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САКЛАЙ ЛА КАНПЕТТЕР
Энези школго барып јаткан Саклайды токтодып,  оныҥ портфелине 

15 болчок шоколад канпет салды.
– Сениҥ клазыҥда – он беш бала, ончозына бирдеҥ ӱлештирип 

берериҥ. Ӱлешкени – ӱстӱ.

– Је – деп, Саклай портфелин јӱктенеле, меҥдеп, школ јаар базып 
ийди. 

Портфельде канпеттер калырап, «Бир болчогын јип ийзеҥ» деп, 
Саклайга айдып тургандый болды.

Саклай токтой тӱжеле, портфелин ачты. Бир канпетти чыгарала, 
јип ийди. «Баш ла бол, эмди не болорым, балдарга канай ӱлеерим?» 
деген ал-сагышка тӱшти. «Бир балага канпет јетпес. Кемге де бербес 
керек. Је кемге? Айаруга бербезим, ол меге јараш јуруктарлу бичи-
гин карамдаган. Јок, Айаруга берер керек, ол математиканаҥ меге 



јаантайын болужып јат. Чеченге бербезим. Ол мени «Сопляй» деп 
шооткон. 

Саклай школго једип келди. Класстыҥ балдары – ончозы јеринде. 
Ол уур-кӱч ӱшкӱрип, баштыкта канпеттерди портфелинеҥ чыгарала, 
партаныҥ ӱстине салды.

– О-о, Саклай нӧкӧрим тату курсак экелген туру не – деп, Чечен 
сӱӱнди. – Сен – мениҥ чындык нӧкӧрим. Шоотконымды кайра ала-
дым, јаманым ташта – деп, ол колын берди.

Саклай удура колын база береле айтты: 
– Чечен, кампетти ӱлештирзеҥ.
Чечен кажы ла балага бир болчоктоҥ берди. Јаҥыс Саклайга 

јетпеди.

– Сеге канпет јетпеди – деп, Чечен канпеттиҥ чаазынын болчоктоп 
унчукты.

Саклай балдарла кожо канпетти јиир кӱӱни келип те турза, јаагын 
тудунды:

– Бӱгӱн мениҥ тижим оорыйт – деп, ол арга јокто айтты. – Тату кур-
сак јиирге јарабас деп, эмчи јакыган.

Балдар Саклайды эбире туруп, кажызы ла килегендӱ сӧстӧрин айды-
жат.

Бу сӧстӧр Саклайга канпеттеҥ деп тату билдирген.



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 отурды.

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

Узак јорукка 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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ПӧТӱКТЕР СогужАТ

Суулап барадым кӧнӧктӱ,

Чичке jолло ӧдӧдим.

Jе кенейте алдымда

Эки пӧтӱк согужат.

Канайдатан, не болор?

Мыны канай эм ӧдӧр?

Эки калjу согужат,

Jолдоҥ туура бир чыкпайт.

Сурайа Сартакова
Бӱгӱн Айучактыҥ чыккан кӱни. Айылчылар да кӧп болор. Је эҥ ле озо 

Айучакты Койонок нӧкӧри уткуды. Уткуул сӧстӧрлӱ самара-бичик ийди.
Олор экӱ былтыр јайгыда танышкан. Айучак Койонокты коркыбаска, 

кӱчтӱ болорго таскаткан. А Койонок дезе Айучакты капшай јӱгӱрерине, 
бийик секирерине ӱреткен. Је эҥ ле артыгы: Койонок Айучакты 
кычырарга, тоолоорго ӱредип салган. 

Эмди олор экӱ – арка-ташта эҥ ле ырысту аҥычактар. Нениҥ учун дезе,  
олор бичип, кычырып ла тоолоп билер.

Бу јуукта Койонок соокко ӧдӧлӧ, оорып калган. Нӧкӧриниҥ чыккан 
кӱнине де келип болбос.

Айучак нӧкӧриниҥ ийген уткуулду самаразын катап-катап кычырып, 
тӧжине јаба тудат. Оноҥ ойто ло кычырат:

Чыккан кӱниҥле, нӧкӧрим,
Акту кӱӱнимнеҥ уткуулым.
Сӱӱнчи, ырыс кӱӱнзейдим,
Сениле кожо сӱӱнедим.

Јайгы јалаҥ чечеги
Јолыҥда сениҥ јайылгай.
Куштар, аҥдар – ончозы
Бӱгӱн сени алкагай!

АЙуЧАКТЫҤ ЧЫККАН КӱНИ
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КЕЛЕСКЕН
Африка деп алтайда,
Лимпопо деп талайда
Јааны коркыш келескен –
Тойбос јутпа-ачана
Сугатка келген аҥдарды
Јажынала кетеп јат, 
Кестеҥкейи ас аҥдарды
Јара тарттып, јудуп јат.
Бегемоттор оны сӱрерде,
Слондор база болушкан.
Је келескендер 
Там ла кӧптӧгӧн,
Африкага бадышпай,
Талай-теҥис кечеле,
Јер ӱстине таркаган.

Борис Самыков

э
 

БУ КОКЫР JУРУКТАРДА
ТАНЫКТАРДЫ  БИЛЕРЕЕР БЕ?

ШАРАДАЛАР

Мен – куш. 
Је Т-ны К-га солыза, 
Ширее меге керек болор.  
(наак) 

Мен – јерлик тынду. 
Је Ҥ таныкты солызаҥ, 
Теҥериге мен чыгарым.  
(йа)

Айлым мениҥ – теҥери. 
Уч таныгым солызаҥ, 
Сууны да кечериҥ.  (нӱк)

Ӱкӱге келди тӱлкӱ,
Айтты: эмди бис экӱ
Тӱни-тӱжи аҥдаарыс,
Тойу-ток јадарыс.                                                       

Јаан јашту тарбаган                      
Ӧркӧлӧрди арбаган:
Бодоп маҥтап јӱрбегер,
Кӧлӱк алдына кирбегер.

ТооЛоШТоР

Эҥ озо мен – кулун,

Оноҥ болорым – јабага.

Ээчиде адым – ...
Балдар оны тапкай.
Оноҥ Й-ды Л-га солыза,
Суу јараттай ӧзӧрим.
Л-дыҥ ордына Ҥ тургажын,
Сен уйкунаҥ турарыҥ. 
(йат, лат, ҥат)

ТӦРТ  чак

Ӧркӧ тудар чак ..
Бӧрӱкте јараш .. чак.
Сууда јаан чак ...
Нек-сак салган ..... чак.
Тузалу ӧзӱм, ады оныҥ ... чак.
Моркоп тумчукту Кар-....чак.



« Јайды сакыйдым», 
Амира Чичинова, 1 «А» класс 

Курайдыҥ 
орто 

ӱредӱлӱ 
школынаҥ 

келген 
јуруктар

«Алтайды ару тудаактар»,
 Алиса  Ельдепова, 2 «Б» класс

«Антыгарлу наjылар»,
Илья Алмадаков, 2 «А» класс 

«Байрамла!!!»,  Анелия Болтокова, 1 «А» класс 

«От-Энеге – баш болзын!»,
Ару-Санаа Каланакова, 6 «А» класс

Јас келди Алтайга.
Кӱнниҥ чогы јылу-јылу.
Сӱӱнип учат чымылдар,
Кӧрӱнип келди коҥыстар.

Мен ойто ло школыма
Ӱредӱге барадым.
Јайгы каникул келерин
Энчикпей ле сакыйдым!

Амыр Кудрешев

КЕМ БуРуЛу?

Бир кӱн Амырга Киске ле Чычкан келди.
– Амыр, бис экӱниҥ кемибис бурулу? – деп, Чычкан куучынын башта-

ды. – Мен де слердиҥ айылда јуртайдым. Је јаҥыс потпойлодо. Анда меге 
јакшы-ы, серӱ-ӱн. Бир катап столдыҥ ӱстинде сырды кемирип јадарымда, 
Киске мени кап ла туткан. Ары-бери чачып, канайып кыйнабады деер. Ка-
рын, полдыҥ јыртыгы учураарда, айрылып качкам.

– Чып-чын – деп, Киске куучынга киришти. – Менде уурчыларга килемји 
јок.

– Киске, сен де кезикте уурданып јадыҥ. Казанда каймакты канайда 
јалаган эдиҥ? – деп, Чычкан маказырады.

– Бир ле катап ондый болгон – деп, Киске актанды. – Эмди андый болбос, 
уурданбазым!

– Мен, мен курсакты кайдаҥ аларым? – деп, Чычкан ыйламзырады.
– Сен, Чычканак, Киске уйуктап калза, араайынаҥ уурданып ла тур –  

деп, Амыр килегендӱ айтты. – Слер экилбегер јакшы, кажыгарда да буру 
јок. Эмди бу мениҥ курсагымды ӱлежип јииктер – дейле, Амыр ол экӱге 
каша салып берди.



Мениҥ бошпок кӱчӱгим –
Антыгарлу нӧкӧрим.
Мени ээчип ол јӱрет,
Кискелерге ол ӱрет.

Киске качып маҥтаза,
Сӱӱнип оны сӱрӱжет.
Агашка чыгып јажынза,
Алдында кетеп отурат.

Кетеп-кетеп, арыйла,
Колын јастанып уйуктаар.
Киске дезе калыйла,
Оны ӧчӧп каткырар.

МЕНИҤ КӰЧӰГИМ

 17

Јӧргӧмӧш

Кабык-курт

Ат

Куш

Ийт

18

Кыбыҥныҥ стенелеринде јӱзӱн-базын 
аҥ-куштардыҥ ла курт-коҥыстардыҥ 
сӱр-оборлоры јӱрер аргалу деп, сен 
билериҥ бе?

Эҥирде лампа стенени јарыдып ийзе, 
анда кӧлӧткӧлӧр чокум кӧрӱне берер. 
Сен јӱк ле колдорыҥныҥ болужыла 
кандый ла тындуныҥ сомын кӧргӱзип 
ийер аргаҥ бар. 

Бажыҥныҥ ла ийиндериҥниҥ 
кӧлӧткӧлӧри колдорыҥныҥ кӧлӧткӧзин 
бӧктӧбӧс этире стенениҥ јанына 
туруп ал. Јурукта кӧргӱскени аайынча 
колдорыҥды тут.

Сабарларыҥды кыймыктадып ийзеҥ, 
ийттиҥ кӧлӧткӧзи оозын ачып ӱре 
берер, куш канаттарыла талбынар, 
ат кулактарыла кымынар, јӧргӧмӧш 
буттарын кыймыктадар.

Лампаны стененеҥ эки-ӱч метрге 
ырада тургузала, одын чике стене јаар 
бурып салза, кӧлӧткӧлӧр чокум кӧрӱнер. 

Сениҥ алдыҥда кӧлӧткӧлӧрдиҥ бир 
канча јуругы. Айса болзо бойыҥ 
да кандый бир кӧлӧткӧ сананып 
табарыҥ. Ол тушта сениҥ айлыҥда 
кӧлӧткӧлӧрдиҥ театрыныҥ јилбилӱ 
эҥири ӧдӧр.

Кӧлӧткӧлӧрди эки кижи кӧргӱссе, 
бӱдӱн сценка да ойнолор аргалу. 
Темдектезе: ийт ӱрет, куш дезе 
анаҥ качып учат.



МоДоР СӧС
Кайчы, кайчы “калт” этти.
“Калт” этти деп, кем айтты?
Бее сааган кул айтты.
Кул айткан деп, кем айтты?
Кутуктагы чал айтты.
Чал айткан деп, кем айтты?
Чал-буурыл ӧбӧӧн айтты.
Ӧбӧӧн айткан деп, кем айтты?
Уй сааган эмеен айтты.

Бу 2 јуруктыҥ 5 башказын табыгар.


