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Лев Николаевич Толстойдыҥ јӱрӱми јаркынду ла јилбилӱ болгон: 
ол Крымда ӧткӧн јууда турушкан, јорыктаарга сӱӱген, Ясная Поля-
на деп бойыныҥ јурт-имениезине јадарга келеле, кере тӱжине агаш 
аразыла базып јӱретен. Толстой ар-бӱткенди сӱӱген, оныҥ айалга-
зын јакшы билген, јоктулардыҥ јӱрӱмин јеҥилтерге албаданатан, 
крестьяндардыҥ балдарын бичик-биликке ӱреткен: бойы бичиген 
азбукаларла, бичиктерле балдарды кычырарга ла бичиирге таскат-
кан, ар-бӱткенле, тындулардыҥ кылык-јаҥыла, ыраак ороондорло  
таныштырган. 

Бу бичиктеҥ сен ар-бӱткенди ајарулу шиҥдеген, ӧзӱмдердиҥ 
ле тындулардыҥ тыш бӱдӱмин сӧслӧ јураган куучындар табарыҥ. 
Олорды бичигенинеҥ бери кӧп јылдар ӧткӧн, је балдар эмдиге јетире 
улу бичиичиниҥ кичинек балдарга бичиген јилбилӱ учуралдарлу 
куучындарын кычырарга сӱӱп јат.
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Улу орус бичиичиниҥ бичиген кыска куучындарын, балдар, мен де 
бала тужымда јилбиркеп кычыргам. Бу куучындар кӧп јылдар кай-
ра чӱмделген, је Л.Н. Толстойдыҥ укаалу сӧзи, јиит ӱйе таскадар 
тереҥ шӱӱлтелӱ кӧрӱми бӱгӱнги кӱнге јетире бойыныҥ ӱредӱлик 
учурын јылыйтпаган. Телекейдиҥ ончо калыктары килемјиге, ак-
чекке, ару кӱӱнге балдарын таскадып јат. Оныҥ учун кандый ла 
укту балага бу куучындар јуук ла јилбилӱ болор деп сананып, мен 
«Солоҥы» журналдыҥ баш редакторыла, Кӱлер Эзендикович Тепу-
ковло кожо, кару болчомдор, бу бичикти акту кӱӱнистеҥ слерге 
сыйлап јадыс. 

Јебрен Алтайдыҥ чындык уулдары ла кыстары болуп ӧзӱгер, 
јозокту, тереҥ кӧгӱстӱ, элбек санаалу эл-јоны болуп чыдагар.

Акту кӱӱнимнеҥ «Капитал» ӧмӧликтиҥ 
башкараачызы Аржан Иташев



4 5

ФИЛИПОК

(болгон керек)

Уулчак болгон, ады Филипп. Бир катап бастыра балдар школго бар-
ган. Филипп бӧрӱгин алып, база барарга кӱӱнзеген. Је энези ого  

айтты:
– Кайдаар барарга туруҥ, Филипок?
– Школго.
– Сен арай кичинек, барба – дейле, энези оны айылда арттырып салды.
Балдар школго јӱре берген. Адазы таҥ эртен агаш аразы јаар  барган, 

энези ишке јӱре берген. Айылда Филипок ло печкениҥ ӱстинде карган 
јааназы арткан.

Јааназы уйуктай берген. Филипокко јаҥыскан кунукчылду боло бе-
рерде, ол бӧрӱгин бедиреди. Бойындыйын таппай салала, адазыныҥ эски 
бӧрӱгин кийип, школ јаар ууланды.

Школ јурттыҥ тыштында, серкпениҥ јанында болгон. Качан Филипок 
бойыныҥ слободазыла* барып јадарда, ийттер оны танып, тийбей тургу-
лады. Је ӧскӧ туралардыҥ јанына ла једерде, Жучка чыгара калып ӱрди, 
Жучканы ээчий Волчок деп јаан ийт. Филипок качып јӱгӱрди, ийттер оныҥ 
кийнинеҥ. Филипок кыйгырып, бӱдӱрилеле јыгылды. Ӧбӧгӧн чыгып келе-
ле, ийттерди сӱреле сурады:

– Сен,  шулмузак, јаҥыскан кайдаар јӱгӱрип бараадыҥ?
Филипок нени де айтпады, тоныныҥ эдектерин тартып, оноҥ капшай 

јӱгӱрди. Школдыҥ јанына јӱгӱрип келди. Кирнестеде кем де јок, школдо 
балдардыҥ кӱӱлеген ӱндери угулат. Филипок коркый берди: «Мени ӱредӱчи 
сӱрӱп ийзе, не болор?» Нени эдерин санана берди. Кайра барза – ийт јара 
тартар, школго кирзе – ӱредӱчинеҥ коркыйт. Школдыҥ јаныла кӧнӧктӱ 
барып јаткан ӱй кижи сурады:

– Ончолоры ӱренип јадарда, сен мында не туруҥ?
Филипок школ јаар басты.

*Слобода – каланыҥ јанында турган јурт
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Сенекке киреле, бӧрӱгин уштып, эжикти ачты. Школдо јык ла толо бал-
дар. Кажызы ла бойыныҥ айдарга сананганын кыйгырат, кызыл шарфту 
ӱредӱчи ортозыла базат.

– Не болды? – деп, ӱредӱчи Филипоктоҥ кезем сурады.
Филипок бӧрӱгинеҥ тудунып, нени де айтпайт.
– Сен кем?
Филипок унчукпайт.
– Айса сен ӱскер* бе?
Филипок коркыганына нени де айдып болбойт.
– Айдар кӱӱниҥ јок болзо, јан.
Филипок сӱӱнип айдар эди, је коркыганына тамагы кургап калган. Ол 

ӱредӱчи јаар кӧрӧлӧ, ыйлай берди. Ӱредӱчи ого килейле, бажынаҥ сыймап, 
бу не уулчак деп, балдардаҥ сурады.

– Бу Филипок, Костюшканыҥ карындажы. Ол туку качаннаҥ бери 
школго суранып јат, је энези оны божотпойт. Ол туйказынаҥ школго једип 
келген.

– Је, отур тактага, акаҥныҥ јанына. Сени школго божотсын деп, энеҥди 
сураарым.

Ӱредӱчи Филипокко таныктар кӧргӱзип баштады. Филипок олорды би-
лер болгон, бир эмеш кычырып та ийетен.

– Бойыҥныҥ адыҥды тургузып ий.
Филипок айтты:
– Хве-и - хви, ле-и - ли, пе-ок - пок.
Ончолоры каткырышты.
– Талдама эмтириҥ! – деп, ӱредӱчи айтты. – Сени кычырарга кем 

ӱреткен? 
Филипок тыҥзынып айтты:
– Костюшка! Мен шулумус, мен чӱрче ле ончозын аайлап ийгем. Мен 

ӧткӱре эпчил!
Ӱредӱчи каткырып айтты:
– Сен мактанба, ӱрен.
Оноҥ ло бери Филипок балдарла кожо школго јӱрӱп баштаган.

*Ӱскер – тил јок
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КИСКЕЧЕК

(болгон керек)

Вася ла Катя - акалу-сыйынду балдар; олордо киске болгон. Јаскыда 
киске јылыйып калган. Балдар кискени ончо јердеҥ бедиреген, је 

таппаган. Бир катап олор алмардыҥ јанында ойноп турала, ӱсти јанынаҥ 
чичкечек маараштар угуп ийген. Вася тепкишле алмардыҥ јабынтызыныҥ 
алдына чыкты. Катя алдына турала, сурап божобойт: «Таптыҥ ба? Таптыҥ 
ба?» Је Вася ого каруу бербейт. Учында Вася кыйгырды:

- Таптым! Бистиҥ киске… ол балдарлу; кандый јараш; капшай бери кел!
Катя айлына јӱгӱрип барала, кискеге сӱт экелди.
Кискечектер бежӱ болгон. Олор эмеш чыдайла, туулган толугынаҥ чы-

гар боло берерде, балдар ак табаштарлу боро кискечекти талдайла, айылга 
экелген. Энези арткан кискечектерди улуска ӱлейле, мынызын балдарына 
арттырды. Балдар оны азырап, оныла ойноп, уйуктаганда койдонып алатан.

Бир катап балдар кискечекти ээчидип, јолдыҥ кырында ойногон.
Салкын јолдогы саламды кыймыктадарда, кискечек саламла ойнойт, 

балдар дезе ого сӱӱнет. Оноҥ балдар јолдыҥ јанынаҥ кымыскайак табала, 
оны јууп, кискечек керегинде ундып та салган.

Кенетийин кемниҥ де тыҥ кыйгызы угулды: «Кайра, кайра!» Кӧргӱлезе, 
аҥчы маҥтадып келетти, оныҥ алдында эки ийт. Олор кискечекти кӧрӧлӧ, 

тудуп алар кӱӱндӱ. Кискечек, тенегеш, качардыҥ ордына јерге отура береле, 
белин корчойтып, ийттер јаар кӧрӧт. Катя  ийттердеҥ коркыганына  кыйгы-
рып ийеле, качып јӱгӱрди. Вася дезе бар-јок кӱчиле кискечек јаар тап эдип, 
ийттерле теҥ-тай ого јӱгӱрип келди. Ийттер кискечекти тудуп алар эди, је 
Вася кискечектиҥ ӱстине кӧҥкӧрӧ јадып, оны ийттердеҥ бӧктӧп алды. 

Аҥчы маҥтадып келеле, ийттерин сӱрӱп ийген.  Вася дезе кискечегин 
айлына экелген. Оноҥ ло бери ол јалаҥ јаар барганда, оны качан да бойы-
ла кожо албайтан.
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КЫСЧАК ЛА МЕШКЕЛЕР

(болгон керек)

Каламазында толтыра мешкелер јууп алган эки кысчак јанып барат-
кан.

Олорго темир јолды кечире базар керек болгон.
Машина* ыраакта деп сананала, олор чокчойто салып јазаган јолго чы-

гып, рельстерди ажыра бастылар.
Кенетийин машина кӱӱледи. Јаан кысчак кайра јӱгӱрген, кичинеги 

дезе јолды кечире јӱгӱрди. 
Јаан кысчак сыйнына кыйгырды: «Кайра келбе!»
Машина јууктап, сӱреен тыҥ табыштанарда, кичинек кысчак укпай 

калган; кайра јӱгӱр деп айткан болор деп сананган. Ол рельстер ажыра кай-
ра јӱгӱрген, бӱдӱрилеле, мешкелерин ычкынып ийген. Оны јууп јатканча, 
машина - бу ла јанында.  Машинист дезе бар-јок кӱчиле сыгырат.

*Азыйда паровозты «машина» дежетен
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«Мешкелерди чач!» деп, јаан кысчак кыйгырды. Мешкелерди јуузын 
деп айткан болор деп кичинек кысчак сананала, јолло јылат.

Машинист машинаны токтодып болбоды. Ол аайы-бажы  јок сыгырып, 
кысчактыҥ ӱстиле барды.

Јаан кысчак кыйгырат, ыйлайт. Барып јаткан улус вагондордыҥ 
кӧзнӧктӧринеҥ кӧргӱлейт. Кысчакла не боло бергенин кӧрӧргӧ, кондуктор 
поездтиҥ учы јаар јӱгӱрди.

Поезд ӧдӧ берерде, рельстердиҥ ортозында кыймыктанбай, бажыла саҥ 
тӧмӧн јаткан кысчакты ончозы кӧрӱп ийдилер.

Поезд ырай берерде, кысчак бажын кӧдӱреле, тизелене отурып, мешке-
лерин јууйла, эјези јаар јӱгӱрди.

ӰРЕН-СӦӦК

(болгон керек)

Энези слива садып экелеле, балдарына обедтиҥ кийнинде берерге са-
нанды. Эм тура олор тарелкада јаткан. Ваня качан да слива јибеген 

учун, улам ла олорды јытап турды. Јип ийер кӱӱни келет. Ол сливалардыҥ 
јаныла ары-бери базат. Горницада* кем де јок болордо, ол чыдашпай, бир 
сливаны алган бойынча, јип ийди.

Обедтиҥ алдында энези сливаларды тоолоп кӧрзӧ, бирӱзи јок. Ол кере-
гинде балдардыҥ адазына куучындады. 

Ажанып отурала, адазы айтты:
– Је, балдар, кем де бир сливаны јип салган ба?
– Јок, јибегенис– деп, ончолоры айткан.
Ваня, рак чылап кызарып, база айтты:
– Мен јибегем.
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Ол тушта адазы айтты:
– Слердиҥ кемигер де сливаны јип салганы коомой; је керек мында 

эмес. Коркымчылузы неде дезе, сливалардыҥ ӧзӧгинде ӱрен-сӧӧктӧри бар. 
Оны јип билбес кижи ӱрен-сӧӧкти ажырып ийеле, бир кӱнниҥ бажында 
ӧлӱп калар. Мен оноҥ коркыйдым.

Ваня куп-куу бололо унчукты:
– Јок, мен ӱрен-сӧӧкти кӧзнӧктӧҥ чыгара чачып ийгем.
Ончозы каткырарда, Ваня ыйлай берген.

УЙ

(болгон керек)

Марья деп тул келин бойыныҥ энезиле, алты балазыла јуртаган. 
Олор јокту да јаткан болзо, калганчы акчазыла балдарда сӱт бол-

зын деп, буурыл уй садып алгылады. 
Јаан балдар Бурёнушканы јалаҥга апарып кабырар, айылда курсактыҥ 

арткан-калганыла – јайынтыла  азыраар. Бир катап энези ӱйдеҥ јӱре бе-
рерде, јаан уулы, Миша, полканаҥ калаш алып јадала стаканды ычкы-
нарда, ол оодыла берген. Энези оны арбаар деп корколо, Миша стаканныҥ 
јаан шилдерин ӧтӧккӧ кӧмӧлӧ, оокторын јайынтылу табак јаар чачып ийди. 
Стакан јок болордо, энези Мишанаҥ сурады, је ол нени де айтпаган; керек 
мынайып ла артып калды.

Эртезинде, тал-тӱштиҥ кийнинде, энези јайынтылу табакты  Бурёнкага 
салып берди. Кӧрзӧ, Бурёнка курсагын јибей,  кунукчылду турды. Уйды эм-
деерге, јаанакты алдырдылар. Јаанак айтты: «Уй јӱрбес, оны этке сойор ке-
рек». Уйды сойзын деп, ӧбӧӧнди айттыргылады. Тышкары Бурёнушка огыра 
бергенин балдар угып ийгиледи. Ончолоры печкеге чыгала, ыйлажа берген. 
Бурёнушканы сойып, эдин ооктоп турала,  кејиринеҥ шил тапкылап алган. 

Шилдӱ јайынты ичкенинеҥ улам уй ӧлгӧни билдирди. Миша мыны 
угала, ачу ыйлап, энезине стакан керегинде куучындады. Энези нени де 
айтпай, ыйлай берди. Оноҥ  айтты: 

- Бурёнушкагысты ӧлтӱрип алдыс, ӧскӧзин садып алар акча јок. Јаш 
балдар сӱт јокко не болор?

Миша анаҥ тыҥ ыйлай берди. Уйдыҥ бажынаҥ кайнаткан холодецти 

јигилеерде, ол печкенеҥ тӱшпеди. Ол кажы ла кӱн тӱш јеринде Василий 
таай Бурёнушканыҥ ачык кӧстӧрлӱ, кызыл мойынду ӧлӱ буурыл бажын 
мӱӱзинеҥ тудала, апарып јатканын кӧрӧр болды. Оноҥ ло бери балдар-
да сӱт јок болды. Јӱк ле байрамдарда Марья айылдаштардаҥ кичинек 
јыракыга сӱт сурап алатан.

Ол јурттыҥ бир бай эпшизине - барыняга бала алар кижи керек болгон. 
Карганак кызына айтты: 

- Бала алып барадым, божот мени. Сеге де, байла, Кудай балдар чыда-
дарга болужар. Мен, Кудай берзе, уйдыҥ баазын јылына иштеп аларым. 

Мынайда ла эттилер. Карганак барыняга сала берди. Марьяга балдар-
ла оноҥ кӱч боло берген. Балдар бӱткӱл јыл сӱт јокко јаткан. Јӱк кисель 
ичип, тюря* јип, арык, куу чырайлу јӱргӱлеген. 

Јыл ӧтти, јаанак айлына бурылып, јирме салкой акча экелди. 
- Је, кызым! Эмди уй садып аларыс - деди.
Марья да, балдар да – ончозы сӱӱнгилейт. Марья ла карганак базардаҥ 

уй садып аларга шыйдындылар. Балдарла болзын деп, айылдаш келин-

*Тюря – кваска эмезе сууга калашты јибидип јиир орус албатыныҥ 
курсагы 
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ди айбылагылады, а Захар деп айылда-
жын олорло кожо барып, уй талдашсын 
деп айбыладылар. Кудайга мӱргӱйле, 
кала јаар атандылар. 

Балдар ажанып алала, тышка-
ры чыгып, уйды экелип јаткан ба деп 
кӧргӱлейт. Уй буурыл болор бо, айса 
кара болор бо деп, балдар бодоштырат. 
Оны канайда азыраарын айдыжат. 
Олор кере тӱжине сакыган. Уйды ут-
кыырга, бир беристе* баргылаган. Је 
бӱрӱҥкӱйлеп баштаарда, кайра бурыл-
гылаган. Кенетийин кӧргӱлезе, оромло 
келип јаткан абрада јаанак отурат, оныҥ 
кийин кӧлӧсӧзине коштой мӱӱзинеҥ бу-
улап салган чоокыр уй базып келетти. 
Энези оны чырбагалла араай согуп, 
кийнинеҥ келип јатты. Балдар јӱгӱрип 
келеле, уйды кӧргӱлейт. Белетеп алган 
калашла, ӧлӧҥлӧ азырагылайт. Энези 
ӱйге кирип чечинеле, коларткыш ла 
уй саар кӧнӧк тудунганча чыкты. Ол 
уйдыҥ алдына отурып, эмчегин ар-
чыды. «Кудай, алкыш беригер!» дейле, 
уйды саай берди. Балдар дезе эбире-
де отурып, эмчектеҥ чоройлогон сӱт 
кӧнӧктиҥ кырына тийип, энезиниҥ 
сабарларыныҥ алдынаҥ шыйтылдап 
акканын кӧрӧт. 

Энези јарым кӧнӧк сӱт саап алды. 
Эҥирде балдарга ичирер сӱтти јыракыга урала, артканын погребке 
тӱжӱрип салды.

*Беристе – орус кемјӱ (верста). 1 беристеде (верстада) – 1, 06 км эмезе 1 
км 6 метр

ӦРТ

(болгон керек)

Аш согор ӧйдӧ ончо ӧбӧӧндӧр лӧ эмеендер ишке барган.
Јуртта јӱк каргандар ла балдар арткан. Бир турада јааназы ла ӱч 

баркызы арткан. Јаанак печкеге отты салала, амыраарга јада берди. Ого 
чымылдар отурып, тиштегилеп турды. Ол коларткышла бажын јабала, 
уйуктай берген.

Баркыларыныҥ бирӱзи, Маша (ол ӱч јашту болгон),  печкениҥ оозын  
ачала, айактыҥ сыныгына косторды салып, сенек јаар чыкты. Сенекте 
сноптор јаткан.  Эмеендер бу снопторды свясла* эдерге белетептир.   

Маша косторды сноптордыҥ алдына салала, ӱрди. Салам кӱйӱп баш-
таарда, ол сӱӱнип, тура јаар барала, кичинек карындажын, Кирюшканы 
(ого бӱдӱн јарым јаш болгон, ол јаҥы ла базарга ӱренип алган), колынаҥ 
јединип экелеле айтты:

- Кӧлзӧҥ, Килюска, мен кандый печке ӱрӱп алгам.
Сноптор кӱйӱп, тызыражып турды. Ыш сенекти туй алып ийерде, 

Маша коркыганына тура јаар кайра јӱгӱрди. Кирюшка бозогого јыгылала, 

*Свясла – сноптор буулар салам толгоктор (жгут)
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тумчугыла тӱртӱнип, ыйлай берди. Маша оны турага кийдиреле, бойыла 
кожо лавканыҥ алдына јажырып алды. Јаанак нени де укпай, уйуктап ла 
јатты.

Јаан уулчак, Ваня (ого сегис јаш болгон), тышкары болгон. Сенектеҥ 
ыш чыгып турганын кӧрӧлӧ, ол јӱгӱргенче эжикти ачты, ыш ӧткӱре ту-
рага кийдире калып, јааназын ойгосты; је уйкунаҥ алатып калган јаанак 
балдарды ундыйла, болушка улус кычырып, айылдар сайын јӱгӱре берди. 
Маша бу ӧйдӧ лавканыҥ алдында унчукпай отурды; јаҥыс ла кичинек 
уулчак кыйгырып ыйлайт, нениҥ учун дезе, тӱрткен тумчугы ачыйт. Ваня 
оныҥ кыйгызын угала, лавканыҥ алдын карап, Машага  кыйгырды:

– Јӱгӱр,  кӱйӱп каларыҥ!
Маша сенектен јӱгӱрди, је ыш ла јалбыш ажыра ӧдӧр арга јок. Ол кайра 

болды. Бу тушта Ваня кӧзнӧкти кӧдӱреле, ӧт деп јакыды. 
Качан ол ӧдӧ берерде, Ваня карындажын кап алып, ары болды. Уулчак 

уур болгон учун, аказыныҥ кӱчи ого јетпейт. Ол ыйлап, Ваняны ийдет. 
Оны кӧзнӧккӧ јетиргенче, Ваня эки катап јыгылды. Ваня уулчактыҥ ба-

жын кӧзнӧктӧҥ чыгарала, бойын кийнинеҥ ийдерге турды, је уулчак (ол 
сӱреен коркыган) колдорыла бек тудунып, бир де салбайт. Ол тушта Ваня 
Машага кыйгырды:

– Бажынаҥ тарт! – бойы дезе кийнинеҥ ийдет.
Анайып олор оны кӧзнӧктӧҥ чыгара тартала, бойлоры да аргаданып 

алган.



20 21

ӦРТ ӦЧӰРЕЕЧИ ИЙТТЕР

(болгон керек)

Калаларда ӧрт болгондо, тураларда арткан балдарды аргадаар арга 
јок болот, нениҥ учун дезе, олор коркыганына јажынып алала, ун-

чукпай отурар; ыш ажыра олорды кӧрӱп болбозыҥ. Мындый керекке Лон-
дондо* ийттер белетелген. Бу ийттер ӧрт ӧчӱреечилерле кожо јадат. Тура 
кӱйе бергенде, балдарды чыгарзын деп, ӧрт ӧчӱреечилер ийттерди атка-
рат. Лондондо бир андый ийт ӧрттӧҥ он эки бала аргадаган; оныҥ ады Боб 
болгон.

Бир катап тура кӱйе берген. Ӧрт ӧчӱреечилер једип келерде, олорго 
удура ӱй кижи туранаҥ чыгара јӱгӱрген. Турада эки јашту кызычак артып 
калган деп, ол ыйлап айткан.

Ӧрт ӧчӱреечилер Бобты божоткон. Боб текпишле чыгара маҥтайла, 
ышта кӧрӱнбей калган.

Беш минуттыҥ бажында ол кызычакты чамчазынаҥ тиштенеле, 
туранаҥ чыгара маҥтады. Энези кысчагына удура болды. Балазы тирӱ 
болгонына сӱӱнип ыйлайт. Ӧрт ӧчӱреечилер ийтти эркеледип, кӱйген бе, 

јок по деп ајыктап турганча, Боб ойто ло тура јаар блаажып турды. Турада 
база кандый бир тирӱ неме бар болор деп ӧрт ӧчӱреечилер сананала, оны 
божодып ийдилер. Ийт тура јаар маҥтайла, удаган јокто та нени де тиш-
тенип алган чыгып келди. Ол нени экелип јатканын улус кӧрӧлӧ, каткы-
рыжа берди: ол јаан  наадай экелип јатты.

*Лондон – англичандардыҥ тӧс калазы
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ЭНЕ АДАРУЛАРДЫ КАНАЙДА ТААДАККА ТАБЫП 
БЕРГЕНИН УУЛЧАК КУУЧЫНДАГАНЫ

(куучын)

Мениҥ таадам јайгыда пчельникте* јадатан. Мен ого келгемде, ол 
меге мӧт беретен. 

Бир катап пчельникке келеле, колодолордыҥ ортозыла базып турдым. 
Мен адарулардаҥ коркыбайтам, нениҥ учун дезе, осекала** араай базары-
на таадам мени ӱредип салган. 

Адарулар да меге ӱренижип калган, чакпайтан. Бир колододо не де ку-
тылдап*** турганын угуп ийдим. Мен таадамныҥ болчок туразына келе-
ле, укканымды ого айттым.

Таадам мениле кожо барды, угала айтты:
– Бу колодоныҥ баштапкы ройы* карган эне адарула кожо уча бертир; 

эмди јаш эне адарулар јарылган эмтир. Олор кыйгырып јат. Эртен олор 
ӧскӧ ройло чыгара учуп баштаар. 

Мен таадамнаҥ сурадым: 
– Эне адарулар кандый болот?
Ол айтты:
– Эртен кел; Кудай берзе, јаҥы рой айрылганын кӧргӱзерим, мӧт бере-

рим.
Эртезинде таадама келзем, ол сенекте адаруларлу эки роёвня** илип 

салтыр. Таадам меге сетка кийдиртеле, оны мойным айландыра арчуулла 
буулап салды; оноҥ бир адарулу роёвняны алала, пчельник јаар апарды. 
Оныҥ ичинде адарулар кӱӱлежет. Мен олордоҥ коркып, колдорымды шта-
ныма сугуп алдым; је эне адаруны кӧрӧр кӱӱним келип турарда, таадамныҥ 
кийнинеҥ бастым.

Осекада куру колодого таадам базып келеле, тепшини эптеп тургусты, 
роёвняны ачала, адаруларды тепши јаар кактап ийди. Адарулар тепшиле 
јылып, колодо јаар кӱӱлежип киргилейт; таадак кичинек јалмушла олор-
ды кыймыктадат.

– Бот, эне-адару! – Таадак јалмужыла уулаарда, мен кыска канаттарлу 
узун адаруны кӧрӱп ийдим. Ол ончолорыла кожо јылып, кӧрӱнбей калды.

Оноҥ таадак менеҥ сетканы уштыйла, болчок туразы јаар басты. Анда 
ол меге јаан айакка мӧт берди. Мен оны јийле, јаактарымды ла колдорым-
ды уймап алдым.

Айлыма келеримде, энем айтты:
– Ойто ло сени, баштакты, таадак мӧтлӧ азыраган ба?
Мен айттым:
– Мен кече ого јаш эне-адаруларлу колодо табып берген учун, ол меге 

мӧт берген, а бӱгӱн бис рой отургысканыс.  

*Пчельник – (орус сӧс) адарулардыҥ турлузы
**Осека – адарулар тургузар јер (Л.Н. Толстойдыҥ ајарузы)
***Кутылдап – куштар, ӧскӧ дӧ тындулар «кут-кут» деп табыш чыгарганы

*Рой – адарулардыҥ билези
**Роёвня – бӧслӧ туй тартып салган калама. Јаҥы туулган адарулар-
ды озо баштап ары отургызып јат, оноҥ јаҥы колодого кӧчӱрип јат. 
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КУШКАШ

(болгон керек)

Серёжаныҥ чыккан кӱни 
болгон, ого кӧп јӱзӱн-базын 

сыйлар сыйлагылаган: юлалар да, 
аттар да, јуруктар да. Је эҥ баа-
лу сыйды, куштар тудар шӱӱнди, 
таайы сыйлады. Шӱӱн мынайда 
эдилген: рамканыҥ ичине јалбак 
агашты кондырала, шӱӱнди кай-
ра салып койтыр. Јалбак агаштыҥ 
ӱстине ӱренди тӧгӧлӧ, тышкары 
чыгарып сал. Кушкаш учуп келеле, 
јалбак агашка отурып ла ийзе, агаш 
келтес эдер, шӱӱн бойы ла јабыла 
берер. Серёжа сӱӱнеле, шӱӱнди 
кӧргӱзерге, энезине јӱгӱрип келди. 

Энези айтты:
– Јаман ойынчык. Куштар 

сеге не керек? Сен олорды не 
кыйнаарыҥ?

– Мен олорды клеткаларга от-
ургызарым. Олор кожоҥдоор, мен 
дезе олорды азыраарым.

Серёжа ӱренди алала, јалбак 
агашка урып, шӱӱнди садка апа-
рып тургусты. Куштар  учуп ке-
лерин сакыды. Је олор Серёжанаҥ 
коркып, шӱӱнге јууктабайт. Серё-
жа шӱӱнди арттыргызала, ажанып 
барды. Ажанала келер болзо, шӱӱн 
јабылып калган, ичинде куш канат-
тарыла талбынат. Серёжа  сӱӱнди, 
кушты тудала, айлына экелди.

– Эне! Кӧрзӧӧр дӧ, мен куш тудуп алдым. Бу, чын ла, тоорчык! Оныҥ 
јӱреги кандый тыҥ согулат.

Энези айтты:
– Бу јаҥалбай. Оны кыйнабай, божодып ий.
– Јок, мен оны азыраарым, сугарарым.
Серёжа јаҥалбайды клеткага отургысты. Эки кӱн ого ӱрен, суу берди, 

клетканы арчыды. Ӱчинчи кӱнде Серёжа јаҥалбай керегинде ундып, суу-
зын да солыбады. Энези ого айдат:

– Кӧрдиҥ бе, сен кужыҥды ундып салгаҥ. Божодып ийзеҥ, артык болор.
– Јок, мен ундыбазым. Эмди ле суу урала, клетканыҥ ичин арчырым.
Серёжа клеткага колын сугала, оны арчып баштаарда, јаҥалбай кор-

кып, клеткага согула берди. Серёжа клетканы арчыйла, сууга барды. Ол 
ундыйла, клетканы бӧктӧбӧгӧнин энези кӧрӧлӧ кыйгырды:

– Серёжа, клетканы јап! Кужыҥ чыгара учала, ӧлтӱре согулып калар!
Энези айткалакта, јаҥалбай эжикти табала сӱӱнип, канаттарын 

јайала, кӧзнӧк јаар учты. Је шилди ајарбады, шилге табарала, кӧзнӧктиҥ 
бозогозына келип тӱшти. 

Серёжа јӱгӱрип келеле, кушты клеткага сукты. Јаҥалбай тирӱ болгон, 
је канаттарын божодо салып, тӧжине јадала, уур тынат.

Серёжа оны кӧрӱп-кӧрӱп, ыйлай берди.
– Эне! Мен эмди нени эдейин? 
– Эмди нени де эдип болбозыҥ.
Серёжа кере тӱжине клетканаҥ ырабай, јаҥалбайды ајыктайт. 

Јаҥалбай ол ло кӧҥкӧрӧ јаткан бойы уур, тӱрген тынат. Серёжа уйуктап 
барарда, јаҥалбай тирӱ болгон. Ол узак уйуктап болбой јатты. Кӧзин јумуп 
ла ийзе, ого тынастап јаткан јаҥалбай кӧрӱнет. Эртен тура Серёжа клетка-
га базып келеле кӧрзӧ, јаҥалбай буттарын кымый тартала, кӧжӱп калган 
чалкойто јатты. 

Оноҥ ло бери Серёжа качан да куш тутпаган.
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КАРГАН ТААДАК ЛА БАРКЫЗЫ

(куучын)

Таадак тыҥ карый берген. Буттары оныҥ базылбас, кӧстӧри кӧрбӧс, ку-
лактары укпас, тиштери јок болгон. Ол ажанганда, курсак оозынаҥ кай-
ра агып турат. Уулы ла келди оны столго отургыспай, печкениҥ кийнин-
де азырап турды. Бир катап ого курсакту айак апарып бердилер. Ол оны 
јылдырып јадала ычкынып, оодып ийди. 

«Айылда ончо немени ӱреп, айактарды оодып јадаар. Эмди јайынтыныҥ 
тепшизине курсакты урарым» – деп, келди карганакты арбады. 

Карганак јӱк ле ӱшкӱрди, нени де айтпады.
Бир катап эмеген-ӧбӧгӧн кӧрзӧ, олордыҥ уулчагы јарчагаларла ойноп, 

та нени де узанып отурды.  Адазы сурады: «Миша, сен нени эдип туруҥ?» 
Миша айтты: «Мен, ада, јайынтыныҥ тепшизин эдип јадым. Слер энемле 
карый берзер, слерди бу тепшинеҥ азыраарым».

Мишаныҥ адазы ла энези бой-бойына кӧрӧлӧ, ыйлажа берди. Карга-
накты јаман кӧргӧнине олор уйалала, оны столдо  азырап, кичееп јӱрер 
болдылар.
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АГАШ АРАЗЫНА ЈӰРЕЛЕ, КАНАЙДА ЈАЛКЫНГА
УЧУРАГАНЫ КЕРЕГИНДЕ УУЛЧАКТЫҤ КУУЧЫНЫ

(болгон керек)

Кичинек болорымда, мени агаш аразына мешкеледип ийгилеген. 
Агаш аразына једип, мешкелерди јууйла, јанарга турдым. Кене-

тийин караҥуй бололо, јаҥмыр јаап, теҥери кӱзӱреди. Мен коркыганы-
ма јоон эрменниҥ тӧзине отура бердим. Јалкын јалт этти. Ӧткӱре јарык 
јалкыннаҥ кӧстӧрим ачый берерде,  јумып ийдим. Мениҥ ӱстимде та не де 
тызырап, кӱзӱрей берди; оноҥ та не де бажыма сокты. Мен јыгылала, јааш 
токтогончо јаттым. Билинип келзем, ончо агаштардаҥ тамчы тамат, куш-
тар кожоҥдойт, Кӱн ойнойт. Јоон эрмен сынып калтыр, тӧҥӧжинеҥ ыш чы-
гат. Мени айландыра эрменниҥ такпайы јатты. Кийген кийимим басты-
ра ӱлӱш, эдиме јапшынып калган; бажымда боп-болчок тижик эмештеҥ 
оорып турды. Бӧрӱгимди табала, мешкелеримди тудунып, айлым јаар 
јӱгӱрдим.  Айылда кем де јок; мен калаш алала, печкениҥ ӱстине чыктым. 
Ойгонып келеле кӧрзӧм, мениҥ мешкелеримди каарала, столго тургузып, 
јиирге тургылаган эмтир. Мен кыйгырдым: «Слер мен јокко ажанарга ба?» 
Олор айдат: «Не уйуктап јадырыҥ? Тӱрген кел, ажан».

АРСЛАН ЛА ИЙДИЧЕК

(болгон керек)

Лондондо казыр тындулар кӧргӱскенде, кӧргӧни учун акча эмезе ка-
зыр тындулар азыраарга, ийттер ле кискелер алгылайтан.

Бир кижиниҥ казыр тындулар кӧрӧр кӱӱни келген; ол тышкары јӱрген 
ийдичекти тудала, аҥдар туткан јер јаар экелген. Оны кӧрӧргӧ кийдиреле, 
ийдичекти арсланга чачып бергилеген.

Ийдичек куйругын кымынала, клетканыҥ толугына јапшына берген. 
Арслан ийтке јууктап, оны јыттаган.

Ийдичек чалкойто јадала, табаштарын кӧдӱрип, куйругын булгайт.
Арслан оны табажыла аҥтарып ийген.
Ийдичек секиреле, кийин буттарына турып алды.
Арслан бажын ары-бери эдип, ийдичекти ајыктайт, бир де ого тийбейт.
Ээзи арсланга эт чачып берерде, арслан бир эмежин ӱзе тартала, ийди-

чекке артырып салган.
Эҥирде арслан уйуктаарга јада берерде, ийдичек оныҥ јанына јадып, 

оныҥ табажына бажын салып алды.
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Оноҥ ло бери ийдичек арсланла кожо бир клеткада јаткан. Арслан 
бойыныҥ курсагын јип, ого тийбеген, оныла кожо уйуктап, кезикте ойноп 
то туратан.

Бир бай кижи аҥдар кӧрӱп келеле, ийдин танып ийген; ол ийдин бер-
зин деп сураган. Аҥдардыҥ ээзи ийдичекти клетканаҥ чыгарарга јадарда, 
арслан тиштерин ырсайтып, ыркырана берген.

Анайда ла ийдичек арсланла кожо бир клеткада арткан.
Бир јылдыҥ бажында ийдичек оорыйла, ӧлӱп калган. Арслан курсак 

јибей, ийдичекти јыттап, јалап, табаштарыла кыймыктадып турган.
Оны ӧлӱп калган деп билеле, кенетийин ол саҥ ӧрӧ секирди, тӱгин  

атрайтып, куйругыла јалмаштарына согунды. Оноҥ  клетканыҥ  кереми-
не* калыйла, кӱрчекти ле полды кемирген.

Ол анайда кере тӱжине клетканыҥ ичиле ары-бери согулып огурган, 
оноҥ ӧлӱ ийдичектиҥ јанына јадып, токынай берген. Ээзи ӧлӱ ийтти чы-
гарарга турарда, арслан кемди де ого јууктатпады.

Арсланга ӧскӧ ийдичек берзе, ол бойыныҥ ачу-коронын ундыыр деп 
ээзи сананала, оныҥ клетказына тирӱ ийтти божоткон; је арслан тургуза 
ла оны јара тартып ийген. Оноҥ ол ӧлӱ ийдичекти табаштарыла кабыра 
тудала, беш кӱн јаткан.

Алтынчы кӱнде арслан ӧлӱп калган. 

*Керем - озогы алтай сӧс; эмди «стене» деп айдадыс
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ӰЧ АЙУ

(чӧрчӧк)

Бир кысчак айлынаҥ чыгала, арка јаар барган. Ол аркада аза бер-
ген.  Јанар јолын бедиреп таппай салала, агаш аразындагы кичи-

нек турага келди. 
Эжик кайра ачык болгон: ол эжиктеҥ кӧрзӧ, турада кем де јок. Кыс-

чак турага кирди. Бу турада ӱч айу јуртаган. Бир айу адазы болгон, оныҥ 
ады Михаил Иваныч. Ол јаан, јелмер болгон. Экинчизи эне-айу болгон. Ол 
эмеш кичинек болгон, оныҥ ады – Настасья Петровна. Ӱчинчизи кичинек 
бала айучак болгон, оныҥ ады – Мишутка. Айулар ӱйде јок – олор арка 
јаар сооттоп баргылаган.

Тура эки кыпту болгон: бирӱзи ажанар кып, экинчизи уйуктаар кып. Кыс-
чак ажанар кыпка киреле кӧрзӧ, столдыҥ ӱстинде јармалу ӱч айак турган. Баш-

тапкы айак сӱрекей јаан, ол Михайло Иванычтыҥ; экинчизи эмеш кичинек 
айак, ол Настасья Петровнаныҥ; ӱчинчизи, кичинек кӧк айак, Мишутканыҥ. 
Кажы ла айактыҥ јанында калбак јаткан: јаан, орто ло кичинек.

Кысчак эҥ јаан калбакты алала, эҥ јаан айактаҥ јарма ичти; оноҥ 
орто калбакты алала, орто айактаҥ ичти; оноҥ кичинек калбакты алала, 
кӧк айактаҥ ичти; Мишутканыҥ јармазы ончозынаҥ јакшы деп билдирди.

Кысчактыҥ отурар кӱӱни келген. Кӧрзӧ, столдыҥ јанында ӱч отургыш: 
бирӱзи јаан – Михайло Иванычтыҥ, экинчизи эмеш кичинек – Настасья 
Петровнаныҥ, ӱчинчизи кӧк јастыкту кичинек отургыш – Мишутканыҥ. 
Ол јаан отургышка чыгала, јыгыла берди; оноҥ ортон отургышка отур-
ды, анда эпјок болды; оноҥ кичинек отургышка отурала, каткыра берди, 
сӱреен јакшы эмтир. Кысчак кӧк айакты алала, тизезине салып ажанды. 
Јарманы ӱзе ичеле, отургышка отура јайканды.

Отургыш сынды, ол јыгыла берди. Ол ӧрӧ турала, отургышты тур-
гузып, ӧскӧ кыпка кирди. Анда ӱч орын турган: бирӱзи јаан – Михайло 
Иванычтыҥ, ортоны – Настасья Петровнаныҥ, кичинеги – Мишеньканыҥ. 
Кысчак јаанына јатты, ол ӧткӱре элбек болгон; ортонына јатты, ол ӧткӱре 
бийик болгон; кичинегине јадарда, орын ого ӧп-ӧй болордо, ол уйуктай бер-
ген.

Аштап калган айулар јангылап келеле, ажанарга кӱӱнзедилер. Јаан айу 
айагын алып кӧрӧлӧ, коркышту ӱниле огырды: «МЕНИҤ АЙАГЫМНАҤ 
КЕМ ИЧКЕН?»

Настасья Петровна айагын кӧрӧлӧ, эмеш араай огырды: «МЕНИҤ 
АЙАГЫМНАҤ КЕМ ИЧКЕН?»

Мишутка куру айагын кӧрӧлӧ, чичке ӱниле кыҥзыды: «МЕНИҤ АЙА-
ГЫМДА ЈАРМАНЫ КЕМ ӰЗЕ ИЧКЕН?»

Михайло Иваныч отургыжы јаар кӧрӧлӧ, коркышту ӱниле огыр-
ды: «КЕМ МЕНИҤ ОТУРГЫЖЫМА ОТУРАЛА, ТУРГАН ЈЕРИНЕҤ 
ЈЫЛДЫРГАН?»

Настасья Петровна отургыжы јаар кӧрӧлӧ, эмеш араай огырды: «КЕМ 
МЕНИҤ ОТУРГЫЖЫМА ОТУРАЛА, ТУРГАН ЈЕРИНЕҤ ЈЫЛДЫРГАН?»

Мишутка сынык отургыжы јаар кӧрӧлӧ кыҥзыды: «КЕМ МЕНИҤ ОТ-
УРГЫЖЫМА ОТУРАЛА, ОНЫ СЫНДЫРГАН?»

Айулар ӧскӧ кыпка келгиледи.
«КЕМ МЕНИҤ ТӦЖӦГИМЕ ЈАДАЛА, ОНЫ УЖАП САЛГАН?» – деп, 

Михайло Иваныч коркышту ӱниле огырды.
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«КЕМ МЕНИҤ ТӦЖӦГИМЕ ЈАДАЛА, ОНЫ УЖАП САЛГАН?»  – деп, 
Настасья Петровна эмеш араай огырды.

Мишутка дезе кичинек отургышты тургузып, бойыныҥ орыны јаар чы-
гып јадала, чичке ӱниле кыҥзыды: «КЕМ МЕНИҤ ТӦЖӦГИМЕ ЈАТКАН?»

Кенетийин ол кысчакты кӧрӧлӧ, оны, кезип турган чылап, чыҥыра бер-
ди: «Бу јадыры! Тут, тут! Бу јадыры! Бу јадыры! Ай-аай! Тут!»

Ол оны тиштеерге сананды. Кысчак кӧстӧрин ачып ийди, айуларды 
кӧрӧлӧ,  кӧзнӧк јаар јӱгӱрди. Кӧзнӧк ачык болгон, ол кӧзнӧктӧҥ чыгара ка-
лыйла, јӱгӱре берген. Айулар ого јетпеген.
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ЕМЕЛЬЯН ИШЧИ ЛЕ КУРУ БАРАБАН

(чӧрчӧк)

Бир айылда Емельян јалданып иштеген.  Бир катап Емельян јалаҥла 
ишке барып јаткан. Кӧрзӧ, алдында бака секирет; ол арай ла болзо 

оныҥ ӱстине баспады. Ол оны алтай базала, анаҥ ары барды. Кенетий-
ин угуп турза, кийин јанында кем де оны адап токтотты.  Емельян кайра 
кӧрзӧ – јаражай-кыс.

– Емельян, сен не кижи албайдыҥ? – деп, ол сурады.
– Мен кижини канай аларым, эрке кыс? Менде не де јок, кем де меге 

барбас.
– Мени ал. Сен мени сӱӱй бердиҥ не – деп, кыс айтты.
– Мен сӱӱнип алар эдим, је бис кайда јадарыс?
– Ӧскӧ сананар неме јок по? Кӧп иштеп, ас уйуктап турзаас,  кийимдӱ 

де, курсакту да болорыс.
– Мен јӧп. Кайден барарыс?
– Кала јаар барарыс.
Кыс оны каланыҥ кырында турган болчок турага экелди. Олор анда 

јуртай берген.
Бир катап каан каланыҥ тышты јаар барып јатты. Болчок тураныҥ 

јаныла ӧдӱп јадарда, Емельянныҥ ӱйи оны кӧрӧргӧ чыгып келген. Оныҥ 
јаражын кӧрӧлӧ, каан кайкады. Ол колясказын токтодоло, Емельянныҥ 
ӱйинеҥ сурады:

– Мындый јаражай кайда чыккан? Сен кем?
– Емельян деп јоктуныҥ ӱйи.
– Мындый јаражай бойыҥ јоктуга не баргаҥ? Сеге каанныҥ ӱйи болор 

керек.
– Эрке сӧзӧӧр учун быйан. Меге јоктула да кожо јакшы.
Каан анаҥ ары атанып, ӧргӧӧзине једип келди. Емельянныҥ ӱйи 

санаазынаҥ бир де чыкпайт. Тӱниле уйуктабай, јаражайды айрып алар 
сӱме бедиреди. Је ол кандый да сӱме табып болбой салала, јалчыларын кы-
чырып, сӱме тапсын деп јакарды. Јалчылары каанга айдышты:          

– Емельянды ишчи эдип ал. Бис оны ишле кинчектеп саларыс, ӱйи тул 
артар. Ол тушта оны аларыҥ.

Каан анайда ла этти. Элчилери Емельянга келеле айдышты: 

– Ӱйиҥле кожо каанныҥ ӧргӧӧзинде јадып, дворник болуп иштеериҥ.
– Канайдар, баратан туруҥ. Тӱжиле иштеп, тӱнде меге келип турарыҥ 

– деп, ӱйи Емельянга айтты.
Емельян ӧргӧӧгӧ келерде, каанныҥ приказчиги сурады:
– Сен ӱйиҥ јокко јаҥыскан не келгеҥ?
– Мен оны не ээчидетем. Оныҥ айлы бар – деп, Емельян каруу берди.
Каанныҥ ӧргӧӧзинде Емельянга берген иштиҥ кеми эки кижиге кели-

жер. Је, арга јокто, качан да тӱгенбегедий ишке ол кӧмӱле берди. Кӧрзӧ, 
эҥирге јетпей, ижи тӱгене берди. Приказчик оны кӧрӧлӧ, эртезинде ишти 
тӧрт катапка кӧптӧдип ийди.

Емельян јанып келзе, айылдыҥ ичи ару, јылу, курсак белен болды. Ӱйи 
бӧс согуп, ӧбӧӧнин сакыйт. Ӧбӧӧнин азырайла, иш кандый деп сурады.
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– Коомой. Кижиниҥ кӱчи јетпес иш бергиледи. Олор мени ишле кин-
чектеерге турган болор – деп, Емельян айтты.

– Сен иш керегинде сананба, кӧп эттим бе, кӧп артты ба деп, кайра да 
кӧрбӧ, ичкери де ајыктаба. Јаҥыс ла иште. Ончозы ӧйинде бӱдӱп калар.

Емельян јадып уйуктады. Таҥ адарда, ойто ло ишке барды. Иштеп 
баштайла, бир де катап кайра кӧрбӧди. Кӧрзӧ, иш тӱгенип калтыр. Јарык 
эҥирде јанып келди.

Емельянга ишти там ла там кожуп тургулады. Ол ижин ӧйинде тӱгезип, 
айлына конорго јанып ла турат. Бир неделе ӧдӧ берди. Каанныҥ јалчылары 
Емельянды кара ишле кинчектеп болбозын кӧргӱлеп, ого чӱми јаан иш-
тер берер дешти. Онызы да келишпеди. Агашла да, ташла да, темирле де 
иштеер иш бергилезе, Емельян ижин ӧйинде ле тӱгезет, ӱйине јана берет. 
База бир неделе ӧтти. Каан јалчыларын јууп айтты:

– Мен слерди тегин азырап тургам ба? Эки неделе ӧтти, эткен неме-
герди кӧрбӧдим. Емельянды ишле кинчектеп салар болгоноор, је ол кӱнӱҥ 
ле кожоҥдоп јанат, мен оны кӧзнӧктӧҥ кӧрӧдим. Айса слер мени шоодып 
турганаар ба?

– Бис озо баштап оны кара ишле кинчектеп саларга албадандыс, је ол ал-
дырышпады. Нени ле этсе, јалмушла јалмап тургандый, арыырын да билбес. 
Оноҥ чӱми јаан иштер бергенис. Ого оныҥ санаа-укаазы јетпес деп бодого-
ныс. Мында да келишпеди. Ончозын аайлаган, эткен турар. Мындый ийде 
ого кайдаҥ келип јат?! Айса болзо, ол бойы эмезе оныҥ ӱйи тармы билер улус 
– деп, каанныҥ јалчылары актанып тургулады. – Ол бистиҥ кӱӱниске тийип 
калды. Эмди бис ого качан да кӱчи јетпес јакылта берерис. Ол бир кӱнниҥ 
туркунына јаан серкпе тудар учурлу. Емельянды алдыртала, ӧргӧӧҥниҥ одо-
жына јаан серкпе тутсын деп јакы. Тудуп болбозо, сӧс укпаган деп, бажын 
кезип саларыҥ. 

Каан Емельянга элчи ийди. 
– Бот, сеге јакылта: эртенги эҥирге јетире ӧргӧӧмӧ одоштой јаан серкпе 

тударыҥ. Тудуп салзаҥ – кайралдаарым, тудуп болбозоҥ – тыныҥды кый-
арым.

Каанныҥ сӧзин угала, Емельян јанды. «Је, божогоным ла бу туру» деп 
сананып, ӱйине келеле айтты:

– Је, ӱйим, белетен, кӧс лӧ кӧрӧр јер јаар качаак. Оноҥ ӧскӧ кызыл ты-
ныс кыйылар.

– Качарга да белен болуп, не мынайда корко бердиҥ? – деп, ӱйи сурады.

– Канай коркыбас? Бир ле кӱнге јаан серкпе тутсын деп, каан јакарган. 
Тудуп болбозом, бажыҥды кезип саларым деп кезетти. Ӧй барда, качар 
керек.

Бу куучынды ӱйи јаратпады.
– Каанда солдаттар кӧп, олор кайдаҥ ла тудуп алар. Оноҥ качып 

болбозыҥ. Кӱч барда, сӧсти угар керек.
– Кӱчиҥ јетпес болзо, канча да кире ук, не де болбос.
– И… ӧрӧкӧн! Комыдаба, ажанала, тӧжӧккӧ јат. Эртен эрте тур, ончозы 

ӧйинде эдилип калар.
Эртен тура ӱйи Емельянды ойгозып айтты:
– Бар, серкпени учына јетире тут; бу сеге кадулар ла маска. Сеге бир 

кӱнниҥ ижи артты. 
Емельян калага келеле кӧрзӧ, чын ла, тепсеҥниҥ ортозында јетире ту-

дулбаган јаҥы серкпе туру. Арткан-калган ишти Емельян эҥирде учына 
јетирип салды.        

Каан ойгоноло кӧрзӧ, јаан серкпе бӱдӱп калтыр. Емельян базып, анда-
мында кадулар кадайт. Јаан серкпеге каан сӱӱнбеди, нениҥ учун дезе, ол 
Емельянныҥ тынын кыйып болбос, ӱйин айрып алар амадузы бӱтпеген.

Каан јалчыларын ойто ло кычырды:
– Бу да јакылтаны Емельян јеҥил бӱдӱрип салды, тынын кыйар арга-

быс јок. Уур јакылта сананып табар керек. Таппазаар, тындараарды кый-
ып саларым.

Јалчылар јакылтаны сананып табала, каанга јетирдилер:
– Емельян суу этсин. Ӧргӧӧни айландыра аккан сууда керептер јӱзӱп 

турзын деп айт.
Каан Емельянды алдырала, јаҥы керекти јакып айтты:
– Сен бир ле тӱнге јаан серкпе туткан болзоҥ, бу да керекти бӱдӱрип 

саларыҥ. Мениҥ јакылтам эртенге јетире бӱдӱп калар учурлу. Бӱтпезе, 
бажыҥды кезерим.

Емельян санааркап, јаан кунукка бастырган ӱйине келди.
– Не кунуктыҥ? Каан ойто ло јакылта берди бе? – деп, ӱйи сурады.
Емельян ончозын куучындап берди.
– Качар керек – деп, ойто ло айтты.
– Солдаттардаҥ качып болбозыҥ. Кайдаҥ ла тапкылап алар. Каанныҥ 

сӧзин угар керек – деп, ӱйи айтты.
– Уксаҥ да, бӱдӱрип болбозыҥ.
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– И… ӧрӧкӧн, санааркаба. Ажанала, уйуктаарга јат. Эрте турзаҥ, ончо 
белен болор.

Емельян уйуктаарга јатты. Эртен тура ӱйи оны ойгозып айтты:
– Бар, ӱзе белен. Јаҥыс ла ӧргӧӧгӧ одоштой пристаньда тӱзелбеген 

тӧстӧк бар, јаан темир кӱрекле оны тӱзедип сал.          
Емельян ӧргӧӧниҥ јанына келеле кӧрзӧ, ӧргӧӧни айландыра суу, анда 

керептер јӱскӱлейт. Ӧргӧӧгӧ одоштой пристаньга базып келеле, ол кӱдреш 
јерди тӱзетти.

Каан ойгоноло кӧрзӧ, суу болбогон јерде – суу, анда керептер јӱзет, Еме-
льян темир кӱрекле кӱдреш јерди тӱзедет. Каанныҥ јӱреги јимирей берди; 
ол сууга да, керептерге де сӱӱнбеди, Емельянныҥ тынын кыйып болбозы-
на ачуурканды. Бойында сананды: «Кандый ла керекти Емельян бӱдӱрип 
салат. Эмди канайдар?»

Јалчыларын јууды, ойто ло ончолоры сананат.
– Емельянныҥ кӱчи јетпес керекти табыгар. Бистиҥ сананып тапка-

нысты ол ӱзе бӱдӱрди. Оныҥ ӱйин мен айрып болбозым.
Каанныҥ јууктары сананды ла сананды, учында сананып тапкылады. 

Каанга келеле айдышты:
– Емельянды алдырала айдарыс: «Барар јерди билбезиҥ, је ары бар, 

экелер немени билбезиҥ, је оны экел». Ол кайдаар ла  барза, айдарыҥ: «Те-
скери баргаҥ». Нени ле экелзе, айдарыҥ: «Ӧскӧ неме экелгеҥ». Ол тушта 
оныҥ тынын да кыйарга јараар, ӱйин де айрып аларыс.

– Сӱреен санаалу болтыраар – деп, каан сӱӱне берди.
Емельян келерде, ол айтты: «Барар јерди билбезиҥ, је ары бар, экелер 

немени билбезиҥ, је оны экел. Экелбезеҥ, бажыҥды кезерим».
Емельян ӱйине келеле, каанныҥ айтканын јетирди. Ӱйи санана берди.
– Је, каанныҥ бажын базарга јаткылаган эмтир. Эмди јазап сананар 

керек.
Ӱйи отурды-отурды, сананды, оноҥ ӧгӧӧнине айтты:
– Ыраак јерге барарыҥ, бистиҥ јаанакка, тегин эрлердиҥ, јуучылдардыҥ 

јебрен энезине. Оноҥ килемји сураар керек. Ол сеге нени-нени берзе, кӧндӱре 
ле ӧргӧӧгӧ кел, мен анда болорым. Олордыҥ колы меге де једетен эмтир. 
Олор мени јӱк удурумга сенеҥ айрыыр. Јаанактыҥ айтканын бӱдӱрзеҥ, 
мени аргадап аларыҥ. 

Ӱйи ӧгӧӧнин јолго белетейле, баштык ла ииргиш берип айтты: 
– Бу мыны ого бер. Мыны кӧрӧлӧ, сен мениҥ ӧгӧӧним деп, ол билип ийер.       
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Ӱйи јолды кӧргӱзип берди.  Емельян барып јадала, јуучыл эп-сӱмеге 
ӱренип јаткан солдаттарга туштады. Емельян олорды эмеш кӧрӱп турды. 
Солдаттар амыраарга отура берерде, Емельян базып келеле сурады:

 – Барар јерди билбезиҥ, је ары бар деген јер кайда? Экелер немени 
билбезиҥ, је оны экел дезе, оны кайдаҥ алар, карындаштар, слер билереер бе?

Мыны угала, солдаттар кайкап сурады:
– Оны бедиреерге, сени кем ийген? 
– Каан.
– Солдат јӱрӱмис башталганынаҥ ала барар јерди билбезиҥ, је ары 

бар деп јерден барып ла јадырыс, је ого једип болбодыс. Экелер немени 
билбезиҥ, је оны экел деген немени бедиреп ле јадыс, је оны табып болбо-
дыс. Сеге болужып болбозыс – деп, солдаттар айдышты.

Емельян эмеш отурала, анаҥ ары барды. Барды-барды, аркага кел-
ди. Аркада болчок тура турды. Турада карган эмеен – тегин эрлердиҥ, 
јуучылдардиҥ јебрен энези кӱдели иирет, сабарларын оозындагы чилекей-
ле эмес, кӧзиниҥ јажыла јибидет. Емельянды кӧрӧлӧ кыйгырды:

– Не келгеҥ?
Емельян ого ииргишти береле, ӱйим ийген деп айтты. Ол ло тарый 

карганак јымжайла, Емельянга сурактар берди. Емельян ого јӱрӱмин 
бажынаҥ ала куучындады: канайда ол кижи алганын, калага барып 
јуртаганын, каанныҥ дворниги болуп ӧргӧӧдӧ иштегенин, јаан серкпе тут-
канын, керептерлӱ суу эткенин, «Барар јерди билбезиҥ, је ары бар, экелер 
немени билбезиҥ, је оны экел» деген каанныҥ јакылтазын.

Куучынды учына јетире угала, карганак ыйын токтотты. Бойында ла 
кимиректенип турала айтты:

– Ӧй келди ошкош. Је, уулым, отур, ажан.
Емельян ажанып божоордо, эмеен ого болчойто орогон учук берип айт-

ты:
– Учук тоолонгон јер јаар бар. Ыраак барарга келижер, талайга јетире. 

Талайдыҥ јарадында јаан кала турар. Каланыҥ кырында турган турага 
келеле, конорго суран. «Экелер немени билбезиҥ, је оны экел» деген немени 
мынаҥ ла бедире.

– Мен оны канайда таныырым, јаанак? – деп, Емельян сурады.
– Ада-энезиниҥ сӧзинеҥ артык угуп турган неме ол болор. Оны туткан 

ла бойынча, каанга апар. Каан айдар: «Ӧскӧ неме экелгеҥ». Сен ол туш-
та айт: «Ӧскӧ неме болзо, оны оодып салар керек». Оны сууныҥ јарадына 

апарала, оодо соголо, сууга чачып ий. Ол тушта ӱйиҥди де бурып аларыҥ, 
мениҥ кӧзимниҥ јажын да токтодорыҥ. 

Јаанакла эзендежеле, Емельян орогон учукты тоолотты. Учук тооло-
нып-тоолонып, оны талайга экелди. Оныҥ јаказында – јаан кала. Кырын-
да – бийик тура. 
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Емельян эрте турала угуп јатса, адазы уулын ойгозып, одын јарып 
экелзин деди. Је уулы оныҥ сӧзин укпай айдат:

– Эмеш эрте, оноҥ јарарым.
Оноҥ печкениҥ ӱстинде јаткан энези айтты:
– Бар, уулым. Адаҥныҥ сӧӧк-тайагы оорып, бойы баратан ба?
Уулы ээриндериле бачылдадып ийеле, ойто ло уйуктай берди. Ол уйук-

тай ла берерде, тышкары та не де кӱлӱреп, тазырады. Уулы тура јӱгӱреле 
кийинди, чыгара јӱгӱрди. Ада-энезиниҥ сӧзин укпаган уул нени укты деп 
билерге, кӱлӱреген немени кӧрӧргӧ, Емельян да тура јӱгӱрип, уулдыҥ 
кийнинеҥ чыкты.

Емельян кӧрзӧ, оромло кижи базат, оныҥ койнында тегерик неме, ол 
оны агашла согот. Бу кӱлӱреп турган немени уул уккан болтыр. Емельян 
јӱгӱрип келеле, ол немени ајыктады. Кӧргӧжин, ол кӱп ошкош тегерик, эки 
кырын тереле тартып салган. Оныҥ ады не деп сурады.

– Барабан – дешти.
– Ол куру ба?
– Куру – дешти.
Емельян кайкап, оны ого берзин деп сурады. Олор бербеди. Эмди Еме-

льян оны сурабай, барабан соккон кижиниҥ кийнинеҥ базат. Кере тӱжине 
басты. Барабан соккон кижи уйуктаарга јада берерде, Емельян барабанды 
алала качты. Јӱгӱрди-јӱгӱрди, бойыныҥ калазына једип келди. Айлына 
келзе, ӱйи јок. Оны эртезинде ле каанга јетиргилептир. 

Емельян ӧргӧӧгӧ келеле, бойы керегинде каанга мынайда айтсын деди: 
«Барар јерди билбес, је ары барган кижи келди, экелер немени билбес, је 
оны экелген кижи келди деп айдыгар». Каанга мыны јетиргиледи. Каан 
оны эртен келзин деди. Каанга бу сӧстӧрди јетирзин деп, ойто ло катап 
Емельян некеди.

– Ол нени сураган, мен оны экелдим. Каанды бери чыксын, оноҥ ӧскӧ 
мен бойым ары барарым – деп, Емельян айтты.

Каан келеле сурады:
– Сен кайда болгоҥ?
Емельян кайда болгонын айтты.
– Нени экелгеҥ? – деп, ойто ло сурады.
Емельян кӧргӱзерге тап эдерде, каан кӧрбӧй лӧ айтты:
– Ӧскӧ неме.
– Ӧскӧ болзо, оны оодып салар керек – деп, Емельян айтты.

Емельян ӧргӧӧнӧҥ чыгала, барабанды согордо, каанныҥ тӱмен черӱзи 
једип келди. Емельянга јуучыл тоомјызын кӧргӱскилеп, јакылта сакый бер-
дилер. Черӱ Емельянныҥ кийнинеҥ барбазын деп, каан кӧзнӧктӧҥ кӧрӱп 
кыйгырат. Олор кааныҥ сӧзин укпай, Емельянныҥ кийнинеҥ баргылады. 
Мыны кӧрӧлӧ, каан кыйгырды:

– Емельян ӱйин апарзын. Барабанын меге берзин деп сурагар.
– Берип болбозым. Мен оны оодоло, сууга чачып ийер учурлу – дейле, 

Емельян суу јаар барарда, ончо солдаттар кийнинеҥ басты. Емельян бара-
банды оодо соголо, сууга чачып ийерде, солдаттар јер-башка јӱгӱре берген. 
Емельян дезе ӱйин јединеле, айлы јаар апарган.

Оноҥ ло бери каан оны шакпыратпас болгон. Ол амыр-энчӱ јуртап, 
јакшыны јӧӧп, јаманды јуубас кижи болгон. 
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ЧЫМАЛЫ ЛА КӰӰЛЕ

(басня)

Чымалы суузап, карасуга келди. Сууныҥ чакпынына алдырып, чы-
малы арай ла чӧҥбӧди.

Кӱӱле агаштыҥ салаазын апарып јаткан. Ол чымалыныҥ агып барат-
канын кӧрӱп, салааны карасуга таштап ийди. Чымалы салаага отурып, 
тынын корып алды.

Оныҥ кийнинде аҥчы шӱӱн јайа тудуп,  кӱӱлени тудар деп сананды.
Чымалы аҥчыга јорголоп келеле, оныҥ будынаҥ тиштеди. Аҥчы он-

топ, шӱӱнин тӱжӱрип ийди. Кӱӱлечек учуп чыгала, удабай кӧрӱнбей кал-
ды.

АРСЛАН ЛА ЧЫЧКАН

(басня)

Арслан уйуктап јаткан. Оныҥ ӱстиле бир чычкан маҥтады. Арслан 
ойгоноло, оны тудуп алды. «Сен мени божодып ийзеҥ, мен де сеге 

быйанымды јетирерим» деп, чычкан јайнады. Чычкан ого быйан јетирерге 
турганына арслан каткырала, оны божодып ийди.

Оноҥ аҥчылар арсланды тудала, агашка јаба буулап салган. Чычкан 
арсланныҥ огурыжын угуп ийди. Ол маҥтап келеле, бууны ӱзе кертип 
айтты: «Быйанымды јетирерим дееримде каткырганыҥ сагыжыҥа кирет 
пе? Эмди кӧрӱп туруҥ ба,чычкандар да јакшызын јетирип јат».

БӦРӰ ЛЕ ЭЧКИ

(басня)

Бӧрӱ кӧрзӧ, кайада эчки отоп јӱри. Ол ого качан да јууктап болбо-
зын билип айтты: «Сен бери тӱшкен болзоҥ. Мында јер те тӱс, сен 

јийтен ӧлӧҥ дӧ тату».
Эчки айтты: «Сен, бӧрӱ, мениҥ курсагымды сананып, тӧмӧн кычырып 

турган эмезиҥ, бойыҥныҥ курсагыҥды кичееп јӱрӱҥ».
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