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ТАРБАГАН

Тарбаган кебинде сӱреен јаан адучы кижи болгон. Ол кӧргӧн лӧ 
немени јаспай адатан. Алтайдыҥ аҥ-кужын кӧп кыратан.

Бир катап Тарбаганга Телген туштайла сураган:
– Алтайдыҥ аҥын, кужын кыратан атту-чуулу адучы Тарбаган сен бе?

– Э й е , 
мен эмей. Мен 

сени де адып саларым – 
дейле, Тарбаган ок-саадагын 
алды.

– Мени калас ӧлтӱрерге 
меҥдебе. Маргаан ӧткӱрзеес 

кайдар. Јеҥӱни сен алзаҥ, ады-
чууҥ оноҥ артык јайылзын. 

Мени ӧлтӱрип болбозоҥ, уйадыҥ 
калзын – деп, Телген айтты.

– Је, маргаан болзо, маргаан – дейле, 
Тарбаган учуп чыккан Телгенди эки канатту, темир башту кастак огыла 
адарда, ок Телгенниҥ јӱк куйругыныҥ бажын ӱзе сокты.

Оноҥ улам Телгенниҥ куйругыныҥ бажы кертек болуп калганы ол дежет. 
Тарбаган дезе мӧрӧйди алдыртала, уйатка чыдашпай, кородоп айткан: «Јеҥӱ 
сениҥ. Эмди адучы болбой, аҥчыныҥ канјаазында јӱрейин, тынду немениҥ 
курсагы болойын». Оноҥ эргегин кезе чабала, јердиҥ алдына кире берген 
дежер.

Оноҥ ло бери кӱчтӱ ле деген тындуныҥ курсагы болуп калганы ол.  

КОРКЫМЧЫЛУ АЙЫЛЧЫ

Бир катап тӱнде боро Борсык айылдап барган. Теҥери тӱби 
таҥдакталганча айылдайла, Кӱн чыккалакта, ичегенине једерге 

меҥдеди. Аҥчыларга туштабаска, ийттерге сестирбеске, калыҥ маргааныҥ 
ортозыла, караҥуй јердиҥ куйузыла батпаҥдадып, јанып келди.

Ичегенине киргежин, «бррк, бррк…» деген саҥ башка табыш угулды. 
«Бу не атазы болор?» деп сананала, уйкузы чыга берди. Канча бар тӱги 
маҥдайына јуулгандый деп билдирди. Ал-јӱреги кабыргаларын оодо 
соголо, арай ла кӧксинеҥ чыгара калыбады. «Мындый табышты мен качан 
да укпагам. Тӱрген барып, мендий ок тырмакту аҥдарды кычырадым, Айу 
јайзаҥныҥ бойына айдадым. Јок, мен јаҥыскан качан да ӧлбӧзим» деп айдала, 
Алтайдыҥ ончо кобы-јиктерин, тайга-тажын эбирип, ончо тырмактуларга 
јарлады: «Ой, мениҥ айлымда кандый да коркымчылу айылчы келип калтыр. 
Кемигер јалтанбас јӱректӱ, менле кожо баралы!».

Аҥдар јуулып, кулактарын јерге јаба тудуп тыҥдагылады. Чындап та, 
«бррк, бррк» деп табышка јер селеҥдейт. Ончолорыныҥ тӱги атрайып чыкты.

– Је, Борсык, сениҥ айлыҥ, озо бойыҥ кир – деп, Айу јайзаҥ айтты.
Борсык чала јалтанып, ары-бери ајыктады. Тырмактулардыҥ јаандары 

чуркуража берди:
– Кир, кир! Неге тырлажып туруҥ?
Олор коркыгандарына куйруктарын минип, керде-марда не-не боло берзе, 

качарга белен болдылар.
Борсык айлына эжиктеҥ кирбей, ичегенниҥ келтей јанын касты. Ташту 

јерди казатаны сӱрекей кӱч учун, тырмактары да мокорды, бош эледи. Бого 
ӱстине ичегенин ӱреп турганына корододы.

Адакы учында Борсык амырап, сайрап јадар јымжак јеҥестӱ бийик 
тӧжӧгине јетти. Кӧрзӧ, кандый да неме кажайып, «бррк, бррк…» деп унчугат. 
Лаптап ајыктаза, апагаш койон колдорын тӧжине карчый салала, козырыктап 
јатты. «Мындый неме учун мен ончо тырмактуларды бут кырына тургускам 
ба?» деп сананала, Борсык Койонныҥ ӱстине чурап кыйгырды: «Кедери 
тайыл! Мында козырыктайтан тапты сеге кем берген?!»

Койон ойгоно чарчайла кӧрзӧ, оны эбире бӧрӱлер, тӱлкӱлер, јер-кискелер, 
јеекендер, Айу јайзаҥ бойы турды. Кӧӧркийдиҥ кӧзи там тегерийди, бойы 
суудагы талдый тырлажат, сӧс айдарга, оозы да ачылбайт. «Не болзо, ол 
болзын» деп сананала, бараксан эки будыла јерге бек туруп, Борсыктыҥ 
маҥдайына калыды. Ол ло тарый, тӧҥӧзӧктӧҥ тӱжӱре секирген чилеп 
калыйла, арал јаар сурт этти. 

Койонныҥ апагаш ичи Борсыктыҥ маҥдайына тийерде, ол кажайа јолдоло 
берди. Эки буды јаактарына тийерде, олор до агара јолдолды. Мыны кӧргӧн 
аҥдардыҥ каткызын угала, агаш-таштар да каткырышты.
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– Слер неге мынайда сӱӱне бердеер? – деп, Борсык кайкады.
– Ой, Борсык, маҥдайыҥды, јаактарыҥды сыймап кӧрзӧҥ! Кандый јараш 

боло бердиҥ! – деп, аҥдар јиркирешти.
Борсык јӱзин сыймады, апагаш тӱк тырмактарына кысталып калды. Оны 

кӧрӧлӧ, Борсык Айуга комыдалду келди.
– Улу таадам, Айу јайзаҥ, јерге јетире бажырып турум! Ӱйде болбодым, 

айылчылар кычырбадым, козырык угала, коркыган эдим. Канча аҥды 
тӱйметкенимди кайдайын! Кайран айлымды ӱрегенимди кайдайын! Кӧрзӧӧр 
дӧ, бажым ла јаактарым кажайды! Бурулу кулугур кайра да кӧрбӧй сала 
берди. Мыныҥ јаргызын эдип береер, бурулуны каруузына тургузаар!

Айу Борсык јаар кылчайды. Анча-мынча ырайла, база кӧрди. Адакы 
учында айтты:

– Сеге комыдаарга уйатту эмес пе? Сениҥ чырайыҥ, јер ошкош, кара болгон. 
Эмди дезе сениҥ апагажыҥа ончолоры кӱйӱнер. Ол јерге мен турбаганыма, 
Койон мениҥ чырайымды кажайтпаганына комыдайдым. Меге чып ла чын 
ачу! Сӱрекей ачу!

Јаан ӱшкӱрип ийеле, Айу ӧрӧкӧн јылу, јараш айлына тайбаҥдадып кире 
берди.

Оноҥ ло бери Борсыктыҥ маҥдайы ла јаактары ак јолдорлу болуп калды.

АГАС ЛА КОЙОН

Бир катап Агас јырааныҥ алдына киреле, чычкан кетеп, кӧҥкӧрӧ јатты. 
Кенетийин оныҥ ӱстине јаан кыр аҥтарыла берген деп билдирди. 

Агас ненеҥ тудунарын да оҥдобойт. Јӱк арайдаҥ бажын кайра бурыйла, 
кандый да тӱктӱ немени тиштеди. «А-а-а!..» деген саҥ башка кыйгы, ый, 
онту-сыгыт угулала, јаан кыр ӱстинеҥ тоолоно берди. Оныҥ алдында кийин 
будын сӧӧгине јетире тиштедип салган Койон турды. Кан дезе ак карды 
кызарта чоокырлап салтыр. Койон ыйлап-сыктап айтты:

– Сениҥ бу кылыгыҥды качан да таштабазым, Агас! Мен сениҥ ӱстиҥе 
болгобой јыгылдым.

– Ой, Койон, мен сени ӧнӧтийин тиштеерге сананбадым! – деп, Агас 
актанат.   

– А-а, а-а-а… Качан да таштабазым! – деп кыйгырып, Койон бир будын 
сӱӱртеп, ӱч будыла тартынып, јыш јаар барды.

Бир ай ӧтпӧй туруп, Агаска бичик келди. Анда мынайда бичип салтыр: 
«Тургуза ла мениҥ айлыма – јаргыга кел. Мындагы аҥдардыҥ јайзаҥы, кара-
кӱреҥ Айу». Мыны кычырала, Агастыҥ болчок јӱреги борт этти, богоно 
сӧӧги божой берди. Бастыра бойы тырлажып, јайзаҥныҥ јаан айлына келип 
кирди. Кӧрзӧ, будыныҥ бажынаҥ ала кӧзиниҥ алдына јетире таҥышкактап 
салган Койон айыл ээзине коштой отурды. Айу кара кабагын кӧдӱреле, 
кызыл-сары кӧзиле Агасты ајыктады.

– Сен оны не тиштегеҥ? – деп сурады.
Агастыҥ тили тартылып калган немедий, јӱк эриндери кыймыктайт. 

Јӱреги кӧксине бадышпай барды.
– Мен… мен… аҥдагам – деп, јӱк арайдаҥ шымыранды.
– Неге аҥдагаҥ?
– Мен јемзеп јӱрген чычкан тударга санангам, уйуктап јаткан куштар 

бедирегем.
– Чычкандар ла куштар – сениҥ курсагыҥ, онызы чын. Је Койонды не 

тиштегеҥ?
– Ол мениҥ кийин јаныма келеле, ӱстиме баскан. Оны Койон деп мен 

билбегем. Не дезе, кышкыда Койонныҥ бажы, торт ло кар ошкош, апагаш.
– Мынызы база чын – деп айдала, Айу тумчугын табажыла уужады. Оноҥ 

Койон јаар кӧрӧлӧ сурады:
– Сен Агастыҥ сыртына не баскаҥ?
– Оныҥ сырты кышкыда, кардый, ак. Карга јаба јадарда, Агас деп билбегем.
– Је бу да чын – деп јӧпсинеле, Айу узак унчукпай отурды.
Олордыҥ алдында кургак одын јаан јалбыштанып, чыдырап кӱйӱп јатты. 

Ӱч бутту темир очокто турган алты кулакту кӱлер казанда ӱстӱ-јуулу эт 
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кайнайт. Айу бойыныҥ бу сӱӱген казанын качан да јунбайтан. Не дезе, кирле 
кожо ырыс јунула берер деп коркыйтан. Казанныҥ тыштындагы кӧӧзи јӱс 
каттаҥ ажыра болгон.

Ойгор Айу бир эмеш сананала, казанныҥ кӧӧзин табажыла ууштап, 
Койонныҥ кулактарыныҥ бажын карартып ийди.

– Эмди сен, Агас, Койонды качан да болзо јӱзинеҥ танырыҥ – деди.
Табажын база катап кӧӧлӧйлӧ, Агастыҥ куйругыныҥ бажын карартты.
– Эмди сен, Койон, Агасты качан да болзо куйругынаҥ танырыҥ – деди.
Ол ло бойынча, койондордыҥ кулактарыныҥ бажы ла агастардыҥ 

куйруктарыныҥ бажы каралу болуп калган.   

ЈАРАШ ЈАЗАЛДУ КӦРӰК

Карган Айуныҥ сӱӱген курсагы мӧштиҥ кузугы болгон. Ол јооны 
алты кучак мӧшти энчиленип, оныҥ кузугын мензинетен. Мӧштиҥ 

будактары сӱреен койу, бӱри јажыл торкодый болгон. Оныҥ тӧзине јай болзо, 
јаҥмыр тӱшпейтен, кыш болзо, кар тӱшпейтен. Мӧшти Айу аҥ-куштаҥ да, 
улустаҥ да корулап кичееген. 

Айу мӧжине келзе, бир де кузук кӧрӱнбеди. Кӧзине бӱтпей, мӧшти 
айландыра басты. Чыгып кӧрӧргӧ, будактаҥ тартынды. Белине уур корголјын 
буулап салгандый болордо, ӧрӧкӧн сананды: «Узак курсак јибезе, уурлана 
беретен немези бе? Айса карыганым ла бу ба?».

Мӧштиҥ будактары, кайыш чылап бӱктелип, арай ла сынбайт. Айу мӧштиҥ 
бажына чыгала, кажы ла будакты шиҥдеп кӧрди. Мӧштӧ кузук јок эмтир.

Экинчи де, ӱчинчи де јылда мӧш куру бойы турды. Санаага алдырган айу 
бойыныҥ кӱреҥ, самтар тӱгин ајыктаза, ол отко алдырган чылап саргарала, 
бортып калтыр. «Э-э, тӱгимниҥ коомойын» дейле, койу јышты аралап, Айу 
курсак бедиреп базып ийди. Тӱрген сууларды кечти, корум-кӧчкӧни ӧтти. 
Кенетийин Айунаҥ чочыйла, Кӧрӱк «брык, брык, сык, сык» деерде, Айу 
токтой тӱшти. «Канай ундыдым. Кӧрӱк кичееҥкей аҥ ине. Ол ӱч јылдыҥ 
курсагын ажындыра белетейт. Акыр, ичегенин казып кӧрӧр. Ӱкпектери 
качан да куру јатпайтан» дейле, ол кара тумчугыла јерди јытап барды. 

Ичегенди табала, казып тургажын, јаан тазыл учурады. Оны тиштеди, 
тижи тыгынбады. Табажыла тартты, кӱчи јетпеди. Бар-јок ийде-кӱчин јууйла 
карагайды алакандаарда, ол јыгыла берди. База катап темденеле, кайыҥды 
тартты, ол до тазылыла кодорылды. Бу табышты Кӧрӱк угала, сагыжы 
энделип, јӱреги оозынаҥ арай ла чыкпады. Сол табажыла оозын јаба тутты, 
кӧзиниҥ јажы кӧлдий тӧгӱлди. «Айуны кӧрӧлӧ, не кыйгырдым болбогой? 
Оозым мениҥ јыртылзын!» дейле, ичегенниҥ тӧрин казып, анда јажынды.    

Айу ичегенниҥ тӱбине једерде, табажына кузук учурады. Сӱӱнгенине 
кӧзиниҥ јажы мӧлтӱреди. Табажын оноҥ ары сунала, кӧп кузук тапты.

Айу тойып, арыган сыны тӱзелип, артаган тӱги, алтындый, јалтырай 
берген. Ол айландыра кӧрди, бойын эбиреде сыймап, Кӧрӱкке сыйлайтан 
неме таппады. «Туш аҥныҥ курсагын јийле, алкыш айтпай барарга уйатту. 
Бу эрке Кӧрӱк кайда барды не?» дейле ајыктанды, је Кӧрӱк кӧрӱнбейт. Айу 
ичегенге бурылала, кичинек ойдык кӧрӱп ийди. Анаҥ Кӧрӱктиҥ куйругы 
тырлаҥдап јатты. «Айыл ээзи мында турбай! Алкыш болзын сеге! Ӱкпегиҥ 
качан да куру јатпазын» деп айдала, Айу колын сунды. Јууктап келген кара 
табаштаҥ Кӧрӱк коркып, «брык, брык, сык, сык!» дейле, отурган јеринеҥ 
чыгара калыды. Айу оны сол колыла тудуп айтты: «Алкыш болзын. Аштаган 
мени тойгыстыҥ, арыган мени амыраттыҥ. Качан да јоксырабай, бай јат».
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Кӧрӱк Айунаҥ айрыларга, оныҥ кату алаканын курч тырмактарыла 
тырмайт. «Алкыш-быйан айдып турум! Јӱк кӱлӱмзиренген болзоҥ кайдат» 
деп айдала, Айу унчукпай барды.

Кӧрӱк калганчы кӱчин јууп, айрыларга албаданды. «Э-э, мениҥ сӧзимди 
билбей турганыҥ бу ба?» дейле, Айу оҥ колыла Кӧрӱктиҥ арказын бажынаҥ 
ала куйругына јетире сыймады. Оныҥ кирлӱ беш сабарыныҥ орды Кӧрӱктиҥ 
арказында беш јараш јол болуп артты.

Ол ӧйдӧҥ бери Кӧрӱктиҥ калдыктары Айу ӧбӧгӧнниҥ сыйлап берген кеен 
чӱмин, эрик јокто, кийгилеп јӱргӱлери.

АЙУ ЛА ТАРАЛ

Бир тушта кӱреҥ тӱктӱ, кӱрдек јарынду Айу ла кара-боро Тарал 
сӱрекей эптӱ најылар болгон эмтир. Олордыҥ најылашканы да 

тобогодоҥ улам болгон.
Бир катап кӱреҥ Айу тӧзи коо, бажы ӱч айры мӧшкӧ коштой базып 

баратса, тӧбӧзине бир тобого келип тӱшти. Ол Айуга чымыл да конгонына 
бодолбоды. Андый да болзо, ол ӧрӧ кӧрди. Ычкынган тобогозын сӱрӱшкен 
Тарал эҥ јабыс будакка тӱжеле, Айунаҥ коркып мекеленди: 

– Мен слерге бир тобого тӱжӱрип ийдим. Ас та болзо, мениҥ кӱндӱӱмди 
амзагар. 

Айу эки будына туруп, тобогоны оҥ колына тудала, сӱӱнгенине алкады:  
– О-о, јайла! Алкыш болзын кӧӧркийге, сеге. Сендий кӱндӱзек кушка бу 

јажыма јетире учурабадым. Сен качан да тапканча јӱр, мен јигенче јӱрейин.
Макты уккан Тарал сӱреен сӱӱнди. Нениҥ учун дезе, оныҥ тӱжӱрген 

тобоголорын чычкан да, кӧрӱк те јиир, улус та теретен, је олордыҥ 
бирӱзи де Таралга алкыш сӧс айтпаган. Јакшы сӧс айдардыҥ ордына 
арбаныжатан: «Ачап Тарал јакшы кузукты талдап јийле, ӧлӱзин биске 
арттыргысты».

Тарал кӧкиген бойынча, ӱч айры мӧштиҥ ончо тобогозын Айуга тӱжӱрип 
берди. Айу Таралдаҥ артык сӱӱнди. Ол кузукты аайы-бажы јок черткенинеҥ 
улам, эрдинеҥ ак кӧбӱк ажып, карган Таралга айдат:

– Бис экӱ бӱгӱнги кӱннеҥ ала эр-јажына најы бололы. Бистиҥ угыс качан 
да ӧӧркӧшпӧс јаҥду деп, балдарысты ӱредели.

– Тар-р, тар-р, болор-рыс, болор-рыс – деп, Тарал бӱдӱмјиледи.
Чындап та, бӱ кӱннеҥ ала Айу ла Тарал антыгарлу најылар боло берген. 

Олор ӧӧркӧшпӧй узак јӱргӱлеген, бой-бойына сӱрекей иженетен. Айу 
јалкузын таштап, мӧштӧҥ тобоголор тӱжӱрер боло берди. 

Бир катап олор барбак, јараш јаш мӧш ӧскӧн акка келгиледи. Тобоголордыҥ 
кӧбине мӧштиҥ будактары ээлип калтыр.

– Мен тобоголорды тӱжӱрейин, сен тер – деп, Айу айтты.
– Ӧлӧҥи калыҥ јер эмтир. Јаҥыскан терерге, кӱчим јетпес болор. 

Балдарымды, тӧрӧӧндӧримди айдып алайын ба? – деп, Тарал сурады.
Айу мойнободы, карын сӱӱнди. «Айдып ал, айдып ал» деди.
Айу мӧшкӧ тынастап чыгарда, тыныжы ыраакта угулып турат. Мӧштиҥ 

кургак будактары тызырайт. Тарал дезе узун тыттыҥ бажына чыгала, эки ле 
катап кыйгырарда, тоозы јок таралдар јуулып келди.

Айу мӧшти кактайла, тӱжӱп келер болзо, бир де тобого јок – ончозын 
Тарал најызыныҥ тӧрӧӧндӧри јууй бертир. Карган Тарал калганчы эки 
тобогоны тиштенеле, јердеҥ кӧдӱрилип јадарда, Айу оны будакла согуп 
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каргады: «Ачап кулугурлар. Јигениҥ јайы-кыжы кузук та болзо, калбакка 
јетпес канду бол, эргекке јетпес эттӱ бол».

Ол кӱннеҥ ала Айу ла Таралдыҥ белен најылашканы онойдо ок белен 
токтоп калды. Оноҥ ло бери Тарал кузукты канча да кирези јип јӱрзе, 
калбакча каны јок, эргекче эди јок болуп калды. 

ЧЫЧКАН ЛА ТАНАК

Танак дегени – пӧтӱк. Бир катап Танак ла Чычкан теҥериниҥ 
текпижин блаажып маргышкан. Танак Чычканга айткан болтыр: 

– Кӧр мениҥ јаражымды! Алтайда мендий кызыл-сары јараш јуҥду 
куш јок! Сагалымды, јалаамды кӧр! А кандый ӱнгӱр кожоҥдойдым! Мен 
јаантайын «Кӧрзӧгӧ-ӧр! Кайказа-ар!» деп, саат сайын кыйгырадым. Мен бу 
кожоҥымла албатыны уйкунаҥ ойгозодым. Оноҥ Кӱнле кожо тӱнеп каладым. 
А сен ончо немени кемиредиҥ. Кижиге сен јаҥыс ла тӱбек экеледиҥ. Оныҥ 
курсагын уурдап јийдиҥ. 

 – Сен, Танак – качан да тойбос-канбас шилемир! Сеге суланы ба, арбаны 
ба  тӧгӱп берзе, сен оны эшкиндеп јип, бир де тойдым деп айтпайдыҥ – деп, 
Чычкан кородоп удурлашты. 

Танак «ко-ко-ко» дейле, айтты ла:
 – Такааларымныҥ јымырткаларын кӧр! Кандый ток курсак! Олордыҥ эди 

јымжаак, апагаш! А сенеҥ нени јиир?
– Јок ло туру! Бистер, чычкандар, кайда ла – соок то, изӱ де јерлерде јӱрӱп, 

аҥ-кушка јемит болодыс – дейле,  Чычкан баштапкы текпишке чыгып алды.



14 15

УНДЫЧАҤ

Озо чакта эки кырдыҥ ортозында ӱч кӧк тайгылду, ӱч боро атту, сок 
јаҥыс кара уйлу ӧбӧгӧн лӧ эмеген јуртаптыр. База олор Ундычаҥ 

деп уулду болгон.
Бир катап кааҥ јыл болуп, ӧлӧҥ-чӧп саргарып, агаштардыҥ бӱрлери 

какшай берерде, аҥ-куш курсагына јединбей, каргандардыҥ јаткан јеринеҥ 
ырап јӱре берген. Ӧбӧгӧн лӧ эмеген бар-јок јӧӧжӧзин аттарына артып, јакшы 
јер бедиреп, база кӧчӱп ийген. Эки кырды ажала, јаан сууны кечип келгежин, 
Ундычаҥ адазына айтты:

– Ойнойтон кажыктарым артып калтыр. Оны барып албаганчам, слерле 
кожо барбазым.

– Је баргайыҥ. Бис араайынаҥ јортып отуралы – деп, адазы айтты.
Ундычаҥ адына минеле, айлына јортып келгежин, кажыктардыҥ 

согулышкан табыжы угулды. «Э-э, учкандар, мени кӧчӧ берген деп сӱӱнип 
турган болтыраар не. Сагыжаарды эмеш чыгарып ийейин бе?» дейле, 
уулчак аттаҥ да тӱшпей, эжикти ача тартты. Кӧрӧр болзо, јети башту 
Јелбеген кажык ойноп јатты. Ундычаҥ адын камчылап, качып маҥтатты. 
Јелбеген талтаҥ-тултаҥ јӱгӱрип чыгала кыйгырды: «Менеҥ качып кайдаар 
баратан эдиҥ!». Јутпа ай-болот малтазын тудунып, уулды сӱрӱшти. Је ого 
једип болбой салала, малтазын чачарда, аттыҥ бир буды кезиле берди. Ат 
ӱч будыла маҥтады. Јелбеген аттыҥ будын челдейле, ойто ло сӱрӱшти. Ай-
болот малтазын ойто ло чачты. Аттыҥ база бир буды кезиле берди. Јутпа 
оны да челдеп салды.

Эки буды јок кӧӧркий ат јаан кӧлдиҥ јарадында ӧскӧн темир теректиҥ 
тӧзине јыгылды. Уулчак темир терекке чыга берди. Јети башту Јелбеген 
анча-мынча болбой атты јуда салала, Ундычаҥды јиир деп, терекке чыгарга 
албаданды. Је теректиҥ будактары оныҥ байбак сагалын јула тартып 
тургулады, кӧзин де чукчып ийгедий болдылар. Јелбеген теректи ай-болот 
малтазыла кезер деп шӱӱди. Кезе-кезе келерде, чагы чыкты. Ол амырап 
отургажын, кырдаҥ кызыл Тӱлкӱ келди. 

– Эзен бе, Јелбеген таай! – деп, ол јалакай ӱниле эзендешти.
– Эзен, эзен, Тӱлкӱчек! – Јелбеген каруу берди.
– Таай, ол уулды јиирге турган болзоор, агашты јыгарга болужайын.
Јелбеген Тӱлкӱниҥ сӱмезине киреле, ай-болот малтазын туда берди. Бойы 

јалбак ташты јастанала, Тӱлкӱниҥ кезип турганын кӧрӱп јатты. Јелбеген 
кӧргӧндӧ, Тӱлкӱ теректи кезип турат. Јелбеген карамтыгып, ӱргӱлей 
бергенде, ташты чабып, малтаны мокортып турат. Бир канча ӧйдӧҥ Тӱлкӱ 
кӧрзӧ, Јелбегенниҥ сагалдары тарбайып, јети бажы јети башка уйуктап јатты. 
Тӱлкӱ Јелбегенниҥ малтазын ташка мокорто чабала, кӧл јаар чачып ийди. 
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Јелбегенниҥ кӧстӧрин јелимле чыт эттире јелимдейле, уулчакка «Коркыба, 
болушты јетирерим» дейле, кыр ӧрӧ маҥтай берди.

Јелбеген ойгоноло, тура јӱгӱрди. Је кӧстӧри кӧп тӧ болзо, не де кӧрӱнбейт. 
Оноҥ кӧстӧрин чилекейле јибидип, кирбиктерин кан чыкканча јула тартып 
кӧрзӧ, Тӱлкӱ де, малтазы да јок. Јелбеген аайы-бажы јок арбанала, база 
тӱлкӱлерге бӱтпезим деп чертенди. Сагалыла кӧлди шӱӱп, малтазын чыгарып 
алды. Малтаны ташка јыжып курчыдала, теректи база ла кезе берди.

Анча-мынча болбоды, амыраары кӧптӧй берди, теректи кезери астай 
берди, кара тери кара јаактарыла ага берди. Бу ла ӧйдӧ байагы Тӱлкӱ кӧлдиҥ 
ак балкажына уймалала, куйругын ары-бери согуп, маҥтап келди.

– Эзен бе, кӱндӱлӱ абаай! – деп, ол кӱлӱмзиренип эзендешти.
Јелбеген соок кӧрӱп, кату ӱниле айтты:
– Јаҥы ла бир Тӱлкӱ меге шогын јетиреле барган эди!
– Калак, абаай, бу нени айдазаар! Ол кырдыҥ кызыл Тӱлкӱзи болор. Ол 

кара сагышту, оны мен де билерим. Је мен Тӱлкӱ де болзом, оныҥ адаанын 
албай јадым. Мен – аралдыҥ ак Тӱлкӱзи. Бӱтпей турган болзоор кӧрӱгер: 
колы-будым да, куйругым да ак. Мениҥ ак сагыжымды улус та билер. Ол 
уулды јиирге турган болзоор, агашты јыгарга болужайын.

Јелбеген чертенгенин ундып, ак Тӱлкӱге бӱделе, ай-болот малтазын ого  
берди. Бойы јалбак ташты јастанып, амыраарга јатты. Ак Тӱлкӱ дезе Јелбеген 
кӧргӧндӧ, теректи чабат, кӧрбӧгӧндӧ, ташты чабат. Јети башту јеткерлӱ Јелбеген 
уйуктай берерде, оныҥ ай-болот малтазын алдындагызынаҥ артык мокорто 
соголо, ойто ло кӧл дӧӧн чачты. Кӧстӧрин ойто ло чыт эттире јелимдеп салды. 
«Эмди арга-сӱмеҥди бойыҥ тап» деп айдала, јалаҥ јаар маҥтай берди.

Јелбеген теректиҥ тӧзинде сагыжы јеткенче уйуктайла, белен этти јиирге 
тура јӱгӱрзе, не де кӧрӱнбейт. База ла чилекейле кӧстӧрин јибидип арчыйла 
кӧрзӧ, Тӱлкӱ де, малтазы да јок. Оноҥ сагалыла кӧлди шӱӱп, малтазын 
таап алды. Ойто ло ташка јыжып курчыдала, озогызынаҥ тыҥ ачуурканып, 
темир теректи амыраш јогынаҥ кезе берди. Булуттар карарып, соок салкын 
согуп баштады. Темир теректиҥ јалбырактары, оору улус чылап, араайынаҥ 
онтожып, калбаҥдажа берди. Ӧлӱм келип јатканын Ундычаҥ билип, 
санааркап отурды. Јелбеген дезе терек тӧзинде карсылдада каткырат, изӱ 
кан ичерим деп сӱӱнет. Уулчак теҥерини ајыктаза, кара булуттардыҥ јаныла 
кастар учуп бараттылар. Уулчак олорго кыйгырды:

– Кайран мениҥ кастарым, бир айбымды уксаар! Ӱч тайгылыма барып 
айтсаар: мени бу тӱбектеҥ айрызын. Олор келбезе, Јелбеген мени јип салар!

– Сениҥ ийттериҥди бедиреер бисте ӧй јок – дежеле, кастар анаҥ ары уча 
бердилер.

Уулчак анаҥ артык санааркай берди. Теҥериде булуттар койылып, салкын 
тыҥ согуп турды. Бир канча ӧйдӧҥ Кӧктӧш деп кичинек кушкаш учуп келди. 
Ундычаҥ ойто ло јайнап сурады:
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– Кару Кӧктӧжим! Мени аргадазын деп, ийттериме барып айтсаҥ! Јелбеген 
мени јиирге јазанып алды!

– Э-э, «Кыстатканда, кылдаҥ тудунар» дегени чын болтыр не! Айлымныҥ 
чӧбрӧ-тозын картап туруҥ деп, ташла шыбалайтан јогыҥ ба! Эмди меге 
айбыланып туруҥ ба? – деп, Кӧктӧш арбанды.

Мыны уккан уулчак ӧксӧп ыйлай берерде, Кӧктӧш ого килеп айтты:
– Баргайым. Је сениҥ ийттериҥ мени јип салар болор деп јалтанадым.
– Мен сениҥ канаттарыҥа бичип саларым. Олор ӱргенче келзе, сен 

коркыба, алдына тӱжеле, канаттарыҥды талбайтып ий.
Чындап та, Кӧктӧш ийттерге једип келерде, олор оны тударга, «ап, 

ап!» дежип, удура чурадылар. Кушкаш уулчактыҥ айтканыла, канаттарын 
талбайтып ийерде, ийттер керектиҥ аайын оҥдоп, Кӧктӧштиҥ кийнинеҥ 
маҥтадылар. 

Кӧктӧш олорго јолды кӧргӱзет, ийттердиҥ табыжы теҥериде јаҥыланат. 
Јелбеген олордыҥ келип јатканын сезеле, ай-болот малтазын тудунганча, кӧл 
дӧӧн калып ийди. Уулчак тайгылдарына Јелбеген кайда јажынганын айдып 
берди. «Кызыл кан чыкса, бистиҥ каныс болор, кара кан чыкса, Јелбегенниҥ 
каны болор» деп ийттер айдала, кӧлгӧ калып ийгиледи.

Кӧл, кайнаган казан чылап, борлой берди. Онызы Јелбеген ле ийттер 
согушканы болды. Кенетийин кӧлдӧ кара кан кӧрӱнди, уулчак каткыра берди. 
Узак јокто кызыл кан кӧрӱнди, Ундычаҥ ыйлай берди. Удаган јокто ийттер 
кӧлдӧҥ чыктылар. Бир ийттиҥ колын Јелбеген шыркалап салтыр, ол базып 
болбой турды. Уулчак ийдин теректиҥ тӧзине салала, Јелбеген јиген аттыҥ 
куу сӧӧгин алдына чокты. Эки кӱнниҥ бажында атту келеле, оны апараачы 
болды. Арга јокто эки ийдин ээчидип, јана берди.

Эки кӱн ӧтти, Ундычаҥ келбеди. Тайгылдыҥ шыркалу колы сыстайт. 
Курсак табып јиир дезе, базып болбос. Колыныҥ сызына чыдабай, теҥери 
јаар кӧрӧлӧ улып, кӧстӧриниҥ јажын тоолодот.

Уулчак анайда ла најызына келбей, оны ундып салды. Тайгыл улый-улый 
келеле, јерлик ийт боло берди. Колын јалап, чилекейиле  јазып алды.

Анайып ийт кижинеҥ чӧкӧнӧлӧ, оныҥ јӱзин кӧрбӧскӧ, арка-таш јаар јӱре 
берген. Оноҥ ло бери ол јерлик ийт бӧрӱ болуп, улуска тӱбек јетирер болды. 
Ийттер кижиге болужар учун, олорды да кӧрбӧс болды.

ЈЫЛАН 

Озодо Алтайда сӱрекей јаан, неге де тойбос Јутпа деп тынду 
јӱрген. Оныҥ куйругында, табаштарында корон болгон. Коронду 

табаштарыла ол тынар тындуны ӧлтӱре согуп, јип јӱретен. Јутпа бастыра аҥ-
куштарды јип барадарда, «Јерде јӱрӱм ӧчӧргӧ јетти» деген комудал Кудайга 
јеткен. Јутпаны тоҥырарга, Ай-Быркан јерге јаан соок тӱжӱрген. Аҥдар 
ичегендерине, ӧлӧҥ-чӧптиҥ алдына кирип аргаданган. Јаан Јутпа кайда 
да батпаган учун, соокко тоҥып, ӱжӱп калган. Ол ӱжӱген Јутпаныҥ эди-
канын бастыра аҥ-куш ӱзе тартып јиген, јӱк ле куйругына ла табаштарына 
тийгилебеген. Олордыҥ ортозынаҥ јаҥыс ла Јылан Јутпаныҥ коронду 
куйругын тиштеп, «Менеҥ кижи коркып јӱрзин» деген. 

Јылан тоҥ Јутпаныҥ коронду куйругын јийле, тоҥо берген. Оноҥ улам  
јыландар,  тоштый соок, кыймыктабас кӧстӧрлӱ болуп калган.
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АТ ЛА УЙ

Алтайда Ат аказыла кожо Уй јуртап јаткан болтыр. Ол тушта Уйдыҥ 
туйгактары бӱдӱн болгон. 

Бир катап олор саска келерде, колоскодо Мечин уйуктап јаткан. «Мечин 
ойто ло јерге јаан соок тӱжӱрер, тоҥдок болор. Тайкылып, туйгактарыс 
чупчылар, ӧлӧҥниҥ сайгагы кејириске кадалар. Оноҥ кыш ӧткӧнчӧ, кӱчис 
чыкканча, карды чапчырыс. Оныҥ учун Мечинди  колоского кептей базаак. 
Ол јок болзо, кыш тӱшпес» деп, олор чӱрче ле сӱмележип ийген. Оны кептей 
базарга, кажызыныҥ кӱчи једер деп шӱӱй бергиледи. Уй нени де айтпай 
сананат: «Ат Мечинди колоского кийдире басса, макка кирер. Јок, мен макка 
кирер учурлу». Ат «Мен базайын, мен сенеҥ кӱчтӱ» деп турганча, Уй оныҥ 
сӧзин укпай, Мечинниҥ ӱстине калыды. Мечин Уйдыҥ туйгактарын јара 
соголо, он тӧрт башка оодылып, теҥери ӧрӧ уча берди. 

Мечинниҥ кийнинеҥ олор узак кӧрӱп тургулаган. «Э-э, аамай кӧлчин! 
Буттарыҥды кӧр, туйгактарыҥ айрыланып калган. Тоҥ кышкыда 
курсактанарга, кар чапчып болбозыҥ. Эмди сени сыйным деп айтпазым» 
деп  арбанала, Ат ойлой берген.

Оноҥ ло бери каргандар айдыжатан: «Теҥериде бызырайган Мечин деп 
јылдыс бар. Оныҥ тоозы он тӧрт. Кыш келгенде, Мечин Айдыҥ унаачызы*, 
јайгыда Кӱнниҥ унаачызы. Ол кыжыла Айдыҥ соогын јууп алала, јайгыда 
оныла Кӱнниҥ изӱзин айдап јӱрет. Јайыла Кӱнниҥ изӱзин јууйла, кышкыда 
Айдыҥ соогын айдап јат».

*унаачы – элчи, болушчы 
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 КОЙ

Кой озогыда тӧрт кӧстӱ мал балтыр. Бир катап ол суу кечип јадала, 
балыктыҥ бажын јара баскан. Балыкка килеп, ол ачу-ачу ыйлаган, 

санааркаган. Ыйлай-ыйлай келерде, тӧрт кӧзиниҥ экӱзи соолып калган.
Эмди кӧргӧндӧ, койдыҥ кӧстӧриниҥ алдында ойдыктар бар. Соолгон 

кӧстӧри ол болор.

ТӦӦНИҤ ЈАЗАЛДАРЫ

Озо-озо ӧйлӧрдӧ Тӧӧ канча айры мӱӱстӱ, узун койу куйрукту болгон.  
Бир катап Тӧӧ суу ичип јадарда, Сыгын базып келеле айткан: 

«Мӱӱзиҥди берзеҥ, тойго барып келейин. Эртен ле экелип берерим». 
Анайып турганча, Ат келген, база ла сураган: «Јараш куйругыҥды берзеҥ, 
тойго барып келейин. Эртен ле экелип берерим». 

Тӧӧ ӧлтӧгине Сыгынга мӱӱзин берген, јараш куйругын Атка берип ле 
ийген.

«Эртен ле экелерим» деген Сыгын јок ло јок. Куйрук экелеечи Ат та јок. 
Тӧӧ сакыган ла сакыган. 

Эмди Тӧӧ суу ичкенде, катап-катап кайа кӧрӧр. «Сыгын качан мӱӱзимди 
экелер, Ат качан јараш куйругымды экелер» деп, байла, ајыктанат. 

Эмдиге јетире Сыгын Тӧӧгӧ мӱӱзин јандырбаган, Ат та куйругын 
јандыргалак. Анайып Тӧӧ чичке, чолтык куйрукту, мӱӱс јок, тоймок артып 
калган.
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ТӦӦ КЕРЕГИНДЕ

Бир катап аҥдар јуулыжып, бӧӧрӧк ӱлешкен. Тӧӧ оройтыйла келерде, 
оныҥ алатан јаан бӧӧрӧгин озо келген Куча ала соктыр. Ого келишкен 

кичинек бӧӧрӧкти кӧрӧлӧ, Тӧӧ сӱреен ачынган. «Мындый јаан меге мындый 
оогош бӧӧрӧктӱ болорго, уйат! Меге јаан бӧӧрӧк керек! Мындый бӧӧрӧк 
керек јок» дейле, Тӧӧ туура маҥтаарда, Кудай оныҥ кийнинеҥ ол бӧӧрӧкти 
шыбалаган. Бӧӧрӧк Тӧӧгӧ јапшына берген.

Эмди кӧргӧжин, тӧӧ малдыҥ бӧӧрӧги оогош, а кучаныйы јаан.

АТ ЛА ЈЫЛАН

Ат ла Јылан теҥериниҥ јетинчи текпижи учун маргыштыр. Јетинчи 
текпишке чыгарга, сӱреен чыдамкай болор керек. Ат турган јерине 

јети кӱн кыймыктабай, суу ичпей, отобой тура берген. Кулузынга јапшынган 
Јылан бежинчи кӱнде уйкузына мылырап, јерге аҥтарылган. 

Мӧрӧйди ойнодоло, «Мен сени качан да болзо, чагып јӱрерим» деп, Јылан 
ачуурканып айткан. «Мен де сени туйгактарымла јаантайын балбара базып 
јӱрерим» деп, Ат удура кекенген. 

Эмди ле јылан атты чакканда, ат ӧлӧ берет. Аттыҥ туйгагы јыланга 
тийгенде, ол до тын јок јада берер. Оныҥ учун ат ӧштӱзин кӧргӧндӧ, балбара 
базарга албаданар. Јылан да атты чагарга карайлаар.

Кижи дезе јыланнаҥ коруланарга, јылкыныҥ кылынаҥ армакчы кадып 
алат. Арка-ташта конгондо, ол бойын эбиреде армакчыны салалза, јылан 
оны ажып болбос. Аттыҥ камчызыла јыланды соксо, ол тын јок јада берер.
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сыгынныҥ тарыныжы

Ончо аҥдар јуулып, јайзаҥ тудар деген јарды тайгада кӧӧрӧп јӱрген 
алты айры мӱӱстӱ Сыгын угуп ийди. Јуунныҥ некелтезиле, јайзаҥ 

эҥ јараш чырайлу, бӧкӧ, чыйрак болотон эмтир.
Тогус ӧзӧктиҥ белтиринде, тогус тайганыҥ колтыгында коолоп аккан 

сууныҥ јарадына, аҥдар јуулган јерге, Сыгын једип келди. Кӱреҥ сыгынныҥ 
јаражын кайкажып, оноҥ кӧстӧрин алып болбой, аҥдар узак тургулады. 
Колы-буды чичкечек, тӱги јалтыркай, эки кӧзи мӧлтӱркей, алын тиштери 
кажайган алты айры мӱӱстӱ Сыгынга аҥдар кӱйӱне берген. Сыгын јараш 
кӧрӱнерге, комыргайды сый баспай, корымды кӧчкӧлӧтпӧй, чек-чек базат.

Кӧрзӧ, аҥдар байбак мӧштиҥ тӧзинде эки јара одуланган эмтир. Јобошторы 
казырларына тыҥ јууктабайт. Алты айры мӱӱстӱ кӱреҥ сыгын сергелеҥ 
кӧстӧриле ончолорын ајыктады, јыткыр кара тумчугыла јыткарды, кӧк 
чечектӱ ӧлӧҥнӧҥ ӱзӱп јиди.

Аҥдардыҥ ортозынаҥ Айу араай ӧрӧ кӧдӱрилеле айтты:
– Ма-аш, јараш дезе – јараш та, чыйрак дезе – чыйрак та. Нениҥ учун 

јуунга соҥдодыҥ? Керек дезе сӧӧм јетпес алтамду тӱҥзӱк Борсык та сенеҥ 
озо келди. Уйат кайда?

– Борсык јети конок келген јерге мен јаҥыс кӱнге келдим – дейле, кӱреҥ 
Сыгын туура кӧрди.

Мыны уккан аҥдар оосторын јаба туттылар. «Айу јайзаҥнаҥ јалтанбас 
кайткан Сыгын болор?» дежип кайкаштылар.

– Кӱреҥ сыгын, јамы аларга келген болорыҥ ба? Сени эмди ле кӧрӧрдӧ – 
јараш, кышкыда бажыҥ тоҥкыр, мойныҥ ӱзек* болуп калатан кӱлӱк эмейиҥ. 
Кӧрӧргӧ дӧ јаман. Бис Айу ӧрӧкӧнди јайзаҥга тудуп алганыс, сен тегин јерге 
иженбей јан – деп, кызыл Тӱлкӱ Сыгынга айтты.

Кӱреҥ сыгын сӱреен тыҥ тарынды. Удура айдар сӧс таппады, кара 
кӧстӧриниҥ јажы тӧгӱлди. Изӱ јашка кӧстӧриниҥ алды коолдонып јарыла 
берди. Кӱӱн-кӱч јок кайра басты.

Оноҥ ло бери кӱреҥ Сыгынныҥ калдыгы* ӧбӧкӧзиниҥ тарынган темдегин 
кӧстӧриниҥ алдында алып јӱргӱлери.

  

*ӱзек – эмди ле сына бергедий чичке 
*калдыгы – бала-барказы 
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ЭЛИКТИҤ КУЙРУГЫ НЕНИҤ УЧУН АК?

Ӧбӧгӧн лӧ эмеген јуртаган. Олордо бир кӧк уй болгон. Јиит тушта 
олор бой-бойына карузыжып, нактаҥ нак јаткан. Ийде-чактары 

чыгып карый береле, бой-бойын кыјыраҥтып, кырмалажар боло берген. 
Бир ӧлӧҥ бӱтпеген кӱйгек јылда олор кӧк уйын согумдап алдылар. Ӧбӧгӧн 

этти ооктоп турала сананды: «Кӧк уйдыҥ эдин јаҥыскан јизем, узак ӧйгӧ 
једер. Эмегеним кожо јизе, ого-бого јетпей, эт тӱгенип калар». Ол ло туш 
эмеени эт кайнадарга сууга барарда, ӧбӧгӧн эжикти кӱрчектеп алды. 

– Бу канайып туруҥ? Эжикти ачсаҥ! – деп, эмеген некеди.
– Кӧк уй мениҥ! Оныҥ эдин мен јаҥыскан јиирим, – эрмен чилеп киркиреп, 

ӧбӧгӧн айтты.
Эмеген эжикти тартып, эки конды. Ӧбӧӧни эжикти ачпазын оҥдойло, 

чӧкӧнгӧн бойы кӧс лӧ кӧргӧн јер јаар басты. Бараткажын, јолдо јымыртка јатты. 
Эмеген оны алала, карманына сукты. Оноҥ ары баратса, јолдо ийне ле јылан 
јатты. Олорды да алалды. Јолын улалтып, ойто ло барып јатса, јолдо токпок 
јатты. Оны да јӱктенди. Оноҥ ары барза, јаан јараш айыл кӧрӱнди. Айылга 
кирип келзе, чегендӱ кӱп турды. Чегеннеҥ тойо ичеле, айыл ээзин коркыдар 
деп, тӧжӧккӧ ийнени кадады, јымыртканы изӱ кӱлге кӧмди, јыланды кӱптиҥ 
бышкызына ороды, токпокты эжик бажына буулады. Бозогого сууны тӧгӧлӧ, 
бойы јаҥыртык алдына јажынды. Узак та ӧй ӧтпӧди, эпши кижи кирди. Ол 
тайга ээзи болгонын эмеген билди. Айыл ээзи таҥкызын камызарга, кӱлди 
ары-бери булгады. Јымыртка «тарс» эдип јарылды. Ол чочыган бойынча, 
тӧжӧккӧ отура тӱшти. Ийне јалмажына кадаларда, тура јӱгӱрди. Токынаарга, 
чеген ичейин дезе, бышкыда јылан шыркырайт. Айыл ээзи коркыйла, эжик 
јаар јӱгӱрди. Сууга тайкылала, эжикке согуларда, тӧбӧзине токпок тӱшти. 
Айдары јок коркыган эпши айлын таштап сала берерде, эмеген јаҥыртык 
алдынаҥ чыгып, бу јакшынак јуртта артып калды. 

Тайга ээзи мыйгактарды ла керекшиндерди саап турган болтыр. Эмеген 
де олорды саап, чеген ичип, сарју-каймак јип, сайрап јатты. Бир кӱн эмеген 
сананды: «Ӧбӧгӧним канай јӱрет не? Барып кӧрӧдим». Ол курут-быштакты, 
куукта сарјуны койнына сугуп, апшыйагын кӧрӧргӧ барды. Тӱнӱкке чыгала 
кӧрзӧ, ӧбӧӧн уйдыҥ эдин тӱгезе јийле, куу сӧӧктӧрин челдеп отурды. Эмеген 
тӱнӱктеҥ бир болчок курут ла сарју тӱжӱрди. Јок јердеҥ келген курсакка 
апшыйак сӱӱнеле, «Берген кудай берип турзын, мен јип турайын» деп айдала, 
курут ла сарјуны јуда салды. Оноҥ эмегени айылга кирип келеле, «Э-э, керик, 
кызыл эдиҥ божоды ба, кызарбас маҥдайыҥ бу ба?» деди. «Јаманым ташта!» 
деп ӧгӧӧни јалынарда, эмеенниҥ чугулы ӧдӧ берди.

Сӱмелӱ карган эмеен ӧбӧӧнин ээчиделе, айлына једип келди. Ӧбӧӧн 
торозын тойдырарга, курсакты јип божобойт. Эҥирде эмеени аҥдарын 

саарга барарда, ӧгӧӧни кожо чеденге келди. «Сен мында јыду кейиҥ божотпо. 
Аҥдар јаман јытты алза, кача берер» деп, эмеени јакыды. Эмеген мыйгакты 
саарга отурарда ла, ӧбӧгӧн јыду кейин божотты. Јыт алган аҥдар чеденди  
ажыра калып, јер-башка маҥташты. Эмеен арбана-арбана, керекшинди 
саарга отура берди. Ӧбӧгӧни ойто ло јыду кейин божотты. Эликтер де јалаҥ 
јаар маҥтадылар. Эмеген ачу-коронго чыдабай, сӱттӱ кӧнӧгин эликтердиҥ 
кийнинеҥ чачты. Сӱт олордыҥ куйруктарына чачылды.

Оноҥ ло бери эликтердиҥ куйруктары ак болуп калган. 
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МАНЫ АҤНЫҤ БАЛДАРЫ

Кумран ӧйлӧрдӧ Алтайда Маны деп кайкамjык аҥ jуртаптыр. Ол 
ӱргӱлjик мӧштий jаан болгон. Кырларга да чыгып, чӧлдӧргӧ дӧ 

тӱжӱп, бойына тӱҥей бир де аҥ таппаган. Маны мынайып jӱреле, карып 
баштаганын билбей де калды.

“Карыйла ӧлӱп калзам, мени Алтайда кем де эске албас. Jердиҥ ӱстинде 
jаан Маны jӱрген деп, чӱрче ле ундып салгылаар. Бу мен кандый бир бала 
таап алган болзом” деп, ол сананып jӱрер болды.

Та ас ӧй ӧткӧн, та кӧп ӧй ӧткӧн, jе Маны уул бала тапты. Ол Киске болды.
— Мындый кичӱ неме канайып мениҥ уулым болгон? —  деп, Маны 

кайкады.
Jе Киске чыдап та келген болзо, андый ла кичинек аҥычак болуп артып 

калды. Андый да болзо, энезин тӧзӧп, мыркырап кожоҥдоор болды.
Экинчи чыккан уулы, Борсык, торт энезине jарабады. Тӱште Борсык 

айылдаҥ бир де чыкпайтан, тӱнде бажын да ӧрӧ кӧдӱрбей, jылдыстарды да, 
Айды да кӧрбӧй, арка-ташла араайынаҥ базып jӱретен.

Ӱчинчиде тапканы  Jеекен болды. Ол агаштыҥ будагына калбактанарын 
сӱӱйтен. Бир катап будактаҥ салынып, тамаштарына тура тӱжерде, 
тамаштары тыйрыйа берген.

Тӧртинчи уулы, Шӱлӱзин, акаларынаҥ jаан сӧӧк-тайакту болуп ӧсти. 

Бӧкӧ дӧ, чебер де, кулактарыныҥ бажында торко чачактар буулап алгандый 
болды. Ол сӱреен ӱркӱнчек болгон. Уйуктап та jатканда, сескир кулактары 
кыймыктап jадатан.

Маны бежинчи уулды табала, Ирбис деп адады. Мынызы сӱрекей чакту да, 
чыйрак та болгон. Кӧзи, энезиниҥ кӧзи чилеп, суркурап туратан. Кылганы да, 
энезиниҥ кылганы ошкош, торкодый jымжак болгон. Базыды база, энезиниҥ 
базыдындый, jымжак  болгон. Оборы акаларынаҥ jаан да болзо, jе Маны 
кире база да болбоды. Ол таштаҥ ташка, куш чылап шуҥып, сӱреен бийик 
кырларда аҥдайтан.

Алтынчыда тапканы Бар болды. Ол Кӱн чыгардаҥ ала ойто батканча, 
кыймык та этпей, jем кетеп jадатан. Бар jаскы салкынды да ӧткӧнип билетен, 
сыгын чылап, эдип те ийер болгон. Сууда эжинерге, Манынаҥ да коомой 
эмес; агашка чыгарга, Кискенеҥ де артык; маҥтаза, Ирбис ле Шӱлӱзиннеҥ 
чыйрак болды. Бу уулын энези узак аjыктап кӧрди.

“Айса эмди тапканым, меге тӱҥей болордоҥ маат jок” деп сананала, Маны 
Арсланды таап алды. Jе бу jетинчи де уулы энезин уктап болбоды. Кемди 
тӧзӧп, ол jаркын кӧстӱ болуп калганын Маны бойы да оҥдобойт. Арслан 
jаанаган сайын там ла каткымчылу бӱдӱштенип баратты. Мойнына барбак 
тӱк ӧсти, куйругы торт ло шыйдам ошкош. Оныҥ ӱнинеҥ агаштар силкинип, 
кайа-таштар кӧчкӧлӧнип туратан. Карындаштар ортодо ол эҥ ле jаан ла кӱчтӱ 
болгон. Jе бу да уулын Маны энези ойногон кептӱ ӧлӧҥгӧ jыгып, булуттарга 
jетире кӧдӱрип туратан.

 “Былардыҥ бирӱзи де меге тӱҥей эмес — деп, jаан Маны кайкайтан, 
— jе тӱҥей ле олор мениҥ, мен чыгарган балдар. Ӧлӧ берзем, меге 
килеп ыйлажары да бар, ӧлбӧй jӱрзем, комудалымды угары да бар” деп 
сананатан.

Маны Кискени эрке сыймайла айтты:
— Уулчагым, ажанар кӱӱним бар.
Киске озо баштап, бӧрӱк чилеп, болчойо берди, оноҥ тӧрт санына керилип, 

колдорын jеҥил таштап, ичкери маҥтады. Ол ӱч кӱн jанбады. Тӧртинчи 
кӱнде кичинек кушкаш тиштенип келди.

— Бу меге чайнам да болбос, — Маны кӱлӱмзиренди. — Мыны бойыҥ ла 
jи, балам.

Киске ӱч кӱн тапканыла ойноды. Кушкашта бир де канат, јуҥ jок болуп 
jылаҥаштанган соҥында, jип ийди.

— Бери ук, уулым. Мындый кылык-jаҥыҥла сеге ээн jышта jӱрерге кӱч 
болор. Оныҥ учун кижиниҥ айлына бар. Бу кылыгыҥ учун, ол сени азыраар 
— деп, Маны айтты.

Маны куучынын божодордо ло, Киске куйругын чычайта тудуп, качан да 
кайра бурылбаска, jыш-арканы таштап, маҥтай берди.

— Мен аштап турум, балам — деп, Маны Борсыкка айтты.
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Онызы ыраак барбады. 
Jанында jаткан таштыҥ 
алдынаҥ jыланды тудала, 
энезине экелди.

— Мениҥ jанымнаҥ 
jӱр ары! Энеҥе jылан 
экелгениҥ учун, эр-jажына 
курт-коҥысла, jыланла 
азыранып jӱр — деп, Маны 
калjуурды.

Коҥжоорыла кортылдап, 
jерди тумчугыла тӱртӱп, 
таҥды да адырбай, кыска 
будыла jелгенче, кара 
jыштыҥ тӱби jаар Борсык 
jӱре берди. Каjу jерде элбек ичеген казала, кургак jалбырактардаҥ тӧжӧк 
jазап, кемле де айылдашпай, jаан туразында jуртай берди. 

— Мен курсак jиирге турум — деп, Маны Jеекенге айтты.
Майчык бутту Jеекен jети кӱнге чыгара jемзенди. Сегизинчи кӱн энезине 

бӧрӱниҥ jеминиҥ арткан-
калганын экелди. 

— Jе сенеҥ кӱндӱӱ сакыйтаны 
— торолоп ӧлгӧнине келижер 
эмтир, Jеекен, —  Маны ӱшкӱрди. 
— Сениҥ экелгениҥди jизе, беш 
кӱнге кӱӱни булгалар. Бала-
баркаҥ база jети-сегис кӱнге 
курсак бедиреп jӱрер болзын. 
Тыштанарын олор билбезин, 
агашту кырда тенигилезин, jети 
кӱннеҥ агашка селбектензин, 
аштайла, учураган ла немени 
jигилезин, качан да “тойдым” 
деп айдарын билбезин. 

Jеекен тыйрык буттарыла 
мӧшти кучактай алды. Анаҥ 
ла бери Маны оны кӧрбӧгӧн.

Тӧртинчизинде Шӱлӱзин 
аҥдап барды. Мынызы саат та  
jӱрбеди, эди сооголок эликти 
энезине jетирип келди.

— Сен — мениҥ 
сӱӱген уулым, — Маны 
сӱӱнди. — Оныҥ учун 
эптӱ ӧҥӧлӧӧрине мен сени 
ӱредерим. Тырмактарыҥды 
ууштанып алала, jымжада 
бас. Аҥга ӧҥӧлӧзӧҥ, 
буттарыҥныҥ алдында 
бир де будак сынбазын. 
Ол тушта кандый ла койу 
jышта недеҥ де коркыбай 
jуртаарыҥ.

Тырмактарын ууштанып, 
jаш Шӱлӱзин энезине де 
билдирбей, ол ло тӱн арка-
туу jаар маҥтай берди.

Бежинчизи, Ирбис, 
бийик ташка jаҥыс калыды, 
алын будыла туу текезин  jыга сокты. Болот ошкош мӱӱстӱ теке тыныш та 
jок jада берди. Оны белине арта салала кайра келип jада, Ирбис чыйрак 
койонды тумчалай тутты. Эки аҥды jӱктенгенче, энезине jедип келди.

— Сен, Ирбис уулым, бийик jылымдарда, тирӱ неме ас чыгар таштарда jӱр. 
Jердиҥ текелери ле тыйрык мӱӱстӱ аркар-кочкорлор турлузы болгон jерде 

jат. Олор сениҥ тамзыктап 
jийтен курсагыҥ болзын.

Ирбис энезиле 
jакшылажала, айры-тейри 
кыйгырала, тууны кырлай 
маҥтай берди. Эмди 
ол jылым таштардыҥ 
ӧзӧгинде jадат.

Бардыҥ барганын Маны 
кӧрбӧй калган. Экелгени 
сурабаган сый болды. Ол 
аҥчыны ӧлтӱре тудала 
экелерде, Маны айдары 
jок карыкты.

– Ой, уулым, сениҥ 
jӱрегиҥ кандый кату, 
санаа-укааҥ кандый тутак. 
Сен кижиле ӧштӧшти 
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баштадыҥ, оныҥ каны тереҥде эр-jажына jолдолды. Кулузын, койу камыш 
ӧскӧн jерлерге бар, тереҥдеги jолдорды кем де кӧрбӧзин. Улус та, мал-аш 
та jок, jӱк ле какай jуртайтан jерге бар. Jакшы jылда какайларла, эликтерле 
jемзен, jаман jылда бакалар jи. Бу кату jерде кижини сен озо кӧрзӧҥ – сениҥ 
ырызыҥ. Кӧзиҥди типилдетпей, чике кӧр. Кижи сени озо кӧрӱп ийзе — 
оныҥ ырызы, ол сени ӧлтӱрбегенче токтобос – деп, энези ыйлап айтты.

Ачу ыйлап, ӧлӧ Бар тӱби jок састы кӧстӧп, куу кыйгак камышту jер jаар 
сала берди.

— Эмди сен мени азыраарыҥ — деп, Маны jетинчи уулына айтты.
Jе Арслан кӧзин де ачпады. Самтак бажын кату тамажына салала, кере 

тӱжине уйуктады. Бозом эҥирде Арслан ойгонды. Эдиниҥ соогы jайыларда, 
силкинип ийеле, ары-бери кыйгырып, ӧзӧк тӧмӧн маҥтай берди. Тӱнде 
аркада аҥдаарын jаманзынып, ак jерге тӱжеле, таҥ атту кижини адыла кожо 
ӧлтӱреле, энезине экелди.

Мыны кӧргӧн энезиниҥ санаазы арай ла болзо энделе бербеди.
— Калак, калак! — деп, Маны бажы-кӧзин тырмады. — Ой, кайран кӱчим, 

мындый уулды не чыгардым!? Сен, jетинчи уул, эҥ ле калjузы эмтириҥ! 
Сен ачап та, бӧкӧ дӧ. Мениҥ Алтайымда jӱрерим деп, качан да сананба! 

Качан да корон соок кыш 
болбос, кӱстиҥ ӧткӱн 
салкыны сокпос jерлер 
jаар тайыл! Jажына изӱзи 
чыкпас jерге jӱрзеҥ, кату, 
ачап  jӱрегиҥ jымжаар 
болор бо?!

Маны деген кайкамjык 
аҥ шак онойдо jети уулын 
jер ӱстине таркаткан. 
Ол  карыганча jаҥыскан 
jуртаган. Эмди оныҥ jети 
уулы кажызы ла алдынаҥ 
jӱрӱп, карындаштар 
болгонын сескилебейт 
те. Маны ӧлӧр алдында 
балдарын айттырбаган 
да болзо, оныҥ эземи 
ундылбаган: балдары jер-
телекейде jайылган.

БИСТИҤ БИЧИГИС

Јебрен чактардаҥ бери алтай улус бичикчи болгон эмтир. Је бир катап 
ӧскӧ јердеҥ калју черӱ Алтайга келип, коронду јууны баштаган. Кал 

ӧштӱ калык-јонныҥ јӧӧжӧзин тоноп, карган-тижеҥдерге де, бала-баркага да 
килебей, ӧлтӱрерин ӧлтӱрип, тирӱ арткандарын кул эдерге, олјого айдаган. 

Јуу-чактаҥ арткан-калган ӱй улус балдарын, каргандарын, мал-ажын 
кичееп,  јууга барган эрлерди сакып, тайга-ташта јажынып јаткан. Бу кату ла 
кӱч ӧйлӧрдӧ кыш болзо, карга бастырып, јай болзо, јаҥмыр-јутка алдырып 
јӱрген улус, ас-мас јӧӧжӧзин, бичик-билигин Кӱнге кургадар, эзинге сергидер 
деп, айылдыҥ тыштына чыгарып салтыр. Је билбес аразынаҥ тӱбек келер 
деп, олордыҥ кемизи де сеспеген. Бир ле кӧргӱлезе, уй олордыҥ кургадып 
салган бичигин* јип салтыр…

Эмди уйды сойып, ичи-кардын арчып ийзегер, бистиҥ ол кӧп кыптарлу 
бичигис кӧрӱнип келер. Керек дезе сӱлтер таҥмалары да арчылбаган, јап-
јарт кӧрӱнип турар. Ол кайран бичигис уйдыҥ кыптузы болуп калган эмтир. 

*Бисте озодо “чырбагал-бичик”, “ӱзӱк-бичик“ деген бичик-билик болгон.
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ТАКАА ЛА КӰРТӰК 

Озодо сегис кулаш јоон тыттыҥ тӧзинде эјелӱ-сыйынду Такаа ла 
Кӱртӱк деп сӱреен јараш куштар јуртаган.  Бир кӱн јемзениш 

божоордо, Кӱртӱк тыттыҥ кийнине барала, тујырай берген, Такаа дезе суу 
ичерге, тоҥмок суу јаар барган. Бу ла тушта кӱлӱреген-калыраган абралу ат 
једип келген. Анда отурган эки кижиниҥ бирӱзи айтты: 

– Бу јоон тытта эјелӱ-сыйынду Такаа ла Кӱртӱк јуртап јат деп уккам. 
Тӱнде келеле, карындажым, олорды тудуп аларыс.

– Олорды тудуп алып канайдарыс? – деп, карындажы аказынаҥсурады.
– Такаа ла Кӱртӱктиҥ апагаш јымырткаларыла балдарысты азырарыс. 

Эттери де тамзык курсак болор. Јуҥынаҥ јымжак тӧжӧк-јастык эдерис. 
Эмди бараак, айла олор тӱнеп калза келерис.

Мынайда јӧптӧжӧлӧ, карындаштар оноҥ ары калырада јӱре бергиледи.
Мыны уккан Кӱртӱк тоҥмок сууга учуп келеле, маҥзаарып айтты:
–  Калак ла калак, сыйным! Тойбос-канбас эки бутту кокымайдыҥ 

куучынын уктым. Тургуза ла мынаҥ качаак! Олор бисти айлына апарарга 
јат! 

– Эје, слер, отко-сууга тӱшкен чилеп, јаантайын не јӱгӱредеер?! Кулак 
барда угала, куркун барда уча бербей. Кокымайдаҥ коркып сандырабагар! – 
деп, Такаа эјезин токынатты.

Кӱртӱк сыйнына айдып чӧкӧйлӧ, айлынаҥ ырада јӱре берген. Такаа 
јаҥыскан артала, уккур болорго, кулактарын арчыган, капшуун болорго, 
куркундарын талбыган. Јака јылдыс койыларда, тӧбӧдӧ јылдыс кӧрӱнерде, 
Такаа талбынала, чокыжын канадыныҥ алдына сугуп, уйуктай берген. 
Удабады, агалу-ийиндӱ калырап-телиреп једип келген. Аказы ӧҥӧлӧп келеле, 
такааны тудуп, таарына сугуп ийген. Такаа аайы-бажы јок калактап, эјезин 
адап кыйгырган, је ого кем де болушка келбеген.

Оноҥ ло бери Такаа айылдыҥ кужы боло берген. Кӱртӱк кӱлӱреп учуп, 
агаш аразында јӱргенче. Эмди эјелӱ-сыйынду Такаа ла Кӱртӱк бой-бойын 
таныбас.
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ТЕҤЕРИНИҤ ТЕКЕЗИ

Јут-јулакай кӱнде эмезе эҥиргери арка јерге барзаар, боро-чоокыр 
ӧҥдӱ, узун чокышту јаан эмес куш ӧлӧҥниҥ ӱстиле кайкалай учуп, 

«бий-бир, бий-бир» деп комыдап јӱрер. Оноҥ теҥери јаар учала, кенейте 
«шыр-р-р-рау-у» деп табыштанып, саҥ тӧмӧн шуҥуп ийер. Јерге арай ла 
јетпей, ойто ло саҥ ӧрӧ учуп, «тыбырак-тыбырак» деп ӱнденер.

Ол не куш? Оныҥ адын билереер бе?
Ол Теҥериниҥ Текези деп куш. Озогы улустыҥ куучыныла болзо, 

Теҥериниҥ Текези уйа тартып билбес. Тӧҥӧзӧктиҥ тӧзине чала-была уйа 
эделе, ого јӱк ле тӧрт јымыртка туур. Оноҥ улам бу куш ӧскӧ куштарга 
кӱйӱнип, кородоп айдатан болтыр:

Бӧднӧниҥ балдары бӧрӱкке толо,
Талтардыҥ балдары таарга толо,
А мениҥ дезе јӱк ле
Јылдаҥ јылга тӧрт лӧ!
Калак ла калак, онызы да – 
Јеек јыланныҥ јемиди,
Јутпа јыланныҥ азыгы!
Мындый јӱрӱм јӱргенчем,
Мындый салым билгенчем,
Ташка тӱжӱп јарылайын,
Мыска* тӱжӱп ӧлӧйин…

«Шыр-р-р-рау-у» деп, теҥериниҥ тӱбинеҥ јерге јетире шуҥуп келеле, 
ойто ло ӧрӧ учуп, «тыным керек, тыным керек, тыным керек!» деп калактай 
берер. Ол канайып та карыгып, комудап јӱрзе, је ӧлӧринеҥ коркып јӱретен 
кӧӧркий болтыр

Оноҥ улам алтай улус Теҥериниҥ Текези деп кушка килеп, оныҥ уйазын 
качан да чачпас. Уйазын мал тепсебезин, аҥ-куш чачпазын, јымырткаларын 
јутпа јылан јибезин деп, нек-сакла айландыра манайла*, чеберлеп јӱретен 
јаҥду эмтир.

*мыс – тош
*манаар – чедендеер
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БӦДНӦ ЛӦ ТАЛТАР

Бир катап јараш јайдыҥ ичинде Талтар ла Бӧднӧ деп куштар туштажып 
таныштыр.

– Сен кем? – деп, Талтар чынааркап, јаркыраак ӱниле сурады.
– Мен – Бӧднӧ – деп, чочый берген куш чичкечек ӱниле айтты. – А слер 

кем эдеер?
– Мен – талбынып учар канатту, тартынып јӱгӱрер бутту Талтар. Мен 

јарады јок сууларды кечире учуп, јаказы јок јалаҥдарды ӧткӱре јӱгӱрип, 
эмеш те арыбай, Алтайга једип келедим – деп, Талтар мактанды.

– Мен де учуп ийер канатту, јӱгӱрер јерге јӱгӱрип ийер бутту эдим – деп, 
Бӧднӧ канаттарын јайа тудуп айтты.

– Айса маргыжаак па?
– Канай маргыжарыс?    
Талтар эмеш сананып турала айтты:
– Бу ла кырлаҥды ӧрӧ јӱгӱрип јарыжаак. Кемибис акалаар эмеш. Јӧп пӧ?
– Јӧп – дейле, Бӧднӧ чала јалтанып, Талтарга теҥдей туруп алды.
Оноҥ «је» ле дейле јӱгӱрдилер. Кырлаҥныҥ чике ӱстинде турган 

кайыҥныҥ тӧзине теҥ-тай једип, токтой тӱштилер. Талтар тыныжын эмеш 
серидип ийеле айтты:

– Эмди учуп маргыжаак, Бӧднӧ!
– Маргышпай аа! – дейле, Бӧднӧ эки канадын јайа тудуп, учарга белетенип 

алды.
«Је» ле дейле, саҥ тӧмӧн учтылар. Ойто ло теҥ-тай учуп, јаан эмес састыҥ 

јаказына тӱштилер. Талтар тынастап токтойло айтты:
– Кӱчис тӱп-тӱҥей эмтир. Эмди канайда маргыжаак?
– Та, јаан аайынча, слер ле билер болбойоор.
Талтар ары-бери ајыктанып сурады:
– Сен кожоҥдоп билериҥ бе, Бӧднӧ?
– Јо-ок, бу јажыма јетире кожоҥдоордоҥ болгой, ӱнимди ченеп те кӧрбӧгӧм. 

Слер кожоҥчы болбойоор. Ӱнеер јаркыраак болтыр не.
– Кожоҥдозо, кожоҥдоп то ийбей аа. Коо ӱним бар, је кожоҥныҥ сӧстӧрин 

билбезим – деп, Талтар јартын айтты.
– Андый болзо, эҥирге јетире улустыҥ ба, аҥ-куштыҥ ба ӱнин тыҥдап, 

кандый бир кожоҥ чӱмдеп алаак. Кем ӱренип алар, ол јеҥер. Ӱренип болбой 
салза, маргаанды алдыртканы ол туру – деп, Бӧднӧ айтты.

Таҥ атканча, эки најы тыҥдаланып отурды. Тӧҥӧзӧктиҥ тӧзине јаалактанып 
алган Талтар тыҥдаза, саста улустыҥ ӱндери угулат:

«Тарт-тарт, уул! Бажынаҥ тарт! Тарт-тарт, уул! Кӧксинеҥ тарт!..» Ол 
тӱнде саска тӱшкен јабааны чыгара тартарга кӱјӱренип јаткан улус деп, 

Талтар кайдаҥ билзин. Ол тыныжын кайра тартынала, «Тарт-тарт, бажын 
тарт! Тарт-тарт, кӧксин тарт!» деп, улусты ӧткӧнип кӧрзӧ, јарагадый ошкош. 
Оноҥ там ла кӧӧрӧп, кере ле тӱжине ӱни тунганча тартылдай берди.

Уйкучы Бӧднӧ дезе јырааныҥ тӧзинде Кӱн ӧксӧгӧнчӧ, уйуктап калтыр. 
Ойгоноло кӧрзӧ, энелӱ-уулду одындап јӱрген болтыр. «Эне-е, мени јӱктенип 
алза-аҥ!» деп, уулчагы кыҥзып, баспай, јарбынып турат. Энези дезе балазын 
мекелеп, «Је бас, барак, балам» деп, колынаҥ јединет.

Одындап јӱрген келинниҥ «Бас, барак» деген сӧстӧри Бӧднӧниҥ кӧксине 
белен эбеле берген.   «Бас, барак! Бас, барак!» деп, Бӧднӧ келинди ӧткӧнип 
ийерде, бу сӧстӧр ого сӱреен јараган.

Ол ло ӧйдӧҥ ала эмдиге јетире Талтар «Та-арт, та-арт!» деп кожоҥдоп 
јӱргенче. Бӧднӧ «Бас, барак! Бас, барак!» деп, келинди ӧткӧнип кожоҥдойт.
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КӰӰК

Озодоҥ озо агалу-сыйынду эки ӧскӱс бала јӱрген. Ада-энези божоор 
алдында, уулына јакыган:  «Кӧстиҥ чогындый, кӧгӱстиҥ канындый, 

сок јаҥыс сыйныҥды чыдадып сал. Јаактуга айттырба, јарындуга соктырба!».
Кӱндер ээчий кӱндер ӧткӧн, јылдар ээчий јылдар ӧткӧн. Аказы аҥдап-

куштап, сыйнын аштатпай-суузатпай, азырап јӱрген. 
Уулчак эр кемине једеле, айыл-јурт тудуп, амыр-энчӱ јуртай берген. Је  

сыйны аказыныҥ эжигинде, кул кептӱ, кыйын-шырада јӱрер боло берди. 
Агазы ӱйиниҥ кылыгына јайылып, сыйнына ајару да этпей барган.

Бир соок кышта агазы аҥдап-куштап барала, кайра бурылбады. Ӧскӱс кыс 
ийне ӱдинеҥ кӱн кӧрӧт, ийт айагынаҥ аш ичет. Кыс јаскы јылуны јетирип 
алала, аказын бедиреер деп шӱӱди. Је јеҥези оныҥ санаазын билген чилеп,  
ӱйдеҥ чыгарбай иштедер, согор болды. Бир кӱн јеҥези атыйланып, кыстыҥ 
ӱстине чурап келерде, кӧӧркий кӱӱк болуп кубулала, тӱнӱк јаар болды. 
Јеҥези оныҥ будынаҥ сооро тудып, келтей ӧдӱгин ушта тартты. 

Кыс-кӱӱк учуп, арка-тууны керип јӱреле, аказыныҥ сӧӧгин как агаштыҥ 
тӧзинеҥ таап алды. Кӱӱк будакка отурала, калактап-ыйлап отурганча, как 
агаштыҥ бӱри јайылды, је агазы турбады.

Оноҥ ло бери кӱӱк «Как сӧӧк, как сӧӧк! Как агаш, как агаш!» деп калактап, 
как агаштаҥ бӱр јайылтат, кара јердеҥ ӧлӧҥ ӧскӱрет. Оныҥ ӧдӱк јок буды ак 
ӧҥдӱ, ӧдӱктӱзи кара ӧҥдӱ болуп калды.

***

Озо-озо чакта, отурган улус јок тушта, эрте-эрте чакта, эмдиги улус 
јок тушта, јажыл јараш Алтайда куштардыҥ кааны болгон Кан-

Кереде куштарын јуунга јууган эмтир.
Јуунга јаҥыс ла Кӱӱк келбеген. Не келбеген дезе, ол уйа тартып, јымыртка 

салган эмтир. Ол кӱн јаан учурлу байрам болгон. Оныҥ чӱм-јаҥыла, кыс 
бала чачын тарабас, куркунду куш уйа тартпас. 

Ширееде отурган каан канду кӧзиле айландыра кӧрӱп, кӱчтӱ канадын ӧрӧ 
кӧдӱрип јарлаган: «Кӱӱк мениҥ сӧзимди сӧссинбей, јакылтамды бӱдӱрбей, 
мени тообой, јаан байрамды неге де бодобой, мындый јастыра кылык 
кылынган учун, мен оны јаргылап јадым. Кӱӱк бу кӱннеҥ ары узун агаш 
бажына уйа тартып конбозын, јылулап салган уйага јымыртказын салбазын, 
бала-барка азырабай, салдым-бош јӱрер болзын».

Ол ло кӱннеҥ ала Кӱӱк кӧӧркий уйа да тартпай барган, бала да азырабас 
болгон. Арга јокто кара-чоокыр куштыҥ уйазына јымыртказын салат. Ол 
кӱӱктиҥ јымыртказын уйазында базып, балазын чыдадып салат.  
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ЈЫЛ-КЕЛ

Бу учурал бастыра куштар јылу талада јадар тушта, сӱрекей 
озодо болгон. Ол тушта чаҥкыр Алтайда јӱк ле тӱрген суулар 

суркурашкан. Ол суулардыҥ кожоҥдорын тӱштӱкте јаткан куштар угуп 
ийген. «Алтайда андый јараш кем кожоҥдойт? Андый ӱндӱ кем бар? 
Кандый сӱӱнчи болгон? Оны барып билзе кайдар» деп, куштар ортодо 
шӱӱлте чыккан.

Је андый да болзо, качан да болбогон јерге баратаны – јеҥил керек 
эмес. Мӱркӱт бойыныҥ шоҥкорлорын, ӱкӱлерин, кӱӱктерин айбылап 

турза, олор мойноп турдылар. Је олордыҥ ортозынаҥ тӱндӱк талага барарга 
јӧбин берген јалтанбас кушкаш табыла берген. Ол Јажылак деп кушкажак 
болды.

«Керде-марда ол јакшы тала болзо, тӱрген-тӱкей кайра келеле, ончо 
куштарга јол баштаарыҥ!» деп, Мӱркӱт јакарды. 

Јажылак канадын тӱзедип, калырт эдип уча берди. Ол тӱнди тӱн дебей, 
тӱшти тӱш дебей, амыры јогынаҥ узун јолды ӧдӱп турат. Учында бӱӱрел-
бӱӱрел кырлу Алтай  кӧрӱнип келди. Алтай ого кубакай-кызыл деп кӧрӱнди. 
Јажылак теҥеридеҥ јерге јабызап келеле, кызыл торкодый, чӱмдӱ маралга 
отурды. Ӧрӧги кара-кӧк булуттаҥ, кубал ошкош, јалбак кар айланып-
айланып, јерге тӱжет. Је маралдыҥ чечеги алдырышпай, кӱн тоозына јаранат. 
Оныҥ барбак, кубакай-кызыл чечектери ӧткӱре Кӱн де кӧрӱнбейт.

Јажылак марал бажынаҥ тӧмӧн кӧрди. Алтай чечектерге бӱркелип 
калганын ол јаҥы ла оҥдоды. Ак, сары, кӧк чечектер, айуныҥ балдарындый, 
ӱрпейишкен тургулады. Кушкажак ажанып аларга, јерге тӱшти. Ак кардыҥ 
ӱстинде былтыр тӱшкен бир чарак ла кургап калган јиилек јатты. Јуугында 
чойлошкон койрыҥдап-мыйрыҥдап јӱрди.

Бу чӧрчӧктий јерге келеле, Јажылактыҥ санаазы јеҥиле берди, јӱреги 
ойноп чыкты. Бери не келгенин, оны кем ийгенин ундып салды. Керек дезе 
јымыртканаҥ туулган-чыккан јерин де ундыды.

Кенетийин теҥери карара берди. Јажылак ал-камык куштарды кӧрӱп ийди. 

Ончозыныҥ алдында казыр Мӱркӱт учуп келетти. Јажылак олорды кӧрӧлӧ, 
«Јыл кел! Јыл кел! Јай кел! Јай кел!» деп, тыҥ кыйгырганын да билбей калды. 
Мӱркӱт дезе канадын јайа тудуп, талбынбай да, оныҥ чике ӱстинде кайып 
турат.

– Кайра не бурылбадыҥ? Бисти не кычырбадыҥ? – деген кату ӱн угулды.  
– Улу Мӱркӱт, бир јаманым таштагар! Келзем, бу јер јети кат тошко 

бӱркеткен јатты. Јетен булуттаҥ кар јаады. Мен отурала, бар-јок кӱчимле 
јасты кычырып јадым. «Јыл кел! Јыл кел! Јай кел! Јай кел!» деген јайнулу 
сурагыма чыдашпай, јылу салкын сокты. «Јыл кел! Јыл кел! – Мен эмди ле 
кайра учарга јазанып турган болгом. – Јай кел! Јай кел!»

Мӱркӱт тыттыҥ јоон будагына отурды. Эки канадын кӧдӱреле, эбиреде 
ајыктады. Кӧргӧжин, кӱрт-карга бӱркеткен кырлар тургулады, бӱк-јалаҥдарда 
кар јатты. А Јажылак «Јай кел! Јай кел!» деп, ӱнин де ӱспей кыйгырат ла. 
Оныҥ кожоҥы угулган јерде кардыҥ бели бӱктелип, кайылып турат, кобылар 
сайын суулар коркыражат. «Је, бурууҥды таштап турум. 
Айтканыҥныҥ чынын-тӧгӱнин эзенде кӧрӧр турубыс. Чын 
болзо, адыҥ Јажылак эмес, Јыл-Кел болор» деп, Мӱркӱт 
айтты.

Оноҥ ло бери Јажылак бойыныҥ тӧгӱнин 
билдирбеске, куштардаҥ озо «Јыл кел! Јыл кел! 
Јай кел! Јай кел!» деп кожоҥдой берет. Оны угала, 
куштар айдыжат: «Бистиҥ Јыл-Кел најыбыс 
кожоҥдоп баштады, бис те кожоҥдожоолы!»

Чындап та, кӧрӧр болзо, јаскыда Јыл-Келдеҥ озо 
кожоҥдойтон кушкаш јок.
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ТАЛТАР 

Озо чакта Алтайда карганадый малду, кара агаштый јонду Ак-Каан 
деп каан јуртап јаткан. Ол бир колында кылышту, экинчизинде аткак 

камчылу јӱретен. Камчызыла кижи соккондо, коронду јылан чаккандый 
болотон. Кара сагышту кааннаҥ улустаҥ болгой, аҥ-куштыҥ да јӱреги 
чочыйтан. 

Бир катап Ай-Каан јакшы одорлу, јуугында одын-суулу јерге кӧчӧр деп, 
эл-јонын ла мал-ажын шакпыратты. Эки боро карчагазына айтты: «Эки 
кӱнниҥ бажында Ай, тӱҥӱр чилеп, толуп келзе, мениҥ тергемди салкыннаҥ 
тӱрген эбирип, ончо куштарды бери јуугар. Кӧчӧргӧ болушсын».

Эки боро карчага јакылтаны бӱдӱрерге, теҥери тӱбине учуп чыгарда, каан 
эки кара тайгылына јакару берди: «Аккан суунаҥ тӱрген маҥтап, јеримниҥ 
ончо аҥдарын кӧчӧргӧ болушсын деп, бери јуугар». Укканча да болбоды, 
эки кара тайгыл туш-башка маҥтады. 

Ӱч кӱнниҥ бажында аҥ-куш јуулып, каанныҥ јуртын јаҥы јерге кӧчӱрерге 
белен болды. Јаҥыс ла Талтар деген куш серӱӱн јыраада уйуктап артты. 

Кӱн ӧҥӧлӧп, бийиктеп чыгарда, Ай-Каан ак малын айдадып, јӧӧжӧзин 
коштодып атанды.

Тал-тӱште Талтар изӱге чыдашпай ойгонды. Каанныҥ јакарузы сагыжына 
кирерде, болчок јӱреги борт этти. Ол коркыганына ӧлӧҥниҥ ортозыла 
јайканып јӱгӱрерин ундып, каанныҥ јурты јаар тӱрген учуп барды. Је 
каанныҥ јурты болгон јерге једеле, там коркыды. Очок турган јерде соок 
кӱл јатты, мал турган јерде кургак тезек јатты, кижиниҥ де, малдыҥ да, 
аҥ-куштыҥ да табыжы угулбады. «Кӱн кӧрбӧйтӧн турум. Казыр каан мени 
ак-јарыкка јӱргӱспес» деп, Талтар санааркады. «Каанга мӱргӱп, бу јаман 
кылыгымды таштазын деп сурайтан турум» деп сананала, кӧчкӧн јурттыҥ 
кийнинеҥ Талтар учты. Оныҥ кийнинде агын суулар, бийик туулар, тереҥ 
кӧлдӧр артып турды. Бир учы-кыйузы кӧрӱнбес јаан саска једеле, улустыҥ 
ӱнин угуп ийди. Кӧргӧжин, каанныҥ бир кулуны саста бадалып калтыр. 
Эки кул оны чыгарып болбой, «Јалынаҥ та-а-арт, та-а-арт! Куйругынаҥ та-
а-арт, та-а-арт!» деп кыйгырыжат. Талтар эки кулга болужайын дезе, олорго 
былчыдып саларынаҥ јалтанып, јӱк ӱниле «Јалынаҥ та-а-арт, та-а-арт! 
Куйругынаҥ та-а-арт, та-а-арт!» деп болушты.

Кенетийин теҥери кӱркӱреди, јаан сас силкинди, ак-боро атту Ай-Каан 
качан ок једип келген турды. Јӱзи-бажы – кара чач, эки кӧзине кан чагылтыр. 
Кулдары јаар кӧрӱп, кӱкӱрт чилеп кӱркӱреп турат. «Јаш кулунды чыгарып 
болбос не болгон јалкулар! Бажаарды кезип, будаарга саларым. Будаарды 
кезип, бажаарга саларым!» дейле, камчызыла талайып, кӧк теҥерини јара 
сокты. Кичинек Талтардыҥ јӱреги арай болзо јарылбады. Эдер немезин 

таппай, јыраанаҥ јыраага јӱгӱрип, тӧҥӧзӧктӧҥ тӧҥӧзӧккӧ секирип, «Јалынаҥ 
та-а-арт, та-а-арт! Куйругынаҥ та-а-арт, та-а-арт!» деп кыйгырат.

Кулдар кенетийин кулунды чыгара тартып алдылар. Кулун сӱӱнгенине 
текшилеп турала, канды табарарда, ол саска тӱже берди. Чочып калган 
Талтар тӧҥӧзӧктиҥ алдына јажынала, токтодынып болбой, «Та-а-арт, та-а-
арт!» деп кыйгырат. Эки кул токто деп кизирезе де, ол токтободы.

Ол ӧйдӧҥ бери Талтар јылу јердеҥ јанып келгенде, јаантайын «Та-а-арт, 
та-а-арт!» деп кыйгырып јӱрет. Ол, байла, саска бадалган кулунды чыгарарга 
болужып турум деп сананат ошкош. Улус дезе оны электеп, эмди де «Тарт, 
тарт, тенек. Кӱчиҥ јеткенче ле тарт!» деп айдыжат.
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МӰРКӰТ ЛЕ ӰКӰ

Озо, озо чактарда Мӱркӱт ле Ӱкӱ јолыгып, кемниҥ кӧзи курч деп 
билерге, маргаан эткен. Олор биригеле, ак айастыҥ тӱбине айланып 

чыктылар, јер ӱстин ајыктап кӧрдилер. Кӧргӧжин, ӧзӧктӧ та не де карарат. 
Мӱркӱт сурады:

– Бу не?
– Ол куйругын сӱӱртеген ӧркӧ.
– Јок, бу абра јеккен атту кижи – деп, Мӱркӱт айтты.
Јерге јууктайла кӧргӱлезе, чын ла, абрада кижи јортып баратты. Онойып 

Мӱркӱт маргаанда јеҥди.
– Айла тӱнде кӧрӧӧк – деп Ӱкӱ айдарда, Мӱркӱт јӧпсинди.
Ай-караҥуй тӱн кире берерде, экӱ ойто ло теҥери тӱбине чыктылар. 

Кӧргӱлезе, јерде эки неме карарат. Мӱркӱт кӧрӱп-кӧрӱп, чат ла танып 
болбоды.

– Ол балазын ээчиткен аҥ – деп, Ӱкӱ айтты.
Јерге тӱшкӱлезе, чындап та, бу балазын ээчиткен аҥ эмтир.
Оноҥ ло бери Ӱкӱ тӱнде јӱрер болуп калды, Мӱркӱт дезе тӱште ле учар 

болды.

ЈЕБЕЛЕК

Алдында  Алтайда тогузон башту Јебелек деп эмеген јаткан эмтир. 
Бир кӱн ол «Јажым мениҥ једип калды, ӧйим мениҥ ӧдӱп калды, 

сӧӧгим салайын, сӧзим арттырайын» дейле, ак койонго минип, тайга-ташка 
чыга берди. Тогузон бажы толголыжат, аайы-бажы јок кыйгырыжат, бойы 
«кӱлӱр-кӱлӱр» этире куу-чындайт.

Јебелек барып јат-кажын, алдынаҥ тогузон башка кӱлӱрештӱ Кӱртӱк 
учуп чыкты. Оныҥ кӱлӱреген 
табыжынаҥ Јебелек чочыйла 
јыгылды. Тогузон бажы 
тогус јара ӱзӱлеле, тогус 
башка тоолонышты. Куды 
чыккан Кӱртӱк баштарды 
јууй берди. Кӧрзӧ, баштар 
талымзырап, тыны чыгып, 
ӧлӧрдиҥ бери јанында эмтир. 
Кӱртӱк баштардыҥ кажызына 
ла бойыныҥ тыныжынаҥ 
берип, канадыныҥ кату 
јуҥынаҥ бирдеҥ јулуп берген. 
Кӱртӱктиҥ тыныжын баштар 
тартынала, сымда, такаа, 
торлоо, чай, агуна, улар, 
кӧкӧлик, бӧднӧ  деп куштар 
боло берген.

Эмди ле олор Алтайыста 
кӱлӱрежип учуп јӱргӱлейт. 
Кӱртӱктиҥ тогузон башка 
кӱлӱрежи астаган, је андый 
да болзо, ол эмди де кӱлӱреп 
учканча.
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АЧАП ЧАЙ

Сары кӱс келерде, ончо куштар кара јыштыҥ јаказына јуулдылар. 
Не дезе, јылу јерге барар ӧй јеткен. Олор јети кӱнниҥ туркунына 

кыйгырыжып, «Ончозы мында ба? База кемизи келбеген?» дежип, бой-
бойын јууп турдылар. Мынайда јоктожып келерде, јаҥыс Чай јок болды. 
Мӱркӱт јаш Кӱртӱкке Чайды экелзин деп јакыды. Кӱртӱк канадыла сыгырып, 
кӧйу мӧштӧрлӱ ӧзӧккӧ једип келди. Кӧргӧжин, Чай мӧштиҥ тӧзинде тӱшкӱн 
тобого терип, оны сайлап, јыргап јаткан болтыр.

– Кӱндӱлӱ Чай, слерди јетинчи кӱн сакып јадыс. Јылу јерге атанар ӧй 
јеткен – деп, Кӱртӱк айтты.

– Је-је, тегин јерге балыраба. Јылу јер јаар учарга меҥдеш јок. Мындагы 
кузуктыҥ кӧбин кӧр. Мындый кӧп курсакты канай таштайтан.

Кӱртӱк ойто кара јыштыҥ јаказына једеле айтты:
– Чай кузук чертип отуры. Бисле кожо учарга, меҥдеп турганы јок.
Экинчизинде Мӱркӱт Чайга тӱрген учушту Карчаганы ийди. Карчага јаан 

јышка једеле, теҥери тӱбинеҥ кӧрӧр болзо, Чай јоон мӧштиҥ тӧзинде кузук 
чертип, чокыжын тазырадып-кыјырадып отуры.

 – Ой, Чай, јылу јерге барар ӧй јеткен! – деп, Карчага айтты.
– Болор, болор, калас меҥдебегер! – Чай кыјырап чыкты. – Соҥдобозыс. 

Узак јорыкка баргалакта, эмеш ажанып албай.
Адакы учында Мӱркӱт чугулданала, куштарды баштап, јылу јерди 

кӧстӧп учты. Чай дезе кузукты база јети кӱн чертти. Сегизинчи кӱнде јаан 
ӱшкӱреле, чокыжын канадыла арчыды. «Јок, ончо кузукты јиирге, кӱч јетпес. 
Тийиҥдерге арттырбаганча болбос» деп, Чай бойына айтты.

Чай кара јыштыҥ јаказына учуп келзе, мӧштӧрдиҥ бӱрлери ончо јерге 
тӧгӱлип калтыр. Будактар куу шыйдам бололо, эзинге сыгырыжат. Не болгон 
дезе, тӱмен куш Чайды сакып турала, мӧштӧрдиҥ ийнелерин јип салган 
болтыр. Агаштардыҥ тӧзин кӧргӧжин, апагаш кар јаап салгандый. Онызы 
не дезе, он тӧрт кӱнниҥ туркунына куштар Чайды сакып турала бийтенип, 
јуҥдарын тӧккӧн эмтир.

Ээн јышты кӧрӧлӧ, Чай ачу-корон ыйлады, чокыжыла кыјыратты.
Ол тӧгӱлген изӱ јаштаҥ улам, Чайдыҥ кӧзи эбиреде кызарып калган. Оноҥ 

ло бери Чай кызыл кӧстӱ јӱргенче. Јылу јерге де барбай, Алтайда ла артып 
калат.
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САҤЫСКАН

Бир катап канатту куштар јуулыжып, Алтын-Тоҥысты јайзаҥ эдип 
туттылар. Јайзаҥ бололо, Алтын-Тоҥыс мызылдап турар куйругын 

јайа тутты, бӧрӱгине алтын чачак такты. «Јайзаҥ болгон адында айыл-
јуртту, ӱйлӱ болор учурлу» дежип, куштар ого эмеен табар деп шӱӱштилер. 
Торлооны да, Таралды да, Јыл-Келди де Алтын-Тоҥыс јаратпады. «Јыл-Кел 
кичинек, Торлооныҥ учужы коомой, Тарал ӧткӱре арык, Кӱӱк кунукчыл 
кожоҥдойт» деп јектеди. Ого јаҥыс ла шартылдууш ӱндӱ Саҥыскан јараган. 
Ол ого шулмус, чыйрак деп билдирген.

Тойдыҥ кийнинде Алтын-Тоҥыс кара-јажыл канадынаҥ эки јуҥды јулала, 
Саҥысканныҥ јардына ла куйругына кадап берди. Саат-маат болбоды, 
Саҥыскан чӱмдӱ јарангыш тагынган јайзаҥныҥ абакайы бололо, јакшыркай 
берди. Эки колына иш тутпай, јазалдарын, јарангыштарын катап-катап 
ајыктап отурар болды. Канадын јайа тудуп, учуп јӱрер кылык тапты. 
Айлынаҥ эртен тура барар болзо, эҥир киргенде јанар кылыкту болды.

– Сен јаантайын кайдаар меҥдеп барадыҥ, Саҥыскан? – деп,  Алтын-
Тоҥыс бир катап сурады.

– Кӱӱнзеген ле јерге барадым.
Алтын-Тоҥыс база нени де айтпады. Эртезинде, Саҥыскан уйкунаҥ 

тургалакта, Алтын-Тоҥыс јырааныҥ ортозына јажынала, ӱйин кетеди. 
Кӧргӧжин, Саҥыскан кара-јажыл јазалын ајыктайла, канадын јайып, уча 
берди. Алтын-Тоҥыс кийнинеҥ ле барды.

Јурт турган јерге олор озолу-соҥду једип келдилер. Саҥыскан сӱрӱл-чӧп 
тӧгӱп турган јерге тӱжеле, сӧӧкти челдей берди. «Сенде уйат бар ба, јок по? 
Тургуза ла јан!» деп, Алтын-Тоҥыс кыйгырды. Је Саҥыскан кайра да кӧрбӧй, 
чокып ла јат. Алтын-Тоҥыс учуп келеле, сӱӱри чокыжыла Саҥысканныҥ 
бажын тыҥ чокып айтты: «Сӱрӱл јип јӱрген бойыҥ мынаҥ ары мениҥ ӱйим 
болбозыҥ!».

ОӦгӧӧнине сӱрдӱрген Саҥыскан балдарын мынайда ӱредетен: «Јаҥыс 
катап чокы, беш катап айландыра кӧр. Алтын-Тоҥыс келеле, бажыҥды 
чокыыр».

Оноҥ ло бери саҥыскандар нек-сак тапса, бир катап чокыыр, оноҥ кайра 
кылчас эдер. Экинчи катап чокыйла, эбире ајыктап кӧрӧр болуп калган. 
Алтын-Тоҥыстыҥ сыйга берген кара-јажыл канаттары эмди де Саҥысканныҥ 
јардында ла куйругында артканча. 
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БороКУШКАШ

Озодоҥ озо чакта Байбарак деп бай јуртаган. Ак малы, чымалыдый, 
кӧп болгон. Кулдарыныҥ тоозын Байбарак бойы да билбейтен. Ол 

ачап-сыйабына чыдашпай, эжигине келген ийтти ӧлтӱретен, айлына кирген 
јорыкчыны ат камчызыла чыбыктайтан. Мал-ажын јайы-кыжы кабырган 
Кодырлу деп кӱдӱчилӱ болгон. Кышкы карга бастырып, јайгы јаҥмырга 
ӧдӱп, кӱнниҥ изӱ чогына кӱйӱп јӱрген кӱдӱчи карыйла, катан сӧӧги божоп, 
чокту кӧзи артап, алтап базар кӱчи чыккан. Оны кӧрӧлӧ, Байбарак айдыптыр:

– Мениҥ јуртымда иш этпей јӱрерге болор. Кедери бар мынаҥ!
– Мен кайдаар баратам? – деп, Кодырлу ыйлады. – Адагардыҥ эжигине 

јӱрӱп ӧскӧм. Ала-јаштаҥ ак малаарды кабырдым. Карган меге килезеер! 
– Сенле эрмектежер ӧй јок. Ак-јарык элбек, кайдаар барар кӱӱниҥ бар, 

оноор ло бар! – деп, бай кыйгырды.
Кодырлу апшыйак ӱйин јединеле, кӧс кӧргӧн јерге сала берди. Айрылбас 

најызы – сары кӧстӱктӱ кара ийт ачу-корон улыйла, олорды ээчий јелип ийди.
Эмеген ле ӧбӧгӧн бир карасуныҥ јарадына јапаш тургузып, амыр-энчӱ 

јуртай бердилер. Антыгарлу најызы – кара ийт аҥдап, элик болзын ба, койон 
болзын ба экелип турат. Кезикте кызыл кӧстӱ чайды да экелетен. 

Ийиктий айланып, айлар ӧтти, айулардый уур јылдар ӧтти. Кара ийт карып, 
аҥга кӧстӧри јетпес, тумчугы јыт сеспес болды, буттары уурлай берди. 
«Ӱчӱлебис торолоп ӧлӧтӧн конок келди» деп, Кодырлу ӧбӧгӧн корододы.

Туулар јаскы чӱмдӱ кийимиле кийинип, куштар дезе кожоҥдожо берерде, 
бир борокушкаш учуп келеле, мӧштиҥ будагына отурып алды. Мӧш алдында 
тӱрӱле јаткан керсӱ кара ийтти кӧрӧлӧ айтты:

– Сен, тӧрт бутту, неге кунуктыҥ? Аҥ-кушка јетпей барган болзоҥ, мен 
сеге болужарым.

– Саҥысканнаҥ да коркып јӱрген бойыҥ меге кандый болуш јетиретен 
эдиҥ? – деп, керсӱ ийт кайкап сурады.

– Мен саҥысканнаҥ коркыбай јадым – деп, борокушкаш айдала, јабыстагы 
будакка секирип тӱшти. – Аҥ-кушты јеҥил тударына сени ӱредерим. Сен 
тозуулда аҥды сакы, мен кырдыҥ кийнине учала, табыш чыгарып агыртайын. 
Койондор коркыйла, ӱстиҥе маҥтажып келер. Сен олорды кап ла тут.

– Је, кӧрӧли – деп айдала, кара ийт койу јырааныҥ аразына кирди.
Борокушкаш чыйкылдап, канаттарыла талбып, койондорды ӱркӱтти. Бир 

койон кара ийттиҥ ӱстине ле чурады. Ийт оны тудала, каргандарга јетирер 
деп маҥтады. Бу ӧйдӧ Байбарак бай учар куштаҥ тӱрген јорыкту кара адына 
минген агаштыҥ јаказыла јортып баратты. Койон тиштенип алган ийтти 
кӧрӧлӧ, айу чылап огурды. «Мениҥ аҥдарымды коротсын деген јӧпти сеге 

кем берген?» деп айдала, ок-саадагын алып, ийтти атты. Торко ӧлӧҥниҥ 
ӱстине јыгылып, кара ийт айтты: 

– Борокушкаш најым, карган ӧбӧгӧн лӧ эмегенди ундыбай јӱр…
– Сакып ал, Байбарак, најым учун ӧчти аларым! – деп кекенип, кучыйак 

ийттиҥ ӱстинде учуп турды.
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Байбарак борокушкаштыҥ айтканын керекке албай, койонды канјаалайла, 
айлын кӧстӧп јанды. Кулдары јууктап келеткен ээзин кӧрӧлӧ, удура 
јӱгӱрдилер. Аттыҥ чылбырын алып, чакыга бууладылар. Байды чебер аттаҥ 
тӱжӱрип, колтыктап айлына кийдирдилер. Байбарак койон аткан болуп 
мактанып, «Адучы-Мерген сеге сый экелди» деп, эмегенине айтты.

Байбарак бай сӱӱген кара адын кӧрӧргӧ, улам сайын чыгатан. Оныҥ учун 
кулдар атты айылдаҥ ыраак јок армакчылайтан. Кенетийин бир борокушкаш 
аттыҥ бажына отурып, маҥдайыныҥ ӧҥзӱрек јерин чокый берген. Кара ат 
бажын булгап, карайлап та турза, кушкаштаҥ айрылып болбойт. Оны кӧрӧлӧ, 
Байбарак ок-саадагын  ала койды. Ат бажында отурган кучыйакты адарда, 
ол теҥери тӱбине учуп чыкты, кара ат дезе јал јастанып јыгылды. Байбарак 
јерди тебип, ончо куштарды јоголтсын деп, кулдарына кыйгырды.

Байбарактыҥ ӱйи ӧгӧӧнинеҥ ачап болгон. Ӧлгӧн атты кӧрӧлӧ, канын 
агызып аларга, сагыжы энделгендий јӱгӱрди. Борокушкаш учуп келеле, 
эмеенниҥ бӧрӱгине кадалып, тӧбӧзин чокый берди. «Бу кандый јаман 
кушкаш эди! Баалу бӧрӱгимди јыртып, јӧҥмӧгимди ойотон туру!» деп, эмеен 
калактады. Байбарак оны кӧрӧлӧ, «Тенек кучыйак ӧлӱмин бедиреп келди» 
деп айдала, ок саадагын тутты. Је саадактыҥ огы эмеенниҥ бажын, кузуктыҥ 
сайын чылап, оодо атты. Борокушкаш ойто ло теҥериге учуп чыкты. 

Байбарак кородоп, ӧдӱк-тонын јыртып чачты. Куу-јылаҥаш бойы 
кӧҥкӧрӧ јадала, огура берди. Борокушкаш Байбарактыҥ арказына отурала, 
эки јардыныҥ ортозын чокып, ийнедий тырмактарыла тырмай берди. Бай 
тоолонот, ачу-корон кыйгырат. Кучыйак  дезе оныҥ арказын ойо чокыйла, 
анда јажынып калды. Байбарак оны тудуп та, јерге јаба былчып та болбойт. 
Јӱгӱрижип келген кулдарына, кӧдӧчилерине «Сары сапту курч бычагымды 
беригер» деп кыйгырды. Ол борокушкашка талайып, бар-јок кӱчиле сайды. 
Кара кан, суу чылап, ага берди…

Борокушкаш ойто ло теҥери тӱбине учуп чыкты. Ол сӱӱнчилӱ чыйкылдап, 
Байбарактыҥ одордо јӱрген койлорын Кодырлу ӧгӧӧнгӧ айдап экелди.

Оны кӧрӧлӧ, карган Кодырлу омок айтты: «Ӧлӧргӧ јӱрген бойымды 
сен тиргистиҥ! Кӧксимниҥ ӧчкӧн одын ойто камыстыҥ, эрке кушкажым! 
Јакшыны сеге неле јетирейин? Нени берейин? Айлымныҥ тӱнӱгине уйа 
тартып, менле кожо јурта!» Борокушкаш јӧпсинип, каргандардыҥ айлында 
ырысту јуртап, кӧп балдар азыраган. 

Оныҥ калдыктары эмдиге јетире кижиниҥ айлыныҥ јабынтызында уйа 
тартып јӱргенче.

ТАЛАҤ-КЕЛЕҤ ЛЕ ТЕЛГЕН

Бир катап Талаҥ-Келеҥ ле Телген сары таҥда јайлуга кӧчӱп јаткан 
јуртты кем озо кӧрӧр деп маргышкан. Мынайда јӧптӧжӧлӧ, бозом 

эҥир кире берерде, Телген айылдыҥ јуугында ӧскӧн агашка отурып тӱнеди, 
Талаҥ-Келеҥ дезе ӧркӧниҥ ичегенине кире конды.

Таҥ јарып ла келерде, Талаҥ-Келеҥ ичегеннеҥ чыгып кӧрзӧ, айыл кӧчӱп 
баратты. Телген дезе агашта ӱргӱлеп отурды. Талаҥ-Келеҥ ого тыҥ сӱӱнеле, 
кӧчкӧн айылды ээчий учуп, угулган ончо табыштарды ӧткӧнгӧн: кӱчӱк чилеп 
ӱрген, кой чылап маараган, јабага чылап киштеген, бала чылап ыйлаган. 

Эмди уккажын, Талаҥ-Келеҥ олорды ӧткӧнгӧнчӧ.
Телген ойгонып келзе, айыл туку качан кӧчӧ берген. Ээн јуртта јӱк ӧскӱс 

јабага кунукчылду киштеп турды. Телген кородогонына оны ӧткӧнди.
Оныҥ учун ол јӱк јабаганы ӧткӧнип јӱрет.
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КЕРИК БАКА

Јиткек сары кӧлдӧ Бака јуртаган. Бир катап ол айлынаҥ чыгып, тегерик 
сары кӧлдӧҥ ырады. Тебинип-тебинип, јемзеп барды. Тебинип-тебинип 

јӱреле, јанар јолын таппай калды. Азып-тозып јӱреле, јаан тӱбекке тӱшти 
– кызыл чымалыныҥ јолына учурады. Чымалылар макалу јымжак курсак 
табылды дежип, оныҥ ӱстине сыралыжа берди. Ичи-кардын тиштей берди.

– О-ой! – деп, Бака ыйлады. – А-ай! Азып јӱрген мени тиштеерге, аштап 
јӱрген мениҥ канымды соорорго, слерде бир кичӱ уйат бар ба, јок по?

Чымалыларга чындаптаҥ уйатту боло берди. Ончолоры Бакага јабыс 
эҥчейип айттылар:

– Кӱндӱлӱ Бака, слерди айлыска кычырып турубыс, алама-шикирле 
кӱндӱлеерис.

Бака јӧпкӧ кирди. Курсак-тамак кӧп болды. Эрмек-куучын ӱзӱлбес болды. 
Арып-чылаганына Бака уйуктай бергенин билбей де калды. Ойгонып келзе, 
Кӱн бийиктеп калтыр. Оноҥ бир чымалыны айбылады:

– Баш болзын, кӧӧркий! Бу тыттыҥ бажына чыгала кӧрзӧҥ, мениҥ айлым 
кажы јанында болгодый.

Чымалы агашка чыгала айтты:
– Мынаар тӧмӧн, кӱнбадышта, кӧл јалтырайт. Керек болзо, мен слерге 

чике барар јолды кӧргӱзип берейин.
– Ой, балам, сен кандый јакшы! – Бака сӱреен сӱӱнди. – Бараалы, бараалы. 

Ичиҥ сыстаганча сени азырарым.  
– Јо-ок. Мен јаҥыскан кӱндӱледер кӱӱним јок. Кече бис слерди ончобыс 

кӱндӱледис. Кӱндӱлеерге турган болзоор, ончобысты кычырыгар. Бис 
бирлик ӧмӧлӱ-јӧмӧлӱ биледе јададыс. Тыштанганда да, иштегенде де 
јаҥыстаҥ болорын билбейтенис.

Бака, арга јокто, ончо чымалыларды бойына кычырды. Ол, јалбак 
кӧк таштый,тебинип-тебинип, алдында баратты, чымалылар дезе оныҥ 
кийнинеҥ, карасу аккандый, 
чӧйилип баргылады.

Кӧлгӧ једеле, Бака айтты:
– Слер, кӱндӱлдӱ 

айылчыларым, чӱрче ле мында 
сакып алыгар. Мен барып, 
аш-курсакты, алама-шикирди 
белетезин деп, јакылта берейин.

Мынайда айдала, ол кӧл 
дӧӧн «чӧп» эде калып ийди. 
Суунаҥ јӱк ак тосток кӧбӱктер 
бортылдажа берди.

Чымалылар бир кӱн сакыды, 
экинчи де кӱн сакыды, је 
Баканаҥ суру да јок… Јетинчи 
кӱнде эне чымалы курын кезе 
тартып курчанала, чугулданып 
айтты: «Је болор. Баканыҥ 
курсагын сакып турала, 
торолоп ӧлӧтӧн турубыс!» 

Чымалылар курларын кезе 
тартынып, энезиниҥ кийнинеҥ 
айлы јаар чубашты.

Оноҥ ло бери чымалылар 
ол кезе тартып курчанган 
курларын чечпей, бӱгӱнге 
јетире јӱргӱлери. Олор эмдиге 
јетире тойо ажангалак деп 
айдыжат. 
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ЈАРГАНАТ

Озогы ӧйлӧрдӧ Јарганат тӱште учуп јӱретен. Бир катап ого удура 
Карчага учуп келди.

– Э-эй, мен сени ӱч јылга чыгара бедиреп јадым – деди.
– А слер мени не бедирей бердеер? – деп, Јарганат сурады.
– Куштар каланын кажы јерде тӧлӧп салган. Јаҥыс ла сен тӧлӧбӧдиҥ.
– Мен бе? – Јарганат кайкаачы болды. – Кӧрӧрӧӧрдӧ, мен куш эмтирим 

бе? – дейле, чычкан болуп чыркылдап, ӧлӧҥди аралай маҥтай берди. 
– Чындап та, мынызы аҥга тӱҥей эмес пе – деп айдала, Карчага анаҥ ары 

уча берди.
Калыҥ ӧлӧҥниҥ тӧзиле, койу агаштыҥ ортозыла, корум-ташты аралап, 

Јарганат маҥтап јӱрерде, удура мӧҥӱн тӱктӱ Тӱлкӱ келди.
– Јакшылыкту кӱӱним, кӱндӱлӱ кӧӧркийегим! Мен сени јетинчи јыл 

бедиреп јӱрӱм – деди. 
– Мени не бедиреп тураар?
–  Ончо аҥдардыҥ каланын јууп алдым, јаҥыс сенеҥ алынбады. 
– Менеҥ алынбады ба? – деп, Јарганат база ла кайкаачы болды. – Мени 

кӧрӧрӧӧрдӧ, аҥ эмтирим бе? – дейле, канадын јалбайтып, ӧрӧ кейге учуп 
чыкты.

– Мынызы, чындап та, куш турбай! – деп айдала, Тӱлкӱ анаҥ ары маҥтай 
берди.

Ол ло ӧйдӧҥ бери Јарганат Тӱлкӱнеҥ коркып, чек маҥтабас боло берди. 
Коркыганына буттары да кургап калды. Оныҥ учун Јарганат бийик јарга 
канадын талбайта јапшырала, караҥуй киргенде учат. Тӱште учайын дезе, 
Карчаганаҥ коркот.
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БӦКӦНӦК

Алтыгы ороондо Эрлик-Бий Бӧкӧнӧкти јайайла, «Јер ӱстинде јӱрген 
ончо тынар-тындуныҥ канын соороло, кажызыныҥ каны эҥ амтанду, 

айдып кел» деди. 
Бӧкӧнӧк јер ӱстине чыгала, бастыра тынар-тындуныҥ канын соорып 

баштады. Эҥ учында Кижиниҥ канын соорып отурарда, ол Бӧкӧнӧкти тудуп 
алды.

– Сен нениҥ учун мениҥ канымды соордыҥ, шилемир? – деп, Кижи 
сурады.

– Эрлик-Бийдиҥ јакылтазыла соордым – деп, Бӧкӧнӧк айтты. – Эҥ амтанду  
канду тындуны алтыгы ороонныҥ Кудайы билер учурлу деген.

– Кандый тындуныҥ каны эҥ амтанду эмтир?
– Эҥ ле амтандузы слердийи – деп, Бӧкӧнӧк каруу берди.
Мыны угала, Кижи Бӧкӧнӧктиҥ тилин ӱзе тартып ийди. Бӧкӧнӧк ыйлай-

ыйлай, кыҥылдап-кыҥылдап, алтыгы ороонго једип келерде, Эрлик-Бий 
сурады: «Је, Бӧкӧнӧк, Айлу-Кӱндӱ Алтайда кандый тындуныҥ каны эҥ 
амтанду эмтир?». Бӧкӧнӧк нени де айдып болбой, јаҥыс ла «ҥ-ҥ-ҥ-ҥ» деп 
кыҥылдады.

Бӧкӧнӧк эмдиге ле кижиниҥ канын амтанду деп соорып, ӱзӱги jоктоҥ 
кыҥылдап jӱрет.

*бӧкӧнӧк – томонок 

АЛТЫН-КӦЛди  АДАГАНЫ 

Озогыда Алтын-Кӧлди јакалай тӧӧлӧс укту улус јаткан. Ол кӧлди 
Алтын-Кӧл деп адаганы мындый дежет.

Чолушманда Чокул деп аҥчы јуртаган. Ол аҥдап-куштап јӱрле, ат бажынча 
алтын тапкан. Торо-ачана јылда «Ат бажынча алтынды айак арбага алыгар» 
деп, Чокул айылдар керип, узак баскан. «Ачаналу јылда алтын аш болбос» 
дежип, ат бажынча алтынды айак арбага алар кижи чыкпаган. Айак арба 
табылбаста, Чокул чӧкӧйлӧ, айлына jанып келген. Кӧргӧжин, бала-
барказы аш-курсактаҥ торолойло, туку качан божогылап калтыр. Ачу-
коронго бастырган Чокул кӧлдиҥ jарадында теҥкейген кайа-тууга  
чыгала, кородоп айдынган: «Ат бажынча алтын айак арбага турбады. 
Арбага барбаган алтынды кайдар, кӧлгӧ чачадым». Анайып Чокул алтынды 
кӧлгӧ чачып ийген. Туу бажынаҥ чачкан алтын тӱби тереҥ кӧлгӧ «кӱп» эде 
тӱже берерде, Чокул айткан: «Алтын чачкан туу Алтын-Туу болзын, алтын 
тӱшкен кӧл Алтын-Кӧл деп адалзын».

Ол ло ӧйдӧҥ бери алтай улус ол кӧлди Алтын-Кӧл деп адайт, кырды 
Алтын-Туу дежет.
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АЛТЫН-КӦЛ КЕРЕГИНДЕ КЕП КУУЧЫН

Ӱстинеҥ тӧмӧн кӧргӧндӧ, Алтайдыҥ сӱрлӱ јараш јалаҥдарыныҥ  ла ак 
сӱмерлериниҥ ортозында, бӱктелген ӱлдӱге тӱҥейлеш, Алтын-Кӧл 

кайалардыҥ эдегинде кеен јайылган јадат. Јебренде ӧбӧкӧлӧрис бу кӧлди 
Тӧӧлӧс-Кӧл деп адап, оныла оморкоп, байлап јӱретен.

Нениҥ учун бу кӧлди Алтын-Кӧл, Тӧӧлӧс-Кӧл* деп калыгыс адаган?
Озогызын ойгортып, эскидезин эбиртип тура, Алтай-Кудайдаҥ, агару 

Алтын-Кӧлдӧҥ, байлу Алтын-Туу кырдаҥ алкыш-быйан сурап, јаандардаҥ 
укканымды тӧкпӧй-чачпай, слерге јетирейин.

Алтайыста озо чактарда отурган бистер јок тушта, ӱргӱлјик болгон Кӱн ле 
Айдыҥ алдында, тил билишпес калык-јон јуртаптыр. Элбек јалаҥдарында 
тӱк танышпас мал отоптыр. Теҥкейген тайгалары аҥ-кушла бай болтыр.

Бу агару јерди Теле-Каан башкарып, калыгына куйак болуп, амыр-энчӱ 
јуртаптыр. Ол ак-чек санаалу, јалакай, недеҥ де јалтанбас, је кажы ла кижиге 
бӱдер, ончо немени аай алар кылык-јаҥду баатыр болгон.

Бу каан энчи болгон алтын ӱлдӱзин сӱрекей тыҥ баалаган. Куулгазын 
ийделӱ бу ӱлдӱ оныҥ коручылы болуптыр. Теле-Каанныҥ тӧрӧлине канду јуу 
киргенде, јаан ийде-кӱчтӱ ӧштӱ табарганда, ат-нерелӱ баатыр-каан ӱлдӱзиле 
бир јаҥыза – бежен муҥ, эки јаҥыза, алтан муҥ ӧштӱниҥ бажы кезилетен. 
Оныҥ учун ӧштӱ јуу-чакту Алтайга келеринеҥ јалтанатан. 

Теле-Каан Чӧлчӱ деп јаражайга кӱӱни једип, оны сӧстӧптир. Чӧлчӱ – ары 
кӧрзӧ, Ай кеберлӱ, бери кӧрзӧ, Кӱн кеберлӱ айдары јок јараш келин. Теле-Каан 
ла Чӧлчӱни јер ӱстиниҥ бежен кааны, алтай ӱстиниҥ алтан кааны уткыырга 
келген. Олордыҥ ойын-јыргалына келгендер јети кӱнге тойлойын деген 
бойлоры јетен кӱн ӧткӧнин билбей калды, алты кӱнге тойлойын дегендери 
алтан кӱн јыргаганын ајарбай јӱрди. Јаман кулдыҥ кулагы талбайганча 
семиртир, арык ийттиҥ куйругы чычайганча тойынтыр.

Айылчылардыҥ ортозынаҥ моҥол Богдо-Каан бӱдӱш-чырайыла 
аҥыланган. Јобош, јалтанчак кӧрӱжиле, југуй куучын-эрмегиле ол ончозына 
эптӱ кӧрӱнген. Богдо-Каанныҥ јӱрегинде, адаруныҥ уйазындый кӱӱлеген, 
јеткерлӱ санаа барын кем де сеспеген. Ол Теле-Каанныҥ ар-јӧӧжӧзине, 
ат-нерезине кӱйӱнгенине ичи ачып отурган. Алтын ӱлдӱниҥ ээзи болорго 
умзанып, Чӧлчӱ-јаражайды айрып алар кара амаду оныҥ јӱрегин бийлеген.

Јыргалдыҥ кийнинде Ай тоолу катап јаҥырган, тоолу катап агаш бӱрин 
солыган. Богдо-Каанныҥ канча тӱмен јуучылдары ӱлдӱзин шуҥуп, Алтайда 
турбай канайтты. Анча-мынча болбой јажыл јалаҥдар карла бӱркелген, 
чаҥкыр суулар тошло јабылган. Кызыл туман Алтайды орой алган, кара 
туман кырларына јайылган.

Теле-Кааныс соогын тартынып, јуучыл јепселин ала койды, алтын ӱлдӱзин 
курына јаба тартты. Антыгарлу најызыныҥ – јуучыл адыныҥ бажына алтын 

ӱйген сугат, јалаҥ кептӱ ак токымды белине арта салат, куйушканды ла 
кӧндӱргени эптей тудат. Эжиле јакшылажып, эрјинезине мине согот. Ӧштӱге 
удура учурткан баатырыс камчы сыгырты тунгалакта, кӧскӧ кӧрӱнбей калды.

Теле-Каан ӧштӱлердиҥ чике ортозына кийдире калып, куулгазын ӱлдӱ-
коручылыла сол јаны дӧӧн јаҥып, бежен муҥнаҥ моҥолдорды бӱрткен, 
оҥ јаны дӧӧн талайып, алтан муҥнаҥ тонокчыларды кырган. Ӧштӱлердиҥ 
сӧӧк-тайагы бийик кырларла тӱҥейлешкен, каны элбек кӧлдий тӧгӱлген. 
Богдо-Каан алтай јуучылдардыҥ ийде-кӱчин кайкап, Теле-Каанныҥ бӧкӧзин 
кӧрӧлӧ коркып, канду јуу-согуштаҥ бажы айланып, тизеге отура тӱжеле, 
јаманын таштазын деп јалынган. Теле-Каан ӧштӱзиниҥ колдорын темир 
кынјыла кӱлӱп, буттарын чой илјирмеле кижендеп, олјого алган турды.

Алтай баатыр јеҥӱлӱ јанып келгенине калыгы сӱӱнип, башчызын уткыйт. 
Чӧлчӱ кыс бала тапкан деп сӱӱнчилӱ јетирӱни айдып, кӧдӧчилер каанды 
адынаҥ тӱжӱрет. Бу солун оныҥ јӱрегин кайылтып ийгенин кем де сеспеди.
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Килеҥкей каан эжиниҥ сӧзине кирип, кысчагыныҥ эземине учурлай, 
ӧштӱниҥ тынын кыйбай, јайымга божотты. Моҥол каан Теле-Каанды 
«акабыс» деп адап, эленчикке најылажып јӱрерге сӧзин берди. Ар-јӧӧжӧ 
ийип, качан да најызына јуу-согушту келбес деп чертенген…

Оноҥ бери Алтайда агаш-таш тоолу катап бӱрин солыган, Ай ойто ло 
тоолу катап јаҥырган. Мында јаткан калык-јон ак малын азырап, бала-
барказын кӧптӧдип, амыр-энчӱ јада берген. Теле-Каан ла Чӧлчӱде уул бала 
туулган. Јуук ла ыраак јерлердеҥ айылчылар келип, јалакай каанды угын 
улалтар  уулду болгоныла уткыган. Богдо-Каан да најызынаҥ элчилер једе 
конгон. Моҥол каан карамы јогынаҥ баалу-чуулу сыйлар ийиптир. Бузулбас 
најылыгын керелеген айас, айылдап келзин деп кычыртыр.

Теле-Каан кычыруны алып, јол-јорыкка белетене берген. Атанар алдында 
Чӧлчӱ ӧбӧгӧнине куулгазын ӱлдӱни экелди. Бӱдӱҥкей Теле-Каан «Ӧштӱме 
эмес, најыма барып јадым» дейле, адына мине согуп, камчы сыгырты 
тунгалакта, моҥол јерин кӧстӧп, кӧрӱнбей калды. Анча-мынча болбой, 
озолондыра сыйлу кош апарган нӧкӧр-баатырларына јаба једишти.

Чӧлчӱ эжи јӱрегинде сезимин јаба базып, алтын ӱлдӱни јерине илди.
Теле-Каанныҥ ас-мас улузы толголо аккан толкулу тереҥ суулар кечип, 

саргара јайылган чӧлдӧр ӧдӱп, каскак ажуларлу теҥкейген мӧҥкӱлер ажып, 
Богдо-Каанныҥ јер-алтайына јууктап келди. Је олорды најылар эмес, 
ӧштӱлер – Богдо-Каанныҥ кал черӱзи уткыган.

Богдо-Каан сӧзине турбаганын, тӧгӱндеп салганын Теле-Каан кӧрӱп, 
антыгарлу најыларыла калганчы јуу-согушка кирип, ӧлӱмге удура баскан.  
Моҥолдыҥ, чымалыдый, кыймыраган черӱзи Теле-Каанныҥ ас-мас улузын 
курчуга алып, килемји јогынаҥ кырып турды.

Анайып ӧштӱге ачык јӱрегиле бӱткен, јуу-јепсел албай айылдаар деген 
ээжини бӱдӱрген баатырыс јер тӱбинде јеҥ јастанган.

Теле-Каанныҥ тыны кыйыларда ла, тӧрдӧги алтын ӱлдӱ илӱнеҥ ӱзӱлип, 
јерге кел тӱшкен. Ӱлдӱ јерди јара чабып, тӧмӧн јолдоп барарда, каскак јар 
боло берген. Јаражай-Чӧлчӱ кысчагыла кожо јардыҥ кырында отура калган. 
Јалтанбас эжи ле јымжак јӱректӱ адазы качан да кайра келбезин олор билип, 
ачу-корон ыйлашкан. Олордыҥ кӧстӧриниҥ јажы токтоду јогынаҥ агарда, 
јар толуп, кӧл боло берген. Теле-Каанныҥ эжи ле кысчагы шоркырууш, 
куучынчы суу болуп кубулган. 

Бӱгӱнги кӱнге јетире бу сууныҥ шуулажы ӧштӱниҥ јеткерлӱзин улуска 
эбелтет, ого килебейтенин керелейт.

Ӱч кӱнниҥ туркунына, улус айдыжат, јаҥы кӧлди койу туман орогон, ӱч 
тӱн улай, каргандар эзедет, токтоду јоктоҥ ургун јааш јааган. Буурыл Алтай 
агару коручылын, Теле-Каанды јоктоп сыктаган дежет.

Ол ло ӧйдӧ тууныҥ эдегинде, эски айылда, карган ӧбӧгӧн лӧ эмеген 
јаҥмырдыҥ токтоорын сакып, очоктыҥ јанында отурган. Ол кӱн эрте таҥды 

ойгозо, јаш баланыҥ ыйы угулган. Каргандар кӧлгӧ келгежин, ташту јаратта 
толкула чебер чыгарылган кабай јатты. Ол кабайда Чӧлчӱ ле Теле-Каанныҥ 
су-јаш уулчагы јаткан. Каргандар уулчакты эркеледип, чыдадып салган. 

Теле-Каанныҥ уулы адазы учун ӧчти алган ба, јок по, бис билбезис. Је 
улустыҥ айдыжыла болзо, бу уулчактаҥ тӧӧлӧстӧрдиҥ угы улалып, оныҥ 
бала-барказы бу кӧлди јакалай јуртай берген. Оноҥ улам бу кӧл тӧӧлӧс 
сӧӧктӱ улуска ла Теле-Каанга учурлай, Тӧӧлӧс-Кӧл деп адалган. Кӧлдиҥ 
тӱбинде Теле-Каанныҥ алтын ӱлдӱзи јаткан учун, оны улус Алтын-Кӧл деп 
база айдыжат.

Бу кеп куучын биске, јалтанбас Теле-Каанныҥ јеен-баркыларына, кереес 
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болуп, јылбыҥдууш ӧштӱниҥ тӧгӱнчизин, јеткерлӱзин ле сӧзине турбазын 
јаантайын эске алындырып, ӱйедеҥ ӱйеге ундылбай улалзын.

Алтайдыҥ ак мӧҥкӱлӱ сӱмерлериниҥ ӱстинеҥ тӧмӧн кӧргӧндӧ, ӧткӧн 
јылдарды бажынаҥ ала эбиртип эзеткенде, бӱктелген ӱлдӱге тӱҥей Тӧӧлӧс-
Кӧл агаш-таштыҥ ортозында кижиниҥ кӱӱн-санаазын кӱйбӱредип, јажытту 
јайылып јатсын.

*Тӧӧлӧс-Кӧл – калыктар ортозында кӧлисти эмди «Телецкое озеро» 
дежет. Орус тилге јууктада «тӧӧлӧс» деген сӧсти «телёсское – телецкое» 
деп айтканы болор.

Балдар, бу кеп куучынды такыптаҥ јаҥырта айдып,
јурукла тӧӧлӧс сӧӧктӱ  Амыр Борисович Укачин кееркеткен.

САРТАКПАЙ 

Ийин сууныҥ оозында Сартакпай баатыр jуртаган. Кеjегези оныҥ 
jерге jетире, кабактары jыш аркадый, балтырлары кайыҥныҥ 

урындый кату болгон. Ол аҥдайла келгенде, jык толо арчымактарын Адучы-
Мерген уулы аттаҥ тӱжӱретен. Оймок келди аҥныҥ-куштыҥ эдинеҥ, ак 
сӱттеҥ тамзык курсак белетейтен. Jе Сартакпай баатыр неге де сӱӱнбейтен. 
Ол тӱни-тӱжи таштарга кыстаткан суулардыҥ ыйын угуп, санааркап jӱрген. 
Чакпынду суулар таштаҥ ташка калып, кырларга табарып, суучактарга 
бӧлинип, онтоп-калактап jадатан. Бу ый-сыгытты угуп болбой, Сартакпай 
Алтайдыҥ сууларына Тошту теҥиске jедетен jол jазаар деп шӱӱйле, Адучы 
уулына айтты:

- Сен, уулым, тӱштӱктеҥ jолды jазап кел, мен кӱнчыгыштаҥ баштайын. 
Адучы Кадын сууга jол jазаар деп, Ӱч-Сӱмердиҥ мӧҥкӱзине чыкты. Адазы 

Jылу-Кӧл jаар ууланды. 
Сартакпай Jылу-Кӧлгӧ jедип, оныҥ jарадына оҥ соколын тургузала эбирте 

тартарда, сабарыныҥ изиле Чолушман суу ага берген. Чолушманныҥ jолына 
учураган суулар ла суучактар, кутуктар ла карасулар сӱӱнчилӱ шоркыражып, 
кожоҥбыла ого кожулып турды. 

Кенетийин Сартакпайга Кош-Агаштыҥ кырларынаҥ ый угулды. Ол сол 
колын чӧйӧлӧ, соколыла кырларды чийе тартарда, Башкуш сууга jол ачыла 
берген. Башкушты да кичинек суулар кабыра кучактанып, кожоҥ-комытла 
ого кожулган. «Сол колымла база иштеп билетен турбайым - деп, Сартакпай 
сӱӱне берди. - Jе сол колло jаан керекти эдерге jарабас» - дейле, Башкушты 
Кӧк-Баштыҥ кырлаҥдары jаар эбиртип, Чолушман сууга кошты. Элбей 
берген Чолушманды Артыбаштыҥ кайалары jаар бурыды. «Адучы удура 
келер керек. Бу кайда барды?» деп сананып отурганча, Карадас кӧндӱре 
учуп бараатты. Сартакпай оны токтодоло айбылады:

- Адучы-Мергенниҥ ижи кандый кеминде эмтир, кӧрӱп кел.
Карадас мойношпой, Ӱч-Сӱмер тууга учуп келди. Кадын Ӱч-Сӱмердеҥ 

чыгала, кӱнбадыш jаар агып jатты. Карадас сууны ээчий учты ла. Кӧксуу-
Оозына эмеш jетпей, Адучы-Мерген баатырды кӧрӱп ийди. Ол Кадынды 
кӱнбадыш jаар ырада апарып jатты.

- Бу сен кайда бардыҥ, Адучы-Мерген? Адаҥ сени Артыбашта jарым тӱш 
сакып jат! - деп, Карадас кыйгырала, кӧргӧнин Сартакпайга jетирерге уча 
берди.

Адучы-Мерген тургуза ла сууны кӱнчыгыш jаар бурыды.
- Улу баатырым, Адучы-Мерген Кадынды кӱнбадыш jаар апарып jадарда 

токтоттым. Ол Кадынды кӱнчыгыш jаар эбиртип ийди. Ӱч кӱннеҥ мында 
болор.
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- Сурагымды бӱдӱргениҥ учун, эр-jажына тойу-ток jӱрер эп-сӱме 
айдып берейин. Курт бедиреп jер каспа, чымыл тударга агашла jорголобо. 
Тырмактарыҥла агашка кадалала, токулдадып айт: «Ток-ток! Сары торко 
тоноорды, кара кумдус бӧрӱгеерди кийигер! Караты-Каан тойына кычырып 
jат!» Курт-коҥыс бойлоры чӧбрӧниҥ алдынаҥ чыгып келер. 

Карадас эмди де Сартакпайдыҥ айткан сӱмезиле азыранып jӱрет.
Уулын сакып, Сартакпай соколын Артыбаш ӧзӧккӧ ӱч кӱн тутты. 

Сабардыҥ алдына суу jуулып, кӧл боло берген. Кийнинде улус оны Алтын-
Кӧл деп адаган. 

Сартакпай кӧлдӧҥ Бий сууны чыгарып апарарда, Адучы jӱгӱрип, Кадынды 
анаҥ ары jединген. Адалу-уулду jолугыжып, Бий ле Кадынды бириктирерде, 
Оп суу ага  берген. Оп Алтайдыҥ сууларын бойына кожуп, ыраак Тошту 
теҥис jаар ууланган. 

- Jе, уулым, сен Кадынды тӱрген экелдиҥ. Улуска мынаҥ туза болор бо, 
оны кӧрӧргӧ турум - деп, Сартакпай Кадынды ӧрӧ басты. 

Адучы-Мерген тизези тырлажып, адазыныҥ кийнинеҥ барды. Адазы 
Чамал сууны алтайла, Согоонду-Тууга базып келеле, бӱдӱжи ӱреле берди:

- Коомой иштегеҥ, уйат, Адучы уулым. Улус сеге быйан айтпас.
- Ада, мен Согоонду-Тууны оодып болбодым. Арказын да  чийе тартарга, 

кӱчим jетпеген.
Сартакпай темир саадагына ӱч кырлу jес согоонды тургузып адарда, туу 

jарыла берген. Тууныҥ келтейи ол ло jеринде -  Кадынныҥ ӱстинде теҥкейип 
артты. Оодылган jаны Чамал сууныҥ алды jанына тӱжеле, Бешпек деп 
карагайлу арал боло берген. Олордыҥ ортозыла барган jолго улус эмдиге 
быйанду jӱрет. 

Адалу-уулду анаҥ ары Кадынды ӧрӧ барадып кӧрзӧ, суу аҥданып, jаратты 
jемирет.  

- Улус сууны ары-бери канай кечер? -  деп, Сартакпай  санааркай берди. 
- Бу сууныҥ чике тал-ортозы, кӱр тудатан эмтирис - деп, адазы айдарда, 
арыганына jайканып турган Адучы унчукпады.

- Эмеш амырап ал, jе уйуктаарым деп сананба. Мениҥ ижимди тооп 
турган болзо, Оймок келдим база уйуктабазын - деп, Сартакпай уулына 
килеп айтты.

- Слер де арып калганаар не, ада - деп, уулы адазына киледи.
- Улу керек бӱдӱрип jаткан кижиге уйку келер учуры jок - дейле, Сартакпай 

jаан таштарды эдектене берди.
Караҥуй тӱн кирди, jе Сартакпай ижин токтотподы. Кадын, эмдик аттый, 

туйлап jатты. Салкын агаштарды эҥилтет. Теҥериде кара булуттар, ыш чылап 
чӧйилип, бой-бойыла биригет. «Jалт» эткен jалкынды Сартакпай тудала, 
jойгонныҥ jарылган будагына илип салды. Оныҥ jарыгына Сартакпай бир 
ташты экинчизине кадап, кӱрди бӱдӱрип бараатты. Ары jаратка jетире он беш 

кулаш кире арттарда, кӱр jемириле берди. Сартакпай, айу чылап огырала, 
эдегинде таштарды тӧгӧрдӧ, таштар кӱркӱреп, Чобы оозынаҥ ала Эjиганга 
jетире тоолонды. 

Бу кӱзӱрттеҥ Адучы ла Оймок ойгоно чарчады. Олор адазынаҥ коркыйла, 
боро кастар болуп кубулып, Чуй сууны ӧрӧ уча бергиледи. Сартакпай олорды 
ташла шыбалаарда, таш учала, Курайдыҥ чӧлине барып тӱшкен. Ол таш 
эмди ле анда jадат.

Сок jаҥыскан арткан Сартакпай адына минеле, Ийин-Оозында айлына 
jанып келзе, айлы туку качан jемирилип калтыр. Айдары jок jаан кунукка 
чыдабай, Сартакпай ада-энезиниҥ jерине сала берген.
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ЫРЫС ӰЛЕШКЕНИ

Јердиҥ ӱстинде сок јаҥыс јаан ырыс болгон эмтир. Оны аларга, ончо 
тынар тынду јуултыр. Ончозынаҥ озо Тоорчык айткан:

– Слердиҥ ортогордоҥ эҥ ле јараш мен кожоҥдойдым, оныҥ учун јаан 
ырыс мениҥ болор.  

 – Јок, јаан ырыс меге келижер учурлу, нениҥ учун дезе, мен кӧп 
јарымаардыҥ курсагы болодым – деп, Кой туруп чыккан.

– Мен сӱреен јӱгӱрӱк, ончогордоҥ тыҥ маҥду. Кан курсакту, казыр да 
болзом, тузам бар. Мен ол ырысты алар учурлу – деп, Бӧрӱ јӧпсинбеди.

– Мен Кудайга тӱҥей. Мен ончо аҥ-куштыҥ кааны. Мен ырысты алатам! 
– деп, Кижи кыйгырды.

– Мени Кудай јайаган. Оныҥ учун ырыс мениҥ болор – деп, Ат араай 
айтты.

– Мен ак сӱдимле албаты-јонды азырайдым. Ырысты меге беригер – деп, 
Уй киришти.

Айу олорды угуп отурала, оҥ колын ӧрӧ кӧдӱрип айтты:
– Бараксандар, слер калас мууканбагар. Бир шӱӱлтеге келип болбой 

јадала, јаан ырысты канай алып јӱрерге? Мен сананзам, јаан ырысты эҥ ле 
иштеҥкей тынду алар аргалу.

Бу ла тушта олордыҥ јаныла је ле деген јӱктенчиктӱ Чымалы ӧдӱп баратты. 
Кӧргӧжин, оныҥ кожы бойынаҥ он катапка јаан болды.

Тындулар Чымалыныҥ чыдамкайын кайкап, ого тоомјызын кӧргӱзип, 
баштарын јабыс эҥчейттилер.

– Јаан ырысты Чымалыга берер керек! – деген кыйгылар анаҥ-мынаҥ 
угулды.

– Је, Чымалы, јаан ырыс сеге келишти. Сен оны чеберлеп алып јӱрериҥ 
деп, бис иженедис – деп, Айу ончозыныҥ адынаҥ айтты.

– Јок, јаан ырыс јаҥыс ла менде болбос! Ол ончозында болзын – дейле, 
Чымалы ырысты ончо тынар тындуга теҥнеҥ ӱледи.

Оноҥ ло бери кижи де, аҥ-куш та, курт-коҥыс та эштӱ јӱрер, бала-барка 
азыраар болуп калган. Эштӱ јӱрери, бала-барка азыраары – ол јаан ырыс!
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САҤЫС КЕРЕГИНДЕ

Кара-Кобы деп јерде тиштери, куулыдый, саргарган, баштары, 
куудый, агарган эки карганак јуртаган. Ӧбӧӧни, Эрмен таай, эптӱ 

куучынду, эрмеги ас кижи болгон. Эмеени, Типидеҥ эјеке, тилин тутпас, 
калырууш эпши болгон. Олор ойнодып отурар балазы јок, тукурып ийер 
ийди јок јаткан болтыр. Сарсу-сапка туттурып, кӧзи боортып, кӧкси какталып 
калган кааза айылда кара очоктыҥ јанында отургылады. Је карганактарда, 
кӧзиниҥ чогындый, кӧксиниҥ канындый, эки кара эчки болгон. 

Бир кӱн эмеен-ӧбӧӧн кунукка алдырып ыйлашкан. «Бисти Кудай не јаман 
кӧрди? Мӧҥкӱсти тудар балагыс јок болгондо, ээн чӧлдӧ сӧӧгис артар, ээ јок 
айлыстыҥ эски-саскызы чачыл калар!» деп комудашкан. Онойып отурганча, 
тышкартынаҥ коркышту тыҥ ый-сыгыт угулды. Каргандар чыгып кӧрзӧ, 
јуугында турган тыт јайканып, кижи ыйыла ыйлап, кижи тилиле тилденип 
турды. Оноҥ канча кӱнге јуттады, ай-караҥуй тура берди. Ай ӧткӧн кийнинде, 
теҥери айасты, темир шыҥыртту кааҥ кӱн тура берди. Кӧргӧжин, тыттыҥ 
ыйы агала, чагана-саҥыс болуп јолдолып, Кӱнге кайылып, тамчылап турды. 

Тыттыҥ ыйы токтогондо, Типидеҥ эмеен оорый берди, бойыныҥ калагын 
калактай берди. Караҥуй тӱнниҥ бойында кыс баланы таап алды. Карган 
эмеен маҥзаарып, кара казанды очокко тургузып турганча, јелмер кара 
бӱдӱштӱ, јебечеҥ тонду коркок эмеен ӱйге кийдире конды. Баланыҥ кинин 
кезе согуп, ак койонныҥ терезине ороды. Оноҥ тал кабайга салып, энезине 
туда берди. Бойы ойто ло салбаҥ-сулбаҥ јӱре берди. Турган изи артып калды, 
барган изи јок болды. Эмеен-ӧбӧӧн караҥуйда аайланбай, ол ло јеринде 
тургулап калды.

Таҥдакталып таҥ атты, тамырланып Кӱн чыкты. Эмеен-ӧбӧӧнниҥ кааза 
айлына камык улус јуулып келди. Кабайлу болгон эмеенди аралап, алкап, 
балазын адаарга блаажып тургулады. Камыктыҥ кийнинде калтар бозу 
минген Каралдай деп кижи келди. «Ай-караҥуй тӱнде Кара-Кобы алтайда, 
кара очоктыҥ јанында, кара агаштыҥ кӧзиниҥ јажыла келген, карган улустыҥ 
калак-сыгыдыла чыккан кысчактыҥ ады Кара-Тыйт болзын. Карыгарга јол 
болбозын, комудаарга сӧс болбозын. Карган-тижеҥ улустыҥ кара-јаҥыс 
балазы чайнап-сооттоп јӱрзин деп, кара тытта саҥыс болзын» дейле, јоголып 
калды.

Оноҥ ло бери улус айдыжар: «Кара тыттаҥ ӱс агар, карган улустаҥ тын 
чыгар. Бала јок деп чӧкӧбӧс, Алтай-Кудайдаҥ суранар јаҥду неме. 
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АЛТЫН-ТОҤЫС ЛА ЧАРЛЫЙАК

Алтайда сӱреен јараш Алтын-Тоҥыс деп каан куш јуртаган. Оны 
нениҥ учун Алтын-Тоҥыс деп адаган дезе, Кӱнге оныҥ јуҥдары бир 

ӧҥнӧҥ экинчи ӧҥгӧ урулып туратан. Ондо кандый ӧҥ јок деп айдар: кызыл, 
кӧк, јажыл, чаҥкыр, сары, ак!

Бир кӱн Алтын-Тоҥыс «Кижи аладым» деерде, куштар айдышкан: «Слер  
јараш, укту-тӧстӱ кижи алар учурлу». Је Алтын-Тоҥыстыҥ кӱӱни јаҥыс ла 
Чарлыйакка јеткен. Чарлыйак сӱр јок, јокту куш болгон.

Тойдыҥ кийнинде Алтын-Тоҥыс ӱйине јараш кийим кийдирген. Эмди 
Чарлыйак јаранала, иш этпей, айыл-јуртынаҥ эртен тура чыкса, эҥирде 
јанатан. Бир катап Алтын-Тоҥыс ӱйине айткан:

– Слер кӱнӱҥ ле кайда болуп туразаар? Јайзаҥ-темичилердиҥ ӱйлери 
айылдарынаҥ чыккылабас. Слер де олордый болор учурлу.

– Тоныныҥ ӧмӱрин шабылап берзин деп, Саҥыскан бай мени сураган. 
Ӧрӧкӧнгӧ болужып јадым.

– Слер – каанныҥ ӱйи. Эдерим деп сӧс берген болзоор, сӧзӧӧргӧ тураар, 
тонын јарандырып береер – деп, ӧгӧӧни айтты.

Чарлыйак мынайып ла јыл туркунына ары-бери учты. Ол айлына келзе, 
јалчылардыҥ тамзыктап аскан курсагын качан да јибейтен. «Саҥыскан бай-
эштеҥ тойо ажынап алгам» деер. Каан ӱйине јууктап келгенде, та кандый да 
јаман јыт јытанатан. 

«Каан кижиниҥ ӱйин мынайда кулданар кандый мындый Саҥыскан 
бай табылган?!» деп сананала, бир кӱн Алтын-Тоҥыс ӱйиниҥ кийнинеҥ 
туйка учкан. Јажынала кӧрзӧ, ӱйи кижиниҥ айлы јаар учты. Ол мал-аштыҥ 
чеденине киреле, јаш ӧтӧкти эки тамажыла эжип, кыймырап јаткан курт-
коҥысты чокый берген. 

Ӱйиниҥ бу кылыгын кӧрӧлӧ, Алтын-Тоҥыс сӱреен ачынган. «Тезек казып 
јӱреле, каанныҥ ӱйи болор учураар јок» деп айдала, Алтын-Тоҥыс ӱйиниҥ 
тонын эки башка јара тартала чачты. Јараш бӧрӱгин суура тартала, бажын 
јара чокыды. 

Оноҥ ло бери Чарлыйактыҥ бажы кызыл јолду болуп калган. Ол канныҥ 
изи деп айдыжат. А оныҥ канаттарында ла куйругында јараш јуҥдар бар. Ол 
Алтын-Тоҥыстыҥ сыйлаган јараш кийиминиҥ арткан-калган ӱзӱги дежет. 
Балдарын дезе эмдиге ле јетире ӱредет: «Бир чокы – кайа кӧр, эки чокы – 
кайа кӧр! Бажыҥ сырас, куйругыҥ тоҥкос эдип кӧрӱп тур, нениҥ учун дезе, 
слердиҥ улу адагар келеле, баштараардыҥ канын агыза чокып ийер!».

Эмди кӧргӧжин, чарлыйактар јемит тапса, бир катап чокыыр, оноҥ кайра 
кӧрӧр. Бажы сырас, куйругы тоҥкос эдип чокыйла, эбире ајыктанар.
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ЧАЙ ЛА СЫМДА

Куштардыҥ кааны Кан-Кереде кара-чоокыр адына минеле, корум-
ташты аралап, беле-баланды јакалай баратса, маргааныҥ ортозынаҥ 

Сымда учуп чыкты. Каанныҥ ады ӱркӱйле, ээзин ташка меч этире чачарда, 
ол тала берген. Каан кыймыктанып та, сӧс тӧ айдып болбой, бир канча онтоп 
јатты. Јарым тӱш кире јадала, адына минип јанды. Једип келеле, «Сымданы 
тургуза ла экелигер» деп, јалчыларына јакарды.

Айдарга да, угарга да јеткелекте, јылчылар Сымданы јетирдилер. Сымда 
калактаза да болбос, ыйлаза да болбос: каан оныҥ јуҥын јулып, согып, 
кыйнай берди. Је Сымданыҥ ырызы тартып, каанныҥ колынаҥ канайып та 
айрылып, учуп чыкты.

Сымда белениҥ бажында ыйлап отурза, Чай учуп келди.
– Не ыйлап туруҥ, Сымда? – деп, Чай сурады.
Сымда Чайды кӧрӧлӧ, оноҥ тыҥ ыйлап айтты:
– Јаныма каан једип келгенин кӧрбӧй калгам. Чочыган бойынча учарымда, 

каан адынаҥ јыгылала, ташка јандай тӱшкен. Торко тоны кирленген учун, 
мениҥ јуҥымды јулып, јӱрегимди былчып кыйнаган. Јаан оборлу бӱткен 
бойымды кичинектеп кал деп каргаган. Оныҥ учун ыйлап отурым.

Чай Сымдага килеп, јанына отурала, база ыйлай берди. Олор кӧстӧри 
кызарганча ыйлап отурза, Кан-Кереде јортып келеле айтты: «Је, Чай, 
Сымдала кожо сыктап турган болзоҥ, эр-јажына сен де кызыл кӧстӱ јӱр».

Оноҥ ло бери Чай ла Сымданыҥ кӧстӧри кызыл болуп калган дежет.
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ТОМЫРТКА

Токына байдыҥ айлында ӧскӱс-јабыс кул уулчак јӱрген. Бир 
катап бай ого айттыр: «Соҥзын уулымныҥ тойын эдерим. Эртен 

чалын кургап калза, базып болбос байым семистерди, јылып болбос јылым 
семистерди айдап экел».

Ол тӱн бала соокко тоҥып, шыралап конгон. Таҥ кажайып келерде, кӧӧркий 
јылыйла, уйуктай бертир. Ойгонып келзе, койлоры изӱге чыдашпай, канча 
кобыны ӧдӧ бертир. Уулчак олорды кайра айдаарга јӱгӱрди. Токына бай 
ого једижеле кыйгырган: «Чалын кургап калды, албаты јуулып келди! Сен, 
јалку, эмдиге јетире мында!» Мынайда атыйланып, ол баланы ат камчыла 
чыбыктаарда, кӧӧркийдиҥ колы-буды сына берген. Кенеде согуп салган бала 
кӧк ӧлӧҥниҥ ӱстине јадала,  ыйлап айдынган: «Бир оҥду курсак јибей, бир 
оҥду кийим кийбей шыралап 
јӱреримде, Јер-Эне мени 
алза кайдат!». 

Оныҥ бу јайнулу сӧзи 
Кудайга једерде, бир оҥду 
курсак јибеген, бир оҥду 
кийим кийбеген уулчак 
Томыртка бололо, уча 
берген. Ол агашка отурала, 
чокыжыла токылдадып 
ийерде, чӧбрӧниҥ алдынаҥ 
ак башту курттар чыгып 
келген. Амзап  кӧрзӧ, јымжа-
ак, тату-у тамзык курсак. 
Оноҥ ло бери ол агашты 
чокып ла ийзе, курттар «Не 
болды?» деп суражар. «Торко 
тондороорды кийеле, Токына 
байдыҥ уулыныҥ тойына 
келигер!» деп, Томыртка 
айдар. Тӧгӱндеткен куштар 
баштарын чыгарып ла келзе, 
Томыртка олорды терип, 
ончозын јип салатан.

Томыртка эмди де анайда 
ла азыранып јӱрет.


