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Кӱндӱлӱ кычыраачылар!
Јуунтыда Теленгит – Сортогой јурттыҥ школыныҥ 5 – чи клазыныҥ
ӱренчиктериниҥ баштапкы чӱмдемелдери кирген. Ӱлекер ишти ӱренчиктер
баштапкы катап бӱдӱрген. Проект иш «Куулгазынныҥ телекейинде» деп
адалган.
Ӱлекер иштиҥ ӧткӧн аайы:
Литературада чӧрчӧктӧрди кычырып ылгагандар.
Чӧрчӧк чӱмдегендер. чӧрчӧктӧрине јуруктар јураган ла чсӧрчӧктӧриниҥ
темазына келиштире jуруктар бедиреп тапкандар.
Бичиктиҥ кадарына јараш, тереҥ шӱӱлтелӱ јурук јурагандар.
Балдар «Солоҥы» деп журналдыҥ јуруктарын алып тузалангандар.
Проект ишти бӱдӱрерге ӱредӱчи ле ада - энелер болушкан.
Чӧрчӧктӧрдӧ балдардыҥ кӱӱн – санаазы, амадулары, сӱӱген малы, аҥ-кужы
керегинде айдылган. Балдардыҥ чӧрчӧктӧриниҥ оҥдайында чын керектер ле
алдында ӧдӱп јаткан јӱрӱм куулгазын телекейле биригип калган. Чӧрчӧктӧрдӧ
балдардыҥ туйка амаду - санаалары куулгазын сӱр – кеберлер ажыра
кӧргӱзилип, јаш јӱректердиҥ јакшыга, јарашка, куулгазынга бастыра кӱӱниле
јӱткигени сезилет.
5 – чи класстыҥ ӱренчиктериниҥ «Куулгазынныҥ телекейинде» деп
бштапкы чӧрчӧктӧрин кычыраачылар кычырып, «јакшыны», «јаманды», «ак
ла караны» балдар канайда оҥдоп турганыла таныжар. Бу кичинек
чӱмдеечилердиҥ ич - телекейиле јорыкташ, кычыраачылардыҥ да ич –
кӧрӱмин, санаа - кӱӱнин кубултып, јӱректе бар кӱӱн – санаазыныҥ эҥ ле
«јакшы» «ак» деген кылына табарып, јӱрӱмге сӱӱндирер, ижендирер деп
амадап турум.
А.Г.Усольцева
алтай тил ле литератураныҥ ӱредӱчизи
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Ырыстыҥ ырызы
Эмдиги ӧй. Ырысту ада-энезиле бир канча ӧрӧкӧ айылду, јаан эмес јуртта
јуртап јаткан. Jе Ырыстыҥ эҥ ле јаан тӱбеги - ол ада – энези кӱнӱҥ ле
аракыдаар болгоны. Ырыс олорды чаптыксынып, тайга јаар малчы болуп јӱре
берди. Тайгада Ырысла куучындажар кижи јок болгонынаҥ улам, ийнекбозуларла, ийдиле, адыла куучындажып јӱрер болды.
Бир катап Ырыс сууныҥ јарадында санааркап калган отурарда, Шулмузак
деп атту бозузы јанына базып келеле, соок чыкту тумчугыла Ырыстыҥ
алаканына табарып, кижи ӱниле:
- «Бисти кажаанга сукпа, кажаанда турар кӱӱнис јок. Энелерисле кожо јӱрер
кӱӱнис келип јат» - деди. Ырыс кайкаганына јараттаҥ суу дӧӧн аҥтарылаар
јастап, тура јӱгӱреле: «Сен кижи чилеп канайып куучынданып туруҥ?» - деп
сурады.
- «Мен кижи чилеп куучынданып турган эмезим, сен мениҥ тилимди оҥдоп
туруҥ» - деди. Ырыс кайкап та турза: «Мен слерди энеерле кожуп салзам,
бойым торо артарым. Айдарда, слерге амыраар кӱн тургузайын, ол кӱнде
слер энелереерле кожо јӱрер болзын. Эҥирде бойыгар кажаанга кирип калар
болзын» - деп куучындашты. Бозулар јӧпсинди. Бу кӱннеҥ ала Ырыс
амырады. Кер адын минип, аҥдап, айылдап јыргап јӱрди. Эҥирде айылына
једип келзе, кӧнӧктӧр толо сӱттӱ, аарчы – курут эдилген, айактар толо
каймакту турар болды.
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Анайып јыргап јӱреле, Ырыс јуртта јаткан ада-энезин кӧрӧр деп шыйдынды.
Каймак – сарјунаҥ арчымакка сугуп, адына минип, сыр кожоҥдо ӧзӧккӧ
тӱжӱп келди. Келзе, ада-энези ойто ло эзирик! Ырыс коркышту тыҥ ыйлап
ада - энезине: «Эне-адалу бойым ӧскӱс јӱрӱм, слердеҥ мал артык болды.
Олордыҥ ортозында мен ырысту јӱредим, эмди слерге катап качан да
келбезим!» - деп кородоп айдала, тайга јаар јӱре берди.
Тайгада малы оны сӱӱндирип ле јӱрди. Ады - чӧрчӧктӧр куучындаар,
бозулары - кожо ойноор, ийнектери - отоп алала, ӧйинде бойлоры јанып
келеле, сӱдин берип турар болды.
Бир кӱн Шулмузак бозузы сыр маҥда кӧк ӧлӧҥдӧ сайрап, тоголонып jаткан
Ырыска маҥтап келеле: «Сениҥ ада –энеҥ келип јат, барып кӧр!» -деп
кыйгырды. Ырыс тура јӱгӱрип трамбайлады. Кӧрӱп турза, Јалаҥайдыҥ
јалаҥында эки кара неме борорып келетти. Ада-энезин ыраактаҥ танып,
удура барайын дейле, токтоп калды. «Байла, сӱттиҥ аракызы божогон, эмди
менеҥ аларга келгилеп јаткан болор» - деп, Ырысту ада-энезине јаман
сананды. Jе једип келген ада-энези как эрӱӱл болдылар. Олор балазына
јаманысты ташта, бис эмди аракы ичпезис деп айдынгылады. Ырысту сӱӱнип
олорды кучактай алды. Оноҥ бери Ырысту ада-энезиле кожо тайгада эзен –
амыр јуртагылай берди.
Јаҥыс Ырысту ол кӱннеҥ ала малдыҥ тилин оҥдобос болуп калды, је ого
ол бир де комыдабай турды.
Бордошева Сурлама

Турна
Бир эмеген ле ӧбӧгӧн, баатырдый ӱч уул, jаражай
бир кыс азырап,
јуртап јаттылар. Туткан малы - он ат, ӧскӧ мал олордо јок болды. Андый да
болзо, бойлорын олор аргалу-чакту деп бодоп тургулады.
Аттарын карган эмеген - ӧбӧгӧн балдарына адап салгандар.
Jаан
уулыныҥ сӱӱген аттары Чолмон, Каракер болды. Оныҥ аттары
кылыкту, минерге де бербес, така да кондыртпас, туйлап турар аттар болды.
Экинчи уулыныҥ аттары јобош. Олорды ол јараш-јараш адап алган. Бирӱзи:
Керат, экинчизи - Јорго, ӱчинчизи - Jӱгӱрӱк деп аттар болды.
Эҥ кичинек уулыныҥ сӱӱген адыныҥ ады - Кӱмӱш болды, аттыҥ кыл-тӱги
кӱнниҥ-айдыҥ јаркынына мӧҥӱн чилеп јалтырап турар, саҥ-башка ӧҥдӱ
болгон. База бир адын Турна деп адады.
Турна ады ӧҥ- сӱр јок, чичке туйгактарлу, узун мойынду, чарбак карынду
болгон. Кичинек уул ада-энезине мындый јӱдек ат берген деп ӧкпӧлӧп јӱретен.
Бир катап ол адын минеле, коштой турган јыш - аркага аҥдап барган. Бир
канча тийиҥ адып алала, амырап отурганча, ӱстине аҥ чыга базып келген. Уул:
«Бойы колыма келип турарда, мыны ычкынары јок» деп сананып, отоп
турган јери јаар ӧҥӧлӧп баскан, је јууктап ла алза, аҥ канайып та ӧскӧ јерде
болуп калар. Уул истежип, одузынаҥ ыраай бергенин билбей де калган.
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Кенейте аҥ јоголо берген. Уул јыш – арканыҥ койузына базып та болбой,
ӧдӱп те болбой шыралай берген, ӱстине там ла караҥуйлап турган, учында
аза бергенин оҥдоп ийген. Коркыганына аайы – бажы јок кыйгыргылап, адын
кычырган. Турна ады укпас јердеҥ угуп, сеспес јердеҥ сезип ийеле, ээзиниҥ
табыжына учуп келген. Учуп келген адын кӧрӱп: «А бу сен адым, чын ла
турна чылап учуп турарыҥда… Бу мен бӱгӱн јӱӱлген болбойым. Кандый да
куулгазын аҥ туштап, астырып ийген… эмди сен…је мен оорып калган
эмтирим» - деп алдыла куучындажып, сӱӱнип, эркеледип јал-арказын сыймап,
оны мактаган. Турна ат: «Јо-ок, сени аҥ ӧнӧтийин астырган, не дезе аайы –
бажы јок аҥ адып, уйаны ээ jок артырып, балдарын ада – эне јок артырып
турарыҥда коркыткан» - деп, оноҥ ары куучынданды. «Ада - энеҥ сени
јылыйтып алза, олорго до ачу болор эди. Сен олордыҥ эҥ ле кару, эрке уулы.
Аҥ – куштарга да андый ок ачу-корон болуп турган деп сен оҥдодыҥ ба?» деп, ады сурап турды. Уул не-немениҥ аайын эмди оҥдоп, алтай кудайынаҥ
јаманым таштагар, эмди андый кылык этпезим деп кӧҥкӧрӧ јыгылып
суранды. Бу ла тушта јыш – агаш суйуктала ачылып, уулды божотты. Уул
адына мине согуп, айылына једеле, не болгонын акаларына, ада- энезине
куучындады. Јаҥыс ла ады куучынданганы керегинде неме айтпады. Ол
олордыҥ jаан јажыды болды.
Бастыра аттардыҥ ортозында Турна деп атту, чичке буттарлу, чарбак
карынду, узун мойынду ады эҥ ле артык нӧкӧри болды.
Дилеков Дамир.
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Кӧк эчки ле эки карган,
Озо – озо чактарда чаҥкыр кӧлдиҥ јанында карган эмеген ле ӧбӧгӧн jуртаган.
Азыраган олордыҥ балазы јок болды. Јаҥыс кӧк эчки малданган, ас - мас
такаалар туткан, карый берген кара ӧҥдӱ киске азырагандар.
Эки карган ла кискези кӧк эчки сӱдиле азыранат, кискези болушту - аарчыкурутты чычканнаҥ каруулдайт. Анайып амыр – тыш јуртагылап јатты. Jе
бир катап, олордыҥ амырын бӧрӱ бусты. Карган ӧбӧгӧн агаш аразында
одындап јӱрерде, кӧзи кызарган, чилекейи шуурыган ач бӧрӱ туштайла:
«Јаҥыс эчкиҥди бербезеҥ, айыл – јуртыҥ бызарым, бастыраҥды кырарым»
деди. Карган ӧбӧгӧн коркып-ӱркӱп, бӱгӱнги тӱнде ийдин бууга отургызып,
кажаанныҥ эжигин ачык таштаар болуп jӧпсинди.

Санааркаганына одынын да ундып, айылы jаар меҥдеди. Эмегени угала
калактап, ыйлады. Карган ӧбӧгӧн эмегенин токынадып, бӧрӱни мекелеер эпсӱме бедиреди. Учында эки карган айылдаш јаткан байдыҥ айылында той
болгонын эске алып, оноҥ барала, эчкиниҥ јаш терезин сурап алды. Бай
«јокту кижи јоболду, јӱрген јери суракту» деп каргана – каргана. Эчки терезин
таштап берди. Карган ӧбӧгӧн ого сӱӱнип, јабыс эҥчейип башкойып, байдыҥ
јуртынаҥ чыгала, айылына келди. Эки карган терени тулуптап кӧктӧйлӧ,
ичине ӧлӧҥнӧҥ тыктап, јаҥы сааган эчкиниҥ сӱдиле уймап-уймап, кажаанга
тургузып салгылады, кӧк эчкизин айылына сугуп алдылар.
Тӱн ичинде кӧзи кандалган, чилекейи шуурыган ач бӧрӱ jетти. Кажаанда
сӱтле jытанып турган кӧк эчкини кӧрӱп ийеле, сӱӱнгенине бир ле тиштеп
jуда салды. Jе ӧлӧҥ тыктаган эчки терези ого курсак болбоды, ого карылып,
јерде тоголонып јадарда, ӧбӧгӧн айрууштап ӧлтӱрип алды. Карган эмеген
сӱӱнип, ӧбӧгӧнине бӧрӱниҥ куйругынаҥ јака эдип берди, терезинеҥ тӧжӧк
эдип алды. Онойып ӧштӱзин jеҥеле, оноҥ ары амыр – энчӱ jуртагылай берди.
Мамырбекова Аягоз.
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Алтын толотко
Эрке энезине болужып, карындажы Эрменле јӱзӱн - јӱӱр чечкектерле
кӧмӱлген jалаҥда бозулар кӱдӱп, ӧткӱрип турган. Олор ээн jалаҥдарда
куштардыҥ башка - башка ӱнденип, кожоҥдоп тургандарын уккылап, кӧк
ӧлӧҥдӧ тоголонгылап јаткылайтан. Оныҥ учун эки карындаш олордыҥ тилин
билер болгон болзобыс деп куучындажып туратан. Та кайда да јыланныҥ
уйазында алтын толотко бар деп јаан улустаҥ уккылап јӱргӱлейтен учун,
бир катап олор оны бедиреер деп куучындажып алгылады.
Jеҥези калыҥ, караҥуй аркадаҥ бедиреерге олорго эмеш коркымчылу да
болзо, бой-бойынаҥ тыҥ ыраабай, эки јара барып, бедиреер деп куучындашты.
Алтын толотконы бедиреп јӱргенче, караҥуй кире берген. Кандый да
jыланныҥ уйазы туштабай турарда, Эрке карындажын кычырып, јанар деп
сананды.
Jе бу ла тушта: «Таба-алдым, акы-ы таба-алдым!» - деп, Эрменниҥ кыйгызы
угулды. Эрке кыйгы угулган jер јаар јӱгӱрди. Келзе, чындап – та! Карындажы
јудурукча, кӱнге мызыладап турар болчок немее тудунып алган, кӧстӧри
тозырайып, тыныжы буулган, удура јӱгӱрип келетти. Экӱзи эмди бис аҥкуштыҥ тилин билип јӱрерис деп сӱӱнгилеп, караҥуй аралдаҥ чыгала,
бозуларын таштап ийген jалаҥга келгилезе, бозулар туку ла качан айыл јаар
маҥтажа бертир. Эмди айылда энебиске нени айдарыс деп турганча, энези
олорго удура келди.
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Уулчактар коркыганына, jымыртканы сугуп ийдилер. Энези јууктап келеле:
«Слерге јылан учурабады ба? Јаҥы ла меге јолыгып, јымырткамды бедиреп
јӱрӱм деген. Слер, учкандар, албаганар ба? Jыланныҥ алтын толоткозын
уурдап аларга jарабас, каршузы jедер, уурданган кижи оору-јоболго туттурар»
- деп, уулдарыныҥ кылыгын сезип тургандый айтты. Уулчактар унчукпай
турарда, энези кимиректене- кимиректене jӱре берди. Эрке ле Эрмен бой- бойы
јаар јалт кӧрӧлӧ, унчугышпай тӱрген-тӱрген кайра бастылар.
Јыланныҥ уйазына јууктап келгилеерде, јылан олорды бажын бийик
кӧдӱрип алган сакып турды. Уулчактар коркыганына кыйгырыжып ийеле,
jымыртканы ычкынып, кайра jӱгӱрдилер, је јылан олордыҥ алдынаҥ чыгып
келди. Уулчактар эмди ле јылан чагып ӧлтӱрер деп санангылап, кучактажып
кӧстӧрин јумуп ийгиледи. Кенейте олорго: «Мен слерге тийбезим, слер алтын
толотконы бойыгар экелип бергенигер, онызы jакшы. Айылаарга эзен –
амыр јангылай беригер. Jӱрӱмде чек ле јакшы улус болор эмтирер, оныҥ учун
алдаарда јолыгар качан да ачык болзын. Ак санаалу болуп ӧссӧӧр, ырыс бойы
келер" - деп айдала, jылыйып калды.
Уулчактар оосторын ачып алала, јыланныҥ куучынданганын кайкап турала,
коркыгандарын да ундып салгылаган. Болгонгылап келеле, сӧс тӧ айдышпай,
мылтыктыҥ огынаҥ капшай, караҥуй аралдаҥ чыгара јӱгӱрдилер. Јӱк ле
айылдарыныҥ јанына јууктап келеле, бой-бойына кӧрӱжип, кӧк ӧлӧҥгӧ јада
тӱштилер. Тыныш алынган кийнинде јылан керегинде кемге де айтпас деп
куучындажып алгылады.
Шарапов Эмил.

Куулгазын ӱлдӱ
Озо - озо чакта Кӧк –Тӧбӧ деп јерде Манаспай деп ӧбӧгӧн јуртаган. Манаспай
улустыҥ койлорын кӱдӱп, азыранып јӱрер, алган ээжизи јок, азыраган малы јок
кижи болгон. «Кармай тутсам кулагым, кайра кӧрзӧм кӧлӧткӧм. Бу не јӱрӱм?»
- деп комыдап јӱретен.
Бир катап койлорын Ыйык тууныҥ эдегине кӱдӱп јӱреле, мал баштап турган
јоон куча јоголып калганын кӧрӱп, малды айыл јаар башкарып ийеле,
кучаны бедиреер деп артып калган. Ары – бери кӧрзӧ, мал ла јылыйгадый јер
јок, не де болзо, Ыйык тууныҥ эдегине чыгып кӧрӧр деп сананды. Ыйык
тууга чыгып келзе, межелик кӧрӱнди. «Мында мындый јер јок болгон. Бу
качаннаҥ бери табылган? Байла, јер силкинерде табылган болор» - деп
сананып, келген керегин ундыбай ајыктанды. Кӧрӱп турза, кучазы болчок кара
таштыҥ јанында кӧрӱнди, сӱӱнгенине куча јаар јӱгӱрип келеле, айдап апарарга
ла турганча,
таштыҥ ӧзӧгинде та не де јалтырт эдип кӧзине илинди.
Кӧрзӧ, коркышту јараш ӱлдӱ чике ле таштыҥ ортозында кысталып калган
турды.
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Манаспай чочыды, оноҥ кайкады, кӧзине бӱтпей ташты айландыра басты.
Бу тегиндӱ эмес деп билип, ого тийбес, улуска айтпас деп бек сананып,
кучазы јаар базарда, ӱлдӱ кӱзӱҥидий јараш табаштынып ийди. «Бу мени
канайт деп туру? Уштып алзын деп турган болотон бо? Айдарда, бу мениҥ
ӱлдӱм болор бо?» - деп, Манаспай чала алаатып, сананып турала, уштып
кӧрзӧ канайдар деп сананды. Ташка јууктап, ӱлдӱни уштып ла аларда,
Манаспайды кижи таныыр эмес болуп кубула берди. Алтын- мӧҥӱнле
јарандырган баатырдыҥ кеп кийими
кийилди. Манаспай јаш бала чылап
сӱӱнип, кара јаҥыс бойым эмди баатыр болдым, бастыра јӧӧжӧ мениҥ,
байлар мениҥ будым јыгылар деп кӧкип чыкты. Оноҥ кенейте сагыш
алынып: «Бу мен канайып турум? Баатыр болгондо, черӱ керек, черӱ болзо,
јуу –чак башталар. Алтайыма чак тӱжер, мендий јокту - јойу улус там
тӱреҥиир. Jок-јок, керек јок!» - деп ӱлдӱни ойто јерине кадап ийди.
Болгонып келзе, катап ла озогы Ыйык туу, кучазы јанында, малы айыл
јаар араайын отоп-отоп баратты. «Саҥ башка тӱш тӱжелди, бу нениҥ ырымы
болотон? - деп сананып отурала, карманына колын сугуп ийзе, карманы толу
алтын - мӧҥӱн эмтир. Бу чын болгон керек турбай деп Манаспай сананып,
Алтай - кудай болушканына, Ыйык туузына быйанын айтты, кӧҥкӧрӧ тӱжӱп
мӱргӱди. Байдыҥ малын айдап экелеле, табыштырып, эмди мен сеге јалчы
болбозым деп айдып јӱре берди. Бай кайкап турала, ойто келбей кайда
барарыҥ деп кийнинеҥ ары айткылады.
Манаспай сугуп салган алтын – мӧҥӱнин алып, айыл –јуртту, мал –ашту
болуп, бала - барка азырап, амыр - эзен јуртай берди. Манспай Ыйык тууныҥ
јажыдын кемге де, керек дезе эш нӧкӧрине де айтпады. Айыл –јуртында
улуска Ыйык тууны алкап, јаантайын саҥ салып, мӱргӱп јӱрзин, ол Ада кыр,
бистиҥ коруучыс деп ӱредип јӱрди.
Якинов Ырыс.
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Камчы - Бай
Озо – озо отурган бис јок тушта, Эре – Чуйда канду јуулар ӧдӱп, албаты
тӱреп, јоксырап, оору –јоболдоҥ ӧлӱп турган ӧйдӧ, Токтомыс ӧбӧгӧн лӧ
Шалтырак деп эмеген јуртап јаткан. Азыраган малы кажаанга батпас,
эдиленген јӧӧжӧзи айылга батпас, је балазы олордыҥ јок болгон. Јиит, ӧктӧм
тужында Токтомыс ӧбӧгӧн ӧштӱ - уурчылардаҥ ак - малын, ар - јӧӧжӧзин
корулап алатан, је айлар айланыжып, јылдар јылыжып ӧдӱп, билдирбезинеҥ
араайын карыыр јажы једе берген.
Бир катап ӱй кижи Шалтырак, ӧбӧгӧнин чикпеерип: «Јылдыра бар, бери
кӧрӧрис астаган, ары кӧрӧрис кӧптӧгӧн, ар-јӧӧжӧҥди, мал – ажыҥды энчиге
артырар, адыҥ ададып јӱрер, очогыҥ изӱ тудар бала керек» деп айдып,
Орсойык ӧзӧктӧ јаткан камнаҥ баланыҥ суузын сурап экелзин деп ийди.
Токтомыс ӧбӧгӧн арга јокто камга атанган. Кам кижи баланыҥ суузын јазап
берерде, айыл –јуртын кӧстӧп, карган эмегени бу суула баланы канайда
табарга турганын алаҥ кайкап, ат ӱстинде араай јайканып, ыҥырада кожоҥдоп
јортып келеткен. Кӱн айас, јылу. Куштардыҥ кожоҥы ӱзӱк јогынаҥ тайга –
ташка јаҥыланып турган. Аттыҥ ӱстинде араай јайканып, ыҥырада кожоҥдоп
келеткен. Јышкынду тууныҥ ажузына чыгып келеле, алканып, ак сӱдин
ӱрӱстеген кийнинде, болчок ташка амыраар деп табыланып отурала, алды
јанында ӧзӧк јаар кӧргӧн. Кенейте оныҥ кӧзине ӧзӧктӧ кара - бајырт черӱ
јуулганын кӧрӱнген. Карган ӧбӧгӧн: «Бу та Чычкан байды јуулап бараткан,
та мени јуулап келеткен Кычык деп атту калка укту бай эмтир – деп,
маанызынаҥ танып ийген. - Эмди
амыр јаткан албатыны катап ла
чаксырадатан јат, айлдашка канайып
тил јетирер» - деп, карган ӧбӧгӧн
адыныҥ чылбырын бура тартып, капшай ла койу аралдыҥ ортозы јаар
кирген. Јаҥыс ла бойы билер орык јолго чыгып, ӧкпӧӧргӧнине тамагы кургай
берерде, акыр суу ичип алар деп ат ӱстинеҥ арчымагына кирген. Је оныҥ
колыла камчыныҥ сынынча уулчак калбактанып, чыгып келген, Токтомыс
ӧбӧгӧн коркыганына аттаҥ аҥтарылып, кӧҥкӧрӧ башкойып, јаман – јакшы
айдынып, алканып, калактай берген. Коркып - чочыганына ӧштӱлерди де
ундып салган.
Бу ӧйдӧ уулчак: «Ада, слер канайып чочып туругар? Мен слердиҥ уулар,
адым Камчы - Бай»- деген. Адазы јалтанып, сӱӱнип, бой-бойына бӱдинбей
кайкап турганын уулчак кӧрӱп: «Коркыбагар ада, слердиҥ санаарды мен
билерим, јана беригер. Карган энемди ээчидип алала, Кӧк куйдыҥ ичине
јажынып алыгар. Мен удабай ла једип келерим» - деп айдала, турган изи бар,
барган изи јок болуп, јылыйып калды. Токтомыс ӧбӧгӧн уулчактыҥ сӧзин
угуп, тӱргендеп айыл - јуртына маҥтатты. Једип келеле, не болгонын
Шалтырак ӱйине куучындады. Карган эмеген сыктап ийеле, экӱ азык-курсак
алып, айылдаштарын ээчидип, Кӧк куйга барып јажынгылады. Та канча кире
ӧй ӧткӧнин караҥуй куйга кирип алган улус билбес. Карган ӧбӧгӧн та чын,
та тӧгӱн айткан деп куучындажып турганча, јаш кижиниҥ ӱни угулып, олорды
чыксын деп сурады. Ак- јарыкка чыгып келген улус, кӱнге удура чике
кӧрӱп болбой, уулчакты кайкажып кӧрӱп турдылар. Карган эмеген-ӧбӧгӧн
сӱӱнип, балазын кучактангылап, кӧкип турдылар.
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Кийнинде угар болзо, јуу - чактаҥ албатыны Камчы-Бай деп уулчак
аргадап алган эмтир. Оноҥ ло бери Чуй ичинде албаты амыр – энчӱ јада
берген.
Якпунов Эркемен.

Оймокчы
Чуй сууныҥ јарадында, јӱзӱн –јӱӱр чечектер ӧзӱп турар кичинек сас бар.
Јурттыҥ малы ол састы јакшы кӧрӧт. Бир катап, саста мал та недеҥ де
ӱркӱп, туш – башка маҥташты. Ол не дезе, керек мындый болгон.
Саста ӧзӱп турган чечектердиҥ ортозында кичинек кызычак кайдаҥ да
табылып келген. Ол кӱнӱҥ ле кӱнниҥ чокторыла ойгонып, чалынла јунунып
алала, чечектеҥ чечекке калып, тӱн киргенче ле ойноор болды. Оноҥ мал
ӱркӱп, саска јууктабас боло берген.
Бир катап оныҥ айыл чечегине бир сӱреен јаан канаттарлу, јаан кара
кӧстӧрлӱ неме учуп келген. Кызычак коркыганына јалбырактыҥ алдына кире
конгон, је ол: «Сен кандый јараш кызычак, адыҥ кем?» - деп сураган.
Јалбырактыҥ алдынаҥ бажын чыгарып кӧрзӧ, оныҥ алдында сӱреен јараш
уул турган. «Мениҥ адым - Оймокчы» - деп јаактары кызарып, кызычак
айткан. «Мен адым- Чымыл. Сен меге нӧкӧр болорыҥ ба, мен сени ыраак –
ыраак
талага
апарарым, экӱ ырысту-ырысту јуртаарыс» - деп айткан.
Оймокчы тыҥ сананбаган, «је» деп айдып ийген. Чымыл Оймокчыны белине
отургызала, кижи јӱрбес јерге экелген.
Мында коркышту соок, караҥуй
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болгон. Оймокчы мекелеткенине ачынып, качар эп бедиреген. Jе бир де арга
табылбай турарда, караҥуй толыкта ыйлап, «мында ла ӧлӧр эмтирим» деп
шымыранып отурган. Бу ла ӧйдӧ кандый да тӱктӱ јымжак неме табарарда,
Оймокчы чочыганына кыйгырып ийген. Jе бу боро чычкан эмтир, ол
Оймокчыга караҥуйдаҥ чыгарга болушкан.

Оймокчы караҥуйдаҥ јарыкка чыгар алдында, чычкан оныҥ кӧзине бӧс
буулаган, јарыкка чыкса, сокор артып калбаска деп јартаган. Оймокчы
чычканга јаан быйанын айдып, кӧзинде буны чечип турганча, ол јӱре берген
эмтир. Оймокчы эмди нени эдерин билбей, учуп турган чымылдардаҥ
јажынып турган. Чымыл јаман, јӱдек, шалыр болгонын ол билип алган.
Кайдаар барарын оҥдобой, катап ла ыйы келип турганча, кандый да куш
оныҥ јанына учуп келеле, курттарды, чымылдарды терип, јип баштаган.
Оймокчы оны јудып ийбезин деп колыла јаҥып та турза, куш кӧрбӧйт.
Анайдарда, ол јӱгӱрип барала, куштыҥ будынаҥ калбактанып алган, куш
нении де сеспеген. Бу ӧйдӧ мӱҥ чымыл кӱӱлеп, Оймокчыны амыры јок
бедирегилеп, учкулап турды. Оймокчы бар јок кӱчиле куштыҥ будынаҥ
калбактанып, оноҥ бир де артар јок деп билип турган. Куш учуп чыгардан
озо, ол калбактанып – калбактанып оныҥ белине чыгала, јылу, јымжак јӱҥине
оронып алган. Анайып кожо јылу јер јаар учуп келген. Бу Алтайда ол
ошкош кичинек улустар коркышту кӧп болгонын кӧрӧлӧ сӱӱнген. Олор база
сӱӱнгендер. Ол сӱӱнип, эмди коркымчылу чымылдар ого каршу колбос деп
билип, јаҥы тапкан нӧкӧрлӧриле кожо ырысту јада берген.
Мизанов Шуну.
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