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Хаб харанхы һүни. Түмэр замай станци. Фронт ерэ- 
һэ)н сэрэгшэд эшелонһоо бууна. Гэрэлшье, галтпье ха- 
рагданаг|үй.

һүниин харанхыда бэеэ нюуһаи дайсад хаанаһаа-  
мнай хэзээ л добтолно ааб гэжэ Бата  бүтүү жэхынэ. 
Эшелонһоо бууһан сэрэгшэд замаа  үргэлжэлүүлбэ.

Барагдахаа  болиһон ута харгы. Добонууд, таряа-  
лангууд, һууринууд. Үдэр һүнинүүд һубарилдан үнгэрнэ. 
Сэрэгшэдтэ хүлөөшье татахань хэсүүтэй болошоо гэхээр 
лэ. Нэгэ хэды һуужа амараа  һаа, һайн бэлэй гэжэ һа- 
нагдаха юм. Харин энээнэй ороидо яаруу түргэнөөр гү, 
али гүйхэһөө тээ наатуур ябагдана. Хайшаа яар аа  юм 
бэ? Харюу үгэхэ хэншье үгы, үгэ хүүргүй алхалалдана.  
Ядахадаа  ханяахашье, хоолойгоошье заһаха хүнүүд 
үгыл. Иимэ ябадал хашартай боложо, бушуул дайеад- 
тай ушаржа, буудалдажа ороһойбди гэжэ Бата шэбшэнэ.

һ ан дарш аһан  һүуринууд дайралдана.  Петухуудай 
дуун хаа танса дуулдаиа. Үүр сайха дүтэлөө хаш.

Ошоһон зүг тээһээнь лажаганан  хүнхинэхэ абяан 
бүглүүгээр сонострн-0. Бомбонуудай тэһэрхэ, снарядуу- 
дай хүүехэ дуулдажа захалба хаш,

— Тамхи бү татагты!.. Зуруул бү зурагты— гэһэн 
захиралтанууд үгтэнэ.



Энээншьегүйгөөр тамхилха,  гал носоохо хүнүүд 
харагданагүй. Сэрэгшэд һэргэг ба болгоомжотойгоор 
алхалалдана .

Үүр сайба,
Барууи тээһээ ар б аад  самолёдууд бии болобо.
— Агаар!.. A r a a p L  — гэжэ дээрэ дээрэһэзнь сонос- 

тожо, сэрэгшэдшье харгын хоёр хажуугаархи  ханааба  
уруу шурган х ар агд ах аа  болишоно.

— Б у у д аж а  болохогүй! Б у у д а ж а  болохогүй!
Хас тамтатай  дайсанай самолёдууд зүүн зүг уруу 

ходорон арилба. Хэрбзэ арюун талад а  бэеэ нюуха бо~ 
лоо һаа, орохо ой модоншье үгы, ганеал үргэн тала. 
Хэды аюултайб да,а. Теэд түрэл дайдам най  хадаа  ямар- 
шье үедэ халхалаы а б а ж а  ш ад аха  юм аабза  гээд, Б а та  
найдаж а  яба^ .  ...

— Харыт!.. Харыт!.. Тэдэ самолёдуудые буудахыень!
Нээрээшье, ехэшье холо бэшэ самолёдууд таран  h a -

лаж а ,  зүглэһэн тээшээ тарана.  Тэдээниие ехэ буугаар 
угтаа. Пүс-пүс гэһэн тэһэрэлгэнүүд дуулдажа,  тэндэиь 
сагаан үүлэхзнүүд олоор бии болоно. М анай самолё- 
дуудшье дэгдэжэ, дайсанай  самолёдуудые добголжо 
оробо. Хойио хойноһоонь дүрбэн самолёдууд утаа  бад- 
хуулан доошоо шэтлэнэд. Фашистнууд үхэлөө олобо 
ёһотой гэжэ Б а та  этигэнэ.

Эдэ хздэн үдэрнүүдэй холын ябаган  ябадалда  эсэжэ 
ерзэд, байлдааида  орохо болоо агша һаа, дайсан нохо- 
суудые сохихо тэнхээ хүсэн өортэм олдохо гээшэ гү 
гэһэн бодол Батые  зобооио.

Тииһээр бүхы бэень мэнэрэн ээдэлдэхэ шзнги болоод, 
ямар гэхэб даа, нэгэл эбхэлеэтэ далайн долгин дзэгүүр 
шздүүлһэн шзнги үзэгдөөд, хүбүүн ами шэрээ абаж а  
ядана. Зүгоөр ш ангаар  хүн түлхихэдэл гээд, шодэдөө 
нээн гзхздэнь, зубхинь онгойхо юм бэшэ. Хажуудань  
хүнүүдэй дуугаралдаха  элитээр дуулдана,  теэд хаана
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юунэй болоһые тухайлха аргань үгы. Арай гэжэ ойлгон 
гэхэдээ, уруугаа хараад, газар тэбэрин хэбтэһэнээ мэ- 
дэбэ. Я б аж а  ябаа бэшэ һэн гүб? Юун болооб?.. Али... 
Али... Бомбодо гү, али ехэ буугай һомондо дайралдаа  
гээшэ хаб!..

Тойроод нүхэдынь зогсоио: Иван, Витя, Муса... Зари- 
маниинь Батын нюдөө нээхэдэ, энеэлдэхэ юм.

— Юун болооб?— гэжэ хүбүун нүхэдеө гэтэбэ.
— Ябадал дундаа уитааш! Ехэл хүндөөр газар 

тэбэрин алдалааш!
— Тиигээд лэ дал айн долгиндо шэдүүлһэн шэнги 

болоо бшууб. — Батын толгой гансата һэгээ оробо.
Хүл дээрээ ябаад  унтахадаа, бүдэрэн унахадаа,  

айран һулаяа харуулба гээшэ ха юмбиб. Ябуудтаа ун- 
таад  бүдэрхэдөө, дахяад  бодохогүйгөөр унажа болохо 
бшуу. Мүнөөхи дайсаниие сохихо, үһөө хороо абаха гэ- 
һэн һайн һайхан хүсэлынь... Харин нүхэдынь өөр ту- 
хайнь ямар сэгнэлтэ хэбэб? Дайсантай уулзаха сохилдо- 
хоһоо айн һүрдөө, тиигээд лэ унтааша боложо, гэдэргээ 
гараха арга бэдэрээ гэһэи тобшололдо ерэг даа? Эидэ 
муухай гээшыень, эшхэбтэр гээшыень хэлэхэ гүт!

- -  Бата, тэргэ дээрэ һуу,-— гэжэ лейтенант П ала-  
марчук дурадхаба.

— Юундэ?— гэжэ хүбүүн урдаһаань гайхан гэтэбэ.
— Энэ гурбаи хоногой ябаган ябадалда  эсээш!
— Би орой эсээгүйлби... Ондоо хэн нэгэ1н| һууг лэ.
— Тиимэ һаа һайн. Шиниихеэр болог.
— һ айн  даа ,— гэжэ Бата  баруун гараа үргэжэ, (сэрэ- 

гэй ёһоор харюусаад, нүхэдэйнгөө хойноһоо шамдашана.
Зүүи тээшээ шэглэжэ, эгээлэй юрын хүнүүд харгы 

дээгүүр, мүн харгыи хоёр хажуугаар һалиралдана. Үе 
наһаараа  амгалан тайбан, аж ал  хүдэлмэри дээрээ жар-  
галаа эдлэжэ һууһан зониие газар нютагһаань дайсан 
хобхолоо бшуу. Гал гулахМтаа орхижо ябахань эдэ һам-



гадта, үбгэд хүгшэдтэ, үхи хүбүүдтэ хэды хүидэ 
байһыень тэдээнэй барылдаж а харлашаһан,  гашуудал 
гомдолдо абташаһан шарайнууд элитээр гэршэлиэ. 
Үнтаха нойргүй, эдихэ хоолгүй үдэр һүнш үүды е  ото 
алхалалдана  гүб даа. Үшөө хаана хэзээ хүрэхэеэ мэдэнэ 
гү? Д улаанай  сагта һуур,и байраяа  оложо, түбхинэжэ 
үрдеэ һаа,  һайн лэ һэн.

Бата  шүлһөө залгижа, шүдөө зууна. Ш адаал  һаа, 
өдэ тулиһан зобоһон зоной түлөө һайсахан дайсаниие 
сохихоо түргэи байлдаанда ороһойб, түргзн лэ шада- 
лаа  харуулһайб гэжэ хүбүүн бодохо юм,
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һүниин-харанхыгаа^р халхабша хэжэ, ядахын сагта 
хүн бүхэн өөһэдыигөө багтахаар нууга малтажа,  тэрээн 
'Соо хоргодохо зорилготойтоор сэрэгшэд хүрзэнүүдээрээ 
хүдэлнэ. Бата  уһа һабһа гоожуулан ажаллана:  үүр 
сайтар газар уруу орожо үрдихэ хэрэгтэй. Теэд нуугань 
хонхойжо үгэнэгүй; шорой бэшз, харин шулуу малта- 
һаншуу.

— Бата!— гөжэ нүхэрынь хүндөөр амилба.
— Юун болооб, Иван?
— Малтаа ,  малтаагуйшье һаамндй, һомон хүсзхэ 

гзбэл хаанашье хүсэхэ. Хай, иигэжэ газар хадарж а  зо- 
боһоной хэрэг бага хаш!

Бодото дээрээ Иван зүб. Нээрээшье, һомон хүсэхэ ха- 
даа  хаанашье хүсэжэ ядахагүй. Хаанашье!.. Үшөө 1хэ- 
зээшье!.. Бата  хүрзэеэ гэдэргэнь хэхын тэндэ зог гэбэ. 
Теэд командирынь нууга малтажа,  дайсанай һомонууд- 
һаа халхабша хэжэ, бэеэ нюуха захиралта үгөө бэшэ 
һэн гү! Захиралтыень дүүргзхэгүй һаа, тоуи сэрэгшэ 
гээшэб? Хаанашье, хэзээшье журам хэрэгтэп ха юм.

— Иван, хүрзэтэйл һаа, газар уруу шурган орожо,



бэеэ хам)гаалха арга бии гэжэ бидэниие хэды һургаа 
гээшэ һэм? — гээд, Бата  нүхэрэйнгөө .хүндөөр амилхые 
шагнана. Тиигээд улам хам орожо, малталгаа ургэл- 
жэлүүлбэ.

Иван Батын үгые зүбшөөгөө юм гу, али угы гу, ган- 
сал газар онгилходонь, эгээл шулуу түнхиһэн юм шэнги 
хоихиыоно. Ракетэнүүд огторгойдо дэгдэжэ, оршон той- 
ронхиие гэрзлтүүлиэ. Хүбүүд тэрэ дороо хэбтэжэ, тэдээ
нэй унтархые хүлеэнзд.

Дайсанай зүг тээһээ хирэ болоод лэ, һомонуудай эш- 
хэрэн ходорхо, ;снарядуудай хииганаатайгаар еоэжэ 

тэһэрээд, хэмхэрдэһзнүүдээ дүрбэн зүг, найман хизаар 
руу сасажархихань дуулдана. Батын сэдьхэлдэ жэхыдэ- 
һэтэй болоно.

Бата  дайнай газар дээрэ газар малтаха тухай бэшэ, 
дайсантай мэсын хүсөөр үзэлсэхэ тухай хододоо бодожо 
ябадаг  һэн.

Олон оыдоо бодолнууд хойно хойноһоонь үлхэлдэн, 
Батын толгойдо нэгэ аятай шэнги, нэгэ гунигтай шэнги 
болоно: үндэр хадын орой дээрэ гараад, \эхэ түрэл Сана- 
га нютагайнгаа үргэн дайдые шэртэн хаража, дуугаа 
дуулан зогсодогынь хэды гоё һэм! Сэхир голойнгоо 
аршаанта уһые гудамхин ябадагынь... Эыээнһээ улам- 
жалан, ундаа ехээр хүрэшэһэнөө мэдэржэ, хаана уһаи 
шолшогононо ааб гэжэ шагнаархана. Теэд уһанай шол- 
шогоноон хаанашье дуулдаиатүй, гансал дүтэхэиэ бул- 
жамуур жэргэнэ. Үүр сайха дүтэлһыень дуулгажа бай- 
нал хаш!

Бата  үбдэглэжэ һуухаар нууга малтаа, үшөө хоёр 
тээхи хүбүүдтээ мүлхижэ хүрэхөөр газар хонхойлгожо 
үрдеэ.

Гэрэлтэ һайхан үдэр хүрэжэ ерэбэ. Абяа шэмээн 
замхажа,  аалии байдал тогтобо. Оройдоошье дайи байл- 
даанай болоогүйдэл номгон. Байлдаанай газар дээрэхи



түрүүшынгээ үглөөе иимэ амгалаи тайбанаар уггахаб 
гэжэ хүбүүн хэзээшье һанаагүй.

— Иван, дайсан тэрьедээ ёһотой,— гэжэ Бата  нүхэр 
тзэшээ эрьебэ.

— Арай тиимэ бэшэл ха. Ямар нэгэн мэхэ гохо бай
ж а  болоо.

— Ямар нэгэн мэхэ гохо?!. М-агад, һүниндөө тэдэ 
ара таладамнай шурган орожо, нюрганһаамнай сохихо 
гэжэ байгаагүй юм гү?!— гэжэ Бата  һанаагаа  зобон 
гэдэргээ хараба.

— Тиижэшье болоо!— гээд, Иван баһал өөрынгөө 
ээлжээндэ гэдэргээ хараадхина.

Гэнтэ баруун тээһээ дорьбохо абяан соностожо, 
хүүеэн нэерээн шэхэ дүлиирүүлэн һүжэршэбэ. һүнин- 
дөө малтаһан нуугануудайнь урдуур, хойгуур снарядууд 
тэһэржэ, хэмхэрдэһэнүүдынь эшхэрэи, шууян тарана. 
Нуугануудыень дайсан обёороо ха юм. Тиигээд лэ иимэ 
юумэн болошобо бшуу. Батьш нюрга уруу зариижа, ши- 
иелеэрээ шэхээ таглаад, бухаад хэбтэшэхын тэндэ һэ- 
гээ ороходол гээд, магад, дайсад добтолжо болохо юм 
гү гэжэ автомадайнгаа һомые ш алгаад  үзэнэ.

— Дайсан атакада орожо болохо. һай са  угтахаар 
зэһэгты,— гэһзн лейтенант Паламарчугай захиралта 
дамжуулагдана. .

Максимовай нуугын урда снаряд тэһэржэ, обоо ео- 
моо шорой огторгой өодэ баханатан һунана. Иваншье 
тэрээндэ дарагдан, Бата  хашхараадхина:

— Иван!.. Иван!..
Харюу дуулдабагүй.
— Иван!.. Иван!.. — гэһээр, Бата мэдээ мэндэгүй 

мүлхижэ ошоод, дээрэхи шоройень унагааж а тэбдэшэбэ.
--- Ох!— гэжэ хомхойгоор агаар һорон, Максимов 

шоройгоо унагаан үыдэгэд гэбэ.



— Амиды!.. Амиды!..— гэжэ ухаагаа табижархиһан 
Бата хашхаран хүхибэ.

— Амиды даа. Амиды,— гэжэ эсэстээ Иван амал- 
ба.— Залхуурһан шэгтээ һүни гүнзэгылөөгүй һаа, шота- 
гаа- бусалтагүйгөөр мордожо болохол һэн хаб!

— Нууга хэрэгтэй гэжэ ойлгобо бэзэш!— гэжэ Бата  
баярлана.

Подосинка TOCXOIH тээһээ дайсанай танкнууд хараг- 
дажа, тооһо бадхуулна. Хойнонь фашистска солдадууд. 
Снарядуудай тэһэрэлгээр халхабша хэжэ, атакада бо- 
добо ха юм.

— Захиралтагүй бү буудагты! Танкнуудынь жаг- 
саалһаа  гаргахаа гранатануудаа бэлдэгты! Пулемётчи- 
гууд, солдадуудыень таикнуудһаань һалгаахаа  зэһэгты!

Эдэ захиралтануудые дүүргэхын тула бүхы ш адалаа  
элсүүлхэ хэрэгтэй гэжэ Бата  ойлгобошье, амиды дай- 
сантай улаан нюураараа уулзахадаа,  хэр лэ гэлдэхэ 
аабиб гэжэ һанаагаа  зобохо юм.

Танкнууд хажуудань ерээ шахуу. Ябууд дундаа 
бууданад. Айлгаи һүрдөөнэ гү гэхээр. Солдадуудайнь 
хашхаралдаха,  хуугайлхаар тухайлхада, тэдэ бэедээ 
ехэл найданги хэбэртэй.

Манайхии ехэ буугаар танкнуудые буудажа угтаба- 
Нэгэнэйнь уданшьегүй утаа бадхуулан зогсошоходо, 
Батын досоо пара гараш ахадал  гээд:

Бэрхэт, артиллеристнүүд!— гэжэ альгаа ташана.
Гзбэшье танкнуудай үсэд нэтэрүүгээр урагшаа ту~ 

мүүлхэнь гайхалтай. Солдадуудынь хойноһоонь шаг 
шууяа табилдан гүйлдэхэ юм.

— Пулемётчигууд, солдадуудыень хиргагты! — гэһэн 
захиралтын соностохотой хамта пулемёдууд иижагар- 
хай буужа, фашистнууд алдалан унаыад.

Бата Иван хоёрой сэхэ урдаһаа  нэгэ танк дүтэлбэ. 
Хүбүүн айһанаа мартажа,  бүхы һаналаа  энэ тан-



кые үгы хэ-хэ хэрэгтэ элеүүлэн,бүхы бэеэ нэгэн доро 
монсойлгон, немец тзнкнуудай хүсэн ехэдэхэнь гү, али 
ород сэрэгшэдэй хүсэн ехэдэхэнь гү гэжэ бодожо һуу- 
һыень бэшэ нүхэдынь тухайлаа ёһотой.

— Гранатаа!— гэжэ Бата  Иван хоёр нэгэн доро 
хашхараад,  танкын доогуур гранатануудые шэдэсэгээ- 
жэрхибэд. Шэхэ дүлиирүүлмэ тэһэрээн соностоод, танк- 
шье тэрэл дороо эрьелдээд, урагшаа зүдхэхөө болишоо 
шаху у.

— Ура!.. Ура!..
Люгынь нээгдэжэ, танкистнуудайнь мэдээгээ табин- 

хай гараж а  ерэхэдэ, Бата  автомадаа д ар аж а  угтаа юм.
Байлдаанай  газарта арбаад  танкнуудаа, тоо* томшо- 

гүй олон һэенүүдээ хаяад, эмхи гуримгүйгөөр дайсан 
сухарижа ошохо юм гэжэ атакьин эхилхэдэ, Бата  орой 
Һанаандаашье оруулаагүй бэлэй.
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Дивизиин штабта Батые, Иваниие, Витиие, мүн баһа 
Мусае дуудаба. Үшөө тиишэ взводойнь командир лей
тенант Паламарчук хэдэн удэрэй урда дуудуулһаи аад, 
мүнөө хүрэтэр бусажа ерээгүй.

Батын һанаа сэдьхэл хүлгэнэ: юундэ дуудуулааб?.. 
Али түрүүшынгээ байлдааида муу бэшэ байгаат гэжэ 
һайш аал  магтаал соносхохо гээ гү?'л Али... Магад... 
Хүйтэ нойтониие хамта хубаалдаж а  ябаһан нүхэдһөонь 
һалгаажа,  ондоо тээшэнь эльгээхэ гэһэн байбалтай?..  
Шэнэ газарта шэнэ хүнүүдтэй дадахань эгээл бэрхэтэй 
шэнги. Шэиээр һуудал байдалаа  түхеэрһэнтэй адли 
бшуу. Хэрбээ зүбшөөгөөгүй һаань?.. Теэд дайн байл- 
даанда сэрэгшэ бүхэн өөрынхеэрээ боложо болохогүй 
ха юм. Сэрэгшэ бүхэн ямаршье ушарта командирнуу- 
дай захиралта дүүргэхэ уялгатай бшуу.



* Дивизиин штаб эгсэ эрид ганга хажуу тээшэпь мал- 
таад, тэндээ хэдэи олон блиндажнууд соо байрланхай. 
Хажуудань тулажа ерээгүйдөө, эндэ юумэнэй биие 
обёорхонь тон хэсүү. Снаряд, бомбопуудһаа эпдэ айһа- 
най хэрэггүй.

Гартаа улаан повязкатай ахалагша лейтенант тэдээ- 
ниие угтажа, юундэ ерэһэн зон бэ гэжэ ойлгоод байха- 
даа:

■— Таанадые полковник дуудаагүй. Тиибэшье гурба- 
дахи блиндажда орогты,—• гэбэ.

Тэрээн icooiib хүнүүдэй олон гээшэ. Ехэ буугай гиль- 
зээр хэгдэһэн дэигһээ хара утаан бадхана.

Хүбүүдэй үүдэндэ хүдэлэнгүй зогсоошье һаань:
-— Хүлеэгты! Бидэнэй һүүлдэ!— гэжэ нэгэн бадаша- 

һан янзатайгаар зандарба.
Нэгэл танил дуутай хүн хүбүүдтэй хөөрэлдэнэ.
Максимов гарыень түлхижэ:

Манай командир лейтенант Паламарчук!— гэбэ.
— Нээрээ гү?— гэжэ Бата шэбэнэн һагад хандаад, 

столой хажууда һууһан командираа хараха гэжэ ураг- 
шаа зүдхөөд, хүнүүдэй олои дээрэһээ энэ хүсэлһөөнъ 
арсаха баатай болоно.

Командирайнгаа бүдүүн хоолойнь эли тодоор хүнхи- 
нэхые хоёр щэхээрээ шагнажа байхадаа, Батьш досоо 
наран гарашаһан шэнги. Эсэстээ, солдадуудшье хойно 
хойноһоонь газааш алж а,  хүбүүд нэгэн доро элидхэбэ:

— Нүхэр командир, танай захиралтаар бидэ ерээ- 
бди!

— һайн  даа, болоо даа ,— гээд, хүн бүхэнэйнь га~ 
рые барижа мэндэшэлээд, өөрынгөө эгээл дүтын хүиүүд- 
тэй хөөрэлдэһэндэл адляар хүбүүдтэйгээ хөөрэлдэжэ, 
эдэ удэрнүүдтэ юунэй болоһые асуусагаан, лейтенант 
һонирхөбо.

Лейтенантын тарган улаан түхэреэн шарай бүри шу-



һа дуһама улаап болошоһон хэбэртэй, зүгөөр шодэ- 
дынь эсэһэн гү, ,али нойртоо диилдэһэн шэнги.

һүүлэй  һүүлдэ, лейтенант амалба:
— Зай, хүбүүд, би тагнуулай взводой командираар 

томилогдооб...
—■ Бидэнээ голоод, холодохо гэбэ гүт?— гэжэ М а к 

симов бэеэ барибагүй.
— Үгы... Тиимэшье бэшэ. Мүнөө тагыуулшадые. 

бүридүүлхэ аж ал  дээрэ хүдэлжэ эхилээб. Тиигээд таа- 
надые полковнигой нэрэһээ дуудааб!

~~~ Бидэ тагнуулшад болохо гүбди?— гэжэ Кривоно
гой һонирхобо.

— Хэрбээ айгаа, һүрдөегүй юм һаа!.. Бата, ши ан- 
гуушан тула, баабгай бартахитай уш арж а үзэһэн хадаа 
ямаршье харюусалгатай даабари дүүргэжэ шадахаш! 
Үшөө хүйтэ нойтондо бэрхэш. Зүгөөр ши тагнуулда 
ябахаа зүбшөөхэ гүш?.. Айнагүй гүш.Һ. Сэхэ уруунь 
хэлэ,— гээд, лейтенант урдаһаань шэртэбэ.

—- Захираал  хадатнай дүүрээ гүб даа!
— Үгы, Бата,  тиимэ бэшэ. Зүбшоөгөол хадаш таг

нуулда абахаб.
— Би ямаршье газарта алба хэхээр бэлэмби! — гээд, 

Бата  ёһолбо.
— Бидэшье баһа бэлэмди! — гэжэ нүхэдынь элид- 

хэбэ.
Лейтенант бодолгото болон, нэгэ хэды урагша хой- 

шоо алхалаад:
— Тагнуулшад... Ондоогоор хэлэхэдэ, манай диви- 

зиин нюдэниинь, шэхэниинь байха ёһотойт,— гэжэ зог 
татаад  нэмэбэ:— Бэрхэшээлтэйшье, аюултайшье ажал. 
Үшөө тон харюусалгатай!

— Бидэндэ гүйсэд этигэхэдэ болохо,— гэбэ Бата.
— Этигэнэб. Тээсгэн фашистнуудые һайсахан сохёо 

бэлэйт! Этигэнэб!



Подосинка тосхон. Хэдэн зуун жэлдэ оршоһон оро- 
дой тосхон. Тэидэ иемецүүд, тэдээнэй ташшууд, самолё
дууд, ехэ буунууд.

Өөрынгөө ээлжээндэ харуулда һууһаы түрүүшынгээ 
үдэр Бата  юушье обёороогүй. Ядахадаа, нохойншье 
хусаха дуулдаагүй. Амитай юуншье үгы шэнги. Тээсгон 
иимэ а алии байдалай һүүлдэ ехэ буугаар буудажа, 
дайсанай добтолгодо ороошо һайса мэдээжэ. Мүнөө ба~ 
һа тиигэжэ хэгдэһэн бэлэдхэл байжа болоо бэшэ гү? 
Ямар нэгэп ааша гаргаха гэһэн түхеэрэлгэ һаа, ехэл 
муухай.

Хүбүүн шалашоо. Нууга соогуураа хойшо урагш аа  
ябасагаажа,  ш алаагаа  гаргаа һаа, ямар һайн һэм? 
Муса Байшалиев шинелеэ дэбдинхэй, наранда игаан, 
энеэбхилэн хэбтэнэ: аяар холынгоо түрэл шотаг К а з а х 
стан тухай бодолдо хатана гээшэл ха.

— Бата, шинии эжы мүнөө юу хэжэ байна гэхэб- 
ши?— гэжэ асуугаад, Муса толгойгоо үндылгэбэ-

— Үнеэгээ һаагаад, һүөө хөөрүүлжэ, буряад зоной 
амтан эдеэн болохо зузаан үрмэ хүшөөхэ бэлэдхэл 
хэжэ байгаа ёһотой хаш!..

— Харин минии эжы колхозойнгоо гүүдыс һаагаад ,  
һүень эһээжэ, айраг буйлуулжа байнал ха.

— Ши яагаад  мэдээбши, Муса?
— Эгээл энэ үедэ эжымни гүүдээ һааж а  дүүргэдэг. 

Тиигээд лэ... Мүнөө арбаншье улхан айраг гудамхяа ха- 
даа, ундаа харяаж а  шадахагүй хаб даа ,— гэзд, Муса 
саанаһаа  хүидөөр һанаа алдаад, бишыхаи гарнуудаа- 
раа уралнуудаа эльбэхэдэнь, нэгэл жэгтэй шэнги. Иван 
шинелеэрээ бүтүүлэнхэй, хурхиран унтана. Обогод-обо- 
год гэжэ татагалзахаарнь тухайлхада, ехэл эсэнхэй



хаш. Виктор Криво,йогов гэб гэытэ иойрмогоор гүйжэ 
бодоод:

— Дайсан!.. Дайсан!..— гэжэ хашхарсагаагаад,  һэ- 
рин гэхэдээ, һэгээ ороһондол гэдэргээ хэбтэшэнэ. Тии- 
гзэд гойногор ута хүзүүгээ барисагааһаариь багсаахада,  
хүшэнтэһэн байбалтай гэжэ һанахаар. Хүбүүдшье энеэл- 
дэбэ. Витиин нойрмоглоһон ямар нэгэн энеэдэ наадап 
шэнги үзэгдөө хаш.

Б ата  номгорогты гэһэндэл баруун гараараа  занга- 
жа, тэмдэг үгөөд, нюдөө урлижа байжа аршаһанай 
һүүлдэ дайсанай зүг руу шэртэи хараха һамбаандаа:

-— һууриниие тойроод, игууга бии болошоо гээшэ 
ха,— гэбэ.

— Ямар тэмдэгээр элирүүлбэш? Үсэгэлдэр үгы бай- 
Ьан аад, мүнөө һүни малтаа  гээшэ гү?— гээд, Максимов 
дайсанай зүг уруу шагаашана.

— Тэрэ ялайхыень харыт!.. Газарай нюрууда няал- 
даад, хойшо урагшаа ябана хаш.

Максимовшье, Кривоноговшье бэе бэеһээнь үрдихэ 
гэһэндэл:

— Нээрээшье, тэрэ ялалзанал! Юун байжа бо-
л о о б ? — ГЭЛДЭ1НЭ.

— Харуулшаниинь хаш. Каскань наранда ялалзана  
ёһотой.

— Бата,  тон зүб. Нээрээшье, харуулшаниинь...
— Харыт! Харыт! Гурба болошобо,— гэжэ Муса 

бүришье ехээр һонирхоно.
— Харуул һэлгэлдэнэ бэшэ гү?! — гзһэн Максимовай 

тобшолол ехэл һонин бэлэй.
— Зүб. Харуул һэлгэлдэнэ,— гэжэ Баташье бата- 

лан хэлэбэ.— Харшын хажууда ошоод, үгы болошо!бо. 
Харшын доогуур сааш аа  ороһон нууга бии хэбэртэй- 
Олон пулемёдуудтай блиндажнууд байбалтай?

Харуулда һууһан Батын ээлжээн дүүрэжэ, амархаа



хэбтэбэ. Унтаад һэрин гэхэдээ, хэды шэнээн амарһанаа ,  
хэды шэнээн унтаһанаа тэрэ түрүүшээр һайса мэдэбэ- 
гүй. Муса харуулда зогсожо, Иван хоол бэлдэнэ гү, али 
халааһан шэнги.

— Мүнөөхиш дахяад юун болоо хаб? — гэжэ асуу- 
һаар Бата  үндыбэ.

— Мэнэ Баи-хан баһал хоёр юумэн ял ал заж а  ерээд, 
гугаарайхидаал үгы болошоо,— гэжэ Муса харюусана.

— Дүрбэн саг болоод, харуул һэлгэлдэнэ бшуу. 
Үдэрэй дүрбэндэ, үдэшын найманда,— гэжэ Бата часы- 
г за хараж а  хэлээд, һүүлдэнь нэгэ хэды соо хэбтээд 
С од о:но.

— Зай, хүбүүд, үдэшын хоол бария!— Тиигээд М а к 
симов буугай һомонуудай түмэр хайрсагууд дээрэ хоо- 
лоо табиба.

Бүгшэм һүни талые бүрхөөн хушаба. һүниин ха- 
руулшье үдэрэйхиһөө хэды дахин шангадхагдаа.

Дайсанай ракетэнүүд агаарта дэгдэн, оршон тойрон- 
хиие гэрэлтүүлнэ. Үдэртэл һаруул.

— Иван, дайсан һүниндөө хэр шанга харуул табина 
гэжэ һанана хабши?— гэжэ асуугаад, Бата  нүхэрөө 
түшэжэ дулаасана.

— Манайхинтай ана мана байгаа юм бэшэ гү?!
— Үгы даа. Ганса нэгэн байжа болоо. Тиигээд лэ 

ракетэнүүдые шабана, гэрэлтүүлнэ бшуу.
— Үшөө дээрмэ хэхыань манайхин худар хүйхэр- 

11 үүдээ табижархёод, замыень гэрэлтүүлжэ болохо.
— Тиигэжэшье болохо.
— Бата, шагнал даа: юун хангирнаб?— гэжэ шэбэ- 

пэһээр, Иван буугаа зэһэнэ.
— Ракетын гэрэлдэ тэдэ ялалзахыень харана бэзэш? 

Каскануудынь бшуу. Һүниин харанхыгаар гэнэдхээхэ 
гээ хаш!

— Нүхэд, дайсад олоороо мүлхинэ гэжэ командир-
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таа дамжуулагты,— гэһээр Муса граната юумэеэ шал- 
гажа узэнэ.

— Х араад  байнаб. Ш ангаар угтахаа зэһэгты! — 
гэһзн команди'рай захиралта  ааляар  дуулдана.

Уданшьегүй командирай ута эшхэрээсн соностожо, 
хүбүүд гранатануудаа дээрэ дээрэһээнь шэдэсэгээгээд, 
автомадуудаа дар аж а  мэдэнэд. Дайсанай талаһаа  уй- 
лаан ёолоон дуулдана. Тиибэшье тэдэ атакада  бодожо, 
манайхинай нууга уруу сүмэрөөд, ойро зуура гар тулал- 
даанай бусалһаар тухайлхада, манай хүбүүдэй муу 
бзшээр сохилдоһониинь мэдээжэ.

Бата  нилээд бадлюун фашисттай уулзашоод, аба- 
һаар буудажа үрдеэгүй, эсэстээ автомадайнгаа сэмгээр 
толгой уруунь буулгажа, алдалуулха баатай болоо һэн.

— Заримашуулынь зугадажа үрдибз,— гэжэ Иван 
шаналаад, Батын хажууда ерэжэ асууба.— Ши энээ- 
ниие олзолоо гүш?

— Арай гэжэ бүдэрүүлээ хаб. Үхэбэ бэзэт, зольбо- 
нууд! — гэжэ хүбүүн мэдэрбэ.

5

Гар тулалдаанда ямар аргаар дайсаниие бүдэрүүл- 
хэ, мүн гарта оруулха элдэб дүрэнүүдтэ hyipaxa шанга 
һургуули тагнуулшад арбаад  хоногто хээ юм. Хүниие 
бүдэрүүлхэ гү, али гарта оруулха, үгышье һаа, үгы хэ
жэ һураха гээшэ Батада  түрүүшээр тон аягүй, тон 
муухай шэнги үзэгдөө һэн. Тэрээнэй орондо хайшан гээ 
lhaa, уужам һаруул ордонуудые барихаб, унаган жороо 
моридые я а ж а  үсхэхэб гэжэ hypaa ihaa, олон түмэндэ 
хэды ехэ аша туһа асарха бэлэй! Теэд дайсан аж алш а 
малша зониие иимэ алхасада баадхаа гэжэ һанахадаа,  
Бата  шармайи орожо, элдэб олон янзын дүрэнүүдые 
үдэрһөө үдэртэ мэдэжэ, тэдээнээ бодото дээрэнь бэе-



луулхэ онол аргануудые хэжэ шадахыы түлөө хүлһэ уһан 
болотороо бэеэ һориһониинь мииитэ хосорхогүй бэзэ.

'Гагнуулшад мүнеө һүниин харанхыгаар халхабша 
хэн, Подосинка йууринай захада туласа ерэнхэй. Саа-

дэгдээд, хяа сохюулжа, үнэһэн тоборог болоходоол бо- 
л охош!

Дайсан ракетэнүүдые дэгдээжэ гэрэлтүүлиэшьегүй. 
Зүгөөр тэдээнэй хоолойгоо зайаха, үгышье һаа хөөрэл- 
дэхэнь эли дуулдана. Тагнуулшад -һүниин тэндэ ажа- 
лаа хэхые шармайнхай. Үшөө нилээн хүлеэхэ. Д айсад  
пойртоо диилдэжэ, һаж ахадааш ье  магад ха юм.

Удаан хүлеэһэн сагшье тулажа ерэнхэй. Арбаад 
хопог шэнжэлһэн нууга тээшээ Бата, Иван, Муса гур- 
бап мулхибэ. Харуулшаниинь гу, али ондоо хэн нэгые 
барижа абаха зорилготойнууд. Харин бэшэ нухэдынь 
аюулай тохёолдоо һаа, өөһэдыень хамгаалха, дайсанай 
анхаралые өөһэдтөө хандуулха даабаритай зуун, ба- 
руун тээнь зэһзнхэй хэбтэнэд.

Бата мүнөө гурбан хубуудээ толгойлжо, тон ехэ ха- 
рюусалга бэе дээрээ д а а ж а  ябана.

Харуулшанайнь урагша хойшоо ябаха мэдэгдэнэ. 
Хубууд амилхаа болишоод, нуугын дутэхэыэ хэбтэжэ, 
.хайшан гэбэл тэрээнине гартаа оруулха тухай шэбшэ- 
п эд. Харуул шанай нууга а уруудан, Батын хажуугаар 
| а рахыкь тэндэ хүбүүн дээрэһээнь һүрэжэ, амыень ба- 
жуугаад, дараж а  унашаба. Хубууд ама уруунь сэбэр 
аршуул шэглэһээр, тэрээнээ нууга сооһоо шэрэжэ гар- 
гап сасуугаа, хоёр тээһээнь һугадаад, өөһэдынхид тээ- 
шээ ш амдажа мэдээ ха юм.

Гэхын тэндэ... Дайсанай ракетэнүүд агаарта дэгдэ- 
/кэ, үдэртэл һаруул болошоходоо, ямар хэсуу бэлэй! 
Буугай һомонууд шабжархай бууха юм. Хубуудтэ 
оолзосо» дороо дараад  хэбтэхэһээ ондоо юумэн үлөөгүй.



һүниин дүрбэн саг. Харуулай һэлгэлдэхэ үе. Тиигээд лэ , 
юумэн гээшэ хүдэлшоо ха юм.

Урда, хойнш ь снаряд, минэнүүдэй тэһэрхэдэ, хэм- 
хэрдэһэнүүдэйнь эшхэрээтэйгээр тараха  аюултай 
гээшэнь...

Бата  өөр тухайгаа орой бодопогүй. «Олзыемнаи» 
бурханай болгожорхино гү гэжэ һанаата болохоһоо 
ондоо юумэн толгой соонь үгы.

Саашанхи замдаа  мүлхихынь мүлхижэ байгаад, яба- 
хынь ябаж а  байгаад, тон ехэ аюул соогуур өөһэдынхид- 
төө хүрэжэ ерэбэд.

Нууга соогоо ороод, тагнуулда гараһан нүхэдэйнгөө 
баранайнь бусаһые шалгаад, Бата  һанаагаа  амаржа,  
пилоткоороо xacaip уруунь урдаһан хүлһөө арш аж а  
орошоо һэн.

Хүбүүдэй асуулта хэжэ, немец хэлэ бодото дээрээ 
хэр мэдэдэгээ шалгаха гэһэниинь олзологдоһон харуул- 
шан асуудалнуудта ямаршье харюу үгзбэгүй. Яажашье 
ядахадаа,  буугааршье айлгаад туршаха юм. Эсэстээ, 
«олзо» сэбэр ород хэлэн дээрэ:

— Тамхи!— гэбэ.
Сэрэгшэдэй захаһаа  тамхи һарбайхадань, лейтенант 

Паламарчугай гарһаа  тэрэ папирос абаба.
—- Тамхинай амта мэдэдэг шүдхэр лэ!— гэжэ Муса 

дурагүйдэбэ.
— Нэрэшни хэн бэ?— гэжэ лейтенант Паламарчук  

ородоор һураба.
— Ганс!
— Хаана ород хэлэ һураа хүмши?
— Манайхин Россида удаан аж аллаһан  юм.
— Ямар дивизииихибши?
— Дивизинүүднай олон, мэнэ Волгые гаталхабди. 

Таанар барандаа богоолнууднай болохот!
Бата  тэсэжэ ядаад, гүйжэ бодоһоор:1



— Хамар амыеш шамажархиһайб,— гэжэрхинэ,— 
һ а л а х а а  байгаад, үшөө богоолнуудта һанаатайш! Яһаа 
шоройдо булахадаа, һанаа орохош!

— Би шинии богоол болохомни гү?— гээд, Иван 
мантан нюдаргаа харуулба.

— Тиигэхэ... Ши... Шинии һамган... Шинии үхибүүд!..
— Нүхэр лейтенант, энээниие ьоундэ асуужа гоёоно- 

бибди!.. Амыень таглаад, хэлыень һугалаад хаяха хэ- 
рэгтэйл!— гэлдэшэбэд тагнуулшад.

Харин Ганс хүбүүдэй үгэдэ анхаралаашье хан- 
дуулангүй:

— Намайе олзолһои хүн ямар нэгэн баатар ёһотой! — 
гэжэ һэнгэргүйгөөр аашалһаниинь жэрхэштэй.

— Дамчеев, наашаа гараад, харуулалши!
Бата  урагшаа гарана.

' — Худалаар!.. Намайе наада бариха гэбэт!.. Энэ 
киргизэй гарта хэзээшье ороогүйб!..

— Киргиз бэшэ, харин монгол бшуу.
— Монгол?..— гээд, Гаис нюдэдөө бэлтылгэжэ, наб- 

тархан бэетэй Батые шарайшалиа.
— Ши, Ганс, юунэй түлөө дайлалданаш ?— гэжэ Б а 

га аеууба.
— Ородуудай газар уһые абажа,  хүн зонииень бо- 

гоолнууд болгоод, бүхы дэлхэйн эзэн болохобди... Тии- 
хэдэ ши юунөй түлөө дайлалданаш?

— Би гү?..— гээд, Бата  шэрүүнээр хараж а  үргэл- 
жэлүүлбэ.— Дэлхэйн эзэн болохо гэһэн һаналыеш уураг 
тархиһаашни һамна сохижо гаргахын түлеө. Анха тү- 
рүүшын социалис гүрэнэй хэтэ мүнхэдөө мандан Бал- 
баржа байхыи түлөө... Ленин багшын үзэл сурталай 
|\4а1ндахын түлөө... Ойлгосотой бэзэ?..

Харин Ганс Батын хэлэһые хадуугаагүй гээшэ гү, 
али эдэ үгэнүүдһээ ямар нэгэн балтаар сохюулһандал 
айгаа юм гү, харюусабагүй.



ХОЁРДОХИ БҮЛЭГ

1

Саһан бударна. Оршоы тойрон юуншье харагдана- 
гүй. Батын шинелыныиье хүйтэ баришагүй гэхээр. Са- 
нагынгаа хагсуу хүйтэндэ дадаһан лэ хадаа  балай 
убайлнагүй. Тэрэ зунай Һүүл багта гартаа оруулһан 
кемецьшъ һаонаанһаакь гаранагүй. Юрьин малша буряа- 
дай гарта ороош гэхэдэ юун гэхэ байгааб?.. Дайсан... 
Дайсан... Харатайшье, һэнгэргүйшье гээшань! Бардам, 
бэеэ дээгүүр тоолохоыь юунһээшье муухай.

Тэрээнһээ хойшо һүниин агнуурида хэды гаралсажа,  
хэды дайсаниие барилсааб!.. Заримдаа  ондоошье даа- 
баринуудые дүүргэлсэжэ, дайсанай хүсэ тодорхойлхо 
гү, али тэдээнэй булимтаран абаһан газар шотагуудай 
уүн зонтой холбоо барисаа байгуулха, үыэн бодото бай- 
дал тухай ойлгуулха даабаринуудые шиидхэлсээ юм.

Мүнөө дайсанай добтолго зогсоогдоо, зүгөөр ыеме- 
цүүд Россие богоолшолхо харата түсэбһөө үшөөл 
арсаадүй, үшөөл ухаа ороодүй.

Саһаышье тогтожо, наран гараад, аятайханаар игаа- 
на. Энээнһээ уламжалаиа жэгтэй дулаахан болоод, Ба- 
ташье дулаасаш ахадал  гэнэ. Тиигэһээр саһан хайлажа,  
хүбүүнэй хүхихэ дураниинь хүрэнэ: хагдан зөөлэржэ,
һаршаганахаа  болихо бшуу.

Бата, Иван, Витя гурбаи бэе бэеынгээ тохоиогуудые 
шударалсан, урагшаа мүлхинэ. Старшина Байбородо- 
вой тээ холо аахилхань дуулдана.

...һүни. Дайсанай иууга. Харуулшаыиинь урагша 
хойшоо ябажа,  үлэ мэдэг хоолойгоо заһана. Тэрээндэ 
мэдзгдэнгүй, хажуугаарнь сүмэрэн, ара таладаеь  гара
ж а  абаха гээшэ юунһээшье харюусалглтай. Аргатайл



Iiaa, анхаралыень хандуулангүй гараа һаа, аюул бага- 
тай ха юм.

Харуулшаншье нууга дээрэ схэбтэһэн хүбүүдэй ха- 
жуугаар юушье обёоронгүй ходорбо. Хүбүүдшье һэмээ- 
хэнээр нуугын нүгөө талада  гарасагаагаад  абаба. Шаг- 
пажа үзэһөөр харуулшан үшөө холо гэжэ ойлгоходоо, 
схэл болгоомжотойгоор тэдэ саашаа ябаж а  мэдэнэ. 
Немецүүд ракетэнүүдые дэгдээжэ, бү гэрэлтүүлһэй 
даа, бү тэдээнтэй уулзашаһайбди да а гэжэ Батыи һа- 
паашархаһан зүб һэн.

Тагнуулшад һүниэдн харанхыда далдалагдан, нилээн 
( аана хүрэтэр нэгэ гү, али модо хахад шахуу ябаа 
Пютой.

Эгсэ гангын эрмэг дээрэ хүрэһэн хойноо:
— Нэгэ заа  амарая ,— гэжэ лейтенант һэмээхэн со- 

носхобо.— Бараг  һайнаар дайсанай арада орожо ша- 
дабабди. Зай, барандаа  бэзэбди?..

— Байбородов?..
— Би эидэб!
— Дамчеев?
— Эндэб!
— Максимов?
— Эндэб!
— Бейшалиев?
— Би эндэб!

— Кривоногов?
— Эндэб!..
Ш алгалташье дүүрээ. Нилээн дуугай һуужа амарһа-  

паингаа һүүлдэ: '
Нарин ябаарайт! З ам аа  үргэлж элүулэебди__

гээд, лейтенант һууриһаа хүдэлбэ. '
Нэгэ хэды ябаад лэ компас карта хоёроороо хэр зуб 

нбаһанаа тэдэ шалгаха юм. Батын огторгойдо ялалза-  
ан одо мүшэдые харахадань, амжалтануудые тэдэандэ



хүсэһэндэл ониб-аниб гэлдэнэ. Үргэн Санагынгаа хада 
уулаар гү, али ой тайгаар тагнуулшадые абаад  ябаа һаа, 
ямаршье компас гү, али картагүйгөөр хүрэхэ газартань 
хүргэһэн лэ байха 1һэн хаб.

Доошоо юмэрһэн ганга поогуур тэдээнэй я баж а  бай
ха үедэнь ерэһэн зүгэйнь огторгой газар хоёрой уул- 
зуурта үүрэй Солбоной н аадаж а  эхилхэдэ, үглөөгүүр 
болохо дүтэлөө гэһэн бодол Батын толгойдо тобойсо 
зуралзаха  юм.

— Б ата ,— гэжэ Иван тохоногыень дайраба-— Эндэ- 
хи үүрэй Солбон нютагайшни үүрэй Солбонтой адли гү?

—  Адлииөнь арсашагүй хаш... Санагымни үүрэй 
Солбон Субарган уулын дээгүүр гараж а  ерэдэг!..

Үүр сайба. Мүнгэн сагаан хюрууда хушагдаһан ган
га заха үзүүртээ хүртэхэ юм бэшэ. Ханха харгышье дү- 
тэ: олон тоото машинанууд шоргоолзонууд мэтээр ураг- 
ша хойшоо гүйлдэнэ. Лейтенант зог татаж а  шагнаар- 
хаад:

— Мүнөө станци хүрэжэ ш адахаа  болёобди. Юун 
гэжэ һананат, нүхэд?— гэбэ.

—• Дайсанайхяар  хубсалһан хадаа  үдэршье һаань 
ябахада хамаагүй юм аабза!— гэбэ Байбородов.

— һэргэгтэ га|рзагүй! — гээд, Максимов нюдөө 
аршасагаана.

— Теэд сагнай бага. Ябаябди. Хэднай немец хэлэ 
мэдэдэг бэлэй?— гээд, лейтенант хүбүүдээ х арааш алж а  
орошоно.— Гурбан хүн. Ехэл һайн гээшэ.

Гангаһаа гарахынгаа тэндэ дайсанай хоёр солда- 
дуудтай бала уулзашаба. Лейтенант тэдэниие немец 
хэлэн дээрэ бадаш аж а  мэдэбэ. Тэрэ һамбаанда  хүбүү- 
дынь алад гараж а  үрдеэ. Хэды алхам ябаһан хойноо 
Бата  командиртаа: . л

— Нэгэниинь намайе немец бэшэ гэжэ танибал хаш. 
Удаан ixapaa,— гэбэ.

/



Дүтэ т а а ш а  хэнэйшье үгые тухайлһаар, лейтенант 
тэдэ хоёрые дуудажа асараад:

— Хенд хох!— гээд, буугаа залаба.
Тэдээндэ гарнуудаа үргэхэһөө ондоо юуншье үлөө- 

гүй.
— Хаанаһаа ябаһан хэд гээшэ бэлэйт?
— Юун асуултаб?!— гэжэ харюусахын орондо, нэ- 

гэ!ниинь бадаш аж а оробо.— Господин обер-лейтенант, 
бү зоргоороо орогты. Энээн тухайтнай полковнигто 
дуулгахабди.

— Полковнигтнай бидэндэ хамаатай бэшэ... Тэрэ- 
тнай ямар тушаал даадаг  бэлэй?

— Дивизиин командир!.. Юундэ асуулта хээбта?
— Бидэ ородуудбди. Олые шашангүй харюусаа һаа 

дээрэтэхэш... Дивизитнай хаана байрладаг бэлэй?
— Эшелонһоо буугаа!— гэжэ нэгэн доро дуугарал- 

даад, немецүүд нюдөө ехэ болгожорхихо юм.
— Хэзээ?
— Мүнөө һүни.
■— Хэды эшелон буугаабта?
— Мэдэнэгүйбди!.. Гушаад...
— Близнецы станци дээрэ үшөө ямар сэрэгүүд бииб?
— Танкистиууд... Артиллеристнүүд!.. Ами голтойдоо 

таанадай бусаһантнай дээрэ. Хэдэн арбаад  мянган сэ- 
рэг тэндэ. Росси манай богоол болоо шахуу...

— Ямар аймшагтайгаар дуугарха юм бэ!
— Хэнһээ айхабабди?.. Таанадһаа гү? Богоолнууд- 

иай болоо ха юмта!..
— Харин хэмнай богоол бологшо ааб!..— гээд, лейте

нант энгэрыень һэхэжэрхинэ: тоо томшогүй олон орден 
ба медальнууд. — Харыт, манайхиниие тоноһон дээрмэ- 
дэһэндээ иигэтэрээ зүүгээ ха юм.

— Эдэнэр бидэниие богоол болгообди гэжэ этигэ- 
шоод ябана гээшэ гү?— гэжэ Бата  Ивандаа  хандана.



— Волгодо т-улажа ерээ хадаа  дүүрэн этигэлтэй
ябаа юм бэшэ гү!

Бэеэ һула табижархиһан энэ фашист Батые зааж а :
— Ши эдэ ородуудай түлөө юундэ шуһаа адхаа 

хүмши? — гэжэ ааш алба
Батын сухалынь хүрэжэ, набтар аад, .багжагар сула 

бэеэ монсойлгон, балсан шүрбэһөө шангалан, үргэн- 
һөөнь гэмгүйхэн баряадхина. Тэрэ «арюудань «ох» гэжэ 
ёоложорхино.

— Олые дуугараа, ш аш аа  һаашни, бала биса ба- 
жуужархиха хаб — гэжэ Бата  хамсыгаа шамасагааба .

— Хүбүүд, ямар хэһээлтэ эдээндэ зохихо гэжэ һа~ 
нанат?— гэжэ лейтенант асууба.— Штабтаа абаашахын 
ямаршье арг.агүй...

— Алаха!.. .
— Алаха!..
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— Нүхэр лейтенант,— гэжэ Бата  урдань зогсобо. — 
Намайе абаһаар  немец бэшэ гэжэ ондоорхохо. Нүхэ- 
дөө аягүй байдалда оруулжа болохол хаб.

Лейтенант Паламарчук Дамчеевэй юундэ һанаата  
болоһые ойлгоно: зүүн зүгэй хүн гэжэ тэрээниие дайсан 
таниха; нүхэдөө аюулда оруулжа болохоб гэжэ Бата 
айна ха юм.

— Бата, мүнөө юушье хэхын аргагүйл.
— Ш архатаһан  солдат болоһуу: толгой, нюурыем

боогоо һаа  һайн хаш.
— Нээрээшье, Бата, зүб! Ш архатаһан солдат бол- 

гоод, марляар боожорхихо :хэрэгтэй,— гэжэ тагнуулшад 
хүбүүнэй дурадхалые ехэл олзуурхан, н ай ж алж а  оро- 
шобод. Эсэстээ эрыоулжэ, урбуулжа байжа хараад, хэн- 
шье илгаруулхагүй гэһэн шиидхэбэридэ ерэхэ ушартай 
болоо.



Лейтенант Паламарчук  Дамчеев тухай олон юумэ 
һапаандаа оруулна: иимэ гүлмэр залуу аад, хэды һэр- 
гэг, хэды болгоомжотойб!.. Хаанаһаа  хэнһээ иигзжэ 
һурааб?.. Нээрээһээ !һаа, ёһотойл тагнуулшан түрэһэн
хүи гээшэ даа.

Наран  игаабашье, хирэ болоод лэ һалхин һэбшээл- 
хэ юм. Ханха харгыда дайсанай солдат, офицернүүд 
машинааршье, танкааршье, мотоциклооршье, морёор- 
шье зүүн, баруун тээшээ һэлгэлдэхэнь улам олошорно.

Паровозуудай һэгээ һэггүй хуугайлха, уухклхань 
п.:эхэ дүлиирүүднэ.

Хүбүүдшье булимтарагшадай дунда бэшэ, харин 
«өһэдынгөө солдадууд соо ябайандал байбашье, хүлеэг- 
дээгүй ушарнуудай тохёолдоо һаа, харюу үгэжэ шада- 
хаар гү, али энэ байдалһаа  яаж а  гарахаар зэһэшэнхэй, 
бэс бэедээ нюдөөрөө тэмдэг үгэлсэжэ ябаха юм. Дайса-  
пай ямар частьнуудай хайшаа ошожо байһые һайсахан 
хадуун абаад  бэлэй.

Близнецы станцида дүтэ дайсанай бүхэли эшелон 
I эрэг хүмэреэ, түмэр харгын линишье һандараа.  Стан- 
циин захиргаанда энээн тушаа дуулдаа ёһотой. Мэнэ 
һаяхан болоһан тэһэрэлгэдэ хабаатай хүнүүд немец 
хубсаһатай ородой тагнуулшад гэжэ дайсанай ухаанда 
ороогүй ёһотой гэһэн тобшололдо Бата  юундэ ерэһэ- 
пэйнгээ шалтагааниие һайн мэдэнэ. Зүгөөр станци д э э 
рэ хүлгөөтэй, шууяатай. Али юумэ һэжэглээ гү?

Танкнууд 'болон ехэ буунуудые поездһоо буулгана, 
еолдадуудшье шоргоолзондол олон. Дайр дархи мар- 
ляар бооһои дохолоншье, таяг тулаһаншье солдадууд 
дүүрэи. «Шархатаһан» Баташье тэндэ. Ямар ашаатай  
эшелонуудаи байһые, тэдээнһээ юу буулгаһые һайса^ 
хаду.уп абаха даабаритай. Бэеэ тэрэ шанга баринхай; 
хааиаһаань хэзээл дайсан «гараа үргэ» гэжэрхихэнь 
хаб гэжэ ехэтэ һанаата болоио. Автомадаа нүхэд-



төө орхинхой, халааһан  соонь пистоледынь. Аюулай то- 
хёолдоо һаа, хэндэшье гар һула, миин байжа үгэхэгүй 
ха юм.

Нүхэдынь тэрээнэй ерэхые хүлеэнэ ёһотой. Гурилай 
амбаарта дүтэ сарай соо юм. Зарим нүхэдынь даабаряа  
дүүргээд, байрадаа  ошоо юм бэзэ. Иванайнгаа хажуу- 
гаар гарахадаа,  тэрээндээ ямаршье тэмдэг үгэбэгүй. 
Байбородовынь орой харагданагүй. Нэгэ мэдэн гэхэдээ, 
гойногор ута аад, шара немецтэй уулзашана. Байза, 
тээсгэн Подосинка тосхонһоо «олзологдоһон», ородуу- 
дые богоолнууд болгохо гэһэн бодолдоо этигэшэһэн 
харуулшан хаш. Эиэ хаанаһаа  бии болооб, али алдуу- 
раад вугадаа гээшэ ха гү?.. Магад, ямар нэгэн даабари- 
тай бусаһан байбалтай?.. Али бомбодо гү, али ехэ буу- 
гай Һомондо дайралдаж а,  үдэшэжэ ошоһон сэрэгшэдынь 
һалаад, энэ шүдхэр амиды гараа гү?.. Али тэрэ бэшэ, 
ондоо шүдхэр гээшэ алтай? Үгы даа, мүн! Дайсан юу- 
шье обёороогүй, алад гараж а  үнгэршэбэ. Контузида 
ороһон гү, али шархатаһан солдат Германи уруугаа 
бусахань гэжэ тухайлаа юм бэзэ. Ямар нэгэн ондоо бай- 
далда шамтай уулзагша Ь айб 'гэж э  Бата  шүдөө зууна. 
Тиимэ ушар тохёолдожошье болохо...

Нэжээд эхэнэрнүүдые хүтэлһэн хоёр генерал вокзал 
уруу оробо. һамгады нь гү, али хэд хаб?.. Баруулжань 
ябуулхань гү, али яахань хаб?.. Али хойноһоонь зөөри, 
ушөө богоолнуудые бэдэржэ ерэһэн түрэл түрхэмүү- 
дынь алтай?..

Генералнуудые гарта оруулха даабаригүй хадаа эдэ 
бүгэдэ Батада  хамаатай бэшэ ха юм... Али... Али... Юун- 
дэ хамаатай бэшэ хаб?.. России газар уһые, хүн зониие 
дээрмэдэхэ, богоолшолхо гэһэн солдадуудые захиржа 
ябаһан дээдэ тушаалтан бшуу... Бариж а  абааш аа  һаа, 
гэмгүйхэн лэ юумэ хэлэжэ үгэхэ һэн хаш!.. Теэд мүнөө



6 ү  гэхэгүй юумэн ту.хай дэмы һанаата болоно гээшэ гү 
дпа!

Д ш  удааршаба гээшэ хабди гэжэ һанаһаар, тээ хо- 
/iyyp ябаһан нүхэдтөө Бата  хамараа м ааж аж а ,  тэмдэг 
үгхн сасуугаа, 'бэшэ нүхэдэйнгөө хүлеэһэн газар тээшэ 
болгоомжотойгоор ябаж а  эхилээ һэн. Бүрыжэ байһан 
гула тэрээниие хэншье анхаралдаа абаагүй хэбэртэй.
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— Яагаа удаараабта?— гэжэ лейтенант угтаба.
— Дайсанай дунда ябахада, тэдээндэ танюулангүй 

ябахада, нэгэл жэгтэй шэнги. Тиигээд...— гэжэ коман- 
дирай шэрүүн шарайе хараж а,  Бата  дутаг таһалба.

— Ехэл һониноор хөөрэжэ эхилбэш, Бата!
— Юун болоод, гурилай амбаар соо байра түхеэ- 

рээбта?— гэжэ Бата гайхаба.
— Станциин газаа  талые шэнжэлһэн нүхэднай; «Га- 

заашаа гараж а  ошохын аргагүй шанга харуул табиг- 
даа; ядахадаа  өөһэдынгөөшье солдад^удые табина- 
гүй»,— - гзжэ мэдээсээ. Тиигээд лэ удааы һуугдаха гү, 
али буудалдахашье car тохёолдохо гү гэжэ иишэ орохо 
шиидхэбэри абаабди,— гэжэ лейтенант тайлбарилба.

Дамчеев, Максимов, Байбородов гурбан станци дээ- 
рэ хараһан үзэһэнөө дууһан хөөрэжэ, тагнуулшадай 
ехэл һонирхожо шагнаһан эли байба.

— Үшөө юун бэ, хүбүүд?— гэжэ лейтенант бэшэхээ 
аэһэнэ.

— Перрон дээрэ шархатаһаншье, элүүршье солда- 
дууд дайр дархи,— гэжэ Бата  нэмэбэ.

— Гөнаралнууд болон офидернүүд вокзал со о. Оро
хо гэһэмни үүдэндэхи харуулшаниинь табяагүй...

— Харыт, энэ Иванаа... Д'енералтай золгохо дуратай 
нбаал,— гэжэ.үгэ үсөөнтэй Муса энеэжэ, бэшэнээ эльгэ 
хатуулаа һэн.



Лейтенант нилээн дуугай боложо, хүбүүдшье үгз 
дуугаа хуряаба.

— Хүбүүд, бэрхзтэй байдалда орообди гэжэ ойлго- 
сотой бэзэ... С ааш адаа  юу хэхэ, яаха тухайгаа хөөрэлдэ- 
жэ үзэебдиГ"“ гээд, командир хүбүүдээ нэгэ нэгээр ан- 
харалтайгаар хараһанайнгаа  һүүлдэ нэмэбэ:— Эпдэһээ 
гараха аргагүй гэжэ барандаа мэдэнэт. ТиимэҺээ юу 
хэхэмнайб, хүн бүхэн өөрынгөө Һанамжые хэлэг.

— Станциһаа гараха арга үшөө дахин бэдэрээд 
үзэхэдэ ямар ааб?!— гэбэ Байбородов.

— Ойлгосотой!.. Иван!— гээд, лейтенант Максимов 
тээшэ ню до о шэглүүлнэ.

— Эндэһээ гараж а  ошоол һаа, һайи байгаа бэшэ юм
гу?

— Бата!
— Гараж а  ошоходо, һайнииньшье һайн хаш. Зүгоор 

гараж а  шадаха ха гүбди,— мэдэхын аргагүй. — Олон- 
химнай һ алаж а  болохо...

— Дайсанай мэдэлдэ ороё гэхэшни бэшэ аабза, 
Б а т а ? — гэжэ Байбородов еухалаа  барибагүй.

— Байбородов, хүлеэ. Бата, еааш ань хэлэ,— гэжэ 
лейтенант дохибо.

•— Минин һанахада, бидэ мүноө ехэ һайн байра эзэ- 
лэнхэйбди. Хэдэн мяигаи тонно гурилтай склад...

— Хэлэ, хэлэ, Бата!
— Дайсанай эдихэ хоолынь. Энээнээ галдахаа  гү, 

али бомбодохоо зүрхэлхэгүй гэжэ һаыамаар. Тиимэһээ 
эндэһээ һүүлшынгээ һомондо оротороо тулалдаха арга- 
тай хабди...

— Бэрхэш, Бата!.. Бат1эШ хэлээшэ хуу зүб. Бил тии- 
гэжэ һананаб, таанад  юун гэхэ юмта даа ,— гээд, лей
тенант хүбүүдээ шагнахаа зэһэнэ. Теэд тагнуулшадай 
дуугай һууһанда Батын хэлээшые зүбшоогөо гэжэ һа- 
наа юм гү, шиидэнгеэр үргэлжэлүүлбэ—  Эндэһээ һүүл-



шынгээ һомондо оротороо тэмсэхэбди. Иван!.. Радияа!
Максимов мэшээгтэй гурил дээрэ рацияа табижа 

Сэлдээд, хэрэгтэй долгиёо барижа, дохёо үгэжэ ороо 
оэлэй. Нилээ;н болоод, манай штаб харюусажа эхилбэ.

— Би Бүргэдби!.. Би Бүргэдби! — гэжэ тоонуудые 
Максимов сохино, һүүлдэнь командир тэзшээ эрьежэ 
нзмэнэ:— Эхилэгты.

Ивамшье командирайнгаа элидхэлые дээрэ дэзрэ* 
һээнь тоншожо, нилээн удаан уухилба. Удаань харюу 
абажа, тоогүй олон тоонуудые дээрэ дээрэһэзнь бэшэжз 
зобоо. Нүхэдынь саарһан дззрз  һубарилдажа эхилһэн 
тоонуудые гзтэжэ, амяа таташоод, һууна шахуу.

Тэндэнь даабаряа  һайса дүүргзһзыэйнь түлөө коман- 
дованиин баясхалан барандань зорюулагдахаһаа гадна, 
һүниин хоёр сагга бомбодолго эхилхэ, байраһаань бү 
хүдэлэгты гэһэн захиралта байгаа.

Бата  складай потолоогой дорохи онгоошхоор газаа- 
шаа харан, харуулда һууба; одо мүшэд огторгойдо 
наадажа, аали номган.

Нилээн сагай үнгэрһэн хойно зүүн тзэһээ дүлии.дүн- 
г и н ө ө н д у у л д а ж а :

— Хүбүүд!.. Манайхин!.. Самолёдууд!— гэжэ Бата 
шэбэнэбэ.— Би станди ошоһуу. Ракетэ дэтдээжэ, хаана 
юу бомбодохыень за аж а  үгэһүү.

— Болохогүй! Өөһэдынгөө бомбодо дайралдажа,  
хүнзһэниинь болохош.

Самолёдуудай дуун у л ам  дүтэлнэ. Фашисднуудта 
Ьайн лэ хүртүүлэгты гэжэ Бата  лётчигуудта һайииие 
хүсэнэ.

Дайсанай прожекторнүүд огторгойе хээлэжэ, зенит- 
чигүүдэй болон пулемётчигуудай буудахань нохойнуу- 
лай бабаралдан хусаһандал адли ш абжархай  бууна.

Самолёдууд доошоо шуумайн оробо хэбэртэй. Бомбо- 
яууд эшхэрэн, вокзал шадар дээрэ дээрэһэзнь тэһэрэл-



гэнүүд дуулдажа,  галнуудай улаабхиһан хэлэхэнүүдэй 
огторгойе хаха зүһэн соробхилходо, Батын сэдьхэлдэ 
пара гараһан мэтээр «Үшеө йайса!», «Үшөө!»— гэжэ 
хүсэнэ.

Вокзал шадар хашхаралдаан, ёололдоон хуу худ- 
харшоо хэбэртэй: юуыэй болоһые ойлгохонь тон бэрхэ- 
тэй, гансал дуу шуун.

— Хэд станци ошожо, юунэй болоһые мэдэжэ ерэ- 
хэб? — гэжэ лейтенант асууба.

— Би!.. Би!.. Би!..
— Тугаар станцитай танилсаһан Батын бүлэг ошог. 

Түргэн бусаарайт.
— Удаархагүйбди! — гэлдээд, хүбүүдшье шамда- 

шаба.
Нилээн ябаад, хүбүүдэй элдэб ушаралнуудтай дай- 

ралдангүй бусахада, иүхэдынь ехэл хүлеэшэихэй уг- 
тажа:

— Зай, хэр бэ?— гэлдэжэ, дээрэ дээрэһээнь асуужа 
орошоно.

— <һайн лэ үгөө даа- Ёһотойл каша!— гэжэ Иван 
баяраа  мэдүүлбэ.

— Таикнуудьшъ, ехэ буунуудьинь һамна биса сохюу- 
лаа. Эшелонуудһаа юуншье үлөөгүй гэхээр каш,— гээд, 
Бата  амяа абаба.

— Too томшогүй олон солдадуудынь хосороо аабза!.. 
Нагшуургатайшуул ехэл олон. һэенүүдһээ станциие 
сэбэрлэнэ хэбэртэй!— гэжэ Байбородов нэмэнэ.

— Гансал вокзал тэрэ хэбээрээ. Сонхо соожонь 
ёһоороо хаш!— гэжэ Бата  түгэсхэбэ.

— Зай, Иван, түхеэрыш д аа ,— гээд, лейтенант ра- 
дияа бэлдэлсэнэ.

Бомбодолгын үрэ дүн тухай мэдээсэжэ, арайл үрдеэд 
байхадань, хаана хаанаһаань нохойнууд бабаралдаж а,  
фашистнууд хаш харалдаһаар  бии болобо.



— Зай,4 хүбүүд, оигоошхо бүхэнэй дэргэдэ һуүри 
эзэлэгты!.. -һомо хэрэгсэлээ гамнаха. Аргын лэ олдоо 
him, пэгэшье солдат дүтэ оруулхагүйе оролдооройт!— 
I'm , һүүлдэнь үүдэнэй хажууда ошоод нэмэбэ: — Би 
хпруулшаниие үгы хэхэ арга бэдэрһүү.

Тиигээд нэгэ хэды соо хүлеэһэнэй һүүлдэ буудахсар- 
хихадань, еууряаниинь склад coo бүглүүгээр соностоо 
||№ .

Хүбүүдэй онгоошхо бүхэнһөө буудахадань, дайсад 
уиды һунды унажа, Батын досоо ехэл хананги- Үшөөл 
liniica шагаажа буудахадаа, тэдээниие «жаргалайнь» 
орондо эльгээжэл мэдэнэ-

Складай оигоошхоиууд бишыхан аад, ДОТ-ой а м 
бразура мэтэ зохид гээшэнь! һ а р а ,  жэлэйшье туршада 
мидэ ту’лалдажа боломоор ихаш гэжэ үүдэнзй барууи 
тээхи онгоошхоор дайсаниие хиргаһан Батыы һанаанда 
(фоһоииинь гайхалгүй: айхаяа болинхой, шунажа оро- 
IUOO ха юм.

Дайсаншье сухариха баатай болоо.
Ара талын онгоошхоор ороһон һомонуудай нюрга 

.уруупь тудажа болохо аюулай бии дээрэһээ энээхэн 
пллип байдалые һамбаашалан, хүн бүхэн арадаа  мэшээ- 
Iүүдтэй гурил обоо сомоо обоолхо аргатай болобо.

Дайсад баһал атакада бодобо.
— Иван! — гэжэ үүдэнэй нүгөө таладахи онгоош

хоор буудаһан нүхэр тээшээ Бата  хараба. — Айнагүй 
гүш?

' - Үгы! Ши айна гүш?
— Үгы! Аргын лэ бии байгаа сагта, олон лэ дайс.а- 

мние һүиөөхэ хэрэгтэй!— гээд, Бата  буудажа мэдэнэ.
Ьхэл байлдаанай болоһондол хүүеэн шууяан.
— Ородууд! Бэеэ тушаагты! Сааш адаа  тулалсаһа- 

найтнай аша үрэ бага! — гэжэ немецүүдэй хашха- 
рплдаһые ойндоо абаха сүлөөтэй хэншье үгы гэхээр.
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— Багадаа гү!..— гзжэ хашхараад, Батын түмэр, 
замай рельс зубшан мүлхиһэн дайсаниие буудажархи- 
хадань, арбаганажа өөдөө хараад, тарайшана. — Эдибэ 
бэзэш!

Газааһаа баһа хашхаралдана:
— Эх! Ородууд! Склад icoohoo бү буудагты!.. Дай- 

най гуримшье сахихагүй зэрлиг амитад гээшэт! Бэеэ 
тушаагты! Жаргалта ажаһуудал таанадые хүлеэнэ!..

Хоёрдохи атакын буруу һүрэмсөөр, дайсад хэдэн 
үбгэдые туугаад дүтэлбэ.

— Эх! Үбгэд! Хэбтэгты!—гэжэ лейтенант хашхарба.
— Хүбүүд! Буудагты! Тэрэшьегүй бидэниие алаха!— 

гэжэ тэдэ ооглобо.
— Ганса гансаар дайсаниие буудагты!— гэжэ лей

тенант захирха баатай болоо һэн-

ГУРБАДАХИ БҮЛЭГ

1

Тагнуулшад энэ хоёр хоног соо немецүүдэй бүхы 
добтолгонуудые гэдэргэ сохижо, шэн зоригтойгоор тэм- 
сээ, гэбэшье һомоор багадажа эхилээ- Фашистнууд 
складта дүтэлхэ гол зорилгоёо бэелүүлжэ шадаагүй. 
Эрэлхэг хүбүүдэй һомо хэрэгсэлэй, хоол хүнДһэнэй дуу- 
һахада, бултыень амидыгаар гарта оруулха зорилготой 
байжа болоо; магад, тагнуулшад һайн дураараа бэеэ 
тушааха гэжэ найдаһаншье юм бэзэ.

Хү;бүүдшье склад шадархиие һайсахан шэнжэлээ: 
һүниндөө юумэнэй барыхада, дайсан гү, али бэшэ гү 
гэжэ абаһаар илгаруулха болоо. Харанхыгаар халхаб- 
ша хэжэ, складта дүтэлжэ ерэхэ гэһэн хэды олон нохо-



гуудай буугай һомоидо сохигдожо, газар алдалан уна- 
хнпь харагдана ха юм.

— Зай, хүбүүд, хоол хүнэһэмнай дууһаа,— гэжэ 
I In л а марчук һанаа алдаба.-— Юу хэхэмнайб?

— СтанциЬаа гараж а ошохо зорилго бэелүүлхэ,— 
гэжэ Байбородов түрүүлбэ.

— Энэ бүтэхэгүй дурадхал,— гээд, Бата  нүхэдөө 
тойруулжа хараһанай һүүлээр үргэлжэлүүлбэ:—Хэдэн 
дибхар хүреэлэлгые д аб аж а  гаратараа,  нэгэмнайшье 
IIмиды мэндэ үлэхэгүй хаш!

— Юу дурадхаха гээ хүмши?— гэжэ Байбородов 
дурагүйгөөр хёлойбо.— Магад, дайсанда бэеэ тушаая 
гэхэшни аабза?

— Петя, бү шууя,— гэжэ лейтенант тэрээниие ар- 
;адан һагад  амалба.— Эдихэ хоол үгыбди. Байдалнай 
хэсүү болонхой.

— Складаар дүүрэн гурил соо һуугаад, эдеэ хоол 
угыбди гэхэдэ бэлэгтэ буруу хаш, — гэжэ Бата  ухамай- 
шалба.

— Түүхэй гурил дээрэ холо ошохогүйш!— гэжэ Б а й 
бородов баһа һөөргэдэхэ юм.

— Уһаншье үгы, үшөө галшье түлижэ болохогүй,— 
гэжэ Муса тэнхээгүйгөер үндыбэ.

— Уһан хэсүү асуудал... Теэд бидэнэй хаана бай- 
һые дайсанай мэдэхэ һэн тула гал абажа болохо хаш!— 
гээд, Бата  хүлоо жиижэ, ш алаагаа  гаргаһанайнгаа 
һүүлдэ нэмэбэ:—Хоол бэлдэхэ ажал  намда даалгагты...

— Болохо!.. Болохо!.. Болохо!..
Бата  гурилаар эжынгээ ямар хоол бэлдэдэгые һа- 

иааидаа оруулаа гээшэл ха: тоһондо бусалгаад, зөөхэй 
бэлдэдэг... Бообо, шаанги... Зутараан... Хуураһаи гу- 
рил!.. Тоһо халима зөөхэй эдихэ дуранайнь хэды ехээр 
хүрэжэ байһые нүхэдынь мэдэгшэ һай!

Бата складай зүүн буланда мэшээгүүдтэй гурил сү-



лөөлөөд, тэндэ хэдэ1Н хабтагайнуудые оложо, хүрзөөрөө 
хахалжа,  ехэл ш адам араар  гал носообо. Бээрэһэн га 
раа хүлшөөжэ, аргагүй нойртоо диилдэхэдэл гээд, амта- 
тайгаар һажадаһанайнь  хүрэхые хэлэхэ гүт!.. Энэ дороо 
унташахоор, Хүбүүн нойроо диилэжэ, хүрзөө х алааж а  
оробо. Тиигээд гурилаа тэрээи дээрээ хууража эхилээ 
һэн. Хэды гэһэн хоншуун үнэр хамарыень хаха сорьёно 
хаб!.. Шүлһеө залгимаар. Уданшьегүй нилээд ехэ гурил 
хууражархиба. Тиигээд х \н  бүхэнэй хажууда ошожо, 
хэдэн халбага хубииень хэжэ үгэхэ һамбаандаа  захи- 
ха юм:

— А маараа  дүүрэн үмхэжэ болохогүй. Гансал долёо- 
жо, шэмэжэ эдихэ. Тэрэгүй һаа үрэбхижэ, хахаж а боло- 
хот!.. Хэрбээ аргахаа  һанаа һаа...

— Аргахаа һанаа  һаа, нэжээд халбага  архязр да- 
руулхые зүбшоонэб,— гэжэ лейтенант Батын хэлэхэ 
гэһые түгэсхэбэ.

Хүбүүдшье хуураһан гурил долёожо оробо. Иигэжэ 
эдижэ һураагүй аад, ядалдаһан хэбэртзй.

— Яһала амтатайл!— гэжэ үл ,хоол абаһан Муса 
баяраа  мэдүүлжэ байгаа һэн.

— Яһала  болохоор!— гэжэ лейтенант Мусае дэм- 
жэбэ.

— Нээрээшье, һайн лэ. Хос.орхоо болёо гээшэлди,— 
гэжэ Витишье абяа үгэбэ.

— Немецүүд!.. Немедүүд!..
Хүбүүдэй эзэлһэн онгоошхонуудые тойроод, һомонууд 

шулуун ханада ш абж архай  бууна.
Түмэр замай саана хороһон тоо томшогүй олон иеме- 

цүүд атакада орожо, оог хуугай табилдаһаар, складта 
дүтэлбэд. Тэдэ һогтуунууд хэбэртэй, хашхаралдахыень 
хэлэхэ гүт:

— Русс!.. Бэеэ тушаагты!.. Тэрэшьегүй байдалтнай 
найдалгүй болоо!.. Хулганаанууд мэтэ туранхалжа үхэ-



хэ сагтнаи тулаа!.. Русс, бэеэ тушаагты!.. Гппгээ һаат- 
най, ж аргалта  һайхан ажаһуудал таанадые угтаха!.-

— Ж аргалтай  һайхан ажаһуудал?! — гэхэ тумаа 
Бата Tvдээ н и ие хүл һ е ө и ь б у \т лг а н а .

— Аһааш!.. Хухэбэ бэзэт!.. Хэмнай бэеэ тушаагша 
ааб!— гэжэ Гоша дапсанай унаха тума шармайн буу- 
дана.

Гэбэшье гэнтэ Гошын буудаха замхажа, тиишэ дуг- 
т а ш a Һ а и ф а ш нет н у у д ы е х а а ж а б у у д а х a Һ а м б а а н д а а :

— Гоша-а!— гээд, хашхарха сүлөө Бата  олопо.
X а р юу Д у у л да багу и.
— Гоша-а!.. Гоша-а!
Хүбүүнэп хажууда ошохо сүлеөнь Б а та да угы. 1э- 

рээнэй хэлэдэг угэнууд Батын толгойдо они болобо: 
«Берлин хурэхэб... Үһөө хороо абахаб!» Эх, Гоша!,. Б ер 
лин хүрөөгүйшье һаа, тэндэ хурэхэ удэрые наашань 
болголсоош!..

Дайсанай атакые зогеоогоод, ямар байдалда ороод 
байһанаа лейтенант штабтаа мэдээсэхэ гэжэ шиидэбэ.

Минутыншье тэдыдэ зали абаха гээшэ байлдаанан 
уедэ хэды удха шанартай гээшэб!

Лейтенант Иван хоёрой рацнпн хажууда хөөрсэгэнэ- 
жэ, штабтайгаа хөөрэлдэхэнь Батада  элитэ дуулдана:

— Гхрилай склад соо хуреэлэгдэнхэпбдп- Бпдэнэй 
байһан складые буудажа орогты гээд дуулга. Бухы 
хүбууднай ёһотойл баатарнууд шэнги тэмсээ, баатар- 
нууд шэнги ами наһаа у гэхэ гээд дуулга,— гэжэ лей
тенант дээрэ дээрэһээнь хэлэжэ мэдэхэ юм.

Иванай хэлэхэ элитэ соностоно:
— Штабай захиралта: үшөө тулажа үзэгты, туһа- 

ламжа ерэхэ...
Бата  энэ баярта мэдээ дуулаһаар, саашань шагнаа- 

шьегуй, бэень хунгэршэхэдэл гэхэ юм.
Аалин гээшэнь аргагуй. Дайн байллаанай газар дээ-



рэ бэшэ шэнги. Үргэн Санагынгаа талын сээжэн дээрэ 
миин даа хэбтэжэ байһандли адлирхуу шэнги. Жэгтэй 
һайхан бөдолнуудай толгой соонь урилдахые ойлгогшо 
Һайт!

Хажуудань бии болоһон лейтенант П аламарчук  томо 
бэеэ д а а ж а  ядаһандал хүндөөр һуужа, тарган шоурыень 
бамбайса хушажархиһан һахалаа  эльбээд:

— Бата,  юун тухай бодонош?— гэбэ.
— Санага тухайгаа!.. Эжы тухайгаа!.. Дайн байл- 

даае  хүн түрэлтэнэй аж абай далһаа  гүйсэд гаргажар- 
хиха аргатай һаа гээд һанагдана.

— һайхан  лэ бодолнууд даа ,— гээд, дэлхэйн хүдэл- 
шэһэндэл юумэнэй хүүешэхэтэй хамта лейтенант он- 
гоошхоор газааш аа  шагаан хашхарна:—Харыт!.. Гал- 
нууд... Манай «катюшануудай» снарядууд вокзал шадар 
тэһэржэ оробол!.. Ура!

— Ура!.. Ура!.. Илалта!. . И лалта!— гэло  Б ата  лей- 
тенанттай адли хүхилсэнэ.

— Дайсанай гарта ороһон шахуу аад, үшөө илалта 
тухай бодоходоо, баатар зан абаритай байнаш!— гэл^э 
Максимовшье хүхин хүгжэнэ.

Буудалгашье намдал^а, танкнууд юм гү, али юун бэ, 
хүүехэ дүжэгэнэхэнь улам гаарана.

— Ура!.. Ура!— гэһэи хүжэ хашхараан соностожо, 
манайхинай атакада  бодоһые хэлэжэ байгаа бэлэй.

— Зай, хүбүүд, эндэһээ гаранта, дайсанаа сохихо 
сагнай ерээ!— гээд, лейтенант Паламарчук хоёр грана
та холбожо, үүдэн тээшэ шэдэжэрхинэ. Бүглүү тэһэрэл- 
гэ соностоод, үүдэншье бута буужа, тагнуулшад г а з а а 
шаа шамдан, вокзал дээрэхи дайсанай ара талаһаа  со- 
хижо орошоо бэлэй. Хэдыхэи минута соо Близнецы 
станци гүйсэд манайхинай гарта ороо. Энэ хадаа Вол- 
го шадархи манай гайхамшагта добтолгонуудай турүү- 
шын үдэрнүүдэй нэгэн һэн-



— Бата, харана бэзэш, ДОТ... тэндэ пулемёдууд... 
Опайпершье бии. Манайхиниие урагшань ябуулнагүй. 
Гэрээниие угы хэхэ шухала,— гэжэ лейтенант Пала
марчук зааб1Т

— Ойлгосотой!— гэжэ Батын харюусахада, лейте
нант харюугаарнь хананги байһандал энеэд гэбэ.

— Үгы хэжэ шадаха гүш?
— Зунһаа нааша дайлалдажа ябаа хадаа бага сага 

юумэндэ һураа хүн хаб!..
— Онайперьинь бэрхэл буудана. Нэргэг ябаха хэ- 

рэгтэй.
Бата хонхор соогуур бэеэ нюун ябажа, урагшаа 

дабшана. Зузааи хүбэнтэй бушладынь бэеынь хам ба- 
ряад, тон зохид бэшэ. Саһан. Саһан. Хизааргүй саһан. 
помонуудай эшхэрэлдээи-

Бата һомонуудһаа бэеэ хамгаалан, саһа хаха зүһэн 
мүлхижэ оробо. Тиихэдээ жаахан хүрзөөрөө урдахи са- 
һаа хоёр тээшэнь этэржэ, харгы гаргаха юм. Сагаан 
маска-халаадтай хадань дайсаншье харанагүй ха гэхээр 
һэн. Зүгөөр саһан дээгүүр мүлхихын аргагүй ха юм: 
һомондо дайралдажа, даабаряа дүүргэнгүй хосорходоо 
болохош,

Зуугаад метр үшөө мүлхихэнь үлөө. Гүйдэлөөр ошоо 
һаа, минутын тэдыдэ хүрэһэн байха һэн ха. Теэд мүлхи- 
хэл болоно. Тушааи боложо, нэгэ бишыхан хотогор 
дайралдаад, бүхыгөөд нэгэ хэды алхалан ябаха арга 
олгобо- Ямаршье аюулые ухаанай хурдаар гү, али буу- 
гай мэргээр угтан абахаар зэһэшэнхэй. Ахижал ябана. 
ДОТ арба шахуу метрэй газарта. Хүгжэмэй дуун. Хү- 
М1ЛДЭЖЭ байна бшуу. Таатай үе дайралдаба хаш. Гүй- 
дэлөөр ошожо, үүдыень дэлеэд, гранатануудаа шэдэ- 
жэрхилтэй гү?.. Али хажуудань гүйжэ ошоод, амбра-



зурынь бэеэрээ таглаад хэбтэжэрхилтэй гү?.. Эгээл эыэ 
үедэ үүдэн дэлигдэжэ, энээнииень Бата һамбаашалан, 
гранатануудаа шэдэбэ. Лүс-лүс гэһэн тэһэрэлгэнүүд 
соностожо, оршолонто юртэмсэ хүл дороһоонь хобхорон 
хүмэрижэ, оёоргүй гүнзэгы уруу Бата унан һалашаха- 
дал болоо бэлэй-»

3

Хаана хэбтэнэ хаб?.. Юун болоо хаб?
Батын нюдэд анилдана. Хүсөөр хараха гэхэдэнь, 

зубхинуудынь өөрынь мэдэлһээ гарашанхай, ниилэшэ- 
хэ юм. Сагаан халаадтай эхэнэр харагдахадал гэбэ. 
Дайсанай һомондо гү, али гранатада дайралдажа, мэ- 
дзэ табяад, немецүүдэй гарта ороо гээшэ гүб? Ямар 
муухайб?.. Хайшан гэбэл эндэһээ тэрьедэлтэйб?

Толгойдонь нэгэл аигүй болоод, юумэ бүхэн хуу 
мартагдашана. Хүнүүдэй дуугаралдаха бүүр-түүр дуул- 
дахадал гэнэ. Ород үгэнүүд!.. Али зүүдэлбэ гү?.. Үгы 
даа, ород үгэнүүд. Теэд зубхинуудынь юундэ хам бари- 
шанхайб?.. Хараха гэхэдэнь, нээгдэхэ юм бэшэ. Зөөлэ- 
хэн халуун гар магнайень эльбэнэ хаш. Хүбүүн нюдөө 
нээжэрхибэ-

— Мэдээ оробо гүш?— гээд, сагаан халаадтай, са
гаан бүд малгайтай залуухан эхэнэр хажуудахи стул 
дээрэһээнь бодобо.

— Юун болоо хаб?.. Энэ хаана хэбтэнэбиб?
•— Гурбадахи хоногтоо мэдээ ороногүйш. Ааляар!
— Хаана гээшэбиб?
— Госпитальдо. Мэдээгүйгөөр асараа,— гээд, үүдэн 

тээшэ тэрэ эхэнэр хаража дуугарба.— Иван, орол даа.
Үүдэн нээгдэжэ, Максимов бии болобо-
— һэрибэ гүш? Шинии түлөө ехэл айгааб,— гэһээр, 

Иван дүтэлбэ.



— Юун болоо хаб?.. Хайшан гээд, эндэ. орообиб? — 
гэжэ Бата  тэрээниие угтаба.

— Ши юунэй болоһые өөрөө мэдэнэгүй гүш?
— Үгы.
— Гурбаи тэһэрэлгын һүүлдэ атакада бодоходо- 

мнай, дайсаншье гал туулгаар угтаагүй. ДОТ соо арбан 
немец алдалшаһан хэбтээ. Хоёрынь үшөө голтой, Ши 
ДОТ-ой үүдэыдэ хэбтээш. Хоёр гранаташни досоонь, 
нэгэниинь газ а а тэһэрээ, Ши ага а рай долгиндо сохюул- 
жа, мэдээгээ табяаш, оройдоо шарха үгыш...

Залуухан сагаан халаадтай эхэнэр орожо, Максимо
вы е таһалба:

— Иван, хүрөө, Дамчеевтэ амархань хэрэгтэй.
Бата нилээн саг соо госпитальдо аргалуулаад, элүүр

энхэ боложо, дивизидээ бусаа һэй. Волго шадар дайса
най олон мянган сэрэгүүдэй бута сохигдопон, тиигээд 
бэеэ тушааһан баяр баясхалантай саг һэ:н.

СССР-эй Верховно Соведэй Президиумэй даалгаба- 
ряар дивизиин командир Армиин штабта олон сэрэгшэ- 
дые урижа, орден ба медальнуудые барюулаа бэлэй. 
Батада «Алдар Солын» гурбадахи шатын орден тэрэ 
з ү үл гэжэ байхадаа:

— «Дайшалхы габьяагай түлөө» медаляар хэзээ 
шагнагдаа хүмши?— гэжэ аеууба.

— Ноябрь соо «Олзологдаһон» немецэй түлөө!
— Бэрхэш, хүбүүн. Байлдаанай  газар дээрэ олон 

харюусалгата даабаринуудые дүүргэлсээш. Баатарлиг 
сэрэгшэ байһанаа харуулааш. Дайсанай hi уха л а удха 
шанартай ДОТ-ые усадхажа, Волго шадарай гайхам- 
шагта илалтын мүндэлхэ хэрэгтэ хубитаяа оруулалсажа, 
олон сэрэгшын ами наһа абарааш. Медалиинш хажууда 
«Алдар Солын» гурбадахи шатын орден мүнхэдеө ялар- 
жа байг лэ! Саашадаашье иимэ илалта түгэлдэрөөр 
вайлдажа, дайсанай уурхай Берлиниие абалсаха ёһо-



тойш гэжэ этигэнэб,— гээд, тэрэ Батые шангаар тэбэ- 
рибэ.

Альга ташалган зэдэлшэбэ.
— Совет Союзда хододоо алба хэхээр бэлэмби! — гэ

жэ сэрэгшын гуримаар Бата ёһолоо бэлэй.

Д Ү Р Б Э Д Э Х И  БҮЛЭГ

1

Бата Днепр мүрэнэй хажууда нүхэдөөрөө хамта 
амаржа байба. Дайн байлдаанай үедэ амарха гээшэ 
хэнэйшье толгойдо орохоор бэшэ ха юм. Хүбүүдэйнь 
зарим нэгэн бушладаа дэлгэжэ, дээрэнь хэбтэнхэй, 
гэртэхюулдээ гү, али танил талан^удтаа бэшэг бэшэнэ; 
нүгөөдүүлынь наранай намжаа һайхан гэрэлдэ игаан, 
хубсаһаа тайланхай, жаргалдаа дашуурһан хэбэртэй.

Бата эдэ нүхэдэйнгөө мүнөө юун тухай бодолгото- 
һые тааха гэжэ оролдоно. Түрэлхид тухайгаа ха гү, али 
нютаг нугадаа хэжэ ябаһан ажал тухайгаа гү?.. Магад, 
инаг басагадаа һанааидаа оруулһан байжа болоо хаш! 
Үгышье һаа Волго шадарһаа дайнай гал еоогуур, түй- 
мэр туулган еоогуур дайсаниие энэ хүрэтэр сохижо, 
амиды мэндэ ерэһэн тухайгаа гү? Үшөо юун тухай бо- 
дожо болохо хаб?

Кривоногов гэнтэ хажуудань бии боложо, гурбал- 
жан булантай бэшэг харуулаад:

— Бата!.. Түрэл арадайнгаа хатар харуулха болоо 
гээшэш!.. Инаг басаганһааш бэшэг!— гэбэ.

—- Витя!.. Бү гасаалыш даа!— гээд, хүбүүн һүрэжэ 
бодобо.

— Үгы!.. Үгы!.. Хатархагүй хадашни би энэ үнэтэй



сэнтэй бэшэг юундэ асарха байба гээшэбиб! — гэжэ нү- 
гөөдзнь таһа дүүрэбэ.

Нилээн тамалаагүйдөө, Витя тэрэ бэшэгыень һая  
наашаар гартань үгэхэгүйнь гэжэ ойлгоһон Бата буряад 
арадайнгаа шуран нугархай «Ягаруухай» хатарж а  
оробо. Хүбүүдшье барандаа тэрээниие тойрон, нүхэрэйн- 
гөө нугархай солбоноор нахис-хотос гэхын 1һайхашаан, 
хатартань тааруулан альгануудаа тас-тос сохин хүхил- 
дэнэ. Энэ ушарынь тэдэзндэ ямар нэгэн баяр баясха- 
ланта найр нааданай боложо байһандал жэшээтэй һэн- 
Иваншье тэсэжэ байбагүй: Бататай  гараа  барилсан, 
«Ягаруухай» ябалсаадхиба- Альга сохилго бүришье 
гааража,  хоёр хүбүүдэй хатар бүришье эршэдэбэ хэ- 
бэртэй.

Эсэстээ, Витя бэшэгыень һарбайба.
Бата  тэрээнээ удаан эрьюулжэ, урбуулжа байгаад 

шэнжэлбэ. Хэнһээ ерэһэн бэшэг хаб?.. Хэзээб даа, хэ- 
нэйшьеб иимэрхүү бэшэлгэ, хараал  һэн хаш... Аһааш 
Будажаб багшынь гар!.. Б удаж аб  багшынь гараар бэ- 
шэгдэһэн бэшэг!..

Батын һуралсалай бүхы жэлнүүд Б удаж аб  багша- 
тай нягта холбоотой ха юм.

Нэгэтэ зуиай һүүл багаар багша гэртэнь орожо ерэ- 
бэ гээшэ. Бата  тиихэдэ «багша» гэхэһээ ондоогоор яда- 
хадаа нэрэ алдарыенынье мэдэхэгүй ябаа. Ехэжээл 
зоишье «багша» гэхэһээ ондоогоор тэрээниие нэрлэдэг- 
гүй байгаа. 1930 оной үе car байгаа бэлэй.

Багшын гэртэнь орожо ерэхэдэ, балшар жаахан Б а 
та гансаараа баабхайнуудаар н аадаж а  һуугаа һэн. Т э 
рэ хүн хүбүүнэй толгойе эльбээд, һүүлдэнь орёолгоотой 
саарһаи сооһоо гурбан тэбхэр сагаан юүмэ гаргажа 
һарбайба.

Баташье юу үгэхэ гэһыень ойлгонгүй, гэдэргээ map- 
хаажа мэдээ ха юм-



Яаж аш ье ядахадаа ,  аргадаж а  ороо һэн:
— Хүбүүхэмни!.. Абалши!.. Эдилши!.. Саахар!..
C aax ap L  Саахар!.. Хүбүүнэй хорхойнь худэлжэ,

абалтай ха гү, али үгы гү гэжэ тээлмэрдэһэниинь мэ- 
дээжэ. Саахар хаа ганса харахаһаа  ондоо ханаса (сада- 
тараа  эдижэ үзэһэнөө тэрэ һайн һанадаггүй. Теэд 1мүнөө 
бүхы сэдьхэлээ саахарта хандуулшоод байгаашье һаа, 
багшьин гарһаа  ошожо абаха шадалынь огто үгы. Эжы, 
абань энээн тухай дуулаа һаа, сухалдажа болохо бшуу.

Багша үшөөл аргадажа,  саахараа  һарбайнхай, тол- 
гойень эльбэжэл байгаа һэн.

Тэсэхэ аргань һалаж а,  юуниинынье болобол болуу- 
ж ан  гээд лэ, Бата  саахар абаадхёо бэлэй. Тиигэһээр 
нэгыень амандаа хэжэ мэдэбэ-

— Бултыень эдилши, хүбүүхэмни!-.— гээд, багша 
баһал толгойень эльбээ бэлэй.

Бата  нэгэ тэбхэрыень үдэшэ болотор хүхэһэнээ мү- 
нөөшье һаиадаг.

һүүлдэнъ багша иигэжэ хэлээ һэн:
— Хүбүүхэмни, һургуулида һурахаа ошоорой.— Зай, 

гү?..
— Үгы... Ошохогүйб!— гэжэ харюудань хэлэһэнээ 

Бата  мүнөөшье мартаагүй агша.
— Ошохогүйб гэхэдээ яанаш. һургуүди гээшэмнай 

һайн юумэн бшуу. Ошоорой, хүбүүхэмни. |һайн хүн бо
ложо, ошоорой...—-гэжэ байгаад, багшыи аргадаж а  
ороһон толгойдонь тобойсо харагдахадал  гэнэ.— Баа-  
байтаяа ошоорой. Үгышье һаа эжытэеэ!

Харюудань Бата  эрхирэн уйлаганаж а һугаршоо һэн. 
Хэдышье сагай үнгэрһые мунөө тобшолхын аргагүй. 
Эжынь нэгэтэ үглөөгүүр өөрыень хүсеөр бодхожо, шэнэ 
хүхэ даалимба үмдэ, хүрин самса үмдэхүүлээд, хааиа- 
шьеб абаж а  ошохоор бэлдэжэ ороо бэлэй- Эжытэеэ 
дахасалдаж а  ябахада,  ехэл зохид байдаг туладань, хү-



бүүн хүхюутэй, хүнгэн боложо, һууха байха газараа 
оложо ш адахаа  болитороо һэгшэһэниинь мэдээжэ юм 
бэзэ. Үшөө шэнэ.гоё.  хубс.аһа үмдэһэниинь юупһээшье 
үлүү байгаа. Ошоы гэхэдээ, нэгэл томо найман ханатай 
ханхагар гэртэ хүрэбэд ха юм. Мүнөөхи багша, олон 
үхибүүд, нэгэ хэды ехэжээл зон тэндэ һуугаа һэн.

— Бата, һургуулида ерэбэ гү?— гэжэ асуугаад, 
эжытэеэ һуухыень һуури за а ж а  үгөөд, һүүлдэнь юун- 
шье гэжэ хэлээ һэм, тэбдэһэн тээлмэрдэһэндээ Бата  
юушье ойлгоогүй бэлэй.

— Багша, хүбүүгээ һургуулида асарааб, — гэжэ 
һуухынгаа тэндэ эжынь дуугараа һэн.

— һ а й н  гээшэ. Хүбүүн эндэ һуулши,— гээд, багшын 
Батые хүтэлжэ абаашаад, үхибүүдэй хажууда Һуул- 
гахадань, уйлан һугшарйаар, эжыдээ гүйжэ ошоходонь, 
эжынь үнжэгэн зөөлэхэн гараараа  толгойень эльбэсэ- 
гээп аргадаж а  мэдэбэ гүб даа:

— Хүбүүмни, бү ай. Үхибүүд эндэ һуунал ха юм. 
Харыш, энэ Гарм аж абай  һуухые. Ошоод һуулшй!..

Багша барандаиь нэжээд тэбхэр еаарһа  карандаш- 
'гай үгөөд, ханада үлгөөтэй байһан хабтагай хара модон 
дээрэ Зэдэ голой эрье дээрэ элбэг хэбтэдэг сагаан шо- 
хой шулуугаар ямаршьеб юумэ бэшээд:

— «А» үзэг эрдэмэй дээжэ.
—■ Аяга сай эдеэнэй дээжэ... — гэжэ хэлэбэ.
Үдэр хоногуудай үнгэрхэ тума олон лэ үзэгүүдые. 

оплгожо абаа бэлэй.
Пэгэтэ үшөе намар байхада, багша үхибүүдтээ нэ

жээд хэтэбшэ үргэлүүлээд ойдо гараа һэн- Үхибүүн бү- 
хэц тэдээгээрээ дүүрэн хүбхэ асаржа, багшань ехэжээл 
юнтой һургуулиингаа гэрые шэглэжэ дулаалаа  юм. 
!>үхэли үбэлдөө тэрээи соогоо номоо үзэхэдэнь, ехэл 
ауляаи байгаа бэлэй- Бата хонин дэгэлээ үмдөөд, тэндэ 
11 у у һ а и a a op о й Һ а н а д а г г ү й.



Ойлгонгүй байхадань, зуы болошоһон байжа, багша 
үхибүүдтээ иигэжэ захяа һэн ха юм.

— Зай, хүбүүдни!.. Хүүхэдни!,. Зуидаа һайса номоо 
үзөөрэйт! һунгама  баян һургаал, эрхим баян эрдэм гэ
жэ бү мартаарайт. Б арандаа  ерэхэ намар хоёрдохи ан- 
гида һурахат,— гээд, ерэһзн зарим нэгэн түрэлхидтэ 
үхибүүдээ абаашахыень захяад, түрэлхидэйнь ерээгүй 
хэды үхибүүдые боро морёо тэргэлжэ, багша гэр гэр- 
тэнь еөрөө хүргөө бэлэй. Тэдээнзй тоодо Бата  байлсаа.

Түрэлхидынь багшые хонуулаа һэн. Бата  өөрөөшье 
эжыдээ зрхэлжэ, хэдзн үдэрэй туршада хажууһаань 
холодоогүй һэн гүб даа.
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Нээрээл, багшань хүнэй дзэдэ хүт гэзшэ һэн хаш. 
һургуудида һураһан хоёрдохи намарынь бэлэй. Номоо 
үзэдэг гэрэйнь хажууда нэгэ барилга хэгдэжэ, томо 
пеэшзн табигдаа һэн. Хүнүүд тэрээниие «бани», үгышье 
һаа «угаалганай гэр» гэлсэдэг байгаа. Багшань зундаа 
нютагай үбгэдтэй хамтаржа,  сохиһон хирпиисээрээ 
пеэшэниинь еөрөо табижа, бэлзн болгоо бэлэй.

Уданшьегүй тэрэ «угаалганайнгаа гэрые» «эгэтэ 
үхибүүдээрээ түлижэ, шулууень улайлгаад,  томоһоо 
томо тогоон соо уһа бусалгажа, модон торхо соо хүйтэн 
уһа бэлдэжэ, үхибүүдээ угаахаа  түхеэрбэ.

Тиигээд һурагша бүхэнһөө асуужа оробо:
— Ши бэеэ угааха гүш?
—- Үгьь.. Би зундаа уһанда шунгаа һэм,— гэжэ Гар- 

маж аб  харюусаба.
— Ойлгосотой...— гээд, Батын толгойе эльбэжэ 

асууба: — Хүбүүхэн, ши бэеэ угааха дуратай гүш?
— Үгы.
— Юундэ?



— Би зундаа шунгаа һэм.
Бүхы !һурагшадһаа асуухадань, бараидаа  зундаа 

шунгаһан байшоо һэн.
Багша һүүлдэнь үхибүүдтэеэ хөөрэлдэжэ оробо.
— Һургуулиин үхибүүд арбан хоногто нэгэ удаа 

бэеэ угааха ёһотой юм. Мүнөө барандаа бэеэ угаахат. 
Дулаан уһан бэлэн. Таанар барандаа мүнөө бэеэ угааха 
бэзэт гэжэ этигэнэб.— Тиигээд угаалганайнгаа гэрэй 
үүдые дэлихэдэнь, тэндэһээнь халуун уурал үхибүүдэй 
урдаһаа бадхажа, тэдээниие гэдэргэ сохёо һэн.

Тэндэ ороод байхадаа, хубсаһаа тайлаха хүн олдо- 
богүй. Багша өөрһөөм эшэнэ ёһотой гэжэ һанахадаа, 
лмяарыныпье үлөөгөө, хубсаһыень тайлуулжа шада- 
багүй.

Тиигэһээр байтар, Батьин эгэшын үбгэн Ж ам са  бии 
болоод:

— Ши, багша, үхибүүдтэ эрдэм ном һургахынь һур- 
га. Теэд үхибүүдые халуун уһанда шиихаха шинии хэ- 
рэг бэшэ, хуухалжа болохош,— гэжэ шангаран сасуу 
Гармаж абаа  абаж а  ябашоо һэн-

— Ж ам са ,  үхибүүдые өөрөө угаахалби. Бусалһан 
уһан һэблэгдэхэ. Хэншье хуухархагүй,— гэжэ багша 
хойноһоонь дуугарһаар гээгдэбэ.

— Үгы, үгы... Булгад  түрэлтэй буряад зон наһан 
соогоо угаалганай гэртэ бэеэ угаангүй, ажаһуугаад  яба- 
һан юм. Бусад түрэлтэн угаалганай гэрээр сагаа бара- 
даг бэзэ. Хирэ дагтай хүн ама садхалан ябаха гэһэн 
үгэшье бии ха юм.

— Ж амса ,  буруу юумэ хэбэш. Арбаад хоноод, үхи~ 
бүүдээ дахии угаахадамни, хүбүүгээ асараарайш,— 
гэбэ багша.

Теэд Жам.са дуулаа юм һэн гү, али үгы гү, хойшоо- 
шье харангүй, хүбүүгээ хүтэлһэн зандаа гэшхэлжэл 
нбаа бэлэй.



Багшань үхибүүдэйнгээ хубсаһые тайлуулжа ядаха- 
даа, ном заадаг  гэртээ ороод, тэндэһээ бүД туулмагтай
юумэ асараад:

— Хубсаһаа тайлаһан хүн саахар эдихэ,— гээд, иэ- 
гые гартаа бариба — Хэн түрүүи icaaxap абахаб?

Бата  бодоодхибо.
— Зай, хубсаһаа бушуухан тайлажархи.
Батьш хубсаһаа тайламсаар, тэрэнэй гартахи тэбхэр 

саахараа  үгэжэрхихэдэнь, бэшэ үхибүүдшье удаа да~ 
раалан  хубсаһаа тайлажа,  саахар абаа  бэлэй.

Үхибүүдэй нүгөө саада таһалгада  ороходо, хахаж а  
унамаар халуун байжа, гэдэргээ гүйжэ гарашаха гэхэ- 
дэнь, самсагүй нюсэгэн бэетэй багшань үүдыеиь хаагаад 
зогсожо байба ха юм. Теэд багшыегаа хажуугаар гүйл- 
дэжэ гараха шадал  хэидэ байгуужан гээбта!

Тиигээд багшань уһа һэблэжэ, үхибүүы бүхэнэй тол- 
гойдо адхаад:

— Табсан дээрэ гараж а  хүлэрэгты, — гэбэ.
Батын тэндэ гарахадань, халуун гээшэнь тэсэхээр 

бэшэ байба.
Багша үхибүүдэйнгээ зарим нэгые өерөө угааж а  ха- 

руулаад, бэе бэедэнь өөһэдынь угаалгаа  бэлэй- Иэгэл 
хөөһэ бурама улаан юумээр Батые угаахадань мэлигэ- 
нээд, аятай зохид шэнги байгаа һэ)н. Тэрэнь мүйлэ 
байба-

Батын үһэнэй ута тула баи-шин һүүлдэ толгойдонь 
тэрэ хөөһэ бурама юумэеэ түрхижэ, үһыень хурса хута- 
гаар хюһажа орошоо һэн. Хөөһэнһөөнь боложо, нюдэ- 
нэйнь хордоһое гээшэ: арайл бархирагдаагүй юм аабза. 
Тэрэ гэһэнһээ хойшо арба-арбан хоногтоо бэеэ угааха 
гээшэ заншал боложо, үхибүүдшье энээндэнь дадаа  ха 
юм. Батын хуряахай Ж а м с а  хүбүүгээ үхибүүдээр банида 
угаахынь эльгээхэһээ гадна, хододоо өөрөө уһа асаржа, 
банииень түлижэ бэлдэдэг болоо бэлэй. Толгойнгоо үһэ



саг соояь абхуулха гээшэ баһал заншаа һэн. Ехэнхидээ 
багшаыь Ж а м са  хуряахатайнъ хамта багашуулай үһэ 
хюһадаг* байгаа. Багшань Ж ам са  хуряахатайнъ Гарма- 
жабаа абалса ябашаһан тушаань хөөрэлдэжэ, үгэеэ ойл- 
голсоһон ёһотой гээшэ һэн ха. Тиигээд лэ ураг тараг  
болоһон шахуу, эбтэй эетэйнүүд болоо юм бэзэ. Эгээл 
хоёрдохи ангида һураха үедөө багшынгаа нэрые Б у д а 
жаб гэжэ Батын мэдэһэниинь гайхалгүй.

Будалшб багшань эрдэм гэгээрэл дэлгэрүүлхэ та- 
л а ар түрэл Санагадаа  ехэ юумэ хэһэн, жэгтэй һайхан 
сэдьхэлтэй хүн бэлэй.
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Гурбадахи анги дүүргэһэн лсэлынь бэлэй. һ у р а ж а  
дүүргэмсээрээ, зунай игаабари дулаан түрүүшыи үдэр- 
пүүдтэ багшань багашуулые дахуулжа һарьдагта гара- 
Оа ха юм. Знэнь нютаг нугаяа шэнжэлхэ зорилготой 
аяишалга байгаа. Эгээл тиихэдэ Бата  мэдэхэгүй олон 
юумэ мэдэжэ абаа юм. Хэр багаһаа  хойшо һарьдагай 
сагаан мүигэн дуулгые харахадаа ,  уулын орой дээрэ 
бэеэрээ гараж а  үзэһэйб гэжэ һанааш архадаг  бэлэй.

Будажаб багшань һарьдагай элдэб гоё һайхан урга- 
са ногоо суглуулха даабари үхибүүдтээ үгөө бэлэй. 
Багашуулшье бэе бэеһээнь олон ондоо үнгын ургамал- 
шуудые суглуулха гэжэ хэды шунал, хэды оролдолго 
гаргаа йэм,— мүнөө хэлэхын аргагүй. Арбаад үхибүүд 
ябалсаа һэн. Уданшьегүй Батын гарта яһала  томо баг- 
лаа бии боложо, хамагһаа  олон үнгын ургамал суглуу^ 
лааб гэжэ баяртайшье, хүхюуншье байгаа. Теэд бодото 
А 'эрээ тоолоходонь, багшын шалгахада,  баранһаа үсөө- 
mine суглуулһан гэжэ элиржэ, хүбүүн нюураа хэхэ газар 
оложо ядан, шодэдтөө уһа гүйлгэн, бархирхаһаа тээ 
паагуур болоо бэлэй.

I Поипскан слава 4g



— Хүбүүхэмни, бү бархира. Шинии бултанайхиһаа 
үсөөншье һаа, хуу һайханууд ха юм...— гэжэ багшань 
толгойень эльбэхэдэжэ, зоригжуулжа ороо юм.

Хуу һайханууд!.. Энэ хоёр шэдитэ үгэнүүдһээ һанаа 
сэдьхэлынь сэлмэбэшье, тэрэ үшөөл удаан гомдолтой 
һуугаа бэлэй.

Багшань тиигээд Хулагшанаа нилээн ехэ ашаанһаа  
хүнгэлэн шүдэрлэжэ, үшөө нялха байһан ногоондо 
эдеэлхыень табижархёод, хоёр томохон заглууда сай 
бусалгаба. Заглуу харахадаа ,  Б ата  юумэ эдихэ дура- 
найнгаа хүрэшоод байхые мэдэржэ, энээнээ мэдүүлхэ- 
гүй гэжэ бэеэ шангаар ба-ряад, өөрыень барижа эдихэ- 
һээ тээ наагуур болоһон һохор батаганаануудһаа  тэрье- 
дэн, түүдэгэй утаанда һууха баатай болобо.

Багшань, сайн бусаламсаар, улһан богсо сооһоо 
хуһанай үндэһөөр у р л аж а  хэһэн арбаад  аяга гаргажа,  
дороһоонь адаглан хараад,  үхибүүдтэ хубааж а үгэбэ. 
Юундэ доронь харана  гээшэб гэжэ һоиирхожо һууһан 
туладаа  Батын аягынгаа доро хараһаниинь «Б. Д.» гэһэи 
хоёр үзэг һиилээтэй байба. Тэрэнь «Бата  Дамчайн» 
гэһэн удхатай гэжэ хүбүүн ойлгоо һэн. Хүн бүхэнэй аяга 
соо хахадууд шанага сай хээд, үйһэн түйсөө нээжэ, 
нэжээд халбага  тоһо хэжэ, хайлуулхыень үхибүүдтэ 
дурадхаад,  хүдэриин арһан түнгэрэг сооһоо гурбаад 
халбага  аагаһа  хэбэ. Иигэжэ үхибүүд замбаатай  сайлаа 
Һэе.

Сайнь хэды харашье һаа, хээрэ хадаа  хэды амтатай, 
хэды зохид байгаа һэм. Энэ хэм хэмжүүртэйгээр хоол-; 
луулһаарнь тухайлхада, эдеэ хоолой вүйл тиихэдэ ехэл 
хомор байгаа гээшэ һэн хаш.
- Багшань (сайлалганай һүүлдэ:

*— Хүбүүдни... Хүүхэдни!.. Аягануудайнгаа доро ха- 
рагты,— гэбэ.

һурагш адш ье  хараба.  <



— Хараба бэзэт?
— Хараа.
— Тиигээ һаа, хүн бүхэнтнай мүнөө ямар үзэгтэй 

аягаар сайлааб, сааш адаа  хаанашье, тэрэ тоодо Һургуу- 
лидаашье, энээн соогоо эдеэлхэт! Ойлгосотой гү?

— Тиигээ һаа мүнөө аж ал аа  зхилэе,— хүн бүхэндэ 
нэжээд тетрадь, сагаан ииидхээр һабагшалһан зүү 
үгөөд, иигэжэ хэлэбэ:— Б арандаа  намайе хаража бай- 
гаад, тетрадиингаа хуудаһан бүхэндэ багтаха багта- 
хаарнь ургамалнуудаа ня.ажа оёод, нэрыень бэшэхэт... 
Би сэгнэлтэ табихаб... Зай, намайе хараад, хүдэлжэ 
эхилэгты.

һурагш адш ье шадал мэдүүлэн, багшаһаан дутуу бэ
т э э р  хэхэ гэһэндэл, хүдэлжэ ороо юм. Тиигэжэ үдэшэ 
болотор хүдэлэгдөө һэн. Эсэстээ багашуул аж алаа  ту1- 
ш ааж а эхилээ. Багша тэдээниие ш алгаж а  дүүргэһэ- 
пэйнгээ һүүлдэ алдуунуудыень хэлэжэ, сэгнэлтэнүү- 
дыень соносхобо:

— Г а рмаж абай  хүдэлмэри эрхим. Гансал зарим нэ- 
рэнүүдые худалаар бэшээ... Санжидмаагайхи муу. Урга- 
малнуудай нэрэ мэдэнэгүй...

Басаганшье нюдэндөө уһа гүйлгэжэрхибэ.
— Санжидмаа.. . Бү голхоро. С ааш адаа  ургамал- 

пуудые һайн мэдэхэ болота бэзэш... Бата,  шинии а ж ал  
эрхим һайн. Ургамалнуудые һайн мэдэнэш. Бэрхэш!..

Батын сэдьхэл урма баяраар билтаржа, шарайнь 
омогорхол золоор гэрэлтэжэ байба. Мүнөө энээгээрнь 
чухайлхада, үхибүүн ябахада, магтаал гээшын хэды 
шэнээн удхатай байһаниинь мэдээжэ ха юм.

Тэдэ оёгдоһон ургамалнуудаа һургуулидаа асарһа- 
ниинь, 5-дахи, 6-дахи классуудта «Байгаалиин шэнжэ- 
лэлэй» хэшээлнүүдтэ парта партануудта тарааж а  ха- 
руулһаниинь мүнөөшье мартагдаагүй.



Б удаж аб  багшань үхибүүдээрээ бооридо хоноод, 
хойто үдэрынь тэдээнээ дахуулжа, һарьдаг гараха гэбэ. 
Тиигээд хүн! бүхэндэ хандаа һэн:

-— Айнагүй гүш?
—  Үгы...
— Айнагүй гүш?
— Үгы...
Нюрга уруунь хүйтэ дааж а ,  багшынгаа асуудалда 

юун гэжэ харюусаһанаа Бата  мүнөөшье болотор мар- 
тадаггүй.

— -  Айнаб.
— Юундэ?

Оёоргүй гүнзэгы уруу хиидэн унажа болохоб.
— Тиимэ гүнзэгы юуи бии юм?
— һ а р ь д а г  уулын саада  тээ юуншье үгы, харанхы 

нүхэн ха юм...
— һарьдагай  саана дэлхэй дууһашадаггүй, саанань 

мүн баһа орьёл үндэр хада ууланууд, үргэн талатай 
газарнууд бии. Түнхэн тухай дуулаа һэн гүт?.. Энэ шо- 
таг һарьдагай еаана  бшуу..-— гэжэ байжа багшань 
ухибүүдтээ тapIлбapилл^a хэлээ һэн.

Түнхэн гэжэ дуулахадаа,  Бата  тэсэнгүй асуугаа юм 
һэш:

— Минин баабайн хилээмэ, сухаари асардаг Түнхэи 
ха гү?

— Тиимэ. Таанадай баабайнуудай хилээмэ, сухаари 
асардаг Түнхэн!..

Тэдээнэй һарьдагай шэлэнүүдэй нэгэн дээрэ гара- 
хадань, нээрээшье, хэдэн дабхар орьёл ^ндэрнүүд тэрүү 
€аана огто;ргой туласа ербылдэн, саанаһаа  нэгэл жэ.гтэй 
гоёор харагдажа,  дура сэдьхэлыень татаж а  байхадал 
гээ һэн.



Бата  томо боложо, наймадахи класста һуража бай
гаа.

Зүгөөр анха түрүүн һургуулида ошоходонь, тон за- 
луутаар харагдаж а  байһаи Будаж аб  багшань, ямар- 
шьеб даа,  үбгэрһэн шэнжэ орожо, толгойнь бууралтаад, 
нюрганиинь бүхыжэ, нюдэнэйнгөө муудаһан тула ании- 
ж а  байжа харадаг  болошоо бэлэй. Эдэ бүгэдэнь наһа- 
найнь я б аж ал  байһанай гэршэ мүн-һэн.

Хэшээлынь гэжэ гоёар лэ үнгэрэгшэ байгаа: һураг- 
шад амаа ангайлдашоод шагнаха, үхибүүдэй талаһ аа  
абяашье гараха шэмээн дуулдахагүй...

Будаж аб  багшын оролдолгоор ном уншажа, мүн ба- 
һа аяншалгада ябахадаа  хоол хүнэһэ бэлдэжэ һураһа- 
ииинь мүнөөшье Батын толгойдо тобойсо харагдаж а  
байхадал гэдэг.

Комсомолдо ороһоноо һанахадань, хододоо сэдьхэл- 
дэнь зохид болошодог. Наймадахи класста һуралсаж а  
байгаа. Классайнь самбарай дээрэхэнэ улаан бүдөөр 
хүбөөлэгдэнхэй Ленинэй портрет үлгөөтэй байгаа бэлэй. 
Багшанарынь, мүн үшөө танигдаагүй хоёр хүн шэрээдэ 
һуубад. Үхибүүдшье партануудта һуунхай, ямар нэгэн 
баяр баясхаланта сагай ерэһые мэдэржэ, нюурнуудынь 
туяа гэрэлээр бадаржа байхадал гэбэ.

Үндэр наһатай Будаж аб  багша тон ойлгосотой, сэдь- 
хэлдэ баяр түрүүлмэ үгэ хэлэжэ, тэрээнээ дүүргэхэ 
дээрээ үхибүүдтэ иигэжэ хандаа һэн:

—- Таанар Лениной ашанар гээшэт. Агуу багшыш 
гаа гайхамшагта хэрэгые даган, саашань үргэлжэлүүл- 
хэ хүнүүд таанар болонот. Мүнөөдэр танай бүхы наһа- 
най эгээл һайхан үдэрнүүдэй нэгэн боложо, 'хэзээ 
мүнхэдөө һанаа сэдьхэлыетнай, аж ал  хүдэлмэрииетнай 
гэрэлтүүлжэ байхань дамжаггүй. Таанар комсомолой



зэргэдэ жагсаха гэжэ байхадаа,  Ленинэй хэрэгэй тү- 
лөө үнэн сэхэ тэмсэлшэд болохо байһанаа гэршэлжэ, 
портредэйнь дэргэдэ шахаа  тангаригаа үгэжэ баталха 
болонот...

— ihyparnia Бата  Дамчеевые ком)сомолой гэшүүн 
болгохо гэһэн хүнүүд гараа  үргэжэ баталая ,— гэжэ 
Ьургуулиин директор хэлээд, өөрөө гараа үргэхэдэнь, 
тэндэ һууһан хүыүүд бултадаа гарнуудаа ургөө һэн.

Һүүлдэнь Бата  Ленинэй портредэй дэргэдэ зогсожо, 
Эхэ орондоо, түрэл арадтаа үнэнтэ сэхэ ябаха. байһа- 
каа  гэршэлэн, шахаа тангаригаа үгөо бэлэй.

Будаж аб  багшань юһэдэхи класста һуража байһан 
Батын фронт мордоходонь үдэшэжэ, юрөөлэй үгэнүү- 
дые хэлэһэн юм:

— Батамни!.. Хүбүүхэмни!.. Хүлшни дүрөөдэ, гарш- 
гти ганзагада хүрэбэ. Д айгаа  дараж а ,  дархан солоёо 
нэрлүүлжэ бусаарай!

Тиигээд толгойень үндэхэдөвд, һүүлдэнь аргагүй гу- 
нигтай болошоод, зогсожо байгаа (һэн.

Мүнөө энэ бэшэг. Бата  бэшэгээ уншажа оробо:
Багшань түрүүн амаршалга  хүргөөд, саашань һур- 

гуулиингаа аж ал  хүдэлмэри, мүн түрэлхид тухайнь 
дуулгаад, нютагайнгаа һонинуудые хэдэн үгөөр дур- 
даад, оор тухайгаа нэгэшье үгэ бэшээгүй байба. Энэнь 
тон харамтай шэнги һэн.

Бэшэгэйнь һүүлшын мүрнүүд:
«Хүбүүхэмни... Комсомолдо ороһоноо һанана ёһо- 

тойш. Ленин багшьин портредэй дэргэдэ зогсожо, ш а 
хаа тангаригаа үгөө бэлэйш. Ленин багшын ударидал- 
гаар байгуулагдаһан хүдэлмэришэн таряаш анай гүрэи 
түрые усадхаха зорилготойгоор фашистнууд Эхэ орон- 
домнай добтолоо. Мүнөөл шахаа  тангаригаа дүүргэхэ 
сагшни тулаж а ерээ. Энээндэш батаар этигэнэб. Үшөө



дархаи солоёо нэрлүүлжэ бусаха байһандашни этигэ- 
пэб.

Амаршалагша: Будажаб убгэн».

Б удаж аб  үбгэн!.. Үгы, Будаж аб  багша! Батын ту 
ру үшын багша, дүтынь хун. Тон лэ һайхан сэдьхэлтэй 
хун гээшэ ха юм... Энэ бэшэгынь бэедээ буряад нюта- 
гайнь амисхаал шэнгээһэн шэнги Б атада  узэгдэнэ.

— Бата,  командир дуудана, — гэжэ Кривоиогов Б а 
тые гоё һайхан бодолнуудһаань таһалба,

ТАБАДАХИ- БҮЛЭГ 

1

— Б арандаа  гүбди?— гээд, лейтенант Паламарчук 
хубуудээ тойруулан хараба.

— Барандаа!
— Тиигээ һаа, эхилэе,— гэжэ командир Витя тээ- 

шэ дохёод абаба.
— Комсомолой суглаа хутэлхын тула туруулэгшэ 

бэшээшэ хоёрые һунгаха болонобди,— гэбэ кохмсорг,
Бата гараа ургэбэ.
— Болохо!.. Болохо.
— Туруулэгшээр манай комсорг Виктор Кривоно- 

ювые, бэшээшээр Иваниие һунгахада болохо хаш!..
— Энэ дурадхалые зуб гэһэн хүнүүд гараа  ургэг- 

ты,— гэжэ Витя туруун гараа  ургэжэ, бэшэнэйнгээ 
ургэхые хулеэгээд нэмэбэ:— Барандаа.  Арсаһан хэн- 
шье угы. Иван һуурияа эзэлхэ болобо гээшэш!

Лейтенант Паламарчук  ута хабтагай модоор хана- 
да нэгэ үзүүрыень ш ааж а,  нүгөө узууртэнь патроной



хоёр хайрсагаар хүл хэжэ, столой түхэлтэй юумэн 
болгобо. Тэндэнь Максимов һууба.

Витя стол тулаад:
- .— Үсэгэлдэр тагнуулда гарахадаа ,  юундэ «олзогүй» 
ерэһэнээ мүнөөдэр хэлсэжэ үзэхэ болоно гээшэбди. , 
Энэ асуудалаар манай командир, комсомолец нүхэр 
Паламарчугта  үгэ үгтэнэ,— гэмсээрээ, һуугаадхиба.

Лейтенант П алам арчук  хүбүүдээ нэгэ хэды шарай- 
шалаад,  тагнуулшадай уялга үүргэнүүд тухай нилээн 
хоорэбэ. Эсэстээ тагнуулшадай урагшагүйдэһэниие 
халта һануулаад, иимэ тобшолол хэбэ:

— Үсэгзлдэрэйхи ажалаймнай урагшагүйдэлгэ т а г 
нуулшадай харюусалгагүй ябадалһаа  дулдыдаа... 
Урданиинь ошохо бүхэндөө «олзо» асардаг байһан 
ушарнай таанадай толгой эрьюулээ. Тиигээд лэ бэеэ 
дээгүүр тогтоожо, һанаа  амаршоот. Эгээл тэрээн дээ- 
рэһээ бэлэдхэл багатайгаар гараат. Би энээнһээ он- 
доо ямаршье шалтагаан үгы гэжэ һананаб... Үшөө хоёр 
хүбүүдээ алдаабди. Иимэл даа.

— Үшөө хэн хэлэхэб? — гэжэ Витя командирайнгаа 
дүүргзмсээр, нүхэдтөө хандаба.

■— Бишье баһал тиигэжэ һанамаб,— гэжэ П луж ни
ков үндэгэд гэбэ.
-  .— Бата, юун гэхэбши?— гэжэ Витя Дамчеевые 
шарайшалба.  V

Бата  һууриһаа бодожо, нэгэ хэды байд гээд, дуу- 
гарж а  оробо: ;

— Харюусалгагүй ябадалһаа  дулдыдаһаниинь аүб 
гээшэ. Зүгөөр булта тагнуулшадай харюусалгагүй яба- 
дал гэхэдэ буруу болохо. Минии һанахада,  эндэ «олзо» 
гарта оруулха бүлэгөөрхинэй алдуу гэжэ сэхэ нэрлэжэ 
хэлэхэ ёһотой хабди...

— Бидэнэй?.. Өөрынгөө бүлэгые зэмэлхэшни дут^ба 
гү?— гэжэ Плужников һуури дээрээ хүдэлжэ оробо.



— Тон зүб, бидэшй...  Ондоогоор хэлэхэдэ, П луж 
ников, шинии алдуу...

— Ши хаанаһаа  һанажа,  намайе зэмэтүүлбэш?
— Минин зэмэ биил юм бэзэ. Зүгөөр, Плужников, 

шил эндэ зэмэтэйш.
— Яахадаа?
— Түргэдөө!
— Түргэдөө?.. Бидэниие дайсантай уулзахадаа,  са- 

хилгааидал түргеөр аж ал лах а  гэжэ һургадаг ха юм...
— «Сахилгаандал түргөөр» гэһэн һургаал ямар 

ушарта хэрэглэхэб гэжэ тагнуулшан һайн ойлгохо 
ёһотой. Теэд ши энээниие ойлгоогүйш. Мухар ню д ар - 
гадаа найдашоош!..

— Бата, намайе дэмы йигэжэ зэмэтүүлхэ гэнэш. 
Минин орондо һаа, шишье намтай адляар ажаллаха 
һэнши... Нүхэр, дэмы юумэ бү шашалши!

— Дэмы?.. Хэрбээ нууга соогуур ябаһан дайсаниие 
ядахадаа  аладг гаргаа һаагани, урагшагүйдэхэгүй һэн 
хабди. Ш амһаа  алад гарангүй ябахадань, гүйжэ бодо- 
lijoo ха юмши!.. Дайсан бэлэн ябаһан тула буудажа, 
шууяа гаргаж а үрдеэ. Хэрбээ минии, мүн б ah а Ви- 
тиин гүйлдэжэ ерэһэн фашистнуудые гранатануудаараа 
угтаагүй һаа, үшөө' юун болохо (байгаа хаб?.. Магад, 
бидэшье тэдээнэй һабарта  орожо болохо һэн хабди... 
Гранатын тэһэрэлгэнүүд соогуур гэдэргээ гаража үр- 
деэ бшуубди... Тиигээд лэ бидэниие дэмжэхэ бүлэгэй- 
хид хоёр хүбуүгээ алуулаа ха юм. «Олзо» болохо д а й 
саниие алдаабди... Үшөе харгыдаа ябахадаа,  дайсанай 
хэдэи удаа нууга соогуураа урагша хойшоо ябаһан хой- 
шо, тэрээнэй хэншье үгы гэжэ дүүрэн этигэлтэй боло- 
Һон хойнонь, тэрээнһээ ондоо хэншье угы гэжэ баталһан 
хойноо аж а л л а ж а  орохобди гэжэ хэлээ һэн хаб. Тци- 
хэдэ ши эгээл түрүүн хараһан фашистдаа обтожо, хамаг 
юумэеэ хуу мартаад гүйжэ бодоо бшууш!..



— Шишье һаа тиимэ олзо хэзээшье табихагүй бай- 
гааш.

— Витя, ши бүлэгые хүтэлжэ ябаһан хадаа юу хэ- 
лэхэбши?— гэжэ лейтенант аеууба.

— Батын хэлээшэ хуу зуб гээшэ!
— Плужников, өөрыгөө сагааруулжа юу хэлэ- 

хэбши?
— Теэд иимэ алдуугай нэгэ удаа  гараһанда юун 

гэһэн үгэ хүүр гаранаб!.. Дайн байлдаан ха юм. Гээлтэ 
хоролтошье гэжэ байдаг бшуу...

— Алдуугаа мэдэрхэ дурагүй хаяаш?
— Мэдэрһүүшьел даа!
Лейтенант нэгэ гараа бүһэдөө хабшуулаад, нугоо- 

дэхеэрээ д ал л аж а  байгаад, дуугаржа оробо:
— Плулсников, сааш адаа  тагнуулда ябаа ha а, хо- 

хидолнуудые ушаруулжа болохош. Тиимэһээ шамайе 
тагнуулшадай зэргэһээ гаргаад, хэрэгыешни трибунал- 
да үгэхэ гэһэн дурадхал оруулнаб!.. Намда дүүрээ.

Иван һууриһаа дуугарба:
— Трибунал арай шанга юм бэшэ гу!
— Ондоо ямаршье хэһээлтэ байха ёһогүй!
Плужников нэгэл зориггуй болоод, һалд һуушаба.
— Минин дурадхал,— гэһээр Бата  бодобо-— Түр- 

гэшэ, яаруунь Плужниковай өөрынь дайсан болоно. 
Тэрэгүй һаа, һайн тагнуулшан. Тиимэһээ тагнуулша
дай зэргэдэ үлөөхэ. Тиигээд «олзо» абаха шадалыень 
хараж а  үзэхэ хэрэгтэй.

— Бишье Батын дурадхалые зуб гэхэ байнаб,— 
гэбэ Иван.

— Бишье!.. Бишье!.. Бишье!..
Лейтенант Паламарчук:
— Би өөрынгөө дурадхалые гэдэргэнь абаһуу, — 

гэбэ. (
— Тиигээ һаа, Батын дурадхал дээрэ «хатуу дон-



го>долго» нэмээд, Плужннковые хэһээхэ гэхэм гээшэ,— 
гэжэ Витя дуугарһанайнгаа һуулдэ нэмэбэ:— Зай, иу- 
х э д ,  энэ дурадхалай тулөө гараа ургэебдн.

Плужки ко вһаа бэшэн гарнуудаа ургэжэ баталба
— Зай, Плужниковта «хатуу донгодолгол соносхог- 

д о б о  гээшэ. С угла ап дуурээ,— гэжэ Витя соносхобо.
— Ьайнта даа,  нүхэд! Алдуугаа заһаха арга олгоот. 

Йухы хусэеэ дайсанппе сохихо хэрэгтэ зорюулха 
б'Щууб,— гэжэ Плужников тангариглаба.

о

Дайн байлдаанай нэгэ удэрые энхэ амгалан саган 
бухэлп жэлтэй сасуулмаар гэжэ Бата һанадаг.  Өөрөө 
фронт дээрэ тшлээн болошоо. Үдэр бухэндэ шахуу амин 
дээрээ ерэһэн ушарпуудшье они байгаа. Теэд олохон 
лэ фашпстнуудта туулга амсуулһашшнь эндэ шухалын 
шухала гээшэ аабза.

Нээрээшье, ехэл уһап урдаа: Бата  өөрөөшье ехэ юу- 
мэ узэжэ, олон шоусануудые мэдэхэ, ойлгохо болоо.

Мунөө халуун гээшэ нь аргагуй. Дэлхэй дээрэ я б а - 
һан хорёод наһан соогоо нпмэ үдэрэй болоһые хубуун 
тол гои д оо оруулнагуй. Магад, болодогшье һэн аалам!.. 
Үхнбуүн наһандаа наада зугалдаа төөрижэ, обёорон- 
шьегуй гарахадаашье болоо хаш. Теэд Санаганъ тад 
ойдоо: зунай халуун да Ьарьдаг уула тээһээ һэрюухэ- 
нээр Ьэбшээлэн байха. Хэзээшье халуудахагуйш.

Хэрбээ мүнөө амгалан тапоан саг байт даа! Бата 
үбһэ хуряалга дээрэ худэлжэ, өө1тэдынгөө харууһал- 
даг мал да гуйсэд хурэхэ тэжээлынь бэлдэхэ гэжэ бухы 
шадалаа  зорюулха һэн. Абатайгаа хам та арбан хоёр 
бухал дээрэ ербэгэр һурпнүудые бодходогынь толгой- 
донь орошобо: туруушын жэлнуудтэ хахадшье аса үбһэ 
Һури дээрэ гаргаха шадалгуй байхадаа,  эшэдэгынь



хэлэхэ гүт!.. Теэд жэл үнгэрхэ бүри шадалынь нэмэ- 
жэ, асалхадаа абаһаан дутахаа болёо бэлэй. Тиихэ- 
дэнь хүбүүнэйм хүлынь дүрөөдэ, гарынь ганзагада 
хүрэбэ гэһэндэл абын сэдьхэлдэ зула бадарһан шэнги 
болоо һэн. Хүбүүн өөрөөшье эрын хэмдэ хүрэбэб гэжэ 
тэндэ анха түрүүн ойлгоо аалам.

Зин!.- Зин!..
— Бата,  яатараа  бодолгото болобош!— гэжэ Ви

тины түлхихэдэ, минэнүүдэй урдуур хойгуурнь түлэг 
тэһэржэ байхые обёорбо.

— Нээрээшье, тиигээ хаб!
— Бэри буулгаха тухайгаа бодоо гээшэ гүш?.. Наа- 

дан дээрэһээ хадамайнгаа басага олоһоноо һанана гээ- 
шэлтайш?

— Витя, шамда ходол наадан.. . Тэрэ харыш: хул- 
һан хүдэлнэ.

— Хаана?
— Тэрэ үндэр хулһан... Снайпер хаш!
— Нүхэд, толгойгоо бү бултайлгагты: хоол хүнэ- 

һэниинь болошуужабди,— гэжэ Кривоногов һэргылхэ 
юм.

— Аминдаа хэрэгтэй юм бэзэт?.. Тэрээниие үгы хэ- 
хэ хэрэгтэй хаш,— гээд, Бата  каска а нууга дээрээ бул- 
тайлган һагад бариба.

Зин!.. Харыш, буудажархихыень!
— Харыт!.. Тэрэ үндэр хулһадай хүдэлхые... Дээрэ- 

хэнэнь сайбар юун хаб?.. Магад, шулуун байжа болоо 
ха!— гэһэн тобшолол Бата  хэнэ.

— Хүдэлнэл!.. Хүдэлнэл!-.
— Эгээл тэрэ снайпер хаш!— гээд, тэрэ нэгэ заа 

дуугаа хуряаба, тиигээд һүүлдэнь нэмэбэ:— Витя, кас
ка а нууга дээрэ табил даа. Би туршаһуу.

Витя һэмээхэн каска а табяад, доошоо һуужа хү- 
леэнэ.



Каскын хажуудахи хүрьһэ онгилоод, һомон шууя- 
һаар, ал ад гарашоо бэлэй. Эгээл энэ үедэ Батын буу- 
даха дуулдаад, ямаршье сууряа гнууяагүй нэгэл бүг- 
лүу абяан хүс гэжэ, сэрэгшэдэй дотор нара гараһан- 
шуугаар үзэгдөө һэн.

Хэрэг бүтээ гэжэ хүбүүдэй ойлгаһониинь эли бай
гаа. Тэдэ үгэ дуугаа хуряанхай. Нилээн холо ехэ буу- 
нуудай* лүжэгзнөөн. Зүүн гартань «максимай» хонхи- 
нохо 'нэгэл аятай шэнги. Ондоо юуншье ойро тойрои 
дуулдаиагүй; хамаг юумэн хуу дуурашоо хаш гэхээр 
һэн.

— Иван, каскаа бултайлгалши,— гэжэ нүгөө эрье 
адаглаж а  hyyhaiH Бата баһа дурадхаба.

Каскашье солдат хүрзын эшэдэ үлгэгдөөд орхёо 
һэн.

Бата  нүгөө эрьеын хулһан соо амитай юумын бии, 
үгые шэнжэхэ зорилготой. Нилээн саг үнгэрөө. Юун
шье элирүүлэгдэбэгүй. Дайсан мэхыень таагаа  гээшэ 
гү?..

— Иван, каскаа аба... Хахуулида орохогүйнь 
хаш!— гэжэ Батын хэлэхэдэ,_ Иванай каскаа абахаа 
хүдэлгэхэтэйнь хамта һомон тэрээнһээнь халгажа жэн- 
гиршэнэ. Б аһ а  Баташье харюудань буудажа үрдеэ. 
Днепрэй саада эрьеын хулһан соо юумэнэй арбаганаха 
харагдаад, нэгэ солдат урагша хойшоо тээмэлзэһээр 
алдалшана.

— Д и вааж ан д аа  хүрэбэ хэбэртэй!— гэл^э тэрээниие 
хараһан  Иван хүхибэ.

— Россие богоолшолхо гэжэ ороходоо, иимэ «диваа- 
жан» тухай бодоншьегуй байһан байжа болоо бшуу! — 
гэжэ Плужников ехэтэ хүхиһэн хэбэртэй.

— Хүдэлмэришэн гү, али таряашаниие буудажар-' 
хёогүй юм гүш?— гэжэ Муса Батые гэтэбэ.



— Бэшэ хаш. Хүдэлмэришэн гү, али коммунист һаа, 
Иванай каскые хагза буудахагүй һэ-н хаш!

— Зай, нүхэд, ээлжээгээр амараябди.  һүни дааба- 
ряа дүүргэхэ хэрэгтээ бэеэ бэлдэхэ хэрэгтэй,— гэжэ 
дурадхаад,  Иван харуулда һуухаа зэһэбэ. — Таанад ун
та ад абагты.
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Днепр... Сэнхир номин мүрэн. Тойроод аали номгон 
гээшэнь. Уһаншье салгиданагүй гэхээр.

Днепр... Дгууехэ мүрэн. Ye сагуудай амисхаал бэе- 
дээ шэнгээһэн мүрэн. Үни холоһоо урдаһан долгито 
замдаа олоной зоболоп хэды үзөө хаб!.. Зол жаргалтм 
ажаһуудалшье магтан дуулаһан дууниинь зүлгэ дай- 
даар гү, али таляан нугануудаар хододоо салгидан 
Х\{уряатаһа\н түүжэтэй. Запорожско 'хасагуудай буу 
һэлмын хангираан гү, али Петр хаанай сэрэгшэдэй 
илалтын һүртэ найр үргэн дэлюун эрьенүүдтэнь хэды 
зэдэлээ хаб!.. Хүбүүд, басагадые аршаанта уһаараа 
сүршэн, дайн байлдаанда мордохуулдагыить гү, алп 
дааган хүлэгүүдынь дали жэгүүрээр хуяглан үгэдэ- 
гынь түүхэ гэршэлэн үгэхэ ха юм.

Харуулда һууха Батын ээлжээн. Днепрэй саада 
эрьеын хулһан дээрэ һүүдэрэй унахада,  хүхэльбэ утаа- 
най зурууд зуруудаар һуунагтан тарахыень хүбүун 
элирүулбэ.

— Иван!— гэжэ Бата  Максимоьые түлхибэ.
— Юун бэ?
— Плужниковые һэреэ.

хлтандаа Батые шагнахаа зэһэнхэй:
— Баруун эрьеын һүүдэртэ хушагдаһан хулһаи 

дээгүүр хүхэльбэ утаанай зурууд харана гүт?
— Нээрээшье, утаан!.. Утаан!.. Хаанаһааб?— гэл- 

дэшэнэ тагнуу'лш ад .



— Блиндаж бии хаш!— гэбэ Бата.
—т Хаялши!.. Эндэ блиндажай байхаар газар үгы 

бшуу,— гэжэ Плужников ар-саба.
—  Үндэр хулһан соо сагаан шулуун гэлсээ хам- 

найбди. Блиндажай амбразура. Уһанай шорууһаа 
һаргаһандаа,  сайжа харагдана хаш.

— Тэдэ юундэ гал түлеэб?.. Өөһэдыгөө элирүүлхэ
гэжэ-гү?

-*• Хоолоо бүлеэдхэхэ гэжэ хулһа носооһ-он байжа 
болоо хаш!

— Тиихэдээ даабари дүүргэгдээ гэжэ тоолоод, ол- 
зологдоһон немецээ мүнөө һүниндөө штабтаа хүргэхэ 
гэлсэхэмнай бшуу?— гэжэ Плужников энеэхэ юм.

— Түроодүй үхибүүндэ түмэр үлгы бэлдэбэ гэһэн 
шамһаа удхатай,— гэжэ Баташье шодөөрөө наадана.

— Бидэнэй дунда тэнхээтэйшье, мэхэтэйшье, мэр- 
гэншье, хурданшье хүбүүд бии. Эдэ бүгэдэ хамтараа 
хадаа дайсДниие гарта оруулха бшуубди,— гэжэ П луж 
ников Б атаһаа  һаланагүй.

— Ши өөрөө ямарынь хабши?
— Би гү?.. Мэхэтэйнь!
— Иван?
— Тэнхээтэйнь!
—' Витя?
— Хурдаиийнь!
— Мэргэниинь хэн бэ?
— Бата, ши өөрөө бшууш!
Нүхэрэйнгөо үгын удхые тайлбарилхые хүсэһэн 

мэтээр хүбүүд дуугай болоод һуугаа бэлэй.
Саанаһаа  харлаһаар,  зунай һүни хүрэжэ ерэбэ.
Хүбүүд үсэгэлдэр һүни Днепрэй наада эрьеын хул- 

пан coo нюуһан онгосынгоо хажууда ерэнхэй.
— Зай, нүхэд,— гэжэ Кривоногов шэбэнээд, онго- 

соо түлхижэ, нүгөодүүлэйнгээ туһалам ж аар  уһа уруу



оруулһаар, дээрзнь гаража,  һзлюурэй орондо солдат 
хүрзэхэнүүдээрээ хүдэлгэжэ эхилээд бэлэй.

Хэды аалишье һаа, һэлюурдзлгэһээ гараһаы шол~ 
пюгоноон Батын шэхэндэ бүхэли хүүюуртэл дуулдаха 
юм. Саада эрье хүрэтэр дайсанда мэдэгдээгүй һаа!.. 
Тиигзэл йаа  хахад хэрэг бүтээ гэхэдэ болохо хаш. 
Бү мэдзһэй даа!

Онгосонь эды хурдаар урагшаа тзмүүлээшье һаа, 
мэлхзйдэл удаан шэнги. Бушуу урагшаа дабшыш!.. 
Бушуул дабшыш!

Одоошье саада зрье. Таптуулшад бүйэдөө хүрэтэ- 
рөө уһа ойможо, хулһанда онгосоо торгоод, шагнаар- 
хана. Амиды юукшье үгы шэнги. Бата  Витя хоёр тү- 
рүүлэн ябаадхибад. Нзгэ хэды сагай үыгэрэмсөор, 
хүлеэы' һагад хүбүүд шэхээ шулуунда няаж а  шагнаар- 
хаха юм. Тиигээд дайсан ерэбз гэһзн тэмдэг Батань 
үгөөд, хоюуландаа зэһзшэнхэй.

— Нэгэн!— гэжэ Кривоногов шэбэнзбэ.
Батыи бүхы бэе моысойжо, эрезн гүрөөһэн мэтэ 

дзэрэнь һүрэжэ буухаар шиидээ. Б аһ а  Витишье орой 
уухилнагүй. : -

Дайсанай харуулшан дүтэлжэл ябана: Нэгэ алхам!.. 
Хоёр!.. Гурбан!.. Алад гараж а  ябахын тзндэ нюдэ саб- 
итаха зуура йалгай гарайнгаа нюдаргые Бата  шэхэ 
уруунь байлгажа алдалуулаад  саашалшаба.  Бүхы һа- 
наандань блиндаж. Хоёр-гурбан алхам хэхэдэз, блин- 
даж ай  плащ-палатка үүдые хуу татаж а  хаянхай, до- 
соонь ороһоор;

— Хендэ хох!— гэжэ Бата  хашхаран сасуугаа, иэ- 
гыань байлгажархиба.  Нүгөөдыень Витя асалһаар, шз- 
рзэд гүйжэ гарахадань, Плужников Максимов хоёр саб 
шүүрзн- саашалбад.

Онгосодоо һуужа абаһаар,  түргэи урагш аа  шуумай- 
гыш гзжэ сэдьхзн, Бата  бүхы хүсөө монсойлгон хүдзлнэ.



Ракетэ һүниин харанхые хаха зүһэжэрхибэ. Эгээл 
энэ үедэ өөһэдыигөө эрьеын хүлһан соо онгосо орожо 
үрдеэ бэлэй. Ай, хүдэлхэ юумэн хуу хүдэлшэбэ: һо- 
монууд шууялдажа, снарядууд Днепрэй уһые сорго-
туулан тэһэрэлдэхэ юм.

Ракетэнүүдһээ үдэр шэнги һаруул. Тагнуулшад ур
гамал шулуудай саана хороно. «Олзошье» мэдээ орон- 
хой: шииганаһаар, нюдөө хараж а  захалаа.

«Олзоёо» штабта бүгэн хүргэхэ ёһотой гээшэ- 
бди,— гэжэ Кривоногов Ьанаата болобо.

— Өөһэдынгөө эрьедэ гаргажа шадаһан хадаа ба- 
раг хүргэхэ хабди,— гэжэ Бата  найдамтайгаар нэмэбэ.

Үүр хираалхаһаа  урда ядахын сагта нуугадаа хүрэхэ 
хэрэгтэй гэжэ тагнуулшад һомонуудай эшхэрээн соо- 
гуур урагшаа дабхиха баатай болоо һэн.
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Үсэгэлдэрэйхи нуугань. Буугай һомон соогуур арай 
хүрэжэ ерэбэд ха юм. Гэрэлтэ үдэр ерэжэ, саашаа 
ябахын яахашье аргагүй болоо.

«Олзо» немец хүхюутэй шэнги юундэшьеб эмни- 
сэгээхэ юм.

— Ээ, хүйхэр лэ бшууш * даа! Энээниие эдихэдээ 
мэдэхэш! — гэжэ Плужников нюдаргаа харуулха юм.

— Гараа гамна, оортзшни хэрэгтэй болохо,— гэжэ 
«олзо» сэбэр ородоор харюуеаба.

Ши ямар яһатан юмши?— гэжэ тагнуулшад нэ
гэн доро асуубад.

«Олзо» немец харюусахынгаа орондо, нюдэнһөе 
нулимса дуһалган, мэнэ мзнэ уйлашахаар байна хэ- ' 
бэртэй.

Харыт, тума яма болохыень... Ши юундэ шар-' 
хаагаа юмши?— гэжэ Плужников һаланагүй.

5. Воинская слава 65



Теэд немец бархирдаһаа бариж а шадабагүй, эр* 
хиржэ орошобо. Хүбүүдшье гайхалаа баранагүй: үнэн 
зүрхэнһөө бархирна гү, али зорюута балааш ална  гү?.. 
Сэлсэгэр нулимсануудай хасар уруунь шүрэтэн гоо- 
жохые харыт!.. Магад, үйлэ хэрэгуүдэйнгээ түлөө хэ- 
һээгдэхэм гэжэ айхадаа, уһа нюһанда баригдабалтай?..  
Али дахин байлдажа,  үхэхөө болёоб гэжэ сэдьхэл һаиаа- 
ниинь баяраар  дүүрэжэ, бархирдаһаа  бариха аргань 
һалаа  юм алтай?

— Бархирхадаа  бидэниие уяруулхаб гээ бшууш?— 
гэжэ' П лужников шүдөө |3'уубашье> хүдэлбэгүй.,

Эсэстээ тэрэ намдаба.
— Юундэ бархираабши?— гэжэ Иван аеууба.
— Бархирангүй байхын арга байна аал!
— Ш амайе сохёашьегүйбди... Занаашьегүйбди!.. Бар- 

хирха ямаршье ш алтагаан  шамда орой үгы хаш,— 
гэжэ Б ата  хөөрөөндэ оролсобо»

— Зүб лэ гээшэ!.. Теэд...
— Теэд... Орон нютагыемнай дээрмэдэжэ,"* хүн зо- 

нииемнай хюдаа бшууш. Хото һууринуудыемнай һан-^ 
даргааш... Айха һүрдэхэдөө, бархирха ёһоороо бархираа 
бшууш!— гэжэ Плужников шангарха юм.

— Тэрэньшье зүб гэел даа. Бэеэ сагааруулха я м а р 
шье баримта намда үгы..,

— Алалга тонолго хээ хадаа  шамайе сахадашье 
үлгэхэдэнь, хэлээ хазаад  байха ёһотой бшууш!.. — 
һүүлдэнь  нууга соогуураа Плужников ябасагаана.  (

Теэд Б ата  «олзо» немецтэ энэрхы сэдьхэлтэйгээр 
хандаха дураниинь булижа:

— Хаана ород хэлэ һураһан хүмши?.. Али Россида 
аж аһууһан  хүн хаяаш ?— гэжэ аеууба.

Плужников шүдөө зуужа шангаршаба:
— М анай газар уһан дээрэ тагнуулай аж ал  хэһэп 

хүйхэр бшуу! Ямар нэгэн айлшантай гү? али аха дүү-



тэйгээ хөөрэлдэһэн шэнги юундэ энээнтэй дуугарал- 
даж а  байгаа зомта!.. Хаана ород хэлэ һураһаниинь
бидэндэ хамаатай  бэшэ...

— Хаана ород хэлэ һураа  хүмш и?--  гэжэ Бата  
энээндэ тайлбари олохо хүсэлтэй бэлэй. 4

— Ород ХЭЛЭН МИНИН эхэ эеэгын, минии өөрым тү« 
рэл хэлэн!

Хүбүүд ород гэжэ этигээгүй байһан тула уһа бал- 
гаһандал дуугаа хуряажа, зариманиинь амаа  ангайл- 
гаһан шэгтээ зогсошоо һэн.

. — Тиихэдээ... Эхэ орондоо урбаһан шүдхэр 
бшууш!— гэжэ Плужников тогтожо ядана.

— Тон зүб!.. һүүлшынгээ1һомоор сохо уруугаа буу- 
даха аргаа  һалаһандаа  урбаһан лэ гээшэб!

— Худал!.. Худал!.).— гэжэ Плужников сухалаа 
багтааж а  ядана. — Эхэ орондоо урбаашадые иигэжэ 
хоөрэхыень һургана бшуу. Юундэ бэеэ сагааруулха 
баримтануудтай болоһониинь элитэ бшуу!

— Намайе  мүнөөшье буудыт, танай дуран. Би өөр 
тухайгаа хүнгэлэлтэ гуйнагүйб. Гансал...

— Юу хэлэхэ гээбши?— гэжэ дуугай һууһан Иван 
асууба.

— Фашистнуудые үшөө сохихо хүсэлэнтэй ябаһан 
хүм.

— Хайшан гээд?
— Манайхин намда буу барюулаад, дайсаниие 

сохихыемни эльгээхэ гэжэ бододогби!
Бата  захиран татажа,  «олзодо» хандаба:.
— Д айсанай 'һабарта хэзээ ороо хүмши?
— 1941 оной июль соо. Хилэдэ дүтэ. Гурбан хоног 

тулалдаад, олохоншье дайсаниие һалгаагаа  һэмдж 
Өөһэдөө гүйсэд хүреэлэлгэ coo тэмсээ гээшэбди: һомо 
хэрэгсэлнайшье гүйсэд шахуу һалаа  бэлэй. Би m ap
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хатаад, мэдээгээ табижа, дайсанай һабарта  орошоһон 
хойноо һэреэ һэм...

Бата  шэнэ асуудал табиба:
— Бидэнэй урдаһаа  хэзээ дайлалд аж а  ороо хабши?
— Таанар энээнэй «дабһалхые» шагныт даа, би 

унтахам,— гээд, Плужников сүүмхээ дэрлээд, хэбтэ- 
шэнэ.

— Энээниие хөөрэхэ болоо һаа, түүхэнь ута юм... 
Германи соогуур олон концлагерьнуудта зобооб, 1942 
оной үбэл зугадаад, немец нүхэдэй туһаламж аар ,  па- 
роходто һуужа, тэндэһээ тэрьедэхэ гэжэ байһаар ба- 
ригдаа Ьэм... Теэд концлагерьһаа тэрьедэхэнь хэсүү 
гэжэ ойлгоходоо, «Россие сүлөөлэлгын армиин» зэргэ- 
дэ ороод, тэндэһээ зугадаха гэжэ шиидэһэн хүм.

— Хэзээ фронт ерээбта?
— Мүнөө жэлэй июнь хүрэтэр һургуули хээд, эндэ 

ерэһээр арбаад  хонообди... Мүнөо һүни үүр хираанаар 
наашаа орохо гэлсэһэн хүмди. Харуулда байһан Дим- 
кэтэйгээ... Намтай блиндаж соо байһан немецые «ун- 
туулха» зорилготой һэмди...

— Юундэ үүр хираанаар орожо ерэхэ гэлсэһэн бай
га а бта?

— Бидэ боевой охраненидэ бшуубди. Эндэ хүнүүд 
ерэхээ болидог. Федоров гэжэ хүмнай үсэгэлдэр блин
д а ж  шадарнай танай снайперһаа һалаа.  Муу хүн һэн. 
1ииһэниинь болоо юм бэзэ,— гээд, тэрэ дуугаа хуряа- 
жа, солдат хүрзөөр гуталайнгаа улые хаха сохижо, 
гэлигэр саарһанда орёолтотой юумэ гаргажа задалба: 
тэрэнь Васильев Серёжын Комсомольске билет байгаа



ЗУРГА А Д А Х И БҮЛЭГ
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Блиндажда һубарин ороһон тагнуулшад иэгэн до- 
ро гарнуудаа үргэн ёһолоод:

— Нүхэр генерал!.. Танай дуудалгаар ерээбди!— 
гзжэ элидхэбэд.

Харюудань генерал бултанайнь гарнуудые адхажа,
МЭНДЭШЭЛНЭ.

Генёралай юундэ дуудаһые Бата  шагнахаа тэбдэнэ. 
Теэд тэрэнь, юрэдөө, яаранагүй хэбэртэй. Батын толгой- 
до олон юумэ һубарилдан орано: ямар нэгэн даабари 
дүүргэхэ захиралта үгэхэ гээ гү, али үсэгэлдэрэйхл 
«олзын>> түлөө баяр хүргэхэ гэбэлтэй? Тон харюусал- • 
гатай даабари үгэхэ гээл һаа, тагнуулшадые хаанаһаа-  
шье өөртөө дуудадагыень һайн мэдээжэ.

Генерал гэб гэнтэ мүр дээрэнь гараа табижа асууба:
— Бата, гэрээ һанана гүш?
Хүбүүн худалаар хэлэжэ шадабагүй:
— һанана!.- Ехээр һананаб!
— Би энээниие һайса мэдэнэб. Теэд гэртээ бусаха 

сагнай үшөө үды. Түрүүн фашистнуудые бута сохихо 
ёһотойбди... Дайсаниие дарахадаал  гэртээ бусаха хар- 
гымнай бидэндэ нээгдэхэ,— гээд, генерал блиндаж 
соогуураа нэгэ-хоёр алхална. — Зай, хүбүүд, эсээ гүт?

— Үгы!— гэжэ хүбүүд нэгэн даро харюусаба.
— Бү һайрхагты... Дэмы дуугаралдахагүй гэлсэе,— 

гээд, генерал ошожо һууба.
— Нүхэр генерал, асуудал һуража болохо гү?— 

гэбэ Плужников.
— Болохо.

— Нүхэр генерал, мүнөөхи «олзомнай» ородби гэ
жэ зүб хэлээ ха гү?



— Худалаар хэлээ гэжэ һанана аалши?
— Яажа мэдэхэб!.. Тагнуулшаншье байжа болохо 

бшуу.
— «Олзыетнай» Армиин штабта дамжуулаабди.. .  

Удахагүй хэн байһаниинь элирхэ... Зай, хүбүүд, мүнөө- 
дэртөө эндэһээнь сэхэ санатори ошожо, амарха боло- 
нот!— гээд, генерал һууриһаан бодобо.

— Теэд мүнөө, юрэдөө, ам арж а  байхаар car гээшэ 
а ал ? — гээд, Бата  генералые шэртэн харана.

— Амарагты гэхэдэ амарха ёһотойт. Энээн тухай 
ондоо хөөрэлдөөн болохо ёһогүй,—- гээд, стол дээрэ 
хэбтэһэн еаарһанууд оооһоо генерал юушьеб бэдэрнэ.— 
Санатори хорёод модо шахуу газарта.  Тэнхээ шадал

.кэмэжэ ерыт даа. Мүнөо ябахадатнай болохо...
Генерал хүбүүдэй гарнуудые барижа үдэшөө бэлэй,
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Амаралта!. . Амаралта!..  Амаралта!. .
Зүлгэ дайда аали номгон, дуураж а унтаһаншуу. 

Ургаса ногооншье һабиганалдан шэшэрэлдэнэгүй, ба- 
һал нойртоо баригдаа гү гэхээр.

Баташье аали номгон байдалда үлгыдүүлэн, сэсэ- 
гүүдэй хангалда һогтоһон мэтэ алхалж а  ябана. Сабхи- 
гүй нюсэгэн хүлнүүдынынье зали, аб аж а  амараа.  Ур
гаса ногоон хүлэйнь улые гэжэгээндэнэ, сэдьхэл дото- 
рынь нэгэл аятай шэнги. Бага  наһандаа  тэхэриһэндэл 
болоно. Тииһээр гэшүүнын гашуун үнэроер хаана урга- 
һыень та аж а  олохо гэһзндэл харааш алха  юм. Г.э- 
бэшье нохойн хэлэ оложо, гамтайгаар таһалан  сасуу- 
гаа, арш аж а сэбэрлээд, баруун гуяынгаа шархада 
табижа уяна,.. Энэнь арбаад  хоногой урда олоһон ол* 
зонь. Командирынь мэдээшье һаа, медсанбадта ошохые 
баадхаагүй бэлэй. Ж элһээ  үлүү хүйтэн халууниие ху-



баалдаж а,  нэгэ аягаһаа  эдеэлжэ, немец шолмосуудые 
хамта сохижо ябаһан хадаа шархатаһан нүхэрөө еаа- 
шань эльгээхэеэ зүрхэсөөшьегүй байжа болоо юм бэзэ. 
Теэдшье эмтэй домтой гэшүүнын гү, ал и нохойн хэлэ- 
нэй үгы һаа, Б ата  өөрөө үни хэбтэһэн гү, али алмайр- 
һан байха һэн хаш.

А маралтада  байһан гэрһээн нилээн холодоо. Бата 
гэдэргээ бусахадаа, нямняа, улаалзай,  хонхо сэсэгүү- 
дые түүжэ, хангал хоншуудань ханан ябана. Үшөө 
бадма ёнхобо харагдана аа гү?..

Наран  дайн байлдаанай боложо байһан зүг уруу 
баруулаа.

Бата  ая гангын хангалаар анхилһан добо дээрэ 
хэбтээд, нюдөө анина. Тиигэһээр дуурабал хэбэртэй. 
Бүлеэхэн һэбшээн хаеар дээгүүрынь эльбэхэдэл гэнэ.

Уданшьегүй ямаршьеб оёоргүй гүнзэгы нүхэ уруу 
унаж а ябахадал  гээд, Бата  амяа бүтэжэ, һэрижэ ядана.

— - Автомадым!.. Автомадым!..
Харюу дуулдабагүй-
Хүбүүн гүйжэ бодон гэхэдээ, юунэй боложо байһые 

ойлгобогүй: хүүеэн, хүнхинөөн, гансал тэһэрэлгэнүүд... 
Агаарта самолёдууд!

Б ата  санаториие бомбодожо байна гэжэ һаял ойл- 
гобо. Тиигээд лэ гэдэргээ, санатори тээшээ гүйжэ 
мэдэнэ. Б ата  нилээд гүйгөөд байхадаа, хэншьеб раке- 
тэ дэгдээжэ, хаана хайшан гээд бомбодохо тушаа до^ 
хёо угэнэ тэж э ойлгобо.

„«Аһаащ, эндэ дайсан, тэрээниие үгы хэхэ» гэжэ һа- 
нан сасуу, Б ата  халааһан соохи пистоледэйнгээ һомые 
ш алгаж а  үзэһөөр, ракетын дэгдэйэн тээшэ шамдана. 
«Хаанаһаа бии болоһон арьяатан хаб?.. Хайшан гээд 
тэрэниие гартаа оруулалтайб?..» Теэд дайсан миии һуу- 
жа үгэхэгүй, ами наһанайнгаа түлөө шүдэ ам аараа  
С’рохо байһаниинь ойлгосотой.



Санаториһоо модо шахуу зайтай газарта  байһан 
ганга ур>у ракетэ дохёо үгэжэ, дайсанай самолёдууд 
эгээл тзндэ «ашаагаа» һуладхаж а яарана.

Самолёдуудай баруулжаа тэхэримсээр, тэрэ дохёо 
үгэгшэ шүдхэр һэнгэргүйгөөр амаралтын гэр тээшэ 
шэглэбэ. Баташье баһа хойноһоонь ш ам дахаараа  бо- 
лоно.

— Дайсанай тагнуулшанай амаралтымнай гэрые . 
з а аж а  үгэһэниинь, бидэнэй зол туш аалдахадаа ,  бомбо- 
нуудаа хуу шахуу ганга уруу унагаагаа ,— гэжэ сэрэг- 
шэд шаг шууяа табилдаж а байбад.

— Ямар муухай дайсан хаанаһаа  бии болоо юм?— 
гэжэ Батын дахаж а  ерэһэн мүнөөхи хүн һэнгэргүйгөөр 
дуугарсагаана.

— Хари гэжэ даа!.. Шүдхэр лэ хадаа  шүдхэр ха 
юм даа!.. Арьяатган лэ хадаа  арьяатан ха юм!..— гэһэн 
хашхараанууд хойно хойноһоонь зэдэлхэ юм.

Батын хажууда Витя Иван хоёр бии болобо. Нүхэ- 
дэйнгөө дуугарха гэһые тохоногуудыень түлхижэ бо- 
люулаад, Бата  мүнөөхи хүнэй хажуудань ошоһоор:

— Гараа  үргэ!— гээд еахирба.
— Юун боложо байнаб?.. Юундэ гараа  үргэхэ бо

лоо хүнбиб?— гэжэ тэрэ һөөргэдэбэ.
Витя Иван хоёр халааһыень шалгаад, ракетница 

пистолет хоёрые гаргана. Үшөө ондоо юуншье олдобо- 
гүй.

Амаралтьин- гэрэй начальник майор, хаанаһаашьеб, 
бии боложо:

— Юун боложо байнаб?— гэжэ аеууба.
— Нүхэр майор!.. Дохёо үгэжэ, бидэниие бомбо- 

дуулхые һэдэһэн дайсан баригдаа!.. Ракетыицэ..:.-, Пи- 
столедынь абагты!— гэжэ Б ата  елидхэбэ.

— Докүментнүүдынь!.—  гээд, И ван  Ьарбайба.
Майор тэрэнииень иража,  нилээн хараад:

* .



— Хэш баряаб?— гэжэ хандаба.
— Дамчеев!
— Хаанабши, Дамчеев?
— Биб!— гэжэ Бата  сабиргайдаа гараа  абааш аж а 

ёһолбо.
— Бэрхэш, хүбүүн!— гээд, майор гарыень шангаар 

адхаба. — Нүхэр Дамчеев! Командованиин нэрэһээ 
баясхалан хүргэнэб!

— Совет арадтаа  хододоо алба хэхээр бэлэмби!
— һ а й н  даа, Дамчеев!.. Бомбонууд бидэндэ гэмтэл 

хээгүй. Нүхэд Дамчеевтэй адли һэргэг байгты!.. М а 
кай санаторишье фронт гэжэ ойлгогты!.. Зай, «хүндэтэ» 
Кошко хиналтада абтабат!.. Туужа абааш аад,  кар- 
церта һуулгаха хэрэгтэй,— гэжэ майор хүбүүд тээшээ 
дохёо һэн.

Иван тэрээниие iyyxa  һамбаандаа:
— Бата,  амархаа ошо!— гэнэ.
— Санаторидо ам арж а  байһан хадаа үшөө яаж а  

амарха хүн бэлэйб!— гэжэ энеэгээ һэн.

3

Генералай амаралта тухай хэлэхэдэнь, Б ата  энэнь 
ямар удхатай хаб гэжэ түрүүн тобойсо ойлгоогүй һэн. 
Харин мүнөөл знхэ тайбан эрхэ байдалда унтажа хэб- 
тэхэдээ, амаралтын хэды гэһэн һайн, хэды гэһэн хэ
рэгтэй байһыень мэдэржэ эхилээ бшуу.

Аали намдуу. Амгалан байдалдаа дашуурһан хү- 
нүүдэй олон ондоогоор хурхиралдахаһаа ондоо юун- 
шье дуулданагүй.

Мүнөө һүниин хоёр час. Түрэл Санагадань үни 
үүр сайнхай. Эжынь үхэрнүүдээ бэлшээхээ туужа га 
раа ёһотой; харин. эсэгэнь үглөөнэйнгөө үртэһэндэ 
гаража,  хажуурайнгаа эршые шалган, хүлһөө аршаха 
сүлөөгүй аж алланал  хаш.



Хэрбээ Бата  өөрөө нютагтаа һаа?.. Абаяа амаруу- 
лаад,  үбһэ хуряалга дээрэ өөрөөл хүдэлхэ һэн. Үшөө 
Зэдэ голой тулануудые хахуулидажашье ябахадаа  бо- 
лохол һэн. Теэд тула тиимэ бэлээршье баригдадаггүй 
ха юм. Эгээл шухалань хадаа мэхэлжэл шадаха хэ- 
рэгтэй: амиды хулгана уһан дээгүүр тамаруулхадань, 
суранзанда татуулһандал тулашье нам н аж а  орохо...

— Бата, һэришоо гээшэ гүш?— гэжэ шэбэнэн, ба- 
руун тээхи орон дээрэһээнь Витя үндыбэ.

— Үгы, һэреэгүй хаб!
Хүбүүд хоюуландаа энеэлдэшэнэ. Фронт дээрэ, дайн 

байлдаан соогуур, иигэжэ энеэлдэхэ сүлөөшье гэжэ 
байдаггүй ха юм.

— Витя, юуншье гэһэн хои-жэн, аалин гээшэб... 
Орой этигэхээр бэшэл!

— Зүб даа, Бата!.. А маржа байнабди гэжэ, нээрээ- 
шье, этигэхээр бэшэ гээшэ!

Нилээн дуугай хэбтэбэд.
— Витя, дайнһаа бусаад, юугээр хүдэлхэбши?— 

гэһээр, Бата  тохоноглон үндыбэ.
— Би гү?.. Ордонуудые барихаб!.. Ши?..
— Ямаршье аж ал һ аа  арсахагүйб: эмииг жороону> 

дые ургалан һургахаб, уужам таладаа  таряашье ур 
гуулжа болохоб!..

Үүдэн түрд гэжэ дэлигдээд, хашхараан соносто- 
шоно:

— Трево-о-г-оо!.- Трево-о-г-оо!..
Хүбүүдэй ж агсаалда  гараад  байхадаиъ, үшөөл 

зунай наран гараадүй байгаа бэлэй.
Санаториин начальник ж агсаалай  урда бии . боло- 

жо, сэоэгшэдые амаршалаад:
— Армиин штабһаа  яаралтай захиралта абтаа!.. 

Таанадые частьнуудтатнай бусааха тухай!.. Фронт дээ-



рэ ехэ юумзн болохонь. Дайсаниие һайсахан сохёо- 
ройт, хүбүүд!— гэһэн хойноо, сзрэгшэдые тойруулан 
хараад, нэмэбэ: —Мүнөөхи ахалагша лейтенант Кошко 
гээшэмнай үнэн сэхэ - хүн байшоо... Дайсанай бомбо- 
нуудые олон удаа хии талада  хаюулһан гэжэ элирээ.

— Нүхэр майор, (,ахалагша лейтенант Кошкотой 
уулзажа болохо гү?— гэжэ Бата  зүрхэлбэ.

— Болохо!.. Старшина!.. Кошкые ерүүл даа!
— Мэнэ гэһээр!
Уданшьегүй ахалагш а лейтенант бии болобо. Үсэ- 

гэлдэрэйхидөө орходоо тиимэ урбагар шара бэшэ, 
юрын лэ ород хүн байба. Тэрэ хүйтэншье шэгтэй бэшэ, 
нюдэндэ нэгэл дулааханаар  харагдана.

— Зай, мэндэ хүбүүд!
— Мэндэ нүхэр ахалагша лейтенант!.. Хүлисэл гуй- 

набди!.. Алдуу болоо!— гэлдэбэ хүбүүд.
— Хүбүүд, ямаршье алдуу болоогүй. Нүхэр Дамчеев 

уялгаа дүүргээ, тон зүбөөр дүүргээ. Дамчеевэй нүхэд- 
шье баһа зүб байгаа. Хэмнайшье илалтьин үдэр ойр- 
туулхын тула иигэжэ ажал  хэнэ ха юм даа.

— Нүхэр ахалагша лейтенант!.. Дайсанай самолё- 
дуудые я аж а  танинат?— гэжэ Бата  һаланагүй.

— Абяагаарнь!.. Зай, баяртай, хүбүүд!— гэжэ ёһо- 
лоод, дүтэлжэ ерэһэн хүнгэн машинада һуужа, ахалаг
ша лейтенант Кошко сааш алаа  һэн.

— Машинануудтаа!—:гэһэн майорой захиралта 
соностожо, хүбүүдшье гүйлдэжэ гарабад.

Бата  Иванайнгаа мүрһөө түшөөд, машиньин гүй- 
дэлдэ үлгыдүүлэн, һаж ан  һагад һуухадаа, ахалагша 
лейтенант Кошко тухай олые һанана: үдэшэ ганга соо 
һалгааһан бомбонуудынь город дээрэ гү, һуурин coo 
унаа һаа?.. Г ар за  гайнь гү, али хохидолынь!.. Тоолохо, 
хэлэхын ямаршье аргагүй. Ахалагша лейтенант Кощ- 
ко бол он тэрэнэй хүнүүд хэды олон һууринуудые б а



городуудые һандаралгаһаа  абараа  хаб!.. Хэды олои 
хүнүүдэй ами и ah а хамгаалаа  хаб?.. Өөрөө бомбып 
тэһэрэлгэдэ орожо, хосорон һалахаһаа  айгаагүй ха 
юм, Ёһотойл баатар гээшэш, ахалагша лейтенант 
Кошко!

ДОЛООДОХИ БҮЛЭГ 
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Алхам бүхэндэ ехэ буунууд. Танкн^уд... Тэдэнэр 
дохёо хүлеэнэ ёһотой. Оршон тойрон хон-жэн, аалин.

— Бата,  ши юун тухай бодонош?— гэжэ П луж ни
ков толгойгоо үндылгэбэ.

— Шинии толгой соо ороһон бүхы юумэн хуу МИНИН 
тол гой соо хаш!

Иимэ харюу хүлеэгээгүй Плужниковто дуугай бай- 
ж а  үгэхэһөө ондоо юуншье үлөөгүй ха юм.

Ш архатаһан  командирыень мэнэ һая һэлгэһэн лей
тенант Петров хүбүүдые суглуулаад:

— Би баабайһаа  ерэбэб... Гансал дохёо хүлеэхэ 
сагнай үлөө... Иван, Бата, Витя таанадай тээсгэн 
Днепр гаталжа,  «олзо» асарһан газараар  Днепрые 
манай взвод түрүүлжэ гараха...

— Ехэл һайн бшуу!— гэжэ Плужников лейтенан- 
тые таһалдуулба.

— Хаанаһаа  һайн, мууень мэдээ хабши?!— гэжэ 
Бата  тэрээнэй соробхихо, собжогоноходо дурагүйдэиэ.

— Хүбүүд, бү арсалдагты!.. Дүрбэн онгосо хулһан 
соо нюугдаихай. Бүрымсөөр тиишэ дүтэлэн ошохо- 
бди... — гээд, Петров нилээн хүбүүдээ шарайшалаад,  
түгэсхэбэ. — Я аж а  байлдаха тухайгаа намһаа йургаал 
абахагүй ха юмта даа.



Днепр шадар һүни орой мэдэгдэнгүй хүрэжэ 
ерэбэ. Харанхы балай. Юуншье харагда-нагүй. Гансал 
сэрэгшэдэй шэбэнэлдээн Батын шэхэндэ хадуугдана, 
Тэдэнэр баһал һүниигн хараихыгаар халхабша хэн,, 
Днепрэй хулһа уруу ерэжэ, шургажа байгаа юм бэзэ.

Хабхар һүниин бүлеэхэн һэбшзэн Батын хасарые 
таалан һагад  эльбэхэдзнэ. Зсэһзндээ хүлзрһэн хүбүүд 
Днепрэй тунгалаг уһаар сүршэн һэрюусэнэд.

Хаанашье абяа шэмээн үгы. Хүбүүдшье ехэ хүдэ- 
лөөнэй урда өөр өөрынгөө бодолдо, Днепр мүрэнэй 
долгиндо үлгыдүүлэн дуураиа гээшэл хаш. Хуу дуу- 
гайнууд. Гансал Батын шэхэндэ уһанай шолшогонохо 
ямар нэгэн хүгжэмэй аялга һануулна. Зүгөөр хүбүүн 
тэрзэнһээ ду>ража, нюдөө анина. Нэгэл аятай, нэгэл 
жэгтэй шзнги. Тиигэһээр бүхы юумэн мартагдаһандал 
тарашана. Тунгалаг уһатай Зэдэ голоо хээр морёороо 
гаталхадал болоно. Эжынь гараараа  даллана. һ ай н  
ябаж а  бусахые юрөөнэ хаш. Юуншьеб хэлбэгэд гэхэ- 
дэл болоод... Бата  һэришэбэ. Зүүдэлээ бшуу.

— Витя, унтаха дураншни хүрэнэ хаш?— гэж:з Бата  
һаж аһан  нүхэрэйнгөө тохоногые түлхинэ.

— Нээрээшье, унтахада гоё гэзшэ. һ а ж а д а һ а н  
хүрэнэ.

— Толгойгоо уһаар сүршыш!
Витя толгойгоо уһанда сохюулна.
— Харуулшадһаа бэшэмнай унтаад абабал һайн 

хаш!.. Үглөодэрэймнай ажал ехэ ха юм. Амарая!.. — 
гэжэ Бата  дурадхана.

— Болохо!.. Болохо!.. Уптагты!— гэжэ Петровшье 
Батые дзмжэбэ.

Баһал  аалин байдал тогтоно.
Бата  оройдоо сурамшье гэнэгүй: үүр хираанаар

добтолгодо ороходонь, тэрэ эрьедэнь тэдээниие юун 
хүлеэжэ байха хаб?.. Эсэргүүсэлгэ хэды шэнээн үзүүл-



хэб? Власовецууд байгаа һаа, түрүүшыы сохилтоһоо 
хэзээшье абаһаар  бэеэ тушаахагүй хаш... Эндэ таабари 
зүйлнүүд үшөөл олон даа. Днепр мүрэнэй шэбэнээн- 
шье хүрэтэрөө таабари ха юм.

Зүгөөр Днепр ш ааяһан  зандаа. Үндэр хулһадынь 
шагнаархан, уһа уруу ганхалдан, амтан нойртоо диил- 
дэжэ, һаж аһан  хэбэртэй.

Гэнтэ огторгойдо эшхэрэлдээн соностоод, газар 
дайда хүжэ хүнхинэшэбэ. Иигэжэ мүнөөхи болохо 
ёһотой юумэн болохо ёһоороо эхилбэ хаш!

Тагнуулшадшье онгосонуудтаа һуужа, Днепр мү- 
рэнэй зөөлэхэн долгиндо нэшүүлһээр, урагшаа ша.мда- 
шабад. Дайсаншье туулган түмэрөөр угтаба.

Хүбүүд уһа гаталжа,  дайсаиай траншей уруу сү- 
мэрэк оробод. Баташье тээсгэнэйхи блиндажайнгаа 
үүдэ уруу хоёр граната дээрэ дээрэһээнь шэдэсэгээ- 

. гээд, нууга соогуур фашистнуудые хиргаһаар шуумай- 
шана. Автомадайнь сэмгэн халашоо, гарнуудыень 
хайрана. Нэгэ нугаляагай саана хорёод хүбүүд raip- 
нуудаа үргэнхэй:

— Бидэ бэеэ тушаанабди.- Бидэ ородуудбди... Офи- 
цернүүднай хүлигдэнхэй!— гэжэ элидхэбэд.

— Таанадые хуу буудаха хэрэгтэй бшуу,— гэжэ 
Плужников хамагһаа  түрүүлбэ.

— Буудахашье танай дуран... Ямаршье ушарта 
бидэнһээ буугай һомон холодохоо болёо,— гэжэ хир- 
бэгэр хара һахалтай үндэр хүниинь хэлэбэ.

— Хэн эдээниие тушаахаа  абааш ахаб?— гэжэ Пет
ров хүбүүдтээ хандана.

— Нүхэд, нэгэ гуйлта шагныт: саашанхи траншей 
соогуурхи манай олонхи хүбүүд бэеэ тушааха зорил- 
готой юм. Тэрэ хүсэлыень бэелүүлхэ болоо һаа, ехэл 
һайн һэнта!— гэжэ мунөөхи һахалтай үндэр хүн хан- 
даба.



— Өөһэдынхидөө таниха хадаа  өөрөө бидэнтэй 
ошолсо,—- гэжэ лейтенант Петров захираад, һүүлдэнь
автомадаа дээрэ үргэжэ х а ш х а р б а : — Хүбүүд, ураг- 
шаа!
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Днепр мүрэнэй баруун т а л ы н ; тосхон >ба городууд 
хойно хойноһоонь дайсанай һабарһаа  сүлөөлэгдэжэ, 
богоолшолгын гэнжэ нюргаи дээрээ мэдэрһэн совет 
хүнүүд баатарлиг сэрэгшэдээ хани халуунаар угтажа, 
илалтада уряална.

Сүлөөлэгдэһэн Коростень, Ровно, Владимир-Волын
ский боло^ үшөөшье олон город, һууринууд сэрэгшэдэй 
хойно үлэбэ.

Сэрэгшэ хүбүүдэй илалтын баярые бэе дээрээ мэ- 
дэржэ ябаһаниинь эли ха юм. Тиихэдэ Бата  добтолгын 
бүхы хухасаа соо һайнаар тулалдаһа-ндаа, уялга 
үүргэеэ дүүргэжэ шадаһаиаа ,  эхэ эсэгынгээ нэрэ нэр- 
лүүлхээр ябаһанаа  һайса ойлгожо, баяртай гэшхэлнэ: 
дайн байлдаанда ороһон түрүүшынгээ үдэрнүүдтэ 
Һомонуудай эшхэрхэ бүриһөө айдаг аад  лэ ,мү,нөө 
аадар мүндэртэл адхаржа байһан туулган һомоеуудта 
даданхай агша. Байлдаха тумаа онол аргань дээшэл- 
жэ, ямаршье дайсанһаа сухарихаа болёо.

Зүгөөр Коростень городой дэргэдэ... Энэ ушар Б а 
тын ой ухаанһаа  огто гарадаггүй. Тэрээнэй зүүн хүлэй 
шэлбын зөөлэн мяхые дайсанай һомон ходо сохин га- 
раа һэн. Фляга соохи спиртээрээ шархаа угаагаад, 
боол^о ороо юм. Плужников тэрээнииень обёороод, хо- 
ло урид гараш аһанаа  гэдэргээ гүйжэ ерээ. Эгээл энэ 
үедэ газар дороһоо гараһандал  зүһэ буруу хүнүүд бип 
болоод, тэдэ хоёрые хүреэлжэ оробо бшуу. Украинска 
националистнууд бендеровецүүд гэжэ хубсаһа хуна- 
раарнь Бата  абаһаар таняа ха юм. Тэрэгүй һаа юун



болохо һэм?.. Ой сооһоо юрын совет хүнүүд гараа гэжэ 
һанаа һаа, тэдээнэй һабарта  орожо магад һэн. Тиигээд 
хүбүүд окоп соо орожо үрдеэ. Энэнь юунһээшье үлүү 
байгаа. Тулалдааншье эхилшэбэ хаш. Үхэһэн дайсаиай 
снайперска винтовко нууга >соо хэбтэжэ, Батыы гарта 
ороо ха юм: буудаһан лэ дайсаиаа тарайлгаж а  мэдэнэ. 
Тиибэшье бендеровецүүд хаш харалдаж а,  тухаа барана:

— һэегүй хосорхоһоонь урид бэеэ тушаагты!.. Too- 
hoiH боложо хосорхот!

— Нохосууд!.. Үшөө бэеэ тушаагты гэхэбты!— гэжэ 
харюудань Бата  хашхараад, мэргэн снайперскаар гүй- 
жэ ябаһаншье, хэбтэһэншье шүдхэрнүүдые түүнэ. Теэд 
дайсанай һомонуудшье шэхэнэйнь хаж уугаар  буужа 
байха юм. Плужниковшье ара талаһаань  ороһон нохо- 
суудые буудажа мэдэнэ хаш.

Бата  дайсаниие гранатьш хүрэхэ газарта дүтэлүүл- 
хэгүй гэһэн зорилго табинхай. Тиигээл һаа, һомондо 
дайрагдаагүй һаа, үшоөл тэдээниие сохихо, үшөөл 
олыень «жаргалайнь орондо» эльгээжэ шадаха  хаб 
гэжэ тэрэ шэбшэнэ.

— Бэеэ тушаагты!.. Тэрэшьегүй та хоёрой байдал 
найдалгүй болоо!— гэжэ байгаад өөһэдтөө найдангяар 
тэдээнэй хашхаралдахыень хэлэхэ гүт!

Теэд Бата  буудалгадаа обтобошье, бодолгодо 
абтаха сүлөотэй байгаа. Иигэжэ бүхэли взвод дай- 
сантай уулзаха, уш архаяа  урид мэдээ юм агша һаа, 
шархаашье боонгүйгөөр, нүхэдтэйгөө хамта урагшаа 
шуумайха һэн хаш! Үгы даа, энэ буруу. Ш архаашье 
бооһониинь болоо. Хэрбээ Дамчеев Плужников 
хоёртой эдэ шүдхэрнүүд уулзаагүй юм һаа, амиды 
мэндэ үлэжэ, дээрмэдэлгэ тонолго хэды хэхэ хаб!

Д айсад  даншье дүтэ орошоо. Хүбүүд тэдээниио 
автомадуудаараа  угтажа, хүлһэ уһанайнгаа гоожотор* 

тулана. Батын һүүлшынгээ дискые хэжэ байха үедэ



ара талаһаан ь  совет танкнууд бии болобо. Арбаад 
ша!хуу дайсаншье гарнуудаа үргэһөөр бодоо һэн-

— Плуг!.. Харыш, нохосуудай бэеэ тушаахые!
Хэншье харюусаагүй.
— Плуг!.. Плуг!..—гэһээр, Батын нууга соогуураа 

гүйжэ ошоходонь, нүхэрынь сабиргайгаараа буудуул- 
шанхай, амигүй аддалан хэбтээ һэн.

Танкистнууд хажуудань бии боложо асууба:
— Гансаараа  иимэ олые хүлһөөнь буулгаа гүш?
Бата  харюусахьин орондо нүхэрэйнгөө шаргал

үһые эльбэжэ, нюдэнэйнгөө нёлбоһо арш аж а ороһо-
ноо һайн һанана.

Н аранай  жаргаха  багта һэн. Бата  хүбүүдэйнгээ 
хоолложо байхада, Плужниковые танк дээрэ тээнхэй 
хүрэжэ ерээ бэлэй.

— Плужников яагааб?— гэһээр, Петров гартахи 
хилээмэ, колбасагаа орхижо, хажуудань ерэбэ,

— Нүхэрнай ^мүнхэршоо,— гэжэ ((Бата үлэ, 'мэдэг 
дуугараа  бэлэй.

— Хайшан гээд?
— Бандатай  баатарлигаар  тэмсээд...
— Тон зүб хэлэнэ: тагнуулшадтнай ёһотойл баа-

тарнууд шэнги тэмсээ... Гушаад бендеровецүүдые һал- 
гаагаа,  арбаадынь бэеэ тушаагаа,— гэжэ танкистнуу- 
дай «нэгэн Батын үгые таһа  дүүрэбэ.— Хоёр хүбүүд- 
тнай ёһотойл баатарнууд бшуу.

— Тиихэдэ бидэ хоёр хүбүүдээ «баатарай үхэ- 
лоор» гээд, гэртэхиндэнь дуулгаха тухай дивизиин 
штабта мэдээсээбди... Юун болохонь бэ?— гэжэ а х а 
лагша лейтенант һанаата  болошоо һэн.

— Тиигэжэ, дуулгаа хадатнай зуу наһа наһалха 
ха юм,— гээд, танкист Батын урдаһаа хаража,  нэгэл 
аятайханаар энеэбхилбэ.

Бата  хүбүүдээ тойруулан хараһаар асууба:
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— Байбородов Бейшалиев хоёр хаана хаб?
— Байбородов баатарлигаар  1наһа \6aipaa, харин 

Муса шархатаа!..
Батын досоо харлаш аха  шэнги болоод, дуугар.- 

ж аш ье ш адахаа  болин, нюдэндөө уһа гүйлгэн зогсошоо 
һэн: юуб гэхэдэ старшина Байбородов аха нухэрынь 
байжа, олон юумэндэ оөрыень һургаа, харин Муса 
эрхим тагнуулшадай нэгэн байхаһаа гадна, һайн 
нухэрынь бэлэй.

3

Хилэ. Эхэ оронойнь нангин хилэ.
Эгээл эндэһээ дайсан гурбан жэлэй саада  тээ Эхэ 

орондонь добтолон ороо, эгээл эндэһээ алалга хюдал- 
га эхилээ...

Гурбан жэл унгэроо. Энэ гурбан жэлые юунтэй- 
шье сасуулхаар бэшэ- Совет сэрэгшэд энэ гурбан 
жэлэй туршада дайсаниие сохижо һураа, тэрэнэй 
һанал хүсэлөө хэзээшье бэелуулжэ шадахагуй бай-* 
һыень ойлгуулаа; һээрынь һамна сохижо, гэдэргээ 
сухарихыень баадхаа.

Тагнуулшадай болон автоматчигуудай отрядууд 
дайсанай сухариха харгые хааха  даабари  абаад, ihyi-шн- 
дөө парашюдаар буунхай, мүнөө хилэ шадарай бухэ- 
жуулгэнуудэй тулоо усэд шанга тулалдаа  хэнэ. Хэдэн 
атаканууд гэдэргэ сохигдожо, нэгэ заа  зали гараба,

Сэрэгшэднай хаанаһаашьеб хилын эреэн баханью 
оложо, һүниндөө байрадань һуулгаа. Бахана  дээрэ 
СССР ороной һүлдэ тэмдэг—Улаан туг намилзаба.

Ахалагша лейтенант Петров дурамбайгаараа  ни- 
лээн хараад:

— Бухэли колонно дайсад хилэ тээшэ сухарижа 
ябана. һ ай с ах а н  угтахаар зэһэгты!— гэжэ захирна.

Командирам захиралта  нэгэнһээ нэгэндэ дамжуу-



лагдан, нууга соохи бүхы хүбүүд буу һомоёо, грана-
тануудаа шалгана,

Б аһ ал  ахалагша лейтенантын дуун соностоио:
— Танкнууд олон!.. Дүтэлүүлээд, ж агсаалһаа  гарга-

ха шухала-
— Айдаһан хүрэнэ,— гэжэ Бата  амалба-
— Нээрээ гээшэ гү, Дамчеев?— гэжэ Кривоногой

асууна. : ,
Нээрээшье, байлдаанай эхилхэдэ, Батын айда- 

һан хүрэхэ нэгэл жэгтэй юм. Теэд байлдаанай захал- 
хада, энэнь хуу дэгдэжэ, шүдөө зуужа орошодог 
бшуу.

Кривоногов асуудалдань нүхэрэйнгөө xapiov үгэ- 
хэгүйе мэдэжэ:

— Ямаршье байлдаанай урда иимэ байдаг гээшэ. 
Миниишье нюрга уруу дагж а  һүрэнэ,— гэбэ-

Дайсанай үсэд нэтэрүүгээр дүтэлхыень хэлэхэ 
гүт!.. Магад, манайхиниие хэдэн атакымнай һүүлдэ 
хосорон һалаа  гэжэ һанаа юм гү?.. Али манай гол хү- 
сэнДэ һамна зада сохюулхадаа, хилэ дабаж а ,  гэдэр
гээ сухарихаһаамнай ондоо юумэ үлөөгүй гэжэ ойл- 
гоо гээшэ гү?.. Энэ һүүлшымни бодол зүб гэжэ Бата 
һанахадаа ,  нэгэл жэгтэй хүхюун болоно.

— Пу^емётчигууд, солдадуудыень ^анкнуудһаань 
һ а л гааж а  буудагты!— тэһэи командирай захиралтын 
соностомсоор, десантнигуудай мэдэлдэ бии байһан 
найман «максимууд» нэгэн доро дуж аганалдажа,  
дайсанай колоннодо хоорсэгэнео боложо, хашхараан 
ёололдоон зэдэлжэ, унаха дуһахань хэм хэмжээгүй 
һэн. Д айсан  тиигээшье һаа, гээлтые гээлтэ гэнгүй, 
урагшаа зүдхэжэ мэдэхэ юм. Энээн дээрэһээ ямар
шье ушарта хилые дабаж а,  барүулха гэһэниинь эли- 
тэ хаш. Эсэстээ хүрэтэрөо сохилдоод, амиды үлөө- 
шэднай гаруужан гээд лэ, урагшаа тэгүүлнэд хаш.



— Хүүр дээгүүрнайл гарахаш!— гээд, Бата  хаж уу
дань туласа ерэһэн- танк уруу нэгэдхэжэ уяһан дүр- 
бэн гранатаа  шэдэбэ. Яашагүй ехэ тэһэрээн соносто- 
жо, танкшье байра дээрээ эрьелдэшэбэ. Экипажайнь 
люгһдэ һүрэлдэхэдэнь, Б ата  автомадаа дарабашье, 
зог гэжэ:

— Хенд хох!— гээдхинэ.
Теэд гараа үргэхэ хэшиье үгы: хуу мэргэн буу- 

далгаһаань  хосорһон байгаа.
Ойро зуурахана болоһон шамгахавд тулалдаанай 

үедэ дайсанай арбаад  танкнууд ж агсаал һ аа  гаргаг- 
даж а,  гурбаниинь бүтэн манай гарта ороод, хэдэн 
зуугаад дайсан үхэлөө оложо, тоо байгүй олониинь 
бэеэ тушааха баатай болобо бшуу-

Ахалагша лейтенант дурамбайдаад:
— Дайсанай колонно баһал иааш ал ба ,— гэбэ.
Б ата  Ковель городой түлеө болоһон байлдаанда

дайсанай танкые гартаа  оруулаад, тэрээнэйнгээ ехэ 
буугаар фашистнуудые буудаһанаа  һанаандаа 
оруулжа: <

— Нүхэр ахалагша лейтенант!.. Данкнуудаармь' 
нохосуудые өөһэдыень угтаха байгаа!— гэһэн дурад- 
хал оруулна.

— Тон зүб!— гэжэ нүхэдыньшье зүбшэнэ.
Танкистнуудшье, трактористнуудшье ябаһан  хү- 

бүүд бии боложо, бүтэн танкнуудта һуубад. Бата  тэ- 
дээнэй нэгэнэй ехэ буушан боложо, һуури эзэлбэ.

Д айсанай  ' к о л Ъ е н о д о  ’(ганкнуудшье, ехэ буунууд-. 
шье үгы байжа, манай хүбүүдэй жолоодоһон гурбан 
танкнууд фашистнууд тээшэ эрэлхэгээр шуумайжа, 

тэдээниие буудажа, няза д а р а ж а  мэдэбэ.
Эгээл энэ үедэ «Ура» хаш харалдаха  зэдэлжэ, ата- 

када бодоһон нүхэдынь дайсанай колонно бута сохи- 
хо хэрэгтэнь танкистнуудта туһалаа  бэлэй.



Волгын эрьөһэз Эхэ оронойнгоо нангин хилэ хү- 
рэтэр хэды ехэ зайе ябагаар тооной' гаталжа ерээ 
гээшэбиб гэжэ Бата  шэбшэнэ..- Дайн байлдаан соо- 
гуур!.. Аадартал  туулган соогуур!.. Тамын оёор соо- 
гуур!.. Хүн лэ хадаа  хэмһээ гадуур ехые тэсэхэ, хэмһээ 
гадуур бэрхэшээлнүүдые дабан гараха шадалтай хаш 
даа. Гэнтэ толгойдонь һанаа үнөөндэ ороогүй шүлэ- 
гэй бадаг ороодхибо:

Буряадууд урай угһаа буурал морёо унажа,
Уряалта дуугаа баян таладаа үргэжэ ерээ;
Басагад, хүбүүдэйнгээ зол жаргалые һунгажа,
Балсанта гарнуудаа ганзагада хүргэжэ ерээ...

Энэнь ямар уран зохёолшын шүлэгһөө хаб?.. Али, 
магад, өөрөө зохёожорхёо гээшэ алтай?.. Бата  нэгэл 
ондоохон абяанһаа  автомадаа зэһэн, зог гээдхинэ. 
Нүхэдьшьщье зогсобо. Зүб даа:  хүнүүдэй дуугарал- 
даха дуулдана. Теэд хаана хаб?.. Али хүл доронь ха 
гү? Хүбүүн шэхээ газарта няаж а  шагнаархана: зүб
даа, эгээл хүл доронь гэхээр газар доро хүнүүд бии.

— Хэд гээшэб?— гэжэ Витя Кривоногов бэеэ ба- 
рибагүй-

Газарта үшөөл шэхээ няагаад  хэбтэһэн Бата г а 
раа үргэжэ хэлэбэ;

— Үхибүүн бархирна хаш. Шалнагты!
— Бендеровецүүд эндэ шэбээлэнхэй... Манайхинай 

алад гараһан хойно жюрга уруумнай сохихо гэжэ 
шир1дээ гээшэ гэжэ һапанаб,— гэжэ Кривоногов шэ- 
бэнэбэ.

— Витя, юун дээрэһээ тиимэ тобшолол хэбэш?— 
г§жэ ахалагша лейтенант Петров аеууба.

— Немецүүд хэзээшье иимэ бүтүү ой соо шэбээл-



хэгүй. Айха ёһотой. Тиигээд лэ тиимэ тобшолол хэг- 
ДЭ1НЭ гээшэ.

— Дайсанай богоолшолго дсУро байхые хүсөөгүй 
нютаг зоной байра гэхэ байнаб... Үхибүүнэй бархир- 
Ьан ушар энээниие гэршэлнэ,— гэжэ Б ата  өөрынгөө 
һанаашые тайлбарилна.

Сайбар мананда хушагдаһан зунай үглөөнэй аали 
номгон байдал тунана. Командирайнгаа захиралтые 
хүлеэһэи тагнуулшадшье дуугайнууд.

Ахалагша лейтенант Петров хүбүүдээ тойруулан 
хараад:

— Нютагай зон байгаа гээшэ зүйтэй гээшэ ха. 
Теэд һэргэгтэ гарзагүй гэжэ нэгэн доро бү сугларая. 
Бата,  Витя, Иван!.. Ш алгаж а  үзэгты,— гэбэ.

Хүбүүдшье нилээн хүлеэлгээд, Иван Витя хоёр 
манан сооһоо бултайба.

— Зай, юун бэ?— гэжэ Петров угтаба.
— Гангын э^мэгтэ арбаад  үүдэн бии... Малай бай

ра байһан аад, амитай иэгэшье юумэн үгы,.. Магад, 
фронтын дүтэлхэдэ, ой уруу туужа абааш аһан бай- 
ж а  болоо...

Эгээл энэ үедэ бамбагар сагаан һахалтай үбгэн- 
тэй Бата  бии болоод:

— Ойн гүнзэгыдэ моридые м анаж а  байһан үбгэ- 
дэй нэгэн,— гэбэ.

— Үбгэжоөл, эндэ юун зоной байраб?— гэжэ 
Петров сэхэ тэрээндэ хандаба-

Үбгэи харюудань һалганаһан хоолойгоор:
— Таанар хэд юуд гээшэбта?— гэжэ асууба.
— Хубсаһаарнай танинагүй аалта?

— Хоёр Пара болоо ха. Пилоткануудтаа улаан 
одотой хүнүүд бии болоод, манайхин гэжэ хүхижэ 
байтарнай хахад малыемнай хамаран абаад, үгы бо-



лошоһон юм. Тиигээд лэ бидэ байраяа һэлгэжэ, эндэ
хоргодоо зомди...

— Тэдэ ородууд һэн гү?
— Сэбэр ородоор дуугаралдаха юм һэн-
— Үбгэжөөл, бидэнһээ айха хэрэггүй. Өөһэдын

зомди!..
— Айнашьегүйлдяа... Манайхин гү гэжэ этигэжэ 

яданалдяа ,— гээд, тэрэ бархиржа орошобо.
— Юундэ бархирба гээшэбта?.. Бү бархирагты!
'— Өөһэдынгөө Хүбүүдые харахадаа^ уйлангүй

байхын арга байна аал?..
Б атада  үндэр наһатай үбгэнэй эрхирэн орилхо нэ- 

гзл аягүй шэнги һэн.
— Эрэшүүлтнай хаанаб?
— Бүһэтэишүүлнай гү?.. Партизанда!..,  Немецүү- 

дые сохилсоно- Татай, одоо мартаад байналби!.. Хү- 
нүүд!.. Н а а ш а а  гарытээ!... Манайхин ерэ-э-э!

'һанги набта хубсаһатай үбгэд, хүгшэд бии боло- 
жо, тагнуулшадые тэбэриы таалаж а ,  бархиралдаха 
юм-

Баяр  бая<схаланта уулзалгашье дүүрэжэ, Петров 
ш табтаа  хаана байһан тухайгаа, даабаринуудаа яажа^ 

дүүргэһэн тухайгаа рацяар элидхэнэ. Тиигээд шта- 
бай захиралта  хүлеэн абаба.

«Мэнэ байтар ханха харгы дээрэ гарагты. Таана- 
дые хүсэжэ ерэһэн түрүү частьнуудаа угтажа, тэдээн- 
тэй хамта фашистнуудые сохигты».

— Вай, нүхэд, баяртай!.:1' Ажаһуудалаа; зохёохо 
сагтнай тулаж а  ерээ... Баяртай, нүхэд!— гээд, Пет
ров гараа дээрэ үргөө бэлэй.

— Баяртай,  хүбүүд!.. Дайсаниие дараж а ,  даагаа 
һүүлдэжэ бусаарайт!— гэжэ үбгэн юрөөн, тагнуул
шадые үдэшөө һэн.

Д айн  байлдаанай болоогүйдэл номгон. Нэгэл



жэгтэй, нэгэл гунигтай байдал тогтонхой. Тунгалаг 
арюун үдэршье энэ ,байдалдаа нэнгэһэндэл аажа'м 
дулааханаар ,  һажадаь дуураһаншуугаар үзэгдэхэ юм.

Батын сэдьхэлшье нэгэл гунигта баригдан, яаша- 
гүй һайханаар хүлгэнэ. Басаганай  мордолгоной н а а 
данда ошохо гэжэ түхезржэ байхадаа  сэдьхэлэйнгээ 
иимэрхүү байдалда ородогые хүбүүн мүнөө мэдэхэ- 

дэл гэнэ. Теэд түрэ хуримай урда тээхи басаганай 
нааданда хэды удаа ошоо гээшэ һэн хаб?.. Хоёр?.. 
Үгы, үгы!.. Гурба удаа  гээшэ һэн ха: нагасынгаа
басаганай н а а д а н д а /  үшөө абгынгаа басаганай..:  

Үшөө сугтаа һураһан нүхэр басаганайнгаа нааданда  
дайн байлдаанда мордохынгоо урда хэды гэһэн хатар- 
һанаа  гү, али дуулаһанаа һанаж а,  энеэдэһэниинь 
хүрэнэ. Ёохор наада хатархынгаа хажуугаар,  хүбүүд, 
басагад илгаржа, можо болоод, дуу буляалдажа, 
яагааш  һаа  бүһэгүйшүүлээ булиха гэжэ сүхэрхэш, Теэд 
бүһэтэйшүүл хододоол диилдэһэн байдаг һэн.

Бата  оөдоө хаража,  наранай элшын нам дулаае 
бэе дээрээ мэдэржэ, наартай бодолнуудта эзэлэгдэн- 
хэй хэбтэнэ.

Хажуудань Иваниинь, Витинь... Хүбүүдынь баран- 
даа  хэбтэнэ. Б аһ ал  хүн бүхэниинь өөр өөрынгөо бодол
нуудта эзэлэгдэнхэй хаш. Иигэжэ наранай гэрэлдэ 
жэгнэгдэн хэбтэхэдээ, ямаршье хүнэй толгойдо һай- 

хан бодолнууд түрэжэ, баяр золоор сэдьхэлыеш гэ- 
рэлтүүлдэг бшуу.

Гэитэ Батада  эжэлүүдгүй дуулаха дураниинь хү- 
рэжэ, түрүүн аман соогоо «Шуур-шуур дуутай» гэжэ 
үшөө үхибүүн ябахадаа  дуулажа,  үдэр һүниеэ бара- 
даг д^унайнгаа аплгые эшхэрэн гаргахые оролдоно. 
Теэд тэрэнь таатай  зохидоор гараж а  үгэнэгүй. Энээн- 
һээнь голхоржо хэбтэһээр, өөрөөшье мэдэнгүй Сана-



га шотаг тухайгаа һанаандаа  оруулһаар, гунигтай 
удаанаар  татажа,  дуулажа оробо:

Ганга мүрэнэй гургалдай 
Га зааха нуураа  жэргэнэл даа,

Газар нютагайнгаа холохондо  
Ганса зурхэм гажарнал даа.

Эжэл мурэнэй гургалдай 
Энээхэнүүрээ жэргэнэл даа,
Эхэ нютагайнгаа холохондо  
Эльгэ зүрхэм гажарнал даа...

Нүхэдынь барандаа үндылдэшэнхэй, өөр тээшэнь 
үлылдэһэи хэбэртэй. Юуниинь болоод, өөрыень гэтэ- 
шоо юм гэжэ гайхан, Баташье үндыжэ, нүхэдөо ша- 
райшалба.

— Бата,  дуула!.. Үшөө дуулалши!— гэжэ Иван 
амалба .— Яһала уйдхартай дуун гээшэ ха.

Бата  ехэл аягүйрхэжэ, нюур уруунь халуу бусал- 
ба: түрэл буряад дуугаараа  нүхэдэйнгөө анхаралые 
хандуулжа байһанаа ойлгоогүй бшуу.

— Уйдхартайшье гэжэ даа-.. Тон гунигтай дуун...
— Юун тухай дуун бэ?
Бата  нэгэ хэды соо бодолгото болоод:
— Түрэл тоонтоһоонь холо ябаһан хүнэй сэдьхэлэй 

байдал харуулйан дуун,— гэжэ харюусаба.
— Тиигээд лэ у’йдхартай шэнги соностоно ха. 

Ши мнай урданиинь юундэ дууладаггүй гээшэ Ьэм- 
ши?— гэжэ Витя асууба.

-—• Д уулаха  сүлөөтэй сагнайшье байгаагүй юм даа.
— Б ата  зүб хэлэнэ, нээрээшье, дуулаха сагнай 

бидэндэ байгаагүй. Дайн байлдаан... — гэжэ Иван 
Батые дэмжэбэ.

— Зүбьгнь зүб гээшэ гүб даа ,— гэжэ Витя зүб- 
шөөхэ ушартай болоо һэн.



Н А ЙМ АДАХИ БҮЛЭГ

; 1 

1944 оной намар.
8-дахи Гвардейскэ арми Демблин хотын хойгуур 

добтолгоо үргэлжэлүүлжэ,  Вислэ мүрэндэ дүтэлжэл 
байба. Т агн у у л ш ад 'Польшын газар уһые сүлөөлэлсэжэ, 
хэдэ хэдэн гайхамшагта тулалдаануудта хабаадахадаа ,  
нютаг зонтой нягта холбоо байгуулжа, дүтэ тойрон дай- 
санай ямар хүсэнэй бии байһые элирүүлээд, «олзолһон» 
немец сэрэгшэдые, офицернүүдые асуулта хэжэ, тэдэ 
мэдээнүүдээ сасуулжа үзөөд, өөһэдынгөо һанамжануу- 
дые болон дурадхалнуудые рацяар командованидаа хо- 
додоо мэдээсэнэ.

Тагнуулда гараһан Батын бүлэг үдэ багта гурбан 
дунда наһанай полягуудтай хүрэжэ ерэбэ.

— Эдэнэр командиртайгаа уулзуулагты гээд һалана- 
гүй... Үшөо ямар хэрэгтэй байһанаа  хэлэжэ үгэхэгүй 
ехэл һонин зон, — гэжэ Бата  элидхэбэ.

Зузаан  боролгы малгай магнайдаа хүрэтэр углаһан, 
хара  1һахалтай туранхай үндэр хүниинь ахалагша ' лей 
тенант Петровто сэбэр ородоор хандаба:

— Пан начальник, манай һууринай зон бидэниие 
таанарта  эльгээгээ...

— Ямар хэрэг гарааб?
— Манай һууринда малгайдаа улаан одон тэмдэгтэй 

солдадууд бии болоод, эд зөөрииемнай, адуу малнуу- 
дыемнай дээрмэдэнэ...

— Худалаар хэлэнэгүй гүт?
— Үгы... Эдеэ хоолоор хангаагүй һаатнай, хүсөэр 

абахабди гэнэ.
— Беидеровецүүд ха,— гэжэ Петров оорынгөө ту-



хайлһые хэлэбэ. — Танай һуурин эндэһээ хэды модоной 
газартаб? '

— Тон дүтэ!... Табан модоной газарта.
Ахалагша лейтенант дуугаа хуряанхай, урагша хой-

шоо алхалан, ямаршье шиидхэбэри абахаяа  ойлгожо 
ядаһандал  харагдана.  Һүүлдэнь Хара һахалтын шодэ 
уруу сэхэ ш агааж а  асууба:

— Нэрэшни хэн бэлэй? \
— Минни Людвиг!.. Энэ Стасик... Үшөө Феликс!..
— Пан Людвиг, тэдэ дээрмэшэд хаана байрланаб?
— Пан Левицкиин гэртэ!.. Тэрэмнай һууринаймнай 

помещик. Нютагай бүхы зон тэрээндэ хүдэлдзг. Тэрэ 
тон хомхой хүн, — гээд, Людвиг х ам араа  барижа үзөөд 
нэмэбэ:—Тэрээниие үни һалгааха шухала байгаа.

— Хүбүүд, юун гэжэ һананат?
— Иүхэр командир!.. Усадхахаһаа  ондоо юун байха 

гээшэб! — гэжэ Витя шүдөө зууба.
— Усадхаха!.. Усадхаха! ^
— Шиидхэбэри абтаба гээшэ. Людвиг, дээрмэшэд 

хамта хэдыб?
— Табяад... Тэрээнһээ олон бэшэ.
— Табяад?..  — гэжэ хэдэн тагнуулшад нэгэн доро 

дуугараадхина.
— Тооһоонь айна аалта?— 1эжэ Петров хүбүүдээ 

шарайшална.
— Миин лэ дуугараабди.. .
— Тиимэ һаа  һайн. Тэрэ тухай хүсэитэй нэгэнтэ бэ

шэ сохилдожо үзөө хадаа  ухаашье алдахаар  юумэниинь 
угы. Зай, шагнагты: Бата,  шинии булэг помещигэй гэртэ 
табигдаһан һахюул үгы хэхэ ёһотой; Витя, шинии бүлэг 
операциин дүүрэтэр һууринда ороһон, гараһан харгы- 
гаар хэнииешье газаашань табихагүйһөө гадна, һуурин 
уруу хэнииешье оруулха ёһогүй; Иван, шинии бүлэг по- 
мешигэй гэртэхи дээрмэшэдые. усадхаха болоно. Би



өөрөө Иванай бүлэгтэй ябалсахаб. Людвиг бидэнтэй 
ябаха, Стасик Вититэй, Батын мэдэлдэ ши, Феликс 
ябахаш. Д а а б а р и  ойлгосотой гү, нүхэд?

— Ойлгосотой!
— Ши, Стасик, хэнтэй ябахаа  ойлгоо гүш?— гэжэ 

ахалагша лейтенант хандаба.
Стасик толгойгоо дохибо. Людвиг Феликс хоёршье 

баһал дохибо.
— Хүбүүд, һүниин тэн багта сохилто хэхэбди. Бэл- 

дэгты, — гэбэ Петров.

2

Тагнуулшад үдэшэлэн тээ һууринда дүтэлжэ ерээ. 
Нарһан  тужа. Ханха харгышье холо хэбэртэй. Оршолон- 
то юртэмсэһөө оро һэегүй таһарһан  шотаг гээшэл ха 
гэжэ һанахаар. i

Харгын хоёр хажуугаар абар табар гэрнүүд орбойл- 
дохо юм. Гүбээ дээрэ онсогой ам яараа  оршоһок томо 
ордоной сонхонуудһаа гэрэл ошотоно.

Бата  Феликсын тохоногые түлхижэ хандаба:
— Помещигэй ордон хаш?!.
— Помещик!.. Помещик!— гэжэ Феликс гарнуудаа 

заыгасагааба.
— Мүнөө дээрмэшэд тэндэ унтаагүй хаш?
— Үгы, сэнгэжэ байна ёһотой.
Батын толгой соо нэгэ шэнэ бодол бии болоод:
— Таанар ордон соо ба газаань юунэй боложо бай- 

һые һайса адаглагты. Би командиртаа нэгэ асуудал 
шиидхэхээ ошоод ерэһүү,— гэһээр гэдэргээ гарана.

Петров Батын бии боломсоор аеууба:
— Юун болооб? I
— Дээрмэшэд мүнөө сэнгэжэ байна гэжэ Феликс | 

хэлэнэ. Мэнэ гэһээр сохилто хэхэдэмнай ямар хаб?



— Мэнэ гэһээр?.. Иван, ши юун гэхэбши?
— Сэнгэжэ байгаа һаань, юун арсаан байхаб!
— Людвиг, дээрмэшэд лабтай сэнгэжэ байна гү?
— Тиигэнэ. Шанга харуул табяатай  байха.
— Мүнөө ойлгосотой. Иван, би Батын бүлэгтэй 

ошолсохом. Ши мэнэ гэһээр сохилто хэхэ тухайгаа хү- 
ниие эльгээжэ, Витиин бүлэгтэ дуулгаха болоош,— гээд, 
Петров Бататай  урагшаа дабшаадхина.

Тэдэнэр харш ада  туласа  хүрэжэ ерэбэд. Гэнжэ хан-* 
гираад, нохойнуудай урагша хойшоо гүйлдэхэ Батын 
шэхэндэ элитээр дуулдаж а байба(.

— Нохойнууд!— гэжэ Дамчеев шэбэнэбэ.
Теэд Феликс ямаршьеб тэмдэг дээрэ дээрэһээнь үгэ- 

бэ. Уданшьегүй нэгэ томо овчарка бии болобо. Хой- 
ноһоонь үшөө нэгэн ерэжэ, Феликсдэ эрхэлэн гиинаба. 
Гиихэдэнь тэрэ тэдэ хоёрые гэнжээрнь хорёоһоо уяжар- 
хиба.

— Ш амайе яахадаа  эдэ шүдхэрнүүдшни танидаг 
юм?— гэжэ Петров асууба.

— Би эдээниие хооллуулдаг хүм... Мүнөө зам сүлөө 
болоо. Харуулда нэгэниинь байна. Нохойтой хадаа  һа- 
наа амар байгаа юм бэзэ... Харшын забһараар  орог- 
ты,— гэжэ Феликс дурадхаба.

Тагнуулшадай хорёо соо орожо үрдимсөөр, ордоной 
үүдэн дэлигдээд, нэгэ хүн бултайжа, бүдүүн хоолойгоор:

— Гринько!.. Нойршни хүрэнэгүй гү?— гэжэ һогтуу- 
шагаар асууба.

— Нюдэдни анилдана. Нэгэ хундага архи асаралши, 
Михайло,— гэбэ харуулшан.

— Харуулда байгаад, архи уужа яаж а  болохоб? — 
гээд, нүгоөдэнь гэдэргээ орошоно.

Б ата  харуулшанай хаана байһые Ьайса мэдэжэ аба* 
һан тула бэшэнээ дахуулаад, һэмээхэн дүтэлбэ. Юушье 
һэжэглээгүй харуулшан папиросоо зажигалкаар  носоо*



но. Бата  эгээл энэ үедэ һалгай шодаргаараа  зүүн шэхэ
уруунь буулгажархиба. '

Иванайшье бүлэг урагшаа сүмэрэн гаража,  ордондо 
ороодхибо. Тэндэ буугай дуунууд зэдэлжэ, сонхоор 
хүнүүдэй һүрэжэ буухада, Бата  автомадай һомо хайрла- 
багүй.

Богонихон тулалдаан хэдэхэн минутын туршада үр- 
гэлжэлөөд, гушаад дээрмэшэд хүлһөө буулгагдажа, хо- 
рёодынь олзологдобо.

Тарган шалхагар Левицкий:
— Пан, хайрлыт: эдэ дээрмэшэд хүсөөр манайда 

байрлаа.. .— гэжэ байжа ахалагша лейтенантда билда- 
гуушалжа орошоно.

— Таанар пан помещигэйдэ хүсөөр байрлаа гүт?— 
гэжэ ахалагша лейтенант Батын нюдарга эдиһэн ха- 
руулшанһаа аеууба.

— Пан Левицкий манай даргын худа урагынь боло
хо юм,— гэжэ харуулшан Гринько һалганаба.  /

— Гринько, ушар ёһо мэдэхэ хүн аад лэ, пан на- 
чальнигта худалаар ойлгуулжа байна гээш эш !— гэжэ 
Левицкий сухалтайгаар дуугараад, Петровой урда гар 
нуудаа дэлгэжэ байжа олон табые ш аш аж а  оробо.— 
Таанадай ерээгүй юм һаа, эдэ дээрмэшэд намайе, минии 
һууринай хүн зониие тоножо, салдагандамнай оруулха 
байгаа. Пан начальник, саг соогоо ерэжэ абарһантнай 
болоо даа. Хүреөл гээшэ. һ ай н  лэ гээшэ!

Ахалагша лейтенант помещигэй ш аш алгаһаа  хашар- 
жа:

— Людвиг!., һууринайнгаа  хүн зониие суглуулха за- 
хиралта үгэлши!— гэбэ.

— Болохо!.. Болохо!
Зоной сугларамсаар, дун сагаан толгойтой үбгэн га 

раа  үргэжэ:



— Пан старостаар Людвигые һунгаха дурадхал 
оруулнаб,— гэбэ.

— Людвиг!.. Людвиг!.. Людвиг пап староста болог!..— 
гэжэ сугларагшад заха захаһаань  хашхаралдаа һэн.

— Хүндэтэ иүхэд,— гээд, Петров үргэлжэлүүлбэ: — 
Таанар өөһэдөө иүхэр Людвигые старостаараа һунгаа 
хадаа, аж ал  хүдэлмэридэнь туһалж а байгаарайт. Л ю д
виг, боевой дружина бии болгогты: дээрмэшэдэй буу 
зэбсэг танай мэдэлдэ. Ямаршье аюул боложо болохо... 
Помещигэй зэмэтэй һаа, сүүдэй шиидхэбэрнин ёһоор 
хэһээлтэдэ оруулха эрхэтэйт!..

— Зай, нүхэд, боевой дружннада орохо дуратай- 
шуул гараа үргэжэ бэшүүлэгты,-— гэжэ Людвиг дур ад- 
хаба.

Гарнуудшье ургэгдэбэ. Людвиг табин хун гэжэ тоо- 
лобо:

— Людвиг, таанадта буу зэбсэг хүрэхэ. Дружинни- 
гуудаа гэр гэртэнь тараангүй, помещигэй гэртэ байлгаа- 
райт. һэргэгтэ  гарзагуй гэжэ һууринаа тойруулжа, ха- 
руул табяарайт.  Эдэ дээрмэшэдые бидэ аб ааш аж а  ту- 
шаахабди. Тонолго дээрмынгээ түлөо гүйсэд харюусаха. 
Зай, Феликс, бидэнтэй харгышан боложо ошохошии гү?
-— гэжэ Петров тэрээниие хар ааш ал ж а  оробо.

— Болохо!.. Болохо!.. Б и мэнэ гэһээр ябахаар бэ- 
лэмби!

— Зай, һайн даа!.. Нухэд, дахин уулзатараа  баяр
тай!— гэжэ Петров зондо дохибо.

— Амжалта  түгэлдэр бусаарайг!— гэжэ зон тагнуул- 
шадые. удэшэбэ.

Феликс эрхим һайн харгышан байшоо. Хаана ямар 
гангын, үгышье йаа шугын гү, али тужын бии байһые 
һайса мэдэдэг дээрэһээ хүнэй хүлөө табяагүй газараар 
тагнуулшадые дахуулха юм. Тиигэжэ Вислэ мүрэндэ 
наранай тээ дээрэхэнэ байхада тагнуулшад дүтэлжэ



ерэбзд. Тэдэнэр гоёожо байбагүй. Феликстэй хамта бү- 
лэг хүбүүд тагнуулда ошоод, уданшьегүй гэдэргээ бу- 
саба. |

— Вислын наада  эрьедэ дайсанай бүхэжүүлгэ гэм- 
гүйхэн хэбэртэй. Снарядуудай гү, али бомбонуудай амта 
нэгэ бага амсуулаад, атакада  бодоод, дайсаниие хоб- 
хо сохижо, наада  эрьеынь гарта оруулжа болохоор гээ
шэ!— гэжэ Витя өөрынгөө тобшолол хэлэбэ.

— Снаряд г ү / али бомбогүйгөөр юуншье болохогүй 
а а л ? — гэжэ Б ата  һанаата  болошоно.

— ДОТ-нууд олон. Танкнуудшье зоогдонхой. Хаа 
хаанагүй ехэ буунууд. Улаан гараар  бирагдахагүй г э э 
шэ.

Ахалагша лейтенант тамхи носооһонойнгоо һүүлдэ 
И ванда  х ан д аж а :

— Рацияа!. .  Штабтай хөөрэлдэебди. Тэндэ!һээ юун 
гэнэб тэрээгээр болуужамди,— гээд, тамхинайнгаа утаа 
дээшэнь үлеэсэгээнэ. (

Иван нилээн удаан штабтай хоорэлдөод, тэндэһээ үг- 
тэһэн захиралта  ахалагша лейтенантда һарбайба:

«Вислэ мүрэнэй наада  эрьедэ бүхэжүүлгын бии бай- 
һан тухай дуулгаһантнай ехэ Ьайн. Д айсанай  т а л аһ аа  
«олзо» абаха  шухала гэжэ тоолонобди. Өөһэдын һа- 
наагаар  ондоо ямаршье ябуулга хэхыетнай огтолон хо- 
ринобди. Бүхэжүүлгэ эзэлхэ гээшэ танай хэрэг бэшэ. 
Т аан ад  тагнуулшад байһанаа бү мартагты».

Петров унш аж а  дүүргэһээр:
— Ойлгосотой бэзэ, нүхэд!— гэбэ.
— Ойлгосотой!
— Тиигээ һаа  «олзо» абаха , даабари  Батын бүлэг 

бэелүүлхэ болоно... Бэшэмнай харуул табяад, амараг ,—- 
гээд, ахалагш а лейтенант тагнуулда гарахаа  бэлдэһэн 
хүбүүдэй гарнуудые бариж а үдэшэнэ.

Вислэ, мүрэнэй дэргэдэ хон-жэн.



Батын бүлэг Феликс харгышантайгаа  нэгэ бүлэнсэг 
с.оогуур һэмээхэн урагшаа дабшана.  Шэхэндэнь юумэнэй 
шолшогонохо абяан дуулдажа,  тэрэ бэшэндээ зогсохо
гэһэи тэмдэг үгөөд:

— Юуы шолшогононо хаб?— гэбэ.
— Уһан... Хэн нэгэн ш унгажа байгаагүй юм гү! — 

гэжэ тагнуулшадай нэгэн дуугарба.
— Энээхэн бүлэнсэг соо сөөрэм олон. Тиигэжэшье 

болоо,— гэжэ Феликс хэлээшыень зүбшөөхэ юм.
— Нютаг зон гү, али дай сад  гү?— гэжэ Бата  һэр- 

гылэп асуугаад, урагшаа хоёр-гурба алхаха һамбаан- 
даа  нэмэнэ:— «Олзо» абахаа  минии бүлэгэйхид түрүү- 
лэебди... Нүгөө бүлэгэйхид нэгэ бага хожомдоод, һэр- 
гэг ябаж ш  үзэг.

Батын бүлэгэйхид үлмы дээрээ гэшхээд тооной саа-
шална.

Зүб даа,  сөөрэм харагдана.  Хоёр хүн дундань шунга- 
на. Б ата  хүбүүдтээ зогсохо гэһэн тэмдэг үгөөд, хубса- 
һаниинь хаанаб  гэжэ х а р а а ш а л ж а  орошобо. Эрье дээ
рэ обер-лейтенант болон ефрейторэй мундирнуудтай хуб- 
саһан.

Тэдээнэй уһанһаа  гарахые хүлеэбэд. Үдэрэй халуун- 
да  хахахаа  һанаһан немецүүд наранай баруулха багта 
уһанда орохоо ерээ ха юм.

Хүбүүдые хараһаар ,  тэдэнэр нюсэгөөр гүйлдэжэрхи- 
бэ. Теэд автомадуудтай совет сэрэгшэдэй хүреэлгэндэ 
ороһоноо мэдэрхэдээ, тэдэ гарнуудаа үргөө һэн.

— Хубсаһагүйгөөр туугаад абаашае,— гэжэ Фе
ликс дурадхаба .

— Нээрээшье.. .— гэжэ тагнуулшад дарья табилдан, 
поляк нүхэрэйнгөө дурадхалые дэмжэбэд.

— Болохогүй. Бидэ дээрмэшэд бэшэбди,— гэжэ Б а 
та таһа  дүүрэбэ.

— Хүн зонииемнай хэды гэһэн муухайгаар дором-

7, Воинская слава 97



жолдог байһыень б.ү мартая ,— гэжэ тагнуулшад сухал- 
дана.

— Болохогүй. Хубсалаг!
Обер-лейтенантыи хубсалаад  байхада, хаапа энээ- 

ииие хараа  бэлэйбиб гэжэ Б ата  ойлгожо ядана. Тпигээд 
гэб гэнтэ: I

— Ганс!— гэжэ хашхарба.
Обер-лейтенант шодөө ехэ болгон, гайхан татаба .
— Юундэ харюусанагүйбши?!—Аяар тэрэ дүшэн хо

ёр оной намар «богоолнууднай» болоо гээшэт гэжэ һүр- 
хэйтөө бэлэйш!.. Үшөө Близнецы станцида тагнуулаар 
ороод ябахадаа ,  шамайел хараа  һэн хаб!..— гэжэ Бата 
шангарна. г

— Н ам айе  «олзолһон» тэрэ монгол гүш!.. Волго 
ш адарай  тулалдаан  сооһоо я а ж а  амиды гараабш и?— 
гэжэ тэрэ убайгүйгөөр дуугарж а оробо.

— Минин амиды гараһан юуншье бэшэ, манайхинай 
тэндэ асари ехэ илалта туйлаһые ши һайн мэдэнэш. 
Дүрбэн зуугаад мяпган немец солдат болон офицернүү- 
дэй бэеэ тушааһые ши баһал мэдэиэш!..

Обер-лейтенант энэ уш арта  дуугай.
— Ш амайе  дивизиин штабта а б а аш а ж а  тушаахыень 

эльгээгээ бэлэй. Ши хайшан гээд тэрьедэхэ аргатай бо
лоо хабши?— гэжэ Бата  хажуудань туласа ошобо.

— Снарядууд тэһэржэ, харуулшадни хүлһөө буугаад, 
би амиды гараха, тэрьедэхэ золтой байгааб.

— Тэрэ дүшэн хоёрдохи ондо Гитлерэй илалтада 
гүйсэд этигэнги ябаа  бэлэйш! Бүхы дэлхэйн хүн зониие 
богоолнууд болгохо хүсэлтэй бэлэйш! Мүноо юун гэхэ- 
шни хаб?

— Гитлер һалаа!..  Гитлер капут!.. Германн капут!..
— Зай, хүроө!.. Мүнөө яба... Волгоһоо энэ хүрэтэр 

амиды ерэһэн хадаа,  ефбейторһээ обер-лейтенант хүрэ- 
тэрөө ургаһан хадаа  олые мэдэхэ ёһотойш,— гээд, Бата



амияа  аб а ж а  үргэлжэлүүлбэ.— Уураг тархиһаашни 
угаар гараа  ёһотой... Т аан ад  шэнги фашис дээрмэшэдые 
Берлин уурхай соотнай бута сохихобди. Ойлгосотой бэ- 
зэ?.. Энээн тухай шамда Волгын эрьедэ хэлээ һэм.

— Гитлер капут!.. Германи капут!— гэжэ фашист
һалганаба .  \

-— Зай, ябагты мүнөө!— гэжэ Б а т а  хүбүүдтэеэ тэ- 
дээниие туужа абаашаба.

Ю ҺЭДЭХИ БҮЛЭГ 

1
о

8-дахи Гвардейскэ Арми Польшын хото, һууринуу- 
дые удаа  дар аа  сүлөөлэлсэжэ, асари ехэ добтолгонуу* 
дай түрүүшын зэргэдэ ябана. Волгын баатарнуудые хаа  
хаанагүй баяр баясхалантайгаар угтажа, ам ж алта  илал- 
тануудта уряалһаниинь хэлэлтэшьегүй мэдээжэ ха юм.

Б ата  сэрэгшын хубсаһатай, санитарна сүүмхэтэй б а 
саганай тагнуулшадта дүтэлжэ ябахые хараад  ухаа 
алдаж архиба .  Гурбан үдэрэй саада тээ зүүн хүлэйнгөө 
зөөлэн мяхые соо буудуулжархиһыеиь али нэгэ аргаар 
мэдэжэрхёо гээшэ гү?.. Тиигээд лэ медсанбадта гү, али 
госпитальдо эльгээхэ гэжэ ерэбэ хаш! Хэрбээ тэрэ б а 
саганай дүтэлөөгүй һаа, магад, Бата  шархынгаа үбшые 
ойлгоншьегүй я б аж а  болохо һэн. Харин мүнөө тэрэнь 
шэмшэрэн байжа, ямаршьеб даа  үбшэнтэйгөөр яншана. 
Шүдоө зуужа, юунэйшье болоогүйдэл ябахые оролдоно.

Золынь тудахадаа,  дүтэлжэ ябаһан басаган гэдэргээ 
эрьеэд, сааш аа  хайшаашьеб ябаадхина. Одоол Батын 
хүхидэһэн хүрзягэ, арайл дэбхэрбэгүй. Госпитальнууд- 
та хэбтэхэ гээшэ, нүхэдһөөнь хахасаха гээшэ Батада  
юунһээшье хэсүүгээр һанагдадаг.  Тиимэһээл шарха ту- 
хайнь өөһэдынь хүбүүдһээ ондоо хэншье мэдэдэггүй.



Мүнөө Б ата  тэбдэжэ, мотоциклынгаа хажууда  хүрэжэ 
ерэбэ. Зүгөөр тэрэ басаган дороһоо гараһандал  нэгэ мэ- 
дэн гэхэдэнь, хажуудань зогсожо байба ха юм.

Хүбүүнэй шорга уруу хүйтэ д ааж а ,  үһэниинь зарии- 
хадал гэбэ. Д айсаитай  улаан ню ураараа  уулзаадшье 
байхадаа,  иигэжэ айдаггүй юм һэн. Бомбоиуудай гү, 
али снарядуудай тэһэрээн дорошьё ороходоо, аминиинь 
мүнөөхидэл адляар улад аа  ородоггүй. Хүреэлгэдэшье 
байхадаа,  тэнсүүригүй байдалда  орожо үзөөгүй бэлэйл.

Бата  басаган тээшэ толгойгоо залаад ,  юундэ ерээ 
хаб гэжэ шэнжэнэ. Теэд юушье тобойсо элирүүлхын 
ямарш ье аргагүй байба.

Тагнуулшад аалин байдалые түрүүн таһалж а:
— Дүүхэй, бидэндэ айлшалһан ш алтагаанаа  хэлыт!.. 

Али хадамай хүбүү шэлэжэ ябана гүт?.. Д уратайгаа  
һунгажа абахадатнай  болохо,— гэлдэнэ.

Басагандаш ье һэбэрээ гэжэ байбагүй: 1
— И лалташ ье  дүтэлоө, инаг ганса тухайгаа бодожо 

үзэхэ саг ерээ...
Тагнуулшадай сэдьхэлые басаганай үгэ дай раа  юм 

гү, барандаа  нэгэн доро дуугаа хуряажа,  хүн бүхэн өөр 
еөрын бодолдо баригдаба. Бата,  жэшээнь, партаа  орхи- 
жо, түрэл ороноо хам гаалхаа  мордоо бэлэй. Инаг дуран 
тухай юушье мэдэхэгүй ябаа.

Харин энээхэн басаган?..
Зоолэхэн у р ал а а р аа  инаг хүндөө хүрэжэ үзөөгүй 

байж а  болоо. Залуу  гээшэнь!... Магад, арбан долоошье 
хүрөөгүйнь дүтэ ха.

Б а та  энэ басаганай ямар яһатан һаа  байһые ойлгожо 
ядана. Б уряад  гэхэдэшни, олонхинь казах, үгышье һаа, 
киргиз, заримдаа  хальмаг  гү, али яхад  болошодог ха 
юм. Теэд басаганай харахан гэзэгэнь, үндэр магнайнь, 
дулаахан  нюдэдынь, юундэшьеб, түрэл Санагынь баса- 
гад тухай хэлэжэ байхадал гэнэ.



Батын шархань үбдэжэ, тэрз нюураа уршылгаба.
— Ш архашни зобоожо оробо гээшэ гү?— гэжэ Витя

Б атад а  хандаба.
— Хэнтнай ш архатаа  юм?— гээд, басаган сүүмхээ 

нээбэ.
Витя ойлгомторгүй дуугарһанаа  ш аналжа,  Батын 

урда зэмэтэйгээ мэдэржэ, уб улаан болоод, хүдэлхөө 
болёод, зогсошобо.

Тагнуулшадшье харюусабагүй.
— Хэнтнай шархатааб?..
— Ш архатаһан  хэншье үгыл!..— гэлдэжэ, тагнуул

ш ад дарьялдана .
*— Хэрэг бүтэхэгүй!.. Худалаар бү хэлэгты!.. Али 

генералда дуулгахам гээшэ гү?!
Б ата  генерал тухай дуулахадаа  сабхяа тайлаж а  оро

бо.
—• Өөрыгөө хорлохо гээ хүн гүш?.. Юундэ госпиталь- 

до ошоногүйбши?.. Командиртнай хэн бэ?.. Яагаа  хүбүү- 
дээ хайрладаггүй юм!..

Иван ахалагша лейтенантын энэ үедэ үгы байһые 
һ ам б ааш ал ж а :  j

— Би командирби... Та мүнөө боожорхигты!.. Мү* 
нөөдэр медсанбадта оруулха гээд байнаб!.. Мүнөодэр 
шадаагүйшье һаа, үглоөдэр эрхэ бэшэ орохо,— гэжэ ба- 
сагые номгоруулха арга бэдэрнэ.

— Ааляар!.. Үбшэнтэйл!— гэжэ Бата  ойлгомторгүй 
буряадаараа  амалжархиба.  \

Басаганшье зог гэжэ, хүбүүе ш арайш алаад:
—' Та буряад гүт?— гэжэ баһал буряадаар  асууба.
— Тиимэ!.. Та баһа тиимэ гүт?

I Б уряад  нютагайб.
Эгээл энэ үедэ тагнуулшад Петровтой хамта ерэжэ 

ябаһан  Мусае обёоржо:



— Муса госпитальһоо ерэбэ!.. Харыт!.. Я аж а  олооб! 
—- гэлдэн урдаһаань  гүйлдэшэбэ.

Батын баярта уулзалгын һүүлдэ һзгээ орон гэхэдээ 
мүнөө басагаа һанаандаа  оруулжа, эрьеэд хараһаниинь 
хэншье байбагүй.

Нэрыньшье һураж а абахаа  яагаабиб, танилсахашье- 
гүй ехал муу амитан гээшэ хаб гэжэ Б ата  өөрыгөө зэ- 
мэлэн голхорио. Д ахин аа  тэрээнтэй уулзаха арга ол- 
дохо һэн гү, али үгы гү?..

Тагнуулшадайшье тойрожо, хаана эмнүүлһыень, хэр 
байһыень түлэг хөөрүүлжэ байха үедэнь мотоцикл түр- 
шэгэиэн ерэжэ зогсоод, дунда зэргын сулабтар бэетэй, 
ундэр ута хамартай сэрэгшэ бууһаар:

— Тагнуулшад гүт?— гэжэ асууба.
— Хэд байһыемнай яаха  гээ хабши?— гэжэ бүхы 

һаналаа  Мусада хандуулжа байһан Бата  тэрээндэ ду- 
рагүйлхэбэ.

— Ах, Бата!..  Иван!.. Витя!..— гэжэ тэрэ сэрэгшэ 
дээрэ дээрэһээнь нэрлээд, гарнуудыень адхасагааба.

— Байза...  Байза.. .  Мүнөөхи Васильев Серёжа гээшэ 
гүш?— гэжэ Б ата  асууба.

— Таагааш!..  Дивизидэтнай ерээбди, таанадые энээ- 
хэн багта гэжэ дуулаһаар,  нааш аа  шамдаалби!..

— Бата,  хэн Васильев Серёжа тухайгаа хэлэнэш? — 
гэжэ Витя гайхаба.

-— Витя!.. Витя!.. Мүнөөхи Днепр дээрэхи «олзоёо» 
һаныш! •— гэжэ Иван хоорөөндэ оролсоно.— Шархиингаа 
ула дороһоо комсомольско биледээ гаргаа  хамнай... Се
рёжа, мүноө хааиабши?

— Фронтыи штабай дэргэдэб. Тагнуулшанби!
— Фашистнуудые сохихо гэһэн бодолшни хүсэлдоэ 

ха юм д аа ,— гэжэ Бата  гарыень адхаба.
— Хүсэлдоо!.. Д айсанай арада  хэды удаа гарал- 

сааб...



-1-  Серёжо-о!.. Ябаеэ-э!..
-V Манайхин!.. Уулзатараа,  нүхэд, баяртай!— гэжэ 

дохисогоогоод, Серёжа мотоциклдаа һуужа, уданшьегүй 
харагдахаа  болишобо.
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Добтолгонууд. Добтолгонууд. Добтолгонууд!
Сэрэгшэдшье, хуягта машинануудшье һүни үдэр ил- 

гаагүй тэгшэ баруун тээшээ шуумайлдаха юм.
Тагнуулшадай добтолгодо ябаһан дивизидээ харгы- 

ень за аж а ,  хаана дайсанай ямар хүсэнэй байһан тухай 
мэдээсээд, тэдээниие хайшан гэбэл өөһэдынгөө талаһаа  
гээлтэ хоролтогүйгөөр һамна сохихоб гэһэн дурадхал- 
нуудые үдэр бүхэндэ хэдэн удаа  оруулһаниинь хэды 
туһатай байһыень хэлээдшье яалайб.

Л одзь  городой түлөө шанга тулалдаанууд болоно. 
Д айсан  үсэд нэтэрүүгээр эсэргүүсэхэ юм.

Хүсэд үдэр болонхой. Манайхинда хашагдаһан тоо 
томшогүй олон фашистнууд городһоо баруун хойшоо 
сухариха баатай болобо. Тагнуулшадай хүлеэжэ хорго- 
доһыень тэдэнэр хаанаһаа  мэдэхэ һэм даа. Түрүүшын 
зэргэдэ ябаһан солдадуудайнгаа хиргуулаад, хэды унаа- 
шье һаань, хойгуурхиниинь ямар нэгэн мүрэнэй урадхал 
мэтэ урагш аа  тэгүүлжэ, буугай һомонһоо байлдаанай 
газар дээрэ түлеэн шэнги х а р л аж а  хэбтэхэ баатай болоо.

Тагнуулшад Лодзиин сүлөөлэгдэһэнэй һүүлдэ Кутно 
городто нэбтэрэн ороо юм. Городой газаа  талын бүхэ- 
жүүлгэ дабаха  гээшэнь тиимэ бэлэн хэрэг бэшэ байба. 
Боро хараанаар  тиишз дабхибад. Гүбээе тойруулжа 
малтагдаһан  нуугын урдахи хонхор хобдол соогуур бэеэ 
далдалһаар ,  урагшаа зүдхэхэнь тэдээндэ тон хэсүү һэн. 
Хүбүүд дайсанай харуулшанай саашалхые һамбааша- 
лан, блиндажай хажуугаар нуугые дабаж архёо  том. 
Тиигээд өөһэдынгөө сэрэгшэдэй үүр хираанаар добтол-



ходонь, тагнуулшад город сооһоонь дайсаниие сохико, 
городые сүлөөлхэ хэрэгые түргэдхөө һэн.

Уданшьегүй Ленчица городой түлөө тулалдаан  эхил- 
шэбэ. Тагнуулшад «олзо» абаха даабаритай.  ТэДэнэр 
хоргодоод, город ороһон ханха харгы гэтэбэ. Хоёр час 
тухай болоод, нэгэ хүнгэн машина городһоо харагдаба.  
Зүгөөр тэрэнь яб ад алаа  аалидхаад, аш аанай машиные 
алад  гаргаад, дайсанай хубсаһатай тагнуулшад хүнгэи 
машинын харгые х а а ж а  зогсобо. Зосоонь һууһан пол- 
ковнигшье гани галзуу боложо:

— Харгыһаа зайсагты,— гэжэ шангарба.
Хүбүүд үгэ дуугүйгөөр тэрээниие жолоошонтойнь 

маш инаһаань  шэрэжэ гаргаад,  дүтэ бии байһан ой уруу 
шургашабад. Тэрэ полковник шухала юумэнүүдые мэ- 
дэхэ байшоо.

Баруулха бүреэ дайсанай эсэргүүсэлгэ шангарна гү 
гэхээр һэн. Хэды тиигзэшье һаань, манайхин хойно хой- 
ноһоонь городуудые болон һууринуудые сүлөөлнэ. Гос- 
тынин городһоошье дайсад  хобхо сохигдоод, амиды 
үлөөшэдынь баруулж аа  талиибад. Тиигээд Гнездо го- 
родшье сүлөөлэгдэбэ.

М анай сэрэгүүд дайсанай хэды эсэргүүсээшье һаань, 
ГТольшын эгээл томо хотонуудай нэгэн болохо Познань- 
да  туласа ерэбэд. Бата,  мүн тэрээнэй нүхэдшье эгээл 
түрүүн эндэ хүрэжэ ерэһэн юм.
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Познань. Хуушанай хэрэм. Фашистнууд эгээл эндэ 
манай сэрэгые зогсоохо зорилготойгоор энэ хэрэмэй 
үйлсэ, гэр бүхэниие бүхэлөөд, танк, пушка, пулемёдуу- 
дые хаа хаанагүй тодхоод, аадар  мүндэртэл туулгаар 
ш абадаха  юм.

Хэдэн хоногто хатуу шанга тулалдаанууд үргэл-



жэлнэ. Алхам газарай түлөө ами наһанай тэмсэл бусал- 
на. Ами наһаяа  үгэһэн баатарнуудай t o o  олошорно. Б а 
та, мүн тэрээнэй нүхэд хүшэр хүндэ тулалдаанууд coo- 
гуур илалтануудые туйлажа, урагшаа зүдхэнэ.

Эсэстээ, хэрэм — хото гүйсэд бүһэлэгдөө. һүүлшын- 
гээ сагые хүлеэһэн фашистнууд үсэдөөр сохилдон, хү- 
реэлэлгэ сүмэ сохин гарахын түлеө бүхы ш адалаараа  
болоыо. Манайхинай сохилтонууд һүр ж абхалантай  бай- 
жа,  эсэстээ, дайсан га зааш аа  сүмэрэи гараха гэһэн һэ- 
дэлгэһээнь арсаха баатай болоо ха юм. Тиигээд лэ 
хэрэм -— городой үйлсэ, гэр бүхэнэй түлөө шүдөө зуужа 
зууралдашоо бшуу.

Тагнуулшадай урдахи дайсанаа үгы хээбди гээд, 
урагш аа  дабхиха гэхэдэнь лэ, шорой шоргоолжондол 
фашистнууд газарай габаһаа  гараһандал  бии болоод, 
урдаһаань  туулгадаж а байха юм. Хэды тиигээшье һаань, 
дэлхэйн арадуудые өөһэдынгөө богоолнууд болгохо 
зорилготой изагууртан яһатамди гэжэ бэеэ тоолоһон 
фашистнуудай бог зомгоол шэнгеэр унды һунды уна- 
хадань хүхихэһоө бэшэ, гайхаха хэншье үгы һэи. Иигэ- 
жэ болохол ёһотой юумэн боложо, фашис нохосууд ам- 
сахал ёһотой юумэеэ ам саж а байба.

Батын нэгэ мэдэн гэхэдэнь, бүлэг фашистнууд урда- 
һаань буудаһаар, үйлсын тэг дундаһаа  атакада  бодобо. 
Нүгөөдүүлынь сааш аа буудаха юм. Тагиуулшад шулуун 
хорёогой саана хоргодоод, тэдэниие һайсахан угтаба. 
Энээниие тэсэнгүй, амиды үлөөшэ нохосууд гарнуудаа 
үргөө һэн. (

Тиигээд тагнуулшад немецүүдэй ара уруунь сохибо. 
һүүлээрнь  тагнуулшад өөһэдынгөө 27-дохи Гвардейскэ 
дивизиин 74-дэхи полкын штабай хүреэлэгдэнхэй бай- 
һые обёороод, сохилтоёо бури ш ангадхаж а ороо.

Б ата  штабай үүдые һүгнэ сохёод, сүмэрэн орохо һэ- 
дэлгэтэй дайсад  уруу хойно хойнойоонь гурбаи грпната



ябуулаадхиба. Немецүүд унды һунды хэбтэшэбэ. Шта- 
бай үүдэншье дэлигдэжэ, тэндэһээ арбаад  командирнууд 
гүйлдэжэ гараад, дайсаниие сохижо мэдэбэд.

Дивизиин командир генерал Глебов туе полкын 
ш табһаа  үйлсын байлдаанай болохые ш энжэлжэ бай- 
һаар  хүреэлэлгэдэ оролсошоо ха юм.

Генерал тагнуулшадай гарые барижа:
— Бэрхэт, хүбүүд!.. Иигэжэ ольһо охитойгоор д а й 

саниие сохигты!— гэжэ юрөөбэ.
— Хододоо Совет Союзда алба хэхээр бэлэмди!
...Витя гүйһөөр ерээд:
— Нүхэр ахалагш а лейтенант, Муса Бейшалиев 

алуулаа!— гэжэ элидхэбэ,
— Муса...— гээд, Петров малгайгаа  абаба.
Тагнуулшадшье баһал (малгайгаа абажа,  коман-

диртайгаа зэргэлэн зогсоо Ьэн.
1945 оной февралиин 22-то хэрэм-хото Познань гүй- 

сэд манай гарта орожо, Верховно Главнокомандующий!! 
№ 284 захиралтын ёһоор, энэ тулалдаануудта  хабаада-  
һан бүхы хүбүүдтэ, тэрэ тоодо Батада ,  һайш аал  сонос- 
хогдоо һэн.

Нэгэ заа  зали абахадаа ,  Бата  гэртээ бэшэг бэшэхэ 
гэжэ Ьууба. Эгээл энэ үедэ Витя га зааһ аа  гүйжэ ороод:

— Бата,  тээсгэн Польшодо шинии шарха бооһон ню- 
тагайш басага харааб.  Шамдыш, ошоё!..

Б ата  бэшэгээ хаяжархиһоор,  Витиин хойноһоо гүй- 
бэ. Холошье бэшэ, санитарна машинын хажууда тэрэ 
басаган зогсожо байба. Бата  хэды эрэлхэгээр гуйжэ 
ерэбэшье, хажуудань ерэхэдээ, тээлмэрдэжэ, хэлэхэ 
үгэеэ оложо ядаба. Эсэстээ гараа  һарбайжа:

-— Танилдая... Б ата !— гэбэ.
— Хуушанай танилнууд бэшэ аалди!— гээд, б аса 

ган мэхэтэйхэнээр энеэбхилэн х э л э б э :— Дудаари!..
Эгээл энэ үедэ:



— Дамчеев! . .  Армиин ш т а б т а  дуудана .  Түргэлэ! — 
гэж э  Петров  х а ш х а р б а .  (

Б а т а  б а с а г а н д а  х а н д а ж а :
—- Д у д а а р и ,  мүнөө үдэшэ  сүлөөтэй г ү ш ? — гэбэ.
— Үгы... Мэнэ  с а н и та р н а  поездоор ш а р х а т а һ а н  сэ- 

рэгш эды е  гүрэнэйнгөө хилэ хүргэхөө ябахамыай. . .  Зай,  
б аяр тай ,  Бата! . .  О ш ы ш  даа!  Н ү х эд ш н и  х ү л е э ж э  байыа 
ёһотой,— гээд, басагаы г а р а а  һ а р б а й б а .

. . .Городой эгээл то-мо ба й ш а н г у у д а й  нэгэндэ 8-дахи 
Гвардейскэ  Армиин штаб  б а й р л а а  юм. У у ж а м  һаруул 
за л  coo г е н е р а л нууд болон офицернүүд,  сержантнууд  
болон с олд ад у уд  дүүрэн.

К о м а н д а р м  генерал  Чуйков  С С С Р -э й  Верховно Сове- 
дэй П р е зи д н у м э й  нэрэһээ  орден ба м е дальн ууды е  сэрэг- 
шэдтэ  Эхэ ороной гимнын һүртэ  а б я ан  доро барюулна .

. . .Генерал бэеэ зэһэн  зогсоһон Б а т ы н  х а ж у у д а  ерэбэ.
— Нүхэр  Д  амчеев,  хэдэн олон т у л а л д а а н у у д т а  ха- 

б а а д а л с а ж а ,  шэн г а б ь я а  х а р ү у л һ а н а й ш  түлөө,  н лан гаяа  
хэрэм-хото П о зн а ни и е  сүлөөлхэдэ,  б а а т а р ш а л г а т а й  бай- 
һ а н а й ш  түлөө м анай  правительство  «Алдар Солын» 
хоёрдохи ш аты н  орденоор ш а м а й е  ш а г н а б а , — гэһээр,  
ордениинь зүүлгээд ,  эсэгын ёһоор тэбэрибэ.

Гнмнын һүртэ  х ү г ж э м  зэ дэлшоо  һэн.

АРБАДАХИ БҮЛЭГ 

I

Уняар  м ана  т а т а м а  д у л а а х а н а а р  үдэр и г а а ж а ,  Ба-  
тын һ а н а а н д а  арюун бодол тү р ү ү л х эд эл  гэнэ.

Т а г н у у л ш а д ш ь е  д а й н а й  г а з а р һ а а  нилээн холо, най-



мадахи Гвардейскэ Армиин штабта дүтэхэнэ хоёрдохи 
үдэрөө байрлана.

Дайн байлдаан!.. Энэ бэе бэеэ алалсаха дайн гээ- 
шые анха түрүүн һанаһан муу муухай сэдьхэлтэй, шу- 
луун дотортой арьяатан шэнги амитаниие үшөө нялха 
нарай байхадань усадхаха шадал байгаагүй юм гү 
гэжэ Бата  шэбшэнэ. Тиигээ һаань, хүн түрэлтэнэй ажа- 
байдалда иимэ муухай алалга хюдалга гээшэ хэтэ мун- 
хэдөө үзэгдэнгүй, хэды гэһэн амгалан тайбан саг хаа 
хаанагүй мандан һалбаржа,  хүнүүд арюун һайхан ажа 
һуудалаа зохёон байгуулха хэрэгтэ бүхы хүсэ шадалаа 
зорюулха байгаа ха юм. Эгээл иимэ игаабари дулаан 
үдэр мэтээр, арад зонойшье шарай туяа гэрэлээр бадар- 
ж а  байхал һэн.

Батын ухаан бодолдо түрэл Санагынь игаабари ду
лаан  үдэрнүүд һанагдажа ерэнэ. Наймадахи класс дүүр- 
гэһэн зуниинь бэлэй. Сур харбаанай хүхирмэ һайхан 
найр. Бата  абынгаа мал дээрэ баридаг Хулагшаниие 
һорёондо бэлдэһэн тула найрта нилээн зүрхэниинь дээрэ 
гаранхай хүрэжэ ерээ ха юм. Удааншье болонгүй, урил- 
даанай саг боложо, хурдан хурдан моридые унаһан 
үшөө гүлмэр, эдир залуу хүбүүд жэрысэ зогсоод, Бу- 
даж аб  багшын соло дуудахые шагнаа Ьэн:

Зээрдэ м алаан  азаргын,
Зээрэг гүүнэй унагад,
Суда мүнгэи һамнайтай,
Ш удхамал булад туруутай,
Туруун дороо шабхайтай,
Тохом дороо хүлһэтэй,
Харанхы газарые 
Үдэр болгон харайдаг,
Х аргаиаатай  газарта  
Харгы гарган гүйдэг,
Заан һайхан дүрэтэй,
З агал  һайхан нюргатай 
Солбоы хараасгай мэтэ,



Ш уран загаһап  мэтэ 
Ш у у м а й ж а  ерыт!
Хурдан харсага  мэтэ,
Х абталзаһан  загаһан  мэтэ 
Ха рай ж а ерыт!

Соло д у у да л гы н  үшөө дүүрээдүй  бай хад а ,  Хайдаб 
үбгэнэй т а ш у у р а а  дээрэ  үр гэжэ ,  нилээн байлгаад ,  зан- 
I' а ж  а р х и хата  й н ь а д  л и м о р и д ш ь е у р а г ш а а  ш у у м а й л д а - 
ш а б а .

Б а т а  нэгэ мэдэхэдээ ,  баруун  г а р т а а  бүтүү бол он ута 
ж о л о о н у у д а а  барипхай,  зүүн гартахи  т а ш у у р а а  арбага-  
и у у л ж а  я б а Ь а н а а  ойлгоо һэн. Энээхэн һ а м б а а н д а  баа- 
байнь  з а х и һ а н  үгэнүүд  һ а н а г д а ж а ,  моринойнгоо Һугые 
ш а н г а а р  х а б ш а а д  я б а һ а н а а  мэдэмсээрээ ,  хүлнүүдээ  by- 
л а д х а ж а р х и х а л а а р н ь ,  ш а н г а а р  б а р ю у л һ а н  һугань  табиг- 
д а а  юм гү, али  я а г а а  юм бэ, тэрээнэйнь  гүйдэл элптэ 
мэдэгдэхээр  ш а н г а р ш а х а д а л  гэбэ. Харгы  уруу  ухаа  
тооһоной сорготожош ье  б а й га а  һаань ,  у р д а х и  мори- 
ды нь  х а р а г д а н а :  сагаап ,  боро, буурал,  ухаа. . .  Хойнонь 
моридой  туру унуудай  тобж огонолдохо  д у у л д а н а .  Хэды 
хойшоо х а р а х а  гээшье  liaa,  «гэдэргээ  бү х а р а а р а й »  гэ- 
һэн  б а а б а й н г а а  үгые һ а н а а н д а а  о р у у л х а л а а р а а ,  бэеэ 
б а р и б а л  хаш.  Тингэһээр  са га а н  морнной у р д а  орожо.  
нэгэ хэды оодороод,  борыень  хойноо х а я ж а р х и б а .  Ур- 
дань  у х а а  буурал  хоёр. Б а т а  Х у л а г ш а н а а  т а ш у у р д а а д  
абаба .  Тэрэнь  гүйдэлөө у л а м  ш а н г а д х а ж а ,  буурал  мо- 
ринтой зэргэлэи  сасуу,  а л а д  г а р а ш а б а .  У хаа  морнн у р 
да пь. Хүбүн тэрээнине  т а н и ж а р х п б а .  Х у р я а х а й н ь  хүбүүн 
Г а р м а ж а б ,  найрай  г а з а р ш ь е  дүтэлбэ  хэбэртэй.  Тпихэ 
т у м а н ь  Б а т ы н  Х у л а г ш а н а а  ш а б х а д а х а  олошоржо,  тэрэн- 
шье  у х а а  морнтой зэргэлшэбэ .  Г а р м а ж а б а а  хараһа-  
ниинь,  хасар  уруунь  хүлһэн  һ а б һ а ж а  я ба ба .  Өөрөөшье 
иигэжэ  хүлһэ  у һ ап болошоод  ябапа  ха юм даа .  Г а р м а 
ж а б  а й у х а а н һ а а  Х у л агш ап пп п ь  т ү р ү ү л ж э  ш а да ха гү,



али үгы гү?.. Али морёо баалангүй, зэргэлээд ошолтом 
гү?.. Теэд Гармажабынь шүдөө зуушанхай, ухаагаа 
ш абхад аж а  мэдэиэ. Баташье харюудань миии байжа 
үгэбэгүй. Эсэстээ тэдэ зэргэ ерэбэ.

Баабайнарынь моридынь хүтэлжэ, нэгэ хэды ябуу- 
лаад, Б у д аж аб  багшын соло ш агнаж а зогсобод:

Хурдан м ал аан  азаргын,
Хулагш а гүүнэй унагад,
Хайбан тэнгэриһээ за х я а т а й  
Хайра Танда дуулганам :
Хоёр эдэ хүлэгүүд,

Хоёр эдэ эрдэни,
У рилдаанда  түрүүлж э  ерэбэд.
С ахи лгаандал  ш у у м а й ж а  ерэбэд.
Алтан һайхаи  жолооень,
А лдар  ехэтэ солыень 
А рад  олондо дуулганам .
Арюунда үргэиэм,
Х арсага шэнги 
Х а р а й ж а  ерэбэд,
Бүргэд  шэнги 
Б ү р эл зэж э  ерэбэд.

Б у та тай  газарта  
Бүдэрэнгүй ерэбэд,
Х арганаатай  газарта  
Халингүй ерэбэд.
Хотогор һайхан  бэетэй 
Хумигар һайхан  шэхэтэй,

Хонхогор мүнгэн туруутай,
Хара торгон дэлһэтэй,
Тохом дороо хүлһэтэй,
Толгой дороо монсогтой 
Эдэ хүлэгүүд эрдэни!

Үдэр бүри урилдажа,
Үндэр солотой бологты!
Ж э л  бүри ур и лд аж а ,
Зон а р а д т а а  алдарш агты!
Амар сайн, амгалан  болтогой!

— Амгалан болтогой! — гэжэ зон харюусаа һэн. 
Бата  мориной соло өөрөөшье һайн мэдэхэ байгаа. 

110



Ю упдэб  г эх эдэ, Б у д а ж а б  б а г ш а  ш а б п н а р а а  а р а д  зоной 
а м а 11 үгэтэй у р г э л ж э  тапилсуулда  г байһап  юм. Бата  
Г а р м а ж а б  хосрто типходэ и э ж э э д  боро самса шагпал  
б а р ю у л а а  юм Нэп. Хоюмлаыдаа тэдээнээ д а й н д а  ' о р л о 
то роо умдөө Нин

о

Ба тын толгойдо Д у д а  а рп 6аса га па а пулхзгэрхэп 
у л а а н  ш а р а й  бии болоод һа ла н а гүй .  Тэрэ муноо хаана  
гээшэ б?.. Ш а р х а т а һ а н  сэрэгш эдые  аргал  ал с ah ап, баил- 
д а а н а й  тал  май дээрэһээ  тар тал с aha  н з а н д а а  ха гу?..

Б а т а д а  тэрээптэй дахин  у у л з а х а  арга  олдохо гу, али 
үгы гу? II юта г нуга ту х а п га а  хэлээгуйнь  х а р а л  гай. Юрэ- 
доол, толгойдонь  олон бодолнууд они болопо.  Б а р а н д а а  
гунигтайнууд.  Тэрээнһээ  болоо юм гу, али я а г а а  юм, 
сэдьхэлыпь  нэгэл жэгтэйгээр ,  ондоогоор хэлэхэдэ,  нэгэ.т 
г а ш у у д а л т а й г а а р  ш э м ш эр х э д эл  гэпэ. Гэбэшье  Дуда  а • 
риие х а а н а  нэгэ тээ з а а л  Ьаа  золгохоб,  д а й г а а  дуургэ-  
жэ,  ам иды  мэндэ  н юта га а бус ах а б гэжэ ha нахал  а ара а,
С Э Л. ь х  э л  Ы И Ь Xу  11Г Э р Ш Э X э д э  л б  о л о н о .

Х а ж у у д а х и  тугсэг дээрэ  һууһан  И в а н  бэшэгээ  дуур- 
гээ юм гуу алп я а г а а  юм, гэнтэ Б а т а  тээшэ эрьежэ:

—- Б а та ,  тээсгэнхи дуугаа  д у у л а л  д а а , — гэбэ.
— Тээсгэн д у у л а һ а н а а  гу?..
— Тэрээнээ. . .  Тон гунигтай дуун һэн.
— Ондоое  дуулаһуу.  Б а һ а л  гунигтай.. .
— Гуппгтайл ha а, х а м аа гу й .
Б а т а  сэнхир аласы е  х а й м а д а п  х а р а ж а ,  ду у л а ж п  

ороно:
ч

Xубшын модон х ү х э р ж э л  байп,
Хухы шубууп  ерэхэпь а а гу;
Хурми аур хам ш э м ш а р ж ' э л  байн.
Хухгаун гапсам ерэхэпь а а гу?



Уулын модой хүхэрж эл байн,
Уран хүхы ерэхэнь аа гү;
У лаан  зурхэм ш эм ш эрж эл  байн,
У ш а р һ а н  Г а н с а м  ерэхэнь аа гү?..

Иван энэ дуу ш агиаһанайнгаа  һүүлдэ нилээн бодол- 
гото болоод, дуугарба:

— Басаган  тухай дуун... Д удаариие  һанаа  гүш?
— һ а и а а  хаб. Толгойһоом гаранагүй.
— Уулзаха байһандашни гүйсэд этигэнэб... һ ай х ан  

хоолойтойш.
— Батоо!.. Бэшэг. Хатарха болоо гээшэш!— гэһээр, 

Витя гүйжэ ерэбэ.
— Витя, зобоонгүй үгэхэдөө, юугээр дутаха юмши!— 

гэжэ Иван Б а т а я а  хамгаална.
— Теэд иимэ үнэтэй сэнтэй ашаатай  ерэһэн хадаа  

миин үгэхэ гээшэ болохогүй юм шуу,— гэжэ Витя һөөр- 
гэдэбэ.

— Үгэлши, Витя!.. Тэрэшьегүй басаган тухай тон 
гунигтай дуу мүнөөхэнэ дуулаад  һууна...

— Ши тэрэ дууень шагнааш, харин тиихэдэ би шаг- 
наагүйб... — гэжэ Витя баһал  гэдэргэдэбэ.

Б ата  бэшэгни миинтэ гарта орохогүйнь гэжэ ойлго- 
жо, д у у л аж а  орошано:

Сэлмэгхэн тэнгэриин гүнзэгыдэ 
Сэбэрхэн мүшэн яларжал байн,
Сэдьхэлхэн зүрхэнэйм гүнзэгыдэ,
Шэнэлсэн инагни толоржол байн.

Аглагхан тэнгэриин гүнзэгыдэ 
Алтанхан гадаһан яларжал байн,
Аляахан зүрхэнэйм гүнзэгыдэ...
Аялдар инагни толоржол байн... р

— Д анш ье  гунигтай дуун. Б аһ ал  инаг басаган тухай- 
гаа дуулаба гээшэ ха юмши -  гээд, Витя бэшэгыень 
һарбайба.  . •



Б ата  саб шүүрэн абаһаар:
— һайнш и даа, Витя! Хододоол намда бэшэг асар- 

ж а  ерэдэг байгаарайш!— гэн, баяраа  али болохоор мэ- 
дүүлээд, бэшэгтэй конвертээ хэнһээ ерээ ааб гэжэ шэн- 
ж эл ж э  орошобо.

— Инаг басаганһааш гээшэ гү?— гэжэ Витя тэсэ- 
бэгүй.

— Үгы... Гэртэхюулһээм хаш,— гэжэ Б ата  дүү баса- 
ганайнгаа гарые танижа харюусаба.

Батын конвертээ задалхадань,  досоонь хоёр бэшэг 
байба: нэгэниинь дүү басагаыайнь гараар,  нүгөөдэнь 
Б у д аж аб  багшынь гараар бэшээтэй.

Түрүүн багшынгаа бэшэг уншаба:
«Хүидэтэ хүбүүхэн Бата! Дайн байлдаан гээшэ хэ~ 

сүү шанга шалгалта мүн. Эгээл тиимэ уш арһаа  бол- 
гоомжотой ябажа,  фашис нохосуудые һамна бута со- 
хилсохо байһандаш ехэтэ этигэнэб. Түрүүшыншни баг- 
ша байһан хүн хадаа.. ш амда иигэжэ захихамни: дайсаы 
харатаниие өөһэдынь эшээн соо даралсаад ,  даагаа  
һүүлдэжэ, дархан солотойгоор түрэлхидтөө бусыш даа.

Амаршалагша:  Будажаб убгэн.
1945 он, февраль, Санага нютаг».

Бэшэгыень уншаад байхадаа,  багшатайгаа  улаан 
ню ураараа  уулзаһандал, урш алаатаһан  энхэргэн шарай- 
ень хараһандал  болобо. Тиигээд гэртэхюулэйнгээ бэшэ- 
гые уншаба: түрэлхидынь колхозойнгоо мал һайнаар 
адуулһан зандаа. Д үү  басаганиинь долоодохи класста 
һурана.

«.. .Бата аха! Б удаж аб  багшыншни бэшэг эльгээбэб- 
ди. Хайрата багшамнай һүүлшынгээ замда мордохын- 
гоо урда тээ олохон ш абинартаа  бэшэг бэшээд, түрэл- 
хидтэнь дамжуулан үгөө. Зүгөөр бултандань бэшэжэ 
үрдеэгүй. Б агш аяа  хүдөөлүүлһээр таба хонообди...»



Б ата  бэшэгэй эдэ үгэнүүдтэ этигэжэ ядан, хэды 
удаа  унш аад байхадаа,  Б у д аж аб  багшынгаа наһа бара- 
һые одоол ойлгобо. Ти^гэн сасуунь, хам аг  дэлхэй 
жэгтэйгээр хооһоржо, ханхышахадал  гэбэ. һүүлдэнь  
малгайгаа  абажа,  шодэнһөө нёлбоһо гоожуулан, аали- 
ханаар  шэбэнэн һагад  хэлэбэ:

— Хайрата багшамыи!.. Шиниингээ түрэл тоонтодоо 
хэтэ мүнхэдөө амгалан нойрсохын түлөө хоротон дай- 
сады усадхажа,  шотагаа  бусахаб!..

Эгээл энэ үедэ Батын мүр дээрэ нэгэл бадлюун гар 
буужа, эрьелдээд харан гэһэниинь... Гармажабынь.. .  
хуряахайнь Г арм аж аб  энеэжэ байба. Б ата  өөрөөшье мэ- 
дэигүй: j

— Б у д аж аб  багшамнай наһа бараа...  — гэжэ нүхэр- 
төө дуулгаба.

— Хэзээ?
—- Февраль соо,— гээд, Б ата  бэшэгээ һарбайба.
һүүлээрнь  Бата  Г а р м аж а б а а  тэбэришэбэ. Баярла-  

һан хирээ бархирба гэ1һэндэл баһал нюдэнһөө нулимса 
гүйлгэн, хүхижэ оробо:

— Ши х аан аһаа  бии болобо хабши?
— Госпитальһоо ерээб!
— Хэды соо дайн байлдаан соогуур ябаа  хабши?
— Гүйсэд эдэ дүрбэн жэлдэ дайн байлдаан соогуур- 

би!.. Бэеш һайн гү?
— һайн.  Шиииихи?
— һайн.  Тагнуулшадай ротодо саашанхи албаа  хэ- 

хээ ерээб*
— Нээрээ гү?
— Нээрээ!
— Урданиинь хаана  алба хэжэ ябаа  хабши?
— Тагнуулшадай батальондо. Ш архатахынгаа  урда 

тээ танай Армиин газетэдэ шам тухай уншаад, эдэгээд 
байхадаа ,  иишэтнай ерэхые хүсөөб...



— II үх э д ! Н а а ш а а г т ы !.. Д  а й и i ал х ы да а б а р и 11 у уд ы е 
абагты!— гэһэн Петровой захиралта дуулдажа,  Бата  
Г а р ма жа б хоёр ой хөөрэлдөө т aҺ ал б а .

АРБА Н  НЭГЭДЭХИ БҮЛЭГ

1

Бодолнууд.  Бодолнууд.  Гансал  бодолнууд.  У х аан да  
орохоор бэшэ ю ум эн үүд  сэдьхэл доторшни  һ у барн лдаха .  
Х а б а р а й  саг түрэл  С а н а г а д а н ь  эгээл мүнөө хүрэжэ  
ерээ.  Сэсэгүүдэй,  ногооиой хангал  ха а  х а а н а г ү й  тунажа ,  
хээрэ  т а л а д а а  адуу  м а л н у у д а а  б э л ш э э ж э  я б а һ а н  түрэл 
ш о т аг а й х и д т ан ь  хэды гоё хаб  да а .  Эгээл мүнөө эмниг 
үреэн үүды е  һ у р г а х а д а  зохид үе. Хэрбээ  дайн байлдаа-  
най болоогүй юм һаа ,  Б а т а  өөрөө эмнигэй һайниие  шэ- 
л э ж э  эмэллээд ,  инаг  б а с а га ы д а а  я а р а ж а  я б а х а д а а л  бо
лохо һэн... И н а г  басаган?. .  һ а н а а н д а н ь  Д у д а а р и и н  эн- 
хэргэн ш а р а й  бии болоно.  Д а й н  б а й л д а а н а й л  газар та  
тэрээниие  золгоыо бэшэ һэн гүб?..  Үшөөл да й са н  хүлһөө 
буугаадүй.  Теэд тэдээнэй үхэлэйнь  саг  дүтэлөө.

Т у у л га а р  бу салһ ан  дүрбэн  ж э л ы е  һ а н а а н д а  оруулха-  
л а а р н ь ,  шорга  уруунь  х ү ш э  д а а н а .  Д ү л э т э ж э  түймэр-  
тэһэн  дүрбэн  жэл .  Хэсүүл ж э л н ү ү д  байгаа .  Хүнүүд бу- 
л а д һ а а  хатуунууд  х а д а а  эдэ ж э л п ү ү д ы е  тэмсэл  соогуур 
д а б а ж а  гараа .

Тиихэдэ олопхи пемсцүүд  да й н а й  т ү р ү ү ш ы н  үдэр- 
нүүдтэл  а д л я а р  Гитлерэй хэлэһэп үгэ бүхэндэ  этигэхэ 
а р г а я а  һ а л а а .  Зүгөөр Геббельсып шэнэ  хүсэтэ  зэбсэг 
тухай ш а ш х а һ а н д а  этигэһэп фаи ш стн ууд  бии. Эдээнипе 
хүлһөө буулгаха  хэрэгтэй.  Энээнэй түлөө м а н а й  сэрэг- 
шэд үшөөл  добтолгодо  орохо ёһотой. Үшөөл гарза  хо- 
хидол болохо.



— 8-дахи Гвардейскэ Армиин . соединенинүүд П оз
нань хэрэмые сүлөөлһэн сагһаа хойшо хэдэ хэдэн 
шанга тулалдаанууд соогуур фашистнуудые хяа һамна 
сохиһоор, Одер мүрэндэ туласа хүрэжэ ерээ.

Б ата  Одер мүрэнэй саада  эрьеые ш энжэлжэ һууха- 
даа,  һайн һайхан бодолнуудта абтана. Үшөөл -һанаа  
сэдьхэлдээ дали жэгүүр урган ниидэжэ, аргын олдоол 
һаа,  Берлинэй рейхстаг дээрэ Социалис Эхэ оронойнгоо 
һүлдэ тэмдэг— Улаан тугые хиисхэһэйб гэжэ һанана. 
Эгээл энэ ушарта тэдэ һаиаагаа  дүүрэжэ, үбгэн абадаа  
бусаха һэн.

Одер мүрэнэй саада  тээһээ шууяһан минын абяан бо- 
долнуудыень таһалдуулба.  Максимов хажуудань бэшэг 
бэшэжэ һууһанаа Батын урдаһаа  хараж а:

— Мүнөохи нютагайнгаа басаган тухайда һанаата  
болоно гээшэ гүш?— гээд, нэгэ хэды дуугай һуугаад, 
үргэлжэлүүлбэ: — Өөрөө 'ошоод, уулзахаа  яадаг  юмши!

— Хэлэхэдэ бэлэн ха юм. Мүнөө Д удаарийе  хааиа- 
һаа  олохобши?.. Хаанаһаа?. .

— Нээрээшье, мүнөө бүтэхэгүй, хэсүү асуудал. Поз- 
наниин һүүлдэ уулзаа  юм гуш?

— Хоёр уда а. *'
— Гэр бүлэ болохо тухайгаа үгэеэ ойлголсоо гүш?
— Иван, мүноо энээн тухай эртэ. Дайн байлдаан 

үшөө дүүрээдүй. Юуншье боложо болохо... Тиимэһээ 
энээн тухай хөөрэлдэхэдэ эртэ гэжэ һананаб!

— Бата,  тэрэш сэбэрхэншье, ухаатайш басаган шуу. 
Би һаа  ш амдахал  һэм...

— Ши һаа  тиигэжэ шадаха ха юмши... Тиихэдэ би 
тиигэжэ шадахагүйб!..  — гэжэ Б ата  нэгэ хэды дуугай 
һуугаад нэмэбэ:— Илалтын һүүлдэ олон түрэнүүд найр- 
лагдаха.  Олонһоо олон түрэнүуд. Тэдээн соо миниишье 
түрэ найрлагдаж а  болохо.

— Тон лэ зүб гээшэ, Бата,  тэдээн соо баһа миниишье



түрэ байлсаж а магад бшуу, — гээд, Иван нюдөөрөө наа- 
д а ж а  оробо.

Апрель. Одер мүрэн шадархи хабарай уймар гэз- 
шзиь. Ая 'таань олдохогүй, дадаагүй  хүнэй бэрхэдэхээр 
ха юм. Үглөөгүүр наран хулгай нюдөөрөө шагааха.  Үдэ 
тээшээ бороо гү, али саһаншье ороно. Харин үдэшэ 
— һалхи шуурган.

Car  дүтэлөө. Бүхы фронтын арми болон соединени- 
нүүд далайн долгин мэтэ харгыдаа юушье тэсээнгүй, 
баруун тээшээ шуумайлдаха.

— Витя, ши хэзээ добтолгодо орохобди гэжэ һанана 
хабши? — гэжэ Бата  шинелеэрээ хушаад хэбтэһэн нү- 
хэртөө хандана.  ̂ ;

— Түргэлөөл һаа  һайн байгаа гээшэ.
— Мүнөө һүни добтолжо магадгүйбди гэжэ би юун- 

дэшьеб тухайлна хэбэртэйб.
— Тиигээ һаа, бүришье һайн гээшэ.
Хүбүүд нойртоо дийлдэжэ, нюдэдынь анилдана.
Тезд тэдээнэй дуурд гэжэ үрдеэгүй байтарынь, айм- 

шагтай хүсэтэй нэжэгэнээн боложо, һүниин огтор- 
гойе снаряд, минэнүүд хаха зүһэн улаабхижа,  эгээл д а й 
санай бүхэжүүлгэнүүдэй тэгэндэ тэһэрэлгэнүүд лүжэгэ- 
нэжэ эхилээ ха юм.

Хүбүүдшье хүл дээрээ гүйлдэжэ бодобо бшуу. Хүн- 
дөор шархатаад,  госпитальдо эльгээгдэһэн Петровые 
һэлгэһэн ахалагш а лейтенант Грешкин тагнуулшадтан 
амжалтануудые хүсэһэндэл үгэ дуугүйгөөр гарнуудыень 
бариж а эмнисэгээнэ.

Хуряахайнь Гарм аж аб  багжагар аад, шуран солбо- 
ноор командирайнгаа хажууда бии болоод асууба:

— Илалтын Улаан туг рейхстаг дээрэ намилзуулха 
эрхэ бидэндэ үгтэхэ гү?

— Юун гэхэбши даа!.. Магад, үгтэхэ... Магад, үгтэн- 
шьегүй байжа болохо.



— Аюшеев, юугээ һурана гээшэбши? — гэжэ Витя 
гайхана.

— Юугээ һуранаб гэжэ һуранаш!.. Эх, тэнэг амитан!. 
Сэрэгшэн бухэн рейхстаг дээрэ Илалтын Улаан туг 
хамагһаа  түрүүн мандуулһайб гэжэ һанажа байгаа юм 
бэшэ гү! — гэжэ нүгөөдэнь абтабагүй.

— Нээрээшье, тиигэнэ ёйютой,— гэжэ Витя зүбшөө- 
гөөд, нүхэр хүбүүнэйнгээ мүр дээрэ гараа  табижа, саа- 
шань удхалба.— Теэд подразделени бүхэы өөрын сүлөөл- 
хэ шэглэлтэй байха гээшэ. Рейхстаг бидэндэ тудаа гээ
шэ һэн гү, али үгы гээшэ һэн гү!..

— Витя!.. Рейхстаг бидэндэ тудаха!.. Подразделени 
бүхэн рейхстаг тээшэ дабхиха ёһотой. Бидэндэ тудахаа- 
раал  тудаха]. .— гээд, Аюшеев альгаа таш аж а  байжа хү- 
хинэ.

— Бата,  юун гэжэ һананаш?
— Гармажаб,  зүб гээшэш!.. Бидэшье тэндэ Илалтын 

Улаан туг мандуулжа болохо хабди!.. Тиигээд лэ түрэл 
Санагадаа  бусахабди.

— С анагадаа  бусахабди. Яагаа  гоёб даа! — гэжэ 
Г арм аж аб  баяр баясхалангаа  багтааж а  ядана.

Хэдэн зуугаад гү, али мянгаад прожекторнүүд нэгэн 
доро дайсан тээшэ гэрэлээ залаба .

Танкнуудшье, сэрэгшэдшье баруун тээшээ шуумайл- 
даш аба.  Баташье нүхэдтэеэ түрүүшын зэргэдэ дабхина.

• Одер мүрэншье хойно үлэнхэй. Манайхин уда а да- 
раалан  дайсанай бүхэж\үлгэнүүдые эзэлэн, баруулжаа  
шамдана.

Ахалагша лейтенант Грешкин ж агсаал һ аа  гараһан, 
ш архатаһан хүнүүд бии гү гэжэ шалгаад, Дамчеевэй, 
Максимовай болон Кривоноговой взводуудай сааш адаа  
дүүргэхэ зорилгонуудыень карта дээрэ тодорхойлжо 
үгэнэ.

Г арм аж аб  гэнтэ бии боложо:



— Нүхэд командирнууд!.. Үдын хоол баригты! — 
гээд, хоёр заглуутай шүлэ, каша, колбасаа,  хилээмэ 
табиба.

— Ши х аан аһаа  иимэ юумэ олобо хабши? — гэжэ 
Бата  угтана.

— Немецүүдһээ буляагаа  гээ гүш!.. Үгы даа!.. Кух- 
кимнай хүсэжэ ерээ! — гээд Г арм аж аб  шүлэ халбага- 
дажа,  хилээмэ бабарж а  оробо. — һ а й с а  хооллогты. Доб- 
толго соогуур үглөө болотор халуун хоол бариха арга 
олдоншьегүй байхадаа  магад. Садхалан хадаа  дайса
ниие тэнхээтэйгээр сохихо аргатай болохобди.

Гурбан улаан ракетэ нэгэн доро агаар хаха зүһэн, 
добтолгонуудаа үргэлжэлүүлхэ тухай дохёо үгтэбэ.

. . .Наймадахи Гвардейскэ Арми хэдэн хоногой хүшэр 
хүндэ тулалдаанууд соогуур тоо томшогүй олон дайса
най бүхэжүүлгэнүүдые һамна сохёод, Берлиндэ туласа 
ерэнхэй, Зеловскэ үндэрнүүдэй түлөө байлдаануудые 
хэжэ эхилээ ха юм. Фашистнууд энээнээ аргагүй ш ан
гаар бүхэлжэ, Берлиндээ гэмгүйхэн халхабша хээ хэбэр- 
тэй. Тэдээнэй буудахань даншье үнгэрүү. Амитай юумэ- 
нэй газарһаа  үндыхэ аргагүй гэхээр.

Зелов город болон Зеловскэ үндэрнүүдые эзэлхэ гээ
шэ 8-дахи Гвардейскэ Армиин гол зорилгонь. Эдэ үндэр- 
нүүдйээ оршон тойронхи һайса харагдадаг.  Зелов горо- 
дой оршоһон эгээн үндэр газарынь эгсэ эрид тула танк- 
нуудһаа байтагай ябаган сэрэгтэшье бэрхэшээлнүүдые 
тохёолдуулна. Блиндаж, нууганууд ирайса (бирайса мал- 
тагдаһан, олон янзын ехэ буунууд, танкнууд алхам бү- 
хэндэ зоогдоһон туулган түмэрөөр ш абадаха  юм. Тол- 
гойгоо үндылгэхэһөө байтагай газар уруу шургашаһан- 
шье хүнэй амиды гарахань хэсүү бшуу.

Б ата  энэ ушарта «олзо» абаха гэһэн захиралта дүүр- 
гзхэ хэрэгтэ хамаг дүй дүршэлөө зорюулба. Тиигээд лэ 
үдэр шэлэн олоһон блиндаж аараа  шэглэл хэжэ, хоёр



хүбүүдтэйгээ тэрээи тээшэ мүлхижэ ороо ха юм.
Барууи гартахи Гарм аж абайнгаа  тохоногые түлхижэ:
— Минэнүүдыень һайсахаи абаарай ,— гэжэ Бата

шэбэнэбэ.
— Бүхы ш а д ал а ар а а  бюлоноб!.. Агаарта хиидэшэхэ- 

гүй тухайгаа бодоноб!
— Берлин туласа өрээд, агаарта  хиидэшэхэ тухай 

Һанаха бэлигтэ буруу... Зай, ааляар ,  нүхэд, — гэжэ 
шэбэнээд, Б ата  урдахи минэеэ хаж уу  тээшэнь аб аж а  
табина. ' I ' 1 ; ■

Эгээл хаж уудань  фашистнууд хөөрэлдэнэ. Хоёр хүн 
хаш. Нууга соогуураа нэгэ хоёр алхалаад  лэ, һүүлдэнь 
зогсожо, һабир-шэбэр гэлдэнэ. Батыи юу хэлтэй, яалтай 
хаб гэжэ байтарынь талаан  тохёолдожо, нэгэниинь 
ябаад, нүгөөдэнь байрадаа  үлэбэ. Баташ ье  даб гэжэ һал- 
гай ш одаргаараа  шэхэ узууртань байлгажа,  шуран сол- 
бон Г арм аж аб  «олзоёо» саб шүүрэн нуугаһаа шэрэжэ 
гаргаад, ерэһэн га зар а а р аа  гэдэргээ шархааншьегүй, Ба- 
тып хойноһоо өөрөө мүлхишэбэ.

Тагнуулшадай өөһэдынгөө нуугада арай хүрэжэ 
үрдимсөөр, дайсанай талада  шууяан зэдэлшоо һэн.

Б ата  тэрээндэшье һанаагаа  табингүй, «олзоёо» асуу- 
ж а  оробо: . 1 i

— Ямар хэлэн дээрэ хөөрэлдэхэ хабши?
— Ородоор хамаагүй. Ородуудай гарта ороо гүб?
— Тиигээ!
— Яагааш ье һайн гээшэб! — гээд, фашист альгаа 

т аш аж а  мэдэнэ.
— Юундэ хүхеэ хабши?
— Амиды үлэхэб, гэртэхюулдээ бусаха арга олдохо!
— Магад, амиды үлэхэгүйш! Б у у д аж а  болохо хабди!
— Зелов үндэрэй бүхэжүүлгькн. системэтэй танил- 

суулаа хадамни, намайе амиды үлөөхэгүй аал?
— Нэрэ зэргэтнай?..



— Полковник... Офидерскэ полкын командир!
Полковник тэрэ дороо штабта хүргэгдэжэ, үүр 

хираанаар Зелов город манай гарта орожо., Зеловскэ 
үндэрэй түлөө болоһон шанга тулалдаанууд илалта 
түгэлдэроөр дүүрээ бэлэй.

Берлин. Немец еэрэгшэд эндэһээ һүүлэй дүшөөд 
жэлэй хухасаа соо дэлхэйн арад олониие хэды удаа дайн 
байлдаанай түймэр уруу татаж а  оруулаа хаб?.. Хэды 
удаа?.. Эгээл эндэһээ эхитэй хэды гэһэн хүн зоной шу- 
һан Европын дайдаар  мүрэн далайдал  урдаа хаб?.. Эгээл 
эндэһээ эхитэй хэды олон гэр бүлэнэр, город тос- 
хонууд, завод фабриканууд хосорон һалаа  хаб?.. Эгээл 
эндэһээ эхитэй хэды миллион үншэрһэн үхибүүд, үбгэ- 
гүй һамгад аж аһуудалдаа  зободог болоо хаб?.. Манда- 
ж а  гараһан нарые гансал эндэһээ хара үүлээр хушадаг 
байгаа ха юм.

Харин мүнөө?.. Хатуу шанга тулалдаанууд Берлинэй 
үйлсэнүүдтэ хэдэн үдэр һүниие илгадгүй үргэлжэлнэ. 
Аада;ртал туулган совет сэрэгшэдые угтана. Фаустпат
рон алхам бүхэндэнь дорьбожол мэдэнэ. Алхам бүхэн- 
дэнь минэ, снарядуудай тэһэрэлгэнүүд. Алхам бүхэн- 
дэнь гэрнүүдэй хүмэрин уналга. Алхам бүхэндэнь аюул. 
Алхам бүхэндэнь далай ехэ шуһан. Совет ороной сэрэг- 
шын арюун үүргэнүүдэй нэгэн хадаа  нарые хушаһан 
хара үүлые саража,  зориг түгэлдэр зугаа  дуунуудые хаа 
хаанагүй зэдэлгэхэ, зохёохы һайхан аж алай  бусалаае 
далайдал  долгилуулха, амгалан  тайбан үе сагые 

- юртэмсын хүн зондо бэлэглэхэ гээшэ мүн шуу.
Совет сэрэгшэд энээнэй түлөө үзэгдөө дуулдаагүй 

тэмсэл соогуур Берлин хүрэжэ ерээ. Дамчеев, мүн тэрэ- 
нэй нүхэд агуу ехэ Волгын эрьеһээ эгээл энээнэй түлөө 
эндэ хүрэжэ ерээ.

Мүнөө фашизмьпн эшээн Берлин гүйсэд хүреэлэгдэн- 
хэй. Үйлсэ, гэриүүдэй түлөо байлдаанууд бусална.



Манай сэрэгшэд дайсанай эсэргүүсэлгые зам даа  үгы 
хэжэ, рейхстаг тээшээ эрмэлзэнэ.

Майн Нэгэнэй уласхоорондын найр. Теэд совет сэрэг
шэд энэ гайхамшагта найрта бэлэг болгон, дайсаниие 
һамна набта сохижо угтана.

Батын хажууда бии болоһон Г арм аж аб  үбэрөө һуу- 
лижа, улаан бүд гаргаһаар,  хаанаһааш ьеб олоһон биль
ярд  сохидог модондо у яж а  оробо.

Бата  тэрээнһээ асуугаадхина:
— Ши эиэ юу хэхэшни хаб? \
*— Рейхстагай дуулга дээрэ хамагһаа  түрүүн Илал- 

тын Улаан туг мандуулжашье болохоб!
— һ а й н  лэ гээшэш. һ а н а һ а н  хэрэгшни һара  наран- 

дал бүтэхэнь болтогой! Эхэ оронойнгоо гербые туг дээ
рээ хэндэ зуруулжа үрдеэ хүмши? ~.

— Өөрөө зурааб!
— Хэзээ?
— Познаниин түлөө болоһон байлдаанай һүүлдэ... 

Амарха үедөө.
— Гармажаб,  хэсүүш— гэжэ магтаад, Бата  тэрээ- 

нэйнгээ 1940 ондо Москвада болоһон буряадай литера
тура ба искусствын харалгада  зурааш аар  хүдэлһыень һа- 
наандаа  оруулна.

Байлдааншье баһа шэнэ хүсэтэйгөөр үргэлжэлбэ. Ба- 
тын взводой урдаһаа  нэгэ пулемёт хусаад һалаха  юм 
бэшэ. Хүбүүдэйньшье дундаһаа  гэзлтэ хоролто бии. Б е р 
лин хүрэтэр хамта гал түймэр соогуур дайсаниие сохи
жо ерэһэн нүхэдэйнгөө хүлһөө буухада, Батын досоо 
хэды муу байгаашье һаань, тэрэ шүдоө шангаар зуу- 
гаад, урагшаа дугташ аж а шамдана:  энэл хусаһан пуле- 
мёдой амые таглаха хэрэгтэй. Хүбүүн һанги набта буу- 
ш аһан хирпиисэ, шулуунһаа бэеэ далдалан,  урагшаа зуд-



хэнэ. Граната шэдэхэ хүрэхэ газарта  хүрэжэл шадаа 
һаа гэжэ тэрэ шэбшэхэ юм. А рбаад  алхамай газарта 
хүрэжэ ошоод байхадаа, пулемёт тээшэ гранатаа шэдэ- 
жэ мэдэбэ. Пулемёдшье урбалдажа,  хажуудань хоёр 
оберлейтенант тарайлдаш аһан  хэбтээ һэн.

Заншье сүлөөрөө. Бата  нүхэдоо зоригжуулан, ураг
шаа шамдашаба.

Иигэһээр майн хоёр болобо. Рейхстагай дабхарнуу- 
дай болон таһалгануудай түлоө тулалдаанууд бусална. 
Бата  хоёрдохи дабхар өөдэ урдаа  дайралдаһан  дайса- 
дые буудажа гүйжэ ябаһаар,  ямаршьеб хүндэ юумээр 
сохюулһан шэнги болоод, тэрэ дороо һуушаба. Тиигээд 
лэ гэрэй үһээ эрьелдэһэн шэнги үзэгдөөд лэ, танил ша- 
рай дээрэнь харагдахадал  гэбэ:

— Д удаари  гүш?
— Тиимэ. Бата,  шархатааш! Би бооһуу!..
Эгээл энэ үедэ шууяшаба:
— Рейхстагай дуулга дээрэ Илалтын Улаан туг — 

Эхэ ороноймнай һүлдэ маидуулагдаа. Ура!.. Ура!.. Ура!..
Бата  нэгэ мэдээ орожо, нэгэ мэдээ табижа байха һам- 

баандаа:
— Г арм аж аб  мандуулаа гү? — гэбэ.
— Г арм аж абай  хүрэжэ үрдеэгүй ябахада,  ондоо 

аодразделениин хүбүүд мандуулаа. Гарм аж аб  баатарай  
үхэлөөр унаа! — гэбэ Витя.

— Гармажаб?..  Б аатарай  үхэлөөр?!. — гээд, Бата  
нюдөө анишаба-

Бата  нюдөө нээн гэхэдээ, ехэл удаан унташаһан 
шэнги байба. >

— Мэдээ ороо! — гээд, эхэнэр хүнэй хажуудань дуу- 
гарха дуулдаба.

— Би энэ хаанабиб? — гэжэ Б ата  үлэ мэдэг дуул- 
дахаар  шэбэнэн гэхэдээ, урдаһаань  нэгэл илдамханаар 
эмнижэ байһан Дудааритай уулзашана.



— Гитлерэй зуһаланда!.. Госпитальдо!.. Хүндөөр 
шархатааш!..  Табадахи хоногтоо мэдээ оробош!..

Батын залуу бэе ехэл түргэн һ а й ж а р ж а ,  уданшьегүй 
газаагуур ябадаг  болобо. Госпиталиин начальник, буу- 
рал толгойтой, н аһаж аал  полковник, хүбүүдые, тэдээнэй 
тоодо Батые, дуудажа:

■— Мэнэ гэһээр бэлдэгты!.. Армиин штабта ошоёбди! 
— гэбэ.

Тэндэ дайн байлдаа-нда ш алгарһан сэрэгшэдтэ ор
ден, медальнуудые барюулһан баяр баясхаланта  ёһолол 
боложо байгаа һэн. Генерал Василий Иванович Чуйков 
Батын гарые шангаар адхажа:

— Эй, Дамчеев!.. Волгын эрьеһээ Берлин хурэжэ 
ерээш! Одер ш адарай хатуу шанга тулалдаануудта,  Зе- 
ловскэ үндэрэй түлөө болоһон байлдаануудта, мүн Бер- 
линэй түлоо тэмсэхэдээ, ёһотойл баатар байһанаа харуу- 
лааш!.. «Алдар Солын» 1-дэхи шатын орденоор шамайе 
манай правительство шагнаа! — гээд, үндэр шан үбсүүн- 
дэнь зүүлгэбэ.



ТҮГЭСХЭЛЭЙ ҮГЫН О Р О Н Д О

Зуыай сэлмэг нэгэтэ үглөөгүүр һэн. Бата  инаг нүхэр 
Д у д аар и д аа  хандаж а:

— Сай бэлэн гү?.. Уугаад ябаһуу. Сомон зүблэлэй 
хурал болохо юм һэн, — гэпэ.

Сайшье аягалагдаж а ,  олаадишье бии болобо. Б а т а  
һайсахан хооллоыо. Нүхэрэйнгөө эдеэлхые х ар аж а  һуу- 
һац Д удаариш ье  баһал һаиаата  болоыо:

— Ба'һал бүхэли үдэрөөрөө хооллонгүй бү үгы боло- 
шоорой. Хуралай һүүлдэ тала  руу гараха гээ һаа, орожо 
эдеэлээд гараарай...

Эгээл энэ үедэ Витинь бодожо, зарядка  хэжэ, газаа-  
гуураа нэгэ хэды соо гүинэ. Витинь долоодохи класс 
дүүргээ. Надииь зургаадахиие. Саг гээшэ түргэн лэ 
ошоно даа.  Б ата  өөрөөшье табидаа  дүтэлөө.

Бата  а ж ал д аа  ошохо дээрээ:
— Дудаари,  арбан хоёр час багта ерэхэб. Тиигээд 

фермэ дээгүүр гарахаб, — гэжэ захина.
Батын нилээн хүдэлө.өд һуухадань, почтальон баса- 

гаи ерэжэ, бэшэг һарбайгаад:
— Нижнеудивск хотоһоо! — гэнэ.
— И ванһаа  ха юм!
— Бата  Микишкеевич, тэрэ Иван гээшэтнай хэн бэ? 

— гэжэ почтальон 'басаган һонирхобо.
— Сугтаа дайнда ябаһан юмди... Иван Максимов!.. 

Бпатар лэ хүбүүн бэлэй.



C o m o i i  зүблэлэй гэшүүд сугларжа,  түрүүлэгшыг» 
баяртай һууһые тухайлба:

— Б ата  Микишкеевич, яагаа  хүхюумта?.. Юун боло 
шооб? — гэлдэнэ.

— И ванһаа  бэшэг ерээ. Максимов Иванһаа.. .  Зай, 
хуу ерэбэ гүбди? Мүнөөдэр ниитынгээ адууһа малда 
үбһэ тэжээл болзор соонь элбэгээр бэлдэхэ тухай aciyy- 
дал зүбшэн хэлсэхэбди... Магад, суглаанай асуудалаар 
нэмэлтэ, хубилалта  хэхэ хүнүүд бии гү?

— Үгы!
— Тиигээ һаа, суглаагаа  эхилэе даа, — гээд, Бата  

сугларһан нютагаархин тээшээ этигэл найдалтайгаар 
шэртэн хараба.. .
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