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Л н г у у Ь а й  суглааи

Лнхан сап ’а дэлхэй дээрэхи амитан бухэн хуу суглдр* 
жа, ехэ суглаа хээ һэн ха. Тэрэ суглаан дээрээ хэн юун 
хаана байратай боложо, хэниинь хэнтэйгээ нүхэеэж» ябахаб 
гэһнн асуудал шиидхэһэн байгаа.

Тэрэ суглаанда шово абгай хожомдожо ерэһэн юм гэх». 
Ангууд шоноёо хүлеэжэ ядаад, суглаагаа нээжэ, хэлсуха 
асуудалдаа ороһон байна.

Баабгайе газарай жэмэсээр хоол хэжэ, нүхэн байрада 
байха гэжэ тогтообод. Бэшэ бэшэ ангуудтаашье байта бай-
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рануудыень оложо үгэбэд. Хүн, хүлэг, хүхэ түмэр, адуу 
мал нэгэдэхэ гажа шиидхэгдэбэ. Гансал нохойдо хани нүхэр 
олдоегүй гансаардаитаба.

Сутлаанай гаража бай ха үедн шоно абгай ерэад:
—Зай, суглаан дэарэ юу хэлсэбэт?—гэжэ һураба.
— Хүн, хүлэг. хүха түмэр хани нүхэд болоо,—гэжэ 

тадаяэй дундаһаа харюусабад.
—Ээ даа! Таанад яаба хээба гээшэбта. Тэда гурбантнай 

нагэдэбэл манда амар заяа, үзүүлхөгүйл. Хүлэг гаяшэнь хур- 
дан болохол. хүр ^ а т а н ь  хүеэтэй болохол, хүхэ түмэр 
гэашэиь хүнды түмар болохол. Би суглаанда байлсаал һаа 
тадонэрые хамтаруулхагүй бангааб.—гэба шояо абгай.

Суглаанай тогтоолые яажа абдажа болохоб даа,— гэл- 
д»ад, бүгаднөрвв тараа һэн.

Нохой гансаараа ябажа ябаһаар шонотой хани нүхэд 
болобо. Тишдод хоюулан нэгата ой соо хоножо байтаржа 
юум9нэй һард гэхя абяя абаад, нохойнь хусаба.
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—Үү, ши бү хусыш! Хоёр хүлтай хойбондой ябахад,— 
гэжу шоно абгайвь хорибо.

Хойто үглөөниинь нохой бодоод:
—Ши аймхай тулюур байнаш. Би шамтай сугтаа ябаха- 

гүйб,—гээд хойшоошье харангүй, һүүляэ һаадаглаад ябашаба • 
Тинжэ ябаһаар нохой баабгайтай уулзаба.

—Хайшаа ошохоёо ябаабши?— г у ж у  баабгай һураба.
—Ээмтэ юумэндэ диилдэхэгуй. эрхыту юумгшду булиг- 

дахагүй баатар зүрхэтай нүхзр баднржу ябанаб,—гэбэ нохой.
—Дэлхэй дэарэ намһаа хүсэтэй аыитан байхагүй. Нам* 

тайл нүхэсэхэ болоо бузуш даа, гээд. баабгай мэшэг-мэ- 
шэг гэбэ.

—Тиигээл һаа болоо! гаэд нохон баабгайтай хави 
нүхэд болоод ябаба. Нэгн хздэн хоногго < угтаа ябажа бай- 
тараа нохойнь ху<*а6а.

—Боли, боли! Мүнеөхп хоёр хүлгай хойбондой хүнды 
түмэрьө үргулөнд ябуужан ганта. 'Гэруэнһөэл саагуур ябтя! — 
г»жэ баабгай хорин хория байба.



_ — Иимэ ахир биратай аад, бэеэ юуядн һайрхабат. А й
ран амитанаар би сугтаа байхагүйб, —гээд нохойнь һалажа 
ябашаба.

Тиигээд хоёр хултэй хойбондой гэдэг юун гаэшэ ааб 
гэжэ бодолгодо хатан ябатараа, нохай хүнтэй уулзаба. 
Тиив хоюулан баһа хани нүхэд болоод, саашаа ябажа байта- 
раа, I охойнь гэнтэ хусаба, Тиихэлээрнь хүнииш. хусаһан 
тээшэнь гүйжэ ябаад: „Һүүе. һүүс! . .—гэжэ һүүхирбэ ха 
< 'доошье баатар зүрхэтэй хани нүхэрөө олобо байнаб гажа 
нохой ехэ баярлаад, гэрээнһээ хойспо хүнтэй хани нүхад 
билоһон юм Iэдэг. Хоёр хүлтэй хойбондой гээшэыь \ун 
Сайһан байгаа.



Ш эгш ы хэн  x y S Y v m

1
Нэгэтэ Шэгшыхэн хүбүүн ябажа ябаһаар хоёр пүүд 

болохо балта олобо. Энээниие абалтай гү, али байлтай гү 
гэжэ ээл-тээл гэжэ байһаар газар дэлхэйн хуянтаа хада 
хуянгыень еохижо гаргахада хэрэгтэйшье боложо магад 
гэжэ бодоод, хоёр лүүд балтаяа хондолой дээрээ ашаба.

Нюрга һээрынь шархиржа, нбар-ибар гэшхэлнэ. Маахай 
малгайнь мялаг-мялас гэнэ, мяхан хамарынь һарнаг-һарнаг 
гвнэ.

Хойбор-хойбор гэшхэлнэ. Хонин жороо гаргана. Тиижэ 
ябаһаар харгы дээрэһээ хурабша зүүн хоёрые олобо ха,
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„Эе. адха шудха даа, энээгээр юу хэхэбиб“,— пж» Ьанаад, 
алвд гараһан хойноо: „Юушье һаа зөөри! Зүүгэарм дабсэг
хвхэб. Хурабшаараа хүнэг хэхэб“, — гэжа дуугарапд, тебэн» 
зүүгав түргэбшэдөө хадхаба. Хурабшаяа хоолойдоо зүүбэ.

Олоһон олзодоо урмашаад, ошо ошоһоор ошоно Гөтөн 
хараы ябатарынь бургааһанай узуурта нэп* гүрбэл хабтэбэ 
»Ээ даа! Эсээд туляад ябахадаа амазллэжэ унахаб‘ . —

хоёр пүүд балтаяа гүрбэлдөө ашаба. Тиигаэд «©ре# гүрб*- 
лөв унаад, хии мата хиидэ:кэ, хээрэ талые хаадэн». 
ган шэнги шуухиржа, шулуун газарые шударна. Уһан дм* 
гүүр гарахадаа онгосо шанги шааяна, үгсүүр өөд» гараха- 
даа эрбэд шэнги эрбэлзэнэ. Уруудам уруу ороходоо унага* 
жороо гаргана. Иигэжэ ябаха зуураа салима й даргэдэ хэб- 
теһан еахалиин хобр үндэг» олобо. „Үлдөөд *аараад яба*
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*адам үл хоол залгахал",—гээд хоёр үндэгөө хормойлоод 
харайлгаба.

II
Алдар болдор газараар алад саашаа харайлгаба. Тала 

газар захадаад, гайга газар тулаба. Нарин могойн гулдирша- 
гүй, нара һара халхалма ой тайга байба. Хада уулын ха- 
яада хаб харахан 1'эр харагдаба. Тэрэ гэрэй үрхөөр шэнгэхэн 
\таан  бур-бур гаража байба.

„Хашалгын хара баабгайн байдаг 
Халдажа болохогүй хатуу г*р.
Хүзүү сагаан баабгайн хэбтэд»г 
Хүлзэжэ орошогүй хүжүүн гэр.
Олон амитанай олзо бэдэржэ.
Оробо гэһэниинь дуулдаад,
Ганса амитанай твндэһээ 
Гаража ошохонь дуулдадаггүй юм“,—гэһзн 

тунхаг бншэг үүдэн дээрэнь байба ха.
Шэгшыхэн хүбүүн уруу  дуру у боложо, өөдөө хаража 

энсэв», уруугаа хаража уйлана. Тулажа ерэһэн хойноо энэ 
гэртэ орожол үзэхэ болоо гэжэ бодоно. Аалиханаар үүдыень 
нээжэ, үльмы дээрээ үндэлзэн, тохоног дээрээ тохилзон, 
боһогыень алхажа оробо. 1’эр соо хон-жэн, нэгэшье амитан 
үгы хэбэртэй.

Хашалгын хара баабгай хараһан үзэһэн юумэеэ үдэшын 
газарһаа үрэбхижэ шадаха хаба шэдитэй юм байгаа. Тэрээ- 
ниие Шэппыхэн хүбүүн мэдээн дундаа мэдэжэ, ухаан 
дундаа ойлгожо абаба. Диилдэшэгүй дэмы хүсэтэй, дабаг- 
дашагүй дорюун дайсан байна. Эөмөй хүсөөр диилдэхэ. 
архын хүсөөр илИГдаха байнам, дээрээ ахатай, дороо дүү- 
тэй байхаяа яагаабиб гэжэ уй хай, уһа нюдэн болоно.
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I l l
Шэгшыхэн хүбүүн тиигэжэ һууха зуураа гантэ һанаа 

абажа, һуури дээрэһэөн һуг харанн бодобо. Мүнөөхи хоёр 
пүүд балтаяа үүдэнэй тотого дээрэ араншье гэжз торгобо. 
Сахалиингаа хоёр үндвгэ гуламтынь халуун бурма соо бу- 
лаба. Хурабша зүүн хоёроо хо'ймортохи орон роонь нюуба ха.

„Хүллэжэ ябаһан хүлвгни, холын аянда ябажа хүларөеиг. 
Хүлһэ тооһоо сэлмээн, ойможо байгаарайш / -  гэ»д гүрбэлөв- 
хаяада байһаи һуулгатай аареан соонь хэбэ. „Зай ииг»»д, 
мэгэ юумв болоно аабза*,—гэжв аман соогоо гүбэд гэад, Шэг
шыхэн хүбүүн үүдэнэй боһого доро ороод бэеэ нюуба.

Уданшьегүй харагдаа үзэгдөөгүй томо бэетзй хашал- 
гын iapa  баабгай үүдоэрэө багтажа ядан орожо ерээд, ха- 
мараа һарнаг-һарнаг гүүлэн үнэрдэбв.

„Хүивй мяханай үнэр яатараа гутана гэвшэб! Газарай
10



хара будьхэ ябаба гү? Үдэшымни хоол болохолтойш!" — гээд 
гэр соогуураа пайтар пайтар гэшхэлэн Оэдэрсэгээбэ. Эбһэйл- 
хэдэнь аманиинь аршам багтай ангагад гээд, уюу-һуюу, rvy- 
лин шэнги шара, шудуд ирзагад гэнэ.

IV
Шэгшыхэн хүбуүн тэрэниие харамсаараа нюдөв анижар- 

хиба. Айһандаа амяашье татахяа болёод, борсойшоод хэбтэ- 
ну. Зурхэнэинь луг-луг сохилхонь өөртэнь элихэнээр дуул- 
дана.

Хашалгын хара баабгай иложо ядахадаа уну газаран 
хара бздь\э гаража нбашоо ал тай гэжэ бодобо.

„Яатараа амамни ангабаб",—гэжэ дуугараад, халадаа 
ошожо, аарсаяа һуулгаарнь гудамхиба.

„Һүү-Һүү, һүү-һүү... ямар юумэеэ ойлгомторгуй залги- 
жархибабиб! Гэдэһэн ооомни үрбэгэнүүлэн. юумэы гуйхэ 
харайха шэнги б о л о н о л г э э д  гэдэһэеэ нэгэ эльбээд, хоймо- 
ройнгоо орон дээрэ хэбтэшэбэ.
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„Июргамни юундэ шэмлмрнэб. булуудха хазаба гу?“ 
гаэд, орон дээрээ тэршалбэ. Тиигээд гамхяа аһааха гэжэ 
галайнгаа хажууда ерэад, бурмаа худхац, улаан сог бэдэрбэ.



Тнигэжө байтарынь i-ахалиин хоёр үндэгсш таһэ һүрэн свсвр- 
жэ, хоёр нюдыень шатаажархиба.

Вахардан сошоһон баабгай бархиран хашхараад, газаа- 
шаа гүйн гэхэдээ, үүдэнэй эрхин мүргэжэрхибя. Томо балта 
дорьбодожо, толгой дээрэнь унахадаа, vxaa мэдяэень алда- 
хуулан унагааба.

Заахан Шөгшыхэн хүбүүн тиижэ хашалгын хара бааб
гай е хорооһон ЮМ Г8ЛСЭД8Г.
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Бүргэд хнрээ хоёр сэнхир сэгөвн агаараар элин халин 
ябатараа уулзаад:

— Минин нюдэн хурса, минии нюдвн хурса,—гзлдэжэ 
бэе бэедээ дээрэлхэлдэбэ.

Тиигэжэ тэдн хоёр урда хойноо оролсожо ядахадаа, j6oo- 
соо хахэ гэжэ зүбшэбэд ха. Хэниинь боосоогоо алданаб. 
тэрэнь хадаа үдэеэ ходолхо баатай болоно.

Нэгэтэ үндэр тэнгэриин үүлэгүй, үлгэн дэлхэйн бороо- 
гүй сэлмэг байхые хаража ерээд, тэдэ хоёр бэрхэшүүл дээ- 
шээ дэбин гарабад ха. Аяар дээрэ гаража ерээд, орой 
сагаан бүргэд һураба:

— Хирээ абгай, дэлхэй дээрэ юу харанабши?
— Харганаанай улуурта хандагайн гуя харабалби даа
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Харин, Вүргэдхай, шиыни юу харанаш даа?—гэжэ хирээ 
һураба.

— Зурыжа хэОтэЬэн тэбэнэ зүү хараналби даа, — гэжэ 
орой сагаан бүргэд харюусаба.

Хоёр бэрхэшүүл хараһан үзэһэнөө шалгаха гэжэ дали- 
н.тудаа хумиилгаад, доошоо буужа срэбэд ха.

Доро буугаад шалгажа үзэхэдэнь тэбэнэ зүүн гэһэниинь 
мүрэн болошобо. Харганаанай узуурта ошожо хараха- 

дань хандагайн гуя бэеэрээ хэбтэбэ. Хэлсэһэн хэлсээнэй 
ёһоор хирээгэй нюдэн хурса дээрэ тоологдожо, орой сагааа 
^үргэд уйлан дуулан байжа, гурбан эдээ хояолбо.



Хирээ ш а а м а й  хоёр
— Би һонорби, би һонорби!—гэжэ арсалдаад, хкрэ» 

ш аазгяй хоёр дээифэ ниидэжэ гарабад ха. Шаазгайнь дали  
жэбар муутай һзн туладаа балайшье дээра гарангүй. һүүл* 
һээн вэгэ үдэ мулта татажа, доошонь хаяжархёод:

—Ши юу дуулаабши?—гэжэ һураба.
— Һэйб-Һайб гэһэн абяа дуулааб. Шимни юу дуула- 

баш? — гэбэ хирээнь.
— Юумэнэй тос гээд, шаб гэхыееь дуулааб, гэж:-» 

наазгай харюусаба.
Тэдэ хоёр доошоо урилдан буубад ха. Доро буугаад 

■алгажа үзэхэдэнь, үдэн һүүлынь онгосын хушуу тос бай
ся сохёод, шабарта шаб гэжэ шаагдашаЬан байба.

Шугы соогуур шаг-шог гэжэ ябааша алаг шаазгай



хирэаһээн һонор г»жэ тоологдоод, боосоогоо эдибэ. 
Тэрээнһээн хойшо хирээнь хадаа улай һэеын гарахада алаг 
шаазгайгаа урижа абааяаха уялгатай болобо.

2- <'холка чверсй.



М ЭХЭ1М *  Ү И Э 1 9 Н

I.
Ыагэтэ шоно үнэгэн, бартахи гурбан хани нүхэд боло- 

жо, олоһон олзоёо тэгшээр хубаажа байхабди гэжэ хэлсээд, 
хада уулын хүндыдэ, һөөг модоной узуурта байрлабад ха.

Шоно бартахи хоёр олзо олоходоо ехэ бзрхэ, шэлбзтэ 
юумые шүүрвжэ бариха, тураг ангуудые торуожо бариха— 
ним» хүсэ шадалтай байгаа. Тиихэдэ талын шарахан үнэгак- 
дэ тиимэ ехэ хүсэ шадал байбагүй. Үдэрһөө үдэртэ тала 
хээрээр хулганаа, үргэншз маряажа, үл хоолоо арай гэжэ 
залгаад, үдэшын боро хараанаар һабхар-һабхар хатаржа, 
байрадаа хооһоор ерэдэг байгаа.

—Зай, талын шарахан үнвгөн! Энэ үдэрэй олзо юун бэ?— 
гэжэ нюно абгай нэгэтэ асууба.
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—Олзо гэжэ юун байхаб д а а .. .  Золгоһон лэ юумэеэ зоог- 
лодог бэшз һэн туладаа ангуудай тарган туранхайе шэлэ 
шэлэһээр байтарни, улаан наран уулын орой шүүрянэл,—гэжэ 
мэхэшэ үнэгэн тэдэ хоёртоо харюусаба. Тиигэжэ хэлэхэ- 
дэнь шоно бартахи хоёр энэмнай дааганай далантайе, бу- 
руугай булшантайе шэлэжэ ябана ха юм даа гэжэ бодобод.

Тэрэнһээ хойпю хэдэн хоиог 'үнгэрбэ. Теэд талын ш а
рахан үнэгэнэй олоһон олзо эдишэ гэхэ юумэн юуншье уги. 
Энэмнай юу хэжэ. лажа ябадаг юм ааб гэжэ гайхажа тагна- 
хадаа шоно бартахи хоёр нэгэ үглөө ангуурида гарангуй- 
гээгдэбэд. Бартахи үндэр модоной оройдо гараба. Шоно мо- 
доной узуурта улдэбэ. Нэгэ хэды болоод шоно асууСа.



--Бартахи абгай! Юу харана, юу һонирхонош?
Ьонирхоһонгпье юумэ байнагуй, харин талымнай ша

рахан үнэгэн хэарэ тала хээлэжэ, гэтэжэ шагаажа ябанал,— 
гэбэ.

— Тарган туранхайе шэлэжэ байна бэшэ гү,—гэад ш о н о  

харайшаба. Бартахи мэгдэн һандан модоной оройһоо буу- 
гаад, мүн тэрэ луг тээшань харайба. Тиин замдаа хоюулан 
болоод. һэмээхэн маряажа ошобод ха. Үнегэншье хулганаан- 
даа улайрхашоод, нүхэдэйнгөө ерэ!юпиие мэдабэгүй. Шоне 
бартахи хоёрой дүтэлөнд харан гахэдань, шарахан унаг»я 
хулганаа иаряажа хабтэб!-*.

— Ай. адха шудха даа! Талымнай шарахан үнэгэнай эди 
шэдинь ина ха юм.— гэлдээд бартахи шоно хоёр урмаа та- 
liapaH бусабад.

Тэрэнһээ хойшо шоно бартахи хоёр талынгаа шарахан 
у нага газаалжа. эдеанайнгаэ мууе адюулдаг болобо. Мвха- 
ша үнвгэн мэхаеэ мэдэгдэһандээ мутдажа, одоо ада хосртой 
стгтаа байжа шадахаяа болибо хаб гэжэ һанаба.

Нэгэтэ шарахан үнэганэй хэарэ талаар ябажа ябахадань 
наг» айлай хооһон бууса дэарэ яПаһан мии<*гай хөөһан шэн
ги хурхэгэд гэжэ хурхирбэ.

—Миисгэй. миисгэй! Юундэ сухалаа хурэбаш? -гэжа ун:ч- 
ган ирмаганаба.

—Сухалаа хүрэнгүй яахабиб! Олохо олзыем урдаһаамни 
буляанаш! —гэжэ миисгэй бури хурхирнэ.

— Ай, нухарни! Яаба хаэбэ гээшабши. Би шамда нэга- 
шье муу һанаагүйлби. Энэ үдэрһөө хойшо хани нүхэд бо- 
лоёл. Үглөөдэр манайда айлшаар ошоорой. Хандагайн ха- 
лимаар, бугын булшангаар угтахаб шамаяа,—габа унэт зн.



Миисгэйн матаранги нюрган сэб сэхэ*боложо, урал амаа 
долдон;

— Мя-уу, мл-уу! Мяхан байбал болохол даа, — гэбэ.
Талын шарахан үнэгэн миисгэйдэ үглөө үдэрэйнгвө

болзор хэлэжэрхёод, шоно бартахи хоёртоо гүйдэлөөрөө ерэ- 
амяа абажа ядан, урагша хойшоо унан дуһан байба.

-Яагаабши, юун болооб?—гэжэ бартахи шоно хоёр 
мэгдэн асуубад.

— Ай зайлуул! Яаха хээхэ болообибди? Битнай танайн- 
гаа алтан амиие арщалха гэжэ байһаар эдюулхэеэ һанаад, 
арай гэжэ мултаржа ерэбэб,—гэбэ.

— Хэндэ юундэ?—гэлдэн бартахи шоно хоёр урилдан асуу- 
гаад, гайхахын ехээр гайхажа шагнабад.

—Нэгэ айлай бууса дэөгүүр ябажа ябаһаар айхабтар 
хаангай уулзааб. Тэрэ хаанай бэень багашаг аад, нюдэннинь
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ехэ юм. Ьүниин харанхыда хоёр нюдэниинь orjroproflH одо 
иүшэн шэнги ялалзажа, хоногшын газарта хорхойн хүдэл- 
хые хараха, иимэ хурса юм байбал. Хурдан солбон гээшэнь 
айхабтар, хүрьһэтэ дэлхэй дээгүүр гүйхэдөө һардшье гэхэ 
абяа гаргангүй, хүлынь газарта хүрөнгүй шахуу ябана. Он 
модоной оройгоор дүүлихэдээ, жэгүүртэ шубуун шэнги хии- 
дэдэг, иимэ шадалтай шуран хаан лэ,—гэжэ мэхэшэ үнэгэн 
урагшаа уухилан, хойшоо унан байжа хэлэбэ.

—Яагаа айхабтар юумэ хэлэбэш. Эртэ урданһаа хойшо 
энэ тойрон тиимэ хүсэ шадалтай шуран солбон амитан дуул- 
даагүй һэмнэй. Гэнтэ хаанаһаа бии болобоб, ямаруш ардээ- 
рэһээ бидэниие эдихэ хүсэлэнтэйб?—гэжэ бартахи бахарданги 
дуугарба.

—Бартахи шоно хоёрые барижа захадахаар болоо. Ху- 
шуутые хумихаар, атаатые алахаар томилогдОоб гэжэ га ни. 
галзуу болон бай нал,—гэжэ үнэгэн нэмэбэ.

—Энэ дайда эзэтэй боложо, хашараг буруугай хабирга, 
гуя хазагдахаяа болихонь гээшэ гү? Талын шарахан үнэгэн, 
хэлэлши, ямар арга байнаб, яажа мултарха болобобибди тэ
рэ аюулта дайсанһаа?— гэжэ хүбшэ гайгын хүхэ шоно улин 
таган асууба ха.

—Гурбууланайнгаа алтан ами абархын тула тэрэ хүеэ 
ехэтэ хааниие урижа асараад. хүндэлхын ехээр хүндэлөе 
хада нэгэ арга байна гэжэ һананаб, — гээд, мэхэшэ ^нэгэн 
мэхэеэ гарган һууба.

—Нвэрээшье зүйтэй, тиихэл болоо хабди,— гээд бартахи 
шоно тээшээ хараба.

—Зай тиибэл, шоно абгай бартахи баабай хоерни, һеы 
модонойнгоо узуурта ан гүрөөлэй мяха бэлэдхэхэ болобот. 
Витвай тэрэ уур муута хааниие али нэгэ аргаар уран үгэ- 
дөө оруулжа, үглөөдэр залажа асарһууб даа. Тэпэ хая на ̂
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ерэхэдэ шоно абгаймнай хонхор ггГзарта хүбхөөр хушуулаад 
хэбтэхэ ёһотой болоно. Хэрбээ маниие хараха хүсэлэнтэйг 
һаа, хушуугаа хүбхэн дороһоо аалиханаар булталзуулан ха- 
раарайгты. Гэнта өөдөө үндэгэд гээ хадатнай тэрэ хаан уур 
су хал дээрээ барижа эдихэеэшье һаатахагүй, — гэбэ үнэгэн.

—Би хаана байхабиб?—гэжэ бартахи мэгдэн асууна.



— Шимнай һабар һайнтай хадаа үндэр модонойнгоо 
оройдо гараад, энэ болохо бүгэдые хаража, ажаглажа һуу- 
гаарайш,— гээд, м&хэшэ үнэгэн мүнөөхи миисгэйдээ харайжа 
ябашаба ха.

Хойто үглөөниинь болоходо шоно бартахи хоёр һөөп- 
модоной узуурта обоо сомоо мяха бадэдхээд, үнэгөнэй хэ- 
лгэһэи ёһоор байра байраяа олобод ха.

Я»гэ ходы болоод, шарахан үнэгэн һүүлээ шарбан, мнис 
ГЭЙГ8Э дахуулаад, һөөг модонойнгоо узуурта ерэбэ ха. Миис



г&йнъ мяханай үнэр абаһаар: „Мя-уу, мя-уу,—тыю wuk
гаад, урал амаа долбоно.

Яагаа гобхон шэнгэн дуутай хаан бэ гэ к» шоно б о доил, 
тэрэниие хараһайб гэжэ, хүбхэн сооһоо аалиханаар xyinjy- 
гаа булталзуулба. Хүбхэн coo юумэнэй хүдэлхэ шэнги бол* 
ходо мииегэй ажаглан, хулгана гү гэжэ һанаад, шонын х? 
шуун дээрэ саб харайжа буушаба ха.

Шоно айхин ехээр айжа, хүбхэн дороһоо һуг хараАи 
бодоһоор хойшоошье харангүй харайшаба. Мииегэй шоноһов 
айһандаа бартахиин һууһан модон өвдэ гүйжэ гараба Me 
доной оройдо һууһан бартахи эн» хаан mono абгай*- баря 
жа эдиха гэһэн һэдэлгэтэй аад, тэрэнээ алдахалаараа чамда 
гаража ерэбэ алтай гэжэ бодоод. модонойнгоо оройһоо х* 
райн гэхэдээ тэсхэеэ тэһэ унашаба. Бартахи iuoho хоёрой. 
бэлэлхйһан обоо сомоо ияхан унэгзн ыии'тай хоёрой 
бояобо

II
Талын шарахан үннгин нэгэ дайсанаа дарабаб гэжэ в-нл 

саи, харгы замаар ябажа ябаба. Тиижя ябаха үедэнь иэг» у* 
гэн шарга дээрээ ашагүй ехэ загаһа ашаад, морео хүтэ*ө*д, 
харгы уруу ябажа я баба ха. Үнэгэн загаһанай үвэр а б а » . 
эна үбгэниие ямар аргаар мэхэлжэ, тгаһы ень эдихэмив 
ааб гэжэ бодомсоороо, үбгэнай харгы дөэрэ ошожо үхь- 
һ»н мэтэ болоод хэбтэшэба.

Үбгэн үхэһэн үнэгэ олоһондоо ехэ баярлаж а. ш лр^атав 
загаһан дээрээ тэажэрхбод, морёо хүтэлньд ябаба. „Хадьв 
халтар шарахан үнэган хаанаһаа иимэ бэлээр намтай жА 
ралдабаб. Энэ үнэгөөрөө эд бараа, эдеэ хоол абажа 6©jk>- 
хоб“,-—гээд хара ойндоо бодоко.

Тэрэ үедэнь үнэгэн загаһатай  туламыень хахара ja m  
татаад, загаһыеыь харгы уруу хуу һубарьиулжа унагаажар-
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жВод, һүүлдэнь өйрөө һэмээхөнээр шарга дээрвһнань һүрэжэ 
%ушаба ха.

Үбгэнэй газаагаа туласа ерээд, шарга уруугаа харан 
гахвдэнь, харии туламтай загаһаншье, шарахан үнэгэншье 
^вйбагүй. Халтар шара үнэгэндэ хара мууса мэхэлэгдэһэнээ 
үбгэн мэдэжэ. халмг хухы болобо.

II I
Мүнөөхи «үнэгэнэй загаһаа суглуулаад, һуужа байха 

үед» миисгэйһаа айгаад зугадаһан шононь ерэбэ ха. Үнэ- 
гөи тэрэяэз танижархёод, энэ арьяатанһаа хайшан гэжэ 
үһөе харюугаа абахамни хаб гэжэ бодоно.

— Һү, талын шарахан үнэгэн! Иимэ ехэ загаһа хаана- 
һаа суглуулбаш?—гэжэ хүбшын хүхэ шоно гайхан асууба.

Сутлуулхада тиимэпше бэрхэ ажал башэ даа. Эндэһээ 
«ишье холо бэшэ, нэгэ айлай малай уһалуури дээрэ соолго



бии Тэрэ соолго coo һүүлээ хээд һуухадамни загаһад 
һүүлдэмни бэеэ дулаасуулжа байһаар аһашоол даа,—гэбэ.

-Турш аж а үзэһүүлби,—гэбэ шоно.
—Болохол даа. Хани нүхэд байһан хойноо хайшан гэжэ 

арсажа болохоб. Тиимэдэ, би хүсэ шадал багатай хадаа үни 
удаан һуунгүй, өөрынгиө диилэхысэ татажа абаһан байнаб. 
Хэрбаа танай тухай инма хүса ехэтэй, амба cap, агта мори 
барижа эдихэ шадалтай һаа үни удаан һуужа, нилээд <;хые 
татажа гаргаха байгааб. Шоно абгай, тэрэнээ мэдэлоэд 
гээрэйт,—гу ж a үнэп-m шарбалзаба.

Хүбгпын хүху шоно туду бүгэдые дууһан мэдажэ абаад, 
малай уһалуури дээрэ ошожо, һүүлэу соолго соо хээд 
һууба. Нагэ хады һууд гээд, һүүлээ татажа үзэхэдэ и» хүн- 
дэшэг болоһон шэнги байна. Мүнеөхи үнэгэмни нээрээ 
хэлэһэн байгаа ха юм, загаһад олоороо сугларжа байна 
«һотой гэжу бодоод, улам хүхюутуй болон һууба. Һуужал
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баАяа. Һанаа сэдьхалэйнгзэ хомхойдо һуу һууһаар, үүрэй 
хираалтар һуушаГа ха Зай, мүнөө мүнөөл нилээдгүй ех» 
сугларба аабза гэжэ һүүлэ» татаад үзэбэ. Тиихздэнь һүү- 
лынь диилдэбэгүй. Зүхэр-зүхэр жүдхэнэ. Зөөри эдиша 
гараха юм бэшэ, харин еоолгын уһан һүүлыень яг-таг 
баряад хүрвшэһэн байгаа бшуу. Вии хүсэ шадалаа гарган 
жүдхэ жүдхэһөөр тулан эсэжэ, унаха шахаба.

„Талын шара үнэгэндэ хара мууса мэхэлэгдэбөб, ха* 
нашьс ябаа хадань барихаб",—гэжэ мүнвөхи үбгэн уур ехав|* 
уурлажа, оошынгоо сагаан шүдэ зуужа, урда хориойгоо 
ууса дээрээ хүрэтэр шуугаад, халуун мүреөрнь хайжа 
ошобо ха. Тиигэжэ ябаһаар үнэгэнэй мүрһнө гаража, шоныи 
мүртэ ороходоо заахан мүр байһанаа гэнтэ томо болошохо 
яагаа жэгтэй юм бэ гэжэ гайхахыеа гайхаба. .Үгы.
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шолмопши загаһыек дууһан эдихэдаа бяень хүндэ бодожо, 
мүр улань томо болоболтой“,—гзжэ бодоод, оаашаа мүрднн 
ошобо. Ото оиюһоор ошоходонь тэрэ мүрынь малай уһа- 
дуури тяшпэ ошоһон байба. Үбгэн сарья харгыгаар шар- 
шархан гашхэлжэ ябаһаар, соолго дээрэ юумын хүдэлхэ 
тпэнги болохые харажархиба. Хони ямаан соолгодо унаад 
байпа алтай гэжэ бодоод, ошон гэхэдэнь шоно согсойжо 
һууба.

Үхеөд хабтэһян үнэгэмни амидыраад, үнэгэн б&снь 
шоноор хубилан үзэгдэхэднө яана гөэшэб!—гэжэ үбган 
хашхаргаа хуугай табяад, хуһан шиидамаараа сохи сохи- 
*оор, хүбшэ тайгын хүхя шоные төрэ доронь алажархиһая
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