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«АК МӨӨР» ПОЭМАСЫНЫН ТАРЫХЫЙ НЕГИЗИ 
ЖАНА ФОЛЬКЛОРДО ЧАГЫЛЫШ ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ 

 
Шарттуу түрдө кыргыз фольклорунда XIX кылымдын башатында эпостун жаралышын 

шарттаган коомдук түзүлүштүн, тарыхый-турмуштук шарттын жоюлушу менен ири эпикалык 
чыгармалардын тарыхый өсүү жолунда акырындык менен өчүү, токтолуу процесси жүрөт. 
Натыйжада адабият аренасына эпостун бир салаасы катарында өзүнүн жанрдык, мазмундук, 
образдык, стилдик, көркөм ыкма-каражаттык өзгөчөлүктөрү менен поэма же дастандык 
эпикалык жаңы форма кирип, али күнгө чейин өзүнүн жаралышын улантууда. 

Поэманын жаралыш, калыптаныш процессине көз жүгүртсөк, үч түрдүү жол менен 
түзүлгөндүгү байкалат. 

1) Эпостук мазмундун, жөө жомоктун, аңыз-аңгеме, тарыхый уламыш, санжыра, 
легенданын нугунда түзүлгөн дастандык чыгармалар; «Карач-Дөө» (Калык 
Акиев), «Карач-Көкүл баяны» (Досу Ташматов), «Сейитбек» (Орозбай Урмамбетов, Нурдин 
Адиев), «Эр Болот» (Касым Айдаров), «Жоодар-Бешим», «ЖанышБайыш», «Гүлгаакы», «Кыз 
Сайкал» (О. Урманбетов), «Курманбек» (Асанбай Жусупбеков), «Буудайык» 
(Ажымат Эгеш уулу), «Жаныш, Байыш» (Өмүр Мамбет уулу — кытайлык кыргыздардын 
айтуусунда) ж. б. 

2) Чыгыш жана тектеш элдердин фольклордук, адабий мурасынын нугунда түзүлгөн 
чыгармалар: “Муңдук-Зарлык” (Калмырза Сарпек уулу, Барпы Алыкулов, Муратаалы 
Күреңкеев, Качканак Салибаев ж. б.), «Кыз-Дарыйка» (Карамолдо Орозов, Кадыркул 
Алыйманов) ж. б. «Кыз Жибек» (Барпы, Өскөн Чубак — кытайлык кыргыздардын айтуусунда), 
ж. б., «Чоро» (бир аталышы «Нарикбай») — Токтогул, Турсаалы Сырдыбаев, Сооронбек 
Чойбеков), «Козу Көрпөш — Баян сулуу» (Барпы), ж. б. 

3) Тарыхта орду бар тарыхый инсандардын жана реалдуу окуялардын тегерегинде түзүлгөн 
көркөм чыгармалар: «Эр Эшим», «Шырдакбек», «Тайлак баатыр», «Ак Бермет», «Качкан кыз», 
«Ак Мөөр», «Кыз Мактым», «Кулмурза менен Аксаткын», «Балбай» ж. б. 
Ушул көптөгөн элдик поэмалардын ичинен объектиге алынып, сөз боло турган чыгарма — «Ак 
Мөөр» поэмасы болмокчу. 

«Ак Мөөр» поэмасынын негизги каармандары Жантай кан, Ак Мөөр, Болот тарыхта 
болгон, XIX кылымда жашаган реалдуу адамдар. Поэманын окуясы да таза автордук же 
айтуучулук кыялдануудан гана жаралган эмес, анын мазмундук өзөгүндө реалдуу 
чыныгы окуя жатат. Өсүү жолунда анын айланасында ар кандай болумуштар, аңыз-аңгемелер, 
айтуучунун ой жүгүртүүсү, кошумчасы топтолуу менен айрым деталдык жаңылануулар кирип, 
толук кандуу поэманы түзүп, варианттуулукка көтөрүлгөн. «Ак Мөөрдүн» окуясына калк 
тарабынан кызыгуу артып, Кыргызстандын түндүк, түштүгүнө кеңири тарап, бир канча 
варианты (бизге белгилүүсү жетөө) катталган. Бирок анын айланасында эл арасында ар түрдүү 
аңыз-аңгеме, болумуштардын көп айтылгандыгына, Абдрасул Токтомушев жана Сүйүнбай 
Эралиев тарабынан профессионалдык деңгээлдеги поэмалардын жаралгандыгына, М. Убукеев 
мазмун-маңызы бир топ бийикте турган теле тасманы тартышына, Алыкул тарабынан 
драма түзүлгөндүгүнө карабастан, Совет бийлиги мезгилинде чыгарманын тарыхый чындыгы 
кадимки өз деңгээлинде ачылбай келди. Буга Жантайдын жети атасынан бери эл башкарып, 
кандык даражага ээ болуп келгендиги негизги себептен болду. Натыйжада 
окуянын реалдуу чындыгы белгилүү даражада бурмаланып, Жантай жетимиштен ашкан 
өлөсөлүү чал, кыз атасы итке минген малына да, башына да ээлиги жок 
томояк, Ак Мөөр каныша эмес, зордук-зомбулуктун, адилетсиздиктин, теңдеши жок замандын 
туткунунда тумчугуп өмүр сүргөн армандуу аял катарында баяндалып, баарынан да, Жантай 
өлгөндөн кийин кыз кезинде арзышкан Болотуна кайра кетип калат деген 
шектенүү менен Баяке өлтүрүп коюптур деген маалымат өкүм сүрдү. Өз доорунун саясатына 

www.bizdin.kg



терең сугарылган окурмандар да окуянын трагедиялуу аякталышына бек ишеним менен жашап 
келди. 

 Ошондой эле маалымдоочулар арасында жогоркудай ишенимдин бекемделишине өзүбүз 
да күбө болдук. 1965-жылы чакан фольклордук экспедициясынын составында Кетмен-Төбө 
өрөөнүнө барып, акын Сарыкунан (Сагынбек) Дыйканбаевден “Курманбек”,  “Жаныш, Байыш”, 
эпостору менен катар “Карагул ботом”, “Ак Мөөр” поэмасын да жазып алып, Ак Мөөр 
окуясынын чындыгын билүү максатында айтуучуга кайрылганыбызда, мындайча маалымат 
берген эле1: “Ар кимден укканыма караганда Болот – Ак Мөөрдүн жээни, тууганчылыгы 
болгондуктан, анын  үстүнө жаш кездеги жүрөк оту өчпөй, Жантайдын айылына көп эле келип 
кетип жүрчү экен. Эл арасына тараган сөздөрдү кулагына чалган Жантай Болоттун өзүнөн 
сурап, айың кептин чындыгына жеткен экен. Ошондо: “Мен өлгөндөн кийин Ак Мөөрүң 
өзүңдүкү, алып кет”, - дейт. Өлөөрүндө урукөтуугандарын,  билермандардын чогултуп, “Ак 
Мөөрдү Болотко бергиле” – деп керээз калтырыптыр. Жантай каза болуп, аты-жыты өтүп, өлүм 
расмиси биротоло жасалып бүткөндөн кийин Болот келип, хандын сөзүн эстерине салат. 
“Өлүүнүн керээзин аткарыш бизге парз” – деп, Ак Мөөрдү кошуп беришет. Экөө баш кошуп, үч 
балалуу болгондо Жантайдын уулу Шабдан: “атамды ырга айландырып элге уят кылды” – деп, 
Ак Мөөрдү өкүл атасы аркылуу алдап чакырып, эмчектеги баласы менен өрттөтүп жиберет”. 
Дагы бир маалыматта экөөнү кошуп, Болотту аттандырып жиберип, жолдон Баяке эки жигит 
менен тосуп туруп, Ак Мөөрдү өлтүрүп коет. Болот ботодой боздоп, «Болор иш болду. Мөөргө 
тирүүсүндө кошула албадым, өлгөндө кошулармын. Өз жериме алып барып көөмп, өлгөнчө 
жанында жүрөйүн» — деп, сөөгүн 
сурап алып, Жумгалга өңөрүп барып, көмгөн дешет. 

Жогорку маалыматтардан көрүнүп тургандай, Ак Мөөрдүң окуясы, өмүр жолу аңыз-аңгеме 
болуп фольклордук маанайга өтүп, чындыктан өтө алыстап кеткен. Чоң-Кемин, Кичи-Кемин 
аймагында окуянын чындыгын билгендер көп эле болсо да, замандын  сүрүнөн чочуганбы, хан 
тукумунун санжырасына көңүл буруп, чындыкты тактоого аракеттегендер болбоптур. Бул 
милдетти аткарууну алгач Абдрасул Токтомушев өз мойнуна алат. Натыйжада акындын 
аракети менен Ак Мөөр окуясынын көп бүдөмүк жактары ачылат. Абдрасул Токтомушев 
Калмак-Ашуу кыштагында жашаган Токкожо уулу Тентимиштен (ал Ак Мөөрдүн улуу баласы 
Муңайтпастын чайчысы экен, эне-атасы да Жантайдын эшигинде кызмат өтөйт). 
Муңайтпастын баласы Жамалдинден (Муңайтпас Турпандан кайра келип, 1920-жылы өлөт, Ак-
Мөөрдүн бир тууган агасы Төлөмүштүн уулу Асанбектен сурамжылап, окуяны бир  топ 
тактайт.  Жантай Карабек уулу 1794-жылы тулуп, 1868-жылы 74 жашында дүйнөдөн кайткан. 
Мөөрдү алганда 53 жашта, Мөөр 14тө болот.  Мөөр 
Жантай менен жыйырма жыл бирге жашап, 1869жылы 35 жашында Жантайдын ашы өткөндөн 
кийин каза болуп, сөөгү Жол-Булакка коюлат. Айкели да Жол-Булакка тургузулду. Ошондо Ак 
Мөөр 1834—1869-жылдардын аралыгында өмүр сүрөт. Ак Мөөр 
Жантайдан үч балалуу болот. Муңайтпас, Калый (кызы Калыйды көл башына турмушка берет), 
Токтоян (Токтоной кичинесинде чарчап калат). Кичүү баласынын атын «токтодум го» 
дегенчилик кылып, өзү коюптур. Жантай өлгөндө кабар кеч жетип калганбы, төркүнүнөн 
көп киши келе албай калып, ашында Кочкордогу Чыныбий баштап, Чоро тукуму айыбы үчүн 
тогуз тартуу алып келишет. Ак Мөөр аш өтүп, жыйынтыкталып, төркүндөрү толук кетип аягы 
сууй электе өз өргөсүндө ошол түнү кайтыш болот. Кандай караган күндө да, Ак Мөөрдүн өмүр 
жолунун түйүндүү жери анын капыстан өлүшүндө жатат. Натыйжада Ак Мөөрдү «уу берип 
өлтүрүп коюшуптур» деген ушак-айыңдын тарашына жесирдин ооруп-сыктаганы билинбей 
капысынан каза болушу негиз болгон көрүнөт. Бул — 
бир жагы. Экинчиден, Жантайдын аялдарынын арасында Баяке (бир кабарда башка жигити) 
колдуу болуп өлгөнү болуптур. Кабарчынын маалыматында Жантайдын Табарик, Туруке, 
Курма, Баалы, Сейилкан (Жантай Баалынын сиңдиси Сейилканды эжесине куран окутканы 
келгенде ашп калат) аттуу 5 аялы болуп, Ак Мөөр алтынчы экен, Аккашка деген молдосу нике 

1 Борбордун кору. Инв. № 5171, 1-дептер. 72-76-бб. 
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кыят. Баалы Жумгалдык саяк Шербек дегендин кызы болуп, андан Шабдан, Мамыт, Искендер 
төрөлөт. Жантайдын башка аялдары тууралуу сөз козгоп отурушубуздун себеби, Курма деген 
аялы Кара-Булактык кытай уруусунан чыккан Үйсүн дегендин кызы болуп, бир кыз төрөп, 
кызын Кашкар тарапка күйөөгө берет. Жантай бир күндөрү түн ортосу ооп 
калганда жигиттери менен бир жыйындан келе жатып, Курманын өргөөсүнөн бүлбүлдөгөн 
жарыкты көрүп, «Бул эмне жарык, билгилечи» — деп бастырып кетет. Алардын арасында Баяке 
да бар экен. Аңдып келип, аялдын Карагул аттуу көңүлдөшү менен жатканын билип, токмок 
менен башка чаап, Курманы өлтүрүп коет. Ушул окуя кийин Ак Мөөргө көчүрүлүп айтылып 
калгандай түрү бар. 

Албетте, Ак Мөөрдүн эмнеден өлгөндүгүн тактоо кыйын. Өз ажалынан эле өлүшү 
ыктымал. Анткени, ал он төрт жашында беш аялдын үстүнө алтынчы токол болуп, өзүнөн кырк 
жаш улуу хандык даражадагы адамдын өргөөсүнө келип түшөт. Анын үстүнө аруу 
сезимине — алгач сүйүүсүнө жетпей арман уялаган жаш өспүрүм өзүнөн алымдуу да, азылуу 
да, очорбачар болуп эл журтка алынып калган күнүлөштөрүнөн өтө чаап, көңүлү чалкып жашай 
албагандыгы белгилүү иш да. Ошондуктан, бүчүр байлай албай солуган жаш 
балатыдай, көңүлү чөгүп, ден-соолугу начарлап, ооруга чалдыгышы ыктымал. Ал эми Жантай 
ажал тапканда белине кыл чылбыр байлап, бетине тамга салдырып, кара туман түшүрүп, кара 
кийгизип, үч убак жоктотуп, таза аба жуткурбай, хандын жесири катарында бир жыл капаста 
отурган аялдын өз ажалынан эле өлүшү мүмкүн. Анын үстүнө Ак Мөөрдү өлтүрүп 
коюуга деле эч кандай жүйө жок. Салт боюнча Жантай менен жыйырма жыл бирге жашап, үч 
бала төрөгөн аял катарында башка күнүлөштөрүнө теңдеш эле укуктагы хандын жесири 
саналган. Кыскасы, Ак Мөөрдүн капыстан туруп эле бир түндүн ичинде өлүп калышы 
«өлтүрүп коюптур» деген имиш сөздөрдүн жаралышына өбөлгө түзгөн көрүнөт.  

  Ак Мөөрдүн атасы Боркок уулу Адыл кедей эмес, Дөөлөттүү бай киши экен. Төрт уулу, 
бир кызы болуп, Жантайдын тирүү кезинде Ажыбек, Өмүр деген уулдары келип-кетип 
катышып эле турат. Адылдын Каратай аттуу белдүү тууганы болуп, Ак Мөөрдү Жантайга 
берүүдө кеп түйүнүн ошол чечип, калыңын Чыныбий төлөйт1. Баяке болсо 1837-жылы төрөлүп, 
1909-жылы жетимиш эки жашында өлөт, көбүнесе Шабданга жигитчилик кылат. Ак Мөөрдү 
Жантай Соң Көлдөн көрөт. Болот Мөөркандан сегиз жаш улуу, Мөөр кеткенден үч жылдан 
кийин Жантайдын айылына барат. Кыскасы, жогорку фактыларды «Ак Мөөр» окуясынын 
тарыхый реалдуу чындыгы катарында кабыл алууга толук негиз бар. Муну карапайым калк 
кандай кабыл алган, көркөм чыгарма менен тарыхый чындыктын жалпылыгы, айырмачылыгы 
кайсында, поэманын түзүлүшүнө башат болгон окуя кайсыл иликтөө процессинде башы ачыла 
турган маселеден. 

Чыгарманын бир вариантын алгач 1923-жылы Таш Өмүрбек Кудайбергенов жана Сапарбай 
Бөкөчевден Каим Мифтаков жазып алган. Экинчи вариантында К. Мифтаков манасчы Кожеков 
Жаңыбайдын айтуусунда Фрунзеде, 1936-жылы кагазга түшүрөт2. Үчүнчү 
вариантын 1940-жылы Боронбаев Абдырайымдан Абдыкалык Чоробаев жазып алып, тил, 
адабият институтуна тапшырат3. Төртүнчү вариантын Калык Акиев 
жазып берет4. 1957-жылы Асылбек Эшмамбетов «Ак Мөөрдүн» өз алдынчалыгы менен 
айтылган вариантын түзөт5. 1958-жылы Ала-Бука районунда жашаган 
Жолдошев Баатырбектен А. Токомбаева дагы бир вариантын жазып келет6. 1905-жылы Кетмен-
Төбөдөн Дыйканбаев Сарыкунандан (Сагынбектен) фольклордук экспедициянын мүчөлөрү 
жетинчи вариантын жазып алышат7. 1971-жылы «Ак Мөөрдүн» варианттары 

1 Жогорку маалыматтар А. Тотомушевдин “Ак Мөөр” поэмасына берилген  “Эки ооз сөз” деген түшүндүрмөсүнөн 
алынды. –Ф., 1971.  

2Жогорку маалыматтар А. Токтомушевдин «Ак Моөр» поэмасына берилген «Эки ооз сөз» деген 
түшүндүрмөсүнөн алынды. — Ф., 1971. 
  3 Борбордун кору. Инв. № 221. 
4 Борбордун кору. Инв. № 189. 
5 Ошондо. Инв. № 412. 
6 Ошондо. Инв. № 472. 
7 Ошондо. Инв. № 571. 
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Сапарбек Закировдун баш сөзү менен жарык көрөт1. Аталган варианттардын түп нускалары 
азыркы Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борборунун 
корунда сакталууда. 

«Ак Мөөр» — негизинен тарыхый чыгарма. Анын негизги каармандары эсептелген Жантай 
да, Болот, Ак Мөөр да турмушта болгон реалдуу адамдар. Чыгарманын мазмундук негизин 
алардын турмушунан, өмүр жолунан орун алган реалдуу окуялар түзөт. Дегеле 
көркөм жалпылоо эпикалык чыгарманын эпос, дастан сыяктуу башка түрлөрүнө караганда 
тарыхый ырларда аз өлчөмдө колдонулгандыгына карабастан, таза тарыхый ыр, чыгармалар 
кыргыз фольклорунан аз учурайт. Бул биринчи иретте кыргыздарда эпикалык 
форманын кеңири бутак алып, тарыхый ырлар гана эмес, мифологиялык, аңыз-аңгемелик, 
уламыштык чыгармаларды өз мазмундук өзөгүнө сиңирип кеткендиги менен түшүндүрүлөт. 
Экинчиден, тарыхый ырдын элементтери лирикалык жанрдын айрым түрлөрүнө 
(кошок, арман) кирип кеткен учурлары да кеңири. Буга кошоктогу айрым фактылар ачык мисал. 
Алсак, Тайлак баатыр өлгөндө келининин жана акын кошкон кошокто анын тирүү кезинде 
жасаган эрдиктери жөнүндө бир аз апыртмалуу ыкмасында баяндалса да, 
чындык-реалдуулуктун, тарыхыйлуулуктун изи жатат. Кошоктун мазмуну Тайлак баатыр 
жашаган катаал замандын ачык картинасын түзөт. Кокон хандыгы калкты катуу каржалтып, 
алымына ат, короодон тандап кой, «олпоң» деп эгин алуу менен гана чектелбестен, салыктын 
түрүн адам башына чейин жайылтат, ордого беш көкүлдүү кыз, оймоктуудан уз алат, кыл 
куйрук атап, кызматына бойду алат. Кыскасы, ордо салыгы ордо кызы, кыл куйрук делип, жаш 
кыз-келин, уландардын башына чейин жеткен. Экинчиден, кытай империясы да кыргыздарды 
кысымга алып турган. Ушундай калк башына түшкөн катаал заманда Тайлак, Атантай аттуу эки 
бир туугандын Кытай өкмөтүнө жана Кокон бийлигине каршы жүргүзгөн баатырдык күрөшү 
калк эсинде бек сакталып калган. Кокондон жиберилген тыңчы-табыптын кыянатчылыгынан 
Тайлак баатыр ажал таап, кайрадан калк башына каран түн түшөт. Мал-мүлкү таланып, 
адатынча кыздар олжолонот, баш көтөрөөр эр бүлөлөр, анын ичинде Тайлак, Атантайлардын 
балдары орго салынып, даргага асылат. Ордого Тайлактын өз кызы да жөнөтүлөт. Башчысынан 
ажыраган элдин азап-тозогу артат. Калк башына оор түйшүк түшөт, өз келечегин ойлоп, кайгы 
муңга батат. Тайлак баатыр жөнүндө кошулган кошок бул ошол учурдагы элдин тарыхый 
тагдыры жөнүндө ачык маалымат берет: 

Асмандагы боз торгой, 
Жагалмай учса корголор, 
Кол тийбеген биздин эл, 
Кокондук келсе кор болор, 
Суксур моюн сонолор, 
Кыргыек учса корголор, 
Кылдаттагы биздин эл, 
Кытай келсе кор болор. 
Чачылып суудай каныбыз, 
Кылыч бир тийсе шорголор. 
 

Ушундай мазмундагы кошоктор кийин «Тайлак баатыр» поэмасынын түзүлүшүнө башат 
болушу ыктымал. 

Тарыхый тибиндеги кошокторго Жайыл баатыр, Жантай, Балбай, Шабдан, Атаке, Ормон 
хан, Байтик, Төрөгелди, Ысагаалы, Чыныбай, Бүргө баатыр, Ажыбек Датка, Алымбек Датка 
жана Ата Мекендик согушта каза болгон баатыр-жоокерлерге арналган чыгармаларды 
киргизсек болот. Мындай кошоктордун саны өтө көп. Албетте, фольклордогу ар бир жанр же 
түр өзүнө гана таандык жанрдык-сыпаттоо, баяндоо өзгөчөлүгүнө ээ. Кошоктордо 
гиперболалык — апыртуу ыкмасы колдонулуп, кээде атактуу адамдардын 
өмүр баяны, ата-теги, жасаган иштери ашкере апыртылып кеткен учурлары да болгондугу жана 

1 Ошондо. Инв. № 5171, 1-дептер. 
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да салттуу ырдык клишелердин орун алгандыгына карабастан, белгилүү өлчөмдө тарыхый 
фактылар сакталып калат. 

Арман ырлары да кээде белгилүү бир адамдардын реалдуу өмүр баянына, жашоо 
турмушуна байланыштуу түзүлгөн учурлары болуп, тарыхыйлуулуктан алыстап кете албайт. 
Мисалы, Кокон бийлигинин үстөмдүгү учурунда ордого жөнөтүлгөн Барпыжан, Топу, Меке 
аттуу кыздардын жана аялы Толгонайды Кокондун беги Исабекке тарттырып ийип, жер 
сыйпалап отуруп калган Андаштын армандары ошо мезгилдин тарыхын изилдөөдө баалуу 
тарыхый маалыматтардан болуп саналат. 

«Ак Мөөр» поэмасынын башатын да «Болоттун ыры», «Болоттун арманы», «Мөөрдүн 
арманы» түзгөн сыяктуу. Бара-бара ошонун тегерегинде окуя кеңейип, поэмалык деңгээлге 
көтөрүлгөн өңдүү. Деги эле бардык варианттардагы окуялардын биримдиги төмөнкүчө: 
Жантайдын Соң-Көлдө сууга түшүп жаткан кыздардын ичинен мүчө башы келишкен аккуудай 
аппак жаш кызга назар бөлүп, өзүнүн кандык даражадагы 
аброюна, байлык, мартабасына кыздын атасын, эл башкарган мыктыларды баш ийдире, элүүдөн 
эңкейгенде балалыктан кол үзө элек Мөөрдү өзүнө токол кылып 
алышы. Бири-бирине аруу сезимин, таза махабатын арнаган Мөөр менен Болоттун эзилип 
ыйлап, айласыз коштошушу. Арзыганынан ажыраган Болоттун арманы артып, азап-муңун ыр 
менен коштой, азап чегиши. Кийин Ак Мөөрдү көрүү үчүн Жантайдын айылына 
барышы. Ушул окуя ооздон-оозго, аймактан-аймакка өтүп, бир канча вариант болуп айтылып 
коллективдүү чыгармачылыкка айланган. Чыгармага айрым кошумча, 
алымчалардын кириши, деталдык айырмачылыктардын болушу оозеки чыгармачылыктын 
табиятында мыйзамдуу көрүнүш. Мындай өзгөчөлүктөр варианттарды салыштырып иликтөөдө 
ачык көрүнөт. 

Жогорку маалыматтардын ичинен манасчы Жаңыбай Кожековдун айткандары чындыкка 
кыйла жакыныраак. Ал окуянын чындыгы, поэманын жаралышына өбөлгө түзгөн жагдай 
жөнүндө кызыктуу маалымат берет. Жаңыбай Кожеков Болоттун өз оозунан угат. 
Ырларын да Болоттун өзүнүн айтуусу менен берген экен. Жаңыбай Кожековдун баянында ал 
Болот менен 1901-жылы Чоро элине барып, таанышып калат. Анда 
Болот 75 жаштан ашып калган, бир көзү сокур экен. Ал Ж. Кожековду үйүнө үч күн кондуруп, 
«Семетей» айттырат. Анын Ырыскул деген бир болуш элди билген уулу бар экен. Муратбек 
Рыскулов — Болоттун небереси. Ошондо мен: «Болот аке, «Мөөрканды» айтып бериңизчи, 
кантип сакап (ашык) болуп калдыңыз» десем Болот: «Сакап болгонум да ырас, сурап 
калдың, айтып берейин»,— деди. Мөөр — чоң өтүк Адыл дегендин кызы, Адыл — менин 
таятам, Мөөр таежем эле. Мени кичинемден таятам багып чоңойтту. Анын жылкысын 
багуучулардын башчысы болуп, жылкы кайтарып жүрчү элем»1. Андан ары Соң-Көлгө 
Жантайдын жигиттери менен келип, Ак Мөөрдү көрүп калып, ага жуучу түшкөнүн, Мөөрдүн 
Болотту алдырып, өзү менен кантип көрүшкөнүн, коштошконун,  кийин Кеминге Жантайга 
барып, ат минип, чапан кийип келгенин айтып берет. Анын Мөөр менен коштошуп ырдашканы 
да башка варианттарга караганда көлөмдүү, сүйүшкөн эки жардын ажырашуусу да бир топ 
терең баяндалат. Байкоого караганда, Болот кийинчерээк да кеңейтип түзүп, алгачкы 
айтылышынын көркөмдүгүн, маани-мазмунун арттыргандай түрү бар. Анын үстүнө, ошол 
трагедиялуу окуяны, аруу сезимди өз башынан өткөргөн адам менен айтуучунун жөн-жай 
баяндашы бирдей чыкмак эмес. Бирок окуя Болоттун 
өзүнүн айтуусунда баяндалса да, чындыктан бир аз алыстап, жалпылаштырылып, 
көркөмдөштүрүү жагдайына ооп кеткендей түрү бар. Болоттун Мөөрдүн артынан 
барып, Жантайга жолугушу чындык. Бардык варианттарга жалпы эпизод — Мөөр менен 
коштошкондогу ырын хандын суроосу менен ырдаса ырдап бергендир. Муну жокко чыгарууга 
болбос. Бардык айтуучулар анын чындыгын бекемдейт. Жантайдын Болоттун курчтугуна, 
өзүнөн тайманбаган эр жүрөктүүлүгүнө, өмүрү кылычтын мизинде тургандыгына карабастан, 
болгонду болгондой жаап-жашырбастан айтып тургандыгына таң берип, анын үстүнө, барга, 

1 Борбордун кору. Инв. № 291. 
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жокко көзү жеткен акылдуу адам өткөн иш үчүн кан төкпөй, кечирим берсе берген 
чыгар. Өзүнө алынып калган Ак Мөөрдүн да көңүлүн уласа керек. Бул чындык менен эле 
босоголош. Бирок өз өргөөсүндө төшөгүн тебелөөгө жол берүү — кандык 
даражадагы адам кандай айкөл болбосун, үй-бүлөлүк этикага туура келбейт. Болот окуяны 
ушундай баяндоо менен көңүлүнүн түпкүрүндө уялаган учкул кыялын, ой 
жортууларын, Мөөргө болгон кусадарлыгын, үмүт-тилегин сөзү менен жүзөгө ашырып, 
күчөтүп, кошумчалап баяндагандай түрү бар. Албетте, поэмада мүнөздөлгөндөй, сексендеги 
сербеңдеген чал Жантайдын эки жаштын аруу сезиминин, таза махабатынын кыянатчысы 
болуп, бири-биринен ажыратылышынын катуу ургу-бергиге айланышын, айрым реалдуу 
фактылардын өзгөрүшүн Совет бийлигинин мезгилиндеги саясаттын ыңгайына карата түзүлгөн 
окуя катарында гана бир жактуу эсептөөгө болбойт. 

Белгилүү бир даражада «Ак Мөөрдө» өз учурундагы карапайым адамдардын көз-карашы да 
чагылышкан, айрым учурда өз заманынын ой-пикиринин чегинде талкууланган. Анткени 
фольклор да өзүнүн жанрдык табиятына ылайык жалпылаштыруу, топтоштуруу, окуяны 
чагылыштыруу өзгөчөлүгүнө ээ. Ал ар дайым эле реалдуу окуянын чегинде калбайт. Кантсе 
да айтуучулардын симпатиясы аруу сүйүүсүнө, максат-тилегине жетпей калган эки жаштын 
айланасына топтолуп, Жантай адам укугун, асыл максатын тебелеп-тепсеген. Өткөн 
замандардын кыянатчы өкүлү катарында мүнөздөлүт. Чыгарма оозеки түрүндө жашап, 
варианттуулукка өткөн, мазмундук нугу, окуясы бир болгондугуна карабастан, көркөмдүк 
деңгээли өйдө-төмөн, аларда деталдык айырмачылыктар да орун алат. Алсак, Жаңыбай 
Кожекавдо Жантай хан Мөөрканга кокустан жолугат. Жан-жөкөрлөрү менен элжерди көрөбүз 
деп жолоочулап бара жатып, Соң-Көлдө сууга түшүп жаткан кыздардын ичинен Мөөрканга 
назары түшүп, кыздын атасы Адылга жуучу жиберет. Өмүрбек Кудайбергеновдуң вариантында 
да Жантай Мөөргө кокусунан жолугат. Бирок ал алтымыш беш жашында атайлап кыз издеп 
чыгат. Ала-Букадан жазылып алынган Жолдошев Баатырбектин айтуусунда чыгарма тарыхый 
чындыктан алыстап, көркөм деталдар менен шөкөттөлүп, эстетикалык жагы бир топ күчтүү 
жаралган сөздөрү таамай жана курч, Манап Жантай алтымыштан эңкейгенде ак Мөөрдүн 
дайынын угуп, жанына жигиттерин алып, чегер (чыныгы чоро) элине барып, селкинчек тээп 
жаткан кыздарга кезигип, дайынын билип келүүгө бир жигитин жумшайт. Жигиттин сөзүнө 
Мөөрдүн жеңеси тескери жооп кайтарат. Ага да болбой көрүнөм деп келген Жантайга топ 
ичинен сары кыз суурулуп чыгып: 

 
«Бел айлана бергенче, 
Белден кырчын тал экен. 
Беш атаңдан бер жакка, 
Белгилүү кудай жар экен, 
Ак Мөөркан шоруң бар экен. 
Алайын деген күйөвүң, 
Жаш экен деп сүйүнбө, 
Наркы атаң десем калп болор, 
Берки атаңча бар экен, 
Алтымышта көк шил чал экен» — 
 

деп кордоого алат. Эгерде Өмүрбек Кудайбергеновдун, 
Жаңыбай Кожековдун, Абдырайым Боронбаевдин, белгилүү өлчөмдө Асылбек Эшмамбетовдун 
айтуусунда негизинен реалдуу окуянын схемасы сакталып, ошонун негизинде айтылып, көркөм 
чыгарма катарында кеңири деталдашып келе албаса, Жолдошев Баатырбек кадимки 
деңгээлинде көркөм нусканы түзгөн, башка варианттардан айырмалуу деталдар кирген. 
Мисалы, Жантайдын жигити кыздардын жанына келип, 
хандын Мөөрдү алууга ниеттенип келгендигин билдиргенде, акылдуу кыз «мен перзентиң  
менен теңмин», «жазында жаңы ачылган гүлмүн», «солутамын десең өзүң бил» деп жөн-жай 
жакшы сөз менен узатып коюуга далалаттанганынан майнап чыкпайт. Кыйды чал кыздар менен 
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акыйлашып туруунун пайдасы жок экенин түшүнүп, «чагырларды музоосунда сүзүп 
койдум эле. Жакшысы уялганынан берет, жаманы коркконунан берет» — деп, бастырып барып, 
Ак Мөөрдү сурап келгенин айтканда кыңк этпей макул болушуп, калың малын быча албай 
калтаарып турганда, кыз калыңын өзү кесет. Солто, сарбагыш отуз эки 
болуш элден бирден жылкы жыйнатып келип, калың малдан кутулуп, тоюн берип жатканда 
Мөөр коштошуп калмакка сүйүшкөн жигити Болотко бир жигитти чаптырып, алдырып келет. 
Жолдошев Баатырбектин айтуусунда да Болот — Мөөрдүн эжесинин баласы, энеси жаш 
кезинде куда түшүп койгондуктан, таятасынын айлында ээн-эркин каттап, колуктусу менен 
жолугушуп турат. Бул вариантта Мөөр көбүрөөк айтсам айнып кетип калар деген максатта: 

 
«Алтымыш жорго жабдыктап, 
Алтымыш атан зар артып, 
Алты миңче жылкы айдап, 
Кулдугума бир келсин. 
Жетимиш жорго жабдыктап, 
Жетимиш атан зар артып, 
Жети миңче жылкы айдап, 
Үй жанына бир келсин» 
 

Эшигиме жумшоого күң берсин» — деп, калыңын өзү бычып, талапты катуу коет. Бирок 
калың мал түгөл колго тийип, той түшүп жатканда айласы кеткен кыз жеңесине айтып, Болотко 
бир жигитти чаптыртат. Башка варианттардан айырмаланып, Болоттун атасы сараң, 
катуу киши болуп, баласын жылкычы ордуна кармап, жылкы күзөттүрөт. Эки жаштын кеп-сөзү 
бүткөнүнөн кабары болсо да, Болоттун атасы калың төлөп, каадасын кылбай, эки жаштын баш 
кошушун создуктурат. Анын бул кылганына нааразы болгон Мөөркан үйдүн 
тушуна келип ыйлап отурган Болотко: 

 
«Караган бастың кайрылдың, 
Кара өзөн толгон көп малың, 
Болот бербей жүрүп айрылдың. 
Бетеге бастың тайгылдың, 
Беш өзөн толгон көп малың, 
Бербей жүрүп айрылдың. 
Алты өзөн толгон көп малың, 
Айдап барып, жатып ал, 
Ак Мөөрдөн калган соң, 
Алты айга жетпей катын ал — 

деп нааразылык билдирет. Дегеле Жолдошев Баатырбек айткан вариантта окуялык 
айырмачылык арбын, шылдың, күлкү, мыскыл көбүрөөк колдонулат. Мөөркан «таз күйөөнүн 
көңүлү болбосо да, таза кыздын көөнү, кийин кетип калсам бетиме салык болбосун» 
деп ойлоп, күйөөнүн өргөөсүнө барып бир аз тамаша курдуртуп келейин деп, жанына кыз-
келиндерди ээрчитип барса, «күйөө бала» коңурук тартып уктап жатат, анын коңуругунан ат 
үркүп, кыздар коркуп кире албай туруп калганда, кара далы сары кыз кыздардын артынан кууп 
жетип, туурдукту түрүп жиберип: 

 
«Ак шумкар көккө эргисе, 
Агарган көлдөн каз кетер, 
Алыстан келди көп жеңең, 
Арманда күйөө баш көтөр, 
Көк шумкар көккө эргисе, 
Көгөргөн көлдөн каз кетер, 
Көп жеңең келди көргөнү — 
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Көкшүн күйөө баш көтөр» — 
 

деп, капшыттан кыйкырып ойготот. Бул нуска боюнча Болот Мөөр менен коштошуп ырдап гана 
жөн болбостон, хан Жантай колуктусун алып баратканда кыз көчүн жандай бастырып барып, 
ары ызалуу, ары ачулуу сөздөрүн тайманбастан, «хан күйөөнүн» бетине айтат. Болоттун 
Мөөрдүн артынан Кеминге барганы бул вариантта да бар. Болоттун Мөөрдүн артынан Кеминге 
барганы бул вариантта да бар. Болоттун Жантайдын алдына барып ырдаганы бул нускага да 
туруктуу клише катарында кирип, кур чыккан. Байкоого караганда, Болоттун арманы, хан 
Жантайдын астына барып ырдаган ыры анын өзү тарабынан түзүлүп, калкка тараган өңдүү. 
Ошондуктан анча-мынча гана лексикалык, стилдик айырмачылыктары болбосо, мазмун-
маңызы бирдей эле. Жантайдын ак никелүү аялына ашкере 
айкөлдүк кылып, Болоттун суроо-өтүнүчүн аткаргандыгы чыныгы окуя эмес, жаш жигиттин 
көңүлүнүн түпкүрүндө уялаган учкул кыялынын поэмага чагылышкандыгы болсо керек. 

Асылбек Эшмамбетов жазып тапшырган вариант башка нускалардан айырмалуу. Мында 
Жантай Мөөрдүн кабарын угуп, жетимишке эңкейип калган кезинде Ак-Талаадагы Чоро элине 
барып, Адыл байдын кызынын колун сурайт. Атасы, «балдарымдын арасындагы жалгыз 
кызыма эркиндик бердик эле, өзү чечсин, барам десе каршы эмесмин» — деп, жигиттерин 
жиберет. Анда Мөөр, «Хан башы менен назары түшүп калса, барбаймын дегеним текебердик 
болоор. Мен торго түшкөн кушмун. Куш адамдын жаман-жакшысын тандабайт» — деп 
макулдугун берет. Мында да Болот менен Мөөрдүн коштошуусу, эки жаштын 
арзуу сезимине балта чапкан Жантайга болгон каргышы бардык нускага жалпы таандык окуя 
катарында орун алат. Ал эмес: 

«Соң-Көлдүн башы тал менен, 
Соодагер өтөт мал менен. 
Солкулдап ыйлап баратам, 
Соолуган Жантай чал менен. 
Кең-Колдун башы тал менен, 
Кербендер өтөт мал менен. 
Кейип бир ыйлап баратам, 
Кемшейген Жантай чал менен» — 
 

деген белгилүү ыр саптары эл арасына кеңири тарап, фольклордук маанайга өткөн. 
Дагы бир вариант — Калык Акиевдики. Бул нуска жогорудагы варианттардан ачык 

айырмалуу. Анткени, негизинен өйдөдө саналгандардын бардыгында окуя фольклордук маанай 
алган, жалпы окуя, туруктуу ыр түрмөктөрү сакталган. Айрымдарынын мазмуну анчалык 
чиеленип, композициялык жактан да, жанрдык жактан да поэма катарында толук калыптанууга 
жетише алган эмес. Калык Акиев болсо «Ак Мөөрдү» толук эпикалык формага түшүргөн. 
Көлөмдүү, ошого жараша окуя эпикалык кеңири планда баяндалат. Чыгаркганын башатында 
Жантайдын казак, кыргыздагы дос, тамырын чогултуп тогуз күнү той берип, өзүнүн жашап 
өткөн өмүрүнө, бала-бакырасы 
көбөйүп, учу узаргандыгын айта келип, келген-кеткенден, көргөн-билгенден, соодагерлерд^й, 
кербенчилерден Ак Мөөрдүн кабарын угуп, ошол кызды алууну дегдеп калгандыгын айтып, ой 
бөлүшөт. Анын айтканы «кудасына куп, досуна ык болуп», кошоматчылар 
коштоп, Соң-Көлдөгү азыноолак саякка аттангын, жаныңа отуз, кырк киши ал деп кеңеш 
беришет. Ак Мөөрдү алам деп эңсеп алган Жантай шаан-шөкөт 
менен шаттанып жолго чыгат. Жантайдын дөөлөтүнө, сөөлөтүнө К. Акиев тарабынан 
чеберчилик менен тартылган жер соорусу Соң-Көлдүн көркөм келбети да айкалышып турат. 
Жигити Чалгынбай чаба жөнөп, саяк-чоро элинин билерманы Келдибек манапка Жантайдын 
келатканын айтып кабар жеткирет. 

К. Акиевде да Жантай Ак Мөөргө сууга түшүп жаткан учурунда жолугат. Бирок Калык 
кыздын келбетин, тулку боюн, тайманбаган таасын сөздөрүн, көркүн ачкан көк шайы көйнөгүн, 
көмкөрмө кундуз бөркүн, кагелес боюн, калтар чачын, камчыдай ичке белин 
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акындык чеберчилик менен сүрөттөп, келбетин келиштире тартат. Ошондой эле Жантайга 
кыздын өзүнүн ата-тегинин санжырасын терип айтып турган 
жери Ак Мөөрдүн тирикарактыгын, акылмандуулугун ачык аныктаган эпизоддон. Кыздын 
айтуусунда түпкү атасы — чакыр, түркүгү — саяк, түбүнөн бери 
акылман Атантай, Тайлак, Жанболот баатыр. Саяк — чоро элинин башын кармаган жакшысы 
— Келдибек. Ал эми чыгармага чоро элинин санжырасынын кириши К. Акиевдин 
чыгармачылык өнөрканасынын жекечелик өзгөчөлүгүн көргөзгөн фактыдан экендиги 
анык. Кыскасы, К. Акиевде фольклордук мүнөздөмө аз өлчөмдө колдонулуп, акындык 
жекечелик басымдуулук кылат. Окуянын баяндалышына, образдык 
мүнөздөмөлөргө, стилдик курулмаларга, деталдык айырмачылыктарына, баяндоо өзгөчөлүгүнө 
карап, айтуучулук менен жаратуучулуктун айкалышынан жаралган эпикалык чыгарма 
катарында эсептөөгө толук негиз бар. Стили салттуу эпикалык чыгармадан кеснин айырмалуу. 
Кээде өтө эле деталдаштырып жиберүүнүн натыйжасында окуяга анчалык тиешеси жок, 
окурмандарды тажатып жиберүүчү ашыкча жерлери 
да кездешет. Бул вариантты китепке ылайыктап түзүү мезгилинде С. Закиров туура байкап, 
окуянын башталышындагы Жантай берген тойдогу шаан-шөкөткө көп орун берип, окуяны 
узартып отуруунун зарылчылыгы жок эле деп эсептейт1. Ошондой эле Жантай өлгөндөн 
кийин аштын берилишин ашыкбаш окуя катарында карайт2. Чыгармага жанрдык жагынан баа 
бергенде композициялык, мазмундук, стилдик курулмалары белгилүү даражада поэманын 
жүгүн көтөрө албагандай, эпостук жагдайга көбүрөөк оошкондугу байкалат. Бул 
Калыктын өзүнүн өмүр жолунда эпосту көп айтып, ошол багытта чыгармачылык өнөрканасы 
калыптангандыгы менен түшүндүрүлөт. Калыктын айтуусунда Жантай 
башка варианттарда баяндалгандай, бир өңчөй кара боек менен тартылган эмес. Ага 
чыгармадагы төмөнкү мүнөздөмө ачык далил: 

«Карабектин Атаке, 
Кайраты жолборс туулган. 
Катары менен эл бийлеп, 
Кадырга жеткен уулдан». 
 

Ошондой эле «алп мүчөлүү, жарык жүз, жазы маңдай» сымбатын, акылынын тунуктугун, 
«бирөөнү ыраак, бирөөнү жакын көрбөгөн» калыстыгын, таамай сүйлөгөн 
чечендигин белгилеп өтөт. Натыйжада чыгарма Калыктын айтымында Совет доорундагы 
саясаттын талабына, таптык көз карашка толук баш ийбестен, өз мезгилиндеги тарыхый 
кырдаалды, Жантайга калк тарабынан берилген мүнөздөмөнү чагылдыра баяндап, 
чындыктан четтеп кеткен эмес. Бул фактылар Калыктын вариантынын оригиналдуулугун жана 
өзгөчөлүгүн ачык айкындап турат. Чындыгында да Жантай өз заманында оң менен солго атагы 
чыгып журт бийлеген белгилүү тарыхый инсан болгон. Анын акылмандыгы, калкка болгон 
кайрымдуулугу, кыргыз, казак арасындагы чыр-чатакка жол бербей, калыстыкка чакырылып 
жүргөндүгү калк арасында аңыз сөзгө айланган. Жантай өлгөндө айтылган жоктоодо (жоктогон 
акындын ысмы унутулган) анын ата-тегинин санжырасы, журтка жасаган жакшы иштери, 
баатырдыгы, калыстыгы кошоктун жанрдык табиятына ылайыктуу 
реалдуу мүнөздө чагылышкан. 

 Калык айткан вариантта Мөөрдүн Жантайга барууга макулдук беришинин себеп жагдайы 
ачык мүнөздөлөт. Аз сандагы саяк ичиндеги чоро уругу сансыз сарбагышка, анын лөгү 
Жантайга кыз бербей коюуга кудурети жетмек эмес. Аны Жантайга ары жан курбу, ары 
кадырлаш уруу кадырманы Келдибек да «күүлөнүп кетсең күчүң бар, агыны катуу селге тең» 
деп таанууга аргасыз болгон. Келдибектин айтуусу боюнча Каратай баштаган топ адам Ак 
Мөөргө барып иштин жайын түшүндүргөндө, жашы он алтыга араң келген кыз 
«өлөсөлүү чалга барганча, өлүмдү артык көрөм» деп катуу каршылык көрсөтөт. Кайрадан 
Мөөрдөн. Жооп алууга барган Каратай сабыры суз отуруп, жагдайдын 

1Ак Мөөр. — Ф., 1971. 10-б. 
2Ошондо. 10-б. 
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татаалдыгын кызга төмөнкүчө түшүндүрөт. «Жантайдын сөөгү тынайдан, жалтанбаган 
кудайдан, каарданса кан ичет, кабарын уккан кан коркот, кыбыраган жан коркот, белгисин 
уккан бек коркот, аз айыл саяк төркүнүң айласы кетет, макул болбой койсоң, калың 
тынай, сарбагыш жайылган жылкыңды, короодон коюңду алып, тынчыңды кетирет, кыргын 
салып, кызыл уук кылат, үйүңдү, короодон коюңду, ороодон эгиниңди алат, кыз бербей коюшка 
чамабыз жетпейт». Ошондо Мөөр кара көздөн кара жамгырдай жашын 
агызып туруп, төркүнүнө аралжы болмокко бир боору саяк элинин тынчтыгы үчүн Жантайга 
барууга макулдугун берет. Кыскасы, К. Акиевдин вариантында 
Ак Мөөрдүн Жантайга барууга макул болушунун себептери терең талданат. 

Болот менен Мөөрдүн жолугушуп, коштошуусу бул нускадан да туруктуу окуя катарында 
орун алат. Бирок стилдик жагынан эпикалык баяндоонун жанрдык 
чегинен чыгып, белгилүү өлчөмдө реалдуулукка жакындашат. Ал эми Болоттун Мөөрдүн 
артынан Кеминге барып, Жантайга ырдаган ыры башка варианттардагыдай туруктуу ыр 
саптарынан гана эмес, айтуучу тарабынан көп кошумчаларга учурашы, деталдаштырыла 
сүрөттөлүшү менен айырмаланат. Бул нуска боюнча Жантай Мөөр менен тогуз жыл бирге өмүр 
сүрүп, сексен бир жашка келгенде көз жумат. Катын-калачтын кыстоосу менен Ак Мөөр кошок 
кошуп, аза күтүп, кызыл өңү бозоруп, кыйноо тартат. Аза 
келеги жыйылып, алты күн өтө электе, Баяке «аламын» деп, Карбоз байды Мөөргө жуучу 
жиберёт. Бирок Мөөр такыр эле жуутпай, көнбөй коет. Эрегишкен Баяке акыры өлтүрүп тынат. 
Ак Мөөр анын колунан ажал таап, Болоттун өлүк үстүнөн чыгышы менен окуя 
аяктайт. Демек, мындан тарыхый чындыктын көркөм чыгарманын табиятына ылайык акындын 
чыгармачылык өнөрканасынын алкагынан өткөндүгү ачык көрүнүп турат. 

Жыйынтыктап келгенде «Ак Мөөр» тарыхый жана көркөм кыялдын айкалышынан 
жаралып, калктын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, элге кеңири тарап кеткен поэма.  

 
КЕБЕКОВА Б. 
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Өмүрбек КУДАЙБЕРГЕНОВ, 
Сапарбай БӨКӨЧЕВ 

 

1. МӨӨРКАН (Ө.  Кудайбергенов,С. Бөкөчевдин айтуусунда) 
 

КУДА ТҮШҮҮ 
 

1. ЖАНТАЙДЫН КЫЗ ИЗДЕГЕНИ 
 
Жантай чал алтымыш бешинде алууга кыз издеп жүрсө, бир жерде сууга түшүп жаткан 

кыздарды көрөт. Анын ичинде эл-журтка атагы чыккан Мөөркан сулуу да бар экен. Жантайдын 
Мөөрканга көзү түшөт. Жигиттерин Мөөркан менен сүйлөшүүгө жиберет. 

 
Б и р    ж и г и т т и н   М ө ө р к а н г а  а й т к а н ы: 

 
Кара талда куш барбы, 
Капа тарткан чагымда, 
Калкыңда Мөөр кыз барбы? 
Эки талда куш барбы? 
Издеп жүргөн чагымда, 
Элиңде Мөөр кыз барбы? 
Кара талда куш көрдүм, 
Капа тарткан чагымда, 
Калкыңда Мөөр кыз көрдүм. 
Эки талда куш көрдүм, 
Издеп жүргөн чагымда, 
Элиңде Мөөр кыз көрдүм. 
Булбул үндүү куш көрдүм, 
Эсенсизби кыз-келин. 
Алтын чынар бай терек, 
Калааңда барбы кыз-келин? 
Ай жамалдуу ак Мөөр, 
Араңда барбы кыз-келин? 
Күмүш чынар байтерек, 
Элиңде барбы кыз-келин? 
Күн жамалдуу ак Мөөр, 
Ичиңде барбы, кыз-келин? 
Ат төтөгө боз өргөө, 
Айлы барбы Мөөрдүн? 
Айдап келип мал берген, 
Кайны барбы Мөөрдүн? 
Көк төтөгө боз өргөө, 
Айлы барбы Мөөрдүн? 
Көрүп келип мал берген, 
Кайны барбы Мөөрдүн? 
Желке чачың жетиден, 
Өрбөй жүргөн Мөөрбү? 
Жеринен келген жуучуга, 
Бербей жүргөн Мөөрбү? 
Арка чачын алтыдан, 
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Өрбөй жүргөн Мөөрбү? 
Алыстан келген жуучуга, 
Бербей жүргөн Мөөрбү? 
Кыйкырып айтар кебим бар, 
Кыз-келин — 
Кыз издеген бегим бар. 
Каатуулап айтар кебим бар, 
Кыз-келин — 
Кыз издеген бегим бар. 
 

М ө ө р к а н д ы н   ж о о б у: 
 
Катуулап айтар кебиңди, 
Алып келчи көрөлү, 
Кыз издеген бегиңди. 
Кыйкырып айтар кебиң бар, 
Алып келчи көрөлү, 
Кыз издеген бегиңди. 
Кыз Мөөркан теңиби. 
Кыялата жылкы айдап, 
Жүргөн бир байдын кемиби. 
Кара көз Мөөр теңиби, 
Капталдата жылкы айдап, 
Жүргөн бир байдын кемиби? 
 

Ж и г и т т и н     с ө з ү: 
 
Жантекем — 
Ачуусуна тийбеңер, 
Ачуусуна тийсеңер, 
Кулуна нике кыйбасын, 
Күңүнө кошуп койбосун. 
Алты айлана карасам, 
Алты атаң кырчын тал экен, 
Аламын деген күйөөңүз, 
Алты жашар бала экен. 
Эзелде кудай жар экен, 
Алтымыш беште чал экен. 
Жети айлана карасам, 
Жети атаң кырчын тал экен. 
Аламын деген күйөөң, 
Жети жашар бала экен. 
Жердеген кудай жар экен, 
Жетимиш жашар чал экен. 
 

М ө ө р к а н: 
 
Жантаке, 
Кыргыздан ашкан сен элең, 
Кыз Мөөркан мен элем, 
Аламын десең өзүң бил 
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Кыздарың менен тең элем. 
Жантаке, 
Калкыңдан ашкан сен элең 
Кара көз Мөөр мен элем. 
Аламын десең өзүң бил, 
Неберең менен тең элем. 
 
КУДА ТҮШКӨНҮ 
 

Жантай: — «кыздар менен сүйлөшүп турган болбос, Мөөрдүн элине баралы, жакшысы 
уялгандан, жаманы корккондон берер» — деп, туура Мөөрдүн үйүнө жөнөп кетти. Үйгө түшүп, 
нары-бери сүйлөшүп эли бермек болду. Жантай чал күйөө болмок болду. Эки бээ союп той 
кылды, Мөөрдү Жантайга бермекке ой кылды. 

 
 

КАЛЫҢ    МАЛЫН    МӨӨРДҮН    ӨЗҮНӨ     КЕСТИРГЕНИ 
 

Ошондо Жантай айтты: — «Мөөрдү кыз да болсо акылы артык деп угуучу элем. Мөөрдүн 
калың малын өзүнө кестирели» — деди. Мөөргө бир жигит жиберди. Жигит Мөөргө барып: — 
«калың малын өзү кесип алсын деп кабарга мени жиберди» — деди. 

 
М ө ө р к а н: 

 
Алар болсо Жантай чал, 
Берер болсо атакем,  
Үч жүз жылкы бир айдап,  
Кызыл куйрук нар айдап. 
Кулдугума бир келсин. 
Алтымыш бээ бир айдап, 
Айры өркөчтүү нар айдап, 
Алар болсо Жантай чал,  
Үй жанына бир келсин. 
Аларында бир келсин. 
Алтымыш жылкы бир айдап, 
Айры өркөчтүү төө айдап,  
Аларында бир келсин. 
 
 
КАЛЫҢ МАЛДЫ БЕРГЕНИ 
 

Анда Жантай чал: — «ушул да малбы»— деп, бир күндө малын чогултуп берип, канча 
малы артып калып, күйөө болуп жатып калды. 

 
КҮЙӨӨ ЖАНЫНА АЛЫП БАРГАНЫ 
 

Айылдан жеңелери чогулуп, Мөөрдү астына салып күйөөнүн жанына алып барды. Мөөр 
эшикти ачып Жантайды караса, Жантай жанбаштап жаткан экен. Ошондо Мөөр айтты: 

 
Ак сайдан коён көрүнсө, 
Ак шумкар кергип көлгө өтөр, 
Айылдан жеңең көп келди, 
Ак сакал күйөө баш көтөр. 
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Көк сайдан коён көрүнсө, 
Көк шумкар кергип көккө өтөр, 
Көргөнү жеңең көп келди, 
Көк сакал күйөө баш көтөр — деди. 
 

Анда Жантай ордунан турду, Мөөркан келиндердин жарымы кирип, жарымы кире электе 
Жантаидын оң тизесин басып олтурду. Жантай: — «эми сага ыраазымын» — деп, Мөөрдүн 
бетинен сүйдү. Ушунтип отуз күн оюн кылып, кырк күн тоюн кылып Жантай Мөөрдү алып 
кетмекчи болот. 

 
МӨӨРКАНДЫ УЗАТУУ 
 
(Мөөркандын Болотко кат жазганы) 
 

Жантай алып кетемин деп турганда, Мөөркан кат менен Болот ашыгына бир киши 
жиберди. Катында жазган сөзү ушул: 

 
Соң-Көлдүн башы тал менен, 
Соодагер жүрөт мал менен. 
Ашыгым, 
Мөөрүң кетти чал менен. 
Кең-Колдун башы тал менен, 
Кербендер өтөт мал менен, 
Керегим, 
Мөөрүң кетти чал менен. 
 

Бул катты бир жигит алып бара жатса Болот жылкы кайтарып, Мөөрдү сагынып ырдап 
жүргөн экен. 

 
Б о л о т т у н   ы р ы: 

 
Кыялай басып оттогон, 
Кызыл куйрук нарымды, 
Кызыл тилде сар берип, 
Качан алар экемин, 
Кыз Мөөркан жарымды. 
Капталдай басып оттогон, 
Кара куйрук нарымды, 
Качан алаар экемин, 
Кара көз Мөөр жарымды. 
Эки эли кагаз кат жассам, 
Алар бекен ак Мөөрүм. 
Эжемден туулган Болот деп, 
Санайт бекен ак Мөөрүм. 
Алты эли кагаз кат жазсам, 
Алат бекен ак Мөөрүм. 
Апамдан туулган Болот деп, 
Санайт бекен ак Мөөрүм — 
 

деп, Болот ырдап жүрөт эле. Болотко Мөөрдүн катын берип төмөндөгү сөздү айтты: 
 
Сен Болот — 
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Укурук кыйдың тал менен, 
Убара болдуң мал менен, 
Мөөрүң узады Жантай чал менен. 
Сен, Болот — 
Кереге кыйдың тал менен, 
Керүүдө жүрдүң мал менен, 
Мөөрүң кетти Жантай чал менен, — деди. 
 
 
БОЛОТТУН МӨӨРГӨ ЖӨНӨГӨНҮ 
 

Болот көк аланы токунуп бара жатса калың жыйын той көрдү. Ушу жерде Мөөрдүн тою 
болот экен деп ыйлады. 

 
 Б о л о т т у н   ы р д а п  ы й л а г а н ы: 

 
Кайчы кулак карала ат, 
Кайра тартып минбедим, 
Карыганда Жантайдын, 
Кыз аларын билбедим. 
Карыганда Жантайдын, 
Кыз аларын билгенде, 
Кырк бир бээ бир айдап, 
Кызматына бербедим. 
Топчу кулак тору атты, 
Толгой тартып минбедим, 
Толгонунда Жантайдын, 
Кыз аларын билбедим. 
Элүү бир бээ бир айдап, 
Кызматына бербедим. 

Ошентип, зарлап жүрүп отуруп, Мөөрканга барды. 
М ө ө р к а н: 

Жээрденин оозу бош эми, 
Жээрдеден айдап мал бербей, 
Жээним Болот кош эми. 
Күлүктүн оозу бош эми, 
Күлүктөн айдап мал бербей, 
Күйөөм Болот кош эми. 
Жекенди бастың тайгылдың, 
Жээрдеден айдап мал бербей, 
Жээним Болот айрылдың. 
Күңгөйдү басып тайгылдың, 
Күлүктөн айдап мал бербей, 
Күйөөм Болот айрылдың. 
Көк ойдуңдун четинде, 
Көк коёндун чатагы, 
Көк аладан мал бербей, 
Көк алаңды жоо алсын, 
Көр атаңдын катуусу. 
Ак ойдуңдун четинде, 
Ак коёндун жатагы, 
Ак аладан мал бербей, 
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Ак алаңды жоо алсын, 
Алда атаңдын катуусу. 

Б о л о т: 
Эки атанга жүк артып, 
Эл аралай өтөсүң. 
Эжеңден тууган Болотту, 
Издетип кайда кетесиң. 
Күлдү атанга жүк артып, 
Күңгөй менен өтөсүң. 
Күйөөң Болот жарыңды, 
Күйдүрүп кайда кетесиң. 
Ак ала минсем чубалдым, 
Азыраак ойноп, көп күлдүм 
Аман болгун таяже, 
Ак ала баш куу сакал, 
Көп кыйындык көргөздү, 
Жантайга жетсин убалым. 
Көк ала минсем чубалдым, 
Кичине ойноп, көп күлдүң, 
Эсен болгун таяже, 
Көп кордукту көрсөттү, 
Жантайга жетсин убалым. 

 
М ө ө р к а н: 

 
Кой айдадым колотко, 
Кош көргөн жок кудайым. 
Жүлдүрөшүп бирге өскөн 
Бейли жакшы Болотко, 
Кош көргөн жок кудайым. 
Жытыгышып бирге өскөн, 
Көөнү жакшы Болотко. 
Сайдан өрдөк учурбас, 
Сарала туйгун кушуңду, 
Сайга чыгып салбассың. 
Мен кеткен соң сен — Болот, 
Төрт күнчүлүк алыс жол, 
Бир кайрылып барбассың. 
Көлдөн өрдөк учурбас, 
Көк ала туйгун кушуңду, 
Көлгө чыгып салбассың. 
Мен кеткен соң сен — Болот, 
Үч күнчүлүк алыс жол, 
Бир кайрылып барбассың. 
 

Ошентип, экөө алым сабактап зарданышып кайра, кайра ырдашып көп ыйлашты. 
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МӨӨРКАН ЖАНТАЙГА БАРГАНДАН КИЙИН БОЛОТТУН 
ЖАНТАЙДЫН ҮЙҮНӨ БАРГАНЫ 

 
Мөөрдү узаткан соң жетинчи күндө Болот көк ала атын минип, Жантайдын үйүнө барды. 

Барса үйүндө Жантай жок экен. Үч күн жатты, үч күн өткөндөн соң Мөөр: «Жантакең сизди 
ачууланып өлтүрүп койбосун, кайткын» — деди. 

Болот бери бир күнчүлүк жерге келип, жатып алды. Ошол жерде ыйлап жатыр эле, 
Жантай куш салып жүрүп жаткан жеринде үстүнөн чыкты. Жантаи айтты: «кайда барасың» — 
деди. Болот: «сиздикине барам» — деди. «Барсаң жүргүн» — деп, ээрчитип 
алып келди. Аттан түштү, Жантайдан мурун үйгө жүгүрүп кирип кетти. 

Буга Жантайдын ачуусу келди, бул менден мурун неге кирди деп койнундагы кылычын 
сууруп алды. Анда Мөөркан Жантайдын колунан кармап калды. 
«Жалгыз жүргөн адамды өлтүрүп койгонуңуз уят эмеспи” - деди. Бул Болотту өлтүрүп койсом 
Мөөркандын көңүлүнө кетип калар бекен деп, кылычын кайта кынына салды. 

Анда Жантай айтты: — «Мөөрдү узатканда «мен калдым, сен кеттиң» деп кошуп ыйлап 
жаткан сен белең» — деди. Анда Болот: «мен элем» — деди. «Ошондо Мөөрдү кандай деп 
коштуң, эми мага айтьш бергин» — деди. Анда Болот Мөөрдү карады, ырда дегендей көзүн 
кысты. 

Б о л о т ушундай кылып ырдадым эле деп, ырын баштады: 
 
Коконду чаап эл алдың,  
Короолоп жерге таш жыйганда, 
............................................ 
............................................ 
Ташкенди чаап эл алдың, 
Таш казан ойноп жүргөндө, 
............................................. 
............................................. 
Көңүлүңө алба сөзүмдү, 
Көңүлүңө алсаң сөзүмдү, 
Жантаке, 
Кайтаргын Мөөрдү өзүмө. 
 
 
ЖАНТАЙДЫН АЧУУСУ КЕЛГЕНИ 
 

Ошондо Жантайдын дагы ачуусу келип, кылычын сууруп алды. Анда Болот: — «Жантаке, 
коё тур, бирэки ооз сөзүм калдьк Андан кийин чаап өлтүрсөң мейли» деди. Жантай — «эмесе 
калган сөзүңдү айтып бүтүргүн, азыр сени өлтүрөмүн эми өлгөнүң» — деди. 

 
Б о л о т: 

Жекенди чаап эл алдың. 
Желелеп жерге таш жыйып, 
................................................ 
Жетилген Жантай сен алдың, 
Жер кучактап мен калдым. 
Көңүлүңө алба сөзүмү, 
Көңүлүңө алсаң сөзүмү, 
Мөөрдү кайтар өзүмө. 
Кытайды чаап эл алдың, 
............................................ 
............................................. 
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Кылыктуу Жантай сен алдың, 
Кыйкырып ыйлап мен калдым. 
Көңүлүңө алба сөзүмү, 
Көңүлүңө алсаң сөзүмү, 
Жантаке — 
Мөөрдү кайтарып бер өзүмө. 
Ат боз атым такаңда, 
Сен Жантай — 
Акыретке барганда, 
Эки колум жакаңда — деди. 
 

Ошондо Жантай чал ушул кургурдун батасын  чал ушул кургурдун батасын алайын деди. 
Жантай Болотко  бир ат мингизип, бир куш  кондуруп, ага бир кыз алып берди. 
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Жаңыбай КОЖЕКОВ 
 

2. МӨӨР (Ж. Кожековдун айтуусунда) 
 

Мен, Кожеков Жаңыбай 1901-жылда Чоро элине барып, Болот менен таанышып калдым. 
Анда Болот 75 жаштан ашкан чал экен, бир көзү сокур экен. Мени үйүнө үч күн кондуруп, 
Семетей айттырды. Анын Ырыскул деген бир болушту билген уулу бар экен. 
Мен: «Болот аке! Мөөрканды айтып бериңизчи, кантип сакап1 болуп калдыңыз десем, анда 
Болот: — «Сакап болгонум да ырас, сүйгөнүм да ырас эле. Эмесе мен сага айтып берейин» — 
деди. Мөөр Чоң өтүк Адыл дегендин кызы, Адыл менин таятам, Мөөр менин таяжем эле. Мени 
кичинемден таятам багып чоңойтту. Мен өзүм таятамдын жылкысын багуучулардын башчысы 
болуп жүрүүчү элем. 

Шабдандын атасы Жантай баатыр жолоочулап бара жатып, Соң-Көлгө келип кыздардын 
сууга түшүп жатканын көргөн. Мөөрдүн чачтан башкасы полотнайдай аппак болуучу. Аны 
көрүп Жантай оолукту: «бул кимдин кызы? Мен ушуну аламын!» деп. Адылга киши 
жиберип зордук менен алмак болот. Мөөр «зордук менен мени Жантайга бермек болду, 
зордуктап алып кетмей болду, шордуу келип учурашып кетсин» — деп, атарга — мага киши 
жиберген экен. Айылга келсем чын экен. Жантайга бермек болуп, той кылып жатыптыр. Мен 
укуругума сүйөнүп ыйлап турсам, анда Мөөр улам-улам эшикке киши чыгарып каратып 
турган экен. Мөөр бир келинден мени чакыртып алды. Көшөгөнүн ичине кирип кучакташып 
ыйлап турсак, аялдар биз менен кошо ыйлап турганда, Жантайдын жигиттери туурдукту ачып 
карап турган экен. Ушуну менен экөөбүз элге-журтка маалим болуп калыптырбыз. 

 
Ак Мөөр, жалтылдаган саамайың, 
Ак Мөөр! 
Сар жылдыздай маңдайың, 
Ак Мөөр! 
Сары каймак, ширин балдайым, 
Сексенге чыккан чал менен 
Мөөржан, 
Сен кеткениң кандайың? 
 

М ө ө р: 
 
Ак кыяда кой калды, 
Болот! 
Аламын деп жүрчү элең, 
Алыска кетип баратам, 
Айрылдык Болот, бой калдың. 
Көк кыяда кой калды, 
Боке, көөнүңдө, 
Алам дечү элең, 
Көрүнбөс ыраак жолдордо, 
Көк мээ чал менен баратам, 
Көрбөйсүң мени Боке, 
бой калдың. 

 

1 С а к а п — ашык болуу. 
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Б о л о т: 
Ак Мөөр! 
Ыраагың менен жерге кир! 
Кои кечирдиң сал менен, 
Соодагер жүрөт мал менен. 
Срдуңа кантип таштадың, 
Кантип ээрчип барасың, 
Токсонго чыккан чал менен. 
Жылкы айдадым сал менен, 
Кербендер жүрөт мал менен. 
Кеиитип таштап кеттиңби, 
Бир сексенге чыккан чал менен. 
 

М ө ө р: 
Айтканың ырас Болотжан 
Тойдон томуктуу жилик эт жесем, 
Тоютум канбайт какбаш чал менен. 
..................................................... 
Томсорбо, Болот кейибе! 
Кой айдадың колотко, 
Кош көрбөдү кудайым, 
Коюн алышкан Болотко. 
Жылкыңды жайдың колотко, 
Кош көрбөдү кудайым, 
Жыпар жыттуу Болотко. 
 

Б о л о т: 
Орустан чыккан сөлкөбай, 
Улуту жакшы Мөкөбай. 
Азабың тартып олтурбай 
Артыңдан издеп барамын. 
Орустун жолу он күндүк, 
Жүрөрман атка бир күндүк. 
Бир күндүк жолдон тоспосок, 
Ак Мөөр унутуп калат миң күндүк. 
Кытайдан чыккан сөлкөбай, 
Кылыгы жакшы Мөкөбай. 
Кытайдын жолу кырк күндүк, 
Кылыктуу атка бир күндүк. 
Кыялың санап токтобойм, 
Ак Мөөр! 
Кыйналып издейм артыңдан. 
Бир күндүк жолдон тозбосок, 
Ак Мөөр! 
Кылыгың калат миң күндүк. 
 

М ө ө р: 
Айрылышта кенен жол, 
Арман кылба Болотжан, 
Ак сакал Жантай чал менен, 
Алыска кетип баратам, 
Айрылдым Болот эсен бол! 
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Толгонучтун кезен жол, 
Токсонго чыккан чал менен, 
Тозооруң тартып баратам, 
Томсорбо, Болот, эсен бол! 
 

Б о л о т: 
Жылкы ичинде чубарың, 
Сыздаттың Мөөр кумарым. 
Кагазга чийген тумарым, 
Как баш чал менен сен кеттиң, 
Какшаттың Мөөр кумарым. 
Кой ичинде Барагым, 
Койнуңда Болот мас болгон, 
Мөөржан! 
Кызгалдактай арагым. 
Кокуюң тартып айрылдым, 
Кош аман бол, Мөөр, карегим! 
 

М ө ө р: 
Кара-Балта, Кыр кечүү, 
Боке, кырдап кечтик алышка, 
Сексенде чал менен кетти деп, 
Кыйналба Боке, наалышка! 
Сокулуктун кыз кычүү, 
Боке, 
Ырдап кечтик алышка, 
Токсонго чыккан чал менен, 
Тозогуң тартып баратам, 
Томсорбо Болот наалышта. 
Кара бир тоону этектеп, 
Боке, Кабыш-Кытай салган жол. 
Кайрылып көрөр бекенмин, 
Какбаш чал менен баратам, 
Каралуу болуп келетам, 
Кантейин Болот, аман бол! 
 

Б о л о т: 
Эмесе кызыл тоону этектеп, 
Кыдыр бабам салган жол, 
Ак Мөөр! 
Кылыгың санап кыйналам, 
Кылчайып кайтып көргүчө, 
Кызыктуу Ак Мөөр аман бол! 
Кырмысы жоолук чалганың, 
Кылчайбай кетип калганың, 
Ак Мөөр, шайыдан жоолук чалганың, 
Сен Жантайды эле тандап калганың, 
Ак Мөөр, 
Жалынды ичке салганың. 
Ак Мөөр, 
Ичиңде калар арманың. 
Ак Мөөр, 

www.bizdin.kg



Ак кайың кездим тал издеп, 
Азапка калып айрылдым, 
Сен кеттиң Жантай чал издеп. 
Көк кайың кыйып, тал издеп, 
Көңүлүң бузуп кеттиңби, 
Көк ала сакал чалды издеп. 
 

М ө ө р: 
Болот! 
Көңүлүмө антип кеп салба! 
Алтындан чүкө, жез томпой, 
Болотжан, аралатып атпадың. 
Алаша жууркан ак шейшеп, 
Болотжан айкалышып жатпадың. 
Көк жоокер мылтык колго алып, 
Көк ала кулжа сүрүнөн, 
Болотжан, 
Көк тескейден атбадың. 
Көк ала шайы ак шейшеп, 
Бадишке төшөк, паз жастык, 
Болотжан, 
Көлпөрүшүп жатпадың. 
 

Б о л о т: 
Ак шайы жибек дүрүйө, 
Азабыңды тарттырдың. 
Алыска кеттиң чал менен, 
Ак Мөөр, 
Артыңда калсын дүнүйө. 
Көк шайы жоолук дүрүйө, 
Ак Мөөр, 
Көксөө чал менен сен кеттиң, 
Көргөнүм сендей болбосо, 
Мөөржан, 
Көңүлдө калсын дүнүйө. 
Себетке салган жүзүмдөй, 
Ак Мөөр, 
Сепкилиң айдын жүзүндөй, 
Азабың тартып жөн жүрбөй, 
Ак Мөөр, 
Издеп барам күзүндө. 
Ак Мөөр, 
Таттуулугуң, шириниң, 
Ак Мөөр, 
Табакка салган жүзүмдөй. 
Мөөржан, 
Тамагың айдын жүзүндөй. 
Ак Мөөр, санааңды санап чыдабайм, 
Мөөржан, 
Сагынсам барам күзүндө. 
Белиме түйгөн жүзүмдөй, 
Мөөржан, 
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Бетиң айдын жүзүндөй, 
Мен барам издеп күзүндө. 
 

М ө ө р: 
Болотжан! 
Андай дебей сабыр кыл, 
Аныктап сөзгө билиндик. 
Болотжан, 
Ар кимдин сөзгө илиндик. 
Болотжан, 
Калыпка куйган ок эле. 
Айрылып сенден алыска, 
Какбаш чал менен кетем деп, 
Кайгырбачы, Болотжан! 
Мөөрүңдүн капарында жок эле. 
Болотжан, 
Бир жазбай тийген ок эле, 
Болотжан, 
Сенден айрылып, 
Жантай чал күйөөм болсо деп, 
Менин санаамда түк да жок эле. 
Болотжан, 
Көкүрөккө тийген ок эле. 
Болотжан, сенден бөлүнүп 
Бөлөк жакты ойлонуп 
Бул өңдүү көксөө чал турмак 
Менин көңүлүмдө жок эле. 
 
 
 
 

Б о л о т:  
Ак Мөөр, 
Көңүлүң менен куруп кал! 
Мөөржан, 
Армандуу болгон баласың, 
Айтышкан жарың мен мында. 
Ак Мөөр, 
Ак сакал Жантай чал менен, 
Ак Мөөр, 
Алыска кетип каласың. 
Артыңда калган баламын, 
Азапка кыйын саласың. 
Ак Мөөр, 
Күйүткө туулган баласың. 
Ак Мөөр, 
Күйдүрүп чалга барасың. 
Күлпөтүң канбас төшөктө, 
Ак Мөөр, 
Күйүткө минтип саласың. 
Кызыктуу Ак Мөөр баласың, 
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Кызбагың канбас чал менен, 
Кылыгыңды санасам, 
Ак Мөөр, 
Кыйынга мени саласың. 
 

М ө ө р: 
Болотжан! 
Он эки мүчөң бошотуп, 
Болотжан, 
Солкулдабай сабыр кыл! 
Болотжан, 
«Таяже» деген сен болдуң. 
Тар төшөктө жанашып, 
Болотжан, 
Жата бер деген мен болдум. 
Таятаңдан жалтанбай, 
Койнума кирген сен болдуң. 
Мындай бир кокуй тарткыча, 
Ушунда, 
Колумду силкпей не болдум! 
Аман бол Болот карегим, 
Коюндаш жаткан мен болдум. 
Төр жакка жаткан сен болдуң. 
Төшөгүң салып жатканда, 
Жөн жатпаган эр болдуң, 
Эркелеткен мен болдум. 
Кайраттуу какбаш Жантайга, 
Кайрат айтар жок болду. 
Кайгыңды тартып баратам, 
Менин жаным күйүп чок болду. 
Эсен бол Болот эрикпе, 
Болотжан, капа болуп кайгырба, 
Кейибе Болот бел байла, 
Өзүмдөн кичүү Баржаке, 
Эмдиги жылы болжолу. 
Болотжан, 
Баржакеге жер жайла, 
Кайгырба Болот бел байла. 
Кагылайын Болотжан! 
Аркага чачым түйөрмүн, 
Аман бол Болот бу жерде, 
Алыска кетип баратам, 
Айкалышып төшөктө, 
Акылын сүйбөй бу чалды, 
Болотжан, 
Арманым тартып жүрөрмүн. 
Болотжан, 
Желкеге чачым түйөрмүн, 
Теңтушум элең Болот сен калдың. 
Сексенге чыккан чал менен, 
Жетелетип жүрөрмүн. 
Теңтушум сендей болгон жок, 
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Түн өткөн сайын күйөрмүн. 
Болотжан, 
Текечер тайды чаңданган, 
Теңтушум Болот айрылдым. 
Болотжан, 
Тегеренсин шум жалган. 
Болотжан, 
Кулжугач тоодо жаңданган, 
Курдашым Болот айрылдым, 
Куруп эле калсын шум жалган. 
 

Б о л о т: 
Ак Мөөр, 
Көйнөгүң жибек келени, 
Көрөөгөм кантип тың чалам, 
Курган көкүрөктүн аалымы. 
Ак Мөөр, 
Жоолугуң жибек келени, 
Ак Мөөр, 
Жоругуң санап чыдабайм, 
Кантемин шордуу жандын ааламы. 
Ак Мөөр, 
Оймоктой белиң бир тутам. 
Ак Мөөр, 
Ойлонгон сайын кан жутам. 
Ак Мөөр, 
Шакектей белиң бир тутам. 
Ак Мөөр, 
Санаган сайын кан жутам. 
Ак Мөөр, 
Оймогуң сынса мыктайын, 
Ордуңда жатып мен жалгыз, 
Ак Мөөр, 
Ойгонбой кантип уктайын. 
Шакегиң сынса мыктайын, 
Жалгыз калып төшөктө, 
Ак Мөөр, 
Санабай кантип уктайын, 
Кырбулуу кыя кесен жол, 
Курдашым Ак Мөөр эсен бол. 
Тескейди түшкөн кесен жол, 
Теңтушум Ак Мөөр эсен бол. 
Барармын Ак Мөөр күтөрсүң, 
Аркаңдан барсам күтпөсөң, 
Азапка Ак Мөөр түшөрсүң. 
Көңүлүм чыкпай тактабайм, 
Көөкөргө куйдум канымды, 
Теңтушум Ак Мөөр сен үчүн, 
Өлүмгө койдум жанымды. 
Арт жактан барам күтөрсүң, 
Күтпөсөң Ак Мөөр аман бол, 
Көрүнө тозок түшөрсүң. 
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Алып кел өбөйүн Ак Мөөр бетиңден, 
Кучактайын Ак Мөөр этиңден, 
Сороюн сунчу тилиңден, 
Жалтылдап тиктеп көзүңдөн, 
Сары оору дартка кез кылдың, 
Саргайттың Ак Мөөр өзүңдү. 
Бүлдүркөн окшош сабагың, 
Берирээк бол, Ак Мөөр жыттайын, 
Тетиги бүлкүлдөгөн тамагың, 
Ыйлаба, Ак Мөөр ыйлаба, 
Көзүңдүн жашы койнума. 
Айрылдым Ак Мөөр сенден мен, 
Аман бол, убалым кимдин мойнунда. 
 

Атаны ушундай да кызыкчылык болот экен деп, кабарын уккан катын ыйлап, үнүн угуп 
олтурган от жанындагы кемпирлер ыйлап, ушундай кызыкчылык экен деп баары ыйлап, бая 
ортодо жуучусу келин-кыздар дагы ыйлап, Жантай баатырдын жигиттери аны көрүп Жантайга: 
— «Жылкычы менен кучакташып ыйлап атат. Сурасак жээни имиш. Бул кара беттер уялса 
болбойбу, ушундай канчыкты эмине кыласың? Карап туруп сизди кордоп атканга камчы алып 
урсак деген элек. Алым-сабак кылып ырдап атса, баары ыйлайт. Кучакташкан экөөнү эки-үч 
катын араң айырды. Баатыр бул шермендени эмине кыласың» — 
деп, барган экен. 

Анда Жантай баатыр жигиттерин тилдеген экен: — «Бая келгенде укпадык беле, күйүп 
кетип баратканда айтпайбы. Бүгүн жаман күйүп жатат, эртең чок болот, бүрсүгүнү күйүп күл 
болуп өчөт. Балдар, укмаксан болгула! Көрмөксөн болгула» — деп, жигиттерин басып койду. 
Анан Мөөрдү Жантай үйүнө алып кетет. Төрт айга чейин күн, түн уйку жок, самап жүрүп 
сары оору болдум. Төрт айдан кийин өлсөм өлөйүн деп, Мөөрдү көрмөккө артынан Жантайды 
издеп бардым. Барсам Жантай үйдө жок, казакка кеткен экен. Мени билген жигиттер Жантай 
менен кетип калган экен. Айлындагы эл менин Болот экенимди билген 
жок. А күн жакшы конок болуп төшөккө бир жаттык. Таң аткыча кучакташып жаттык, Мөөр да, 
мен да ыйлагандыктан Жантайдын төшөгү суу болуп кетти. Кез-кезде ыйлап туруп бүгүн таң 
атпаса экен — деп коёбуз. 

Мөөркан: «Казак-кыргыз корккон чалдан кантип мени издеп коркпой келдиң? Мен деп 
келдиңби, жаныңды өлүмгө байлап» — деп, кучактап алып ыйлайт. Эртең менен Мөөр бүгүн 
баатырдын келер күнү деп, бир ичик баштап, бир сыйра кийим жана бир жамбы 
берди. Анан чыгып Жантайдын жолун тосуп жатып алдым. Жантай өлсө Мөөрдү кайра ала 
качып кетсем, деп кайра ойлоймун. Күн батардын алдында Жантай жигиттери менен өттү. 
Жантайдын аркасынан «көп болсо Жантай өлтүрөр, Мөөрдү дагы бир көрөйүн деп 
бардым. Эшикке кермесине түшүп атым байладым. Жантайдын астына салам айтып кирдим. 
Кирсем Мөөр менен Жантай чай ичип олтурган экен. «О, биздин 
Мөөркандын Болот деген жээни турбайбы? Мөөркандын төмөн жагына олтур» — деди. Анда 
өлүп кетсем мейли деп Мөөркандын тизесин баса олтурган экенмин. Жантай: — «Мөөркан, 
Болотжанга арактан куй» — деди дагы: — «Болот, баягы мен Мөөрдү алгандагы ырыңды 
ырдачы» — деди. 

Мөөркан: «Койчу эми, баатыр? жаш, боз бала болгонуң жокпу» — деди. — Жок, Мөөркан! 
уккум келет. Ырдасын — дейт. Арак ичип кызыганда Жантайды көздөй ырдап жиберген 
экемин. 

— Ырдайын Жантай эмесе, 
Ак Мөөргө келдим көрмөккө. 
Азабын тартып жүргүчө, 
Ой, Жантай, кулак сал, 
Ак Мөөр үчүн өлмөккө. 
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Асылдык жөнүң билейин, 
Асыл Жантай экенсиң. 
Бүгүнчө конуп жатайын, 
Ак Мөөрдүн күчүн берер бекенсиң. 
Ак Мөөрдүн күчүн аясаң, 
Асылдык жөнүң бекерсиң. 
Ак Мөөр үчүн келгемин, 
Мейли, 
Алмадай башым кесерсиң. 
Баатыр Жантай экенсиң, 
Бир күнү конок болоюн, 
Ак Мөөрдүн күчүн берер бекенсиң. 
Ак Мөөрдүн күчүн аясаң, 
Манаптык жолуң бекерсиң, 
Ак Мөөр үчүн келгемин, 
Менин башымды Жантай кесерсиң. 
Мартык жөнүң бекерсиң. 
 

Анан Жантай күлүп — Мен кең дарыя адам болом, мурун Болотжан алам деп жүрсө, анан 
кийин мен алсам, күйбөйсүңөрбү. Анын жөнү бар го. Тупадан-туура. Зордук кылып алып кетсе. 
Бар, келин-кесек жолдошторуңа барып мейманканага Болотжанды жаткырып кел! — деди. 
Эртесинде Жантай чал бир жакшы ат миндирип: «Болот, кой, эми мындан кийин көзүмө 
көрүнбө!» — деди. Ушуну менен кете бердим. 
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Абдраим  БОРОНБАЕВ 
 

3. МӨӨР (А. Боронбаевдин айтуусунда) 
 
Орус жаңы келип, Алма-Атага калаа орноп калган дешет болжолу. Анда Жантай баатырдын 
жаңы багынып жана абдан кары болсо да кадырлуу чагы. Мөөр Чоркок Чоро баатырдын 
(негизи калмак) уулу Адылдын кызы. Мөөрдүн башы ажырап, кыз бойго жетип жана өтө сулуу, 
даңктуу болгондуктан Жантай угуп көп дүйнө менен күйөөлөп келет. Мөөр эч кандай 
Жантайга барууну каалабайт. Максаты Адылдын жылкычысы жана бир тууган жээни Болотто. 
Бул жөнүндө Болоттун көңүлү ток, качан болсо да аламын деп тоодогу жылкыларды 
душмандан сактап жүрө берет. Демек, жылкыны ал кезде уулдун уулу, эр жүрөк, баатырлар 
кайтарчу. Жоо келип тийип кетсе ажыратып, ошон үчүн Болотту анчейин гана жылкычы деп 
ойлоо жарабайт. Чындыгында Мөөр дагы Болоттун эрдигин жактырып, элди баккан жээним 
ушул, мен жээнимден башканы киши деп ойлобоймун, ошон үчүн сүйөмүн да тиемин, атам 
Болотко берсин деп жүрчү экен. Бирок кокусунан Жантай баатыр барып аргасыздан 
Мөөрдү алмакчы болот. Анда Мөөр бир ай чамасында Жантайдын үстүнө кирбейт. 
Арачылардын сөзүн укпайт, тамак да ичпейт, табыттай катып соо жанын оору кылып жатып 
калат. Бул жөнүндө журт катуу кыйналды. Жантайга берели десе Мөөр болбойт, бербейли десе 
Жантайдан коркот. Айла кеткенде Анжияндан атайын молдо алдырып, Мөөргө билдирбей кант 
дубалап ичирген дейт. Чыпчаң бир айда Мөөр жеңе пеңеси жок эле өзү кийимин кийинип, 
Жантайдын жанына барып отурган дешет, бирок ошондо да жылкыдан Болотту алдырып 
күндүз-түн дебей коштошуп калалы деп көшөгөнү түшүрүп алып жата беришкен дейт. Анда 
Жантайдын жигиттери көрүп, Жантайга айтып барса — «Мейли Мөкөм иши кылып өзү көзүмө 
көрүнсө болду» деп коёт дейт. Ошентип, таш өбөк салып жатып Мөөрдү алып кайтарда 
Мөөрдүн Болотко айткан сөзү: 
 

М ө ө р: 
 

Кой кайтардың колотко, 
Кош көрбөдүң кудайым, 
Коюн алышкан Болотко. 
Жылкыңды жайдың колотко, 
Эр көрбөдүң кудайым, 
Жыт алышкан Болотко. 
Ак таяк кыйдың тал менен, 
Айылдан кабар албастан, 
Ат бастырып барбастан, 
Адырда жүрдүң мал менен, 
Арманда кетип баратам, 
Аксакал Жантай чал менен. 
Күнгөйгө баккан мал менен, 
Күйүттө кетип баратам, 
Көксөө Жантай чал менен. 
Укурук кыйдың тал менен, 
Убара болдуң мал менен. 
Убайым тартып баратам, 
Улуксуган чал менен. 
Кеминдин башы сал менен, 
Кербендер өтөт мал менен. 
Кейиште кетип баратам, 
Кемшейген Жантай чал менен. 
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Соң-Көлдүн башы сал менен, 
Соодагер өтөт мал менен, 
Солкулдап ыйлап баратам, 
Соолгон Жантай чал менен. 
Ак кууга кушуң салдырдың, 
Ак жибек боосун чалдырдың, 
Айнектен тунук Мөөрүңдү, 
Ак сакал чалга алдырдың. 
Аман бол Боке каңгырдың, 
Көк кууга кушуң салдырдың, 
Көк жибек боосун чалдырдың, 
Көңүлү бирге Мөөрүңдү, 
Көксөө чалга алдырдың. 
Кош эми Боке, каңгырдың, 
Жолборско жолуң чалдырдың, 
Жоругу жакшы Мөөрүңдү, 
Жорудай чалга алдырдың, 
Жоголдуң Боке каңгырдың, 
Суу аралдын суу кечүү, 
Суу турбаган шум кечүү, 
Сур жылкың андан кечпесин, 
Сулуу Мөөрүң кеткен соң, 
Сурак салып жетпессиң. 
Ийри суунун таш кечүү, 
Имерсең жылкың кечпесин, 
Иримден салып жетсеңда, 
Издеген Боке жетпессиң. 

 
Б о л о т: 

 
Күкүк тилдүү күн жүздүү, 
Күндө көрсөм жылдыздуу. 
Күн чырайлуу жамалды, 
Күйүттүү Жантай чал алды. 
Күсөгөн менен табамбы. 
Акак тилдүү ай жүздүү, 
Айда көрсөм жылдыздуу, 
Ай чырайлуу жамалды. 
Ак сакал Жантай чал алды. 
Арзыган менен табамбы. 
Кайчы кулак кара атты, 
Капталда кармап минбедим. 
Карыганда Жантайдын, 
Кайгыртарын билбедим. 
Кайгыртарын билген соң, 
Калкыңдан чыкпай жүрбөдүм. 
Кадырлуу Мөөрдөн айрылып, 
Кайгысын тарттым дүйнөнүн, 
Карыган Жантай чал менен, 
Кай жакка кеттиң сүйгөнүм. 
Топчу кулак тору атты, 
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Тойдо кармап минбедим. 
Токсондогу Жантайдын, 
Томсорторун билбедим. 
Томсорторун билген соң, 
Буга окшогон бир жандын, 
Боорун жара тилбедим, 
Тобумдан чыкпай жүрбөдүм. 
Толмочум Мөөрдөн айрылып, 
Тозогун тарттым дүйнөнүн. 
Токсондогу чал менен, 
Кай жакка кеттиң сүйгөнүм, 
Кыйгак кулак кызыл ат, 
Кыяда кармап минбедим. 
Кызы талак Жантайдын, 
Кыз аларын билбедим. 
Кыз аларын билген соң, 
Кыйынсынган Жантайдын, 
Кылычтап боорун тилбедим. 
Кыз Мөөрүмөн айрылып, 
Кыйноосун тарттым дүйнөнүн. 
Кыраан Жантай чал менен, 
Кай жакка кеттиң сүйгөнүм. 
Короо толгон коюмдун, 
Козусу калды куйруксуз. 
Койнумдагы Мөөрүмдү, 
Кордодуң гана Жантай буйруксуз. 
Адырда баккан миң койдон, 
Ак токту калды куйруксуз. 
Айлымда жүргөн Мөөрүмдү, 
Азгырдың Жантай буйруксуз. 
Такыям бермет жоктугу, 
Ак Мөөрүмдөн айрылдым, 
Таалайымдын жоктугу. 
Торпудан оттойт бир жылкы, 
Доңуз болуп кошкуруп, 
Доого кетсин бир жылкы. 
Толмочум Мөөрдөн айрылып, 
Дозокко салдың шум күлкү. 
Адырдан оттойт бир жылкы, 
Арамга кетсин миң жылкы, 
Ак Мөөрүмдөн айрылып, 
Азапка салдың шум күлкү. 
Торудан айгыр салбаган, 
Тогуз байтал айдатып, 
Топудай кебез байлатып, 
Тоюмду жүктөп барбаган, 
Атама жетсин убалым. 
Ак Мөөрүм эми аман бол. 
Азабым аштай кайнатып, 
Акыреттик курбалым, 
Айрылышып турамын. 
Тогуз жылга унутпай, 
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Толгонуп алым сурагын. 
Азоодон айгыр салбаган, 
Алты байтал айдатып, 
Аяктай кебез байлатып, 
Актыгына барбаган, 
Атама жетсин убалым. 
Акыреттик Мөөрүмөн, 
Айрылышып турамын. 
Алты жылга унутпай, 
Айланып алым сурагын. 
Кокондун үстү жаман жол, 
Коюндашып жатканча, 
Кол кармашып тапканча, 
Кош эми Мөкө аман бол. 
Алайдын үстү жаман жол. 
Айланып издеп тапканча, 
Айкалышып жатканча, 
Айнегим Мөөрүм аман бол. 

 
Мына бул түрдө ыр менен көшөгөнүн ичинде экөө айтышып коштошот. Чындыгында 

Болот Адылдын гана эмес бардык айылдын малын (жылкысын) жоо, душмандан сактап жана 
жортуулга келип жылкы тийип кетүүчүлөрдү күн сайын жезекчиге чыгып байлап келип турган. 
Болот баатыр экинчи тараптан Адылдын бир тууган жээни болгон, жаш жолборсту ою менен 
коё берип, көпчүлүк эл тегеректеп үйдү курчап, кубаттап турушту. Жантай андыктан аны 
Мөөргө зордукчу болду дешип, күбүр-шыбыр эмес, көрүнөө эле толкуса да, Мөөрдү алды да 
кетти дейт. Болот баатыр бир жылдан кийин атайылап жалгыз аттанып, Мөөрдү 
сагынгандыктан куса болуп Чүйгө жөнөдү. Бирок Жантай үйдө жок, Алма-Атага кеткен. Алты-
жети күн Болот баатыр Мөөрдүн ызат сыйын көрүп, бир кыйла (куржун толгуча) дүнүйө кийим 
кече алып кайтат. Жантайдын айлынан түшчүлүк жолго келсе алдынан бир 
жасоол өңдүү жигит кез болуп, Болоттун атын жыгып минмекчи болду. Ал Жантайдын 
жигитинен экен. 

Жантай баатыр келе жатат деп Мөөргө мурун барып кабар салмакчы экен. Ал жерден 
жасоолдун өмгөктөткөнүнө Болот баатыр болчубу? Жантай эмес олуянын жигити болсоң да 
мына эмесе деп жыга чаап эсин оодарганча уруп, жанын кашайтып, кайра эс алдырган соң 
назбай берип (сунуп) элдешип, баягы жасоолго бир нечесин берип (чепкенин жапкан дейт) дос 
болушуп, ал жасоолго Болот барлык сырын айткан соң, кайта үйүнө алып барып кондурду дейт. 
Чынында Болот ойлогон: эми мынча келип бир топ күн жатып Жантай жокто уурудан бетер 
кылмыштуу кишидей болуп качып кеткеним жарабайт, кандай да болсо да Мөөр менен 
Жантайдын бир отурганын көрүп, Жантайга тийиштик кылып кетейин деген жалындуу жүрөгү 
менен Болот кайта айылга барып алиги досуна конуп калды. Эртеси эрте Жантайдын үйүнө 
кирип бара жатса эшигиндеги сакчысы киргизбеске кармады эле, бирок эки сакчыны эки жакка 
түртүп жиберип үйгө кирип барды. Жантай акырайып карап: — Ой, сен, сакчыга бой сунбай 
жаланып, ызырынып кирген кимсиң? — деп караса, баягы өзү көргөн күйдүргү Болот. Ой, 
кысталак, ажалың айдап келген экенсиң. Сенин дартың өтпөдү беле — деп, керегеде 
илинүү турган кылычын алып, Болотту чабамын дегенде Мөөр тура калып кылычты кармап: 

— Кой баатыр! Чегирткеге бычак суурбаңыз. Мен тирүү турганда алда качанкы бир 
жаштык болуп кеткен ишти кек аласызбы — дегенде Жантай: — Алда 
Мөкө ай, деп тим болгон. Бир кыйлага унчукпай отуруп Жантай баатыр Болотко сөз айтып 
калды: 

—Ой Болот кул! Баякы мен Мөөргө күйөөлөп барып жатканда сен эмне деп ырдадың? 
Айтып бер, болоосо башыңды бары бир чаап алам — деди. 
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Анда Болот төкпөй-чачпай ырдап берди да Мөөргө учурашканы келгендигин айтып, 
Жантайга карата төмөнкүдөй ырдаган: 
 

— Баатыр Жантай угуп тур, 
Падыша болсоң кечерсиң. 
Падышалык кылбасаң, 
Башымды туура кесерсиң. 
Кандык кылсаң кечерсиң, 
Кандык жайың болбосо, 
Кара башым кесерсиң. 
Анык буруп көөнүңдү, 
Азгырдың Жантай Мөөрүмдү. 
Акыретте тең болсом, 
Табармын сенин өөнүңдү. 
Марттык кылсаң эми бер, 
Ээрчитип кетем Мөөрүмдү. 
Казакты чаап эл алдың, 
Касташкан жоодон кек алдың. 
Кадырлуу сулуу Мөөрдүн, 
Кадырын мурда мен алдым. 
Кайрылышар кезимде, 
Карыган Жантай сен алдың. 
Кайгырып күйүп чок болуп, 
Капа болуп мен калдым. 
Жеткен жерден кек алдың 
Жети жашар Мөөрүмдү, 
Жетелешип жүргөндө, 
Жетелеп жүрүп мен алдым. 
Жетелешип жүргөндө, 
Жетиктик кылып сен алдың. 
Жер кучактап мен калдым. 
Кытайды чаап эл алдың, 
Кырсыккан жоодон кек алдың. 
Кызматын көрөр кезимде, 
Кыянат Жантай сен алдың. 
Тору жорго минип боздоттуң, 
Тобурчак чаап коштоттуң, 
Толмочум Мөөрдөн айрылтып, 
Тозоктуу Жантай боздоттуң. 
Аргымак чаап коштоттуң, 
Ак жорго минип боштоттуң. 
Ак Мөөрүмдөн айырылтып, 
Ант урган Жантай боздоттуң. 
Ак шайы кийген белсенип, 
Ак тукаба теңселип, 
Айлыңда жүрдүң булактап, 
Ак сакал Жантай чал менен, 
Алыска кеттиң ыраактап. 
Акыретке барганда, 
Эр Жантай сени минермин, 
Ак эшектей кулактап. 
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Көк шайы кийдиң кылактап, 
Көк тукаба кылактап. 
Көк ала сакал чал менен, 
Көз көргүс кеттиң ыраактап. 
Көрүнсөң сени минермин, 
Көк эшектей кулактап. 
Кабар ал Жантай капамдан, 
Кадам койсоң бейишке, 
Кармармын сени жакаңдан. 
Тең болуучу бир жай бар, 
Теңдикти берчү кудай бар. 
Жеткирбес жайың сурай бар. 
Жолуңду тосуп турамын, 
Жоопту сенден сурармын. 

 
дегенде Жантай бир далайга унчукпай туруп: — ой, атаңдын көрү кул келчи бери быякка өт — 
деп, жанына олтургузуп эшиктеги жакшы жигиттерин чакыртып, Болотко чоң ыраазы болуп, 
элди жыйнатып, күлүк ат баштаган тогуз ат берип, мындан кийин келбей жүрчү, эптеп бир 
катын алып алгын деп баягы тогуз атка кошуп көп дүйнө менен жөнөткөн — дейт. Болот көп 
олжо менен үйүнө келип, бир катын алып, өмүрү өткөнчө көзү сокур болгондо да эшиктен 
келин-кесек кирип келгенде «мындай келчи, атабайым» — деп колун кармап туруп, бу дагы 
Мөөрдүн колундай эмес экен деп койчу экен. 
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Асылбек ЭШМАМБЕТОВ 
 

4. АК МӨӨР (А. Эшмамбетовдун айтуусунда) 
 

Илгери сарбагыш уруусунан Карабектин кан Жантайы деген болгон. Карып калган чагы, 
жашы 63-65дерде кези болот. Ал элден Жантайдын өкүмү айрыкча Тянь-Шань элине кыйын 
болот,— «Таанысаң Тынаймын, тааныбасаң кудайыңмын» — деген ошол элде айтылат. 
Бир күнү Жантай жигиттери менен келе жатып оолугат: 

— Эй жигиттер, мен карып калдым, 70ке жакындап барып калдым, өлсөм жалгыз 
арманым кетмек болду, төрт эле катын алып калдым, ушул бир кетээримде жаңы төшөк жыттап 
кетсем арманым жокко дечү элем, мага бирөө 14—15 жаштагы кызын береби же бербейби дейт. 
Анда бир кошоматчы жигити айтат, — «Аа баатыр, сизге керек болсо өзүңүздү баргызып убара 
кылбай эле үйүңө алып келип бербейби — дейт. Анда Жантай айтат: 

—Эмесе силердин кабарыңарда барбы, жакшы сулуу кыз кайда, кайсы элде бар экенин 
билесиңерби? — дейт. Анда баягы жигити айтат: 

—Баатыр, Ак-Талаа деген жерде, Чоро дегең элде Адылбай деген бар дейт, анын жалгыз 
Ак Мөөр деген кызы бар, ошонун кабарын катуу угабыз, ошончо жерден, алда кайдагы элден 
атагы ушул жакка чейин угулган кыз оңой кыз дейсиңби баатыр, ошого барсак боло, сизге 
беретко, коломбайды колум билет кылбайсызбы — дейт. Анда Жантай: 

—Ырас айтасың, ошол Адылдын кызы Ак Мөөрдүн кабарын мен да угуп жүрөм, ошого 
баралы — дейт. Кеминден 5—6 жигит алып Ак-Талаага жол тартат, Ак-Талаага жакындап 
калган убакта бир чоң жол менен кетип баратса баягылардын алдынан бир торпок минген 13—
14 жаштагы бир бала торпоктун үстүнө бөктөп алып жол менен үңүлдөп ыйлап келе атат. 
Караса баланын бир жак капталы баткак, ылай, бети башы да топурак болот. Жолдон чыккан 
эл: — «Эй бала эмне талаада жалгыз ыйлап келе жатасың» — дейт. Анда бала тигилерге ызалык 
түр менен — баякта атасынын көрү, байталдар, байталдар — деп, ыйлаган бойдон өтүп кетет. 
Бул балага эмне болгон, байталдан жыгылганбы, же байтал тээп алганбы деген ой менен эл кете 
берди. Алдында кичинекей кыр бар экен, ошону ашып барса ар жагында чаканыраак көл бар, 
ошол өлгө өңчөй байдын кыз-келиндери сууга түшүп жаткан кези болот. Көрсө, баягы торпогун 
минип көлдү жээктеп кыңылдап ырдап келе жаткан баланы көпкөн келин-кыздар кармап алып 
торпоктон оодарып алышып, сууга башын матырып, киймин чечишип, айыл апасынын баарын 
көрүп, анан коё, берген экен. Тиги бала ошол келин-кыздардан ыза болуп сөгүп «байталдар» 
деп айткан кеби ошол экен. Аңгыча атчан элди көрүп, келин-кыздардын баары ыргып чыгып 
кийимдерин кие башташты. Суу болуп калган этке шашканда шайы көйнөк кийилбейт экен, 
көйнөктөрү муштумдай болуп чогулуп кыздардын жонунда калат. Ошондо көлдүн ичине бир ак 
жуумал, кара көз, кара чач келбеттүү бир кыз чачын суунун үстүнө жайып олтура калат. 
Беркилер жетип барат да бир жигити атчан туруп мындай дейт: — «Эй кыз, уят эмеспи 
жылаңач көлгө олтуруп алганын, турбайсыңбы, киймиңди кийбейсиңби» — дейт. Анда баягы 
көлдөгү кыз айтат: — Менден мурун туруп киймин кийген кыздар тигине, баарынын 
көйнөктөрү жонунда, ыштандары колунда, көрүнбөс жерлери көрүнүп калды. Андан көрө мен 
сиздерге көрүнбөйүн деп абийир сактадым эле эмесе жалгыз мен калсам болуптур, өзүм эле 
барып киймимди киейин деп баягы кыз туруп, шашпай басып келип кийимдерин киет да берки 
атчандарды карап мындай дейт: 

— Бул атыңардын түрү, тебетейиңер, кебетеңер башка эл окшойсуңар, кайдан келе 
жатасыздар, кайсы эл болосуздар? — деп, такылдап сурай калат. Анда бир жигит айтат,— 
ботом мынчалык бышык экенсиң, өзүң ким дегендин кызы болосуң дейт, анда баягы кыз 
айтат,— мени билбесеңиздер ушул элде Адылбай деген бар, ошонун кызы Ак Мөөр деген мен 
болом — дейт. Анда атчан турган жигиттер, — «ай кыз болбосо койсун, айткандай эле бар экен, 
муну алган кишинин арманы болбос» деп шыбырашат да бирөө айтып калат: — Кыз, Жантай 
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баатыр деген чыккан, далайды жыккан, кабарын казак, кыргыз уккан, ошонун кабарын укчу 
белеңиз — дейт. 

Анда кыз: — ии, баатырды укчу элек, бирок көрө эле элек — дейт. 
Анда жигит: — «Ошол атагын ар ким алыстан уккан, атаң Адылды самап чыккан баатыр 

Жантай мына бул киши болот» — дейт. Анда кыз: — «жакшы болуптур, эмесе биздин үйгө 
барсаңыздар, тээ тиги жайнаган он үй, аркы четиндеги жалгыз тигилген чоң үй ошол биздики, 
бара бериңиздер» — дейт. Эл барып Адылдыкына түшүп калышат, кыз ал үйгө барбайт. 

Анткени кыз Адылдыкы болгон менен Адылдын агасынын колунда өскөн, ошондуктан кыз 
берки өз үйүндө болот, арадан эки, үч күн өтөт, бир күнү кечке маал чай ичип олтурушат. Адыл 
Жантайдан сурап калат, эй, баатыр, карып калганда келип калыпсыз, келчи эмес элеңиз. Эмне 
иш менен, кандай жумуш менен келдиңиз, алымыңыз болсо айта олтуруңуз, өзүмдө болсо 
өзүмдөн камдайын, өзүмдө жок болсо элден камдайын, буюм тайымыңызды айта отуруңуз 
дейт. 

Анда Жантай мындай дейт: — «Мырза, Адыл бий, аттанып карып калганда, жетимишке 
жакындап барып калганда, келип отурам, алыста туруп Ак Мөөр деген кызыңдын кабарын 
катуу уктум, ошону каалап үйдөн чыктым. Берсең алып кетем, бербесең кайтып кетем, ошого 
төркүлөп келип олтурам» — дейт. Анда Адыл: — «аттигиниң, баатыр жаман жерден кармадың, 
эки агайин киши элек, ортобузда өскөн жалгыз эрке кызыбыз эле, жаманга барасыңбы, 
жакшыга барасыңбы деп ыктыярды өзүнө бердик эле, кайыр баатыр, эми болбостур. Мен да 
жигит берейин, сен да жигит бергин, менин жигиттерим кыз менен сүйлөшсүн, сенин 
жигиттериң сыртынан барып тыңшап турсун, кокус кыз макул болбой койсо бузуп койдуң 
дээрсиң. Баатыр, кыз макул десе алып кет, жок десе таштап кет» — дейт. Буга макул болуп, 
жигит жиберишет. Жантайдын жигиттери келип боз үйдүн сыртынан тыңшап турушат, эмне 
деп айтаар экен деп. Адылдын жигиттери кыздын жанына келип олтурушат. Бирок кыздан 
сүрдөгөндөй Адылдын эки жигити сен айт, мен айт болушуп бирин-бири тизеге түртүшкөнүн 
кыз байкап калат. Аңгыча Мөөр бул кабарды угуп калган,— «Жантай сага келиптир» — деген 
сөз, бала-чакага, катын-калачка тарап калган. Мөөр — «и булар ошого келишти го» — деген ой 
менен: — «и мырзалар, эмнеге келдиңер, жумушуңар болсо, уялбай, тартынбай эле айта 
бергиле, бир иш менен келгенсиңер го» — дейт. Анда бир жигит Мөөргө карап: — Мөөржан, 
Жантай баатыр деген чыккан, далайды жыккан, сага келиптир алам деп атайын өзү. 70ке 
жакындап барган киши, жер таянып карган киши, сенден мурда төрт катын алган киши, сени 
менен бешөө болмок болду, барам десең барам де, жок десең жок де 
дейт. Анда Мөөр мындай ойлойт «өзү Карабектин кан Жантайы болсо, мен барбайм деген киши 
кан башы менен кол сунса мен моюн сунбасам мага текебер деген ой менен Мөөр айтат: андай 
эмес мырзалар, ал өзү чоң атамдай болгон киши болсо, мен болсом торго түшкөн куш болсом, 
ал киши кан башы менен кол сунса мен моюн сунбасам мага текебер болбойбу, элди 
жыйнатып, атамды кыйнатып эмне кылмак элем. Кыз, куш, төө — баары бирдей экен го, 
жаманды да тандабайт, жакшыны да тандабайт, мен барбайм десем зордуктап да болсо алып 
кетет. Менин бакты-таалайым ошол чалда болсо кантмек элем, мен макулмун, барып 
сүйүнчүңөрдү алгыла» — дейт. Жигиттер келип Мөөр макул болду деп сүйүнчүсүн алып калат. 
Анда Жантай: — «кайта-кайта эле келе бермек белем, эми эле алып кетем», —деп ошол 
жактагы бий-болуштарга кабар айтып 40 бээни өткөрүп тоюн союп калат. Мөөр кетерине көзү 
жетет да бир жеңесин чакырып алып:     «эми кете турган болдум, баягы Болот жээнди 
чакырткыла, кетеримде бир көрүшүп калайын» дейт. Жеңелери Болотко бир жигитти чаптырат. 
Болот өзү Жумгалдык, ошол Адылдын жээндеринен болот, ал ошол Мөөрдүн айынан 
таякесинин жылкысын багып жүрөт. Мөөр Болотко тиймек, Болот Мөөрдү алмак. Экөөнүн 
убада шерти бар. Жигит барып Болотко айтат: — «Мөөр кеткен жатыр, Жантай келип алган 
жатыр, тоюн союп, үй-кечесин камдап жатыр, Мөөр сага жиберди келсин деп, кетээримде 
көрушүп коштошуп калам дейт» — деп айтат. Ал кабарды уккан Болот жылкысын ээн таштап 
сабаган бойдон келатат. Болотту көрүп бир жеңеси Мөөргө барып шыбырайт. Анда Мөөр: — 
«алып келип көшөгөгө киргизип жибер» — дейт. Башында сырын билген жеңелери: — өлүксүз 
Болот, кыздан ажырадың эми, эмне болсоң ошол бол» — деп, көшөгөгө Болотту киргизип 
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жиберишет. Кирип келип эле Мөөрдү басып ыйлап калат, Болот ажыраганын билет. Анда Мөөр 
айтат: —«кош Болот, тагдырдын жазуусу ушул экен, кудай сени мага, мени сага кошкон жок, 
ажыраштык экөөбүз, адам болсоң жакшы жерден катын ал. Бир алты байтал айдатып, акактай 
кебез байлатып, ага-иниңе айтып куда болуп койсоң да мындай болбойт эле, кош Болот» — деп, 
кундуз тебетейин баса кийип Мөөр ыйлап калат. 

Ошондо Болот Мөөрдүн ыйлаганын көрүп, ал да токтоно албай көзүнүн жашын жеңи 
менен аарчып: — «атаңдын оозун урайын Жантай менин катынымды тартып алдыбы, акыретте 
сени карап тур» — деп, ыйлаган бойдон эшикти көздөй жөнөйт. Ошондо Мөөр Болотту кайра 
чакырып: — ай, кайран Болот боздоттум ээ, тагдыр ушул экен, кантем — деп, Болотту бекем 
кучактап, кыздардын арасынан Мөөр арман кылып айтканы: 
 

— Кош Боке коюңду жайдың колотко, 
Корооңо чалды жолотпо. 
Кош көргөн жок кудайым, 
Коюн алышкан Болотко — 

 
десе, Болот Мөөрдү бекем кучактап ыйлап «коюң менен мени кордук бол десеңчи» десе, 

 
М ө ө р: 

Жылкыңды жайдың колотко, 
Жетимиште чалды жолотпо. 
Жыт алышкан Болотко, 
Жыт алышкан Болотко десе, 

Б о л о т: 
Жылкың менен мени жылас бол десеңчи, 
кош-кош, кош. 

Анда М ө ө р: 
—Жолборско гана изиң чалдырдың, 
Жолдошуң сулуу Мөөрдү, 
Куда бол десем болбостон, 
Жорудай чалга алдырдың, 
Жолоочу кетти түбөлүк, 
Жолдошум Болот каңгырдың десе. 

Б о л о т: 
Атасынын оозун урайын, Жантай 
Жору эмес эле бүркүт турбайбы, сенден 
айрылдым кош, кош, кош. 

М ө ө р: 
Илбирске изиң чалдырдың, 
Ичимди жаман жандырдың. 
Илгери алчу Мөөрдү, 
Итейген чалга алдырдың. 

Б о л о т: 
Жантайдын колуна ок тийсин, 
Ит эмес илбирс экен илип кетти. 
Кантейин, кош, кош, кош, 
Сенден айрылдым. 

М ө ө р: 
Карышкырга изиң чалдырдың, 
Кантейин ичти жандырдың. 
Качанкы алчу Мөөрүңдү, 
Калпактай чалга алдырдың. 
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Качан бир көрөм ким билет, 
Кайгыртып Болот, айрылдың — десе анда 

Болот: 
— Атасынын оозуна жин, кантейин, Жантай 
Калпак эмес каман турбайбы, сенден айрылдым. 
Кош, кош, кош 

Мөөр: 
Алты байтал айдатып, 
Аяктай кебез байлатып, 
Алыгың десем болбодуң, 
Айрылдың Болот жолдошум. 
Соң-Көлдүн башы тал менен, 
Соодагер өтөт мал менен, 
Солкулдап ыйлап баратам, 
Соолгон Жантай чал менен. 
Кең-Колдун башы тал менен, 
Кербендер өтөт мал менен, 
Кейип ыйлап баратам, 
Кеминдик Жантай чал менен. 
Укурук кыйдың тал менен, 
Болот убара болдуң мал менен, 
Улуп уңшуп баратам, 
Улуксунган чал менен — десе 

Б о л о т: 
Улук болсо да мен барганда Жантай 
уктап калса болду го — кош, кош, кош, кош. 

М ө ө р: 
Ата-энем кылды арманда, 
Кор кылды мени жалганда. 
Жаш башым кантип чыдайын, 
Жарамсыз чалга барганда. 
Жарашып ойноп күлөөргө, 
Жаш Болот калдың арманда — десе 

Б о л о т: 
Атасынын көрүнө, Жантай жок болсо экен мен барганда кош, кош, кош — деп ыйлайт. 

Анда Болот ойлойт. Мөөр минтип ырдаганда мен да ырдап калайын, Жантай  баатыр ызаланса 
экөөбүздү кабатыбыз менен мууздап кетээр, ызаланбаса дагы көрөрмүн деген ой мене Мөөрдү 
бекем кучактап, Болоттун айтып турган жери: 
 

Б о л о т: 
- Кырдан оттойт бир жылкы, 
Кырылып кетсин миң жылкы. 
Кыз Мөкөм сенден айырган, 
Жантайдын кыйноого кетсин үй-мүлкү. 
Тоодон оттойт бир жылкы, 
Топтошуп турат миң жылкы. 
Тоту куш сенден айырган, 
Токсондогу Жантайдын, 
Тозоко кетсин үй-мүлкү. 

 
Алты байтал айдатып, 
Аяктай кебез байлатып, 
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Алайын десем болбогон, 
Атама жетсин убалым. 
Айрылдым го чын эле, 
Айланы кандай кыламын. 
Асылым Мөөр аман бол, 
Аргасыздан чыдадым. 
Алыска кетип барасың, 
Анда да канбайт кумарым. 
Жети байтал айдатып, 
Жетелеп кебез байлатып, 
Куда бол десем болбогон, 
Жээниңе жетсин убалым. 
Жеримден кетип барасың, 
Кантейин, жетимден бетер чыдадым. 

 
Тогуз байтал айдатып, 
Башына топудай кебез байлатып, 
Алалбай калдым өзүңдү. 
Армандуу жашым төгүлдү, 
Кеттиңби Мөөр боздотуп, 
Келтирер бекен кезиңди. 

 
Кеминдеги Жантайдын 
Келээрин мен билбедим. 
Келээрин мен билгенде, 
Сени керек кылбай жүрбөдүм. 
Кеттиңби Мөөр боздотуп, 
Кейишке салдың сүйгөнүм. 

 
Алыстагы Жантайдын, 
Алаарын мен билбедим. 
Айрылаарды билгенде, 
Ашык болбой жүрбөдүм. 
Алыска кетип барасың, 
Аман болгун сүйгөнүм. 
Алайын десем малым жок, 
Кантейин, азабын тарттым дүйнөнүн. 

 
Ак боз атым минермин, 
Арман менен жүрөрмүн. 
Аман болгун көргөнчө, 
Акыр бир күн сүйөрмүн. 
Айылда окшош сага жок, 
Кантейин, арманда ырдап жүрөрмүн — 

 
деп ырдайт. Баягы Жантайдын жигиттери тигил үйгө ырчылар келгенби дешип, буларга 

келип боз үйдүн сыртынан тыңшап турушат, ыр бүткөн соң Жантайдын жигиттери жанына 
барып кабактары бүркөө отурушат. Бир убакта Жантай сурап калат: 

—Эй, жигиттер, силерге эмне болду? — деди. Анда бирөө: 
—Ээ, баатыр эмнеси менен курусун — деди. Анда Жантай: Ай, эмне кабагыңар бүркөө, 

деги айтсаңар боло — деди. 
Анда бир жигити: — Ээй баатыр, айтканы менен курусун — деди. 
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Эмнени? — Мөөрдү. — Эмне болуптур? Эй баатыр, ушуну албай эле койсоңчу — деди. 
Кимди? — Мөөрдү. — Эмне болду? 

Ээ баатыр, бир көзүн аза караган, бир көзүн баса караган бир сокур жылкычыны кучактап 
алып сенден кеттим Жантайга, артыман барып тур, ар жылы кабар алып тур,— деп боздоп 
жатат баатыр. Ушуну койсоңчу, бул Мөөрдөн башка кыргызда кыз түгөнүп калыптырбы — 
дейт жигити. Анда Жантай мындай дейт: — Эй, балдар, андай эмес, кыз эмес бекен, сонун кыз 
турбайбы! Атасынын төрүндө бирөө алам, бирөө тием деген экен, экөөнүн убада шерти бар 
чыгар, анысынан ажыратып мен алып жатсам, мени колунан келгенче каргап калбайбы. 15—16 
жашында атасынын төрүндө анын кадырына ошончолук жетип турган кыз экен” анын жанында 
кан турбаймынбы менин кадырымды андан ашык көтөрөт, унчукпагыла, ал сонун кыз экен» — 
деп койду. Ошону менен Мөөрдү алып кетти. Болот калды. Арадан эки жылча убакыт өттү. 

Бир күнү Болот Мөөрдү эстеп барам дебедим беле, эмне болсо да барайын деп аттанып 
жөнөп калат. Бир нече күн жол жүрүп Кеминге келип Жантайдын айлын таап айлына келип 
Мөөрдүн үйүн сураштырып келет. Келсе Мөөрдүн үйү талаада жалгыз, айылдан обочороок 
тигилген боз үй, эшикте ат керме турат. Үйдөн эшикке чыккан адам жок, чоң боз үй турат. Ал 
кезде Жантайдыкына кимди чакырса гана барат. Өзүнчө барууга эч кимдин акысы жок. 
Анткени ошол элдин ханы — Жантай. 

Болот эшикке келет да атынан түшүп өз атын өзү мамыга байлап, Жантай үйдө эмей кайда 
дейсиң, деген ой менен эшиктен кирер менен эле катуураак үн менен: 

Салоомалейкум — десе алик алган киши жок, караса жалгыз Мөөр бир катын менен 
сүйлөшүп олтурат. Аларды көрө коюп Мөөр менен амандашып калат. Кучакташат. Болот 
келгенден кийин Мөөр жанындагы катынга көзүн кысып коет, кете бер дегендей ишарат берип, 
катын кетип калат. Анда экөө, сагынышкан немелер, күндүз өз билген иштерин аткарып жатып 
калат. Анда Мөөр айтат: 

—Болот, сен ырас келдиң бул жерден коркпо, бул үйгө кимди чакырса гана келет, болбосо 
чакырылбаган адам келбейт — дейт. Анда Болот: 

—Жантай баатыр кайда кетти эле дейт? Анда Мөөр: 
—Баатыр көл жакка топко кеткен, бир он — он беш күндө келем деп. Арадан үч күн 

өткөндөн кийин Мөөр: 
—Болот, сен эми кайт, баатырдын келе турган убактысы болуп калды, кокустан сени көрүп 

калса сенде кеги, өчү бар эмеспи аны өзүң билесиң окустан өлтүрүп коюп жүрбөсүн — деп 
Болотту узатат. 

Ал күнү Болот кетип баратып үч күнү — түнү менен уйку көрбөгөн неме бир ээн талаага 
барып атын откозуп уктап калат. Ойгонсо күүгүм кирип калган. Кайда бараарын билбей ойлойт, 
баягы Мөөрдүкүнө кайта барайын Жантай келсе келгенин көрөйүн, келбесе дагы бир жатып 
кетейин деп, кайта чаап баягы үйгө келди, келсе эшиктеги ат мамыда баягы Мөррдү 
алганы барганда минип барган Жантайдын жоргосу байланып турат. Анда Болот ойлойт, эми 
ушу атын көрүп качмак белем, Жантай келген экен, Мөөр экөөнүн отурганын көрөйүнчү, мени 
көрүп ачууланып каарына алса, жамандашса жамандашам, ал жамандыгына алса мен да 
жамандыгыма алайын ошол чалга кантип алым жетпесин. Жок жакшылашса, мен да 
жакшылашайын деген ой менен эшиктен кирип: 

—Салоомалейкум, таксыр — дейт босогодон. Анда Жантай: 
—Ээ балам, кимсиң ботом, караңгыда жүргөн? — дейт. 
Анда Болот: 
—Менмин таксыр. 
—Аа мен деген ким, атың? — дейт. Анда Болот: 
—Атым Болот — дейт. 
—Э, ботом, кайсы Болотсуң? — дейт. Анда Болот: 
—Баягы Мөөрүңдүн Болоту, менмин — дейт. 
Ошондо Жантай ачуусу келип: 
—Ии, ырас келдиң, кудай сени мага ойноп көрсөттүбү же чындап көрсөттүбү — деп 

керегедеги илинип турган кылычын карайт. 
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Анда Мөөр Жантайга жакын келип,— койсоңузчу, эми ушуга да кылыч суурасызбы, ал 
болсо бир улак сиз болсоңуз анын жанында кансыз. Кап-качан өткөн ишти ойлогонуңузду 
койбойсузбу, деп Мөөр ачууланат. Көрсө, Мөөргө Жантай басынып калган экен. Мөөрдү карап 
— койдум, койдум оой бул жаман урган Болоттун быякта коргоочусу бар турбайбы, кел 
балам, Болот, өз жаныма кел, жаныма отур деп Болотту чакырып алып жанына отургузат. 
Ошондо Мөөрдү бир карап, ботом, баягы Мөөрдү мен алганы баргандагы ырдаган Болот сен 
белең, же башка беле? — дейт. Анда Болот —«ии баатыр, ошондогу Болот менмин» — 
дейт. Эмесе ошондогу ырыңдан ырдап көрчү, бул жерде Мөөр да олтурат, мен да олтурам, сен 
отурасың. Бул жерге эч ким келбейт ошондогу ырыңдан ырдап көрчү, мен өз кулагым менен 
бир угайын дейт. Аңгыча Болот Мөөрдү карайт, кандай кылсам ырдасамбы же ырдабасамбы 
деген шек менен. Аңгыча Мөөр көзүн кысып коёт. Ырдай бергин коркпо дегендей. Ошондо 
Болот чөгө түшүп отура калып, Жантайды карап айтып турган жери: 
 

Карыган Жантай экенсиң, 
Кандык кылсаң кечерсиң. 
Кандыгыңыз чын болсо, 
Кашыңда сулуу Мөөрдү, 
Качпастан бир түн берерсиң. 
Кандыгыңыз калп болсо, 
Кара башым кесээрсиң. 
Кара башым сен кессең, 
Кандыгыңыз бекерсиң. 

 
Төрдөгү Жантай экенсиң, 
Төрөлүк кылсаң кечээрсиң. 
Төрөлүгүң чын болсо, 
Төп келишкен Мөөрдү, 
Төрүңдө бир түн берерсиң. 
Төрөлүгүң калп болсо, 
Төбөмдү казыр кесерсиң. 
Мөөрдү бир түн аясаң, 
Төрөлүгүң бекерсиң. 

 
Бабам Жантай экенсиң, 
Баатырлык кылсаң кечерсиң, 
Баатырлыгың чын болсо, 
Башында Мөөр меники, 
Мага бир түн берерсиң. 
Менден бир түн аясаң, 
Баатырлыгың бекерсиң. 
Баатырлыгың жок болсо, 
Башымды азыр кесерсиң. 

 
Кыйланы чаптың эл алдың, 
Кыркышкан жоодон кек алдың, 
................................................. 
................................................. 
Кызыгып ойноп күлөөрдө, 
Кыраандык кылып сен алдың. 
Кыйбасам сулуу Мөөрдүн, 
Кызыгын көрөм деп алдың. 

www.bizdin.kg



Кыз Мөкөмдөн айрылып, 
Кыйноосун тартып мен калдым. 

 
Арысты чаптың эл алдың, 
Айтышкан жоодон кек алдың. 
Адал жуптуу жарымды, 
Ашыктык кылып сен алдың. 
Айдай сулуу Мөөрдүн, 
Асылын көрөм деп алдың. 
Ашыгымдан айрылып, 
Азабын тартып мен калдым. 

 
Жеркенди чаптың эл алдың, 
Желпинген жоодон кек алдың. 
Жеримде сулуу Мөөрүмдүн, 
Жыргалын көрөм деп алдың. 
Жыргап ойноп күлөөрдө, 
Жетиктик кылып сен алдың. 
Жетигим Мөөрдөн айрылып, 
Жер кучактап мен калдым. 
Ар адамда жубай бар, 
Шарияттан сурай бар, 
Ашыгымдан айырдың, 
Акырет деген бир жай бар, 
Ошол жакка барганда, 
О Жантай, акыйкатчы кудай бар. 

 
Теңтушум Мөөрдө убай бар, 
Жантай, тигил жайды сурай бар. 
Теңтушумду сен алдың, 
Тигил дүйнө бир жай бар. 
Тиги жайга барганда, 
Баш коштуруп ал жакта, 
Баарыбызды чогултуп, 
Текшерүүчү кудай бар. 

 
Ашыгымдан айрылып, 
Айылда сыздап күйгөмүн. 
Ак Мөөрүмдөн айрылып, 
Азабы кыйын күндөмүн. 
Ашыгымдан айырдың, 
Акыретти билбедиң. 
Аламын десем малым жок, 
Алып кетүүгө алым жок, 
Азабын тартып дүйнөнүн. 
Ажалым кетип өлгөнчө, 
Акыреттик сүйбөдүм. 
Ашык болбой жөн турбай, 
Айрылаарды билбедим. 

 
Кара көз сулуу жаш Мөөрүм, 
Кара шай кийдиң булактап. 
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Калкымда жүрдүң кылактап, 
Качантан бери көрбөдүм, 
Кала бердим ыраактап, 
Кандык кылсаң берээрсиң, 
Казыр жатсам кучактап. 
Казыр бир түн бербесең, 
Кыяматка барганда, 
Жантай, кара эшек кылам кулактап. 

 
Көк шайы кийдиң булактап, 
Көрүнбөй кеттиң ыраактап, 
Көркөмдүү сулуу жаш Мөөрүм, 
Көп элде жүрдүң кылактап. 
Мөөрдү бир түн бербесең, 
Кыяматта билерсиң, 
Жантай, сени көк эшек кылам кулактап. 

 
Ак шайы кийдиң булактап, 
Айылда жүрдүң кылактап, 
Акыреттик болоордо, 
Алыстап кеттиң ыраактап. 
Алтүндө бир түн берсеңиз, 
Азыр жатсам кучактап. 
Алтүндө менден аясаң, 
Акыретке барганда, 
Ак эшек кылам кулактап. 
Экөөбүздү баш кошуп, 
Анан өлтүрсөң макул бычактап— 

 
дейт.  Ошондо Жантай Болотко — эй балам, сөзүңдү токтот деги эр экенсиң. Мен сени 

жашык Болот десем анык курч Болот турбайсыңбы, башында Мөөр сеники аягында меники 
болду. Жаман чиркин. Мөөрдү мурун алып койсоң кантип тартып алмак элем. Кыргызда 
Мөөрдөн башка кыз түгөнүп калыптырбы. 

— Мөөр, бул Болот анык жигит экен го. Мен талаага ээн бастырып чыксам эле мени 
муундуруп өлтүрү, сени алган жүргөн турбайбы. Мөөр мен сага да ыраазымын, Болот сага да 
ыраазымын. Деги калп айткан менен болобу, чиркин, Болот киши көргөндө кызыгып  
кетет экен. Биздикине көп келбей жүрчү, — деп эртеси бир ат мингизип, үстүнө чепкен жаап 
Болотту  узаткан экен. 
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Баатырбек ЖОЛДОШЕВ 
 

5. МӨӨРКАН (Б. Жолдошевдин айтуусунда) 
 

Аркадан сарбагыш элинен кан Жантай деген адам чыккан экен. Жашы алтымыштан ашып, 
жетимишке тартып калганда Чагыр деген элден бир Мөөркан деген сулуу кыз чыккан. Ойлоп 
отуруп кан Жантай эчкинин өмүрүнчө өмүрүм калыптыр, ушу Мөөрканды алсам менин көзүм 
өтүп кетсе, солто, сарбагыштын балдары эшигимдин алдын бир чаңдатып калса,  
бу дагы айтылган нуска сөз болуп калар го деп ойлогон экен. Кырк жигитин ээрчитип, 
чагыр  деген элдин чекесинен калдайып кирип келе жаткан экен. Бир топ кыз-келин селкинчек 
тебишип ойноп жаткан экен. Ошондо кан Жантай: — «Ушу кыздарды көрүп кел, ичинде 
Мөөркан бар бекен, жок бекен. Болсо ашар сулуу кыз бекен, же бир айтым сөз бекен» —деди. 
Жигит кыздарга барып, кайрылып калды: 
 

— Кара талдан куш көрдүм, 
Капа болуп жүргөндө, 
Амансыңбы кыз-келин, 
Ушул ойнуңду куш көрдүм. 
Эки талдан куш көрдүм, 
Эриккенсип жүргөндө, 
Эсенсиңби кыз-келин, 
Ушул ойнуңду куш көрдүм. 
Кара талда куш барбы? 
Калкыңда Мөөр кыз барбы? 
Эки талда куш барбы? 
Элиңде Мөөр кыз барбы? 
Алтын чынар бай терек, 
Калаңда барбы кыз-келин? 
Ай жамалдуу Мөөркан, 
Араңда барбы кыз-келин? 
Күмүш чынар бай терек, 
Калаңда барбы кыз-келин? 
Күн жамалдуу Мөөркан. 
Араңда барбы кыз-келин? 

Анда кыз-келиндин иши жок, селкинчегин тээп ойной бериптир. Мөөркандын кулагы сезип 
калган экен: «бир жигит силерге сөз айтып жатыры, анын өзүнө жооп бер» — деп, бир жакшы 
жеңесин четке чыгарды. 

Келинчектин сөзү: 
Арка чачың алтоодон, 
Түрбөй жүрөт Мөөркан. 
Аркадан келген адамга, 
Тийбей жүрөт Мөөркан. 
Желке чачын жетөөдөн, 
Түйбөй жүрөт Мөөркан. 
Жеринен келген далайга, 
Тийбей жүрөт Мөөркан. 

Анда жигит айтат: 
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—Ак төтөдай ак ордо, 
Айылы барбы Мөөрдүн? 
Аламын деп мал берген, 
Кайыны барбы Мөөрдүн? 
Бос тетеге босордо, 
Айылы барбы Мөөрдүн? 
Болуп коюп мал берген, 
Кайыны барбы Мөөрдүн? 
Катыраак айтар кебим бар, 
Менин катын алар бегим бар. 
Кыйкырып айтар кебим бар, 
Менин кыз ала турган бегим бар. 

Анда келин: 
Катыраак айтчы кебиңи, 
Алып келгин көрөйлүк, 
Катын алар бегиңди. 
Алдагы Ак Мөөрдүн теңиби? 
Айран ичип мас болгон, 
Ада бир байдын кемиби? 
Кыйкырып айтчы кебиңи, 
Алып келгин көрөбүз, 
Кыз ала турган бегиңи, 
О да кыз Мөөрдүн теңиби? 
Кымыз ичип мас болгон, 
О да бир байдын кемиби? 

 
Ошондо жигит аңшыйтып кыз-келинге кантип алып барып көрсөтөмүн деп капа болуп, 

кабагын салып кан Жантайдын жанына келди. — Ээ, балам, эмне кабагың салып келдиң? — 
Кыз-келин сени көргөнү жатыр, кирбейсиңби? Анда кан Жантай: «абдан жакшы иш болуптур. 
Башында айтар сорданым, аягында чыры жок. Биз кыз-келинди көрөлү. Кыз-келин бизди 
көрсүн» — деп, кырк жигити менен кыз-келинди көздөй жүрүп калды. Анда баягы жигит 
Жантайдын кан экенин билбестен караламан киши экен деп калжың кылып жибербесин, 
Жантайдын кан экенин айтып барсам калжың кылбай калат деп: 
 

— Картайды деп кемитпе, 
Кан Жантайды түрүндө. 
Жантайдын жинине тийген адамдар, 
Үйүндө тынчып жатпаган, 
Саңа окшогон кыздарды, 
Тартууга алып келишкен. 
Эшигинде кулдары, 
Эки-экиден алышкан. 

 
Анда кыздардын ичинде бир ээрди түйрүк кары кыз бар экен: — Оноонун алып келе жаткан 

чалың кара, айтып келе жаткан сөзүн кара. Ошого жоопту мен берейин — деди. Чекеге чыга 
калып, сары кыздын айтып жаткан сөзү: 
 

— Бел айлана бергинче, 
Белдей кырчын тал экен. 
Беш атаңдан бер жакка, 
Белгилүү кудай жар экен. 
Аламын деген күйөвүң, 
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Ак Мөөркан, сулуу кыз, 
Ачылган бактың бар экен. 
Он төрт жашар бала экен, 
Оюңду билген жан экен. 
Үй айлана бергинче, 
Үйдөй кырчын тал экен. 
Үч атаңдан бер жакка, 
Үлкен кудай жар экен. 
Ак Мөөркан, сулуу кыз, 
Ачылган бактың бар экен. 
Аламын деген күйөвүң, 
15 жашар бала экен, 
Оюнду билген жан экен. 

 
Анда Мөөркан туруп ойлонуп, жаман адамдын берген жообун кара. Жантай мени алса алар, 

албаса кайта кетер. Жакшы адамдын көдөнүнө даг салып, мынчалык какшык сөз эмне, буга 
жоопту өзүм бербесем болбойт экен го — деп, Мөөркандын айткан сөзү: 
 

—Каным Жантай сен элең, 
Ат арытып келипсиң, 
Аламын десең өзүң бил, 
Мен карегиң менен тең экем. 
Бегим Жантай сен элең, 
Ат арытып келипсиң, 
Аламын десең өзүң бил, 
Перзентиң менен тең элем. 
Көрдүң Жантай түрүмдү, 
Соолтом десең өзүң бил 
Жазында жаңы ачылган гүлүңдү, — 

 
деп сөзүн бүтүрдү. Ошондо Жантай, бу кыз жаман жерден кармады го алсамбы, албай 

кайта кете берсемби деп ойлонуп туруп калды. Анда жанагы сары кыз 
ачуусу келип кетип,— эми муну жаш экен деп мактасам бу көкүрөгү жок кургурдун көөнүн 
буруп тийгени жатканын карабайсыңбы — деп жанагы сөзүн кайтадан чал экендигин аныктап 
айтып жатыры. 
 

С а р ы к ы з: 
Бел айлана бергенче, 
Белдей кырчын тал экен. 
Беш атаңдан бер жакка, 
Белгилүү кудай жар экен. 
Ак Мөөркан шоруң бар, 
Аламын деген күйөвүм. 
Жаш экен десем сүйүнбө, 
Наркы атаң десем калп болор, 
Берки атаңча бар экен, 
Алтымышта көк шил чал экен. 
Үй айлана бергенче, 
Үйдөй кырчын тал экен. 
Үч атаңдан бер жакка, 
Үлкөм кудай жар экен. 
Ак Мөөркан шоруң бар, 
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Аламын деген күйөвүң, 
Жаш экен десем сүйүнбө, 
Наркы атам десем калп болор, 
Берки атаңча бар экен, 
Жетимиште көк шил чал экен. 
Тийдим Жантай жинине, 
Алып берсин көрөйүн, 
Койчусунун бирине. 
Эми кошсун көрөйүн, 
Кородогу күңүнө. 
Жан жанына карасам, 
Жагалмай сыны бар экен. 
Туш тушунан карасам, 
Турумтай сыны бар экен. 
Бет алдынан карасам, 
Өңүрөйгөн чал экен. 
Өңү суук неме экен — 

 
деп, Сарыкыз комузун тескери күүлөп, тескери басып кетип калды. Анда кан Жантайдын 

кайраты келип, катындар менен калжыңдашып, кыздар менен кылжыңдашып турган менен 
соода бүтөбү, чагыр деген элди музоосун да сүзүп коркутуп койгон элем. Жакшысы 
уялганынан берет, жаманы коркконунан берет, чагырга барып эле алып кетемин деп, кырк 
жигити менен чагыр деген элдин айлына кирип келди. Музоосун да сүзүп коркутуп койгон эл 
экен, колун куушуруп коюн жетелеп, кан Жантай жол болсун — деп, алдынан тосуп чыкты. 
Жантай: — «ээ жол болсо алай болсун. Мен силерден бир буюм сурап келдим, берсеңер 
алайын, бербесеңер кайтайын». 

Сизге бербей турган буюмубуз жок. Айтың — деди. — Айтса, ойлоп отурсам эчкинин 
өмүрүнчө өмүрүм калыптыр. Силердин элиңерден Мөөркан деген сулуу кыз чыгыптыр. Ушуну 
алсам менин көзүм өтүп кетсе, солто, сарбагыштын балдары эшигимдин алдын бир чаңдатып 
калса, ушу да бир айтымга нуска сөз болуп калар де ойлоп чыктым эле. Анда чагыр деген элдин 
жакшылары: «Кыз деген буйдалаган төө болот, ким кармаса ошонун колунда кете берет. Сизге 
бербегенде кимге беребиз. Түшүң таксыр» — деди. Коюн союп  колун куушуруп Жантайдын 
алдында кызмат кылышып турду. Анда Жантай мага берериң болсо Мөөрдүн калың малын кес 
деди. Жакшы адамдын алдында көп айтып коёбузбу, аз айтып коёбузбу деп калың малын кесе 
албайт. Анда Жантай кыз да болсо кыйла акылы бар Мөөрдүн өзүнө кестиргиле дейт. Эки 
жигит Мөөргө барып, ооздору батпай турган кезде, Мөөр дароо биле коюп: 
 

— Айбалка илдим бармакка, 
Туш кылбасын кудайым, 
Тил билбеген келбеке. 
Чагырда жаткан көп элим, 
Акыл ойлоп койдуңбу, 
Карыган Жантай бермекке? 
Анда жигиттер: 
Ак боз бээ той кылды, 
Чагырда жаткан көп элиң, 
Кары-жашы жыйылып, 
Карыган Жантай бермекке, 
Ушундайча ой кылды. 

 
Мөөр калыңды көп айтсам Жантай албай коёр бекен деп айтканы: 
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—Аламын десе Жантайың, 
Алтымыш жорго жабдыктап, 
Алтымыш атан зар артып, 
Алты миңче жылкы айдап, 
Кулдугума бир келсин. 
Анан кийин Жантайың, 
Жетимиш жорго жабдыктап, 
Жетимиш атан зар артып, 
Жети миңче жылкы айдап  
Үй жанына бир келсин. 
Эшигиме жумшаймын, 
Балалуу чоор күң берсин — 

 
деп, калыңды кесип берди. Эки жигит адыраңдашып жүгүрүп кетти. Кыз табылса менин 

кыйла малым жетет. Солто, сарбагыштан түтүнгө койбой бир жылкыдан жыйып кел. Солто, 
сарбагыш деген эл отуз эки болуш эл экен. Чагыр деген эл бир ыстарчын эл экен. Бай малынын 
эсебин таппай калды, эң акыркы эшигинде ити жок кедейлери 100 жылкыдан энчилеп калды. 
Мөөркандын тоюн кылды. Тоюн тойлоп жатканда Мөөркандын атасы менен туушкан бир 
эжеси бар экен, эжесинин жалгыз Болот деген баласы бар экен. Ушул Мөөрканды Болотко алып 
беремин деп, жашында куда болуп койгон экен. Энесинин куда болуп койгондугун Болот 
билип, келип-кетип жүрөт экен. Ошол той үстүндө Мөөркан бир жеңесине: «Болотко киши 
жиберип кабар берип койсоңор. Мен Жантайдын колунда кетип бара жатырмын. Болот менен 
сүйлөшүп, коштошуп кетейин» — деди. Болотко бир киши жиберди.     

Кабарчы баратканда Болот жылкы кайтарып жүрөт экен. Болоттун атасы бай, 100 жылкысы 
бар экен. Жалгыз баласына жылкы кайтартып коёт экен. Катын алып бериш көөнүндө жок экен. 
Болот байкуш Ак-Өзөн деген эки сайга жылкысын өрдөтүп коюп көк 
кашка айгырын минип, көк төбөгө чыгып, кайыңдан укуругун карысына салып Мөөрдүн айлын 
бет алып ырдап турган экен: 
 

— Кыяга чыгып оттогон, 
Кызыл куйрук нарымды. 
Кызыл тилде зар берип, 
Качан алар экемин, 
Кыз Мөөркан жарымды. 
Капталга чыгып оттогон, 
Кара куйрук нарымды. 
Калдайтып малды көп айдап, 
Качан алар экемин, 
Калам каш Мөөр жарымды. 
Ак кагазга кат жазсам, 
Алат бекен Мөөркан. 
Апамдан тууган Болот деп, 
Санайт бекен Мөөркан? 
Эки эли кагаз кат жазсам, 
Алат бекен Мөөркан? 
Эжемден туулган Болот деп, 
Санайт бекен Мөөркан? — 

 
деп ырдап турганда кабарчы барып бөйрөгүнө түртүп жиберди, чочуп кетип экөө 

мушташып калды. Болоттун бир көзү кылый экен. Аны эл «Болот сокур» дейт экен. — Ээ, 
кысталак, сокур — деди — сен биерде  «Мөөр” деп какшап ырдап жатасың, аркадан кан 
Жантай келип Мөөрканды алып кетип атыры дейт. Анда Болот:    ой, айланайын орток, ойноп 
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айтасың- чын айтасыңбы? — Бүгүн барсаң көрүп каласың, эртеңге калсаң көрбөй каласың — 
деди. 

Ошерден көк кашка айгырын минип Болот байкуш ыйлап  жөнөдү.  Мөөрдүн бир жеңеси 
кайта-кайта чыгып Болоттун жолун карап турган экен. Болоттун ыйлап келатканын көрүп: — 
Ой айланайын, чындап ыйтласа сокур көздөн жаш чыгат деген ырас тура. Болоттун 
сокур  көзүнөн дагы жаш агып кетиптир. Анда Мөөркан: — ал да бир күйгөн токой да, 
күйгөнүнөн ыйлап келе жаткандыр, бир чекедеги үйгө түшүргүлө, караңгы киргенде менин 
тушума апкелип отургузуп койгула, мен бир керээз кебимди айтып коштошуп калайын дейт. 
Чекедеги үйгө түшүрүп алдына аш, оокатты койду. Тамагынан аш да, нан да өтпөдү, 
ыйлагандан башканы билбей отура берди. Караңгы киргенде Болотту алып келип Мөөркан 
отурган үйдүн тыш жагына, Мөөркандын тушуна отургузуп койду. Мөөркан арманын айта 
берди. Болот ыйлап олтура берди. 

М ө ө р к а н д ы н  с ө з ү: 
— Караган бастың кайгырдың, 
Кара өзөн толгон көп малың, 
Болот бербей жүрүп айрылдың. 
Бетеге бастың тайгылдың, 
Беш өзөн толгон көп малың, 
Бербей жүрүп айрылдың. 
Алты өзөн толгон көп малың, 
Айдап барып сатып ал. 
Ак Мөөрдөн калган соң, 
Алты айга жетпей катын ал. 
Жети өзөн толгон көп малың, 
Жетелеп барып сатып ал. 
Ак Мөөрдөн калган соң, 
Жети айга жетпей катын ал. 
Аргымак оозун кергинче, 
Аман бол, Болот көргүнчө. 
Күлүктүн оозун кергинче, 
Күйдүрдүң Болот көргүнчө. 
Аргымак минсең жолуң бош, 
Айрылдың Болот кайыр кош. 
Күлүктү минсең жолуң бош, 
Күйдүрдүң Болот кайыр кош — 

деп, Мөөркан сөзүн бүтүрдү. Болот ойлонду. Ыйлагандан эчтеке чыкпайт. Талаага барып 
жатайын. Эртең Мөөрканды кан Жантай алып баратканда беш алты сөз айтып коштошуп 
алгыдай болоюн — деди дагы беш-алты сөздү көкүрөгүнө түйүп алып талаага барып жатып 
Болот уктап калды. Анан таң атты. Мөөрдү кан Жантай алып кете турган болду. Ошондо 
катындар кызды кыңшылатып көрүшүп ыйлайт экен, ошондо Мөөркан өзү арманын айтып 
ыйлай берди. Көрүшкөн катындар эчтемени айта албай отуруп кала берди. 

Мөөркандын сөзү: 
— Жылкы айдадым колотко, 
Жыласам кудай кошбоду, 
Жыты кошкон Болотко. 
Кой айдадым колотко, 
Кош десем кудай кошбоду, 
Коюндашым Болотко. 
Ак теке чыгат ак ташка, 
Атакем берип коюптур, 
Ак ала сакал какбашка. 
Көк теке чыгат көк ташка, 
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Көп жыйын берип коюптур, 
Көк ала сакал какбашка. 
Чалдын берген буурул ат, 
Чапса колдон суурулат. 
Чал күйөөң дегенде, 
Аргам жаман куурулат. 
Аштан ашыктуу жилик эт жесем, 
Алкымым канбайт ал менен. 
Алты күн жатып ойносом, 
Артыгым чыкпайт чал менен. 
Тойдон томукту жилик эт жесем, 
Тоютум канбайт ал менен. 
Тогуз күн жатып ойносом, 
Оюнум канбайт чал менен. 
Чалдын берген торусун, 
Айгыр алсын сорусун. 
Чалга берген атакем менен энекем, 
Өлбөсүн да житпесин, 
Алтай кесик оорусун — 

 
деп, Мөөркан сөзүн бүтүрдү. Энеси жашынып келип кан Жантай угуп калса элди чаап 
жибереби, атып жибереби — деп кызын келип кучактап калды. 

Э н е с и: 
— Аркалыктын кан Жантай, 
Орго тийсин дегеним. 
Жакшы менен жаманга, 
Кор болбосун дегенмин. 
Торку элечек бүркөлүп, 
Той баштасын дегенмин. 
Топтонтуп нарды чиркентип, 
Көч баштасын дегенмин. 
Казы илечек бүркөлүп, 
Калк баштасын дегенмин. 
Калдайтып найды силкейтип, 
Көч баштасын дегенмин — 

 
деп, энеси кызын сооротуп койду. Ошондо Мөөркан отуруп ойлоду. Ушу мен мусапыр болуп 
Жантайдын колуна кетип атырымын. Кары күйөө деп жеңе, балдызы алдына басып барган жок. 
Эртең үйүнө барганда менин алдыма бирөөң басып келгениң жок деп менин бетиме салык 
кылып жүрбөсүн. Чал да болсо кызкелинди ээрчитип барып, комуз кактырып, бир саат отуруп 
келейин — деп Мөөркан бир топ кыз-келинди ээрчитип, Жантай отурган үйдү карай барып 
калды. Кан Жантай «күйөө отурат» деген сөздү уккан экен. Отурган жеринде жүккө жөлөнүп 
уктап калыптыр, коңуругунан ат үркүп кыздар коркуп кире албай туруп калыптыр. Аңгыча эр 
албаган сары кыз элден кийин жүгүрүп жетип барды — «эмне кирбей турасыңар»? — деди. — 
Оо, кудай алсын аны мен ойготомун — деди. Аны да мага окшогон катын тууган — деди. 
Жантайдын как тушунан барып туурдуктун капшытын ачып жиберип кыйкырып кан Жантайды 
ойготуп жиберди: 

— Ак шумкар көккө эргисе, 
Агарган көлдөн каз кетер. 
Алыстан келди көп жеңең, 
Арманда күйөө баш көтөр. 
Көк шумкар көккө эргисе, 
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Көгөргөн көлдөн каз кетер. 
Көп жеңең келди көргөнү, 
Көкшүн күйөө баш көтөр. 

Сары кыздын дабышы менен кан Жантай ойгонуп  кетти. Көзүн ачып караса эшиктен кыз-
келин чубап кирип келе жаткан экен. Чоң адам отура берип орношуп алган экен. Оо, кудай 
мени уруп калган турбайбы — деп, ордунан турду. Кыздардын көбү коркконунан, көбү 
уялганынан бирин-бири кучактап үйдүн бир жагына жагылып калышты. Мөөркан сынын 
бузбастан, кан Жантайды колтугунан алып: отуруңуз таксыр — деп, отургузуп оң тизесин 
басып отурду. Кыздардын баары бир катар отурду. Бир саат комуз кактырып, тамаша кылып 
берип чыгып кете берди. Кан Жантай Мөөркандын даңкын угуп, көзүн көрбөй көзү кашайып 
отурган экен. Көзү көзүнө түшкөндө көөнү кетип калып, зорго өзүн ырастап калды. Мөөркан 
атасынын үйүнө жете электе кан Жантай азыр жөнөтөсүз деп элди кууп жиберди. Жантайды 
жөнөттү. Болот байкуш бир күнгөйдө жатып уктап калган экен.  

Ойгонуп караса Мөөрканды кан Жантай жандай жандап алып, көк кашка айгырын минип, 
оңду-солду камчылап баратат. Мөөрканды бир жагынан барып, Болот жандап арманын 
айтканы: 

— Күңгөйдөгү булагым, 
Калың чагыр ичинде, 
Күйүп турган чырагым, 
Күйсөм да кудай кошподу, 
Айрылдым Мөөр ынагым. 
Тескейдеги булагым, 
Калың чагыр ичинде, 
Жанып турган чырагым. 
Дегдесем кудай кошподу, 
Айрылдым Мөөр ынагым. 
Кең колдун башы тал менен, 
Кербендер өтөт мал менен. 
Кетесиңби Мөөркан, 
Кемшийген Жантай чал менен. 
Соң-Көлдүн башы тал менен, 
Соодагер жүрөт мал менен, 
Кетесиңби Мөөркан, 
Солуган Жантай чал менен. 
Аргымак оозун кергенче, 
Аман бол Мөөр көргөнчө. 
Күлүктүн оозун кергенче, 
Күйдүрдүң Мөөр көргөнчө. 
Аргымак минсем жолум бош, 
Айрылдым Мөөр кайыр кош. 
Күлүктү минсем жолум бош, 
Күйдүргү Мөөр кайыр кош. 

 
Ошондо кан Жантай Болотту каш көрөт экен. Кандай сокур, муну албайсыңбы, ар жакка. 

Анда БолоттУн жанында эки жылкычы бар экен. — Жүр эми, кысталак сокурум, чоң кишинин 
жанында кишини уят кылдың — деп, Болотту алып кетти. Болот жылкычыларга жалынып 
калды. Менин дагы төрт ооз сөзүм бар. Ошону айтып кайта келемин — деди. Жылкычылар коё 
берип: — бар эмне болсоң ошо бол — деди. Анда Болот чаап барып жандап сөзүн айтып бара 
жатты: 

— Төбөңдү чаптың эл алдың, 
Ак Мөөркан жарымды, 
Жаштык кезин мен алдым. 
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Андан кийин сен алдың, 
Төбөдө ыйлап мен калдым! 
Айыбың тапсаң кайтып кет! 
Кыранды чаптың эл алдың, 
Кыз Мөөркан жарымды, 
Күлгүн кезде мен алдым. 
Андан кийин сен алдың, 
Кыранда ыйлап мен калдым, 
Айыбын тапсаң кайтып кет! 
Беленди чаптың эл алдың, 
Ак Мөөркан жарымды, 
Ардактуу чакта мен алдым. 
Андан кийин сен алдың, 
Белесте ыйлап мен калдым, 
Айыбын тапсаң кайтып кет. 
Он жылкы бердиң, сен алдың, 
Оңоюн таптым мен алдым. 
Кырк жылкы бердиң сен алдың, 
Кызыктуу кезде мен алдым — 

 
деп, кайтып кетти. Жылкыда үч күн жатып жамбашына таш өтүп, көзүнөн мончок-мончок жаш 
кетип: «Мөөрүм Аркага кетти унутпайын шертти, антты унутуп ага кеп болуп калбайын» — 
деп, жөнөп калды.  Барса Жантай үйүндө жок, бир жакка кетиптир. Мөөркан бир үйдө өзү 
жалгыз экен, Болот үч күн жатты, үч жылдык черин жазды. Анда Мөөркан: — Эми жетишет, 
эртерээк кет. Жакшы адамдын алды тар, аркасы кең болот деп, жабдыктуу ат мингизип, 
жакалуу тон кийгизип Болотту жөнөттү. Болот кашка жолдон өтө бергенде кан Жантай кырк 
жигити менен келип айлына түшүп калды. Аны Болот көрүп ойлонуп калды. «Барсам 
жылкычылар сураса, жездеңди көрдүңбү десе, жалгандан көрдүм деп кантип айтамын. 
Кайта чаап барып эле жездемди көрө кетейин деп, кайра айылга келди. 

Кан Жантай Мөөрканга белмелин чечтирип жеңин тарттырып, желбегейленип жаңы көтүн 
коюп отурганда — ассалому алейкум! — деп, Болот кирип келди. Кан Жантай мындай карап 
алып — аа кысталак сокур, түндө түшүмөн кетпедиң», күндүз оюман кетпедиң деп, эки 
жигитке буюруп жиберди, ушуну алып барып союп таштагыла. Анда Мөөркан: — А, таксыр, 
ал баланы сойдурбаң, ошо баланын колуна бир кичине кагаз жазып бериңиз, мындан кийин 
менин төркүнүмөн эч ким келбесин. Кан Жантай: Оо — кой эмеси — деди. Көрөр көздүн 
көнүнө келер экен куу — деди. Кайним көч жандагандагы ырыңан ырдап койчу — деди. 

Жаны бир пулдук болгон сокур баласын аясынбы, баягы ырын дагы кайтадан ырдап жатты: 
 

Төбөндү чаптың эл алдың, 
Ак Мөөркан жарымды, 
Төрөм Жантай сен алдың, 
Төбөдө ыйлап мен калдым, 
Жездекан, айыбын тапсаң кайтып бер. 
Беленди чаптың бел алдың, 
Ак Мөөркан жарымды, 
Бегим Жантай сен алдың. 
Безилдеп ыйлап мен калдым, 
Жезде кан, айыбын тапсаң кайтып бер. 
Алайды чаптың эл алдың, 
Ак Мөөркан жарымды, 
Асасил Жантай сен алдың. 
Аркаңда ыйлап мен калдым, 
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Жездекан, айыбын тапсаң кайтып бер. 
Кыранды чаптың эл алдың, 
Кыз Мөөркан жарымды, 
Кыйбатым Жантай сен алдың. 
Кырандаң ыйлап мен калдым, 
Жездекан, али да болсо кайтып бер. 

 
Ошондо кан Жантай жигиттерин чакырып: — Оо, байкуш, бул дагы күйгөн токой экен — 

деди. 
Солто, сарбагыштан түтүнгө койбой бир жылкыдан жыйып бер. Атасынан бей жооп бул 

дагы Мөөрдөй сулуу кыз алсын. Жигиттер чабышып мал жыйнашка кетишти. Болот жездесине 
назы сиңип калган соң дагы бир ооз ырын ырдап бир нерсени сурагысы келди. 
 

Он жылкы бердиң сен алдың, 
Оюнуң таптым мен алдым. 
Кырк жылкы бердиң сен алдың, 
Кыйыбын таптым мен алдым. 
Малыңды алып нетейин, 
Ак Мөөркан жарымды, 
Бир күнгө бергин кетейин. 

 
Ошондо кан Жантай Мөөрдү,— тур — деди, бул кысталак сокурду чекедеги үйгө алып 

барып түнү менен алып жатып заарда көзүмө көрсөтпөй жогот — деди. Кан Жантайдын 
алдынан Мөөркан туруп Болотту колунан жетелеп чыгып кетти. Бир чекедеги үйгө  барып 
жатып заарда туруп, жигиттер жылкыны жыйып келди. Болот жылкысы менен кете берди. 
 

Сарыкунан ДЫЙКАНБАЕВ 
 

6. АК МӨӨР 
 

Мөөрдү Жантай алганы күйөөлөп келип жатып калат. Болот Мөөрдүн бир тууган жээни, 
Мөөр Болоттун бир тууган таяжеси. Экөө мен алам, мен тием деген кыз жигиттин убадасы 
болгон, ага жеткирбей  Жантай алып кете турган болгондо, Соң-Көлдө жылкы багып жаткан 
Болотко Мөөрдүн чаптырып жиберген баласы барса, жылкынын четинде Болоттун ырдап 
турган кезеги экен — дейт. 

— Белесте (жанган) чолпон жылдыздай, 
Беш көкүл чачың кулпурат. 
Бээжинден келген кундуздай. 
Кыранда чолпон жылдыздай, 
Кылчактап карап турганың, 
Кара кемсел кундуздай. 
Жашылды кийип сен чыксаң, 
Жандай салып мен чыксам. 
Менде эмненин арманы, 
Сен жаннаттын кызы унчуксаң. 
Белести белестей басып сен чыксаң, 
Бет алдыңан мен чыксам. 
Менде ненин арманы, 
Сен перинин кызы унчуксаң. 
Жай жайлообуз топ арча, 
Кыш конушуң кара арча, 
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Чачпагың боосу жибектен, 
Чачтарың майда кумайча. 
Талда жибек сай көчөт, 
Тамылжып бетиң буудайча, 
Таалайлашым таяжем, 
Менин тапканым Мөкүш кызмайча. 
Мен желем бир минип боз атка, 
Жез атыр болдум тозокко, 
Эки маал саагыздама, 
Энелүү тайлар кошокто. 
Сабырдын түбү сары алтын, 
Мени саргайтып жүрүп кошот го. 

 
Ат тердетип келген баланын түрүн көрүп, Болот: «— сен соо келген бала эмессиң жай-

мааниңди эртерээк айткын» — десе, бала: — «Түндө жатаарда жүрөгүм дей түшүп, таңга маал 
Мөөр өлүп кетти. Ошого кабарга келдим» — дейт. — «Жаагың сын, мени таштап Мөөр өлбөйт» 
— деп, Болот жооп берди — дейт. 

—Эмесе дагы бир айтар кебим бар. Өлгөндөн жаман эмеспи, Жантай баатыр Мөөрдү 
алып кеткени жатат — дейт. 

—Мени таштап Мөөр Жантайга барбайт — дейт Болот. 
—Андай эле ишенбей турган болсоң, айтышкан сөз, алышкан колум бар эле, эч болбосо 

келип мени көрүп калсын деп, мынабу жоолукту берип жиберди деп, койнунан сары шайы 
жоолукту алып, бала Болотту көздөй ыргытып жиберет. Камчы сап менен илип алып караса, 
Мөөрдүн сары шайы жоолугу экен. — Анда менин өлгөнүм ошол, Мөөрдөн ажырап жылкы 
багып талаада жүрөмбү деп, жылкысы менен жерге кирсин, жылкысынын баарын карышкыр 
жеп бүтүрсө экен деди дагы, жаңыртып ат токуп минип алып, бала экөө Жумгалды көздөй 
жүрдү дейт. Намаздигер, иңирДин арасында, киши таанып, тааныбаста Жумгалга кирип келет. 
Болот келди деп, Мөөргө кабар жеткенде Мөөр эшикке беш жеңесин чыгарды — дейт. Эч кимге 
көрсөтпөй далдалап, ортого курчап алып киргиле. Беш аял ортого алып кирип, эки аял Болоттун 
үстүндөгү эски кийимдерин чечинтип, босогодон жаңы кийим кийгизип, көшөгөнүн ар жагын 
чечип туруп, көшөгөнүн ар жагын чечип туруп Мөөрдүн үстүнө Болотту киргизип жиберди. 
«Мен кеттим, сен калдың» — деп, Болотту кучактап алып, Мөөр солкулдаса, артынан Болот да 
кошо ыйлап солкулдап турган кезеги экен: 

— Коюңду жайдың колотко, 
Кош көрбөдү кудайым, 
Сендей кудалап бычкан ээ Болотко. 
Жылкыңды жайдың колотко, 
Кош көрбөдү кудайым, 
Сендей жыт алышкан Болотко. 
Соң-Көлдүн башы тал менен, 
Соодагер өтөт ээй мал менен, 
Солкулдап ыйлап баратам, 
Зордукчу Жантай чал менен. 
'Кеминдин башы тал менен, 
Кербендер өтөт мал менен, 
Кейип ыйлап баратам, 
Кеминдик Жантай чал менен. 
Менин кебезден бүчүм үзүлдү, 
Келбейт деп койдуң түшүмдү. 
Жетимиште Жантай чал, 
Жеткирип тоюң түшүрдү. 
Боору таштай Жантай чал, 
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Боздотту сендей кишимди. 
Бой тумарым үзүлдү, 
Болбойт деп койдуң түшүмдү, 
Сенин аргымагың торуган, 
Алды өркөчтөп жоруган, 
Аттандым Соң-Көл боорунда, 
Атамдай Жантай чал менен. 
Жолборско изиң чалдырдың, 
Жоругу жакшы Мөөрүңдү, 
Жорудай чалга алдырдың. 
Жоролошуң мен кеттим, 
Жоголдуң Болот каңгырдың. 
Арстанга изиң чалдырдың, 
Айнектей тунук Мөөрүңдү, 
Аксакал чалга алдырдың, 
Азаптуу Болот кайгырдың. 
Менин көкүрөкчөм бурулдап, 
Көргөндө түшүм бузулган. 
Көксөө чалга алдырып, 
Көй калдың сүйгөн кызыңдан. 
Мен алыска кеткенде, 
Айда бир кабар салбассың, 
Артымдан издеп барбассың, 
Мен жүрөрмүн кайгырып, 
Алымдан кабар албассың. 
Азаптуу кыздан экемин, 
Ажыдаар менен арбаштым. 
Ак шумкар шаңшыйт кыядан, 
Ак туйгун учат уядан. 
Атамдай болгон картаң чал, 
Мени алганына уялам. 
Азамат болсоң тим жатпай, 
Атчан житип кубала. 
Айтышкан сөздү унутпа, 
Антыбыз бар го убада. 
Ак Мөөр деген кыз бар деп, 
Бу чал кайдан чыга калды туурадан. 
Берметтей жүзүм кал басып, 
Түбү келип мен болдум го куураган. 
Ак шайы менин көйнөгүм, 
Ак шайынын көркүнө, 
Ак тукаба кош эндүү. 
Алыска сапар баратам, 
Армандуу Болот кош энди. 
Ак зоонун башы тереңден, 
Ак шумкар чыгат беренден. 
Ажыраарым мен билсем, 
Азапка түшпөйт элем мен. 
Аракет кылбай тим жүрүп, 
Айрылдың мендей чеберден. 
Көк зоонун башы тереңден, 
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Көк шумкар чыгат беренден, 
Көрүнбөй кетеримди мен билсем, 
Көйгөйгө түшпөйт элем мен. 
Ай далымда колоң чач, 
Тарабай кетип баратам. 
Артымда көйкөл сен калдың, 
Карабай кетип баратам. 
Алтын жанды куу чалга, 
Баалабай кетип баратам. 
Алтыным сени көрүштү, 
Саныбай кетип баратам. 
Ай, Бөкө! сайсагызган сайра оттой. 
Сарала жылкы кайда оттойт, 
Санаасына жете албай, 
Саргайып Болот калды окшойт. 
Алты катын байбиче, 
Айдап жүрүп күң кылар, 
Алтын баш чыкпас ордосуң, 
Аман кал Болот, сен мында. 
Алты жыл күтөм жол карап, 
Алты жылда келбесең, 
Алганың ошол кыз каалап. 
Алсаң ал байкуш бой өтпө, 
Айтарсың эстеп бир баалап. 
Көп кечикпей барып тур, 
Күйөмүн, Болот көп санап. 
Карайган гана чөлдүн токою, 
Карагай бекен, тал бекен? 
Катарынан да кем болуп, 
Кайгырган биздей бар бекен? 
Кантейин барам аргасыз, 
Менин каалаганым чал бекен? 
Ак Мөөр деген кыз бар деп, 
Ал кимден угуп алды экен? 
Кашайган как баш жөтөлүп, 
Кай жактан келип калды экен? 

 
Мөөр ушуну айтып бүткөндөн кийин Болот: — Сен ыйлап баратсаң, мен жыргап калып 
жатыптырмынбы,— деп Болоттун сокур көзүнөн сокур булак суу  чыгып, Мөөрдү кучактап 
алып Болоттун сөз баштап турган жери: 
 

— А, Мөкөм, акак бир тилдүү, ай жүздүү, 
Айда бир көрсөм жылдыздуу. 
Ай чырайлуу жамалды, 
Арсызам сендей табамбы? 
Азабыңа мен калып, 
Сени, аксакал Жантай чал алды. 
Күкүш тилдүү, күн жүздүү, 
Күндө көрсөм жылдыздуу. 
Күн чырайлуу жамалды, 
Күйгүзүп Жантай чал алды. 
Күйүтүңө мен калдым, 
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Күйсөм, оо, сендей табамбы? 
О, төкөм адырда оттойт бар жылкы. 
Арам өлсүн миң жылкы. 
Алачка кетсин үй-мүлкүң, 
Ак Мөөрүм кана деп, 
Алалбай калдым чала деп, 
Э-эй, айтууга болдум шум күлкү. 
О, Мөкө, торпудан оттойт бир жылкы, 
Токойдон үркүп кошкуруп, 
Доңуз болсун миң жылкы. 
А тосокко кетсин үй-мүлкү. 
Толмочум сенден айрылып, 
Тобума болдум шум күлкү. 
Токсон байтал айдатып, 
Топудай кебез байлатып, 
Той жүктөп кылаа түшпөгөн, 
Менин, атама жетсин убалым. 
Ак Мөөрүм сенден айрылып, 
Азаптуу күндө турамын. 
Тогуз айчылык жүрсөң, 
Менин, толгонуп алым сурагын. 
А менин укурук боом, аа, кыл аркан, 
Кыл кошуп эшкен оо чын аркан. 
Кыз жарытып шам жакчу элең, 
Мен, чыкыроон тартып үн салсам. 
О, Мөкөм, топчу бир кулак тор жорго ат, 
Топ жыйынга минбедим. 
Толмочум Мөкөм өзүң менен, 
Тобумда бирге жүрбөдүм. 
Толмочум сенден айрылып, 
Тосогун тарттым дүйнөнүн. 
Тотудай көзүң жайнатып, 
Тоо ашып көчтүң сүйгөнүм. 
Кайчы бир гана кулак оо карала ат, 
Карматып тойго минбедим. 
Кадырман Мөкөм өзүң менен, 
Калкымда бирге жүрбөдүм. 
Көрүнбөйсүң кыядан, 
Каякка кеттиң сүйгөнүм? 
Каралдым сенден айрылып, 
Капасын тартмак болдум дүйнөнүн. 
Саргамтыл түстүү сары жайыт, 
Сайрандап жатсам мал жайып, 
Санаамдан Мөкөм кетпейсиң, 
Мен сагынармын саргайып. 
Ак калтар түлкү жем издейт. 
Ак шумкар көктөн эңиштейт, 
Айылдан тандап бирди алармын, 
Ар жоругу сага келишпейт. 
Ак калтар сенсиң каңшыдым, 
Ак ала барчын жанчыдым, 
Арам өлгөн Жантай чал, 
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Ак жаркын алды малчынын. 
Чакырды Мөөрүң келсин деп, 
Чабарман барды шум бала, 
Чаржайыт жылкы четинде, 
Мен ырдап турсам ыргала. 
Минтип кетериңди билгенде, 
Мен келбей бир койбой тим гана, 
Атаңдан көрбөй бергенди, 
Айдай Мөкүш сен үчүн, 
Ал арам айылга салат чеңгелди. 
Ааламды билген шум экен, 
Ага айтышып кайсы эр тең келди. 
Айыл да аман, сен да аман, 
Аякта болгон сен да аман. 
Акыры болдум мен жаман, 
Армандуу Болот сенделдим. 
Кийгениң кытай кырмызы, 
Сага кимдердин түшпөйт жылдызы. 
Кыдырган чалга жакпаптыр, 
Кыргыздын канча миң кызы. 
Ак Мөөр деген кыз бар деп, 
Жактырган гана сендей нур кызды. 
Жылдызын колдон түшүргөн, 
Түбү жигиттин болдум муңдуусу. 

 
Мөөрдү Жантай алып кетет. Алты жылдан кийин  Мөөргө бир жолугуп кабар алып 

келип, анан аял алыштын камын кылайын деп, Жумгалдан чыгып Кеминге барса, Жантай жок 
экен дейт. Беш күн Мөөрдө мейман болуп жатып, алтынчы күнү кетейин деп аттанып чыгып, 
ушу боюнча эле кетип каламбы деп, Тар суунун бою деген көк жашаң жерге атты тушап коюп, 
көрпөчөсүн салынып, чапанды айкарасынан жамынып,  намаз шам иңир арасында ойгонуп 
атын токунуп минип, же кайта барарын билбей, же кетерин билбей  турса, бир куржун салынган 
бөктөрүнчөктүү адам кетип баратат. Астынан тосуп чыгып кайдан келатыр элең десе, 
«Жантайдын жигити элем, Жантай үйүнө түштү, менин үйүм мынабу белдин ар жагы эле, 
үйүмө баратам» — деди. — Ой, Жантай келдиби? — Келди. Жантай келсе мынча келгенден 
кийин Жантай менен Мөөр экөөнүн отурушу бири-бирине ылайык бекен көрүп кетейин, 
ажалым жетсе Мөөр үчүн өлүп кетейин — деп, кайра бура тартып, камчыланып жөнөдү дейт. 
Жантай менен Мөөр отурган үйгө бастырып келип, аттан түшүп, атты кырчоого байлап, 
камчыны сүйрөп Жантайдын үстүнө кирип барып: — Салоом алейкум баатыр, аман эсен 
келдиңби? — Ой сен ким элең ороңдоп мага салам берген? 

—А мен. 
—Мен деген ким? 
—А мен өзүм. 
—Өзүм деген ким? 
—Ал мен Болот. 
—Кайсы Болот? 
—Алдагы Мөөрдүн жээни Болот. 
—Баягы сокур жылкычы сенсиңби? 
—Дал ошонун өзү мен. 
—Кана эмесе отургун деп, жанына отургузуп алып, башка кепти коюп эле баягы мен 

алганы барганда Мөөрдү кошуп бир ырдапсың. Ошону бир ырдап бергин, анан отургузам — 
деди дейт. Ошондогу Болоттун ырдаганы: 
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— Эр Жантай, арстандык кылсаң кечерсиң, 
Арстандык жайың жок болсо, 
Алмадай башым кесерсиң. 
Кандык кылсаң кечерсиң, 
Кандык жайың жок болсо, 
Менин кара башым кесерсиң. 
Кытайды чаптың, эл алдың, 
Кыркышкан жоодон кек алдың. 
Кыз кезинде Мөөрүмдүн, 
Кырдалдуу доорун мен алдым. 
Түбү кыраандык кылып сен алдың. 
Кызышып жүрөр чагымда, 
Кыз Мөөрүмдөн айырдың, 
Кыйноосунда мен калдым. 
Эр Жантай, Жеркенди чаптың эл алдың, 
Жетишип жоодон кек алдың. 
Кыз кезинде Мөөрүмдүн, 
Жетисинде күтүп мен алдым. 
Түбү жетиктик кылып сен алдың. 
Жете албай тилек-мүдөөгө, 
Жер кучактай мен калдым. 
Канча айтсам Жантай кечиргин, 
Алдың бир терең-тереңсин, 
Аларыңа алгырдан кыйын беренсиң. 
Акыретке барганда, 
Ак Мөөрүмдү дооласам, 
Капыр эй эминеңди берерсиң. 
Кантип жолдош болдуң Мөкөмө. 
Угупсуң менин иште капама, 
Кабардар болгон эр Жантай, 
Кайгы аралаш капама, 
Акыретке барганда, 
Алармын сенин жакаңан. 
Жакаң чыкса колумдан, 
Кармармын кайра сакалдан. 
Алайга чаптың күлүктү, 
Аргымак атың коштоттуң, 
Ак Мөөрүмдөн айрылтып, 
Азаптуу Жантай боздоттуң. 
Дубанга чаптың күлүктү, 
Тобурчак атың коштоттуң. 
Толмочуман айрылып, 
Тозоктуу Жантай боздоттуң. 
Аргымак чаптың алыска, 
Алжысаң кеттиң намыска. 
Азирет дарттуу мен болдум, 
Ак Мөөрүмдөн калышта. 
Кырк жигитиң айдай бар, 
Кылычыңды байлай бар, 
Кыяматта барышта. 
Кылганың жалган беле деп, 
Кыз алар жары эле деп, 
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Мөкөм үчүн кыйдырам чыбык калыска. 
Ак шайы кийип белсенип. 
Ак шайынын көркүнө, 
Ак тукаба кылактап, 
Каниет эле көзүмдө, 
Ылаажында турса кылактап, 
Акыретке барганда, 
Жантай, минермин ак эшектей кулактап. 
Көк шайы кийип белсенип, 
Көк шайынын көрүнө, 
Көк тукаба кылактап. 
Канимет элең көзүмө, 
Көрүнүп турсаң кылактап. 
Көгарттын дубанасындай, 
Көк эшек кылсам кулактап. 
Жантай, жазында малың төлдөсүн, 
Жайында салкын төрдөсүң. 
Жасалгалап коюпсуң, 
Жалжалымдын өргөсүн. 
Өрттөнсүн өргө ак үйүң, 
Сен өлгөндө жатар көрдөсүң. 
Көңүлүн ачып сергитпей, 
Көп басып боюң эргитпей, 
Көлөкө басып, күн тийбес, 
Көк ирим дайра көлдөсүң. 
Баарыбызды сыздаттың, 
Балдарың күлдөй өңдөнсүн. 
Жантай, ачпадың менин көөнүмдү, 
Ак Мөөрүмдөн айырып, 
Алсыраттың саргайтып салып көгүмдү. 
Бербесең да, берсең да, 
Бир айтайын сага жөнүмдү, 
Арстандык кылсаң руксат бер, 
Эртең эрчитип кетем Мөөрүмдү. 
Кашкарга карап жол кетет, 
Каптаган калың кол кетет, 
Карып деле калыпсың, 
Кайтарып берсең канетет — 

 
деген экен. — Атаң көрү эй, Мөөр. Мен мыктымын деген казак, кыргыз, каапыр, 
мусулмандардын чоңдору жерди карап салам берип кирип, кетенчиктеп аркасынан басып 
чыгып турган убагында, көз алдымда ушуна айтып олтурат. Акыретке барганда оозго коёруң 
бышык экен. Деги ороңдогон эме окшойсуң, тынч турчу! Мен узак жолдон келдим эле, бүгүн 
Мөөрдүн жанында болоюн. А кетиш жайыңды өзүм сураймын. Мөөр, азырынча ыраазы болуп 
турсун, а кетишти өзүм билермин, тети менин ичигимди алып жапчы, өз колуң менен — деп, 
Мөөрдү жаннат ичигин алып жаптырды. Бир ай он жети күн жүрдүм дейт. Күнүгө эле, кепке 
кеңешке, ашка, тойго чакырды деп кетип калат. «Мен өлгөндөн кийин алып кет. — Жантай 
алып кетип, аркасынан Болот кууп келип назый улактай кошуп кайта сенин алып кетишиң 
болбос. Мөөр сен да угуп кой, Болот сен да угуп кой. Мен өлгөндөн кийин келип Мөөрүңдү 
алып кет — деди дейт. Катын алсаң, жетпей калса, мал керек болсо кайта да келгин. Катын 
албасаң Мөөрдү күтүп тургун — деп, тогуз ат байлатып берди дейт. «Кудай уруп алайынбы» — 
дейт. Жантай өлө көр деп жүрдүм. Эки жылда өлдү деп кабар барды дейт. Жетилигин 
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бергенден кийин Болот Мөөрдү алып кетет. Ырыскул, Ыйманкул деген эки баласын көрүп 
калдым, кийин Калык менен жүргөндө. Үчүнчү сегиз айлык баласы менен кийин Шабдан 
намыс кылып: «Менин атамдын кандыгын тебелетип, карыганда ырга коштурду. Бу 
жүзүкаранын эптеп бир айласын табыш керек» — деп, Мөөрдүн Жантайга тийгендеги өкүл 
атасынын балдары аркылуу чакыртып алып, Көк-Ойрок деген жерде тосуп туруп арчага 
өрттөтүп жиберген экен. 
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КалыкАКИЕВ 
 

7. АК МӨӨР (К. Акиевдин айтуусунда)  
 

Улуту кыргыз тагайдан, 
Өксүбөгөн таалайдан. 
Өкүм сүрүп чоң болуп, 
Өткөн экен далайдан. 
Чын деп айтат карылар, 
Чайдоосу аппак калайдан. 
«Сарбагыштын» бир уулу, 
Салтанаттуу «тынайдан». 
Кадырлуу өткөн Карабек, 
Заманында чоң өткөн. 
Казак, кыргыз элди жеп, 
Кандын корккон мөөсүлү, 
Кан Карабек келди деп. 
Кызматына бөлөнгөн, 
Кыргыздын көбү делбиреп. 
Тукуму менен кан өткөн, 
Түп атасын белгилеп. 
Карабектен Атаке, 
Кайраты жолборс туулган. 
Катары менен эл бийлеп, 
Кадырга жеткен уулдан. 
Каттоочудан кербенден, 
Кашкарга дээре угулган. 
Коконго сурак бербейм деп, 
Канга салган чуулган. 
Кан чакыртып сураса, 
Какшык сөзүн жылдырган. 
Кайраты бар эр киши, 
Канды далай сындырган. 
Кармашса бир мал алдырбай, 
Калкынын көөнүн тындырган. 
Атакеден туулуп, 
Арстан чыкты эр Жантай. 
Атасындай сыйлаган, 
Ал убакта далай бай. 
Ооз ачырбай беришкен, 
Союшуна семиз тай. 
Туулгандан Жантайдын, 
Төрт түлүгү шаймашай. 
Кадырлаган эр Жантай, 
Калк бийлеген эрлерди. 
Кан катары сураган, 
Кадам баскан жерлерди. 
Каңтарган Жантай жеминен, 
Канча жолборс шерлерди. 
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Опол тоодой күч менен, 
Ормон араң тең келди. 
Ачууланса бирөөгө, 
Аябай салган чеңгелди. 
Бурдоосуна келбеген, 
Бугу менен сарбагыш. 
Ойдогусун бүтүрүп, 
Ойлонгону ар намыз. 
Ошо күндө кедейдин, 
Онтогону аргасыз. 
Кол алдында элдерден, 
Коногуна кой алып. 
Кой таппаган бечара, 
Кол куушуруп уй алып. 
Таарынып калса жигити, 
Тартуусуна тай алып. 
Тамаша кылдым эле деп, 
Анан көөнү жай алып. 
Солто болсо тең тууган, 
Күч салышат зордукка. 
Күчү тайыз майдалар, 
Күндө калат кордукка. 
Аргасыздан чыдаган, 
Алы жетпей чоңдукка. 
Жердеген жери жарашкан, 
Ьашы Кемин жазы Чүй. 
Өскөн ээси келишкен, 
Үч катында үч ак үй. 
Кеңештеши Жантайдын, 
Эл ичинде бардык бий. 
Үч ак үйдө үч катын, 
Кошоматчы жигиттер. 
Кошо көрөт ызаатын, 
Тамак үчүн акы албай, 
Кедейлер кылат кызматын. 
Үй башына үч жалчы, 
Казан азып суу алчу. 
Казан асып, эт асып, 
Сорпо ичкенге кубанчу. 
Эч нерсеси жогунан, 
Эски кийим суранчу. 
Жылкы, коюн, уй, төөсүн, 
Багып жаткан малайлар. 
Беш-алты жерге салдырып, 
Белгилеген сарайлар. 
Салтанатын көргөндө, 
Саруулаган далайлар. 
Маамыт, Шабдан, Төлө ажы, 
Баатыр Жантай балдары. 
Казак, кыргыз калкына, 
Катар жеткен арбагы. 
Таразага өлчөсө, 

www.bizdin.kg



Далайды баскан салмагы. 
Жантайдын айткан кеби бул, 
Чоң-Кеминдин оюнда, 
Көк ирим суунун боюнда. 
Кара сакал киш мурут, 
Кан Жантайдын тоюнда. 
Казак, кыргыз эл келип, 
Күлүгүн күндө чапканда. 
Күнүгө тойдун үстүндө, 
Күлкү менен жатканда. 
Келген менен кеткендин, 
Кеңешин Жантай тапканда. 
Конокко миң үй тиктирип, 
Ар үйгө он беш конокту, 
Бээ сойдуруп күттүрүп. 
Пейлин салып кыргызга, 
Береке менен түттүрүп, 
Кыйладан санат артканда. 
Кызыктырып эченди, 
Кымыздан арак тартканда. 
Күндө сонун тамаша, 
Күмүштөн кыйык атканда. 
Боз балдарга бир жактан, 
Көкбөрүсүн тарттырып. 
Танбаган сонун тамаша, 
Таздарга өпкө чаптырып. 
Ошол өңдүү болбогон, 
Оюн-күлкү каткырык. 
Катарлап тогуз чарага, 
Тамаки шакар салдырып. 
Толгонунча суу куюп, 
Топурак күлдөн чалдырып. 
Ар чаранын түбүнө, 
Кой көз жамбы салдырып. 
«Аталабаш» ат коюп, 
Талапкерди маштатып. 
Баатыр Жантай тоюнда, 
Түрдүү оюн баштатып. 
Адам чыкпай көп элден, 
Аталага баш салар. 
Түбүндөгү жымбыны, 
Тили менен таап алар. 
Атала баштын байгеси, 
Бир кымкап жаап жылкыга. 
Жар чакыртты эр Жантай, 
Айтикедей ырчыга. 
Музооке ырчы кошулуп, 
Эл аралап баратат. 
Эргий түшүп шаңкылдап, 
Эбин таап жар айтат. 
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Тойго келген тобунда, 
Топтошуп жүргөн чогуунда. 
Катарында жар айтам, 
Жар чакырып баратам. 
Даткалардын алдында, 
Тээтетиги чоң чара. 
Тамеки шакар күл чалган, 
Ичтери толгон атала. 
Аталага баш салар, 
Табылабы бечара. 
Жалгыз эле жамбы эмес, 
Жал-куйруктуу жылкы бар. 
Жабылуу турат бир кымкап, 
Үй бүлөңдүн мүлкү бар. 
Аталабаш мөөрөйдөн, 
Азыр элге күлкү бар, 
Деп чакырды ырчылар. 
Көпкө дээре кечигип, 
Көптөн кийин бир жигит, 
Басып келди чечинип. 
Баягы келген адамды, 
Көрөбүз деп жарданып. 
Көрбөгөндөр ошону, 
Карап турду таң калып. 
Кайта кете бериштен, 
Бечара турат арданып. 
Тамеки менен шакардын, 
Ачуусунан заарканып. 
Оокаты жок бечара, 
Оюнан кетпейт көп чара. 
Кебез тыгып кулакка, 
Эки көзүн жумду эле. 
Аталанын бирөөнө, 
Башын салып турду эле. 
Шум оокаттын айынан, 
Тартынып коер уул беле. 
Башын салып чарадан, 
Тили менен издеди. 
Жан аябай бечара, 
Жамбыдан күдөр үзбөдү. 
Тамеки менен шакардын, 
Заарына чыдабай 
Үмүтүн үзбөй олжодон, 
Издеп жүрүп бир далай, 
Башын силкип алды эле. 
Карап турган көпчүлүк, 
Катуу күлкү салды эле. 
Анча барган азамат, 
Айбыгар жери барбы эле. 
Кайраттанып бечара, 
Кайта баштан издеди. 
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Уруна калып тилине, 
Азамат Божо тиштеди. 
Тойго келген көпчүлүк, 
Тобу менен таң калды. 
Томаяк Божо ошентип,  
Тогуз кой көз жамбы алды. 
Мактап жүрөт агайындар, 
Утуру мөрөй алганды. 
Он эки кулач кыл аркан, 
Учун өлчөп түйүшүп. 
Ортосунан жер ченеп, 
Убадага күйүшүп. 
Калыс менен ченетип, 
Аргамжыны теңетип. 
Бир тамаша ит тартыш, 
Жер чеңгелдеп тырмышып. 
Эки киши тең келсе, 
Бир эки кадам жылмышып. 
Тоо жаңыртып эл келген, 
Бу мөөрөйү бир кызык. 
Мунун арт жагынан, 
Эки жакшы ат тандап. 
Эл кумарын жазсын деп, 
Эки балбан эр камдап. 
Куюшканды кыскартып, 
Кош басмайыл тарттырып. 
Толкундаган тоюнун, 
Токтолгосун арттырып. 
Көргөн адам кубанып, 
Күлкү менен каткырык. 
Эки эрге эки ат мингизип, 
Жабдышып атат чабышка, 
Жаргак шымдан кийгизип. 
Көйнөгү жок жылаңач, 
Тебетей жок, топу жок, 
Экөө бирдей жылаңбаш. 
Ак тасмадан кош камчы, 
Үзүлүп кетсе берем деп. 
Аркасынан белендеп, 
Даярлаган беш камчы. 
Алың жетсе бир бириң, 
Аянышпай чабыш деп. 
Төө баштаган бир тогуз, 
Байгеңер бар алыш деп. 
Жылаңач камчы ат койду, 
Качканыңар намыз деп. 
Эки жактан экөөнү, 
Беттеп коё берди эле. 
Камчыланып теминип, 
Ат колтугун керди эле. 
Ар намызын ойлонсо, 
Качыша турган эр беле. 
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Карсылдашып экөө тең, 
Камчылашып чабышты. 
Кайраттанып келишкен, 
Калтырабы намызды. 
Тулку бойдон булактай, 
Кара канын агызды. 
Жыгылышар кезинде, 
Ажыратып алышты. 
Мунун арты жагынан, 
Таманы жазы далылуу, 
Далайды жыккан карылуу. 
Кайда болсо балбан деп, 
Калк ичинде багылуу, 
Казак, кыргыз ичинде. 
Колдорунун салаасы, 
Кол балтанын сабындай. 
Арманда жүргөн балбандар, 
Андай чоң той табылбай. 
Буту-колун карасаң, 
Буура төөнүн санындай. 
Эмчек эти көнөктөй, 
Балтыр эти чаначтай. 
Баарысынан бир сонун, 
Төрөлгөндөн балбандын, 
Төшү жайык Таластай. 
Кол кармашы Кошойдой, 
Жоондугу Жолойдой. 
Айбатынын сүрөөсү, 
Азирет Аалы балбандай. 
Атчан жүрсе жөө жүрсө, 
Адам калбайт таңданбай. 
Тоо текенин териден, 
Тогузунан шым чыккан. 
Эки кемпир үч келин, 
Кеңеш менен кең бычкан. 
Тигиши майда тегилген, 
Кашаты кабат бүгүлгөн. 
Кармаса жумшак колдорго, 
Камсурп өңдүү бүгүлгөн. 
Саймалануу сары жаргак, 
Балбандар баса кийсе чак. 
Кийбегенде бөктөргөн, 
Эмеле жаңы бүткөндөй, 
Ал далай жылды өткөргөн. 
Камынышып шыманып, 
Каруу күчү чыңалып. 
Калың кыргын эл турат, 
Балбандарын чыгарып. 
Букаларча марашып, 
Булкунушуп барышты, 
Бирин бири карашып. 
Эки дөө кармашса, 
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Элге сонун жарашып. 
Өлчөөсү жок балбандар, 
Өз намызын талашып. 
Жүрөктөрү козголду, 
Не болом деп санашып. 
Токтоло калып толгонуп, 
Тобокел деп оңдонуп. 
Жонун түйүп кармашып, 
Жолборс өңдүү комдонуп. 
Чын бел байлап чыдашып, 
Чымыр күчүн сынашып. 
Тура калып чалышып, 
Тулку күчкө салышып. 
Таманы катуу тийген жер, 
Табактайдан оюлуп. 
Чымдуу жерлер бырпырап, 
Чыдай албай союлуп. 
Экөөнүн күчү тең келип, 
Бүткөн бойдон тер келип. 
Ажыратып коюшту, 
Арадан калыс эл келип. 
Мунун арт жагынан, 
Элден тандап абыдан. 
Ат үстүнөн эңишке, 
Намыс алып келишке, 
Казак менен кыргыздын, 
Арасында жеңишке. 
Эңише турган эр барбы, 
Эрдикке чыдар эл барбы. 
Ат үстүнөн кармашып, 
Алыша турган алп барбы. 
Казак, кыргыз көп элге, 
Тааныша турган март барбы. 
Же баятан эңишчи, 
Камдап койгон калк барбы, 
Деп чакырды жарчылар. 
Казак, кыргыз бет болуп, 
Ортосу айрым чек болуп. 
Кумурскадай жайнаган, 
Тойго ошончо эл толуп. 
Карылуусу жыгат деп, 
Качан эңиш чыгат деп. 
Туш-туш жактан эңишчи, 
Даярланып алыптыр. 
Беттешерге жакындап, 
Беленденип калыптыр. 
Казактан чыккан балбаны, 
Минип чыккан атынын, 
Көк-аладай салмагы. 
Куйругу жибек буладай, 
Жасалгалуу Көккашка, 
Жалы тайкы чуудадай. 
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Турна моюн тулпар баш, 
Туягы сынбас болот таш. 
Ортого чыкты ойноктоп, 
Көпчүлүккө көрүндү. 
Көккашкасы сойлоктоп, 
Кыргыз балбан минген ат. 
Аккулага сагакташ, 
Алчаңдаган кара кер, 
Алкымы ничке жылаңбаш. 
Тайбуурулга талапташ, 
Жүгүрсө шамал жетпеген, 
Жүнү тайкы жылаңач. 
Булчуңу толук буура сан, 
Бугу сындуу жылкыдан. 
Карчыты бийик капкан бел, 
Казанат минген кыргыз эл. 
Бышты чыкма болгуча, 
Эки энени эмген тел. 
Коңур жүндүү карагер, 
Элирмеси эликтей. 
Талаа жерде «чү» десе, 
Таноосун керип желикпей. 
Үстүндөгү адамдар, 
Үч күнү жүрсө эрикпей. 
Күчү толук күжүрмөн. 
Күндө талбай жүгүргөн. 
Кыргыздан Букар балбанды, 
Кымсындырбай мингизип. 
Кыргыздан чыккан эрсиң деп, 
Кынама соот кийгизип. 
Кыргыз, казак эңишип, 
Теңтайлашып турду эле. 
Казак балбан Карпыкпай, 
Атынын башын бурду эле. 
Кашаңыраак жылкы экен, 
Камчыны катуу урду эле. 
Кайкалактап Көк-Кашка, 
Кача түшүп токтоду. 
Качырып барып эр Букар, 
Кармай калган окшоду. 
Казак балбан Карпыкпай, 
Кармаша албай Букардай, 
Имериле калды эле. 
Оодарышка эр Букар, 
Оң билектен алды эле. 
Эпчил Букар билегин, 
Ээрге орой салды эле. 
Карылуусуган Карпыкты, 
Аркан бою сүйрөтүп, 
Эңиштин жайын үйрөтүп, 
Эңип барып таштады. 
Эр эңишти бүтүрүп, 
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Эр сайышты баштады. 
Эл арасын бийлеген, 
Калыстарга эп болду. 
Качырыштуу сайышка, 
Казак, кыргыз бет болду. 
Ат жаңыртып камдашып, 
Найзанын бегин тандашып. 
Мен алам деп намызды, 
Өз-өзүнө арнашып. 
Дагы эле өзүм түшөм деп, 
Өчөшүп калган Карпыктын, 
Өлтүрүп канын ичсем деп. 
Жараткан насип кылбаса, 
Жанымдан күдөр үзөм деп. 
Токулуу бойдон ээр албай, 
Карагер атты минем деп. 
Камынсын Карпык эр болсо, 
Качырып жөнүн билем деп. 
Булкунуп Букар болбоду, 
Буюрса бүгүн колдогу. 
Казакка кантип алдырам, 
Тирүү калып олжону. 
Карпык, Букар баатырлар, 
Сайыша турган болжолу. 
Карпыкпай минди башка атты, 
Баштагыдан жакшы атты. 
Букарды сайып алсам деп, 
Бу дагы ойлоп максатты. 
Эки адамга алтыдан, 
Он эки найза копшотту. 
Учтарын теңеп таарытып, 
Узундугун окшотту. 
Ал найзанын экөөнү, 
Бөлүп берип алтыдан, 
Карпыкпай, Букар сайышты. 
Казак, кыргыз калкынан. 
Найзага түпөк байлатып, 
Качырышкан жери ошол. 
Тамашасын так көрүп, 
Таасир кылган эл ошол. 
Тартынбаган экөө тең, 
Таасын баатыр эр ошол. 
Найзалары экөөнүн, 
Тең сынышты карс этип. 
Кайта найза бергенче, 
Кармап турду эл жетип. 
Экөөнө эки найзаны, 
Алып келип берди эле. 
Баатырлыгы пар келген. 
Айбыгышар эр беле. 
Тамашадан күнүгө, 
Талыгар кыргыз эл беле. 
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Эңиш менен сайышка, 
Эрегишип беттешкен. 
Казак, кыргыз эл үчүн, 
Карпыкпай, Букар кектешкен. 
Өчөшү бар экөөнүн, 
Өлүмгө чейин чектешкен. 
Кайтадан бирден найза алып, 
Качырышты ыраактан. 
Камчыланып теминип, 
Кайыктай атын чураткан. 
Качырып келип койгондо, 
Ыргып кетти Карпыкпай. 
Буулугуп турган Букардан, 
Учуп түштү камгактай. 
Эңишем деп эңилип, 
Сайышам деп жеңилип, 
Кала берди Карпыкпай. 
Бала баатыр Букарга, 
Тең келишер жан чыкпай. 
Баатыр менен балбандын, 
Басты Букар баарысын. 
Алып берди кыргыздын, 
Ат үстүнөн намызын. 
Анын арт жагынан, 
Төө чечтирмек башталды. 
Ошолордун баарысын, 
Он эки калыс башкарды. 
Оюн-күлкү тамаша, 
Токтолоорго аз калды. 
Кереге бою жер казган, 
Үй ордунан кең казган, 
Тандап келип төөлөрдөн, 
Казылган жерге чөгөргөн. 
Калтырбады эр Жантай, 
Таңтамаша өнөрдөн. 
Сырдалуу казык кактырган, 
Жасалгасын келтирип, 
Шурудан буйла тактырган. 
Баркыт менен манаттан, 
Ойдуруп төө ком жаптырган. 
Калыстар көрүп ал төөнүн, 
Жасалгасын жактырган. 
Чачыгын жерге төгүлтүп, 
Саймалаган төөжабдык. 
Ойдо жокту чыгарган, 
Ошонусу бир малдык. 
Кызыл менен жашылдан, 
Оймолуу ноктоо каттырып. 
Ошолордун бардыгы, 
Оюн-күлкү каткырык. 
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Төөнү жалгыз чөгөрбөй, 
Аттан тандап алдырып, 
Агада жабдык салдырып. 
Булгаары тердик булгун жаа, 
Купалары кымбат баа. 
Куюшканы купалуу, 
Канжыгасы кадалуу. 
Көмөлдүрүк көрктөлүү, 
Көрчегеси сары жез, 
Күмүш менен бөрктөлүү. 
Тизгини чыйрак ак тасма, 
Жүгөнү борум беш кашка. 
Ат менен төөнүн жабдыгы, 
Айырмасы ар башка. 
Суулугу сары жез чапкан, 
Чылбыры чыйрак бек таккан. 
Кокон ээр токутуп, 
Короз моюн жакшы аттан. 
Төөгө кошо байлады, 
Сыны бийик башка аттан. 
Баатыр Жантай калыстар, 
Айтике акын кел деди, 
Аныгын уксун ал деди. 
Жабдык салып жасалган, 
Атты, төөнү көр деди. 
Баары жогун тең байкап, 
Жар чакырып бер деди. 
Узун этек катындан, 
Уяты жок баатырдан. 
Төмөн этек катындан, 
Төө чечүүчү баатырдан. 
Кажарлуу жигит бар болсо, 
Катын менен келсин де. 
Катын төөнү чечкенде, 
Окуранып олоңдоп, 
Айгыр болуп берсин де. 
Укканы менен көргөнү, 
Урулуу элдин өрнөгүн. 
Акындары жар айтат, 
Жазы кыргыз көп элге, 
Жар чакырып бар айтат. 
Баатыр Жантай тоюнда, 
Жазы Чүйдүн боюнда. 
Казак, кыргыз көп элдин, 
Касаба тарткан тобунда. 
Калк бийлеген лөгүнө, 
Караламан көбүңө. 
Жашың менен карыңа, 
Жар чакырам баарыңа. 
Жер каздырып байлаткан, 
Атантөө болгон тайлактан, 
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Жабдыктуу бир ат, бирөө төө. 
Талапкериң чыгасың, 
Жар чакырган ырчынын, 
Айтканындай кыласың. 
Эр аялдан тандалып, 
Жүрөктүүлөр чыдасын. 
Тебетей жок, жоолук жок, 
Экөөңөр тең жылаңбаш. 
Көйнөк менен дамбал жок, 
Көрүнсө мейли жылаңач. 
Бутунда өтүк, маасы жок, 
Экөөңөр тең жыңайлак. 
Өнөрүңө эл күлсүн, 
Олжого чечин бел байлап. 
Эркек, катын экөөң тең, 
Энеден туума болосуң. 
Ат, төө чечип алгандар, 
Олжого бүгүн оңосуң. 
Төө чечкенди көрбөгөн, 
Казак, кыргыз эл курдап. 
Кыйкырып жүрүп акындар, 
Кызыктырып элге ырдап. 
Суусардан ичик кийишкен, 
Сулуулар сага жар айтам. 
Эне болуп эл тапкан. 
Улуулар сага жар айтам. 
Сулайкадан сымбаттуу, 
Кенжекеден келбеттүү. 
Кан Манастын алганы, 
Каныкейден кадырлуу. 
Кыз Сайкалдан сабырлуу, 
Айчүрөктөн атактуу. 
Чачыкейдей чатактуу, 
Жаңыл-Мырза сыяктуу. 
Жамалкандан уяттуу. 
Бардык аял турасың, 
Комуна чейин саймалуу, 
Төөнү кандай кыласың. 
Кандай катын бел байлап, 
Төө чечишке чыгасың. 
Токтунун майын ашаган, 
Токсонго чыга жашаган. 
Энелерден барабы, 
Же алган эрин бийлеген, 
Албууттанып сүйлөгөн, 
Абысын менен ажындын, 
Айткан сөзүн сүйбөгөн, 
Алөпкө катын барабы. 
Жасалгасы келишкен, 
Атан төө чечип алабы. 
Азанап турчу жанында, 
Айгырын мыктап салалы. 
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Чач уштугу шурудан, 
Чачкабы кундуз кунудан. 
Кыргагы бермет асыл таш, 
Кыраңдын кызыл гүлүндөй, 
Кырка турган баары жаш. 
Бой теңешип сүйлөшүп, 
Боз уланга сөзгө маш, 
Жылаңайлак жылаңач. 
Бардык киймин чечинип, 
Келиндерден барабы, 
Тетиги төөнү чечип алабы. 
Келинден чыкса бел байлап. 
Айгырын мыктап салалы. 
Деп турду эле ырчылар, 
Удургуй түштү катындар. 
Бүбүш аттуу бир катын, 
Айта турду өз атын. 
Ак элечек аялдын, 
Баары мага абысын. 
Алдырбаймын башкага, 
Аялдардын намысын. 
Башка катын барбасаң, 
Менин керек барышым. 
Деди Бүбүш чечинди, 
Жар чакырып ырдаган, 
Ырчыларды кетирди. 
Карап турат кубанып, 
Катындардын баарысы. 
Жарданышып тойдогу, 
Жашы менен карысы. 
Бардыгынын колуна, 
Тийген өңдүү намысы. 
Бардык киймин чечинтип, 
Уялба деп үйрөтүп. 
Шаңкылдатып Бүбүшкө, 
Шайыр сөздөн сүйлөтүп. 
Башында жоолук калган жок, 
Боюнда көйнөк дамбал жок. 
Жылаңайлак жылаңбаш, 
Жылан сындуу жылаңач. 
Жылаажындуу шумкардай, 
Жалтылдаган кара чач. 
Думбуртуктуу чачпакты, 
Кара чачка байлады. 
Капары жок уяттан, 
Кадимкидей жайнады. 
Барды Бүбүш тартынбай, 
Байлаган төөнүн жанына. 
Думбурдугу чачпактын, 
Койгулап барды санына. 
Эркектен барды Малабек, 
Төө чечер катын кана деп. 
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Бу дагы чечип кийимин, 
Тулку бою жылаңач. 
Картаң эмес, өзү жаш, 
Шайыр өскөн башынан. 
Таң тамаша сөзгө маш, 
Малабек барды жай басып, 
Ат менен төөнүн жанына. 
Жер дүңгүрөп күлкүгө, 
Тамаша салып баарына, 
Эңкейе калып тайтайып, 
Бүбүш төөнү чечти эле. 
Байкатпастан Малабек, 
Ылдам басып жетти эле. 
Буйланы чийе байлаган, 
Чечилгис кылып жайлаган. 
Оңураңдап Малабек, 
Айгыр болуп асынап. 
Аңги болуп кишенеп, 
Бүбүшкө төөнү чечтирбей, 
Чечейин десе жеткирбей, 
Окуранып жатты эле. 
Ошончо элдин бардыгы, 
Күлкүдөн боору катты эле. 
Малабек айгыр, Бүбүш бээ, 
Күлбөй турган кез беле. 
Эңкейсе колун жеткирбей, 
Эт бышым төөнү чечтирбей. 
Тамаша салып Малабек, 
Таң аткандан кечкирбей. 
Кары күлүп какчаңдап, 
Сакалдуулар саксаңдап. 
Таң калдырып Малабек, 
Тамаша-зоогу асмандап. 
Кыздар күлүп кыңшылап, 
Келиндер бетин чымчылап. 
Керели кечке тамаша. 
Күлбөй турат ким чыдап. 
Кемпирлердин баарысы, 
Бирин-бири түртүшүп. 
Жанына жакын бара албай, 
Атадан балдар үркүшүп. 
Эңкейген сайын буйланы, 
Бир байламдан чечиптир. 
Эң акыркы чечкенде, 
Бошотуп коюп кетиптир. 
Жасалгалуу атанды, 
Жетелеп Бүбүш жөнөдү. 
Малабекке олжо эмес, 
Токулуу аттан бөлөгү. 
Төө чечтирмек бир мөөрөй, 
Илгерки элдин өнөрү. 
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Бир күнү кечке ошондой, 
Таң-тамаша көп болду. 
Коного атын айдатып, 
Коногу күнү эл конду. 
Баш байгеге сайганы, 
Миң кой, он төө, жүз жылкы. 
Жар чакырып ырдаган, 
Айтике баштап алты ырчы. 
Коного атын айдатып, 
Эртеси түштө ат келди. 
Байгесин берип таратты, 
Казак, кыргыз көп элди. 
Өзүмө жакын элдермү, 
Ак тоюма келгениң. 
Энеңер мага эмчектеш, 
Эжемден туулган жээндерим, 
Куда сөөк тамырым, 
Мурунтан өткөн кадырың. 
Көөнү жакын досторум, 
Көп кошумча кошконуң. 
Алып берип жүргөнүм, 
Анык сырым билгениң. 
Азыр турат оюмда, 
Айтайын деген бир кебим. 
Бүгүн мында конгула, 
Түнү менен болгула. 
Кеңешемин сиздерге, 
Кебиңди угуп барыңыз. 
Карылык жеңип баратат, 
Жашчылыктын калыбын. 
Жаратканга арман жок, 
Оң менен солду тааныдым. 
Жер таянып тура албай, 
Жетимиш чыга карыдым. 
Сарбагыш, солто, бугуну, 
Салмагым менен сурадым. 
Асык, өсүк, абыла, 
Айылыма курадым. 
Айтамга солто, сарбагыш, 
Ал өсөктөш тууганым. 
Кайраттанып бирерде, 
Казакты кошо каарыдым. 
Кадамым жеткен жерлерди, 
Кандыгым менен тааныдым. 
Кушчу менен мундузга, 
Кулачым жетип кыргызга. 
Оодарылды өмүрүм, 
Орошон оң сол эл жыйып. 
Ууру, бузук, ушакчы, 
Ошонун баарын мен тыйып. 
Жок жоготтум дедирип, 
Бирөөгө бир тай уурдатпай. 
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Тогуз күнү той бердим, 
Томаяк жетим жесирге, 
Бир экиден кой бердим. 
Маамыт, Төлө, Алагуш, 
Өзүмдөй өстү балдарым. 
Казак менен кыргызга, 
Канатын жайды Шабданым. 
Капилет жалган дүйнөгө, 
Калбады менин арманым. 
Эми турган сөөк тамыр, 
Кеңешим бар дегеним. 
Жүз көрүшүп турабыз, 
Жүрөк сырга келемин. 
Карыганда калжаңдап, 
Кыз алабы дебегин. 
Үч катын болсо карыды, 
Эң улуусу энемдей. 
Ортончусу оонабас, 
Олтура берет кебелбей. 
Эң кичүүсү бөкчөйүп, 
Аганын зайбы жеңемдей. 
Күнүлүк кылып күйбөсүн, 
Күйүп бышып жүрбөсүн. 
Кабарын катуу угамын, 
Ойлонгондо түнкүсүн, 
Уйкусу жок чыгамын. 
Укканыма көп болду, 
Ошондон бери чыдадым. 
Каттагандан баргандан, 
Барып кабар алгандан. 
Көрүп билип келгенден, 
Соодагерден кербенден. 
Сонун деп угуп Мөөрдү, 
Ан үчүн жүрөк желденген. 
Кең Арпанын бер жагы, 
Кең Соң-Көлдүн нар жагы. 
Орто жери кең Нарын, 
Ургачыда жок угам, 
Акмөөрдүн кабарын. 
Көбүңдүн жакса көөнүңө, 
Ошо кызды аламын. 
Жердеген жерин укканым, 
Акмөөр түшсө эсиме, 
Желикпей кантип уктадым. 
Кадыраалы боор албас, 
Куртка-Терек, Ак-Талаа. 
Угушумда Мөөрдүн, 
Алкымы окшош пактага. 
Ошондон бери оолугуп, 
Алып учат шум санаа. 
Уругу саяк элден дейт, 
Ушу жалган дүйнөгө, 
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Бир жаралып келген дейт. 
Айдыңы сонун болбосо, 
Акең Жантай желденбей. 
Саякта чоро уруудан, 
Өзү кыздын тазасы. 
Жамалы жарык сулуудан, 
Жаралгандай угушум, 
Жарыгы таңдын нурунан. 
Тагынышы жарашкан, 
Тамагы кызыл шурудан. 
Акылы артык жаралган, 
Азиз туулган адамдан. 
Таза бойлуу, таттуу сөз, 
Тал-тал чачы таралган. 
Алайын деп ойлонуп, 
Акмөөрдү угуп оолугам. 
Карысың деп чанбаса, 
Кармагым келет колунан. 
Каршы душман чыкпаган, 
Жашыман тосуп жолуман. 
Кудай буюрса Акмөөргө, 
Кандай күндө жолугам. 
Санаалаш эле башынан, 
Кадыр билсе кыз берер. 
Кабылан Жантай келди деп, 
Келдибек менен Жантайдын, 
Кетишпесин эл билет. 
Көбүңө жакса көрөйүн, 
Көңүлү болсо алайын. 
Карысың деп чандырсам, 
Уят болуп калайын. 
Эл жайлоого толгондо, 
Соңкөлгө чыга конгондо, 
Оюмда турат барсам деп, 
Ошол убак болгондо. 
Көбүңө жакса бу кебим, 
Албасам да Акмөөрдү, 
Бир көрсөм деп жүрөмүн. 
Ошондуктан оолугуп, 
Оттой жанат жүрөгүм. 
Кебетеси бузулган, 
Кемпирлерден жүдөдүм. 
Деди Жантай баарына, 
Деп ошентип турганда. 
Кудасына куп келди, 
Тамырына так келди. 
Акмөөрдү алам деп, 
Акылга алды ал элди. 
Кулак салып угушуп, 
Тамыр сөөк эл айтты. 
Козголушуп Жантайга, 
Кошоматын эми айтты. 
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Жалгыз эле Мөөр эмес, 
Дагы бир кыз ал деп айтты. 
Өмүр берсе жараткан, 
Өлкөң өсүп бараткан. 
Ушул элдин оокатын, 
Өз колуңуз тараткан. 
Алтын башың көрүнгөн, 
Аман эсен сактаса, 
Абалы кудай өлүмдөн. 
Эми дагы эр Жантай, 
Отуз кырк жылдык жашың бар. 
Калың кыргыз элиңе, 
Кара тоодой жашың бар. 
Ким чансын сизди картаң деп, 
Сөөктөшсөк тийет аркаң деп. 
Саяк кантип кыз бербейт, 
Кадыр салып барсаң деп. 
Каранын каны Жантай деп, 
Кабарың уккан кан билет. 
Кыраандыгың белгилүү, 
Кыбыраган жан билет. 
Санжыргаңды сарт билет, 
Өкүмүңдү эр Жантай, 
Өзүң өңдүү март билет. 
Атагың көпкө угулган, 
Атадан арстан туулган. 
Арстан Жантай тукумуң, 
Ажыдаардай уулдан. 
Кантип сага кыз бербейт, 
Аз айыл саяк эл болсо. 
Аркыраган сарбагыш, 
Агыны катуу сел болсо. 
Кыз бербесе саякка, 
Дагы бир айла татабыз. 
Кандай кылсак эр Жантай, 
Саякка келет чамабыз. 
Теңдешер эли биз эмес, 
Тетирилик көргөзсө, 
Тегиз барып чабабыз. 
Аз айыл көпкө тең болбойт, 
Айткан сөзү эм болбойт. 
Көпчүлүккө жоо болсо, 
Көңүлүн улап ким колдойт. 
Ар жагында Нарында, 
Ажы менен Субан бар. 
Бугу, черик, моңолдор, 
Букарадан булар бар. 
Борукчу менен Надыр бар, 
Темир, Болот тууган бар. 
Асык, өсүк, абыла, 
Аларда барат жабыла. 
Жалгыз аяк саяктын, 
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Ким бармакчы жанына. 
Андан көрө эр Жантай, 
Аттуу менен баштуудан. 
Айкалышып сөөк болсо, 
Акылдашы жакшыдан. 
Четтен сөзмөр чеченден, 
Убада сөзгө бекемден. 
Ат үстүнө үйрөнгөн, 
Жумушу жок бекерден. 
Улама сөзгө барынан, 
Чыкпай турган жаныңан. 
Өзүң менен тең өскөн, 
Кадыр билген карыдан, 
Отуз кыркты алыңыз. 
Жаман айтпай жакшы айтып, 
Сөөктүк жагын башка айтып. 
Опузалап коркутпай, 
Кайратыңды толкутпай. 
Сыпайы сылык кеп менен, 
Сыр билгизбей эптеген. 
Сырын тартып сүйлөшүп, 
Сыпаа болот бек деген. 
Көкүрөгүң оолугуп, 
Акмөөр деп калыпсыз. 
Көрмөйүнчө бир кызга, 
Көңүлдөнүп алыпсыз. 
Жай мезгили болгон кез, 
Мал семирип толгон кез. 
Заңкайган үйлөр тигилип, 
Эл жайлоого конгон кез. 
Жер соорусу Соңкөлдө, 
Мелтиреген чоң төргө. 
Жылкысы тулаң оттогон, 
Субайы кырга токтогон. 
Жылуу булак көк сеңир, 
Көбүргөндүү көп сеңир. 
Жайыты жашыл гүл алып, 
Жалбырактап бүр алып. 
Ком алып төөсү семирип, 
Тайлагы тайдай семирип. 
Тал жибектей сеңселип, 
Жүнү таза дедирип. 
Кочкорунун түрлөрү, 
Куттагы кулжа сыяктуу. 
Жылкысынын бардыгы, 
Курчуткан болот туяктуу. 
Элин сыпаа көргөмүн, 
Жигити кыздай уяттуу. 
Кең Соңкөлдү жайлаган, 
Кермеге атын байлаган. 
Элин көрүп келели. 
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Эл жайлаган кең Соңкөл, 
Жерин көрүп келели. 
Сарбагыш менен саяктын, 
Чегин көрүп келели. 
Макул десе Мөөр үчүн, 
Малдын баарын берели. 
Деп сүйлөдү Сүйүмбай. 
Жол көргөзүп Жантайга, 
Бек сүйлөдү Суранбай. 
Бардыгы тең жакыны, 
Жантай менен сүйлөшүп. 
Баарысы тең акылдаш, 
Башынан ишин бийлешип. 
Ошондо Жантай кеп айтты, 
Ойдогу сырын эми айтты. 
Оолжуп башын көтөрүп, 
Ой жигиттер деп айтты. 
Ар кимиңер ат тандап, 
Камынгыла барарың. 
Карап жатпай чамданып, 
Кыз берсе баатыр Келдибек, 
Кызын алып келербиз. 
Кыз бербесе кылтыңдап, 
Сөзүн чалып келербиз. 
Ат жакшысын мингиле, 
Тон жакшысын кийгиле. 
Жөнөр күндү белгиле, 
Бүрсүгүнү келгиле. 
Кем болбогун отуздан, 
Аттуу баштуу кишиден, 
Калбагыла кокустан. 
Мени менен барарың, 
Бүгүн эрте тарагын. 
Мен барган соң Акмөөрдү, 
Колдогу деп санагын. 
Эр Жантайдын сыпаты, 
Жайык сакал жарык жүз. 
Жазы маңдай сөзү түз. 
Бирөөнү жакын көрбөгөн, 
Бирөөнү ыраак бөлбөгөн, 
Бардыгына көзү түз. 
Адамдын чоңу алп мүчө, 
Анык бир кез далылуу. 
Аттанам десе бир жакка, 
Жигити даяр камынуу. 
Таамай чечен эр Жантай, 
Адам тангыс кеп сүйлөп. 
Акылы толук башынан, 
Ак калпак кыргыз эл бийлеп. 
Атасынан бабасы, 
Аким өскөн жери бар. 
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Адамды сөзү эриткен, 
Тилинде татты мээр бар. 
Оң менен солдун чатагын, 
Оңуна салма эби бар. 
Өзү теңтуш кадырдан, 
Өкүм сүрсө бир сүргөн. 
Эл арасын тынчытып, 
Эпчилдигин билдирген. 
Сурамбай бар тең өскөн, 
Байлыгы менен баркы бар, 
Жантай менен жанашкан. 
Жаакташкан доо болсо, 
Жадабай теңдик талашкан. 
Далай чечен буй болуп, 
Жаңылып сөздөн адашкан. 
Карбоз бай бар тең өскөн. 
Суранбай менен Карабозго, 
Тизгиндешип тең жүргөн. 
Тетири кыял тентекти, 
Тез арада көндүргөн. 
Кайдагы өнбөс доолорду, 
Эбин таап өндүргөн. 
Көчөрү бар тең өскөн, 
Жумшаган жакка бат барган. 
Ооз ачырбай аттанган, 
Чала таштап бүтүрбөй, 
Толугу менен аткарган, 
Качканак бар тең өскөн. 
Узун сакал бети түк, 
Оордугу атка жүк. 
Карчыты жайык казылуу, 
Каман курсак ачуулу. 
Бука моюн букчугуй,  
Маңдайы тар чукчугуй, 
Боромбай бар тең өскөн. 
Шумдук сөздөн көп айткан, 
Күлкү менен эл кайткан. 
Күлкү салып отурса, 
Күүгүм кирип таң аткан. 
Ээ жаа бербей бирерде, 
Элдин баарын жадаткан. 
Кууланышка ылайык, 
Куланбай бар тең өскөн. 
Жайдан кышка айтканы, 
Манас менен Семетей. 
Жабыштырып айтышы, 
Жанында турган эмедей. 
Күүгүм болжоп баштаса, 
Күн-түн айтчу ченебей. 
Жомокчу Кожек курбусу. 
Эл бийлеген берендер, 
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Сөзгө уста чеберлер. 
Бардыгынын мыктысы, 
Баатыр Жантай кеменгер. 
Ормон, Медет болбосо, 
Башка адам жок теңелер. 
Ойноктотуп аттарды, 
Отуз киши аттанды. 
Оюна түшүп кыз чиркин, 
Оолжуп Жантай шаттанды. 
Башкасынын бардыгы, 
Кара сакал кер мурут, 
Сыр билгизбей жаштары. 
Сыланышып кулпунуп, 
Сууту канган аттары. 
Ооздук чайнап жулкунуп, 
Бир бөлүнүп баратат. 
Коно турган мезгилде, 
Ондон, бештен таратат. 
Күндө конгон жеринде, 
Күлкү менен таң атат. 
Кимге консо Жантайга, 
Ат мингизип аткарат. 
Оңу келген Жантайдын, 
Ошонусу салтанат. 
Кээ бирөөлөр Жантайга, 
Ат мингизип, төө тартып. 
Ардакташып баатыр деп, 
Алдына сылык сөз айтып. 
Батаңызды бергин деп, 
Балаңызды алып келдим деп. 
Баатыр Жантай бу кезде, 
Бактысы сен элдин деп. 
Баатыр Жантай келди деп, 
Пайгамбардай күтүшөт. 
Барган жер куру жөнөтпөй, 
Бардык менен түтүшөт. 
Терек, талын бор баскан, 
Жайлоонун толук убагы, 
Жайыты жашыл гүл ачкан. 
Атырылтып эр Жантай, 
Ашты Шамшы бел менен, 
Аржагы Кочкор жер деген. 
Аралашты эр Жантай, 
Андагы калың эл менен. 
Темир, Болот көп асык, 
Бир жагы саяк эл деген. 
Жарды байы белгисиз, 
Жайытын чарба мал баскан. 
Бирөө көчүп, жүк ташып, 
Ынталаа болуп кымызга, 
Ынтыгышып укташып. 
Сарала саз, Ийри суу 

www.bizdin.kg



Салкын жайлоо төрлөрү. 
Жайытта малы жайлаган, 
Жайлоочунун өрнөгү. 
Желесин керип байлаган, 
Суу бойлото бир бөлүп. 
Субайларын айдаган. 
Баглан союп шерне жеп, 
Балдары ойноп жатышкан. 
Тай кунаны жарышып, 
Тамашага батышкан. 
Андан жөнөп ашышты, 
Килемче, Кызарт, Төлөктү. 
Адам деп Жантай ойлонбойт, 
Өз башынан бөлөктү. 
Келдибекке баргын деп, 
Менден кабар салгын деп. 
Чалганбайды жөнөттү. 
Мурда барып көрбөгөн, 
Жер соорусу Сөңкөлдү. 
Тоо теңселтип шарпылдап, 
Толкундаган чоң көлдү. 
Тулаңы жашыл жибектей, 
Түз ашуу, Кумбел, Көк-булак, 
Чалкайып жаткан төрлөрдү. 
Эңсеп барат көрмөккө, 
Чал кызыккан кыз Мөөрдү. 
Соңкөлдүн сонун жерине, 
Жердеп жаткан жерине, 
Кубанып барат Чалгынбай. 
Көрбөгөндөр көргөндө, 
Көз кумары кангандай. 
Алы келсе Соңкөлдү, 
Атына артып алгандай. 
Орногон тоонун башына, 
Олуту жердин сереси. 
Жылкысы жылбай семирген, 
Ала-Тоонун белеси. 
Ар айылдын жанында, 
Алтыдан бештен желеси. 
Көйкөлгөн шибер кең жайлоо, 
Көрүнөт жыргал элеси. 
Төлү байлап үн салып, 
Тоо жаңырткан улары. 
Туш-тушунан шаркырап, 
Кошулган тунук суулары. 
Каркылдап көлдүн бетинде, 
Каз менен өрдөк куулары. 
Курушу чыгып бул элдин, 
Тарабайбы кумары. 
Деп ошондо Чалгымбай, 
Келе жатат көл бойлоп. 
Акылына жеңдирип, 
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Ар кайсыны көп ойлоп. 
Адыры тулаң сеңселген, 
Белес-белес беш мойнок, 
Ашып түштү Чалгымбай. 
Баатыр Жантай жиберген, 
Бара жатат бир тынбай. 
Көлдүн жээги кылаадан, 
Жайкандата бастырып. 
Таскактатып чу коюп, 
Ат колтугун жастырып. 
Соңкөлдүн башы кең талаа, 
Чогулушуп ойногон, 
Чурулдашып көп бала. 
Бай айылдын балдары, 
Күлүк тайын жарышкан. 
Жарды айылдын балдары, 
Торпок менен калышкан. 
Чогулган элге Чалгымбай, 
Салам айтты алыстан. 
Андан мурда ал элде, 
Эч адам жок таанышкан. 
Учурашты Чалгымбай, 
Улуу, кичүү баарыга. 
Чоочун адам экен деп, 
Карап калды жабыла. 
Эңкейип барып кол берди, 
Эң алдыңкы карыга. 
Отура калды Чалгымбай, 
Бир очойгон чалдын жанына. 
Сыйда сакал сыпайы, 
Сыны адамдын кумпайы. 
Сыртынан сылай ноот кийген. 
Көрүнүшү сүрдөнтүп, 
Көзүнөн жалын от күйгөн. 
Күлүмсүрөп сүйлөсө, 
Курчаган калың эл сүйгөн. 
Ысырайыл, Келдибек, 
Түбү саяк чоро экен. 
Манаптыгы туруптур, 
Байлыгы элден зор экен. 
Буурул сакал, көк мурут, 
Бир сүйлөбөй отурат. 
Буту колу болбосо, 
Бууп койгон бир тулуп. 
Өжөрлүгү кармаса, 
О алармандай жулкунуп, 
Адамдын чоңу очойгон. 
Атка минип бастырса, 
Кемдиги жок Кошойдон. 
Манаптан ошол Келдибек, 
Мартабасын эл билет. 
Жантай келе жатат деп, 
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Оозу батып айталбай, 
Отура берди байкалбай. 
Жантайдын келе жатканын, 
Жандатып айтты Чалгымбай. 
Айтпаса адам жок экен, 
Алдынан тосуп алгындай. 
Айтпай койсо ийменип, 
Чоң уятка калгындай. 
Тура калып ордунан, 
Келдибекке кеп салып. 
Адеп менен Чалгынбай, 
Эки колду боорго алып. 
Баатыр Жантай келатат, 
Учурашып сизге деп. 
Утурлап мени жиберди, 
Улуксат кылса бизге деп. 
Урматтуунун иши экен, 
Бирин бири издемек. 
Баатыр Жантай курдашың, 
Барк билишкен сырдашың, 
Картайганча кадырың, 
Калышпаган муңдашың. 
Өзүмдөн төрт жаш улуу деп, 
Жылда бир маал көрбөсөм. 
Сагынып калам муну деп, 
Сарбагыш, саяк бир тууган, 
Бир кыргыздын уулу деп. 
Керектешим Келдибек, 
Баатырга кабар салгын деп. 
Атка жеңил, тайга чак, 
Чалгымбайым баргын деп. 
Кечикпей кайта бат келип, 
Алдымдан тосуп алгын деп. 
Баатыр Жантай жиберди. 
Башта келип аралап, 
Көрөлекмин силерди, 
Деп турду эле Чалгымбай. 
Жибергени эр Жантай, 
Тура калып Келдибек. 
Үйүн карай жөнөдү, 
Кошо басты жанына, 
Ысырайылдан бөлөгү. 
Айылдын алды жөлөнкө, 
Жыйын курчуу дөбөгө. 
Алып келип тиктирди, 
Алты канат ак өргөө. 
Жасалгалап өргөөнүн, 
Ичи, тышын оңдотуп. 
Алты жерге ат мамы, 
Карагайдан орнотуп. 
Отун жүктөп келгин деп, 
Төрт атан төө комдотуп. 
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Элдин баарын чакырып, 
Инисин тилдеп жапырып. 
Адамдын баарын чакырып, 
Айылын тилдеп жапырып. 
Ачууланып Келдибек, 
Аюудан жаман бакырып. 
Катарлап кашкар чайдооско 
Кара чайдан кайнатып. 
Таярланып жатышат, 
Тасторконун жайнатып. 
Келери менен сойгудай, 
Кысырак байтал байлатып. 
Жал куйругун чубалтып, 
Жабыла жакшы ат минген. 
Жагалданта бастырып, 
Жантай баатыр жол жүргөн 
Мурунку күнү жөнөткөн, 
Беш мойнокту болжошуп. 
Белесте турат Чалгымбай, 
Бешимге дейре жол тосуп. 
Баатыр Жантай келгенде, 
Бастырышты баш кошуп. 
Эч адам жок ээн талаа, 
Жолугуп калды бир бала. 
Жайдак торпок мингени, 
Жамачылуу жалаң таар, 
Жаман чепкен кийгени. 
Жантай турмак ал бала, 
Өз атасын сүйбөдү. 
Торпок минген баланын, 
Көргөн күнү бу болгон. 
Торпогу да өзү да, 
Шөмтүрөгөн суу болгон. 
Ыйлап турду Жантайдын, 
Маңдайында үңүлдөп. 
Үнү чыгат алдында, 
Кыз-келиндин чуулдап. 
Ак айылдан кыз-келин, 
Алтымыштай болуптур. 
Кызыл-жашыл кийинип, 
Көл боюна толуптур. 
Торпогу менен баланы, 
Топтошуп кармап алыптыр, 
Чепкени менен чечинтпей, 
Келин-кыз сууга салыптыр. 
Уңулдап ыйлап Жантайдын, 
Жолунан чыга калыптыр. 
Баатыр Жантай сөз баштап, 
Тура тургун балам деп. 
Акмөөр деген кыз бар дейт, 
Айылын кайдан табам деп. 
Дайнын айтып беришке, 
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Келеби балам чамаң деп, 
Жантай сурай калды эле. 
Ачуусу келген баланын, 
Айбыгар жөнү барбы эле: 
— Кыядан түшө каласың, 
Сол жагында бурулуш, 
Булуңчага барасың. 
Сураган Мөөрдү баш кылып, 
Сулуунун баарын табасың. 
Макул десе кыздардан, 
Моокумуңдан канасың. 
Ортосунда тигилүү, 
Заңгыраган ак үй бар. 
Чоктой кызыл кийинген, 
Чолпондой сулуу көп кыздар. 
Түндүгү турат тартылуу, 
Эшиги турат ачылуу. 
Кучакташсаң кыздардын, 
Кулачы турат жазылуу. 
Ат тонуң менен киресиң, 
Андан аркы ишиңдин, 
Иретин өзүң билесиң,— 
Деди да бала жөнөдү. 
Жантай айтты-жүргүлө, 
Кыздарга барып көрөлү. 
Эриккен кыздар ээрчишип, 
Кийминин баарын чечишип. 
Көлдүн чети тайызга, 
Түшүп жаткан кези экен. 
Кээ бир кыздар калтырап, 
Үшүп аткан кези экен. 
Кээ бир кыздар көлгө ойноп, 
Кечип аткан кези экен. 
Кээ бир кыздар кийинип, 
Кетип жаткан кези экен. 
Чукул жерден жабыла, 
Жантайлар чыга калганда. 
Кээ бирөө жетип көйнөккө, 
Кээ кыз жетпей дамбалга. 
Уятсыз элден экен деп, 
Отуруп калды бүжүрөп. 
Угуза үнүн чыгарбай, 
Бир-бирине күбүрөп. 
Кагаздай этин агартып, 
Жибектей чачын таралтып, 
Жылмайып күлүп алдыртан, 
Жигиттин көзүн кубантып. 
Суудан чыкпай кымтыйып, 
Отуруп калды бир сулуу. 
Кыздарды көрүп кызыгат, 
Кыраан Жантай ышкылуу. 
Кыздарды карай сүйлөсө, 
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Булбулдай тилдин тактыгы. 
Элдин көзүн тайгылтат, 
Эттин жумшак актыгы. 
Анысына жараша, 
Адамдан артык сактыгы. 
Көргөндүн көөнүн кубантты, 
Көңүлүнүн чактыгы. 
Агарып эти жаркырап, 
Эки бетке кызыл нур, 
Жайылгандай тамчылап. 
Оозун көрсө оймоктой, 
Эки көзү күлүңдөп, 
Эл көзүнө ойноктой. 
Кол менен жасап алгандай, 
Кобулданган муруну. 
Көргөн эмес эр Жантай, 
Адамдан мындай сулууну. 
Кыздын түрүн көргөндө, 
Кымылдап жаны берилип. 
Жантайдын алы куруду, 
Тизилип тиши агарып, 
Таза жууган күрүчтөй. 
Колдорунун салаасы, 
Сымга тарткан күмүштөй. 
Таңданышты Жантайлар, 
Ким экенин билишпей. 
Ой чырагым деп айтты, 
Ошондо Жантай кеп айтты. 
Кыз издеген эр Жантай, 
Кыялын сынап бек айтты: 
Сулуунун баары жөнөдү, 
Суудан кандай чыкпайсың? 
Сумсайган кандай кыз элең, 
Же, жеңенин сөзүн укпайсың. 
Оору болбо, суу өтүп, 
Онтолоп элди жүдөтүп. 
Жалгыз калып жүрбөгүн, 
Жаныңдан келин-кыз кетип. 
Ойсоңдогон сулуу кыз, 
Оолжуба минетип. 
Кыялданып отурган, 
Кылкылдап көлдүн четинде. 
Кырка тартып Жантайлар, 
Кыздардын турду бетинде. 
Ошондо кыздан кеп чыкты. 
Ой агалар деп чыкты. 
Жаш келиндер, кыз балдар, 
Көрүнүп калдык жылаңач. 
Уяткарып жаштарды, 
Ушунуңар жарабас. 
Баарыңарды улуу деп, 
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Урматтады кыз-келин. 
Ушунуңар туура эмес, 
Улуу кичүү сиздердин. 
Аксакалды ызат кылбаса, 
Айбандан жаман болбойбу. 
Жаштан уят кеткенде, 
Жазгы гүлдөй солбойбу. 
Жаман айтпай жакшы айтып, 
Жаш кыздарга башка айтып. 
Аласаң болсо алгыла, 
Аласаңар жок болсо, 
Алысыраак баргыла. 
Бересең болсо бергиле, 
Мен кийинип алайын, 
Анан кийин келгиле. 
Жалганымбы чынымбы, 
Акелер, акыл менен белгиле! 
Уялбай чырак суудан чык, 
Уялар жериң калдыбы. 
Ошончо күтүп турган эл, 
Көргүсү келет алдыны. 
Кайта-кайта тийишип, 
Жантай кызга асылды. 
Калжыңдашып кыз менен, 
Кары Жантай басылды. 
Ошондо сулуу кыз айтты, 
Ойдогусун түз айтты: 
Эмесе мына уялбай, 
Суудан чыга калайын. 
Көрсөңөр көрүп тургула, 
Киймимди кийип алайын. 
Уятсыз улуу аганын, 
Уктум эле далайын. 
Деп жооп айтып сулуу кыз, 
Суудан чыкты буралып. 
Кыздын айткан сөзүнө, 
Кымылдайт Жантай кубанып. 
Көк шайы көйнөк дукаба, 
Көркүн шашпай кийинди. 
Көмкөрмө кундуз кемчеттен, 
Бөркүн шашпай кийинди. 
Кийинип болду сулуу кыз, 
Бардык бойго кийимди. 
Кагелес бойлуу калтар чач, 
Камчыдай бели ийилди. 
Короз моюн коңурун, 
Кооздоп киймин кийинип. 
Бардык келин бардык кыз, 
Тура калды үйүлүп. 
Ошондо айтты сулуу кыз. 
Кечиргиле агалар. 
Аксакалдар экенсиз, 
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Байгамбарга барабар. 
Сиздерди изат кылбасам, 
Мен эмес сууга камалар. 
Уят болдук кыз-келин, 
Ушунун баары балаңар. 
Көлдүн боюн ээнситип, 
Келин менен кыз келип. 
Абийрибиз ачылды, 
Аксакалдар сиз келип. 
Көпчүлүгү кийинип, 
Кете берди тыз берип. 
Кимсиңер дайның сурайын, 
Түбүңдөн бери угайын. 
Атагың ким, айлың ким, 
Агалар айтчы дайның ким? 
Учурашып баратсак, 
Сөөк-тамыр, кайның ким? 
Уругуң ким, теңиң ким, 
Улуу-кичүү көрүндүң, 
Угайын айтчы жөнүң ким? 
Биздин элден эмессиң, 
Түрүңөр башка көрүндүң. 
Кыз токтолду кеп сурап, 
Ким болосуң деп сурап. 
Оолукмалуу Суранбай, 
Эр Жантайдын кабарын, 
Билдирди кызга туралбай: 
Кадамы баскан жерлерге, 
Кабары жеткен элдерге, 
Даңкы чыккан эр Жантай. 
Такылдаган сулуу кыз, 
Тааныбайсың сен кандай. 
Даңкын уккан элдерге, 
Даткалык кылган эр Жантай. 
Кабарын айтып бергиче, 
Какаландың сен кандай? 
Саяктын каны Келдибек, 
Эми өзүнөн угуңуз, 
Билген сөзүн дагы айтат, 
Билгиликтүү эр киши, 
Бизден көрө так айтат, 
Деп жооп берди Сурамбай. 
Жабыша калып бу сөзгө, 
Жантай айтты туралбай: 
Жай сурашып билишет, 
Жакшы атанын баласы. 
Жол тааныган адамдын, 
Жооп беришин карачы. 
Чар тараптан сөз сурап, 
Чакылдадың сулуу кыз. 
Кары жаштан айбыкпай, 
Какылдадың сулуу кыз. 
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Таң калтырып адамды, 
Тартынбадың сулуу кыз. 
Өз атаң ким, атың ким? 
Өзүңө боорлош жакын ким? 
Өзүңө кара санаган, 
Бөлөк боор жатың ким? 
Айтып бергин сулуу кыз, 
Аты жөнүң угайын. 
Кубулжуттуң жүрөктү, 
Кумардан бүгүн чыгайын. 
Карыдың деп ойлонсоң, 
Кандай айла кылайын. 
Максатыма жеткирсең, 
Маңдайыңдан сылайын. 
Дайыныңды билдиргин, 
Дагы, бир көргөнчө чыдайын. 
Өңүңдү байкап карасам, 
Тегин жерден эмессиң. 
Кадырымды сен билсең, 
Карып калдың дебессиң. 
Кыз жооп берди Жантайга: 
Сурасаң менин элимди, 
Айтайын ата-тегимди. 
Аксакал мынча сурадың, 
Аныктап уккун кебимди. 
Ургачы жайы, түбүнөн 
Уругун билбейт дедиңби? 
Тоо жаңыртып толкундап, 
Күрпүлдөгөн чоң Нарын. 
Бир башынан угуңуз, 
Биздин элдин кабарын. 
Ыман, Чоро биртууган, 
Түп атабыз чагырдан. 
Түркүгү болуп саяктын, 
Түбүнөн бери акылман. 
Атантай, Тайлак, Келдибек, 
Кан Жанболот баатырдан. 
Чоң атабыз Келдибек, 
Чоро, саяк эл билет. 
Өзүмдүн атам Адыл бай, 
Уругу саяк мамындай. 
Адылдан жалгыз туулган, 
Биртууган жок уулдан. 
Бир туугандын жогунан, 
Бетим жашка жуулган. 
Атабыз Адыл, атым Мөөр, 
Атактуу баатыр угуп көр. 
Акталаа, Куртка, Дөрбөлжүн, 
Жердеп өскөн биздин калк. 
Ак калпактуу кыргызга, 
Ала тоодой сиздин даңк. 
Соңкөлдүн кылаа жээгине, 
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Желесин кере байлаган, 
Жылкычысы жыргалда. 
Жылдырып жылкы айдаган, 
Жыргалдуу саяк эл ушул. 
Аты Адыл атамды, 
Андан туулган мен ушул. 
Адылдын жалгыз Мөөрүмүн, 
Баатыр Жантай кечиргин, 
Балалык кылып дөөрүдүм. 
Кек сактабай эр Жантай, 
Кирин чыгар көөнүңдүн. 
Атым Мөөр бир кызмын, 
Арстаны сенсиң кыргыздын. 
Атын угуп көрбөгөн, 
Атабыз келген экенсиз. 
Алдыңдан тозуп чыккыдай, 
Амандашып турган биз. 
Үй-үйүнө тарасын, 
Ушу турган келин-кыз. 
Калың саяк элинде, 
Касиеттүү карыбыз. 
Жүдөтпөй элди асырап, 
Жүк көтөрөр нарыбыз. 
Калк башкарып, нарк билген, 
Келдибекке барыңыз. 
Байгамбар сыпат эр Жантай, 
Башынан ачык жолуңуз. 
Бастырып келдиң Соңкөлгө, 
Бактылуу конок болуңуз. 
Деди Мөөр жөнөттү, 
Баатыр Жантай беренди. 
Биле албады Акмөөр, 
Өзүнө Жантай келерди. 
Баатыр Жантай жөнөдү, 
Кош, Акмөөр, кайыр кошкун деп. 
Кудалашкан сыяктуу, 
Кубантып жолдон тоздуң деп. 
Ыраазы болдук сөзүнө, 
Акмөөр сендей кыздын деп. 
Аз күндө сырын угарсың, 
Алыстан келген биздин деп. 
Кудай буюрса бизге өтөр, 
Сиздин алтын тизгин деп. 
Кыздардан жөнөп бастырып, 
Кыялын Мөөргө аздырып. 
Жолборс Жантай кеп айтты, 
Жолдошторун чакырып, 
Жүрөк сырын эми айтты. 
Акылман экен Акмөөрү, 
Албасам болбойт деп айтты. 
Азыркы кыздын көркү экен, 
Акылы толук эрке экен. 
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Ак калпактуу кыргызда, 
Айчүрөктөй селки экен. 
Сыпайы сылык сүйлөгөн, 
Сөз мүнөзүн карачы. 
Зымга тарткан күмүштөй, 
Өз мүнөзүн карачы. 
Ушундай азиз туурабы, 
Адамзаттын баласы. 
Жакындатар Акмөөргө, 
Жакшы болсо арачы. 
Ушу Мөөрдү башынан, 
Угушум туура келдиби. 
Укканыңар бар чыгар, 
Ушуну билген белгими. 
Деп сүйлөшүп отуруп, 
Көрүнөө элдин көбүнө. 
Чыга калып турушту. 
Чет конуштун дөңүнө, 
Барып келген Чалгымбай. 
Тетиги калың ак айыл, 
Келдибектин айылы. 
Баатыр Жантай келет деп, 
Угулган болчу дайыны. 
Бир ак өргөө, бир чатыр, 
Айылдан алыс тигилген. 
Баатыр сенин келериң, 
Нечак эле билинген. 
Берекелүү киши экен, 
Белеске бээсин байлаткан, 
Жайытка малын жайнаткан. 
Келдибегиң мыкты экен, 
Баатыр кенебей жыргап жай жаткан. 
Баатыр Жантай келет деп, 
Күтүп аткан кези экен. 
Келген менен кеткенге, 
Түтүп аткан кези экен. 
Баштап алып Чалгымбай, 
Казканаттап жөнөдү. 
Карап турган айылдан, 
Калың эл чыккан дөбөнү. 
Камалап туруп албаса, 
Кадырын катуу салбаса, 
Кан кызындай Акмөөр, 
Карыган чалга көнөбү. 
Барып түштү эр Жантай, 
Турабы балдар ат албай. 
Керилүү керме мамыга, 
Аттарын тизип байлады. 
Келип турган күнү экен, 
Келдибектин аймагы. 
Жантай менен Келдибек, 
Кучакташып көрүштү. 
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Кубанышып экөөнүн, 
Курбулугу келишти. 
Кыз-келиндер жүгүнуп, 
Самоорго чай коюп. 
Коногуна Жантайдын, 
Кысыр эмди тай союп. 
Кантын кардай омуруп, 
Каймак майын томуруп. 
Касаба тартып күнүгө, 
Калың саяк чогулуп. 
Беш алты күнү күттү эле, 
Бапыратып Келдибек, 
Бардык менен түттү эле. 
Ошондо Жантай кеп салды: 
Оюмдагы сырымды, 
Баатыр орундатсаң деп салды. 
Келдибек баатыр мен келдим, 
Керектешим сен үчүн, 
Сен керексиң мен үчүн. 
Керектешим болбосоң, 
Баатыр мен келемин не үчүн? 
Акылдашып куп десең, 
Агаңа айтар сөзүм бар. 
Азамат болуп жетилген, 
Балаңа айтар сөзүм бар. 
Айыл, коңшуң акылдаш, 
Алдоо сөзгө сатылбас. 
Баатыр жамаага айтаар сөзүм бар. 
Кадырлаар деп карыганда, 
Сурап келдим бир жумуш. 
Бербесең, берсең кыйын иш. 
Берейин десең айтайын, 
Береним сени байкайын. 
Пейилиңди чечпесең, 
Уят болбой кайтайын. 
Дегенде баатыр Келдибек, 
Оюна алды белгилеп. 
Карыганда эр Жантай, 
Эмнеге келди деп: 
Эрдин кунун кыз айбын, 
Эселтен калың эл билет. 
Баатыр Жантай оюнда 
Эмнени сурайсың? 
Каада күтүп эл баккан, 
Эрке төрө, тынайсың, 
Нечен мени сынайсың. 
Өмүрүңчө өксүбөй, 
Үзүлгөндү улайсың. 
Кадырыбыз калбаган, 
Карыганча жубайым, 
Ачык айткын сырыңды, 
Чыгарып айткын чыныңды. 
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Баатыр Жантай жок дебей, 
Бар болсо табам ыгыңды. 
Ыраазы бол эр Жантай, 
Жок болсо менин колумда. 
Жалгыз эле мен эмес, 
Жазы чоро тобунда. 
Келдибек айтып болгондо, 
Баатыр Жантай кеп айтты, 
Байкай калып ошондо. 
Бардык сырын эми айтты: 
— Менин келген себебим, 
Кудалашып курчалып. 
Кол куушуруп алдыңда, 
Куп жарашып тынч алып. 
Жакшы нээт ойлонуп, 
Кыз беришип кыз алып. 
Сөөктөшүп курчалып, 
Сүйөнүшүп тынч алып. 
Кадыр салып мен сени, 
Каалаганым мынчалык. 
Илгеркиден калган сөз, 
Ат карыса балбан деп. 
Эр карыса дардаң деп. 
Келдибек баатыр, бу сөздүн, 
Кай жеринде жалган деп. 
Ээ баатыр мага кыз бербей, 
Куру кетсем арман деп. 
Кудалашсам дегеним, 
Аты Акмөөр бир кызың. 
Жазы кыргыз көп элден, 
Жарык деп угуп жылдызын. 
Жаш кезимди ойлонуп, 
Жаталбадым тымызын. 
Кейитип этти муздаткан, 
Кемпирдин иши курусун. 
Карыса жаштай оолугуп, 
Мынабу келген жумушум. 
Кыйышпаска Келдибек, 
Кыз берсең Мөөрдү аламын. 
Оң тиземе ойнотуп, 
Оолжутуп багамын. 
Кыз Мөөрдү кудай буюрса, 
Кызыгына батамын. 
Акмөөрдү бербесең, 
Курдашым сага капамын. 
Ордуна тилек келбесе, 
Оңолбойтко талабым. 
Урушуп калган кемпирге, 
Уят болуп барамын. 
Мындан башка кебим жок, 
Мөөрдөн бөлөк он кызды, 
Алам дээрге эбим жок. 
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Кантип айтам карганда, 
Чыктым эле мактанып, 
Чыдай албай аттанып. 
Кыз алалбай келдим деп, 
Кантип айтам балдарга. 
Келдибек баатыр баштады: 
— Жата бергин Жантай деп, 
Жай сүйлөдү шашпады. 
Ойлоноюн баатыр деп, 
Угамын Мөөрдүн атын деп, 
Сулуулугу сымбаты, 
Айчүрөккө жакын деп. 
Келиптирсиң эр Жантай, 
Кеңешейин эл менен. 
Курдашымдын бирөө элең, 
Бирде, экиде келбеген. 
Күүлөнүп кетсең күчүң бар, 
Агыны катуу селге тең. 
Деп ошондо Келдибек, 
Элин жыйып кеңешти. 
Бирөө айтат Акмөөрдү, 
Эр Жантайга бербести. 
Кээ бирөө айтат Акмөөрдү, 
Эр Жантайга беришти. 
Эң этеги Жантайга, 
Берем жагы жеңишти. 
Кээ бирөө айтты Болотту, 
Адылдын жалгыз жээни деп. 
Ырас эле Акмөөрдөн, 
Айырабы эми деп. 
Жалгыз үйлүү Болоттун, 
Же жакын эмес эли деп. 
Ишеништи далайы, 
Мөөрдү Жантай алат деп. 
Элсиз Болот жалдырап, 
Айласыздан калат деп. 
Баласы жок Адылдын, 
Баласы да болду эле. 
Армандуу Болот алсырап, 
Аташкан жардан ажырап, 
Азабын тартчу шор беле. 
Келдибек баатыр кат берип, 
Чакыртып алып Жантайды: 
— Бирине бири жакындап, 
Токтолду биздин акыл деп. 
Берен Жантай келипсиң, 
Мен дагы сизге макул деп. 
Укканыңдай Акмөөр, 
Адылдын эрке жалгызы. 
Атагы калган кылымга, 
Айчүрөктөй жылдызы. 
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Беш алты киши жиберем, 
Перилердей Мөөрдү, 
Беришке сага имерем. 
Келипсиң көөнүң кайтарбайм, 
Берем деп тике айталбайм. 
Жата бер Жантай башың бош, 
Сен дагы эки киши кош. 
Бетмебет барып Мөөрдү, 
Өзүнөн жооп сурайлы. 
Беремин деп Жантайга, 
Бейлин байкап сынайлы. 
Кабыл алса Мөөрдүн, 
Маңдайынан сылайлы. 
Баатыр Жантай жата бер, 
Бүгүн эртең чыдайлы. 
Деди баатыр Келдибек, 
Атка минер жакшыдан, 
Айыл билер башчыдан, 
Өзүнүн айткан акылын, 
Калызындай укчуудан. 
Алты киши жиберди, 
Эбин тапчуу мыктыдан. 
Каратай Мөөргө кеңеш сал, 
Эр Жантайдын жанынан, 
Эки киши кошуп ал. 
Сыпайы сылык кеп менен, 
Акылдашкын Мөөрүмө. 
Кээрдеп жаман сөз айтып, 
Кир сактатпай көөнүнө. 
Жантайдын жайын жакшы айтып, 
Өзүң салгын жөнүнө. 
Балалык кылып бурулуп, 
Башын ийбей койбосун. 
Пайгамбардай Жантайды, 
Падыша деп ойлосун. 
Уулу Шабдан, Жантайдын, 
Улук болду кыргызга. 
Баласы Шабдан, Жантайдын, 
Бадыша болду кыргызга. 
Кабары жеткен Жантайдын, 
Жылдыз менен кундузга. 
Кадырын салып келиптир, 
Канга ылайык бир кызга. 
Ушу сөздү Мөөр кызым, 
Өзү байкап сындасын. 
Досумдан көп душманга, 
Мени уят кылбасын, 
Деп жөнөттү Келдибек. 
Сегиз киши аттанып, 
Мөөргө барды Каратай. 
Сымбатын көрүп Мөөрдүн, 
Талый түштү Суранбай. 
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Көл боюнда жолугуп, 
Күлүңдөгөн эр Жантай. 
Каратай менен Суранбай, 
Кадырлуу экөө баш болуп. 
Калган алтоо бир түрлүү, 
Кары менен жаш болуп. 
Акмөөрдүн үйүнө, 
Айыл апа эл толуп. 
Ак сакалдуу карылар, 
Ойноп жаткан кумалак. 
Кымыз турат алдында, 
Жамбашында бир аяк. 
Жаңы келген конокко, 
Жана бирден сыр аяк. 
Кымыз ичип кызышып, 
Кымылдап бою ысышып. 
Оюн, күлкү, тамаша, 
Ошо күнгө жараша. 
Жыргап жаткан кези экен, 
Жомокчусу чечинип, 
Ырдап жаткан кези экен. 
Мурунку күнү айылга, 
Ушак-айың угулган, 
Баатыр Жантай келди деп. 
Баш кошкону Келдибек, 
Акмөөр үчүн келгенин, 
Бардык саяк эл билет. 
Кагелес бойлуу бир катын, 
Таанымал элдин баарына. 
Мөлтүрөгөн Мөөрдүн, 
Жакын жетип жанына. 
Ээрди-башы кыбырап, 
Эңкейип Мөөргө шыбырап. 
Айланайын кыз бийке, 
Кечээ бир ушак уккамын, 
Жок беле сенин укканың. 
Ошонусу чын болсо, 
Кантип тынчып уктадың. 
Дүбүрөшүп атышкан, 
Баатыр Жантай келет деп, 
Ошого сени берет деп. 
Асман жердей эмеспи, 
Кары, жаштын арасы. 
Биз көрбөгөн элдердин, 
Келгендигин карачы. 
Жаңылышы болбосо, 
Ушулар сага арачы. 
Акылына көнбөгүн, 
Айтканына болбогун. 
Айланайын кыз бийке, 
Артын өзүң оңдогун. 
Тийсең дале жашка тий, 
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Жаш жаныңды кууратпай, 
Боюңа чактап кийим кий. 
Өмүрүң бирге жашасын, 
Сүйсөң деле жашты сүй. 
Өлүп кетип айрылсаң, 
Өзөгүң сыздап жашка күй. 
Кыз бийке сени алам деп, 
Келген экен кан Жантай. 
Өзүң ойлоп өзүң бил, 
Калжаңдаган чал кандай. 
Жетимишке барыптыр, 
Жер таянып калыптыр, 
Анык Жантай кан болсо, 
Акылынан таныптыр. 
Деди катын жөнөдү, 
Эмдигисин Акмөөрдүн, 
Өзүнөн баштап көрөлү: 
Керегиңер эмне, 
Келипсиңер агалар. 
Аттуу баштуу аксакал, 
Айыл ээси абалар. 
Баштай отур кеп болсо, 
Жумушу жок келеби, 
Ушунчалык эл толсо. 
Арыткыла жүрөктөн, 
Ичиңерде кек болсо. 
Ишиңерди бүтүрүп, 
Тарагыла эп болсо. 
Деп басылды Мөөр сулуу, 
Эркек мүнөз эрке кыз, 
Тамашага ышкылуу. 
Сөз баштады Каратай, 
Ким экенин билгизбей, 
Тыңшап турду Суранбай. 
Балам Мөөр байкагын, 
Акылсызга мындай деп, 
Кантип акыл айтамын. 
Сен ачылган жаңы гүл, 
Ушунча элдин кадырын, 
Сындырам десең өзүң бил. 
Өөдө төмөн дедирбей, 
Өзүң жакшы баштадың. 
Он жети менен он сегиз, 
Ортосунда жаш чагың. 
Сыртынан ишин билчүүбүз, 
Чырагым сенден башканын. 
Кеңешке келдик өзүңө, 
Кулак сал балам сөзүмө. 
Көпчүлүккө ык келди, 
Көргөзүп айтам көзүңө. 
Орошон оң, сол кыргызга, 
Кушчу, саруу, мундузга. 
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Аркы чети Алайдан, 
Адигине, мундузга. 
Арбагы бийик угулган, 
Каарланса эр Жантай, 
Казакка салган чуулган. 
Келдибек баатыр куп десе, 
Кеңешимди салам деп. 
Кудай нике буюрса, 
Акмөөрдү алам деп. 
Баатыр Жантай келди эле, 
Жамы саяк кеңешти, 
Чоң атаңыз Келдибек, 
Көргөздү бизге элести. 
Каратай өзүң баш болуп, 
Беш, алты киши ал деди. 
Толуп атат айт деген. 
Андан башка ар кеби, 
Чанбасын баатыр Жантайды, 
Ардактуу Мөөрдү ал деди. 
Бекерге берет дебесин, 
Алабыз далай мал деди. 
Келдибек менен Жантайдын, 
Сөзүн уккун биздин деп. 
Жакшы жооп күтөбүз, 
Жаркыным Мөөр сизден деп. 
Каратай сөзүн бүттү эле. 
Жоодураган Мөөрдүн, 
Жообуна күттү эле, 
Жагоолуу куштай кайран Мөөр, 
Жалдырап башын чайкады. 
Аңдып угуп отуруп, 
Арачыны байкады. 
Орундабас иш болсо, 
Залимдер бийлеп айтабы. 
Деп ойлонду Мөөр байкуш, 
Аткан ок кайра кайтабы. 
Жүрөгү ойноп булкулдап, 
Мууну бошоп солкулдап. 
— Аксакал кутман абалар, 
Андан кичүү агалар. 
Мен дагы адам баласы, 
Убалыма караңар. 
Сыры кеткен бир чалдан, 
Сыздаарымды санаңар. 
Кантип барам Жантайга, 
Чоң атама барабар. 
Чалга берем дебеңер, 
Барк-баамды кетирип, 
Малга берем дебеңер. 
Кары Жантай чал менен, 
Кантип өтөт өмүрүм. 
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Кайран гүл солуп күбүлүп, 
Караңгы өтөр көңүлүм. 
Жантайды коюп жашка бер, 
Жаманбы сөөккө, башка бер. 
Жалгыз үйлүү калмакты, 
Баса калбай сөзгө кел. 
Жаш башымды талытпа, 
Табылар мага сүйгөн эр. 
Тамшанып чалда жүргүчө, 
Тартканы жакшы кара жер, 
Деди эле Мөөр баарына. 
Какшык менен Каратай, 
Алды Мөөрдү каарына: 
— Атасынын төрүндө, 
Эр тандаган оңобу. 
Элге журтка ээ бербей, 
Эрке кыз сендей болобу. 
Өлгөн өлүк берген кыз, 
Элдин эрки болучу. 
Эр тандабай кыз кеткен, 
Илгеркинин жолу ушу. 
Чансаң дале беребиз, 
Баатыр Жантай беренге. 
Кыз кезинде эр тандап, 
Айчүрөккө теңелбе. 
Эр тандаган Мөөрчө деп, 
Кеп болосуң көп элге. 
Мөөрдү бер деп Жантайдын, 
Кыйнаганын билбейсиң. 
Атпай саяк өзүңдү, 
Сыйлаганын билбейсиң. 
Кереметтүү Келдибек, 
Ал сенин атаң дебей ким дейсиң. 
Ошондо Мөөр баштады, 
Он эки киши кыстады. 
Акылынан шашпады, 
Оюна албайт курган Мөөр, 
Болотунан башканы. 
Аюудай Жантай чалыңа, 
Тийбесем кандай иш кылат. 
Башайы макмал барчасын, 
Кийбесем кандай иш кылат. 
Өзүмдү өзүм өлгүчө, 
Бийлесем кандай иш кылат. 
Тырмагы уу Тынайга, 
Барбасам кандай иш кылат. 
Бардык саяк сөзүңдү, 
Албасам кандай иш кылат. 
Агалар ушу сөзүңө, 
Өлбөй калат ким чыдап. 
Көргөмүн көлдүн боюнда, 
Жалаңкычтай чалыңды. 
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Жашасын десең агалар, 
Жакындатпа аныңды. 
Жантайга берем десеңер, 
Жашымда кыям жанымды. 
Адырдан мылтык атылат, 
Аркарга тийген ок беле. 
Алты арыш саяк элинде, 
Алаарга жаштан жок беле?! 
Будурдан мылтык атылат, 
Бугуга тийген ок беле. 
Буркуратпай муңдууга, 
Бурулар курбу жок беле?! 
Каратай айтты Мөөргө: 
Адамдын жинин келтирбе, 
Айланса дагы болбойсуң, 
Алыңды билип тетирле. 
Урулуу элге тил албай, 
Ушунча элдин бардыгын, 
Учуратпа кесирге. 
Өзү билет деп койсо, 
Өөдөсүнүп эсирбе. 
Каалабаска аргаң жок, 
Капаланбай туратур. 
Каарланса Жантайдын, 
Кылаарын айтам угатур. 
Ажы Субан, Борукчу, 
Абайылда, Темирден. 
Аз айыл саяк биз тургай, 
Анжыян да жеңилген. 
Туулгандан тукуму, 
Кан төгөрлөр ушу дедирген. 
Жантайдын сөөгү Тынайдан, 
Жаалдыгы кармаса, 
Жалтанбаган кудайдан. 
Каарданса кан ичкен, 
Коркуш керек мындайдан. 
Кабарын уккан кан корккон, 
Кылычынын табынан, 
Кыбыраган жан корккон. 
Белгисин уккан бек корккон, 
Чаап алат деп корккон. 
Жантайдын жакын тууганы, 
Төрөкелди, Ормон бар. 
Оозун ачып оп тартып, 
Төгөрөктү соргон бар. 
Кара курттай кайнаган, 
Калың тынай, сарбагыш. 
Жантайды кызың чанды деп, 
Кантип чандың канды деп, 
Жапырт ойлор чоң намыз. 
Аз айыл саяк төркүнүң, 
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Эмне болот аргабыз. 
Жайыттан алар жылкыңды, 
Жаткырбай алар тынчыңды. 
Жатыңдан алар сарбагыш, 
Төөң менен уюңду. 
Талап кетер сен үчүн, 
Асыл оокат буюмду. 
Кыргын салып бир баштан, 
Кызыл уук кылар үйүңдү. 
Койлорду алар короодон, 
Эгинди алар ороодон. 
Эчтемени калтырбас, 
Эки айыл саяк чородон. 
Эр Жантайды чанбасаң, 
Эркелик кылып танбасаң. 
Айнегим сендей кыз берип, 
Агарып пейли түз келип. 
Кудалашып кубанып, 
Көңүл өсүп жубанып, 
Айкалышып калабыз. 
Айткан сөздү куп десең, 
Айланы мындай табабыз. 
Азыркысын кыз бербей, 
Коюшка жетпейт чамабыз. 
Дегенде Мөөр ойлонуп, 
Бармагын тиштеп баш чайкап. 
Көзүнөн аккан кара жаш, 
Эки бетин тең жайпап. 
Барбаймын десем Жантайга, 
Төркүндү чапса мен үчүн. 
Мен аралжы болоюн, 
Бир боорум саяк эл үчүн. 
Карысың деп Жантайга, 
Барбаска айла табылбай. 
Болотту эстеп Акмөөрдүн, 
Өрттөнүп ичи жалындай. 
Адыл менен бир тууган, 
Эжесинен туулган. 
Жээни Болот азамат, 
Өзү баатыр уулдан. 
Болот менен Мөөрдүн, 
Убадасы бүтүшкөн. 
Бирөө алып, бирөө тийишке, 
Ушу жылды күтүшкөн. 
Барбайын десе Жантайга, 
Бардык эли зыяндайт. 
Барайын десе Жантайга, 
Болоттун көөнүн кыялбайт. 
Айласы кетип Мөөр сулуу, 
Көзүнүн жашын тыя албайт. 
Кайрат кылып ошондо, 
Ойлонду Мөөр ал жайын. 
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Болор иштин бардыгы, 
Жүрөгүндө дапдайын. 
Болот болсо биртууган, 
Антты шертти кечирер. 
Аны менен убада, 
Акылдашып чечилер. 
Атасы башка душмандар. 
Элдин тынчын кетирер. 
Өлө албадым жан татты, 
Жан койбогон Жантайга, 
Барбаска айла ким тапты. 
Зар какшатып залимдер, 
Билсе да кылбайт изатты. 
Айла таппай Мөөр: 
Ыктыярмын Жантайга, 
Бар десеңер барармын. 
Башым ачык күн кайда, 
Байбиче көзүн карармын. 
Азап тартсам күнүдөн, 
Арыман өлүп калармын. 
Сүйүнчүлөп барыңар, 
Камынсын Жантай чалыңар. 
Араң турган арачы, 
Акмөөрдүн сөзүн угушту. 
Көңүлдөрү жайланып, 
Орду ордунан турушту. 
Кол көтөрүп камына, 
Бата берди жабыла. 
Айланайын балам деп, 
Акмөөргө жалына. 
Арачы көөнү тынышып, 
Аман бол Мөөр балам деп, 
Аягы менен жылышып, 
Аттарына миништи. 
Акырын эшикке чыгышты, 
Жабыла барып Жантайды. 
Сүйүнчүлөп турушту. 
Мөөр ыктыяр болду деп, 
Кулагына угузду. 
Каратай айтты Жантайга: 
Калкалап бактың кыргызды, 
Касиетиң барынан, 
Карганда алдың бир кызды. 
Калкыңда мындай табылбайт, 
Канга ылайык нур кызды. 
Кабарың баскан эр Жантай, 
Кашкар, Кундуз, Жылдызды. 
Куттуу болсун кайының, 
Эмдигисин эр Жантай, 
Чыкпаса болду айыбың. 
Баатыр Жантай береним, 
Бактылуу болсун зайыбың. 
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Келдибек, Жантай баатырлар, 
Арага жүргүн дедиңиз. 
Банардай сулуу кыз жандап, 
Басылды баатыр демиңиз. 
Сүйлөшөрбүз калганын, 
Баатыр сүйүнчүмдү бериңиз! 
Деп сүйлөдү Каратай. 
Кабагын жайып каркылдап, 
Кубанычта эр Жантай. 
Кубангандан нымыгып, 
Маңдайынан тер чыгып, 
Денин жайып тердеди. 
Кубанычтуу күн болду, 
Суранбайым кел деди. 
Каратайга жайдактап, 
Кер жоргомду бер деди. 
Бул жорго кулак сүйүнчү, 
Салык атың шашпай ал. 
Акмөөр үчүн аянбайм, 
Толуп атат менде мал. 
Кер жоргосун жайдактап, 
Сүйүнчүгө беришти. 
Бата кылып Эр Жантай, 
Башка сөзгө келишти. 
— Кадырман Карбоз карың кел, 
Жолдошторум барың кел. 
Маа кошумча бергенден, 
Жарды болбойт калың эл. 
Суранбай, Карбоз сен экөөң, 
Атбашы менен Нарынга. 
Айтуум менен баргыла. 
Жантай Мөөрдү алат деп, 
Менден кабар салгыла. 
Кошумча сурап бир баштан, 
Элдин пейлин чалгыла. 
Ажы менен Субан бар, 
Моңолдор, черик тууган бар. 
Тынымсейит, алсейит, 
Булар да биздин жакындар. 
Көңүлүмдү жашартып. 
Кыз алып атам карганда. 
Менден салам айткыла, 
Кожобек менен Кайдууга. 
Салам айт мындан барганда, 
Өзүңөр билип айтарсың, 
Андан кичүү балдарга, 
Деп жиберди экөөнү. 
Башка жакка жибермек, 
Андан башка төртөөнү. 
Көчөр менен Качканак, 
Сенин жөнүң башкарак. 
Борукчу менен Надырбек, 
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Бу тууганга барып кел. 
Буюрганын алып кел, 
Бербегенин айтып кел, 
Көп кечикпей кайтып кел. 
Куламбай молдо, Боромбай, 
Темир, Болот, асык бар. 
Килемче Борду, Төлөктүн, 
Белдерден катар ашып бар. 
Абайылда уулунун, 
Бардыгынан кабар ал. 
Намыс үчүн туугандар, 
Аяшпасын эч бир мал. 
Ушу айткан туугандар, 
Кадырыма жеткен эл. 
Куламбай молдо, Боромбай, 
Сен экөөң да ыкчам кел. 
Мындагы иштин камында, 
Башкаңар калгын жанымда. 
Деп жөнөттү эр Жантай, 
Жигитинин баарысын. 
Барган жерлер ойлонду, 
Эр Жантайдын намысын. 
Кочкор менен Нарындан, 
Кошумчага табылган. 
Баатыр Жантай эр үчүн, 
Бардыгы тең камынган. 
Кадыры бар Жантайдын, 
Кай кайсыл элге таанылган. 
Кошумчага берген мал, 
Нак колуна келген мал, 
Үч жүз жылкы бир миң кой. 
Жантайдын баркы ушундай, 
Бардык камын бүтүрүп, 
Соймок болду Мөөргө той. 
Армандуу Мөөр чакырып, 
Эжесе-сиңди жеңесин. 
Айтып турат муңайып, 
Жүрөктөгү кеңешин. 
— Эжекем, жеңем, сиңдилер, 
Сыр-сыпатым айтайын. 
Силерден башка кимим бар, 
Калың жеп малга кызыгып, 
Чалга берди жиндилер. 
Таалайга жазса көрөрмүн, 
Тагдырым жетсе өлөрмүн. 
Карыган Жантай чал менен, 
Кантип өтөт жыргал күн. 
Кош ат менен Болотко, 
Чаптырайын жеңелер. 
Кайда болсо бүгүн күн, 
Таптырайын жеңелер. 
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Акыры өлгөн бир кызмын, 
Мунуң болбойт дебеңер. 
Беш күндөн бери Болот жок, 
Айтышкан антым бар эле. 
Ардактуу Болот бала эле, 
Күндө көрүп турбасам, 
Тартканым кайгы зар эле. 
Кечиргин деп кеңешип, 
Кутулайын антынан. 
Айдалган ууру сыяктуу, 
Арманда кеттим калкыман. 
Өлбөсө Болот эске алып, 
Издеп барар артыман. 
Албай коер көп болсо, 
Жантайдан кантип тартынам. 
Кош ат менен Бусурман, 
Куртканы көздөй барып кел. 
Коюндашым Болотту, 
Түн боюнча алып кел. 
Ат өлтүрө Бусурман, 
Болжошуп койгон эмедей, 
Болотту таап алды эле, 
Ээрчитип кайра салды эле. 
Эл жатарга жакындап, 
Болот келип калды эле. 
Күн батардын алдында, 
Жантай тоюн союптур. 
Кыңшылатып Акмөөрдү, 
Отоолотуп коюптур. 
Болот эшикке келди деп, 
Келгендигин белгилеп. 
Тура калды Акмөөр, 
Угар замат делбиреп. 
Алты келин жиберди, 
Менин жайым сүйлө деп. 
Ортоңо алып Болотту, 
Киргизгиле үйгө деп. 
Жылып чыкты топ келин, 
Таштабаган башынан, 
Мөөрдүн айткан бир кебин. 
Бозоруп турган Болотту, 
Ортосуна алышты. 
Бир адамга билгизбей, 
Мөөргө алып келишти. 
Тура калып Акмөөр, 
Болотту сүйүп кучактап. 
Көзүнүн жашы бурчактап, 
Бооруна басып болкулдап. 
Боздоду Мөөр солкулдап, 
Көзүнөн аккан кайгы жаш. 
Эрдигин билсе Болоттун, 
Болот менен экен дээр. 
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Болоттун баркын билбесе, 
Көп болсо Жантай, саякты, 
Кызыңды албай кетем дээр. 
Албаса Жантай албасын, 
Болоттун көөнү калбасын. 
Анык Жантай эр болсо, 
Ойлонор өзү чал башын. 
Жаман айтса жакшы айтса, 
Жантайдын билет чанбасын. 
Аман бол, шордуу Болот деп, 
Баш-аяк кийим кийгизип, 
Жалынсыз ичте күйгөнсүп. 
Жанаша алып отуруп, 
Бетине бетин тийгизип, 
Кучакташып өбүшүп, 
Коштошту Мөөр көрүшүп: 
— Жалган өмүр бегинче, 
Жаратпай койсо кудурет. 
Жантай чал менен Келдибек, 
Ой арман, жарашканын ким билет. 
Армандуу өмүр бергиче, 
Адаштырып залимдер, 
Зарлантаарын ким билет. 
Коктудагы чайырды, 
Койчулар башын кайырды. 
Коюндашым Болоттон, 
Кош каман мени айырды. 
Жылгадагы чайырды, 
Жылкычы башын кайырды. 
Жыргалдуу Мөөр курбуңдан, 
Кош Боке, жырткыч чалдар айырды. 
Коюңду жайдың колотко, 
Кошподу кудай арман көп... 
Коюндашкан Болотко. 
Жылкыңды жайдың колотко, 
Жеткирбедиң арман көп ... 
Жыт алышкан Болотко. 
Аштан, ашыктуу жилик эт жесем, 
Ашоом канбас ал менен. 
Армандуу Болот кургурум, 
Алыста жаттың мал менен. 
Арманда кетип баратам, 
Аксакал Жантай чал менен. 
Тойдон, томуктуу жилик эт жесем, 
Тоюутум камбас ал менен. 
Томсоруп кетип баратам, 
Токсондогу чал менен. 
Кеминдин башы тал менен, 
Кербендер өтөт мал менен. 
Кетип барам арманда, 
Келиптир, Жантай чал менен. 
Соңкөлдүн алды тал менен, 
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Соодагер өтөт мал менен. 
Солкулдап ыйлап баратам, 
Соолгон Жантай чал менен. 
Жолборско жолуң чалдырдың, 
Жоругу жакшы Мөөрүңдү, 
Боке, бөрүдөй чалга алдырдың. 
Аман бол, жоголдуң Болот, каңгырдың 
Арстанга изиң чалдырдың. 
Акыреттик Мөөрүңдү, 
Боке, аюудай чалга алдырдың, 
Аман бол, армандуу Болот, каңгырдың 
Такыям бермет чоктугу, 
Талашсыз сенден айрылган, 
Боке, таалайымдын жоктугу. 
Тогороктун тоз кечүү, 
Тогуз айрык кош кечүү. 
Топ жылкы айдап кечпессиң, 
Тобуңдан Мөөрүң кеткен соң, 
Боке, толгонуп издеп жетпесең. 
Атбашы суусу алты айрык, 
Боке, аргымак минип кечпессиң. 
Айлыңдан Мөөрүң кеткен соң, 
Боке, артымдан издеп жетпессиң. 
Көөкөргө куйган бал бекен, 
Күлүктө жибек жал бекен. 
Өлбөй тирүү айрылган, 
Боке, экөөбүздөй бар бекен?! 
Өмүрүмдү соолутар, 
Боке, өларман Жантай чал бекен. 
Аякка куйган бал бекен, 
Аргымак атта жал бекен. 
Ажалсыз тирүү айрылган, 
Боке, армандуу биздей бар бекен? 
Ачылган гүлдү солутар, 
Боке, аюудай Жантай чал бекен. 
Ак шайыдан көйнөгүм, 
Айдалыда бош эми. 
Арманда кеттим чал менен, 
Аман кал Болот, кош эми! 
Көк шайыдан көйнөгүм, 
Көкүрөктө бош эми. 
Көз ачык кеттим чал менен, 
Көргөнчө Болот кош эми — 
Дегенде берер катындар, 
Уялса боло чунак кыз, 
Ушу кылган ишине, 
Уят болдук баарыбыз, 
Угуп көргөн кишиге. 
Баарыбызда бар болчу, 
Бала кезде сүйүшкөн. 
Эрксизден ажырап, 
Эзилип жүрөк күйүшкөн. 
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Эчбир адам жок болот, 
Эңсегенге тийишкен. 
Жаман эмес жакшы адам, 
Арбагы элден башка адам. 
Алыпатса эр Жантай, 
Угулуп калса кокустан, 
Кадыр көөнү калбайбы. 
Каранын каны кан Жантай, 
Салынды кылып салбайбы — 
Деп турушту чуулдап. 
Жашы өткөн кемпирлер, 
Жапырт ыйлап өңүлдөп. 
Кемпирдин баары кемшиңдеп, 
Ак чачтары селкилдеп. 
Ыйлап турган кези эле, 
Кээ бирөөлөр көз жашын, 
Жыйнап турган кези эле. 
Ошондо Болот болкулдап, 
Болукшуган Акмөөрдү, 
Бооруна басып солкулдап: 
— Билбедим иштин мындайын, 
Ажырадым Мөөрүмдөн, 
Армандуу жанды кыйнайын. 
Акмөөрүм, акак тилдүү ай жүздүү, 
Аптада көрсөм жылдыздуу. 
Ай чырайлуу жамалды, 
Аюудай Жантай чал алды. 
Алты арыш саяк элимден, 
Акмөөрүм сендей табамбы... 
Азабыңды мен тартып, 
Мөкө, ажырашып каламбы. 
Күкүк тилдүү, күн жүздүү, 
Күндө көрсөм жылдыздуу. 
Күн чырайлуу жамалды, 
Күйгүзүп Жантай чал алды. 
Күлдү саяк элимден, 
Мөкө, күйсөм сендей табамбы! 
Күмүштөй аппак Мөөрүм жок, 
Арманай, күйүтүң тартып каламбы. 
Кыргак кулак кызыл ат, 
Кыяда кармап минбедим. 
Кыялы чатак Жантайдын, 
Кыз аларын билбедим. 
Кыз аларын мен билсем, 
Кылчайып чыкпай жүрбөдүм. 
Кыюусу өткөн чал менен, 
Кылчайгыс кеттиң сүйгөнүм. 
Кыз Мөөрүм сенден айрылып, 
Кыйноосун тарттым дүйнөнүн. 
Кайчы кулак карагер, 
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Кадууда кармап минбедим. 
Карыганда Жантайдын, 
Кайгыртарын билбедим. 
Кайгыртарын билгенде, 
Кашыңдан чыкпай жүрбөдүм. 
Какчайган Жантай чал менен, 
Кайрылгыс кеттиң сүйгөнүм. 
Кадырлаш сенден ажырап, 
Кайгысын тарттым дүйнөнүн. 
Топчукулак тор жорго, 
Тойго кармап минбедим. 
Токсондогу Жантай чал, 
Томсорторун билбедим. 
Томсортору билинсе, 
Мөкө, толгонуп чыкпай жүрбөдүм. 
Толмочум сенден айрылып, 
Тозогун тарттым дүйнөнүн. 
Токсондогу Жантайдын, 
Торуна түштүң сүйгөнүм. 
Короо толгон миң койдун, 
Козусу калды куйруксуз. 
Коюндашым Мөөрүмдү, 
Колумдан алды буйруксуз. 
Адырда жаткан миң койдон, 
Ак ирик калды куйруксуз. 
Акыреттик Мөөрүмдөн, 
Айырдың Жантай буйруксуз. 
Жебелеп учкан жети каз, 
Жергенге жете коносуң. 
Жаш Мөөрүм менден ажырап, 
Жантайдын жары болосуң. 
Жаңы ачылган жашыл гүл, 
Жабыгасың соолосуң. 
Абалап учкан алты каз, 
Алайга жете коносуң. 
Чалкакка чыккан кызыл гүл, 
Чалдын жары болосуң. 
Жыпар жыттуу кайран гүл, 
Мөкө, жыйырмаңда соолосуң. 
Азоокер айгыр салбаган, 
Алты байтал айдатып, 
Көкүлүнө аныктап, 
Аяктай кебез байлатып, 
Актыгыма барбаган, 
Атама жетсин убалым. 
Акыреттик Мөөрүмдөн, 
Ажырашып турамын ... 
Алты айлык болсом да, 
Мөкө, ал-абалым сурагын. 
Айткан менен ал жетпейт, 
Мөкө, айла жок кандай кыламын. 
Ажал жетип мүрт болом, 
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Мөкө, албагандан чыдадым. 
Торудан айгыр салбаган, 
Тогуз байтал айдатып, 
Топудай кебез байлатып, 
Той жүктөтүп барбаган, 
Тууганга жетсин убалым. 
Тотукуштай Мөөрүмдөн, 
Түңүлүшүп турамын. 
Тогуз айлык калсамда, 
Мөкө, толгонуп алым сурагын. 
Тобумда тирүү болсом да, 
Тогуз желе бээ байлап, 
Торпуга чыга консом да, 
Мөкө, тозогуң тартып куурадым. 
Бастырып кеткен изиңди, 
Белеске чыга карармын. 
Кечигип кетсем Акмөөрүм, 
Келирки жылда барамын. 
Жантай чал менен жанаша, 
Мөкө, отурганда табармын. 
Жаалы келсе Жантайдан, 
Мөкө, сен үчүн өлүп калармын. 
Жөнөп кеткен жолуңду, 
Жонго чыга карармын. 
Көөдөндө жаным бар болсо, 
Көккашка ат менен барармын. 
Көркоо чалдын жанында, 
Мөкө, отурганда табармын. 
Көрө албаса Жантайдан, 
Мөкө, сен үчүн өлүп калармын — 
Деп ыйлап Болот басылды. 
Кыз-келиндер аялдар, 
Көтөргүн дешти башыңды. 
Арылткын дешти Болотту, 
Көзүңдөн аккан жашыңды. 
Болот менен Мөөрдү, 
Ажыратып турушту: 
— Умарай журттан уялбай, 
Ушунуңар дуруспу? — 
Болот менен Мөөр менен, 
Ачуулуу катын урушту. 
Ошо кезде Жантайдын, 
Кишилери келиптир. 
Болот менен Акмөөрдүн, 
Боздошконун көрүптүр. 
Тушуна келип туруптур, 
Бардык сөзүн угуптур, 
Ачууланып баарысы, 
Жашы менен карысы, 
Улуган итти алам деп, 
Жантайдын жокко намызы? 
Деген бойдон барышты, 
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Эр Жантайдын үстүнө, 
Ээрчише кире калышты. 
Тебетейин топусун, 
Тегиз баса кийишип. 
Капаланып отурду, 
Кабактарын түйүшүп. 
Баатыр Жантай байкады, 
Баарысына сүйлөнүп. 
Башын бир аз чайкады. 
Барпалаңдап артында, 
Баарынын көөнүн жайкады: 
Э ботом кары жашыңар, 
Капаланып келдиңер. 
Муңаясың үңкүйүп, 
Бу эмне белгиңер. 
Капалык жөнүн айткыла, 
Үй сагынган болсоңор, 
Үлдүрөбөй кайткыла — 
Дегенде айтты туралбай, 
Батымдуу өскөн Суранбай: 
Баатыр сенин барыңда, 
Казак менен кыргызды, 
Катар билген чагыңда. 
Бирөөбүз миңди бийлеген, 
Биз жүрөбүз жаныңда. 
Ким айтат бизге жаман кеп, 
Байгамбар сыпат карысың. 
Балдарыңдын баары бек, 
Капа болгон жөнүбүз, 
Жашырып жаппай айтайын 
Калбасын сиздин көөнүңүз. 
Бир сокурду кучактап, 
Ыйлап атат Мөөрүңүз. 
Бизди жалган десеңиз, 
Өзүңүз барып көрүңүз. 
Айланайын Болот деп, 
Алжыган Жантай чал менен, 
Кантип көөнүм толот деп. 
Сулууну тандап алам деп, 
Суук тумшукту алыпсың. 
Арамдыктан айрылбай, 
Бир балаага калыпсың. 
Ошого капа болдук биз, 
Ойлонуп көр баатыр сиз. 
Оолугуп Жантай сүйлөдү: 
— Орой айтып келдиңер, 
Ой пикирин, сүйгөндү. 
Ошо жакшы Мөөр үчүн, 
Отко салам дүйнөмдү. 
Өз жанындай көргөндүр, 
Сымбаттуу сулуу Мөөр болсо, 
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Ошонун билсе кадырын. 
Олоңдогон көр болсо, 
Сокурга соодой ыйласа, 
Солкулдап жашын тыйбаса, 
Кайыр кош деп көрүшүп, 
Кадыр, көөнүн сыйласа, 
Акылмандын белгиси. 
Ургаачынын жакшысын, 
Унутабы эр киши. 
Болотту кадыр кылган Мөөр, 
Мени кадыр кылбайбы. 
Эл тааныр кези боло элек, 
Эрке кызды ылгайлы. 
Жеткире койсо бир адам, 
Жеңеңдин көөнү сынбайбы. 
Мейли Мөөрүм токтолор, 
Балалыгы жок болор ... 
Акмөөр болсо меники, 
Аз күндүк ушак сеники. 
Мейли Мөөрүм бир эмес, 
Он сокур менен ойносун, 
Ошондо кантип койбосун. 
Деген сөзгө таарынып, 
Эшикке чыкты жабылып. 
Ачууланды эр Жантай, 
Ажыдаарча чамынып. 
Аңгыча кызга катындар, 
Көрүшмөк болду камынып. 
Элден мурда көрүштү, 
Эрке Мөөрдүн энеси. 
Эркек болсо Акмөөр, 
Элинин болмок чегеси. 
Айланайын жалгызым, 
Ой менин, жалгыз туулган бир кызым. 
Алыска учуп барасың, 
Амалсыз чолпон жылдызым. 
Жалгыз кызын эне-атам, 
Малга берди дебегин. 
Өз теңтушум турганда, 
Чалга берди дебегин. 
Тутанган өрткө айла жок, 
Жалгызым, турмушуңдун кысканы: 
Туура байлап багыңды, 
Жалгызым, тууганыңдын душманы... 
Жаштык кылсаң жалтанып, 
Жалгызым, ким үйрөтөт нусканы. 
Карыда болсо Жантайдын, 
Кадырын билип сыйлагын. 
Жаштык кылып чолпонум, 
Жамандыкка кыйбагын. 
Жантай баркың билбесе, 
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Жайдарым, жаратканга ыйлагын — 
Деп энеси токтоду. 
Жаны бирге жеңеси, 
Жаңы келген окшоду. 
Жагалмай деген жапан куш. 
Жаңылбай учат жем үчүн. 
Жашында малга сатылып, 
Кыз байкуш, жаралбаптыр эл үчүн... 
Турумтай деген кыраан куш, 
Турбай учат жем үчүн. 
Тукуму бөлөк кыз байкуш, 
Туулбаптыр эл үчүн... 
Ак шайы кийсе жарашат, 
Арманы күчтүү кыз байкуш, 
Арманай, ата-энеден адашат. 
Дукаба кийсе жарашат, 
Туулбай калсын кыз байкуш, 
Арманай, тууганынан адашат. 
Жараткан кудай буюруп, 
Жар болдуң Жантай карыга. 
Ойдо жок мындай болот деп, 
О кыз, отурарсың жанына. 
Кубанчынан айрылып, 
О кыз, курдашың өтөр сагына. 
Аңдышар жооң алдыңан, 
Абысын менен күндөшүң. 
Алганың көзүн салбаса, 
О кыз, арманы күчтүү күндөсүң. 
Күйөөң көзүн салбаса, 
О кыз, көз көргүз каран түндөсүң. 
Жакшы жүрсөң кубанар, 
Ата-энең тууганың. 
Жаман жүрсөң мындагы, 
О кыз, калганга жетсиң убалың. 
Кошокчуну токтотуп, 
Кыз оюнду баштады. 
Кыргыздан тандап кыз алган, 
Кыраан Жантай шашпады. 
Кыйноо тарткан Акмөөрдүн, 
Кыялы жок баштагы. 
Жайдын күнү ай жарык, 
Келин-кыздар камданды. 
Кыз оюнга сырдашка, 
Боз уландар тандалып. 
Алыс чыкты айылдан, 
Жаштардын көркү шаңданып. 
Башайы шайы кийишип, 
Кыз-келин катар отурду. 
Баштагын деди оюнду, 
Байкуш Болот сокурду. 
Ошондо Болот оштонуп, 
Колуна токмок алды эле. 
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Көзүнөн кара жаш төгүп, 
Муңканып обон салды эле. 
Келин-кыздан, уландан, 
Ким ыйлабай калды эле. 
Болот, Мөөр баш кошуп, 
Алым сабак үн салып. 
Элдин баарын жашытып, 
Эзилишти муңканып. 
— Боке, белестен жылдыз санармын, 
Мен муңдуу белсенип чачым тарармын. 
Койналышкан Бокем жок, 
Арманай, козголсом бери карармын. 
Мөкүш мен армандын отун жагармын, 
Аттансам, алтайдан кийин барармын. 
Асыркысын ал жетпейт, 
Мөкө, акыры издеп табармын. 
Боке, күүгүмдөн жылдыз санармын, 
Мен муңдуу, көкүлдүү чачым тарармын. 
Көңүлүм ачар өзүң жок, 
Боке, күнүгө бери карармын. 
Мөкө, мен күйүттүн отун жагармын, 
Көккашка ат минип барармын. 
Күйгөн менен күч жетпейт, 
Мөкө, мен Көк-Ойроктон табармын. 
Боке, мен көрбөсөм кантип жүрөрмүн, 
Арманай, күйүттүүнүн бирөөмүн... 
Күлүмдү жаңы ачканда, 
Мен муңдуу, күйүткө күйдү жүрөгүм. 
Моке, мен сагынбай кантип жүрөмүн, 
Мен шордуу, санаалуунун бирөөмүн. 
Сагыныч куса чер каптап, 
Мөкүш, сары оору болор жүрөгүм. 
Айшабүбү оолугуп, 
Ордунан тура калды эле. 
Ырдап жаткан Мөөрдү, 
Колунан тартып алды эле. 
Кыз-келинге, боз уулга, 
Козголоңду салды эле. 
Кыз оюнуң ушубу, 
Жашытты далай кишини. 
Ыйлап атып эртеден, 
Көздүн баары шишиди. 
Деп оюнду таратты, 
Ошо түнү уйкусуз. 
Убайым менен таң атты... 
Акмөөрдүн муңдуусун, 
Аралашкан эл көрдү. 
Армандуу Болот ойлонот, 
Тирүүдөн көрө өлгөндү. 
Отоолоткон Мөөргө, 
Шөкүлөсүн кийгизди. 
Жөнөтөм деп Келдибек, 
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Болоттун ичин күйгүздү. 
Шурудан кыргак тарттырып, 
Ак элечек ороду. 
Аткарып чыгып эр Жантай, 
Алганым деп жоруду. 
Жетимиш бир жашында, 
Жигиттиги кармады. 
Кыз чолпону Акмөөрдү, 
Калжайган бир чал жандады. 
Ара жолго үч конуп, 
Барды Жантай Кеминге. 
Бардык эли келишти, 
Жаңы келген келинге. 
Салам айтып Жантайга, 
Кол беришип көрүштү. 
Колуктууң куттуу болсун деп, 
Кошоматка келишти. 
Кушбооңуз бек болсун! 
Эркек төрөп Мөөрүңүз, 
Өзүңүздөй лөк болсун. 
Акмөөр үчүн аттанып, 
Алыска сапар бардыңыз. 
Ак тилекке жетсем деп, 
Арачы жуучу салдыңыз. 
Алганың сулуу кыз болуп, 
Баатыр, бир жашарып калдыңыз. 
Казак, кыргыз эл билип, 
Кан атаңды Шабданың. 
Аким болду жетилип, 
Андан башка балдарың. 
Айнектей сулуу Мөөр болду, 
Азыркы сүйүп алганың. 
Алла таала кудайга, 
Асти жок баатыр арманың. 
Ошондо Жантай оолугуп, 
Кабагы карыш жасылды: 
Алыскы саяк туугандан, 
Алайын дедим асылды. 
Сүйгүм келди бир сулуу, 
Жетимишке келгенде, 
Өлөрүмө аз калды, 
Өмүр берсин балдарга. 
Акылдашсам силерге, 
Алсаң алгын дедиңер. 
Орундады барыңдын, 
Ошондогу кебиңер. 
Арышымды кеңиткен, 
Ага-ини сенин демиңер. 
Шабдан баштап баарыңдын, 
Жыргалыңа батайын. 
Жыпар жыттуу Мөөрүмдү, 
Жыттайын да жатайын, 
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Дегенде жапырт күлүштү. 
Акмөөрүңдүн алкымы, 
Алтынбы, жамбы, күмүшпү. 
Жаш кыялың карматып, 
Жакшы кылдың бул ишти. 
Дешти да көп тарашты, 
Эмдиги сөздөр башталсын, 
Арманы көп Болоттон. 
Айнегим Мөөр деп жүрүп, 
Акыл-эсин жоготкон... 
Эч адам жок Болотту, 
Эркелетип соороткон. 
Жалгыз аяк Болотко, 
Жакшы сөз айтып ким сыйлайт. 
Күлкүсүнөн ажырап, 
Күйүттүү Болот күндө ыйлайт. 
Жашыган сөөгү калайдай, 
Жатып алып түндө ыйлайт. 
Өлөйүн деп көп ойлоп, 
Өлүмгө Болот жан кыйбайт. 
Кабагын жайып эч күлбөйт, 
Куруган Болот саргайып, 
Кусадар болду эл билбейт... 
Кыз көргөзөт атасы, 
Кызыгаар бекем балам деп. 
Жүрөгү жалын жалгызым, 
Жүрөр бекен аман деп. 
Мөөрүн алып беришке, 
Жетпеди менин чамам деп. 
Мөөр сыяктуу бир кызды, 
Болотко кайдан табам деп. 
Мурунку жылы жайында, 
Муңдаш Мөөрү айылда. 
Керилген талаа Соңкөлдө, 
Мелтиреген чоң көлдө. 
Жазы саяк конгондо, 
Шаакенин ашы болгондо. 
Ар дубанды чакырып, 
Анжыян-Арка толгондо. 
Атакелди, Шайылда, 
Баатыр Байсак камынып. 
Ошол Шааке ашына, 
Орошон оң-сол жабылып, 
Ашка келген кезинде. 
Сайышка түштү баатырлар, 
Башка келген кезинде, 
Оң менен солдун кашында, 
Ошондо Болот жалгызым, 
Так он сегиз жашында. 
Бугудан Букар баатырды, 
Ат үстүнөн учуруп, 
Беттешкенде жыкты эле. 
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Жалгыз үйлүү болбосом, 
Жантай менен Келдибек, 
Жалдыратыш ык беле. 
Арманымды билгидей, 
Намызым кетет дегидей, 
Аталап тууган эл беле. 
Жалгыз үйлүү болбосом, 
Сөөгүнөн сөөгүм кем беле. 
Өзгөндө «карабагыштан», 
Өрттүгүнө чыдабай, 
Өз атам Чомой келди эле. 
Уругум карабагыштан, 
Эр өлтүрүп эл бузуп, 
Эрдигине чыдабай, 
Атам келген алыстан. 
Айла таппай мен дагы, 
Өлгүм келет намыстан. 
Алдырат белем Акмөөрдү, 
Өз элим болуп чабышсам. 
Деп ошондой арманда, 
Болоттун Бөкөн атасы. 
Алы жетпей тил өтпөй, 
Ичинде калды капасы. 
Адыл менен бир тууган, 
Ак Жамбүбү апасы. 
Үчөө бирдей үшкүрүп, 
Ичинде калды капасы. 
Төркүнүнө таарынып, 
Төшөктөн турбайт энеси. 
Айласыздан алдырган, 
Акмөөрдү эжеси. 
Кайрат берди энеси, 
Эселки тууган элиң жок. 
Эриксең шумкар саларга, 
Өзүңдүн өскөн жериң жок. 
Колуңдан келбейт жалгызым, 
Конушуң таап конорго. 
Боорлошуң жок бул элде, 
Бузулса ишиң оңоорго. 
Атаң менен энеңе, 
Бир ооз айткан кептен жок. 
Келдибек, Жантай залимге, 
Адылдын алы жеткен жок. 
Капаланба Болотум, 
Кадырың билер киши жок. 
Кайра капа болосуң, 
Көккашка атың минип ал. 
Күмүш жабдык салынып, 
Акмөөрүңдөй кыз изде, 
Көпчүлүккө таанылып. 
Кадырың өтпөйт жалгызым, 
Келдибекке таарынып. 
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Күч келтирбе жаныңа, 
Күйүт менен камыгып. 
Куса болуп Болоттун, 
Сөөгү калды шалдырап. 
Ашыктын оттой күйүтү, 
Акылы кетти дабдырап. 
Акмөөрдү Жантайга, 
Берген маалы болгондо. 
Оюнда жүргөн барсам деп, 
Он эки айга толгондо. 
Ошо жылы Соңкөлгө, 
Эл жабыла конгондо. 
Гүл жайнаган жашыл төр, 
Как жайлоо маалы болгондо. 
Көккашкасын токунуп, 
Жөнөдү Болот Мөөрүнө. 
Куса болуп сагынган, 
Белгилүү элдин көбүнө. 
Алып учуп жүрөгү, 
Баратат Болот көл бойлоп. 
Асты эсинен чыгарбай, 
Ардактуу Мөөрдү көп ойлоп. 
Бүгүндөн калбай жетейин, 
Кай жерде болду Көкойрок, 
Куураган көңүл жашарса, 
Курдашым менен бир ойноп, 
Деген тилек Болотто. 
Көккашкасы жорголоп, 
Түз-ашуу, Төлөк, Килемче, 
Ашып өттү эр Болот. 
Кадырлаш Мөөрдөн айырып, 
Кайгыга салдың кудайым. 
Кабарын билбей Мөөрүмдүн, 
Карып баш тартты убайым. 
Кайда болду Мөөрүм деп, 
Кабарын кимден сурайын. 
Дайынын айтар эл болсо, 
Мөкүштүн айлын сурасам. 
Жантай чал үйдө жок болуп, 
Маңдайынан сыласам. 
Жамандык кылып Жантай чал, 
Жалынга салса чыдасам. 
Көргөзөр киши табылса, 
Көкойрок жолун сурасам. 
Көркоо Жантай жок болуп, 
Күмүштөн аппак Мөөрүмдүн, 
Көкүлүнөн сыласам... 
Көрүп калып Жантай чал, 
Көргө салса чыдасам. 
Короз моюн, коен жон, 
Аты күлүк көккашка. 
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Соңкөлдөн чыгып бир конду, 
Кызартта Кырк Кыз, Сынташка. 
Жарым тулпар Көккашка, 
Таноолору бырылдап, 
Акмөөргө жетип калгансып, 
Арман-муңдуу ыр ырдап. 
Сүйүнүшү Мөөр менен, 
Сүйлөшкөндөй шыбырдап. 
Кочкордон өтүп аралап, 
Чаң ызгытып талаалап. 
Ортотокой, Көтмалды. 
Ошондон өтүп сабалап. 
Жаныбарым Көккашка, 
Күлүктүгүң бир башка. 
Тулпарлыгың белгилүү, 
Туягың урба сал ташка. 
Бүгүн канат болуп бер, 
Муң каптаган мен жашка. 
Өзгөндүн майдан сазынан, 
Өзөнү жайык жазыдан. 
Акмөөрдү сагынып, 
Уч көк ат деп камынып. 
Эки көзү толтура, 
Эки куржун салынып. 
Үйгө бүгүн жеткир деп, 
Үстүндө жүрүп жалынып. 
Жазынын белин ашканда, 
Чаң созулуп асманга. 
Бүгүн Мөөргө жетсем деп, 
Катуу жүрүп, шашканда. 
Токтобой Тогузторого, 
Кайрылбай каба, чорого, 
Жеткирдиң эле чак түштө. 
Мына келди Макмалга, 
Агыны катуу суусу бар, 
Аскалуу жарлар капталган. 
Алып учуп өткөрдүң, 
Арада катар чаптардан. 
Анык тулпар сен элең, 
Азыркы күлүк аттардан. 
Түш оогондо жеткирдиң, 
Дөрбөлжүн менен Тереке. 
Ырысыма жаралган, 
Сен элең мага береке. 
Кысталышта Көккашка, 
Жарачу элең керекке. 
Жеткирдиң эле Мөөрүмө, 
Ошо күнү кечинде. 
Жанга өлчөлүү жалгыз ат, 
Ошонун баары эсимде. 
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Бүгүн да жеткир тилекке, 
Курдашым Мөөрдү сагынып, 
Куса болгон кесимде. 
Деп теминип койгондо, 
Алакачып арыштап. 
Туушуна караса, 
Тулпар менен жарышмак. 
Эмеле кармап мингендей, 
Тизгин колдо карышмак. 
Чийдин башы кылт этпей, 
Камыштын башы былк этпей. 
Аңдып туруп атса да, 
Кала турган ок жетпей. 
Кечки салкын бешимде, 
Торайгырды ашканда. 
Тоонун баарын кар алып, 
Аралашып жаш карга. 
Көкойрокко барды эле, 
Көзүнүн кырын салды эле. 
Көккашкасы күнү-түн, 
Талыгып коер мал беле. 
Бир койчудан сурады, 
Эр Жантайдын айылын. 
Угуп көөнү тынчыды, 
Акмөөрүнүн дайынын. 
Же билди бекен деп ойлойт, 
Мурунку ушак айыңын. 
Же тике барып үйүнө, 
Аттан түшө калсамбы. 
Катар турган мамыга, 
Атты байлай салсамбы. 
Салам айтып Жантайдын, 
Же үстүнө кирип барсамбы. 
Же күүгүмдөтүп билинбей, 
Мөөрдөн кабар алсамбы. 
Деп турганда Болоттун, 
Жанынан өттү эки адам. 
Алыс эмес ортосу, 
Ыраак болсо он кадам. 
Бирөө билет Жантайдын, 
Алматыга кеткенин. 
Бирөө билбейт Акмөөргө, 
Эркелеп үйдө жатканын. 
Билгени айтты дайынын, 
Алматыда топ болуп, 
Анда Жантай жок болуп. 
Баатыр Жантай жогунан, 
Топ калыптыр токтолуп. 
Күбүрнадыр андыктан, 
Чакыртып кеткен болучу. 
Улуктун күчү ошондой, 
Мөөрдү таштап эр Жантай, 
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Тышка качан конуучу. 
Кеткенине көп болду, 
Келерине аз калды. 
Дегенди Болот уккан соң, 
Эмнеден жазганды. 
Бастырып барды эр Болот, 
Жүрөгү толкуп кубанып. 
Турган экен Акмөөрү, 
Эшикке чыгып буралып. 
Анык Мөөрдү көргөндө, 
Аттан түштү куланып. 
Амандашып турду эле, 
Кол беришип көрүшүп. 
Жүрөктөрү эзилди, 
Коргошундай эришип. 
Жакындыгын билгизбей, 
Төркүнүмдөн келди деп. 
Төрөдөй колдоп Акмөөр, 
Күтүп алды делбиреп. 
Айлында Болот болбосо, 
Аныгын кайдан эл билет. 
Болот айтты ошондо: 
Чыдаган коркпойт өлүмдөн, 
Чыгардың бекен көңүлдөн, 
Чын эле кудай айырды, 
Чырактан жарык Мөөрдөн. 
Оюмдан бир күн чыгарбай, 
Мөкө, от жалынсыз күйгөн мен 
Карыган Жантай чал менен, 
Кантип чыдап жүрдүң сен. 
Капалык калбас көңүлдө, 
Мөкө, сен сагынганда көрүнсөң 
Ошондо Мөөр көп токтоп, 
Муңканып жашы мончоктоп. 
Буула түшүп козгоду, 
Мурунку күндү көп жоктоп. 
Адырдын көркү турбайбы, 
Актуу боздуу мал болсо, 
Ак туйгун эргип конбойбу, 
Арасы бүрдүү тал болсо. 
Асыл жаш карыйт турбайбы, 
Алган эри чал болсо. 
Күңгөйдүн көркү турбайбы, 
Көлбөгөн калың мал болсо. 
Көк туйгун конот турбайбы, 
Көктөмдө кырчын тал болсо. 
Күлгүн жаш карыйт турбайбы, 
Арманай, күйөөсү картаң чал болсо. 
Бөкө жамалы менен курусун, 
Жашты жашка кошпосо. 
Залимдер билбейт турбайбы, 
Жаш чиркин зарлап боздосо. 

www.bizdin.kg



Жалыны жакшы тозоктун, 
Чоң атамдай кары чал, 
Арманай, чолпондой жашты коштосо. 
Санаамдан кетпейсиң, 
Сагымбай кантип коемун, 
Көкүрөктө кайгынын, 
Боке, күйүтүн кантип жоемун. 
Толукшуп өскөн кайран баш, 
Тетиксиз темир тордомун. 
Атамдан кары чал менен, 
Арылгыс кайгы шордомун. 
Куу сакал кары Жантайдан, 
Кутула албайм ойлонсом. 
Кол куушуруп күп демей, 
Боке, кудай буйруп койгонсоң. 
Баатыр Жантай жогунда, 
Байкуш Болот үч конду. 
Сагынышкан эки жаш, 
Самагандай иш болду... 
Жөнөтмөк болду Болотту, 
Баш аяк кийим кийгизип. 
Баштагыдан Болоттун, 
Жүрөк боорун күйгүзүп. 
Сен туулган бирөөнүн, 
Карманган жалгыз медери. 
Жакын калды баатырдын, 
Топ тараса келери. 
Мен колунда болбосом, 
Жатыштын жок кереги. 
Бул эл канкор эл экен, 
Не деген сөзү эм экен. 
Каарланса бирөөгө, 
Өлтүрүп кой дээр бекен. 
Мындан кийин келбегин, 
Мен, ушундай канкор элдемин. 
Келсең да мени көрбөгүн, 
Билгизип койсоң кокустан, 
Мен дагы кошо өлгөнүм. 
Деп Болотту Акмөөр, 
Ошо күнү жөнөткөн. 
Убара тартып Болотко, 
Уйкунун дарты көп өткөн. 
Көкойроктун уюна, 
Тунуктугу сымаптай, 
Улуу суунун оюна. 
Көккашка атын жайдактап, 
Чидер салып маймактап, 
Отко кое берди эле. 
Ошондо Болот өлүмдөн, 
Корко турган эр беле. 
Каңылтак ээр, как токум, 
Как жамбашка салды эле. 
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Чепкенди чүмкөй жамынып, 
Болот уктап калды эле. 
Жанга өлчөлүү жалгыз ат, 
Жанынан кетчү мал беле. 
Аркандаган сыяктуу, 
Тегеренип оттоду. 
Кайта келип Болоттун, 
Как жанына токтоду. 
Дабышына уйкудан, 
Ойгонуп кеткен окшоду. 
Күн батышка жакындап, 
Аркан бою калды эле. 
Ат токунуп эр Болот, 
Таярланып алды эле. 
Кетсемби деп ойлонуп, 
Же кайта барып Мөөрүмө. 
Консомбу деп жойлонуп. 
Эки ой менен турганда, 
Аты жароо бир адам, 
Келе жатат ыраактан. 
Сырын айтар бекен деп: 
— Токто бери кел деди, 
Кайдан келдиң сен деди. 
Сыр сыпатың айтпасаң, 
Карактаймын мен деди. 
Карап туруп түрүнөн, 
Каарланган сүрүнөн, 
Карактап кетем сени деп, 
Катууланган үнүнөн, 
Калтырап туруп берди эле. 
Качса Болот ушуну, 
Тирүү коер эр беле. 
Куржунуң бар салынган, 
Ушунун баары табылган. 
Кайдан келе жатасың, 
Кабагың бүркөө көрүнөт. 
Эмнеге капасың, 
Деп сурады эр Болот. 
— Сурадың сырым айтайын. 
Сыр чыгарып кайтайын. 
Кабагың бийик эңчер бел, 
Кайраттуу жигит экенсиң, 
Чын сөз менен жайкайын. 
Жазы чүйдү сураган, 
Үзүлгөндү улаган. 
Оолукмасы кармаса, 
Оозунан түтүн бураган. 
Баатыр Жантай төрөбүз, 
Төрөдөн артык көрөбүз. 
Калың тынай, сарбагыш, 
Таянарга дөдөбүз. 
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Алматыга топ болгон, 
Кыргыз-казак эл толуп, 
Жаңы келди эр Жантай. 
Ошо топко он конуп, 
Акмөөрүн сагынып, 
Араң келди эр Жантай. 
Он эки күндө үйүнө, 
Аман келди эр Жантай. 
Мында жатып ал деди, 
Аттанып чыктым тил албай. 
Мен турамын өзүңдөн, 
Ким экениң биле албай. 
Менде болсо жумушуң, 
Мени менен жүрүңүз. 
Биздин элден эмессиң, 
Башка келди түрүңүз. 
Баса калып баш алчу, 
Баатырлардай сүрүңүз. 
Ыраазы болсоң кетейин, 
Көкойрок суусу шар агат. 
Күүгүмгө калбай кечейин. 
Сагындым катын баланы, 
Сапардан үйгө жетейин. 
Жооп берди эр Болот: 
Эрте бар катын балаңа, 
Түрүмдү көрүп түңүлүп, 
Тонойбу деп санаба. 
Мен дагы калып жүрбөйүн, 
Конок таппай талаага. 
Болот да кайра бастырды, 
Көңүлүн Мөөргө азгырды. 
Камчыланып теминип, 
Астында атын шаштырып, 
Жантайдан кабар алайын, 
Ажал чиркин айдаса, 
Мөөр үчүн өлүп калайын. 
Бастырып барып Жантайдын, 
Үйүнө түштү эр Болот. 
Ажалды салып койнуна, 
Өлтүрбөсө урар деп. 
Азапты алып мойнуна, 
Катар турган маамыга, 
Каңтарып атын байлады. 
Кадырлашы Мөөр үчүн, 
Өлүмдөн Болот тайбады. 
Салам айтып Жантайга, 
Кирип барды эр Болот. 
Жол тааныган жолборстор, 
Эмнеден кор болот. 
Алик алып эр Жантай: 
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Аты жөнүң ким деди? 
Андан мурда көрбөгөн, 
Ажыратып билбеди. 
Кеч күүгүмдө келипсиң, 
Жөнүңдү айткын эл билсин. 
Биздин элден эмессиң, 
Билдиргин балам сен кимсиң? 
Дегенде Болот шакылдап: 
Алды кечүү дайрадай, 
Арстан жезде аманбы? 
Куда сөөк болбосок, 
Арстаным мени табамбы. 
Каарыңа алсаң кан жезде, 
Билемин өлөр чамамды. 
Келберсиген Мөөрдү алган, 
Келдибектин айлынан. 
Өмүр бою айрылгыс, 
Өзүңдүн саяк каныңан. 
Өз жөнүмдү айтардан, 
Өлтүрөт деп айбыгам. 
Учурашам деп келдим, 
Ууздан аппак Мөөрүмө. 
Улуктук кылсаң эр Жантай, 
Кир албассың көөнүңө. 
Кире элекмин эр Жантай, 
Эшигиң менен төрүңө. 
Аты жөнүм сурасаң, 
Акмөөрдүн жээни Болотмун. 
Калыстык кылсаң эр Жантай, 
Аз күндүк сизге конокмун. 
Ачууң келип өлтүрсөң, 
Айтыла жүрөр жомокмун. 
Атырылып сүйлөйсүң, 
Баатыр, мен эмнеңди короттум? 
Ошондо Жантай кылчайып, 
Кылычын карай калды эле. 
Олутунан козголуп, 
Обдулуп тура калды эле. 
Мөөрдөн айла болбосо, 
Өлбөс айла бар беле. 
Ошондо Мөөр күлдү эле, 
Оодарылма баатырдын, 
Оңолоор жайын билди эле. 
Оң кыялы жогунда, 
Оодарылма жинди эле. 
Ошондо Мөөр кеп айтты: 
Ой баатыр токто деп айтты. 
Кытайдын колу келгенсип, 
Кылычыңды карайсың. 
Ал кыргыздын уулу турбайбы, 
Кылычсыз бир ооз кеп менен, 
Кыйратышка жарайсың. 
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Калмактын колу келгенсип, 
Канжарыңды карайсың. 
Калмактан калың кол келсе, 
Качырсаң жалгыз талайсың. 
Ал кайныңдан келген бир бала, 
Баатыр, кандай кылсаң жарайсың. 
Сен — адам, Болот — чегиртке, 
Баатыр, чертип койсоң өлбөйбү, 
Жүрөгүңдү элиртпе. 
Төрөсүнө төркүнүн, 
Өлтүртүп койду дедиртпе. 
Абысын, ажын душман көп, 
Баатыр, алардын көөнүн семиртпе. 
Мен төркүндүн колунда, 
Анда баатыр жогунда. 
Ошондогу жумушка, 
Эми баатыр олумба, — 
Ошондо Жантай капасыз 
Кабагын жайып күлдү эле, 
Кадыры калса Акмөөрдүн, 
Кайрылбасын билди эле. 
Кабарын билет Болоттун, 
Айрылбасын билди эле. 
Көп ойлонуп эр Жантай: 
Болотум бери кел деди, 
Аралап сенин келгениң, 
Атаке, тынай эл деди. 
Акмөөрдү кошту деп, 
Уктум эле Соңкөлдө, 
Ошону ырдап бер — деди. 
Ошондо Болот муңканып, 
Ойлонбой муңдуу үн салып, 
Жай алып Болот олтурду, 
Жантайга жакын тынч алып, 
Жалтанбай тиктеп Акмөөрдү, 
Жантайды карай жиберди: 
Эр Жантай, кандык кылсаң кечерсиң, 
Эр Жантай, каарлансаң бекерсиң. 
Кандык жайың болбосо, 
Кантейин, кара башым кесерсиң. 
Эр Жантай, бадыша болсоң кечерсиң, 
Бадышалык кылбасаң, 
Башымды Жантай, кесерсиң. 
Эр Жантай, кытайды чаптың эл алдың, 
Кыркышкан жоодон кек алдың. 
Кыз экенде Акмөөрдүн, 
Кызыгын ойноп мен алдым. 
Кылчайышар кезимде, 
Кыраандык кылып сен алдың. 
Кыз Мөөрүмдөн ажырап, 
Эр Жантай, кыйноосунда мен калдым. 
Калмакты чаптың эл алдың, 
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Касташкан жоодон кек алдың. 
Калкымда бирге жүргөндө, 
Кадырлаш Мөөрдү мен алдым. 
Кантейин Мөөрдөн айрылып, 
Эр Жантай, кайгысын тартып мен калдым. 
Эр Жантай, жергенди чаптың эл алдың, 
Желпинген жоодон кек алдың. 
Жеримде бирге жүргөндө, 
Жетишип Мөөрдү мен алдым. 
Жеттим бекен деп жүрсөм, 
Жетиктик кылып сен алдың. 
Жеткенде Мөөрдөн айрылып, 
Эр Жантай, жер кучактап мен калдым. 
Айтайын билсең жөнүмдү, 
Аташкан Мөөрүм кеткени, 
Ачалбадым көөнүмдү. 
Эми көрдүм эр Жантай, 
Эшигиң менен төрүңдү. 
Наамарт болсоң эр Жантай, 
Мойнума алдым өлүмдү. 
Марттык кылсаң эми бер, 
Эр Жантай, ээрчитип кетем Мөөрдү. 
Аралаш өстүң бир кезде, 
Ак шайы кийип белсенип. 
Ак шайынын көркүнө, 
Ак дукаба теңселип. 
Аралап саяк элинен, 
Мөкө, асти эле таппайм сенчелик. 
Аташкан жардан айрылган, 
Армандуу барбы менчелик. 
Көк шайы кийип теңселип, 
Көк шайынын көркүнө, 
Көк дукаба белсенип. 
Күмүштөй Мөөрүм кеткени, 
Көрө албадым сенчелик. 
Гүл жарынан айрылган, 
Мөкө, күйүттүү барбы менчелик. 
Адыры гүлдүү Соңкөлдө, 
Акмөөрүм өстүң кылактап. 
Аксакал Жантай чал менен, 
Алыска кеттиң булактап. 
Акыретте тең болсом, 
Минермин Жантай кулактап. 
Көк ала майдан Соңкөлдө, 
Кошулуп өстүк булактап. 
Көлдөгү аккуу сыяктуу, 
Көрүнөт элең кылактап. 
Көркоо Жантай чал менен, 
Көз көргүз кеттиң кылактап, 
Көрүнсөң минер бир жайбар, 
Эр Жантай, көк эшектей кулактап. 
Аргымак чаптың коштоттуң, 
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Аласан жолун боштоттуң. 
Асылкеч Мөөрдөн айрылып, 
Атаны, ант урган Жантай боздоттуң. 
Тобурчак чаптың коштоттуң, 
Тор жорго жолун боштоттуң. 
Толмочум Мөөрдөн айрылтып, 
Атаны, тозоку Жантай боздоттуң. 
Ак кууга кушуң салдырдың, 
Алтынга окшош Мөөрүмө, 
Ак жибек боосун чалдырдың. 
Акыреттик Мөөрүмдү, 
Амалсыз сага алдырдым. 
Акмөөрүм мында, мен анда, 
Эр Жантай, как талаада каңгырдым. 
Көккууга кушуң салдырдың, 
Күмүштөн аппак Мөөрүмө, 
Көк жибек боосун чалдырдың. 
Күлкүсү жакшы Мөөрүмдү, 
Күйүттүү чалга алдырдым. 
Көңүлдөш мында, мен анда, 
Эр Жантай, күндө үшкүрүп каңгырдым, 
Кабар ал Жантай капамдан, 
Кан элең баатыр атанган. 
Бар күнөңдөн кутулуп, 
Кадам бассаң бейишке, 
Кармармын баатыр жакаңдан. 
Жолуңдан тосуп турармын, 
Жоопту сенден сурармын... 
Бербесең да бир жаткыр, 
Пери кызындай Мөөрүмө. 
Эр Жантай, бир жатышка кумармын! 
Болотту Жантай жактырып, 
Күлкүсү чыгып каткырып: 
Болжолу жок эр экен, 
Жүрөгү жолборс шер экен. 
Ушундай эрди кемитип, 
Кандай ит жаман дээр экен? 
Сарбагыш, солто, тынайдын, 
Жакшысы менден жалтанат. 
Жүүндөшүп далайы, 
Жүрөктөрү калтаарат. 
Чоңдору менден чочунат, 
Жүрөгү жалын эр экен, 
Көзүмчө тилдеп отурат. 
Акылман Мөөрүм жашынан, 
Ак болотту тааныптыр. 
Ал жерде мага билинбей, 
Арманда Болот калыптыр. 
Күмүштөй Мөөр жашынан, 
Көк болотту тааныптыр. 
Күйүттүү Болот канетсин, 
Күчү жетпей калыптыр. 
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Ар ким бузуп айтыптыр, 
Анык Болот турбайбы! 
Жүрөгү тайкы жан болсо, 
Алдымда сезбей ырдайбы ... 
Ат жалын тартып мингени, 
Көргөнүм жок мындайды, 
Алып кел жаннат ичикти, 
Кийгиземин Болотко! 
Мөөрдөй бир кыз тандап ал, 
Жаманга өмүр коротпо! 
Бардыгын кечип эр Жантай, 
Баштагы Мөөрдүн ишинин. 
Жакасы кундуз жаннаттан, 
Болотко жапты ичигин. 
Жабуулап жакшы ат мингизди, 
Жаннаттан ичик кийгизип. 
Жандан коркпос Болотко, 
Мөөр пайдасын тийгизип, 
Болотту Жантай жөнөттү. 
Ошо күндө Жантайдын, 
Жетимиш эки жашында. 
Жети-Суу элин башкарып, 
Жер тааныган башында. 
Жыйырма бешке чыккандай, 
Желпинет Мөөрдүн жанында. 
Акмөөрдүн кубаты, 
Карыган Жантай жашарды. 
Өмүр чиркин ошондой, 
Өткөргөн кызык базарды. 
Тарчылыкка жолугуп, 
Тарткан эмес азарды. 
Акмөөр Жантай баш кошуп, 
Азыркы өмүр жаш кошуп. 
Арадан тогуз жыл өттү, 
Жакадан алып Жантайды. 
Сексен бир жаш жүдөттү. 
Белди эңкейтип тишти алып, 
Муун бошотуп күчтү алып. 
Каршы келди Жантайга, 
Караңгы түндөй карылык. 
Кайраттанса туралбай, 
Жатып калды зарыгып. 
Бир айткан сөзүн эки айтып, 
Мүдүрүлүп жаңылып. 
Канткени менен баатырдын, 
Карылыгы таанылып. 
Убара кылат Мөөрдү, 
Жаш баладай таарынып. 
Кайратынан бошотуп, 
Карылык чиркин тооруду. 
Как жүрөктү дарт чалып, 
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Кайран Жантай ооруду. 
Айыгат десе алсырап, 
Ал ансайын соолуду. 
Башкага бир ооз сөз айтпай, 
Алганым сулуу Мөөрүм деп, 
Болбоду менин жөнүм деп. 
Каршы келип кармады, 
Карылык менен өлүм деп. 
Колун кармап Мөөрдүн, 
Кош аман бол жарым деп. 
Керээзин айта баштады. 
Кетип барат алым деп, 
Кара көзү коюлуп. 
Ирмей албай жалдырап, 
Көмөкөй тозуп кырылдап. 
Сөзгө келбей балдырап, 
Баатыр Шабдан башында, 
Маамыт, Төлө канында. 
Эки жакка бурулбай, 
Манаппай турду кашында. 
Кайгылуу Мөөрдүн тилеги, 
Ушу чал өлүп кетсе деп. 
Убайымдуу бир байкуш, 
Учурунда жетсе деп. 
Соолуган гүлүм толсо деп, 
Ойдогудай болсо деп. 
Кабарсыз калган бир шумкар, 
Капшытыма консо деп. 
Отурармын көп болсо, 
Дагы бир жыл тул сактап. 
Деп ойлонуп Акмөөр, 
Ар кимди карап кылчактап. 
Ак селдесин чалынып, 
Молдолор ыйман окуду. 
Баатыр Шабдан алдырган, 
Далай кожо сопуну. 
Өлүктүн жүзүн көрбөгөн, 
Акмөөр жаман чочуду. 
Өлүмгө жүзү кубулуп, 
Оозун ачып эр Жантай, 
Сапарга кетти бурулуп. 
Бетин басып Акмөөр, 
Ыйламыш болду жулунуп. 
Эки бетиң алгын деп, 
Беш тырмакты салгын деп, 
Беш алты катын Акмөөрдү, 
Кармап турат шаштырып. 
Айлынын баары чуулдап, 
Өкүрүккө бастырып. 
Манаппай, Шабдан баш болуп, 
Атакем деп өкүрдү. 
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Жазы тынай, сарбагыш, 
Бардыгы кыйрап өкүндү. 
Канатташ өскөн элсиң деп, 
Жантай өттү дүйнөдөн. 
Жаназага келсин деп, 
Казактын элин чакырды. 
Атбашы, Нарын, Ысык-Көл, 
Андагы калың кыргыз эл. 
Жантай өттү дүйнөдөн, 
Жаназадан калбай кел, 
Кочкор менен Жумгал бар. 
Сарбагыш, саяк туугандан, 
Каны-жаны кошулуп, 
Канатташ жерде тургандар. 
Карыя өттү дүйнөдөн, 
Кадырлаш өскөн курбалдар. 
Жума күнү коюлат, 
Жаназага келсин деп. 
Жаны бөлөк болсо да, 
Жакшылашкан элсиң деп. 
Аталаш тууган солтодон, 
Жангарач, Чынгыш, эр Корчу, 
Жатындаш тууган эл болчу. 
Өлүк менен тирикке, 
Өзөгүн үзүп тең кончу. 
Курама, Жайыл, Үрүстөм, 
Кубат кылып жүрүшкөн. 
Кененсары, Тынаалы, 
Солтонун силер тынары. 
Тагдырдын иши арга жок, 
Тынайдын сынды чынары. 
Аттанды Жантай дүйнөдөн, 
Айланы кандай кылалы. 
Жаназа окуп көпчүлүк, 
Баатырга турпак салсын деп. 
Жантайдай кимди койду деп, 
Ар ким айта берсин деп. 
Жумадан жума кетебиз, 
Жантай үчүн аянбай, 
Жазы тынай түтөбүз. 
Даярланды сиздерге, 
Бере турган мүчөбүз. 
Абакем деп өкүрүп, 
Келипатат туштуштан. 
Калбай келди Жантайга, 
Кабарын уккан кыргыздан. 
Тушуна желек сайдырып, 
Тууганы ыйлап кайгырып. 
Ырчылар кошуп ыр ырдап, 
Кыз-келини чуулдап. 
Кызматташ өскөн чалдары, 
Кырааным деп үңүлдөп. 
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Кемпирлер ыйлап кемшиңдеп, 
Ээк алгычы телпилдеп. 
Кыйнап атат Акмөөрдү, 
Кошо турган сенсиң деп. 
Кара чачын жайгаңда, 
Тал жибектей селкилдеп. 
Койнуңдан кеткен Жантайды, 
Кошсоң Мөөр эрсиң деп. 
Убадасын созбогон, 
Алдынан душман тозбогон. 
Алыска даңкы угулган, 
Арстандан арстан туулган. 
Арбагынан кошкун деп, 
Аким болуп эл билген, 
Балдарынан кошкун деп. 
Эрке катын Акмөөр деп, 
Элге угулган атагың. 
Эриң өлсө тырманбай, 
Бул эмне чатагың. 
Деп ошондо катындар, 
Намызданып алышты. 
Бадышаң өлдү бейбак деп, 
Башына кара салышты. 
Каның өлдү тырман деп, 
Караманча жабышты. 
Кантип кошпой коет деп, 
Тегеректеп алышты. 
Кошпоймун десе Акмөөр, 
Азаптуу кордук көргүдөй, 
Угулуп, Шабдан каарланса, 
Кой ордуна өлгүдөй. 
Алты атаңдын баары кан, 
Абалтан кызыр даарыган. 
Ажалың жетип өлгөнчө, 
Бадышам, айрылбадың багыңдан. 
Кытайдын колун талаган, 
Кылычтын мизин жалаган. 
Кыраандыгын көргөндө, 
Бадышам, кыргыздын эли караган. 
Калмактын колун талаган, 
Канжардын мизин жалаган. 
Каарына чыдабай, 
Бадышама, казактын эли караган. 
Ак жал ат минип жоо кууган, 
Ак жоолук менен баш бууган. 
Арстаным сенден айрылган, 
Бадышам, ага-иниң муңдуудан. 
Көк жал ат минип жоо кууган, 
Көк жоолук менен баш бууган. 
Көкжалым сенден айрылып, 
Бадышам, күйүттүү биз бир муңдуудан. 
Ак жамбы алган Кашкардан, 
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Алайдын элин башкарган. 
Арстаным сени өткөрүп, 
Бадышам, алганың бейбак жаш калган. 
Кылчайып барып Кашкардан, 
Кытайдын элин башкарган. 
Кыямат сапар кетти деп, 
Бадышам кыздарың ыйлап какшаган. 
Абайылда уулунун, 
Артыгы Төрөкелди эле, 
Ата салтын салышса, 
Бадышам, ана ошол сенден эр беле. 
Ортотокой, Көтмалды, 
Ормонго дабын жер беле. 
Орошон оң, сол ичинде, 
Бадышам, ошо да сенден эр беле. 
Бугудан баатыр Балбайы, 
Боромбай менен Сарыбай, 
Буларга күчүң пар беле. 
Бадышам, араптан балбан Аалыдай, 
Сексен бир жашка барганда, 
Жер таянып карганда. 
Оодарылдың дүйнөдөн, 
Бадышам, ордуңду таштап балдарга. 
Кыргыз, казак дүңгүрөп. 
Жаназаңды окуду. 
Акырет жайда бурак деп, 
Бадышам жакшы атыңды токуду. 
Мекеден келген Стамбул, 
Кепиниңе жасылды. 
Кейиген менен таппайбыз, 
Бадышам, кетирдик сендей асылды. 
Баатырды кошпой койчу деп, 
Катындар кыйнап курчаса, 
Кошпоско Мөөрдүн эркиби. 
Калың кыргыз тыңшаса, 
Кара чачын жайдырып, 
Кара жоолук башында. 
Жесир калган Мөөр сулуу, 
Жыйырма алты жашында. 
Дооронуна Жантайдын, 
Тогуз төө, токсон ат коюп. 
Жети күн конок кондурду, 
Жер жайнаган мал союп. 
Кемегеден май акты, 
Жетим-жесир эл тоюп. 
Чакырган элге милдеттүү, 
Мүчө бере баштады. 
Жети-Сууну чакырган, 
Жергелүү үчүн шашпады. 
Ар болушка берери, 
Тогуз жылкы, тогуз уй. 
Тогуз кундуз, тогуз кой. 

www.bizdin.kg



Кары өлсө кейиш жок, 
Алды күлкү, арты той. 
Колунда бар адамга, 
Андагы заман ошондой. 
Ар болушка төрт тогуз, 
Мүчө берип таратты. 
Жазы тынай Жантайга, 
Жакшы кылды санатты. 
Жаназасын окутту, 
Мекеден келген молдого. 
Казак менен кыргыздан, 
Баргандар батты олжого. 
Кара кийип чүмкөнүп, 
Жашында жесир Мөөр калды. 
Кантээр айла табалбай, 
Жыл он эки сандалды. 
Байкоочу коюп чалдырат, 
Манаппай менен Шабданды. 
Жылдын маалы болгондо, 
Мал семирип толгондо. 
Жазы тынай, сарбагыш, 
Жаканы бойлоп конгондо. 
Кеңешин салды эр Шабдан, 
Төрөкелди, Ормонго. 
Аш берем деп камынып, 
Ак үйдүн баары тигилип. 
Алды алдынан бүлүнүп. 
Семиз тай, семиз бээлерден, 
Мал ээлери түңүлүп. 
Манаппай, Шабдан, Баяке, 
Элди оозуна каратты. 
Жантайга аш берем деп, 
Жайды көпкө канатты. 
Дубандын баарын чакырып, 
Көпчүлүктү жадатты. 
Үй көчүрүп баргандар, 
Ашка конок алгандар, 
Жантайга айтты наалатты. 
Ашка келген көп элди, 
Атын чаап таратты. 
Ашка тиккен желекти, 
Өкүрүк менен сындырды. 
Өрөпкүгөн далайдын, 
Ошентип, көөнүн тындырды. 
Айыптады Манаппай, 
Аттт үстүндө Кылжырды. 
Анык кыргыз калкынан, 
Эски адет наркынан. 
Билген көргөн кемпирлер, 
Мөөргө жакын барышты. 
Башындагы карасын, 
Ырымдап жулуп алышты. 
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Ак жалгасын балам деп, 
Ак жоолуктан салышты. 
Башынан алган караны, 
Майлатып отко жагышты. 
Жыл он эки ай каралуу, 
Адамдын жүзүн көрбөгөн. 
Жамалы кетип Акмөөрдүн, 
Жаны эле калган өлбөгөн. 
Кемпирлер көрүп Акмөөрдү, 
Жарганаттай жан байкуш, 
Жакшы эле күйгөн экен деп. 
Алды алдынан сүйлөшүп, 
Ар кимиси кекендеп. 
Кара чапанды алышып, 
Алтын кымкап жабышып. 
Алты күнү чыдабай, 
Арачы салды Баяке. 
Акмөөрдү алам деп. 
Жантай кары чал эле, 
Андан артык багам деп. 
Алты атабыз бир тууган, 
Арстан Жантай агам деп. 
Алтын, күмүш кийгизсем, 
Агада келет чамам деп. 
Жаңыдан гүлүн ачкандан, 
Жантайда көп жыл жүрдү деп. 
Жаштык кылып жүдөбөй, 
Жакшылап күттү үйдү деп. 
Баатырдын ашын бергиче, 
Балапан башы күйдү деп. 
Алланын салган ишине 
Амал барбы көнүүчү. 
Ажырашпас эрки жок, 
Ажалы жеткен өлүүчү. 
Өлгөндөн мураз калуучу, 
Калганы багып алуучу. 
Тирүүнүн кимдер экенин, 
Акылман аял таануучу. 
Жаман кийим кийгизбейм, 
Жаман үйгө киргизбейм, 
Миң жамандык кылса да, 
Жазып тилим тийгизбейм. 
Жаш чырактын көөнү үчүн, 
Жанымды сайдым Мөөр үчүн. 
Жактырбаса Мөөр жеңе, 
Мен даярмын өлүү үчүн. 
Катыны менен бир жалчы, 
Киргизип берем үйүнө. 
Акмөөрдү албасам, 
Аңтарылсын дүнүйө. 
Кылчаңдаса тийбейм деп, 
Жетемин Мөөрдүн түбүнө, 
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— Сиз Карбоз бай барыңыз, 
Мөөргө кеңеш салыңыз. 
Арачы оңой иш эмес, 
Айлабыңды табыңыз. 
Кеби кандай Акмөөрдүн, 
Кечикпей келип калыңыз. 
Эптекей жакшы кишиден, 
Эки, үчтү кошуп алыңыз. 
Деп Баяке бүтүрдү. 
Калк ичинде эптекей, 
Карыя Карбоз күтүндү. 
Шабдандар сыйлап бузбаган, 
Карбоз кылган бүтүмдү. 
Төрт, беш киши аттанып, 
Аярланып, сактанып. 
Акмөөргө барды эле, 
Аттан түшө калды эле. 
Акмөөр туруп коноктун, 
Алдына төшөк салды эле. 
Орун алып жайланып, 
Отуруп бир аз чайланып. 
Акмөөргө Карбоз кеп салды, 
Айтайын деп камданды: 
— Аманбы Мөөр жеңебиз, 
Баатырдай көрүп өзүңдү, 
Алдыңызга келебиз. 
Кимдер өлүп ким калбайт, 
Эмне келди дебеңиз. 
Баласындай эрке өскөн, 
Баатырдан калган белексиң. 
Биз бир сөз сизге айтпасак, 
Эмне келдиң демексиң. 
Улуудан калган сен асыл, 
Ушул элге керексиң. 
Баатыр менен бирге өттү, 
Беш, он жылдык өмүрүң. 
Манаппай, Шабдан баары айтты, 
Тилин алгын көбүнүн. 
Жайын айт жеңе уялбай, 
Кан Карабек уулунун, 
Кимисинде көңүлүң. 
Ажал жетсе өлүүчү, 
Артында жесир калуучу. 
Ак никеси буюрса, 
Ага-иниси алуучу. 
Манаппай, Шабдан, Баяке, 
Баатырдын баары бет болуп. 
Баргын деп бизди жиберди, 
Бардык элге эп болуп. 
Урмат кылып өзүңдү, 
Уламалуу кеп болуп. 
Баякеге ыйгарып, 
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Бардыгы бизди бар деди, 
Мөөргө кеңеш сал деди. 
Агамдан калган асыл деп, 
Баяке баатыр алам дейт. 
Жамалы жарык Мөөрдү, 
Жанымдай көрүп багам дейт. 
Мөөрдү албай басылбайт, 
Тирүү болсом санаам дейт. 
Эсиң бар Мөөр ойлонгун, 
Көптүн баары бет келет. 
Өрнөгүн көрдүң баатырдын, 
Өзүңө тийер кеп келет. 
Биздин тилди албасаң, 
Да бирөө тийгин деп келет. 
Жесирин алмак тирүүсү, 
Илгеркиден калыптыр. 
Байы өлгөн жесирди, 
Байгамбарлар алыптыр. 
Көптүн тилин алгандын, 
Акырети жарыктыр. 
Муштайыктын сөзү бар, 
Кап бириксе мазар деп, 
Көптөн чыккан азар деп. 
Акылың бар эсиң бар, 
Айтканды билер кезиң бар. 
Аялда болсоң Акмөөр, 
Аныгы сенде сезим бар, 
Деди Карбоз басылды. 
Эмдиги сөз сизден деп, 
Кайра Мөөргө асылды. 
Ошондо Мөөр шолоктоп, 
Көзүнөн жашы чачылды. 
Бул эмне кордук деп, 
Беш чыңырып басылды. 
Эрге тийем дедимби, 
Алдар көсөө алдамчы, 
Алдап-соолап жыпылдап, 
Айткан сөзүн карачы. 
Жаңыдан түштү башымдан, 
Жайылган чачтын карасы. 
Өлөмүн эрге тийбеймин, 
Эр үчүн башым ийбеймин. 
Эр курусун кор болуп, 
Эмгегин тартып күйбөймүн. 
Тийгин эрге десеңер, 
Тике муунуп өлөмүн. 
Тирүүлүгү курусун, 
Талаада калган мен бейбак, 
Тагдырдын жазуун көрөмүн. 
Деп ойлонуп Мөөр сулуу, 
Эч кимисин тоотпой. 
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Жаш өмүрдү коротпой. 
Табыттай катып күтөйүн, 
Болотту болжоп күйөйүн. 
Буюрса түбү тийейин. 
Деп ойлонуп зыркырап, 
Көзүнүн жашы дыркырап. 
Кайгылуу Мөөр ыйласа, 
Кайрат кылат ким чыдап. 
Арачы кайта барып, 
Угулар бекен зарыбыз. 
Баякеге тийбеймин, 
Төрт катындын үстүндө. 
Төбөлөшүп жүрбөймүн. 
Төрт катынга күң болуп, 
Чыгарганым күл болуп. 
Көзүмдү ачып карасам, 
Күндүзүм кара түн болуп. 
Күндүккө башым байланып, 
Күйүт тартып чайналып. 
Кордук, зордук кылсаңар, 
Ыктыярмын өлмөккө. 
Өсөмүн деген ойдо жок, 
Өлүм турат көңүлдө. 
Мен бир жалгыз катынмын, 
Азыр тирүү торунда. 
Дегенде Карбоз дагы айтты: 
Эрте келдик күн батты, 
Жылдыз толуп түн кирип. 
Элдин алды жуп жатты. 
Жакшылыкча тил алгын, 
Жаман сөзгө баспагын, 
Жагоо таккан кыргыйдай. 
Жалтылдаган жаш чагың, 
Жаалдыкты келтирбей, 
Жакшыдан калган кан элең, 
Жаман сөздү таштагын. 
Кесирлик кылып оолукпа, 
Жетишет сенин баштагың. 
Өлөрүңө көрүнүп, 
Өөдө өкчөсө билбейсиң. 
Өз боюңду көтөрүп, 
Өкүрөңдөп тилдейсиң. 
Ажыдаардай Баяке, 
Ал сен үчүн Акмөөр, 
Ажал эмей ким дейсиң. 
Жаман айтса жакшы айтса, 
Жалаңдайсың болбойсуң. 
Жакындатпай сөзүңдү, 
Болбой мойнуң толгойсуң. 
Тукуму канкор булардан, 
Түбүндө Мөөр оңбойсуң. 
Кылгысы келсе булардын, 
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Кылычынан кан тамат. 
Кыргыз тургай алыскы, 
Кытайдын эли жалтанат. 
Арачы салып турганы, 
Ал сен үчүн Мөөр салтанат. 
Эл деген элди билбейсиң, 
Эпке такыр кирбейсиң. 
Эстүү сендей болобу, 
Эрегишип жиндейсиң. 
Ошондо Мөөр сурданып, 
Обон салды муңканып. 
Үн чыгарбай уңулдап, 
Үшкүрүгү баш жарып. 
Талашка түшүп кор болгон, 
Таалайсыз башым шордуу экен. 
Боздосом үнүм угулбайт, 
Арманай, Болотум кайда болду экен. 
Жашынан башы кор болгон, 
Жараткан жазган шор бекен. 
Жаман күн түштү башыма, 
Арманай, жан курбум кайда болду экен. 
Алыста калды билинбей, 
Ата-энем кабарсын, 
Ажыдаарга чайнатып, 
Арманай, өлөмүмбү амалсыз. 
Ара жолдо турганда, 
Ашыгым Болот келсечи. 
Алып учуп ээлигип, 
Арманай, алаптап жүрөк эңседи. 
Как жүрөктү дарт чалып, 
Камыкканым көрсөчү. 
Кан жөткүрүп жатканда, 
Арманай, кайгылуу Болот көмсөчү. 
— Өлөмүн тирүү калбаймын, 
Өлүмгө жанды арнайын. 
Чындасаң Карбоз эми өлтүр, 
Баякеңе барбаймын. 
Барар элем Жантайдын, 
Жакынынын уулуна. 
Тирүү турмак Карбоз бай, 
Өлсөм өлүгүм барбайт мунуңа. 
Болжошуп алган эмедей, 
Болоттун барган убагы. 
Боздогон үнүн Мөөрдүн, 
Болоттун укту кулагы. 
Туурдугун түрүп тушунда, 
Көзүнүн курчун жумшады. 
Кулагын салып Акмөөрдүн, 
Армандуу сөзүн тыңшады. 
Кирип барды беш киши, 
Бешөөнүн бири Баяке. 
Тилиңди тарткын долум деп, 
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Кармагын эки колун деп. 
Тирүү койбой мен сени, 
Өлтүргөнүм сонун деп. 
Эки колун кердирип, 
Төрт кишиге карматып. 
Эч күнөөсүз Акмөөрдү, 
Өлтүрмөк болду зарлатып. 
Кыйнабай өлтүр зулум деп, 
Тилин тартпай кайран Мөөр, 
Өлсөм да өөдө кунум деп... 
Кайран өмүр калчылдап, 
Кайраттанып турду эле. 
Канжарын кайрап Баяке, 
Как жүрөккө урду эле. 
Шалк этип Мөөр жыгылды, 
Канжарын бурап суурду эле. 
Эрке Мөөр ойлонгон, 
Элдин тилин албаска. 
Болоттон башка адамга, 
Жалынса да барбаска ... 
Чамасы келбей калышты, 
Баякенин канжарын. 
Кой баатыр, деп кармашка. 
Ошол заман бир түрлүү, 
Ар кимдин ою ар башка. 
Жүрөккө сайып Баяке, 
Жүргүлө деп жөнөдү. 
Жүгүрүп кирип Мөөрдү, 
Болот башын жөлөдү. 
Болотсуңбу деп алып, 
Ийни менен дем алып. 
Сөзгө тили келе албай, 
Кош Болотум дей албай, 
Эки көзү тунарып. 
Кан кетип бети кубарып, 
Көз чиркин коюлуп, 
Күмүштөй Мөөр жөнөдү, 
Буту колу чоюлуп, 
Мөөрдүн башын кучактап, 
Көзүнүн жашы бурчактап, 
Болот байкуш болкулдап, 
Маңдайынан сылады. 
Ошол өңдүү мезгилде, 
Өттү Мөөр ынагы. 
Ажал менен арманга, 
Азаптуу Болот чыдады. 
Сапар тартты кайран Мөөр, 
Жаралган жаштын чырагы. 

 
 
  

www.bizdin.kg



МАЗМУНУ 
«АК МӨӨР» ПОЭМАСЫНЫН ТАРЫХЫЙ НЕГИЗИ ЖАНА ФОЛЬКЛОРДО ЧАГЫЛЫШ 
ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ ........................................................................................................................................ 5 

1. МӨӨРКАН (Ө.  Кудайбергенов,С. Бөкөчевдин айтуусунда) ....................................................... 15 
КУДА ТҮШҮҮ .......................................................................................................................................................................................... 15 
1. ЖАНТАЙДЫН КЫЗ ИЗДЕГЕНИ ............................................................................................................................................. 15 
2. МӨӨР (Ж. Кожековдун айтуусунда) ........................................................................................... 23 

3. МӨӨР (А. Боронбаевдин айтуусунда) ............................................................................................ 33 

4. АК МӨӨР (А. Эшмамбетовдун айтуусунда) ................................................................................. 39 

5. МӨӨРКАН (Б. Жолдошевдин айтуусунда) .................................................................................... 48 

6. АК МӨӨР........................................................................................................................................... 57 

7. АК МӨӨР (К. Акиевдин айтуусунда) ............................................................................................. 66 

 
 

 
 
 
 

Адабий-көркөм басылыш 
«Эл адабияты» сериясы 

 
АРМАН ЫРЛАРЫ ЖАНА АК МӨӨР 

22-том 
Түзгөндөр: Ж. Байтерекова, Н. Ыйсаева 

Көркөмдөгөн сүрөтчүсү Р. А. Исаков 
Басманын башкы редактору К. Ишимканов 

Редактору С. Карамолдоева 
Сүрөт редактору И. Васильев 

Техн. редактору М. Курбанбаева 
Корректору Р. Сакелова 

 
ИБ № 997 

Терүүгө 06.06.02. берилди. Басууга 16.08.02. кол коюлду. Кагаздын 
форматы 84х108 1/32. Көлөмү 31,25 физ. басма табак, 26,46 шарттуу 

басма табак. Нускасы 2000. Заказ № 2010. Келишимдик баа. 
Т. Суванбердиев атындагы 

«Кыргызполиграфкомбинат» акционердик коому 
Кыргызполиграфкомбинаттын «Шам» басмасы 
720005, Бишкек ш., Суванбердиев көчөсү, 102 

www.bizdin.kg


	«АК МӨӨР» ПОЭМАСЫНЫН ТАРЫХЫЙ НЕГИЗИ ЖАНА ФОЛЬКЛОРДО ЧАГЫЛЫШ ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ
	1. МӨӨРКАН (Ө.  Кудайбергенов,С. Бөкөчевдин айтуусунда)
	КУДА ТҮШҮҮ
	1. ЖАНТАЙДЫН КЫЗ ИЗДЕГЕНИ

	2. МӨӨР (Ж. Кожековдун айтуусунда)
	3. МӨӨР (А. Боронбаевдин айтуусунда)
	4. АК МӨӨР (А. Эшмамбетовдун айтуусунда)
	5. МӨӨРКАН (Б. Жолдошевдин айтуусунда)
	6. АК МӨӨР
	7. АК МӨӨР (К. Акиевдин айтуусунда)



