
абалши, шамда дуратай гээшэл ха…
– Yгы. Намhаа оло дyy юм... Энэ басаган ooрынгoo наhанай
хyндэ хадамда гарана ааб даа.
– Тиигэжэ бy хэлэ, тиигэжэ бy hана. Инаглахада – наhанай
илгаа yгы юм. Би энэ басаганай зэргэ ябахадаа, дайнhаа бусаhан,
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энгэр сээжээрээ дyyрэн орден, медальнуудтай, тулуур тулаhан, нам
hаа хорин наhа аха офицертэ дурлашоод, хадамда гараа hэм. Тэрэ
yбгэмни шэг шарайгаар сэбэршье, жэбжэгэр сэхэ бэетэйшье бэлэй.
Ooрын наhанай, мyн нэгэ хэды наhаар дyy эхэнэрнyyд дyyрэн байгаа hааб даа. Теэд тэдэнэр тэрэниие дохолон эрэмдэг гэжэ голоhон
байгаал ха. Тэрэ ooрooшье намайе тyрyyшээр оло дyy, хуби заяандамни жаргал yгэхэгyйб гэжэ hанадаг байгаа. Минии yбгэнтэеэ зэргэлэн, гудамжаар ябахада, эсэгэ басаган хоёр гэжэ hанадаг, hамганиинь гэжэ мэдэхэдээ, намайе тэнэг басаган гэжэ хэлсэдэгшье hэн...
Би тэрээндэ хадамда гараhандаа, огтошье халаглагшагyйб. Минии
хyдэлжэ байhан ПВЗ-дэ парторгоор олон жэлдэ хyдэлoo юм.
Хyбyyн басаган хоёртой болоо hэмди. Тэдэнэрни холын хото-городуудта мyнoo байдаг. Намайе сугтаа байхые гэртээ уридаг. Би эндэhээ… yбгэнэйнгoo мyнхэ нойроор нойрсоhон газарhаа хайшаа
холо ошохобиб даа? Жэл бyхэндэ yхээриин газарта ошожо, yбгэнэйнгoo хyyрэй хорёо соохиие сэбэрлэгшэб, амиды сэсэгyyдые
табигшаб; хоюуландаа нэгэ-нэгэ рюмкэ аягалаад, залуу наhаяа дурсагшаб. Нyхэрни yшoo олон жэлдэ ажаhууха аад, хуушан шархаhаа
боложо, хоёр yхибyyдэйнгээ жаргалые, аша, зээнэрээ харангyй
наhа бараа hэн… Би шамайе сэбэр hайхан артисткадаа дуратай
гэжэ мэдэгшэб. Теэд тэрэшни тyрэhэн yхибyyгээ хаяад, гастрольдо
ябана ха юм. Тиимэ эхэнэрые манайхяар «кукушка» гэжэ нэрлэгшэ.
Иигэжэ хэлэhэндэмни, хyлисэ намайе, – гэжэ Мария Михайловна
хэлээд, Саармын аманда яблокын пюре хэбэ.
– Эхэнэр хyн гээшэ дээдэ эрдэмгyйшье hаа, гэрэйнгээ ажалые
жэншэдгyй хэжэ шадаха байха ёhотой. Тиимэhээ энэ залуухан басаганай шинии hамган болоо hаань, бyхы наhандаа жаргалтай hуухаш. Хyдэлмэришэдэй хамтын байрын залуу хyбyyдые, тэрэ тоодо
шамайе ooрынгoo yхибyyн шэнгеэр hанагшаб. Инаглалганда наhанай илгаа yгы гэжэ мэдэ! Энээниие би ooр дээрээ yзэhэн байнаб...
«Хамтымнай байрын yyдэнэй харуулшанаар хyдэлдэг энэ хyгшэн ooрынгoo жаргалые жэшээ болгожо, намда хэлэбэ. Бишье
баhал эрэмдэг болонхой гээшэб. Гyлмэр залуухан Ринчимаада
бyхы наhандань жаргал yгэхэеэ мэдэнэгyйб. Hанаагаа намда зобоходоо, намайе тэрээнтэй хамтарха hаа гy гэжэ «инаглалда наhанай
илгаа yгы гэнэ» гээшэ ааб даа», – гэжэ Ринчин сэдьхэжэ, Мария
Михайловнагай заабари-заршам хэлэхыень дуугай шагнана.
Мария Михайловна яблокын хахадые хюhажа, Саармые эдеэ
лyyлээд, баяртайгаар ooгшooн миhэрhэнэйнгээ hyyлдэ:
– Ринчин, басагандаа эды шэнээниие эдеэлyyлдэг байгаарай.
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Магазин бyхэндэ yхибyyдтэ эдеэ хоол бэлдэдэг кухнидашье иимэ
шyy эдеэн хоол элбэг байдаг. Ooрынгoo участогой врачhаа тамгатай, бэшэгтэй саарhа абаад, тэндэhээ миинтээр абахаш, – гэбэ.
Энэ yедэ Ринчимаа эдихэ хоол сеткээр дyyрэн хэнхэй юумэ
гэртэ оромсоороо, yyдэнэй дэргэдэ гуталаа тайлаад, хyл нюсэгooр
эдеэнэй таhалгада ороходоо:
– Яагаа абяа шэмээгyйбта? Унтаа гy? – гэжэ шэбэнэн hураба.
– Тиигээ, тиигээ. Холын харгыда эсээ, аяшархаал хаш, – гээд,
Мария Михайловна yбэр дээрэнь унташаhан Саармые дyмyyхэнээр
орон дээрэ табиба; Ринчин хани хyгшэдые дахуулжа, эдеэнэй
таhалгада оробо.
Ринчимаа магазинhаа абаhан юумэнyyдээ тэдэнэртэ харуулжа,
сеткэhээ гаргажа, стол дээрэ табиба. Ринчин Ринчимаада баяр хyргэбэ. Мариин хани хyгшэн электроплиткэ дээрэ бусалhан уhан халуун зандаа гy гэжэ шалган, амhартынь барижа yзэнэ; тэрээнhээ
халбагаар удхан амтална. Ринчимаа гэртэнь ороhон хyгшэд болон
Ринчиниие столдо hуулгаад, хартаабхын пюретэйгээр котледyyдые
блюдцэнyyдтэ хэжэ, урдань табиба. Ринчин hэрээ болон хилээмэнэй зyhэмэгyyдые тэдэнэртэ тараажа yгэбэ. Мария хyгшэн Саармын дороо норгоhон hууринуудые шала дээрэ хаяhанаа Ринчи
маада хэлэбэ.
– Таанад эдеэлэгты. Би эдеэлээд байгаа hэм, hууринуудыень
угаахам, – гээд, Ринчимаа эдеэнэй таhалгаhаа гараба.
– Хараба гyш? Залхуу hаа, hуури угаахаяа хойшолуулха байгаа.
Иимэл ажалша бэрхэ hамган шамда хэрэгтэй, – гэжэ Мария Михайловна Ринчиндэ шэбэнэбэ.
– Таанад эдеэлэгты. Би хамhалсаhууб, – гээд, Ринчин hууриhаа
бодожо, басаганайнгаа hууринуулые угаалсахаяа ванна руу ошобо.
– Орхигты. Yрoohэн гараараа яагаад угаахабта, би угаахаб.
Танайда ерэжэ, hууринуудыень, хубсаhануудыень угаажа байхаб,
– гэжэ Ринчимаагай хэлэхые хоёр хyгшэд элихэнээр дуулаба.
Ринчин зyбшoohэнoo мэдyyлжэ, толгойгоо дохёод: «Нэгэл аргыень олохол байхаб, теэд яагаад?» – гэжэ сэдьхэhээр, сайлажа hуу
hан хyгшэдтэ бусаба.
Тэдэ хоёрой хooрэлдooе дуугай шагнажа байhан Мария Михайловна энеэбхилhээр, хyл дээрээ бодошобо. Тэрэнэй хани хyгшэншье бодобо.
– Бидэнэр ябахаар болобобди. Басагыешни харабабди. Басагаяа асарhааршни – амаршалнаб! – гэhээр Мария Михайловна эдеэ
нэй таhалгын богоhодо хyрooд: – Ринчимаа-а, ерэжэ, хамhалсажа
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байгаарайш. Хэрбээ зyбшooгoo hаатнай, бишье сyлooтэйдoo ороод
гарадаг байхаб, – гэжэ нэмэбэ.
– Зyбшooл эриhэнэйтнай хэрэггyйл. Танда, таанадта манай гэрэй yyдэн хододоо нээлтэтэй байха, – гэжэ Ринчин хэлээд, баяр хyргэбэ.
Ринчимаа нойтон гараа фартугтаа аршаhаар, ваннаhаа гаража,
унтажа хэбтэhэн Саармын ороной хажуудахи стул дээрэhээ хyгшэнэй сyyмхэ абажа, эзэндэнь yгooд, баяр хyргэбэ.
– Hайнши даа. Hайн байгты. Та хоёрто хooрэлдэхэ, зyбшэхэ
юумэн олон хэбэртэй. Дахин уулзатараа баяртай, – гээд, Мария
хани хyгшэнтэеэ газаашаа гарадаг yyдэн тээшэ ошобо.
Ринчин тэдэнэртэ yyдэеэ нээбэ. Мария Михайловна yyдэнэй
богоhын наанань тогтоод, яагаад hy хooрyyлхэ, бyлеэдхэхые залуушуулда заабарилаад, хоёрдохи дабхарай талмайда гараhан хани
хyгшэнэйнгoo хойноhоо яараба.
5
Yхибyyгээ hахихын тyлoo ажалhаа болиhон Ринчин газаашаа
гаража, хилээмэ болон энэ-тэрэ эдеэ хоол худалдажа абаха ажалтай
болобо. Нэгэ танилайнгаа хуушаржа хахарhан коляска бэлэглэхэдэ,
тэрээнииень мылдэжэ байжа угаагаад, хахархайдань мэдэгдэхээр
бэшээр халааhа табяад, гудамжа болон сквер соогуур басагаяа сэбэр агаарта сэнгyyлдэг болобо. Коляска соо хэбтэhэн басаганайнгаа нюур дээрэ хонхо бyлбэнyyр зохёон yлгэбэ. Тэрэ бyлбэнyyр
хонхо жэнгирхэдээ, yхибyyень hамааруулжа, yргэхэ нойрыень хyргэдэг. Коляскатай yхибyyгээ тyлхеэд, эдеэ хоол абахаяа магазинда
ороходонь, уташаг оошорто зогсогшод yрoohэн гартай хyниие
хайрлажа, урдаа оруулдаг болобо.
Ринчин тэрээндэнь олзуулхан амташаба.Тэрэнэй хэды дахин
эдеэ хоол абахаяа магазин ороходо, наймаашад тэрэниие таниха
болоод:
– Наашаа ерэгты! Оошоргyйгooр абагты! – гэжэ уридаг, далладаг байба. Оошорто зогсогшодой дунда нэгэн тэрэниие hамгатай,
yгыень мэдээгyй аад:
– Эрэмдэг болоhон энэ yбгэеэ зараад, гэртээ амаржа хэбтэдэг
ямар мэхэтэй, ямар ямбатай hамган гээшэб? – гэжэ хамар дороо
гyнгэнooд абаба.
Гэбэшье, тэдэнэр hамгагyй эрэмдэг эрын басагаяа гансааран
тэнжээжэ байhые мэдэхэдээ, яагаад yншэрhые мэдэхэ гэжэ hэмээ
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хэнээр хyнyyдhээ hурагшалаадшье yзoo, теэд эсэгэ басаган хоёрой
yншэрэлгые мэдэхэ хyн дyтэ наашашье байбагyй.
Энэ ушарал оршон тойрон ажаhуугшадай дунда сахилгаан тyргooр тараба. Нэгэ yдэр хотын газедэй корреспондент тэрэнэй нам
тар бэшэхэеэ гэртэнь ерэбэ.
Ринчин тэрээндэ намтараа хooрэхэеэ таhа арсаад:
– Би ямаршье баатаршалга хээгyйб. Басаганайнгаа хyлые
дyрooдэ, гарыень ганзагада хyргэхэ эсэгэнь байhан минии нангин
уялга гээшэ. Энээн тухай газетэдэ бэшээ hаатнай, эндэ байха аргагyй боложо, хyнэй нюдэнhoo холодожо, хyдoo гy, али хайшааб даа,
холын нютаг ошохо баатай болохоб. Эсэгэ басаган хоёр тухай статья бy бэшэгты гэжэ гуйнаб, бэшэхэгyйб гэжэ yгэеэ намда yгэгты,
– гэбэ.
Тиихэдэнь ехэ hонин ушарал олобоб гэжэ сэдьхэлдээ баярлаhан корреспондент статья бэшэхэгyй тухайгаа Ринчиндэ yгэеэ
yгэжэ, ажалдаа бусаа hэн. Ринчин зэргэлжэ хоюулан нэгэ орон дээрэ
унтадаг басагаяа гар дээрээ абаха, хэбтyyлхэ, эдеэлyyлхэ, hуурилха,
hуури болон yмдэдэг нимгэн хубсаhануудыень угааха гэхэ мэтэ эхэ
хyнэй хэдэг ажал ганса гараараа хэхэдээ, шадамар бэрхэ болонхой.
Гэбэшье, тэрэнэй басагаяа угаахадаа ядалдахадань, Ринчимаа
ерэжэ угаадаг байба. Тиигээд Ешигмаа ерээд, yншэдэй гэртэ yрдижэ yгэнэ аа гy гэhэн бодолнууд Ринчинэй сэдьхэлые yдэр бyхэндэ
зобоожо, Хойто зyгэй сэбдэг хyйтэн орондо ажаллажа байhан
тyрэhэн эхэ эгэшэ хоёртоо бэшэг бэшэжэ, харгын мyнгэнэй ерэхые
хyлеэнэ.
Yсooхэн yдэрэй yнгэрooшье hаа, Ринчиндэ саг тогтошоhон шэнгеэр hанагдана. Нэгэ yдэр басагаяа коляска соонь хэбтyyлээд, аймагай нэгэ эмхи зургаанда орожо, басаганайнгаа тyрэhэн-гараhан
данса саарhыень абаад: «Хэзээ ерэхэ мyнгэн бэ? Yшoo дахин телеграмма эльгээхэмни гээшэ гy?» – гэжэ сэдьхэhээр, байдаг гэртээ ерэбэ.
Гэрэйнь газаахи hандали дээрэ hуугаад, тэдэниие хyлеэжэ
байhан Ринчимаа гyйдэлooрoo урдаhаань угтажа, амар мэндэеэ айладхамсаараа, уриханаар энеэбхилэн, Саармын нюур дээрэхи нааданхай хонхо бyлбэнyyр хургаараа дайраба. Хонхын жэнгирэлдэхэдэ, hэрюун хэбтэhэн Саармын хyхюутэйгээр абяа гаран
энеэхэдэнь, Ринчимаа хабархан баярлаад:
– Намайгаа танижа байнал!.. Саармахан, амар мэндэ!.. Хаагуур
сэнгээд ерэбэш? Сэсэрлигхэн соогуур гy? – гэхэ мэтээр hураба.
Хари хyнэй hурабал, тэрэ бэшyyрхэдэг hэн. Нээрээшье хyлгyyлшэбэ ехэл таниhан шэнгеэр энеэхэдэжэ, Ринчимаада гарнуудаа
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арбагануулан yгэлнэ. «Yхин хадаал эхэнэрэй шэнгэхэн хоолойдо
дуратай гээшэл ха, намда иитэрээ энеэгшэгyй юм лэ. Хyбyyн hаа,
намда энеэжэшье болохо байгаа», – гэжэ Ринчинэй атаархангяар
сэдьхэжэ зогсоходо, Ринчимаа коляскыень тyлхиhooр гэртэнь
ерээд, басагыень коляска сооhоо yргэн абаба.
– Yмдэниинь – хуурай. Та хоёр нилээн удаан газаагуур сэнгэ
бэлтэ! – гэжэ хэлээд, Ринчимаа байрадань оромсоороо, мyлхидэг yм
дыень шобтолжо, аладаа хабшаад: «Пши-пши. Шээ даа, бэрхэ болохош», – гэхэдэнь, Саарма шала дээгyyр шээбэ.
«Пши-пши» гэжэ басагаяа шээлгэдэг болохо юм байна», – гэжэ
Ринчинэй сэдьхэн байхада, хэншьеб гэрэйнь yyдые тоншобо.
– Ахай ерээ байха, – гэжэ Саармада yмдыень yмэдхyyлжэ hуу
hан Ринчимаа мэдээрхэбэ.
Ринчинэй yyдэеэ нээхэдэ, почтальон эхэнэр гэртэнь орожо,
мyнгэнэй ерэhэн тухай извещени, телеграмма yгooд, гарыень табюулжа:
– Yглooдэр абаарайгты, – гээд, гэрhээнь гараба.
Мyнгэнэй ерэhэндэ баярлаhандаа, Ринчин телеграмма уншаад,
хэды мyнгэнэй ерэhые hонирхон извещени харашаба. Тиихэдэнь
Саармые тэбэриhэн Ринчимаа yyдээр гаража ябаhан почтальоной
хойноhоо баяр хyргэн хэлэжэ yрдибэ.
– Яараха, yрдихэмни шухала, – гэжэ Ринчин ooрooшье мэдэнгyйгooр, hyyлэй yедэ сэдьхэлдээ шэбшэдэг yгэнyyдээ хэлэбэ.
Саармые тэбэриhэн Ринчимаа тэрэнэй хажууда ерээд:
– Хайшаа яараха, yрдихэ гэбэт? – гэжэ гайхангяар асууба.
– Тон hаядаа Саарма бидэ хоёр минии тyрэhэн эжыдэ ошохомнай. Эгэшэ эжы хоёр Хойто зyгэй сэбдэг хyйтэн орондо байдаг юм.
«Ерэгты. Угтахабди» гэhэн телеграмма эльгээгээ, – гээд, Ринчин
басаганайнаа хасар таалаад абаба.
Ходол эдэ хоёртой уулзажа, харалсажа байхаб гэжэ hанадаг,
сэдьхэлэйнгээ оёорто Ринчинэй инаглалые бyтyyхэн досоогоо найдан хyлеэдэг Ринчимаа эдэнэртэй хахасаха болоhондоо, зyрхэ сэдьхэлээ. Гэбэшье, Ринчинэй Саармын эхэhээ тэрьедэжэ холо ошохо
гэhые, тэдэнэй хоорондо ямаршье инаг сэдьхэлэй yгы байhые тухайлhан Ринчимаа:
– Тэндэhээ hooргoo бусаха гyт? – гэжэ hураба.
– Басагаяа тэжээжэ, тэдхэжэ yндылгэхэ, гарыень ганзагада,
хyлыень дyрooдэ хyргэхэ хyн би гээшэ бэзэб даа. Хэзээ hooргoo бусахаяа мэдэнэгyйб...
– Hooргoo бусаагyй hаа, энэ гэр байраяа яахабта?
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– Энээн тухай бодоогyй ябанаб… Минии удаанаар ябашоо hаа,
ондоо хyндэ энэ квартирыемни yгэхэ болоно. Тиимэhээ, минии
hooргoo бусатар, Баир ахыешни байлганаб гэhэн мэдyyлгэ-расписка
бэшэжэ yлooхэб. Училищияа дyyргээд, эндэхи поликлиникэдэ
ажалладаг болоболшни, шамайе энэ байрадаа байлгажа магад...
Тэдэ хоёрой хooрэлдэhooр, Саармые эдеэлyyлhээр байхада,
yдэшын наран хадын саана орожо, газаа боро хараан буужа эхилбэ.
Энэ yедэ Баир бии боложо, эдеэнэйнь таhалгада оробо. Хоёр
эрэшyyл ажал хэрэг тухайгаа ярилдажа эхилбэ. Баир амаралтын
yдэрнyyдтэ хотын захаархи зуhаландаа байгшадта теплицэ болон
шэнэ гэр барижа байгаа юм ха.
– Намтай гурба, заримдаа хоёршье болоод ажал хэнэбди.
Яhала олзо ологшобди. Амаралтын yдэрнyyдтэ Саармые Ринчимаа
гаар hахюулаад, та бидэнтэй хамта ошолдогты, – гэжэ Баир дурадхаба.
– Болохол байгаа. Теэд yрoohэн гартай би хэр ехэ юумэ хэжэрхихэбиб даа? Бусадшни олзоёо хубаалдаха болоходоо, намда дурагyй байха, – гэбэ Ринчин.
– Танайл аха татаhан харгы ха юмта, – гэжэ ахынгаа хэлэхые
Ринчимаа тодожо абаад:
– Ахай, эдэшни yглooдэрhoo ябаха гэжэ байна, – гэбэ.
Баир yргэн хара нидхэеэ буулгажа, нюдэеэ хёрбойлгоод:
– Хайшаа? – гэжэ hураба.
– Хойто зyгэй сэбдэг хyйтэн орон уруу. Ринчин Дабаевич энээн
тухай танда хэлэhэн байха, мартаа аалта? – гээд, Саармые тэбэриhэн Ринчимаа тэдэ хоёрой хooрэлдooндэ hаалта хэхэгyй гэжэ
саада таhалга руу оробо.
Баир дyy басаганайнгаа тэдэ хоёрые ooрhoo холо табиха дурагyйе тухайлбашье, Ринчиниие эндээ байлгажа, тогтоожо шадахагyйгoo мэдэжэ, аниргyйхэн hууна. Ринчин Баирта сай аягалба. «Ажалаймни багша нарай yхибyyгээ абаад, холын харгыда гарахадаа,
тухашарха, ядалдахал даа», – гэжэ ухаан бодолоо гyйлгэн, hанаа
yнooндэ абтажа, сай ууна, тоhотой хилээмэ эдинэ, тиихэдээ Ринчин
Саарма хоёрто ямаршье туhа хyргэжэ шадахагyйгoo мэдэнэ.
– Хэзээ ябаха гэбэт?
– Дээдэ hургуулияа яахабта? – гэжэ Баир hураба.
– Тон hаядаа. Эжынгээ эльгээhэн мyнгые yглooдэр абахаб.
Ябаха yдэрни амаралтада тудаха хэбэртэй. Дээдэ hургуулияа yргэлжэлyyлхэ, болихоёо мyнooдoo мэдэнэгyйб.
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– Дээдэ hургуулияа yргэлжэлyyлхэ хэрэгтэй, хаяжа болохогyй.
Та Ринчимаа бидэ хоёрто hургуулияа дээшэлyyлэгты гэдэг ха юмта.
Хаанаhаа, яагаад ошохо гэбэт?
– Эрхyyhээ самолёдто hуухабди. Тэндэhээ – Шэтэ, Шэтэhээ –
Якутск, харгымнай тойруушаг байна…
– Танай ябаха гэhэн шалтаг мэдэнэб. «Зуун тyхэригтэй байнхаар, зуун нyхэдтэй байгаашань дээрэ» гэлсэдэг. Эжыhээ мyнгэ
дэмы эрибэт, би yгэхэ байгааб. Та намда... бидэндэ ходол туhалжа
байдагта...
– Yгы, yгы! Олон дyyнэртэй ха юмши, тэдэнэртээ hургуули хyyлэхэдэшни, хубсалуулхадашни, мyнгэн хэрэгтэй болохо. Эжыhээ
харгын лэ мyнгэ эреэлби даа…
– Салинhаа гадуур, танай hайгаар ажалай hyyлдэ калым хэжэ,
яhала мyнгэ олоноб. Ябаха гэжэ шиидээ ха юмта даа. Би таанадые
yдэшэжэ, Эрхyy ошолсоод, самолёдто hуулгахаб.
– Ooрooшье ошохолби даа. Эндэhээ yдэшэжэ, поезддо hуулгабалшни, хyрэхэ газартаа хyрэнэ бэзэб…
Саармые тэбэрижэ, эдеэнэй таhалгын yyдэндэ бии болоhон
Ринчимаа:
– Би таанадые yдэшэжэ, Эрхyy ошолдохоб, – гэбэ.
Саарма хyхэлтэеэ шоб-шобхон хyхэнэ. Тэрэ холын харгыда гарахаяа байhанаа хаанаhаа ойлгохоб даа? Теэд нэгэ орон дээрэ эсэгэтэеэ зэргэлжэ унтадаг хадаа Ринчимааhаашье yлyy дyтooр hанагдадаг хyниинь болоhон Ринчиндэ гараа hарбайба.
– Ринчимаа, басагыемни намда yгыш даа? Намайе эхэ мэтээр
hанадаг болошоо юм, – гэжэ Ринчинэй гуйхада, Ринчимаа Саармые
эсэгэдэнь yгэбэ.
Ринчин басагаяа абажа, зулайень yнэрдooд:
– Yгы бэд даа, ахашни бидэниие yдэшэхэл, – гэбэ.
– Би заабол таанадые yдэшэхэб! – гэжэ сугтаа Якутск хyрэтэр
ошохоор бэлэн байhан шэнгеэр Ринчимаа хэлэбэ.
– Эрхyy хyрэтэр бэшэ, эндэхи тyмэр харгын вокзал хyрэтэр
yдэшooрэй даа, – гэжэ Ринчин зyбшooбэ.
– Yгы! – гэжэ Ринчимаа эрид шиидэнгеэр хэлэбэ. – Амаралтын
yдэр ха юм. Би Эрхyy хyрэтэр yдэшooд, тэндэхи мединститут хараха гээб. Ерээдyй сагта тэрэ институдта орохо хyсэлтэйб, – гэбэ
Саарматай эжэлшэhэн, эсэгэдэнь дурлашаhан, халташье тэдэнhээ
таhаржа ядаhан Ринчимаа.
Тиигэжэ hyбэлгэн ухаатай басаган тиимэ мэхэ гаргаба бшуу.
– Эрхyy хyрэтэр yдэшooрэй даа. Энэ училищияа дyyргээд, мэр233

гэжэлээ дээшэлyyлжэ саашаа hураха гэhэн хyсэлшни намда hайшааг
дана. Мyнoo би та хоёрто хэлэхэ юумэтэйб. Ешигмаа гy, али танилнуудынь бидэ хоёрые бэдэржэ ерэхэдээ болохо. Тиигээ hаань,
минии… маанадай... хайшаа ошоhые хэндэшье бy хэлээрэйгты,
хаягыемни бy yгooрэйгты, – гээд, Ринчин аха дyy хоёрые ээлжэлyyлэн харашаба.
– Шэхэтэйшье, аматайшье хyндэ таанадай адрес-хаягыетнай
хэлэхэгyйбди! – гэжэ Ринчиниие Ешигмааhаа холодуулжа, ooртoo
бyри дyтэ болгохо гэhэн хyсэлтэй Ринчимаа баяртайгаар хэлэбэ.
Баир зyбшoohэнoo тэрээндэ мэдyyлжэ, толгойгоо дохибо. Ринчин басагаяа Ринчимаада yгooд, аха дyy хоёртой зyбшэн байжа, холын харгыда абаад ябаха шухала юумэнyyдээ саарhан дээрэ бэшэжэ
оробо.
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Табадахи бyлэг
1
Yдэшын наранай жаргаха yеэр ажалаа дyyргэhэн Баирай цехэй
дарга, хамтын байрынь вахтёр хyгшэн болон нэгэ хэдэн хyнyyд гэрэйнь хажууда сугларжа, Ринчин Саарма хоёрые холын харгыда
yдэшэбэ. Ринчимаа ахатаяа хамта тэдээнтэй «Наушка-Иркутск»
поезддо hуужа, амаралтын yглooгyyр Эрхyyгэй тyмэр харгын вок
залда бууба. Тэдэнэр тэндэhээ таксида hуужа, Эрхyyгэй аэропортдо
ерээд, Яхад ниидэхэ самолёдые яhала удаан хyлеэбэ.
Яхад ниидэхэ самолёдто пассажирнуудай hуухые соносхобо.
Баир Ринчинэй томошог чемодан багажда тушаагаад, баряад ябадаг багахан сyyмхыень yлooбэ. Хyнyyд хойно-хойноhоо оошорто
зогсожо, саашаа ородог yyдээр гаражал байна. Ринчин Агваанай
yгэhэн рюкзак гаргажа, басагаяа мyлхидэг yмдэтэйнь тэрээн соо
hуулгажа, хоёр хyлнyyдыень доодо соорхойнуудаарнь гаргаад,
тэрэнээ сээжэдээ yргэлбэ. Ринчимаа тэрэнэй урда, хойнонь орон
гyйжэ, рюкзагайнь хабтагар бyд ооhор дала мyртэнь заhабарилан
жэгдэлнэ; рюкзагайнь доодо соорхойгоор hанжаhан Саармын хyлэй оймhоной тyриинyyдые дээшэнь татана.
Билет шалгадаг эхэнэр урдаа yхибyyгээ yргэлhэн Ринчиниие
хараад, мээхэйгээр энеэбхилэн, самолёдто hууха хyнyyдтэ хандажа:
– Сээжэдээ yхибyyгээ yргэлhэн хyниие оошоргyйгooр урдаа табигты! Yхибyyгээ урдаа yргэлhэн хyн бултанhаа урид орогты! –
гэжэ хашхарба.
Ринчимаа Саармын хоёр хасарые энхэрэн таалаад, Ринчинэй
баруун гар бариха гэhэн аад, hайн гартаа бариhан багахан сyyмхыень хараад, хyлэйнгoo yльмынyyд дээрэ yндыжэ, эсэгынь хасар таалаба. Ринчимаагай уралнууд тэрэнэй хасарые халуухан ульhаар
хайраад абаба. Баир харгыдань hайниие хyсэжэ, альгаараа Саармын нюрга болон Ринчинэй ээм мyрые эльбээд абаба.
Удангyй самолёт аалиханаар байраhаа хyдэлэн, ниидэлгын зурууд дардам харгын эхиндэ хyрэжэ тогтоод, мотороо хyсэтэйгooр
хyнхинyyлээд, угза-тагза гэhээр, урагшаа гyйшэбэ. Самолёдто hууг
шадые yдэшэгшэд гарнуудаа арбагануулна. Ринчин нюураа иллюминаторта няажа, yдэшэгшэ хоёрто хаана hууhанаа мэдyyлхэ гэбэ.
Теэд Ринчимаа Баир хоёр харагдабагyй. Ринчин рюкзагтай басагаяа сээжэhээ абажа, тyрyyн yбдэг дээрээ табяад, тэрэнэйнгээ дороhоо дyнгэн тэбэрибэ. Хажуудахи зэргэлээ hуурииень эзэлжэ hуу
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hан наhатайшаг эхэнэр рюкзагтай басагыень хараад, ooгшooнгеэр
энеэбхилбэ.
Самолёт асфальт харгыгаар улам тyргэдэн урагшаа гyйжэ, газарhаа таhаран, улам дээшээ дэгдэнэ. Самолёдой моторой хyсэтэ
хyнхинooе дуулаагyй Саармын шэхэн дyлииржэ, досоонь аягyй болоходол гээд, шашхан хашхарбашье, шубуудай ниидэдэг yндэртэ
самолёдой гарахадань, аниргyй болобо.
Ринчин басагаяа yбдэг гар хоёр дээрээ yлгыдэн hамааруулхаяа
болижо, нюураа иллюминаторто няагаад, самолёдой ниидэhэн yндэрhoo хyрьhэтэ газар дээгyyр yлхэлдэжэ hунаhан хада уула болон
хyбшэ тайгые hонирхон харана. Хото руу зурылдаhан хyдooгэй
дардам харгынуудаар hубарилдан гyйлгэлдэhэн машинанууд хурганай хюмhанай зэргэхэн болошоод харагдажа, орьёлон байhан
хyбэн сагаан yyлэнyyд агаарта тогтошоhон юумэндэл тээ доро сайралдана, газарта байhан сагаан шифер хушалтатай hyнэй фермэ
болон тосхонуудай гэрнyyдэй оройнууд наранай туяаhаа толоржо,
хара торгоор татаhан ниидхэ мэтээр hунаhан харгын хоёр талаар
жэрылдэнэ. Самолёдоор тyрyyшынхиеэ ниидэhэн эсэгэ басаган
хоёрой нэгэн зyyдэ манажа, hанаа амархан унтана, нyгooдэнь
хyзyyнэйнгээ шалатар иллюминатораар шагаажа, тосхон болон багахан хото-городуудай хаана байдагые мэдэхэ гэhэндэл, анхаралтайгаар харана.
Саарма уралнуудаа шомбог-шомбогхон хyдэлгэбэ. Ринчин
Ринчимаагай элhэн саахартайгаар бусалгаад хyргэhэн уhатай шэлэйнгээ хyхэлтые басаганайнгаа аманда абаашаба. Саарма шэлэй
хyхэлтые шомбог-шомбогхон хyхэжэ, ундаа харяагаад, дахин унташаба. Гэбэшье, тэрэ уралнуудаа хyхэжэ, зyyдэндээ юушьеб хаража,
илдамханаар энеэбхилнэ. «Ай, хooрхэймни, зyyдэндээ юу хаража
баярлабабши даа? Дороо гансал бy норгоорой. Энэ хабшуу hуурида шамайе хуурайлхадаа ядалдаха байнаб. Хyрэхэ газартаа
хyрooд, дороо норгоболшни, hайн бэлэй. Тэрэ хyрэтэр тэсэжэ yзыш
даа», – гэжэ Ринчин yхибyyндээ hанаагаа зобонгёор сэдьхэбэ.
Хажуудань зэргэлжэ hууhан наhатайшаг ород эхэнэр Ринчинэй
хара булгайр бээлэйтэй зyyн гарыень, рюкзак соо hуулгаhан yхибyyень хараад, тэдэ хоёрые хайрлашана. Гэбэшье, тэрэ эхэнэр хажуудахитаяа хooрэлдэхэеэ зyрхэ алдаад: «Ooрынь yхибyyн хэбэртэй. Али нэгэ аюул тодхорто орожо, амиды мэндэ yлэhэн хоёр
гээшэл ха. Yгы гэбэл, ямар нэгэ осол тодхорто дайрагдажа, yрoohэн
гартай yлoo байна. Эдэ хоёр ямар хайратайб даа», – гэжэ hанана.
Тэдэнэй хажуугаарнь hуугшад yни холын танилнууд мэтээр
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хooрэлдэнэ... Басагаяа yбдэг дээрээ хэбтyyлжэ унтуулhан Ринчин
эгэшэ хyрьгэн хоёройнгоо угтаха, yгы тухай, Ринчимаагай эльгээ
hэн телеграммые тэдэнэй абаhан, yгы тухай ухаан бодолоо гyйлгэжэ, hанаа-yнooндэ абтана.
– Хyбаан, хаана хyрэтэр ниидэнэш? – гэжэ хажуудань аниргyй
hууhан эхэнэр зyрхэсэжэ-зyрхэсэжэ hураба.
– Хойто зyг, – гэжэ Ринчин богонихоноор харюусаба.
– Бишье баhал Хойто зyг ниидэнэб. Теэд тэндэхи нютаг, нуганууд нэрэтэй байдаг бэшэ юм гy?
Тэрэ эхэнэрэй енгэлэн hагад иигэжэ hурахадань, Ринчин аягyй
байдалда орожо, сэсэрхэhэн гy, али хooрэлдэхэ дурагyйгoo мэдyyлhэн шэнги болохолоороо, аягyйрхэбэ.
– Тон зyб hурабат, хyлисэгты намайе. Ошожо yзooгyй аад, орон
нютагай нэрыень мартажархёоб, yшoo дахин хyлисэгты. Тyрэлхидни тэндэхи аэропортдо намайе… бидэ хоёрые угтаха юм. Басаган бидэ хоёр тyрyyшынхиеэ самолёдоор ошожо ябанабди.
– Хари, хари, дэн лэ hаа самолёдой онгоошхоор харанаш. Тии
хэдэшни тyрyyшынхиеэ ниидэжэ ябаhан хyн гэжэ мэдэбэб. Би
хyрьгэ басаган хоёртоо Мирнын хажуудахи Алмазна ошожо ябанаб. Басаган биологиин, хyрьгэн физикэ-математикын эрдэмyyдэй
кандидадууд юм.
– Аа-а, дээдэ hургуулинуудта багшална ха юм даа.
– Дээдэ hургуулинууд тэндэ yгы, багшалдагшье бэшэ... Юрын
лэ хyдэлмэришэд... Урдандаа хубисхалшадые, нюдарган баяшуулые тэндэ сyлэдэг байгаа. Харин мyнoo ута мyнгэ бэдэрэгшэд, пенсидэ гараха дyтэлэгшэд тэндэхи орон нютаг уруу тэгyyлдэг болонхой юм. Харин би басаган хyрьгэн хоёртоо туhалха… нянька
болохо гэжэ ниидэжэ ябанаб. Тэндэ yхибyyдэй сад-яслиин бай
гаашье hаань, сyлoo hуури байдаггyй; нарай yхибyyгээ саадта ябуул
даг болгохо гэжэ мэдyyлгэ бэшэхэдэнь, нэгэдэхи класста ороhон
хойнонь оошорынь хyсэдэг юм ха.
– Аа-а, ойлгостой... Минии ниидэжэ ошохо газар Верхоянска
тэндэhээ холо бэшэ байдаг... юун гэжэ нэрэтэйень мартажархёоб:
ухаан бодол соомни тэрэ нэрэнь урбалдаад, эрьелдээд, hанагданагyй. Эгэшэ хyрьгэн хоёрни тэндэ малшад, эжымни тан шэнги тэдэнэй yхибyyдые харалсадаг болонхой юм...
Тэрэ эхэнэр урагшаа тyлхылдэhэн хyхэнyyдээ хyбхэлзyyлэн
доhолуулжа, хyхюутэйгээр энеэхэ зуураа, альгаараа амаяа мэгдyyгээр бyтyyлээд, унтажа хэбтэhэн Саармые, урда, хойноо hууhан
пассажирнуудые hэмээхэн харашаба; тэдэнэр тэдэ хоёрой хooрэлхэ,
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энеэлдэхэдэ огтолон анхаралаа табингyй, oohэд хоорондоо хooрэлдэнэ.
– Тиигээд лэ нянька хэрэгтэй болоно бы? Би hургуулиин учебник соо Хойто зyгэй сэбдэг хyйтэн тэрэ орондо 70 градус хyйтэн
болодог, борбилоонууд ниидээн дундаа хyлдэжэ yхэшэдэг гэжэ уншаа hэм.
– Тиимэ, тиимэ. Ехэ хyйтэн орон нютаг юм. Мяха, тоhон, гурил
болон огородой эдеэ хоолнуудые Ехэ газарhаа тэндэ самолёдоор,
пароходоор асардаг. Тиимэhээ тэндэхи эдеэ хоолой зyйлнyyд манай нютагайхиhаа хэды дахин yнэтэй байдаг... оронууд олон гэжэ
дуулагшаб, – гэжэ Ринчин хэлэбэ.
Тэрэ эхэнэр зyбшooжэ, yгэ дуугyйгooр толгойгоо хэды дахин
дохибо. Ойро зуура тэдэ хоёрой хooрэлдooн замхаба. Самолёдой
моторой аалидаhаар дуулдахаяа болиходо, yбэлэй сагта агаарта
ниидэhэн борбилоогой хyлдэжэ yхэгшэдэл, ниидэжэ ябаhан самолёдни унажа ябана юм гy гэhэн бодолдо абтажа, Ринчин нюдэнэйнгoo шэгшэгээр иллюминатор тэшээ эзэлyyдгyй хараадхиба: самолёдой дали дорохи пропеллернyyд эршэгэнэсэ эрьелдэhэн зандаа...
– Хyбyyн, та хоёрые хyгшэн эхэдээ ошожо ябана – гэжэ ойлгобоб. Басаганайш эхэ тэндэ ажалда оронхой юм бы даа? – гэбэ тэрэ
эхэнэр.
– Басаганайм эхэ нютагтаа сyлooгyй ажалтай... Би дарханай
станогой хюрooдэ энэ гарайнгаа… – гээд, Ринчин халта дуугай болоходоо, зyyн гараа харуулжа: – хургануудаа абхуулшооб. Нарин
модошо дарханаар хyдэлooб… Мyнoo энэ басагаяа тyрэhэн эхэдээ
харууhалуулхаяа абаашажа ябанаб. Тyрэhэн нютагаа бусахадаашье, тэндэ дадаа hаа... yлэхэдooшье болохоб, юун болоно даа?
– Yдэрэй тодхорто дайралдаhаншни халагламаар байна…
– Энэ хэмэл зyyн гарни баруун гартам туhалдаг. Басагаяа эдеэ
лyyлэгшэб, hуурииень ганса гараараа угаагшаб, эдеэгээшье шанагшаб. Hаянай энэ-тэрэ юумэнyyдые хэжэ hуража байнаб.
– Болоо, болоо. Hайн гээшэ! Нарай нялха yхибyyн, шубуунай
дальбараа, ан гyрooлэй инзагад болон гyлгэд тyрэhэн эхэhээ
таhарха ёhогyй. Энэ дэлхэй дээрэ эхэ хyн, эхэ амитан тэдэнээ орхин
хаянгyй тэжээхэ, тэнжээхэ, томо болгохо нангин уялгатай гээшэ...
Хyлисэ намайе, yхибyyгээ абаха, харахагyй, ямар тиимэ сyлooгyй
ажалтай эхэ байдаг юм?
– Артистка юм. Yхибyyгээ абаха, харууhалха сyлooгyй, yдэртoo репетицидэ ябадаг, yдэшэндoo концерт-наада табидаг. Гастро238

лёор хэдэн долоон хоногто yргэн ехэ СССР гyрэн соогуураа, мyн
хари гyрэнyyдээр концер-наадаяа харуулжа ябадаг...
– Мм-м даа, yнэхooрooл сyлooгyй ажалтай юм байна. Минии
hанахада, hамганшни ooрыгoo сэнгyyлжэ, элдэб олон орон нюта
гуудые харана гээшэ ааб даа.
– Тиимэ бэшээ, арад зоноо, орон нютагаа сууда гаргана ха юм,
– гэжэ Ринчин Ешигмаагаа магтан хэлэбэ.
– Тон зyб хэлэнэш, гэлтэй... Тyрэhэн эхэдээ зyб лэ басагаяа абаашажа ябанаш. Нангин энэ уялгые эхэ хyн, эхэ амитан тэжээхэ, тэнжээхын тyлoo yхэн yхэтэрoo оролдодог гээшэ. Гансал… гансал…
– Гансал гээшэтнай юун бэ? Хайрлажа хэлыт, юун гэхэ гээбта?
– Hамганшни hайн ажалтайшье байг, теэд тyрэhэн yхи хyyгэд,
аша, зээнэр, гуша болон дyшэнэр эгээн ехэ баялиг, эгээн ехэ жаргал
гээшэ. Тиимэhээ нэн тyрyyн ажал тухай бэшэ, харин yри хyyгэд тухайгаа бодохо хэрэгтэй. Толкунова, Русланова, Зыкина гэжэ мэдээжэ, суутай дуушадые мэдэгшэб. Удангyй шинии hамганай нэрэ,
обог намда дуулдаха аалам?..
– Минии hамган дууладаггyй, харин хатардаг юм даа. СССР
орон соогоо, Буряад нютагтаашье суутай болонхой...
– Аа-а, тиихэдээ ерээдyй сагта Галина Уланова шэнги балерина
болохо юм бы? – гэжэ тэрэ эхэнэрэй хэлэхэдэнь, Ринчин «Хун шубуу
тай нуур» гy, али «Щелкунщик» гэдэг баледтэ хатардаггyй, харин
эгээлэй юрын ансамбльда хатардаг hамгаяа магтажа байhанаа ойлгоод, хooрэлдooгoo дyyргэhэндэл, самолёдойнгоо иллюминатораар
доронь yлхэлдэhэн hэмжэн yyлэнyyдые, тэдэнэй забhарнуудаар харагдаhан хyбшэ тайгатай нюсэгэн хада, уулануудые харашана.
– Яагаа зохидор унтана гээшэб даа? – гэбэ эхэнэр. – Урдандаа
yхибyyдтээ гэрэйнгээ yhээhээ ооhороор шагтагалдаг yлгынyyдые
дархалжа, yлгын дуу дуулажа унтуулдаг hэмди, мyнoo тyлхеэд ябадаг дyyжэнтэй тэргэнyyд соо унтуулдаг болонхой. Yхибyyд машинын ябадалда, самолёдой ниидэлгэндэ hэжэрyyлжэ, аяшааhаар унташадаг юм даа. Тиихэдээ шинии артистка hамган басаган хоёр бэе
бэеhээ холошог байха болоно. Хэсyyшэг юм ха даа!
– Басаганайнгаа ябадаг болотор эхынгээ байhан газарта yлэхэ
hанаатайб. Эжы намайе басагантайм хамта харалсаха болоно: хоёр
тэжээбэринyyд ошожо ябана гээшэбди... Би багахан пенси абагшаб, тэрэ мyнгooрoo байдаг байраяа тyлэгшэб, эдеэ хоолоо абагшаб. Ажалаймни ноёд басаган бидэ хоёрто ганса таhалгатай байра
yгoo hэн.
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– «Басаган бидэ хоёрто» гэбэ гyш? Hамгантаяа суг байдаггyй
юм гyт?
– Юун гэжэ хэлэлтэй юм даа, hамган бидэ хоёрой гэрнyyд, нэгэ
хотодошье hаа, холо-холо байдаг: Hамганайм гэр ажалайнь хажууда, минии гэр баhал ажалайм хажууда. Бидэниие юундэ ами амяараа байдаг юм бэ гэжэ гайханат. Hамганайм ажал yдэшэ орой
трамвайн, автобусой ябахаяа болиhон хойно дyyрэдэг. Ажалдаа
дyтэ гэрнyyднай хэн хэндэмнайшье аша yрэтэй, hайн байдаг юм, –
гэжэ Ринчин hамган болоогyй Ешигмаагаа аршалан хэлэбэ.
– Yбгэ hамган хоёр ами аминдаа байхадаа, гэр бyлэдoo жаргал
асардаггyй юм. Hамганайнгаа ажалда дyтэшэг байратай болохоёо
оролдожо, байhан байраяа андалдаха байгааш, – гэжэ тэрэ эхэнэр
тобшолбо. – Сэбэр басагатай байнаш. Тyрэhэн эхэеэ hажаажа, гастролёор СССР гyрэн соогуураа, мyн хари гyрэнyyдээр наада харуул
хаяа самолёдоор, пароходоор, поездоор болон оро унаагааршье
ябаха басаган болохо байна... Ши эрэмдэг болонхойб гэжэ ooрыгoo
бy тооло, манай нютагта шам шэнги yрoohэн гартай Иван хорёо
соогоо хоёр байшан гэр ooртoo, басагандаа баряа юм. Ши дархан
хyн байнаш, мyнoo тэндэ ошоод, барилга хэжэ турша…
Удангyй самолёт Якутск хотын аэродром дээрэ буужа, моторойнь хyсэтэйгooр хyнхинooнhoo hэриhэн Саарма бархирбашье,
харин аргааханаар дуугархадань, бархирхаяа болибо. Тэрэ эхэнэр
Ринчинэй рюкзагтай басагаяа энгэр сээжэдээ yргэбшэлхэдэнь
туhалба.
– Хyндэтэ пассажирнууд, самолёдой моторой замхатар hууринуудтаа hуугты! Пассажирнуудhаа эгээ тyрyyн yхибyyгээ урдаа yргэлhэн эрэ хyн эхэтэеэ хамта газаашаа гараг! Тэдэниие урдаа табигты! – гэжэ стюардессэ басаганай хэлэхэдэ, тэдэ гурбан бултанhаа
тyрyyн самолёдhоо бууба. Самолёдhоо буугша эхэнэр тэрэ хоёрто
hайн hайханиие хyсooд, саашаа ниидэхэ самолёдоо мэдэхэеэ аэровокзал соо ороходоо, Ринчинэй hyyлээр ниидэхэ байhанаа мэдээд,
пассажирнуудай дунда тэдэниие бэдэржэ yгылooд, газаашаа гараба. Ринчин аэровокзалай газаахи hандали дээрэ басаганайнгаа
норгоhон yмдые hэлгэжэ hууба.
Тэрэ эхэнэр тэдэнэй хажууда ерэжэ, гартаа бариhан сyyмхэеэ
hандали дээрэнь табимсаараа:
– Хуурай yмдэ yмэдхyyлжэ байнабши, болоо, болоо. Би таанадай hyyлээр ниидэхэ байнаб, харин таанадай hууха самолёт ниидэхэ
дyтэлoo, яарагты, тyргэлэгты, – гэжэ хэлээд, Ринчиндэ хамhалсаба.
Ринчинэй басагаяа рюкзак соогоо hуулгажа, тэрэнээ урдаа yр240

гэлхэдэнь, тэрэ эхэнэр целлофантай нойтон yмдыень чемодан соонь хээд, багахан сyyмхыень баруун гартань барюулба.
Тэдэнэр аэровокзал уруу оробо. Тэрэ эхэнэр багажhаа Ринчинэй чемодан абажа, ниидэхэ самолёдтонь hуулгахаяа дахуулжа
ерээд, хyнyyдэй хойно зогсобо... Ринчин биледээ хармаанhаа гаргаба. Билет шалгадаг эхэнэр тэрэнэй билет халта уншаhанай
hyyлдэ, сээжэдээ yргэлhэн басагыень ooгшooн хараад абаба.
Хyргэжэ ерэгшэ эхэнэр тэдэнэй чемодан тушаагаад:
– Зай, хyрэхэ гэhэн газартаа hайн хyрэгты, hайн байгты! Хада
хадатаяа уулзадаггyй, харин бидэнэр хэзээ нэгэтэ уулзажа болохобди, баяртай! – гэжэ хэлэбэ.
– Hайнта даа, дахин уулзатараа баяртай! – гээд, Ринчин самолёдто hуухаяа аэропортын yyдээр газаашаа гаража байhан хyнyyд
тээшэ яараба.
2
Ринчин Саарма хоёрой hууhан багахан самолёт yни удааншье
ниидэнгyй, хyдooгэй тэгшэхэн газар дээрэ бууба.
Рюкзак соогоо hуулгаhан басагаяа сээжэдээ yргэлhэн Ринчинэй
самолёдhоо буухадань, холо бэшэ байhан аэродромой багахан вок
залай газаа зогсоhон yбгэ hамган хоёр Ринчиндэ гyйлдэжэ ерэбэ.
Магсар Ринчинтэй гар гараа барилсан мэндэшэлсэбэ. Юмжид Ринчин дyyгээ тэбэрижэ, таалаха гэhэн аад, рюкзагhаань басагыень
абажа, эльгэндээ хашан тэбэриhээр, хасарыень yндэбэ. Тиигээд
дyyгэйнгээ хасар таалаба... Тэдэнэртэ хooрэлдэхэ сyлoo заб олдобогyй, юуб гэхэдэ, хоёр эрэшyyл самолёдой багажнигhаа чемодан
абаад ерэбэ.
– Hуудалшни шалаа байха, халта амаруула даа, Ринчин... Ямар
хooрхэн yхимши, Саарма гэжэ нэрэйтэй бэлэй гyш? Намайе абяагyйхэн хараад байнал... Юрэдoo, нэгэ шуhанайбди, нэгэ яhанайбди
гэжэ мэдэжэ байнал, хooрхэй! – гэжэ Юмжид ooгшooн эрхэлyyлнэ.
– Нарай yхибyyн хooрхэн байдаг ха юм. Али шимни yнинэй
нарайлаагyй аад, мартаа аалши?! – гэжэ Магсар шог ёгтойгоор наада гарган хэлэбэ.
– Саарма гэжэ нэрэтэй. Саарма хэндээ адлиб? – гэжэ Ринчин
hураба.
– Хамарынь шамдаал адли. Эхыень хараа бэшэб, эхэдээ юугээрээ адлииень мэдэнэгyйб. Yхибyyгээ рюкзак соо hуулгахые ши hанаа гyш? – гэжэ Юмжид хyхюутэйгээр энеэжэ hураад, дyyгэйнгээ
зyyн гарыень hэмээхэн хараад абаба.
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– Yгы... Минии нэгэ танил энэ рюкзагайнгаа оёорые соолоод
yгoo юм... Эжымни хэр байнаб? Yхибyyдтнай?..
– Эжышни – hайн. Шамайе, бидэниие хyлеэжэл байгаа ёhотой… Сонхоороо харажал hуугаа бэзэ. Yхибyyд яашаха hэм…Yхибyyд yдэр бyхэндэ эдеэлээд, наадаад, томонууд боложол байдаг…
Ехэмнай – hургуулиин… Гурбадахиин, – гэжэ yбгэн hамган хоёр
бэе бэеhээ yрдилдэн харюусаба.
– Та хоёрнай хэр ниидэжэ ерэбэ гээшэбта, холын харгыда ядалдаа гyт, али бараг байба гy? – гэжэ Юмжид hанаагаа зобонгёор hураба.
– Бараг дoo. Би басагаяа hуурилжа, хубсаhыень hэлгэжэ, эдеэ
лyyлжэ hуранхайб. Гансал бэеыень угаахадаа хyндэ хамhалсуулагшаб, – гэжэ Ринчин холын харгыда хэды эсээшье hаа, басагандаа
ходол hанаагаа зобожо ябаашье hаа, зобожо ядарhанаа мэдyyлэнгyй харюусаба.
– Бидэнэй ошохо харгы болдогтой-солдогтой, самолёдоор нии
дэhэнhээ дорошье байхадаа болохо, – гэжэ Магсар уридшалан hануулhаар, онгосотой мотоциклдоо хyрэжэ, баряад ябаhан Ринчинэй чемодан багажнигтаа хэбэ.
Юмжидэй мотоциклой онгосо соо hуугаад, Саармые yбэр дээрэ
табин тэбэрихэдэ, «ы-ы-ы» гэжэ Саарма бархиржа эхилбэ.
– Энэш намайе ондоо хyн гэжэ бэшyyрхэнэ бэшэ гy? – гэжэ Юмжид хэлээд, гар дээрээ yлгыдэбэ.
– Юмжид эгэшэ, hуурияа андалдая, Саарма намайе yгылoo
хэбэртэй, – гэбэ Ринчин.
Эгэшэ дyy хоёр hуурияа андалдаба. Саарма мотоциклой онгосо соо hууhан эсэгынгээ yбэр дээрэ гарахадаа, гансата бархирхаяа болишобо. Тиихэдэнь мотоциклаа хyнхинyyлhэн Магсар Юмжид хоёр энеэлдэшэбэ.
– Харыш, эсэгэеэ yгылooл! Ямар ухаатай басаган гээшэб! Эсэгэеэ таниха, мэдэхэ болонхойл, – гэжэ yбгэнэйгoo ардахи hуурида
hууhан Юмжид хабархан хэлэбэ.
Мотоцикл байраhаа аалихан хyдэлжэ, тyргэндoo оробо.
Yнэхooрooл хyдooгэй болдог-солдогтой харгыгаар мотоцикл
хойноо хуаа тооhо мушхаруулан гэзэгэтyyлhээр, шуумайна. Yбhэ
ногоон yдхэн, hайн. Газаа халуун байгаашье hаань, hэбшээн hалхин тэдэнэй нюурнуудые сохин hэрюусyyлнэ.
Удангyй тэдэнэр ара таладаа yндэр модонуудтай, yбэр таладаа
нюсэгэн тобогор толгойн yбэртэ арба гаран модон байшантай hyhаалиин фермэдэ дyтэлбэ. Харгын хажуугаархи шэлбэhэтэ модо242

нууд ара таладаа хyбхэнгooр хушаатай харагдана, – энэнь Хойто
зyгhoo yлеэhэн шэмэрyyн хyйтэнhoo аршалдаг ха.
Тэдэнэр хоёр сонхотой ута гэртэ туласа ерээд, hургаагаар
хорёолhон хорёогой yyдэндэ тогтошобо. Холбоо ута гэрэй нyгoo
талынь хахадта ондоо айл байдаг хэбэртэй. Тэрэ гэрэй хорёогойнь
газаа гэнжэ болон резинэ мooрэтэй тракторнууд татаатай байна.
Тухайлха янзада, тракторист энэ гэртэ байдаг гэжэ мэдэхээр.
Арбаад наhатай, зургаан хyбyyд, басагад наадаха шэнэ нyхэртэй болоhондоо баяртайнууд юумэ гyйлдэн ерэжэ, тэдэнэй тээ хажуудань зогсошобо. Магсарай хоёр yхибyyд бусадhаа таhаран, эхэ,
эсэгэдээ гyйлдэн ерэбэ. Теэд тэдэ yхибyyд наадаха нyхэрые бэшэ,
харин нарай нялхые харахадаа, урмаа таhаржа, нэгэниинь духаяа
маажаба; нyгooдэнь уралаа жэмылгэжэ, тээ холошог байhан нyхэдтoo юушьеб хэлэхэ гээд, дуугай зогсобо. Yбгэн hамган хоёрой мотоциклhаа буужа байхада, гэрэй yyдэн нээгдэжэ, тулууртай, тулуур
гyй хоёр хyгшэд, дунда наhанай эхэнэрнyyд айлшадые угтахаяа
гэрhээ hубарилдаhаар гараба. Дyyгэйнгээ онгосоhоо буухын урда
тээ Юмжид Саармые тэбэрин абаба.
Hама хyгшэн бултанай урда гэрэйнгээ гэшхyyрhээ буугаад, басаганайнгаа тэбэреэд зогсоhон Саармын хасарта уралаа хyргэн таа
лаад, hyyлдэнь хyбyyгээ тэбэрибэ. Тиихэдээ тэрэ хyбyyнэйнгээ булгайр бээлэйтэй зyyн гар харахадаа, хайрлаа юм гy, али ашаяа
эсэгэтэйнь харахадаа баярлаа юм гy, – нюдooрoo нулимса дyyргээд,
халаадайнгаа хамсыгаар нюдoo аршаад абаба.
Нyгooдэ хyгшэн Саармын хасар таалаад, Ринчинэй гар адхан
мэндэшэлбэ. Бусад угтамжын ёhо заншал сахижа, амар мэндэеэ
ерэhэн айлшадта айладхаба. Hама хyгшэнэй хyл хyнгэдэшooд, гэрэйн
гээ хэрэлсы хyрэтэр хоёр тээшээ хэлтэгэнэhээр алхалшаба. Саармые
тэбэриhэн Юмжид Ринчин хоёр гэрэй хэрэлсыдэ зэргэ ерэбэ.
– Юмжид, хyлеэ! Ринчиниие урдаа таби! Эрэ хyн, холын айлшан гэртэ тyрyyн орог! Ши хайшаа яарабаш? Шинии гэр ха юм.
Айлшанаа урдаа таби! – гэжэ байжа тэдэнэй хойнонь байhан Hама
хyгшэн бадашан заабарилна.
– Саарма баhал айлшан ха юм, эжы! – гэжэ Юмжид наада энеэдэ
гаргана.
– Тон зyб! Ши дyyгэйнгээ хойноhоо ороорой! Саарма ooрынгoo хyлooр ябажа шадахагyй айлшан, – гэhээр, Hама хyгшэн хэрэлсын гэшхyyр ooдэ гараха гэбэ. Тиихэдээ тэрэ hайн хyл дээрээ бyхы
бэеэ тээн зогсожо, тулуураа тулажа, хажуу тээшээ хэлтыгээд, yб243

дэгooрoo тэниихэеэ болиhон yрoohэн хyлoo урдахи хэрэлсынгээ
тэбсэг дээрэ табижа, дээрэнь гараба.
Ринчинэй набтархан хэрэлсы дээрэ гарахалаар, нээлтэтэй
yyдээр шараhан, шанаhан эдеэ хоолой амтатай yнэр гутаба. Ринчин
гэртэ ороходоо, угсаралдуулжа ниилyyлhэн гурбан уташаг столнууд дээгyyр табяатай эдеэ хоол, госхойлгон табиhан хэдэн шэл
архи, болор рюмкэнyyдые хараба. Нэгэ ород эхэнэр ушаагай саанаhаа табагаар дyyрэн бууза баринхай юумэ гараад, уриханаар
миhэрэн угтамсаараа, толгойгоороо зангаад:
– Дээшээ, дээшээ, столой эхиндэ гаража hуугты! – гэжэ ородоор хэлээд, мангирай yнэрooр анхилhан халуун буузануудые столой эхин багта табиба.
Ринчин зааhан hууридань ошожо hуухадаа, ушаагай саана
yшoo нэгэ ород, мyн буряад эхэнэрнyyдэй эдеэ хоол бэлдэжэ,
сyлooгyй байхыень хараад: «Эндэ хоёр ород айл бии гээшэл ха», –
гэжэ тухайлба. Газааhаа ороhон хyнyyдэй залгажа табиhан столнуу
дай хоёр талаар зэргэлжэ hуухада, сyлoo hууринууд yлэбэ. Энэ хотондо ажаhуудаг, ажалладаг хyнyyд yшooл ерэхэ хэбэртэй.
Ринчинэй зyyн талада Саармые тэбэриhэн Юмжид yбгэнтэеэ, баруун таладань Hама хyгшэн хyршэ хyгшэнтэеэ зэргэлжэ hууба.
Бусад тэдээнhээ доошо hууба. Тэдэнэй олонхид эндэхи Туhалбариин ажахын hy-hаалида хyдэлдэг эхэнэрнyyд гэжэ мэдэхээр...
Тэдэниие угтаhан зургаан yхибyyд хотонойнгоо айлнуудаар
ябажа, айлшадай ерэhэн тухай дуулгаhан байба. Тиигээд лэ угтамжада урюулhан тэдэнэр Магсарайда hубарилдан сугларжа эхилбэ.
Нэгэ наhажаал yбгэнэй Ринчинтэй мэндэшэлсээд, ooрынгoo хyгшэнтэй зэргэлхэдэ, ажалhаа ерэhэн эрэшyyлшье бии болоод, сyлoo
hууринуудта hууба. Yнooхи зургаан yхибyyд hубарилдан гэртэ
орожо, hууха hууригyй болоходоо, yyдэнэй хажууда обооролдобо.
Гэртээ байhан нохойн hyyл дээрэ гэгшэдэл, Магсарай хyбyyн басаган хоёр зоригтойгоор эхэ, эсэгэдээ дyтэлэн ерэжэ, зогсоно.
Сyхэ гэжэ нэрэтэй хyбyyнэй дyy Алтаана эхынгээ yбэр дээрэ hуу
hан Саармын нюурай урда гарайнгаа хургануудые арбагануулан:
– Ыш, ыш! – гэбэ.
Hая болотор Алдартай зэргэлжэ унтадаг, дохёо yгэжэ нyгooдэеэ hэрюулдэг, тэрээнтэеэ yрдилдэжэ, Мэдэгмаагай нэгэ хyхые
хyхэдэг, угжаар hy уудаг Саарма багашуулые харахадаа, баярлаад
гy, али урданайнгаа нyхэрые hанаад гy, – шанга-шангаар энеэбэ.
– Алтаана, Саарма бидэнэй дyy басаган болоно. Удангyй бидэниие дахадаг болохо, – гэжэ Сyхэ хэлэбэ.
244

– Саарма гэжэ нэрэ юун гэhэн yгэ юм? Магад, Сибирячка гэжэ
нэрэ yгэе, – гэжэ Алтаана дурадхаба.
– Саарма Байгалай hалхин гэhэн удхатай yгэ юм даа, – гэжэ
столдо hуугшадай нэгэн хэлэбэ.
– Hалхин шэнги хиидэжэ, улижа, хyyежэ, бидэниие дааруулжа
ябаха юм гy? – гэжэ Сyхэ дурагyйлхэбэ. – Бидэнэр мyнoo hаяхан
Сибирячка гэжэ нэрэ yгэе тухай гэлсээбди.
– Эхэ, эсэгын зyбшooлгyйгooр нэрэеэ hэлгэдэггyй юм, – гэжэ
Hама хyгшэн мэдээрхэбэ.
– Yхибyyд бyхэндэ ара нэрэ байдаг ха юм даа. Хамаагyй, тиигэжэ нэрлээрэйгты, – гээд Магсар энеэбэ.
Ринчин хyл дээрээ бодоод:
– Магсар, минии чемодан нээгыш. Тэрээн соо Саармын бэлэгконфедyyд байха, yхибyyдтэ тараагыш даа, – гэбэ.
Магсар бодожо, чемодан нээгээд, конфетэнyyдые гаргажа,
адха-адхаар yхибyyдтэ хубаарилан тарааба. Конфетэдэ хyртэhэн
yхибyyд баяр хyргэжэ, хамар дороо гyбэрэлдooд, наадахаяа газаашаа бултадаа гараба.
Hy-hаалиинхид угтамжын нааданда хэдэн час hуухадаа, ээлжээ
гээр yреэлнyyдээ хэлээд, yдэшын hаамай дyтэлхэдэ, гэр гэртээ тараба. Сyхэ Ринчиниие хyтэлooд, oohэдынгoo ажахын yнеэдэй, тугалнуудай байрануудые, тэдээнтэй холбоотой yбhэнэй сарайе
харуулба. Yнеэдэй шабааhа транспортёроор газаашаа гаргагдадагые, рельснyyд дээгyyр тyмэр мooртэй тэргээр yбhэ хажуудахи сарайhаа буруу болон yнеэдэй байрада асардагые, yнеэдэй толгой
бyхэн доро уhанай болон шэмэтэ тэжээлэй бии болодогые Ринчин
мэдэжэ абаба.
Ринчин yнеэдэй байрын хyндэлэбшэ модонуудhаа hанжаhан
hэеы дотортой, yргэн томо бyhэнyyдые тyрyyшынхиеэ хаража гайхашоод:
– Эдэ юун гээшэб? – гэжэ hураба.
– Yбэлдoo yнеэд бyхэниие эдэ бyhэнyyдээр агаарта yргэдэг юм,
– гэжэ Сyхэ харюусаба.
– Юундэ?
– Yбэлдoo сэбдэг хyйтэн газарта хэбтэhэн yнеэдэй дороhоо
хyйтэ абажа, yбдэхэгyйн тула. Yнеэд дороhоо хyйтэ абабал, ябажа
шадахаяа болишодог.
– Пеэшэн тyлижэ, энэ байрыень дулаасуулдаг юм гy?
– Yгэй. Халуун ууралаар дулаасуулдаг сорготой. Хэды дулаан
болоошье hаа, yнеэдэй дорохи хабтагай шаланууд сэб хyрэдэг.
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Yнеэд хyлнyyдээ yбдэгooрoo тохиилгожо, дороо хээд, хэбтэжэ
амардаг, унтадаг гyб даа. Тэрэ yбшэнгыень ямар yбшэн гэгшэб,
мартааб. Юрэдoo, хyгшэн эжыhээ дороор дохолшодог, – гэжэ Сyхэ
мэдэхэ болоhон юумэеэ ooрынхеэрээ ойлгуулба.
– Тиихэдээ yнеэд агаарта хyлнyyдээ hанжуулаад хонодог бы?
– Тиимээ-э, тиим...
Тэдэ хоёр котельнэ болон yнеэдтэ бурдууг шанадаг гэртэ орожо
хараад, газаашаа гараба. Сyхэ Ринчиндэ ажахыгаа харуулжа, танилсуулжа ябаhандаа баяртай.
– Энэ, – гээд, Сyхэ гараараа заана. – Бэеэ, хубсаhа хунараа угаа
даг хамтын бани гээшэ. Доодо модонуудынь yмхирoo, yбэлдoo пеэ
шэнгыень хэды тyлеэшье hаа, hалхин yлеэhэн зандаа байдаг. Бэеэ
тyргэхэн угаагаа болоод, гарагшабди. Шэнэ монсогор ута модонуу
дые асаржа yгoo. Теэд барижа шадаха хyн yгы. «Модошо дархашуу
лые олохобди, эльгээхэбди» гэжэ аймагай болон эндэхи Туhалбариин ажахын ноёд ерэхэ бyхэндoo hаалишадта хэлэдэг юм даа. Тээ
тэрэ брус модонууд хэбтэнэ. Тэндэ «Улаан булан» бариха юм ха.
Теэд баригдатараа хэзээ юм? – гээд, Сyхэ гараараа занган, hанаа
алдаба.
Эхэнэрнyyд yдэшын hаамда гаранхай, тиимэhээ тэрэ хотоной
газаагуур хyнyyдшье харагданагyй. Сyхэ Ринчин хоёрой Туhалбариин ажахын yнеэдэй байра болон бусад барилгануудые дууhан хараад, гэртээ бусахада, Hама хyгшэн ашаяа yбэр дээрээ тэбэреэд,
yмдыень hэлгэжэ hууба. Саарма бархирна.
– Энэ хooрхэймни, бархираад hаланагyй. Юрэдoo, хyгшэн нам
hаа бэшyyрхэнэ гy, ондоорхоно гy, али би хyгшэржэ, нарай yхибyy
абахадаа, дyй дyршэлгyй тулюур болошоо гээшэ гyб, – гэбэ Hама
хyгшэн.
– Магад, бэшyyрхэнэ, басагамни ухаа оронхой юм даа... Зай,
намдаа ерыш даа, – гэжэ Ринчин дуугарhаар, yмдэжэ ябаhан гадар
хубсаhаа тайлаад, басагаяа абажа, хажуудахи диван дээрэ hууба.
Саарма гансата абяагyй болошобо. Hама хyгшэн уhатайгаар
бусалгаад хyргэhэн шэнэ hy хyхэлтэтэй шэлдэнь хээд, хyбyyндээ
hарбайба.
– Харыш, ямар hooл юм, эсэгэеэ танижа байнал! Би хyгшэржэ,
yхибyyдтэ гологдожо эхилбэл хаб, – гэжэ Hама хyгшэн гомдонгёор
хэлэбэ.
– Юу гологдохо юмта? Саарма танда хyсэд hайнаар дадаагyй
байна. Удахагyй танай yбэр дээрэhээ буухаяа болихол байха даа, –
гээд, Ринчин угжынгаа хyхэлтыень басаганайнгаа аманда абаашаба.
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Угжынгаа хyхэлтэ мэдэхэ болоhон Саарма амандаа тэрэнииень
орууламсаараа, уралнуудаа шомбог-шомбог хyдэлгэжэ, хомхойгоор хyхэшэбэ. Эхэ хyбyyн хоёр баяртайгаар энеэлдэбэ.
– Тиимэ даа, тиимэ. Yхибyyд yдэр хоног бyхэндэ ургана, харин
би хyгшэржэл байна бэзэб даа. Хyлдэ ороходоо, yбэр дээрэмни тогтохоёо болихол байхаш даа, хooрхэймни...
– Эжы, бy гомдогты, Саарма эгээ дyтынгoo намайе yгылoo ха
юм... Сyхэ ямар бэрхэ хyбyyн гээшэб! Сyхэ бyдyyн хyн мэтээр
хooрэжэ, Туhалбариингаа ажахытай танилсуулжа, yнеэдэй байра
болон бусад юумэнyyдээ намда харуулба. Сyхэhээ бэшэ хэн намда
хooрэхэ, харуулхаб даа?
Эхэ хyбyyн хоёрой хooрэлдэhooр байхада, Саарма шэл угжатай
hyнhoo хахадыень уугаад, унташаба.
– Холын харгыда эсээ байна. Тэндээ хэбтyyлээд, минии хантуу
заар хуша. Yдэшын хоол бэлдэхэ ажални эхилбэ. Эдеэнэй таhалгада
орожо, намда хамhалса, гэлтэй… хooрэлдэе, – гэжэ Hама хyбyyндээ
хэлэбэ.
Ринчин басагаяа диван дээрэ хэбтyyлжэ, эхынгээ хантуузаар
хушаад, наанань стул табяад, эдеэнэй таhалга руу ороходоо:
– Эжы, энэ заал соохи ута столнууд дээрэ байhан эдеэ хоолой
yлэгдэлтэй амhартануудые басагантаяа хамhажа хуряаба гээшэ
гyт? – гэжэ hураба.
– Yгы бэд даа, yгы. Энэ хотоноймнай бэреэд басагад туhалалсаа юм. Намдаш эдеэ бэлдэхэ юумэн yгы, харин гансал халааха
хэрэгтэй. Зай, хyбyyмни, зyб лэ ерэбэш. Тэндээ хэр байнабши даа?
– гэжэ Hама хyгшэн hонирхобо.
Ринчин эжыдээ хамhалсаха yедoo хотодо нэгэ таhалгатай байра
абаhан, хyдэлдэг ажалдаа харуулшан болоhоноо, дээдэ hургуулида
hуража байhанаа хooрэбэ. Тyрэhэн эхэдэнь хyбyyнhээ hураха юумэн
барагданагyй. Теэдшье олон жэл харалсаа, уулзаагyй хоёрто бэе
бэеhээ hураха юумэнyyд олдоол ааб даа. Тyрэhэн эхэнь Саармын
эхэтэй уулзажа танилсаагyй, эхэ, эсэгэдэнь хадаг табижа, баса
гаарнь бэри хэхэеэ эреэгyй дээрэhээ иимэ ушар болоо гэжэ хэлэбэ.
– Юун тиимэ юумэн байхаб даа? Хадаг табилсангyй хамтардаг
ха юм. Ешигмаа бидэ хоёр ондо-ондоо ажалтайбди: би модошо
дархан, тэрэмни – артистка. Тиимэhээ бидэ хоёрой эрмэлзэл, ажал
хyдэлмэри, абари зан тааралдаагyй юм даа. Эжы, Саарма бидэ хоёр
таанадай хyзyyн дээрэ тэжээбэри боложо hуухамнай хаш. Минии
пенси багашаг юм. Эндэтнай минии хэхэ ажал олдохо гээшэ гy? –
гэжэ Ринчин hураба.
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«Эрэмдэг болоходоо, хyбyyмни тэрэ басаганда гологдоо гээ
шэл ха. Теэд yрoohэн гартай хyндэ найдажа, ямар ажал даалгаха,
yгэхэб даа»,– гэжэ хyбyyгээ хайрлан сэдьхэжэ, хажуудань hууhан
Hама:
– Эндэмнай эрэшyyлэй ажал гэхэдэ… yбэлдoo тyлеэ хахална,
уhа асарна, котельниин пеэшэн тyлинэ, yнеэдэй шабааhа газаашань
гаргана, yбhэ хулhа yнеэдэй байрада оруулна... Зун болоходо, yнеэдые адуулдаг, yбhэ хулhа бэлдэдэг ажалтай, – гэжэ хэлэбэ.
– Ямаршье ажалай олдобол, хамаагyй – ажаллахаб...
«Yрoohэн гартай болоhон хyбyyмни ямар ажал хэжэ шадахаб
даа»,– гэжэ hанабашье, Hама хyгшэн энэ бодолоо хyбyyндээ хэлэбэгyй...
Yдэшын боро хараан аалихан ерэжэ, гэртэ харанхышаг болоходонь, Hама зайн галаа носообо. Хотонойнгоо yхибyyдтэй наадажа садаhан Магсарай хyбyyн басаган хоёр hубарилдаhаар гэртээ
ороод, хара, сагаанаар харуулдаг телевизорээ табиба. Тиихэдэнь
Hама зээнэртээ дyтэлжэ, унтажа хэбтэhэн Саарма тээшэ толгойгоо
роо зангаад:
– Телевизор аалин болгогты, Саарма унтажа хэбтэнэ, – гэжэ
шэбэнэбэ.
Удангyй Магсар Юмжид хоёр yдэшынгoo ажал дyyргээд, дyрбэн hамгад, нэгэ эрэ хyниие гэртээ дахуулжа асарба. Тэрэ дары дyрбэн эхэнэрнyyд бэлэн эдихэ, ууха юумэнyyдые заал соохи стол дээрэ
табиба. Тэдэнтэй ерэгшэ эрэ хyн Ринчинтэй дyтэ танилсангаа Буряад нютагай уларил, ургаса таряан болон адууhа мал тухай hурахада, Ринчин республикынгаа радиогоор дуулаhан, газетэ уншажа,
бyyр-тyyр мэдэхэ болоhон hонинуудаа хooрэнэ. Hамгад болон гэрэй эзэд тэдэнтэй зэргэлжэ, столдо hуугаад, эдеэлжэ оробо.
– Та, Ринчин, ямар мэргэжэлтэйбта, юугээр хyдэлoo hэмта? –
гэжэ тэдэнэй нэгэн архи уужа, эдеэнhээ ама хyрэжэ байхадаа, hураба.
– Нарин модошо дархан байгааб. Зайн галаар хyдэлдэг хюрooдэ
ойлгомторгyйгooр энэ гарайнгаа хургануудые гэмэлтээгээ hэм. Тэн
дэhээ болёод, харуулшанаар хyдэлooб, – гэжэ Ринчин харюусахадаа, намда ажал дурадхаха аабза гэhэн бодолдо абтаадхина. Теэд
тэдэнэй хэнииншье тэрээндэ хэхэ ажал дурадхабагyй.
– Манай hy-hаалиин хотон зургаан эрэшyyлтэй. Бидэ, эрэшyyл,
саhанай хайлахада, шаргын газардагшадал, сезонно ажалтайбди:
саг сагтаа ажалай дyyрэхэдэнь, ондоо ажал хэдэгбди. Hаалишад
бултадаа дээдэ эрдэмтэй юм. Жэшээнь, би шyдэнэй доктор мэргэ
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жэлтэйб, hамгамни хyнэй доктор аад, эндэ миинтээр хyнyyдэй, yнеэ
дэйшье доктор бологшо. Урдань хорёод машинатай, хорёод трактортай томо колхозой ахалагша инженер-механик байhан, мyнoo
бидэнэй дунда хоёрхон тракторой эзэн болоhон, hамганhаа багахан салин абадаг хyн бидэнэй дунда бии юм. Юрэдooл, эрэшyyл
hамгадтаа тэжээлгэгшэбди, – гэжэ Магсартай ерэгшэ хyн хэлэбэ.
– Тиигэжэ эрэшyyлээ бy доройтуула. Тэжээлгэгшэд бэшэ, хам
hалсагшабди гэжэ хэлэхэ ёhотой юм, – гэбэ Магсар.
«Загаhа, жараахайнууд уhанай гyнзэгы руу, улад зон ехэ салинтай Хойто зyгэй орон уруу жyдхэдэг» гэhэн yгэ Ринчин hанахадаа,
багшынгаа бага салинтай ажал хаяад, Хойто зyгтэ юрын хyдэлмэришэнooр ажаллахаяа ерэhэн дээдэ эрдэмтэй хyбyyн бэри хоёройнгоо yхибyyдые hахиха, харахаяа самолёдоор хамта ниидэжэ ерэhэн
ород эхэнэрые ухаандаа оруулаадхиба. Ехэ салин абагшад наhанайнгаа амаралтада гарахадаа, ехэ пенси абадаг гээшэ ааб даа.
Магсарай хyбyyн басаган хоёр hэмээхэнээр эдеэнэй таhалгада
орожо эдеэлээд, унтаридаа орожо унтаhан байба. Тyрэhэн ганса
хyбyyгээ эндэ ямар нэгэ ажалда оруулха, hанаандань таарама зохидхон басагантай танилсуулжа, бэритэй болохо тухай уураг тархиингаа дyйрэтэр ухаагаа гyйлгэhэн Hама аша басаган Саармаяа
хэнтэй, хаана унтуулхаяа таhалгаhаа таhалгануудта орожо, гаража
байжа хараашална.
– Эжы, ашаяа yбэртэлooд унтаха гyт?! – гэжэ Юмжид дурадхаба.
– Тиигэнэл бэзэб, намhаа бэшэ хэнтэй унтаха юм, – гэжэ Hама
баяртайгаар хэлэбэ.
– Эжы, эгэшэ, хyлисэгты... Саарма намhаа бэшэ хyнтэй унтадаггyй, – гээд, Ринчин эгэшэ эжы хоёроо шарайшалан хараба.
– Шолдооншни, тиимэ юм бы? Тиигэбэл, бидэнэй орон дээрэ
унтагты, – гэжэ Юмжид дурадхаба.
Басагаяа «шолдоон» гyyлэхэдээ, Ринчин эгэшэдээ дураа гутаад:
– Басагамни «шолдоон» бэшэ юм. Энээнhээ хойшо басагымни
«шолдоон» гэжэ бy хэлэгты! Хотонойтнай yхибyyд басагандамни
тиимэ муухай ара нэрэ yгэхэдoo болохо, – гэжэ хэлэбэ.
– Ринчин, хyлисэ намайе. Басагыешни «шолмохон – ухаатай
басагахан» гэхэ гэhэн аад, «шолдоон» гэбэлби даа, – гэжэ Юмжид
мэдэрбэ.
– Би басагантаяа таанадай орон дээрэ бэшэ, энэ заал соохи диван дээрэ унтаhууб?
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Удангyй бултанай унтаридаа орохолоор, Магсар гэр соохи
зайн галаа унтарааба. Газаа харанхы болоо... Hаяхан гараhан hара
yyлэнyyдэй забhараар бултайхадаа, тэдэнэй гэрэй сонхонуудые гэрэлтyyлнэ. Огторгойн одо мyшэдyyд ониб-аниб гэлдэжэ, hарын толониие бyришье hаруул болгохо гэhэндэл, hyлэмхихэн туяагаа толоруулна.
Hама хyгшэн hyyжэнyyдээ урилжа, толгойдоо хyбyyгээ ажалтай, hамгатай болгохо гэhэн бодолдо абтан, унтанагyй. Ринчинэйшье нойрынь хyрэнэгyй. «Пенсидэ гарахын тула ута мyнгэнэй хойноhоо ерэhэн зон эндэ байна. Hyниин харуулшанай, котельнын гал
тyлигшын, yхэрэй шабааhа тyyгшэдэй, уhа, тyлеэ, yбhэ бэлдэгшэдэй ажал эндэ бии аад, бултадаа эзэтэйшье сезонно юм байна. Тэдэнэй хэдэг ажалые минии буляалдаhанайшье хэрэггyй. Теэд намда
ямар ажал олдохоб, юу хэжэ шадахабиб? Урдамни бэрхэшээлнyyд
олон байна даа», – гэжэ Ринчинэй сэдьхэжэ хэбтэхэдэ, хэзээдэшье
иимэ бyхooр унтадаггyй Саарма ямар нэгэ hайхан зyyдэ хаража,
хyхюутэйнээр энеэбэ. Ринчин басагантаяа хамта энеэлдээд, гэр байраяа, унтадаг ороноо yгылэн унтажа ядана хаб гэжэ hанажа хэбтэhээр, унташаба.
3
Ринчинэй yглooгyyр hэрихэдэ, гэр соо hаруул болошоод байба.
Хэн гэртээ бии хаб гэжэ мэдэхэеэ шагнаархана. Эдеэнэй таhагта
yглooнэй хоол баряад ажалдаа гараhан басаган хyрьгэн хоёройнгоо хооhон амhарта угаажа байhан эхэнь хаа-яахан ханяана.
Ринчин тyргэхэн хубсалаад, эдеэнэй таhалгада орожо, эхэеэ
мэндэшэлбэ.
– Yyр хираанаар Саарма hэридэг гэжэ хэлээ бэлэйш. Басаганшни
унтажал хэбтэнэ. Утын харгыда хоюулан аяшархажа, бyхooр унтабат. Хyн гээшэ унтажа бэеэ амаруулдаг юм даа,– гэжэ Hама хyбyyндээ хэлэбэ.
Ринчин газаашаа гаража, суухаяа дундалаад, тyлеэ бэлдэдэг газарта ерэжэ, hyхын эриhээ хонхойшонхой монсогор модон дyшэ
болон обогор шyyрхэнyyдые тойрон хараашалхадаа, сообон hyхэ
олоод, хурса, мохооень мэдэхэ гэжэ эрхыгээрээ эрииень халта дараад yзэбэ.
– Мохоошог юм байна. Энэшье олдоо хадаа – болоо, – гээд,
тэрэ шyyрхэнyyдые газарта hуулгаад, hyхэеэ далайжа, шyyрхын толгой дээрэ буулгаба.
Yнихэнэй hyхэ гартаа баряагyй тэрэ тyрyyшээр ядалдаба. Тэрэ
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баруун гараараа hyхын эшэ дээрэhээ, зyyн гараараа эшын дороhоо
дyнгэбэ. Тэрэнэй зyyн гар баруун гарта ехэ туhа хэнэгyй. Тиимэhээ
баруун гараараа hyхэеэ алдахагyйн тула шангаханаар бажуун барихаяа ойлгобо. Тэрэ удаадахи шyyрхэнyyдые хахалхадаа, hyхэ барилгын дyй дyршэл олоодхибо. Тиихэдээ тэрэ самолёдоор хамта
ниидэhэн ород эхэнэрэй: «Толгойгоо эртyyр бy гунхылга. Шам
шэнги yрoohэн гартай хyн хоёр байшан гэр гансааран баряа hэн»,
– гэжэ хэлэhые hанаадхиба.
Hама хyнэй тyлеэ хахалхые дууламсаараа, сонходоо ерэжэ хараад, тyргэхэн хэрэлсы дээрэ гараад:
– Хyбyyмни, тyлеэ бy хахала! Орхи саашань! Элyyр байhан хyл,
гараа сабшахаш! – гэжэ хорибо.
– Эжы, би шyyрхэнyyдые хахалаад yзэбэб. Yе наhаараа барижа
ябаhан зэмсэгээ барижа шадаха байбалби, – гэжэ Ринчин олиггyй
баяртайгаар хэлэбэ.
– Хyбyyмни, орхи! Эхынгээ хэлэхые дуула, – гэжэ Hама Ринчинэй баярые хубаалдахын орондо хорибо. – Магсар ooрoo хахалха. Hyхэ баридаг лэ байгаа ха юмши, гайхалтагyй!..
Ринчин сообон hyхэеэ хахалhан шyyрхын хажууда табиба.
Hама hанаагаа амаржа:
– Хажуудахи баханадаш уhатай угаалниг байха, гар, нюураа
угаагаад, гэртэ орожо, yглooнэй хоол бари, – гэhээр, гэртээ оробо.
Ринчин яаралгyйхэн гар, нюураа угаагаад, yшoo нэгэ туршалга
хээд yзэхэ гэhэн бодолдо абтаба. Тиигээд тэрэ газарта хаягша
hyхэеэ абаад, гэртэ оробо.
– Эжы, бyлюу бии гy? – гэжэ Ринчин hураhаар, эдеэнэй
таhалгада оробо.
– Байхал ёhотой, Сyхын абаагyй hаа... Сyхэ эсэгынгээ зэр зэмсэгyyдые абажа, юу хэгшэ юм, абаашаhан лэ газартаа хаягшал даа,
– гээд, Hама модон хайрсагhаа бyлюу гаргаба. – Тyрyyн эдеэлээд,
hyyлдэнь hyхынгээ эриие хурсадаарай...
– Зай, зай.. – гээд, Ринчин яаралтайгаар yглooнэй хоол барижа,
тyрyyн hyхын, удаань эдеэнэй таhалгада байhан хутагануудай эри
бyлюудэжэ хурсадхаад, хайшыень эрибэ.
Ринчинэй эжынгээ оёдолой хайшын эри бyлюудэн байхада,
yсэгэлдэрэй угтамжада байhан хyгшэн орожо ерээд, мэндэшэлбэ.
Хyбyyн эхэ хоёр зэргэ мэндэшэлбэ. Hони-hорьмойгоо, залуугайнгаа намтар тухай yдэрoo дууhан хooрэлдэдэг, бэе бэедээ ябалсадаг
тэрэ хyгшэн Ринчинэй хажууда hуугаад, хайшын эри бyлюудэхыень
hонирхон харана. Hама хyгшэн тэрээндэ сай аягалба.
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Ринчин эхынгээ хайшые хурсадхаад, эрхыгээрээ эрииень халта
даража шэнжэлээд:
– Хурса болоо. Эжы, норгоhон саарhа хайшалаад туршая, –
гэбэ.
– Hайнши даа, – гээд, Hама хyгшэн норгодоhон газетэ хyбyyндээ hарбайба. Ринчин тэрэнииень абаха гэжэ байтараа:
– Ooрoo хайшалагты, – гээд Ринчин эхэдээ хайшаяа yгэбэ.
– Эринь мохоо байгаа hаа, саарhа жажалха гyб даа, hайнаар
хайшалдаг болоо! Тyбhэн хyн хайшын эри хурсадхажа шададаггyй,
– гэжэ Hама хyбyyгээ хани хyгшэндoo hайрхаад абана.
Ерэгшэ хyгшэн шараhан-булаhан эдеэнhээ ама хyрэжэ, аягатай
сайhаа уугаад:
– Ши, Ринчин, минии хайша бyлюудэжэ yгэхэ гyш? – гэжэ hураба.
– Асараарайгты, – гэжэ Ринчин зyбшooбэ.
Хоёр хyгшэдэй хooрэлдэhooр байхада, саг аалихан yнгэржэ,
yдэ болохын урда тээ Магсарай yхибyyд hэрибэ. Тэдэнэй бодожо,
нюур, гараа угаагаад, гэртэ орожо, шанга-шангаар хooрэлдэн,
энеэлдэн байжа, yглooнэй хоолоор yдын хоол хэжэ hуухада, Саарма
hэрибэ. Ринчин басагаяа тодожо шээлгээд, yмдыень hэлгэбэ. Аша
басаганайнгаа абяа дуулахадаа, Hама сyлooгyй болоhоноо хани
хyгшэндoo хэлээд, заал соо орожо, хyбyyндээ хамhалсаба. Тиихэдэнь тэрэ хyгшэн хooрэлдэжэ гy, али хаарта наадажа yшooшье hууха
аад, гэртээ ошохо баатай болобо: hаалишадай yглooнэй hаамаа
дyyргэхэ yеэр hy шэрэдэг машина ерээ. Hаалишад hааhан hyеэ hyhаалиингаа даргада тушаагаад, yдын хоол барихаяа гэр гэртээ тараба.
Эжынгээ аша басагандаа hy угжажа эхилхэдэ, сообон hyхэ бариhан Ринчин газаашаа гараба. Тэрэ гэрэйнгээ хорёогой yyдэндэ
Юмжид Магсар хоёртой уулзаба.
– Тyлеэ хахалхашни аал, нэгэ хэды yдэр амархаяа яанаш? – гэжэ
Юмжидэй, хэлэхэдэ, Магсар Ринчиндэ харюу yгэнгyй:
– Орхи даа, би хахалуужаб, – гэбэ.
– Hyхыетнай хурсадааб. Дарханай hyхэгyй гyт? – гэжэ Ринчин
hонирхобо.
– Дарханай hyхэгyйб. Зyгooр, хyршэhoo эрихэдэмни болохо.
Дугар хyршэдэ байхадаа болохо. Yгы, ши юумэ дархалха гээгyй
аабзаш? – гэжэ Магсар hураба.
Ринчин эгэшынгээ гэртээ орохые хyлеэгээд:
– Тиигэнэб. Мyнooдoo ши хэндэшье бy хэлэ. Бааниинтнай доодо
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модонууд yмхирэнхэй байна hэн. Мyнoo hаяхана газаатнай хэбтэhэн гурбан шyyрхэ хахалхадаа, дархаяа хэхэл хаб гэжэ hанабаб.
Yнинэй hyхэ баряагyй гарни дарха хэхэеэ зохолно, – гээд, самолёдоор ниидэжэ ябахадаа, нэгэ ород эхэнэрэй хooрэhэн yрoohэн гартай хyнэй хоёр байшан гэр нютагтаа бариhан тухай дурдаба.
Ринчин yсэгэлдэр Сyхын харуулhан Тобогор хотоной hy-hаалиин фермын баани тээшэ ошожо ябахадаа, ара гэдэргээ хараба.
Магсар гэртээшье оронгyй, хyршынхи тээшээ ошобо. Ринчин баанида хyрэжэ, досоонь орожо, hандали дээрэ hуушаба.
Ринчинэй бааниин yмхирhэн доодо модонуудые шэнэлэн hэльбэхэ тухай ухаагаа гyйлгэжэ, духаяа маажажа hуухада, бааниин
yyдэн нээгдээд, Магсар модон хайрсаг бариhан нэгэ хyнтэй орожо
ерэбэ. Yсэгэлдэр угтамжада зэргэлжэ hуугаад танилсаhан эрэ хyн
ээм дээрээ yргэлooд асарhан монсогор модон барюултай хайрсагаа
шала дээрэ табяад, Ринчинэй баруун гарые хоёр альгаараа хашан
барижа мэндэшэлбэ.
– Би дархан бэшэшье hаа, «эрэ хyнэй hyлдэ – эритэ мэсэ» гэдэг
yгooр, эдэ зэр зэмсэгээр гар yзyyрэй дарха хэгшэб, эдэнээ нангинаар хадагалагшаб. Бааниимнай доодо модонуудые шэнэлхэ гэбэ
гyш? – гэжэ Дугар хэлээд, зэр зэмсэгyyдээ хэдэг хайрсагханаа Ринчинэй хyл доро асаржа табиба.
Ринчин доошоо тонгойжо, хайрсагтай зэр зэмсэгyyдые нэгэ-нэгээр дээрэhээнь хараад:
– Дарха хээгyйдoo, гарни зохолно. Бааниин доодо модонуудые
hэльбээд туршахамни. Зyб лэ эдэнээ нангинаар хадагалнаш. Дархан бэшэ хyндэ yгoo hааш, зэр зэмсэгyyдыеш мохоо болгоод гy, али
тyгдэлooд, эмдээд бусаахал. Бахын hанаан далайда гэгшэдэл, монсогор модоной нэгэ талыень хайжа сабшаад yзэхэмни. Бэлдэhэн
модонуудаа бааниин ханануудай доронь оруулхадамни, намда
туhалсахат. Хоёр домкрат хэрэгтэй болохо, – гэбэ.
– Турша турша… Шадаха байхаш… «Yхэрэй хэбтэхые хyлеэхyлеэhээр, хошхоногто хyрэхэ гэhэн hэдэлгэтэй доргон туража
yхэбэ» гэгшэдэл, Тобогорой hy-hаалиин фермынхид аймагай сээнтэрhээ ерэхэ барилгашадые хyлеэгшэбди. Эндэхи бyхы эрэшyyл,
эмэгтэйшyyлтэеэ хамта шамда хамhалсаха, эриhэн юумэнyyдшни
хуу бии болгохо… Жэшээнь, бензинээр хyдэлдэг хоморой хюрoo
тэйбди, «ДТ», «МТЗ» тракторнуудтайбди, – гэжэ тэдэ yрдилдэн
байжа hайрхаба.
Магсар Дугар хоёрой ажалдань амжалта хyсooд, хэрэгээрээ
ошоходонь, Ринчин дарханай hyхын эриие, гар хюрooгэй шyдэнyy253

дые хурсадхаад, тэдэнээ хyнyyдтэ харуулхагyй гэжэ бааниин yмхиржэ, хухаржа унаhан шала доро нюугаад, гэртээ бусаба.
– Ши хаана иимэ удаан ябаабши? – гэжэ эхэнь угтаба. – Гараа
угаагаад, эдеэлэ...
– Газаагуурхи юумыетнай хараашалжа удаашарааб, – гээд,
Ринчин столдо hуужа, хапуусын шyлэ уужа эхилбэ.
– Худалаар бy хэлэ, намайе мэхэлхэгyйш. Шамайе баани заhабарилхань гэжэ Магсар хэлэбэ, шадаха юм гyш?
– Шадахал гэжэ hананаб... Шадахаб...
– Hэ! Шадахаб, шадахаб! Ooрыгoo yрoohэн гартай болонхойб
гэжэ ойлгыш... Хани хyгшэмни шамда хайшынгаа эри хурсадхуулхаяа асараа, гансашье бэшэ, хоёрые. Hyхэ мадага барихаяа, барилга
хэхэеэ орхи саашань! Харин гар yзyyрэй hyхэ бyлюудэхэ, хайшын
эри хурсадхаха гэхэ мэтэ юумэнyyдые хэбэлшни, hураггyй дээрэ...
Ринчин энеэбхилэн, эжынгээ урдаhаань уриханаар хараад, суг
хамта самолёдоор ниидэhэн наhатайшаг ород эхэнэрэй хooрэhэниие дахяад дурдаба, теэд эжынь тэрэ ушартань yнэншэhэн, болиhониинь мэдэгдэбэгyй. Гэбэшье, тэрэ эдеэнэйнгээ таhалга соогоо
эрьелдэхэ хоорондоо, хани хyгшэнэйнгoo асарагша хоёр хайша
хyбyyнэйнгээ урда табиба.
– Саарма унтажа хэбтэнэ гy?
– Yгы... Yхибyyдтэй наадажа хэбтэнэ.
– Тэрэ хyгшэндэ эдэ хайшануудынь хэзээ хэрэгтэй болохоб?
– Яаралтайл байгаа ёhотой, юумэ оёдог хyгшэн юм.
Ринчин эдеэлжэ дyyргээд:
– Басагамни yхибyyдтэй наадаа хадаа, тэдээнтэй дадалсажа
байгаа юм байна, – гээд, хайшануудай нэгые абажа, эрхыгээрээ
эрииень даража, хурса мохооень yзэhэнэйнгoo hyyлээр, тэрэнээ
бyлюудэжэ эхилбэ.
Ринчин тэдэ хайшануудай эри хурсадхажа дyyргээд, yхибyyдэй
таhалгада оробо. Гурбан yхибyyдтэй наадажа hууhан Саарма эсэгэеэ
харахалаараа, намайе гар дээрээ абыш гэжэ урдаhаань гарнуудаа
hарбайба. Ринчин басагаяа абажа, хасарыень таалаhаар, заал соогоо
ороод, диван дээрэ hууба. Тиигээд тэрэ басаганайнгаа hуга доро
hоонь дyнгэн барижа, хоёр yбдэг дээрээ дэбхэрyyлбэ. Тэрэ заал
соохи телевизортэ басагад хатар хэнэ, тэдэниие харахаяа yхибyyд
зэргэлээд hууба.
– Саарма, тэдэ басагадые hажаалдажа хатарыш даа, – гээд,
Ринчин басагаяа телевизор тээшэ харуулба.
Тиихэдэнь Саарма хyлнyyд дээрээ дэбхэрхэеэ болишобошье,
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толгойгоо иишэ-тиишэнь хyдэлгэжэ, наадагша yхибyyдээ бэдэрнэ.
Магсарай басаганай хани басагантаяа тэдэнэй урда гаража, телевизорто хатарhан басагадые hажаалдан хатархада, Саарма шанга гэгшээр энеэжэ байжа, матаргайгаа нугалан, хоёр тала тээшээ уусаяа
yлгыдэн, хyлoo тахимаараа нугалан дэбхэрбэ; заал соо хyхэ энеэдэнэй зэдэлшэхэдэ, Hама эдеэнэй таhалгаhаа гаража, ашынгаа хондолзохые хараад, энеэдэеэ барижа шадабагyй: хyхэ энеэдэн бyришье шангадаба.
Хоёр hугаhаань дyнгэжэ бариhан эсэгынгээ yбэр дээрэ Саармын хондолзохо, дэбхэрхэдэ, Hама хyгшэн Сyхэ хоёр альгаа ташана, хоёр багахан басагад шала дээрэ мухарижа байжа энеэлдэнэ.
Саарма эдэ бyгэдые харахадаа, альга ташалгые шагнахадаа, шангашангаар энеэнэ... Булта тэдэнэр хyнэй гэртэнь ороhые ойлгобо
шьегyй. Хайшануудаа бyлюудyyлхэеэ асарагша хyгшэн тэдээнтэй
зэргэлэн зогсоод, баhал альгаяа ташана. Саарма залхуураа юм гy,
али эсээ юм гy, гэнтэ дэбхэрхэеэ болибо.
– Yшoo дэбхэрэ… Yшoo хатара, – гэжэ хоёр басагад Саармые
аргадана.
– Ороhон бороо болидог, олондо харуулhан концерт дyyрэдэг,
– гэбэ Hама.
Хайшадаа ерэhэн хyгшэн халаадайнгаа хармаан hуулижа, нэгэ
улааниие (урданай саарhан мyнгэ) гаргаад:
– Тобогоройхидто концерт-наада харуулhанайш тyлoo! – гэжэ
хэлэhээр, тэрэнээ Саармын гарта барюулба.
– Тyрyyшын концертыншни тyлoo, – гэжэ Hама нэмэбэ.
Эдихэ юумэ yгэбэ гэжэ hанаhан Саармын уршытарнь бажууhан
мyнгэеэ амандаа абаашахада:
– Энээгээрш амтатай юумэ шамдаа абахаб даа, – гээд, Hама
аманhаань саарhан мyнгэ абажа хармаанлаад, Саармаяа yбэр дээрээ абаба.
Ринчинэй бодохо гэжэ yндэгэшэжэ байхада, хyршэ хyгшэн хажуудань ерээд:
– Хyбyyн, hуу hуу, – гэжэ мэгдyyгээр хэлээд, хармаанаа hуулижа, «гурбан улаагшаниие» гаргажа, урдаа дэлгээбэ. – Гарыешни
сайлгахамни. Бэлэг hуугаад абадаг юм...
– Ямар ехэ бэлэг юм? – гэжэ иимэ ехэ мyнгэ yгэхыень хyлеэгээ
гyй Ринчин hарбайhан мyнгыень абангyй, нюдэнэйгээ шэгшэгээр
эхэеэ шэртээд абаба.
– Бэлэгшье гэхэдэ, бэлэг, хайшыем хурсадхаhанайш хyлhэншье
гэхэдэ, хyлhэн болог, – гэбэ тэрэ хyгшэн.
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– Минии хyбyyн, хyршымни мyнгэ hарбайжа байхадань, абыш
даа. Хара ажал хэжэ хyлhoo гаргаашьегyй hаа, хайшыень хурсадхаhанайнгаа тyлoo абыш даа, – гэжэ эхынгээ гуйхада, Ринчин мyнгыень абаха баатай болобо.
– Хотойхо, гарзатахагyй баян хyгшэн байхаб! – гэжэ yнинэй
эндэ хyдэлooд, ехэ пенсидэ гараhан тэрэ хyгшэн ама бардамаар дуу
гараад, Ринчиниие ажалтай болгохо гэhэндэл нэмэбэ. – Hyхэ,
хайша болон гар хюрoo хурсадхаха харгы шамда нээбэ гээшэб! Хотонойнгоо айлнуудаар дууhан ябажа, уран гартай дархантай бо
лообди гэжэ зарлахаб...
– Yгы-yгы, зар тунхаг бy тараагты! – гэжэ Ринчин мэгдyyгээр
хорибо.
– Ажал шамда олгожо байхадань, арсажа болохогyй, – гэбэ
эхэнь.
– Миниихиие гансал бyлюудээд, энэ хотоной айлнуудай hyхэ
мадага бyлюудэхэгyй юм аалши? Минии yбгэн ганса хадааhа ханада хадажа, хайша болон ooрынгoo эбхэгдэдэг донгорог бyлюудэжэ шадахагyй аад, мяха эдихэдээ, бyлхи дааха шyдэтэйб гэжэ
hайрхадаг ама бардам, ала салдаган эрын оро юм. Yшoo нютагаа
бусая гэгшэл, – гэжэ yбгэеэ муушалжа байhанаа ойлгоод, тэрэ хyгшэн аниргyй болошобо.
– Сyхэ, Ринчин нагасынгаа бyлюудэжэ хурсадхаhан эритэй
хоёр хайша эдеэнэй стол дээрэhээ асаржа, энэ хyгшэндэ yгэл даа? –
гэжэ Hама зээ хyбyyгээ гуйба.
– Мэнэ, – гээд, Сyхын гyйдэлooрoo эдеэнэй таhалгада ороходо:
– Хайшын хурса болоhыень мэдэхэеэ саарhа норгодоод аса
раарай! – гэжэ Hама тэрэнэй хойноhоо хэлээд, хани хyгшэндoo хандаба. – Тyрэhэн нютагаа тиитэрээ тэгyyлээ хадань, yбгэеэ гансаарыень эльгээгыш, сай болон эдеэень шанадаг шамгyйгooр хэр
байгша ааб?
– Баарhан, намгyйгooр хаана холо ошохоб даа. Yyри нyхэдoo,
yргэн сагаан Тyгнэ нютагаа hанаа гээшэл ха: hyyлэй yедэ тэдэнээ
дурдадаг, yгылдэг болошоо, – гээд, тэрэ хyгшэн Саармые тэбэриhэн
Hаматай зэргэлэн hууба.
Сyхэ хоёр хайша асаржа, эзэндэнь yгooд:
– Саарhан олдоогyй. Минии сyyмхэ соо бэшэгдээгyй хуудаhатай тетрадь байха, – гэмсээрээ, хyгшэнэй хориhоор байхада, унталгынгаа таhалга руу оробо.
Тэрэ хyгшэн эрхыгээрээ хайшын эринyyдые баяртайгаар дарахадаа, хурса болгоhыень мэдyyлжэ, толгойгоо дохисогообо. Сyхэ
тетрадьhаа таhалhан нэгэ саарhа баряад, эдеэнэй таhалгада оробо.
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– Таанад наhатайшуулай хэлэ ама шагнангyй, газаагуур наадагты, – гэжэ Hама yхибyyдтэ хэлээд, Саармын хатархые yшoo дахин хараха дуратай байhан хоёр басагадые ябуулба.
Сyхэ хyнэгтэй уhанда хээд абаhан сагаан хуудаhа асаржа, хyгшэн эжынгээ хани хyгшэндэ yгэбэ. Тэрэ хyгшэн норгоhон хуудаhа
эринyyдыень хурсадхаhан хайшануудаараа хайшалаад:
– Хурса болоо. Бэрхэ тошылошон, бyлюушэн байнаш, – гэжэ
магтаба.
– Хyгшoo, – гэжэ Сyхэ Hамада хандаба. – Ринчин нагасада тошыло yргэлyyлээд аймагай сээнтэр эльгээе.
Hама хyгшэн хyмэдхoo буулгажа, нюдoo хёрбойлгоод:
– Юундэ? Гуйраншалхыень гy? – гэжэ дурагyйлхyyгээр hураба.
– Кинодо нэгэ хyн тошыло yргэлooд, гудамжада ябагшадай хутага, hyхэ бyлюудэжэ байхыень хараа hэм, – гэжэ Сyхэ харюусаба.
Сyхын тошыло yргэлooд, гудамжаар мyнгэ олохо тухай дурадхалаа хэлэхэдэнь, Hамын хани хyгшэн Ринчин хоёр энеэлдэшэбэ.
– Хэншье шамhаа hураагyй! Газаашаа арил саашаа! – гэжэ
Hама тэрэниие yлдэбэ.
Сyхын yхибyyдтэй наадахаяа газаашаа гарахада, наадагша
yхибyyдээ yгылhэн Саарма, тэдэнээ дуудаhан юумэндэл, гараа арбагануулба.
– Би Дулмажаб, yбгэмни Буджай гэжэ нэрэтэйнyyдбди. Манайда
ороорой, Ринчин... бидэ эндэhээ гурбадахи гэртэ hуудагбди...
Эринyyдыень хурсадхаhан эдэ хайшануудааршни оронуудай годонуудые амар хайшалхаб. Hайнши даа!.. Мyнooдэр хубаари yхэр гаргаха hэн, мартаад байнаб. Тагалсагуудайнь шyрбэhэнyyдые таhара
татаагyйдэнь... ябааб, – гээд, Дулмажаб хyгшэн газаашаа гараба.
– Yхибyyд yбгэнэйнь нэрые hажаалдажа, энэ хyгшэндэ Дулмажаб бэшэ, харин Дулжай гэжэ нэрэ yгэнхэй юм. Бидэшье баhал Дулжай гэлдэдэг болонхойбди, – гэжэ Hама хyгшэн хyбyyндээ хэлэбэ.
– Yхэрэй тагалсагай шyрбэhooр юу хэдэг юм? – гэжэ Ринчин
hонирхобо.
– Оёдолшо, уран гартай хyгшэн юм даа. Шyрбэhэ томожо,
орын годонуудые гуталай тyрии болгожо оёдог. Шyрбэhэн ниидхэ
капронhоо бyхэ байдаг. Hyyлэй жэлнyyдтэ орын сайбар боро годонуудаар оёhон yбэлэй гуталнууд моодно болонхой. Ехэ хотодо, аймагай сээнтэртэшье байдаг хyнyyд энэ хyгшэндэ тиимэ гуталнуудые оюулдаг. Гэрэйнь yбэртэ годонуудые элдэдэг модо тyнхижэ
хэhэн эрьюулгэ бии. Буджай тэрэ эрьюулгэ тyлхеэд тойродог, – гэбэ
Hама...
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Наранай доро ороhон хойно Ринчин газаа гаража, амар заяа
yгэхэеэ болиhон yнooхи баани тээшээ алхалба. Котелнэ заhабарилжа
байhан хоёр эрэшyyл энэ-тэрэ юумэнyyдые баряад, тэрэ гэртэ ороно,
гарана. Гурбан эрэшyyл yхэр гаргана. Хэдэн hаалишан эхэнэрнyyд
гэдэhэ доторыень аршана. Дулжай хyгшэншье тэдэ эхэнэрнyyдэй
дунда харагдана. Нэгэ эрэ хyн тонгойжо байжа, тракторой хажуур
болон тармуул заhабарилна. Эдэ бyгэдые харахада, энэ хотонойхид
oohэдынгoo хyсooр шэмэрyyн хyйтэнэй буухаhаа урид, дулаанай сагые хэрэглэн, yбэлжэлгэдoo бэлдэжэ, эндэхи ажалаа дууhан хэхые
оролдоно. Ринчин тэдэнэртэ хамhалсангyй, баанида ерэжэ, yмхирhэн модоной утынь хэмжyyр абаба: hэльбэн оруулха шэнэ модо
нуудаа тэрэ хэмжyyрээрээ хэмжээд, хюрooдэжэ тайраха, мyн углуу
гаргаха газарнуудаа харандаашаар зуража тэмдэглэбэ. Тиигээд тэрэ
баанидаа орожо, хабтагай доро нюуhан зэр зэмсэгyyдээ хаража, hанаагаа амараад, hандали дээрэ hуужа, бодолгото болон, барилгынгаа тyсэб табина.
«Ажалаа эхилхэ гэхэдэ, гараг тэгшэ бэшэ, харин дарха хэхэдэ,
муу yдэр дайралдаба», – гэжэ hанаhан Ринчин бааниhаа гаража,
сэлмэг тэнгэриин хаяае улайруулhаар хадын саана орохо дyтэлhэн
наран тээшэ хараад, yбдэгсoo ургаhан yбhэ ногоон соогуур алхалан, Тобогорой хотонhоо холодобо.
«Манай нютагуудта иимэ ногоон ургахаяа яанаб даа? Манай
нютагта энэ мэтээр ургахашье hаа, газартаа багтахаяа болитороо
олошоруулhан хонид болон yхэр малай туруунуудта гэшхyyлжэ,
yзyyрнyyдээ тэдэнэртэ таhалуулан эдюулжэ, ута болодоггyй гээшэл
ха. Теэд энэ орон нютагта yбhэ сабшажа бэлдэбэл, самолёдhоо
бэшэ ямар унаагаар абаашахабши даа? Тyмэр харгы, поезд ябадаг
байхаяа яагааб даа», – гэжэ Ринчин халаглан сэдьхэhээр, дyтэхэн
урдаhан горхондо хyрэжэ, эрье дээрэнь халта hуужа амараад, уhандань орожо, толгой болон бэеэ угаажа хубсалаад, дахин бодолгото
болошобо. «Эндэхи голой уhан манай тэндэхиhээ жэшэшэгyй сэбэр, амтатай байна. Толгой болон бэеэ мылдэнгyй, энэ уhанда ороходо, толгойм yhэн хахинашаба. Хyнyyдэй хyлoo табиhан газарта
хамаг бyхы юумэн hалана, hандарна; бyхы юумэн бузарлагдана.
Бидэнэй амилжа, амидаржа байhан байгаалияа аршалдаггyй, гамнадаггyй байхада, амитад болон арьяатад яажа аршалха, гамнахаб
даа? Энэ горхоной эрьедэ архиин хооhон шэлнyyд хэбтэнэ, тyyдэгэй hууринуудшье харлана. Тобогор хотонойхид зунай сагта энэ
горхондоо, yбэлдoo баанидаа орожо, бэеэ угаадаг гээшэл ха. Би
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эдэнэртэ туhа хyргэжэ, yглooдэрhoo бааниин дорохи модонуудые
hэльбээд туршаха байна. Шадаха, yгыгoo ooрooшье мэдэнэгyйб.
Намда гансал бурхан туhалаг...»
* * *
Yглooдэрнь сэлмэг yдэр тохёолдобо. Эртэ бодоhон Ринчин
сонхоороо харан-харан, хyнyyдэй ажалдаа гарахые хyлеэбэ... Hаалишад yглooнэй hаамаа дyyргээд, эрэшyyлдээ хамhалсахаяа yбhэ
хуряалганда гараба. Тобогор хотон соо хон-жэн... Yдэ болотор унтадаг yхибyyдшье, эртэ бододог наhатайшуулшье харагданагyй.
Гэбэшье, Ринчинэй yнooхи баанидаа дyтэлхэдэ, котельниин гэртэ
yнooхи хоёр хyн бии хэбэртэй. Тэндэhээ хаа-яахан алхаар тyмэр сохихо дуулдана.
Хyнyyдэй yгые hамбаашалhан Ринчин баяртайшаг юумэ баанида орожо, yмхиржэ унаhан хабтагай дороhоо барилгада хэрэгтэй
болодог зэр зэмсэгyyдээ гаргажа, газаахи хэрэлсын хажууда табиба.
Тиигээд тэрэ ута монсогор модо хyшyyргэдэжэ, хоёр шyyрхэнyyд
дээрэ гаргаад, yрoohэн талыень хайжа сабшаха гэжэ байтараа, hyхэеэ
тэрэ модо руу шаагаадхиба.
«Яажа байна гээшэбиб? Гэрэй hууриин эгээ доодо модонуудай
yмхирхэгyйн тула монсогор зандань орхидог ха юм. Хара баараар
жэлэдэг бэлэйл, теэд эндэ хара баар хаанаhаа олдохоб даа? Hy-hаалиин дарга эхэнэрhээ эрибэл, захибал, олдожошье магад. Магсар
Дугар хоёр хамаг бyхы юумэ олохо шэнгеэр хэлээ бэлэйл. Барил
гаяа хойшолуулжа байнхаар, hyхын эшэ баряа хадаа, эхилхэмни
даа», – гэжэ Ринчин шэбшээд, монсогор модондо yзyyрээрнь шаа
hан hyхэеэ абаба.
Ринчинэй тэрэ модонойнгоо нэгэ талыень сабшан хайжа байхада, хоёр yхибyyд hонирхон хаража байhанаа, шэбэнэлдэhэнэй
hyyлээр, ушаагуудаа тyлихэдэ хэрэгтэй болодог хабтагар уташаг
зомгоолнуудые олзуурхан тэбэреэд, гэр-гэр тээшээ гyйлдэшэбэ.
Yнишье болонгyй, тэдэ хоёр хотонойнгоо бyхы yхибyyдые дахуулаад, Ринчиндэ ерэжэ, мэндэшэлбэ. Хотоной тэдэ yхибyyд ганса
гартай дарханай шадамар бэрхээр, хyлнyyдэйнгээ хоорондохи монсогор ута модо сабшан хайхыень гайхалдан хаража, oohэд хоорондоо шэбэнэлдэн хooрэлдэнэ. Ринчин тэдэнэй хooрэлдooе дуугай
шагнажа, дотороо энеэбхилэн байна.
– Аа даа, энэтнай Шоноевой эльгээхэб гэдэг модошо дархан
ерээ байна, – гэжэ тэдэнэй нэгэн мэдээрхэбэ.
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– Тэрэ Шоноев дарга энэ дарханиие урижа, аяар Улаан -Yдэhoo
ерyyлбэ гээшэ аал?
– Yгэй, энэтнай басагантаяа ерэhэн Магсартанай айлшан ха
юм.
– Аяар Улаан -Yдэhoo гэбэ гyш?.. Москва Улаан -Yдэ хоёрой
алиниинь холо юм? – гэжэ тyрyyн хooрэлдoo эхилэгшэ хyбyyн
нyгooдyyлhээ hураба.
– Энээниие мэдэхэгyй «шагшабаан-баанхи» юм гyш? Москва
Улаан-Yдэhoo холо бшуу, – гэжэ тэдэнэй нэгэн нyгooдэдoo ooдэр
хэбэ.
– Москваhаа сэхэ ниидэхэдэ – дyтэ, Улаан-Yдэhoo эндэ хyрэтэр
ниидэхэдэ – холо гэжэ эжы хэлээ hэн. Алиниинь дyтэ, алиниинь
холо болоно юм?
– Энээниие мэдэхэгyй шагшабаан-баанхи байнаш! Москваhаа
– сэхээр, Улаан-Yдэhoo – тойруугаар ниидэнэ...
– Юундэ тойруугаар, сэхэ харгы yгы юм гy?
– Нёдондо ши урда шэбэртэ тooрижэ, бyхы хyнyyдые хyл дээрэнь бодхооhоноо hаныш…
– Тиихэдээ самолёт тooридэг юм бы? Таанадай намайе гансаарыем орхиходо, тэрэ харанхы шэбэр соо тooреэ hэм.
– Худалаар бy хэлэ! Бидэ шамайе бэдэрээ hэмди. Харин ши жэмэс тyhooр бидэнhээ холо ябашаhан байгааш, баахалдайтай ушараагyйш болоо...
– Гэртэхидэйнгээ хараал-шэрээлдэ, заримашуулнай «альган тарагташье» хyртoo hэн. Бэшэ шамайе дахуулхагyй гэжэ хэлсээ hэмди.
– Хаягтыл даа энэ шагшабаанаа, хyзyyнhээнь ооhорлоод ябаагyй hаа, энэ хотон соогоошье тooришэхэл...
– Дан бага байна ха юм! – гэжэ тэдэнэй нэгэн тэрэниие yмooрбэ.
Тэдэнэй арсалдажа эхилхэдэ, Ринчин hyхэеэ модондо зоожо,
дээрэнь зайдалан hуугаад, томо болоходоо, ямар мэргэжэлтэй, хэд
болохо тухайнь тэдээнhээ hураба. Телевизор хараад hайхашааhан
геройнуудтал адли мэргэжэлтэй болоhойб гэжэ hанаhан тэдэнэр
инженер, багша, доктор, артист, лётчик, космонавт болохо тухайгаа хэлэбэ.
– Нам шэнги модошо дархан, эжынэрэйнгээ ажалые халан
абаха hаалишад, абанараа дахажа, жолоошон гy, али тракторист
болохо хyнyyд таанадай дунда yгы ха юм даа! – гэжэ Ринчин халаг
лангяар хэлэбэ..
– Шабааhантай зууралдаха шабааhашан, тоhонтой зууралдаха
тракторист болохогyйбди, – гэбэ тэдэнэй нэгэн.
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– Юундэ шабааhантай зууралдаха юмта?
– Шабааhашан hаалишан хоёр тон адли ажалтай ха юм. Эжы
yглooгyyр yнеэдээ hаагаад, шабааhануудые тyyдэг, – гэбэ шабааhантай зууралдаха дурагyй хyбyyн.
– Тиихэдээ таанадай дунда модошо дархан болохо хyн yгы ха
юм даа, – гэжэ Ринчин халаглангяар хэлээд, хэжэ байhан ажалаа
yргэлжэлyyлхэеэ хyл дээрээ бодоод, модондо зооhон hyхэеэ абаба.
– Таанадай hонирхоходо, таанадта энэ мэргэжэлээ дамжуулха,
дарха хэхые харуулха гээ hэм даа...
Бултанhаань ахамад yнooхи «шабааhашан hаалишан хоёр адли
ажалтай» гэhэн хyбyyн тэдэнээ дахуулаад:
– Модошо дархашуул ямар аймшагтай ажал хэдэг бэ гэжэ хараба, ойлгобо гyт? – гээд, саашаа ошоходоо, бэшэнэртээ хэлэжэ
эхилбэ. – Энэ модошо дарханай булгайр бээлэйе хараба гyт? Зайн
галаар хyдэлдэг тyхэреэн хюрooдэ yрoohэн гараа таhара татуулаа
бшуу даа…
Yнеэдэй байра, hаалишадай гэрнyyдые заhабарилхые эндэ-тэндэнь модо барилгашадай оруулан hэльбэхые хэды дахин хараhан,
харин мyнoo yрoohэн гартай хyнэй дархалхые hонирхон харахаяа
ерэhэн байба. Тyрyyн зомгоолнуудые абаад гэртээ ошогшод бусадтаяа боосолдоhон хэбэртэй. Тэдэнэр боосоогоо шyyhэндээ баярлажа, бусадайнгаа гар бариhаар, саашалба. Зyб лэ Ринчин хyнyyдэй ажалдаа байхадань, тэдэнэртэ ута бyдyyн модонуудые сабшан
хайхаяа харуулхагyй гэhэн байба.
Ринчин зарим хyнyyдэй yдын хоол барихаяа гэртээ ерэхэhээ
урид Магсартанайдаа бусажа, басагаяа эрхэлyyлжэ, yбэр дээрээ
дэбхэрyyлээд, эдеэлhэнэйнгээ hyyлээр, ажалаа хэхэеэ газаашаа гараба.
Yдын наранай баруун хойно ошоод байхада, Ринчин досоо талануудыень сэб сэхэхэнээр hyхooрoo сабшажа хайба, монсогор модонуудай дээрэ дээрэhээ хэбтэдэг талануудые сабшажа, хобоонуу
дые гаргаба. Тэдэ хобоонууд соо хyбхэн хэгдэхэ ёhотой. Ута монсогор
модонуудай уулзуурые тэмдэглэhэн газартаа бэе бэетэеэ залгалдадаг углуу гаргаба. Тиигээд тэрэ бааниин гэрэй hууриин дорохи газар малтажа, тэндэхи трактористhаа эрижэ абаhан хоёр домкрадаа
hуулгаад, тэдэнээ ээлжэлyyлэн байжа, аргааханаар дээшэнь ээлжэлyyлэн yргэбэ. Бааниин гэрэй аалиханаар хахинажа, нэгэ тала тээшээ хэлтышэхэдэнь, тэрэ шyyрхэнyyдые доронь табяад, домкрадуудаа hуладхажа, дороhоонь hугалан абаба. Тиихэдэнь хэлтыhэн
гэр халта доошоо ороходол гээд, шyyрхэнyyд дээрэ hуушаба. Рин261

чин домкрадаа гэрэй хэлтыгшэ нyгoo таладань абаашажа, yнooхил
зангаараа yргэжэ байхадаа, yхибyyдэй хажуудань ерээд, hонирхон
хаража байхые хараадхиба.
– Yхибyyд, холо бологты! Харана гyт, гэрэй хэлтышоод байхые?.. Энэ гэр таанадай дээрэhээ унажа болохо, бy дyтэлэгты! – гэжэ
Ринчин хэлэд, тэдэниие тэрэ гэрhээ холо болгобо.
Тэдэ yхибyyдэй дунда зогсоhон Сyхэ Ринчин дарханиие тyрэлшooжэ, тэдэнэртээ ухаа заабарилан ноёрхожо:
– Хиидэ yргэгдэhэн бааниин доогуур бy гульдирагты! Зангада
ороhон хулганаан мэтээр, дээрэhээ унаhан бревнодо няза даруулжа,
хабтайшахат! – гээд, альгануудаа сохижо, «пяс» гyyлэбэ.
– Сyхэ тон зyб хэлэнэ! Нээрээшье, таанад эндэ бy дyтэлэгты,
холоhоо харагты! – гэжэ Ринчин тэдэнэртэ захирба.
Домкрадаар гэрэй нyгoo талын yргэгдэхэдэ, hууриин эгээн дорохи хоёр бyдyyн ута модод хэбтэhэн газартаа yлэшэбэ. Ринчин yргэгдэhэн газартаа бyдyyн шyyрхэнyyдые госхойлгон табижа, дом
крадаа hугалан абаба. Тиихэдэнь хажуу тээшээ хэлтыhэн гэрэй
нyгoo талань табиhан шyyрхэнyyд дээрэ hуушаба. Ринчин yмхир
hэн ута бyдyyн модонуудые ломоор хyшyyргэдэжэ, хажуу тээшэнь
болгоод, гэрэй ханын yмхирhэн углуугаараа хухаржа унахагyйн
тyлoo доронь бyдyyн шyyрхэнyyдые табиба. Тиигээд тэрэ эсэжэ, хyлэрhэн нюураа самсынгаа хамшыгаар аршаад, шэнэлэн hэльбэхэ
гэhэн модон дээрээ hуужа, халта амарха гэбэ. Хyсэ шадалаа буураhан Ринчин хyнэй туhалалсаагyй hаа, гансаардаха байhанаа ойлгобо. Yхибyyд дарханай ажалаар hонирхон харахаяа хашаржа, ондоо наада эрхилхэеэ ошобо. Ринчин Сyхые дуудажа ерyyлээд, юуб
даа шэбэнэн хэлэбэ. Тэрэ yхибyyдэйнгээ хойноhоо бэшэ, харин
yбhэ хуряан соможо байгшад тээшэ гyйшэбэ.
Удангyй yбhэ сомолгондо гараhан Магсар Дугар хоёр ерэжэ,
Ринчинтэй yгэ андалдан, халта хooрэлдooд, хажуудахи котельнэ
ошобо. Yнишье болонгyй, Магсар хоёр эрэшyyлые дахуулаад,
хyрэжэ ерэбэ. Дyрбэн эрэшyyл хooрэлдэжэ, энеэлдэжэ байжа, Ринчинэй ударидалга доро бааниин доодо модонуудые шэнэлэн hэльбэжэ эхилбэ. Тэдэнэй хэжэ байhан ажал урматай, урагшатайгаар
ябана.
Тэдэнэр Ринчинэй бэлдэhэн модонуудай хобоонууд дээгyyр
хyбхэн табижа, боро хараанай оршон тойрониие эзэмдэжэ байхада,
hэльбэхэ ажалаа дyyргэжэ, бааниин доодо ханануудые бусадтайнь
хамта байhан байрануудтань буулгаба. Аса, тармуурнуудаа ээм
мyрнyyдтээ тээгээд, yбhэ сомолгоhоо гэртээ бусажа ябаhан hаали262

шад тэдэнэй хажуугаар гаража ябатараа, эрэшyyлэй хэжэ байhан
ажал харахаяа тэдээн тээшэ годирбо.
Тобогорой hy-hаалиин фермые даадаг эхэнэр hууридань шэнэ
модонуудые оруулhан баанияа тойрохо хоорондоо эрэшyyлые магтана, хойноhоонь хэдэн hамгад баhал бааниин hуурида оруулагдаhан шэнэ модонуудые гараараа барижа, эльбэжэ байжа, тэдэниие
магталсана.
– Бидэниие магтаhанай yлyy... Харин Ринчиндэ баяр хyргэгты!
Энэ хyмнай дээдэ гарай уран дархан байна. Бидэ дyрбэн туhалал
саабди, – гэжэ Дугар сэхэ руунь хэлэбэ.
– Бидэнэр Шоноевые гуйлтагyй, oohэдын дарханай бригадатай, бригадиртай болобобди! – гэжэ Магсар баяраа мэдyyлбэ.
Hy-hаалиин фермые даадаг эхэнэр Ринчинэй баруун гарые
хоёр альгаараа дyмyyхэнээр хашан баряад:
– Hайнта даа! Oohэдын дархантай, oohэдын дарханай бригадиртай yнэхooрoo болоhомнай – hайн гээшэ! Петр Иванович Шоноевой манда дарханай бригада эльгээтэр yбэл болохо дyтэлшoo.
Бултанай зyгhoo танда баяр баясхалан хyргэнэб! – гэжэ хэлээд,
Ринчинэй гарые yшoo дахин бариба. – Хуряажа абаhан yбhэеэ
трактор тэргэдээ ашажа, сарайдаа оруулхадаа, манай эрэшyyл
сyлooтэй болохот...
– Би гансаараа бааниин дорохи модонуудые hэльбэжэ шадахагyй байгааб. Эдэ эрэшyyл намда туhалалсаа. Yглoo yдэшэлэн тээшэ
досоохи шалыень хэжэ дyyргэхэб, yмхиржэ унаhан шалын хабтагайнуудые шэнэ хабтагануудаар hэльбэхэб, тиихэдэмни ерэжэ хараарайгты, – гэбэ Ринчин.
– Oohэдын дарханай бригадатай болоёл! – гэжэ котельнэ заhабарилагшадай нэгэн баяртайгаар дурадхаба. – Тээ тэдэ дyрбэн талаhаа хюрooдэгдэhэн, «Улаан булан» бариха гэhэн модонууд дарханай бригадын ерэхые хyлеэжэ, газарта хэбтэнэ. Котельнэ
заhабарилга дyyрэнтэбэ, hy-hаалиимнай дарга танда наряад
бэшэхэнь yлэбэ. Хэhэн энэ ажалайнь тyлoo эндэхи Туhалалбариин
ажахы Ринчиндэ мyнгэ алта тyлэг. Бидэ эрэшyyл дарханай бригадада оробол, oohэдынгoo хyсooр «Улаан булан» барихабди...
Hy-hаалиин фермые даадаг эхэнэр, бyгшэм халуунда батага
наархаhан морин мэтээр, толгойгоо хэдэ дахин дохисогоожо:
– Наряд заатагyй хаахаб! Хyниие гомодхоожо, миинтээр зарадаггyйемни мэдэнэт. Мyнoo гэртээ оромсоороо, хэлэhэн yгэдoo
хyрэдэггyй Шоноевто энээн тухай хонходохоб, – гэжэ найдуулаад,
уриханаар энеэбхилэн, наада зугаа гарган нэмэбэ. – Харин таанад,
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эрэшyyл, дарханай бригада бии болгоходоо, аймагай сээнтэр арилшахагyй аабзат, аа-а?
– Таанадта хyлoo тушуулhан, хоолойhоо уюулhан бидэнэр
hамгадаа орхёод, эндэhээ холо хайшаа арилхабибди даа? – гээд, Дугар тэдэниие энеэлгэбэ.
Hамгад хyхюутэйгээр энеэлдэжэ, тэндэhээ гэр гэртээ тараба.
Юмжид дyy хyбyyнтэеэ, yбгэнтэеэ гэртээ ошожо ябахадаа, хойноhоонь дахаhан хyнэй бии, yгые шалгажа, гэдэргээ хараад:
– Ши, Ринчин, бy тyргэдэ. Ши ooрыгoo yрoohэн гартайб гэжэ
мэдэ. Шамайе барилга хэжэ шадаха гy гэжэ эдэнэр hэжэглэнэ. Тиимэhээ yглooдэр, hаруул болоходо, эдэнэр бааниин дорохиие яажа
hэльбэhыеш хараад сэгнэхэ гyб даа. Ламын yгыдэ бумбын галзуулагшадал бy болооройш! hy-hаалиин фермые даагша, Туhалалбариин ажахын дарга болон бидэнэй зyбшooлгyйгooр ooрoo мэдээд,
ямаршье барилга бy хэ, – гэжэ байжа ухаа зааба.
* * *
Ринчин yглooгyyр hэреэд, бодохоёо яарангyй хэбтэнэ. Юмжид
Магсар хоёр yни ажалдаа гаранхай. «Хyдooгэй зон эртэшэ гэлсэгшэ. Теэд бишье хотодо байхадаа, баhал ажалдаа эртэшэг ошогшо
бэлэйб… Ажалгyй Саарма бидэ хоёр гэртээ хэбтэнэбди. Энэ yдэр
бааниин шала дэбдижэ дyyргэхэ ёhотойб, бодохо болоол даа. Oohэдын дарханай бригада бии болгое гэлсэбэ. Амаралтын yдэрнyyдтэ
хотын зоной зуhалангуудые баридаг гурба-дyрбэн хyнyyдhээ бyридэhэн бригада бии болгоо бэлэйб. Мyнoo Баир яажашье байгаа юм
ааб даа?.. Эндэ дарханай бригада бии болгоо hаа, эрэшyyл олон
байна. Теэд гартаа дyй дyршэлгyй хyн дархалжа бирадаггyй. Yсэ
гэлдэр хэhэн ажалайм тyлoo наряд намда хааха тухай hy-hаалиин
фермые даагша хэлэбэ hэн. Ажалтай болошоо hаа, ямар hайн hэм?»
– гэжэ Ринчинэй сэдьхэн хэбтэхэдэ, эхынь хоолой эдеэнэй
таhалгаhаа соностобо:
– Минии хyбyyн, юундэ бодоногyйбши? Yбшэлoo гyш?
– Yгы, яагаашьегyйб! Бодохомни. Саармашье hэрибэ…
– Yнинэй хyндэ ажал хээгyй аад, шэдэрбэ гyш? Yсэгэлдэр дан
ехэ ажал хэбэш даа.
– Хэжэл байhан ажални ха юм. Эндэхи эрэшyyл намда туhалалсаа, гансааран бааниин дорохиие hэльбэжэ шадахагyй байгааб.
Мухаа, бодоё, – гэжэ Ринчин хэлээд, басагаяа хоёр yбдэгэйнгээ хоо
рондо hуулган тодожо шээлгэмсээрээ, yмдыень татажа yмэдхyyлээд, хасарыень таалаба.
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Энэ yедэ hy-hаалиин фермые даадаг эхэнэр тэдэнэй гэртэ
орожо, эсэгэ басаган хоёрые мэндэшэлбэ. Hама хyнэй мэндэшэлхые
дуулаад, эдеэнэйнгээ таhалгаhаа гаража, хоёр ташаандаа альгануудаа эльбэн аршаhанайнгаа hyyлдэ, Саармые гар дээрээ абаад:
– Газаахи угаалнигта ошожо, гар, нюураа угаагаад ерэ, – гэбэ.
Ринчин буруун гарайнгаа альганай сэбэрyyтэhыень хараад:
«Yнинэй хара ажал хээгyйhoo альгамни yнжэгэн зooлэхэн болошоо
байна. Эхэhээн бэржээнтэ бээлэй эрихэ болоол даа. Энэ эхэнэр
юундэ ерэбэб? Бааниимнай доодо модонуудые hайнаар гy, али муу
гаар хэбэш гэжэ намда хэлэхэеэ ерэбэ гy?» – гэжэ сэдьхээд, аалихан
нюур, гараа угаагаад, гэртэ оробо.
Hама эдеэнэйнгээ таhалгада Саармые yбдэг дээрээ hуулгаад
эдеэлyyлжэ, hy-hаалиин фермые даадаг эхэнэртэй хooрэлдэжэ
байhанаа, гансата абяагyй болошобо. Саарма амаа ангайлган, хyгшэн эжынгээ манна кашатай халбагаяа дyтэлyyлхыень хyлеэнэ.
Столой нyгoo талада эдеэлжэ hууhан Ринчин басаганайнгаа боро
эдеэндэ орожо байhые харахадаа, баярлаба.
Hy-hаалиин фермые даадаг эхэнэр стол дээрэ табиhан эдеэнhээ
ама хyрэнгyй, hyтэй сай ууха хоорондоо:
– Дугар бага-сага дархалдаг. Yнэндoo тэрэ механик мэргэжэлтэй юм. Эндэхи бyхы техникэ болон машинын эбдэрхэдэ, заhабарилдаг хyмнай гээшэ. Ши юушье дархалжа шадаха байнаш. Би
хэhэн ажалдаш гомдолгyйгooр наряд хаадаг байхаб. Yнгэрэгшэ
yдэшэлэн аймаг утаhаар хонходожо, шамайе дарханай бригадираар томилхыень нyхэр Шоноевто дурадхааб. Мyнoo ши эдеэлээд,
баанида ошоорой. Тэндэ Дугар бидэ хоёр шамайе хyлеэжэ байхабди, – гээд, гаража ошобо.
– Манай эндэ сyлooгyй ажал эхилэнхэй: yбhэ сабшан унагаалга,
хуряажа, шэрэжэ сарайда оруулалга, котельнэ заhабарилга. Hyhаалиин фермые даагша шамайе магтана, шамда «Улаан булангаа»
барюулха гэнэ. Мyнoo «Улаан булан» барюулха газараа шамда харуулхадаа, Дугартай зyбшэхэ байгаа ёhотой. Ши тyргэн эдеэлээд,
баанида ошыш даа. Юрэдoo, барижа шадаха юм гyш? Урданайхи
шэнги бэшэ болонхойб гэжэ ойлго, – гэжэ Hама хyбyyндээ hанаагаа зобоhоноо мэдyyлбэ.
Ринчин hy-hаалиин фермын даагшада магтуулхадаа, «Улаан
булан» бариха болоhондоо хэмгyй ехээр баярлажа, дутуу-ядуу эдеэ
лээд, тyргэхэн хубсалшаба.
– Минии хyбyyн, болгоомжотойгоор, яаралгyйгooр дарха хыш
даа, – гэжэ Hамын хэлэхэ эдеэнэй таhалгаhаа соностобо.
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– Hанаагаа бy зобоогты, болгоомжолхоб. Эжы, ажалай бээлэй
бии гээшэ гy? – гэжэ Ринчин хубсалжа байхадаа hураба.
– Байха, байха, – гэhээр, Саармые тэбэриhэн Hама эдеэнэй
таhалгаhаа гараба. – Yлгэсэ дээрэ...
Ринчин нимгэн бэржээнтэ бээлэй оложо абаад, газаашаа гаража, баанида дyтэлбэ. Дyрбэн талыень хайжа хюрooдэhэн ута модонуудай хажууда Дугар hy-hаалиин фермые даадаг эхэнэр хоёр
бариха гэрэйнгээ hууриин газарай хэмжyyр мэдэхэ гэжэ холо-холо
алхална. Ринчин тэдэнэртэ ерэжэ, амар мэндэеэ айладхаба. Тэдэшье тэрэниие мэндэшэлбэ.
– Эндэ жэгдэ, сэбэр талмайтай газар байна. «Улаан булан» эндэ
барихаш, эрэшyyл шамда туhалха. «Улаан булан» юун гээшэб гэжэ
мэдэхэ гyш? – гэжэ Hy-hаалиин фермые даадаг эхэнэр hураба.
– Мэдэхэб…
– Урданайхяар «Улаан булан», мyнooнэйхеэр Тобогорой hy-hаа
лиин фермын Соёлой байшан болохо. Бариха энэ гэртэш ноёд hайд
тай, дyтэ холын айлшадтай, артистнуудтай уулзалганууд, тyрэhэн
yдэр болон hайндэрнyyдые тэмдэглэлгэн болодог байха. «Улаан
булан» соогоо газетэ, ном болон журналнуудые уншадаг, телевизорээр кино харадаг, лекцинyyдые шагнадаг болохобди. Сэхыень
хэлэхэдэ, Соёл гэгээрэлэй тyб болохо бшуу даа. Тиимэhээ гоё hайхан ордон мэтээр барихаш. Гомдолгyйгooр тyлбэриень тyлyyлхэб.
Хэрэгтэй юумэнyyдээ Дугарта, намда хэлээрэй, – гээд, тэрэ эхэнэр
газарта хэбтэhэн нарин бургааhа абажа, тэрээгээрээ хyнэй хyлнyyдhээ харлашаhан зyргэхэн дээрэ баригдаха гэрэйнгээ дyрсые
багтаажа ядан зуража харуулна. – Yбэр таладань гурба, зyyн болон
баруун талануудтань нэгэ-нэгэ сонхо байха. Yyдыень наранай гарадаг зyг тээшэ баряарай, тэндэш сээниг байха бшуу даа…
– Yбэртэхи гурбан сонхо дан олон лэ, – гэжэ Дугар тэрэ эхэнэрэй саашань хэлэхэ гэhэн yгыень таhалдуулба. – Yнэхooрoo Соёл
гэгээрэлэй ордон бариха гэбэ аалта?
– Наадажа хэлээ hэм. Досоогоо hаруул байхадаа, hайн ха юм…
– Бариха модомнай хyрэхэгyйл!
– Модонуудые асаруулна аабзабди, тэрээндэ hанаагаа зоболтогyй. Сонхонуудай олон болохо, yгые oohэдoo мэдээрэйгты, – гээд,
тэрэ эхэнэр Ринчиниие мэхэтэйхэнээр хараад, иигэжэ hураба. – Гэрэй, сээнигэй yyдэнyyдые хайшань нээгдэдэгээр барихабта?
Тэрэ эхэнэрэй шалгажа hураhые мэдэhэн Дугар аниргyй зогсобо. Hy-hаалиин фермые даадаг эхэнэр, харюусахада бэрхэтэй асуу
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дал hурабаб гэhэндэл, нюдэнэйнгoo шэгшэгyyдые уршалаатуулан,
энеэбхилбэ.
– Эндэхи бyхы гэр досоошоо нээгдэдэг yyдэнyyдтэй, сонхонуудынь дабхар рамануудтай аад, рама бyхэн хоёр талаhаа шэлтэй
гэжэ ажаглааб. Иимээр шэллэhэн раманууд hалхи барина, хyнгэрэг
саhанда хаагдахагyйн тула, yyдэнyyдынь досоошоо нээгдэнэ гээшэл ха, – гэжэ Ринчин харюусаба.
– Тон зyб ажаглабаш, харюусабаш! Бааниин hэльбэhэн доодо
модонуудые, шалынь хабтагайнуудые харааб. Бэрхэ модошо дархан байнаш. Зай, хэзээнhээ эхилхэбши?
– Мyнooдэр бааниин шала hэльбэжэ дyyргээд – эхилхэб...
Баригдаха гэрэй hууриин газарые Ринчиндэ харуулагшад хоёр
тээшээ таража, oohэд oohэдынгoo хэжэ байhан ажалда ошобо. Ринчинэй баани соо орожо, yмхиржэ хухарhан шалын хабтагайнуудые
газаа гаргаад, орондонь дэбдихэ шэнэ хабтагайнуудые гар хюрooгooр
хюрooдэжэ байхада, бензинээр хyдэлдэг «Дружба» хюрoo бариhан
Дугар бааниин yyдэндэ бии болоод:
– Маа, энээгээр хюрooдэ, шадаха гyш? – гэhээр, Ринчинэй хажууда ерээд, «Дружба» хюрooгoo газарта табиба.
– Урдандаа шадагша hэм...
– Зай, моторыень хyршэгэнyyлэ. Тээ тэрэ газарта хэбтэhэн гy,
али хюрooдэжэ байhан хабтагайгаа хюрooдooд yзэ, болгоомжо
лоорой, – гэбэ Дугар.
Yнихэнэй иимэ хюрoo гартаа баряагyй Ринчин тэбдyyгээр, таа
гyйгooр «Дружбын» мотор хyнхинyyлээд, тайража байhан хабтагайгаа хюрooдэбэ. Тиихэдээ тэрэ баярлажа, дархалжа шадахаб
гэhэн найдал болон урма зоригоо далижуулба. Hанаагаа зобонгёор
хаража байhан Дугаршье баярлаба.
– Энэ хюрooгooр хюрooдэжэ шадаха байнаб.
– Hайн гээшэ! Болоо, болоо! Болгоомжолоорой, яаралгyйгooр
дархала...
– Болгоомжолхоб, ажалдаа ошо, yмхирhэн шалын хабтагайнуу
дые гансааран hэльбэхэ байхаб, – гэжэ Ринчинэй найдуулхада, Дугар yбhэ хуряалгандаа ошобо.
4
Ринчинэй брус модонуудаар «Улаан булан» барилгын гэрэй
углуунуудые гаргажа, ханануудыень yндэр болгонгyйгooр хэдэн
газар хубаарилан табитар, Тобогорой hy-hаалиин фермын эрэшyyл
болон hаалишадай сомоhон yбhэеэ шэрэжэ, сарайдаа оруултар хэдэн yдэр yнгэрбэ.
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Yхибyyд тэндэ сугларжа, дархан Ринчинэй углуунуудые гаргахадаа, «Дружба» хюрooгooр хюрooдэжэ, hyхooрoo сабшажа, брус
модоной yзyyр тайраhан тэбхээнсэгyyдые суглуулжа, тэдээгээрээ
гэр барижа наадана. Тиихэдээ тэдэнэй энеэлдэжэ хyхилдэхэнь замханагyй...
«Таблеткэ» гэжэ зоной дунда суута нэрэтэй болоhон, хара ногоон шэрээр шэрдэгдэhэн машина гэнтэ бии болоод, hy-hаалиин
фермые даадаг эхэнэрэй газаа ерээд, тогтошобо.
– Шоноев ерээ! Шоноев ерээ! – гэлдээд, тэдэ yхибyyд наадажа
байhан тэбхээнсэгyyдээ хаяжа, yнеэдэй байрын залгалаа сарайда
yбhэ шэрэжэ байhан эхэ, эсэгэнэртээ гyйлдэшэбэ.
Yхибyyдэй «Шоноев!» гэлдээд гyйлдэшэхэдэ, юунэй болохоёо
байhые мэдэхэ гэжэ Ринчин дархалхаяа болижо, ерэгшэ машина
тээшэ харасаяа шэглyyлнэ. Машинын жолоошон газарта hyрэн буу
гаад, нyгoo таладань гyйдэлooрoo гараад, хажуу талынгаа yyдые
нээжэ, сагаан халаадтай боробтор хубсаhатай хоёр эхэнэрэй газарта буухадань, гарhаань дyнгэн туhалба. «Таблеткэ» машина соо
yлэhэн эхэнэр улаан хэрээhэнэй багахан хайрсаг, дээдэ амhараараа
бултайлгаhан газетэ болон журналнуудтай томошог хоёр сyyмхэ
жолоошондо yгэхэдэнь, тэрэнь хоёр эхэнэрые дахуулаад, hy-hаалиин фермые даадаг эхэнэрэй хашаагай yyдээр оробо. Тиихэдэнь
сагаан халаадтайень врач, нyгooдыень почтальон гэжэ Ринчинэй
тухайлhаар зогсоходо, жолоошонтой зэргэлээд hууhан, папка hугабшалhан yндэршэг нюргатай ород кабинаhаа гараба.
Ринчин тэрэ хyниие хараад: «Энэ хyн энэ хотонойхидой хэлсэдэг yнooхи Пётр Иванович Шоноев гээшэл ха. Харахада, ород хyн
аад, юундэ буряад фамилитай хyн юм ааб даа?» – гэжэ сэдьхэhээр,
хэжэ байhан ажалаа yргэлжэлyyлбэ.
Пётр Иванович Ринчин тээшэ сэхэ ерэжэ ябатараа, замаа хубил
гажа, бани руу ошоод, гэр нэгэ дахин тойроод, досоонь оробо. Тэрэ
дарга Ринчинэй ажал hаатуулжа болохоб гэжэ hанаа юм гy, али
хэhэн ажалыень танилсахаhаа урид шалгаха гэжэ бодоо юм гy,
юрэдooл, бани соо удаашарба. Хара хyхэ утаа гаргаhан, хойноо
тэргэ шагтагалhан, дээрэнь хyнyyдые hуулгаhан «МТЗ» трактор hyhаалиин фермые даадаг эхэнэрэй газаа байhан «таблеткын» хажууда
тогтобо. Баниин гэрhээ гараhан Шоноев тракторай тэргэhээ буу
hан hy hаалиин фермые даадаг эхэнэр хоёр Ринчин тээшэ алхалба.
Тракторай тэргэhээ бууhан хyнyyд, тулууртайшье, тулуургyйшье
yбгэд, хyгшэд болон yхи хyyгэд «таблеткэ» машинын нээлтэнэй
yyдэндэ оошорлон зогсожо эхилбэ. Тэдэ хоёр дарганар харгыдаа
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уулзажа, гар гараа барилсан мэндэшэлсээд, ойро зуура yгэ андалдаhанай hyyлдэ, Ринчиндэ ерэбэ.
Yнooхи ород Ринчиндэ гараа hарбайхадаа:
– Шоноев Пётр Иванович, – гээд, тэрэнэй элyyр баруун гарые
юундэшьеб дyмэн бариба.
Гарыемни шалгаба гэжэ hанаhан Ринчин тэрэнэй гар шангашангаар адхаад:
– Балданов Ринчин Дабаевич, – гэбэ.
– Дулма Нуралхаевна тан тухай утаhаар хонходоо hэн. Мyнoo
барилга хэжэ байhан тухайтнай магтан хэлэбэ. Yнэхooрooл бэрхэ
дархан байнат! Хэhэн ажалыетнай хаража баярлабаб, – гээд, тэрэ
Ринчинэй булгайр гарыень харамсаараа, хайрлаhан шэнжэ шарайдаа бии болгожо, халта дуугай болоhоной hyyлдэ, yргэлжэлyyлбэ.
– Илангаяа эндэхи хyдoo нютагуудта дархашуулые бэдэржэ олохо
гээшэ хэсyy. Та, Ринчин Дабаевич, хаhа саг соогоо бидэндэ ерэбэт.
Та yнэхooрooл модошо дархан байнат.
– Урдандаа хэжэ, хоолойгоо тэжээжэ байhан мэргэжэлни юм
даа. Hyyлэй yедэ…
– Хуу мэдэнэб, – гэбэ Шоноев. – Болоhон юумэн болоо, yнгэр
hэн юумэн yнгэрoo. Эндэтнай «Ехэ газарайхиhаа» дортохогyй
hайн, oohэдын дарханай бригада бии болгохобди. Тyлбэри тухай
hанаагаа зоболтогyй… Энэ хотонойхид фамилииемни оршуулжа,
Волков бэшэ «Шоноев» болгожорхёод, энэ нютагаа Тобогор гэжэ
нэрлэжэрхёо юм. Ерээдyйн тyyхэдэмнай алтан yзэгyyдээр бэшэгдэхэгyйшье hаа, нэрэнyyднай мyнхэрэн yлэхэ гyб даа, – гэжэ энеэдэнтэеэ холин байжа хэлээд, Дулма Нуралхаевна тээшэ хараба. – Та
гэртээ ошон байгты. Би Ринчин Дабаевичтай халта хooрэлдooд,
танайда ошохоб...
Yхи хyyгэд гэртэхинэйнгээ худалдажа абаhан сyyмхэтэй юумэнyyдые баряад, гэр гэртээ абаашана. Оошорто зогсогшодой
дунда Ринчинэй тyрэhэн эхэ Дулжайтай зогсоно, Саармые тэбэриhэн Сyхэ Алтаана хоёршье байна. Дулма Нуралхаевна юушьеб
тэдэнэртэ хэлээд, хашаагайнгаа yyдээр оробо. Hубарилдаhаар hyhаалиин фермые даадаг Дулма Нуралхаевнагай гэртэ ороно. Тухайлхада, суглаан болохо хэбэртэй.
Шоноев яаралгyйгooр хooрэлдэхэ гэжэ барижа байhан гэрэй
хана дээрэ hуугаад, хармаанаа hуулижа, yнэтэй-сэнтэй «Казбек»
гаргажа, нэгые Ринчиндэ залахадань, таhа арсаба. Шоноев тамхи
татадаггyй хyнhoo тyбэгшooжэ, залаhан тамхияа амандаа хэжэ
байтараа, hooргэнь ханзадань хээдхибэ. Ринчин басагандаа амта269

луур абаха мyнгэгyй байhандаа халаглажа, наймаа абаха ээлжээндээ ерэhэн эхынгээ ямар юумэ абахыень хараха гэhэн бодолдо абтана.
– Би бэе тамир шалгаха врач, шэнэ газетэ болон бэшэг-ташаг
тараадаг почтальон, эдеэ хоолой элдэб зyйлнyyдтэй наймаашан
гурбые машинадаа hуулгаад, hарадаа гурба дахин эндэ ерэгшэб.
Мyнгэгyй hаа, хyнyyд салинhаа бусаахаар бэшyyлээд абадаг, – гээд,
Шоноев Чукоткада сэрэгэй албанда ябаhанаа богонихоноор
хooрooд, эндэхи байдалдаа оробо. – Сэбдэг хyйтэн газарай уларилда дадаhан би армиин албанhаа капитан нэрэ зэргэтэй табигдахадаа, эндэ ерээ hэм. Сэрэгшэдтээ hанаагаа зобогшодол, Туhалбариин ажахын хyдэлмэрилэгшэдтэ хамаг бyхы hаналаа табигшаб,
туhалхые оролдогшоб. Манай Туhалбариин ажахы гурбан hy-hаалиин, hубай малай, гахайн болон сагаан yнэгэнэй фермэнyyдтэй.
Шэмэрyyн хyйтэн уларилда тэсэбэритэй болоhон эндэхи yyлтэрэй
моридые yсхэбэрилхэ фермэ бии болгоо hаа гэжэ hананаб. Юундэб
гэхэдэ, англичанууд, французууд эндэхи yyлтэрэй мориной мяхаар
hонирхожо эхилэнхэй. Тэдэнэр тортог тооhогyй, сэбэр агаараар
амилжа томожоhон малай мяханда дуратай болонхой. Манай
Туhалбариин ажахы эндэхи аймагай сээнтэр болон оршон тойронхи тосхон hууринуудай хyдэлмэрилэгшэдые, мэргэжэлтэдые,
хажуудахи руднигай шахтернуудые мяха болон тоhоор, зooхэй болон ээзгэйгээр ханганабди. Зундаа пароходоор, yбэлдoo самолёдоор иимэнyyд эдеэ хоолой зyйлнyyдые асарна гyб даа. Тиихэдэнь
эндэ хyрэтэрoo гаргашалhан шэнгэн тyлишын сэн тэдэ эдеэ хоолой
зyйлнyyдтэ нэмэгдэжэ, yнэтэй болоно, зарим ушарнуудта таhалдажа дуталдана. Шамайе Хyдoo ажахын дээдэ hургуулида заочноор hурана гэжэ дуулааб. Тэрэ дуулагшамни yнэн гy?
– Yнэн. Тэндэ hураа болоноб. Эндэhээ ошохо, ерэхэдэ холо ха
юм даа, – гэбэ Ринчин.
– Холоншье холо. Гэбэшье, мyнгэнэй гаргаша тухай hанаагаа
зоболтогyй. Юуб гэхэдэ, шинии hуралсалаа yргэлжэлyyлхэдэ, манай Туhалбариин ажахы тиишээ ошохо, наашаа ерэхэ харгыншни
гаргашые дааха. Дээдэ hургуулияа дyyргэхэдээ, ямар мэргэжэлтэй
болохобши?
– Малай доктор болохоб. Минии хамаг бyхы намтарые хаанаhаа мэдэбэ гээшэбта?
– Дулма Нуралхаевна утаhаар намда hаяхан шам тухай дуулгаа. Институдаа дyyргэхэдээ, манай Туhалбариин ажахын зооветеринар боложо магадши. Манай Туhалбариин ажахы ехэл ажал хэнэ
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гээшэ. Аяншалгаар холоhоо, дyтэhooшье ерэhэн айлшад, артистнар, yзэсхэлэн hайхан байгаалииемнай шэнжэлхэеэ ерэhэн эрдэмтэдэй тyyхэтэ газарнуудаар, ашагта малтамалнуудай уурхайнуудаар
hонирхон хаража ябахадань, бидэнэр oohэдынгoo энэ ажахые
hайрхан харуулжа, тэдэниие эдеэ хоолоор хyндэлдэгбди. Энэ хотонойхид бууза, шарбин, эреэлжэ, адууhанай эльгэ арбинтайгаар,
hонгинотойгоор хэршээд, нарин гэдэhэндэ хэhэн хиимэ, шабай гэхэ
мэтэ буряадайнгаа эдеэ хоолнуудые ямар амтатайгаар буйлуулан
шанадаг гээшэб? Хэлэеэ хазахаш! Ерэhэн айлшад буряадуудай
бэшэ, эндэхи уул хyнyyдэй эдеэн гэжэ hанадаг... Оошорто зогсогшод Дулма Нуралхаевнагайда оробо, суглаан болохо, тэндэ ошоё,
– гэжэ Шоноев дурадхаад, Ринчиниие дахуулан, hаалишадай
орогшо гэр тээшэ алхалба. – Ши маанадта шухала хэрэгтэй хyмнай
болобо гээшэш! Удахагyй аймагай ахамад зооветеринаршье болохошни болтогой! Тиихэдээ машинаар, снегоходоор, вертолёдоор,
орошье унаад, оро yдхэгшэдэй холын байрануудаар ябадаг болохош. Энэ нютагhаа сэбэр агаартай, hайхан байгаалитай нютаг бyхы
Сибириин дайдада олохогyйш...
Пётр Иванович ooрынгoo ажахы, малшад болон hаалишадые
магтаhаар, hy-hаалиин фермые даадаг эхэнэрэйдэ оробо. Тэрэнэй
нэгэ таhалгада хyнyyд шуhанайнгаа дарасые шалгуулжа, бэе тамираа yзyyлнэ. Нyгoo таhалгада ороhон хyнyyд пенси болон аванс
мyнгэеэ, газетэ, журналнуудтайгаар абаад гарана. Ехэ таhалга соонь
хyнyyдэй hууха стулнууд дуталдана, тиихэдэнь заримашуул хахалагдаагyй шyyрхэнyyдые газааhаа оруулаад, хyнyyдэй хоорондуур
гараха забhаршьегyй hаань, бэе бэетэеэ хашасалдан hууна. Ринчин
эдэ бyгэдые харахадаа, «Улаан булан» бэшэ, харин Соёлой байшан
барюулха гэhэн Дулма Нуралхаевнагай дуралхалые hанаадхина.
Hy-hаалиин фермые даадаг эхэнэр гараа дэлгэн, бултанай урда табяатай байhан сyлoo хоёр стул тээшэ заажа, Ринчин Шоноев хоёрые
hуухыень уриба.
Ринчин Дулжай хyгшэнтэй зэргэлжэ hууhан эжыгээ хараад:
– Саарма хаанаб? – гэжэ hураба.
– Унтаа. Сyхэ гэртээ абаашаа, – гэбэ Hама хyгшэн.
Шоноев Ринчин хоёрой hуухалаар, хyл дээрээ зогсоhон Дулма
Нуралхаевна бултанай урда гаража, суглаа нээбэ. Тэрэ yдэрэйнгoo
hy hаамые дээшэлyyлжэ, зooхэй болон ээзгэй ехээр магазинуудта тушаадаг болоhоноо дурдаба. Тобогорой фермынхидэй oohэдынгoo
хyсooр сабшаhан yбhэеэ хуряажа, сарайда шэрэн оруулжа байhан тухай yнеэдтээ бурдууг шанадаг котельниеэ заhабарилан дууhажа
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байhан тухай, мyн баниин доодо модонуудай hэльбэгдэжэ шэнэлэгдэжэ, «Улаан булангай» баригдажа эхилhэн, эндэхи эрэшyyл болон
эмэгтэйшyyлэй Ринчиндэ туhалалсаха тухай найдуулан хэлээд, богонихон элидхэлээ дyyргэжэ, Пётр Ивановичта yгэ yгэбэ.
Пётр Иванович Тобогорой hy-hаалиин фермынхидэй Туhалалбариин ажахын бусад фермэнyyдэй урда ябаhан тухай хэлээд, бyгэдэндэ баяр баясхалан хyргэбэ. Ажалайнгаа эршэ шадалые саашадаа халташье hуладхангyйгooр ажаллажа, хахад жэлэй болон жэлэй
дyнгyyдээр тyрyy hуурида гаража, Улаан тугта, yнэтэ шагналнуудта
хyртэхые уряалба. Баригдахаяа байhан Соёлой байшанhаа юугээрээшье дортохогyй «Улаан буландань» ашагта малтамалнуудай
уурхайнуудhаа мyнгэ эрихэ тухайгаа хэлэбэ. «Улаан буланда» энэдхэг уран hайханай фильмэнyyдэй гарадаг, телевизор харадаг, артистнуудай концертнyyдые табидаг болохо тухай дурдаад, hаядаа
аймагhаа барилгын инженерые, барилгын материалнуудые эльгээ
хэеэ найдуулба. Тэрэ элидхэлэйнгээ эсэстэ Ринчин Дабаевичай
хэhэн ажалыень yндэрooр сэгнээд, эндэхи дарханай бригадын бригадираар томилон табиба.
5
Уданшьегyй зун yнгэржэ, хойто зyгhoo хyйтэн hалхин hэб
шээлжэ эхилбэ. Сагhаа урид ороhон саhан байрын бэшэл хадаа
хайлажа, алтан намарые дахин асарhандал, оршон тойронхи хадануудта ургаhан шэлбэhэтэ модонуудые ногооруулба. Эндэ-тэндэ
ургаhан набшаhата модонууд тyрyyшын саhанда хушагдаашье hаа,
yсooрhэн шара болон улаан набшануудаа дэлгээжэ, оршон тойрохи
байгаалияа дахин шэмэглэбэ. Зун бyхэндэ урда зyгhoo бусадаг уhанай шубууд тоонто нютагаа ерэжэ, угаа yргэлжэлyyлхэ дальбараануудаа тэнжээжэ дахуулаад, огторгойгоор зэлэ татажа, орон дэлхэйдээ, мyн Тобогорой hy-hаалиин фермынхидтэ баяраа хyргэн
ганганалдаhаар, холынгоо аян замда зорин ниидэнэ. Тyрyyшын
саhанай ороhон yдэр «Улаан булангай» толлолгон зарлагдажа, аймагай ноёд hайдай, ашагта малтамалай уурхайнуудай, Туhалбариин ажахын болон тэрээндэ мэдэлтэй фермэнyyдэй дарганарай,
аймагай артистнарай ерэhэн машинанууд шэнээр баригдаhан гэрэй
газаагуур жэрылдэнэ. Hайндэрэйхеэр хубсалhан хyнyyд дyyрэн.
Yхи хyyгэд гyйлдэнэ. Аймагай газетын редакциhаа халта хожомдожо ерэhэн, фото-аппарадаа ооhороорнь хyзyyндээ шагтагалhан
корреспондентнyyд шэнэ гэрэй yбэр талада сагаан бyдooр халхалан
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хушаhан газарта дyтэлхэ гэжэ урагшаа тэгyyлнэ. Артистнууд урдаа
хамартай автобус соогоо хубсаhаа hэлгэнэ. Тэдэнэй ерэhэн автобусой нээлтэтэй yyдээр магнитофондо буулгажа бэшэhэн хyгжэм зэдэлнэ. Тэдээнhээ холо бэшэ байhан малай байрын yбэртэ сугларhан
hyрэг буруу болон тугалнууд юунэй боложо байhые мэдэхэ, хараха
гэhэндэл, шэхэнyyдээ hэртылгээд, hyрooтэйгooр агаарта зэдэлhэн
хyгжэм шагнана, машинанууд болон хyнyyдэй обооролдохые hонирхон харана. Тэрэ гэрэй yбэртэ хоёр зуруудаар табиhан hандалинууд дээрэ наhатайшуул hууна. Ашаяа тэбэриhэн Hама Дулмажай
хyгшэнтэй, Буджай yбгэнтэйнь зэргэлжэ, тэрэ hандайнуудай тyрyy
шын зуруудта hууна. Хyгжэм шагнахадаа юм гy, хyнyyдэй олонhоо
юм гy, – урилдаанда табиха гэhэн газартаа гyйгooшын зyрхэ сэдь
хэлээ хyлгooгooд, байра дээрээ тогтожо ядан тэгyyлэгшэдэл адляар
баярлашаhан Саарма хyгшэн эжынгээ yбдэг дээрэ хyлнyyдээ то
хиилгон байжа дэбхэрнэ.
Пётр Иванович баярай митинг нээжэ, богонихоноор 3-дахи hyhаалиин Тобогорой фермын аймагай болон Туhалбариин ажахын
дунда тyрyyлжэ ябаhан тухай, «Улаан булан» баригдажа, тэрэнээ
толложо байhан тухай хэлэбэ... Дулма Нуралхаевна, Пётр Иванович, эндэхи аймагай Нэгэдэхи секретариин орлогшо гурбанай шэнэ
модоор баригдаhан гэрэй урдахи сагаан бyдooр халхалhан самбарта дyтэлхэдэ, вальсын хyнгэн аялга болюулагдажа, баяр ёhололой огсом hyрooтэй хyгжэм зэдэлбэ. Зэргэлжэ зогсоhон гурбан ноёд
доошоо hанжаhан нэгэ ооhор дyмyyхэнээр татажа, самбар халхалhан сагаан бyд доошонь унагааба. Тэрэ самбар дээрэ «Туhалбариин ажахын 3-хи hy-hаалиин фермэ» гэhэн yгэнyyд бага, «Улаан
булан» гэжэ yгэ ехэ yзэгyyдээр бэшээтэй гаршагай гаража ерэхэдэ,
баяр ёhололой хyгжэм хyнyyдэй альгаа ташалганда булигдаhан юм
шэнги аалидаба. Энэ гаршагые хэдыдээ хэниинь асараад, тэндэ yлгoo юм? Юрэдoo, эндэ байдаг хyнyyдhээ байха бyхэли yдэр газаагуур наададаг yхибyyдшье хараагyй байба.
Эндэхи аймагай Нэгэдэхи секретариин орлогшо амаршалгын
халуун yгэ хэлээд, Дамжуулгын Улаан туг конвертэтэйгээр Дулма
Нуралхаевнада yгэжэ, гарыень адхаба. Туhалбариин ажахын директор Пётр Иванович амаршалгын yгэ хэлээд, телевизорэй пас
порт Дулма Нуралхаевнада барюулба. Тэдэнэй hyyлээр ашагта
малтамалнуудай уурхайнуудай, Туhалбариин ажахын 1-дэхи,
2-дохи фермэнyyдэй, аймагай номой сангай, аймагай газетын болон бусад эмхи зургаануудай дарганар болон тyлooлэгшэд баярай
yгэ хэлэжэ, бэлэгyyдээ барина. Эндэхи hy-hаалиин фермэдэ хyдэл273

дэг эрэшyyл, тэрэ тоодо Дугар Магсар хоёр бэлэгyyдыень «Улаан
буландаа» оруулжа, урид хэлсэhэн газарнуудтаа табина. Юмжид
хэдэн эхэнэрнyyдтэй шанаhан, буйлуулhан эдеэнyyдээ табагуудта
хэжэ, тэдэнээ столнууд дээгyyр табина.
Хyл дээрээ зогсоhон хyнyyдэй гэдэргээ болоходо, «Улаан булангай» урда талмайхан бии боложо, артистнууд концерт-наадаяа
эхилхэ гэжэ hубарилдаhаар гараба. Нэгэ ород баянаа татаhаар талмай дээрэ гараба. Гурбан ород эхэнэр ирагуу hайханаар Волго
мyрэн тухай дуу хангюурдаба. Тэрэ дуунай yгэ болон аялга шагнахадаа, хyнyyд Волго мyрэнэй аяар холоhоо эхи абажа урдахые харахадал гэнэ. Ара нюрган уруугаа hанжуулан гyрэhэн ута гэзэгэтэй
басагад гулдагар гоё бэеынгээ нарихан матаргайнуудые нугалан
байжа, оротонуудай хатар гyйсэдхэбэ. Айлшадые хyндэлхэ гэжэ
концерт-наада хараха сyлooгyй hаалишан эхэнэрнyyд гэр гэрhээ
амhарта болон буйлуулhан эдеэ хоол асаржа, «Улаан буланда»
ороно, гарана.
Удангyй артистнуудай концерт-нааданай дyyрэхэдэ, Дулма
Нуралхаевна баяр ёhололдо ерэhэн айлшадаа, хотонойнгоо наhатайшуулые «Улаан буланда» орохые уриба. Айлшадай бэлэглэhэн
бэлэгyyд «Улаан булан» соо уридшалан тyсэблэгдэhэн газарнуудта
табигданхай. Шэнэхэн таг дээгyyр аймагай библиотекын бэлэглэhэн номууд, телевизор; хоёр багахан таhалгануудай нэгэн yyдэндэ
«Эмшэлгын газар», нyгooдэдэнь – «Хyдooгэй библиотекэ» гэжэ
бэшэhэн гаршагууд, ехэ залай ханада yлгэhэн телефон харагдана.
Ехэ зал соо табиhан столнуудай хоёр талаар шэнэхэн hандалинууд
жэрылдэнэ. Столнууд дээрэ буузанууд, шараhан, буйлуулhан мяханай болон огородой эдеэ хоол табяатай; шэлтэй улаан болон хара
архинууд тэдэнэй дунда наhата сyгсэнyyд шэнгеэр тобхойлдоно.
Тэндэ тyрyyшынхиеэ ороhон хyнyyд столдо hуухаяа яарангyй,
«Улаан булан» соохи тyхеэрэлгэнyyдые, тэндэ табиhан юумэнyyдые hонирхон харана.
– Хyндэтэ нyхэдyyд, хyндэтэ айлшадууд, шэнэ гэрэймнай толлолгын баярай столдо hуухыетнай уринабди! – гэжэ Дулма Нуралхаевнагай хэлэхэдэ, холо, дyтын айлшад оошорто зогсоhон мэтээр
хойно-хойноhоо hубарилдан, сyлoo hууринуудта ошожо hууна.
Айлшадай урдаhаа хаража hууhан Дулма Нуралхаевна хyл дээ
рээ бодожо, бэлэг– сэлэгyyдээ бариhан бyхы айлшадта, мyн концертнаада харуулhан артистнуудта баяр баясхалан хyргooд, тyрyyшын
духаряа барихые дурадхаба.
Тyрyyшын духаряагай hyyлээр буузаhаа ама хyрэгшэд шансай
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(салат) эдижэ байгшадтаа эрхыгээ харуулжа, энээнhээ ама хyрэ
хыень дурадхана хэбэртэй. Тyрyyшын духаряаhаа амаа халаад юм
гy, амтатай эдеэ хоолнуудые магтаад юм гy, – зэргэлээд hуугшад
шэбэнэлдэн hагад хooрэлдэнэ.
Туhалбариин ажахын дарга Пётр Иванович Шоноев хyл дээрээ
бодожо:
– «Улаан булан» толлолгын hайндэрooр бyгэдэ таанадые yшoo
дахин амаршалнаб. Хэдэн hара барилгашадые хyлеэhэн Дулма Нуралхаевна Ринчин Дабаевичта энэ гэр барихые дурадхаhан байна.
Элдэб ажалтай эндэхи эрэшyyл Ринчин Дабаевичта туhалалсаа...
Таанадай Энэдхэгэй шэнэ уран hайханай фильмэнyyдые, концерт
-наадануудые харахынтнай тyлoo аймагhаа киномеханигые, холоhоо ерэhэн артистнуудые, хyндэтэ айлшадые эндэтнай эльгээжэ
байхабди, – гээд, портфелеэ нээжэ, hy-hаалиин фермые даагшада,
тyрyy hаалишадта, Ринчин Дабаевич болон толложо байhан гэр барилсагшадта конверттэй мyнгэн шагналнуудые халуун альга ташалган доро барюулба.
Эндэхи айлнуудhаа суглуулагдаhан янза бyриин дyрсэтэй, набтар болон yндэр, бага болон ехэ юумэнyyдые багтаадаг рюмкэнyyд
улаан, хара архинуудаар дyyргэгдэжэл байна. Аймагай Нэгэдэхи
секретариин орлогшын yгэ хэлэhэнэй hyyлээр, ашагта малтамал
нуудые малтадаг уурхайнуудай дарганар, Туhалбариин ажахын hyhаалиин 1-дэхи, 2-дохи фермэнyyдые даагшад болон айлшад Амаршалгынгаа баярай бэшэгyyдые уншаад, конвертнyyдые 3-дахи
фермынхидтэ гэжэ даргадань барина, тиихэдээ hy, тоhоор хангажа
байдаг hy-hаалиин энэ фермэдэ хэзээдэшье, хэдыдэшье туhалхаар
бэлэн байhанаа бyгэдэндэ найдуулан мэдyyлнэ.
Тобогорой hy-hаалиин 3-дахи фермынхидэй амандаа уhа
балгаhан юумэндэл дуугай hуухада, Магсар хyл дээрээ бодоод:
– Энэ шэнэ гэр толлолгон ганса бидэнэй бэшэ, таанадайшье
hайндэр боложо байна. Манай энэ hy-hаалиин фермэ аймагай сээнтэрhээ холо бэшэ байдагые булта мэдэнэт. Манай фермэ гоё hайхан
байгаалитай газарта байдаг гээшэ, – гэжэ эхилбэ. – Хажуудахи нуур
тамнай амаралтын yдэрнyyдтэ аймагhаа, yшooшье холоhоо загаhа
хахуулидахаяа ерэдэг юм. Зyyн тээхи Тобогор хадаhаа yбэлдoo yхи
хyyгэднай ябаган шарга болон санаар hолжордог. Ашагта малтамалнуудые малтадаг уурхайнуудай шахтёрнууд, манай аймагта хyдэлдэг ажалтай эмхи зургаануудай хyдэлмэрилэгшэд энэ hайхан
нютагаа тоонгyй, Хара далайда, хари гyрэнyyдтэ амархаяа ошоно.
Би юун гэжэ хэлэхэеэ hанаабиб гэхэдэ, таанадай болон дарганарай
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бодожо yзэхын тyлoo иимэ дурадхал оруулнаб: загаhаар баян нуураймнай эрье дээрэ амаралтын гэрнyyдые бариха талмайтай газарнууд дyyрэн, шадалтай эмхи зургаанууд oohэдынгoo ажалшадта
гэрнyyдые бариит, yгы hаа, булта аймагай болон республикын
Элyyрые хамгаалгатай хамтаржа, гэр бyлooрoo эмшэлyyлэн амарха
здравница, пансионат болон профилактори барихадатнай яахаб?
Манай hy-hаалин 3-дахи фермэ hy, тоhоор болон мяхаар эндэ амарагшадые хангажа байхабди...
Тэндэ hуугшад энэ дурадхалые дэмжэжэ, альгаа ташаба. Эндэ
профилакториин баригдажа эхилээ hаань, Ринчин барилгын ажалтай болохо гэhэн бодолдо абтажа, досоогоо бyтyyхэн баярлаба.
Дарганар Магсарай зyбтэй дурадхал оруулhан тухай oohэд дундаа
шэбэнэлдэнэ. Аймагhаа ерэhэн артистнууд энэ найр наадые шэмэглэжэ, эвенк, яхад болон ород дуунуудые гyйсэдхэнэ...
Yдэшын наран жаргажа, ягаахан yнгэтэй hулахан элшэеэ Тобогор хотон дээгyyр сасана. Хyндэтэ дарганарай ooр ooрынгoo машинануудта hуухада, харанхы болохолоор yнеэдэй hyеэ татадагые
мэдэдэг hаалишад yдэшынгoo hаамда хэды яаражашье байгаа hаа,
айлшадаа yдэшэнэ. Артистнуудшье автобустоо hуужа, аялга дуугаа
сууряатуулhаар, Тобогорой хотонhоо холодобо.
6
Тэрэ нютагта ерэдэг хэмдээ yбэл ерэжэ, Саарма бyхэли yдэртoo
хyгшэн эжытэеэ гэртээ байхадаа, дyтэ танилсан эжэлшэжэ, ябаhан
тээшэнь дахадаг болонхой. Тэрэ хyлдэ орожо, харууhанай болоо.
Hама хyгшэн тэрэниие ходол хажуудаа байлгахые оролдоно. Тэрэнэй
халтал yгы болоо hаа, хyгшэн гэр соогуураа бэдэрэн ооголдог байба.
Саарма эндэ-тэндэ хоргодоод, хyгшэн эжыдээ олдоходоо, ташаганаса энеэдэг болобо. Hуралсалай жэлэй эхилхэдэ, Магсартанай yхибyyдэй аймагайнгаа интернат-hургуулида ошоходонь, газаагуур
наададаг yхибyyд хоморжонхой. «Улаан буланай» толлолгын
найрта худалдаа-наймаагаа гyйлгэхэеэ ерэhэн наймаашанhаа
Hама хyгшэн аша басагандаа хyyхэлдэй баабгайе худалдажа абаа
hэн. Тэрээгээрнь наадахадаа хашаршаhан Саарма хyyхэлдэйгээ
тэбэреэд, эсэгэтэеэ унтадаг болоо бэлэй.
Ринчин шалгалтануудаа yгэхэеэ сессидээ ошохынгоо урда тээ
басагаяа хэды дахин таалаба. Теэд Саарма эсэгэмни олон хоногоор
эндэhээ ябахань гэжэ юу мэдэхэб даа? Харин yдэшэлэн унтаха болоходоо, эсэгэеэ yгылжэ, диван дээрээ гансааран хэбтэбэ. Hама
хyгшэнэй хажуугаарнь хэбтэхэ гэхэдэ, Саарма эсэгынгээ угтадаг
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талыень сyлooлжэ, хyгшэн эжыгээ yлдэбэ. Тиихэдэнь Hама хyгшэн
ашынгаа хyсэд унтатарнь хyлеэхэ гэжэ бодоод, yдэшын хоол барижа hууhан хyрьгэн басаган хоёртоо ерэжэ, ашадаа yлдyyлhэн тухайгаа гомдолтойгоор хэлэбэ. Тэдэ гурбан шэбэнэлдэн шахуу
эсэгынь ерэтэр саашадаа яажа байха тухай зyбшэн хooрэлдэхэдoo,
Саарма бархирна аа гy гэжэ шагнаархана. Тиигэhээр Саармашье
унтажа, Hама хyгшэн Саармын хажууда хэбтэбэ.
Эгээл энэ yедэ сессидээ ерэhэн Ринчин Улаан-Yдын нэгэ
таhалгатай болбосон байрада сай уужа hуухадаа, Ринчимаа, Баир,
hая танилсаhан Светлана гэжэ нэрэтэй басаган гурбанда Хойто зyгэй нютаг тухай, бааниин дорохи yмхирhэн модонуудые hэльбэн
заhабарилhанаа, «Улаан булан» барилсаhанаа хooрэхэдoo, нюдэнэйнгээ шэгшэгээр Светланые хараад абана. Тyрэhэн дyyтэеэ
бэшэ, харин Баиртай зэргэлжэ hуугаа хадаа, ахынь дурлаhан басаган гээшэл ха гэжэ Ринчин багсаална.
– Саарма тэндэ хэр дадажа байнаб? Тэндэхи хyйтэн уларилтай
газарта хyйтэ абажа ханяана, хамшагланагyй гy? – гэжэ Ринчимаа
hураадхиба.
Ринчин басаган тухайгаа нэгэшье yгэ хэлээгyйдoo зэмэеэ мэ
дэржэ:
– Хyлисэгты, Саарма тухайгаа нэн тyрyyн хэлэхэ ёhотой байгааб. Минии hанахада, тэндэхи уларил тиимэшье хyйтэн бэшэл ха,
теэд тэндэ yбэлжooгyй аад, хyсэд hайнаар мэдэнэгyйб. Саарма yдэр
бyхэндэ томожожо, бэе тамирынь хyдэржэжэл байна даа. Хyгшэн
эжытэй, Магсарай yхибyyдтэй халдасатай боложо эжэлшээшье hаа,
намтаяа унтадаг, намайгаал дyтэ hанадаг юм даа, – гэжэ хабархан
хэлэбэ.
– Зyб даа, тиигэнгyй яахаб! Та Саармада тyрэhэн эсэгэ эхэ хоёрынь болоно ха юмта. Ахай бидэ хоёр тэрэнэй мyлхихые, тyрyyшынгээ алхам хэхые хараагyйбди, – гэжэ Ринчимаа халаглаба. – Бидэниие мартаа ааб даа? Саарма бидэнтэй yсooхэн хоногто байгаа.
– Yхибyyн урагшаа мyлхижэ эхилдэг ха юм даа. Харин Саарма
гэдэргээ мyлхеэ hэн. Тyрyyшын алхам хэхыень хараагyйб, эжымнил
хараhан байха. Би ажалтай нэрэтэй гэр барилсажа байгааб. Нэгэтэ
гэртээ ерэхэдэмни, дамжадаг болоhон Саарма хоёр-гурбан алхам
хэжэ, стул дээрэ hууhан нам тээшэ гарнуудаа hарбайгаа бэлэй. Магад, «намайе абыш» гэжэ гараа hарбайхадаа, тyрyyшын алхамаа
хэжэрхиhэн юм гy, мэдэнэгyйб, – гээд, Ринчин энеэбхилбэ.
Ринчинэй тэндэхи уларил, ажал хyдэлмэри тухай хooрэхэдэ, хэлэhэн yгэнyyдыень шэхэнyyдэйнгээ хажуугаар yнгэргэжэ hууhан
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Ринчимаа мyнoo Саармын эсэгэдээ «абыш» гэжэ гараа hарбайхадаа,
тyрyyшынгээ алхам хэhыень нюдэндoo зураглан харахадал гэбэ.
– Ринчин, хyлисэ... Шамтай танилсагша энэ Светлана – минии
дуратай басаган... Сессиеэ тушаагаад, Хойто зyгoo ябатаршни,
бидэ хоёр тyрэ нараа хэхэбди. Ши алтан худамнай боложо, хойморто hуухаш. Танилсаhанай тyлoo нэгые бария! – гээд, Баир улаан
архи дyрбyyлэндээ аягалба.– Сессиеэ hайнаар тушаагыш даа.
Хундагануудаа мyргэлдyyлжэ, архияа уугаад байхадаа, Баир
ажал хyдэлмэри болон цехэй бригадир болоhон тухайгаа ажалайнгаа багшада хooрэбэ. Харюудань Ринчин Баир Светлана хоёрой
тyрэ нарандаа уриhанда баяр хyргooд, бригадир болоhоорнь амаршалба.
Баир гурбадахи духаряа барихын урда тээ, Светланатаяа шэбэнэлдэжэ, нэгэ-хоёр yгэ андалдаад:
– Бидэ хоёр ябахамнай. Мyнoo би Светланын гэртэхиндэ байнаб. Зундаа гэртэхинэйнь зуhаланда барилга хэхэдээ, Светланатай танилсаа hэм. Намайе дахуулжа hургаhан танай ажал yргэл
жэлyyлhээрби. Дyy басаган Ринчимаадаа тyрэ наранайнгаа болзор
саг тухай хэлэхэеэ танай энэ квартирада ерээ hэмди. Тиихэдээ мухар талаангаар, тантаяа уулзашабаб. Yшoo дахин тyрэ нарандаа
уринаб! Тэрэ болотор тантай уулзахабди, сyлooтэйгooр хooрэлдэхэбди. Уряагyй зомнай олон. Сyлoo саг олдоногyй. Уриха гэhэн
хyнyyднай yдэртoo ажалдаа, yдэшэлэн гэртэнь ошоходо, ямар
нэгэ хэрэгээр гэртээ yгы байна. Хyлисэгты, бидэ яаранабди, –
гээд, Баир Светланатаяа хундагатай архияа хyнтэрyyлээд, ябахаяа
тyхеэршэбэ.
Ринчин тэдэ хоёрто, hайн hайханиие хyсooд, столой хажуудахи
орон дээрэ ерэжэ hуухадаа, оршон тойроноо хараашалба: суг хyдэлhэн хyдэлмэришэдэй бэлэглэhэн шэнэбтэр орон, хуушаншье hаа,
бyтэн зандаа байhан хубсаhанай комод болон стол тэрэл газартаа
байна. Гэрэй шэнэ бараа худалдан абажа табиха зай yгы... Ороной
дээрэ сэмбээр нэхэhэн шэнэ одеяло дээрэ дээрэhээ дабхасуулжа табиhан, шэнэ бyреэhэтэй дэрэнyyд нюдэ татана. Тэдэнэй эгээ дорохинь ooрынь хэбэртэй. Гэбэшье, тэрэ дэрэнь нyгooдэдoo аб-адлихан бyдooр оёhон бyреэhэтэй. Дээрээ хоёр хонхотой будильник,
тэрэнэй хажууда модон багахан гурбан рама соо ами аминдань hуулгаhан Ринчинэй, Ринчимаагай, Баирай фото-дyрсэнyyд комод
дээрэ табяатай байна. «Минии фото-дyрсэ yгы hэмнай. Хаанаhаа
олоо гээшэб?.. Энэ байрымнай эзэн гэжэ минии фото-дyрсые oohэдынгoo хажууда табяад гээшэл ха», – гэжэ Ринчинэй сэдьхэжэ hуу278

хада, Ринчимаа тэрэниие столдо hуухые уриба. Теэд барилгашадтай хамта архи заа-жуу баридаг болоhон Ринчин Ринчимаада баяр
хyргooд, столдо hуухые арсаад:
– Ахайш энэ басагантай yнинэй танилсанхай гy? – гэжэ hонирхобо.
– Yнихэнэй боложо байна. Светлана баяншье, ноёншье айлай
ганса басаган юм. Гэртэхидынь дyрбэн таhалгатай, халуун, хyйтэн
уhатай квартиратай. Энэ байрыетнай намда орхёод, тэдэнэртэй
байдаг болонхой юм. Би зyбшooл танhаа hурангyй, энэ байрадатнай байдаг болонхойб. Та хэзээ энэ байрадаа бусахабта?
– Бай, бай! Шамайе yлдэжэ, эндэhээ гаргахагyйб. Бусаха,
yгымни мэдэгдэнэгyй.
– Юундэ? Тyрэhэн нютаг, ooрын гэр байра, унтадаг хэбтэри
бyхэн тyби дэлхэй дээрэ yлyy hайхан гэлсэгшэл, – гэжэ хэлээд, Ринчимаа стол дээрэхи юумэнyyдээ хуряана.
– Тиим даа, тиимэ... Би басагаяа yндылгэжэ, эрдэм hургуулида
hургаха уялгатайб. Тиимэhээ басаганайнгаа hургуулида оротор, тэн
дээ байха бэзэб даа. Басаганаймни тyрэhэн эхэ таанадта ерээгyй гy?
– Yгы... – Ринчимаа абяагyйхэн байтараа: – Ахай бидэ хоёр эдеэнэй таhалгада эдеэлэгшэбди. Халта олон болоходоо, тэндэ олон
хyн багтадаггyй гэжэ та мэдэнэт. Танай... Светланатаяа ахай хоёрой
ерэхэдэ, стол эндэ тyхеэрээ болооб, – гэбэ.
– Мэдэнэб, мэдэнэб. Hyнгэ гэр бyлэтэй хyнэй байха байра ха
юм даа, – гэжэ Ринчин Ринчимаада туhалалсажа, стол хажуу тээ
шэнь болгожо, ханада тулгаба.
– Би танай энэ байрада амар байнаб. Танай ерэхые зyгнэжэ,
таниие нэгэ эхэнэртэй ерэбэ гэжэ зyyдэндээ харааб... Ешигмаатаяа
ерэхэнь гy гэжэшье hанааб. Харин ахай Светланатаяа ерэбэ ха юм.
Светлана намда hайшаагдаа. Танда яагааб? – гэжэ Ринчимаа hонирхобо.
– Намдашье hайшаагдаба. Хоюулан hайн hууг лэ даа...
– Ерэхэ амаралтада Светлана ахайтаймни абынгаа нютаг
ошожо, тэндэ байдаг хyгшын эжытэеэ, тyрэлхидтэеэ танилсуулха юм
ха. Та тэрэ орон дээрэ унтагты, би наагууртнай эбхэгдэдэг орон дээрэ унтахаб, – гэжэ Ринчимаа дурадхаад, мyнoo hаяхана Ринчинэй
hууhан орон дээрэhээ одеяло болон ooрынгoo дэрэ абаба. Тиигээд
тэрэ элюурдэжэ эбхэhэн простыни, одеяло комод сооhоо гаргаад,
Ринчиндэ унтари, хэбтэри бэлдэхэдэхэ хоорондоо yргэлжэлyyлбэ. –
Эдэ дэрэ болон хушаха хушалтануудые танина бэзэт, эдэнэр танай
ерэхые хyлеэдэг...
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Хэдэн наhа аха Ринчин энэ басаганай эгээл тyрyyшынь инаг
дуран гэжэ, хyндэтэ уншагшад, мэдэнэт. Ринчимаа энэ дэрые yнэрдэн унтахадаа, зyyдэндээ Ринчиниие хаража, дахин уулзаад хахасаhан мэтээр баярлажа, эртэ yглooгyyр ажалдаа ошохо бyхэндoo
комод дээрэхи багахан рама соо hуулгажа табиhан Ринчинэй фотодyрсые уралдаа хyргooд: «Yдэшэ болотор намайгаа хyлеэгыш даа»,
– гэжэ хэлээд, гаража ошодог юм. Харин мyнoo Ринчимаа дэрлэжэ
унтадаг дэрэеэ эзэндэнь yгэбэ.
Ринчин хубсаhаа тайлаад, yргэншэг орон дээрэ хэбтэхэтэеэ сасуу, бyхэ нойроор хурхиршаба. Хоюулан yлэхэдoo баярлашаhан,
амяараа хэбтэhэн Ринчиндэ халта гомдоhоншье Ринчимаа аяга, табагуудаа угаагаад, зайн галаа унтараажа, хyлэйнгoo yльмы дээрэ
ябажа, шала дээрэ дэлгээгдэжэ табигдаhан эбхэгдэдэг орондоо
ерээд, яаралгyйгooр хубсаhаа тайлахадаа, hэмээхэнээр хажуудахияа хараад абана. Хурхирхаяа болиhон Ринчин тэрэнэй хубсаhаа
тайлахые харахагyй гэжэ hанаа юм гy, али тэрэ hyбээ дээрээ ехэнхидээ унтажа hуранхай юм гy, юрэдoo, унтаhан хэбэртэйгээр хyдэлнэшьегyй, абяа гаранашьегyй… Ринчимаа урагшаа тyлхылдэhэн
хyхэнyyдэйнгээ хyлеэгдээгyйгooр халуун ульhа даажа, хатуужахадал гэхэдэ, хоёр гараар хyхэнyyдээ дороhоонь yргэжэ, хэды дахин
бажуугаад, унтаридаа орожо хэбтэшэбэ. «Намайе тэбэрихэеэ, таалахаяа яанаб даа? Намайе оло дyy, yшoo yхибyyн наhандаа ябаhан
yхин гэжэ hанаhан зандаа гээшэл ха. Магад, тэндээ эхэнэртэй болоо аалам? Тэрэнииень яажа мэдэлтэйб? «Даарааб» гэжэ худалаар
хэлээд, унтаридань орохом гy? Жаргаха хубиингаа тyлoo yхид болон эхэнэрнyyд эрэшyyлые hамгадhаань hалгаан буляажа абадаг ха
юм. Оло наhа аха эрэшyyл залуухан басагадые hамга абадаг, залуу
басагад баяжаха гэжэ yбгэршэhэн мyнгэтэй, зooритэй эрэшyyлдэ
хадамда гарадаг бшуу. Ринчин залуу зандаа ябана ха юм. Ииhээр
минии залуу наhан ябашахань хаяа? Yхид уймар гyлмэрхэн залуу
наhандаа хадамда гараагyй hаа, хожом хойно эрэшyyлые шэлэ-шэлэhээр хyгшэршэдэг гэлсэгшэл. Яалтай гээшэб?.. Унтаридань ороходомни, юун гэжэ hанаха юм? Э-эх, Ринчин, тyрyyшымни инаг
дуран, гуниглаhан сэдьхэлэйм уйдхарые, хуби заяагаа буруугаар
шиидхэжэ, тамын орондо минии тooрижэ ябаhан шэнги зоболонгые мэдэдэг hайш?» – гэжэ сэдьхэhээр, унташаба.
Ринчинэй yглooгyyр hэрихэдэ, унтари хэбтэриеэ хуряаhан Ринчимаа хубсалжа, ажалдаа ошохо гэжэ тyхеэржэ байба. Тэдэ хоёр
шэнэ yдэрooр мэндэшэлсэбэ. Ринчин hайнаар амаржа унтаhанаа
дурдаба.
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– Ажалдаа ошохо гэжэ байнаб. Минии бэлдэhэн yглooнэй эдеэ
хоол бэлэн. Ахай тyлхюурыетнай эдеэнэй таhалгын ханада yлгooд
орхёо hэн. Yдэшэлэн болотор баяртай, – гэжэ Ринчимаа yглoo бyри
тэрэнэй фото-зурагта уралаа хyргэн тааладаг, хэлэдэг yгэеэ мyнoo
байрынгаа эзэндэ хэлээд, гэрэлдэ нюураа хараhанайнгаа hyyлээр,
гаража ошобо.
Ринчин тэрэ дары бодожо хубсалаад, яаралтайгаар yглooнэй
хоол баряад, Хyдoo ажахынгаа дээдэ hургуулида ошожо, нэгэ зачёдоо yгэжэ, хэрэгтэй номуудаа библиотекэhээ абаад, гэртээ ерэбэ.
Зачёт болон шалгалтануудые тушаалганда хэрэгтэй болохо номууд
гyй байhан тула, хэдэн hyни унтаха нойргyйгooр уншахадаа толгойнгоо дyйрэжэ, шэхэнyyдэйнгээ шааялдахада, забhарал хэжэ, сэбэр агаараар амилан, газаагуур сэнгээд ерэдэг байба. Ринчин yдын
хойно сyлooтэй болоhон сагаа hамбаашалжа, тyбэй дэлгyyрhээ
сэсэгyyдые худалдажа абаад, Саармынгаа тyрyyшын амжалтануудые эхэдэнь дуулгахаяа Ешигмаагай гэртэ ерэбэ. Гэрэйнь yyдэн суур
гатай байба.
«Ажалдаа байhай даа», – гэжэ тэрэ сэдьхэжэ, гудамжын захаархи асфальт зyргэхэнooр алхалхадаа, Ешигмаада гансашье басаганайнгаа тyрyyшын амжалта дуулгахаяа бэшэ, харин уулзахадаа,
yгэ андалдаашьегyй hаа, сэбэр hайхан шарайень харахаяа hанана...
Ринчиндэ hайшаагдахаяа зорюута yhэеэ буржылгуулаад, трамвайгаар гэртээ харижа ябаhан Ринчимаа баруун гартаа саарhаар
орёоhон сэсэг, зyyн гарайнгаа мyр дээрэ сyyмхэеэ yлгэhэн Ринчиниие харажархихадаа: «Ешигмаадаа ошожо ябана. Орёоhон саар
hан соонь сэсэгyyд, сyyмхэ соонь лаб лэ хабтагар yнэтэй шоколад
байгаа ёhотой», – гэжэ атаархан сэдьхээд, hанаа алдаба.
Ринчин басаганайнгаа эхын ажалай байшанда орожо, вестибюль соо hууhан yyдэнэй харуулшан эхэнэрые мэндэшэлээд, Ешигмаагай бии, yгые hураба.
– Бии... Шэнэ программа бэлдэжэ байна, оройшог тараха. Та
тэрэнэй хэниинь болонобта? – гэжэ тэрэ эхэнэр hонирхожо hураад,
саарhаар орёоhон сэсэгyyдыень хараад абана.
– Танилынь болохоб.
– Яаралтай гyт?
– Yгы...
– Тиигэбэл – тээ тэрэ hандали дээрэ hуугты. Энэ байшанда
бэшэ yyдэн yгы. Хажуугаартнай гарахадань, уулзана, харалсана бэзэт, – гэжэ тэрэ эхэнэр хэлээд, нюдэнэйнгoo шэл зyyжэ, стол дээрээ
дэлгээнхэй номоо уншана.
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Ринчин yyдэнэй харуулшан эхэнэрэй зааhан hандалида ошожо
hууба. Энэ yдэшэлэн концерт-наадан болохогyй байба ха, yyдэнэй
харуулшан эхэнэрэй саана хооhон yлгэсэнyyд жэрылдэнэ. Тэдэнэй
эгээн наанахи зурууд yлгэсэдэ оройдоол хоёрхон хyнэй хубсаhан yлгэгдэнхэй байна. Ута, yргэн коридор соо Ринчинhээ бэшэ хэншье харагданагyй.
Hyниин тэн болотор ном уншажа, yдэртoo ээлжээтэ зачёт болон шалгалтануудаа тушаажа эсэшэhэн Ринчинэй нюдэнyyд анилдажа эхилнэ. Тиихэдээ тэрэ hэргэгшэхэ гэжэ гунхуулhан толгойгоо
yргooд, булгайр бээлэйтэй гараа сyyмхынгээ саана хоргодуулан табяад, баруун гараараа нюдoo hэмээхэнээр аршаад абана. Ешигмаатай уулзахадаа, басаган тухайнь хooрэхэ юумэн тэрээндэ дyyрэн,
теэд ухаан бодолынь шалгалтадаа бэлдэжэ уншаhанаа бy марта
гэhэндэл, басаган тухайгаа хэлэхэ yгэнyyдтэйнь зyрилдэнэ.
Гэнтэ собоог хамуур хоёрые бариhан эхэнэр Ринчинэй дала
мyрыень аргааханаар тоншон hэрюулээд:
– Hэрихээр болоош! Орой болоо! Артистнар гэртээ булта ябанхай. Хэндэнь ерээ hэмши? – гэжэ hураба.
– Танилдаа, – гэжэ Ринчин харюусаhаар, yбэр дээрэхи сэсэгyyдээ гартаа баряад, хyл дээрээ бодожо, сэсэгyyдтэй гараараа сyyмхэеэ yргэжэ, тохиилгоhон зyyн гарайнгаа сарбуу дээрэ барюулаарнь
yлгэбэ.
Шорой хамадаг эхэнэр тэрэнэй хэмэл гарые хараад:
– Тэдэнэр танай хажуугаар дайраагyй шахуу гараhан байхал.
Хyлеэhэн хyнтнай таняа hаа, hэрюулхэ байгаал... Танилтнай тэдэнэй дунда yгы байба гээшэл даа, – гэжэ хайрлаhан мэтэ халаг
лангяар хэлэбэ.
Ринчин тэрэ эхэнэртэ юушье хэлэнгyй толгойгоо дохёод, бултанай гэртээ ябаhан, yгые мэдэхэеэ yyдэнэй харуулшан эхэнэртэ
ерэжэ, толгойгоо сонходонь дyтэлyyлбэ.
– Шамайе танилдаа ерээ хадаа, бэе бэеэ таниха гэжэ hанааб.
Артисткынгаа нэрые хэлэхэеэ яагаабши даа. Гэртээ хyбyyдээр ходол yдэшyyлдэг артистка Ешигмаа шинии хажууда халта тогтожо,
унтажа hууhан шамайе хараад, юушье хэлэнгyй ябаа hэн. Тэрэ суута
артисткада шамайе ерээл ха гэжэ тухайлаад, абяа гараагyйб. Бэшэ
хэншье шамайе хаража, хажуудаш тогтоогyй. Яаралгyй хадаа, уулзахаяа yглoo yдэшэлэн ерээрэй, – гэжэ yyдэнэй харуулшан эхэнэр
хэлэбэ.
Ринчин тэрэ эхэнэртэ толгойгоо дохёод, газаашаа гараад, такси
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тогтоохоёо сэсэгyyдые бариhан гараа yргэнэ, теэд таксинууд тогтоногyй.
«Ешигмаа намайе харахадаа таниhан лэ байха. Басаган тухайгаа юу-хээ мэдэхэгyй ямар эхэ гээшэб даа? Магад, гэртээ хyргyyлдэг хyнтэй ябаhан аад, намhаа эшээ, гайхаа юм гy даа? Магад, тэрэ
хyндoo хадамдашье гаранхай аалам даа. Тиихэдэнь би hаалта хэhэн
хyн болоно гyб? Хэзээ нэгэтэ намдашье бэшэ hаа, басагандаа ерэхэ
гэжэ hанагшаб. Минии зyрхэ сэдьхэл суранзан мэтээр шамда юундэ
татагдадаг гээшэб? Тyрyyшымни дуран байhан тулаш зyрхэ сэдь
хэлни шамда тэгyyлнэ юм гy даа. Э-эх, Ешигмаа, Ешигмаа! Шамда
минии дурлаhые хэзээ нэгэтэ мэдэдэг hайш? Хуби заяагаа шамтай
ниилyyлхэ саг намда ерэдэг hай! Мyнoo бидэ хоёрой энэ уулзалганай тохёолдоогyйнь болоо юм гy даа. Ши намайе халташье hаа,
харааш; харин би хараагyйб», – гэжэ тэрэ сэдьхээд, баряад ябаhан
саарhаар орёолтотой сэсэгyyдээ бог шоройн амhарта руу хаяхаяа
забдажа байтараа, ямар нэгэ hайхан бодол сэдьхэлдээ тyрyyлжэ,
сэсэгyyдтэй гараа yргэжэ, такси тогтоон байлгаба.
Удангyй тэрэ гэрэйнгээ газаа таксиhаа буужа, байрынгаа сонхын зайн галаар гэрэлтэй байхада баярлаад, ooрынгoo дабхарта
гаража, yyдэнэйнгээ хонхын оньhобшо дараба. Yyдэнэй саанаhаа
урихан танил хоолой соностобо. Ринчинэй «биб» гэхэдэ, yyдэн нээг
дэжэ, Ринчимаа тэрэниие угтажа, шэг шарайень ажаглаба. Ринчин
баяртайгаар энеэбхилэн, дэгэлээшье тайлангyй, орёоhон саарhан
сооhоо сэсэгyyдээ гаргаад:
– Шамдаа сэсэгyyдые бэлэглэнэб, – гээд, тэдэнээ hарбайхадань,
Ринчимаа шала дээрэ унаhан саарhа абахаяа тонгойбо; Ринчин
тэрээндэ абхуулангyй, хyлooрoo гэшхээд: – Би саарhыень ooрoo
абахаб. Ши аяар холо Армениhээ манай дэлгyyртэ асарhан амиды
сэсэгyyдые абыш даа? Эдэ сэсэгyyдтэл адли сэбэрхэн хододоо ябыш
даа, – гэжэ хэлэбэ.
Тэрэ сэсэгyyдээ Ринчимаагай гартань барюулаад, хасартань
уралнуудаа хyргэхэдoo, дyхиин hайхан yнэртэ хамараа сохюулжа,
yhэеэ буржылгаhыень, шэнэ плати yмдэhыень хараба:
-Yy! Ямар hайхан, гоё болошообши?! Бэедэш яг тааруу шэнэ
плати, буржылгаhан yhэншни шамайе дангина гэхэ гy, али Дара
Эхэ болгонол! Мyнooдэр ямар hайндэр болобо гээшэб?..
Yглooдэрэйнгoo тyрэhэн yдэртoo бэлдэхэ байгаашье hаа, энэ
yдэрhoo хойшо Ринчиндэ hайшаагдахаяа хyсэhэн Ринчимаа Ринчинэй hайхашааhанаа мyнoo мэдyyлжэ, сэсэгyyдые бэлэглэхэдэнь,
бyтyyхэн досоогоо баярлашоод, уриханаар энеэбхилжэ:
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– Yглooдэр тyрэhэн yдэрни, тиимэhээ эртээнhээ бэлдэнэб, –
гэбэ Ринчимаа.
– Хэдытэй болохошниб?
– Танhаа олошье дyy бэшэб...
– Тиимэ даа. Басагад болон бэреэдyyдhээ наhыень hурадаггyй
гэдэг yгэ бии ха юм даа, хyлисэ...
Мyнoo hаяхан сэсэгyyдыень бэлэг абажа, хэмгyй ехээр баярлаhан Ринчимаа тэрэнэй Ешигмаатаяа уулзаагyйе, сэдьхэлэйнь
гомдолые хэды тухайлаашье hаа, дотороо хайрлаба. Теэд тэрэнээ
Ринчиндэ мэдyyлхэгyйе оролдожо:
– Hайнта даа. Би эрэшyyлhээ… танhаа тон тyрyyшынхиеэ сэсэг
бэлэгтэ хyртэбэб! – гэжэ Ринчимаа хэлээд, сонхын доодо тотого
дээрэ ходол хооhон байдаг лонхошуу дyрсэтэй шэл амhарта абажа,
уhа хээд, сэсэгyyдээ тэрээн соо hуулгажа, таhалгынгаа захын ханада няалдаад байдаг стол дээрэ асаржа табиба.
Ринчин хубсаhа болон гуталаа тайлажа, хyлдoo шаахай углажа,
гэшхэгшэ саарhаяа абажа, бог шоройн хyнэг соо хаяад, таhалгын
дунда энеэбхилэн зогсоhон Ринчимаада дyтэлooд:
– Ши – залууш. Олохон хyбyyдтэ hайшаагдахаш, тэдээнhээ
бyришье hайхан сэсэгyyдые бэлэг абахаш даа. Инаг дуран гээшэ hанагдаагyйгooр гэнтэ ерэдэг юм, – гэжэ хэлэбэ.
«Минии дурлаhые мэдэнэл ёhотой. Теэд намда юундэ халдасагyйб? Би шэг шарайгаараа тэрэ Ешигмаадань хyрэнэгyйл гээшэ
хаб. Тандал hайшаагдахын тула урал амаа будааб, гоёлойнгоо
плати yмдooб, yhэеэшье буржылгуулааб», – гэжэ Ринчимаа сэдьхэжэ байтараа:
– Yy, мартаад байнаб! Алта мyнгэ дyyнэртээ эльгээнэ гyби даа.
Салингаа дууhан hалгаагyйдoo, Саармада бэлэг абаа hэм, – гээд,
комод сооhоо сагаан yнгэтэй плати yмэдхyyлhэн хyyхэлдэй гаргажа, тэрэнээ Ринчиндэ барюулаад, эдеэнэй таhалгада орохыень
уриба.
Ринчин сyyмхэ сооhоо хабтагар томошог шоколад абаад, эдеэ
нэй таhалгада ороходоо, эдеэ хоолоор бyрхoohэн стол хараба. Ринчимаа улаан архи гаргаад:
– Таниие тон иимэ бэлэг абуужан гэжэ hанаад, yрдихэ гээб. Саар
мада абаhан бэлэгэймни тyлoo бария, – гэжэ дурадхаба.
Хоюулаа урда урдаhаа харалсажа, абяагyйхэн hууна...
– Та хyлисэгты намайе. Архи уудаггyй аад, толгойдомни гараба хэбэртэй.
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– Hайнаар эдеэлэ... Барагтай ааб даа, гэртээ ха юмши.
– Тиимэлби даа. Та бидэ хоёр голой эрьенyyд мэтэ столой хоёр
талада юундэ hууна гээшэбибди? Энэ столнай го-голой урасхал ууhан болоно гyб даа, – гэжэ Ринчимаа hайшааhан хажуудахиингаа
дурыень зорюута татахаяа оролдожо, зорёолон hагад ээрyyтэнэ. –
Хо-хоёр эрьенyyд урда урдаhаа харалсаашье hаа, хэзээдэшье ниилэдэггyйнь гайхалтай. Гэ-гэбэшье, гол мyрэнэй эрьенyyд урасхал
у-уhаяа баряад байдаг эсэгэнь, хоёр hа-hабануудаа дyyргэжэ байдаг у-урасхал уhан – эхэнь болоно гyб даа. Бидэ хоёр тон тэдээндэл
адли байнабди. Хо-хоёр эрьенyyдэй ниилэдэггyйшье hаань… Хажуудатнай зэргэлжэ hуухадам болохо гy?
– Тиигэ даа, – гэжэ Ринчин хэлээд, стул хажуудаа табижа, Ринчимаае yрoohэн гараараа hугадан дyнгэжэ, хажуудаа hуулгаад,
yдэшынгoo хоол барижа сайлаба.
Ринчимаа тэрэнэй ээм мyрые тyшэбэ. Ринчин тэрэнэй стул дээрэhээ унахагyйнь тула yрoohэн гараараа Ринчимаае дyмyyхэнээр
бэедээ хашан тэбэрибэ. Бэеынгээ ульhатайхан дулаагаар бэе бэеэ
жэгнэлсэхэдээ, Ринчимаа аяшаархана. Ринчин тэрэниие орондонь
абаашажа хэбтyyлээд, hyниин тэн болотор кухни соо номоо yзooд,
таhалгадаа ороходонь, хажуудаа хэбтэхэ газар зорюута yлooжэ, худалаар hогтоошо болоhон Ринчимаа унтанхай хэбтэбэ. Ринчин
тэрэнэй хажуугаар бэшэ, харин хажуудань эбхэгдэдэг орон дээрэ
унтаа hэн.
* * *
Yглooдэрынь Ринчин шалгалтаяа тушаагаад, Ринчимаагай
тyрэhэн yдэртэ бэлэг болон шампанска абаад, байрадаа бусаба.
Тэрээнhээ урид ерээд байдаг Ринчимаа yгы. Ринчин хоюуландаа
эдеэ хоол, сай шанаад, хэды гэдэhэнэйнгээ yлдooшье hаа, Ринчимаае хyлеэбэ. Yни ерэхэ байhан Ринчимаа yгыл аад, yгы... Тиигэhээр хоёр час yнгэрбэ. Хyлеэжэ ядаhан Ринчин байра соогуураа
иишэ-тиишээ ябуултажа, элдэб муу бодолдо абтажа эхилбэ.
«Энэмни яаба, хээбэ гээшэб? Харгыдаа унажа-дуhажа, гэмэлтээ
гyй аабза? Али yнгэрэгшэ hyни хажуудань унтаагyймни тyлoo намайе хэhээхэ гэбэ гy? Yглooгyyр бодоходомни, Ринчимаа yгы байгаа. Сайгаа шанажа, yглooнэйгoo эдеэ хоолhоо эдеэд, намайе
hэрюулжэ, шэнэ yдэрooр амаршалаад, ажалдаа ошоо бэлэйл. Хаана
гээшэб?.. «Yхид болон бэреэдhээ наhыень hуража болодоггyй»
гэхэдэмни: «Танhаа оло дyy бэшэб», – гэжэ хэлээ hэн. Тэрэниие эндyy-алдуу хэнгyй, залуу хyбyyндэ хадамда гаража, зол жаргалаа
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олоhой даа гэжэ hанагшаб. Ринчимаагай намда дурлаhые мэдэнэб.
Бага наhандаш ушардаг инаг дуран хэндэ ерэдэггyйб даа. Би уран
hайханай фильм хараад, кинодо наададаг оло эгэшэ артисткада
дурлашоо бэлэйб... Мyнoo яалтайб? Миин байхын аргагyйл. Нэгэл
муу юумэн болобо гy, али Ринчимаа ондоо айлда ошожо хонобо
гy? Ахынь байдаг айлай хаягшье, телефоной номершье намда yгы.
Яалтайб?» – гэжэ Ринчин сэдьхэжэ байтараа, толгойдоо нэгэ бодол
оруулаад, тyргэхэн хубсалжа, хуушан ажалайнгаа харуулшанай
гэрхэн тээшэ алхалшаба.
Тэрэнэй тэндэ ерэхэдэ, урданайнь танил харуулшан байба.
Тэрэ харуулшан Ринчинтэй уулзаhандаа баярлажа, олон табан
юумэ дээрэ дээрэhээнь hуража шалаана. Теэд Ринчин тэрэнэй hонирхоhон асуудалнуудта харюусангyй, хургаяа ёдогонуулан «хyлеэ»
гэhэн тэмдэг харуулаад, телефонойнь трубкада аhалдаба.
Ринчин “09-дэ” хонходожо, Ринчимаагай ажалайнь телефоной
номер мэдэжэ абаад, хонходобо. Тэрэнэй шэхэндэ уриханаар дуугарhан танил хоолой соностобо.
– Шамайе хyлеэжэ ядаад, яашаба гээшэб гэжэ hанаагаа зобоhондоо, хонходожо байнаб, – гэбэ Ринчин.
– Хyлисэгты, байрадамнай телефон yгы аад, танда яажа дуулгалтайб гэжэ би баhал hанаагаа зобоогооб. Ахымни hамган болохоёо байhан Светланын гэртэхиндэ телефон бии ааб даа. Теэд би
хонходохоёо зyрхэсooгyйб. Hyниин халаанда гараха медсестра yбдэшoo. Тэрэнэй орондо хyдэлхэ хyнэй олдохогyйдэ, манай дарга
ноён гэр бyлэгyй намайе hyниин халаанда гарахые гуйгаа, – гэжэ
Ринчимаагай хоолойн соностоходо, Ринчин hанаагаа амарба.
Харуулшан yглooгyyр гэрhээ асарhан багахан эдеэ хоолоороо,
шанаhан сайгаараа Ринчиниие хyндэлжэ, hyниин тэн болотор хoo
рэлдэбэ.
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Зургадахи бyлэг
1
Ринчинэй халта хожомдожо, Ринчимаада бэлэгээ барюулаад,
Баир Светлана хоёрой тyрэ наранда байгаад, Тобогор нютагтахи
Магсартанайдаа бусахада, Саарма хэмгyй ехээр баярлаашье hаа,
дахин эсэгэhээ таhархаяа айhандал, ходол хойноhоонь дахадаг болобо.
Ёhотой yбэл эндэ ерэжэ, саhанай ехээр орожо, дyрбэн хоногто
hалхилан шуургалхада, хyнгэрэгyyд хаа-хаанагyй тогтобо. Тиихэдэнь хyнгэрэг саhанда булуулhан гэрнyyдэй сонхонууд бyришье багаханууд болобо. Сээнигyyдэй хэрэлсы болон yyдэнэй доодо тотогонууд саhанда булагдаба. Гэбэшье, тэдэ yyдэнyyд газаа тээшээ
бэшэ, харин досоо тээшээ нээгдэдэг байhан hайтай. Самолёдууд
ниидэхэеэ болижо, аэропортнууд хаагдаба. «Эндэ yбhэ ногооной
yбдэгсoo утаар ургадагтань hайшааhан, эндэhээ yбhэ ногоо сабшан
соможо, нютаг уруугаа шэрэжэ абаашадаг hаа» гэжэ сэдьхэлдээ hанаhан Ринчиндэ энэ нютаг hайшаагдахаяа болибо. Hалхи шуурганай хэдэн yдэр yргэлжэлхэдэ, yбгэд, хyгшэд болон yхи хyyгэд газаа
шаа гаранагyй. Эхэнэр болон эрэшyyл малай байрын, гэрэйнгээшье
ониилдошоhон сонхонуудай дорохи, хэрэлсы дээрэхи, хашаагай
газаагуурхи хyр саhа этэнэ. Тиихэдэнь зyргooр ябаhан хyнyyдэй
толгойнууд шохойлдожо харагдахадал гэнэ. Фермынгээ yнеэдые
бур хyйтэнhoo абарха гэжэ тэдэнэр малай байранууд соо бyдyyн
томо тyмэр боошхонуудые амhар амhараарнь залгажа гагнаhан
госхогор yндэршэг пеэшэнyyдээ yдэртoo гурба дахин тyлинэ.
Таhардаггyй хабтагар бyдyyн бyhэнyyдээр yргэгдэhэн yнеэдэй хyлнyyд агаарта hанжана. Тэдэнэр бyлеэн уhантай холин худхажа
хэhэн бурдууг уухаяа хyлнyyдээрээ газарта бууна. Ринчин yе наhаараа yзoo-хараагyй юумэнyyдээ эндэ ерэжэ хараба, hy-hаалиин фермынхидтэ шадаха зэргээрээ туhалалсана...
Yдэр хоногуудай hанагдаагyй тyргooр hубарилдахада, хэдэн
жэл yнгэршэбэ. Аймагай Туhалбариин ажахын 3-дахи hy-hаалиин
фермэдэ «Улаан булан» тушаалгын найр наадата толлолгон дээрэ
эндэхи нуурай эрье дээрэ хyнyyдэй бэеэ эмшэлyyлэн амарха профилактори бариха гэhэн Магсарай hанамжа дурадхал дарга ноёдто
хэды дэмжэгдээшье hаа, бэелyyлэгдэнгyй yлэшoo. Юундэб гэхэдэ,
Республикын дээдэ зургаан тэрэ аймагта 2-дохи профилактори барихаяа арсаад, мyнгэ hомолоогyй бэлэй.
Ринчин энэ-тэрэ ажал хэжэ, олоhон мyнгoo Магсарай гэр
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бyлын hанда нэмэри болгон оруулдаг байба. Тэрэнэй басаган hургуулида hураха наhандаа хyрэбэ. Yнгэрhэн хоёр жэлэй урда тээ
тэрэ Хyдoo ажахын институт заочноор дyyргэжэ, диплом абаашье
hаа, мэргэжэлээрээ хyдэлхэ хyдэлмэри олоогyй бэлэй. Мyнгэ тyлэжэ, аймагай нэгэ айлда байлгажа, басагаяа hургуулида ябуулха
тухайгаа Ринчинэй эхэтэеэ Магсартантай зyбшэн хooрэлдэхэдэ, тэдэнь аймагай hургуулиин интернадта Тобогорой yхибyyдээр хамта
басагаяа харууhалжа байхыень Ринчиндэ дурадхаба, теэд энэ дурадхалынь тэрэнэй hанаанда таарабагyй. Юундэб гэхэдэ, мyнoo
болотороо сугтаа унтадаг басагаяа yхибyyдтэ баhуулха, эсэгэеэ hанаха аабза гэжэ Ринчин сэдьхээд, байлгаха айлнуудые аймагайнгаа
тyбтэ бэдэржэ эхилхэдэнь, тyлбэритэйгooр байлгаха айлнууд олдобогyй. Тиигэhээр басагаяа интернадта, ooрoo hургуулиhаа холошог байhан айлда байха болоод ябатараа, Шоноевтой гудамжада
уулзажа, ушар удхаяа хэлэбэ.
Хэдэн yдэрэй yнгэрooд байхада, Пётр Иванович Тобогорой hyhаалиин фермэдэ хонходожо, баяртай мэдээсэл Дулма Нуралхаевнада дуулгаба. Дулма Нуралхаевна Магсарай гэртэ гyйдэлooрoo
орожо ерээд, амияа абажа ядан халта байhанайнгаа hyyлээр, Шоноевой ябуулгын аша туhаар Ринчин Дабаевич аймагай ахамад
зооветеринарай тушаалда дэбжyyлэгдээд, аймагай сээнтэртэ хоёр
дабхар модон гэртэ байха болоhон тухай хэлэбэ. Тиигээд лэ тэндэ
байгшад Ринчинэй баруун гарыень адхан амаршалба. Hанагдаахyлеэгдээгyйгooр ажалтай байратай болоhон Ринчин тyрyyшээр
Дулма Нуралхаевнагай энэ мэдээсэлдэ этигэжэ ядан байhанаа,
гэнтэ Пётр Ивановичтай гудамжа уулзаад хooрэлдэhэнoo hанаадхиба.
– Магсар бидэ хоёр баяртай энэ мэдээсэл бyхы айлнуудтаа
дуулгая. Айл бyхэн «Улаан буландаа» мэнэ дары сугларая, ууха,
эдихэ юумэнyyдээ абаад ерyyжэг. Юмжид, аяга, амhартаяа абаад,
«Улаан булан» ошожо бай! Энэ мэдээсэл тэмдэглэхын тyлoo стол
тyргooр бэлдэхэ хэрэгтэй, – гэбэ Дулма Нуралхаевна.
Магсар hy-hаалиин фермые даагша хоёр айлhаа айлнуудта
орожо, сахилгаан тyргooр сугларха зарлалга дуулгаба. Тyлеэгээ хахалжа байhан Дугар hyхэеэ газарта хаяжархёод, юун сахилгаан зарлалга болобоб гэжэ мэдэхэеэ гэрэйнгээ хорёоhоо гараба. Ууха
уhаяа асарха гэжэ хахад харгыгаа гаталаад ябаhан эхэнэр гэртээ
hooргoo бусаба. Гартаа сyyмхэтэй юумэнyyдые бариhан Юмжид,
Ринчин, тэдэниие дахаhан Саарма гурбан газаашаа гаража, «Улаан
булан» тээшээ алхалба.
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Hургуулида орохынгоо урда тээ yзэгyyдые мэдэхэ, зураг зуража гараа нугалха гэжэ саарhа эреэлжэ hууhан Саарма холо-холо
алхалhан ехэшyyлhээ yлэхэгyй гэжэ гyйhэн, болиhон хоёрой хоорондо ябахадаа:
– Юун болобоб? – гэжэ hурана.
– Абашни ажалтай, байха гэртэй болобо. Саарма, шишье баярла!
Hаядаа таанад аймагай тyб зooхэ болобот, – гэжэ Юмжид хэлэбэ.
– «Улаан булан» юундэ ошонобибди? Бидэниие зooлгэхэ машина тэндэ ерэхэ юм аал?
– Yгы... Манай хотонойхид абыншни ажалтай, гэртэй болоhоной тyлoo тэмдэглэжэ, баярыетнай хубаалдахамнай.
– Аа, суглаа хурал болохонь бы? Тэндэ аба бидэ хоёрто гэр
yгэхэ гy? Хyгшэн эжы бидэнтэй ябалсаха гy?
– Ябалсаха даа, ябалсаха. Шинии няани болохо, гэрыетнай hахиха.
– Аа. Бишье баhал хyyхэлдэйн няани болоно ха юмбиб. Бидэнэй эндэhээ ябашахада, таанад яаха юмта?
– Эндээ yлэхэбди, ажалаа орхихо, хаяхагyй ха юмбибди.
– Аа. Тиихэдээ ажалгyй хyнyyдтэ гэр yгэжэ, тиишэнь зooлгэнэ
бы?
– Yгы, тиимэ бэшээ... Ши hургуулида орохошни, абашни тэндэ
ажалтай болохо.
– Аа…
Эгэшэ басаган хоёройнгоо иигэжэ хooрэлдэхые дуугай шагнажа ябаhан Ринчин энеэдэhэеэ арайхан бариба... Энэ-тэрэ юумэнyyдые баряад, хэрэлсын хажууда зогсоhон хyнyyд тэдэ гурбаниие
хyлеэжэ, Ринчинэй гар адхан барижа амаршалаад, hубарилдаhаар,
«Улаан буланда» ороходонь, Тобогор хотоной yхибyyд телевизор
хаража hууба. Хyн зоной олоороо сугларжа эхилхэдэ, телевизор харуулхаяа болибо гэжэ hанаhан тэдэнэр дурагyйлхэбэ.
Hаалишан эхэнэрнyyд yбгэдтэеэ, Дулмажай Буджай хоёр Hама
хyгшэнтэй бии болобо. Дугар Магсар хоёр ута столнуудые гэрэй
тэгэндэ утаашань ниилyyлжэ, hандалинуудые тойруулан табина.
– Hуугты, киногоо дууhан харагты, мyнooдoo hаалта хэнэгyйт,
– гэжэ Дугар yхибyyдтэ хэлэбэ.
– Юун болохонь бэ?.. Суглаан гy?.. Артистнууд концерт-наада
табихань гy?.. Таанадта шагнал барюулхань гy? – гэжэ yхибyyд эбдyyсэн hурана.
– Бyри ехэ юумэн болохонь! – гэжэ Дугар харюусана.
– Бидэ зooхэмнай, – гэбэ Саарма.
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– Хайшаа?.. Хэзээ? – гэжэ yхибyyд дарья табилдан hураад, Саарма тээшэ харашана.
– Мэдэнэгyйб, – гэжэ Саарма ээм мyрнyyдээ хабшажа, уташаг
хyзyyгээ толгой хyрэтэрнь шахылгаба.
Уран hайханай фильм дyyрэжэ, yхибyyд бодожо, yбгэд, хyгшэдтэ hууринуудаа сyлooлжэ yгэбэ. Гэбэшье, Саармын хайшаа зooхэеэ
байhые мэдэхэ гэhэн тэдэнэр болюулаагyй телевизор харааша боложо, хyлнyyд дээрээ зогсоходоо, Саармын зooжэ хайшааб даа ябашахадань, yншэршэхэбди гэhэн мэтэ уйдхартай бодолдо абтана.
Эдихэ, ууха юумэн залгалаа столнууд дээгyyр табигданхай.
Ринчин Дулма Нуралхаевна хоёр столой дээдэ талые эзэлжэ hууба.
Тобогор хотонойхид гэр гэрээ хооhон орхижо, булта эндэ сугларжа,
hууха hууринуудаа эзэлбэ. Yхибyyд хyнyyдэй толгойнууд дээгyyр
телевизор харааша боложо, хyнyyдэй yгэ хэлэхые шагнана.
Дулма Нуралхаевна хyл дээрээ бодобо.
– Хyндэтэ нyхэд! Энэ yдэр Ринчиндэ, Саармада, бyгэдэ бидэндэ
баяртай мэдээсэл ерэбэ. Бидэнэй урдаа хараха модошо дархан Ринчин Дабаевич аймагай ахамад зооветеринарай тушаалаар томилогдобо, аймагай тyбтэ гэр байра yгтэбэ. Энэ ушараар би таанадые суг
луулбаб, – гэжэ Дулма Нуралхаевнагай хэлэжэ эхилхэдэ, айл
бyхэнhoo асарагдаhан нooсэ архи стол дээгyyр табигдаhан хундагануудта эюулэгдэнэ. – Бидэ, тобогоройхид, Нэгэн бултанай, булта нэгэнэй тyлoo» гэдэг уряалаар хyдэлнэбди. Ринчин Дабаевич, аймагай
ахамад зооветеринар болоходоо, бидэнээ бy мартаарай, бидэндээ
арга шадалаараа туhалжа байгаарай. Энэ yндэр тушаалаарш шамаяа
амаршалнабди! Шэнэ байрада ороходоо, тyрyyшын салинhаа толлоо
ройш! Бидэ гар хооhон ошохогyйбди. Хэрбээ ашаанай машинын олдоо hаань, нэгэ yнеэгээ абаашажа, ooртэш hаалгаад, hyooрнь байрыеш толлогшодые хyндэлхэбди!
Зэдэлhэн хyхэ энеэдэн соогуур хундагатай архияа бариhан
хyнyyд хyл дээрээ бодожо:
– Шэнэ тушаалайш тyлoo!.. Шэнэ байрыншни тyлoo!.. Саармын эхин класста орохын тyлoo!.. Тобогорой hy-hаалиин фермын
урагшатай ябахын тyлoo!.. Булта бидэнэрэй hайн hайхан байхын
тyлoo! – гэжэ бэе бэеэ yрдилдэн хэлээд, хундагануудаа хyнтэрyyлжэ,
hууhан hууринуудта hуужа, баяр ёhололгын найраа yргэлжэлyyлбэ.
Тэрэ хотоной yбгэд, хyгшэд болон бусад Ринчиниие амаршалжа, hайн hайхан yреэлнyyдээ хэлэнэ. Амаа халагшад дуугаа
хангюурдана. Тэдэнэй хooрэлдooнhoo хашаржа, yни газаа гараhан
290

yхибyyд холо ошонгyй наадабашье, телевизор харахаяа hанажа,
байд гээд лэ, «Улаан булан» тээшэ харана.
Удангyй дуу-шуун замхаад, хyнyyд гэрhээ гаража эхилбэ. Тэдэнэй таралгые хyлеэжэ ядашаhан yхибyyд, хyндэтэ айлшадые угтагшадал, бyгэдooрэн урдаhаань гyйлдэн угтажа, хэрэлсы дээрэхи
yyдэндэ обооролдон тyрисэлдэhooр, yнинэй эхилhэн кино харахаяа
гэртэ ороно...
2
Тэндэхи нютагта нажар дулаан yнгэржэ, намарай шэнжэ ерэжэ,
yбhэ ногоон болон набша намаагай yзyyрнyyд шарлаба. Хори буряадуудай hyлдэ болодог хун шубууд Хойто зyгэй хyйтэнhoo тэрье
дэжэ, дулаан орондо yбэлжэхэеэ урда зyг уруу ниидэбэ. Hама хyгшэн баяраа хyргэжэ ганганалдаhан тэдэнэй хойноhоо hy сасажа
yдэшэбэ. Эхэ хyбyyн хоёр Саармынгаа нэгэдэхи класста ороhонтой
дашарамдуулан шэнэ байраяа толлобо. Тобогор хотонойхид, Ринчинэй ажалайхид болон Пётр Иванович тэрэ байрын толлолгондо
байба. Энэ нютагта yзэгдooгyй, тyрэ нааданhаа ooрэгyй ехэ толлолгон боложо дyyрэбэ.
Шэнэ байрада ороhон тэдэ гурбанай дунда арсалдаата хooрэлдooн ойро зуура болобо. Саарма хyгшэн эхэтэеэ нэгэ таhалгада
бэшэ, харин нyгooдэ таhалгада эсэгэтэеэ унтаха гэбэ. Ринчиншье
басаганайнгаа дурадхал дэмжэбэ. Тиихэдэнь Hама хyгшэн тэдэ
хоёрой нэгэ hаналыень, мyнoo болотор эсэгэтэеэ нэгэ орон дээрэ
унтадаг Саармын шиидхэбэриие буруушаагаа hэн. Гэбэшье, хyгшэн эхэ тэдэ хоёрто хоёр орон зэргэлyyлээд, ами аминдаа унтуулха
болгобо. Саарма Ринчимаагай сагаан платитай yхин хyyхэлдэйе
дэрынгээ саана табиhан, дороо hугалгануудтай, дээрэнь гэрэйнгээ
даабаринуудые дyyргэдэг байха багахан столой захада hуулгаба.
Эмхи журамтайгаар табиhан хэшээлэй ном, тетрадь болон шэл аяга
соо хэhэн yнгэтэ харандаашууд столой нyгoo талые эзэлнэ. Тэрэ
хyгшэн эжынгээ худалдажа абаhан баахалдайн гyлгэнэй хyyхэлдэйе
yбэртэлээд унтадаг байба. Тэрэнэй олон жэлдэ yбэртэлжэ унтаhан
тэрэ хyyхэлдэйн хара хyрин yнгэтэй хилэнгынь халсаршанхай.
Сyлooгyй ажалтай болоhон Ринчин машинаар гy, али мотортой онгосоор, оро унаад гy, али оро хyллэhэн шаргаар, вертолёдоор оротодые болон малшадые эрьежэ, холо, дyтын байрануудаар ябахадаа, заримдаа оройтожо гэртээ бусадаг байба. Тиихэдэнь Саарма
hуумгаашаа hажажа, эсэгынгэ ерэхыень хyлеэдэг байгаа. Hама хyг291

шэн аша басагаяа эдеэлyyлээд, hургуулидань yдэшэдэг, yдын хойно
угтадаг болонхой.
Магсарай хyбyyн басаган хоёр хyгшэн эжыгээ эрьежэ, Ринчинэй байрада орожо, садатараа эдеэлээд, Саарматай халта наадажа, гэрэйнь даабаринуудые дyyргэлсээд, интернадайнгаа байрада ошодог байба. Тэдэнэрhээ гадуур Тобогорой hy-hаалиин
фермынхид аймагай тyбтэ hурадаг yхибyyдээ эрьежэ гy, али oohэдынгoo хэрэгээр эндэ хаа-яахан ерэхэдээ, заабол Hама хyгшэнэйдэ
оронгyй гарахаяа болинхой. Hама хyгшэн баяртайгаар тэдэниие
угтан абажа, байhан бyхы эдеэ хоолоороо хyндэлдэг юм. Тэрэ эдеэ
нэйнгээ таhалгын сонходо hуугаад, харан-харан байжа, аймагай
тyбтэ hурадаг хотонойнгоо yхибyyдэй интернадай байраhаа гy, али
таниха хэн нэгэнэй хyдoohoo ерэхыень хyлеэжэ, yдэр хоногуудаа
yнгэргэдэг байба. Тэндэхи ахамад классуудта hурадаг yхибyyдhээ
Магсартан болон танилнуудаа хyгшэнэй hурахада. «Hайн байдаг»,
– гэхэhээ бэшэ Тобогоройнгоо hонин дуулгадаггyйнь гэмшэлтэй.
Теэд амаралтын yдэрнyyдтэ гэртэхидтээ ошодоггyй yхибyyд хотонойнгоо hонин хаанаhаа мэдэхэб даа?
Амаралтын нэгэ yдэр Дулма Нуралхаевнагай басаган Нумаа
аймагай интернат-hургуулида hурадаг хyбyyгээ эрьежэ, мyн ooрын
гoo хэрэг бyтээнгээ хyбyyгээ дахуулаад, yдэшэ багта Ринчинэйдэ
орожо ерэбэ. Hама yнгэрhэн хэдэн жэлэй саана hy-hаалиин хотондо
байхадаа, yбгэнhoo hалаад ерэhэн Нумаатай ooрынгoo хyбyyе хамтаруулхаяа оролдоо бэлэй. Дулма Нуралхаевнашье басагаяа
хyбyyнтэйнь хамтаруулха дуратай байгаа. Теэд хоёр залуушуулые
хамтаруулха гэhэн тэдэнэй хэрэг бyтээгyй hэн. Гэбэшье, «Улаан буландахи» телевизэрээр харуулдаг уран hайханай Энэдхэг фильм
нyyдые харахаяа залуушуул болон наhатайшуулай суглархада, тэдэнтэй дyтэ танилсаад, хамтарhай даа гэhэн бодолдо тэдэ хоёрой
эжынэр бyтyyхэн сэдьхэдэг, бурхандаашье мyргэдэг байгаа. Нумаа
Ринчиндэ хадамда гарахаяа арсахагyйгoo эхэдээ хэлэhэн байба.
Теэд Hамын хyбyyндээ тэрээнтэй хамтархые дурадхахадань: «Хууляар hалаагyй тэрэнэй yбгэн хyбyyгээ абаашахаяа ерэхэл. Тиихэдэнь хyбyyгээ yгэхэ дурагyй Нумаа тэрээнтэеэ дахин хамтаржа болохол, теэдшье тэрэ намhаа оло дyy ха юм», – гэжэ Ринчин арсаhанаа
мэдyyлжэ хэлээ hэн.
Залуу наhанайнгаа yнгэршooгyйдэ Ринчиндэ хадамда гараашье hаа гэжэ сэдьхэжэ ябадаг Нумаа асарhан хэшэгээ сyyмхэ соо
hоо гаргажа, шэл баанханууд соо хэhэн хyдooгэй зooхэй, нэрhэ,
yхэр нюдэ, ами аминдань дабhалжа дараhан хоёр янзын hархяагуу292

дые, угалза зурагтай саарhаар орёоhон адха боломо конфетэнyyдые стол дээрэнь жэрылгэн табиба. Hама хyгшэн хоёр альгануудаа
хабсаржа сээжэдээ баряад:
– Ямар ехэ бэлэг гээшэб?! – гэжэ баярлабашье, арсахаяа hанаhан юумэндэл, гарнуудаа халта дэлгээн hураба. – Хyбyyндээ
асарhан юумэнyyдшни бэшэ аабза?
– Бэшээ... Байрадань орхёоб. Орон дэлхэйн баялигhаа ама
хyрэхoo бy арсыт, минии суглуулhан, дабhалжа дараhан ой модонай баян хэшэг лэ, – гэбэ Нумаа.
Hама хyгшэн хотонойнгоо yхибyyдэй ерэхэдэ, тэдэниие хyн
дэлхэ юумэтэй болоhондоо баярлажа, асарhан юумэнyyдые стол
дээрэhээ абажа, буфедэйнгээ шкаф соохи тагууд дээгyyр табимсаараа, Нумаае хyндэлхэеэ сайгаа бусалгахаяа тyхеэрбэ. Нумаагай
эдеэ хоол бэлдэлсэжэ эхилхэдэ, Hама хyгшэн нюдэнэйнгoo шэгшэгээр хажуудахияа hэмээхэнээр харан-харан байжа, эдеэ хоолоо шанахадаа: «Иимэ бэритэй болодог hаа, ямар жаргал байгааб даа», –
гэжэ сэдьхээд:
– Ши хоноод ошохо бэзэш даа, оройшогшье болоо, – гэбэ.
– Тиигэhyyб... Унтаха газар намда олдохо гy? – гэжэ Нумаа hураба.
Тэрэниие ябашуужаг гэжэ hанаhан Hама хyгшэн:
– Олдохо, олдохо, – гэжэ мэгдyyгээр хоёр дахин дабтажа хэлэбэ.
Хоёр хyнэй эдеэ шанахада, столоо бэлдэхэдэ – хyнгэн, тyргэн
гээшэнь!.. Тобогоройхид аймагай тyбтэ ерэхэ бyхэндoo Ринчинэйдэ
тогтожо, гэр бyлынгoo болон хубиингаа хэрэгyyдые бyтээгээд, хонодог газартай болонхой. Hамашье тэдээнтэй хонон-yнжэн уулзахадаа, эhээ гаргангаа хooрэлдэжэ баярладаг. Тиимэhээ Нумаагай
ерэхэдэ, баярлангyй яахаб даа? Энэ hууринда дадаагyй Hама газаашаа yсoo гарадаг, хилээмэнэй магазин ошодог ори гансахан харгы
мэдэдэг.
Hама хyгшэн аша басаган Саарма Нумаагай хyбyyн Доржо
хоёрые эдеэлyyлээд:
– Та хоёр… Саарма-а, Доржые дахуулжа, ooрынгoo таhалгада
абаашажа наада. Ехэшyyлэй yргэ ама yхибyyд шагнадаггyй юм, –
гэбэ. Шухала хooрэлдooн эхилхэнь гэбэл ха...
Тобогорой фермэдэ танилсажа наададаг байhан, нэгэ hургуулида hурадаг болоhон тэдэ yхибyyд газаашаа гаража, хyхилдэн
энеэлдэнэ.
Хyдoo нютагуудай малшад болон оротонуудта командиров293

коор ошоогyй Ринчинэй ажалай hyyлээр эртэшэг гэртээ бусахада,
Hама Нумаа хоёр эдеэлжэ садаашье hаа, yдэшын хоол барижа hуу
hан Ринчинтэй yгэ андалдана. Ринчин Нумаае Тобогорто таниха
болоошье hаа, холуур гy, али дyтэхэнyyр hэлгэлсэхэдээ толгойгоо
дохижо мэндэшэлсэхэhээ бэшээр хooрэлдэдэггyй бэлэй. Нумаа
Ринчинэй ажал хyдэлмэри тухай, Ринчин тобогоройхид тухай hонирхон hуража, oohэд хоорондоо хooрэлдэнэ.
Тэдэнэй хooрэлдooе шэхэнэйнгээ yзyyрээр шагнажа, зэргэлжэ
hууhан эдэ хоёрые яажа yгэдoo оруулжа хамтаруулалтайб гэhэн бодолдо абташаhан Hама хyгшэн аниргyй байдалай ерэхые хyлеэжэ,
бурхандаа туhалыш гэжэ бyтyy досоогоо зальбараад:
– Та хоёр нэгэ-нэгэ yхибyyтэй байнат, – гэжэ эхилбэ. – Hанана
гyт, yнгэрhэн хэдэн жэлэй саана Дулма Нуралхаевна бидэ хоёр таанадые айл болгохоёо оролдоо бэлэйбди. Таанадай наhаншье ошожо
байна. Илангаяа минии, наhан yдэшын наранай тyргэндoo ороhондол, дyтэлэнхэй. Та хоёр бэе бэеэ таниха, мэдэлсэхэ болонхойт…
– Эжы, хyрooл даа, – гэбэ Ринчин.
– Минии хэлэхэ гэhэн yгые бy таhалдуула. Харана гyш, Нумаа
дуугай шагнаад hууна.
– Yбгэд, хyгшэд yхэхooрoo yхибyyдые айлгадаг гэжэ тон зyб
хэлсэдэг. Нумаа бидэ хоёр багахан yхибyyд бэшэбди. Сагай ерэхэдэ,
Нумаашье, бишье нyхэртэеэ хамтаржа болохобди.
– Сагай ерэхэдэ гэнэш. Тэрэ сагшни хэзээ шамда ерэхэ юм? –
гэжэ Hама хyгшэн hooргэдэбэ.
Эхэ хyбyyн хоёрой арсалдажа эхилхэдэ, Нумаа хyбyyгээ байрадань yдэшэхэеэ hууриhаа бодожо, тэрэнээ дуудаба. Саарма Доржо
хоёр эдеэнэй таhалгын yyдэндэ гyйлдэжэ ерэбэ.
– Нумаа хyбyyгээ байрадань yдэшэжэ хyргooд, манайда хонохоёо ерэхэ. Ши хyбyyень yдэшэлсэ, – гэжэ Hама хyгшэн хyбyyндээ
хэлэхэдээ, нэгэ бодол толгойдоо оруулаадхиба.
– Хyгшooдэй, би yдэшэлсэhyyб, – гэжэ Саарма олиггyй баяртайгаар дурадхаба.
– Yгы! Харанхы боложо байна, нохой шэнги хyнyyдые бy даха,
гэрэйнгээ даабариие дyyргэ, – гэжэ хyгшэн эжынгээ хориходо,
эсэгынгээ аниргyй зогсоходо, Саарма дурата-дурагyйгooр ooрынгoo таhалгада оробо.
Hама хyгшэн тэдэниие yдэшэжэ, yyдэн хyрэтэрoo дахалсаад,
yyдэнэй богоhо алхажа гарахаяа ябаhан хyбyyнэйнгээ хамсыhаа татажа байлгаад:
– Ши хyбyyень байрадань хyргэлсooд, айлшанаа хyндэлжэ, Ну294

маае кинотеатрта абаашажа, кино харагты, – гэмсээрээ, эдеэнэйнгээ таhалгын сонходо ошожо, тэдэ гурбанай ябахые харахадаа баяр
лаад: «Ямар бэрхэ hанаба гээшэбиб. Минии хажуудань байхада,
ажал хyдэлмэриhoo бэшэ хубиингаа хэрэг тухай хooрэлдэбэгyй.
Юрэдoo, намhаа тyбэгшooгoo бэзэ. Би тэдээндэ hаалта хэнэ гээшэл
хаб. Хоюулан yлэхэдoo ондоол байха, инаг дуранhаа бэшэ юу
хooрэлдэхэб даа», – гэжэ эхэ хyнэй бyхы наhандаа yхибyyдтээ hаналаа табидагые мyнooшье сэдьхэжэ, амhарта-жэмhэртэеэ угааба.
Тэдэ хоёрой ерэхэеэ удаашархада, кино харахаяа ошоо гэжэ
Hама баярлаашье hаа, тэдэнэй ямар шиидхэбэри абаhыень мэдэхэ
гэhэндэл, унтангyй хэбтэридээ ороод, хyлеэнэ. Баймга тэдэ хоёр
гэртэ оробо. Унтари, хэбтэри бэлдэхэдээ, тэдэ хоёрой шэбэнэлдэхэ,
хooрэлдэхые Hама хyгшэн дууланагyй. Нумаа заал соо, Ринчин басаганайнгаа хажуудахи орондоо унтаба... Ринчинэй эхэ тэдэнэй hонин дуулахаяа эртэ yлooгyyр бодожо, сайгаа шанаба. Тобогорой
hy-hаалиин фермэhээ hy асардаг машинаар гэртээ бусаха гэжэ хэлсэhэн Нумаа бодоод, Hама хyгшэнтэй ярилдажа hууха сyлooгyй
hэн тула нэгэ аяга сай яаралтайгаар уугаад, хараhан киногоошье
хooрэнгyй, тэдэнэйхиhээ гараба. Hама хyгшэн yнooхил сонходоо
ошоод, яаралтайгаар ябаhан Нумаагай хойноhоо хараба. Нумаа
гэдэргээшье харангyй, айлай гэрэй саана орошобо.
«Нумаагай шэг шарайда баярламаар шэнжэ огто олобогyйб.
Нумаа хyбyyндэмни дуратай хадаа, намтай бэшэ, харин Ринчинтэй
уулзаха, харалсахаяа манайда ороо байха даа. Yтэлхэ наhандаа
хyбyyндээ yргyyлхэб гэжэ яатараа hанагша hэнбиб? Бидэнhээ холо
нюугаад байдаг афиша дээрэхи артисткаhаа шэг шарайгаараа огто
дортохогyй басаган лэ. Нэгэшье бэшэг бэшэдэггyй, басагаяа харахаяа ерэдэггyй ямар эхэ байдаг юм? Сyлooгyй ажалтай, хоёр-гурбан хоногоор ерэхын аргагyй холо байдаг гэжэ хyбyyмни тэрэнээ
yмooрдэг. Нумаа сагаан hайхан сэдьхэлтэй басаган лэ, гансал
муунь гэхэдэ, дахуултай юм ааб даа. Хyбyyмнишье баhал дахуултай ха юм. Эдэ хоёр тааража hууха байгаал даа. Э-эх, халагнишье
халаг, хyсooрoo Ринчинээ барижа, Нумаатай уяжархидаг hайб», –
гэжэ Hама хyгшэн халаглан сэдьхэхэдээ, нулимсаар бyрхooлгэhэн
нюдoo шэлэ хyзyyн дээгyyрээ тохоhон толгойнгоо пулаадай шэгшэгээр аршаад абана.

295

3
Хyйтэн yбэлэй yдэрнyyд yнгэржэ, yнеэдэй ууса нюргануудаа
наранда шарадаг хабатай дулаахан уларил эхилбэ. Гэбэшье, yбэл
хабар хоёр тэмсэжэ, нэгэниинь дулаан уларилда абтахагyй гэжэ,
нyгooдэнь хyйтэн hалхяар yлеэжэ, саhа ууртайгаар шэдэлэн, бордоhолоодшье абана. Урда зyгhoo саг соогоо ниидэжэ ерэдэг уhанай
шубууд нуурнууд болон гол мyрэнyyдэй тохойнуудта буужа, найр
наадаяа хэнэ. Алтан дэлхэйн жама ёhоор угаа yргэлжэлyyлхэеэ аян
замдаа олохон бэрхэшээлнyyдые дабажа, аласай холоhоо эндэ
хyрэтэр ниидэжэ ерэhэн yй тyмэн шубууд сооhоо ололсоhон хоёрхоёр эжэлнyyд бэе бэеhээ таhаран холодохоёо болёод, хоюулханаа
сугтаа иишэ-тиишээ ниидэнэ. Тэндэhээ холо бэшэ байhан Хойто
мyльhэтэ океан мyльhэн хуяг нэмэриеэ сэлингyй, эрье шадараа хайлажа, тэнгэриин зyhые буляалдаhан хyхэ yнгэтэй уhаяа наранай
элшэ толон доро миралтуулна. Сагаан саhан малгайтай бага ба томохон мyльhэнyyд эрье шадархи уhан соогуур тамарна. Хyсэтэ долгинуудта уhанай оёорhоо эрье дээрэ хаягдаhан далайн ургамалнуудай дабhатай нялуун yнэр хангалтажа, оршон тойрон тарана.
Yсooхэн сагаан баабгайнууд юушьеб бэдэржэ, yе -yе унхидажа,
яаралгyйхэнooр далайн эрье зубшан ябана. Тэдэнэй олзолжо хотоёо дyyргэhэн юумэнyyдэй yлэгдэлдэ хyртэлсэдэг сахалинууд ганганалдан, дээгyyрнь ниидэнэ. Далайн эрьеhээ холо бэшэ байhан
хабсагай шулуун хадануудай орой сайралдана. Пингвинyyд ташаагаа тулаhан томоотой бyдyyшyyл мэтээр алхалалдажа, шулуун хабсагайн хаялга ooдэ hубарилдана. Мяхаша арьяатадай хyрэдэггyй,
хабсагайн оройнуудhаа урдадаг урын уhанда абтадаггyй доогуурхи
орьёл шулуунуудта уургайнуудаа тyхеэрдэг шубууд саhанай хайлахые хyлеэжэ, тогтон бууhан тоором болон нуурнуудта байhаар...
Интернат-hургуулида hурадаг yхибyyдэй зунайнгаа амаралтада гэр гэртээ харихада, аймагай тyбтэ тэдэнэй хашхаралдаан,
шаг шууяан дуулдахаяа болижо, хон-жэн болошонхой. Арбадахи
класста hурадаг хyбyyд, басагад hyyлшынгээ шалгалта тушаажа,
элдэб дээдэ hургуулинуудта орохо гэжэ, уургайгаа орхижо ниидэдэг далижаhан дальбараанууд мэтээр, эндэhээ yргэн ехэ Эхэ орон
соогуураа тарахаяа тyхеэрнэ.
Саарма Магсартанай yхибyyдтэй Тобогор ошоhоор, хахад
hара боложо байба. Хyхэ ногоон дээрэ томожоhон, жэлэй гурбан
сагые аймагай тyбтэ yнгэргэжэ хашаршаhан yхибyyд хyдoo нютагаа hанашоод, hуралсалай жэлэй hyyлээр автобусшье хyлеэнгyй296

гooр, гэр тэртээ ябагалаад бэзэ даа. Yхибyyдэй шаг шууяанда дадашаhан Hама хyгшэн аша басаган болон зээнэрээ hанашоод,
Тобогор ошохоёо хотонойнь хажуугаар гарадаг автобусай тyбhoo
гарадаг сагые хyлеэнэ; теэд ханын часын толи шэнги тyхэреэн шара
хэлэниинь хоёр тээшээ hэнжэлзэжэ, «тик-так» гэхэнь соностоно.
Hама хyгшэн абаад ябаха сyyмхэеэ нээжэ, тэрээн соогоо хэhэн
мампаси, саарhаар орёоhон конфетэ болон халваагаа иишэ-тии
шэнь урбуулжа байжа хараад:
– Гар хооhон ошожо болоногyй, – гэжэ ooрoo ooртoo хэлээд,
халуун yбhэтэй пряник эдеэнэйнгээ таhалгаhаа асаржа, сyyмхэ соогоо хэжэ байхадань, хэншьеб yyдыень тоншобо. – Хyбyyмни ямар
эртэ ерэбэб. Хоёр дахин тоншоо хадаа, хyбyyмнил! Гансааран байхадаа айгаад, yyдэеэ суургадаа hэм. Ooрoo тyлхюуртэй hэмнай, –
гэжэ байжа дуугарhаар, yyдэндээ ерэжэ, хармаандаа хэhэн тyлхюурээ арай гэжэ бэдэржэ олоод, yyдэнэйнгээ суургые нээхэдэнь,
хэншье байбагyй. “Саарма ерээд, нээгдэhэн yyдэнэй саана намhаа
хоргодоо аалам” гэжэ тэрэ hанахадаа, толгойгоо шохойлгоодшье
харахаба. «Яагаа жэгтэй юм. Хyгшэрхэдэ, элдэб юумэн шэхэндэмни
дуулдадаг болобо хаяа, зyнтэглэжэ эхилбэ гээшэ гyб», – гэжэ
тэрэнэй сэдьхээд, yyдэеэ досооhоонь хаахын тэндэ:
– Бадмаев Ринчин Дабаевич эндэ байдаг гy? – гэжэ хэншьеб
доодо дабхарhаа ооглон hураад, hyyлэй yеын моодоор хубсалhан,
сайбар береэдкэ малгайтай, шэг шарайгаар сэбэр залуухан эхэнэр
барижа ябаhан чемодан сyyмхэ хоёртоо yбдэгhoo дээшэ гурбан
хурга нюсэгэн хyлэйнгoo шэлбэнyyдые сохюулhаар, хоёрдохи дабхарта гараба.
Yyдэеэ нээгээд, богоhо дээрээ зогсоhон Hама хyгшэн тэрэ
эхэнэрые хyлhooнь толгой хyрэтэр хараад:
– Байдаг, – гэжэ богонихоноор харюусаба.
Ринчинэй эхын хараад hалахагyйдэ, тэрэ эхэнэр нюсэгэн yбдэгyyдээ халхалха гэжэ баряад байhан юумэнyyдээ урдаа барижа,
тайзан дээрэ хатардаг артисткануудай ёhо заншалаар наада харагшадта баяр хyргэгшэдэл, хyлнyyдээ халта тохиилгоод абаба. Теэд
тэрэнэй богонихон хормойтой юбкэ нюсэгэн yбдэгyyдыень халхалбагyй.
– Саарма басагантаяа байдаг гy? – гэжэ тэрэ эхэнэр лаблан hураба.
– Тиигэдэг, – гэжэ Hама хyгшэн харюусахадаа, Саармын эхэ
гээшэ гy гэhэн бодолдо сахилгаан тyргooр абтаадхиба.
– Та Ринчинэй эхэнь болоно ха юмта даа. Амар мэндэ. – Бyлхи
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залгяад бyглэршэhэн юумэндэл абяагyй болошоhон Hама хyгшэн
толгойгоо дохижо тэрэниие мэндэшэлбэ. – Би Улаан-Yдэhooб. Нялха
нарай байhан Саарма, ташье, намайе танихагyй ёhотойт. Байрадатнай орожо болохо гy?
– Болохо, болохо, – гээд, Hама хyгшэн хажуу тээшээ боложо,
тэрэниие урдаа оруулхадаа, ерэhэн энэ эхэнэрые Саармын эхэ гэжэ
hанабашье, баярлахын орондо барышоод: «Басагаяа абаашахаяа
ерээ байна. Тэдэнэймни yгы байhан болоо. Yгы, аша басаганайм
тyрэhэн эхэ ондоошог шарайтай бэшэ hэн гy? Хyбyyнэйнгээ бидэнhээ саана холо нюуhан афишыень оложо харадаг hайб», – гэжэ
сэдьхэнэ.
Тэрэ эхэнэр чемодан сyyмхэ хоёроо заал соо оруулжа табяад:
– Би Ринчимаа гэжэ нэрэтэйб, – гээд, ooрынгoo дyрэ зураг хараашалhан юумэндэл, байра дээрээ эрьелдэшэбэ.
– Хэнби гэнэбши даа? – гэжэ Hама хyгшэн буруу дуулаhан,
yгыгoo лаблан мэдэхэеэ hураба.
– Би Ринчимаа гээшэб. Би Ринчин Дабаевичай квартирада байдаг басаганби. Мyнoo hаяхан самолёдоор ниидэжэ ерээб. Гэртээ
yгы гээшэ гy, али ондоо гэртэ оробо гээшэ гyб гэжэ hанаад, газаашаа гаража ябаhанаа, yyдэнэйтнай хахинан нээгдэхэдэ, тогтооб.
Ринчин Дабаевич ажалдаа ааб даа. Саарма хаанаб?
Бyрхэжэ бyyдышэhэн тэнгэридэл, хамаг муу hаналаар
дyyрэшэhэн Hама хyгшэнэй сэдьхэл соо наран гэнтэ гараhан шэнги
боложо, баяр жаргалангаар дyyрээд:
– Ринчин удаанаар командировкада гаранхай, Саарма эндэhээ
гушаад модо зайда байдаг hy-hаалиин фермэдэ ошонхой. Тэрэ тэндэ
томожожо хyлдэ ороод, мyнoo нэгэдэхи класс дyyргээ. Байгаалида
гарахаяа yнинэй дурдаа юм. Yбэл тэндэ ошохо гэхэдэнь, арайшье
гэжэ болюулаа hэмди. Холын харгыда эсээ байхаш, – гээд, Ринчимаае дахуулжа, эсэгэ басаган хоёрой байдаг таhалгада абаашаба. –
Энэ орон Саармын, энэ – эсэгынь. Ринчинэй орон дээрэ хэбтэжэ
амара, унта.
– Барагтай даа, эсээгyйб, амаржа унтахашьегyйб, – гэжэ Ринчимаа арсажа хэлээд, тэдэнэй таhалгые шэнжэлэн харашаба.
– Би мэнэ дары сай шанаhууб, гэдэhэншни yлдoo байха ёhотой,
– гэжэ Hама хyгшэн хэлээд, ханынгаа часые харахаяа, автобуста
ябадаг газарта ошохоёошье мартаад, эдеэнэйнгээ таhалгада оробо.
Ринчимаа Саармада ooрынгoo бэлэглэhэн хyyхэлдэй, стол дээрэ
эмхитэйгээр дабхасуулжа табиhан тетрадь болон hуралсалай номуу
дые хаймадан хараад, эдеэнэй таhалгада ороходоо:
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– Ехэ юумэ бy бэлдэгты, би мyнoo hаяшаг эдеэлээд ябаа hэм, –
гэжэ хэлээд, эдеэ хоол бэлдэжэ зогсоhон Hама хyгшэндэ туhалалсаба.
«Бурхан минии зальбархые дуулажа, энэ басагаар бэри хэ
хыемни эльгээгээ хаяа», – гэжэ Ринчинэй эхэ баяртайгаар сэдьхээд:
– Та хоёрой нэрэнyyд хаанаhаа тааралдаа гээшэб! Хамтараа
hаа, таарахал байнат. «Ма, маа» гэhэн yгэнyyд Дара Эхэ гэhэн удхатай юм гэлсэгшэ. Тyбэдooр Ринчин гэhэн yгын удхые мэдэнэгyйб.
Ринчин шам тухай, шинии туhалhан тухай тyрyyшээр хэлээгшэ hэн
ха. Саарма hургуулиин болошонхой. Ринчин тэдэ хоёртой удахагyй
харалсахаш, уулзахаш даа. Ши, Ринчимаа, эндэ hуужа эдеэлэ, сай
уужа байжа hониноо хooрэ, – гэжэ хэлээд, Магсарайда айлшалхадаа абаад ябаха гэhэн сyyмхэ сооhоо сахар болон прянигуудаа гаргажа, стол дээрээ табиба. – Удаанаар эндэ ерэбэ гyт?
– Намайе та бэшэ ши гэгты. Мyнooдoo – мэдэнэгyйб. Амаралтадаа гараад, энэ нютаг, Саармын ямар болоhые харахаяа ерээб.
Амаралтынгаа дyyрэхэ багта нютагаа ошожо, гэртэхиндээ туhалха
хyсэлтэйб, – гэжэ Ринчимаа хаана ажалладагаа, ямар нютагта
тyрэhэнoo хэлэбэ.
Тэдэ хоёр yни холын танил мэтээр тyрэл гаралнуудаа тоолон
байжа хooрэлдэшэбэ. Hама хyгшэн hонирхоhон юумэнyyдээ hурана.
Тиихэдээ тэрэ Ринчимаагай гэр бyлэдoo хэдыдэхи yхибyyн, ханилан
нyхэсэдэг нyхэргyй, хадамда гараагyй байhыень мэдэжэ абахадаа,
бэри буулгаад байhандал, бyтyyхэн досоогоо баярлашаба.
Тэдэ хоёрой хooрэлдэжэ, сагай аалихан ошожол байхада, хэншьеб yyдэ аалиханаар хэдэн удаа тоншоод, хyлooрoo yдьхэлхэнь
соностобо.
– Hуу... Саарма ерээ! – гэжэ Hама хyгшэн баяртайгаар хэлээд,
yyдэн тээшээ ялтиргаба.
Ринчимаа тyргэхэн заал уруу орожо, томо гэрэлэй урда зогсоод, Саармада hайшаагдаха гэжэ yhэеэ hамнаба, уралаашье будажа yрдибэ.
Ринчинэй эхэ yyдээ нээгээд:
– Ши, Саарма, ямар тэсэбэригyйбши? Би yyдэеэ нээхэеэ ерэжэл
ябааб, – гэжэ хэлээд, шэбэнээндээ орожо, арай дуулдахаар нэмэбэ.
– Айлшан ерэнхэй.
– Удаарааш, дyлииш! Дууланагyй гэжэ hанаад, yдьхэлooб, –
гэжэ Саарма зэмэеэ сагааруулан хyгшэн эжыдээ хэлээд, гэрэлэй
урда зогсоhон, богонихон хормойтой юбкэ yмдэhэн танигдаагyй
эхэнэрые хараад, аниргyй боложо, нюдoo хёрбойлгоодхибо.
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Ринчимаагай Саармада дyтэлжэ, амар мэндэеэ хэлээд, тэрэниие тэбэрижэ таалахаяа халта тонгойхолоорнь, тэрэ эндэхи бэреэд
болон бэеэ хyсэhэн басагадhаа онсо илгарма hyyлшын моодоор
хубсалhан, урал амаа улаан будагаар будаhан танигдаагyй айлшан
эхэнэртэ амар мэндэеэшье хэлэнгyй, ара гэдэргээ сухариhаар, hургуулидаа «Эхэгyй басаган» гэжэ ара нэрэтэй болоhоноо hанан,
тyрэhэн эхэмни ерээ гээшэл ха гэжэ сэдьхэжэ, нюдoo yзyyрлэн, муухайгаар урдаhаань хараад, ooрынгoo таhалга руу гyйн оробо.
– Саарма, яанаш? Айлшанаа мэндэшэлыш! – гэжэ Hама хyгшэн
Саармадал хэлэжэ yрдибэ...
– Гэмгyй даа. Yнинэй харалсаагyй хоёр ха юмбибди. Намайе
хаанаhаа танихаб даа. Баймга бэе бэедээ дадалсажа, хани халуунаар хooрэлдэдэг болоно бэзэбди, – гэжэ уриханаар энеэбхилэн
байжа Ринчимаа хэлээд, тэрэнэй хойноhоо зyрхэ алдангяар,
таhалгадань оробо.
Больницада хэбтэhэн элдэб абари зантай yбшэнтэд болон
дyyнэртээ налгай зooлэхэнooр хандажа, yгэеэ ойлголсожо ядадаггyй Ринчимаа орон дээрээ hуужа, лyнхын хараhан Саармые мэндэшэлбэ... Теэд досоохи гомдолойнгоо буриие багтаажа ядаhан
Саарма, уhа балгаhандал, абяа аниргyй...
– Yy, минии шамда бэлэг yгэhэн хyyхэлдэйе стол дээрээ табяа
юм байнаш. Эсэгэш шамдаа энэ бэлэг yгэхэдoo, нам тухай хэлэhэн
байха даа. Нялха нарай, хooрхэн байхадаш, шамайе тэбэригшэ, таа
лагша, hy угжажа эдеэлyyлэгшэ hэм. Мyнoo шимни ямар томо болошоо гээшэбши даа? Хyyхэлдэйшни хэн гэжэ нэрэтэй юм? – гэжэ
Ринчимаагай hурахада, тэрэнэй сэдьхэл зooлэржэ, нимгэхэн шэг
шарайдань баярай шэнжэ бии болоодхибо.
– Буряадаар – Сэсэгхэн, ородоор – Светлана. Номоо yзэхэдэмни, гэрэйнгээ даабаринуудые хэхэдэмни, Светлана намда туhалдаг юм, – гэжэ хyyхэлдэйень hайшааhан эхэнэртэй хooрэлдэхэ yшoo
дурагyй басаган хитyyшэгээр харюусаба.
– Саарма, хэдыдэхи классай болобош?
– Хоёрдохидо гаранхайб.
– Yy, эрдэмтэй боложол байгаа юм байнаш! Намда багшынгаа
сэгнэлтэ табиhан тетрадьнуудаа харуулхагyй гyш?
Саарма hард бодоод, столдоо hуужа, тоо бодолгын тетрадь
гаргажа, тyрyyшын хуудаhануудые ирана; Ринчимаа хажуудань
зэргэлжэ зогсоод, магтан байжа харана. Саарма магтуулхадаа, yгэ
хyyртэй боложо, тетрадиингаа хуудаhануудые нэгэ-нэгээр саашань
иража, гэртээ болон класста бэшэhэн юумэнyyдээ харуулна.
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– Багша Шэнэ жэлэй урда сэгнэлтэнyyдые табидаггyй байгаа,
харин Шэнэ жэлhээ хойшо табидаг болоо, – гэбэ Саарма.
– Hаял yзэг бэшэгтэ орожо байхадаа, багша сэгнэлтэ табидаггyй юм, – гэжэ Ринчимаагай hанааень заhажа хэлэхэдэнь, Hама хyгшэн yyдэндэ hэмээхэнээр ерээд, шагнаархан харана.
Саарма ираhан хуудаhаяа альгаараа мэгдyyгээр даран бyглooд,
yгэ дуугyй болошобо.
– Юун болобоб?
– Багша эндэ томы-ы даа... хоёрые табижархёо. «Энээнээ hаядаа hалгаарай» гэжэ багшынгаа хэлэхэдэнь, бритвээр хаха хюhажархёо hэм, – гээд, Саарма Ринчимаада тэрэ сэгнэлтэеэ харуулангyй, hайн сэгнэлтэтэй удаадахи хуудаhануудаа ираба.
– Ай даа, тиимэ юумэнyyд хэндэшье али олон болодог. Би шам
шэнги нэгэдэхидэ hуража байхадаа, хоёр бэшэ, томы-ы даа «нэгэ»
гэhэн сэгнэлтэ абаагша hэм. Багшынгаа шамдал хэлэгшээр «нэгэеэ
hалгаарай» гэхэдэнь, тэрэ хуудаhаяа шуулаад, хаяжархёо бэлэйб.
Ши шуулажа хаяагyй хадаа, бэрхэ гээшэш! Саашадаа hайнаар hурадаг боложо, «4, 5» гэhэн сэгнэлтэнyyдые абаа байнаш, – гэжэ
Ринчимаа худалаар хэлээд, тэрэнэй елэн харахан yhэтэй толгойе
эльбэhэнэй hyyлээр, уралаа хyргэн yнэрдooд абаба.
Ринчимаагай урин дулаахан аад, аяшаамаар зooлэхэн альган
тэрэнэй толгойе жэгнээд абаба. Саарма толгойгоо тэрээндэ ходол
эльбyyлжэ байhайб гэhэн бодолдо абтаад:
– Абамни намда ном уншуулдаг, гэрэйнгээ даабари дyyргэхэдэмни, туhалалсадаг. Абын yгы байхада, Светлана намда туhалдаг.
Саанатнай байгша стол орон хоёр абымни юм.
– Мyнoo абашни хаанаб?
– Тобогорhоо сугтаа ерээ hэмди, ажалдаа ошоо hэн. Ерэхэ болоо ёhотой.
Тэдэ хоёрой хooрэлдэhooр байхада, зyyн гартаа папкаяа hугабшалhан, баруун гартаа томошог туламтай юумэ бариhан Ринчин гэртээ орожо, yлгэсэдэнь yлгэhэн эхэнэрэй нимгэн суба сайбар
сагаан береткэ хоёрые гайхан харашаба.
Hама тэрэнэй гарhаа туламтай юумыень абаад:
– Айлшан, Ринчимаа ерэнхэй. Таанадай таhалгада Саарматай
хooрэлдэжэ байна, – гэжэ шэбэнэбэ.
Саарма хyгшэн эжынгээ хyнтэй хooрэлдэхые дууламсаараа,
эсэгынгээ ерэhые тухайлаад, Ринчимаае хyтэлэн татажа, таhалгаhаа
гараба. Hама хyгшэншье эдеэнэй таhалгаhаа бултайба. Тэдэ гурбан
дотор yyдэнэй богоhо алхам сасуугаа, хyлнyyдээ тушуулhан юумэд
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тэл, тогтошобо. Hама хyгшэн Саарма хоёр урда урдаhаа харалсашаhан Ринчин Ринчимаа хоёрой уулзалгые hонирхон харана. Yнихэнэй уулзаа, харалсаагyйhoo тэбдэшэhэн Ринчимаа хасарайнгаа
хонхойтор миhэрбэ.
Ринчиншье хyхюухэнээр энеэбхилэн, папкаяа hугабшалhан
шэгтээ гуталаа тайлажа, шаахайгаа yмдooд, хэдэхэн алхам урагшаа
хэхэ yедoo:
– Хyлеэгдээ, hанагдаагyй айлшан ерэбэлши! Тyрyyн телеграмма эльгээхэеэ яанаш, угтаха байгааб, – гэhээр, байрадаа няалдашаhан юумэндэл, хyдэлэнгyй зогсоhон Ринчимаагай баруун гарые хоёр альгаараа хашан барижа, мэндэшэлхэдээ, hугабшалhан
папкаяа унагаан алдажа, баруун гараараа тодожо бариба. Ринчимаа тэрэнэй хэмэл гарыень хyсэд hайн болоогyй байна гэhэн бодолдо абтажа, хайрлал досоогоо тyрyyлээдхибэ.
– Айлшан намайе таалаа, yнэрдooл!.. Аба, юундэ таалана,
yнэрдэнэгyйбши? – гэжэ тэдэ хоёрой тэбэрилдэн таалалдахые хyлеэ
hэн Саарма эсэгэеэ зэмэлэн hураба.
– Гар гараа барилсалга таалалдаhантай адли юм даа, – гэжэ
Ринчин хэлээд, папкаяа ooрынгoo стол дээрэ табихаяа таhалгадаа
ороод, yнишье болонгyй гараба.
– Хyбyyн, энэ тулам соош юун мяхан гээшэб? – гэжэ Hама хyгшэн hураба.
– Хубаариин... Тобогор хотонойхид yхэр гаргаа. Юмжид эгэшэ
танда, Саармада, бултандамнай хэшэг болгожо мяха, гэдэhэндэ
шудхаhан шуhа, эльгэ дотор эльгээгээ. Саарма тэндэ yшooшье
удаан байха аад, намайгаа харахадаа – ерэлсээ. Ажалаараа ябаhан
би харгыhаа хажуу тээшээ хадууржа, холо байhан Магсарайда
хyрooб. Басаган бидэ хоёр бэе бэеэ hанашанхай байгаабди, тэбэрилдээ, таалалдаабди, – гэжэ Ринчин хэлэбэ.
– Ши, Ринчин, намда хамhалса, асарhан мяханhааш шаная, айл
шанаа хyндэлэе, – гээд, Hама хyгшэн хyбyyгээ эдеэнэй таhалгадаа
оруулхаяа хамсыhаань татаба.
– Би таанадта хамhалсаhууб, харгыдаа эсэhэн Ринчин Дабаевич халта унтаад абаг, – гэжэ Ринчимаагай хэлэхэдэ, Hама хyгшэн
тэрээндэ саашань yгэ хэлyyлэнгyйгooр:
– Ринчимаа айлшан гээшэш. Хyбyyн бидэ хоёр мяха шанажа
ядахагyйбди. Саарма, айлшандаа ooрынгoo альбом харуула, – гээд,
эдеэнэй таhалгада ороходоо, шэбэнээндээ оробо. – Хоюулан дyтэ
дадалсажа hууг, hаалта бy хэе.
Саарма баярлажа, хyгшэн эжынгээ захиралтые дyyргэхэеэ Рин302

чимаае хyтэлooд, таhалгадаа оруулжа, орон дээрэ hуулгаад, альбомоо столойнгоо hугалгаhаа гаргажа, хабтагар зузаан гадарыень
нээбэ.
– Эдэ «Улаан булангай» нээлгые буулгаhан фото-зурагууд...
Эдэ тобогоройхид гээшэ, – гээд, Саарма хургаараа заажа харуулна.
– Энэ Магсар хуряахай. Энэ Юмжид хээтэй хyбyyнтэеэ байна. Багашаг байhан намайе буулгаагyй. Минии эсэгэ энэ «Улаан булан» баряа юм.
– Гансааран баряагyй юм ааб даа? – гэжэ Ринчимаа hураба.
– Хyнyyд туhалалсаа. Сyхэ аха эсэгыемни «Улаан булан» гансаа
ран баряа гэгшэ. Тэрэ «Улаан буланда» суглаан болоо, артистнууд
дуу дуулаад, хатар гyйсэдхoo. Тэдэнэр эдэ байна.
– Ши, Саарма, дуулаха, хатарха дуратай гyш?
– Дуратай. Хэн дуулаха дурагyйб даа, хyгшэн эжышье дууладаг
юм. Манай классайхид Майн 9-нэй hайндэртэ наада табяа hэмди.
Энэ минии дуу дуулажа, хатаржа байhан фото-зурагууд гээшэ.
– Дуу дуулаха хатар гyйсэдхэхэ хоёрой алиндань yлyy дуратайбши?
– Хатар гyйсэдхэхэдэ...
– Дуу дууладаг hаа, дуулахаяа яанаш?
– Дуу дуулахадаа, хyдэлхэеэ болишоод, хyyхэлдэй шэнги нэгэл
газартаа зогсохош. Харин хатархадаа, хyлнyyдэйнгээ шалаае гаргажа, дэбхэрхэ, харайхада hайн ха юм! Минии дуулахые шагнахаяа,
хатархые харахаяа хyгшэн эжы аба хоёр, аяар холо байдаг Тобогорhоо Магсар хуряайхай, Юмжид хээтэй манай hургуулида ерээ
hэн. Yбсyy сээжээрээ дyyрэн орден, медальнуудтай хyнyyд тайзанай
урдахи hандалинууд дээрэ hуугаа бэлэй.
– Холо байдаг тэдэнэр яагаад дуулааб? Ши нэгэ аргаар дуулгаа
алтайш? Танайхин телефонгyй ха юмта, – гэжэ Ринчимаа hураба.
– Абын ажалдашье, Тобогортошье бии. Алтанаа гэртэхиндээ
хонходоhон байгаа.
– Хэн гэбэш даа?
– Алтааные Алтанаа гэлсэгшэбди. Энэ фото-зураг дээрэ Сyхэ
Алтанаа хоёр байна... Энэ манай классай багша Галина Ивановна
бидэнтэй hууна. Энэ зyyн хадын оройhоо буулгаhан аймагай тyб
гээшэ. Энэ – манай гэр. Хажуудань нэгэ хyгшэн зогсоно. «Хyгшэн
эжы, энэ та зогсонолта» гэхэдэмни, «Би бэшэб, залуу эхэнэр лэ»
гэжэ таhа буляалдадаг юм. Гэрэймнай газаа зогсоо хадаа, хyгшэн
эжы байhан байха даа. Хyгшэн эжы ooрыгoo танидаггyй юм даа,
халам халагшье…
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Удангyй шэнэ мяханай аятай hайхан yнэр гэрээр дyyрэн тараба. Ринчин эдеэнэй таhалгаhаа гаража, басаганайнгаа хургаараа
заажа байжа, альбомойнгоо фото-зурагуудые Ринчимаада танилсуулхыень харахадаа баярлажа:
– Эдеэн болоо. Саарма-а, эдеэлээд, харуулаарай, – гэжэ хэлээд,
эдеэнэйнгээ таhалгада оробо.
Саармын фото-зурагуудтай альбомоо дурата-дурагyйгooр хаахада, Ринчимаа дураа гутаhыень тухайлжа, харахан толгойень эльбээд абаба. Саарма Ринчимаае, алдахадаа болохоб гэhэндэл, гар
hаань хyтэлooд ябатараа, гэнтэ угзаран тогтоогоод:
– Та намда хэмни болохобта? – гэжэ hураба.
– Абгай, абгайханшни болоноб, – гэжэ Ринчимаа харюусаба.
– Аа-а, – гэбэ Саарма, утаар татажа...
«Эхэгyй басаган» гэжэ классайхидтаа доромжолуулдаг тэрэ
тyрэhэн эхынь бэшэ байhанда баярлабагyй. Сyхэ, Алтанаа болон
классайнь бyхы yхибyyд эхэ, эсэгэнэртэй, тэдээндэ ямар гоё гээ
шэб?! Тyрэhэн эхэеэ дурдаашьегyй hаа, hанаандаа ходол хyлеэжэ
байдаг Саарма ара нэрэтэй болоhондоо голхордог... Ринчимаа
тэрэнэй толгойе эльбэhээр, эдеэнэй таhалгада ороод, столой саана
зэргэлжэ hууба. Hама хyгшэн жэмэсэй шyyhээр хэhэн hулахан архи
гаргаба. Ринчинэй ooхэгyй мяханай зooлэншэгhoo басаганайнгаа
урдахи блюдцэдэ хээд орхиходо, Ринчимаа тэрэнииень жэжэ болгон
отолбо. Саарма yнэрдэжэ байжа, шэнэ мяха эдижэ эхилбэ.
Ринчин жэмэсэй архиhаа гурбан хундагануудта хээд, хyл дээрээ бодобо. Саарма эсэгэ айлшан хоёрые ээлжэлyyлэн харана. Hама
хyгшэн Ринчимаагай бэлэг асарhан абрикосой шyyhэ аяга соо хэжэ,
Саармын урда табиба. Ринчин элидхэл хэлэхэеэ байhандал, альгаараа амаяа халхалжа хоолойгоо заhаад:
– Ринчимаагай ерэхэдэнь, бидэ гурбан баярлабабди. Илангаяа
Ринчимаа Саармадамнай hайшаагдаба. Саарма, шинии нарайхан
байхада, Ринчимаа шамайе hуурилдаг, эдеэлyyлдэг, намда туhалдаг бэлэй. Тэрэ хэhэн туhыешни бyхы наhандаа мартахагyйбди.
Саарма Ринчимаа хоёр олон жэл харалсаагyйт. Саармые томо
болголсоhон минии эжы Ринчимаае тyрyyшынхиеэ хаража, танилсажа байна. Удаанаар эндэмнай амарыш даа, Ринчимаа. Уулзалгын тyлoo тyрyyшын духаряа бария, – гээд, хундагатай архияа
тyрyyн Ринчимаатай, басагантаяа, hyyлдэнь эхэтэеэ мyргэлдyyлжэ
хyнтэрyyлээд, эдеэлжэ оробо.
Газаа харанхы боложо, таhалга соошье бyрyyлтэхэдэнь, Hама
хyгшэн зайн галаа носоогоод:
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– Сагшье тyргэн yнгэрнэ даа. Хyбyyмни дээдэ hургуули дyyргэhээр, папка hугабшалаад ябадаг ажалтай болонхой... Саарма нэгэдэхиеэ дyyргэжэрхибэ... Аша басаганайнгаа дээдэ hургуули дyyргэтэр yшoo мэндэ ябаа hаа гэжэ hанагдана, – гээд, халаглаhан
шэнгеэр yргэлжэлyyлбэ. – Саг наhан хоёрые тогтоохо бэшэбди.
Аша басагамни намhаа hураггyй дyy – залуу эхэтэй болохоёо hанадаг. Тиигэншьегyй яахаб даа. Би хyгшэржэл байгаа бэзэб. Алтан
дэлхэйн жама ёhоор агаараар ниидэхын тyлoo шубууд, жаргалаа
олохын тyлoo хyнyyд тyрэдэг ха юм даа. Шубуудшье, хyнyyдшье
хубитаяа ололсодог гээшэ. Уулзаhанай, танилсаhанай тyлoo yшoo
нэжээдые бария...
Хоёрдохи духаряагай hyyлээр тэдэнэр хooрэлдooгoo ульгам
болгожо, гэдэhэндэ шудхаад шанаhан шуhашье амтархан эдинэ.
Ринчин yгэ дуугyй болошоод, ехэшyyлэй хooрэлдooе шагнажа,
ямаршьеб нэгэ гyнзэгы бодолдо абташаhан басагаяа харахадаа,
хайрлаад:
– Саарма альбомоо харуулхадаа, хэр юумэ хooрэбэб даа? – гэжэ
Ринчимааhаа hонирхобо.
– Тон тодорхойгоор хooрoo. Дyрбэн мyсэ дээрээ yндыгooд
урагша, хойшоо мyлхихэеэ зyрхэ алдажа тэмээшэлhэн фото-зурагаа «буксоваалжа байнаб» гэжэ нэрлээд, хyгшэн эжыдээ хyсэгдэхэ,
баригдахагyй гэжэ тэрьедэжэ ябаhан фото-зурагаа «баhа миисгэй
хулгана хоёрой эрьюусэлдээн» гэжэ нэрлээд, намайе энеэлгээ,
ooрooшье энеэгээ, – гэжэ Ринчимаа урин дулааханаар хэлэбэ.
– Хари-хари, та хоёрой энеэлдэхые дуулаа hэм! Ашамни баян
фантазитай юм даа! – гэжэ Hама хyгшэн аша басагаяа магтаад,
хyбyyн тээшээ хараад абаба.
– Тэдэ фото-зурагуудые тиигэжэ абамни нэрлээ hэн, – гэжэ
Саарма yнэн сэхыень хэлэбэ.
– Yгы-yгы!.. Yнгэрэгшэ yбэл Тобогор ошоhон машинамнай ехэ
хyр саhанда hуугаад, урагшаашье, гэдэргээшье гаража шадахаяа
болёо hэн. Машинынгаа буксоваалhые хараhан Саарма ooрынгoo
тэрэ фото-зурагаа ooрoo тиигэжэ нэрлээ hэн... Басагамни баян фантазитай, дуулаха, хатархын бэлигтэй юм даа. Бидэнэй эдеэлжэ садахада, Саарма концерт-наада бидэндэ харуулхал байха! – гэжэ
Ринчин басагаяа магтаба.
Эсэгэдээ магтуулхадаа, гансата урма зориг досоогоо бадаруул
hан Саарма hууха байхаяа болишоод:
– Концерт-наада табилгандаа бэлдэхэмни! – гээд, ехэл баяртай
болошоhон Саарма эдеэнэй таhалгаhаа бушуухан гараба.
305

– Ринчин Дабаевич Улаан -Yдэ ошоходоо, ахай бидэ хоёрто
«Улаан байшан» Тобогорто бариhан тухайгаа хэлээгyйл. Харин
альбом соохи фото-зурагуудаа харуулхадаа, Саарма намда «абамни
аймагайнгаа ахамад зооветеринар болонхой» гэжэ мэнэ hаяхан
намда хэлээ. Энэ баяртай мэдээсэлээ Баир ахадаа дуулгахаб... Би
Саармада бэлэгтэй hэм, эгээл мyнoo тэрэ бэлэгни хэрэгтэй болохонь! – гэжэ Ринчимаа баяртайгаар хэлээд, hууриhаа бодошобо.
– Yгы -yгы, концерт-наада табилгандаа бэлдэг, – гэжэ Ринчин
хорибо.
– Асарhан бэлэгээ мyнoo yгooгyйдэм аргагyй! – гээд, Ринчимаа
эдеэнэй таhалгаhаа гараба.
Hама хyгшэн хyбyyнэйнгээ хамсыhаа шyyрэн барижа, hууридань hуулгаад:
– Минии хyбyyн, hуу... Эдэ хоёр yгэеэ ойлголсожо ядахагyй,
hаалта бy хэе. Ринчимаа ямар бэлэг тухайгаа хэлэбэб, хyлеэе, – гэбэ.
Хэдэн минутын yнгэрхэлooр, Hама хyгшэнэй тэсэбэри hалантажа, хyлэйнгээ yльмы дээрэ гэшхэлжэ, эдеэнэйнгээ таhалгын богоhодо ерээд, гараараа зангажа, хyбyyгээ дуудаhаар, ехэ таhалгадаа оромсоороо, заалайнгаа диван дээрээ hууба.
Ринчимаагай Саарматай шэбэнэн хooрэлдэжэ, аалиханаар
энеэлдэхэнь унталгын таhалгаhаа соностожо байтараа, гэнтэ замхашаба. Ринчимаа энеэбхилhээр, тэрэ таhалгаhаа гараад, эхэ хyбyyн
хоёрой хажууда hууба. Тэдэ гурбуулан абяагyйхэн hуужа, хоёр минута yнгэргэбэ.
– Гараха болоhон аад, юундэ удаашарбаб? – гэжэ Ринчимаа hанаагаа зобонгёор хэлээд, hууриhаа бодобо.
– Yгы-yгы! Ринчимаа, hуу! Би ooрынгoo уялгые мартажархёод
байбаб. Би зэмэтэйб, хyлисэгты, – гээд, Ринчин хоолойгоо шангадхан хэлэбэ. – Мyнoo таанадай урда Россиин Федерациин габьяата
артистка Чимита Шанюшкина дуулахань! Альгаяа ташая!
Тэдэ гурбанай альгаяа ташахада, унталгын yyдэн сэлигдэжэ,
классайнгаа концерт-наада табилганда yмдэhэн платитай Саарма
гаража ерээд, баруун гараа сээжэдээ хашан барижа, толгойгоо дохижо, тэдэ гурбаниие мэндэшэлбэ. Тэрэниие дуулахань хаяа гэжэ
hанаhан хyгшэн Ринчимаатай хамта альга ташалгаяа аалидхаба.
– Маэстро, хyгжэм! – гэжэ Саармын хэлэхэдэ, Ринчинэй хаанаhаашьеб хоёр модон халбага абаад, бэе бэедэнь нэшэлдyyлжэ,
yбдэгoo тyргэ-тyргooр сохиходо, гэрэй хушалтые мyндэрэй тобжогоносо сохиhондол, эхи захагyйгooр дэржэгэнэhэн шанга абяан
ойро зуура соностоод, аалидаба.
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Саармын нэгэдэхи класста ороhон yхибyyнэй дууе гyйсэдхэжэ
эхилхэдэ, Ринчин аялгадань тааруулжа баhал модон халбагануу
даараа yбдэгoo сохино. Саарма тэрэ дуугаа дууhан гyйсэдхэжэ, халуун альга ташалганда хyртooд, толгойгоо дохимсоороо, ooрынгoo таhалгада оробо.
– Биис! Биис! – гэжэ Ринчинэй хэлэхэдэ, замхажа байhан альга
ташалган дахяад зэдэлшэбэ.
Саарма унталгынгаа таhалгаhаа дахяад гаража, толгойгоо
халта дохижо, тэдэ гурбанда баяр хyргэhэнoo мэдyyлээд, «Хyбшэ
ой соо хасуурихан мyндэлoo…» гэhэн дуу дуулажа, дyyргэбэ...
– Мyнoo хоёр-гурба минутын забhарал! – гэжэ Ринчин соносхобо.
Hама хyгшэн урматайгаар энеэжэ:
– Саарма эдэ дуунуудые hургуулидаа сээжэлдээд, тайзан дээрэ
олоной урда гаража, Майн 9-нэй hайндэрэй нааданда дуулаа юм.
Мyнoo ашамни хубсаhаа hэлгэжэ, хатаралгынгаа платиие yмдэжэ
байна даа. Yхибyyд наада харагшадай пилайлдаhан нюур харахадаа, yгэшье хэлэхэеэ болишонхой юумэд эшэдэг гээшэ. Баарhан,
манай Саарма хэды жааханшье hаа, хyнyyдhээ эшэдэг, гайхадаггyй
зоримгой юм даа, – гэжэ Ринчимаада аша басагаяа магтана.
Тэдэ хоёрой хooрэлдoo шагнажа hууhан Ринчин:
– Мyнoo таанадай урда СССР-эй габьяата балерина Лариса
Сахьянова адуушанай дууе ooрoo дуулажа байжа, хyсэтэй, далитай
хyлэг моринойнгоо хатар гyйсэдхэхэнь! Альга ташалгаар угтая! –
гэжэ соносхобо.
Хyгшэн ондоо плати yмдэhэн аша басагаяа тyрyyшээр танингyй байhанаа Ринчимаагай бэлэг гэжэ тухайлаадхиба.
– Маэстро, хyгжэм! – гэжэ Саарма хэлээд, шэнгэхэн хоолойгоор дуулажа байжа, мориной оодоролго болон хатаралгые hа
жаалдан хатарна.
Hы-ло, чу-ло! Хатары-ыш!
Шyyдэртэй тала дайдаараа.
Хyлэг минии хурдан байнаш,
Хyсэтэй, далитай болонхойш! –
гэжэ Ринчин басагантаяа хамта дуулахадаа, тyргэн, огсом аял
гадань тааралдуулжа, yнooхил модон халбагануудаа наяруулна.
Hама хyгшэн Ринчимаа хоёр аялга дуундань тааралдуулан альгаяа ташахадаа, тэрэ дууень дуулалсана. Саарма забhарал хэнгyй,
тундрада ажаhуудаг оротоной хатар гyйсэдхэбэ. Оро эбэрнyyдээ307

рээ саhан дороhоо яшал-хyбхэн бэдэржэ малтана, сабшана, холуур,
дyтyyр харайна...
Саармын хатаржа дyyргэхэдэ, Ринчимаа тэрэниие тэбэрижэ,
толгойнь оройе yнэрдэжэ, альгаараа эльбээд:
– Дуулахадаа, нээрээл, Шанюшкина байнаш! Хатархадаа, нээрээл, Сахьянова байнаш! Шамда асарhан бэлэгни халта ехэдээд
байна. Намар болотор ургахадашни, яг таараха даа. Хабатай hайхан хатар наадаараа, ирагуу hайхан дуугаараа намайе баярлуулбаш. Hайнши даа, Саарма! – гэжэ хэлээд, асарhан бэлэгyyдээ эхэ
хyбyyн хоёрто барюулба.
4
Yглooдэрынь Ринчин ажалдаа ошобо. Саарма айлшанайнгаа
гарhаа баряад, yзэсхэлэн болон тyyхэтэ газарнуудые харуулба.
Энхэргэн hайхан сэдьхэлтэй айлшанайнгаа таалаха, толгойень
эльбэхые hайшаадаг болошоhон Саарма Ринчимаае шарайшалан
хараад:
– Намайе... манай классайхид... «Эхэгyй басаган» гэжэ нэрлэдэг. Абгайхан, таниие «эжы» гэжэ тэдэнэй хажууда хэлэжэ болохо
гээшэ гy? – гэжэ зyрхэ алдангяар гуйба.
– Болохо даа, болохо, – гээд, Ринчимаагай тэрэнэй толгойе эльбээд абахада, Саарма баярлажа, хyл дээрээ дэбхэршэбэ. Тиимэ
эрхэдэ хyртэhэн тэрэ oohэдынгoo классайхидта гудамжада мэнэ
уулзахые хyсэнэ. Теэд зунай ута амаралта байhан тула, тэдэнэй хэншье харагданагyй, дайралдабашьегyй...
– Энэ Соёлой байшан гээшэ. Эндэ наада табяа hэмди. Урдамнай байгша манай hургуули болоно. Досоонь орожо хараа hаа
гэхэдэ, мyнoo забарилга хэжэ байна, хаалтатай, – гэбэ Саарма.
– Гэмгyй. Хожом, арбадахияа дyyргэхэдэш ерэхэб, – гэжэ Ринчимаа найдуулба.
– Тиимэ олон жэл yнгэрooд гy?
– Олон жэл бэшэл даа. Тyргэн yнгэршэхэл, – гэжэ Ринчимаа
уруу-дуруушаг болошоhон Саармые хаража хайрлаба. – Наймадахиие дyyргэхэдэшни, ерэнэ аабзаб.
– Нээрээ гy?.. Теэд наймадахиие дyyргэтэрни, баhал олон жэл
урдамни байна. Жэл бyри ерэхэеэ яанат?
– Саарма, иимэ сагта амаралтада гараха гээшэ хэсyy юм. Хyн
бyхэн дулаанай сагта амаралта абажа амархаяа оролдодог...
Yнишье ябангyй, тэдэ хоёр ашагта малтамал олзоборилдог
уурхайн профилакториин хажууда хyрэжэ ерэбэ.
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– Эндэ, – гэжэ Саарма экскурсовод мэтээр хэлэхэдээ, гараараа
зааба. – Энэ уурхайн профилактори гээшэ. Тэрэнэй саана хоёр
дабхар гэр аймагай больница байна, тэрэнэй саана – нарайлалгын
гэр…
Саармын хэлэхые зyбшooжэ, толгойгоо халта дохижо ябаhан
Ринчимаа ябадалаа гэнтэ тогтоогоод:
– Ши намайе эндээ хyлеэжэ бай. Би ажалаараа эндэ ороод гарахамни, – гээд, профилакториин yyдэндэ хyрэжэ, Саармын зогсохые
хараад, yyдыень татажа досоонь оробо.
– Ажалаараа… Амаралтада аад, ямар «ажалаараа» гэнэ гээ
шэб?– гэжэ Саарма хамар дороо гyнгэнэбэ.
Ринчимаа ooртoo ажал бэдэржэ тэндэ ороhон байба, удаань
больницада, мyн нарайлалгын гэртэ орожо, хэдэн минута болоод,
газаань гy, али доодо дабхарта хyлеэhэн Саармада ерэнэ. Гудамжада ябаhан хyнyyд гар гарhаа барилсаhан тэдэниие эхэ басаган
хоёр гэжэ hанана, илангаяа Ринчимаагай yбдэгyyдээ бултайлгаhан
богони хормойтой юбкыень hонирхон харахадаа: «Саармын артистка эхэнь ерээ гээшэл ха», – гэжэ хэлсэнэ хэбэртэй. Заримашуул
hyyлэй yеын моодоор оюулhан богони хормойтой юбкыень харахадаа, шоо yзэн хooрэлдэнэ. Юуб гэхэдэ, эндэхи эхэнэрнyyд ута тyрии
тэй yмдэ, богони хормойтой юбкэ yмдэдэггyй юм. Ринчимаагай
ажал бэдэржэ ороhон эмхи зургаануудай хyдэлмэрилэгшэд
хyлhooнь толгой хyрэтэр харадаг байгаа. «Би эдээн соо сагаан турлааг мэтэ ябанал хаб даа. Эндэ hyyлшын моодо ерээгyй байна. Гэбэшье, эндэ танил талагyйгooр ажал олохо бэрхэтэй юм байна
даа»,– гэжэ Ринчимаа сэдьхэжэ, энеэбхилнэ.
– Юундэ энеэнэбта? – гэжэ шэг шарайень адаглан хаража
ябаhан Саарма гэнтэ hураба.
– Миин юрэл даа…
– Эндэхи хyнyyд намайе шyyмжэлэн байжа харанал. Эндэхи
эхэнэрнyyдhээ ондоогоор хубсаланхай гyб? – гэжэ hураба Ринчимаа.
– Тиимэт. Хyyхэлдэйтэймни аб адляар хубсаланхайт. Та намда
hайшаагданат. Таниие хyyхэлдэй гэхэдэ болохо байна.
– Тон зyб харабаш, шэнжэлбэш. Иимэ богони хормойтой юбкэтэй байhандаа, эндэхи зоной наадан боложо ябанаб.Yзэсхэлэн hайхан тyyхэтэ газарнуудые харахын орондо, ooрoo хyнyyдтэ yзэсхэлэн болобо хаб даа.
– Yгы, yгы, – гэбэ Саарма мэгдyyгээр. – Абадамни, хyгшэн
эжыдэмни баhал hайшаагданат...
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– Ямар хадамни hайшаана гэжэ hананаш?
– Урин зулгы зантайт, сэбэр шарайтайт... Шэнэ моодоор хубсаланхайт, – гэжэ Саарма нэмээд, хургаараа хасараа дараад, yргэл
жэлyyлнэ. – Энеэбхилхэдэтнай, хасартнай эндээ хонхойно. Хyнhooл
hаа, ондоо хадатнай хонхойно ёhотой.
– Хyгшэн эжышни намайе hайшаана аал? – гээд, Ринчимаа
хyтэрэлдooд ябаhан Саармые мэхэтэйхэнээр хараад абана.
– Hайшаангyй яахаб! Yнэтэй-сэнтэй конфетэ харагшадал, харасаяа танhаа hалгаагшагyйл!
– Богони хормойтой юбкыемни hайшааhан шэнгеэр харахадаа,
шоо yзэнэ бэшэ аал?
– Yгы бэд даа, yгы! Хyгшэн эжы хyгшэрoo ха юм. Нарпагар
ута, халхагар ехэ юумэ yмдэдэг урданайнгаа моодоhоо гарахаяа hанадаггyй, гарахашьегyйл!– гэжэ ухаансар, доржогонуур Саармын
айлшанайнгаа hанаа сэдьхэлые тэгшэлхэдэ, Ринчимаа хyхижэ энеэгээд, толгойень эльбээд абаба.
– Би танайда бусамсаараа, энэ юбкэеэ тайлахамни, – гэжэ Ринчимаа аргааханаар хэлээд, хyн ара нюргандамни ябана аа гy гэжэ
шалгажа, гэдэргээ хараба.
– Теэд ямар юумэ yмдэхэбта? Цыган эхэнэрнyyдэй газараар шэрэжэ ябадаг юбкэ гy, али плати шэнги хубсаhа yмдэхэ юм гyт?
– Ондоо хубсаhан бии юм даа. Ши, Саарма, цыган эхэнэрнyyдэй платинуудые hайшаадаг гyш?
– Тиигэдэг. Илангаяа тэдэнэй хатар hайшаагшаб. Теэд ямар
ондоо хубсаhатайбта? – гэжэ Саарма hанаагаа зобонгёор hураба.
– Эрэшyyлэйхи шэнги ута тyриитэй yмдэтэйб. Манай тэндэ
эхэнэрнyyд тиимэ моодоор хубсалжа эхилээ...
– Аа... Тэрэ yмдэеэ yмдэгты. Хyгшэн эжы, Юмжид хээтэй... минии аба хубсаhанай моодо мэдэдэггyй. Эндэхи эхэнэрнyyд yмдыетнай хараад, yмдэдэг болохол! Тэрэ yмдэхэ гэhэн yмдэнтнай ажалай
бэшэ аабза?
Ринчимаа хyхюугээр энеэбхилжэ, Саармын толгойе эльбээд:
– Ажалай бэшэ, харин гоёлоймни, – гэбэ.
– Моодно хубсаhан тухай тантай хooрэлдэхэдэ, hониншье, намда
туhатайшье байна. Yнгэрэгшэ yбэл аба намда дулаан гутал нюусаар наймааhаа абахадаа: «Хашхараанай hyyлшын моодын», – гэбэ
гээшэ. Хани басагадтаа hайрхаха гэжэ hургуулидаа ерэбэб. Намтай
hурадаг басагад минии yмдэгшэдэл аб адли гуталтай байшаба. Халагнишье халаг! «Иимэ гутал хаанаhаа абаабта?» – гэжэ hурахадамни, эндэхи магазинhаа абаhан тухайгаа хэлээ hэн.
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– «Хашхараанай hyyлшын моодын»…
– Тиим даа, тиимэ. Аба намда абаhан лэ, хараhан лэ юумэнyyдээ «Хашхараанай hyyлшын моодын» гэдэг юм. Аба намhаа доро
моодо мэдэдэггyй юм даа. Та бидэнтэй байгаа hаа, хубсаhан бyхэниие ямар моодын бэ гэжэ намда заажа yгэхэ байгаат.
– Абашни шэнэ худалдажа абаhан юумэеэ гоёор нэрлэнэ ха юм,
– гэжэ Ринчимаа хэлээд, урал дээгyyрээ урихан миhэрэл гyйлгэн,
хасараа хонхойлгон, yргэлжэлyyлбэ. – Yшoo хэн шамда хубсаhа хунар абадаг бэ?
– Абамни... Энэ-тэрэ хубсаhа абаха болоходоо, нюрга бэеымни
хэмжэгшэ. Заримдаа намайе дахуулжа, магазин абаашаад yмэдхyyлэгшэ. Юрэдoo, багашуулай хубсаhан размертэй байhан байха.
Теэд аба минии размер мартагша юм гy даа.
– Шинии размер юундэ мартахаб даа? Харин ши yдэр yнгэрхэ
бyри томо боложол байна ха юмши. Тиимэhээ шамайе дахуулжа
магазинда абаашаад, yмэдхyyлжэ yзэнэ ха юм, – гэжэ Ринчимаа
энэрхы уриханаар, амаяа хаангyй, энэ-тэрэ юумэнyyд тухай
хooрэжэл ябаhан Саармада хэлэнэ.
Гар гарhаа барилсаhан тэдэ хоёр аймагай тyбэй гудамжаар
аалихан алхална. Аймагай захиргаанай байшан гэр дээрэ улаан туг
намилзана. Тэрэнэй гол yyдэнэй сэхэ урдань В.И.Ленинэй болон
Пионернyyдэй байшанай сэхэ урдань пионерэй дyрэ хyшooнyyд
байна. Ринчимаа тэдэ хyшooнyyдэй дэргэдэ тогтоод, алдар нэрэнyyдыень, он жэлнyyдыень уншаад, замаа yргэлжэлyyлнэ. Бэе
бэедээ дyтэ дyтэхэнэ байhан эмхи зургаанууд, интернат hургуули,
аптекэ, больницанууд, эдеэ хоолой болон эд бараанай магазинууд
дайралдана.
Саарма Ринчимаагай гарhаа аргааханаар угзаржа, гэнтэ тогтошобо. Тэрэ Саармые ямар нэгэ юумэн тухай hураха гy, али хэлэхэеэ
hанаба гэжэ сэдьхээд:
– Саармахан, юун бэ? – гэжэ аалиханаар hуран, энеэбхилбэ.
Саарма тэрэнэй энеэбхилхэдэ, хасарайнь хонхорхойе hайхашаан хараад:
– Эндэ, энэ гэртэ… минии аба хyдэлдэг. Нэгэдэхи дабхарта
абамни, хоёрдохи дабхарта Шоноев ooр ooрын таhалгатай юм.
Ринчимаа Саармын гараараа зааhан зyг тээшэ харасаяа абаашаба. Гудамжын зyyн таладань хоёр дабхар уташаг модон гэр
байба.
– Абымни ажалда орохомнай гy? – гэжэ Саарма hураад, гуйнгяар урдаhаань харашаба.
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– Yгы, hаалта хэхэбди... Хэн гээшэб тэрэ Шоноев, буряад хyн
гy?
– Буряад бэшээ, ород... «Сайн байна» гэhэн yгэ хэлэдэг. Минии
ородоор мэндэшэлхэдэ, тэрэ буряадаар мэндэшэлээд, гарыемни баридаг, энеэбхилдэг. Теэд тэрэнэй энеэбхилгэн танайхида адли бэшэ.
Танай энеэбхилгэн бусадhаал hаа ондоо.
– Юугээрээ ондоо юм?
– Хасарнуудынь хонхойлдодоггyй... Шоноев hайн хyн юм. Манай Тобогорой, yшoo хоёр hy-hаалин фермын эгээн ехэ дарга гэлсэгшэ. Хэды сyлooшьегyй байбалнь, эсэгэдэмни ороё, Шоноевтай
танилсая, – гэжэ Саарма гуйба.
Ринчимаа яаха-хээхэеэ ойлгожо ядан, тyр зуура тээлмэрдэбэ;
ороогyй hаа, Саармые гомодхоохоёо ойлгожо, ямар нэгэ шалтаг
урдаа бариха гэжэ бодоод, сарбуугайнгаа часые харамсаараа:
– Хyлисэ, Саарма, абашни yдын хоол барихаяа гэртээ ерэхэеэ
байна, – гээд, Ринчимаа yбдэг тээшээ хараба. – Харана гyш, иимэ
хормойтой намайе? Эндэ ороболнай, эндэхи дарганар болон хyдэлмэрилэгшэд гайхалсан, намайе хараха гyб даа...
Саарма нимгэхэн уралнуудаа жэмылгэжэ, харахан yhэтэй толгойгоо халта дохижо, дурата-дурагyйгooр хэлэгшыень дэмжэбэ.
Гудамжада тэдэ хоёрые yсooхэн хyн хараба. Сэбэр hайхан шарайтай, hyyлшын моодоор хубсалhан Ринчимаае хyнyyдтэ hайрхан харуулжа: «Эхэгyй басаган гyyлэхэеэ болихо hаа гyб», – гэжэ hанаhан
Саарма, амандаа уhа балгаhан хyндэл, абяа аниргyйхэн боложо,
гэртээ ерэбэ.
Yдын хоол бэлдэжэ, эдеэнэйнгээ таhалгын сонходо зогсоhон
Hама хyгшэн тэдэ хоёрые хараад, yyдэнэйнгээ шэбхые тайлан угтаад:
– Зай, Ринчимаа, ашамни ямар харгышан байhанаа шамда харуулбаб? – гэжэ hураба.
– Бэрхэ харгышан, экскурсовод байна. Олон hонирхолтой
юумэнyyдые хараабди, – гээд, Ринчимаа Hама хyгшэниие дахаhаар
эдеэнэйнь таhалгада орожо, yдын эдеэ хоол бэлдэлсэхэеэ тэндэhээ
фартук абажа, сээжэеэ халхалжа урдаа уяба.
– Эдеэн бэлэн боложо байна. Ши, Ринчимаа, амарыш даа, –
гэбэ Hама хyгшэн.
Саарма ooрынгoo таhалгада ороhон аад, тэндэhээ гаранагyй.
Ринчимаагай магазинhаа абаhан яблокаяа угаагаад, Саармые дуудахада, yсэгэлдэр бэлэг абаhан платияа yмдэhэн Саарма эдеэнэй
таhалгада орожо, Ринчимаагай yгэhэн яблоко банан хоёрые абажа,
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баяр хyргooд, гарhаань хyтэлжэ, заал соогоо оруулба. Аша басаганайнгаа айлшанаа хyтэлжэ, юундэ заал соогоо оруулhые hонирхоhон Hама хyгшэн тэдэнэй хойноhоо дахаба.
– Ринчимаа... абгай, – гээд, Саарма халта бодолгото болоод,
шэбэнэн hагад yргэлжэлyyлнэ. – Би таниие хэн гэхэ болонобиб?
– Yсэгэлдэр би шамда “абгай” гэжэ хэлээ hэм, hанана гyш? –
гээд, Ринчимаа ямар нэгэ шухала юумэ hурахыень хyлеэхэ зуураа:
«Бэлэглэhэн платимни ямар нэгэ дутагдалтай байба гy? Магазинhаа абахадаа, яhала hайнаар хараа бэлэйб», – гэжэ сэдьхэбэ.
– Hананаб... «Эхэгyй басаган» гyyлэхэгyймни тyлoo эжымни
болохоёо зyбшooгooт... Yнэхooр эжымни болыт? – гэжэ Саарма
гуйба.
– Тyрэhэн эхыешни орложо шадахагyйб. Тиимэhээ би шамда
абгайханшни болоноб...
Саарма yгэ дуугyйгooр толгойгоо халта дохёод:
– Энэ платииемни… – гэжэ хэлэжэ эхилбэ. – Ooрынхидoo адли
богони хормойтой болгожо yгыт? Хyгшэн эжы аба хоёр шадахагyй.
Та гансал шадаха байнат. Мyнoo сагтаа таараhан моодын платитай болоhуулби.
– Hyyлшын моодын гэнэ гyш?! – гэжэ Hама хyгшэн ашынгаа
хэлэhыень дабтаад, амаяа бyтyyлэн энеэбхилнэ. – Би, yнэхooрooл,
хормойень богони болгожо шадахагyйб. Энэ наhандаа оёhон юумэмни гэхэдэ… Хониной нооhоор, нэгэ дэгээтэй зyyгээр оймhо оёгшоб.
Юрэдoo, намда гарайшье, хyлэйшье машина байгаагyй юм. Минии
залуу ябахада, тиимэ машина олдохонь хоморой байгаа. Теэдшье
би анханhаа оёдол хэхэ hожоргyй хyм даа. «Мyнoo сагай таараhан
моодо» гээшэнь ямар байдаг юм, хараял даа?
Ринчимаа хасарнуудаа хонхойлгожо, уриханаар миhэрээд, тэдэ
хоёрой хooрэлдooе аниргyйхэн шагнан, Саарма Ринчимаа тээшэ
хараад абана.
– Абгайхан, хyгшэн эжыдэ hyyлшын моодо харуулжа, фартугайнь ута хормойе дээшэнь yргэгтыл даа? – гэжэ Саарма Ринчимаае
гуйба.
Ринчимаа Саармын гуйлтые yгэ дуугyйгooр дyyргэжэ, урдаа
зyyhэн фартугайнгаа ута хормойе yргэжэ, нюсэгэн yбдэгyyдээ бултайлгахадаа, шэхэнyyдэйнгээ yзyyрэй халуу хусалхые мэдэрбэ.
– Хyгшэн эжы, абгайханай yбдэгyyдые хараба гyш?! Иимэ хормойтой плати хашхараанай hyyлшын моодо гээшэ. Хyгшэн эжы,
yмдooд байhан фартугайнгаа хормойе богони болгожо, дороhоонь
тайрагты, – гэжэ Саарма ухаа заагаад, хахад бэерээ Ринчимаа тээшэ
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эрьелдээд, гуйба. – Энэ платиимни хормойе богони болгожо yгыт
даа?
«Энэ гуйлтыень дyyргэбэгyйл, тэрэниие гомодхоохоб» гэжэ hанаhан Ринчимаа тyр зуура бодолгото болоhоной hyyлдэ, Саармын
толгойе эльбээд:
– Yбдэгhooшни доошо оройдол хоёр хурга ута байна. Ши yдэр
бyхэндэ ургажа ябана гээшэш. Мyнoo хормойень тайрабалнай,
хойто жэл бyришье богони болошохо. Тиимэhээ тайралтагyй...
Hама Балдановна, та юун гэхэ байна? – гэжэ хажуудань зогсоод
байhан хyгшэнhoo дэмжэлтэ абахаяа hураба.
– Тон зyб хэлэш, Ринчимаа! Хyн хyгшэрхэ, yбгэрхэдoo – доошоо, ургажа ябаhан yхи хyyгэд – дээшээ ургадаг юм. Саарма, хойто
жэл энэ платишни хормойень тайралтагyй «хашхараанай» болохол
даа, – гэбэ Hама хyгшэн.
Мyнoo богони хормойтой плати yмдэжэ, тайзан дээрэ гy, али
hургуулиингаа yетэн нyхэдтэ хашхараанай hyyлшын моодо hайрхан харуулха гэжэ сэдьхэлдээ шэбшэн ябаhан Саарма энэ хyсэлэнгoo бэелyyлжэ шадахаяа болиhондоо, уруу-дуруу болошобо.
– Абгайхан, тиигэбэл... hая бии боложо байhан шэнэ моодын ута
тyриитэй yмдэеэ yмдooд, бидэндэ харуулагты, – гэжэ Саарма хэлэбэ.
Ринчимаа Саармада hаяхан хэлэhэн yгэдoo хyрэжэ, тэрэнэй
гуйлтые дyyргэхэ гэжэ харгыдаа абажа ябаhан чемодан сооhоо ута
тyриитэй, хара yнгэтэй yмдэ гаргаад, хажуудахи таhалгада оробо.
Шэнэ моодо харахаяа баярлаhан Саарма бананай хальhые аятай
зохидхоноор сасагтуулан доошонь хуулаад, диван дээрэ хyгшэн
эжыгээ hуулгаад:
– Хyгшэн эжы, энээнhээ хазагты, – гээд, Саарма Hамын аманда
тэрэнээ дyтэлyyлбэ.
Hама хyгшэн альгаараа тэрэнииень халхалжа, толгойгоо халта
хазайлган холодхоод:
– Басагамни, ooрoo эди. Hармагшанай хоол эдидэггyйемни мэдэнэ ха юмши. «Шyдэгyй танда зooлэхэн байха» гээд, нёдондо
эдюулхэдэшни, бooлжoo hэмнайб даа, hанана гyш? – гээд, Hама
хyгшэн ташаганаса энеэбэ.
Эдигшэ аа гy, али yгы гy гэжэ туршаhан Саарма диван дээрэ
мухарижа байжа, хyхюутэйгээр энеэбэ. Хоёр жэлэй урда тээ дулаан
орондо ургадаг иимэрхyy эдеэ хоол эндэ ажаhуудаг наhатайшуул
худалдажа абадаггyй, эдидэггyй байгаа юм. Хэдэн hарын yнгэрхэ
лooр, эндэхи залуушуул банан эдидэг боложо, шара-ногоон хальhануудынь гудамжаар хэбтэдэг болоо бэлэй. Hама хyгшэн бананhаа
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ойгоо гутажа, бooлжэhэнoo ойндоо оруулжа, гэдэhэ гyзээнэйнгээ
оболзотор энеэжэ hуутараа, эдеэгээ шанажа байhанаа гэнтэ hанаад,
тyргэхэн hууриhаа бодожо, эдеэнэйнгээ таhалгада оробо.
Ута тyриитэй, хара yнгэтэй yмдэн дээрээ нимгэн hиирэгэр зунай костюм yмдэhэн Ринчимаагай таhалгаhаа гаража ерэхэдэ,
Саарма эхэнэрнyyдэй ута тyриитэй yмдэ yмдэдэг болоhые hонирхон, дууhан эдиhэн бананайнгаа хальhые бариhан шэгтээ, айлшанаа тойрон байжа, хyлэйнь улаhаа матаргай хyрэтэрнь hайхашаан
харана, хyгшэн эжыгээ дуудана.
Эгээл энэ yедэ yyдэнэйнь хонхо жэнгиршэбэ. Саарма ээрэмшээн
гyйжэ ошоод, yyдэнэйнгээ шэбхые абаба. Гартаа газетээр орёогоотой юумэ бариhан Ринчин газааhаа оробо, Hама хyгшэншье эдеэ
нэйнгээ таhалгаhаа гараба.
Ринчин басаганайнгаа, мyн Ринчимаагай гоёлой хубсаhануудые hайхашаан хараад:
– Концерт-наадан боложо байна аал?! Би хожомдожо ерэбэ
гээшэ гyб? – гэжэ хyхюугээр энеэн байжа hураба.
– Концерт-наадан бэшэ, хашхараанай hyyлшын моодо харал
ган боложо байна. Ринчимаа абгайхан манай эндэ шэнэ моодо асараа. Аба, харана гyш? Абгайханай yмдэhэн yмдые ямар гэжэ hананаш? – гэжэ Саарма эсэгэhээ hураба.
Эрэ хyнэй yмдые эхэнэрэй yмдooд байхые тyрyyшынхиеэ хараhан Hама хyгшэн юундэшьеб хамараа уршылгаадхиба. Гэбэшье,
тэрэ хэды дурагyйлхooшье hаа, ашынгаа баярлалые буруушахагyй
гэжэ хyбyyнтэеэ хамта hайшааhан хэбэртэй болобо. Тиихэдээ тэрэ
хашхараанай hyyлшын моодые хорижо шадаха бэшэ хадаа, батаганаархаhан мориндол толгойгоо хэды дахин дохилзуулба. Эсэгэ басаган хоёрто сагаан hайхан сэдьхэлhээ гадуур шэнэ моодно хубсаhаараа hайшаагдаха зорилготой, мyн нюусаар ooртoo ажал
бэдэрhэн Ринчимаа Hама хyгшэнэй хyйтэншэг харасаhаа далтиржа,
шэхэнэйнгээ yзyyр халуу бусалгаадхиба.
– Yдын эдеэн хоол бэлэн болоо! Булта суглараа хадаа, столдо
hууя, – гэжэ Hама хyгшэнэй тэдэниие урижа, баруун гараараа эдеэ
нэй таhалга тээшэ заахада, Ринчин тyрyyлэн тэндэ орожо, газетээр
орёолтотой мяхаяа «Саратов» гэжэ багахан холодильниктоо хэбэ.
Hама хyгшэн кастрюль соо шанаhан буряад лабшаатай шyлэеэ шанагаар удхажа табаглана. Ринчин hуудаг hууридаа hуугаад:
– Эжы, гахайн мяха абааб. Тобогорhоо асарагша мяхантай холижо, айлшанаа хyндэлжэ, yдэшэлэн бууза гy, али банша хэе, – гээд,
шyлэеэ халбагадажа эхилбэ. – Хyлисэ, Ринчимаа, ажалдаа яаранаб.
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Yглooдэр намда вертолет yгoo. Ринчимаа, Саарма, Хойто зyгтэ
ажаhуудаг, ажалладаг оротоной ажахынуудые, мyн Мyльhэтэ далайшье харахабди. Тэндэ hохор боргооhонууд дyyрэн. Тиимэhээ
yглoo болотор yмдэхэ хубсаhануудаа тyхеэрэгты…
Саарма «ура» хашхаржа, гараа yргooд, hууhан стул дээрээ yндэгэшэбэ. Ринчимаа тундра болон Мyльhэтэ далайе хараха болоhондоо, Ринчиндэ баяр хyргэбэ.
– Ямар hайн юм! Энэ yдэр Саарма аймагайнгаа тyбые Ринчимаада харуулаа. Yглooдэр ши, Ринчин, шубуудай ниидэдэг yндэр
hoo эндэхи газараа харуулхашни ха юм даа. Тиигэ, тиигэ! Тобогоройнгоо hy-hаалиин фермэшье харуулха байгааш! – гэбэ Hама
хyгшэн ехэл баяртайгаар.
– Би ажалаараа тиишээ ошоноб. Та хоёр оротоной ажахынуудые харахат, тэдэнтэй уулзахат. Тэдэнэр зунайнгаа бэлшээринyyдтэ
зooжэ, хойто зyг уруу ошожо ябана... Эжы, Ринчимаада минии ажалай yмдэ бэлдээрэй, yмдэнэймни тyрии ута байхадаа болохо, – гэжэ
эсэгынгээ хэлэхэдэ, Саарма yгыень тодожо абаад:
– Абгайхан тyрииень богони болгожо ядахагyй, – гэжэ хэлэбэ.
– Тэндэ хашхараанай hyyлшын моодын хубсаhан хэрэггyй. Богони болгоо hаа, hохор боргооhонуудта шэлбээ хадхуулхат. Шишье ута тyриитэй yмдэ гy, али хоёр-гурбан трико дабхасуулжа
yмдooрэй, – гээд, Ринчин ажалдаа ошобо.
– Тиигээ hаа… абгайхан абын, би хyгшэн эжын хyбэнтэй yмдэ
yмдэе, – гэжэ Саарма хэлэбэ.
– Юу хэлэнэ гээшэбши? – гэжэ Hама хyгшэн ухаа алдаба. –
Мyнooшни yбэл бэшэ зун ха юм. Энэ халуунда ала, самитнай нурашахал. Yмдэхэ ондоо хубсаhа бэдэрyyжэбди...
Саарма эртээнhээ хубсаhаяа бэлдэхэеэ эдеэнэй таhалгаhаа гараба. Hама хyгшэн Ринчимаа хоёр амhартануудаа угаажа дyyргэбэ.
Ринчимаа фартугаа тайлажа, эдеэнэй таhалгын yyдэндэхи yлгэсэдэ
yлгэхэдoo, Саарматай нюур нюураараа уулзашаба.
Эсэгынгээ yмдэ бариhан тэрэ Ринчимаае гарhаань хyтэлэн заал
соо гаргаад:
– Энэ абын yмдэн, энээниие yмдэгты, – гэжэ дурадхаад, тэрэнээ
yгэбэ.
Ринчимаа тэрэ yмдэ абажа, ташаандаа баряад, тyриинyyдыень
доошонь hанжуулба: yмдэнэй ута тyриинyyд шала дээрэ нугаралдан унашаба.
Саарма уралнуудаа жэмылгэжэ, амаяа халта hориилгожо, баяр
лаhан баяраа хуряагаад:
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– Абгайхан, тyриинyyдыень дороhоонь тайрагты, – гэжэ дурадхаба.
– Юу хэлээ гээшэбши, абадашни энэ yмдэн богони болошохол.
Харин тyриинyyдыень дээшэнь шамая, – гээд, Ринчимаа али багаар
шамалтайб гэжэ харахаяа тонгойбо. Теэд баряад байhан yмдэнэйнь
тyриинyyд бyришье доошоо унаба.
Тэдэнэй хажууда гэнтэ бии болоhон Hама хyгшэн Ринчимаагай
ташаандаа барижа, шала дээрэ унагааhан тyриинyyдые дээшэнь yргэжэ нугалаад:
– Hooргoo доошоо унахагyйн тула хоёр таладань тэмдэглээд,
нугалhан газартамни шамажа шэдээрэйш. Минии шэдэхэдэшье болохо, – гэбэ.
– Yгы, yгы. Би ooрoo шэдэнэ аабзаб. Та амарагты. Саарма,
намда зyy ниидхэ хоёрые асарыш даа? – гэжэ Ринчимаа гуйба.
Саарма гyйжэ ябажа, абгайханай эриhэн юумэнyyдые асаржа
yгэбэ. Ринчимаа диван дээрэ hуугаад, тэмдэглэhэн газарнуудаараа
нугалан шамажа, зyy ниидхээр шэдэжэ эхилбэ. Hама хyгшэн ooрын
гoo таhалгада оробо. Саарма шамаhан yмдэнэй тyриинyyдые шэдэжэ байhан абгайханай шадамар бэрхээр шэдэхые hонирхон харана.
– Басаган хyн юумэ оёжо, эдеэ шанажа шадаха ёhотой. Энэ
хоёр ажал эхэнэр хyнэй юм даа. Теэд юумэ оёжошье, эдеэ буйлуулан шанажашье шадахагyй эхэнэрнyyд дайралдагша. Ши, Саарма,
минии шэдэхые hайнаар хаража абаба бэзэш даа? Мyнoo ши туршаад, шэдээд yзыш даа, гансал хургаяа зyyгээр бy хадхаарайш, –
гээд, Ринчимаа тэрээндэ ниидхэтэй зyyгээ yгэбэ.
Харюусалгатай ажал Ринчимаагай yгэhэндэ, Саарма хэмгyй
ехээр баярлашоод, hууридань hууба. Yшoo жаахан гэжэ hанадаг
хyгшэн эжынь тэрээндэ юумэ оюулжа оролдоо, hургаагyй hэн. Хyлэг болохо унаганhаа, хyн болохо yхибyyнhээ гэдэгтэл, эхэ, эсэгын
нангин уялга бии ха юм даа. Юумэ оёжо yзooгyй Саарма дyйгyйгooр зyyгээ барижа, hарюу, марюу, дyтэ, холо шэдэнэ. Тиихэдэнь
Ринчимаа тэрээндэ дутуу дундыень заажа yгэнэ. Тyрyyшээр ядалдаhан Саарма баймга яhала шадамараар оёбо.
– Бэрхэл оёдолшон болохо байнаш! Хyyхэлдэйдээ плати оёдог,
абынгаашье самса гy, али костюмда таhаржа унаха дyтэлhэн шагтануудые дээрэhээнь бyхэлдэг, шэнэ шагтануудые шэдэдэг байгаарайш! – гэжэ Ринчимаа тэрэниие магтан байжа, оёдолойнгоо дyй
дyршэлые улам hайжаруулха тухай хэлэбэ. – Бидэ хоёрой оёдол
дyyрэбэ. Мyнoo би энэ yмдэ yмдэhyyб, тyриин ямар болоо хаб, харая.
317

Ринчимаа гоёлойнгоо yмдэ тайлажа, орондонь Саармын
эсэгын yмдэ yмдэбэ. Тэрэ yмдэнэй тyриинyyд Ринчимаада ута богонёороо яг тааралдаба. Гэбэшье, yмдэнэй заха ехэшэг. Тэрэ yмдэнэй заха руу Ринчимаагай гараа хээд татахада, халта хyлхынэ.
Тиихэдэнь Саарма ташаганаса энеэжэрхибэ.
– Ааляар, хyгшэн эжышни унтажа байна. Юундэ энеэбэш? –
гэжэ Ринчимаа hураба.
– Хyлхынэ ха юм. Yмдэнтнай ходол унажа ябаха бшуу...
– Барагтай даа, хоёр хармаанайнь хажуугаар досоо таладань
бага болгон ханажа шэдэхэб.
– Абада yмдэнэй запас хирмэ байхал! – гээд, Саарма шкаф соо
hоо хуушарhан hур хирмэ гаргажа, Ринчимаада yгэбэ.
Ринчимаа тэрэ хирмээр yмдэнэйнгoo захые бyhэлбэ. Тиихэдэнь
тэрээндэ эсэгынь yмдэн таналтагyйгooр таарашаба. Саарма гэр
соохи бyхы эд бараагаа сээжэ мэтээр мэдэхэ болонхой. Тиимэhээл
тэрэ эсэгынгээ хирмэ бyhые бэдэрэлтэгyйгooр олоо юм. Хyгшэн
эжынь юумэ бэдэрээд олохогyйдoo, Саармаhаа ходол hурадаг болонхой. Нэгэтэ хyгшэн эжынь нюдэнэйнгoo шэл оложо ядаад hурахадань: «Магнайдатнай байнал»,– гэжэ Саармын хэлэхэдэ, тyрyyн
эсэгэ басаган хоёр, удаань Hама хyгшэн энеэгээ hэн. «Ашамни ямар
бэрхэ харабаш, толгой дээрээ нюдэгyй хадаа, харабагyйлби», –
гэжэ Hама хyгшэн хэлээ бэлэй. Саарма тэрэ сагhаа хойшо, гэртэхинhээ зорюута нюуhан юумэндэл, хyгшэн эжы аба хоёройнгоо бэдэрhэн юумэнyyдэй хаана байhые хэлэдэг, оложо yгэдэг болоо hэн.
Мyнooшье Саарма yглooдэрэй талаар гаралганда хэрэгтэй болохо юумэнyyдээ суглуулжа дyyргээд, ханынгаа часы хараад, хаанаhаашьеб фото-альбом гаргажа, диван дээрэ Ринчимаатай зэргэлэн hууба. Тиихэдэнь тэрэ альбомые эсэгынь гэжэ Ринчимаа
тухайлба.
Саармын тyрyyшын хуудаhанhаа иража эхилхэдэ, олон кинодо
наадаhан суута артистнуудай фото-зурагууд гарана: Пуговкин,
Крючков, Моргунов, Никулин болон бусад. Удаань суута дуушадай фото-зурагууд гаража ерэбэ: К.Шульженко, Л.Зыкина, Русланова, М.Магомедова, В. Толкунова болон бусад... Тэдэ фото-зурагуудай ара таладань ямар кинонуудта наадаhан, ямар дуунуудые
гyйсэдхэhэн тухайнь дарамал yзэгyyдээр бэшэгдэнхэй.
– Эдэ артистнуудай гyйсэдхэhэн дуунууд мyнoo болотороо сэдь
хэлдэмни yлэнхэй юм. Абашни эдэ дуунуудые радиогоор шагнадаг,
эдэ кинонуудые хаража, сэдьхэлээ хужарлуулhан байгаал ха. Урдандаа газетэнyyдые наймаалдаг киоск бyхэндэ эдэ артистнуудай
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фото-зурагууд худалдаанда байдаг hэн. Харин мyнoo харагдахаяа
болинхой. Би почтово маркнуудые суглуулдаг бэлэйб. Янза бyриин
самолёт, машина, суута лётчик... гэхэ мэтэ hонирхолтой юумэ ха
руулhан зурагтай маркнууд намда бии юм. Минии эжы бага ябахаhаа хойшо yнгэ бyриин сэсэгтэй шаажан амhартын хэмхэрдэhэнyyдые суглуулдаг, тэдээгээрээ наададаг hэн. Тиихэдэ
нааданхайнууд yгы байгаа ха юм... Саарма, ши юу, ямар юумэнyyдые суглуулдаг гээшэбши? – гэжэ Ринчимаа hураба.
– Хyyхэлдэйнyyдhээ бэшэ юумэ суглуулагшагyйб, – гээд, Саарма
нэрэ, обогуудыень ара таладань бэшэhэн фото-зурагуудые тyргэхэн
хараад, удаадахи хуудаhануудыень ирана.
Тyбэй олон тyмэн газетэ, журналда хэблэгдэhэн балеринануудай фото-зурагууд няагданхай байна. Саарма тэдээниие хаража,
нэрэ, обогуудыень hурана.
– Энэ Лариса Сахьянова «Хун шубуута нуур» гэжэ баледтэ хатаржа байна. Суута балеринэнyyд Ольга Короткова, Мария Протасова, Татьяна Гергесова болон бусад хатаржа байна...
Саарма тэдэнэй дундаhаа тyрэhэн эхэеэ мэдэжэ абаха гэжэ
нэрэ, обогуудыень нэтэрyyгээр hурана. Тиихэдэнь Ринчимаа Саарма эхэеэ бэдэрнэ гэжэ тухайлаадхиба, теэд альбом соо Ешигмаагай гансааран буулгаhан фото-зураг yгы...
Саарма тyрэhэн эхэеэ, эльгээрээ мэдэржэ байhандал, бyлэг басагадай дундаhаа Ешигмаагай фото-дyрсэ дээрэ долёобороо табяад:
– Энэ хэн бэ? – гэжэ hураба.
Ринчимаа тэрэниие хэды таняашье hаа, фото-альбомой нюусые
элирyyлхэгyй гэhэн хyсэлдэ абтаба. Фото-зураг дээрэ Ешигмаа
урин зулгыханаар энеэбхилнэ. Олон жэлдэ тэрэниие хyлеэhэн эсэгэ
басаган хоёр Ринчимаада хайратай гээшэнь!
– Энэ хатарша эхэнэрэй нэрэ, обог мэдэнэгyйб. Гансал Лариса
Сахьяновае танигшаб, концерт-наадандань орожо хараагша hэм, –
гээд, Ринчимаа тэрэнэй харахан толгойень эльбээд абаба.
– Бишье мэдэнэгyйб, абамнишье намда хэлэдэггyй. Таниие тэндэхи хадаа, концерт-наадандань ошодог хадаа, эдэ артистнуудые
таниха гэжэ hанаалби, – гэжэ Саарма урмаа хухарангяар хэлээд,
аалиханаар hанаа алдаhанай hyyлээр, yргэлжэлyyлнэ. – Эдэнэй нэгэн минии эжы гэжэ hанагшаб. Минии эжы Ешигмаа гэжэ нэрэтэй
юм ха. «СССР гyрэн соогуурхи хото-городуудаар, хари гyрэнyyдээр хатар наадаяа харуулжа ябадаг, бидэндэшье ерэхэ сyлoo оло319

доггyй» гэжэ аба намда хэлээ hэн. Танай байдаг Улаан -Yдэ эндэhээ
хэр холо байдаг юм?
– Холо даа, холо… Тэндэhээ машинаар ерэдэг харгы yгы. Хэрбээ хазар морёор ерээ hаа, хэдэн арбан хоногто гy, али хэдэн hара
ябажа, эндэтнай хyрэхэл даа.
– Самолёдоор хэды час ниидээбта?
– Олон час ниидээ hэм.
– Олон гээшэтнай – хэды гээшэб?
– Yглooнhoo yдэшэ болотор болохол ха.
Тэдэ хоёрой фото-альбом харалган болон хooрэлдooн энэ
тэдыгээр дyyрэбэ. Эдэ олон фото-зураг сооhоо тyрэhэн эхэеэ олоо
гyй Саарма уйдхар гунигта абтахадал гээд yгэ дуугyйхэн болошобо.
Ринчимаа Саармын толгойе эльбээд, yнэрдэбэ. Эхын альганай
урин дулаахан ульhые, энэрхы энхэрэлые yзooгyй басаган эгээн ехэ
бэлэгтэ хyртэhэн шэнгеэр баярлаад, Ринчимаае хyзyyдэн тэбэришэбэ.
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Долоодохи бyлэг
1
Шубуунай ниидэдэг yндэрhoo вертолёдой иллюминатораар харахада, хyрьhэтэ газар дээрэхи бyхы юумэн альган дээрэ байhан
мэтэ… Вертолёдой абяанhаа айhан эмэ эрэ хоёр тураг тугалаа аршалан хамгаалха гэжэ модонуудай хоорондуур хатаралдана. Гэр
бараанай хэрэгсэлнyyдые нюргандаа тээhэн оро унаанууд буу yргэлooд тyрyyлэн ябаhан эзэнээ дахажа, хойно-хойноhоо hубарилдана. Тэдэнэй хойноhоо hyрэг оро тууhан хyн харагдана. Тэдэнэр
Хойто Мyльhэтэ далайда шудхан ородог Бытантай мyрэнэй эрье
дээгyyрхи хyбшэ тайгын захаар hубарилдан уруудана.
Ринчимаа Саарма хоёр эдэ бyгэдые вертолёдой нэгэ иллюминаторта нюураараа багтажа ядан, hонирхон харана. Тэдэнтэй суг
хамта энэ вертолёдто hууhан зооветеринар терапевт хоёр эхэнэр
дээрээ барюултай, хажуу таладаа улаан хэрээhэтэй хайрсагуудайнгаа иишэ-тиишээ hолжорхогyйн тула, хyлнyyдэйнгээ хоорондо табяад, ажал хэрэг болон гэр бyлэ тухайгаа хooрэлдэнэ. Тэдэ хоёр
иимэ командировкада хэды дахин ябаhан тула, хажуудахи иллюминатораар юумэ hонирхон харанашьегyй. Тиимэhээ тэдэ хоёр албанайнгаа уялгые дyyргээд, гэртээ тyргэн бусахые хyсэнэ бэзэ даа.
Вертолёт мyрэнэй эрье дээрэхи талмайханай ногоо долгитуул
hаар, оршон тойрон байhан модонуудай yзyyрые нэнгyyлэн дохилзуулhаар, зуhаландаа hаяхан нyyжэ ерээд тyбхинэжэ байhан орото
зоной зэргэлээ хоёр урса гэрэй урдахана бууба. Yбhэшэдэй отог
шэнги шобхо оройтой урса гэрнyyдэй yбэртэ намнасалдан наадажа
байhан гурбан yхибyyд вертолёт тээшэ шардайса гyйлдэбэ. Тэдэ
гурбанай нэгэн hургуулиин наhанай hэн тула тyрyyлнэ, нyгooдэ
хоёрынь багашагууд байhан тула ахаhаа нэгэ зааха гээгдэнэ.
Урса гэрнyyдэйнгээ yбэртэ эдеэгээ шанажа байhан хоёр hамгад
зуухынгаа хажууда зогсоно. Зуухаhаань гараhан yдхэн сайбар хyхэ
утаан ногооной оёороор шурган орожо, хажуудань байhан мyрэн
тээшэ мyлхинэ. Тиихэдэнь yдхэн утаанда хушуулhан ногоон харагданагyй.
Сайжа байhан yhэтэй наhатайшаг эрэ хyн урса гэрhээ гаража,
ерэhэн айлшадые угтахаяа вертолёт тээшэ алхалба. Гyйлдэжэ
ерэhэн yхибyyд тээ холошог тогтоод, вертолёдой дээрэхи хyрдын
тогтохые хyлеэбэ. Вертолёт абяа аниргyй болобо. Ринчин вертолёдhоо тyрyyн буужа, хара хyрин yнгэтэй папкаяа зyyн гарайнгаа
hугабшада хабшаад, сyлoo болоhон гараараа улаан хэрээhэтэй
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хайрсагхануудые абажа газарта табяад, тэрэл гараа hарбайжа,
ерэгшэдэйнгээ тохоногhоонь барижа, газарта буулгаба. Yбгэжooлэй урдуур нохойнууд гyйлдэнэ.
– Нохойнуудhаа бy айгты! Хазахагyй! – гэжэ yбгэжooл хашхарhаар, тэдээндэ дyтэлбэ.
– Хазадаггyйень мэдэнэб. Бy айгты, – гэжэ Ринчин суг ерэгшэд
тээ дамжуулан хэлэбэ.
– Хазадаггyйень мэдэхэбди, – гэжэ эхэнэрнyyд yрдилдэн хэлэбэ.
– Би таанадта бэшэ, ooрынгoo басаган Ринчимаа хоёрто хэлэнэб даа, – гээд, Ринчин yбгэжooлтэй гар гараа барисалдажа мэндэшэлсээд, хармаанаа hуулижа, конфетэ гаргаад, гурбан yхибyyдэй
тодоод байhан альган дээрэнь табиба.
Улаан хэрээhэн хайрсагуудтай эхэнэрнyyд yхибyyдтэ баhал
хоёр-хоёр конфетэ бэлэглэбэ. Нохойнуудай хусалдахаяа болижо,
hyyлнyyдээ шарбаашье hаа, газарта бууhан Саарма Ринчимаа хоёр
yхибyyдые мэндэшэлээд, Ринчинтэй хooрэлдэжэ зогсоhон yбгэндэ
толгойгоо дохибо. Тиигэхэ зуураа yхибyyдые баярлуулха конфетэгyй байhандаа, Ринчимаа сэдьхэлhээн халаглаба. Оротодой yхибyyдтэ хооhон ошожо болодоггyй, харин конфетэ hарбайдаг ёhо
гуримтай гэжэ хэншье Ринчимаада урид хэлээгyй байба. Ерэhэн
айлшадhаа конфетэ бэлэг абажа амташаhан yхибyyд тэдээндэ баяр
хyргooд, урса гэрнyyд тээшээ гyйлдэшэбэ. Нохойнууд тэдэнэй хойноhоо харайлдажа, аханарhаа гээгдэhэн yхибyyнэй урдань орожо,
харгыень хаан тогтообо. Адхаараа дyyрэн конфетэ бариhан тэрэ
yхибyyн бэлэгтэ хyртэхэ гэжэ ээрэн тогтооhон нохойгоо хyндэлбэ.
Урса гэр тээшээ гyйлдэжэ ябагшадай нэгэ-нэгэ конфетэ хажуудахи
нохойнуудтаа хаяжа yгэхэдэнь, тэдэнь конфетэнyyдые газарта унагаангyй, амаараа агаарта тодожо абана. Эдэ бyгэдые хаража зогсоhон Ринчимаа тэдэ yхибyyдэй ooр ooрынгoo нохойе хyндэлхыень
мэдэбэ.
– Эдэ yхибyyдэй ехыень танихаб, – гэбэ Саарма.
– Танилнууд аад, бэе бэеэ юундэ мэндэшэлбэгyйбта, хooрэлдэбэгyйбта? – гэжэ Ринчимаа гайхан hураба.
– Тэрэ томошогынь оройдоол нэгэдэхиие дyyргээ. Тэрэ саахар
эриhэндээ, намhаа аягyйрхoo бэшэ аал даа, – гэжэ Саарма таамаг
лаба.
Yбгэжooл ерэгшэдэй гарнуудые ээлжээгээр адхан барижа мэндэшэлээд, вертолёдойнгоо хажуу талын сонхонуудые нээгээд hуу
hан лётчигуудта гараа yргэн мэндэшэлбэ. Ринчин, зооветеринар,
терапевт, yбгэжooл дyрбэн нэгэ газарта обооролдоод, тэдэнэй ха322

рууhалжа байhан hyрэг оро болон гэр бyлэнyyдэйнь хэр амидаржа
байhан тухай зyбшэн хooрэлдэнэ. Урса гэрнyyдэй хажуугаархи ногоонууд хyнyyдэй хyлнyyдтэ гэшхэгдэжэ, газарта няалдашоод, шарлан сайража эхилэнхэй байба. Уhа асархаяа гy, али загаhа хахуулдихаяа мyрэн тээшэ зурыhан зyргэхэн yбгэ ногоогyй болошоод,
харлана.
Ринчин зооветеринарай хайрсагханиие гарhаань абаад, зооветеринар эхэнэртэй хамта yбгэжooлые дахажа, холо бэшэ модон соо
уяанда байhан орые эмшэлхэеэ ошобо. Ринчимаа, Саарма, терапевт гурбан мананай hyyлээр шyyдэрлэhэн набтархан ногоон соогуур гуталнуудаа норгоhоор, зуухын хажууда байhан эхэнэрнyyдтэ
ерэжэ, амар мэндэеэ айладхаба. Хyгшэн залуу хоёр тогоошод тэдэнэй гар барингyйгooр мэндэшэлбэ. Хyгшэниинь yбгэжooлэй hамган, залуунь бэри гy, али басаганиинь хэбэртэй. Залуу басаган урал,
нидхэ болон хасараа будаашьегyй hаа, артисткаhаа yлyy hайханаар
харагдана.
«Артистка болохол басаган байнаш даа. Хайран залуу наhаяа,
шэг шарайгаа хотын тайзан дээрэ бэшэ, харин хангай тайгын
оёорто, хара батаганануудай дунда yнгэргэжэ байнаш даа», – гэжэ
халаглангяар бодолгото болоhон Ринчимаагай шэг шарайень анхаралтайгаар шэртэхэдэ, залуу басаган тэрэнэй хомхой харасаhаа
аягyйрхэн, хажуу тээшээ хараба. Угааhан хубсаhаяа таастайнь hугабшалан yргooд, дунда наhанай эхэнэр мyрэнэй эрье дороhоо гаража, зуухын хажууда yгэ андалдан зогсоhон айлшадые мэндэ
шэлhээр, отог шэнги урса гэртээ оробо.
– Энэ бэримнай гээшэ. Гурбан баатар хyбyyднай гэрэйнгээ
yбэртэ наадажа hууна. Эдэнэй эсэгэ гэхэ гy, али тyрэhэн ганса
хyбyyмнай ороёо адуулжа, бэлшээридэ гаранхай. Хажуудамни зогсогшо – ехэмнай. Хyбyyд хойно-хойноhоо гараа hэн. Харин энэ басагамнай дyy хyбyyдhээ оло наhа эгэшэ юм. Нэгэ айлай yхибyyд
аад, басаганиинь юундэ оло наhа эгэшэ гээшэб гэжэ hанана ёhотойт? Хyбyyндэмнай дахуултай басаган хадамда гараhан юм. Басагандамнай хадам харида гараха болзор сагынь ерэнхэй. Эдеэ шанахадаа, арhа элдэхэдээ, арhаар хубсаhа оёходоо, ан агнахадаа бэрхэ,
шэг шарайгааршье алтан шаргал наран мэтэ басаган юм, – гэжэ
бууралтажа байhан yhэтэй эхэнэр танилсаха хyбyyдые олоhой, хадамнаhай гэhэн бодолтойгоор басагаяа тэдэнэртэ магтаад, халта
дуугай болоходоо, аалиханаар hанаа алдаhанай hyyлдэ, yргэл
жэлyyлнэ. – Теэд ямар хyбyyд бyтyy хyбшэ тайгада байhан манайда
ерэхэб даа. Басагад хуби заяагаараа хариин хyбyyдтэ хадамда га323

ража, угыень yргэлжэлyyлхэ хyбyyдтэй болодог гээшэ. Энэ басагамнай дyрбэн классhаа сааша hургуули hудар хээшьегyй hаа, манай гy, али хари айлай бэрхэ hайн эзэн эхэнэр болохо даа. Эхэнэр
хyндэ бэшэ юун хэрэгтэйб даа? Харин энэ хубсаhаа угаагаад, хажуу
гаарнай гарагша алтан мэтэ манай бэри yбгэн бидэ хоёрто yмхи
яhаяа барюулха гурбан баатарнуудые тyрoo юм...
Хyгшэн эжынгээ хадамнажа эхилхэдэнь, басаган аягyйрхэжэ,
хасарнуудаа улайлгаадхиба. Тиигээд тэрэ ерэhэн айлшадта нюураа
харуулхагyй гэжэ буруу хараад, бусалжа байhан эдеэтэй тогоонойн
гоо хабхаг абаад, шанагаар худхаба. Хабхаггyй болоhон тогоонhоо
уурал гаража, загаhанай шyлэнэй hайхан yнэр зуухын хажууда
байгшадай хамар сохибо.
“Эндэ зайн галай элшэ хyсые хэрэглэдэг шабын тyмэр татаhан
баханануудшье харагданагyй. Тиимэhээ эдэнэртэ телевизор, холодильник хаанаhаа байхаб даа? Эндэхи шэмэрyyн хyйтэн уларилтай
газарта ажаhуудаг эдэнэр богони наhатай гэлсэгшэ. Энэ хyгшэн
наhаараа арба гаран дyy байгаал байха», – гэжэ Ринчимаа сэдьхэжэ, отог шэнги урса гэрнyyдые, наадажа байhан yхибyyдые, тойронхи байгаалиие хаймадан хаража, hохор боргооhон болон гэрэй
хара батаганаануудые yгылжэ, зуухын утаанhаа тэрьедээ ха гэжэ
hанана.
Энэ yедэ тэдэнэй бэри урса отогhоо гаража, ургажа байhан
хоёр модоной хоорондо ооhор татаад, угааhан хубсаhануудаа
тэрээн дээгyyр бyгтэрyyлэн тохожо эхилбэ. Гурбан хyбyyдэй ехэнь
юушьеб эхэдээ хэлэхэдээ, толгойгоороо зууха тээшэ зангаад, конфетэнyyдые yгэбэ. Тэрэ эхэнэр yхибyyдhээ нэгэ-нэгэ конфетэнyy
дыень абажа, фартугайнгаа халааhанда хээд, харахан yhэтэй толгойнуудтань альгаяа табижа, баяр хyргooд, yлэгшэ хубсаhануудаа
татаhан ооhортоо тохоно.
– Энэ залуу наhандань басагаяа хадамнаха бэшэ, харин эрдэм
hургуулида hургаха байгаат! – гэжэ терапевт эхэнэр зэмэлэнгеэр хэлэбэ.
– Дyрбэн класс арай ёохон дyyргээ юм даа…– гэжэ хyгшэнэй
хэлэхэдэ, Ринчимаа хэлэhэн yгыень тодожо абаад:
– Юундэ арай ёохон юм? Долоодохиие, наймадахиие дyyргyyлээд, училищи болон техникумдэ оруулжа, бага мэргэжэлтэдэй нэгэн болгохо байгаалта, – гэжэ хooрэлдooндэ оролсобо.
– Хyбшэ тайгын зоной yхибyyдтэ дyрбэн класс хyрooд лэ yлoo
юм даа. Эхэнэр хyндэ гэрэй ажал барагдашагyй ехэ байдаг гээшэ.
Бэриин нарайлхада, энэ басагамни хэшээлнyyдээ хаяад, гансаар324

даhан намда туhалаа hэн. Эдеэ бэлдэхэ, хубсаhа хунар оёхо гээшэ
эхэнэр хyнэй эгээн ехэ эрдэм ха юм. Бусад арадуудта ямар ёhо гурим бии юм, харин хyбшэ тайгын бидэнэр иимэл гуримтайбди. Ондоо yндэhэ яhатадай хyбyyд эхэнэрэй хэхэ ажалые, жэшээнь, ooрoo
эдеэгээ шанадаг, хубсаhа хунараа угаадаг, бага сага оёдолшье хэдэг. Харин hамганиинь сададаггyй булуудха шэнги эдеэлээд, гэрэй
гоёолтын орондо, тахилай бурхан шэнги хоймортоо hуудаг хаям,
– гэжэ хyгшэнэй хэлэхэдэ, Ринчимаа терапевт эхэнэр хоёр тэрэнэй
улаан хэлэнэйнь урда орохогyйгoo мэдэбэ.
Басаган хилэдээ барюултай томо улхан тогоогоо зууха дээрэhээ абажа, шулуугаар зохёожо хэhэн хажуудахи тагаандаа hуулгаад, томошог гyсэ соо сайн уhа хэжэ, тэрэнээ тогоонойнгоо hууридань табиба. Эдэ бyгэдые хэдэн алхамай саанаhаа хаража байhан
yнooхи гурбан нохойнууд эдеэ хоолhоо yлэхэгyй гэжэ тэдэнэй хажууда гyйлдэжэ ерээд, hyyлнyyдээ шарбагануулан байжа, аалиханаар гииналдаба.
– Бy yлэгэшэлдэгты! Эндэhээ арилагты! Бидэнэй эдеэлhэнэй
hyyлдэ эдеэлхэт! Сыть! – гэжэ хyгшэнэй yрoohэн хyлooрoo газар дэбhэхэдэ, дураа гутаhан нохойнууд гэдэргээ хёлойлдон хараhаар,
саашаа болоодхибо.
Тэдэ гурбан нохой хаанай ордоной yyдэндэ зогсодог жадатай,
hэлмэтэй харуулшадые Ринчимаада hануулба. Ехэшyyлэй хooрэлдooндэ хабаадалсажа, шагнажа болохогyй гэдэг hургаалтай гурбан
хyбyyд урса гэрнyyдэйнгээ yбэртэ дyрбэн гасуунууд дээгyyр хабтагайнуудые дэбдижэ зохёоhон столой саана hуугаад, ямаршьеб наада
наадана. Саарма ехэшyyлэй хooрэлдэхые шагнангyй, бyхы hаналаа
гурбан yхибyyд болон hаглагар ута yhэтэй нохойнуудта табижа, тэдэнэртэй наадаа hаа гэжэ hанана.
Терапевт эхэнэр Саарма Ринчимаа хоёрые дахуулжа, гурбан
хyбyyд тэшээ ошожо ябахадаа:
– Эдэнэр бэе тамираа докторто yзyyлхэ дурагyй юм. Эндэ командировкоор ерээ хадаа, ехэшyyлэйншье бэшэ hаа, yхибyyдэйнь
бэе тамирые yзэhэн, шагнаhан нэрэтэй болохом. Гэнтэ ноёд hайдай
эндэ ерэхэдээ, hураа hаань: «Доктор ерэхэншье ерээд, бэе тами
рыемнай шагнаа, yзooгyй гэхэ зон гээшэ», – гэбэ.
Терапевт эхэнэр стетоскопоо хайрсагханhаа гаргажа, шэхэндээ
зyyгээд, тэдэнэй уушха болон зyрхые шагнаба; хабhанууд дээрэнь
хоёр хургаараа дараад, тохиилгожо бариhан нyгooдэ гарайнгаа долёобороор тоншобо; амануудыень ангайлгажа, хоолой болон хэлыень хараба. Ринчимаа урса отогтонь орожо, досоохииень хараха
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гэhэн аад, yyдыень hахижа хэбтэhэн нохойнуудhаа айгаад, эзэн
эхэнэрhээ зyбшooл абаагyй hэн тула тэндэ орохоёо оролдобогyй.
– Гурбан нохойнуудыемнай шагнуураараа шагныт!.. Хабhануу
дыень тоншыт!.. Амыень заалажа, хэлэнyyдыень харыт! – гэжэ хоёр
ехэшyyлынь yрдилдэн байжа терапевтые гуйба.
– Нохойнуудтнай yбшэлoo гy?
– Yгы!.. – гэжэ тэдэнэй эгээ ехэнь харюусаба.
– Yбшэлooгyй хадаа, hайн гээшэ. Би хyнyyдэй докторби. Малай доктор yбгэн абатайтнай тээ тэрэ ой соо байна. Тэрээндэ хэлээ
рэйгты, – гэжэ энеэжэ байжа терапевт эхэнэр хэлээд, Ринчимаа
Саарма хоёртоёо зуухын хажуудахи эхэнэрнyyдтэ бусаба.
Урса отогуудай yбэртэхидэл аб-абдляар зуухын хажууда бариhан стол дээрэ yнэhэн соо болгоhон шаанги, эдеэ шанахаhаа
урид зуухын галай дyлэндэ хайража шараhан загаhанууд хyнгэн
хабтагар сайр табаг соо табяатай байба.
Терапевт эхэнэр нарин модонуудые зэргэлyyлжэ табиhан hандали дээрэ hуужа, улаан хэрээhэтэй хайрсагханаа хажуудаа табяад:
– Таанад хэр байнат? Хараха янзадамни барагууд хат, хэжэгхамшагууд хyрэнэгyй аабза? Эм домтой гyт? Уушха, зyрхoo шаг
нуулха гyт? Шагнуулха hаатнай, урса гэрнyyдэйтнай нэгэндэнь
ороё, – гэжэ дурадхаба.
Басаган yнэhэн соо булажа болгоhон сайбар хyхэ yнгэтэй шаан
гияа зyhэнэ. Хyгшэн тэдэ зyhэмyyдыень халбагаар гyйхэншэг хyнгэн сайр табаг соо табина.
– Иимэ эдеэ хоолтойбди даа, бидэндэ шанаhан, сонгооhон колбасашье, зooхэйшье байдаггyй юм. – Басаган тэдэнэй бэлэг yгэhэн
конфетэнyyдые модон тагшада обойтор хээд, столой тэгэндэ табиба. – Бидэндэ ходол Хyхэ Мyнхэ Тэнгэримнай туhалжа байдаг.
Тиимэhээ хамшаг-хэжэгшье хyрэдэггyй. Эмтэй домтой ногоонууд,
ургамалнууд манай эндэ дyyрэн ургадаг. Таанадта хэрэгтэй hаань,
тэдээнhээ хубаалдахадамни болобо. Теэд шинии шагта шэнги бутархай эмyyд мyнгэтэ бэзэ даа?
– Таанадта миинтэ, миинтэ, – гэжэ терапевт эхэнэр мэгдyyгээр
харюусаба.
– Тиигэбэл yгыш даа, – гэжэ хyгшэн хэлээд, Ринчимаа тээшэ
харасаяа шэглyyлбэ. – Та эдэнэй дарга гyт?
– Даргань бэшэб, Улаан -Yдэhoo ерэhэн айлшанби…
– Аа, тиихэдээ сурбалжагша болоно ха юмта даа. Сурбалжагшад аяар холо Москваhаа, Аляскаhаа манай эндэ ерэгшэ. Тэдэнэр
бидэн тухай hайнаар гy, али дутуу дундыемнай оложо, муугаар ста326

тьянуудые бэшэдэг гэлсэгшэ. Зyгooр бидэнэй уншахашьегyй hаа,
газетэ болон журналнуудые баалалтаар уялгалуулан захил хyyлэдэг. Дyрбэн класс дyyргэгшэднай эрдэм hургуулияа hайрхажа, бидэндэ уншаа болодог. Захиhан газетэ болон журналнуудыемнай
хахад hара тухай суглуулаад, эдеэ хоолой зyйлнyyдтэйгээр «тэр
мээлжэндэ» ашажа, бидэндэ асардаг. Таанадые асарагша «тэрмээлжэн» тээ тэрэ байнал ха. Бидэнэй эрэшyyл мохоорхоёо орёохо саар
hатай, эхэнэрнyyд галаа тyлихэ газетэтэй болоhондоо баярлагша,
– гэжэ хyгшэнэй yнэн сэхэеэ хэлэхэдэ, аша басаганиинь улаан дyлэндэ носожо байhан модонуудые зуухын дороhоо татан гаргажа
холодхоно.
Тиихэдэнь харьялан бусалhан уhанhаа гyсын хабхагай дэбхэрээн хyгшэнэй гэр бyлэеэ дужаганаса хooрooн хоёр залиржа унтарhан сусалдал замхаба. Гэбэшье, хyсэд дyyрэн унтараагyй сусалай yзyyрhээ hyлэмхихэн утаан гарана.
– Би сурбалжалагша бэшэб. Муу юумэ бэшэхэеэ ерэhэн хyн
гэжэ бy айгты. Ехэ эрдэмтэй докторнуудай доодо тээхи мэргэжэлтэйб, yбшэнтэдые эмээр таридаг, шархануудыень сэбэрлэжэ эмшэлдэг, биинтээр боодог медсестрахyнбиб.
– Ээ-э, тиихэдээ ши докторнуудай барлаг зарасань болоно ха
юмши даа, – гэжэ хyгшэнэй хэлэжэ эхилхэдэнь, басаган дyтэлжэ
шэхэндэнь юушьеб шэбэнэжэ, yгыень таhалдуулба. – Халта хyлеэ.
Yбгэн абашни ерэхэ дyтэлoo. Дээрээ хилэн барюултай миисхэдэ
yдын хоол дyyрэн хээд, эхэеэ дууда, yгы гэбэл, абаашаад yгэ.
Эхэшни тyргэн эдеэлээд ябаг. Унайнуудаа дэгжээгты.
– Докторнуудай зарасань бэшэ, харин докторнуудай заабаряар
yбшэнтэдые эмшэлдэг медсестра хyм даа, – гэбэ Ринчимаа.
Тэрэ басаган загаhанай шyлэ нэгэ гартаа, нyгooдэ гартаа шородо хадхажа шараhан загаhануудые баряад, урса отогуудай yбэртэхи столдо абаашажа табяад, yхибyyдтэ юушьеб хэлэбэ. Yхибyyд
гyйлдэжэ, yрдилдэжэ ябажа, хуурай мyшэр, yбhэ ногоо болон модонуудай шэлбэhэнyyдые суглуулжа, унай табина. Тэдэнэй ехэ басаган зуухадаа бусажа, халбага болон бурмын yнэhэн соо булажа
болгоhон сайбар хyхэ yнгэтэй шаанги абаашаба. Эхэ басаган хоёр
гасуунуудые газарта зооhон стол дээгyyрээ yдын хоолоо табина.
Тэдэнэр зуухын хажуудахи столдо айлшадтай хамта багтахагyй
тула тэндээ эдеэлхэ гэбэ хэбэртэй. Хyгшэн зуухынгаа хажууда бэлдэhэн унайгаа дэгжээбэ.
Нэгэ хэдыхэн сагай yнгэрхэлooр, мyрэнэй эрьедэхи багахан
талмайда унайн утаан дyyрэжэ, шобхо оройтой урса отогуудай
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оройнууд, тээ холошог байhан вертолётшье бyрyyлхэнээр харагдадаг болошобо. Тиихэдэнь айлшад агаар гараараа hэбижэ, абяагyйгooр ниидэжэ, нэтэрyyгээр добтолhон hохор жэжэхэн боргооhонуу
дые нюуртаа hуулгахагyй гэжэ оролдоно.
– Гэнтэ хаанаhаа иимэ олон hохор боргооhонууд бии болошобо гээшэб? – гээд, Ринчимаа нюурайнгаа урдуур гараараа агаар
hэбинэ.
– Эдэ боргооhонууд танда бэшэ, харин бидэндэ добтолнол! Таа
надые хазана, хадханагyйл! Танай тэжээмэлнyyд гээшэ гy?! – гэжэ
Саарма толгойгоо боодог пулаадаараа агаар hэбижэ, тэндэ hуугшадые энеэлгэнэ.
– Басаган, yгы бэд даа, yгы. Бидэнэй тэжээмэлнyyд бэшэ юм, –
гэжэ унайдаа ногоо болон модоной ногоон шэлбэhэнyyдые нэмэжэ
байhан хyгшэн энеэдэн утаан хоёрто хахажа байжа хэлэнэ. – Yдэ
багта мананай дэгдэхэдэ, шyyдэрэй хатахада, эдэ шyдхэрнyyд
хyбшэ ойhоо гарадаг юм. Yдэшэлэн, yглooгyyр мyрэн дээрэ yрмэ
тогтооhон мэтэ yдхэн манан буудаг. Тиихэдэнь сэлгеэ хyйтэншэг
байдаг. Мyрэнэй бyлеэн урасхал далайн хyйтэн агаартай мyргэлдэхэдoo, манан боложо, мyрэниие yгсэнэ, эрье шадар шyyдэрлэнэ.
Манан дэгдэхэдээ, yyлэн болоно. Мананай байхада, эдэ жэжэ боргооhонууд, бyхэтэрнyyдшье харагдахаяа болидог. Таанадай гуталнууд мананда сyршyyлhэн ногооной шyyдэртэ нороо ёhотой. Hонирхоhон юумэнyyдээ минии мэндэ ябахада, hуража, мэдэжэ аба,
басагамни...
Унайн yдхэн утаанhаа боргооhонууд yгы болобо. Саарма тэдээн
hээ нюураа аршалжа, агаар hэбихэеэ болёод:
– Yхэхэеэ байна юм гyт? Юундэ минии мэндэ ябахада, hуража,
мэдэжэ аба гэнэт? – гэжэ hураба.
– Yгы, шимни айлшан бэшэ юм гyш? Би шамайе эжытэеэ айлшан ерээ гэжэ hанаалби даа. Тиигээд лэ шамайе эндэхи нютагаар
hонирхобо гэжэ hанабалби даа. Олон жэл yнгэрhэн хойно ерээ hаашни, би мэндэ ябахаяа мэдэнэгyйб. Холын тyрэлhoo дyтын шyдхэр
дээрэ гэлсэгшэ, аманай алдуури хэлэбэлни, Бурхан Тэнгэримни хyлисэ, – гээд, хyгшэн yбгэнэйнгoo ошогшо зyг тээшэ харашаба.
Терапевт эхэнэр хайрсагаа нээжэ, тэдээндэ yгэхэ эмyyдээ, бинт
болон йод мэтэ юумэнyyдые гаргажа, стол дээрэ табина.
– Таанад часы yгы аад, yдын хоол бэлэн болоо гэжэ утаа уняар
гаргаба гyт? – гэжэ Саарма hонирхобо.
– Yгы бэд даа, yгы! Бидэнэр часы yгышье hаа, нара, hара болон
одо мyшэдые хаража, сагай хэды болоhые мэдэгшэбди. Yдын хоол
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барихада, «шуhа hорогшод» дyyрэн болодог. Тиихэдэнь унай табижа холодхоонобди. Тиигээгyй hаамнай, «шyлэнэй нэмэлтэнyyд»
барагдахаяа болишодог юм, – гэжэ хyгшэн хэлэбэ.
– «Шуhа hорогшод» гэгшэтнай хэд гээшэб? «Шyлэнэй нэмэлтэнyyд» гээшэтнай юун гээшэб?
– «Шуhа hорогшод» гээшэмни: боргооhон, hоно, хорто шаранууд, – гэжэ хyгшэн Саармада ойлгуулжа эхилнэ. – «Шyлэнэй нэмэл
тэнyyд» гээшэмни: хyбшэ ойн, гэрэй хара батагананууд юм даа.
Хара батагананууд шyлэн соош орожо yхэхэдoo, «нэмэлтэнyyд»
болодог гээшэл даа.
– Пэй!.. Шyлэндэ шэнгэжэ yхэhэн батаганануудые эдинэ гээшэ
аалта? – гэжэ Саарма ухаа алдаба.
– Басагамни, yгы бэд даа, yгы! Тэдэнииешни шyлэн сооhоо гаргажа, хаягшабди. Теэд hохор хyнyyд эдеэшье бэзэ даа, – гэжэ хyгшэн хэлээд, ташаганаса энеэшэбэ.
Терапевт эхэнэр стол дээрэ гаргаhан эмyyдээ газетээр орёогоод:
– Эдэниие абагты. Аша басагантнай уншаад, ямар эм ямар
yбшэ болюулдаг бэ гэжэ хэлyyжэг. Аптечкэтэй гyт? – гэбэ.
– Yгы. Бидэ арhан туламуудтаа хамаг юумэнyyдээ хэгшэбди.
Хайрсагуудые хангир-янгир гэтэр оронуудтаа тээжэ ашаад ябахада, туламуудтай юумэнyyд дээрэ юм даа.
Тэдэнэй бэри хyбyyдтэеэ хамта эдеэлжэ, хооhон болоhон улхануудаа зуухын хажууда асаржа табяад, нохойнуудта эдеэ хоол бэлдэжэ эхилхэдээ:
– Yдэшэлэн ямар эдеэн байхаб? – гэжэ хадам эхэhээ hураба.
– Бурхан тэнгэриин yршooгoo, заяагаа hаа, загаhан байна ааб
даа. Буу-шуугаа yргэлooд, тyргэн яба, ooрынхиеэ гy, али хадам
абынхияа абаха гyш?
– Ooрынхиеэ...
– Hомотой юм гy?
– Байха, – гээд, тэрэ эхэнэр урса отогууд тээшээ алхалшаба.
– «Буу-шуугаа yргэлooд, тyргэн яба» гэжэ бэридээ хэлэбэт. Бэриеэ хайшань эльгээбэт, агнуурида гy? – гэжэ Ринчимаа hонирхобо.
– Yбгэеэ hэлгэжэ, орондонь yлooд, yдэшэ болотор оронуудаа
адуулха юм даа. Хyбyyмнай ягельтэй холын бэлшээридэ оронуудаа
абаашаа гээшэл ха. Оронууд ягель-хyбхэн эдихэдээ, тэнхээ шадал
ородог, таргалдаг. Тэрэ хyбхэ бусалгаад уухада, yлбэр хyнyyд hайжардаг. Hамганайнгаа hэлгэхэеэ ошоходо, yбгэниинь эдеэлхэеэ
ерэдэг юм.
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– Хyн бyхэн буутай юм гy?
– Зyб hурабаш. Энэ хyбшэ тайгада буугyй ябажа болохогyй,
юундэб гэхэдэ, «хyбшэ тайгын гуринха» – танайхяар, шоно, «хyбшэ
тайгын эзэн» – танайхяар, хара гyрoohэн, yгы hаа – баабгай,
«мyльhэтэ далайн эзэн» – танайхяар, сагаан гyрoohэн, али сагаан
баабгай мэтэ ан арьяатад дайралдадаг, добтолдог. Тэдээнhээ гадуур хоёр хyлтэй гуринханууд – танайхяар, браконьернyyд ябадаг.
Хyбшэ тайга ooрын хуулитай юм. Нэгэ дахин буудабалынь, ангуушан гэжэ мэдэхэш. Хоёр дахин буудабалнь, тэндэ ябанаб гэhэн
дохёо yгэбэ гэжэ мэдэхэш. Гурба дахин буудабалнь, туhа эринэ
гэжэ мэдэхэш. – Холын бэлшээридэ оронуудаа абаашаа hаань, бэритнай тэдэнээ яагаад олохоб? – гэжэ Ринчимаа hураба.
– Hyрэгyyдээ дахуулдаг буха оронуудайнгаа хyзyyндэ хонхо
уядагбди. Тэрэ хонхын абяан холоhоо дуулдадаг. Тэрээгээрнь бэримнай олодог юм даа, «харсага харасатай» – танайхяар хурса харасатай, yбhэ ногоон соогуур могойн мyлхихые hонор шэхээрээ
дууладаг, буудахадаа, hохор жэжэхэн боргооhо тудадаг юм даа! –
гэжэ хyгшэн бэриеэ магтаад абана.
Тэрэ хyгшэнэй бэри нэгэ-нэгэ зyhэм хилээмэтэйгээр миисхэтэй
загаhанай шyлэнhoo хоёр эдюуртэ хэжэ, нохойнуудтаа yгooд, томо,
ута hаглагар yhэтэй нохойгоо утаа уняар гаража байhан унайн хажуудахи модонhоо уяад, урса отогтоо орожо хубсаhаа hэлгээд,
бyhынгoo саагуур хутагаа гудараад, богонихон сэмгэтэй аад, холын зайда тудадаг буугаа yргэлooд гарамсаараа, модонhоо уяhан
оро унаада мордохоёо шамдуухан алхалан ябахадаа, гурбан
хyбyyдтээ юушьеб хэлэбэ. Хоёр нохойнууд бэе бэеэ yрдилдэн эдеэлнэ. Тэрэ бэри ородоо мордоод, модонуудай хоорондуур харагдахаяа болишобо.
– Энэ... нэгэ нохойгоо... юундэ эдеэлyyлнэгyйбта? – гэжэ нохойнуудые анхаралтайгаар хаража байhан Саарма гэнтэ hураба.
– А-а, энэ хоёршни эзэнэйнгээ хойноhоо ошохоёо яаралтайгаар
эдеэлжэ байна...
– Яагаад олохо юм? Бэритнай модонуудай саана орожо, yнишэг
харагдахаяа болёол.
– Нохойнууд мyрooрнь, yнэрooрнь эзэн эхэнэрээ олохо даа,
олохо... Харана гyш, тэдэ хоёр нохой эзэн эхэнэрэйнгээ хойноhоо
гyйлдэшэбэ. Хyбyyд, гэрээ hахидаг уяанда байhан гурбадахи нохойгоо эдеэлyyлэгты. Тэжээhэн нохойшни ангай ябаhан газараар
yнэрыень абахаа болёо hаа, дyyрэhэн хэрэг, – гэбэ хyгшэн.
Саарма тэрэнэй yгыень тодожо абаад:
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– Дyyрэhэн хэрэг гээшэтнай юун гээшэб? – гэжэ hураба.
– Дyyрэhэн хэрэг гээшэш – хосорhон, yхэhэн гэжэ ойлго. Таанад шараhан загаhанhаа ама хyрэгты, сай уугты, – гээд, хyгшэн эдеэ
гээ шанаhан тулгын бурма соо булажа болгоhон шаанги абажа,
зyhooд, набтархан табаг соо ябталан hагад табиба; сайр сагаан
кружкануудта yбhэ ногоогоор шанаhан сай аягалба.
Хyгшэнэй аша басаган айлшадай урдуур табиhан улхануудые
загаhанай халта хyрэнтэhэн шyлooр дyyргэнэ. Саарма халбагаараа
табаглаhан загаhанай шyлые худхана, тонгойжо байжа хараашална.
– Загаhанай шyлэн халта хyрэхэдoo, амтатай болодог. Тиигээд
лэ таанадта халуугаар табаглабагyйбди, – гэжэ хyгшэн хэлэхэдээ,
Саармын халбагаараа шyлэеэ худхажа, загаhанай хэршэмэгyyдые
халта бултайлгаад лэ, hooргэнь табихые хараадхиба. – Басагамни,
юу бэдэрнэш? Бyхэлеэр шанаhан загаhан байхагyй...
– Би загаhа бэшэ, нэмэлтэнyyдые хараашалнаб, бэдэрнэб, –
гэжэ Саарма харюусаба.
– Ээ-э, барма, батаганануудые хараашална, бэдэрнэ ха юм бшии
даа! – гэн хyгшэн энеэгээд, yргэлжэлyyлнэ. – Тиимэ нэмэлтэнyyд байхагyй. Тэдэ золигууд унайн утаанhаа тэрьедэжэ арилаа. Хэрбээ нэгэн-хоёрой ороо hаань, халбагаараа удхаад, газарта хаяарай...
Саарма шyлэн соо батаганаанай yгышье hаань, эдеэлхэеэ болишобо.
Ринчимаа Саармын толгойе эльбээд:
– Батагананууд унайн утаанhаа тэрьедээ ха юм, эдеэлэ… Бэритнай буу yргэлooд ябаба. Арьяатан шононуудые айлгахын тула
буу наяруулдаг юм гy? – гэжэ hураба.
– Yгы бэд даа, yгы. Ниидэжэ ябаhан hохор жэжэ батаганануудые буудадаг гэжэ мэнэ hаяхан хэлэнэ hэмнайб. Хyбшэ тайгын долоон эзэдые – танайхяар, баабгайнуудые гансааран мухарюулhан
юм.
– Ниидэжэ ябаhан жэжэ батаганануудые тудадаг гэжэ гy? Аяар
долоое мухарюулаа, диилээ гэжэ гy? – гэжэ yнэншэжэ ядаhан Саарма
нюдoo бэлтылгээд, hураба.
– Ниидэжэ ябахадань, тудахадаашье магадгyй. Харин модон
дээрэ hууhан батаганануудые тоосоогyйгooр тудахал байха. Манайхяар, мухарюулаа гэhэн yгэ буудажа алаhантай адли удхатай.
«Алаа» гэжэ yгэ бидэндэ хорюултай юм.
– Та ooрoo баабгай алажа yзoo гyт? – гэжэ Саарма hураба.
– Оройдоол нэгые... Буутай байгааб. Теэд би баабгайтай хyсoo
331

yзэлсэхэ гэжэ гyльмэдoo hэм, – гэжэ хyгшэнэй хэлэхэдэ, терапевт
эхэнэр Ринчимаа хоёр бyри ехээр hонирхошобо. «Гyльмэ» гэжэ yгэ
мэдэхэгyй Саармашье юун гэгшэ ааб гэжэ Ринчимаагай ама харашаба.
– Нээрээшье, hонин ушарал тухай хэлэбэлта. Саарма таниие,
намайе ээлжэлyyлэн хаража, хooрooгoo yргэлжэлyyлхыетнай тэсэ
ядан хyлеэжэ байнал. Бидэ хоёршье хyлеэнэбди, – гээд, Ринчимаагай хажуудахияа харахадань, терапевт эхэнэр толгойгоо дохижо,
баабгайтай тэмсэhэн эхэнэрэй шарайда hабарайнь сараагай yлэhэн
hорьбо бэдэрэн хараашална, теэд жэжэхэн уршалааhаа бэшэ юумэн
харагданагyй.
– Энэ ушар таанадай аба, эжынэрэй залуухан гy, али yлгы соо
тэршэлжэ байхада болоо hэн, – гэжэ хyгшэн хэлээд, халта дуугай
болобо. – Тиихэдэ би залуухан ябааб. Гyльмэ буу хоёроо онгосодоо
хээд, загаhашалха гэжэ эрьедэ байhан онгосоёо тyлхижэ, мyрэнэй
эрье шадарай уhан соо оробоб. Гэнтэ ара нюргандамни yзэлэй
шанга абяан соностошобо. Гурбан алхам хажуудахи бургааhанай
саанаhаа hyрooтэй томо бэетэй баабгай гараад, намайе альгадан
мухарюулха гэжэ хойто хоёр хyл дээрээ зогсоод байба, – гээд, нии
лyyлжэ бариhан хоёр альгаяа ангайлгажа, дyшooд сантиметр заб
hартуулжа тэдээндэ харуулба. – Тэрэ баабгай хyбшэ тайгын сууряататар, хоёр хyлэймни hалганатар, зэрлиг муухайгаар хашхаржа
мэдэбэ. Тиигээд тэрэ мааяр-мааяр алхалhаар, уhа салдидхаан, намда
улам дyтэлбэ. Би загаhа губшуурдаха гэhэн гyльмэеэ онгосын
оёорhоо абаад, мyрэнэй yбдэгсoo уhан соо мааяргажа, урда hабарнуудаа yргooд, намайе альгадаха гэжэ ябаhан баабгай тээшэ шэдэжэрхибэб. Намда шэдyyлhэн гyльмэ баабгайн урда hабарнууд
болон толгой дээрэнь буушаба. Хyбшэ тайгын эзэн толгойгоо гyльмэhoo сyлooлхэ гэжэ урдахи хоёр hабараараа гyльмыемни таhараудара угзаржа, уур сухайлтайгаар хашхарба. Тиихэдэнь гyльмэ онгосын оёорhоо hолжорон гаража, тэрэнэй толгойдонь бyришье ехээр
орёолдобо. Хэдыхэн секундын yнгэртэр мэдээгээ алдаhан би гэнтэ
hэгээ орожо, буутай байhанаа hанажархибаб. «Хоёр аматаяа» абажа,
хоёр дахин тэрэниие буудабаб. Гyльмэhoo сyлooржэ ядаhан хyбшэ
тайгын эзэн yбдэгсoo уhан соо унашаба. Буугай хойно-хойноhоо
hyрэхэдэнь, эрэшyyл минии yбгэн эхэ, эсэгэтэеэ гyйлдэжэ ерээ hэн…
Энэ yедэ оро эмшэлхэеэ ошоhон гурбан зуухын хажууда бии
боложо, хyгшэнэй хooрooе таhалдуулба. Орошон yбгэн тэдэнэртэй
суг ябаhан аад, зуухада хyрэнгyй, хахад харгыдаа хадууржа, ooрынгoo урса отог тээшэ мааяргаhаар ошобо.
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– Шэнэ загаhаар шанаhан шyлэн, шородо хадхажа шараhан загаhан хyндэдэтнай хyртэбэбди, баяр хyргэнэбди, – гэжэ терапевт
эхэнэр бултанайнгаа зyгhoo хyгшэн басаган хоёрто баяр хyргooд,
hууриhаа бодобо.
– Hуугыт, yшoo сай уугыт, hууха hуури олдохол, – гэжэ хyгшэн
мэгдyyгээр дурадхаба.
Тэдэ гурбан урда, хойно орожо:
– Садаабди, – гэлдэhээр, газарта зоожо хэhэн хэмэл хyлтэй столой саанахи hандалиhаа нэгэ алхам хажуу тээшээ болобод.
Бyдyyншэг бэетэй ветеринарна врач саарhаар орёолтотой
юумэеэ стол дээрэнь табяад, Ринчинтэй зэргэлээд, hандалиин бyхые гараараа даража yзooд, hууба. Зуухын хажууда байгшад булта
ветеринарна врачай саарhанда орёолтотой юумэн тээшэ харашаба.
Хyгшэнэй аша басаган стол дээрэ загаhанай шyлэ, сай табиба.
– Барагтай шарха байгаа даа, хоёр хоногhоо тэрэ оро эжэл
hyрэгoo хyсэдэг болохо байха. Орын шарха угааhан газарта «орын
эбэр» гэжэ нэрэтэй hархяаг байгаа, – гээд, ветеринар эхэнэр саар
hаяа задалаад, хyгшэн тээшэ хараба. – «Энэ мяхалиг hархяаг шараад гy, али шанаад эдихэдэ, хэлээ таhа хазама амтатай байха» гэжэ
танай yбгэжooл хэлээ.
Иимэ бамбагаршаг сагаан hархяаг наhа yеэрээ хараа, yзooгyй
Ринчимаа Саарма хоёр тэрэ hархяагые барижа, урбалдуулжа
байжа, hонирхон харана.
– Yy! Хэлээ таhа хазама амтатай hаань, абгай, ошожо тyyел! –
гэжэ Саарма баяртайгаар хэлэбэ.
Урса отогhоо дyтэлжэ ябахадаа, тэдэнэй хooрэлдoo шагнаhан
орошон yбгэн:
– Тэндэ «орын эбэр» гэдэг hархяаг yгы, hайса хараашалаа hэм,
– гэhээр, столой захада hуухадаа, адхаад ябаhан хургануудаа тэ
ниилгэн сэхэлбэ. Тиихэдэнь орын шуhан эбэрые дyрбэн хуби
болгожо хубааhан тайрадаhанууд альган дээрэнь хэбтэбэ. – Харин
энэ орын шуhан эбэр уhанда бусалгаад уухада, бэе тамирта шадал
хyсэ оруулдаг, – гээд, хахад hара болоод лэ ерэдэг гурбанда, мyн
Ринчимаада нэгэ-нэгээр бэлэг болгон yгэбэ.
Саарма тэрэ yбгэнэй хажууда ошожо, альгаа тодоод:
– Намда, – гэбэ.
– Хyлисэ, шамайгаа мартаад байбалби. Шамда юу бэлэглэлтэй
гээшэб? – гэжэ yбгэжooл хэлээд, тyдэгэсэн, тээлмэрдэн байжа, yмдэнэйнгoo хармаануудые hуулишаба. Теэд бэлэглэхэ юумэ yмдэнэйгoo хармаанда олохогyйдoo, бyришье мэгдэшэбэ.
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– Бy юумэ эри! – гэжэ Ринчин басагандаа бадашан хэлээд, нидхээ хёрбойлгоходонь, Саарма альгаа тодоhон гараа абаадхиба.
Тэрэ тэдээнhээ холодохо гэбэ. Yбгэжooл тэрэнэй гарhаа шyyрэн барижа тогтообо. – Хyлисэгты, манай гуримаар, айлшадые гар хоо
hон табидаггyй юм, – гээд, ооhортой шара yнгэтэй янтаар хyзyyнhээ
ходолжо абаад, Саармын хyзyyндэ зyyбэ. – Энэш наран шулуун
гээшэ. Энээниие зyyгээд ябахадаа, шамда ямаршье yбшэн, ямаршье
аюул болохогyй. Харин Хyхэ Мyнхэ Тэнгэриин шамда бэлэглэhэн
бэлэг боложо, эрдэмээ улам дээшэлyyлыш даа. Бyхы наhандаа
хyзyyнhээ абангyй, зyyжэ ябаарайш.
– Ямар ехэ бэлэг yгэнэ гээшэбта? Ooрoo зyyгээд ябагты, – гэжэ
Ринчин тэрэ yбгэндэ хэлэбэ.
– Бараг даа, бараг. Минии yхи хyyгэдтэ, бидэндэ иимэ шулуунууд байха. Намайе yгытэй гэжэ бy hанагты. Барагдашагyй ехэ
иимэ баялиг шулуутайб, хэндэшье хэлэдэггyйб, харуулдаггyйб.
Саарма толгойгоо гунхуулжа, тэрэ yбгэнэй бэлэглэhэн шулууе
хараад, баяр хyргэhэнэй hyyлдэ:
– Хyнyyдтэ энэ баялигаа юундэ хэлэдэггyй, юундэ харуулдаггyй хyмта? Али yгыршэхэhoo айна гyт? – гэжэ hураба.
– Гансашье би бэшэ, хyбшэ тайгын арад Хyхэ Мyнхэ Тэнгэриин
миинтээр yгэhэн бэлэг хyнyyдтэ хэлэдэг, харуулдаггyй юм даа. Хэрбээ хэлэбэл, харуулбалшни, садахаяа мэдэдэггyй хомхойшуул газар
дээрэхи, дорохи бyхы баялигуудые дууhан урбуулаагyйдoo, байгаа
лиие yгы хэжэ бузарлаагyйдoo hанаагаа амардаггyй. Тиимэ hэн
тула, энээн уруу тэдэнэртэ харгы зааhанай, харуулhанай хэрэггyй,
– гэжэ yбгэжooл хэлээд, эдеэлшэбэ.
Терапевт эхэнэр, Ринчимаа, Саарма гурбан эдэ айлнуудай гаргаhан зyргooр хажуудахи эрье руу буужа, мyрэндэ хyрooд, нюур,
гараа угааба, миралзан, халта долгилhон уhанай урасхал хараба.
Мyрэнhoo hэрюухэнээр халта hэбшээлнэ. Тэдэ гурбан тэндэ yнишье болонгyй, эрье ooдэ гаража, ябабабди гэжэ зуухын хажууда
hуугшадта гарнуудаа арбагануулаад, тooлмэгхэнэй урда захада
байhан вертолёт тээшэ алхалба. Ринчимаада хyтэлyyлhэн Саарма
байра дээрээ ээрэмшээгээшье hаа, гарhаань татажа, урдаханань
ябана. Хyгшэн оогложо, Ринчимаае тогтообо.
– Саарма, ошон яба даа, эсэгэшни хойноhоомнай хyсэбэ. Энэ
хyгшэн намтай хooрэлдэхэ гэбэл ха, – гэжэ Ринчимаа хэлээд, Саармын гар табиба.
Ринчимаагай тогтоод байхада, Ринчин ветеринар хоёр хажуудань ерэбэ. Хyгшэн гyйhэн болиhон хоёрой хоорондо тэдэнэй хой334

ноhоо дахана. Тэдэ хоёр Ринчимаагай хажуугаар yнгэрхэдoo, гэдэргээ эрьелдэн хyгшэниие хараад, саашалба.
Хyгшэн тyргэн ябадалhаа амияа абажа ядан:
– Хyлисэ, басаган, би олон табые бодожо yзэбэб. Шишье, ветеринаршье басагандаа hургуули хyyлэхэ тухай дурадхабат, – гэжэ
yгэеэ халта таhалдуулан байжа эхилбэ. – Би yндэгэнyyдээ дараhан
эмэ тахяа мэтэ басагаяа хэды болотор хормой дороо дарахабиб. Гэрэйнгээ ажал хэлсyyлхэдэ, намда амар байгша юм. Ехын газарта хyдэлдэг ши, ooрынгoo мэргэжэлэй hургуулида энэ басагыемни оруулжа, hургажа yгыш даа. Энэ басагаяа эрдэм hургуулитай болгохын
тула алта мyнгooшье, зooри зooшэеэшье гамнахагyйбди, – гэбэ.
– Тон зyб шиидхэбэри абабат. Намда танил тала yгы. Басаган
тнай оройдоол дyрбые дyyргэнхэй юм байна. Минии ажалай ха
жууда yдэшын hургуули бии юм. Би гансааран байдагби. Намтай
байха гэбэл, Ринчин Балдановичhаа зyбшooл эрихэ хэрэгтэй. Би
тэрэнэй гэртэ байнаб.
– Тиигэбэл ши, басаган, зyбшooл эрииш даа, энэ ахамад зоотехникнай урин зooлэн хyн юм даа. Хэрэгээр аймаг ошоходоо, Ринчин Балдановичта ороно бэзэбди, зyбшooл, yршooл эрихэбди. Ши,
ажалайнгаа, байрынгаа хаягуудые yгыш даа, – гэжэ хyгшэн гуйба.
Ринчимаа саарhан дээрэ хаягуудаа бэшэжэ, тэрэ хyгшэндэ yгэбэ.
– Шинии шэгыеш хараhаар, урин зулгыхан эхэнэр гэжэ хараа
hэм. Hайнши даа, тиигэбэл басагаяа шамда эльгээхэбди. Хyхэ
Мyнхэ Тэнгэри шамда, таанадта туhалха болтогой. Харгыдаа hайн
ябыт даа! – гээд, тэрэ хyгшэн ooрынгoo хэлэн дээрэ маани, мэгзэм
уншаhаар, гээгдэн yлэбэ.
Удангyй тэдэнэр вертолёдтоо hуугаад, агаарта дэгдэжэ, тэдэнэй урса отогуудай дээхэнyyр ниидэбэ. Зуhаландаа hаяхан нyyжэ
ерэhэн тэдэнэр hиирыжэ байhан утаан соо гарнуудаа арбагануулан
зогсоhоор, тэндээ гээгдэн yлэбэ.
Тэдэнэр yшoo хоёр дахин газарта буужа, зуhаландаа байhан
бусад оротодто хyрэбэ. Ажалайнгаа хэрэгээр ябагшад оротодтой
уулзажа, тэдэнэй бэе тамирыень yзэжэ, yбшэлhэн оронуудыень
эмшэлжэ, эм домуудые тараажа, захяануудыень бэшэжэ абабад.
Ринчимаа Саарма хоёр хyтэрэлдэжэ, модонуудай доогуурхи хyбхэнгyyдэй захаар ургаhан хyхэ болон хара нэрhэнyyдэй нэбшээ
эшэнyyдые харана. Эртэшэг байhан тула тоо томшогyйгooр бии
болоhон жэмэсyyд сагаан субад мэтээр сайралдана. Ринчимаа
иимэ олон жэмэсyyдые хараhанаа hананагyй. Хэлэн болон
аманайнгаа харлатар, хyхэртэр эдихэ нэгэшье монсогор жэмэс тэ335

дэнэй дунда харагданагyй. Гэбэшье, тэдэ хоёр алаглаhан yсooхэн
жэмэс амталаад, аманайнгаа аргалдахада, бэшэ жэмэсyyдые
эшэhээнь таhалжа тyyхэеэ болишобо. Тиигээд тэдэ хоёр хyтэрэлдэн, жэмэсyyдэй болоогyй байhандань халаглаhаар, вертолёдтоо
бусаба. Yнихэнэй зуhаландаа нyyжэ ерэhэн айлай hyрэг оронуудай хyлooрoo хэдэ дахин гэшхэhэн тэрэ талмайханай yбhэ ногоон
хэбтэжэ шарлашанхай.
Тэдэнэр булта сугларжа, hубарилдаhаар вертолёдтоо орожо
hууба. Yшoo хайшааб даа ошохо зyбшooл абаhан Ринчин кабинаhаа буудаггyй лётчигуудта ошожо, юушьеб хэлээд, hууридаа
hууба. Ажалаа дyyргэжэ, гэртээ бусаха болоhон терапевт ветеринар
хоёр баяртайнууд. Вертолёдой дээшээ дэгдэжэ, мyрэнoo уруудан,
ондоо зyг уруу ниидэхэдэнь, тэдэ хоёр бэе бэеэ гэтэлсээд, хажуудахи иллюминатораараа халта шэртэжэ, юуншьеб тухай шэбэнэлдээд, ахамад зоотехнигээ харашаба.
– Аяншалга хэжэ, Хойто Мyльhэтэ далайе хараябди, – гэжэ
Ринчин хэлэбэ.
Гэртээ харихамнай гэжэ hанаhан тэдэ эхэнэрнyyд шэг шарайнуудаа баяраар билтаруулжа, хажуудахи иллюминатораар харашанад. Юундэб гэхэдэ, тэдэнэр Хойто Мyльhэтэ далайн хажуудань
олон жэлдэ байhан аад, дулаан ороной шубуудай дальбараануудаа
тэнжээдэг тэрэ нютагые мyнoo болотор хараагyй байба. Тэдэнэй
доронь хyхэрэгшэ мyрэн вертолёдой лётчигто харгыень заажа,
иишэ-тиишээ годирно. Хyбшэ тайгын набтаршаг аад, hиирэгтэжэ
ургаhан модонууд yсooржэ, газар дээгyyр хэбтэн ургадаг ябаган
модохонууд бии болоhоор, эндэ тэндэ ургаhан арбагархан сагдуулханууд эхилбэ. Нюдэнэй харасын хyрэхэ газарта тэнгэриин хyхэ
хаяа тэдэниие сагаан хадагаар угтаhан мэтэ сайрана.
Вертолёт далайн эрье болон хада хабсагайнуудта хyрэнгyй,
нэгэ тала руугаа эгсээр нэнгэн, гэнтэ гортиглон эрьелдэжэ, ошожо
ябаhан замhаа хадууржа, зyг шэгээ хубилгаба. Шубуунай ниидэдэг
yндэрhoo харахада, нюсэгэн хара болон сагаан алаг хабсагайнууд
далайн уhанай хаалта боложо, тэрэ мyрэнэй эрьеые yргэлжэлyyлэн
зурылдана. Эльгэн хара хабсагайнууд сагаан, улаан, хара болон
бусад yнгэ бyриин зyhэнyyдтэй шубуудай бааhанhаа алаглан сайрана. Хойто далайда шудхан ородог мyрэнэй адагта хоёр сагаан
баабгайнууд загаhашална. Тэдэнэр вертолёдой абяанhаа халта ондого-сондого харайлдаад, ябадалаа аалидхажа, загаhашалгаяа yргэлжэлyyлшэбэ.
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Ташаагаа туладаг ноён мэтээр харагдадаг пингвинyyд мyрэнэй
адагhаа холошог байhан хабсагайн налуу эрьетэй yндэршэг тэбдэгтэ обооролдонод. Тэдэнэр хоёр тала руугаа хэлтэлзэн ябажа,
тэрэ тэбтэгтэ гарана, доошоо буужа, далайн эрье шадархи уhанда
шунгана. Yй тyмэн шубуудай нара халхалан ниидэжэ yнгэрхэлooр,
дахин hаруул болоно.
– Аба, дyтэ ошохын аргагyй юм гy? Дyтэhoo хараа hаа, hайн
байгаа, – гэжэ Саарма эсэгэдээ хандаба.
– Yгы, болохогyй. Эдэ олон шубууд манай ниидэжэ ябаhан вертолёдто аюултай. Холоhоошье харабалнай, hайн гээшэ, – гэжэ Ринчин хэлэбэ.
– Шаналмаар байна…
– Ямар юумэндэ шаналбаш?
– Сагаан баабгайнуудые дyтэhoo хараха гээ hэм.
– Yшoo харахаш даа, – гэжэ Ринчинэй хэлэхэдэ, вертолёт тэрэ
мyрэниие хyндэлэн дахинаа ниидээд, ерэгшэ замдаа оробо.
Хойто Мyльhэтэ далай болон тэндэхи амитадые холоhоо hонирхон хараhан тэдэнэр мyрэнэйнгoo адагта ерэбэ. Теэд нэгэн-хоёр
сахалинуудhаа бэшэ, yнooхи сагаан баабгайнуудшье харагданагyй.
Вертолёт мyрэнoo yгсэжэ, бусаха замдаа оробо. Саарма гансааран
нюураа вертолёдой иллюминаторhаа hалгаангyй, yнooхи хyндэмyyшэ оротодой зуhалангуудые дахин хараха хyсэлдэ абтана.
Теэд буугаа yргэлooд, хоёр нохойгоо дахуулаад, yбгэеэ халан hэлгэжэ, оронуудаа адуулхаяа ошоhон эхэнэршье, газаагуураа унай
табиhан тэдэнэй урса отогуудшье, гараа арбагануулhан yхибyyдшье харагдабагyй...
Удангyй аймагайнгаа аэропортдо тэдэнэрэй буухада, Ринчинэй ажалай машина хyлеэжэ байба. Жолоошон Ринчиниие айлшан эхэнэртэй болон басагантайнь гэртэнь асаржа буулгаад,
нyгooдэ хоёрыень гэртэнь хyргэхoo саашалба. Ринчимаа гэртэ орохынгоо тyрyyн огторгой ooдэ хараба. Наран хадын саана орохо
yдышэг. Саарма Ринчимаагай гарhаа баряад, эсэгэеэ дахажа, гэртээ оробо.
Hама хyгшэн тэдэниие ерэхэ дyтэлoo гэжэ тухайлаад, эдеэ шанаад байба. Тэдэнэр гар нюураа угаагаад, эдеэлхэеэ столой саана
hууба. Саарма эдеэлхэ хоорондоо Хойто Мyльhэтэ далайе, yй тyмэн шубуудые, сагаан баабгайнуудые, пингвинyyдые хараhанаа
эжэ-эхигyйгooр хooрэнэ. Тиихэдэнь Ринчимаа тэрэниие дэмжэжэ,
арба табан yгэ нэмэнэ. Бэе бэетэеэ эжэлшэжэ таhархаяа болиhон
Ринчимаа Саарма хоёр уран hайханай фильм харахаяа ошобод.
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Hама хyгшэн хyбyyндээ юушьеб хэлэхэ гээд, зорюута yлooхэ гэжэ
энэ-тэрэ юумэ хэхыень гуйба. Теэд хyгшэнэй hанагшаар болобогyй.
Юуб гэхэдэ, Ринчин эхынгээ гуйhан юумые шухала яаралтайда
тоолонгyй, ажалдаа яаран гараба.
2
Тэрэ гэhээр тэдэнэр yдэрэй хоёр дахин уран hайханай фильм
нyyдые харадаг, yдын хоол барихаяа гэртээшье ерэхэеэ болёод, удаа
дахи киногой эхилтэр дyтэхэнэ байдаг столово болон кафедэ орожо
эдеэлдэг болобо. Нэгэтэ Ринчимаа Саарматай hарабша оройтой
зунай кафедэ эдеэлжэ hуухадаа:
– Саарма, эндэхи гэрнyyдэй сонхонууд юундэ нарин, жааханууд бэ? – гэжэ hураба.
– Мэдэнэгyйб. Иимэнyyд байгшал даа. Танай тэндэ ямарнууд
байдаг юм?
– Yргэн, yндэрнyyд байдаг. Сонхонуудые шэллэдэг шэл эндэ
хомор гээшэл ха. Yгы гэбэл, ехэ сонхонууд yбэлэй хyйтэн hалхи баридаггyй гээшэл ха, – гэжэ Ринчимаа ooрынхеэрээ багсаамжалба.
– Тобогорой hy-hаалиин фермэ ошоо hаамнай, сонхонуудынь
бyришье нарибтар байха. Тэндэ ошоо hаа, минии эсэгын бариhан
Улаан булан хараха байгаат. «Тэндэ абаашыш» гэжэ эсэгэдээ хэды
дахин хэлээб. Хyгшэн эжышье хэлэhэн байха. Тэндэ ошобол, хуряахайтантай, hаалишадтай танилсаха байгаабди. Мyнoo yдэшэлэн
эсэгэдээ yшoo дахин энээн тухай хэлэхэб даа.
– Боли даа, бy хэлэ, – гээд, Ринчимаа сарбуугайнгаа часы хараба. – Эдеэлжэ садабалшни, ябая.
– Кино эхилхэнь гy?
– Yгы, нэгэ хэрэг гараа. Алта, мyнгэнэй зyйлнyyдээр хэhэн зyyдхэлнyyдые худалдадаг магазин гy, али мастерской эндэтнай бии гy?
– Мэдэнэгyйб, хараhанаа hананагyйб, – гэhээр, Саарма hууриhаа бодобо.
Ринчимаа эдеэ хоолойнгоо тyлoo официанткада мyнгoo тyлooд,
Саарматай суг хамта тэрэ hарабша сарай дороhоо гараад:
– Эндэтнай алтанай, мyнгэнэй орон аад, ювелирнэ магазингyй
ямар hонин юм, – гэжэ хэлэбэ.
Саарма гараараа заагаад:
– Тээ тэрэл магазинда алтан юм гy, мyнгэн юм гy yсooхэн
юумэд байдаг, – гэбэ.
– Тиигэбэл намайе дахуулжа тэндэ абаашыш даа, – гээд, Ринчимаа тэрээндэ гараа hарбайн yгэбэ.
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– «Алтанай, мyнгэнэй орон» орон гэлсэгшэл. Самолёдто hуухадаш, алта, мyнгэ бэдэржэ шалгадаг. Заримашуул хошхоног уруугаа
тyлхижэ нюудаг. Алтанай хошхоног соош байбал, шэшэнгирэй эм
уулгаад, дорош таас табидаг, – гэжэ Саарма Ринчимаае энеэлгэжэ,
хасарнуудыень хонхойлгобо.
Тэдэ хоёр хooрэлдэhooр, эд бараанай магазинда оробо. Саарма
тэрэниие хyтэлжэ, yнэтэй болон yнэгyй сэнтэй зyyдхэлнyyдые худалдадаг газарта абаашаад, хyтэлooд ябаhан гарhаань гараа абаба.
Ринчимаа тонгойжо, дээрээ зузаан шэл хабхагай саана хэбтэhэн
зyyдхэлнyyдые нэгэ хэдэн сагай yнгэртэр шэлэжэ хараашалаад,
наймаашанhаа хyнгэн сагаан тyмэр алтаар шаража хэhэн гэнжэ
эрижэ абаба. Тиигээд тэрэнээ Саармын хyзyyндэ барижа yзooд,
наймаашанда мyнгынь тyлooд, оротон yбгэнэй бэлэглэhэн янтаар
hахюуhыень эрибэ. Саарма тэрэ бэлэг hахюуhаяа хyзyyнhээ ходолон абаад, Ринчимаада yгэбэ. Жэлэй дyрбэн сагта тэрэ yбгэнэй
хyзyyндээ зyyжэ ябаhан тэрэ янтаар hахюуhанай зузаан hур ооhор
хyлhэндэнь эдигдэжэ, хирэдэнь будагдажа, yмхирэн таhарха болошоhон байба. Ринчимаа тэрэ ооhорыень алта гyйлгэжэ шараhан
гэнжээр hэлгээд, Саармын хyзyyндэ зyyхэдээ:
– Хожом хойно сэбэр алтан гy, али сэбэр мyнгэн гэнжэ худалдажа абаад, энээнииешни hэлгэхэб. Эдэ хоёрой yнгэ зyhooрoo яг
тааралдаа хада, алтан гэнжэ абахаб. Yбгэн оротон шамда hай hанажа, энээнээ бэлэглээ. Энэ янтаар hахюуhанаа гээнгyй, хаянгyй,
хододоо зyyжэ ябыш даа. Шамда ямар юумэ абалтайб гэжэ ухаагаа
гyйлгэжэ байтараа, энээн тухай гэнтэ hанажархёоб. Бишни yглooдэр гэртээ харихамни, шамда энэ минии бэлэг болуужан, – гэжэ хэлэбэ.
Тэрэнэй хэлэhэн hyyлшын yгэнyyдhээ Саармын зyрхэн yбшэнтэйгээр гэнтэ шэмшэрээд, нюдooрoo дyyрэн нулимса гyйлгэжэ,
аалиханаар hугшаршаба. Тэрэниие уйлаха гэжэ ой ухаандаа оруулаагyй ябаhан Ринчимаа мэгдэжэ, тyдэгэсэн байжа, хамарайнгаа
пулаад сyyмхэхэн сооhоо оложо гаргаад, тэрээгээрээ хасар дээ
гyyрнь харгы гарган мухарилдаhан нулимсыень аршашаба.
– Бy уйла даа, бy бархира даа. Би ажалдаа гараха дyтэлooб.
Ябаагyйдэмни аргагyй. Амаралта абахадаа, шамдаа ерэжэ байхаб.
Кино эхилхэ дyтэлбэ, ябаябди, – гэжэ байжа Ринчимаа аргадажа,
hугшаран уйлахыень болигобо.
– Ерэжэ байха гyт, абгайхан?
– Тиихэб даа, Саармахан.
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Залинта аадарай гэнтэ болёод сэлмэгшэдэл, Саарма дахинаа
хyхюун боложо, гар гарhаа хyтэрэлдooд, кинотеатр тээшэ алхалшоо hэн.
* * *
Нютагаа бусаха yдэрэй ерэхэдэ, Ринчимаа хубсаhа хунараа
чемодандаа эмхилэн хэнэ. Yглooгyyр гэрhээ гарахадаа, машинаараа аэропорт хyргэхэ тухай Ринчимаада хэлэhэн Ринчин ажалдаа
удаашарна. Тэрэ yдын хоол барилганаар гэртээ ерэхэ ёhотой.
Yдын хойно эндэhээ ниидэдэг самолёдой саг yшoo yдыхэн.
Тэрэнэй ябаха болоходонь, Hама хyгшэн Саарма хоёр уруу-дуруу
нууд болошонхой. Тэдэ хоёр Ринчимаае ямар нэгэ аргаар yлooхэ
гэhэн ooр ooрынгoo бодолнуудта зyрхэ сэдьхэлээ тамалуулна.
Hама хyгшэн ажалтай тэрэниие ажалhаань hаатуулжа шадахагyйгoo мэдэнэ. Ринчимаагаар hамга хyбyyндээ хyyлхэ гэhэн хyгшэн
гэртээ тэрэниие яажа байлгаха, харгыдань тэрээндэ захижа хэлэхэ
yгэеэ оложо ядашоод, юумэ бэдэрээшэ боложо, таhалгаhаа
таhалгануудта ороно, гарана.
Ринчимаа аяар холоhоо зорижо, дyтэ hанагдаха тэдэ хоёртой
уулзажа, ямар хэмэр байhыень мэдэхэеэ зорюута ерээ ха юм. Айлшаар эндэ байhан yдэрнyyдынь минутын yнгэрэгшэдэл тyргooр yнгэршoo. Тэрэнэй хэндэшье хэлэнгyй, эндэ ажалда орохо гэhэн
хэрэгшье бyтээгyй. Yнэн хахасаха болоходоо,yсooхэн yдэрнyyдтэ
дyтэ танилсаhан Саарма тэрээндэ хайратай. Уhа балгажа, шэг шарайханаа барылгажархиhан басагахан yгэ дуугyй болошоод, шэнгэн хара нидхэнyyдээ буулгажархёод, нюдoo хёрбойлгожорхинхой
юумэ чемодандаа тэрэнэй хубсаhаа эмхилхыень харана. Юрэдoo,
тэдэ гурбуулан хэрэлдээд дуугай болоhон шэнги абяагyйнyyд.
Тyрyyшын yдэр тэрэнэй эдеэ хоол бэлдэлсэн хамhалсахада,
аша басагантайнь yни холын танилнууд мэтээр урин зулгыханаар
хooрэлдэхэдэ, Hама хyгшэндэ тэрэ hайшаагдаа бэлэй. Hама хyгшэндэ тyрyyшээр тэрэниие дан залуу болон хара ажал хэжэ yзooгyй
yнжэгэн гартай, шэнэ моодоор хубсалдаг хотын басаган гэжэ hанаа
hэн. Тиихэдээ урданайгаа ёhо заншалые энэ саг болотор баримталдаг тэрэ хyгшэн мyнooнэй басагад болон бэреэдyyдэй хyбyyдэй
хойноhоо гyйлдэдэг болоhондо дураа гутадаг байгаа. Харин тии
хэдэ yргэ аманда бэрхэ хyгшэд залуу басагадые, хадамгyйгooр
наhаяа хонжожо ябаhан бэреэдyyдые болон бэлбэhэн эхэнэрнyyдые
хэн нэгэндэ хадамнажа зууршалдаг hэн. Мyнoo хадам харида зууршалдаг тэрэ саг yни yнгэршoo даа. Hама хyгшэн хyбyyгээ басага340

дай гэртэхидтэ зууршалаадшье туршаа бэлэй. Теэд ooрынгoo хэрэгэй бyтэхэгyйдэ, тэрэ урмаа хухаржа: «Хадамда зууршалдаг урданай
хyгшэд намhаа ондоохон байгаал ха», – гэжэ сэдьхээшье hэн. Аша
басагаяа болон зээнэрээ амиды ябахадаа абалсан туhалалсажа, тэдэнээ томожуулалсаhан тэрэ хyгшэн сэдьхэлдээ хэды баяртай байгаашье hаа, тyрэhэн ганса хyбyyгээ айл болгоогyйдoo hанаагаа тэгшэлнэгyй.
Гэбэшье, хyбyyнэйнгээ басагаяа абаад, оротодой зуhалан
гуудта ниидэхэдэнь, Ринчимаатай тэндэ дyтэ танилсаhай даа гэжэ
тэрэ хyгшэн сэдьхэлдээ шэбшээ, бурхандаа зальбаран мyргoo hэн.
Тэндэhээ эртэшэг гэртээ бусаhан тэдэнэй шарайнууд баяртайнууд
байба. Хyгшэн hайн юумэ дуулахаяа хyлеэгээ. Теэд айлшан басаган
хyбyyн хоёрынь бэшэ, харин Саарма хараhан yзэhэн, hонирхоhон
юумэнyyдээ эжэ эхигyйгooр хyгшэн эжыдээ хooрэшoo hэн. Зyгooр
тэдэ хоёрые яажа хамтаруулха тухай амар заяагyйгooр ухаан бодолоо гyйлгэhэн хyгшэн аша басагаяа гомодхоохогyй гэжэ хooрooень
шагнаа бэлэй.
Хyгшэн хилээмэгyй болоhоноо хараад, Ринчимаа Саарма
хоёрые магазин эльгээбэ. Тэрэ эдеэнэйнгээ таhалгада yлooд, магазин ошохоёо гэрhээ гарагшадые сонхоороо харана. Самолёдой эндэhээ дэгдэн ниидэхэhээ, yдын хоол барилгаhаа урид ябагаар гэртээ ерэжэ ябаhан Ринчин гудамжада тэдэнтэй уулзаад, халта
хooрэлдэhэнэй hyyлээр hэлгэсэлдэбэ.
– Машинань эбдэрээ гээшэ гy?.. Ooрoo юундэ ябагалбаб? Самолёдой эндэhээ дэгдэжэ ниидэлгэн эртэ байбал ха, магазин ошогшод бусабагyй, – гэжэ тэрэ hанаагаа тэгшэлэн дуугараад, иигэжэ
нэмэбэ. – Хyбyyмни нэгэ аргынь олоно ааб даа.
Хyнэй yгыдэ хyбyyнтэеэ уулзажа хooрэлдэхэ болоhон хyгшэн
баярлажа, yyдэндээ ошобо. Хyнэй гэшхyyрээр ябаха дуулдаhаар,
hугадаа папкаяа hугабшалhан, гyльмэ сээткэдээ юушьеб хэhэн Ринчин гэртээ оробо.
– Машинатнай эбдэрээ аал? Юун болооб? – гэжэ Hама хyгшэн
hураба.
– Юуншье болоогyй, hанаагаа бy зобогты. Машина ииhээр
ерэхэ. Аэропорт ошохо yдыбди. Ринчимаагай ябахынхи гэжэ сонгооhон колбаса, нэгэ шэл улаан архи, олдодоггyй хоморой яблока,
уhан жэмэс (виноград) абааб. Ямар эдихэ юумэ бэлдэжэ байнат.
Ринчимаада мyнгэ yгэхэдэмни абаагyй, – гээд, Ринчин эдеэнэйнгээ
таhалгада оробо.
– Мяханай котлетэ, хажуудань сагаан барайгар байха. Мyнooдoo
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хооhон сай уужа hуугыш даа, – гээд, Hама хyгшэн хyбyyндэ сай
аягалба. – Эдеэн болонхой. Шамда котлетэ хэхэмни гy, али хилээмэ
асартарнь хyлеэхэ гyш?
– Хилээмэ асартарнь хyлеэhyyб даа.
Hама хyшэн сонхоороо магазинда ошогшодые хараашалаад,
харагдахагyйдэнь hанаагаа амаржа, хyбyyнэйнгээ хажууда hуухадаа:
– Хyбyyмни, энэ басагаар hамга хыш даа. Саармадашье, нам
дашье hайшаагдаа. Hамга хэхыеш Бурхан шамда эльгээгээ, – гэжэ
дурадхаба.
Теэд тyрэhэн хyбyyниинь элжэгэн мэтэ yсэд зангаа хyдэлдooд:
– Эжы, юун гэнэ гээшэбта? Энэ басаган нyхэрэймни дyy гээшэл.
Теэдшье намhаа оло дyy ха юм, – гэбэ.
– Хyбyyмни, инаг дуранда наhанай илгаа байдаггyй. Ши энэ
басагантай танил байнаш. Шамда hайе hанахадаа, дурадханаб. Урдандаа хадамда зууршалдаг эхэнэрнyyд олохон хyбyyд, басагадые
хамтаруулдаг байгаа, – гэжэ эхынгээ хэлэжэ эхилхэдэ, Ринчин
зyришэлдэжэ, yгыень таhалдуулаад:
– Байгаа, байгаа гэнэт. Урданай юумэн ула, мyнooнэй юумэн
зула болоо гэжэ ойлгыт, – гэжэ hooргэдэбэ.
– Мyнooшье тэдэнэр хадамда зууршалагшад байhаар зандаал
ха. Аниргyй hуугаад, минии хэлэхые шагна. Намhаа бэшэ хэн
шамда hанаагаа зобохоб? Хургануудайнгаа забhараар алтанай yгы
бологшодол, энэ ажалша бэрхэ, сэбэр hайхан, зулгы, залуушаг басагые алдажа байнаш. Тyрэhэн эхэшни болохо би мyнхэ бэшэб.
Шинии эсэгэ угаа yргэлжэлyyлхэ хyбyyтэй болоходоо, шинии
тyрэхэдэ, хэмгyй ехээр баярлажа, хэдэн yдэр архидажа, хотон нугынгаа айлнуудай хyнyyдтэ hайрхан хэлээ бэлэй. Басагад уг залгадаггyй гэжэ мэдэ. Ши эсэгынгээ угые таhалдуулха гэжэ байнаш.
Hамга абажа, хyбyyтэй болохо байгааш. Hамга аба гэжэ yшoo дахин хэлэнэб! Амиды мэндэ ябаа сагтаа yри хyyгэдыеш Саарма
hаашни дутуугyйгooр харууhалжа томо болголсохо hэм…
– Эжы, хyрooл даа, хyрoo! Yхэхooрoo намайе бy айлгыт даа.
– Аниргyй hуу! Yхибyyн ябахадаа, минии yгэ соо ябадаг бэлэйш, харин yбгэрхэ наhанайнгаа урда тээ миниингээ yгые дуулахаяа болижо, эрьюу хонин мэтэ болонхойш. Хyгшэрhэн минии
наhые хадын саана орохоёо тэгyyлhэн yдэшын наранай тyргэндoo
ошогшодол адли гэжэ мэдэ! Хожом хойно Саармашни дyy yгыдoo
шамда гомдохо. Тиимэhээ бэе бэедээ туhалалсажа, бyхы наhандаа
ябалсажа байха yхибyyд Саармадашье, шамдашье хэрэгтэй.
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Тиигээд лэ эхэ хyбyyн хоёрой хooрэлдooн энэ тэдыгээр дyyрэнтэбэ. Ринчин аяга сайгаа уугаад, hууриhаа бодоходоо:
– Би ажалдаа ошоод, энэ бэеэрээ ерэхэб. Нэгэ юумэ хyндэ захяа
hэм. Тэрэ хyмни ерээд байхадаа магад. Пётр Иванович манайда
ерэхэ, yшooшье хyн ерэжэ болохо. Заал соохи столдо эдихэ юумэ
нyyдээ табигты, – гээд, ажалдаа ошобо.
Эхын энэрхы энхэрэлые, урин зooлэхэн yгые hая болотор
yзooгyй Саарма Ринчимаагай ерэhэнhээ хойшо абари зангаа хубилжа, дуу шуутай, хyхюун ябадаг болоо юм. Тэрэ yнгэрэгшэ энэ
yдэшэлэн унтахаяа хэбтэhэн Ринчимаада ерэжэ зyбшooл абаад,
yбэртэнь орожо, толгойгоо сээжэдэнь няагаад, гараараа хyзyyдэхэдээ, yзэсхэлэнтэ hайхан yльгэрэй орондо орошоhон шэнги мэдэ
рэлдэ абтаад, аалиханаар хурхиршоо hэн. Тиихэдэнь yриеэ сээжэдээ хашан тэбэреэд унтаха саг хэзээ намда ерэхэ юм ааб даа гэhэн
уйдхар гуниглалай манан соо зyрхэ сэдьхэлээ шэмшэрyyлhэн Ринчимаа тэрэнэй зooлэхэн yhэтэй толгойе yнэрдooд, yргэхэ нойртоо
диилдэhээр унташоо hэн.
Суг хамта унтаад, эртэшэг hэриhэн Саарма абгайхамни ябашоогyй аабза гэжэ hанаад, нюурыень хараа hэн. Теэд харанхыда
тэрэнэй нюур хyсэд hайнаар харагдаагyй. Гэбэшье, баймга хyгшэн
эжы аба хоёройнгоо бодоод хубсалхада, тэрэ унтажа хэбтэhэн Ринчимаае таняад, hанаагаа амараашье hаа, дахин унтабал, абгайханайнгаа ябахада гээгдэхэеэ айжа, hэмээхэнээр унтариhаа гаража,
ooрынгoo таhалгада ороод, yyдыень шэбхэдээ hэн.
Саг аалихан yнгэржэ, гэр соо hаруул боложол байгаа. Эсэгэнь
яаралтайгаар эдеэлээд, ажалдаа ошоо hэн. Гансааран таhалгадаа
yлэhэн Саарма абяа аниргyй. «Ринчимаагай гэртээ хариха болоходо, Саарма уйдхар гуниглалда абтажа, уйлажа хэбтэнэ юм гy
даа, барhамни, хэн мэдэбэ», – гэжэ yглooнэй хоол бэлдэжэ байhан
Hама хyгшэн сэдьхэжэ, абяа шэмээгyй болошоhон аша басаганайн
гаа таhалга руу шэхэеэ табин, шагнаархаа бэлэй. Hаяшаг бодоhон
Ринчимаа эртээнhээ тyхеэржэ, абажа ябаhан хубсаhа хунараа аятай
ханаар эмхилжэ, чемодандаа ябталан хэбэ. Тyрyyн эндэ ерэхэдээ
саахар шабга болон бэлэг сэлэгээр дyyргэhэн чемоданиинь дундаршаhан байба. Тэрэ хабхагыень дутуу хаагаад, самолёдто болон автобуста hуухадаа чемоданайнгаа хyнгэн болоhондо хабархан баярлаба.
Hама хyгшэн заал соогоо орожо, Ринчимаагай хажууда ерээд:
– Энэмнай хаанаб? Юундэ дуугай болошобоб? – гэжэ аргааханаар шэбэнэн hураба.
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– Тэндэ, – гэжэ Ринчимаа шэбэнээд, толгойгоороо таhалгынь
yyдэн тээшэ зангаба.
Тэдэ хоюулан хyлнyyдэйнгээ yльмынyyд дээрэ гэшхэжэ, абяа
гаргангyйгooр таhалгынь yyдэндэ ошобо. Hама хyгшэн шэхэеэ yyдэндэнь няагаад, ашынгаа бархирhан, yгыень мэдэхэ гэжэ шаг
наархаба. Теэд хаалтатай yyдэнэй саанаhаа юуншье дуулданагyй.
– Ашахамни, yyдэеэ нээгыш, yглooнэй хоол бария. Ши тэндэ
юу хэнэш даа?
– Зай, удахагyй нээхэб.
– Yyдэеэ шэбхэдээд, юу хэнэш?
– Абгайхандаа бэлэг бэлдэжэ байнаб, таанадта харуулхагyйн
тула yyдэеэ шэбхэдээб, – гэжэ тэрэнэй шэнгэхэн хоолой yyдэнэй саа
наhаа соностобо.
– Ямар бэлэг шамдаа бэлэглэхэ гэбэ гээшэб даа, – гэжэ хyгшэн
шэбэнэhээр, аша басагандаа hаалта хэхэгyй гэhэндэл, хyлэйнгoo
yльмы дээрэ аргааханаар гэшхэлжэ, тэрэнэй таhалгын yyдэнhээ холодобо.
Ринчимаа шалын хахинахаhаа айhан юумэндэл, хyгшэнэй
гэшхэhэн газарта хyлoo аргаахан табиhаар, эдеэнэй таhалгада ороо
hэн. Yнишье болонгyй, Саарма тэндэ ороходоо, бэлдэhэн бэлэгээ
абгайхандаа yгooгyй бэлэй. Тэрэнэй ябаха дээрэ гy, али самолёдто
hуухынь урда тээ нюуса бэлэгээ бариха гэhэн байгаа бэзэ даа.
Магазинhаа юумэнyyдые худалдажа абахаяа ошоhон тэдэ хоёр
yнэтэй конфетэнyyдые болон сагаан, хара бухаанхануудые абаад
ерэбэ. Саарма эсэгэеэ yгылэн hураба. Hама хyгшэн аша басагандаа
Пётр Ивановичай болон эсэгынь ажалдаа ошоод ерэхэ дyтэлhэн тухай хэлэбэ.
Тэдэ гурбуулан эдеэ хоол бэлдэжэ, заал соохи стол дээгyyр табина. Ринчимаа эндэ олдодоггyй хоморой уhан жэмэс болон яблокануудые уhаар угаагаад, жалагар табаг соо хэбэ. Тиихэдээ Ринчимаа тэрээнhээ Саармада yгэбэ. Саарма уhан жэмэсyyдые амтархан
эдихэдээ, мyн хyнyyдэй ерэхэ болоhондо ехэл баяртай.
– Саарма, уhан жэмэсyyдые дууhан бy эди, айлшад ерэхэ ха юм,
– гэжэ хyгшэн амандаа хойно-хойноhоон хэжэ байhан аша басагаяа
хорибо.
Саарма уhан жэмэс эдихэеэ болёошье hаа, жалбагар табаг соохинуудые нюдэнэйнгээ шэгшэгээр хараад-хараад абана. Ринчимаа
Hама хyгшэнэй ooрынгoo таhалгада орохыень hамбаашалжа,
эсэгынь хаанаhааб даа столой шэмэг болгожо абаhан уhан жэмэсyy344

дэй нэгэ монсогорые абаад, Саармада hарбайба. Тэрэнэй амандаа
хэhэн жэмэсээ жажалжа yрдеэгyй байхада, саарhаар орёоhон юумэ
hугадаа хабшуулhан Ринчин гэртээ оробо. Саарма мэгдэhэндээ,
тэрэнээ бyхэлеэр залгижархиба.
Бyдooр орёоhон юумэеэ эльгэндээ хашажа тэбэриhэн Hама
хyгшэн ooрынгoo таhалгаhаа гаража, Ринчимаагай хажууда ерээд:
– Ринчимаа, хyнhoo бэлэг абахадаа, заабол hуудаг юм, – гэжэ
хэлэбэ.
Hама хyгшэн бyдoo задалжа, зooлэржэ сагаан yнгэ ороторнь
элдэhэн орын годонуудые гаргажа, альган дээрээ табижа, Ринчимаа
гай урда ошоод:
– Эдэ годонуудаар ooртoo гутал оюулаарай. Yбэлэй хyйтэндэ
хyлнyyдшни «энеэлдэжэ» ябуужаг, – гэжэ хэлээд, тэрэ бэлэгээ hарбайhан альганууд дээрэнь табиба.
Ринчимаа тэрэ бэлэгыень дээшэнь yргэжэ, магнайдаа тулган
абаашажа мyргooд, баяр баясхалан хyргэбэ. Ринчин альгаа ташаба.
Саармашье альгаа ташажа байhанаа болёод:
– Хyгшoo, юун гэнэ гээшэбта? Хyлнyyд энеэлдэдэг юм аал? –
гэжэ hурахадаа, нюдoo бэлтылгэжэрхёод, урдаhаань гэтэшэбэ.
Саармаhаа бэшэн булта хyхюунээр энеэлдэшэбэ. Харин тэрэ
ушар удхыень ойлгуулыт гэhэндэл, ехэшyyлые ээлжээгээр харашаба.
– Саармахан, «yбэлэй хyйтэндэ хyлнyyдшни дулаан ябаха» гэжэ
хyгшэн эжышни хэлэбэл даа, – гэжэ Ринчимаа хэлэбэ.
– Аа-а, тиигэжэ хэлэнэбты! Хyгшэн эжы, оротодой хyгшэнhoo
дутуугyй таабарилан хэлэдэг байналта, – гээд, бэлэг yгэлгэн эхилбэ
гэжэ ойлгоhон Саарма гyйдэлooрoo ooрынгoo таhалгада оробо.
Ринчимаагай hууриhаа бодоогyй байхада, Ринчин урдань
ошожо, орёоhон саарhаяа задалаад, yбэлэйнгээ дэгэлдэ заха хэ
хыень сагаан yнэгэнэй арhа бэлэглээд:
– Захил хэгшэ хyмни yрдижэ ерээ. Гэртээ тэрэниие урихадамни,
хожом орохо тухай хэлээд, ерэбэгyй, – гэбэ.
Саарма энеэбхилhээр ooрынгoo таhалгаhаа гаража, ара нюргандаа нюужа бариhан саарhануудаа Ринчимаада yгooд:
– Оротондо ошоhон тухайгаа зурааб. Yшooшье hайнаар зураха
аад, яарааб, – гэжэ хэлэбэ.
Ooрынгoo зураhан зурагhаа бэшэ юумэн Саармада хаанаhаа
байхаб даа. Саарма зураhан зурагуудаа хooрэхэеэ Ринчимаагай yбдэг дээрэ hууба. Ринчимаа тэрэниие нэгэ гараараа тэбэреэд, хоюу345

лан тэдэ зурагуудай нэгэдэхиие харашана. Хyгшэн хyбyyнтэеэ тэдэнэй ара нюрганда зогсобо. Нэгэдэхи зураг дээрэ оротодой урса
отогууд, тэдэнэй хажууда хyнyyд зураатай. Саарма хургаараа заажа байжа, тэрэ зураг дээрэ хэд байhые хooрэнэ. Хоёрдохи зураг
дээрэ гар гарhаа барисалдаhан хоёр хyн зогсоно. Тэдэ Ринчимаа
Саарма хоёр болоно. Гурбадахи зураг дээрэ Хойто Мyльhэтэ далай, хабсагай болон шубууд зурагданхай.
– Эндэ сагаан баабгайнуудые зурахаяа мартааб, – гэжэ Саарма
хэлэбэ.
– Хамаагyйдoo, шинии зурахаяа мартаашье hаа, бидэнэр hанана бэзэбди. Ямар гоё hайханаар зураба гээшэбши. Эдэ зурагуудыешни ханадаа yлгooд байхаб. Hайнши даа, баярлааб. Ши зурагшан болохо бэлигтэй байнаш, – гэжэ Ринчимаа магтаад, тэрэнэй
толгойдо уралаа хyргэн yнэрдэбэ.
– Би зурагшан бэшэ, артистка болохоб, – гэжэ Саарма эрид шии
дэнгеэр хэлэбэ.
– Юундэ артистка болохо гэнэш? – гэжэ Ринчимаа hонирхобо.
– Наада харагшадай баярлалганда, альга ташалганда дуратайб. Илангаяа наада харагшадай хyл дээрээ бодоод, альгаа ташалганда…
«Магад ерээдyй сагта артистка болохо аалам, хэн мэдэбэ.
Эхынгээ харгыгаар ошохо басаган гээшэл хаш», – гэжэ Ринчимаагай сэдьхээд, бэлэгyyдээ чемодандаа эмхилэн хэжэ байхада, Ринчинэй ажалай машина болон yшoo нэгэ машина хоёр гэрэйнь газаа
ерээд тогтошобо. Ноёдойнгоо гэртэнь оронгyй, газаань хyлеэдэг
тэдэ жолоошод машина соогоо yлэбэ. Машинын ерэхые гэртээ
хyлеэжэ байгшад хyл хooрсэг табилдажа, бултааран бэлдэhэн халуун эдеэ хоолоо заалайнгаа стол дээрэ табиба.
Пётр Иванович гэртэ оромсоороо, столоор дyyрэн эдеэ хоол
хараад:
– Yдын хоол бариха гээд, yдэшэлгэн дээрэ тудабаб, – гэжэ шог
наадатайгаар хэлээд, баряад ябаhан томошог арhан сyyмхэеэ нээжэ,
тyрyyн сонгооhон болон дабhалhан хоёр загаhа, удаань шампанска
гаргажа, тэдэнээ стол дээрэ табяад, бyгэдэниие мэндэшэлээд, хоёр
гараараа Ринчимаагай гарыень хашан барижа: – Би – Шоноев Пётр
Иванович гээшэб, – гэбэ.
– Ринчимаа Дугаровна.
– Айлшанай танайда ерэхэдэ уулзаагyй аад, хyлисэгты, ябахадань уулзахаяа ерэhэндэмни. Эндэ би бэшэ, харин Ринчин Балданович зэмэтэй юм. Ринчин Балданович айлшанаа намтай танилсуул346

хагyй гэжэ нюуhан байгаал ха. Теэд шyбгые мэшээг соо нюухагyйш.
Ринчин Балданович энэ yглooгyyр хэлээ, – гэжэ шог зугаатайгаар
хэлээд, сyyмхэ сооhоон сагаан yнэгэнэй элдэhэн арhа гаргажа, Ринчимаада бэлэглэбэ.
– Аба эгээл иимэ yнэгэй арhа абгайханда бэлэглээ, – гэбэ Саарма.
– Yлyy болохогyй байха. Нэгээрнь заха, нyгooдooрнь малгай
хээрэй, – гэжэ Пётр Иванович Ринчимаада хэлээд, Саармын толгойе эльбээд, хооhон хундагануудые стол дээгyyрээ табижа байhан
Ринчиндэ дyтэлбэ.
– Столой эхиндэ гаража hуугты, – гээд, Ринчин баруун гараараа hууха hуури тээшэ зааба.
Саарма тэрэнэй харгыень хаажа урдань тогтоогоод:
– Минии гар баряагyйлта, – гэжэ зэмэлээд, гараа hарбайба.
– Хooрхэй, бармамни, хyлисэ. Шинии гарые эгээн тyрyyн барижа мэндэшэлхэ аад, мартааб. Гарыешни баряашьегyй hаа, толгойешни эльбэжэ мэндэшэлээ hэм, – гэжэ Пётр Иванович зэмэеэ
сагааруулжа хэлээд, баруун гараараа гарыень барижа, нyгooдooрoo
толгойень эльбээд, гэрэй эзэнэй заажа харуулhан стул дээрэ hууба.
Hама хyгшэн Пётр Ивановичай асарhан загаhануудые хэршэжэ, жомбогорхон амhартада хээд, тэрэнээ стол дээрэ табиба. Тэдэнэр стол тойрожо hууба. Бэе бэеhээн таhархаяа болиhон Саарма
Ринчимаа хоёр зэргэлбэ.
– Энэ шампанска аэропортдо «пyс» гyyлyyжэбди. Эдэ хоёрые
эндээ уухадамнай yлyyшье гараха аалам, – гээд, хyл дээрээ зогсоhон
Ринчин hула улаан архяар хундагануудаа дyyргээд, нэгыень гартаа
абаба. – Хyндэтэ нyхэдyyд, Ринчимаагай ябахынхиие, хyрэхэ газартаа hайн ниидэжэ хyрэхын тyлoo бариябди. Хyдэлжэ байhан газартаа hайн ажаллыш даа.
Тэндэ hуугшад хyл дээрээ бодожо, улаан архитай хундагануудаа
нэшэлдyyлбэ. Саарма эсэгэ абгайхан хоёроо ээлжэлyyлэн байжа хараад:
– Намда, – гэжэ гомдолтойгоор хэлэбэ.
– Хooрхэй, бармадамни нэшэлдyyлхэ юумэн yгы аал? – гэжэ
Пётр Иванович hураба.
– Байха, байха, – гэжэ Ринчимаа мэгдyyгээр хэлээд, хундагатай
архияа стол дээрэ табижа, тyргэхэн эдеэнэй таhалгада орожо, магазинhаа асарhан жэмэсэйнгээ шyyhэ хооhон хундагатайгаар баряад
ерэбэ.
Ринчин басагандаа жэмэсэй шyyhэ аягалба. Тэдэнэр баярлаhандаа нюдoo ялалзууhан Саарматай нэшэлдyyлбэ.
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– Басагамни, yгэ хэлыш даа. Абгайхандаа hайниие харгыдань
хyсыш даа, – гэжэ Ринчин гуйба.
– Абгайхан, хэзээ ерэхэбта? Бидэ таниие хyлеэхэбди. Нэгэ hара
тухай эндэ байбал, yдэр, hyниие илгаруулхын аргагyй yзэгдэл хараха байгаат, – гэжэ Саарма халаглангяар хэлэбэ.
– Хойто жэл дулаан болоходо, амаралтаяа абаад ерэхэб даа, –
гэбэ Ринчимаа.
Булта духаряануудаа хyнтэрyyлээд, эдеэлшэбэ. Пётр Иванович
халуун эдеэнhээ ама хyрooд:
– Та яатараа яарабат? Эндэ ерээ хадаа, нээрээшье, yдэр, hyниие
илгаруулхын аргагyй гоё hайхан yзэгдэл хараха байгаат. Наран хадын саана ороходол гээд, зyyн зyгhoo гарадаг юм. Тиихэдэнь га
заамнай yдэр, hyниие илгаруулхын аргагyй hаруул байдаг, – гээд,
Пётр Иванович хyл дээрээ бодожо, ээлжэтэ духаряагаа гартаа
абаба.
Уула хаданууд,
Уhан мyрэнyyд дээгyyр ниидэжэ,
Улаан-Yдэеэ хyрыт даа.
Аян замдаа ядарангyй,
Аятай зохидхоноор газарта буугыт даа!
Hама хyгшэнэй богонихоноор yреэлээ Ринчимаагай харгы замда
хэлэхэдэнь, гурбадахи духаряа барилган болобо. Ринчимаа бултанhаа тyрyyн hууриhаа бодожо, Пётр Николаевичай бэлэг болон
энэ-тэрэ юумэнyyдээ чемодандаа хэбэ. Газаашаа гаралган эхилжэ,
Ринчин тэрэ чемоданииень абаба. Бултанhаа тyрyyн газаашаа гараhан Пётр Николаевич машинынгаа арын yyдые нээгээд, гараа
дэлгээн заажа, хyтэрэлдooд ябаhан Ринчимаа Саарма хоёрые hуухыень уриба. Тэдэниие yдэшэhэн хоёр машина hубарилдаhаар
аэропортдо ерэбэ.
Багахан самолёдоор ниидэхэ пассажирнууд болон yдэшэгшэд
аэропортын газаагуур бyлэг-бyлэгooрoo обооролдон хooрэлдэнэ.
Гурбан хyн тэдэндээ холо бэшэхэнэ байhан самолёдые ниидэлгэндэ
бэлдэнэ. Пассажирнууд проводник эхэнэрэй самолёдто hуулгахаяа
дахуулжа абаашахые хyлеэнэ.
Пётр Николаевичай шампанскаяа нээхэдэ, досоохи архинь сагаан хoohэтэйгooр тэрэнэй хоолойгоор гараба. Жолоошон хyбyyн
бэлдэжэ баряад байhан хоёр аягаяа тодобо. Тиигээд тэрэ ниидэхэеэ
байhан эхэнэртэ Hама хyгшэн хоёрто yгэбэ.
– Урдандаа шампанска hайнаар нээгшэ бэлэйб. Ехээр шэлтэй
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архияа хyдэлгэhэн байбал хаб, шэлэйнь хахадсаа хyрэтэр адхаршабал, – гэжэ Пётр Николаевич шаналангяар хэлэбэ.
Hама хyгшэн тэрэнэй yгыень тодожо абаад:
– Hайн гээшэ, орон дэлхэйдээ хyртyyлбэ гээшэш, – гэбэ.
Жолоошон хyбyyн машинынгаа нээлтэтэй yyдээр сээжэсээ
ороод, хилээмэнэй зyhэм дээрэ табиhан сонгоохон колбаса шампанска уугшадта hарбайба. Тэдэ машинануудай жолоошодой нэгэн
хооhон аягануудые, нyгooдэнь хазаха юумэнyyдые баринхай. Волков гурбан эрэшyyлдэ yлэгшэеэ хубааба. Тэдэнэрэй хундагануудаа
хооhолоод хooрэлдэжэ байхада, проводник эхэнэр пассажирнуудые дахуулаад, самолёт тээшэ шамдуухан алхалшаба.
Ринчимаа тyрyyн Саармые, удаань хyгшэн эжыень тэбэрижэ
таалаад, эрэшyyлэй гар бариба.
Ринчин тэрэнэй чемодан машина сооhоо абаад:
– Би самолёт хyрэтэр yдэшэhyyб. Таанад эндээ байгты, – гэбэ.
– Бишье тантай абгайханаа yдэшэлсэhyyб! – гэжэ Саарма дурадхаба.
– Болохогyй! Абыешни тэрэ хyрэтэр табиха, yгынь мэдэгдэ
нэгyй. Эндэшни буутай шуутай харуулшад байха, – гэжэ Hама хyгшэн хэлээд, «эсэгэ абгайхан хоёроо дахажа ябашана аа гy» гэжэ
айхадаа, ашынгаа гарыень шангашагаар бариба.
Ринчимаа самолёдто дyтэлooд, ара гэдэргээ эрьежэ хараад, гараа арбагануулба. Саарма арбагануулжа байhан гараа амандаа
абаашажа гурба дахин таалаад, альгаяа Ринчимаада харуулба. Хэн
тэрээндэ агаараар таалалдагые заагаа юм? Магад, эсэгэнь самолёдоор холо ниидэхэдээ, агаараар тиигэжэ басагаяа тааладаг байжа
болоо.
Тyрyyшын пассажирнууд проводник эхэнэртэ биледээ харуулаад, набтархан гэшхyyрээр дээшээ гаража, самолёдой yyдээр
ороходоо, харагдахаяа болишоно. Ринчимаа биледээ проводник
эхэнэртэ харуулаад, гэшхyyрэй доодо тэбдэгтэ гаража, yдэшэжэ
тээ саанашаг yлэгшэдтэ гараа арбагануулба. Тиигээд тэрэ Ринчинhээ чемоданаа абаад, yшoo дахин ара гэдэргээ хаража, гараа
арбагануулhаар, харагдахаяа болишобо. Hyyлшын пассажирай
самолёт соо орохолоор, yyдэн хаагдажа, моторнуудынь хyyесэ
хyнхинэжэ, байраhаа хyдэлхэлooрoo, тyргэндoo орожо, агаар
ooдэ дэгдэбэ. Yдэшэгшэд гараа арбагануулан, набтархан хорёогой саана yлэбэ. Саармын досоо гуниглал ерэжэ, нюдoo уhатуулжа, аалиханаар hугшаршаба.
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– Абгайханшни дахин ерэхэ даа, бy бархира, – гэжэ Hама хyгшэн ашаяа аргадаба.
Hyyлшын хэдэхэн yдэрнyyдтэ Ринчимаатай эжэлшэжэ, таhаршагyй ханинар болоhон Саарма нюдoo аршан-аршан байжа:
– Хэзээ ерэхэб? – гэжэ hураба.
– Хойто жэл… амаралтада гарахадаа, – гэжэ Hама хyгшэн
ашынгаа гуниглаhан сэдьхэлые тэгшэлэн харюусаба.
– Аяар хойто жэл гэжэ гy? Ямар удаан юм…
3
Yдэр хоногууд Саармада ута болошоhон шэнгеэр yзэгдэжэ,
гурбан hара yнгэрooд байхада, тэдэнэртэ Ринчимааhаа посылка
ерэбэ. Баярлаhан тэдэнэр hонирхон хаража, тэрэ посылка тойрошобо. Ринчимаа Hама хyгшэндэ сайбар боро, Ринчиндэ хyрин сэмбээр оёhон тyхэреэн малгайнуудые, Саармада богони хормойтой
плати, тyриитэй боробтор yмдэн болон туфли бэлэгyyдые эльгээ
hэн байба. Посылкын оёорто yнэтэй-сэнтэй конфедyyд хэбтэбэ.
Саарма абаhан бэлэгyyдээ эсэгэ хyгшэн эжы хоёрhоон харамнажа
hугадаа хабшуулаад, yшoo юун байгшааб гэжэ удаадахи юумэ хаража байhанаа, конфедyyдэй хэбтэхэдэнь, эльгээhэн хубсаhануудыень yмдэжэ yзэхэеэ ooрынгoo таhалгада бушуухан оробо. Посылкын оёорто хэбтэhэн конфетэнyyдые Ринчинэй гаргахада, багахан
саарhанда орёоhон нэгэ юумэн байба. Тэрэнэй тэрэ саарhые задалхадань, хyзyyндээ зyyдэг алтан гэнжэ гаража ерэбэ. Эхэ хyбyyн хоё
рой тэрэ гэнжэ hайхашаан, yнэтэйрхэн хаража зогсоходо, Саарма
богони хормойтой плати бэлэгээ yмдэнхэй юумэ таhалгаhаа гараба.
– Yy, ямар hайхан плати бэлэг эльгээгээ гээшэб! – гэжэ Hама
хyгшэн hайшаажа, гараа урдаа наманшалан бариба.
Саарма ташаагаа тулаадшье, гарнуудаа доошонь табяадшье
тэдэнэй урда эрьелдэжэ байжа hайрхан харуулаад:
– Энэтнай хашхараанай hyyлшын моодо гээшэ, – гэжэ хэлээд,
заал соохи томо гэрэлэй урда эрьелдэжэ байжа, ooрыгoo харана. –
Мyнoo таанадта хашхараанай hyyлшын моодын тyритэй yмдэ харуулhууб.
– Минии басаган, шинии абгайхан шамда энээниие эльгээгээ
байна, – гээд, Hама хyгшэн альган дээрээ табиhан хyзyyндээ зyyдэг
алтан гэнжэ харуулба.
– Алтан гy, али мyнгэн гэнжэ оротон yбгэнэй бэлэглэhэн
hахюуhанда абаха тухай намда хэлээ hэн. Ямар hайн юм! Энэ на350

мар классайхидни энээнииемни хорхойтон хараха, – гээд, Саарма
тэрэ гэнжэ абахаяа hарбайба.
– Алта зyyхэшни шамда эртэ. Yшoo томо болоходоо зyyхэш, –
гэбэ Hама хyгшэн.
– Тэрэ yбгэн намда бэлэглэхэдээ, хyзyyнhээ абангyй, хаянгyй,
энэ hахюуhа зyyжэ ябаарай – гэжэ хэлээ hэн.
– Хyзyyнhээ абаа ха юмши. Hур ооhортой тэрэ hахюуhаншни
хэдэн хоногто стол дээрэш хэбтэнэ hэн. Тэрээн шэнги алтан гэнжэтэй hахюуhаяа хаяхаш, мyнooдoo тэрэ hур ооhортойнь зyy, – гэжэ
Hама хyгшэн хорин байжа ойлгуулба.
– Абгайхан ябахынгаа урда тээ магазинhаа алталмал сайр
гэнжэ худалдажа абаад, янтарь шулуун hахюуhандамни хээд yгoo
hэн. Абгайханай ябаhан хойно тэрэ гэнжыень гээхэ, хаяхагyй гэжэ
hур ооhороорнь hэлгээд, бэлэгыень холо хадагалаа hэм. Минии
томо болоходо, тэрэ hахюуhанайш сайр гэнжыеш алтан гэнжээр
hэлгэхэб гэжэ хэлээ hэн. Хоёрдохи класста ороходоо, классайхидтаа hайрхаха зyyдхэлтэй болобоб даа! – гэжэ Саарма ехэ баяртайгаар хэлэбэ…
Тэрэ жэлэй hуралсал, мyн удаадахи жэлшье yнгэршэбэ. Саарма
абгайханаа, Ринчин тyрyyшынгээ инагые сэдьхэлдээ хyлеэhээр зан
даа. Тэдэнэй хэнииншье ерэбэгyй. Басаганайнгаа хэды хyлеэгээ,
дурдаашье hаань, Ринчин бэшэг бэшэхэеэ болиhон Ринчимаае хубиингаа нyхэр оложо, хадамда гараа ёhотой гэжэ hанахадаа, тyрэ
найртаа уряагyйдэнь, халта гомдоо hэн. Хэрбээ тэрэнэй уряа hаань,
басагаяа дахуулаад ошохо hанаатай байгаа бэлэй.
Удаадахи он жэлнyyд урилдаhан юумэндэл хойно-хойноhоо
yнгэрнэ. Саарма арбадахиие дyyргээд, Хойто зyгэй yсooн тоото
арадуудай институдта орохоёо Ленинград хото ошоhон аад, тэндэхи А.Вагановагай нэрэмжэтэ Хореографическа училищида ороо
hэн.
Тэрэнэй hураhан жэлнyyдшье хойно-хойноhоо yнгэржэл байгаа. Харин бага балшар наhанhаа хойшо yндылгэжэ томо болгоhон
хайрата хyгшэн наhа баража, Тобогорой hy-hаалиин хажуудахи
тахяагай yндэгэн шэнги дyрсэтэй багашаг хадын бооридо яhаяа
амаруулан хэбтээ hэн. Ринчин аяар холо hуража байhан басагандаа
дуулгаха гээд, ажалайнгаа хyнyyдтэй, эгэшэ, хуряахайтаяа зyбшэн
хooрэлдooд, hуралсалыень hаатуулхагyй гэлсэжэ, телеграмма
yгooгyй бэлэй. Hyyлдэ эсэгынгээ бэшэгээр тэрээн тухай дуулгахадань, Саарма бyхэли yдэр уйлаа hэн.
Тэрэ зунайнгаа ута амаралдада ерэхэдээ, хyyртэнь зорюута
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ошожо, толгойгоо гунхуулан, баригдахаяа болиhон нулимсаяа хармаанайнгаа пулаадаар аршан-аршан, ухаа оротороо хормойhоонь
баряад дахасалдаhан хyгшэн эжыгээ hанан-hанан зогсоо hэн. Училищиеэ дyyргээд, тайзан дээрэ наадаха тyрyyшынгээ премьерэдэ
урижа, баярлуулха тухай баhал hанажа байгаа.
Саармын училищи дyyргэхэ жэлдэ СССР гyрэн yгы боложо,
тyрyyн хyдoo ажахы, завод болон фабриканууд, тэрэ тоодо искусство болон литература хyшэр байдалда орожо эхилээ. Залуушуулай
олонхид урданайнгаа мэргэжэлые орхижо, дэлгyyрнyyдтэ наймаашад болоно. Санкт-Петербургын болон Россиин оперо ба баледэй
театрнууд hаяхан училищи дyyргэhэн Балданова Сарма Ринчиновнае уряа бэлэй. Теэд тэрэ пенсидэ гараhан эсэгэеэ гансаарыень
орхёод хаанашье холо ошохогyй гэжэ ooрoo ooртoo yгэhэн тангаригтаа хyрэжэ, Саха-Яхадтаа бусажа, тэндэхи оперо, баледэй театрай ажалда ороо hэн.
Удангyй Саарма хадамда гаража, нарайтай болобо. Тиихэдэнь
Ринчин тэрэ yхибyyень энхэргы hайханаар харууhалжа эхилбэ.
Yхибyy харууhалдаг ажал Ринчиндэ мартагдаашье hаа, урданайнгаа дyй дyршэлые дахин hэргээжэ, yндэр наhанайнгаа жаргалые
yзэhэндэл, ooрыгoo тоолоно.
Басаганайнгаа суг хамта ажалладаг yбгэнтэеэ yглooгyyр ажалдаа ошоод, yдэшэлэн орой гэртээ бусатар, хooрхэн зээ басагаяа
бyхэлиин yдэр гэрээ hахижа yлэхэдoo, «басаган хyн хариин» гэлсэдэг yгые hанаандаа оруулаад, угаа yргэлжэлyyлхэ хyбyy yгыдoo
зyрхэеэ шэмшэрyyлбэшье: «Хooрхэн зээ басагамни хyбyyн дахуултай байhай даа»,– гэжэ тэрэнээ байд гээд лэ шэбшэhээр, нэгэ
таhалгатай байрадаа байхадань, гурбан жэл yнгэршэбэ.
Тэдэ дyрбэндэ нэгэ таhалгатай байра багаданхай. Ринчинэй
хyрьгэн басаган хоёр олон таhалгатай байратай болохын тyлoo
ябуулга хэнэ, теэд тэрэ ябуулгань бyтэнэгyй. Тэрэнэй хyрьгэн басаган хоёр бэе бэетэеэ урин зулгыгаар хooрэлдэдэг аад, hyyлэй yедэ
хyйтэршэнхэйнyyд...
Ринчин гурбатайхан зээ басагаяа yглooгyyр yхибyyдэй саадта
абаашадаг, yдэшэлэн тэрэнээ гэртээ асардаг; эдихэ, ууха эдеэ хоолой зyйлнyyдые магазинуудhаа худалдажа абадаг; yдэшын хоол
бултандаа бэлдэдэг болобо. Тиихэдээ сайханаа уугаад, бyхэлиин
yдэр гэртээ гансааран hуудаг болоhон тэрээндэ сагшье ошожо
yгэхэеэ болинхой. Телевизор удаан харахадань, тэрэнэй толгой
мэнэржэ, сабиргайнуудынь луг-луг сохилдог, залуушуулай хаа-яа
гэмэрэлдэхэ, хэрэлдэхэдэ хашардаг болошоо. Yхибyyдэй наадан352

хай болон хyyхэлдэйгээр oohэдыгoo hамааруулагшадал, Ринчин
Саяанатаяа хooрэлдэжэ, нааданхайгаарнь наадалсажа, унтахынгаа
урда тээ саг эльгээнэ.
«Hайн байра эдэнэртэ хэзээ yгэхэ юм даа? Ажалтай байхадаа,
би хyн зон соо ябахадаа, yдэр хоногуудай yнгэрхые мэдэгшэгyй
hэм. Хyн гээшэ амидаралдаа нэгэ баяжажа жаргадаг, нэгэ yгыржэ
доройтодог хуби заяатай. Намда хамаг бyхы юумэн хуу бии шэнги.
Теэд юун намда дутанаб? Юун?.. Хooрэлдэжэ, сайгаа хамта уужа
байха хyгшэн бэшэ аал? Ешигмаа наhанайнгаа амаралтада yни гараа ёhотой. Мyнoo тэрэ yнooхи гэртээ ажаhууна ха гy? Ешигмаашье, Ринчимаашье бэшэг бэшэнэгyй. Тэдэнэр hанаандамни юундэ
ородог болошобо гээшэб?.. Магад, тэдэнэр хубиингаа нyхэрые
олоод, жаргалтай hайн hуухадаа, намайешье, Саармыешье мартаа
бэзэ даа. Hаянай юундэ толгоймни yбдэдэг болошооб? Гэнтэ дуугаржа шадахаяа болишуужаб. Эртээнhээ басагандаа захяа yгэнyyдээ хэлэжэ байха байна, юуншье боложо магад. Yгы, юундэ yхэл
тухай бодонобиб?.. Газаагуур ябажа, сэбэр агаараар амилаад ерэхэ
байна»,– гэжэ Ринчинэй сэдьхэжэ, телевизорэй хаража hуухада, гэрэйнь yyдэн нээгдээд, Саарма оробо.
– Ши ажалhаа эртэ юундэ ерэбэш? Халуун сайhаа бэшэ юумэн
yгы... Саяанаяа саадhаань асараад, yдэшын хоол бэлдэхэб даа, –
гэжэ Ринчин хэлэбэ.
– Аба, гурбан таhалгатай болбосон тyхэлтэй байра yгэхэ болоо! – гээд, Саарма эсэгэеэ хyзyyдэн тэбэрижэ таалаба. – Паспорт
болон данса саарhанууд хэрэгтэй болоо.
– Амаршалнаб! Ямар ехэ баяр гээшэб!
– Аба, намтай нэгэ таhалгада байдагаа hанана гyт? Мyнoo
Саяанатай нэгэ таhалгадамнай байдаг болохот, – гээд, Саарма
данса саарhануудаа бэдэршэбэ.
Ринчин юушьеб бэдэржэ, олоод, басагандаа дyтэлбэ. Саармашье бэдэрhэн юумэнyyдээ оложо, сyyмхэдээ хэбэ.
– Басагамни, шамда дамжуулха юумэтэйб, – гэжэ Ринчин хэлэхэдээ, бyдтэ орёоhон шэжэр алтан бэhэлиг гаргажа, басаганайнгаа хурганда зyyбэ. – Энэ бэhэлиг тyрэ найрташни зyyжэ ядаагyйб.
Эжыншни эжы – Хэшэгмаа хyндooр yбшэлooд хэбтэхэдээ, намайе
больницада дуудажа ерyyлээд: «Басаганайм басаганда yгooрэй», –
гээ hэн. Тиихэдэ ши hаял энэ дэлхэйдэ мyндэлooд байгааш. Юундэ
басаганайм басаганда гээб гэхэдэ, яларhан-толорhон юумэндэ дуратай шинии тyрэhэн эхэ бэлэглэhэн энэ бэhэлигыень тоогоогyй,
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хургандаа зyyгээшьегyй. Хэрбээ хyгшэн эжыншни басагандаа бэлэг
лээ hаань, энэ бэhэлиг хаанаб даа хаясаанай хэбтэхэ гy, али хаягдаха байгаал ха. Энэ – юрын бэhэлиг бэшэ. Эхэнэрнyyдэй угыень
дамжажа ерэhэн бэhэлиг гээшэ. Хyгшэн эжышни yншэн басаган
байгаа юм. Холын холо нютагhаа бодхуултажа, «Байгал далайн»
бэри гэхэ гy, али Мягмарай hамган боложо, Энхэ-Нугада ерэhэн
байгаа. Хэшэгмаагай эхынь нэрэ мэдэнэгyйб. Баян айлай барлаг
боложо, зобохо тулихые, yлэн хооhые yзэhэн тэрэ эхэнь наhа барахадаа, ори гансааран yлэхэеэ байhан басагандаа: «Yлэн хооhоор гy,
али yбшэлжэ ядархадашни, хэншье шамда туhалхагyй. Тон ядалдаха сагай ерэхэдэ, энэ бэhэлигымни худалдаарай», – гэжэ хyгшэн
эжыншни эжы басагандаа хэлэhэн байгаа. Шинии yбгэндэшье, хэндэшье энээн тухай хэлээгyйб, энэ бэhэлиг харуулаагyйб. Мyнoo
эхэнэрэй уг дамжадаг энэ бэhэлиг шинии хурганда зyyбэб, хэлэhэн
захяаень дамжуулбаб. « Хожом хойно энэ бэhэлиг хоёрдохи yемни
болохо Саармын хадамда гарахадань, хургандань зyyгээд, хаса
рыень таалаарай»,– гэжэ хyгшэн эжыш гэрээд yгэеэ намда хэлээ
hэн, – гээд, хасарыень таалахадаа, нюдoo уhатуулба…
Yнишье болонгyй, хyрьгэн басаган хоёрынь гурбан таhалгатай, халуун, хyйтэн уhатай болбосон гэртэ зooжэ, суг хамта хyдэлдэг хyнyyдээ, наhанайнгаа амаралтада гараад, Тобогоройнгоо hyhаалиин хотондо байдаг абынгаа эгэшэ yбгэн хоёрые шэнэ байраяа
толлолгодо уриба.
Ехэ найр эхилжэ, хотоймо ехэ эдеэ хоол табиhан столой саана
hууhан айлшад амаа халахадаа, мyрысэhэн юумэдтэл, oohэд oohэдынгoo арадай дуунуудые дуулаба. Тyрэhэн эхэ нютаг, тyрэлхи хэлэнhээ hайхан юумэн хорбоо энэ дэлхэй дээрэ хаана байхаб даа?
Тэндэ hуугшад Тобогорhоо ерэhэн айлшадые буряад арадайнгаа
дуу дуулахыень гуйба. Hама хyгшэн хаа-яахан урданайнгаа дуу дуу
лагша бэлэй. Аша басаганайнгаа энэ баярта олохон жэлэй саана
наhа бараhан тэрэнэй байлсаагyйнь халагламаар. Юмжид, Магсар,
Дулма Нуралхаевна болон бусад Ринчин тээшэ хаража, тyрэhэн
эхынгээ орондо дуулахыень гуйба.
– Басаган хyрьгэн хоёройнгоо гурбан таhалгатай байра аба
hаарнь амаршалнаб! Ажалдаа hайн хyдэлhэнэйтнай тyлoo таанадта
ордон мэтэ байра yгoo гээшэл даа. Шэнэ байраяа толлохоёо хамта
хyдэлдэг нyхэдoo, тyрэлхидoo урижа, oohэдынгoo баярые хубаалдажа байхадатнай, hайн hайхан байна. Дуулаха гэhэн дуумни уйтайшье, гунигтайшье дуун юм даа. Балшар бага наhандаа yншэржэ,
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баян айлай барлаг ябаhан Саармын хyгшэн эжы yнгэрhэн олон жэлэй саана энэ дууе дуулаагша бэлэй.
Ардагхан мориноймни хатархые
Адуундань табихаяа яагаашье юм даа.
Айдархан наhанаймни жаргалые
Абамни харахаяа яагаашье юм даа.
Эмнигхэн мориноймни хатархые
Эжэлдэнь табихаяа яагаашье юм даа.
Энээхэн наhанаймни жаргалые
Эжымни харахаяа яагаашье юм даа.
Хазаартал мориноймни хатархые
Хyдooдэл табихаяа яагаашье юм даа.
Хорёодхон наhанаймни жаргалые
Хоюулан харахаяа яагаашье юм даа.
Энэ дуунай аялга болон yгэнyyдые тэндэ hуугшад hайхашаажа,
альгаа ташаба. Саарма зyрхэ сэдьхэлээ хyлгyyлжэ, балшар бага
наhандаа yншэржэ, баян айлай барлаг боложо, зобохо, тулихые
yзэhэн хyгшэн эжыгээ hанаандаа оруулхадаа, хармаанайнгаа пулаадай шэгшэгээр нюдoo аршаад, эсэгынгээ hайхан хоолойтойе
тyрyyшынхиеэ мэдэбэшье, “афиша дээрэ нэрэ, обогоо бэшyyлжэ,
энэ наhанаймни жаргалай эхиие хараа, дуулаагyйл даа хyгшэн
эжымни” гэжэ hанан халаглаба, угайнь бэhэлигээр мэдэхэ болоhон
хyгшэн эжыгээ хайрлахадал гэбэ.
Шэнэ гэр толлолгын найрай сайлалган хахад hyни дyyрэбэ.
Yглooдэрынь Саарма сэдьхэл хyлгyyлмэ hайхан дуунай yгэнyyдые
эсэгэhээ hуража, блокнодтоо бэшэжэ абаба. Хyгшэн эжынгээ хэлэhэн захяае, урданай шэжэр алтан бэhэлигые, дууладаг дууе дурасхал болгон hанажа, нангинаар хадагалжа ябаха гээ бэлэй...
Тэрэ гэhээр хэдэн хоног yнгэрбэ. Саарма ажалhаа оройшог
гэртээ ерэхэ бyхэндoo, саадигта ябадаг басаганайнгаа унтажа хэбтэхэдэ, хасарыень дyмyyхэнээр таалаад, зээ басагаяа зохидоор
хyмyyжyyлжэ байна даа гэжэ сэдьхэн, эсэгэдээ баяр хyргэн, магтадаг байбашье, олон жэлдэ нютагаа ошоогyй хадаа hyyлэй yдэрнyyдтэ олон yгэгyй болошоод, дуугай hуухадань, эхэ нютаг болон
хорбоо энэ дэлхэй дээрэ yхибyyн наhанhаа наадажа yндыhэн yетэн
нyхэдoo yбгэрхэ наhандаа hанажа, уйдхар гунигта абтана гэжэ
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Саарма тухайлдаг болобо. Тиихэдээ тэрэ эсэгэеэ амаруулжа, баярлуулха тухай бодобо. Yбгэрhэн хyнэй жаргал намарай «шара набшын халуундал» адли богонихон байдаг бшуу.
Эсэгэеэ яагаад баярлуулха тухай хэдэн yдэр ухаагаа гyйлгэhэн
Саарма нэгэтэ иигэжэ дурадхан хэлэбэ:
– Аба, энэ зун бидэнэй амаралтада гарахада, танай нютагые,
Улаан -Yдэ, Байгал далайе харахаяа булта ошоё.
Ринчин басаганайнгаа энэ дурадхалhаа нюдэндoo ошо гал сасаруулан баярлашоод:
– Тиигэе, тиигэе. Би yшoo хyл дээрээ ябаа хадаа, таанадта тоонто
нютагаа, Улаан -Yдэ хотоёо, алдарта Байгал далайгаа харуулхаб,
yyри нyхэдтэеэшье уулзажа болохоб, – гэжэ хэлэбэ.
«Магад, минии аба Ринчимаатай, намайе хаяhан «хyхытэй»
уулзажа болохоб гэжэ hанабал хаш. Минии тyрэhэн эхэ тухай дурдаhанайшье yлyy даа. Харин Ринчимаа абгайхан, багахан байхадамни, манайда нэгэ дахин айлшалhанhаа хойшо ерэхэеэшье, бэшэг
бэшэхэеэшье болишоо. Ямар шалтагhаа юм, бy мэдэе. Магад,
эсэгымни харюугyй дуран уруу дэмыдэ жyдхэжэ ябаhанаа ойлгоод,
хадам харида гараа юм гy даа?» – гэжэ Саарма сэдьхээд, yбгэржэ
байhан эсэгэеэ хайрлашана.
Ринчин наhатай боложо ябахадаа, Саармаяа тyрэhэн эхэтэйнь
нюур нюураарнь уулзуулжа, эблэрyyлхэ, ooрooшье бyхы наhандаа
сэдьхэлэйнгээ оёорто хадагалжа ябаhан тyрyyшынгээ дуранай hайхан yгэ хэлэхэеэ hанадаг болонхой. Ешигмаае наhатай болоод, ори
гансааран байна гy, али нyхэртэй болонхой гy гэжэ hанаагаа зободогшье, атаархадагшье. Хэрбээ тэрэнэй гансааран hаань, хоюулан
сайгаа уужа hуудаг hаа гэhэн бодолдо абтадаг.
Харин мyнoo тэрэ басаганайнгаа хэлэhэн энэ дурадхалhаа
мэнэ-мэнэ холын харгыда ябахаяа тyхеэрэгшэдэл, хyлoo хyнгэдэшooд, хyрьгэн басаган хоёртоо бэлдэhэн yдэшын хоолоо халааха
гэжэ эдеэгээ шанадаг таhалгадаа оробо. Саарма эсэгынгээ yхибyyн
мэтээр баярлахые хаража, yбгэнтэеэ хамта толгойгоо дохилсон,
уриханаар энеэбхилдээд, унтажа хэбтэhэн басагаяа yyдэнэйнь заб
hараар шагаажа хараад, хубсаhаяа hэлгэхэеэ oohэдынгoo таhалгада
оробо.

356

Наймадахи бyлэг
1
Yдын наранай элшэ толон доро гансашье yyлэгyй Хyхэ Мyнхэ
Тэнгэри Байгал далай хоёр yнгэ зyhэеэ буляалдажа, Энхэ-Нугын
баруун тээхи ехэ уhан дээрэ наадан жаргана. Далайн жэжэхэн долгинууд налуу эрьеын элhэн талмайн захаhаа метр хахад болохогyй
зайда хyрooд, нойтон элhэн дээгyyрээ hолжорhоор, hаба руугаа
ороод, хатажа забдаhан газараа hooргэдэн эльбэнэ. Далайhаа hэрюухэнээр халта hэбшээлнэ. Энхэ-Нугын айлнуудай yсooхэн ямаад
болон тугалнууд далайн эрьеын зурагар элhэн талмайн зyyгээрхи
ногоондо бэлшэнэ.
Урдандаа эндэ олон yрхэтэ айлнуудтай ехэ тосхон байhанаа
hyyлэй жэлнyyдтэ yсooрэ-yсooрhooр, арбаад хyрэхэгyй байшан гэрнyyд yлэшэнхэй. Эндэhээ зooжэ ошоhон айлнуудай эзэгyй yлэhэн
гэрнyyд налшылдажа, сонхонуудайнь рама, yyдэнэй тотого болон
хулууданууд hанжалдашанхай. Тэдэнэй хото хорёонуудайнь гасуу
болон бахананууд yмхиржэ, hургаагтаяа суг унажа, газарта хэбтэнэ.
Совет засагай байхада, загаhа yсхэбэрилдэг, губшан олзоборилдог колхозой энэ тосхондо ерээдyйн халаан болохо залуушуулай шэнэ гэр барижа табиха газар олдодоггyй hэн. Харин мyнoo
хэнэйшье эзэгyйгooр хаягдаhан гэрнyyдые заhабарилаад, досоонь
миинтээр байдаг болоходонь, хамаагyй болошонхой. Мyнoo энэ
тосхон дyрбэ-табан айлнуудhаа бyридэhэн хотон болошоо юм.
Дайнай хyшэр хyндэ, yлэн хооhон тэрэ сагта бэеэ хyсэжэ ябаhан
yхибyyд, эхэнэрнyyд болон yбгэд, хyгшэд эндэ унаhан малгайгаа
абангyйгooр ажаллаа, ажаhуугаа юм. Мyнooшье тэрэ yеын хyнyyд
yлэн хооhон yхэлhoo Байгал далай загаhаараа, хажуудахи хyбшэ
тайга жэмэс, hархяаг болон hамараараа абараа гэлсэдэг. Тиихэдэ
yхибyyн ябаhан тэдэнэр мyнoo хyгшэршooд, эхэ hайхан байгаалияа, хорбоо дэлхэй дээрэ тунгалаг сэбэр уhатай, загаhаар баян
Байгал далайгаа орхижо хайшаа ошохоб даа.
Тарган, туршагар туранхай, нэгэ наhанай хоёр хyгшэд ЭнхэНугын баруун тээхи Байгалай зyyн эрье дээрэ ургадаг зэргэлээ гурбан нарhанай хажууда амhарынь доошонь харуулжа хэбтyyлhэн
модон онгосо дээрэ хooрэлдэжэ hууна. Бyдyyн шэнэhэн бахананууд
дээгyyр хабтагайнуудые зэргэлyyлэн дэбдижэ бариhан, эрьеhээ та357

бяад метр далайн уhа руу ороhон пирс тэдэ хyгшэдэй саана харагдана. Тэдэ хyгшэдэй дээрэнь hуугша онгосо мyнoo хэрэгсээгдэхэеэ
болёод, гэнжэшьегyй, yрoohэн хабhашьегyй юумэн хэбтэнэ... Хоёр
хyгшэд наранда халаhан целлофан туламуудтай элhэ яншадаг болошоhон yбдэгyyд дээрээ табяад жэгнэнэ. Тиихэдээ халуун элhээр
ямар yбшэнyyдые эмшэлдэг тухай хooрэлдэжэ, бага балшар наhанайнгаа ушаралта ябадалнуудые дурсажа, хyхюутэйгээр энеэлдэнэ.
Тэдэ хоёр хyгшэдэй шэг шарай хоёр ондоо. Тарган хyгшэн yе
наhаараа нюураа, урал амаяа, нидхэ болон хасараа шэрэ будагаар
гоёожо шэрдэдэггyй байhан тула, улаахан хасартай. Гэбэшье, толгойнь харахан yhэнэй ехэнхи хуби сайранхай. Нyгooдэ хyгшэн yе
наhаараа эдеэ хоолоо ехэ болгонгyй нэгэ хэмээр эдижэ, хотоёо агшаажархёод, yнooхил хэрмэн маряатай зандаа. Тэрэ хyгшэниие холоhоо харахада, гулдагар hайхан бэетэй, сэбэр hайхан шарайтай.
Урдандаа тэрэ yлyyсэ ехээр хасар, нидхэ болон уралаа будажа, наада
харагшадта, мyн гудамжын хyнyyдтэ hайхашаагдадаг байгаа. Харин мyнoo хажуудань ерээд харабал, нюурынь дутуу элдээд хатаажархиhан арhан мэтэ тоо томшогyй олон уршалаатай. Толгойнь
yhэн хара хyрин yнгэтэй аад, ургажа байдаг yhэнэйнь узуур yргэлжэдoo сайранхай. Тэдэ хоёр хyгшэд хажуудахи модонуудайнгаа
hyyдэртэ хороод байhан тугал болон ямаадаа харууhалан адуулжа
байhан тула, yе-yе тэдэнээ хараад абана.
Энэ тосхонойшье, мyн хото-городhоошье ерэhэн хyнyyд далайн тунгалаг hайхан уhанда ороод, налуу эрьеын талмайханай алтан шаргал элhэн дээрэ хара хyрин yнгэтэй болотороо наранда бэеэ
шаруулжа хэбтэдэг юм. Харин мyнoo тэдэ хоёр хyгшэдhoo бэшэ
хэншье yгы. Набша намаагаараа эндэхи агаар сэбэрлэдэг, далайн
уhанда нэмэри болон урдадаг горходтой эндэхи хада уулануудай
шэлбэhэтэ модонуудые хайра гамгyйгooр отолжо, хари гyрэнyyдтэ
худалдажа эхилhэнhээ хойшо далайн уhан багашаг боложо, эрье
дээрэнь хэбтэдэг элhэн талмайнууд ехэдэжэ байнхай.
Yнгэрhэн хэдэн жэлэй саана хотоhоо ерэдэг автобус тосхоной
зyyн тээхэнэ тогтоод, зyyгээрнь удаадахи тосхондо ошодог байhан
hаа, мyнoo табан yрхэтэ айлтай хотондо орохоёо болижо, хyнхэрэй
зyyн тээхи дабаан дээгyyр yнгэрдэг болошоо: эндэ ородог харгынь
yбhэ ногоондо дарагдажа харагданашьегyй...
Гэнтэ гурбан нарhадай hyyдэртэ зогсоhон ямаад юунhээшьеб
yргэжэ, халуун наранай элшэhээ хороhон газарhаа гараба. Даахидаа дарагдаhан шара нохой хyнхэрэй хойто тэбдэг тээшэ хараад
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hууhан хоёр хyгшэдэй хажууда ерэжэ, амар мэндэеэ айладхаhандал,
аалиханаар гиинажа, амгалан тайбанаар ерэhэнээ мэдyyлжэ, hyyлээ шарбаба. Тиигээд тэрэ, урданайнгаа танилнуудые танинагyй
аалта гэhэндэл, уйдхартайгаар нюдoo анисагааба.
– Yy, энэ ши Моряк гээшэ аалши?! Yгы болоhон аад, хаанаhаа
ерэбэш? – гээд, Мэдэгмаа тэрэнэй толгойе эльбэбэ. – Ешигмаа, танинагyй аалши? Танай нохойл! Хyгшэржэ, туража, зyдэрyy болошоо байнал!
Моряк нохойн Ешигмаагай yбдэг yнэрдэжэ, аалиханаар гиинахада, Мэдэгмаа сyyмхэ сооhоо пирожки гаргажа, тэрээндэ hарбайба. Теэд Моряк тэрэ пирожкииень yнэрдooд, абабагyй.
– Yлэн хооhон гэжэ hанаhамни, эдихэеэ абанагyйл. Yбшэлoo
гyш, али яагаабши? – гэжэ Мэдэгмаа yнихэнэй yгы болоhон нохойhоо hураба.
Моряк харюусахын орондо hулаханаар гиинаад, тyрyyн Мэдэгмаагай, удаань Ешигмаагай yбдэг бэерээ шударжа, hyyлээрээ
шарбан сохёод абана.
– Сыть! Тонил! – гэжэ Ешигмаа тэрэниие yлдooд, платиинь
хормойе шудархадаа yлoohэн yhэ нооhыень альгаараа сохижо, эльбэжэ байжа, газарта унагаана.
Хyхэ ногоон дээрэ хyльбэржэ, хooбэри yhэн хоёройнгоо шэ
рэлдэжэ барисалдашаhан даахияа унагааха шадалгyй болошоhон
хyгшэн Моряк эзэнэйнгээ басаганда yлдyyлхэдээ, гомдоhон юумэндэл, саашаа ошожо ябатараа, хyзyyгээ нугалжа, ара гэдэргээ хараад, гyлгэн наhаяа yнгэргэhэн гэр тээшэ галгишаба.
– Эжышни мэндэ ябахадаа, энэ нохойнгоо yгы болоходонь:
«Басаган бидэ хоёрой али нэгэнэймнай yхэхые зyгнoo байна», –
гэжэ намда хэлээ бэлэй. Нохойнгоо гy, али миисгэйнгээ гэрhээ
арилхада, урданай хyнyyд тиигэжэ hанадаг, хэлсэдэг байгаа, – гэбэ
Мэдэгмаа.
– Би муу зyнтэй энэ нохойе yзэн яданаб! Ябаг саашаа, яахамнайб энэ золигоор! – гээд, Ешигмаа платиингаа хормойдо аhалдаhан нохойн yhэ нооhо шэмхэн абажа, газарта хаяна. – Мyнoo энэ
золиг юундэ ерэбэб, баhа муу юумэ зyгнэбэ гy?
– Нохой болон миисгэй гэртээ бусахадаа, hайн мэдээсэл асардаг гэжэ хэлсэдэг.
– Би этигэнэгyйб. Мухар hyзэгтэн тиигэжэ hанадаг бэзэ даа.
– Эжыешни хyдoo табиhанай hyyлээр, хэдэн хоногой yнгэрooд
байхада, Моряк гэртээ бусажа, хэрэлсы дээрээ гараад, yyдэеэ нээгты,
газаашаа гарагты гэhэндэл хусаа, hабараараа hабардаа бэлэй.
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Ешигмаа хани хyгшэнэйнгoo хэлэhэн yгыень тодожо абаад:
– Хара золиг арилаа хадаа, юундэ бусаа юм? – гэжэ дураа гутангяар хэлэбэ.
– Би Морягай хусахые дуулаад, гэртэтнай ерээ hэм. Хэрэлсы
дээрэ hууhан Моряк амандаа зууhан юумэнyyдээ урдаа унагаагаад,
yбhэ ногоогоор бooлжoo бэлэй.
– Yлэн хооhон ябахадаа, yбhэ ногоо эдеэ бэзэ даа, – гэжэ Ешигмаа мэдээрхэбэ.
– Бишье тиигэжэ тyрyyн hанаад, дахуулжа, гэртээ абаашажа
эдеэлyyлээд, эзэн эхэнэрээ yгылжэ бэдэрхэгyйнь тyлoo эжыншни
хyyртэ абаашажа: «Эндэ эзэн эхэнэршни хэбтэнэ» – гэжэ хэлээгшэ
hэм.
– Шyдхэр, yхэдэл ехэ! Yгы болоо хадаа, yгы болохогyй, баhа
юугээ зyгнэжэ гэртээ ерээ юм? – гэжэ Ешигмаа сухалтайгаар hураба.
– Ханимни, тиигэжэ бy хэлэ. Тиихэдэ Морягай амандаа зуужа
асарhан yбhэ ногооень анхаржа хараагyйб. Эжыешье эмшэлхэеэ
эмтэй-домтой ургамал бэдэржэ олоод асарhан байгаа гэжэ би хожомшог ойлгоо hэм.
– Би этигэнэгyйб, yнэншэнэгyйб. Ханимни, хyгшэрхэдoo, бурхан шажанда hyзэгтэй боложо, эрхи хургаараа эмирэн мухарюулдаг, хyзyyндээ зyyдэг, маани, мэгзэм бyбэрдэг болошоо хаяаш! –
гэжэ Ешигмаа наада бариhаншуугаар хэлэбэ.
Yе наhаараа бурхан yгы гэжэ yхи хyyгэдтэ багшалhан Мэдэгмаа хара багаhаа хойшо хамта yдэжэ нyхэсэhэн хани басагандаа
хэды дураа гутаашье hаа:
– Энэ нохойтнай энэрхы hайхан сэдьхэлтэй эзэн эхэнэрээ yхэлтэ
yбшэнhoo абарха гэжэ уулзахаяа, харахаяа ерээл... Гуламта гэрhээ
hайхан юумэн хорбоо юртэмсын хyрьhэтэ газар дээрэ yгы ха юм, –
гэбэ.
Зyб даа. Ешигмаа хyгшэрхэдoo, хотынгоо хоёр дабхар модон
гэртэ байдаг байраяа залуу халаанда yгooд, Энхэ-Нугынгаа эзэгyй
хооhоор орхигдошоhон эжы, абынгаа гэртэ зooжэ, гансааран
ажаhуудаг болоо hэн. Морягайгаа гyлгэн байхада, тэрэ Байгалай
долгиной эрьеын элhые эльбэн дээгyyрнь гyйхэдэ, шагайсаа гyнзэгы уhа сасаруулан намнасалдажа хамта наададаг бэлэй. Харин
тэрэ аймагай, hyyлдэнь хотын hургуулинуудта hурадаг болоходоо,
хаа-яа амаралтаар гэртээ ерэхэдээ, томо болоhон нохойтоёо наадахаяа, суг хамта далайн эрьеэр сэнгэхэеэ, нэгэшье дахин хооллуулхаяа болишоо hэн.
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Харин Моряк Хэшэгмаа хоёр гурбан нарhанай хажууда ошоод,
онгосодо hуужа, далайда загаhашалхаяа нyхэдтэеэ гараhан Мягмарые yдэшooд, тэдэнэй гyльмэеэ уhа руу табижа, бархагаа хаяад зогсоhон хара онгосын далайн долгиндо yлгыдyyлжэ байхые yни
удаан зогсожо харагша hэн. Yдэшэлэн Мягмарай гэртээ бусахада,
тэдэ хоёр эзэеэ yдэшэгшэ газартаа угтагша бэлэй.
Мyнooшье Моряк хурса харасатаяа зандаа. Hай hанажа, yнихэнэй нэгэ айлда тогтон эрьелдэдэг байбашье, тэрэ урданайнгаа гэрэй хоолойhоо утаанай гарахые холоhоо хараад, эзэдни бии болоо
гэжэ hанаад, хyлнyyдээ hольболдуулhаар, балшар бага наhанайнгаа эзэдтэй hyyлшынхиеэ уулзаха гэжэ ерэхэдээ, хyгшэрhэн Ешигмаа Мэдэгмаа хоёрые танижа, амар мэндэеэ мэдyyлhэндэл гиинан,
hyyлээ шарбан байжа айладхаа. Ешигмаада yлдyyлхэдээ, тэрэ халта
дураа гутаашье hаа, эзэнэйнгээ басагантай уулзаhандаа баярлажа,
гэдэргээ хараhаар, гэр болон yхэр малыень yнэн сэхээр харууhалhан
гуримаараа хорёогой hанжажа нээгдэшэhэн yyдээр ороо hэн...
– Ешигмаа, hанана гyш? Yнгэрhэн хэдэн жэлэй саана хотоhоо
ябаhан Ринчимаа гэжэ нэрэтэй нэгэ эхэнэр тooрижэ ябаhаар, манайда ороо hэн.
– Hананаб...
– Би тэрээндэ сай уулгаад, шамда ерээ бэлэйбди. Тэрэ ямар
хэрэгээр ерэhэнээ намда хэлээгyй. Тиихэдэнь шинии ажаллаhан газарhаа гэжэ тухайлаа hэм.
– Hананаб. Ринчинэй хэн юуниинь аад, тэдэнэртэ hанаагаа зобоошо болоо юм, мэдэгшэгyйб, – гэбэ Ешигмаа.
– Тэрэ эхэнэр адлишуу нэрэтэй хадаа, дyy басаганиинь байгаа
бэшэ гy? Yбшэлooд hайн болооб, Марина гэжэ нэрэтэй басагатайб,
тэрэмни больницада хyдэлнэ гээ бэлэй. Юрэдoo, тэрэ басагые шиниишье бэшэ, харин ондоо хyнэй, оротоной гээл hэн ха.
– Ринчин оротон эхэнэртэй холбоорилдожо, басагатай болоhон байхадаа магадгyй. Тэрэнииень дyy басаганиинь тэжээгээ
бэшэ гy?.. «Ринчин Саарма хоёр таниие Хойто зyгэй нэгэ нютагта
yнихэнэй хyлеэнэ, ошожо уулзыт. Тэдэнэр таниие hайнаар угтахал.
Тэдэнэртэй тэндэ yлэхэдэтнай яанаб», – гэжэ дурадхаад, хаягыень
yгoo hэн. Хара багаhаань хойшо басагаяа хажуудаа абажа ябаагyй
аад, ямар нюураараа уулзахабиб? Хараhан бyхы юумэндэ hy-hай
гэжэ ябадаггyйемни мэдэнэш. Тэдэнэр yшoo ямараар угтаха hэм?
– «Тэдэнэр шамайе hайнаар угтахал» гэнэ hэмнай. Хэрбээ тии
шээ ошоо hаашни, би харгын мyнгэ yгэхooр бэлэн байгааб. Теэд
арсаа бэлэйш даа, – гэбэ Мэдэгмаа.
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– Бy мэдэеэ сааш! Нюуртаа нёлбуулаад, бусахадаашье болохо
байгааб. Тэрэ эхэнэрэй намда yгэhэн Ринчинэй хаягые хаяа hэм...
– Хyгшэрхэ наhандаа гансааран hуухадашни, уйдхартай байна
ха юм. Сайгаа суг hуужа, хooрэлдэжэ байха yбгэжooлтэйшье болохо байгааш. Ши, Ешигмаа, искусствын хyгжэлтын, алдар солын
тyлoo ooрынгoo амин наhые хайрлангyй, бурханай нэгэ дахин yгэдэг залуу наhаяа yнгэргooш, – гэжэ Мэдэгмаа хани хyгшэнoo зэмэлээд, гансааран хyгшэржэ байхыень харахадаа: «Тиихэдэ басагыень
дэмышье эсэгэдэнь yгoo гээшэ hэн гyб? Хэрбээ детдомдо yгэhэн
байгаа hаамнай, yе-yе болоод лэ басагантаяа уулзажа, харалсажа
байхаhэн, hyyлдэнь наhанайнгаа амаралтада гарахадаа, тэрэнээ
гэртээ асарха байгаа аалам даа», – гэжэ ooрыгoo зэмэлэн гэмнэнэ.
Хyнхэрэй дорохи Энхэ-Нугын тосхоной хойнохи тэбтэгэй yгсyyрхэн ooдэ гарадаг харгы харлана. Байгалай эрьедэ ургаhан
хуhан тужын захада шара сэсэгэй yнгэтэй хyнгэн машина байhан,
yгыншье ойлгогдоногyй.
Мэдэгмаа хyзyyндээ зyyhэн дурамаа нюдэндoo абаашажа, бэлшэжэ ябаhан малаа хараад:
– Тэбтэгэй дээрэхи хуhан тужын захада шара «Ниватай» хyнyyд
yхэр мал хулуудаг хулгайшад бэшэ, Байгалай эрьедэ амархаяа ерэгшэд ха, – гэбэ.
– Газаа дулаан болоходо, эндэ амарха зон олон болохонь бэзэ
даа, – гэбэ Ешигмаа.
– Yхэр малайнгаа садаа хадань, тэдэнээ эртээнhээ гэртээ дyтэ
лyyлхэ байгаа гээшэ гyб, – гэжэ тэдэниие хулгайшадшье байхадаа
болохо гэhэн бодолдо абтаhан Мэдэгмаа hанаагаа зобонгёор хэлэбэ.
– Тиигэ, тиигэ. Мyнooшни засагай хуулиин hулархада, хулгай
болон дээрмэ хаа-хаанагyй дэлгэршоо ха юм даа, – гэбэ Ешигмаа.
– Тэдэнэр yхэр мал хулуухаяа ерэhэн хyнyyд бэшэ хэбэртэйл...
– Хулууха, yгыень яагаад мэдэбэш? Юундэ тиигэжэ hанабаш?
– Нэгэ багахан басагатай дyрбэн бyдyyн хyн, тэдэнэй нэгэн
эхэнэр. Хоёр эрэшyyл тyyдэг носоохоёо хуурай модо бэдэрнэ.
Амархаяа ерэhэн хyнyyд хэбэртэй...
– Тиибэ-яабашье машинынь номерые бэшэжэ аба, ямар бодолоор эндэ ерэжэ тогтоо юм?
– Машинынь номер элеэр харагданагyй. Хото ошоhон Агваан
ерэхэдээ, yхэрнyyдээ туужа абаашана аабза, – гэжэ Мэдэгмаа hанаа
амараар хэлэбэ.
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Тэдэ хоёр хyгшэд наранда халаhан целлофан туулмагтай элhэ
нyyдээ hэлгэжэ, yбдэгyyд дээрээ табяад, бодохогyйгooр лаб hууба.
Амархаяа эндэ ерэгшэдэй тэбсэгэй налуу эрье руу буужа эхилхэдэ,
нэгэ yхибyyн гyйдэлooрoo тэдэнэй урдань ороод, гуталаараа элhэ
махаhаар, далайн эрье тээшэ харайба. Гэбэшье, гулдагар hайхан
бэетэй, сэхэ сэбсэгэр хyлнyyдтэй эхэнэр тэрэ yхибyyндэ юушьеб хэлэжэ, далайн эрьедэхи талмайхан дээрэ тогтоогоод, гуталнуудыень
тайлажа, досоохи элhыень тоншоржо, газарта унагааба. Тэрэ
эхэнэрэй yмдooд ябаhан сэнхир хyхэ yнгэтэй нимгэхэн плати далайн долгиие hажааhаншуу, hэбшээ hалхинhаа намилзаад абана.
Тэдэнэр булта нэгэ газарта обооролдон тогтошобо. Тэдэнэй хэрмэн маряатай, наhатайшаг нэгэ эрэ хyн баруун гараараа иишэ-тии
шээ харуулан заажа, тэдэнэртэ юушьеб хooрэнэ.
– Ямар адли юм? – гэжэ тэдэниие дурамдажа hууhан Мэдэгмаа
гэнтэ хэлэбэ.
– Хэндэ? Хэниие хэнтэй адлишаабаш? – гэжэ Ешигмаа Мэдэгмаае тодорхойлон хэлэхыень hураба.
– Яагааб даа, – гэбэ Мэдэгмаа дурамаа нюдэнhoo холодхоонгyйгooр. – Яагааб даа, шиниимни залуудаа хадамда гараагyй
нyхэр…
Ешигмаа Мэдэгмаагай хэлэhэн yгэнyyдhээ зайн галай элшээр
сохюулhандал залд гээд, олон эрэшyyлэй толгой эрьюулhэн минии
хэнииень таниха аад хэлэбэб гэhэн бодолдо абтажа, зyрхэ сэдьхэлээ
хyлгyyлшэбэ.
– Шляпатай, хэрмэн маряатай, yндэршэг хyн Ринчин гээшэл ха.
Тэрэ баруун гараараа заажа байжа, бусадтаа юушьеб хooрэнэ.
Ааяма халуун зунай байхада, тэрэ хyн зyyн гартаа хара булгайр
бээлэйтэйл. Тэрэнэй хажуудань зогсоhон гулдагар hайхан бэетэй
эхэнэр шинии басаган Саарма хаяа. Тэрэнэй хажуудахи эрэ хyн басаганайшни нyхэр бэшэ аа гy... элhэн дээгyyр хyл нюсэгooр гyйдэг
хyyхэн тэдэнэй басаган... шинии зээ гээшэл ха. Харин Ринчинhээ
набтаршаг, маряатай эрэ хyн машинынь жолоошон хаяа? Уулзаа,
харалсаагyй аад, хэд бэ гэжэ хэлэхын аргагyй. Зyгooр, yрoohэн гартаа хара булгайр бээлэйтэйнь сохом лэ Ринчин. Ямар ехэ айлшад
морилон ерэбэ гээшэб?! Шамтаяа уулзахаяа ерээ хаяа. Маа, хара, –
гээд, Мэдэгмаа дурамаа Ешигмаада yгэбэ.
Басагаяа нарайдань хараhан Ешигмаа мyнoo ooрoo эхэ болоhон Саармаяа холоhоошье hаа, дурамаар хараха аза талаанда
тудахадаа, Совет гyрэнэй олохон тайзан дээгyyр хатарhан «Байга363

лай сэсэгэйнь» толон гэрэл дахинаа досоонь бадарhан шэнги боложо, шэг шарайгаа баяраар билтаруулба. Ешигмаа Ринчиниие
бэшэ, харин басагаяа хараха хyсэлдэ абтажа, ехэл удаан дурамдаба.
Теэд тэрэ басаган тyрэhэн эхэмни намайе дyтэhoo дурамдажа байна
гэжэ хаанаhаа мэдэхэб даа? Тэрэ басаган хани хоёр хyгшэд тээшэ
хараад абана. Ринчинэй зээ басаган шархи гуталаа хyлдoo углаад,
элhэн талмайханай захадахи зyлгэ ногоон дээрэ зогсожо байтараа,
хажуудань ургажа байhан хyхэхэн дэльбэтэй сэсэгyyдтэ гyйжэ
ошоод, yбдэгyyдээ тохиилгожо hууhан шэгтээ, нэгыень таhалжа
yнэрдэбэ.
– Саяана, тэдэ сэсэгyyдые бy таhала! Юундэ нэгыень таhалбаш?
– гэжэ Ринчин мэгдyyгээр хорижо, зyyн гарhаань татажа, хyл дээрэнь бодхообо. – Эдэ сэсэгyyд Байгалай эрьеые, эндэхи байгаалиие
шэмэглэн гоёонол. Хyнэй наhан богони гэлсэгшэ. Харин сэсэгyyдэй наhан бyришье hаа богони, оройдоол нэгэ hара соо дэльбэнyyдээ задална. Тиимэhээ тэдэ сэсэгyyд ургаг даа. Мyнoo бидэ Байгал
далайда ошожо, мэндэшэлэе. Хyн бyхэн хашарhан мyнгэнyyдээ
бэлдэгты.
– Yбгэн аба, намда хашарhанууд yгыл, – гээд, Саяана дээшээ
yлыжэ, Ринчиниие харашана.
Ринчин баяртайгаар энеэбхилжэ, урид бэлдэжэ, хармаан соогоо хээд ябаhан зэд мyнгэнyyдые гаргажа, альган дээрэнь табяад:
– Эдэниие бажуу, бy унагаа. Байгалай уhан дээгyyр халюухайдан шэдэхэш, – гэбэ.
Саяана шэнгэн харахан нидхэнyyдээ yргэжэ, нюдoo ехэ болгоод:
– Нэгэ зэд хyрэхэгyй, харин гурбые шэдэхэ аалби? – гэжэ Саяана
hураба.
– Тиигэхэш. Таанадшье гурба-гурбые шэдээрэйгты. Харуу хyн
гансааран ябаха гэhэндэл нэгэ зэд Байгал далайдаа yргэдэг. Нyхэртэй, yхибyyдтэй болохо гэhэн хyн алдарта Байгалаа амаршалжа,
аза талаандань хyртэхын тула гурбан хашарhа yргэдэг юм. Хэн
холо шэдэнэб, тэрээндэ талаан эрьехэ, – гээд, Ринчин Саяанаяа хyтэ
лooд, Байгал далай тээшэ алхалшаба.
Бусадынь тэдэ хоёрой хойноhоо дахаба. Эдэ бyгэдые дурамдажа hууhан Ешигмаа хуулита ёhоор yбгэниинь болоогyй аад,
зээ басагаяа хyтэлhэн тэрэниие атаархан хаража, yни yнгэршэhэн
эдир залуу наhаяа, залинта аадарай тэнгэриин дуун мэтээр суурхаhан алдар солоёо, hyyлдэнь yрoohэн гартай эрэмдэг болошоhон
Ринчиниие yнэнхэ зyрхэнhoo голоhоноо hанаандаа оруулна.
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Тэдэнэр далайн эрьедэ ерэжэ, бэлдэhэн хашарhануудаа шэдэнэ.
Тэдэнэй хyхюун энеэлдээн соностоно. Саяана холо шэдэжэ ядахадаа, хэдэхэн алхам гэдэргээ сухарижа, гyйдэлooрoo элhэн дээгyyр
эльбэн урдаhан далайн уhан соо ороодшье шэдэнэ.
Теэд бултанhаа наана шэдэhэндээ тэрэ урмаа хухараад:
– Намда талаан ерэхэгyй байна даа, – гэжэ хамар дороо гyбэрooд, аалиханаар hанаа алдаба.
– Зээхэймни, ши yшoo жаахан байнаш. Аза талаан шамда ерэхэ
даа, заабол ерэхэ. Мyнoo жэл хаана хyрэтэр шэдээбши, хойто жэл
тээ саанань, удаадахи жэлдэ бyришье саана шэдэхэш даа, – гэжэ
Ринчин зээ басаганайнгаа hанааень тэгшэлбэ.
– Тиигэбэл, би жэл бyхэндэ эндэ ерэжэ байхаб. Жэл бyхэндэ томожожо, хyсэ шадалтай болохоб, – гэжэ Саяана баяртайгаар хэлэбэ.
– Саяана, бултанhаа дyтэ шэдээб гэжэ бy hана, бишье баhал
дyтэ шэдээб. Хоюулан адлибди, – гэжэ бууралтажа эхилhэн yhэтэй
Баир хэлэбэ.
Саармын хажууда yбгэн басаган хоёрынь зэргэлжэ hуугаад, гуталнуудаа тайлана.
– Эндэ ажаhуудаг хyнyyд yдэр бyхэндэ энэ ехэ далайн уhанда
ороно ха. Би эндэ байгаа hаа, тэдээнhээ yлэхэгyй байгааб, – гэжэ
Саяана халаглангяар хэлэбэ.
Теэд тэрэ басагахан Энхэ-Нуга нютагта ажаhуудаг хyгшэн
эхэмни гурбан нарhанай хажуудахи хуушан онгосо дээрэ hуугаад,
сyлooгyй дурамдажа байна гэжэ хаанаhаа мэдэхэб даа. Тэрэнэй эхэ
Ешигмаа эхынгээ дурамдажа hууhые баhал мэдэнэгyй. Гэбэшье,
Ринчин анхандаа хара баараар хабтагай хабhануудыень жэлэhэн,
харин мyнoo yмхиржэ, hандаржа байhан онгосо дээрэ амаржа hуу
hан хоёр эхэнэрэй нэгэн эдир залуу наhандаа дурлаhан Ешиг
маамни байжа магад гэжэ hанахадаа, зyрхэ сэдьхэлээ хyлгyyлжэ,
Ешигмаае ooрooшье хараха, Саарма Саяана хоёроо тэрээнтэй уулзуулжа, танилсуулаа hаа гэhэн бодолдо абтана. «Мyнoo минии уулзуулжа шадаагyй hаа, эдэнэр Ешигмаатай хэзээ уулзахаб даа? Байгал далайе hайхашааhан Саяана хyгшэн эжынгээ эндэ байдагые
мэдээ hаа, лаб лэ баярлаха. Харин тэрэнэй тyрэhэн эхэ Саарма
яахаб? Хэрбээ мэдээ hаа, эндэhээ тyргэн ябая гэхэдээшье болохо»,
– гэжэ Ринчин сэдьхээд, энээн тухай эдэнэй хэнтэйнь тyрyyн хooрэлдэбэл дээрэб гэhэн хyшэр хyндэ асуудал шиидхэхэеэ нидхэеэ буулгажа, магнайгаа уршалаатуулжа, ухаан бодолоо тyргэ-тyргooр гyйл
гэбэшье, энэ нюусаяа тyрyyн Баиртай зyбшэн хэлсэхэ гэбэ.
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Урданай хоёр нyхэдые хooрэлдэхыень зорюута сyлooдэ орхижо, шархи гуталнуудаа болон хубсаhануудаа тайлаhан Саарма
yбгэнтэеэ, басагантаяа далайн уhанда дyтэлжэ, хайр шулуунуудые
гэшхэжэ, хyлэйнгoo улын yбдэхэдэ, халта дохолhоор, уhанай хyйтэн, дулааниие мэдэхэеэ шагайсаа гyнзэгыдэ оробо. Саяана далайн
номгон долгинhоо айжа, уhан соо ороно, гэдэргээ сухарин гарана;
Саарма yбдэгсoo уhан соо ороод, тонгойжо байжа, толгойгоо норгодоно; тэрэнэй yбгэн аалиханаар саашаа алхалжа, хоолойсоо гyнзэгыдэ хyрooд, тамаржа эхилбэ. Тэдээнhээ таhаржа yлэhэн Ринчин
хyсэл болон нюусаяа Баир нyхэртoo шэбэнэн хэлэбэ.
– Хари, яалтай юм? Саарма yбгэн эсэгынгээ хатуу зан, хyгшэн
эхынгээ омог зан абанхай гэжэ хэлэбэт. Басаганайтнай тyрэhэн эхэтэеэ уулзахыень мэдэнэгyйб. Би Ешигмаадаа танай yнэнхэ зyрхэнhoo
дуратайе мэдэнэб, хэзээ нэгэтэ тэрээнтэй хамтаржа болохоб гэжэ
hананат. Би танда заабаришан бэшэб. Зyрхэнтнай танда юун гэжэ
тухирнаб, тэрээгээрнь болыта даа.. Yни хада ондоо hамга абажа,
жаргаха жаргалаа эдлэхэ байгаат. Мyнoo yбгэржэ байнаб гэжэ
ooрыгoo мэдэгты. Хоёр зyрхэнэй бэе бэеэ аб-адляар дурлаагyй hаа,
дурлаhан инагшни бyхы наhанайтнай харгын хани боложо шададаггyй, – гэбэ Баир.
– Баир, хyлисэ, би гансааран бэшэб.
Баир тэрэнэй yгыень тодожо абаад:
– Тон зyб. Тyрэhэн басагатайт, хyрьгэнтэйт, зээ басагатайт. Тэдэтнай аминдаа ондоо айл гээшэ. Yе наhаараа хyйтэн унтарида унтаат. Yбгэрхэ наhандатнай нюргаяа дулаасуулха, хамта hуужа сайгаа ууха, хooрэлдэжэ hууха хyгшэн танда хэрэгтэй, – гэжэ хэлээд:
«Ooрымни дyy Ринчимаа энээндэ дуратай аад, мyнoo болотор хадамда гаранагyй ха юм. Юун гэжэ ухаа заабарилжа байнабиб», –
гэжэ hанахадаа, гансата дуугай болошобо.
– Зyрхэн, зyрхэн гэхэhээ бэшэ, зyб заабари намда хэлэбэгyйш,
эгээл мyнoo шамайе зyб заабари хэлэжэ туhалhай гэжэ hанааб.
– Би hайн заабаришан бэшэб гэжэ танда хэлэнэ бэшэ гyб. Ринчимаа болон дyyнэрни таниие тyрэhэн аха мэтээр hанадагбди,
туhалхашьебди, теэд энэ хэрэгтэтнай туhа хyргэжэ шадахагyйбди...
Харагтыл даа, хоёр эхэнэрэй хажууда тогтогшо сагаан «Нива» бидэн тээшэ ерэжэ ябана, – гэбэ Баир.
Сагаан «Нива» Ринчин Баир хоёрой тээ хажуудань ерээд,
бyдyyншэг бэетэй эрэ хyн машинаhаа буужа, зурагархан элhэн талмайн захадахи ногоон дээрэ hуугаад хooрэлдэжэ байhан хоёрто
дyтэлбэ.
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Ринчин нидхэеэ буулгажа, нюдoo ониилгожо, харасаяа хурсадхаад, баруун гараараа газар тулгалhаар, хyл дээрэ бодобо. Баир
хyл дээрээ бодожо, дyтэлжэ ябаhан хyниие гайхангяар харана. Тэрэ
хyн тэдэнэй урдахана тогтожо, анхаралтайгаар шарайшалан хаража байтараа, хоёр гараа hарбайжа, уяанhаа мултарhан зуудаг нохой мэтээр урагшаа даб гэбэ.
Ринчин тэрэ хyнтэй амар мэндэеэ айладхан, тэбэрилдэжэ таалалдаад:
– Хэды олон жэлнyyд, хэды олон yбэлнyyд yнгэрoo гээшэб!
Наhамнай ошожо, нарбамнай сайража байна даа, – гэбэ.
– Тиигэнэбди дээ! Hанагдаа, хyлеэгдээгyй айлшан… айлшад
ерэбэлта. Ши гэр бyлooрoo гээшэ гyш, али нyхэртэеэ гy?
– Гэр бyлooрooб. Энэ Улаан-Yдэдэ байдаг нyхэртэймни танилса, – гэжэ Ринчин дурадхаба.
Баир тэрэнэй гар барижа, нэрэ, обогоо хэлэжэ, танилсаад, урданай нyхэдэй хooрэлдooндэ hаалта хэхэгyй гэжэ сэдьхээд, хэрэгыень зyбшэн хэлсэхэ, бyтээлсэхэ хyн бии болоо гэhэн тэмдэг yгэжэ,
уhанда орохоёо яарашаба.
Yбгэрхэдoo маряажаhан Агваан яаралгyйгooр хooрэлдэхэеэ
hууха hуури оршон тойроноо хараашалаад, Ринчинэй тохоногhоо
дyнгэн хyтэлжэ, холо бэшэхэнэ газарта хэбтэhэн монсогор модондо
дyтэлэн ерэбэ.
– Ринчин, – гээд, Агваан тэндэhээ холошог байhан хуушан онгосо дээрэ hууhан хyгшэд тээшэ толгойгоороо зангаба. – Тэндэ минии хyгшэн Мэдэгмаа Ешигмаа хоёр hууна. Ешигмаа эндэхи эхэ,
эсэгынгээ гэртэ байдаг болонхой. Мэдэгмаа дурамаараа хаража,
шамайе тyрyyн таняа, hyyлдэнь – Ешигмаа, бишье харамсаараа таняаб. Ешигмаа Саармаяа ехэл удаан дурамдаа даа...
– Тэдэ хоёр ха гэжэ би тухайлаа hэм, – гэбэ Ринчин. – Басагандаа энээн тухай хэлээгyйб. Саарма тyрэhэн эхэмни эндэ байна гэжэ
мэдэнэгyй...
– Хари... Нээрээшье... Бишье… бидэшье Саармые yни заяанай
хараагyйбди... Таанад юу хэжэ эндэ байна гээшэбта? Таанад манай
хyндэтэ айлшад гээшэлта. Бултыетнай гэртээ уринаб! Шородо хадхажа шараха омулишье байха. Yгы, шимни загаhаша бэшэ, талын
хyбyyн бэлэйш, хоноболтнай хони, яарабалтнай ямаа шарууhалхабди! – гэжэ Агваан баяртайгаар хэлэбэ.
– Тиимэб, талын хyбyyнби. «Загаhан мяхан бэшэ» гэжэ талын
зон хэлсэдэг юм даа. Шинии бидэниие хyндэлхэ гэhэн хyсэл hайхан
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байна! Би басаган эхэ хоёрые... мyн ooрooшье тэрээнтэй уулзаха гээ
hэм. Теэд минии hанаашалhан энэ хyсэл бyтэхэгyйшэг гээшэл ха.
– Юундэ?
– Ши, Агваан, Ешигмаагай абари зан мэдэнэ ха юмши. Минии
басаган эхынгээ омог абари зангыень абанхай. Yгэдэмни орожо,
гуйлтыемни бэелyyлхэ, yгыень бy мэдэе. Тyрэhэн эхэмни хyгшэрooд,
минии... маанадай туhабариин болонхой гэжэ ойлгохо, хайрлаха юм
гy? Энэ асуудалаар эхэ басаган хоёрые уулзуулаа hаа гээд, зyрхэ алдашоод байнаб. Ши намда туhалыш даа? – гэжэ Ринчин гуйба.
– Нээрээшье, бэлэн хэрэг бэшэ юм байна, – гэжэ Агваан хамар
дороо гyбэрooд, дуугай боломсоороо, орёо хyшэр энэ асуудал яажа
бэелyyлхэ тухай уураг толгой соогоо ухаан бодолоо хooрсэгэ
нyyлнэ.
Ешигмаа дурамаа нюдэнhoo абангyй, Саарма басагаяа, Саяана
зээхэй болон Агваантай хooрэлдэжэ hууhан Ринчиниие ээлжэлyyлэн
харана. «Залуудаа хэhэн нyгэлтэ алдуунуудни дан олон байна даа.
Хатар нааданда бyхы наhаяа хайрлангyйгooр yгooб. Мyнoo болоод
байхада, гэр бyлэ, yхи хyyгэдгyй би хэндэшье хэрэггyй болошоод,
ори гансааран yлooб. Yy! Энэ зээхэймни гээшэл ха. Далайн долгиндо
хyлнyyдээ сохюулжа, гарнуудаа тэнгэри ooдэ yргooд, нойтон элhэн
дээгyyр эрьелдэнэ; ута гэзэгэнь задаржа, дээшэ-доошоо хиидэхэл
гээд, нюсэгэн ара нюрган уруунь унана. Би энээнэй наhанда ябахадаа, тэрэл газартань эгээл иимээр хатарагша hэм. Та хоёр yни yнгэршэhэн балшар бага, эдир залуу наhыемни hануулбат. Алтан шаргал
yбсyyтэй хоёр хараасгай жэл бyхэндэ ниидэн ерэжэ, зуhалангаймни
гэрэй yhээдэ уургайгаа тyхеэржэ, дальбараануудаа тэнжээгээд, дулаан ороноо ябашахадань, досоомни уйтай болошодог. Мyнoo тэдэнэр ниидэн ерэхэеэшье yни болишонхой. Тэдээн шэнги таанад нюдэндэмни харагдаад, намтай уулзажа харалсангyй ябашахатнай даа.
Зyрхэмни яатараа сохилно гээшэб? Дурамдахадамни, шэг шарай
нуудтнай hайнаар харагданагyй. Таанадтаяа уулзадаг, харалсадаг
hайб. Тэдэнэр намтай уулзахаяа бэшэ, харин Байгал далайе харахаяа
ерээ гээшэл ха. Намтай уулзаха гээ hаа, тyрyyн намтай золгохо байгаа. Агваан, тэдэниие намдашье бэшэ hаа, гэртээ урижа асарыш даа,
нюурнуудыень халта хараhуулби», – гэжэ Ешигмаа сэдьхэхэдээ, хасар дээгyyрээ мухариhан нулимсаяа Мэдэгмааhаа нюужа, альгаараа
аршаад, уhатаhан нюдoo дурамаараа бyглэнэ.
Теэд нулимсаар дyyрэhэн тэрэнэй нюдэн бyрyyлтэжэ, тэдэниие
онигожо харанагyй. Мэдэгмаа тэрэнэй уйдхартай нулимсаяа ба368

рижа шадахаяа болиhые yни хада тухайлаад, зyрхэ сэдьхэлээ
шэмшэрyyлжэ, тэрэниие аргадаха, баярлуулха yгэ олоногyй. Гэбэшье, тэрэ зyрхэ сэдьхэлдээ тэдэнэй уулзажа эблэрхэ тухай шэбшэнэ,
маани, мэгзэмээшье бyтyyхэн уншана.
2
Ринчин басагаяа дуудаба. Саарма yбгэн басаган хоёртоо юушьеб
хэлээд, шархи гуталнуудаа ооhорhонь барижа hанжуулаад, элhэн
талмайн захада гаража, тэдэнээ yмдooд, эсэгэ тээшээ шамдуухан
алхалшаба.
Ринчин Агваан хоёр эбдyyсэн байжа: «Ши эхилэ, ши хэлэ», –
гэлдэшэбэ. Саарма тэдэнэртэ улам дyтэлбэ.
– Ринчин, ши эсэгэ хyн хадаа, тyрyyн хэлэхэ болобош, – гэжэ
Агваан шэбэнээд, дуугай болошобо.
Урданай унаган хоёр нyхэдэй уулзаhан тухай Баирhаа дуулаhан Саарма абынгаа нyхэртэй танилсахаяа баяртай юумэ алхалжа: «Энэ нyхэрынь минии эсэгын эндэ ерэhые хаанаhаа дуулаба
гээшэб? Эсэгэмни нюусаар дуулгаhан, yгы гэбэл, энэ багта ажаhуудаг байжа болоо. Минии эхэ Байгалай зyyн эрье дээрэ тyрэhэн, эндэ
yндыжэ томо болоhон гэжэ дуулаа hэм. Юрэдoo, эсэгымни энэ
нyхэр бидэниие урижа, гэртээ абаашахаяа ерээ юм байна»,– гэжэ
сэдьхэhээр, тэдэ хоёрто ерэбэ.
Хоёр эрэшyyл hууhан модон дээрэhээ бодобо. Саармын нялха
нарайда хараhан Агваан тэрэниие нюураараа эхэтэйнь адлишаажа,
нюдooрoo энеэбхилэн угтаба.
Саарма гараа Агваанда yгэжэ танилсаад:
– Хyлисэгты, далайн уhанда орожо байhан басагаяа тамаржа
hургахаяа Виктор нyхэрни, Баир абга хоёр тэндээ yлoo. Тан тухай
ехэшье юумэ мэдээгyй hаа, Мэдэгмаа нyхэрэйтнай баруун гy, али
зyyн…– гэжэ ондоо хyн байжа болохо гэhэн бодолдо абтажа, дутуу
хэлээд, дуугай болошобо.
– Тон зyб хэлэнэш, – гэжэ Агваан тэрэнэй yгыень баталан эбдyyсэжэ, тодорхойлон нэмэбэ. – Ши зyyн хyхыень, Алдар баруун
хyхыень хyхэдэг байгаат.
– Би нялха нарай байгааб. Тиимэhээ мэдэнэгyйб. Алдар намhаа
нэгэ хэдэн hараар аха гy, али дyy байгаа гy?
Агваан Саармын хooрэлдэхэ дуратайень мэдэхэдээ урмашан:
– Шамhаа аха юм. Алдар хyбyyн басаган хоёртой болонхой,
мyнoo Тюменьдэ байдаг. Мэдэгмаа хyхэнэйнгoo hyнэй таанадта
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дутахадань, yнеэнэйнгээ hy угжаар уулгадаг hэн. Hэрихэдээ, хоюулан hy эрижэ бархиралдадаг, гэдэhээ садахадаа, баярые хyргэжэ
энеэлдэдэг hэнта, – гэжэ Агваан хэлэбэ.
Саарма тyрэhэн эсэгэhээ бэшэ, харин Агваанhаа энээн тухай
дуулахадаа, нялха нарай наhаяа нюдэнэйнгoo yзyyртэ харахадал
гээд, хyхюухэнээр энеэбхилэн, дуугай шагнаба. Эсэгэнь энээн тухай
басагандаа нэгэтэшье хэлээгyй юм, юуб гэхэдэ, тэрэ басаганайнгаа
хажууда байгаагyй ха юм даа. Харин Агваан ходошье бэшэ hаа,
ажалайнгаа забhарта hамганайнгаа тэдэниие зэргэ баряад, нэгэнэгэ хyхэеэ хyхyyлдэгыень харадаг байhанаа хэлэбэ бшуу.
Ooрынгooшье эхын бэшэ hаа, ондоо эхэнэрэй хyхыень ooрынь
yхибyyнтэй yрдилжэ хyхэдэг байhанаа шагнаhан Саармада нялха
нарай наhаниинь hайханаар hанагдажа байтараа, тyрэhэн эхынгээ
хyхэеэ хyхyyлхэеэ болижо, ажалдаа гараhыень тухайлаад, баяраар
билтарhан шарайгаа гэнтэ барылгаад:
– Намда хyхoo хyхyyлhэн танай нyхэрые хэн гэхэ болонобиб?
Тэлеэ эжы гэхэ гyб? – гэжэ hураба.
– Тиимэ даа, тиимэ! Олон жэл шамайе хараагyйб. Ямар томо
болошоо гээшэбши, ooрooшье эхэ болошонхой байнаш.
– Тэлеэ эжы мэндэ hайн гээшэ гy?
– Мэндэ, мэндэ... Тюменьдэ байдаг хyбyyндээ айлшалhанаа hая
шаг ерээд байна. Намар болотор байгыт гэжэ Алдарайнгаа хэлэхэдэнь, намаяа hанаад ерээ юм. Хyхэ шэрээр шэрдэнхэй ставиньтай
гэртэ байнабди. Таанадые эндэ ерээ гэжэ дуулаад, гэртээ оруулхаяа
машинаар ерээб, – гэжэ Агваан ехэл баяртайгаар хэлэбэ.
Саарма эсэгэhээ зyбшooл эрижэ, урдаhаань харашаба. Тиигээд
шье тэрэ нялха нарайгаар хyхыень хyхэhэн тэлеэ эхэтэеэ уулзажа,
баярые хyргэхэ гэhэн хyсэлдэ абташаба.
Hанаhан, хyсэhэн хэрэгэйнгээ бyтэхэ тээшээ боложо байхадань
баярлаhан Ринчин хyхюугээр миhэрээд:
– Саарма, тээ тэрэ далайн эрьедэхи гурбан нарhанай хажууда
хэбтэhэн онгосо дээрэ hууhан эхэнэрнyyдые харана гyш? Тэдэнэй
нэгэн тэлеэ, нyгooдэнь тyрэhэн эхэнyyдшни хooрэлдэжэ hууна, –
гэжэ ама алдажархиба.
– Тyрэhэн эхэ тухаймни бy дурдагты, бy хэлэгты! – гэбэ Саарма.
– Саарма, яанаш? Эндэ ерээ хадаа, тyрэhэн эхэтэеэ уулзаха байгааш…
– Yгы! Намда тyрэhэн эхэ yгы! Би хэлэндэ ороходоо, «эжы»
бэшэ, харин «эсэгэ» гэжэ хэлэhэн байнаб. Ши минии тyрэhэн эхэ,
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эсэгэ болонош! Нялха нарайhаамни хойшо хyн болгоош, hургуули
hудар хyyлээш! Багадаа «эхэгyй басаган» гэжэ наада барюулагша
hэм! Би тyрэhэн эхэеэ, хара багадамни хаяhан «хyхые» харахашье
дурагyйб! Тэрэнэй эндэ байдагые мэдээ hаа, ерэхэгyй байгааб. Шишье, бишье тэрэниие дэмыдэ хyлеэгээбди. Хyрoo болоо! – гээд,
Саарма далайн эрьеын элhэн дээрэ гаража, hаба руугаа гэдэргээ
урдаhан уhые намнажа, хойноhоонь дахан гyйжэ ябаhан басаган
тээшээ тyргэхэнooр алхалшаба.
– Иихэдэнь яахабши теэд? Эхынгээ омог хатуу абари зан абаhан
басаган даа. Эхэтэйнь яажа уулзуулха тухай ухаагаа гyйлгэжэ байгаа hэм, – гээд, Ринчин далайн эрьедэхи онгосо дээрэ hууhан эхэнэрнyyдые харахадаа, хоёр гараа hанжуулжа, ута хyзyyнэйнгээ yгы болотор ээм мyрнyyдээ yргooд абаба.
– Хyлисэ, нyхэр, yнэхooрooл эхынгээ абари зан абанхай басаган… эхэнэр юм байна. Иихэдээ бидэ хоёрой hанаашалhан хэрэг
бyтэхэеэ, бэелyyлэгдэхэеэ болинтобол хаш, – гэбэ Агваан.
Тэдэ хоёр саашадаа юу хэхэ, яаха тухайгаа ухаагаа гyйлгэжэ,
аниргyй зогсобо. Энэ yедэ далайн уhанда хyлoo хэжэ hэрюусyyлээд,
элhэн талмайн захада ерэжэ, олон нyхэтэй hэрхигэр шаахай гуталаа
yмдэhэн Баир тэдэ хоёрто ерээд:
– Зай, хэрэгтнай хэр гээшэб? – гэжэ hонирхобо.
– Муу, муу… Бидэнhээ бyшье hура, – гэжэ тэдэ хоёр харюусаба.
– Хари, хари. Саармын шэг шарайгаар тухайлаа hэм, – гэжэ
Баирай хэлэхэдэ, тэдэ хоёр хэлэгшыень дэмжэжэ, халуунда гэдэгэнээрхэhэн моридтол толгойгоо халта дохёод абана. Тэдэнэй уhа
балгаhан шэнги абяагyй байхада: – Яаха болонобибди?– гэжэ hураба.
– Эхэ басаган хоёрые яажа эблэрyyлтэй юм даа, – гээд, Ринчин
аалиханаар hанаа алдаба.
– Магад, Ешигмаа Мэдэгмаа хоёрые машинаараа эндэ асархамни гy? – гэжэ Агваан дурадхаба.
– Боли, боли! Дари дээрэ дабhа бy адхая. Нэгэ арга hаная, –
гэжэ Баир мэгдyyгээр хэлээд, тэдэниие ээлжэлyyлэн харашана.
– Нэгэ арга hанаял даа, – гэжэ Агваан дурадхаад, тэдэ хоёрые
ээлжэлyyлэн хаража, тэдэ хоёрой ухаагаа гyйлгэн, абяагyй зогсоходонь, дорьбогyйгooр yргэлжэлyyлнэ. – Ешигмаа тyрэhэн ори ганса
басагаяа харахаяа hанана. Тэрэ тэндэhээ дурамаар тон hайнаар,
шэг шарайень харанагyй. Хyрьгэн басаган хоёройнгоо Яхадай теат
рай ехэ тайзан дээрэ хатардагые мэдэнэ.
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Хоёр танилнуудай баяртай энэ уулзалга дyyрэжэ, Агваан тэдэнэй гарнуудые адхан баряад:
– Би hамгантаяа нэгэ арга гэхэ юм гy, али мэхэ hанажа yзэhyyб.
Таанад энэ бэеэрээ ябашахаяа байнагyй бэзэт? – гэжэ hураба.
– Тэрэ тэбтэг дээрэ хонохобди. Ябатарнай, бyхэли hyни урдамнай байна, – гэжэ Баир харюусаба.
– Дахин уулзахабди, мyнooдoo – баяртай, – гээд, Агваан машинаяа хyршэгэнyyлжэ, онгосо дээрэ hууhан эхэнэрнyyд тээшэ гyйлгэбэ.
Баруун урда ошоhон наран аалиханаар Байгалай баруун хойнохи хадануудай саагуур далда ородог зyг тээшээ тэгyyлнэ. Улаан
-Yдэhээ эндэ амархаяа ерэгшэд Байгалай уhанда орожо, эрьедэхи
алтан шаргал элhэн дээрэнь хэбтэжэ, халуун наранда нюрга болон
сээжэеэ шаруулаад, yдэшын хоол шанахаяа, майханаа татахаяа
Энхэ-Нугын хойто таладань байдаг тэбтэг ooдэ hубарилдаhаар гараба. Тэндэ бэлшэжэ, дэлэнгyyдээ hyooр дyyргэhэн yнеэд хойто
хyлнyyдээ алсайлгажархёод, тэбсэгhээ доошоо аалихан бууна.
Агваан тэдэ хоёрто ерэжэ, халта хooрэлдooд, дyтэхэнэ байhан
гэртээ ошожо, энэ-тэрэ ажалаа хээд, тэдэнэй hанамжа дурадхал
дуулахаяа, гэр гэртэнь асархаяа далайн эрьедэ ургадаг гурбан нар
hадтаа машинаараа бусаба. Мэдэгмаа машинада hуухаяа шамдаба.
Юундэб гэхэдэ, yдэшын hаамай эхилхэ дyтэлшooд байхада, yнеэдэй
гэртээ бусажа ябахые харахадаа, хахаржа омголтоhон хyхэнyyдтэнь тyрхижэ зooлэрyyлдэг сyсэгы гy, али вазелиин бэлдээгyйгoo
hанаад, тэрэ яарашаба.Yхэр мал баридаггyй Ешигмаа хайшаа яарахаб даа? Тэрэ тэндээ няалдашаhан юумэндэл hуужал hууна. Тyрэhэн
басаганайнгаа эхэтэеэ уулзаха дурагyй байhые Агваанай хэлэхэдэнь, тэрэ сэдьхэлэй yбшэндэ дайрагдажа, элдэб бодолдо абташоод, абяашье гарахаяа, хани эхэнэртэеэ хooрэлдэхэеэшье болишоо hэн.
– Агваан, Ешигмаае дуудал даа. Минии ябая гэхэдэ, yгыемни
дууланагyй, – гээд, Мэдэгмаа yбгэндoo шэбэнэбэ. – Юундэб даа,
ухаагаа hамаршаhан шэнги болошоо.
Агваан тэрээндэ ерэжэ, баруун тохоногhоонь дyнгooд:
– Ешигмаа, орой боложо байна, ябая. Гансааран эндэ юундэ
hуухабши даа, манайда ошоё, – гэhээр, хyл дээрэнь бодхообо.
Ешигмаа Агваанда hугадуулан хyтэлyyлээд, дyтэ-дyтэ алхалжа
аргааханаар ябахадаа:
– Саарма, шамда yшoo юун гээ hэм? – гэжэ хоолойгоо халта
hалгануулан hураба.
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– «Тyрэhэн эхэшни тээ тэрэ далайн эрьедэ hууна, таанадаа
хyлеэнэ, ошожо уулзажа хooрэлдыш даа», – гэхэдэмни: «Уулзаха,
харалсахагyйб», – гэжэ хэлээл даа, – гээд, Агваан Ринчинэй басагаяа аргадаhые дурдаба.
Ешигмаа басаганайнгаа уулзаха, харалсахагyйб гэhэн yгэhoo
залинта аадарай буудалда сохюулhан мэтээр сэдьхэлэйнгээ хyбшэргэйе yбшэнтэйгooр, уйдхар гомдолтойгоор дайруулжа, бyхы
наhандаа хэhэн алдуу-эндyyгээ ойлгобошье, тyрэhэн ганса басаган
зээ хоёроо хоёр нюдooрoo халташье хараа hаа, тэдэнэрhээ хyлисэл
гуйжа, Байгалай тунгалаг уhан мэтээр сэдьхэлэйнгээ уйдхарые
арюудхаха хyсэлдэ абтана.
Тэрэнэй хyзyyндэ hур ооhороорнь шагтагалhан дурамбай «ходик» часын хэлэн мэтээр сээжэдэнь hэнжэлзэнэ. Тэрэнэй ябагалхадань, hаалта хэнэ гэжэ Агваан hанаад:
– Дурамаа yгэ, hаалта хэнэ гy даа? – гэбэ.
– Hаалта хэнэгyй. Энэш намда yглooгyyр болотор хэрэгтэй болохо.
– Yдэшэлэн боложо байна. Харанхыда юу хараха гээ хyмши?
Тэдэнэрэй намтай уулзахаяа ерээгyй hаа, hyни хажуудань
ошожо, тyyдэгэй гэрэлдэ шэг шарайнуудыень хараха гэhэн бодолдо
абтаhан Ешигмаа уралаа жэмыжэ, хасарайнгаа уршалаануудые буу
зын хумидаhан мэтээр суглуулаад:
– Огторгойн одо мyшэдые харахаб, тоолохоб, – гэжэ сэсэрхэбэ.
Агваан тэдэ хоёрые машинадаа hуулгаад, Энхэ-Нугаhаа зoohэн
айлнуудай сонхо, yyдыень хабтагайгаар бyглэн хаданхай гэрэй барууханаар зурыhан харгыда оробо. Машина соо hуугша гурбан дуугай болошоод, ooр ooрынгoo бодолдо абтана. Мэдэгмаа хани
эхэнэрэйнгээ hаяхана хyхюутэй, дуутай юумэ концерт-наада харуулжа, хото-городуудаар ябаhан, hонин юумэнyyдые хараhан тухайгаа хooрэжэ байгаа hэн. Ешигмаа хани хyгшэнтэеэ уулзахал бyхэндoo гастрольдо ябаhанаа хэды дахин хooрэдэг заншалтай, теэд тэрэ
хара багаhаа нyхэсэhэн хани эхэнэртээ тэрээнhээ бэшэ юун тухай
хooрэхэб даа? Талын хyн шагнаа hаа, тэрэниие зyнтэглoo гэжэ hанахадаашье магад. Мэдэгмаа эхэ басаган хоёрые яажа уулзуулха
тухай ухаагаа гyйлгэнэ.
Ешигмаагай басагантаяа уулзажа харалсаха гэhэн найдал
Агваанай зyрхэ сэдьхэлые шэмшэрyyлээдхинэ. Тэрэ ара гэдэргээ
эрьежэ хараад:
– Ешигмаа, гэртэшни дyтэлбэбди. Манайда ошожо, hони-hорь373

мойгоо хooрэлдэн, сай ууя. Саармые тэлеэ эхэ Мэдэгмаатай уул
зуулхаяа урихадамнай, ши басагантаяа манайда уулзахаш. Мэдэгмаа бидэ хоёрой Саармые гэртээ асараад аргадаа hаа, тyрэhэн
ганса басаганшни шамтаяа уулзахаяа гэртэшни ошожо болохо
аалам, бy мэдэе. Мэдэгмаа, юун гэжэ hананаш? – гэбэ.
– Ешигмаа, yбгэмни зyбшyy дурадхал хэлэнэ, манайда ошоё.
Ши манайда эдеэ хоол бэлдэжэ байхаш. Агваан бидэ хоёр тэдэниие
урижа, бултыень гэртээ асархые оролдохобди,– гэбэ Мэдэгмаа.
– Агваан, машинаяа байлга! Минии тэдээнтэй уулзалга
бyтэхэгyйл хаш даа. Туршаад yзэгты, би гэртээ хyлеэжэ байхаб, –
гээд, Ешигмаа гэрэйнгээ газаа байлгаhан машинаhаа бууба.
– Мэдэгмаа, бидэ хоёр тэдэниие гэртээ уряад туршая. Эхэ басаган хоёр нэгэ алхам зайда байhан аад, уулзахагyйнь гэмшэлтэй
байна. Юрэдoo, хэн хэнииньшье тyрyyлэн бэе бэедээ алхам хэхэеэ
дурагyйлхэнэ. Саарма хyхыешни хyхэhэн хадаа, тэлеэ эжынгээ
уряалые тогтоон абахадаа болохо гэжэ hананаб. Гансал ши, Мэдэгмаа, эхэ басаган хоёрые эблэрyyлжэ, уулзуулжа шадаха байнаш,
– гэhээр, Агваан машинаяа гэрэйнгээ хорёогой газаа байлгаба.
Мэдэгмаа гэртээ орожо, хyнэг болон вазелин абажа, yнеэдээ
hаахаяа газаашаа гараба. Эзэн эхэнэрээ харахадаа, yнеэд болон тугалнууд мooрэлдэхэеэ болибо. Агваан тахяануудтаа орооhо сасажа
yгooд, гэртээ орожо, yдэшын хоол бэлдэхэдээ, хальhатай хартаабха
болон yндэгэнyyдые кастрюльтай уhан соо хээд, электрическэ
плиткэ дээрэ табиба; подвал уруугаа орожо, дабhалhан болон hаяхан бариhан омолинуудые, тyмэр шоронуудые , дабhалhан сало болон шэлтэй гурбан улаан архинуудые абажа гараад, стол дээрэ табиба. Мэдэгмаа гэртээ орожо, hааhан hyеэ шyyрдэжэ, амбартануудта
эюулээд, yбгэнэйнгoo уулзалганда хэрэгтэй болохо юумэнyyдые
хаража, толгойгоо дохисогоогоод:
– Бариhан хилээмэеэ мартааш, Ешигмаада хилээмэ, hy бэлдэ,
тэбтэг ошолгондоо Ешигмаада ороод гарахабди. Тэдэниие хyлеэжэ,
Ешигмаагай манайда hуубал, эхэ басаган хоёр нюур нюураараа
уулзашаха байгаа, – гэбэ.
Агваан yгэ дуугyйгooр, уулзалганда абаашаха юумэнyyдээ нэгэ
хyбэригтэйгээр сyyмхэдээ, Ешигмаада абаашаха гэhэн юумэнyyдээ
туламда хэбэ. Тэдэ хоёрой шараhан yндэгэ эдижэ, hаяхан hааhан hy
уужа hуухада, хальhатайнь шанаhан хартаабха ба yндэгэнyyд болобо.
– Мэдэгмаа, Ринчинэй энэ болотор эхэ басаган хоёроо эблэ374

рyyлхэ гэhэн хэрэгые бyтээжэ, бэелyyлжэ yзыш даа? Тэдэнэр тэндэ
хонохоёо майханаа татанхай. Юуншье болохо hаа, болуужан гээд,
Ешигмаае абаашахамнай гy? – гэбэ Агваан.
– Ешигмаа басагаяа харахаяа бидэнтэй ошохогyйл хаш даа, –
гээд, Мэдэгмаа аалиханаар hанаа алдаба. – Гэбэшье, басаган зээ
хоёроо хараха hаа, манайда ошоод, бидэнэй тэдэниие абаад ерэхые
хyлеэгыш гyyжэб.
Yбгэн hамган хоёр машинадаа hуугаад, Ешигмаада ошобо.
Ешигмаа сагаан миисгэйтэеэ урда урдаhаа харалсажа, столдоо hуугаад, yдэшын хоол барижа байба. Басагымни абаад ерэбэ гэжэ hанаhан тэрэ мэгдyyгээр hууриhаа бодожо, гоёлойнгоо плати hэлгэжэ
yмдэхэеэ хубсаhанайнгаа шкаф тээшэ дугташаба.
– Ешигмаа, тyдэгэсэнгyй hуу, эдеэлэ. Мyнoo тэдэнэртэ ошохомнай. Тэдэнэй шамда ерэхэ, yгые мэдэнэгyйбди. Хyхэеэ хyхyyлhэн
тэлеэ эжы гэжэ намайе нэрлэнэ. Арга шадалаараа басагыешни аргадахаб. Энэ шамда бариhан хилээмэ, hааhаар hy асараабди, – гээд,
Мэдэгмаа туламтай юумэеэ стол дээрэнь табиба.
Hy уужа амташаhан миисгэй туламай амhар yнэрдэжэ yзooд,
hабараараа hабардаба. Ешигмаа хамта hуужа эдеэлдэг болоhон
стол дээрэхи блюцидэ тэдэнэй асарhан hy эюулбэ. Миисгэй тэрэ hy
хэлээрээ догоодон уужа эхилбэ.
– Hайнта даа, баярлааб. Та хоёр бyхы наhаараа намда туhалжал ябанат. Би таанадта хюмhанай харын зэргэ туhа хээгyйб, – гэжэ
Ешигмаа хамар дороо гyнгэнэбэ.
– Юуншье болоо hаа, болуужаг гээд, ши бидэнтэй ябалсаха
гyш? – гэжэ Агваан дурадхаба.
– Yгы hаа... манайда ошоод hуугыш даа. Тэдэниие урижа гэртээ асарбалнай, тyрэhэн ганса басаган зээ хоёроо хаража, нюур
нюураараа золгожо болохош, – гэжэ Мэдэгмаа нэмэбэ.
– Yгы, yгы! Тиигэжэ болохогyй, мэхэлhэн болохоб, – гэжэ
Ешигмаа мэгдyyгээр арсаад, номгон аалиханаар yргэлжэлyyлбэ. –
Би нyгэлoo амсажа байна гээшэл хаб. Уймар залуу ябахадаа, yхиеэ
yхибyyдэй гэртэ yгooд, тэрэнээ хаа-яахан эрьежэ байха гээ hэм.
Намда ходол гастроль, концерт-наада табилганууд болодог hэн.
Эсэгэнь басагаяа тэндэ yгэнгyй, абаа гээшэ ааб даа. Yншэн гy, али
эхэ, эсэгэдээ орхисооной, хаясаанай yхибyyд гансал тэндэ байдаг
гэжэ мэдэнэт. Хyндэ, танилдаа, тyрэлдoo yрyyлhэн yхибyyд хожом
хойно тyрэhэн эхэдээ дурагyй болодог. Yхибyyдгyй айлые yхибyy
хэг даа гэжэ hай hанажа yгэхэдэш, тyрэhэн yхибyyншни томо боло375

ходоо: «Хэрэггyй байхадамни, yлyyшэлжэ хyндэ yгoo», – гэжэ yе
наhаараа хэлэжэ, hанажа ябадаг. Минии энэ алдуу, эндyyе тyрэhэн
басагамни хyлисэхэгyй. Тиимэhээ таанадтай минии ошолдоhоной,
гэртэтнай хyлеэhэнэй хэрэггyй. Теэд тyрэhэн басагаяа халташье хараа hаа, хyлисэл гуйгаа hаа гэжэ hананаб. Фото-зурагаа намда yгoo
гээшэ hаань, тэрэнииень гуу соо хэжэ, хyзyyндээ зyyжэ, зyрхэндoo
дyтэ бурхан мэтээр абажа ябаха hэм. Мэдэгмаа, тэрэниие аргадажа,
гэртэмни асаржа yзыш даа? Шамда тахижа байhан бурханшни
туhалха болтогой!..
Мэдэгмаа тэрэнэй хэлэhэн yгэнyyдые зyбшooжэ, толгойгоо
халта дохёод, yyдэн тээшэ алхалшаба. Агваан hамганайнгаа хойноhоо дахаба.
– Ши халта бай, – гэжэ Ешигмаа Агвааниие байлгаад, шэбэнэн
hагад хэлэбэ. – Би гоёлойнгоо хубсаhа yмдэхэмни. Басаганайнгаа
гэнтэ ерээ hаань, гоёод байха хэрэгтэй. Хэрбээ ерээгyй hаань…
yглooгyyр Улаан-Yдэеэ бусалгандаа, зyyн хорёогоймнай саанахи
харгы дээрэ тогтоод... намтай бэшэ, Байгал далайтаяа хахасаха
гэжэ Ринчин хэлээд, машинаhаа булта гаруужаг. Тэндэhээ Байгал
далай элеэр, гоё hайханаар харагдадаг. Намдашье басагаяа дурамдахада, тон хажуудамни байгшадал дyтэ байха. Зай, ябагты
даа.
3
Агваан Мэдэгмаа хоёр Байгалай эрьедэ амархаяа ерэhэн тэдэнэй тогтоhон газарта ерэбэ. Yдэшын наранай хадын саана орохолоор, тэнгэриин хаяа улайраад, газаа гэгээтэй hаруул байба. Табан
хyн эбхэгдэдэг столоо тойроод, yдэшын хоол бариха гэжэ hууна.
Мэдэгмаа машинаhаа бууhаар тэдэнэртэ ошожо, Саарматай тэбэрилдэн таалалдаба. Агваан сyyмхэтэй ууха, эдихэ юумэнyyдээ
абаад, тэдэнэртэ ерэбэ. Hаяхан yдэшын хоол бариха гэжэ бэлдэгдэhэн эдихэ, ууха юумэнyyд стол дээрэ дyyрэн.
Саарма Мэдэгмаае хyтэлжэ, тэдэнэрhээ халта холо болгоод,
хоюулан хooрэлдэхэеэ газарта хэбтэhэн гонзогор бyдyyн модон
дээрэ hуулгаад, ooрoo хажуудань зэргэлбэ.
– Саарма, шамайе нарайдашни хараа hэм, хyхooшье хyхyyлээ
бэлэйб. Мyнoo ши ooрoo эхэ болонхой ябанаш. Хooрхэн басагатай
байнаш, танилсуулыш, – гэжэ Мэдэгмаагай хэлэхэдэ, Саарма басагаяа дуудан ерyyлжэ, тэрээнтэй танилсуулаад:
– Столдо hуухадаа, yбгэнтэймни танилсана бэзэт, тээ тэрэ
эрэшyyлтэй хooрэлдэжэ байна, – гэбэ.
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Агваан гурбан эрэшyyлые дахуулжа, носожо байhан галай хажууда абаашаад, омолинуудые шородо хадхана, тyyдэг носоохо
гэжэ шyyрхэ зартагайлан хахална. Жэл бyхэндэ Байгал ерэжэ, тэлеэ
эхындээ байхаб гэжэ hанаhан Саяана ехэл баярлажа, омоли шарахыень харахаяа эрэшyyлдэ гyйжэ ошобо.
Тyрэhэн эхэтэеэ Саарма манайда уулзаха hаа гy гэжэ hанаhан
Мэдэгмаа:
– Таанадые гэртээ уринабди, хонохо газаршье олдохо, – гэжэ
мэхэ гарган уриба.
– Hайнта даа. Хyлисэгты, бэлдэжэ, бэлэн боложо байhан
yдэшын хоол бариха дyтэлooбди. Сэбэр агаарта эдеэлхэдэ амтатайшье, оросотойшье байдаг. Байгалай сэбэр агаараар амилан, эндээ
хонохобди, – гээд, Саарма тэнгэри ooдэ хараад абаба. – Бороо
орохо хэбэргyй, сэлмэг байна... Эрэшyyлнай эдеэгээ шанажа дyyргэхэгyй, юугээ хэнэ гээшэб? Таанад бидэнэй хyндэдэ hуугаарайгты.
– А-а, Агваан таанадые шородо хадхажа шараhан омоли загаhаар хyндэлхэ гэнэл ха.
– Шородо хадхажа шараhан омоли хараагyйб... Тиигээд лэ
Саяана тэдэнэй хажууда эрьелдэнэ бы даа?
Саармые шородо хадхажа шараhан омоли харахаяа ябашуужаг гэжэ hанаhан Мэдэгмаа ерэhэн хэрэгээ тэдэнэй хажууда бэшэ,
харин ooртэйнь хooрэлдэхэ хyсэлдэ абтаад:
– Шинии тyрэhэн эхэ бидэ хоёр хара багаhаа хойшо хамта наадаhан, хамта нэгэ класста hураhан yyринyyд гээшэбди. Хyн бyхэндэ
эндyy-алдуунууд байдаг юм, – гэжэ Мэдэгмаагай дадхаажа хэлэхэдэ, Саарма yгыень тодожо абаад:
– Тэрэтнай минии эхэ бэшэ! Хyлисэгты, нарай нялха байхадамни, намайе yншэн yхибyyдэй гэртэ тушааха гэжэ байhан, намайе
хаяhан, голоhон эхэнэрые эхэмни гэжэ хэлэжэ шадахагyйб! Минии
эсэгэ намайе нарай нялхаhаа тэжээhэн, тэнжээhэн эжымни юм.
Бэшэ намда эжы yгы! Хэды хyндэ байдалда ороошье hаа, борбилоо
дальбараагаа хаядаг, орхидоггyй, – гэжэ шэрyyншэгээр хэлэбэ.
– Хyн бyхэндэ эндyy-алдуунууд байдаг гэнэ ха юмбиб. Ори гансааран yлэhэн эжышни бэшэ хэндэ шамайе харууhалхыень yгэхэ байгааб, бодоод yзыш даа? Хэрбээ ажалhаа болёо hаа, наададаг гол
рольhоо гаргагдаха, ажалгyй yлэхэ байгаа. Эжышни хоолойгоо
тэжээхын, ажалгyй yлэхэгyйн тyлoo шамайе yхибyyдэй гэртэ yгэхэ
гээ hэн. Би эндэ зэмэтэйб. Эжытэйшни зyбшэжэ хэлсэнгyй, шамайе
yншэн yхибyyдэй гэртэ yгэхэеэ байhан тухайнь нюусаар эсэгэдэш
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дуулгаа hэм. Хэрбээ Ринчинэй зyбшooгoo hаань, шамайе Алдар
хyбyyнтэеэ хамта тэжээхэ, тэнжээхэ байгааб. Теэд эсэгэшни шамайе
бидэнhээ абаад, тyрyyн хото-городоо, удаань холын тэрэ Яхад абаа
шаа hэн, – гэжэ Мэдэгмаа хэлээд, хyндэ ашаанhаа сyлooрhэн мэтэ
болобо.
– Теэд юундэ бэшэг бэшэдэггyй, амаралтада гарахадаа, бидэндэ ошодоггyй байгааб?! – гэжэ Саарма hураба.
– Энээн тухай мэдэнэгyйб, – гэжэ Мэдэгмаа богонихоноор харюусаад, нэмэбэ. – Хyлисэ, суг хамта байхашьегyй hаа, хyгшэрhэн
эжыгээ баярлуула...
* * *
Ешигмаа хашаагай yyдээр толгойгоо бултайлгажа, тэдэнэй
хойноhоо хаража yдэшooд, нилээд удаан тэндээ зогсоhоноо гэртээ
орожо, hy ехэтэйгээр сайлгаhан сайгаа уугаад, yни заяанда yмдэхэеэ
болиhон гоёлойнгоо платинуудые нэгэ-нэгээр хубсаhанайнгаа
шкафhаа гаргажа, сээжэдээ барижа, томошог гэрэлэй урда зогсожо
хараад, стулай тyшэлгэ дээгyyр бyгтэрyyлэн табина; гэр соо харанхышаг болоходонь, зайн галаа носоожо, шкафайнгаа тагhаа урал
амаяа будадаг кремyyдые гаргажа, нюурайнгаа уршалаануудые
yгы болотор тyрьхижэ будана. «Мyнoo наада харагшадта бэшэ,
тyрэhэн басагандаа нюураа харуулха ёhотойб. Нэрэ солотой ябахын тула намда yхибyyншье, yбгэншье тиихэдэ хэрэггyй байгаа.
Эхэ, эсэгэмни мэндэ ябахадаа, ухаа заахаяа яагааб даа.
Эсэгэмни hанаагаа намда зобожо, ханилдаг нyхэрoo гэртээ
асархыемни уряа бэлэйл. Тэрэгyй hаа, басагатай ябахамнишье мэдэгдэнэгyй. Yхибyyтэй болоходоо, гулдагар hайхан бэеынгээ мэ
шээгтэй талхан мэтэ болохоhоо айгша бэлэйб. Гэнтэ басагамни
ерэшyyжэг», – гэжэ тэрэ сэдьхээд, машинын ерэхые дуулахаяа гэрэйнгээ yyдэ болон сонхо нээбэ.
Гэр соохи ханын «ходик» часын «тик-так» гэхэ абяан соностоно.
«Ходик» часын «тик-так» гэгшэдэл, yдэр хоногууд hубарилдажа, он
жэлнyyд yнгэржэл байна даа. Минии залуу наhан тэхэрихэгyйгooр
ябашабал даа. Залуудаа ямар жаргалтай ябаа гээшэбиб? Дэлхэйн
бyхы хари гyрэнyyдээр, СССР гyрэнэйнгoo хото-городуудаар хатар
наадаараа суурхааб. Харин мyнoo болоод байхада, нэрэ соломнишье
мартагдаа. Ринчиндэ дурлаашьегyй hэм. Hyyлдэнь басагаяа абаад,
Яхад ябаа гэжэ дуулаа бэлэйб. Ябан-ошон тэрээнтэй хамтархашье
hанаатай болоhон аад, эрэмдэг болоо гэжэ дуулахадаа, yрoohэн гар378

тай тэрээнтэй хамтархагyй гэжэ огтолон бодоогшо hэм. Ринчин басагаяа намтай уулзуулха гэжэ зорюута эндэ асараа байна. Ямар hайхан сэдьхэлтэй хyн гээшэб?» – гэжэ тэрэ сэдьхээд:
– Гэнтэ ерээ hаань, тэдэниие юугээр хyндэлхэ хyн гээшэбиб? –
гэжэ ooрoo ooртoo хэлээд, холодильнигоо нээбэ. – Шанаhан колбаса, саала, yндэгэн, бариhан хилээмэн, hyн байна; Саармаяа, зээ
басагаяа хyндэлхэ ёhотойб. Тэдэнэрэй эндэ бэшэ ерэхэ, yгынь мэдэгдэнэгyй...
Ешигмаа тэдээнhээ урид хубсалхаяа стулай арын тyшэлгэдэ
бyгтэрyyлэн тохоhон платинуудтаа ерэжэ, нэгыень шэлэжэ yмдooд:
«Залуу наhанайнгаа жаргалые яhала yзoo, эдлээб даа. Харин хyгшэрхэ наhанаймни жаргал хаана юм ааб даа?.. Тyрэhэн басаган зээ
хоёроо хараа hаа, хyгшэрхэ наhанаймни жаргал бэзэ даа. Yдэр тэдэ
хоёроо дурамаар харааб. Теэд тэдэнэрни дан холо байгаа гy, али
дурамай наран шэлынь манатажа бyрyyл болошонхой байба гy, магад, нюдэнэймни хараа мууданхай байба юм гy, юрэдoo, тэдэнэймни
шэг шарай эли тодоор харагдаагyйнь гэмшэлтэй гээшэнь», – гэжэ
дотороо hанабашье, гоёлойнгоо плати дээрэ халаадаа хэдэрээд, хашаагайнгаа yyдэндэ ерэжэ, Энхэ-Нугынгаа хойнохи тэбдэг тээшэ
хараба. Захаараа хуhатай нарhан тужын оёорто харанхышаг. Тии
мэhээ hyлэмхихэн гэрэлээрээ гэрэлтyyлэн унтаржа байhан тyyдэгэй
галай хажуугаар хyнyyдэй дyрсэнyyд hyyрылдэнэ. Ешигмаае, хаража yрди гэhэндэл, гэнтэ улагашаhан сусал улаан дyлooр соробхилжо, оршон тойрониие ойро зуура элихэнээр гэрэлтyyлээд, унтаршана. Hара гараха yды. Сэлмэг огторгойдохи yй тyмэн одо
мyшэд онигошолдоно. Ешигмаа гэртээ орожо, дурамаа абаад гараба. Теэд дурам тэрээндэ туhалбагyй.
«Саарма басаган, зээ хоёртоёо уулзан, харалсангyй байхада,
ямар хэсyyб? Би басаганhаа хyлисэл гуйха болоноб, теэд ямар нюураар уулзаха хyн гээшэбиб?.. Энэ харанхы hyни хонхо-ёнхо соогуур
бyдэрэн унаhаар, нэгэ-хоёр модо зайда байдаг тэндэ ошожо, хажуу
дахи модонойнь саана хоргодоод, тyyдэгээ hэргээхэдэнь, басагаяа
харахамни гy? Яалтайб? Агваан Мэдэгмаа хоёрой удаашараа хада,
бидэниие эблэрyyлхэ, уулзуулха гэhэн тэдэ хоёрой хэрэг бyтэхэеэ
болёо байна», – гэжэ yдэшын hэрюун hэбшээнhээ гy, али Байгал
далайн хyйтэншэг амисхалhаа гy халта даараhан Ешигмаа сэдьхээд, гэртээ оромсоороо, гэрэйнгээ баруун хойто буланда байhан
бурханайнгаа тагта ошожо, зулаа бадараажа, гурба дахин наманшалан мyргooд:
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– Бурхан, yнэхooр бии юм hаа, тэдээнтэймни уулзуулыш?
Тyрэhэн басаган зээ хоёроо халташье hаань, хараhуулби. Минии
хэhэн нyгэлые нэгэ зааханшье hаань, арюудхан хyлисыш, – гэжэ уйлаган байжа хэлээд, гэрэйнгээ ханануудаар дyyрэн няаhан, залуудаа хари гyрэнyyдээр ба СССР орон соогуураа гастрольдо ябахадаа, тэндэхи гудамжануудаар yлгэhэн англи болон ород хэлэн дээрэ
бэшэhэн бэшэгтэй, ooрынгoo дyрэ-зурагуудтай афишануудые
тyрyyшынхиеэ хараhан юумэндэл шэртэнэ. – Залуу ябахадаа ямар
сэбэрхэн байгаабиб даа? Харин мyнoo нюурни буузын хумидаhан
шэнги уршалаануудаар дyyрэшэнхэй…
Ешигмаа афишанууд дээрэхи дyрэ-зурагуудые харахадаа, залуу наhаниинь тэхэриhэн шэнги боложо, шэг шарайгаа баяраар
билтаруулжа, нюдэнэйнгoo хараагай галханиие ялалзуулхадал
гэнэ.
«Оройшье болошобо. Ерэхэеэ болёо... Агваантан намайе унтаа
гэжэ hанаад, намда хyрэбэгyй ха. Яатараа даарашабабиб?» – гэжэ
сэдьхээд, Ешигмаа сай уугаад, сонхо болон yyдэеэ хаажа, гоёлойнгоо плати дээрэhээ эсэгынгээ ямаан даха yмдэбэ, хyлдoo валенка
углаба.
– Иихэдээ дулаасахал байхаб даа. Агваан минии захяае Ринчиндэ хэлэhэн байха. Ринчин мyнoo болотор намда дуратай гээшэл
ха. Тэрэ нам шэнги хyгшэрoo бэзэ даа. Бидэнэй хоорондо инаг дуран yгы байгаа. Гэнэн гyлмэртoo тэрэ минии мэхэдэ орожо, Байгал
далайе харахаяа намтай хамта манайда, энэ гэртэ ерэлсээ бэлэй. Би
тэрэниие мэхэлhэн зэмэтэйб, – гэжэ тэрэ хамар дороо гyбэрooд,
Агваантанай дурамыень хyзyyндээ hур ооhороорнь hуйбадаад,
зyрхэнэй шагта эм ууhанай hyyлээр, газаашаа гаража, хэрэлсы дээрэхи стул дээрээ налайжа hуугаад, толгойгоороо сээнигэйнгээ yyдые тyшэбэ...
Ешигмаа зyрхэнэйнгoo hooл аягyйгooр хадхаад, yлэ мэдэгхэн
шэмшэрхэдэ, баруун гараа даха доогуур тyлхижэ, зyyн хyхэн дээрээ
альгаяа абаашажа, аргааханаар эльбэбэ, бажууба. Мyнoo суг хамта
газаашаа гаралсаhан сагаан миисгэй тэрэнэй yбдэг дээрэ hyрэжэ гараба. Ешигмаа тэрэниие зyyн хyхэндoo аhалдуулаад, ямаан дахаараа хушажа тэбэрибэ. Баймга тэрэнэй зyрхэн хадхан яншахаяа болибо. Ешигмаа миисгэйн халуун ульhые зохидшооно. Тэрэнэй
даараhан бэе дулаасахадал гэнэ.
Сэлмэг огторгойн одо мyшэд ялалзана. Тэнгэриин зyйдooл гоё
hайханаар, урда урдынхиhаа бyришье hаруулаар гэрэлтэн зурына...
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Удангyй yглooнэй yyр сайжа, огород болон сабшалангай хорёогой
газарта унаhан hургаагууд yрмэдэhэн ногоон соо харагдадаг болобо... Ешигмаа эбhээлээд, унтахагyй гэжэ нойртоёо тэмсэжэ,
анилдажа эхилhэн дабхаряатаhан нюдoo ехэ болгожо, yглooнэй
улаан нарые, тyрэhэн ганса басагаяа харахаяа хyсэнэ.
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ЮHЭДЭХИ БYЛЭГ
1
Yyр сайжа, газаа гэрэлтэй болоходо, hанаа yнooндэ абтажа,
унтангyй хоноhон Ринчин машинаhаа газаашаа гаража, нариихан
модоор yни унтарhан зуухын бурма удхалжа, хоёр-гурбан сусал
олоод, тэдэнээ ниилyyлжэ, тэмээшэлэн хэбтээд, yлеэнэ. Бурмын
шандаруу yнэhэнэй yрхирэн хиидэхэдэнь, тэрэ нюдoo анижа, yсэдooр yлеэ-yлеэhээр, сусалнуудhаа улаахан дyлэ гаргаад, хуурай
мyшэр болон зартагайнуудые дээрэнь хаяад, зууха дээрэ сайн уhа
табижа, утаан болон шандарууhаа хордоhон нюдoo самсынгаа
хамсыгаар аршаад абаба.
Энэ yедэ Баир машинаhаа гаража, баанхатай уhанhаа балгажа,
тэрээгээрээ гар, нюураа угаагаад, Ринчиндэ ерэжэ, yглooнэй амар
мэндые айладхаад:
– Yглooгyyр минии hэрихэдэ, хажуудамни yгы байгаалта, – гэбэ.
– Газаа hаруул болоходонь, бодоо hэм.
– Хари, хари. Та унтаагyйл хат. Эхэ басаган хоёроо уулзуулха
гэнэт. Иигэжэ зобожо байнхаар, Ешигмаадаа ошожо, эндэ асархаяа яанабта? Тэрэнэйтнай уулзаха дуратай hаань, би машинаараа
асарха байгааб.
– Шш-ш, ааляар, – гээд, Ринчин тэдэнэй унтажа хэбтэhэн майхан тээшэ хараба.
– Ойлгооб, хyлисэгты. Тэрэтнай мyнoo болотор хадамда гараа
гyй, гэбэшье, эрэшyyлтэй гyйлдэhэн гэжэ дуулагшаб. Та Ешигмаатай хамтархаяа бyхы наhандаа хyлеэгээт. Зyб хэлэнэ гyб? Тон зyб
байха... Минии дyy Ринчимаашье тандал адли хадамда гарадаггyй.
Би танай орондо hаа, yни шиидэжэ, hамга абаха hэм, – гэжэ Баир
шэбэнэн хэлэбэ.
– Баир, хyлисэ... Ринчимаагай намда дуратайе мэдэнэб. Аяар
холо хойто орондо байhан Саарматай уулзаха шалтагтай намда
ошоошье hэн. Намhаа оло дyy ха юм даа. Тэрэнэй намда хандаха
ябадал инаглал бэшэ, харин намайе хайрлалга бшуу. Ooрынгoo
наhанай хyнтэй хамтарна бэзэ даа гэжэ hанагшаб.
– Ринчимаа тан шэнги хyгшэржэл ябана. Хадамда гараашье
hаа, yхибyyтэй болохоёо болинтоо. Нэгэнтнай хадамда гарадаггyй,
нyгooдэтнай hамга абадаггyй та хоёр ямар адлинууд гээшэбта.
Энээн тухай тантай yнихэнэй хooрэлдэхэ гээ hэм, теэд хooрэлдэхэ
таатай зохид саг ерэдэггyй байгаа, – гээд, Баир залуушуулай унтажа хэбтэhэн майхан тээшэ хараад абана.
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– Би yнэхooр тан шэнгеэр дурлаагyйб, – гэжэ Баир дахин хэлэжэ эхилбэ. – Сагай тулажа ерэхэдэнь, танилсаhан басагаяа hамга
абаа hэм. Тyрyyшээр бидэнэй хэрэлдээн, эрхэсэлдээн таhарагшагyй
бэлэй. Баймга бэе бэеынгээ абари занда тааража, амар амгалан
hуужа эхилхэдээ, бидэндэ yнэн сэхэ дуран ерээгшэ hэн.
Ринчин сайнгаа дээжые орон дэлхэйдээ болон буурал Байгал
далайдаа yргooд, эбхэгдэдэг столойнгоо саана Баиртай зэргэлжэ
hуугаад:
– Мyнoo Улаан-Yдэеэ бусахадаа, энэ харгыгаар ошохобди.
«Машинаяа байлга, Байгал далайтаяа хахасая» гэhэн газартамни
машинаяа байлгаад, булта газаашаа гарахабди. Машинаяа байл
гагша тэрэ газаршни – Ешигмаагай гэртэхидэй огород болон
сабшалангайнь хорёогой зyyн заха юм. Тэндэhээ тэрэнэй гэр хyрэтэр 150 метр, Байгал далай хyрэтэр 300 метр зайтай байха. Ешигмаа
гэрэйнгээ хэрэлсы дээрэ бидэниие хyлеэжэ hууха. «Тэндэhээ тyрэhэн
басагаяа хараад, гараа арбагануулхаб» гээ юм. Басагаяа эхэтэеэ харалсаха, уулзаха дурагyй гэжэ мэдээ hаа, басаганайнгаа фото-зураг
абаад ерэхэ, эхэдэнь бэлэглэхэ байгааб. Иимэ юумэн болохо гэжэ
мэдээгyйб. Эхэ басаган хоёр хоюулан баярлаха, бэе бэеhээ хyлисэл
гуйха гэжэ hанааб. Тиигээ hаань, намда хэлэшэгyй ехэ баяр, жаргал
болохо hэн. Теэд… – гээд, hууриhаа бодошобо.
Энэ yедэ Саарма yбгэнтэеэ майханhаа гаража, yглooнэй амар
мэндые айладхаад, нюур, гарнуудаа угаагаад, басагаяа hэрюулжэ
бодхообо.
Ринчин Баиртай хooрэлдэжэ hуухадаа, нюдэнэйнгoo шэгшэгээр Энхэ-Нугада байдаг Ешигмаа болон Агваантанай гэрнyyд тээшэ хаража, Агвааниие машинадаа Ешигмаае hуулгаад асарhай
гэжэ сэдьхэлэйнгээ оёорто шэбшээ hэн. Ешигмаагай гэрэй хоолойhоо утаанай гараха харагданагyй; харин Агваантанай гэрэй хоо
лойhоо шэнгэн утаан харагдахадал гэнэ. Тэдэнэй тугал yнеэн
хоёрой мooрэлдэхэ, поршоонхонуудайнь эдеэ хоол эрижэ шашхаралдаха, хаа-яахан эрэ тахяагайнь донгодохо соностоно.
Yглooнэй улаан наранай улам дээшээ дэгдэн дyyлихэдэ, газаа
халуу шатахаар забдаба. Гэбэшье, Байгалай hэрюухэн hэбшээтэй
амисхал наранай элшэ туяагаараа агаар дулаасуулхыень hаалта хэнэ.
Тиихэдэнь Ринчинэй Байгалай эрьедэ yшoo гурба хонохо тухай
дурадхахада, булта зyбшoohэн аад, эхынгээ эндэ байдагые мэдэhэн
Саарма yглooгyyр ябаха гэhэн зарлиг буулгаба. Тиигээд лэ тэдэнэр
yглooнэйнгoo хоол барижа дyyргэмсээрээ, майханаа хуряажа, машинадаа ашаба.
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«Иимэ тyргooр ябаха гэжэ hанаагyйб. Ешигмаа басаганайнгаа
хэлэhэн yгэдэ гомдоод, басагантаяа, бидэнтэй уулзахагyй гэбэл
хаш даа. Хэрбээ уулзаха гээл hаа, ямаршье бэрхэшээлhээ айнгyй
ерэхэл байгаа. Магад, анханайнгаа омог зан харуулжа, бидэниие
oohэдoo ерэг гэжэ hанаба хаяа», – гэжэ Ринчин сэдьхэжэ, тyyдэгэй
гал унтараажа, дээрэhээнь уhа адхана.
Мэнэ hаяхана улаан дyлэнэй соробхилжо байhан сусалнуудhаа
зуухын шандаруу уурал хоёр зэргэ дээшээ хиидээд замхашаба. Тэдэнэр машинадаа булта hуугаад, удаашарhан Ринчиниие хyлеэбэ.
Тэрэнэй урда hуухалаар, машина байhан байраhаа аалихан хy
дэлбэ. Эхэтэеэ арын hуурида зэргэлжэ hууhан Саяана, ямар нэгэ
юумэеэ мартаhан юумэндэл, ара гэдэргээ эрьелдэжэ хараад, аалиханаар hанаа алдаба.
– Саяана, юундэ hанаа алдабаш? – гэжэ эхэнь басаганhаа hураба.
– Иимэ тyргooр эндэhээ ябахабди гэжэ hанаагyйб. Нэгэ хэдэн
yдэр эндэ байхаяа яагаабибди? – гэжэ Саяана халаглангяар hураба.
– Нээрээшье, нэгэ хэдэн yдэр Байгалай эрьедэ амарха бай
гаабди, – гэжэ Ринчин зээ басаганайнгаа хэлэhэн yгые дэмжэбэ.
– Аба зээ басаган хоёр hанал бодолоо бy дэмжэлсэгты. Амарха
гэhэн амаралтымни yдэрнyyд yсooн yлэжэ байна. Эндэhээ yyлэндэ
тулгама yндэр мундаргануудтай Тyнхэнэй аршаануудаар, yзэсхэлэн hайхан газарнуудаар ябаха гэлсээ hэмди. Амарха сагай yлoo
hаа, абын нютаг болон Баргажанаар аяншалха тyсэбтэй бэлэйбди,
– гэжэ эндэhээ ябахаяа яаруулhан Саарма Саяана басаганайнгаа
hанаае тэгшэлбэ.
– Эжы, Байгал далайтай хахасаагyйлди, – гэбэ Саяана.
Ринчин зээ басаганайнгаа хэлэhэн энэ yгэдэ баярлаад:
– Саяана, тон зyб хэлэбэш. Бидэ зуурандаа Байгал далайтай хахасахабди, – гэжэ хэлээд, Баирта хандана. – Ши Энхэ-Нугын зyyн
тээхи хадын наагуур зурыhан харгыгаар машинаяа залаарай...
– Эжы, хэзээ дахин эндэ ерэхэбибди?
– Мэдэнэгyйб. Эндэхиhээ бyри hайхан байгаалитай, шобогор
оройнуудынь yyлэнэй дээрэ байдаг мундаргануудтай Саяан ууладахи Тyнхэн ошохомнай, шамда hайшаагдаха байха.
– Ши ooрoo тэндэ ошоо, хараа юм гyш? – гэжэ этигэжэ ядаhан
Саяана hураад, худалаар хэлэнэ гyш гэhэндэл, эхынгээ нюур шэртэшэнэ.
– Тэндэ ошоо, хараагyйб. Зyгooр, энээн тухай хyнyyд болон
Антон Павлович Чехов замайнгаа тэмдэглэл соо бэшэhэн юм.
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– Саяана, эжышни энээн тухай зyб хэлэнэ. Хойто, саада жэлнyyдтэ бидэнэр заабол эндэ ерэхэбди. Мyнoo тиимэшье холошог
бэшэ зайhаа хаража, Байгал далайтай хахасахабди. Бидэнэй машинаяа байлгаад хараха тэрэ газарhаа Байгал элихэнээр харагдадаг
юм, – гэжэ Ринчин энэ нютаг тон hайнаар мэдэхэ юм шэнгеэр хэлэбэ.
Тэдэнэй машина Агваантанай хото хорёогойнь зyyгээр yнгэрбэ. Ринчин Ешигмаагай гэртэхинэй зyyн тээхи хорёо дээгyyр
абиржа досоонь ороhон, Баян-Далайда харагдахагyй гэжэ бухалай
саана хоргодоhон газарнуудаа олохо гэжэ хараашална. Теэд
тэрэнэй хараашалжа олохо гэhэн газар олдоногyй, юуб гэхэдэ,
хорёогой бахана болон гасуунууд узуурhаа yмхиржэ, hургаагуудтаяа хамта газарта таран хэбтэнэ. Тиихэдэнь тэрэ Мягмартанай
байшан гэрые бэдэрэн хараашалба.
«Ешигмаа гэрэйнгээ хэрэлсы дээрэ hууха ёhотой hэн. Yнгэршooгyй аабзабди? Агваантанай гэрhээ холо бэшэ байдаг hэмнай»,
– гэжэ Ринчин сэдьхэжэ байтараа, газарта унаhан хорёогой hургаагуудай хажууда ерэхэлээрээ, хара булгайр бээлэйтэй гараа Баирай
гар дээрэ табяад:
– Ерээбди, машинаяа байлга! – гэжэ мэгдyyгээр хэлэбэ.
Машина тогтошобо. Энэ yедэ далай дээрэhээ улаан ракетэ зуралзаhаар, агаар ooдэ гараад, аалиханаар доошоо унахадаа, хойноо хара-хyхэ утаа yлoohooр унтаршаба.
Ринчин машинын yyдые нээжэ, ара гэдэргээ эрьелдэжэ хараад:
– Буугты! Улаан ракетын агаарта дэгдэхые, далай дээрэ загаhашадай гурбан онгосын байхые харана гyт? Бидэниие тогтогты,
Байгал далайтаяа хахасагты гэжэ Агваан ракетээр дээшэнь буудаба. Ябахадамнай, Агваан харгыдамнай hайниие хyсэжэ, ногоон
ракетээр буудаха. Эндэhээ буурал Байгалтаяа хахасая, булта буугты.
Илангаяа эндэhээ Байгал гоё hайханаар харагдадаг юм! – гэжэ
Ешигмаада басагыень, зээень харуулха гэhэн Ринчин хэлээд, газаашаа гаража, Мягмартанай гэр тээшэ хараба.
Гэрэйнгээ хэрэлсы дээрэ hууhан Ешигмаа хyл дээрээ бодоногyй, гарнуудаа арбагануулнагyй. Ринчин хэрэлсы дээрэхи барбагар
юумэ харахадаа: «Магад, хэрэлсы дээрэхи барбагар хара юумэн
хайрата гансамни бэшэ гy? Тэрэниие hэрюулхэ байна», – гэжэ hанаад:
– Ши машинадаа hуужа, гурба дахин сигналаа дарыш даа, Байгал далайтаяа хахасая, – гэжэ Баирые гуйба.
Баир машинадаа hуугаад, сигналаа даража, гурба дахин утаар
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абяа гаргаба. Теэд Ешигмаа гэрhээ гарабагyй, тэрэ барбагар юумэншье хyдэлбэгyй. Ринчинhээ бэшэн Байгал далайгаа, уhанайнь нюруу
дээрэ yлгыдyyлжэ байhан загаhашадай гурбан онгосо харана.
Ешигмаагай дyтэхэнэ тогтоhон тэдээндэ ямаршье тэмдэг
yгэхэгyйдэнь, Ринчинэй зyрхэн yбшэнтэйгooр ёг гэжэ сохилоодхибо. Тиихэлээрээ тэрэ гyйhэн болиhон хоёрой хоорондо Мягмартанай гэр тээшэ алхалшаба.
– Аба, хайшаа? – гэжэ Саарма хашхаран hураад, юун болобоб
гэhэн бодолдо зyрхэ сэдьхэлээ эзэлэгдэжэ, эсэгэеэ хyсэжэ байлгаха
гэжэ урагшаа даб гэhэн Саармын гарhаа Баир шyyрэн барижа байл
габа. – Минии эсэгэ яабаб? Юун болобоб?
– Бараг даа, hанаагаа бy зобо. Баймга мэдэхэбди, – гээд, Баир
Саармын гарыень бyришье шангаар бариба.
Виктор hамганайнгаа нyгoo талаhаа hугадаба. Тэдэ гурбанай
дунда гансал Баир Ринчинэй хайшаа яаран ошожо ябаhые ойлгоно.
Тиихэдээ тэрэ гэрэй хэрэлсы дээрэ хyнэй hууhан шэнги орбогор
юумэ харана. Ринчин хашхаралдаhан басаган зээ хоёртоо харюушье yгэнгyй, газарта хэбтэhэн хорёогой hургаагуудта хyрэжэ, ябадалаа аалидхажа, дээгyyрнь гараба. Тиихэдээ тэрэ yнгэрhэн олон
жэлэй саана энэ хорёо дээгyyр Ешигмаатай хамта абирhаар, саанань гараhанаа hанаадхина.
«Бyхэли hyниндoo бидэниие хyлеэгээд, бyхooр унташоо байна»,
– гэжэ сэдьхэhэн Ринчинэй зyрхэн тyргэ-тyргooр сохилно. Тэрэ гэрэйнь хорёо соо орожо, урдандаа гахайн поршоонхонуудые хооллуулха гэжэ метр утатай, монсогор бyдyyн модо тyнхижэ хэhэн, харин hyyлдэнь хансажа гантаhаар, тэгэн дундуураа хоёр болоод,
газарта хэбтэhэн тэбшын хахадуудhаа торожо унан алдаhаар, гэрэйнь гэшхyyртэ хyрэжэ, ямаан даха хэдэрhэн, ооhороорнь дурамаа хyзyyндээ зyyгээд, хyдэлэнгyй hууhан Ешигмааhаа харасаяа
hалгаангyйгooр, табсангуудта хyлoo алдан гэшхэhээр, хэрэлсы дээрэ
гараба. Ешигмаа тэрэнэй уухилhаар, хажуудань ерэхые дуулаагyй
юумэндэл hэрибэгyй.
Ринчин сээнигэйнгээ yyдые тyшooд, стул дээрэ hууhан тэрэнэй
гyрooе hалганалдаhан хурганайнгаа yзyyрээр дараба. Гyрooгэйнь
hудаhан сохилбогyй. Тиихэдэнь тэрэ Ешигмаагай зубхинуудыень
hалганаhан гарайнгаа альгаар доошонь эльбэжэ, хyхэршэhэн нюдэнyyдыень хааба.
Эзэн эхэнэртээ ами оруулхаяа оролдожо, тогтоhон зyрхыень
халуун бэеэрээ жэгнэжэ хэбтэhэн сагаан миисгэй даха дороhоо гаража, хэрэлсын шала дээрэ hyрэн бууба. Ринчин тэрээнhээ сошожо,
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нэгэ алхам гэдэргээ сухаряадхиба. Айжа hyрдэhэнhoo Ринчинэй
бэлтылдэшэhэн нюдэн уйдхараар дyyрэhэн миисгэйн нюдэн хоёр
урда урдаhаа уулзашаба. «Би эзэн эхэнэрээ yхэлhoo абаржа шадаагyйб, харин мyнoo ши эзэн эхэнэрэймни хyсэhэн, хyлеэhэн hyyлшын
гэрээд yгыень бэелyyлыш даа» гэжэ гуйhандал, тэрэ миисгэй гунигтай утаар абяа гараад, гэрэй саагуур yгы болошобо.
– Баир! Баир, тyргэн ерыш! – гэжэ Ринчин бyхы шадалаараа
хашхарба, даллаба, ерэхэ харгыень заажа зангаба. – Машинаараа
тээ тэрэ гэрнyyдэй hууриин урдуур нара зyб тойрожо, энэ гэрэй баруун тээ тyргooр еры-ыш!
Баир бушуу тyргooр машинадаа hуугаад, машинаяа мэдээтэймэдээгyйгooр гyйлгэжэрхибэ. Байгал далайе хаража зогсоhон Саарма
эсэгынгээ сошордомо шанга оог хашхараанhаа заригад гээд, yбгэн
басаган хоёроо дахуулжа, Мягмартанай гэр тээшэ алхалшаба.
«Муу юумэн бy болоhой даа. Ешигмаа хyрьгэн, басаган, зээ
гурбанаа хэрэлсы дээрэhээ хаража yдэшэхэ хэлсээтэй бэлэйл. Юун
болобо, яаба гээшэб?! “Тyргэн туhаламжын” машина хэзээ эндэ
хyрэжэ ерэхэб даа. Аймагай больницада абаашаха болобо хаб. Муу
юумэн бy болог», – гэжэ Баир сэдьхэжэ, машинаараа Ешигмаагай
гэртэ дyтэлбэ.
– Саарма, наашаа-наашаа, эндэ гара. Энэ шинии тyрэhэн эхэ
амияа табижархёод hууна. «Yглooдэр Улаан-Yдэеэ бусахадаа, машинаяа унаhан хорёогоймни саана байлгаарайгты, машинаhаа буужа, Байгал далайгаа хараарайгты. Та хоёртоёо уулзажа хooрэлдэхэ
золгyй хадаа, эндэhээ хyзyyндээ зyyhэн дурамаар халташье hаань
хараhуулби», – гэжэ намайе гуйгаа hэн. Баарhан, бидэниие бyхэли
hyниндoo харууhалжа, эндэ hуугаа байна. Тyрэhэн эхэеэ харыш
даа. Эхэшни yсэгэлдэрhoo хойшо шамайе хyлеэгээ. Бидэниие ерэхэ
болоо гэжэ hанаад, гоёлойнгоо хубсаhа yмдoo, урал, амаяа, нидхэеэ будаа байна. Теэд амидыдань уулзаагyй шамда, намдашье
гэмшэлтэй. Гэмынь урдаа, гэмшэлынь хойноо гэдэг yгэ – энэл гyб
даа, – гэжэ Ринчин хэлээд, нюдэндoo баригдахаяа болиhон нулимсаяа хасар дээгyyрээ мухарюулба.
Саарма амияа табиhан эхынгээ урда yбдэглэн hуужа, толгойгоо yбдэг дээрэнь дэрлэжэ табяад:
– Хyлисэ намайе, эжы. Шишье, бишье аб адли зэмэтэйбди. Ши
бидэндэ юундэ ошодоггyй, бэшэг юундэ бэшэдэггyй байгаабши
даа. Бидэндэ ошодог, бэшэг бэшэдэг байгаа hаашни, бидэнэй хуби
заяан ондоо тээшээ хубилжа болохо байгаал, – гэжэ Саарма уйлаганан байжа, аргааханаар хэлэбэ.
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Гурбан эрэшyyл Ешигмаае тэлэжэ, гэртэнь оруулба. Энэ yедэ
муу юумэнэй болоhые тухайлhан Мэдэгмаа гэрhээ гyйжэ ерээд,
амияа даруулжа халта зогсоhоной hyyлээр, хэрэлсы ooдэ гараба.
Эхынгээ эхэдээ уйлаганан байжа хэлэхые шагнаhан Саяана
бултанай хойноhоо гэрэй сээниг соо ороходоо, эхынгээ хамсыhаа
татаад:
– Эжы, аа-а! Энэ гэр манай болохо гy? – гэжэ hураба.
Саарма тэдэнэрhээ зорюута yлooд:
– Аргаар! Тиигэжэ хэдыдэшье бy хэлэ, тиигэжэ бy hана, – гээд,
шэрyyн харасаар басагаяа хараадхиба.
– Юундэ? Энэ гэр хyгшэн эжын хадаа, Байгалай эрьедэ гэртэй
болобо ха юмбибди…
Саарма басагаяа yбшэнтэйгooр шэмхээд:
– Тиигэжэ hанахаяа марта. Энээн тухай хэндэшье ама бy гара,
– гэжэ хэлээд, гэртэ оробо.
Гэр соо бyрэнхы. Ешигмаагай yдэшэлэн бадарааhан зула yни
хада бyхэнхэй. Баир зайн гал носообо. Мэдэгмаа гэртэ орожо ябатараа, хэрэлсыhээ буужа, сонхын ставинуудые нээбэ. Тиихэдэнь гэр
соо гансата hаруул болошобо. Тэрэ сонхоорнь шагаагаад, шэг шарайгаа барылгажа, гэрэйнь hууриин хаяабша дээрэ hалд hуугаад,
яаха, хээхэ тухайгаа ухаагаа тyргэ-тyргooр гyйлгэшэбэ.
Энэ yедэ эртэ yглooгyyр далайда онгосоор тамаран гараhан
Агваан оргоожо сyyмхэ соогоо дyyрэн загаhа хэнхэй юумэ hамгандаа ерээд:
– Газаа машинын байхада ерэбэб. Эдэнэр эблэрээ гy? Ябатарнь
загаhа губшуурдажа, бэлэг сэлэг асарха гээд, удаашарбаб. Эдэниие
байлгаха гэжэ улаан ракетээр огторгой ooдэ буудаа hэм. Ринчин
тнай ябашоогyйнь болоо байна! – гэжэ ехэл баяртайгаар хэлэбэ.
– Аргаарал даа. Гyльмooр губшуурдаhан загаhадшни эдэнэртэ
хэрэггyй болоол ха, – гэжэ Мэдэгмаа yбгэндoo шэбэнэн хэлэбэ.
– Юундэ?
– Ешигмаа бурхандаа ябашаба, – гэжэ Мэдэгмаа шэбэнээд, yбгэеэ дахуулжа, хэрэлсы дээрэнь гараад, hубарилдаhаар гэртэ оробо.
Эрэшyyл Ешигмаагай yхэhэн бэеые гэртэ оруулжа, сагаан простыни дээрэ ooдэнь харуулжа хэбтyyлээд, yшoo нэгэ сагаан простынёор хушаба. Наранай гэрэл зайн галай гэрэлые булина. Мэдэгмаа зайн гал унтарааба. Агваан эрэшyyлтэй шэбэнэлдэн зyбшэжэ
хooрэлдэhэнэй hyyлээр Ешигмаагай yхэhэн бэеые сээниг соо гаргажа, харанхы аад, хyйтэншэг холдообходо оруулжа, шала дээрэнь
табиба.
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Гэр соо hаруул болонхой. Баруун ханын наанахи комод дээ
гyyр тэрэнэй хари гyрэнyyдээр ябахадаа суглуулhан сувенирнyyд
табяатай. Ород, буряад, англи хэлэнyyд дээрэ бэшэhэн бэшэгтэй
афишанууд дээрэ Ешигмаагай дyрэ зурагууд амиды юумэндэл тэдэниие хаража, уриханаар миhэрнэ.
– Yy даа! Минии хyгшэн эжы артисткал, балеринал! Хатар
хыень хараагyй бидэндэ ямар гэмшэлтэйб! – гэжэ Саяана хабархан,
халаглан байжа хэлэбэ.
– Балеринэ бэшэ, хатаршан ябаа юм, – гэжэ Саарма басагандаа
ойлгуулна.
Музейн экспонадуудые харагшадал, Ринчин аша болон зээ басагадтаяа афишаhаа афишада дyтэлнэ. Виктор тэдэнэй ара нюрганда зогсоод харана. Тэдэнэй хэншье абяа гаранагyй. Хэрбээ
Ешигмаа амиды мэндэ байгаа hаа, гастролёор хаана ябаhанаа, хаанахи тайзан дээрэ хатарhанаа hонирхолтойгоор хooрэхэл байгаа
даа.
Баир баруун хойто буландахи бурханай гунгарбаа дээрэ
бyхэhэн зулын сyгсэдэ голто зохёожо хадхаад, наран сэсэгэй тоhоор
тэрэнээ дyyргэжэ бадараагаад, маани-мэгзэм гyбэрэн наманшалба.
Мэдэгмаа хани эхэнэрэйнгээ орон дээрээ орхиhон, стулай арын
тyшyyлгэдэ бyгтэрyyлжэ тохоhон платинуудые суглуулжа, хубсаhануудаа хадагалдаг шкафай yлгэсэнyyдтэ абаашажа yлгэбэ. Ринчин
шэлтэй рама соо hуулгаад yлгэhэн гэр бyлын фото-зурагай урда
ошожо зогсобо. Саарма yбгэн басаган хоёртоёо эсэгынгээ хажууда
ерэбэ.
Фото-зураг дээрэ Ешигмаа эхэ эсэгэ хоёртоо тэбэрюулээд, yбдэг дээрэнь hууна... Ринчин басагаяа тэбэриhэн эхэнэрэй хурганда
алтан бэhэлиг обёоромсоороо, больницада хэбтэhэн Хэшэгмаатай
hyyлшынхиеэ уулзаhанаа hанаба.
Саарма эсэгэдээ дyтэлжэ:
– Энэ фото-зураг дээрэ yбгэн аба, хyгшэн эжы, намайе тyрэhэн
эхэ гурбан хэбэртэй. Аба, энэ фото-зураг hонирхон харана гyш? –
гэжэ hураба.
– Минии басаган, тиигэнэб даа. Баруун гарайнгаа хурганда
зyyhэн бэhэлигээ харуулыш даа? – гэжэ Ринчин гуйгаад, басаганайн
гаа гарые хара булгайр бээлэй дээрээ табижа, шэжэр алтан бэhэлигыень баруун гарайнгаа хургануудаар эльбэн зогсоно.
Эсэгынгээ гуйлтын ушар шалтагые ойлгоогyй байhан Саарма
гайхаhандаа, нюдэнyyдээ бэлтылгээд:
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– Яагааб? Элээ гy? – гэжэ hураба.
– Энэш… эхэнэрнyyдэй уг дамжажа ябаhан алтан бэhэлиг гээшэ. Энэ бэhэлиг хyгшэн эжыншни эжын бэhэлиг юм. Гурбан yеын
саана энэ бэhэлиг хэдэн амба сарай сэнтэй байгаа. Харин Совет засагай yедэ yнэ-сэнгынь унаа. Эдир залуухан ябахадаа, хyгшэн
эжышни yншэрhэн байна. Хyгшэн эжыншни эжы амияа табихынгаа урда тээ: «Энээнhээ бэшэ баялиггyйб. Yншэржэ, тулиха зобохо
сагай ерэхэдэ, yл залгаха эдеэ хоолгyй болобол, худалдаарай. Хэрбээ хyшэр хyндэ байдал гаталбал, ooрынгoo тyрэhэн басаганда бэлэглээрэй», – гэжэ гэрээд yгэеэ хэлээд, хyгшэн эжыдэш yгэhэн байгаа. Хyгшэн эжышни бадаганаар yбшэлooд, хэбтэриин болоод
байхадаа, намайе бэдэрyyлжэ, хажуудаа ерyyлээд: «Минии зээ басаган Саармын хадамда гарахадань – бэлэглээрэй. Тэрэ болотор
нангинаар хадагалжа ябыш даа», – гэжэ хэлээ hэн, – гэжэ Ринчин
аалиханаар хэлээд, дуугай болошобо.
Тэндэ байгшад Ринчинэй хooрэhэн алтан бэhэлигэй уйдхартай
намтарые шагнаба.
Саарма хурганайнгаа шэжэр алтан бэhэлиг хараад:
– Теэд хyгшэн эжы энэ бэhэлиг минии эжыдэ… ори ганса басаган болохо Ешигмаадаа юундэ yгooгyй гээшэб? – гэжэ hонирхон
hуража, гэр соо тогтоhон аалин намдуу болоhон байдал таhал
дуулба.
– «Минии басаган Ешигмаа урданай тyyхэй алтаар хэhэн энэ
бэhэлиг тооногyй. Тэрэ алтарhан, толорhон юумэндэ дуратай. Тиимэhээ хожом хойно Саармада, Саармын басаганда бэлэглээрэйгты», – гэжэ намда Ешигмаагай эхэ Хэшэгмаа хэлээ hэн, – гэбэ
Ринчин.
Ерээдyй сагта эжынгээ хургандаа зyyжэ ябаhан шэжэр алтан
бэhэлигтэ хyртэхэ болоhон Саяана тyргooр томо болохо гэhэн хy
сэлдэ абташаба. Агваан далай дээрэ загаhа губшуурдажа байhан
бригадынгаа эрэшyyлые дуудажа ерyyлбэ. Тиигээд тэдэнэр Ешигмаагай yхэhэн бэеые олон хоногто гэртэ байлгахын аргагyй халуун
yдэрнyyдэй боложо байhан тула тyргooр хyдoo табиха тухай зyбшэн хэлсэбэ. Баир Ринчин хоёр хyдoo табилганда хэрэгтэй болохо
юумэнyyдые абахаяа Улаан -Yдэ, Агваан аймагайнгаа тyб машинануудаараа гyйлгэлдэбэ.
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Тэрэ гэhээр хоёр хоног yнгэрбэ. Гушаад хyрэхэгyй хyнyyд сагаан мори тэргэдэ хyллooд, хуурсаглаhан Ешигмаагай yхэhэн бэеые
тэрээн дээрээ тээжэ, yсooхэн айлнуудтай болошоhон Энхэ-Нугын
тосхонhоо гараба.
Сагаан мори тэргэдэ хyллooд, yхэhэн хyнyyдые хyдoo табилган
тэрэ багаар ажаhуудаг буряадуудай дунда дэлгэрэнхэй юм. Агваан
эгээн тyрyyн Ешигмаагай эсэгэ Мягмарые, удаань тyрэhэн эхэ
Хэшэгмаае хyдooлyyлээ hэн. Тэрэнэй эсэгэ хэбтэриин болоод хэбтэхэдээ, Агвааниие дуудажа гэртээ ерyyлээд, загаhашадай бригадир болгоhон, сагаан мори тэргэлээд, шарилыень yхээриин газарта
булахыень гуйhан байгаа. Тиихэдэ загаhашадай бригадир Мягмар
сагаан морёор шэрyyлжэ, Суха баадиин орондо ошохо харгыгаа
арюудхахаб гэжэ гэрээд yгэеэ хэлээ бэлэй.
Мyнoo тэдэнэр булашын добохон дээрэ гараад, хyyрэй нyхэнэй
дэргэдэ ерэжэ, тэргэ мориндо харгы гарган, хоёр тээшээ хубааржа
зогсобо. Хэдэн эрэшyyл хуурсаглаhан Ешигмаагай yхэhэн бэеые
тэргэ дээрэhээ yргэн абажа, нyхэн дээрэ хyндэлэн табиhан ломууд
дээрэ табяад, хуурсагай хабхаг нээбэ.
Баир Ринчин хоёрой Ешигмаагай ажаллаhан газарта уйдхар,
гашуудалай мэдээсэл дуулгаашье hаань, хэншье ерээгyй. «Хэрбээ
Ешигмаагай залуугаар наhа бараhан байгаа hаа, хамта ажаллаhан
нyхэдынь заабол ерэхэ гy, али телеграмма эльгээхэ байгаа. Магад,
хyнэй хyгшэрхэдэ, хэhэн хэрэгынь, алдар солонь, аша габьяань
мартагдажашье болоо гээшэл ха. Магад, тэдэ нyхэдынь залуугаар
наhа баранхай гy, али yбгэржэ, хyгшэржэ, эндэ ерэхэ хyсэ шадалгyй
байжа болоо аалам. Иимэл yйлэтэй, хуби заяатай хyн тyрэлхид энэ
дэлхэйдэ ажаhууна ха юмбибди даа », – гэжэ Агваан, Ринчин, Мэдэгмаа гурбан сэдьхэлдээ шэбшэнэ.
Харин энэ хyдooлyyлгэндэ Ешигмаагай эхэ, эсэгые мэдэхэ, нэгэтэ бэшэ гэртэнь орожо, аяга сайень ууhан энэ тосхоной хyнyyд,
мyн Байгал далайн зyyн эрье дээгyyр холо бэшэ зайда зэргэлжэ
ажаhуудаг гурбан тосхоной yсooхэн хyнyyд ерээ юм. Баир зула бадарааба, санзай ууюулба.
Хyyрэй булашын добуунhаа Байгал далай эли тодоор харагдажа, загаhашадай бригадир байhан Мягмарай басагантай хахасажа байhаншуу багахан зурууд долгинуудаа хойно-хойноhоо эрье
тээшэ эбхэрyyлэн сайруулжа, аалин номгохоноор хyyенэ.
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Агваан богонихоноор Ешигмаагай намтар, алдар соло тухайнь
дурдан хэлээд, тyрэhэн ганса басагандань yгэ yгэбэ.
– Хyндэтэ… минии эжы, хyлисыш даа намайе... – гэжэ Саарма
уйлаганан, yгэеэ таhалдуулан байжа хэлэжэ эхилбэ. – Нюдoo мyнхэдoo аниhан хойнош уулзахаб гэжэ hанаагyйб. Би зэмэтэйб... Бидэ
Байгалай эрьедэ гурбан хоногто амархаяа ерээ hэмди. Эндэ бидэнэрэй ерэн сасуу, намтай, зээтэеэ уулзаха гэжэ хyндэтэ эжы минии
ехэтэ hанааш, хyлеэгээш. Yглooгyyр бидэниие дурамаар хараха
гэжэ хэрэлсы дээрээ хоноош, бyхэли hyниндoo хyлеэгээш. Хyндэтэ
эжы минии, yсэд зантай намайе yшoo дахин хyлисыш даа. Амиды
мэндэ байхадашни, шамhаа хyлисэл гуйха аад, мyнoo болоhон
хойно хyлисэл гуйхадамни ямар юм…Энээнhээ хойшо шамаяа сэдь
хэлдээ hайханаар hанажа ябахаб. Хyндэтэ эжы минии, мyнхэ hайхан нойроор унтыш даа.
Хyдooлэлгын богонихон митинг дyyрэжэ, дyтын хyнyyд гурбан
хургаяа ниилyyлжэ, тэрэнэй магнайда гар хyрэбэ. Хуурсаг хабхаглагдажа хадагдаад, нyхэ руу табигдаба. Агваан аман соогоо юушьеб
гyбэржэ, нyхэнэй оёорто ороhон хуурсаг дээгyyр орооhо сасаба.
Мааниин модон хуурсагай хyл таладань hуулгагдаба. Нyхэнэй хоёр
талада зогсоhон хyнyyд обогор шоройhоо адха шорой абаад,
хyyрэй нyхэ руу хаяна. «Газаршни хyбэн шэнги хyнгэн байг… Харанхы хyйтэн газар доро хэтэ мyнхэдoo нойрсыш даа… Бурханай
орондо hаадгyйгooр хyрooрэй… Хойто наhандаа хyмyyнэй бэе
оложо, тyрэл гаралдаа бусаарай» гэхэ мэтээр хyнyyдэй гyбэрэлдэхэ
соностоно.
Эрэшyyл бэе бэеэ yрдилдэhэн юм шэнги бариhан хyрзooрoo
обогор шоройhоо удхаад, хyyрэй нyхэ руу шэдэнэ. Хэдэхэн сагай
yнгэрхэлooр, хyyрэй нyхэн шоройгоор дyyрэжэ, дээрэнь гонзогорхоноор зурылган обоолбо. Ешигмаагай фото-зураг дундань hуулгагдаба. Ринчин Байгал далайда шудхан ородог Энхэ-Нуга горхоной эрьеэр ургадаг сэсэгyyдэй баглаае шойжон хyшooдэ тyшyyлжэ
табихадаа:
– Би эндэ шамтаяа хахасахаяа бэшэ, харин уулзахаяа ерээ hэм.
Yнеэгээ бэлшээриин адуулгада туужа абаашахадаа, тугалаа адуулхадаа суглуулдаг сэсэгyyдэйш баглаае шамда hyyлшынхиеэ бэлэглэнэб, – гэжэ шэбэнэн hагад хэлээд, нюдэеэ уhатуулhаар, хyнyyдэй
арада гаража, хармаанайнгаа пулаад гаргаба.
– Хyндэтэ Ешигмаагай тyрэлхид, нютаг зон, мyнoo Ешигмаагай хyyрые нара зyб гурба дахин гороолоод, hyyлшын хyндэдэнь
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хyндэлyyлжэ, сайень уухаяа эндэhээ сэхэ гэртэнь ошогты, – гэбэ
Агваан.
Хyнyyд шойжон хyшooтэй Ешигмаагай хyyрые гурба дахин гороолоод, булашын добоhоо буужа эхилбэ. Мори тэргэ тэдэнэй урда
ульгамаар хатарна. Агваан Ринчинэй тохоногhоо дyнгэжэ, хyнyyд
hээ зорюута yлooгooд:
– Шамда хэлэхэ, захиха гэhэн yгэтэйб. Хyндын сайлалганай
урда, hyyлдэншье шамтай хooрэлдэхэ сyлoo болохогyй байна, –
гэжэ аргааханаар хэлэбэ.
Саарма yбгэн басаган хоёртоёо хyнyyдhээ халта таhаран yлэжэ,
эсэгэеэ хyлеэбэ. Ринчин тэдэнэртэ ябагты гэжэ гараараа зангаба.
– Ешигмаагай эхэ, эсэгын хyyрнyyдые харахаяа зорюута
хyнyyдhээ гээгдэе. Тэдэнэй хyyрнyyдые шамда харуулhан байхаб.
Тиигээшье hаа, дахин харыш даа. Шинии эндэ дахин ерэхэ, yгы мэдэгдэнэгyй, ябая, – гээд, Агваан тэрэниие дахуулжа, хyyрнyyдэй
дундуур алхалба.
Yхээриин добуунда хyдooлyyлhэн хyнyyдэй хyyрнyyд Энхэ-Нугын айлнуудhаа олон болонхой. Эзэгyй боложо хаягдаhан, орхиг
доhон хyyрнyyд дээрэ обоологдоhон шорой газартаяа жэгдэршэнхэй, мааниин модонууд, хабтагар тyмэр болон хабтагайгаар
дээрэнь хэhэн шойжон хyшooнyyд yмхиржэ, жэбэржэ, газарта хэбтэнэ. Тэдэ хоёрой Хэшэгмаагай хyyртэ дyтэлжэ ерэхэдэ, хyyрэйнь
хажууда hаяхан yхэhэн амитанай араг яhан харагдаба. Мяхаша шубууд болон арьяатадай хоол болоо хэбэртэй.
«Ямар амитанай хохимой тархи, яhанууд гээшэб?» – гэжэ
Агваан сэдьхэжэ байтараа, шарабтар нооhотой арhанай yлэгдэлнyyдые хараад:
– Ээх даа, барма ехэ! Моряк нохоймнай yлэгдэлнyyд лэ! Yни
заяанда зольборжо ошоhон, хyгшэржэ даахидаа дарагдашаhан,
ябахадаа тулюур болошоhон энэ нохой таанадай ерэхын урда тээ
гэрэйнгээ хоолойhоо утаанай гарахые хараад, эзэдни гэртээ бии болоо гэжэ hанаад, тэдэнэртэеэ hyyлшынхиеэ уулзаха, харалсаха гэжэ
ерэhэн байна. Тэрэ Мэдэгмаагай эдихэ юумэ yгэхэдэ, эдеэгyй. Ба
гынгаа нyхэр Ешигмаае харахадаа, танижа, hyyлээрээ шyргooжэ
эрхэлhэн байгаа. Гyлгэн байхаhаа томожоhон тэрэ Байгал далайгаа, байhан тyрэл гэрээ орхёод, харагдахаяа болишоо юм. Тэрэ
Хэшэгмаагай хyyрэй хажууда ерэжэ, yхoo байна. Нохой хyнэй yнэн
сэхэ нyхэр гэлсэдэг yгэ энэл гyб даа. Хyрзэнyyдээ yлoohэн байбал,
эзэн эхэнэртэнь зэргэлyyлжэ хyдooлyyлхэ байгааб. Теэд хожом
хойно гэжэ байна ха юм даа…
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Ешигмаае хyдoo табигшад тосхондо дyтэлжэ ябана. Хэлэхэ, захиха гэhэн yгэеэ хэлээгyй Агваан Ринчинтэй булашын добуунhаа
буужа эхилхэдээ:
– Ши манай тосхоной эзэгyй хооhон гэрнyyдэй yмхирхэнь yмхиржэ, унахань унажа байхые харанаш. Урдандаа Ешигмаагай
эсэгын гэр энэ тосхондо ордон мэтэ байhанаа, мyнoo hандаржа
унаха туйлдаа хyрooд байна. Эзэгyй хооhон гэр yдэр бyхэндэ муудажал байха гyб даа. Энэ тосхоноймнай бyхы залуушуул ажал,
мyнгэ бэдэржэ хайша-хайшаа ариланхай. Гэртэхи, газаагуурхи
ажалаа хэжэ шадахаяа болиhон yбгэд, хyгшэд халуун уhаар дулаасуулдаг байратай yхи хyyгэдтээ ошонхой. Ши хотодо бэшэ хyдooдэ
тyрэhэн, томожожо хyн болоhон байнаш. Тиимэhээ эндэ ерэбэл,
огто ядалдахагyйш. Ши энэ гэрэйнь эзэн болобо гээшэш. Хэрбээ
энэ гэртэнь байхаяа шинии ерээгyй hаа, нэгэ долоон хоног соо энэ
гэрынь hандарха, yрмэдэhэн халаахай хоёр hуурииень эзэмдэхэ.
Энээн тухай бодожо yзэ. Шинии эндэ зooжэ ерэбэл, бидэ бэе бэедээ
оролсожо, туhалалсажа байхабди. Байгал далайн омоли болон
бусад загаhанууд эндэхи хyнyyдые дайнай хyшэр хyндэ жэлнyyдэй
yлэн хооhон yхэлhoo абарhан юм. Ши юун гэжэ hананаш, юун гэжэ
хэлэхэ байнаш?– гэжэ hураба.
Тиихэдэнь Ринчин ухаан бодолоо ухамайлан гyйлгooшье hаа,
хэлэхэ yгэеэ оложо ядашана. Гэбэшье, тэрэ Агваантанай Ешиг
маада туhалжа, харууhалжа байhыень ойлгоно.
– Юун гэлтэй юм даа? Би ори гансааран эндэ ерээд, далайhаа
уларил хyлеэhэн шэнги hууха болоно гyб? Загаhа губшуурдажа, барилга хэжэ шадахагyй болоhон эрэмдэг, мyн наhанайнгаа амаралтада гаранхай хyн ха юмбиб.
– Тиигэжэ бy hана, бy хэлэ. Гансааран эндэ ажаhуухагyйш.
– Хэнтэй, таанадтай гy? Таанадай хyзyyн дээрэ hууха гyб? Би
басагатай, хyрьгэтэй, зээтэй хyн гээшэб, тэрэнээ харалсагшаб.
Эдэнэртээ эдеэ уhыень шанагшаб...
– Зээшни томо болонхой ха юм.
– Томо болоошье hаа, yшoo ехэ харууhанда оронхой.
– Тиимэ даа, тиимэ. Ши yе наhаараа Ешигмаае hамгамни болохо аа гy гэжэ хyлеэгээш. Улаан-Yдэ хотодо Ринчимаа шамайе
хyлеэжэ, хадамдашье гарадаггyй гэжэ дуулагшаб, тэрээнтэеэ эндэ
ерыш. Тyрэhэн ахань мyнoo таанадые машинаараа эндэ шэрэжэ
асараа гyб даа?
– Тиигээ, тyрэhэн ахань. Тэрэ тэдэнэй тээ хойнонь ябана.
– Шинии зориг хyрooгyй hаа, би хото ошоод, Ринчимааеш
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асархаб. Ши зориггyйдэнэш. Ешигмаае hамга абаха аад, шамайе
зориггyйдoo гэжэ hанагшаб. Оршолонто энэ юртэмсын энэ тyбидэ
yхэр малшье, ан гyрooлшье, шубуудшье дурлаhан нyхэрoo ooрын
болгохо гэжэ мyргэлдэдэг, наншалдадаг, тэмсэдэг жама ёhотойл…
Ринчин дуугай шагнажа ябахадаа, Агваанай хэлэhэн yгэнyyдые
сэдьхэлэйнгээ оёорто зyбшooжэ, толгойгоо yлэ мэдэгхэн дохисогоо
гоод: «Залуу ябахадаа шамтай зyбшэн хэлсэхэеэ яагаабиб даа?” –
гэжэ халаглана.
– «Сэдьхэлhээ хyгшэрooбди гэжэ бy hанагты, ветеранууд. Тэмсэхэ хyсэн манда yшoo бии. Сагhаа эртyyр yхэхэеэ яаранагyйбди.
Урдамнай хэрэгyyд yшoo бии» гэжэ зyбooр дуулалдадаг ха юм. Hаяын жэлнyyдтэ загаhашадайнгаа бригадын залуу хyбyyд эндэхи
Энхэ-Нугаяа жаргалай hайхан орон болгожо, аяншадые yбэл, зунгyй угтан абадаг кафе-ресторантай, буудалай ордонтой, пляжтай
болгохобди, ши хамhалсахаш…
Уhан дээрэ yрмэ тогтооhон мэтээр ерээдyйнгoo тyсэб тухай
Агваанай хэлэхэдэнь, Ринчин урал дээгyyрээ урихан миhэрэл задалжа, дуугай шагнаад:
– Эндэ байха, yгы тухайгаа бодожо yзyyжэб, – гэбэ.
– Удаан бэшэ, тyргэн бодожо yзэ. Байха бэлэн байра байна,
Ринчимаагаа асара, хамтара!..
3
Тэрэ гэhээр хэдэн жэлэй yнгэрooд байхада, Энхэ-Нугын тосхон
танигдахаар бэшээр хубилшоо. Тэндэ гансашье бэшэ, харин хуушан, шэнэ гэжэ зэргэлээ хоёр тосхонууд бии болонхой. Хyнхэрэй
урдахи yндэр эрьеын тэгшэ талмайда шэнээр бии болоhон багахан
тосхоной гэрнyyд нарhан модонуудай дундуур тобхойлдоно. Баруун таладаа Байгал далайтай тэрэ багахан тосхон зyyн таладаа
уташаг нэгэ хорёотой. Газаада таладаа «Морилжо хайрлыт!», до
соодо таладаа «Харгыдаа золтой ябагты!» гэжэ бэшэгтэй хабтагар
тyмэр бyхээгтэй, yндэр хоёр бахануудтай, ашаанай болон хyнгэн
машинануудай hаадгyйгooр доогуурнь орожо, гарамаар хyyргэ
мэтэ yргэн арка-бyхooг харагдана. Тэрэ аркаhаа зyyлжээ зурыhан
машинын дардам харгы хадын хаялгаар ургаhан нарhан модонуудай дундуур шурган yгы болоно. Тэрэ бyхooгhoo баруулжаа Байгалай зyyн yндэр эрье дээрэхи талмайхан тээшэ hунаhан охор богонихон харгын адагта байдаг дээрэхи бyхooгтэ «Алтан бэhэлиг» гэhэн
бэшэгтэй хорёо соо аяншадай амардаг гэрнyyд бии. Тэдэ гэрнyyдэй
дунда «Алтаана» буудалай гэр болон кафе-ресторан, медпункт бо395

лон спортивна заал байна. Тэдэнэй хажууда профилакториин гэр
баригдажа байна. Эдэ гэрнyyд, тэдэнэй баруун тээхи yндэр нарhан
болон hooгyyд хyхэрэн харагдадаг, хойно-хойноhоо зэлэ татажа
сайралдадаг долгинуудтай Байгал далайн yзэсхэлэн hайханиие халхална. «Алтаана» буудалhаа сэхэ хойшоо хyнхэрэй налуу аад, нэгэшье модогyй нюсэгэн эрье руу хоёр таладаа дyнгэжэ баряад доошоо буудаг, дээшээ гарадаг нарин hургаагуудтай гэшхyyртэй
ябаганай зyргэ харгыхан зурына.
Тэрэ хyнхэрэй баруун таладахи далайн эрьеын алтан шаргал
элhэн талмайхан дээрэ наранда бэеэ шаруулжа хэбтэгшэдэй нэгэн
хажуудахидаа хандажа:
– Нyхэ-аа-р, тээ тэрэ бидэндэ дyтэлжэ ябаhан тулууртай гэхэдэ,
баригша нарин модониинь – тулуур бэшэ, бомж гэхэдэ, бомж бэшэ
хyниие харал даа. Ехэл гайхамаар хyн бидэндэ дyтэлжэ ябана, –
гэжэ хэлэбэ.
Тэрэ хyн тонгойн, бyхынгyйгooр газарта хэбтэhэн целлофан
тулам, саарhанай таhардаhан, концервын хооhон баанха, пивын
хооhон бyтылхэнyyдые олзуурхаhан юумэндэл, нарин ута модон
эшынгээ yзyyртэхи yзyyртэй хадааhаар тэдэниие хадхажа, ара нюргандаа yргэлhэн бургааhан тyрсyyг уруугаа хэнэ.
– Энэшни ухаагаа hамарhан хyн юм… Халуун зун хэн гартаа
бээлэйтэй ябахаб! – гэжэ тэрэнэй хажуудахи хэлэжэ, бусадаа hонирхуулба.
Наранда бэеэ шаруулжа элhэн дээрэ хэбтэгшэд нюураа
бyтyyлhэн газетэ болон пулаадаа абажа, тохоногоороо газар тулгажа, сээжэеэ yндылгэжэ, тэрэ хyниие харашана. Тэндэ хэбтэгшэдэй анхарал татаhан, шара хулhан шляпа малгайтай хyн энэ-тэрэ
шулуунуудhаа бyдэржэ унахаhаа айгаа юм гy, али нюргандаа yргэлhэн хyндэ ашаанhаа дyхыгooд, уруугаа хаража, элhэн сооhоо
гуталтай хyлнyyдээ хyндooр татан гаргана юм гy, юрэдooл, хyлoo
элhэн соогуур арайхан шэрэнэ.
Энэ yедэ далайн уhанда орожо тамараад, эрье дээрэнь гарахадаа, бэе бэеэ наада барижа шоглолсоhон хyнyyд хубсаhаяа тайлаhан газартаа ерэжэ, аршуулаар толгойнуудаа аршахадаа, дyтэдyтэхэнэ алхалжа, газараар хэбтэhэн юумэнyyдые хараашалан
бэдэрhэн хyниие харашаба.
Тэрэ хyн тэдээндэ толгойгоо халта дохёод:
– Амгалан yдэрooр! Наранда бэеэ шаруулжа, элhэн дээрэ хэбтэхэдэ, хабатай дулаан yдэр боложо байна даа. Таанад хэр амаржа
байнат? – гэжэ hураба.
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– Таниие баhал амгалан yдэрooр!.. Эндэhээ холо бэшэ байдаг
аад, эндэ тyрyyшынхиеэ ерээб. Диваажанай орон мэтэл!.. Алдарта
Байгалнай Шара, Хара далайнуудhаа дээрэл… Хyнyyд хажуудаа
байhан Байгалдаа бэшэ, хари холын оронуудта амархаяа юундэ
ошодог гээшэб? – гэжэ тэдэнэр yрдилдэн байжа харюусаба.
– Нэгэ зариман буян хэхэмнай гэжэ Бурханай оронуудаар, нэгэ
зарим газар yзэнэбди гэжэ дайда дэлхэйгээр аяншалан зайдаг, –
гэжэ тэдэнэй нэгэн бусадтаа харюусаба.
– «Алтан элhэтэ» гэжэ энэ пляжай, «Алтан бэhэлиг» гэжэ амаралгын гэрэй, «Алтаана» гэжэ кафе-ресторанай гаршаг, «Алтан загаhан» гэжэ омолиёо нэрлэдэг yгэнyyд ямар удхатайб? Байгал далайда шэнгэгшэдые абарhан нохойдо зорюулжа, тэрэнэй дyрсыень
эндэ табяа юм гy? Энэ нохойшье алталбал, шара yнгэтэйл. Та ушар
удхыень бидэндэ хэлэжэ yгыт? – гэжэ тэдэнэй нэгэн гуйба.
Ринчин миhэрэн алдаад:
– Мэдэнэб. Нюдэндoo харабтар yнгэтэй шэл зyyгээ hаатнай,
энэ элhэн шарабтараар харагдаха. «Алтан бэhэлиг», «Алтаана»
гэhэн гаршагууд эндэхи нэгэ эхэнэрэй алтан бэлигээ басагандаа,
тэрэ басаганиинь басагандаа бэлэглэhэн гэхэ гy, али эхэнэрнyyдэй
уг дамжаhан алтан бэhэлигэй домогhоо абтаа юм. «Моряк» гэжэ
нэрэтэй шара нохой эзэн эхэнэртэеэ далайда загаhашалхаяа гарадаг эзэеэ эндэ yдэшэдэг, эндэ угтадаг байгаа. Эндэхи хyнyyд шара
yнгэтэй болоторнь сонгооhон омолиёо «Алтан загаhан» гэжэ нэрлэдэг юм даа, – гэжэ хэлэбэ.
Хубсалха yедoo yбгэнэй энэ хooрooе шагнажа зогсоhон нэгэ
эрэ хyн булгайр бээлэйтэй хэмэл гарыень, ара нюргандаа yргэлhэн
тyрсyyг сооhоо бултайлдаhан хуйха болон шэл бyтылхэнyyдые хаража, тэдэнээ тушаажа абадаг газарта yгэжэ, олоhон тэрэ мyнгooрoo хоолойгоо тэжээнэ гэжэ hанаад, мyнгэнэйнгoo сyyмхэ соо
hоо зуун тyхэриг гаргажа, тэрэнээ Ринчиндэ hарбайба.
– Хyбyyн, тэрэнээ сyyмхэдээ hooргэнь хэ даа. Би мyнгooр дуталданагyйб, – гэжэ Ринчин даруу зохидхоноор хэлэбэ.
– Теэд хyнyyдэй газарта хаяhан хооhон бyтылхэнyyдые юундэ
суглуулнат?
– Минии хэдэг ажал юм даа.
– Энэ ажалайтнай тyлoo хэдые тyлэдэг бэ?
– Юушье тyлэдэггyй. Би ooрынгoo дураар, миинтээр суглуулнаб, – гэжэ тэрэнэй хэлэхэдэ, тэндэ зогсогшод гайхалдашаба.
– Эндэ амарагшад целлофануудаа, саарhануудаа, хуйха болон
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шэл бyтылхэнyyдээ эндэ-тэндэ хаяжа, Байгал далайн эрье, эндэхи
байгаалиие бузарлана. Тиихэдэнь би сэбэрлэгшэб...
Тэдэнэй нэгэн Ринчинэй хэлэhэн yгые тодожо абаад:
– Хyлисэгты, таниие доромжолхо гэнэгyйб. Эдеэ хоолой yлэгдэлнyyдые баhал суглуулна гээшэ гyт? – гэжэ hураба.
– Yгы, суглуулнагyйб. Минии орондо далайн эрье сэбэрлэгшэд
байха даа.
Тэдэнэй yшoo нэгэн Ринчинэй хэлэhэн yгые тодожо абаад:
– Хэд гээшэб, хэлэжэ хайрлыт? – гэжэ гуйба.
Ринчин энеэдэеэ барижа ядан:
– Байгал далай тунгалаг hайхан уhатай долгёороо yхэhэн гy,
али yбшэлhэн омоли, хаб загаhан болон бусад амитадые эрье дээрээ хаядаг юм. Мяхаша шубууд тэдэнииень эдижэ, далайн эрье сэбэрлэдэг юм. Тиихэдэнь би эндэ амарhан хyнyyдэй эдеэлээд, хайша
хэрэгээр эндэ-тэндэ орхиhон хуйха ба шэл хооhон баанха, амhартануудые, газетын, бyдэй таhардаhануудые суглуулагшаб даа. Бурханай хэлэhэн зарлигаар хyн ба бyхы амитад хоорондоо нягта холбоо
той, бэе бэедээ туhалалсажа, ажамидаран hуудаг эхэ байгаалияа
аршалан хамгаалха ёhотой юм. Таанад yлэhэн бог шоройгоо дайда
дэлхэйгээр тараажа хаянгyй, целлофан туламуудта хэжэ, нэгэ газарта орхигты. Тиигэбэлтнай, минии суглуулхада, хyнгэн болохо.
Hайн амарагты! Дахин уулзатараа баяртай, – гээд, хyнхэрэй урдахи
yндэр эрье дээрэ байдаг «Алтан бэhэлиг» тээшэ ошобо.
Эндэ амархаяа ерэгшэд дуугай болошоод, дyтэ-дyтэхэнэ алхалhан, yрoohэн гартаа хара булгайр бээлэйтэй yбгэжooлэй хэлэhэн
yгэhoo ухаа орожо, газараар хэбтэhэн конфетын саарhануудые,
эдеэ хоолойнгоо yлэгдэлнyyдые целлофан туламуудтаа хэжэ, гурбан нарhанай хажууда тэдэнээ обоолжо орхёод, yдын хоол барихаяа яараба.
* * *
Автобус болон oohэдынгoo хyнгэн машинануудаар амархаяа
эндэ ерэгшэд хэдэн yдэр байха байратай, унтаха оронтой боложо,
медпунктын багахан таhалгада орожо, сэбэр залуухан медсестра
басаган, наhатайшаг фельдшер эхэнэр хоёрто шуhанайнгаа дарасые шалгуулна, бэе тамираа шагнуулна. Сагаан халаадтай эдэ хоёр
эмэгтэйшyyл Энхэ-Нугадахи зэргэлээ хоёр тосхоной хyнyyдэй, загаhашад болон эндэ амарагшадай урдаа хараха врачууд болонхой.
Hамгатайшье, hамгагyйшье залуу эрэшyyл эдеэлхэ бyхэнэйнгoo
урда тээ заабол эндэ орожо, шуhанайнгаа дарасые медсестра баса398

ганда шалгуулхадаа, ханяадан хамшаг хyрэбэ гэжэ шалтаг баридаг,
ород болон буряадаар дуугаржа, дyтэ танилсаха гэнэ. Теэд тэрэ сэбэрхэн басаган уриханаар урдаhаань хараад, yгэ дуугyйхэн байхадаа, хэлэгyй юм шэнги толгойгоо дохидог, hэжэрдэг байба.
– Марина, ши буряад аад, буряадаар мэдэдэггyй гyш? – гэжэ
yдэрэй гурба дахин орожо, шуhанайнгаа дарасые шалгуулдаг сэбэрхэн буряад хyбyyн hураба.
– Марина буряад бэшэ, буряадаар бy дуугара, – гэжэ Ринчимаа
тэрэ хyбyyндэ хэлэбэ.
«Энэ хyбyyн Мариныемнай hамга хэхэеэ абаад ябашана аа гy»
гэжэ hанаhан Ринчимаа медсестрагyй болохоhоо бэрхэшээнэ.
– Ямар yндэhэ яhатанай юмши?
– Ши яхад болон оротоной хэлэ мэдэхэ гyш? – гэжэ Ринчимаа
тэрэниие hooргэдэн hураба.
Тэрэ хyбyyн юушье хэлэнгyй тэдэнэй таhалгаhаа гаража
ошоhон аад, бэшэ харагдахаяа болёо hэн. Магад, тэрэ хyбyyн ябахынгаа урда тээ Маринатай уулзахаяа таhалгадань зорюута ороhон
байжа болоо. «Yнэхooр дурлаа hаа, хэзээ нэгэтэ гy, али тон hаядаа
ерэнэ ааб даа» гэжэ Ринчимаа hанаа амараар сэдьхэлээ тэгшэлээд,
Маринын тэрээндэ хадамда гараха байhыень hаалта хэбэл хаб
гэhэн бодолдо абтаа бэлэй.
* * *
«Алтаана» буудалай дэргэдэ хyнyyд дyyрэн. Гэртээ бусагшад
hайн hуури эзэлхэ гэжэ автобусой тогтодог газарта байна. Тэрэ
буудалай хажууда дээрээ шифер хушалтатай, газарhаа хyйhэсoo
хyрэтэр хабтагайнуудаар бyтyyлhэн хаяабшатай, тэрээнhээ дээшээ
бyхы талануудынь hула сарай соо hуугшадай толгойнууд шохойлдоно. Сарайн газаа yргэлжэдoo сайража эхилhэн yhэтэй Агваан
hаяхан бариhан омолинуудаа шорлоод, тyyдэгхэнэй дyлэндэ дyтэ
лyyлэн шарана; набтархан тyмэр пеэшэн соо модоной хибэдэhэ
ууюулhан утаагаар наран сэсэгэй тоhо тyрхиhэн загаhануудаа алтан шара yнгэтэй болоторнь сонгооно.
Тэрэ сарайн нэгэ таладахи лавкын дээгyyр шараhан, сонгооhон
омолинууд, хушын hамар, шуhанай дарасые доошонь оруулдаг хара
хyхэ шикша, жэжэ улаан мороошко жэмэсyyд худалдаанда табяатай.
Урдаа хара хyхэ сээжэбшэ-фартугтай Мэдэгмаа наймаашан лавкадань хyнyyдэй дyтэлхэдэ, хyл дээрээ бодоно; холодоходонь, хyлoo
амаруулхаяа hууридаа hууна. Тэрэнэй саагуурхи тагуудай хадааhануудта yлгэhэн томо, жэжэ целлофан туламууд hанжана. Тагууд дээ
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гyyр табиhан хуйха болон шэл бyтылхэтэй пивэнyyд жэрылдэнэ.
Эндэ амараад гэртээ бусагшад, мyн харгыгаар ябагшад Байгалай
долгиндо угаалгаhаар елылдэшэhэн сагаан, хyхэ yнгэтэй шулуухануу
дые дурасхал болгожо, сонгоохон омолинуудые, жэмэсyyдые худалдажа абана. Эндэ ойро зуура тогтоhон тэдэнэр яаралгyйгooр шараhан омоли эдижэ, шара уhа уужа, Байгалай hэбшээндэ yлеэлгэжэ
байдаг дээрээ hарабшатай сарай соохи столнуудай саагуур hууна.
Шаража, сонгоожо байhан омолинуудай yнэр hэбшээ hалхинда
yлеэгдэжэ, оршон тойрон тарана.
Сарай соо тамхилжа hуугшадай тамхинайнгаа yлэгдэлнyyдые
эрхы дунда хурган хоёройнгоо хоорондо хабшуулжа, тэрэнээ тэртэдэн няhалхада, Ринчин yбгэн хэрэлсы болон гэрэй хажуугаар хэбтэhэн тамхинай yлэгдэлнyyдые ута эшэтэй биинигээр хамажа, мyн
лэ ута эшыень hугадаа хабшуулаад, дороhоонь хэмэл гараараа дyнгэжэ бариhан собоогтоо суглуулан хээд, хэдэхэн алхамай газарта
байhан бог шоройн амhартада абаашажа, тэрэнээ досоонь хаяна.
Тиихэдэнь, тамхилжа тэрэ yбгэнhoo аягyйрхэжэ, тамхинайнгаа
yлэгдэлнyyдые бог шоройн амhартада абаашажа хаяха баатай болоно.
Харгыгаар ябагшадай захил дyyргэжэ, омоли загаhануудые
шаража байhан Агваан эдэ бyгэдые хараад:
– Эрэмдэг yбгэнэй бог шорой хамалга эндэ амархаяа, аян замда
ябагшадай эдеэлхэеэ эндэ тогтогшодто hайн hургаал боложо байна
даа. Минии хэды хэлээшье hаа, эндэ амарагшад hамарайнгаа
хальhа, тамхинайнгаа yлэгдэлнyyдые дуратай газартаа хаядаг байгаа, – гэжэ хэлэбэ.
Мэдэгмаа пивэ, хилээмэнэй зyhэмyyдые, гар, амаа аршаха саар
hануудые, шорложо шараhан омоли урдаа табюулагшадта тараана,
yхибyyдтэнь жэмэсэй шyyhэ, эхэнэрнyyдтэнь халуун кофе асаржа
yгэнэ.
Эрэшyyлэй нэгэн шорложо шараhан омоли дууhан эдижэ, гар
болон амаа саарhаар аршаад:
– Энэ эрэмдэг yбгэн хайратай байна даа. Пенсиин мyнгэн
хyрэнэгyй гээшэл ха, – гэжэ хэлээд, Мэдэгмаагай асарhан пивэ
бyтылхын хоолойгоор ууна.
– Yбгэд гансааран yлэхэдoo – хайратай. Бидэнэй yбгэрхэ, хyгшэрхэ наhан ямар байха юм ааб даа? Yбгэрхэ наhандаа тулиха, зобохые yзэнгyй, бурхандаа ябашабал, hураггyй дээрэл ха, – гэжэ
тэрэнэй хажуудахи хэлээд, гар, амаа саарhаар аршашаба.
Хажуудахинь бyтылхын хоолойгоор пивэеэ уухаяа болёод:
400

– Буянтай хyниие бурхан диваажандаа абаашахаяа яарадаггyй,
харин нyгэлтэйшyyлые сагhаа урид абаашадаг, – гэжэ шог ёгтолон
мэдээрхэбэ.
– Бурхан бэшэ-э! Тамын эзэн Эрлиг хаан харанхы орон нютагтаа нyгэлтэйшyyлые абаашадаг юм лэ! Залуугай жаргал – жаргал
бэшэ, харин yбгэрхын жаргал – жаргал юм гэлсэдэг. Энэ yбгэндэ
пенсиин мyнгэн хyрэнэгyй, тиимэhээ эндэхи бог шорой хамана. Хотын эмхи зургаанууд газаахияа хамуулхадаа, нэгэ-хоёр зууе тyлэдэг
болонхой, – гээд, yнooхи эрэ хyн пивэеэ ууба.
Хоёр yбгэд зэргэлжэ hуугаад, унтаржа забдаhан тyyдэгэйнгээ
дyлэндэ хайража шараhан шоротой омоли зyhэм хилээмэтэйгээр
хубаалдан эдижэ hуухадаа, yглooдэрэйнгoo болон ерээдyйнгoo
ажал тухай хooрэлдэнэ. Мэдэгмаа тэдэ хоёрто аягатай сайнуудые
асаржа yгэбэ.
Тюменьдэ ажаллажа байhанаа тоонто нютагаа бусажа ерээд,
эсэгынгээ ажалые халан абаhан Алдар тэдэ хоёрто ерээд:
– Ринчин абга, аба хоёр, yглooгyyр самолёт угтагты гэhэн телеграмма Саармаhаа абабаб. Саарма гансаараа бэшэ, Виктор yбгэнтэеэ ерэжэ ябана. Шэтын мединститудтэ hурадаг Саяана басаган
yбгэн абаяа, Байгал далайе харахаяа hyyлдэ ерэжэ болохо, – гэбэ.
– Ямар hайн мэдээсэл дуулгабаш! Ши, хyбyyн, машинаараа угтаарай. Хото ошоходоо, хyгшэн эжынэрэйнгээ хyyрнyyдтэ табиха
веногуудые худалдажа абахаяа бy марта. Буудал болон кафе-ресторандаа хэрэгтэй юумэнyyдые худалдажа абана бэзэш, – гэжэ Агваан
хэлэбэ.
– Тиигэхэб. Тэдэнэр энэ буудалдамнай тогтуужаг, – гэжэ Алдар
хэлээд, абаhан телеграммаяа Ринчиндэ hарбайба.
Ринчин тэрэ телеграмма абахаяа арсажа, баруун гарайнгаа
альгые Алдар тээшэ харуулан урдаа баряад:
– Ямар ехэ баяр гээшэб! Hайнши даа. Энэ телеграмма мед
пунктда орожо, Ринчимаа Дугаровнада yгыш даа, хатамни баярлаг. Иигэhээр гэртээ хариха болонтожо байнал хабди, – гэбэ.
Алдар тэрэнэй hyyлшын yгэнyyдые тодожо абаад:
– Би машинаараа таанадые гэртэтнай хyргooд yгэhyyб, – гэжэ
дурадхаба.
– Табуулан oohэдынгoo унаагаар ябагалхабди, холо бэшэ ха
юм даа. Харин ши, Алдар, мyнoo ooрынгoo хэрэг бyтээхэеэ хото
ошыш даа. Yхибyyдыемни yглooгyyр угтана бэзэш. Тэдэнэр хаана
тогтохоёо oohэдoo мэдэнэ ааб даа. Манайдаш байхадань – болоно,
Саармын тyрэhэн эхынь гэр ха юм, – гэбэ Ринчин.
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Алдар зyбшoohэнoo мэдyyлжэ, толгойгоо дохёод, буудалай гэр
соо байдаг медпунктда ошобо. Ринчимаа Саармые нарайдань ойро
зуура абалсаhаншье hаа, ooрынгoo тyрэhэн yхибyyн мэтээр hанадаг. Тиимэhээ тэрэ Саармын гэр бyлын эндэ амархаяа ерэхые жэл
бyхэндэ хyлеэдэг юм. Тэрэ наhатай боложо, hаяхан пенсидэ гараашье hаа, тyрyyшынгээ дуранай эрьехэдэ, хадамда гараад, хyгшэрхэ
наhанайнгаа жаргалые эдлэжэ, Ринчинтэй хамта hуудаг болонхой.
Удангyй ажалай дyyрэхэдэ, Агваан hамгантаяа, Ринчин Марина Ринчимаа хоёртоёо hубарилдажа, Энхэ-Нугын хуушан тосхондо байдаг гэрнyyдтээ харихаяа хyнхэрэй урдахи yндэршэг тэбтэгэй «Алтан бэhэлигhээ» гэшхyyртэй ябаганай зyргэ харгыгаар
аалихан доошоо бууба. Далайн эрьеын «Алтан элhэтэ» гэжэ нэрэтэй пляжда амарагшад буудалдаа бусажа ябахадаа, гэшхyyртэй
ябаганай нариихан зyргын адагта тэдэнэртэй уулзашаба. Эндэ
амархаяа ерэгшэд хажуулдин ябажа, тэдэнэртэй энэ yдэр харалсаашье hаа, мэндэшэлэлсэhээр hэлгэсэлдэбэ. Тэндэhээ хyнхэрэй доохонуур урдадаг горхон, хуушан Энхэ-Нуга тосхоной гэрнyyд, тэдэнэй
баруун тээ «Алтан элhэтэ» гэжэ пляж, нохойдо бодхооhон хyшoo
альган дээрэ байhан шэнги элихэнээр харагдана.
Ринчин гэшхyyрэй хоёр-гурбан табсан доошоо алхажа, газарта
буунгyйгooр тогтоод:
– Байгты! Эндэhээ «моряк» нохойн хyшoo харана гyт? – гэжэ
хамта ябагшадhаа hураба.
– Харанабди. Юун бэ? – гэжэ Ринчимаа hooргэдэн hураба.
Музейдээ экспонат болон материалнуудые суглуулдаг, тэрээн
тухайгаа ходол бодожо ябадаг Ринчин тэдэ хоёроо энеэбхилэн хараад:
– Нохойн хyшooгэй хажууда… тэрээнтэй зэргэлyyлжэ, Ешигмаагай эжы Хэшэгмаада хyшoo бодхоохо хэрэгтэй, юун гэжэ hананат? – гэжэ hураба.
– Юундэ? – гэжэ Ринчимаа гайхашаба.
– Би Хэшэгмаа тухай дуулаа hэм. Теэд ямар удхатай хyшoo болохо юм? – гэжэ Марина hураба.
Энээн тухай ухаан бодолоо эзэлyyлhэн Ринчин бууралтажа
эхилhэн нидхэеэ буулгажа, халта дуугай байгаад:
– Дайнай жэлнyyдтэ Хэшэгмаа загаhашалдаг, загаhашадай
бригадир ябаа. Дайнай hyyлээр тэрэ Мягмар yбгэеэ загаhашал
хыень эгээл тэндэ шара нохойтоёо yдэшэдэг, yдэшэлэн угтадаг байгаа. Мyр дээрээ хахуулитай гy, али гyльмэ тээhэн эхэнэрэй дyрэ болоногyй, ямараар эхэнэрэй дyрсэ бyтээлтэй гээшэб даа? – гэбэ.
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– Гартаа бариhан пулаадаа толгой дээрээ yргooд байhаар яахаб,
– гэжэ Марина дурадхаба.
– Бишье баhал тиигэжэ hананаб, – гэжэ Ринчимаа хажуудахияа
дэмжэбэ.
– Пулаадаа yргooд далбагануулга – Yдэшэлгэн болоно гээшэ
аал? – гэжэ Ринчин hураба.
– Толгой дээрээ пулаадаа далбагануулга yдэшэлгэшье, угталгашье болоно ха юм, – гэжэ Марина мэдээшэрхэбэ.
– Ондоо вариантын олдоогyй hаа, магадгyй, – гэжэ Ринчин зyбшoohэншyyгээр хэлээд, доошоо буужа ябахадаа yргэлжэлyyлнэ. –
Гyйгooшэ мориёо эмээлтэйнь Хэшэгмаада энжэ болгожо yгэhэн
yбгэнэй нэрэ, обог тон hайн мэдэгдэнэгyй.
Пляжhаа буудалдаа бусажа ябагшадай нэгэ эрэ хyн Ринчинэй
гэр бyлэhoo холодожо, тэбтэг дээрэ гаража, гэдэргээ эрьелдэжэ,
бусадаа хyлеэхэдээ:
– Ямар залуу hамгатай, томо басагатай yбгэн гээшэб?.. Сэбэр
hайхан басагатай байна… Энэ yбгэн гэртээ амаржа хэбтэхэгyй,
эдэнээ эрьежэ, yдэр бyхэндэ ажалдань ерэнэ гээшэл ха,– гэбэ.
– Hэ! Тиигэнгyй яахаб! Залуу hамгыемни эндэ амарагшад абаад
ябашуужан гэжэ атаархажа, эрьеэгyйдэнь аргагyйл! Арайхан
ябаhан аад, тамхинай yлэгдэлнyyдые буудалай газаагуур, далайн
эрьеэр суглуулна. «Бог шоройгоо бy тараагты» гэжэ бидэндэ ухаа
заана… Ариг сэбэрые, гурим-журам сахидаг энэ yбгэнэй гэртэ тооhо,
шоройшье байдаггyйл хаш. Хатуул yбгэн байна даа, – гэлдэhээр,
тэрэнэй хойноhоо дахан ябагшад тэбтэгэй эрье дээрэ гараба.
– Юу хэлээ гээшэбта?! Манай гyрэнэй президент эндэ амарhан
юм лэ. Тиигээд лэ эндэ аяншадай амаржа байха гавань бии болгохо
гэhэн зарлиг гаргаа. Таанад тэрэ yбгэнэй шэгшыдэншье хyрэхэгyйт!
– гэжэ нэгэ эхэнэр суг ябагшадаа гасаалан хэлэбэ.
– Тэрэ yбгэнэй тээ урдань ябаhан yбгэ hамган хоёрой хyбyyн
Алдар Агванович энэ амаралтын «Алтан бэhэлигэй» дарга ноён
юм. Тиигээд лэ манай гyрэн Байгал далайн энэ сyнхэртэ гавань барюулха гэжэ мyнгэ алтаар эдээндэ туhална ха юм, – гэжэ тэдэнэй
нэгэн таамаглан мэдээрхэбэ.
– Юундэ тиигэхэб даа? Гyрэнhoo мyнгэ уриhаар абаа hаа,
абаhан байха. Харин ooрoo ехэ гарай бизнесмен гyб даа. Энэ «Алтан бэhэлигэй» дарга загаhашадай бригадатай, yхэр мал баридаг
фермэтэй, элдэб загаhануудые сонгоодог, дабhалдаг, консервэлдэг
заводтой юм. Хойто жэл эндэ амархаяа ерэхэдэш, тад ондоо болошоод байхал, – гэжэ тэдэнэй нэгэн Алдар Агвановичые магтаба.
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– Теэд залуу hамгатай энэ yбгэжooл юундэ миинтээр бог шорой
хамадаг, Байгалай эрьеэрхи пиво болон архиин хооhон шэлнyyдые
суглуулдаг юм? – гэжэ бyгэдэнhoo тyрyyн тэбтэгэй талмайда гараhан хyн hooргэдэн хэлэбэ.
– Шам мэтэ hэшхэлгyй хyнyyдые ариг сэбэрээр байгаалидаа
хандахые hургаха гэнэ, – гэжэ Алдар Агвановичые магтагша хyн
хэлээд, тэрэниие аниргyй болгобо.
Тэбтэг дээрэ тyрyyшэгээр гарагшад ябаганай гэшхyyрээр дээ
шээ гаража ябагшадые хyлеэнгээ, эрье дээрэ обооролдон сугларжа,
Агваан Мэдэгмаа хоёрhоо холошог гээгдээд ябаhан гурбан хyнyyдые, Байгалай эрьедэ наранда бэеэ шаруулжа хэбтэhэн «Алтан
элhэтэ» гэжэ пляж тээшэ харана: yдэшын наранай туяан далайн
уhанай нюруу дээгyyр тэнгэриин hолонго мэтэ зурууд бии болгожо,
гоё hайханаар толорно. Энхэ-Нугын хуушан тосхондо брус модоор
баригдаhан гэрэй торхонууд шарлан тобхойлдожо, шэнэ хабтагайнуудаар бариhан харша хорёонууд сайран шарлаад, алтан бэhэлигyyдые hануулна. Дальбараануудаа тэнжээжэ, дулаан ороноо
ниидэhэн алтан хараасгайнуудай хойто жэлынь хуушан уургай
нуудта ерэгшэдэл, балшар бага наhаяа эндэ yнгэргэhэн хyнyyд ухаа
орожо, гэртэхидэйнгээ буусануудта бусажа, шэнэ гэрнyyдые барижа эхилээ хэбэртэй.
Yнгэрhэн хэдэн жэлэй саана уhан дээрэ yрмэ тогтоогшодол,
Агваанай Ринчиндэ хэлэhэн тyсэб hаяын жэлнyyдтэ бэелyyлэгдэжэ
байна. Байгалай зyyн эрье дээрэхи зэргэлээ гурбан тосхонойхид загаhа олзоборилхоhоо гадуур, yхэр мал, гахай барина, огородой
эдеэ хоол ургуулна. Тэдэнэр мяха, тоhоёо, дабhалhан ба сонгооhон
омолинуудаа хотын дэлгyyртэ абаашана, амаралтын «Алтан бэhэлигэй» «Алтаана» гэжэ кафе-ресторанда асаржа тушаана. Худа
урагууд боложо байгшад тyрэ нараяа хэхэеэ, yндэр наhатайшуул
ойнгоо баярые, дyтэ, холуур байдаг загаhашад жэлдээ нэгэ дахин
«Загаhашадай hайндэрые» тэмдэглэхэеэ, холын айлшад болон аяншад амархаяа Байгалай эрьеын сэбэр агаараар хоёр-гурбан хоногто амилан сэнгэжэ, «Алтан бэhэлигтэ» yнгэргэдэг болонхой.
Агваан Ринчин хоёрой эхи табиhан олзын ажахы yдэр бyхэндэ
хyгжэжэ, yхи хyyгэдынь тоонто нютагаа бусажа, загаhа yсхэбэрил
гын комбинат, загаhа сонгоодог, дабhалдаг болон консервэлдэг
завод барижа, аяншад болон хyнyyдэй амарха газарнуудые бии
болгожо, тосхоноо улам ехэ болгожо байнхай.
Тэдэнэй ажахы ойрын жэлнyyдтэ амарагшадые сэнгyyлжэ, эрье
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дэг хyсэтэй онгосонуудые худалдажа абаха тyсэбтэй. Жэлэй дyрбэн
сагта аяншадые ба амарагшадые угтан абахын тула, «Алтан бэhэлигтэ» халуун уhаар дулаасуулдаг буудалай гэрнyyдэй, профилакториин болон музейн баригдахадань, оротоной басаган Марина
медсестрагаар, мединститут дyyргэжэ байhан Саяна Ринчиновна
ахамад врачаар эндэ хyдэлхэ юм. Мyнoo Алдар Агванович ажахынгаа мyнгooр тэрэниие дээдэ hургуулида hургажа байна. Ринчин
Дабаевич «Алтан бэhэлигэй» музейн директор, Ринчимаа Дугаровна эндэ амархаяа ерэгшэдые угтан абадаг буудалай комендант,
Мэдэгмаа Солбоновна кафе-ресторанай директор болохол. Ринчин
багахан музейнгээ «Байгалай бэри» гэhэн бэшэгтэй буланда
Хэшэгмаагай энжэ болохо мyнгэн тоборюулгатай, зузаан хара
арhан хэжэмтэй, сад дyрooтэй эмээл, хоёр hур зуруудаар зангидажа
хэhэн хазаар табяад, нyгoo буландань «Байгалай басаган» гэhэн
гаршаг доро Ешигмаагай хатаржа байhан фото-зураг yлгooд, дайнай урдахи, дайнай yеын, дайнай hyyлээрхи фото-зурагуудые суг
луулжа байна.
Хэдэн жэлэй yнгэрхэлooр, гоё hайхан байгаалитай, сэбэр арюухан агаартай, гэрэл мэтэ тунгалаг hаруул уhатай Байгалай эрье дээ
рэхи «Алтан бэhэлиг» гэжэ нэрэтэй амаралтын газарта профилакториин бии болоходонь, газар yзэхэеэ аяар холын Тайланд, Энэдхэг,
Египет болон Турци аяншалхаяа, бэеэ эмшэлyyлхэеэ Ессентуки,
Сочи мэтын курортнуудта ошохоёо болижо, эндэ ерэдэг болохо
аалам? Дyтэ, холоhоо эндэ ерэгшэд Байгал далайе hайхашаан хаража, эрье дээгyyрнь аяншалан ябагалжа гy, али хазаар морёор
тойроходоо, эндэ амаржа тогтодог болохол даа.
2010 он.
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