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Быркырууш эне-Чечектиҥ бажы торт ло кӧбӧҥдий
кажайган. Ак парашютту эрке уулдары эптӱ-јӧптӱ,
бойлоры јеп-јеҥил, ар-шулмус.
Бир катап Быркырууш-Чечек уулдарына мынайда айтты: «Балдарым, јер-алтайга таркап барыгар.
Слерге кӧп најылар да туштаар».
Энези бажын кекип ле ийерде, ак парашютту карындаштар ээчий-деечий учуп баргылады. Је олордыҥ эҥ
кичинеги дезе энезинеҥ айрылбай, санааркап калган
турды.
Уулчагы эзинге куйбурып учпай, јаҥыскан артканын кӧрӱп, энези оноҥ сурады:
– А сен кайттыҥ, балам? Кӧрзӧҥ, парашюдыҥ да
јакшы, бойыҥ да шулмус. Айса учарынаҥ коркып
туруҥ ба?
– Энем, мен бийиктеҥ бийик учайын деп. Ол турган сап-сары Айга једип барар кӱӱним бар.
Быркырууш-Чечек уулыныҥ мындый јаан санаазын кайкап укты. Оноҥ ол бажын салактадып, бир

эмеш шӱӱнди.
– Је, учуп кӧргӧйиҥ! Сениҥ ап-апагаш парашюдыҥ
да јеҥил.
Энези јӧпсинип, бажын кекип ийерде, ол чапчаҥкыр теҥериге учуп чыкты. Јаан удабай јеп-јеҥил
учуп, ак парашютту Ӱрен кӧк-айаска кайкалап калды.
Кейдиҥ элбеги кандый! Кайдаар ла уч – јол ачык.
Санааҥа јеткенче сооттоп то јӱрериҥ. Ӱрен канча ла
кире бийиктеген сайын, јердиҥ ӱсти кандый да элбек кӧрӱнет. Оныҥ ӱстинде сап-сары, теп-тегерик
Ай. Ак парашютту Ӱрен ого там ла јууктайт ошкош.
Саҥ тӧмӧн кӧр – кандый јараш! Јерди чап-чаҥкыр
кей ороп салган. Мындый ару, мындый кӧпӧгӧш кей
кайдаҥ бӱтти не?.. Омок Ӱрен кӧпти билерге, тӧмӧн
јер јаар карайт. Јер-телекейдиҥ ӱстинде бастыра
агаштар Кӱнге јылынып, јалбырактарыла колчабыжу эдип тургулайт. Олор кеен-омок тынып ийгенде,
чап-чаҥкыр кей там ла кӧптӧйт. Оны кӧрӧргӧ, кандый јараш! Је кайдаҥ да кап-кара ыш чыгат. Кандый
да неме табышту јарыларда, таарызып јытанды. Ак
парашютту Ӱренниҥ кӱӱни ого булгалып, бажы айланат.

Учы-учында кей суйуурда, јер торт ло кӧпӧгӧш мечикке тӱҥей болды. Шулумус Ӱрен алаҥзый берди.
Кайран јерим! Ол кандый кеен! Анда оныҥ энези арткан. Кӧп најылары јӱзӱн-јӱӱр чечектӱ ӧзӱп јат. Мен
сап-сары ээн Айда нени эдерим? Мында теҥери кап ла
кара. Јылдыстар дезе эмди ле тамчылап тӱшкедий.
Олордыҥ суркуруужы ӧдӱ ле јалтамчылу. Јок, ойто
јанар. Јерде де кӧп керектер бар. Ол јаткан кӧпӧгӧш
телекей кандый кару! Кӧӧркий чап-чаҥкыр кейине
оронып, араайын айланып туру.
Быркырууш-Чечектиҥ ак парашютту уулы ойто ло
јабызап тӱжет. Тӱшкен сайын оныҥ чичке колы-будына тын кожулат. Јер элес-элес эдип, там ла јууктайт.
Бач ол! Бу кандый элбек ээн чӧл? Агаш та јок, ӧлӧҥ
дӧ јок. Јаҥыс ла кумак ла кумак… Кей тынчу, кӱн изӱ.
Ӱрен ак парашюдын јуунадып, кумакка келип конды. Ол чичке буттарыла ары-бери базып кӧрди, кӱлдий
кумакта чийеҥ-чийеҥ изи артты. Мындый элбек
јерде нениҥ учун кем де јок? Айса ӱрендер бого учуп
келбейт пе? Байла, ончолоры изӱге кӱйӱп каларынаҥ
коркып јат. Чындап та, мында шыҥырап турар откалап кааҥ кӱндер. Чӧлдиҥ ӱсти мелиреп калган. Ак

парашютту Ӱрен тыҥ суузады. Ол јердиҥ ӱстинде
суу кандый амтанду болгонын јаҥы ла оҥдоды. Эмди
ле суу бар болгон болзо, ол бир талайды соолто ичип
ийер эди. Эбиреде ончозы «Суу бер, суу бер» деп, кургап калган эриндериле шымыранып тургандый.
Ак парашютту Ӱрен тереҥ шӱӱнип, чалкойто јатты.
Оноҥ ол та нени де эске алып, тура јӱгӱрди. Парашюдына селбектенип, јеп-јеҥил учуп чыкты. Айас
теҥериде ол кичинек ак булудычактый кӧрӱнип турды. Ары-бери јайканып, там ла бийиктеп бараатты.
Учуп, учуп келеле, јап-јажыл јалаҥга конды. Эбире јӱрӱм кайнап јат. Мында ончозы «Јӱрер керек,
јӱрер керек!» деп айдыжып тургандый. Кӱнниҥ чогы
кандый јылу! Јердиҥ кыртыжынаҥ ап-ару тоҥмок
суу сыксылат. Олор торт ло мӧҥӱн. Куштар серӱӱн
јалбырактардыҥ ортозында кожоҥдор чӱмдеп отургылайт. «Јердиҥ ӱсти амыр турза, кандый јакшы» деп,
ар-бӱткен кеен тынып јаткандый. Бастыра ӧлӧҥниҥ
бажы бышкан. Кӱски тымыкта тырсылдаш, чарча-

лыш угулат. Бу быжып калган ӱрендер энезиниҥ
койнынаҥ јер јаар секирип турганы болор.
Ак парашютту Ӱрен эки кабыргазында ума јок
кичинек илмектий буттарлу, капшык кара ӱренге
јууктап келди.
– Сениҥ ады-јолыҥ кем болотон?
– Ийт-Тырмак.
– Ыраак јорыкка кожо баралы ба, Ийт-Тырмак?
– Кайдаар баратан?
– Ээн чӧлгӧ. Ол бисти сакып јат.
– Ой, анда кӱйӱп каларыс!
– Слерге мен болужарым. Качан да кӱйӱп калбазыс.
– Андый болзо, ӧдӱп бараткан бӧрӱниҥ куйругына
сыралып, оноор барадым.
– Уак, уак! – деп, кем де кенетийин унчукты. – Мен,
Уак, база барар кӱӱним бар. Тӧӧлӧрдиҥ куйругына сыралып, сала берерим эмди ле.
Ол ума јок тырмактарлу кӧпӧгӧш болчок ӱрен эмтир.
– Андый болзо, бис те… – дежип, кӧскӧ кӧрӱнбес
кандый да јылтырууш кӱреҥ ӱрендер эзинге учуп айдышты.
– Суу јок јерге ӧзӱп биле-ерим, чыдамкайым сӱре-ен
– деп, Ачу-Баргааныҥ балазы мактанды.
– Куштардыҥ јуҥына селбектенип сала бербей –
деп, адырман кара ӱрен унчукты.
– Сеге јакшы. Мен канайып барарым?
– Алдырбас, кажыбыста ла баратан эп-арга бар эм-

тир – деп, ӱрендердиҥ куучынын угуп, ак парашютту
Ӱрен айтты.
Је бот, ээчий-деечий атаныш башталды.
Быркырууш-Чечектиҥ ак парашютту уулы чапчаҥкыр теҥериге ойноп-ойноп, јеп-јеҥил учуп чыкты. Ол кӱркет кабакту, кап-кара чырайлу булаттарга
једижип келди.
Булуттар, булуттар,
Амыр јок кӧӧркийлер!
Ээн чӧлгӧ барзагар,
Нӧкӧрлӧримди сугарзаар.
Најыларым сакып јат,
Слердеҥ болуш сурап јат.
Ээн чӧлди јажартар
Эмди бисте санаа бар.
Булуттар кӱзӱрт-кӱзӱрт каткырышты, кӧстӧринде
от чагылды. Оноҥ эмеш јобожып, кичинек Ӱренге айдышты:
Сары чӧлди сугарар
Санаа бисте база бар.
Салкын таҥма јаантайын
Сӱрӱп ийет. Канайдар?

Улу керек баштаган
Уулчакка канайып болужар?
Кызу чӧлгӧ кургабай,
Канайда једип эм барар?
Ак парашютту ӱрен сыраҥай ла салкынду јерге
учуп јетти. Куйундалып келген јотконго ары-бери экчеле берди. Оныҥ парашюды арай ла ӱзӱлбей турды.
Учы-учында, јылан ошкош, узун Куйун оноҥ сурады:
– Эй, кӧскӧ кӧрӱнбес уулчак, бого не келгеҥ?
Јалтанбас ла кӱлӱк эмтириҥ!
Салкын, Салкын,
Салкынныҥ уулы – Куйун,
Бир болужаар јетиреер,
Булуттарды айдагар.
Сары чӧлдӧ најыларым
Салымы јок кӱйӱп јат.
Ээн чӧлди јажартар
Эмди бисте санаа бар.

– О, санааҥ јаан эмтир. Ол ээн чӧл бистиҥ јарыжып
ойнойтон јерис эди, – Куйун анайда айдала, бууры
талганча каткырды.
Ак парашютту Ӱрен ойто ээн чӧлгӧ учты. Мында
изӱ кумакка кӧмӱлип алала, ӧскӧ ӱрендер оны сакып
јаткан эмтир.
– Суу керек, суу керек! Быркырууш-Чечектиҥ уулы
бисти ӧлӱмге баштаган – деп, олор оны арадап келдилер.
Канайдар база?
Ак парашютту Ӱрен бир эмеш санааркап отурды.
Оноҥ нени де эске алынып, ойто ло учуп чыкты. Ол
кӧп улусту јерге јеп-јеҥил једе конды.
Улустар, улустар,
Улу санаалу кӧӧркийлер,
Најыларым кӱйӱп јат,
Бир болужаар јетиреер.
Ээн чӧлди јажартар
Эмди бисте шӱӱлте бар.
Улус кичинек Ӱренниҥ сӧзин ајарулу уктылар. Јаан
удабай олор сускулу јаан машиналарына отурып,
чӧлгӧ келдилер. Тӱндӱ-тӱштӱ иш башталды. Удабады, чӧл јаар јаан субак казыла берди. Оныла ап-ару,
мӧҥӱндий суу агып, чӧлди сугарып ийди.
Бир канча ӧй ӧткӧн соҥында ӱрендер тазылдарын
чирей тееп, тынданып келдилер.
Ак парашютту Ӱрен ончолорынаҥ озо, Кӱн ошкош,
сап-сары чечегин јайып, кӱлӱмзиренет. Кайдаҥ да тосток кара кӧстӱ Адару учуп келеле, ээн чӧлдӧ јӱзӱнјӱӱр чечектердеҥ мӧт јууп, коолодо кайлап јӱрет:

Саҥыскан учпас сары чӧлдӧ
Сары чечек јайылды.
Кускун учпас куба чӧлдӧ
Койу ӧлӧҥ јайканды.
Ээн чӧлди сугарган
Улустарга быйан болзын!
Најыларын баштаган
Ак парашютту Ӱренге,
Быркырууш-Чечектиҥ уулына,
Качан да болзо мак болзын!
Кӧбӧлӧктӧр дезе ӧлӧ-чоокыр канаттарыла чабынып-чабынып айдыжат: «Кандый јалтанбас, кандый
шулмус!»

јӱгӱрди. Кӱреҥ Пӧтӱгеш оноҥ бир де артпай сӱрӱшти.
Чойлошконды јип ийерге, Чоокыр Пӧтӱгеште чӧлӧӧ
ӧй чек болбоды. Шак мынайып ол экӱ тӱжине ле
сӱрӱшкен. Учы-учында кӱлӱктер тыҥ арып, оосторын ачып ийдилер. Бу тужында чойлошкон Чоокыр
Пӧтӱгештиҥ чокыжынаҥ тырлас эдип јерге тӱжеле,
ичегенине кире берди. Пӧтӱгештер дезе ачуурканып,
оны ээчий тап эттилер.
Кайран чойлошкон барды.
– Сен, таҥма, бурулу! – деп, Чоокыр Пӧтӱгеш корододы.
– Јок, јок, сен бурулу! Сен эмес болзоҥ, оны јип салар эдим. Ӱлежип јиик деп айткан јогым ба? – деп,
Кӱреҥ Пӧтӱгеш ачынып кышкырды.

ПӦТӰГЕШТЕР
Бир катап Чоокыр Пӧтӱгеш потпужынаҥ чыгала, јемзеп барган. Ол адырман сабарлу буттарыла
јаан-јаан алтайт. Чоокыр тӧжин ичкери эдип, кедеҥкедеҥ эдип базат. Бойы чала мактанып, тыҥзынып,
карлагаштарга кылчайып кӧрӧлӧ, «Кыр-р, кӱр-р» деп
ӱнденет.
Је бот, Чоокыр Пӧтӱгеш бир агаштыҥ тӧзине
талтас-талтас эдип базып келгежин, анда Кӱреҥ
Пӧтӱгеш чойлошкон таап алала, чокып турды. Оны
кӧрӧлӧ, Чоокыр Пӧтӱгеш чойлошконын блаашкан.
– Јок, јок, блаашпа, Чоокыр Пӧтӱгеш! Ӱлежип јиик!
– деп, Кӱреҥ Пӧтӱгеш айтты.
– Ӱлежер дедиҥ бе? Мен оны јаҥыскан да јизем,
тойбозым!
Чоокыр Пӧтӱгеш чойлошконды блаап, ары болуп

