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Дьикти түбэлтэ

     Туотук, оскуолатыттан кэлэн, тиэтэйэ-саарайа аһаабыта.  Аһаан бүтээт,
быраатын Тукутугу көрдүү таһырдьа ыстаммыта. Тукутук хаар киһи о ороҥ
сылдьара.
    - Тукутук, - диэбитэ Туотук, - миигин кытта туһах кэрийсэ барса ын дуо?ҕ
   - Ыраах дуо? Чугас дуо? Сатыы дуо? Хайыһарынан дуо? – диэн Тукутук
хос-хос ыйыталаһан лэбэйдиир киһи буолан биэрбитэ.
    -  Тэйиччи со ус.  Хайыһарынан барыахпыт,  -  диэн Туотук хардарбытаҕ
итиэннэ илиитинэн имнэнэн тиэтэппитэ.
     Алтынньы са ата этэ. Күн сарда ата, хаартан тэйэн, ча ылыйа оонньуура.ҥ ҥ ҕ
Са а хаар көпсөркөй, үрдэ кыра да салгынтан үрэллэ нии турар. Туотук хаарҥ ҥ
түһэрин  кытта  Көө үрэ  үрэх  куулатынан  хайыһар  суола  тэлбитэ.  Суолҥ
халтараана сүрдээх этэ. Үрэх куулатынаа ы ыар аттан хабдьы үөрэ арахпат.ҕ ҕ
Онно Туотук туһах ииппитэ. Тукутук биирдэ эмэ сылдьыһара.  Кини булка
соччо  сүрэ э  тэппэт  этэ.  Хата  ол  оннугар  ону-маны  тута,  уһана,  о ороҕ ҥ
оонньуурун таптыыра. 
    -  Туһахпын  көрбөтө үм  ыраатта.  Суор  кэһэттэ э  буолуо…Бүгүнҕ ҕ
туһахтарбыт тугунан тосхойоллор? – диэбитэ Туотук таах иһиэхтээ эр. ҕ
     О олор ыар аны са атынан сыыйа тэбэн  баран  испиттэрэ.  Ыар аларҕ ҕ ҕ ҕ
төбөлөрүгэр  Туотук  бэлиэлэрэ  көстүбүттэрэ.  Туһахтан  үс  хабдьыны
ылбыттара.  Төрдүс  хабдьылара  эрдэ  өлбүтүн  суор  сиэбит,  түүтүн  эрэ
бур атан хаалларбыт этэ. Ону көрөн баран Туотук:ҕ
    - Суор түөкүн, сэрэн! Эн биһикки кэпсэтэрбит буолуо! – диэн сааммыта.
     Ити кэм э үрэх халдьыытын диэки ы ыыр кыычыргыырын курдук тыасҥ ҥ
иһиллибитэ. Уолаттар эргиллэ түспүттэрэ – буур тайах сүүрэн ма ыйан иһэрҕ
эбит. Айа ын аллаччы аппыт, тылын былас таһаарбыт.  Кэнниттэн күөт ытҕ
эккирэтэн ситиэхчэ буолан эрэрэ. Тайах, ыксаан, тумустаан киирбит бөлкөй
бэстэр аттыларыгар тохтоон хорус гыммыта.
     Туотук  ма най  утаа  бөһүөлэккэ  төннөн  булчуттарга  тыллыахха  дииҥ
санаабыта,  онтон  бултуурга  кө үл  сурук  наадатын  өйдөөбүтэ.  Тугунҥ
дьиктитэй,  күөт  ыт  үрбэт,  кэлэ-кэлэ  тайахха  түһэр.  Тайах  иннинэн  буола
сылдьан төбөтүнэн сиэлийэр эбэтэр ата ынан охсор. Күөт ыт тайа ы тулаҕ ҕ
холоруктатар.
    - Тукутуок, ыт буолбатах, бөрө быһыылаах, - диэн Туотук соһуйбута. – Ол
иһин үрбэт эбит. Бөрө, чахчы бөрө!
     Тукутук убайын сиэ иттэн тардыалаабыта, сүрдээ ин куттаммыт этэ.  ҕ ҕ
       -  Убаай, убаай, - дии-дии аймаммыта, - дьиэбитигэр куотуох. Аны бөрө
биһигини…



     - Са арба! Ол ханна куотаары… Хата ыар а күлүгэр саһыах, - диэбитэҥ ҕ
Туотук, бэйэтэ эмиэ куттаммытын биллэримээри, холкутуйбута буола-буола.
Ол кэннэ бүк баттыыр быһа ын туруоран,  улаханы кыайыах киһи курдукҕ
бэлэмнэммитэ буолаахтаабыта.
     Уолаттар ыар а күлүгэр саспыттара.  Тукутук убайын ыга харбаабыта.ҕ
Кини, бөрө улуйа-улуйа тайахха түстэ инэ,  хара ын быһа симэрэ, төбөтүнҕ ҕ
хаарга  анньара.  Ити  ыккардыгар  хантан  эрэ  хара  хааһах  өрүтэ
быра атталанан  кэлбитэ.  Хорус  гына  тохтуу  түһээт,  икки  ата ар  турбутаҕ ҕ
итиэннэ тыылла наабыта. Ол кэнниттэн бөрө диэки ыстаммыта. Ити эһэ этэ.ҥ
Аны  бөрөлөөх  эһэ  киирсиилэрэ  са аламмыта.  Өй  мэйдээх  тулуйбатҕ
часкыыра, хаар күдэригэ өрө холоруктаммыта. 
     Тайах  ма най  утаа  тугу  да  өйдөөбөтөх  курдук  олоору нуу турбута.ҥ ҥ
Онтон,  үрэх  халдьыытын  та нары  тамаралаан  киирэн,  уолаттары  адьасҥ
иннилэринэн куула тыа а күлүкүс гынан а ыйахта көстөн хаалбыта.ҕ ҕ
     Бөрө эһэни кытта туруулаһар күүһэ суо ун билинэн, кутуругун  кумуччуҕ
туттубутунан, тыа диэки субурус гыммыта. Эһэ, кинини эккирэтэн, иккитэ-
үстэ  ойуолаан  ма ыйыктанан  көрөн  баран  тохтообута.  Суос  бэринэн,ҕ
ынырыктык  часкыйа-часкыйа,  биир  бэһи  баппа айдарынан  хайыта-тырытаҕ
сынньыбыта.  Онтон  дьэ  уо а-кылына  у арыйан,  аргыый  хааманҕ ҕ
бэйбэлдьийэн кэлэн,  охсуһуу буолбут сирин сытыр алаабыта,  ол-бу диэкиҕ
хантаары наабыта.  Тугу  эрэ  чу нуурдуу,  сотору-сотору  олороро.ҥ ҥ
Баппа айынан  муннун-уоһун  ньухханара.  Онтон  дьэ  кэмниэ-кэнэ эс  аатҕ ҕ
харата батыччахтаан хара тыатыгар киирэн бара турбута. 
     Уолаттар  ма най  утаа  туох  буолбутун  ситэ  өйдөөбөтөхтөрө.  Олусҥ
уолуйбуттар  этэ.  Тукутук  биир  кэм  тайах  мастарын  ыгыта  туппалыыра.
Туотук бокуойа суох хаары дьөлүтэ кэйэрэ. 
    - Дьэ дьикти! Дьикти түбэлтэ! – диэбитэ Туотук кэмниэ-кэнэ эс уоскуйанҕ
баран. – Эһэ тайа ы то о көмүскэстэ? Ким да истибэтэх, көрбөтөх суола.ҕ ҕ
    - Бөрө эһэ иннигэр хаһан эрэ буруйу о орбута буолуо, ону иэстэстэ э, -ҥ ҕ
диэн Тукутук таайбыта.
    -  Туох  буруйу  о оруон  сөбүй?  –  диэн  Туотук  быраатын  этиитинҥ
сэ ээрбитэ. – Арай бөрө эһэ о отун тутан кэбиһиэ дуо? Дьэ буолуо да аны.ҥ ҕ ҕ
    - Ба ар, эһэ, - диэбитэ Тукутук, убайын диэки тиэхэлээхтик көрө-көрө, -ҕ
мөлтө ү, кыамматы көмүскэһэр үтүө санаалаах кырдьа ас буолуо. Ол иһинҕ ҕ
тайах эрэйдээ и өлүүттэн өрүһүйдэ э. Холобура, эн миигин дьарыйдаххына,ҕ ҕ
атын уолаттар көмүскэһэллэрин курдук…
     Уолаттар өлгөм бултаах, күө-дьаа буолан дьиэлэригэр төннүбүттэрэ.


