








«УНЯАРТАН Б АЙН А НЮТАГТАМНИ...» 
Иимэ гаршаг зохёогоод, ажабайдал тухайгаа дурсалга 

бэшэжэрхихэканаатайкууканаад,эхилжэяашьеядабаб. Тиихэдэнь 
гансал гаршаг бэшэкэн саарИаяа хажуу тээшэнъ табяадхибаб. 
Магад нэгэ хэды болоод бэшэгдэшэхэ аалам гэжэ бодоо ха юмбиб. 

Теэд куулдэнъ ойлгобоб: накапай эсэс ерээдуй, накапай удэшэ 
болошоодуй, Иуулшын хонхо жэнгирхэ ушвв уды. ТиимэИээ зондо 
хэлэхэ гэкэн юумэеэ баранииенъ туурээн хангюурдаад, куулшынгээ 
амисхаал хурэтэрвв бэшэхэ гэкэн табисууртай зон ха юмбибди 
даа гэжэ бодоо бэлэйб. 

«Гаргагдахагуй юумые бэшээд яахамниб?» гэлдэхыень дуулаад, 
иимэ зохёолшон нухэдоо гайхан харадагби. Бэлиг талаан хадаа 
дэмы угтэдэггуй ха юм. Тэрэниие хии xoohoop урижэ ябакан хун 
ехэхэн нугэл хэнэ даа. Хэрбээ бэрхэшээлнуудые дабажа, зоной атаа 
мэеэе, хусэжэ ядаад хусалгые, муу канаае, атаархалые ахижа, 
зохёохы ажалаа ямаршье сагта дуурэн хусэн соогоо хэжэ ябаад 
лэ, Иуулшынгво амисхаалые угтаа каамнай, хойто турэлдов бэлиг 
талаангаар бури тугэс ушвв олон хубууд арад зоноймной дунда 
турэжэ болохо бшуу. 

Хундввр убшэлжэ, шархияа хатааха хирэдээ хурввд, урдань 
мунхэ мэтээр ИанагдаИан наИамни иигээдлэ бэлэхэнээр, ахирханаар 
калашаха юм байна гээд ойлгохо xaha ерэнэ. Ерэкэнииньшье болоо. 
Таби гаран накатай болоо юм бэзэб. Хэхэ юумэн ушвв ехэ... 
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«Алтай прозо» гэжэ грантые шууИэнэй ашаар энэ ном хэблэгдэбэ. 
Иимэ haiiH арга боломжо олгоИонойнъ тулво 
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ТОХЁОЛГОН 

Туужа 

нэгэдэхи домог 

ЮУНШЬЕ ЭХИТЭЙ, УГ УНГИТАЙ БАЙДАГ 

Хубшэ тайгаар бурхеегдэЬэн хоёр хадын хоорондохи налюуртан 
уулзаЬан хунды нилээн уйтан. 

Модогуй аад, эндэ тэндээ удхэн шэрэнгеэр бурхеегдэЬэн, тэргэтэй 
хоёр мориной арай шамай Ьэлгэсэлдэн гарамаар хунды ногоорон унжына. 
Шара, ногоон, улаан унгоор ЬубагтаЬан ой coohoo Ьаршаганаан, шэбэнээн, 
модоной оройгоор аляа Ьэбшээнэй аалиханаар наадан ошохонь дуулдана. 
Тойроод аалин, номгон, амгалан... 

Энэ байдал гэнтэ убайгуй эридээр таЬалдуулагдаба. Тэшэ ядаЬан, 
юушьеб дуудаЬан, хэндэшьеб занаЬан, ворынгее задарюун хусэ заабол 
мэдуулхэ хусэлввр далижаЬан, уряалЬан, дуудаЬан бурхировн хунды 
Ьудалые уруудан зэдэлжэ, нюргаар хуйтэ даалгама байба. Удангуй 
удхэншье haa, набтархан шэрэнги шууяса даран, олон Ьалаатай, ута, гоё 
эбэртэй задарюун томо буга хунды соо бии болоод, удаан зэдэлЬэн суу-
ряагаа хусэхэ гэЬэндэл дахинаа бурхирвод, газарай хурьЬэ урда туруу-
нуудаараа шоройн сасарса урбуулан сабшаад, аймшагтай эбэрнуудээ 
ушео харагдаагуй дайсанайнгаа урдаЬаа тодхон хулзэбэ. Теэд анхарал 
хандуулжа, зэрлиг охёор шуЬанайнь бусалмаар харюу балай соностобогуй. 

ворЬеонь залуу хэдэн бугануудые дуудаанай эхилЬээр диилэжэ 
шадаЬан энэ бугын духань хуу шуЬан. Хусэеэ туршаЬан дайсадайнь 
нэгэн хурса эбэрээрээ гайтайханаар дайража шадаа ха. Харюугай сонос-


