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Куттаммыт

Мин урут үрэх баһыгар, таас хайа быыһыгар, абааһы эрэ баар 
буолуо дии санаабат эитм. Ол гынан баран Дьаа ы хайатыгар ҥ
айаннаан иһэн, биирдэ улаханнык куттаммытым. Кыһы ы ҥҥ
Ньукуолун са ана мин икки сыар а табанан Дьаа ы куоратыгар ҕ ҕ ҥ
баран истим. Киэһэ киһи тыына бур ачыйар тымныыта буолла. ҕ
Табаларым тыыннарын ортотугар, быстах былыт иһигэр олорон 
иһэр курдук, тү -та  түһэн, илини-ар ааны хотон быһааран ҥ ҥ ҕ
билбэккэ, айаннаан истим. Үөһэ диэки көрдөхпүнэ, хара атыйбыт ҥ
халлаа а сытыы ба айы уоттаах сулустар дьирибинээн ҥҥ ҕ
көстөллөр. Таба тыынын туманын быыһынан ыраах баар хайалар 
төбөлөрө харааран ааһаллар. Тымныыта бэрт буолан, санаабар, 
таас хайалар төбөлөрүттэн уот кыыдамнаан бытарыйарга дылы 
гынар.
“Чымаада то ус бала ана чугаһаата а буолуо”, - диэн саныы-ҥ ҕ ҕ
саныы, мин харса суох көтүтэн ис. Сотору со ус буолан баран ҕ
табаларым, му  көтүүнэн иһэн, туора бүтэйтэн и нибит курдук, ҥ ҥ
харыс гына түстүлэр. – Һук ! Бу тугуй! – диэбитинэн мин 
сыар абыттан ыстанан түстүм. Ол түһэн, өйдөөн көрбүтүм, арай, ҕ
то ус бала анын таһыгар кэлэн турар эбиппин.ҥ ҕ
“Аата, ыалга кэллэ им”, - диэн үөрэ санаатым. Табаларбын сэргэ э ҕ ҕ
и иннэрэн баран, ыга то мут киһи быһыытынан, туох да эппиэтэ ҥ ҥ
суох, мин бала ан ааныгар ойон тиийдим. Арай, хаарбын тэбэнэ ҕ
туран өйдөөн көрбүтүм – бала ан иһигэр туох да тыас-уус ҕ
иһиллибэт. Үөһэ хантайан, бала ан үрдүн көрбүтүм – оһох ҕ
үөлэһинэн уот кыыма тахсара көстүбэт. “Ыалым утуйбут 
буоллахтара”, - диэтим да, дьиэ аанын тэлэйэ баттаабытынан, дьиэ 
иһигэр көтөн түстүм. Ти илэ им тыаһа то  буорга лочугуруу түстэ. ҥ ҕ ҥ
“Анараа дьиэлэригэр олорор эбит буоллахтара”, - дии санаан, мин, 
харбыалаһан, анараа дьиэ аанын булан киирдим. Киирэн баран 
иһиллээбитим, биир да киһи муннун тыаһа иһиллибэт. “Бу 
кыайардар, көһөн барбыттар ээ, бада а”, - диэн испэр улаханнык ҕ
кыһыйа санаатым. Ол гынан баран, тэ нэһиэх баара дуо, уот ҥ
оттунаары, оһох диэки хачыгырайан тиийэн, оһо у харбаан ҕ
көрбүтүм, тыбыс-тымныы эбит. Кыһы ы тымныы оройун са ана ҥҥ ҕ



көспүт ыал то  оһо ун тутан көрөр са а куһа ан баар үһүө! Киһи ҥ ҕ ҕ ҕ
то мута-үлүйбүтэ ордук сытайарга дылы гынар. Оһох кэннигэр мас ҥ
баар буолаарай диэн, харбыалаан көрбүтүм, тиис да анньар мас 
көстүбэтэ. Онтон туран, ханна эмэ мас баара буолаарай диэн, дьиэ 
кэтэ эриин өттүн диэки баран харбыаластым. Дьиэ иһэ хара ата ҕ ҥ
диэн – ытыс таһынар. Арай, до оор! Со отохто икки илиибинэн табаҕ ҕ
са ынньахтаах киһи турарын кууһа түстүм. Куйахам күүрэргэ дылы ҕ
гынна, сүрэ им айахпар та ыста. Туох да сүрдээхтик диэн ҕ ҕ
куттанным. “Абааһылара диэн ити буолла а”, - диэн испэр саныы-ҕ
саныы, мин таһырдьа сүүрэн та ыстым. Тахсан көрбүтүм: ҕ
табаларым сытан кээстэр, тыас иһиллээбит курдук чуумпу. 
Куттанан, дэлби тириппиппин.
Ар аа халлаан диэки өрө көрбүтүм – имим хайыы-үйэ сүтэн ҕ
хаалбыт. Халлаан сулустара буолла ына уоттара-күөстэрэ ордук ҕ
сүрдэммит. Ханна да барар сир суох буолла. Ол икки ардыгар 
куттаммытым ааһан барда, мин санаа булуннум.
“Бэйэ эрэ, хат киирэн, уот уматан, көрүөххэ эрэ. Туохтан мин бу 
курдук куттаммыппыный?”- дии санаатым да, бала аммар төннөн ҕ
киирдим. Ол киирэн, аан аттыгар туран эрэ, испиискэбин уматан 
баран, өйдөөн көрбүтүм – ха ас диэки биир өлбүт табаны, сүлбэккэ ҥ
эрэ, ардьаах маска өйөннөрө туруоран кэбиспиттэр. Мин, ону көрөн 
баран, сиргэ силлээтим. Кыһыйбытым диэн туохтан да сүрдэннэ. 
Мас булан, оһоххо уот оттон баран, таһа аспын киллэрэн, чэй ҕ
өрүннүм. Табаларбын, тахсан, тыа а ыытан кэбистим. Хат киирэн, ҕ
оттубут уоппар иттэ туран, табабын көрөн баран, кыһыйдым 
быһыылаах: сүүрэн тиийэн, тү нэри тэбэн түһэрдим. Өлбүт табам, ҥ
түөрт ата а адаарыйбытынан, то  сиргэ баран лүс гына түстэ.ҕ ҥ
Чэйбин иһэн, эппин сиэн баран, орон о остон, бэрт диэн үчүгэйдик ҥ
утуйан турдум. 
Көр, киһи, хара а а сылдьан, ол курдук солуута да суохтан ҥ ҕ
куттанар.
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