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КАНЧОРОНУН ХАН БОЛУШУ 

Кан жуткан чоро, кан Кыйаз, 

Коргонду карай жөнөдү. 

Байагы бала – Сетертай, 

Дарбаза ачып жүгүрүп, 

Ичи жалын, чок болуп, 

Калп эле күлүп сүйүнүп. 

Куйун тайдын чылбырын, 

Мойнуна салып бүгүлүп, 

Канчоро менен Кыйазга, 

Карап турду жүгүнүп. 

Бабыраган Канчоро, 

Бакылдап сүйлөп ошондо: 

- Алдыман чыгып жүгүнүп, 

Жетелеп атың жүгүрүп, 

Жетине албай сүйүнүп, 

Келген чоро сен болдуң. 

Бүгүндөн баштап коргонго, 

Сарытаздын ордуна, 

Дарбазачы сен болгун! 

Мансапдар болуп Сетертай, 

Айткан сөзү мамыңдай: 

- Бир кебим бар айтарга, 

Уруксат берсең чабайын, 

Чачыкейге алдында, 

Кабар айтып барайын, 

Каныкей, Бакай, Айчүрөк, 

Аларга айтып кабарды, 

Сырын тартып багайын, 

Бүрсүгүнү кечинде, 

Сизге келе калайын, 

Отуз нөөкөр кырк шыгай, 

Ортосунда абаке, 

Оозуңан чыкса ушул кеп, 

Ошондо мансап алайын. 

Канчоронун нээтинде, 

Арамдык жок, адал деп, 

Каадалуу Сетер экен, деп, 

Кадырыма жетер, деп, 

Барсаң барып кел, деди. 

Бүрсүгүндөн калбастан, 

Кайра келгин сен, деди. 

Канчородон кеп угуп, 

Жана иш бар деп угуп, 

Жөнөп кетти Сетертай, 

Куйун тайды токунуп, 

Коргонго кирип чоң Кыйаз, 

Семетейдин ордуна, 

Олтурду чыгып локуйуп. 

Ордо баккан эрлердин, 

Катын менен баласы, 

Мурдун чүйрүп толгошот, 

Канчоро менен Кыяздын, 

Көрүнүп калса карасы. 

Карылар чыкпай эшикке, 
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Чечилбей балдар бешикте. 

Катын-эркек,  кары-жаш, 

Баарысы калган кейиште. 

Кең колдун ичин карасаң, 

Кулпурган гүлдөр солгонсуп, 

Кубарып чөбү оңгонсуп. 

Шылдырап суудан үн чыкпай, 

Каймактап чети тоңгонсуп, 

Таңшанып булбул сайрабайт, 

Тилин сууруп койгонсуп. 

Мыдыраган жандар жок, 

Чээнге кирип болгонсуп. 

Кайберен оттоп жайылбай, 

Таштан башын чыгарбай, 

Чабалакей, учкул куш, 

Адамга сүйкүм ушул куш, 

Баласына жем берип, 

Курт-кумурска жутпады. 

Менин эрдигим билер ээси жок, 

Ээн калды Талас, деп, 

Канаттуунун баатыры, 

Ачуу тырмак өткүр көз, 

Бүркүттүн баары учпады. 

Жайылбай аркар адырда, 

Козголбой кулжа курбуда, 

Текелер түшпөй ташг-ташта, 

Эчкилер түшпөй аскада, 

Бугунун баары бурууда, 

Маралдын баары аралда, 

Басып чыкпай талаага, 

Камалып турат бадалда, 

Куландар ойноп кумдарда, 

Бурулкуган чаң чыкпайт, 

Үч күндөн бери дүмпүйүп, 

Жаркырап тийип күн чыкпайт. 

Түндөсү жылдыз күдүңдөп, 

Жаркыны жок бүлбүлдөп: 

“Семетей, Гүлүс мында жок, 

Жымыңдайын кимге? - деп, 

Айчүрөк мойнун бурбаса, 

Каныкей карап турбаса, 

Жылт этемин кимге?!” – деп. 

Күн тутулуп карарып: 

“Жаркырайым неге? – деп, 

Хан Бакай, Гүлүс кайгыда, 

Хан Семетей ал кайда? 

Жаркырайым кимге?” - деп. 

Жайылып жаткан жандар жок, 

Жаркырап чыккан күн да жок, 

Кеңкол ата Таласта, 

Адам, айбан, жер-сууда, 

Кадимкидей абал жок! 

Кабылан Бакай, Каныкей, 

Айдай жеңең Айчүрөк: 

- Күмбөзгө баатыр кеткели, 

Үч күн болду келбеди, 

Алда эмне болду? деп, 

Жатса уйку келбеди. 
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Опколжуп жүрөк желдеди, 

Оор-кайгы түшкөнсүп, 

Колдорго иш барбады, 

Үч күндөн бери бүркөлөт, 

Жаркырап тийген күнү жок, 

Эмне болду дүйнө шок? 

Деп муну ойго алганы. 

Жети төрдө жаткан эл, 

Бул шумдукту айтышып, 

Турушканда биле албай, 

Ажыбайдын Керменбай, 

Айтып калды мамындай: 

- Үч күн болду, капырай, 

Сабада кымыз ачыбайт, 

Казанда айран уйубайт, 

Катындардан сурасам, 

Саан малдан сүт чыкпайт, 

Элдики кандай билбеймин, 

Биздин үйдө эт бышпайт!” 

Олтурган адам бир далай, 

Баары кетти чуркурап: 

- Ырас айтат Керменбай, 

Ачыган кымыз жутпадык, 

Уйуган айран татпадык, 

Бышкан эт жеп жатпадык. 

Чымырап казан турганы, 

Үч күндөн бери бул дүйнө, 

Өзгөрө баштап калганбы? 

Кишилердин өңү жок, 

Жердеги чөптүн гүлү жок, 

Деп ушинтип бабырып, 

Кеп салышып жатышты. 

Айылдагы бары-жок, 

Айчүрөктүн үйүнө, 

Адырдан куу инген, 

Атасы Манас баатырдын, 

Мурас кылган бул Инген, 

Жаздан бери бош жүрүп, 

Үйлөгөндөй семирген. 

Түш кынтайган мезгилде, 

Башын жерге салыптыр, 

Баласын бөрү жегендей, 

Каңгырап боздоп алыптыр, 

Кыбыланы бетке алып, 

Босогону жастанып, 

Коппой чөгүп калыптыр. 

Эр Семеңдин куу тайган, 

Бөрүдөн бир күн онду алган, 

Топ-топ кайып кез келсе, 

Качанда бирөөн куткарган? 

Жан жүрбөстүн чөлүндө, 

Жолуккан шерден бирди алган, 

Короого тийген илбирстен, 

Козголгуча үчтү алган, 

Мастан айуу дегенден, 

Жетини тиштеп дагы алган, 

Жаныбарым куу тайган, 

Ээси колун серппесе, 
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Качып жаткан кайберен, 

Качан карап кылчайган? 

Карасаң эми ал тайган, 

Куйругун кыпчып такымга, 

Айлана басып ак үйдү, 

Улуп-уңшуп, кыңшылап, 

Үрүп кээде арсылдап, 

Оозунда тиши шакылдап, 

Кабуучудай карсылдап, 

Айчүрөктүн тушуна, 

Келе калып кыңшылап, 

Эки-үч күндүн ичинде, 

Ийне жеген немедей, 

Арыктады ченебей. 

Арстаныңдын Акшумкар, 

Азамат эрге бап шумкар, 

Он күндө жүнү түшүүчү, 

Он күндө чалгын чыгуучу, 

Он беш күндө катучу, 

Жыйырма күндө учучу, 

Абалтан сыры мына ушул, 

Алтымыш күн болгондо, 

Алып чыгып салучу, 

Шилтегенин куткарбай, 

Качырганын алучу. 

Табылгы чечек салганда, 

Олтургузган Акшумкар, 

Кем-керчи жок жетилип, 

Эригип турган чак шумкар, 

Үч күндөн бери ким билди, 

Үрпөйүп жемин жебеди. 

Асманды тиктеп баркылдап, 

Канатын далбып каккылап, 

Боосун чокуп тарткылап, 

Түнүндө мойнун кайырбай. 

Улам –улам чыртылдап, 

Калдап көзүн бүлбүлдөп, 

Туурда туруп ак шумкар, 

Күйпүйүп кетти бек жүдөп. 

Кандай болуп жатат , деп, 

Айчүрөк турса кайгы жеп, 

Каныкей келди ошол кез: 

-  Э,Кулунум Чүрөк, -деп, 

Мага болду кыйын кеп. 

Үч күн болду кеткели, 

Семетей үйгө келбеди, 

Ичсем тамак өтпөдү, 

Келбей уйку тынч алып, 

Бирден арам бербеди. 

Барба десем Семетей, 

Менин тилим албады, 

Айтты белем саа, балам, 

Кайда кеткен баргалы? 

- Айланайын энеке, 

Акылың журтка береке, 

Аа дүйнө кеткен атамдын, 

Күмбөзүнө барам, деп, 

Айткан кеби ал эле, 
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Барбагын деп көп айтсам, 

Канчоро болбойт деги эле. 

Кечинде кайра келем, деп, 

Жооп берген бир эле. 

Уулуң кетип түш менен, 

Куу инген үйгө келди эле, 

Ошондон бери жаныбар, 

Коппой жатат тигине, 

Улуп-уңшуп Куу тайган, 

Тамак ичпейт деги эле. 

Уулуң салган ак шумкар, 

Уйалаш үнүн укканбы, 

Асманды карап баркылдап, 

Боосун чокуп тарткылап, 

Түнөбөйт туурга, -деди эле. 

- Айланайын Айчүрөк, 

Көкөтөйдүн ашында, 

Көп жыйындын кашында, 

Сынаганда олуйа: 

“Желке чачы жүн экен, 

Жакшы күндө жаман күн, 

Жаштайынан мол экен, 

Арка чачы жүн экен, 

Асылынан азабы, 

Ашып кеткен көп экен” 

Деп  айтканы төп экен! 

Арстан көзү өткөн соң, 

Азапты тарттык чынында, 

Эми эле кайра тартканда. 

Семетейдин кабарсыз, 

Кеткени өтө кыйында! 

Буларды койо туралы, 

Байакы кеткен Сетертай, 

Ошого көңүл буралы. 

Мингени анын Куйунтай, 

Коргондон чыкты Сетертай, 

Кеңкол өөдө жөнөдү, 

Чачыкей айлын көргөнү, 

Көргөндө көңүл бөлгөнү, 

Катындардан кепи уккан, 

Канчоро менен Чачыкей, 

Как ушундай деп уккан. 

“Бура тартып барайын, 

Жалганбы, чын уккан кеп, 

Жайын билип алайын, 

Анда өйдө чуу койуп, 

Дарттууларды табайын”, 

Деп ойлонуп Сетертай, 

Чоң жолдон туура бурулуп, 

Куйунтайга камчы уруп, 

Чачыкейдин айлына, 

Келип жетти чуу койуп. 

Байыркы өткөн элдерде, 

Аңгеменин кени бар, 

Чачыкейге Сетертай, 

Камдап келген кеби бар, 

Аттуу туруп Секемдин, 

Айткан кеби мамындай: 
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- Шаатемир кызы Чачыке, 

Эрке жеңем барсыңбы, 

Алдыңа келип турамын, 

Менде болсун кулагың. 

Сыр коргон көчүп кулады, 

Соолдуу какшып булагы, 

Семетей өлүп сулады, 

Майып болуп тирүүлөй, 

Гүлчоро кайниң куурады, 

Чогултуп келип баарысын, 

Канчоро кайниң сурады. 

Сетертай кебин угуптур, 

Чайпала басып күлгөнсүп, 

Чачыкей тышка чыгыптыр, 

Кепти мындай уруптур: 

- Ай, Сетертай чунагым, 

Оттой күйгөн убагың, 

Ойлонуп сүйлө куурагыр! 

Семетей өлсө өлгөндүр, 

Ээсиз эмес кыргыздар. 

Гүлчоро майып кор болсо, 

Эрсиз эмес кыргыздар, 

Семетей өлсө Канчоро, 

Элин сурап калбайбы? 

Майып болсо Гүлчоро, 

Канчоро эрлик кылбайбы? 

Чачыкей мындай дегенде, 

Кайран бала Сетертай: 

- Качан болсо өлөмүн, 

Мунун айтып турган сөзүн көр, 

Чачынан сүйрөп жөнөйүн! 

Деп ызырынып баратып, 

Өзүнө акыл кеп айтып: 

“Карыйа Бакай, Каныкей, 

Айчүрөккө барайын, 

Алардын кебин угайын, 

Кайра келе жатканда, 

Анан эбин табайын” 

Деп ойлонуп Сетертай, 

Айткан кеби мамындай: 

- Эрке жеңем Чачыкей, 

Мен ыраазы кебиңе, 

Семетейдин ордуна, 

Канчоро бар дедиң э? 

Сарытазды сойгондо, 

Канчоро абам ордуна, 

Мени болгун деди эле, 

Унутуп калса абакем, 

Сен унутпа деди эле. 

Чачыкей анда кеп сүйлөйт, 

Кеп сүйлөсө деп сүйлөйт: 

- Сүйүнчүлөп келипсиң, 

Канчоро берсе коргонду. 

Ажыбайды Керменбай, 

Калың элдин бийи эле, 

Семетей менен Гүлчоро, 

Чеченден калган тукум, деп  

Көкөлөтүп жүрчү эле, 
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Бийлигин кошуп сен алгын, 

Бердим сага, -деди эле, 

Ушул жерден кайтып бар, 

Менин айткан сөзүмдү, 

Канчорого айтып бар. 

Сетертай анда муну айтты: 

- Эрке жеңе Чачыкей, 

Кебиң жүрөк кубантты. 

Бий кылганың чын болсо, 

Кеңколго кайра барбайын. 

Каныкей, Бакай, Чүрөктүн, 

Айлына бачым барайын, 

Жашырбай айтып күйгүзүп, 

Каран түндү салайын, 

Өрт койобу үйүнө, 

Жок болобу дүнүйө, 

Аларды сактап калайын! 

Анда туруп Чачыкей: 

- Алдыма келген Сетертай, 

Арамдык жок кенедей, 

Акылман бала болупсуң, 

Айлансактуу ченебей, 

Алар антип атканда, 

Абалдашып жатканда, 

Ат арманы Алыке, 

Чабарманы Сатике, 

Чачыкейди түн бойу, 

Көчүрүп алып келгин, деп, 

Жиберген экен бул жерге. 

Эки жүз киши далактап, 

Ат дабырты тартактап, 

Канчоро, Кыйаз кулдары, 

Кирип келди салпактап. 

Айылга келе калышып, 

Аттан түшүп алышып, 

Боорго колу жабышып, 

Чачыкейдин алдына, 

Кабар айтып барышып, 

Тоңкучуктап жатканда, 

Төбөсү жетип асманга, 

Келберсип кыйын шаттанып, 

Келген элге мактанып, 

Ал долу катын Чачыкей, 

Жыйылуу жүктө сарпайдан, 

Бешти каттай кармады. 

Ханышка келген кур кетпейт, 

Сүйүнчүгө алгын, - деп, 

Сетертайга карматты. 

“Бийликти” алып карк толуп, 

“Сарпайды” алып зар толуп, 

Санаада жогу бар болуп, 

Боз секи карай Сетертай, 

Куйунтайды салдырып, 

Курбуну артта калдырып, 

Чыга калса кашаттан, 

Каныкей менен Чүрөктүн, 

Жанына Бакай эми эле, 

Келген экен бүжүрөп. 
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Бул үчөөнү көргөндө, 

Эзилип кетти кан болуп, 

Сетертайдын эт жүрөк! 

А деген үнүн жыйа албай, 

Аккан жашын тыйа албай, 

Семетей өлдү дегенге, 

Батынып оозу баралбай, 

Сетертай айтты мамындай: 

- Акылман эне Каныкей, 

Олуйа Бакай карыбыз, 

Айдай жеңе Айчүрөк, 

Чогултуштук баарыбыз. 

Кара жер куурап калат деп, 

Көктөн жамгыр төгүлдү, 

Көбөйсө жерге батпайт деп, 

Жараткан бизге өлүмдү, 

Арстандан калган алтын так, 

Амалсыз жерге көмүлдү, 

Ок өтпөс буулум – ак тонум, 

Капшытынан сөгүлдү, 

Карегим агып кашайып, 

Кандуу жаш акты көрдүңбү, 

Айкыйадан жашынды, 

Кайсап салды Канчоро, 

Арстандан калган асылды, 

Күн төбөдөн батканда, 

Алмамбет уулу Гүлүстөн, 

Тирүүлөй колу сөгүлүп, 

Түйшүктү мунтип тартканы! 

Ичкен тузум актарга, 

Келдим эле айткалы.... 

Хан Бакай турду саргарып, 

Каныкей турду какшанып, 

Айчүрөк турду делейип, 

Катып калды бул үчөө, 

Карачкыдай селейип. 

Сетертай артын караса, 

Чачыкейди жөнөтүп, 

(Буйругу окшойт хандардын) 

Эки жүздөй кол алып, 

Алыке менен Сатыке, 

Келе жатат чубашып, 

Ашыгып кетип Сетертай, 

Айтты кебин мамындай: 

- Талагалы  келайтат, 

Кутурган иттер айлыңды, 

Селейип туруп нетесиң, 

Таппайсыңбы дайныңды! 

Алдастап анда Каныкей: 

- Кана балам Айчүрөк, 

Кара болот Жойкума? 

Кармата кой колума, 

Канчоронун кулдарын, 

Канча болсо ошончо, 

Мен салайын жолуна! 

Бакай турду бакырып, 

Манастын атын чакырып: 

- Кайраным бала жатпадың, 

www.bizdin.kg



Кара жерге батырып.... 

Айчүрөк анда кеп айтат, 

Каныкей менен Бакайды, 

Катары менен муңайтат: 

- Үзүлгөндү улаган, 

Жыртылганды жамаган, 

Кыркылганды жалгаган, 

Кылымга ишин арнаган, 

Курама темир курч кылган, 

Куранды жыйып журт кылган, 

Акыл ээси карылар, 

Айтканга кулак салыңар. 

Ушул бүгүн беттешсем, 

Канчоро, Кыйаз турмайлык, 

Неченге татыр алым бар, 

Башымда туулган күрөөкө, 

Кийерге соотум дагы бар. 

Атам Акун хан эле, 

Бөлөкбайды чакырткан, 

Алты миң тай миң нарга, 

Ак тинте кылыч жасаткан. 

Белсенип кирсем киремин, 

Эми эле боорун тилемин, 

Айрылыпбыз баатырдан, 

Эки иште турат күмөнүм: 

Далысын ойуп как кылып, 

Унутулгус сай кылып, 

Таштаган окшойт бул иттер, 

Эр Гүлүстү кар кылып. 

Кекенишип киргенде, 

Кесип башын аларбы, 

Келбес жерге кетирип, 

Муну да күмжан кыларбы. 

Айчүрөк айтып жатканда, 

Сетертай деди жанагы: 

- Ушул турган баарыңар, 

Бир кепти угуп калыңар, 

Чапканын билет абамды, 

Өлгөнүн билбейт абамдын, 

“Токмок жалдан чыкканбыз, 

Бейажал өлбөйт деди эле, 

Өлгөнүнө Семеңдин, 

Менин бар, -деп, - күмөнүм” 

Кыйаз айткан кеп эле. 

Айчүрөк кебин улады: 

- Жылда жылма жүрчү элем, 

Быйыл жылгыс оор болдум. 

Ошондо сүйлөйт эр Бакай: 

-Андай болсо ханыштар, 

Айтканын бүтөп берели, 

Кол куушуруп унчукпай, 

Быйыл жылгыс оор болсо, 

Беренден белги турбайбы? 

Бир жыл сактап көрөлү, 

Бербесе кудай тилекти, 

Биз өңдөнгөн карылар, 

Салгылашып иттерден, 

Ажал жетсе баарыбыз, 
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Андан кийин өлөлү. 

Каныкей айтат бул кепти: 

- Мен салайын дүмөктү, 

Сактап калсам болду го, 

Садагасы Чүрөктү! 

Айчүрөк айтат бул кепти: 

- Күйгүздүң эне жүрөктү, 

Кантебиз анда Гүлүстү? 

Алтынды жезге теңейби, 

Ал Семең менен Гүлчоро, 

Айрымы жок дебейби? 

Көңүлгө кубат иш турат, 

Сетертайдын бир кеби, 

Жыкканын жыгып эки арам, 

Жалгыз уулуң көкжалды, 

Көмө албадык дегени, 

Көммөк тургай өлүгүн, 

Көрө албадык дегеле, 

Акылдын кени энемсин, 

Атамдын көзү барында, 

Бардык жумуш билгенсиң, 

Атамдын көзү  өткөндө, 

Жалгыз уулуң айынан, 

Эки байтал күч менен, 

Эки чанач сүт менен, 

Үч айлык сапар жүргөнсүң. 

Олуйа айаш атам бар, 

Адамды басат кайгы-зар. 

Кол кармашып экөөңөр, 

Бата кылып туруңар. 

Каныкей ыйлап каңгырап, 

Хан Бакай турат жалдырап, 

Эл келгенче кетсем, деп, 

Сетертай турат алдырап. 

Каныкей айтат Чүрөккө 

- Айткан кебиң чын болсо, 

Байладым кубат жүрөккө, 

Замана түбү соо  болуп, 

Жетсек болду тилекке. 

Айчүрөк анда кеп айтат, 

Кеп айтканда нени айтат: 

- Айланайын карылар, 

Айлаңар көп, амал көп, 

Айланышып туруңар, 

Курсакка турбай кара баш, 

Айтканыбыз оң болор, 

Жакшы-жаман аралаш. 

Муунга кубат болорбу, 

Же ургандын уруп үстүнө, 

Уйат кылып койобу? 

Уйат кылар иш болсо, 

Ошондо өлүп алалы, 

Дартка дарман иш болсо, 

Жайынча жумуш кылалы, 

Он эки жыл оолукпай, 

Ошону сактап туралы. 

Жаным бала Сетертай, 

Жаңытан өттү далай кеп, 
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Жашырбай айттым ортого, 

Өз кишинин бири деп, 

Өзүң угуп бир турдуң, 

Айак-башы жаңкы кеп, 

Куру кетпей куттуу үйдөн, 

Мына муну ала кет, 

Эр Семетей абаңдын, 

Тер кийими эле, - деп, 

Алып чыкты Айчүрөк, 

Күрмө желек суптарды, 

Көрө койуп Сетертай, 

Ашып-шашып кийинип, 

Ал-жаны калбай сүйүнүп: 

- Жыртбай, бузбай көрсөтөм, 

Ошол күнү абама, 

Абамдан калган белекти, 

Унутушуп калбайлы, 

Берсе теңир тилекти, 

Кош эмесе – дегенде, 

Көзүнөн селдей жаш кетти, 

Каныкей, Бакай, Айчүрөк, 

Жайыла басып ал кетти. 

Куйунтай минип Сетертай, 

Гүлчоронун айлына, 

Буйдалбай жетти бачымдай. 

Хандын кызы Калыйман, 

Чабактын кызы Аккойон, 

Эки сулуу тең өлүп, 

Эчак эле жоголгон. 

Ушул кезде алганы, 

Акбалта кызы Акбала, 

Азаматка чак бала, 

Эшигин түрүп олтурган, 

Алда эмне шумдук деп, 

Ичине кайгы толтурган. 

Аңгычакты Сетертай, 

Чыга калып капыстан, 

Топуракты чаптырып, 

Ылдамдата бастырып, 

Акбаланы камынтпай, 

Айткан сөзү мамындай: 

- Айкөлдүн уулу жалгызды, 

Ажалга душман каптырды, 

Курдашын Гүлүс чорону, 

Колун кесип сойлотту, 

Тууганың жеңе Канчоро, 

Ойондордун онтотту! 

“Эрдигин ” бүгүн билгизди, 

Эрегишип жүрчү экен, 

Төрөнү жерге киргизди! 

Алган эриң Гүлүстү, 

Ыштанына сийгизди, 

Арстандын уулу Семетей, 

Алмамбет уулу Гүлчоро, 

Катарынан сулатып, 

Азабын колго тийгизди. 

Сен атадан, ал уулдан, 

Иниңдин такка мингенин, 
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Тим келбестен Сетертай, 

Жеңеке сүйүнчүлөп келиши,- 

Деген сөздү укканда, 

Мелтиреп тиктеп Акбала: 

- Адамдан айбан Канчоро, 

Абамдан болсун садага! 

Кар болор өзү артында, 

Гүлүсүмдү кардаса! 

Жерде жаткан кол бакан, 

Эңкейип колго алганы, 

Чапса оңдурбайт мени , деп, 

Карап турбай Сетертай, 

Качып жолго салганы, 

Канчоронун айлына, 

Калдаңдап жетип барганы: 

- Бектин кызы Бегимжан, 

Турасызбы тынч-аман? 

Сүйүнчүгө келгемин, 

Токтоло албай мен саган. 

Кайраттуу чыгып Канчоро, 

Семетей менен Гүлүстү, 

Катар көмдү орого, 

Чачыкейди көчүрүп, 

Алдырап барды коргонго, 

Алуучудай кейпи бар, 

Байкап көрсөм болжолдо. 

Байбичеси сен болуп, 

Ээ болуп калдың борборго! 

Деп Сетертай айтканда: 

- Ыраспы сөзүң жалганбы? 

Чыныңды айтчы жаш бала. 

- Жалганы жок, сөзүм чын, 

Баарын көрүп келгемин, 

Өлдү деп ойноп айткында, 

Жинди болуп келбедим. 

- Чын болсо бала, кебиң, - деп, 

Сүйүнчү берем, келгин, - деп, 

Бегимжан үйгө бурулду, 

Сетертай ээрчип кирди эле, 

Бергенин алып кетем, деп. 

Жака-жеңи тик турган, 

Жалтылдап сырты кулпурган, 

Жаңы суусар бир ичик, 

Сетертайга кийгизип: 

-Чачыкей болор алынды, 

Мен боломун таңылды? 

Мен жүрбөйүн Сетертай, 

Чачыкейдин колуна, 

Суу куйуп, тамак жегизип, 

Айчүрөктү салпактап, 

Ээрчип келген дегизип. 

Аттанып сен бачым кет, 

Жик чыгарбай менден кеп. 

Айкөлдүн уулу абага, 

Эр Гүлүстөн сарага, 

Буга ракым кылбаган, 

Кимге ракым кылат?- деп, 

Айчүрөктү чоң Кыйаз, 
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Олжолоп алып тынат, - деп, 

Оозу бейбаш шок балдар, 

Ошондо шылдың кылат, - деп, 

Шылдың болуп тирүүлөй, 

Басып жүрүү  уйат кеп! 

“Алдында келдиң, Бегимжан, 

Айчүрөктүн артынан, 

Эми ээрчип жүрөсүн, 

Чачыкейдин артынан” 

Дедирип элге айттырып, 

Тирүү басып жүрбөйүн. 

Хан жездемдин төшөгүн, 

Ачып келсе Канчоро, 

Бирге жатып ошого, 

Бул азапка көнбөйүм! 

Кетем деп эрлер артынан, 

Арстан эрдин Ташкөлгө, 

Түшүп өлдү Бегимжан, 

Салбарлардын дартынан, 

Сетертай чыгып айылдан, 

Эңишке койуп баратса, 

Керменбайдын көп айлы, 

Утур чыкты алдынан. 

Керменбай баштап отузча, 

Кары менен жаштары, 

Олтурушкан короодо, 

Куйунтай менен Сетертай,  

Кирип барды ошондо. 

Куйунтайды Сетертай, 

Бура калып бул элге, 

Аттуу келип жанына, 

Тура калды бу жерге. 

Олтурган бирөө кеп айтты: 

- Атың сийип жиберет, 

Ары түшкүн! – деп айтты. 

Сетертай анда муну айтты: 

- Ат сийдигин ылгоочу, 

Кайда калды амалың? 

Түшө турган чагым жок, 

Кабарга келген баламын. 

Көрдүңөрбү, агалар, 

Күн эмине бүркөлдү? 

Күлгүндүн күрөң чапанын, 

Эмне үчүн чүмкөндү? 

Ай кыйадан эңкейди, 

Арстан уулу абакем, 

А дүйнөгө кеткени! 

Күн кыйадан батканы, 

Алмамбет уулу Гүлүстөн, 

Далыдан колу сөгүлүп, 

Азапты тартып жатканы! 

Канчоро, Кыйаз жеткени, 

Ордо баккан сары дөө, 

Орого түшүп кеткени. 

Атка жеңил тайга чак, 

Мен Сетертай балага, 

Керменбайдын бийлиги, 

Бекеринен жеткени! 
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Канчоро киши жиберип, 

Чачыкейди ордого, 

Көчүрүп алып кеткени. 

Бу Керменбайга Сетердин, 

Туйунтуп айткан кептери, 

Сетертайдын  атасы, 

Ажыбайдын жигити, 

Сетертайды Керменбай, 

Айылга барса ойнотуп, 

Ээрчитип алып жүрүүчү, 

Өчөгүшүп иттерге, 

Өзүң кордук көрбө, деп, 

Эми билинтип айткан бир кеби: 

-Керменбай ага сен элең, 

Аркаңдан ээрчип селпектеп, 

Айырмач минип телпектеп, 

Ойногон бала мен элем. 

Бакайга бардым кабарга, 

Каныкей, Чүрөк – аларга, 

Ыйлап-сыктап жатышып, 

Түбөлүгүн түз ойлоп, 

Сабыр кылды балаага. 

Бүгүн жанга күч, дешти, 

Оңуна келсе өткөн иш, 

Түбөлүгү түз дешти. 

Сетертай мындай айтканда, 

Айчүрөк бой кат экен, деп, 

Керменбай анык билгени. 

Сыр алдырбай калганга: 

- Кебиң менен куруп кал, 

Бастырып жолго кир! – деди, 

Арстанынан айрылып, 

Армандуу болгон кайгырып, 

Айалдын узу Айчүрөк, 

Куу ингендин жез буйла, 

Тартып алып мурдунан, 

Тагып койгон тумарын, 

Жулуп алып мурдунан: 

-Сага келбейт жакшылык, 

Канчоро кулдун колунан, 

Жаныңды сакта жаныбар, 

Жоор кетпейт жонуңан. 

Деп Айчүрөк айтканда, 

Уккансып кепти адамча, 

Жаныбарым куу инген, 

Жалпыга дагы дуу инген, 

Келайткан душман жеткинче, 

Жан жүрбөстүн чөлүнө, 

Ошону көздөй жөнөдү, 

Келип жүрдү үч айда, 

Бир сапардан кайран мал, 

Күмбөзүн шердин көргөлү. 

Куу тайгандын каргысын, 

Чыгарып алып мойнунан, 

Тузга чылап жарты нан, 

Айчүрөк берип колунан: 

- Он эки жылда тосорсун, 

Тарашанын жонунан. 
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Деп ага да кеп айтса, 

Куйругун кыпчып кыңшылап, 

Жөнөп кетти Куу тайган, 

Темир тоо көздөй бет алып. 

Үйгө кирип Айчүрөк, 

Канаттуунун асылы, 

Акшумкардын мойнунан, 

Алып жагоо чыгарып, 

Алды боосун бутунан: 

Эркек болсо тууганым, 

Тумар кылып берем, деп, 

Бир тал жүнүн бериптир, 

Куйругунун кутунан. 

Бошотуп болуп шумкарды, 

Учурса учпай баркылдайт, 

Боосу менен жагоону, 

Карап тиктеп жалдырайт. 

Учпай шумкар турганда, 

Абаң Бакай кеп айтат: 

- А, балам Чүрөк, - деп айтат, 

Акшумкар учпай турушу, 

Анык белги мына ушул! 

Жагоосун салып мойнуна, 

Боосун такчы колуна, 

Айкөлдөн калган туйакты, 

Ал Семетей чунакты, 

Кайыптар алып кеткен бейм? 

Кайсы бир тоонун бооруна, 

Учуп барып консом, деп, 

Семетейдин колуна, 

Алган бейим Акшумкар, 

Ушуларды ойуна. 

Айбан да болсо жаныбар, 

Бакайдын кебин укканда, 

Баркылдап сайрап жиберди. 

Асыл жеңең Айчүрөк, 

Боосун тагып колуна, 

Жагоосун салса мойнуна, 

Ыргып конду Акшумкар, 

Абаң Бакай колуна. 

Канатын кагып чыртылдап, 

Учуп чыгып асманга, 

Семетейдин ордосын, 

Ордо курган короосун, 

Үч айланып Акшумкар, 

Канатын ирмеп жаркылдап, 

Кайыпчы карай жөнөдү, 

Кайыпчыда экен, деп,  

Болжол кылды билгичтер, 

Кайран Семей төрөнү. 

Ушунтип алар турганда, 

Атарманы Алыке, 

Чабарманы Сатыке, 

Канчоро айткан кеп менен, 

Эки жүзчө кол менен, 

Доолбасын карс койуп, 

Мылтык атып тарс койуп, 

Аламандап ат койуп, 
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Айалдабай бат койуп, 

Капыстан чыга калышты, 

Айылга кирип барышты, 

Тегеректеп бөрүдөй, 

Тегиз тура калышты, 

Үпү-дүпү түшүрүп, 

Казанчы менен малчысын, 

Булар сабап салышты, 

Айчүрөккө токулуу ат, 

Каныкейге жайдак ат, 

Хан Бакайга жайдак төө, 

Дайар кыла калышты, 

Анда Чүрөк кеп айтат: 

- Алыке менен Сатыке, 

Келипсиң экөөң бу жерге, 

Кордук кылбайт дечү эле, 

Колго түшкөн кишиге, 

Тилим менен барамын, 

Баш болуп турган кишиге! 

Желбес жорго камдагын, 

Жеткилең кайын энеме, 

Тулпардан тандап бирди тап, 

Тунжуру кыргыз абама, 

Айтканым кабыл албасаң,, 

Жыпжылма кылам барыңды, 

Чын кайратым кармаса! 

Айтканча кебин Айчүрөк, 

Белдемчини бүгүштөн, 

Жуп калталуу тигиштен, 

Сууруп алды тинтени, 

Колуна алган тинтеси, 

Он эки жерден бүктөлүү, 

Булгап-булгап куйуптур. 

Он эки аршын болуптур. 

Учунан жалын балбылдап, 

Өрт чыгып мизи жалындап, 

Көргөндө мындай шумдукту, 

Алыке менен Сатыке, 

Коркуп калды калтылдап, 

Муунуна кирип калтырап. 

“Акундун кызы кара бет, 

Асмандап учат деди эле, 

Жылдыз менен булуттун, 

Ортосунда көрүнбөй, 

Түндө сүзөт деди эле, 

Кыл деген ишиш кылалы, 

Учуп кетип кара бет, 

Канчоро менен Кыйаздын. 

Кыйыгына калбайлы” 

Деп ойлонуп бул экөө, 

Желбестен жорго ылгашып, 

Ат жабдыгын кылдашып, 

Манаптан кылган көрпөчө, 

Бүктөп туруп салдырып, 

Кош басмайыл тарттырып, 

Бакайга башка кармашып, 

Айчүрөктөн корккондон, 

Баары турду жардашып, 

www.bizdin.kg



Кулдардын көрүп чамасын, 

Билип болду Айчүрөк, 

Абалын анын чакташып. 

Ошентсе да жеңеңде, 

Ордо кайда, үй кайда?, 

Мурдагыдай күн кайда? 

Каныкей, Бакай, Чүрөктү, 

Бирине-бирин көрсөтпөй, 

Түп көтөрө жөнөттү. 

Канчоро бийлик алганда, 

Ар жерге киши чаптырган, 

Айыл башы болгонду, 

Калтырбастан таптырган, 

Төрт көлдөгү коргонго, 

Чогулуп барган баары адам. 

Керменбай, Малай – экөө бий, 

Эл башкарды мунун бил. 

Жарчылары чар салып, 

Жашоолдору шаңданып, 

Кыйкырышат өзүнчө, 

Айтканына таңданып: 

- Эстүү–баштууң калбастан, 

Баарың мабу үйгө кир, 

Чачыкейдин ордого, 

Эл киргизип ошого, 

Дүрбөлөңдөп жатканда, 

Бегимжан өлүп калды, деп, 

Кабарчы келди ошондо, 

Айчүрөк угуп кабарды, 

Канчорого атайын, 

Айдай жеңең барганы. 

Эч жамандык көрбөдүң, 

Бегимжанды алгалы... 

Айчүрөк кебин карабай, 

Укканга кебин жарабай, 

Кебин мындай салганы: 

- Өлсө өлгөндүр Бегимжан, 

Көөмп койсун төрт адам, 

Бүгүн жети туу сойуп, 

Чачыкейди мен алам! 

Аңгычакты Чачыкей, 

Басып кирди талаадан, 

Ой, Канчоро угуп кой, 

Муунуп өлгөн турбайбы, 

Тээ Бегимжан деген жаманың, 

Сүйрөтүп барып бир жерге, 

Жар көчүртүп салайын! 

Деп Чачыкей айтканда, 

Кыз алганым эле, деп, 

Кыргыздын кылып каадасын, 

Көр каздырып көмөм, деп, 

Жарабады Канчоро, 

Жарты ооз кебин айтканга, 

Айдай жеңең Айчүрөк, 

Кыйазга кирип ошондо: 

- Жедигердин эр Кыйаз, 

Эл башкарган сен Кыйаз, 

Бектин кызы Бегимжан, 
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Бирге келген журтуман, 

Бүгүн өлүп кетипмин, 

Ажал каргыш айынан, 

“Ачуум келсе артыңан, 

Айтамын” деген бир кеп бар, 

Байатан айтты Чачыкей: 

“Көр каздырып көмдүрбөй, 

Жар көчүрүп сүйрөп сал” 

Кылганы мунун жол эмес, 

Бегимжан өлүп күм болду, 

Эми киши калган жок, 

Чачыкейден талашаар! 

Угуп муну чоң Кыйаз, 

Канчорону чакырды, 

Кеңеш кылып чорого, 

Көр каздырып ошого, 

Бегимжанды жашырды. 

Капа-дүпө Канчоро, 

Чачыкей алды шашылып, 

Жети бээ сойуп, кой берип, 

Бир тиштем эт жебеди, 

Ачыгын уккан эл келип. 

Жыланды жейт көрбөгөн, 

Заар ичет билбеген, 

Шол сыңары көп элден, 

Билбей калган жөн-жайын, 

Келген элдер эт жеген 

Айчүрөк жалгыз бир үйдө, 

Каныкей, Бакай бир жерде, 

Канчоро, Кыйаз биригип, 

Чоң кеңеште бул күндө. 

Чоң Кыйазга Канчоро, 

Ошондо айткан кеп эле: 

-Алыстан келдиң сен Кыйаз, 

Акжолтой болдуң маа Кыйаз, 

Элдин эки бийи бар, 

Которуп аны салалы, 

Семетейге караган, 

Түгөнсүн журттун амалы, 

Керменбайдын ордуна, 

Бий кылганым Сетертай, 

Сетертайдын агасы, 

Эликбай деген адам бар, 

Эликбайдын коргонго, 

Чоң кылыш менин ойум бар. 

Кеңешти мындай өткөрүп, 

Канчоро кебин эп көрүп, 

Ордунда Малай бий калды, 

Семетей менен Гүлүскө, 

Караштуу элдин колунан, 

Тартып бийлик бүт алды. 

Канчоро айтат Кыйазга: 

- Көчүп келгин Таласка, 

Бирге туруп ээ болуп, 

Атагы түрк алашка, 

Окшойлу биз да Манаска. 

Абал кылар айткан кеп: 

“Ага өлсө жеңеси, 
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Инисине керээз деп”, 

Чынгожо, Толтой тең өлдү, 

Алабыз сулуу Чүрөк, деп. 

Чүрөктү Кыйаз сен алгын, 

Карап турдуң башында, 

Чачыкейди мен алдым. 

Хан Бакайды каркайтып, 

Куу арчадай тартайтып, 

Төө кайтартып салайын, 

Төө мингизбей ат бербей, 

Жөө кайтартып салайын. 

Каныкейди какжайтып, 

Торпок багар кылайын, 

Эмизип ийсе торпокту, 

Сабатып күндө турайын. 

Гүлчоронун Акбала, 

Тууган эле ал мага, 

Анткени менен Акбала, 

Тобосуна жаңгыча, 

Чачыкейге жалынып, 

Тобо-томук кылганча, 

Бээ саадырып койойун, 

Өзү билип ойлонор, 

Өчүшсө кандай болорун, 

Алмамбеттин Гүлчоро, 

Жетисууга жиберип, 

Отун алдыр ошого, 

Каныкей, Бакай, Гүлчоро, 

Айчүрөк – төртөө болгондо, 

Чатак табат болжолдо. 

Деп Канчоро айтканда, 

Зор Кыйаз айтат мындайча: 

- Жетисуудан Таласка, 

Көчө албайым самсаалап, 

Жедигерге ээ болбой, 

Канчорону мааналап, 

Таласка көчүп кетти, деп, 

Жер бетинде элдерге, 

Мен боломун жаман ат, 

Акундун кызы Чүрөктү, 

Ааламга салган дүмөктү, 

Алып муну нетемин? 

Алган менен Чүрөктү, 

Кай муратка жетемин? 

Чачыкейди сен алсаң, 

Айчүрөктү мен алсам, 

Арбагына Манастын, 

Бет болуп калар бекемин? 

Отунчум бар, кулум бар, 

Гүлчоро алып нетемин? 

Ошол отун алганда, 

Дүнүйөм толуп кетпейим, 

Уруксат бергин, жан досум, 

Ишемби жөнөп кетейин, 

Бүгүн күнгө шаршемби, 

Аңгыча турсам бекемин. 

Калдаңдаган Канчоро, 

Кабагын чытып ошондо: 

www.bizdin.kg



- Катыгүн Кыйаз, не дейсиң, 

Ашкере турат, билемин, 

Таласка көчүп келбейсин. 

Айчүрөктү алып кет, 

Ат сооруга салып кет, 

Каныкей, Бакай маа калсын, 

Гүлчорону кошо алгын, 

Таластын калса ичинде, 

Билесиң го, эр Кыйаз, 

Бу кулдун бекер турбасын, 

Калган кыргыз – кары-жаш, 

Гүлчоро кебин бурбасын! 

Саа жөлөнүп эр болдум, 

Таласка бүгүн ээ болдум, 

Көрсөтүп туруп кыргызга, 

Хан көтөрүп сен койгун. 

Айтканга Кыйаз макул деп, 

Карача каймал тапкын, деп, 

Карача каймал төө сойуп, 

Канчоро хандын тукуму, 

Таластын ханы болду, деп, 

Каратып туруп кыргызга, 

Ак кийизге салдырып, 

Көтөрүп аны хан койуп, 

Дардайып калды Канчоро, 

Сыр коргонго хан болуп. 

Муну мындай таштайлы, 

Эр Кыйаздын Чүрөктү, 

Алганынан баштайлы. 

 

КЫЙАЗДЫН АЙЧҮРӨКТҮ АЛЫШЫ, АЙЧҮРӨКТҮН АМАЛЫ 

Хандык колго тийгенде, 

Жар чакыртты Канчоро: 

- Калың кыргыз угуп ал, 

Таласта эки бийиң бар. 

Малай мага бий эле, 

Тетиги турган Керменбай, 

Гүлчоронун бийи эле, 

Керменбайдын ордуна, 

Бий койулду Сетертай, 

Бийиңди ачык таанып ал! 

Сарытаздын ордуна, 

Ордо башы Эликбай, 

Бакайды бүгүн төөгө сал, 

Төө минбесин, ат бербе, 

Жөө кайтарсын куу сакал! 

Каныкей торпок кайтарсын, 

Эмизип ийсе торпокту, 

Торпоктун ээси сабасын, 

Акбала барып бээ саасын, 

Өзү билсин Акбала, 

Эрке катын Чачыкей, 

Жагынса жаны жыргарын, 

Жалпаң-жулпаң этпесе, 

Кара жаны куурарын! 
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Айчүрөктү алып кел, 

Ушул көптүн ичинде, 

Көнсүн акыл кебиме, 

Көнбөсө менин ишиме, 

Күн бербеймин деди эле! 

Деп Канчоро айтканда, 

Калктын баары күбүрөп, 

Хан болбой катып калсын, деп, 

Кара жерге түкүрөт: 

“Семетей менен Гүлчоро, 

Ал экөөнө эгешсин, 

Эл карысы эр Бакай, 

Ак сүтүн берген Каныкей, 

Ак кепиндеп аруу жууп, 

Көнбөдү беле энесин, 

Кордомок болду кан ичме, 

Аларга кошуп Акбала, 

Атасы менен бир тууган, 

Өзүнүн жалгыз эжесин! 

Кан ичме сенин кебиңди, 

Кабыргада бит уксун, 

Карсылдап үргөн ит уксун, 

Ушуну кантип киши уксун? 

Кызыталак чорону, 

Арбагы урар Манастын, 

Айлантып жүрүп түбүндө, 

Тузу урсун алаштын!” 

Деп калың журт күдүңдөп, 

Көзүнөн жашын төгүшүп, 

Карап турду байкуш эл, 

Кара күчкө күлүңдөп. 

Ал аңгыча болбоду, 

Айчүрөккө эки-үчөө: 

- Чакырып жатат сизди – деп, 

Кабар айтып чуу койду. 

Үйдө турган Айчүрөк, 

Билип турган бар кепти, 

Башына мындай ой кетти: 

“Калбас эле арманым, 

Арамдарга бул жерде, 

Ашкере салсам дүмөктү, 

Жылда бүтпөс балакет, 

Быйыл мага не бүттү? 

Жараткан кудай жалгасын, 

Жалгызы мынча не күптүү? 

Тобокел деп бел байлап, 

Топулдашып көрсөмбү?” 

Айдай болгон Чүрөктүн, 

Башына мүшкүл иш түшүп, 

Алтымыш акыл, кырк кыйал, 

Арбыган азап, миң санаа, 

Айлантып аны көп жана: 

“Мурун барып көрөйүн, 

Улуктардын алдына” 

Деген ойго токтолуп, 

Бүткөн бойу чок болуп, 

Басып барса чогууга, 

Эшиктин алды чынарда, 

www.bizdin.kg



Чынарга салган жараша, 

Айкөл чыкчу мунарга, 

Канчоро чыгып алыптыр! 

Алтындан соккон чоң сөйкө, 

Акыректе жаркылдап, 

Күмүштөн куйган чоң чачпак, 

Май сооруда шаркылдап, 

Канчоронун жанында, 

Чачыкей турат арам күң, 

Мас болгондой шалкылдап, 

Айлана басып кыйшактап, 

Терин аарчып шыйпактап, 

Аркасын салбай чорого, 

Айлана басып кыйгачтап! 

Так ушуну көргөндө, 

Айчүрөк, Бакай, каныкей, 

Көк асман башка түшкөндөй, 

Оорлугунан кара жер, 

Көтөрүп аны түткөндөй, 

Бендеге келчү барлык иш, 

Бул үчөөнү күткөндөй, 

Карап турган калың журт, 

Баш көтөргөн киши жок, 

Оодарылып токтобой, 

Атаңдын көрү дүйнө шок! 

Айчүрөк жетип келгенде, 

Каныкей көзүн салыптыр, 

Бакай тиктеп калыптыр, 

Ак тинте алсам кантер?- деп, 

Белги берсе Айчүрөк, 

Ошол кезде Бакайдын, 

Оң колунун беш салаа, 

Оодарылып ачылып. 

Экөө калды ачылуу, 

Сегизин койуп жашырып, 

Он эки жыл күйгүн, деп, 

Белги берди шашылып, 

Кайран эне Каныкей, 

Эки чачын түйүлтүп, 

Орой кармап алыптыр, 

Мойнуна учун салыптыр, 

Эркек туусаң туум, деп, 

Ургаачы болсо укканда, 

Муунуп өлөр жибим, деп, 

Анык белги бериптир. 

Айчүрөк басып барганда, 

Чачыкей айтат ушунда: 

- Ургаачыда чырак кырк, 

Дуулат өткүн тушунда. 

Эрке катын атыгып, 

Эрди билген сен элең, 

Ар качандан бир качан, 

Сага качан тең элем? 

Мен бүгүн Канчорого, 

Капилеттен туш болдум, 

Сен бүгүн эр Кыйазга, 

Буйрук экен туш болдуң, 

Дагы менден өөдөрөк, 
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Багың ачык сен болдуң. 

Өлгөн эрди өңүңдөн, 

Өңүң эмес түшүңдөн, 

Чыгарып аны сен койгун, 

Эр Кыйаздын доорунда, 

Эркиң менен ойногун! 

Ушул кепти укканда, 

Айчүрөктүн башына, 

Айланып асман түшкөндөй, 

Ырыскы калбай бүткөндөй, 

Тамандан өөдө дүр этип, 

Бүткөн бойу зыр этип, 

Төбө чачы бириндеп, 

Этек жеңи бириндеп, 

Эт жүрөгү үзүлүп, 

Жыгылчудай дүм түшүп, 

Кайрат кылып кайран жан: 

“Айаш атам, кайненем, 

Белги берди сыр айтсам, 

Суук-селкин кеп угам, 

Муну менен чырлашсам, 

Колго турар жери жок, 

Кубулуп турат бу жалган!” 

Деп ойлонуп Айчүрөк, 

Барып калды жакындап, 

Ашыга басып Чачыкей, 

Жерге сыйбай лакылдап, 

Оң жагына Кыйаздын, 

Олтурчу жерин дайындап, 

Жеңе боло калыптыр, 

Ошол кезде Айчүрөк, 

Мындай кебин салыптыр: 

- Тирүүңдө калып баатырдан, 

Болдуң эле сен жесир, 

Семетей өлүп жоголуп, 

Бүгүн болдум мен жесир, 

Жеңе болор жолуң жок, 

Сен экөөбүз тең жесир! 

Кыз эмес бүгүн Айчүрөк, 

Сен жетелеп баргыдай, 

Жаш эмес же Айчүрөк, 

Алуучу эрден качкыдай, 

Өзүм барып билишем, 

Тур, нары бас сасыбай! 

Эмне келдиң бул жерге, 

Чоронун кирин арчыбай, 

Чачыкейди сындырып, 

Чүрөк жакын барганда, 

Тура калды эр Кыйаз, 

Олтур мындай дей албай. 

Ошол чактан ушул чак, 

Айдай болгон Чүрөктүн, 

Көбү жүзүн көрө элек, 

Акундун кызы Айчүрөк, 

Бардасын беттен алчу эмес, 

Бардасы бар башында, 

Барып туруп Айчүрөк, 

Эр Кыйаздын кашына, 
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Айтты сөзүн кеп баштап: 

- Тоодой Кыйаз сен болсоң, 

Толгон Чүрөк мен болсом, 

Томоруп тоону кулатып, 

Олжолоп Кыйаз сен алсаң, 

Олжо катын келди деп, 

Ошентип Чүрөк мен барсам, 

Эрлик атак саа арзан, 

Эмгектүү Чүрөк маа жаман! 

Тилимди алсаң эр Кыйаз, 

Көчүрүп мени сен барсаң, 

Жесир дебей тай сойуп, 

Эл чогултуп той болуп, 

Даңаза менен сен алсаң, 

Айчүрөктүн тойу деп, 

Айтылып элге мен калсам. 

Жедигердин эл тургай, 

Атагы кыргыз ак калпак, 

Өзүбек, тажик аралаш, 

Жүда, жүржүт чамалаш, 

Чүрөктү Кыйаз алат, деп, 

Баары укса кабарды, 

Даңазаң чыгып калбайбы, 

Эригип жаткан далай жыл, 

Эл жыйылып барбайбы, 

Теңтушуң Чүрөк ошондо, 

Башынан барда албайбы, 

Мактанып жатат дебегин, 

Далайы эстен танбайбы, 

Сендей эрдин оорагы, 

Таанылып элде калбайбы. 

Ушул жерде сен алсаң, 

Эрке эжем кептенип, 

Чучаңдап ээрчип мен калсам, 

Кыйазча катын алып, деп, 

Сага калат жаман наам. 

Кары десең кары де, 

Каалы дебе Чүрөктү, 

Ургаачы деген ушул деп, 

Эл айыңдайт, маа жаман! 

Өмүрлүк жолдош болобуз, 

Ойлоп көрчү сен Кыйаз, 

Экөөбүзгө тең жаман! 

Айчүрөктөн кеп угуп, 

Ойрот Кыйаз ошондо, 

Акыл ойлоп олтуруп: 

“Аты ургаачы болбосо, 

Акылы чыккан кеп экен, 

Байатан айткан кептери, 

Жан менен тер кеп экен, 

Жарашып калса адамга, 

Жан жыргатар неме экен, 

Ошол үчүн Чүрөктү, 

Агам Толтой, Чынкожо, 

Талашары эп экен” 

Деп ойлонуп зор Кыйаз: 

- Ой Канчоро жан досум, 

Ишенбиден калтырбай, 
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Мени узатып сен койгун, 

Акундун кызы Чүрөктү, 

Жанга дабаа себепти, 

Жериме барып жай алып, 

Сарамжалым дагы алып, 

Алтымыш уруу алашка, 

Арбын кабар мен салып, 

Атка минер кишини, 

Калтырбай баарын алпарып, 

Көрсөтүп туруп алайын, 

Уурдап ала качкандай, 

Ушинтип кантип аламын? 

Айтып болуп эр Кыйаз, 

Туруп кетти ордунан, 

Чүрөктү алпар үйүнө, 

Тургузбагын деди эле, 

Кызматкер катын дап дайар, 

Канчасы бар ал жерде, 

Он беш катын оролуп, 

Ортого алып Чүрөктү, 

Алып кетти үйүнө, 

Эр Кыйаздын ойуна, 

Арбын акыл, көп санаа, 

Айабай түштү ушунда: 

“Айчүрөктүн бүгүнкү, 

Адам тапкыс насаат кеп, 

Ойлогонго сонунда. 

Семетейди кыргызга, 

Тааныткан Чүрөк турбайбы, 

Акылы тунук агын суу, 

Наалыткан Чүрөк турбайбы! 

Кургак сөзгө семиртип, 

Ушинтип жүрүп бул Чүрөк, 

Бир шойконду кыларбы? 

Эми кылбас жамандык, 

Ишенери калган жок...” 

Айлантып ойлоп ааламды, 

Кыйаздын ичи кызыл чок, 

Канчоро туруп мунарда, 

Чачыкей менен кеңешип, 

Элге айтты бу кепти: 

- Казыналык нарларга, 

Алтын, күмүш-зар артып, 

Асыл буйум дагы артып, 

Кыйазга жүздү берели, 

Жеринен жазбас жоргодон, 

Санап миңди берели, 

Кыздан таңдап элүүнү, 

Уулдан таңдап элүүнү, 

Таңдап туруп сулууну, 

Баштан жүздү берели.  

Күлдүрдүн уулу Алыбай, 

Манастан бери дайны бар, 

Алыбайдын Акшербет, 

Ажыбайдын Суусарбек, 

Мажыктин кызы Акбермет, 

Сыргактын кызы Алымкан, 

Көбөштүн кызы Көрпөке, 
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Эри менен бешөөнү, 

Көчүрүп такыр берели. 

Эркелеп келген эмгече, 

Баш бербеген эч кимге, 

Буларды олжо берели, 

Беш үйдө киши он жети, 

Жергеси менен береги, 

Кыйаздын өттү эмгеги, 

Арзан эмес биздерге, 

Көп алды бизден дебейли, 

Оорунчу болсо көөнүндө, 

Дагы кошуп берели, 

Канчородон муну угуп, 

Калың журт турат буулугуп: 

“Хан болбой кара жерге кир, 

Кишиден берсе жүз жыйырма, 

Нардан берсе саны жүз, 

Артылганы нарларга, 

Алтын, күмүш, сарпай – жүк, 

Жоргодон берсе толук миң, 

Чорого акыл үйрөткөн. 

Тултуңдаган тиги күң! 

Карылар айткан бу бир кеп, 

Жамандын мурда малы өлүп, 

Анан өзү өлөт, деп, 

Айтканы ушул турбайбы! 

Жүргөндө Семең коргондо, 

Гүлүстөн бирге болгондо, 

Жону туйук ылгал нар, 

Алтын, күмүш, буйумдар, 

Атагы чыккан тулпарлар, 

Илгирден кыраан шумкарлар, 

Алгырдан кыйын тайгандар, 

Баарысы келген Таласка, 

Бүгүн Семей, Гүлүс жок, 

Ээ болбой жаман Канчоро, 

Эми түштү талаанга!” 

Деп күбүрөп калайык, 

Кабагын ачкан киши жок, 

Калың журт калды санаада. 

Чакырып келип Кыйазды, 

Канчоро айтат жана да: 

-Бүгүн күнгө шаршемби, 

Эр Кыйаздын кетишке, 

Эки күн калды арада, 

Ишемби күнү таң менен, 

Ушул турган баарың кел, 

Үйдө жаткан карың кел! 

Кутулдуң баарың туткундан, 

Өмүрүн тилеп Кыйаздын, 

Улуу-кичүүң батаң бер! 

Агытып ийбей жайытка, 

Аттарыңды мине кел, 

Карабуура, Чаткалдан, 

Өткөрүп койуп кайра кел! 

Угуп эли тарашты, 

Кап, кудайдын иши! деп, 

Сакалдарын сылашты. 
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Жигиттерге Канчоро, 

Нарларды айдап карматты, 

Санатын билет Айчүрөк, 

Болжолдо нардан кырк ашты. 

Алыке менен Сатыке, 

Экөөң менин кайнимсиң, 

Айдап келгин нарды, -деп, 

Ал кыркын Чүрөк карматты, 

Өзү тиккен ак үйдүн, 

Тутууларын бүктөттү. 

Араңдан зорго батырып, 

Кырк бир нарга жүктөттү. 

Карап турган Гүлчоро: 

- Жедигерди мен кошо, 

Чүрөк менен кетем, -деп, 

Түшмөк болду жолуна, 

Алдыңкы нарды жетелеп, 

Сыр билгизбей сумсайып, 

Айчүрөк турду жемелеп: 

- Ой, Гүлчоро колуң тарт, 

Жолобой нарга кайта бас! 

Жедигердин элинде, 

Табылбайт сага бекер аш, 

Билесиңби кылмышың, 

Ойлонуп эми көзүңдү ач! 

Талабым тийди колума, 

Тааныбаймын мен сени, 

Тамтаңдабай Гүлчоро. 

Таласыңда кал, -деди. 

Оозу менен жемелей, 

Кошо алып кетем, деп, 

Нишарат белги бергени, 

Аңгычакты Канчоро, 

Жанына басып келгени: 

- Ой Айчүрөк байбиче, 

Бу кулду ала кет, -деди. 

Анда Чүрөк кеп айтат: 

- Эркектен чыккан баатырсын, 

Эптеп жумшап сен алгын, 

Мен Гүлчоро албаймын. 

Күлүп туруп көзү заар, 

Агарбаган ичи чаар, 

Эти кыргыз сөөк кытай, 

Мына мындай иши бар. 

Кыйгачы тийсе көзүнүн, 

Кыйпачы тийсе сөзүнүн, 

Жаман кеп укпай чоңойгон, 

Оор кетер Кыйазга, 

Эмне алып келдиң деп, 

Сөзү тийет Кыйаздын, 

Жашырбай чынын мен айтам, 

Качан да болсо туурасын. 

Анда Кыйаз кеп айтат: 

- Койгун, Чүрөк, койгунуң, 

Канчоро койбойт бу жерге, 

Жайын уккан болчумун. 

Бара берсин көч менен, 

Кыйазын көрүп туралы. 
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Кыйа басса көз менен, 

Кыйаз мындай дегенде, 

Чүрөк айтат ал кезде: 

- Жарыта аштан куйбайым, 

Жакшылык буга кылбайым, 

Ошол күнү сен Кыйаз, 

Арачы болуп турбагын. 

Чачыкей келип кеп айтат: 

- Муну албасаң Айчүрөк, 

Кайненеңди ала кет, 

Батпадай калсын бу жерге, 

Сага салбай балакет. 

- Катүгүн Чачы, не дейсин. 

Кемпирди ала кет дейсиң, 

Какжаңдатып куу башты, 

Кантип алып жүрөйүн? 

Батар жериң калбаптыр, 

Барсаң барчы ой шүмшүк! 

Деп ошентип  айтканда, 

Билгендер калды сүйүнүп, 

Билбегендин баарысы, 

Катын деген ушу!- деп, 

Айтып калды жаман кеп, 

Кара жерге түкүрүп. 

Нарларды катар чиркетип, 

Жоргону айдап дүрбөтүп, 

Айчүрөк менен Гүлчоро, 

Канчородон чоң Кыйаз, 

Сурап алган Кутубай, 

Үчөө менен жүз жыйырма, 

Чындап түштү чоң жолго, 

Ханы калбай кел деген, 

Тегеректеп эл келген, 

Чогулуп келип эл толду, 

Уй мүйүз тартып олтурду, 

Орто жерде чокчойуп, 

Канчоро кеби бул болду: 

- Хан болдум сага калың журт, 

Калбай баарың кебим ук. 

Салтанаттуу хан болом, 

Ар түлүгүм шай болом, 

Окшош боздон бээ ылгап, 

Өтө кары болбосун, 

Алды болсун эки асый, 

Аркасы бышты бар болсун, 

Энеси менен баласы, 

Окшош болуп өң жагы, 

Санаты сексен ал болсун! 

Кээ кезинде чачыга, 

Жайы-кышы саарына, 

Саны анын кырк болсун, 

Үч күнгө чейин чогулуп, 

Эшигиме жан болсун! 

Керкеңдеп кылсаң кежирлик, 

Анда жакшы болбойсун, 

Тирүүлүктөн үмүт үз, 

Жер кучактап сойлойсун! 

Айтып болду Канчоро, 
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Кыңк эткен  киши болбоду, 

Жооп айтып ошого. 

- Укпайсынбы кебимди, 

Унчукпайсың мулуйуп, 

Такыр табам эбиңди! 

Карабадым көрдүңөр, 

Семетей менен Гүлүскө, 

Билесиңер пейлимди! 

Деп ошентип Канчоро, 

Дегеле жаман бакырды, 

Чөк түшө калып тепеңдеп, 

Тебетей менен жер сабап, 

Топуракты сапырды. 

Аңгыча келди бир бала, 

Чачыкей келсин деди деп, 

Канчорону чакырып, 

Албаң-салбаң далдаңдап, 

Канчоро кетти шашылып, 

Олтурган элдер кеп айтат: 

- Манас атка конголу, 

Таласка кыргыз толголу, 

Мындай кордук болбоду, 

Хан ушундай болобу? 

Мында туруп нетели? 

Жогололу кетели? 

Кайрылбай жүрүп олтуруп, 

Жеткайтка жетели, 

Кебибиз токтом ант болсун, 

Талаасына Таластын, 

Жерге чоро хан болсун! 

Абыке, Көбөш тушунда, 

Өз малына ээ болду, 

Эл менен иши болбоду, 

Жардысы жарды, байы бар, 

Өз эркине жөн койду, 

Бөз, кенже алым албады, 

Элге чыгым салбады. 

Семетейдин тушунда, 

Кермеге күлүк байладык, 

Эркин көчүп жайладык, 

Ар кимдики өзүндө, 

Бирөөгө басып барбадык, 

Жетиштик эле бул күндө, 

Жарды киши калбадык, 

Каарына калып чочконун, 

Кыйналып бүгүн зарладык! 

Деп муңун айтып буркурап, 

Элдер турду чуркурап, 

Өзөгүнөн зыркырап, 

Сынбай сөөгү быркырап. 

Мал деген жаман адамга, 

Бир учу анын билекте, 

Бир учу болот жүрөктө. 

Каргабаган адам жок, 

Баарынын болуп оозу шок 

Кан чоро барып бүт кебин, 

Чачыкейге салыптыр, 

Чачыкей киши жиберип, 
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Чакыртып бийин алыптыр, 

Канчорону караштуу, 

Агадилдер кеткенде, 

Ажыбайдын Керменбай, 

Элге айтып калыптыр: 

- Бул олтурган барыңар, 

Көптү көргөн карыңар, 

Мен айтайын бир кепти, 

Кепке кулак салыңар. 

Канчоро болуп ханыбыз, 

Керек болду малыбыз, 

Такыр алсын чогултуп, 

Биз берели баарыбыз. 

Жеткайтка барып нетебиз? 

Не муратка жетебиз? 

Манас атка мингели, 

Алтайдан көчүп арбыны, 

Таласка келип жыйналды, 

Ар кайдан көчүп калганы. 

Ошондон бери карата, 

Бир киши алым албады, 

Алым алат экен, деп, 

Жеткайтка барбайлы, 

Таласын таштап аңырып, 

Кыргыз бозуп жүрөт, деп, 

Жаман атка калбайлы, 

Жарды болсок, бай болсок, 

Жакшы болсок, кор болсок, 

Биз Таластан тайбайлы. 

Барбайт эле Айчүрөк, 

Олжо болуп бул жерден, 

Менде турат бир күмөн, 

Бойунда бар кептенет, 

Ошондон кылам чоң күмөн. 

Көрүп турган көзүм бул, 

Гүлчорону Айчүрөк, 

Кекеткен болуп бул жерде, 

Айыктырат окшонот, 

Алып барып ал жерде, 

Бул экинчи күмөнүм, 

Далысы бүтүп кайран шер, 

Бир кайрылып келгенче, 

Мен он жылы күйөмүн. 

Семетейди өлдү дейт, 

Өлүгүн көргөн киши жок, 

Батадан бүткөн дечү эле, 

Бейажал абам теги өлбөйт. 

Арбагы бийик айкөлдү, 

Пери менен дос деген, 

Перилер алып кеттиби? 

Бир күнү кайра келеби? 

Бизге кудай береби? 

Же болбосо Айчүрөк, 

Эркек төрөп салабы? 

Каркыттап жеңем багабы? 

Ал баланы ээрчитип, 

Гүлчоро келип калабы? 

Сөзүмдүн жоктур күмөнү, 
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Үчөөнү сактап күйөлү, 

Болбой көчүп өчөшүп, 

Кара ниет капырдан, 

Бөөдө өлүп жүрбөйлү. 

Каары катуу Канчоро, 

Кайраттуунун бири ошол, 

Беттешип чыгар баатыр жок, 

Бекерче кырып салат го! 

Керменбай кебин угушуп, 

Кеңешке тыным турушуп: 

- Керменбай бий чын айтат, 

Канчоро алса мал алат, 

Каалаганын берели, 

Чымын жанды калкалап, 

Арстандардан айрылдык, 

Биз жатычу чалкалап. 

Деп жайыла басышып, 

Кетишти эл бүт тарап. 

Канчоро менен Чачыкей, 

Бийлери менен Кеңешип: 

- Кырк инекке кырк инек, 

Туу калгандан алалы, 

Аны согум кылалы, 

Сексен бээге сексен бээ, 

Дагы кошуп алалы, 

Аны да согум кылалы, 

Кендирин кесип байлардын, 

Күндө жыйнап алалы, 

Айда алман салалы, 

Айда жыйнап алалы, 

Алман менен коркутуп, 

Байды мышык кылалы, 

Кетменден колун бошотпой, 

Кедейди мүңкүр кылалы. 

Кара коргон салалы, 

Балбандан тандап жыйалы, 

“Алтымыш балбан” ат койуп, 

Ордону сактап туралы. 

Наманген, Ташкен, Самаркан, 

Анжыйан, Кокон, Маргалан, 

Семетейден коркуучу, 

Бизге алман кылабы? 

Алтай, Капал, Алматы, 

Үчкаркыра, кош Кемин, 

Ысыккөл, Текес, Иле эли, 

Бизге мойун сунабы? 

Чамбыл бел, Букар, Бадакшан, 

Дүйшөмбү, Үркөнч – булардан, 

Баш ийбейт эми бир адам. 

Баш-айагым жыйганда, 

Алтымыш балбан чогултуп, 

Даңаза элге кылганда, 

Эки жыл койуп эркине, 

Чекесинен бир бирден, 

Алды-алдынан чаап алам, 

Алым келбей баратса, 

Жедигерден кол алам! 

Канчоро буга келгенде, 

www.bizdin.kg



Сетертай айткан кеп эле: 

- Кадырлуу улуу ханыбыз, 

Аңкарып кепти салыңыз, 

Чакырган менен жедигер, 

Келип бербейт аныңыз, 

Чекесинен чабам, - деп, 

Элге бүлүк салам, деп, 

Эч кимге келбейт алыбыз. 

Таластан башка элдерге, 

Кеңеши жок иш кылып, 

Душмандашып калдыңыз, 

Көңүлүн элдин оорутпай. 

Сылап-сыйпап багыңыз, 

Кара кыргыз элинде, 

Хандык атак алыңыз. 

Көөнү ооруса кыргыздар, 

Чыгыш каңгай-кытайга, 

Батышы Урум, Иранга, 

Тарап кетсе ар кайда, 

Чамбыл бел, Бурак – буларга, 

Бадакшан, Балык, Коросон, 

Сиз болосуз ошондо, 

Кой жоготкон короодон! 

Дүйшөмбү, Үркөнч, Ооганга, 

Аралап кетсе ар кайда, 

Жерген, Хотен, Кашкарга, 

Кимге жетет чагыбыз? 

Ачуусу келсе чогулуп, 

Талап алса жок кылат, 

Арналуу Талас шаарыбыз! 

Бүгүн эле кыргызга, 

Опсуз алман салдыңыз, 

Эртең көчүп тарайбы, 

Ээ кылбастан калкыңыз, 

Журт бузулуп жөнөсө, 

Журтта жалгыз калдыңыз! 

Угуп сөздү Канчоро, 

Үшкүрүгү таш жарып, 

Кеп айта албай тамшанып, 

Акылсыз жаман тамтайып: 

- Айтканды эки кылбайлы, 

Андан кийин албайлы. 

Деп убада ал кылды, 

Алдынкысын бир сапар, 

Алууга кеңеш айтылды, 

Экинчи кошуп салганды. 

Албас болуп ал чыкты. 

Керменбай кеби болбосо, 

Сетертай тосуп койбосо, 

Талоонго калган кыргыздар, 

Таластан качып ар кайда, 

Кетип кала таз калды, 

Кан ичме каапыр кара нээт, 

Кара коргон там салды. 

Алтымыш балбан ылгады, 

Антип-мунтип бул каапыр, 

Согум менен саанды, 

Ар жылы элден жыйнады: 
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Байы байдай убара, 

Жардысы жалгыз убара, 

Бир күнү жаны тынбады, 

Ушундай кылып Канчоро, 

Көчүгүнөн чыгарды, 

Көп жылдан берки жыргалды. 

Жедигердин эр Кыйаз, 

Кокусунан эрди алып, 

Айтылуу Талас жерди алып, 

Атактуу Семей шерди алып, 

Айчүрөктөй узду алып, 

Нардан бир жүз кыркты алып, 

Тышын кызыл сырдаган, 

Ичин аппак бордогон, 

Аппак ордо үйдү алып, 

Желбестен жорго миңди алып, 

Жүз жыйырма киши алып, 

Жедигерге жеткенде, 

Ар тарапка кат жазып, 

Отуз беш киши атказып: 

“Катышып  тойго бериңер, 

Айчүрөк алам, -деп жазып, 

Семетей кайып кетирдим, 

Гүлчоронун далысын, 

Карматып туруп кестирдим, 

Канчорону хан кылып, 

Талабына жеткирдим. 

Алашка бүгүн ээ болдум, 

Айкөлүң менен тең болдум, 

Айчүрөк алам хандыгым, 

Экөөнө берген тойлугум, 

Болжолдуу күнү баарыңар, 

Жетисууда болгунуң” 

Деп ошентип чоң Кыйаз, 

Кабар салып ар жерге, 

Алаш уулу бар жерге, 

Күнү болжоп, ай атап, 

Айтып Кыйаз кат жазат, 

Мындай кабар таратат, 

Көрөлү деп тойлугун, 

Далай элдер баратат. 

Хан Кошойдун Жалгызек: 

“Кандай чалгырт бул бир кеп? 

Атайын барып көрөм, деп, 

Ар ким менен сүйлөшүп, 

Абыдан жайын билем” деп, 

Атбашыдан аттанып, 

Отузча киши котчу алып, 

Жоо жарагын бүт алып, 

Ээрчитип тайган ит алып, 

Колуна алгыр күш алып, 

Жалманбоз минип жайланып, 

Кынсыз кылыч байланып, 

Түйүн жол деген жер эле, 

Сырткы элдин баарысы, 

Чылпылдак бойу дээр эле, 

Ошол жерди ээлеген, 

Жети атадан бери жакка, 
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Кетпей муну жердеген, 

Шаакур деген эл эле, 

Шаакурдун айыл башчысы, 

Кашка деген неме эле, 

Жалгызек анда конуптур, 

Жай аңгеме куруптур. 

Кашка өзү бай экен, 

Төрт түлүгү шай экен, 

Ошол кезде Кашкабай, 

Сексенден ашкан чагы экен, 

Алкыса да сексенден, 

Айткан кеби шар экен, 

Көкөтөйдүн ашында, 

Ал чогууда бар экен, 

Түбү жайын сурашып, 

Кепке кепти улашып, 

Жалгызек турду муну айтып: 

-Учурап калдым, Кашкабай, 

Тойго кетип баратып, 

Кат жазыптыр хан Кыйаз, 

Айчүрөктү алам, деп, 

Өзүм кетип баратам, 

Айчүрөктү алдырбай, 

Бир чатакты салам деп. 

Мен Кошойдун уулу элем, 

Атым менин Жалгызек, 

Ошого кетип барам, деп. 

Угуп Кашка каркылдап, 

Ителгидей баркылдап: 

-Жалгызек болбой жерге кир, 

Айткан кебин тамтаңдап, 

Жетисууга сен андан, 

Не каласың талпылдап? 

Тойго барат элем деп, 

Көч ээрчиген жолбун ит, 

Так ошондой салпылдап! 

Оолугуп катуу сүйлөдү, 

Кашка бай кары таркылдап: 

- Кечээ Көкөтөйдүн ашында, 

Көп жыйындын кашында, 

Менин толуп турган жашымда, 

Баатыр Манас башында, 

Абам Кошой кашында, 

Кошой менен Оронгу, 

Жөө күрөшкөн чагында, 

Атаңдын кийер шымы жок, 

(Энеңдин окшойт бели бош) 

Кысталып Кошой турганда, 

Эки көзүн ирмебей, 

Мен тургамын маңдайда. 

Айкөл Манас артык  шер, 

Көрпөчөнүн бүгүштөн, 

Камдагай алып бергенде, 

Хан Кошой аны кийгенде, 

Атаң адам чоңу эле, 

Ал Манастын кандагай, 

Кыска келип калганда, 

Нары чойуп тарткылап, 
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Бери чойуп аткылап, 

Алып келип кийгизсе, 

Чак келип гана калды эле. 

Ошондо Кошой олуйа, 

Түп жайын сурап билгенде, 

Хан Манастын зайыбы, 

Каныкей деген сулууга: 

“Туубас болчу неме экен, 

Тигилип тилек тилейин, 

Чындап бата берейин” 

Деп ошентип олуйа, 

Кол көтөргөн чагында, 

Эр Манас анда неткени, 

Камчысын салып мойнуна, 

Буркурап ыйлап кеткени. 

Чылбырлуусу чылбырын, 

Кээ бири чубап бел курун, 

Мойнуна баары салганда, 

Көкө теңир колдо, деп, 

Кудайың куйган кол менен, 

Капыр да туурап калганда, 

Батага баары кол ачкан, 

Ошонун бири мен элем. 

Бата тийип Манаска, 

Ээ болсун деп алашка, 

Туулган  бала Семетей, 

Бейажал өлбөйт дегеле, 

Семетейдин катынын, 

Кыйаз алат экен деп, 

Не келесиң бу жерге, 

Кашкар, Хотен, Жеркенден, 

Лопкөл, Турпан дегенден, 

Тойго келбейт ал элден. 

Каңгай жакын аларга, 

Ашып түшөт Турпанга, 

Семетей өлдү деп укса, 

Чаап алат эми эле. 

Казактан чыккан бузуктар, 

Күрпүлдөктүн куйушта, 

Жалгыз көздүү Мадыкан, 

Көкбука минген доңуздан, 

Жапандан келген кызыл дөө, 

Жеңдиргенде бул экөө, 

Атагы чыккан Семетей, 

Айрыкчасы Гүлчоро, 

Таанылып калган ченебей. 

Чубатай менен Каратай, 

Калмактардын уусанген, 

Таласка барып кол салган, 

Тирүү келбейт а бирөө, 

Түгөл өлүп жок калган, 

Баштагыдан беш бетер, 

Анда чындап таанылган! 

Бакайдын уулу Байтайлак, 

Окко учуп кеткенде, 

Унутуп уулун таштаган. 

Элин сактап душмандан, 

Жолду Бакай баштаган. 
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Коңурбай келип Тааласка, 

Колун сунуп алашка, 

Кабылан Бакай баш болуп, 

Эр Семетей жаш болуп, 

Гүлчоро турган шоктонуп, 

Мурадил, Уушаң, Нескара, 

Ороккыр – төртөө жок болуп, 

Алдаймын деп Коңурбай, 

Кызылкыйа сага да, 

Кытай, каңгай – беш урук, 

Кыргыз менен топ болуп, 

Дүйнөнү алган буй кылып, 

Коңурбай кетти жок болуп. 

Чыккынчынын иши го, 

Балтадан майып болду, дейт, 

Көмө албадык көр казып, 

Көрүнбөй кайып болду, дейт. 

Жашырбай айтып келиптир, 

Кыйаздын кеби ырас кеп, 

Ишенбейим дегеле, 

Семетейди өлөт, деп. 

Дөө Кошойдун Жалгызек, 

Айчүрөктүн тойу, деп, 

Не келесиң темселеп? 

Олуйа Манас олуту, 

Кур калар маалы боло элек. 

Каңгайлардын молдосу, 

Баш койгон элдин кожосу, 

Айтканы калет болбогон, 

Азезил болгон жолдошу, 

Ыраңкүдүк молдосу, 

Күдүктүн уул Жөргөлөк, 

Өткөн жылы жайында, 

үйүмө конгон жөргөлөп. 

Атасындай молдо экен. 

Каңгайларга кожо экен, 

Айткан кеби шар экен, 

Атасынча бар экен, 

Китебин ачып карады, 

Айткан кеби мына бу: 

“Жети-сегиз атага, 

Манастын бардык тукуму, 

Адам жеңбейт ошону. 

Жан бүткөндө жаралган, 

Жаналгыч сарык аталган, 

Азыр дагы туула элек, 

Ат жетер жерге жан койбой, 

Жалгыз алат тебээлеп, 

Батыштагы жети дөө, 

Ат көтөргүс нечен жөө, 

Каны суудай агат, - деп, 

Азырынча Таластын, 

Шыгы качып турат, -деп, 

Сырттан киши бара албай, 

Чыккынчы ичтен чыгат” деп, 

Жөргөлөк айткан ушул кеп. 

“Кыйаз менен Канчоро, 

Гүлчородон өлөт, -деп, 
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Жыл он төрткө толгондо, 

Семетей элге келет” деп, 

Мен уккамын ушул кеп. 

Тилимди алсаң, Жалгызек, 

Далыдан сени көргөмүн, 

Үйүмө келип конот, деп, 

Атаңдын сыйлап арбагын, 

Коногуңа тайлак төө, 

Мен сойгонум ушул кеп. 

Тогуз жолдун тоому дейт, 

Чылпылдакын сазы дейт, 

Ушул жерде үч күн тур, 

Тойго келген элдерди, 

Эл ээрчиген эрлерди, 

Айтып кепке кандыргын, 

Ушул тойго баргызбай, 

Баарын кайра жандыргын, 

Туйгузбай туруп Кыйазды, 

Чыгынтып элден кар кылгын. 

Семетей келсе элди издеп, 

Кең Таластай жерди издеп, 

Ошолорго бел болгун, 

Аркасы менен алардын, 

Алашка даңктуу сен болгун. 

Айтканын угуп карынын, 

Жаткан алып баарысын, 

Жалгызек кабыл алыптыр, 

Кашкабай үйү-жатагы, 

Үч күн туруп калыптыр. 

Ал үч күндүн ичинде, 

Музбурчактын Аккубак, 

Хан Үрбүнүн элинен, 

Атагы казак көп элден, 

Үмүтөйдүн Медетбек, 

Көкбөрүнүн жалгызы, 

Койоналы жаш чунак, 

Дабытайдын Татаке, 

Мырзакматтын Мураты, 

Кашкар, Хотен Жеркенден, 

Лопнур, Турпан дегенден, 

Атагы бар эрлерден, 

Мен алашмын дегенден, 

Хан балдары, бай уулу, 

Калкалап жоодон калат, деп, 

Медет кылган эл муну, 

Баш-айагы кырк алты, 

Ушул жерге чогулду. 

Музбурчактын Аккубак, 

Толгон кези ошол чак: 

-Олуйа Кошой жалгызы, 

Жалгызек ага бул жерде, 

Не турасын жол сактап? 

Оозго түшүп аш келди, 

Оңой айтар кеп келди, 

Оозуна сала бергенде, 

Жалгызек айтат бул кепти: 

- Бул олтурган канча жан, 

Бириң баатыр, бириң хан, 
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Аз болгондо бештен шаар, 

Элдин ишин башкарган, 

Түштүк, Чыгыш, Кашкардан, 

Жеркен, Хотен, Турпандан, 

Аа кошулуп Камбылдан, 

Бу жерге келдиң далай жан. 

Батыштан келген бир канча, 

Түндүктөн келген бир канча, 

Барасыңар бүт кайда? 

Атайлап келдим элимден, 

Атбашы, Аксай жеримден, 

Айчүрөк алам,  той берем, 

Тойго келип берсин, деп, 

Кыйаз киши жиберген. 

Баргым келбей Кыйазга, 

Үч күндөн бери турдум мен. 

“Жоого кирсең элиңче, 

Сууга кирсең белиңче” 

Элден калган кеп менен, 

Көрүшүп жансам белем деп, 

Тойго келген көп менен, 

Кеңешим айтып силерге, 

Кетер бейлим менин бар, 

Тойго барбай бул жерден. 

Көргөнүң бар, уккан бар, 

Ойрон Манас кабарын, 

Жалгыз уулу Семетей, 

Олутун басып калганын. 

Жаш да болсо Семетей, 

Арка болду алашка, 

Калка болду кыргызга, 

Караан болду калганга, 

Чычканга кебек алдырбай, 

Суук колду салдырбай, 

Ээрчиткени эки уул, 

Барып жүрдү ар кайда, 

Жалгызмын деп кайгырбай. 

Манастын көзү өткөндө, 

Туш-туш жактан душмандар, 

Баш көтөрдү көпкөчө, 

Теңдигин бербей алаштын, 

Өчүрбөй атын Манастын, 

Сактап келди эмгече, 

Алыска барам сапарга, 

Жардамың барбы мага, деп, 

Айтпастан мына эч кимге, 

Кийик атып, аң уулап. 

 Карасуу бойлоп куш салып, 

Жалпылар ойноп күлчү элең, 

Аркасы менен кайсы эрдин, 

Эркин ойноп, ээн сүйлөп, 

Түпкү ээсин билчү элең? 

Чыккынчы болуп Канчоро, 

Баштап келип Кыйазды, 

Кеңколдогу коргонго, 

Алдоого түшүп кайран шер, 

Көмгөнүн көргөн киши жок, 

Көздөн кайым болгондо, 
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Алмамбет уулу Гүлчоро, 

Далыдан кечир кестирип, 

Ашкере майып болгондо, 

Олжолоп барып Чүрөктү, 

Кыйаз алмак болгонго? 

Элебей келип калыпмын, 

Эмгегин ээрдин эстебей, 

Кыйаздан кабар болгондо, 

Барбай кетсем деп турам, 

Ушул жерден бул тойго. 

Тойго барып тойгончо, 

Кыйазга конок болгончо, 

Топурак тиштеп жатайын, 

Сиздерге айтып кайтайын, 

Деген ойдо жаткамын. 

Жалгызектен кеп угуп, 

Кырк алтоо баары тең угуп, 

Музбурчактын Аккубак, 

Бу да турду оолугуп: 

- Кыйаздын жүзү курусун! 

Айкөл Манас баатырдын, 

Аркасында жалгызын 

Ак калпак кыргыз алаштын, 

Маңдайында бактысын, 

Асмандагы жылдызын, 

Алдындагы ырысын, 

Түп тамырын кыркышын! 

Мен да кетем бул жерден, 

Кыйаздын тойу курусун, 

А дүйнө кеткен атакем, 

Музбурчактын арбагы, 

Билбепмин мени урушун! 

Көкбөрүнү баласы, 

Койоналы жаш чунак, 

Ачуусу келип арбайып, 

Тегеле кыйын каарданып: 

-Чогулупбуз кырк алты, 

Жыпжылма талап алалы, 

Жедигерден Кыйазды, 

Канчорону сойолу, 

Ээлеп жаткан Таласты, 

Тобо-томук кылалы, 

Арбагы бийик Манасты! 

Жалгызек анда муну айтат: 

-Кыйазды талап алганда, 

Таласка талоон салганда, 

Атың кетет ар кайда, 

Алашты салып бересиң,, 

Амалсыз жүргөн жаттарга. 

Тойуна барбай кетели, 

Кыйазга барып нетели! 

Тү! капырай, жүрү, деп, 

Калгандар жерге түкүрүп, 

Тойуна барбай Кыйаздын, 

Тарап кетип калышты, 

Ат куйругун шарт түйүп. 

Хандар келет баары, деп, 

Калдаңдап Кыйаз камын жеп, 
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Сүт бото тайлак алдырып, 

Бээ семизин жыктырып, 

Казы-карта, жайа-жал, 

Ирети менен бышырып, 

Дайардык кылып күтүнүп, 

Элүүдөн ашуун сарай бар, 

Хандарды алмак түшүрүп. 

Ат аларын дайарлап, 

Самоорунда чай кайнап, 

Дүр-дүнүйө, аш-тамак, 

Дасторкондо бүт жайнап, 

Бүгүн-эртең келет, деп, 

Айтып кетсин келгендер, 

Жетик экен Кыйаз деп. 

Жетисууда жедигер, 

Калбай баары келсин, деп, 

Карысы тамак жесин, деп, 

Жаштары келип конокко, 

Каралашып берсин, деп, 

Чакырды бизди Кыйаз, деп, 

Эрчитип кулун бээ минип, 

Ала бука, төө минип, 

Аты жогу жөө жүрүп, 

Калбай бири жедигер, 

Сапырылып эл келди, 

Багыш барда салдырган, 

Элүү алты курбулуу, 

Мунары бар болучу, 

Курчалып эл толуптур. 

Аңгычакты Кыйазга, 

Тогуз жолдун тоомунан, 

Чылпылдактын бойунан, 

Хандар кайра кетти, деп, 

Байагы Шаакур Кашкадан, 

Айтылып кабар болуптур. 

Кашкабай кары барганы, 

Угуп Кыйаз алданды: 

-Семетейдей сойобу, 

Деп ойлонуп бул хандар, 

Коркуп келбей койгонбу? 

Же Чүрөктү алам деп, 

Той бергениң кыргызга, 

Кылым алаш бу журтка, 

Орунсуз жумуш болгонбу? 

Ойрон Кыйаз укканда, 

Отуз эки толгонду, 

Көөдөнгө канча ой толду, 

Кашка байга Кыйаздын, 

Айткан кеби бу болду: 

- Көптү көрүп көп жашап, 

Жаш өткөргөн киши элең, 

Мындай нечен түркүмдөн, 

Иш өткөргөн киши элең, 

Эмине деп кеткенин, 

Биле алдыңбы, уктуңбу? 

Билгениңди айта сал! 

Ошондо айтат Кашка чал: 

-Ой, ой, Кыйаз, ой, Кыйаз, 
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Билдиңби же уктуң, деп, 

Турасың менден сен сурап. 

Кеңеш кебин уккамын, 

Жанында карап тургамын, 

Кандай айтат булар деп, 

Сөзгө көңүл бургамын. 

Кара кыргыз Жалгызек, 

“Бекер келген экемин, 

Ушул тойго темтеңдеп. 

Айкөл баатыр Манастын, 

Арбагына чет болуп, 

Ай-ааламга кеп болуп, 

Айчүрөктү алам, деп,  

Берген тойго не келдим, 

Калгандар барып келгиле, 

Бу жерден кайра кетемин.” 

Жалгызек кебин укканда, 

Музбурчактын Аккубак, 

Оолуга кетти ошол чак, 

Андан бетер күүлөндү, 

Койоналы жаш чубак, 

Жалгызек тосуп койбосо, 

Сени келип чаап алмак! 

Таласты талап алмакчы, 

Канчоро Кыйаз – экөөңдү, 

Катарың менен кулатып, 

Ушинтип кетип калмакчы! 

“Жедигерди чаап алсаң, 

Таласты барып камасаң, 

Араң турган жат душман, 

Колун салат туш-туштан. 

Семетей менен Гүлчоро, 

Эл ичинде жок турат, 

Каңгайлык келсе чубуруп, 

Атынын башын ким бурат? 

Атышып ага ким чыгат?” 

Жалгызектен муну угуп, 

Тойуң менен куру, деп, 

Тү! деп жерге түкүрүп, 

Кайра кетти хандарың, 

Ат куйругун түйүшүп. 

Байатан бери сен Кыйаз, 

Менден коркуп кетти, деп, 

Бул айтканың кандай кеп? 

Сураган кепке жоопту, 

Ушундай берди Кашкабай, 

Хан Кыйазды жемелеп. 

Эл чогулуп эт жешти, 

Кыйазга мындай кеп дешти: 

-Маарек болсун тойуңуз, 

Акундун кызы Чүрөктү, 

Алабыз деп талашып, 

Эл кырылып кан агып, 

Эми келдиң сен алып. 

Көргөзгүн элге Чүрөктү, 

Көзүбүз менен Көрөлү. 

Кыйаз элден кеп угуп, 

Мунаранын башына, 
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Алдырып чыкты Чүрөктү, 

Бардасын алып башынан, 

Барлык элге көрсөттү. 

Жедигердин барысы, 

Жашы менен карысы, 

Жаркынын көрү Чүрөктүн, 

Алдырашып калышты, 

Көзү көргөн көпчүлүк, 

Эстеринен танышты! 

Ичкен ашы Чүрөктүн, 

Алкымынан көрүнөт, 

Чүрөктүн нуру жанында, 

Күзгү таштын бети кир, 

Андан тунук Чүрөк, бил! 

Бойун көрчү Чүрөктүн, 

Кырчын талдай буралган, 

Чачын көрчү Чүрөктүн, 

Суу кундуздай карарган. 

Эчтемени элебей, 

Көзүн көргөн көпчүлүк, 

Эси калбай кенедей, 

Таластан келген бул жерге, 

Шум дүйнөнү каргашып, 

Баары калды жемелей: 

- Кууну алды кулаалы, 

Семетейдин жанында, 

Кулаалы Кыйаз турбайбы? 

Кетерби дүйнө ушундай, 

Же түбүндө кудай ылгарбы? 

Окуткалы никесин, 

Үйүнө Кыйаз чакырып, 

Айчүрөктүн үстүнө, 

Асылдан кийим жаптырып, 

Алдырып келди молдосун, 

Бир күндүк жерден таптырып. 

Молдо кыйын шум экен, 

Далы билчүү куу экен, 

“Төшөгүнө Чүрөктүн, 

Тизеси тийбейт Кыйаздын, 

Мындай нике кыйайын, 

Көөнүндөгү ишин таап, 

Айдай болгон Чүрөктүн, 

Алтынын ала турайын” 

Деп ойлонуп молдонун, 

Окуганы бу болду: 

- Антак, мынтак эки түп жантак, 

Эрен Кыйаз, сен жат, 

Эл көрбөстү жыттап. 

Айтканын Чүрөк билди эми, 

Нике акы бир каймал, 

Бир сарыпай берди эми. 

Кечиндеси Айчүрөк, 

Алтымыш эки айланы, 

Жетимиш эки дубаны, 

Баарын жатка бүт билет, 

Ал билгенди ким билет? 

Киши көрбөс кайыптан, 

Бир албарсты Чүрөктүн, 
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Жанына келди бүжүрөп. 

- Албарсты атың сен, – деди, 

Айтылуу Чүрөк мен, - деди, 

Мендей Чүрөк бол! - деди, 

Эмне десе Кыйаздын, 

Айтканын кылып бер! – деди, 

Эмчегиң артпай, чачың арт, 

Аз ойготуп, көп уктат! 

Шек алдырсаң кокустан, 

Жер бетинен баарыңды, 

Жашы менен карыңды, 

Азыткы менен албарсты, 

Бош кыламын шаарыңды, 

Деп коркутуп Айчүрөк, 

Падышасын алдырып, 

Буйрук берип тапшыртып, 

Ал Кыйаздын койнуна, 

Албарстыны жаткыртып, 

Мына мунтип Кыйаздын, 

Азабын берди колуна. 

Курсакта калган куу тумшук, 

Күндөн күнгө чоңойуп, 

Батпай барат бооруна, 

Айлакер Чүрөк жеңебиз, 

Буларды алды ойуна: 

“Күмөн кор Кыйаз арамза, 

Асили жакшы кылбайт, - деп, 

Карыларды талаага, 

Какшатып таштап Таласка, 

Элебей туруп балага, 

Кас кылдырсам Кыйазга, 

Мен каламын уйатка!” 

Агызма деген дары жеп, 

Эти агып, сөөк калып, 

Сөөгүн сактап ичимде, 

Бир жылдан ашты узарып. 

Эбеп-себеп дары деп, 

Катырган сары барты жеп, 

Куну чөптүн тамырын, 

Күндү күнгө улап жеп, 

Түндү-түнгө улап жеп, 

Ырым кылып Айчүрөк, 

Миң үйдөн селбик сурап жеп, 

Чөкмөлөп майга буудай жеп, 

Карта кертип жалды жеп, 

Казыга кошуп балды жеп, 

Куурдак менен жайа жеп, 

Аркар оту, мамыры, 

Кайнатып ичип дабаа деп, 

Жан кирип талгак болгондо, 

Тоодой болгон Кыйаздын, 

Баса олтуруп тизесин: 

- Керекпи бала, сага? – деп, 

Ар сыйыңа саа, Кыйаз, 

Арзан киши теңелбес, 

Семетейдин тушунда, 

Ургаачы белги аз көрдүм, 

Төрөп түшүп көнбөдүм, 

www.bizdin.kg



Чыкканда жашым кыйлага, 

Сенден бала көргөнүм. 

Пилдин этин бербесең, 

Бир кесим андан жебесем, 

Сары зил агып суу кусуп, 

Саргарып жатып мен өлөм. 

Талгак болгон пил эти, 

Уктасам кетпейт түшүмөн, 

Ойгонсом кетпейт эсимен. 

Айчүрөк мындай дегенде, 

Селт дей түшүп бул Кыйаз: 

“Чүрөк тууп берерби, 

Мага бала бул ырас? 

Же Семетейден бойуна, 

Кошо келген немеби? 

Арптуу канык Айчүрөк, 

Агызып этин, сөөк сактап, 

Өстүрүп кайта баласын, 

Билдирбей мага чарасын, 

Пилдин этин тапкын, деп, 

Сыр тартабы кыйшактап? 

Пилдин этин мында деп,  

Ташбака этин берейин, 

Түшүрүп таштап бойунан, 

Күмөнү жок жүрөйүн. 

Же болбосо тим койуп, 

Төрөгөнүн көрөйүн, 

Кыз төрөсө Айчүрөк, 

Бешик той берип бөлөйүн, 

Төрөсө уул Айчүрөк, 

Үрүстөм дастан болсо да, 

Өлтүрүп жерге көмөйүн, 

Пилдин этин жейм, дейт, 

Бул белгилүү күмөнүм” 

Алтымыш айла, кырк кыйал, 

Баарын ойлоп чоң Кыйаз: 

- Аташкан жарың Чүрөгүм, 

Сен бойумда бар десең, 

Оттой ысыйт жүрөгүм, 

Пил табылбайт бул жерден, 

Пилдин этин табууга, 

Индистанга жөнөйүн, 

Бар десең өзүм барайын, 

Барбай үйдө тур десең, 

Киши жумшап багайын. 

Анда Чүрөк муну айтат: 

- Пил өзүңдө болбосо, 

Индистага барарсың, 

Кайдан издеп табарсың? 

Сен бир жылда барып келгинче, 

Мен бала төрөп багармын. 

Сен болгун мага ыраазы, 

Чылап туруп ныл ичип, 

Катырып аны салайын, 

Өмүр бойу ооруймун, 

Сен барсың го багарым. 

Уруксат бер сен мага, 

Болжол болсун бир айга, 
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Багдаттагы Момунжан, 

Өткүр табып деп угам, 

Өзөгүмөн жардырып, 

Алдырып муну салайын, 

Бар болсо анда пил эти, 

Жеп талгактан канайын. 

Баргының деп айта албай, 

Же барба деп мизин кайтарбай, 

Угуп Кыйаз жөнөдү, 

Чүрөктү карап кылчайбай. 

Эшиктен чыга берерде: 

- Тура тур, Кыйаз тура тур! 

Олжо катын мен болсом, 

Эр өлтүрүп олжолоп, 

Алган эрим сен болсоң, 

Олжо катын болгончо, 

Өлгөн жакшы турбайбы? 

Мындай тирүү болгончо, 

Эл чогулуп, ый ыйлап, 

Көмгөн жакшы турбайбы? 

Талгак канбай, зил кусуп, 

Кыйналган жаным турбайбы? 

Ажалым жетсе өлөрмүн, 

Кудайдан буйрук болбосо, 

Кыйналып жүрүп төрөрмүн! 

Балаңды берип колуңа, 

Аккуу кебим жонумда, 

Көйкапты карай жөнөйүн, 

Көйкаптан келип бул жерге, 

Акылдуусу сен болсоң, 

Адам уулун көрбөйүн! 

Угуп Кыйаз арамза, 

Корккон болуп кылыйып: 

- Ай, ай, Чүрөк, ай, Чүрөк, 

Бул айтканың кандай кеп? 

Оозуман чыккан жерим жок, 

Олжо катын алдым деп. 

Олжо катын болдум, деп,  

Күнүмдү тумтак түгөтүп, 

Бул айтканың жакшы эмес! 

Унчукпай болдуң ыраазы, 

Барсаң баргын Багдатка, 

Тооторуга айтайын, 

Бир айчылык Багдатка, 

Бир күндө жете баргын, деп, 

Өрүүн болуп үч күнү, 

Чүрөктүн иши бүткөнү, 

Күнүн жете келгин, деп. 

Эшикке чыгып баратсам, 

Токтой тургун бери, деп, 

Бул айтканың кайсы кеп? 

Ошондо билди Айчүрөк: 

“Арамзада бул дөбөт, 

Тоо торудан атайын, 

Кеп сурайт экен менден” деп, 

Ал аңгыча болбоду, 

Гүлчоро кирди эшиктен: 

- Тамак бергин, жеңе, - деп, 
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Шек алдырбай Кыйазга, 

Гүлчоро тиктенип, 

Айчүрөк калды жемелеп: 

- Ашаткы кылган челекте, 

Ачыткан айран жарма бар, 

Күндө эле сага бергидей, 

Бышырган нан кайда бар? 

Ашкананын түбүндө, 

Соку таппай түктөөргө, 

Кууруп койгон арпа бар, 

Баарын жебей ченеп же, 

Эси оогандай жөөлүбө, 

Сага болот ким жеңе? 

Айрылбай бүттүң маңдайга, 

Бешенеме сен эле, 

Ак айакта арпа бар, 

Салып берип тоорпокко, 

Анан келип тамак же, 

Батыраак кел отундан, 

Жүрө бербей кечкече! 

Ойунда ойлойт Гүлчоро: 

“Чүрөктү кудай урганбы? 

Түбөлүккө арылбай, 

Маңдайда шорум курганбы? 

Бирге жүрүп, бир өскөн, 

Канчоро кести колумду, 

Айчүрөктү бел кылсам, 

Ашаткы берип аш бербей, 

Катырабы шорумду?” 

Ушул ойдо турганда, 

“Тоорпок” деп айткан бир кеби, 

Кулагына киргени. 

“Кыйар катын Чүрөктүн, 

Торпокко тили келбейби? 

Тоорпок деп созо айтканы, 

Тоо торуга батыраак, 

Жедиргиниң дегени. 

Эшикке Кыйаз бет алып, 

Басып калган чагы экен, 

Кеп сурайт деп Тору аттан, 

Акылман жеңем Айчүрөк, 

Шашып калган чагы экен, 

Кысталган мындай күндөрдө, 

Жемелээри ак экен” 

Деген ой түшүп кылт эске, 

Ашып-шашып Гүлчоро, 

Ак айакта арпаны, 

Карбалас ала жүгүрүп, 

Тору атка жетти түйүлүп. 

Кармап туруп айакты, 

Арпаны атка жедирип, 

Кайта келип кирди эле, 

Камындырбай Айчүрөк: 

- Ой бердиңби? – деди эле, 

- Тооруңкайга бердим го, 

Тобу менен чогултуп, 

Бир ирмеди, -деди эле, 

Тору атка берген экен, деп, 
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Айчүрөк анык билди  эле: 

“Туйбай калып Гүлүсүм, 

Берген болсо торпокко, 

Бир жалмады дейт эле, 

Чогултуп туруп баарысын, 

Бир ирмеди дегени,  

Тору атка бердим дегени” 

Айчүрөк менен Гүлчоро, 

Алардын антип шашканы, 

Ал Кыйаздын Тоотору, 

Бүгүнкүнү так айтат, 

Эртеңкини биле албас, 

Сүйлөй турган мал эле, 

Тоотору жайы ал эле. 

Улай Чүрөк айтканы: 

- Кулактуу кара челекте, 

Айран кошкон жарма бар, 

Жалдырабай ошону ал, 

Ичип кардың  тойгондо, 

Ашканы болсо төгүп сал, 

Жөлөнүп албай кырчоого, 

Киши көрбөс жерге бар! 

Кулактуу кара челекти, 

Боосунан кармады, 

Булкунгансып алганы: 

“Оозунда берип ашаткы, 

Башканы берип жатабы?” 

Муну ойлоп ичинде, 

Одурайган чоң Кыйаз, 

Мойнун созуп карады. 

Кулагынан челектин, 

Айчүрөк кармай алганы: 

- Мен ишенимсиз катынмын, 

Мына Кыйаз челектин, 

Түбүн чулгуп карачы! 

Жыттатса Кыйаз мурдуна, 

Ачып-кычып сасыптыр, 

Аз келгенсип анысы, 

Эми курттап атыптыр, 

Көзү көрүп Кыйаздын, 

Чүрөккө мунун айтыптыр: 

- Минтип жүрсөң сен Чүрөк, 

Жаман атты кыласың, 

Ачыган бу ашаткың, 

Курттап кеткен турбайбы? 

Аны кантип иче алсын? 

Бир киши тамак түгөтүп,  

Жок кылабы бул үйдү? 

Жебегенде бир киши, 

Тоо кылабы бир үйдү? 

Алтыдан киши ар жылы, 

Отун алчуу бул үйгө, 

Кийим кийип , аш ичип, 

Түткөрө албай отунду, 

Кыйналуучу бул үйдө, 

Далысында кечир жок, 

Бул окшогон эсир жок, 

Күнүнө бирден көтөрүп, 
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Жыйнаган отун тоо болду, 

Эртең менен бир убак, 

Тойгузуп койсоң не болду? 

Бул кайнини, сен жеңе, 

Көп жылы жүрдүң бир үйдө, 

“Миң саламдан бир алма” 

Элдин айткан макалы. 

Бекер эмес, сен байка! 

Унчукпай Чүрөк калганда, 

Алдадым деп чоң Кыйаз, 

Айчүрөктүн бойунда, 

Баласы үчүн кеп сурап, 

Сураганга болобу? 

Айчүрөк менен Гүлчоро, 

Уурдатып акыл койобу! 

Кыйаз барып сураса, 

Шек бербеди Тоотору ат, 

Арпа берип Тору аттын, 

Байлаган  тилин ал непак. 

Айтарга шайы болбоду, 

Жеңеңдин көр амалын, 

Курсактагы баланы, 

Эр Гүлчоро абалын, 

Он жылгача сүйлөбөс, 

Байлаган тилин карагын. 

“Шек бербеди тору ат, -деп, 

Менден бүткөн бала экен, 

Эми билдим ырас” деп, 

Ойлоп болуп зор Кыйаз, 

Тура калып кайгы жеп, 

Ишене албай нээтинде, 

Бир амалы барбы? - деп. 

Челекти алып Гүлүстөн, 

Эшикке чыга берерде, 

Кармаган колдон Айчүрөк, 

Челекти койо берерде, 

Колун өйдө бир силкип, 

Ылдый тартып бек басып, 

Туруп калды Айчүрөк, 

Челекти кармап Гүлчоро, 

Арканды алып бир колго: 

“Көмүскөгө барганда, 

Төгүп таштап челегин, 

Келгенде ала кетейин”  

Деп ойлонуп челекти, 

Көмөргөнү баратып: 

“Айдай жеңем Айчүрөк, 

Оозун өйдө силкти эле, 

Кийин ылдый басты эле, 

Белги болуп жүрбөсүн, 

Билдирбес кылган ишиби, 

Арамкор Кыйаз күмөнүн?” 

Деген ой келип эсине 

Ашаткы айран оозунда, 

Кыйшайтып төгүп жатканда, 

Түп жагынан көрүндү, 

Оозу туйук бир чака, 

Сууруп алып чаканы, 
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Агын сууга чайкады, 

Оозун ачып чаканын, 

Ичинде муну тапканы: 

Кескен казы, керткен жал, 

Он эки түрдөн кошулган, 

Жеген сайын жесем деп, 

Салып койгон кошкон май, 

Эки башка идиште, 

Майлаган буудай куурдак бар, 

Жана башка алардан, 

Шекер менен балы бар, 

Томоргон сары майы бар, 

Сары канттан чылаган, 

Бир идишке кара чай, 

Чайдын аты махошун, 

Ичкендин көөнү жай болсун. 

Кыйазды жайкап кеп менен, 

Он эки түрдүү тамакты, 

Эптүү жеңең батырган, 

Ушундайча эп менен. 

Тартынып калбайт Айчүрөк, 

Гүлчорону багуудан, 

Айткан болуп Гүлүстү, 

Тилин тартпайт Айчүрөк, 

Зор Кыйазды чагуудан. 

Муну мундай таштайлы, 

Айчүрөктүн Сейтекти, 

Төрөгөнүнөн баштайлы. 

СЕЙТЕКТИН ТӨРӨЛҮШҮ 

Кыйаздын койбой эркине, 

Тооторусун мингизип, 

Ой-тоолорго чаптырды, 

Он беш күн кыйнап тору атты, 

Пилдин этин таптырды. 

Табылды эми болду?деп, 

Айчүрөк жатты этти жеп, 

Ай айланып ай өтүп, 

Аа кошулуп күн өтүп, 

Күндү улап түн өтүп, 

Тогуз ай тогуз күнүндө, 

Чыдамы кетип Чүрөктүн, 

Толгоо тарта баштады, 

Айчүрөк жеңе ошондо, 

Алмамбет уулу Гүлчоро, 

Эбин таап бир күнү, 

Айтты сырын ошого: 

- Айланайын асыл уул, 

Толгоо келген чагы бар, 

Бошоп барат бар муунум, 

Кыйаздан коркуп айарлап, 

Агызып этин түшүрүп, 

Сөөк көтөрдүм бир жылы, 

Дары дарман жегенсип 

Мен көтөрдүм бир жылы, 

Бул курсакка бүткөлү, 

www.bizdin.kg



Өтүп кетти үч жылы! 

Жашырар чама калган жок, 

Абаңдан калган куу туйак, 

Эркек болсо арман жок, 

Катуу толгоо көтөрөр, 

Мен Чүрөктө дарман жок, 

Кастык кылат көр Кыйаз, 

Кылышында жалган жок, 

Эки күндүн ичинде, 

Бир айланы таппасак, 

Андан башка амал жок! 

Таластан келген бу жерге, 

Кара кыргыз Кутубай, 

Байкап жүрөм сыртынан, 

Ак көңүл киши ушундай, 

Кутубайга айталы, 

Бардык ишти жашырбай. 

Казанчым бар Айсалкын, 

Кутубайга жумшайын, 

Кетмен, күрөк, шайманды, 

Эркектик кылып сен тапкын. 

Кутубайга кабарга, 

Барып келди Айсалкын. 

Жата электе ай батып, 

Түн караңгы кездери, 

Болжогон жерге Кутубай, 

Асталай басып жеткени, 

Гүлчоро менен Айчүрөк, 

Караңгынын чапанын, 

Калдайтып чүмкөп жамынтып, 

Жамгырдан сөйкө салынып, 

Булуттан парда бүркөлүп, 

Узун көйнөк, кең салбыр, 

Этеги жерге сүйрөлүп, 

Муңдуу байкуш кургурлар, 

Сүйлөшүп алсын дегенсип, 

Жылдыздын баары жылмайып, 

Булут жерге жабылып, 

Жолун таппай карышкыр, 

Жоортулдан калды жаңылып, 

Кутубай, Чүрөк, Гүлчоро, 

Ошондо турду кабылып. 

Жардам болсо кара түн, 

Ызылдап шамал-борошо, 

Оң-тескери уйулгуп, 

Болуп турду ошол түн. 

Беттешкенде Кутубай, 

Буркурап ыйлар жиберип: 

-Үч күндөн бери Кыйаздын, 

Бузулуп өңү түнөрдү, 

Толготкон окшойт жеңем, деп, 

Кылган элем күмөндү. 

Күмөн алган шегим бар, 

Силерге айтар кебим бар, 

Бакшы бүбү катындан, 

Итиркенбей кол салып, 

Баланы алган жатындан, 

Чычкан ооз, бака көз, 
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Ээги түшүп калса да, 

Эбиреп кыйын тапкан сөз, 

Куураган жатын мүйүз көт, 

Элден сурап танданып, 

Он экини таптырган, 

Алты жашар кызым бар, 

Аңдытып койуп тыңшатсам, 

Бейли жаман көрүнөт, 

Толук сөзүн кыз билбейт, 

Гүлчоро анда мындай дейт: 

- Кутубайым тыңша, - дейт, 

Сени мында чакырып, 

Алып келиш ушу кеп, 

Турбай мында басалы, 

Жеңемдин жаткан үйүнүн, 

Төрүнөн орду казалы, 

Сөзүн кошту Айчүрөк: 

- Келсе үйгө алардын, 

Тирүү болсом Айчүрөк, 

Бир айласын табамын. 

Кутубай мыкты эр эле, 

Карандай күрөш болгондо, 

Отуздан берки кишини, 

Байлап алчу жөн эле. 

Маңдайдан терин шыпырып, 

Он эки катын баткындай, 

Бир ороону Кутубай, 

Казып болду бирдемде. 

Айсалкын капты алыптыр, 

Гүлчоро күрөп салыптыр, 

Элүү бир кап топону, 

Төрт аркандап таңыптыр, 

Алмамбет уул шер Гүлүс, 

Серпип салып ийинге, 

Басып кетип калыптыр. 

Көөмөй суунун жээгине, 

Алып барып төккөнү, 

Касаба жарды шер Гүлүс, 

Көмөлөтө тепкени. 

Жар көчүп сууга түшүптүр, 

Сууга эмне түтүптүр? 

Таң аткынча агызып, 

Алып дайра кетиптир. 

Толготколу беш күнгө, 

Күндүн саны жетиптир. 

Келди Кыйаз саксайып, 

Жеп ийчүүдөй чакчайып: 

- Алың кандай Чүрөк сен? 

Катындар чуркап дүбүрөп, 

Кайрылып келдим атайын, 

Кантип атат экен деп. 

Карап Кыйаз турсун деп, 

Чакыртат качан мени деп, 

Кулак түрүп тыңшасам, 

Буйактан болбойт эч бир шек, 

Сүйүнчүлөп келсе деп, 

Токтоно албайт эт жүрөк. 

Болжолун таап кыйсамдап, 
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Киргизерин катынды, 

Билип турат Айчүрөк. 

Кутубай айткан түндөгү, 

Ойунан кетпейт жаман кеп, 

Анда Чүрөк мындай дейт: 

- Төрө Кыйаз эр болсоң, 

Туучу катын мен болсом, 

Салтыңа жаман ат калат, 

Жаныман чыкпай сен койсоң. 

Катындар карап күлбөйбү? 

Калгандар шылдың кылбайбы? 

Ар кайда катын туубайбы? 

Алганы сыртта турбайбы? 

Чыкпай койсоң каралап, 

Тиктеп турсаң сагалап, 

Чүрөктү ууздап жатат, деп, 

Элиң мындай айтпайбы? 

Катын тууса бир жерде, 

Күпүрүңдү кылбайбы? 

Айчүрөктөн кеп угуп, 

Эшикке чыкса эр Кыйаз, 

Ат чаптырып алдырган, 

Катындын баары чогулган, 

Алпарып Кыйаз үйүнө, 

Айтып мындай кеп кылат: 

- Ушул турган баарыңар, 

Мен айтканды кылыңар, 

Айтканымды кылсаңар, 

Каалаганың алыңар. 

Сандыгым толгон зарым бар, 

Төрт түлүктүү малым бар, 

Дүйнөм жетик, кол узун, 

Эминеден камым бар? 

Бурулбастан чогулуп, 

Айчүрөккө барыңар. 

Домуң барың домдогун, 

Тескери болсо оңдогун, 

Эбиң барың эмдегин, 

Эркек тууса Чүрөктүн, 

Баласын колго бербегин, 

Кыз тууса Чүрөк сүйүнгүн, 

Сүйүнчүлөп жүгүргүн. 

Сарпай тонун кийиңер, 

Желбестен жорго миниңер, 

Эркек тууса баласын, 

Киндигин сууруп алыңар, 

Мүрт өлтүрүп салыңар, 

Унутуп муну калбаңар! 

Эркек тууса өлбөсө, 

Анда тирүү калбайсың, 

Өзүң эмес жээниңди, 

Ага тууган иниңди, 

Тайаке-тайы, жээниңди, 

Такыр жалмап соромун, 

Калтырбастан бириңди! 

Кебин айтып окутуп, 

Катындарды кийирди. 

Айсалкынга Айчүрөк, 
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Алдырып келип сандыкты, 

Сандыктан алды бир даары, 

Чайкатып чанач кымызды, 

Ал дарыдан салганы: 

- Байлап койгун чаначты, 

Таза жууп белендеп, 

Тайарлагын айакты, 

Катындар келет кайкайып, 

Элечеги каркайып, 

Кемпирлер келет тепейип. 

Желке чачы сепейип, 

Суусун барбы дегенде, 

Көрсөтүп туруп тетиги, 

Ирегенин түбүндө, 

Ар кишиге бир айак, 

Калбай тегиз жеткиндей, 

Кемитпей куйуп кымызды, 

Чоң чарага тизип кел. 

Ичесиңби, эже? деп, 

Мурун мага суна бер, 

Мен ичүүчү айакка, 

Киши билбес белги бер, 

Айак колго тийгенде, 

Шылк дей түшөт кемпирлер, 

Ушинтип эбин табалы, 

Казган орго салалы. 

Кеңеш кепти бүтүрүп, 

Ууну чайкап күтүнүп, 

Тайарланып кылайтпай, 

Эшиктен кирген кишини, 

Арчымакка мыйаздай. 

Үйдө болгон иштерди, 

Катындардан ким билди? 

Уркурашып топ катын: 

-Эл көчүүгө камынды, 

Болгун, Чүрөк! деп кирди. 

Кай бирлери какылдап: 

- Кырк жылкы келди сөйкөгө, 

Камын, Чүрөк! – деп ийди, 

Эркек бала төрөштүн, 

Бирөө да кебин кылбады, 

Душмандык кылып киргенин, 

Айчүрөк мындан ылгады. 

Тынчы кетип Чүрөктүн, 

Толгоо келип кыстады, 

Кастык кылчу катындар, 

Жакындашып ыктады. 

- Айланайын энелер, 

Андан кийин эжелер, 

Болжолдоп туруп келдиңер, 

Мезгилинде ченебей, 

Куттуу үйдө кур койбой, 

Тур, Айсалкын суусун куй! 

Тура калып Айсалкын, 

Асылуу турган чаначты, 

Оозун чечип жиберип, 

Четин кайра имерип, 

Сырткы катын он эки, 
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Сыр айактан он үчкө, 

Кымызды куйуп буларга, 

Тизип алып чарага, 

Басып келип сунарда, 

Камындырбай Айчүрөк: 

- Аш куйганда кишиге, 

Өзү ичпей сунчу эмес, 

Келе бери алып кел, 

Каным катып баратат, 

Муну укканда тээ кирген, 

Катындын баары кажылдап, 

Үрөөнөк иттей ажылдап: 

- Чүрөккө мурда сунгунуң, 

Толгоонун бети курусун, 

Кудай урган күң элек, 

Билбейсин кылар жумушуң! 

Деп чуркурап калганда, 

Эрнеп Чүрөк карады, 

Бир айактын чекеси, 

Билер-билбес карарды, 

Ал айакты алганы: 

- Ылдамыраак жуткула, 

Түшкөлү бала калды! – деп, 

Шаштырып Чүрөк калганы, 

Карбаластап катындар, 

Камынганы жутканы, 

Арка жагы ууртады, 

Кармаган бойдон айакты, 

Каршы-терши уктады. 

Тура калып Айчүрөк, 

Төшөктү кайра тартканы, 

Жамбашында казган ор, 

Карартып оозун ачканы, 

Катындарды Айсалкын, 

Бирден сүйрөт таштады, 

Үстүнө салып төшөктү, 

Козголбой Чүрөк жатканы. 

Түн киргенде билгизбей, 

Кутубай менен Гүлүскө, 

Кум ташытып куйдуруп, 

Шеги жок жерди тундуруп, 

Күн шашке болгону, 

Күчөп Чүрөк толгоосу, 

Эркек төрөп койгону, 

Айсалкын жерден алам, деп, 

Ээрдин кесе тиштенип, 

Кара жанга күч келип, 

Чачы сайын тер кетип, 

Алалган жок баланы, 

Жерден козгоп тербелтип. 

Өзү кесип киндигин, 

Айчүрөк ороп алганы, 

Бул үйдө болгон иштерди, 

Киши туйбай калганы, 

Сүйүнчүлөп Кыйазга, 

Бирөө басып барбады. 

Экинчи күнү болгондо, 

Айсалкынды айткын, деп, 
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Айчүрөк өзү жумшады: 

- Чүрөк тууду эркек деп, 

Кыйаздын түрүн байкачы, 

Айсалкын жетип барыптыр: 

- Төрөдү уул Чүрөк, -деп, 

Кыйазга айта салыптыр, 

Кантер экен Кыйаз деп, 

Байкап карап калыптыр. 

Сыр алдырбай чоң Кыйаз, 

Жашыгансып солкулдап, 

Ыйлап ийчү кептенип, 

Тамагы кетти болкулдап. 

Анткени менен байкаса, 

Муруту тал-тал тиктелип, 

Билгизип койду шек берип. 

Муну байкап Айсалкын, 

Чүрөккө келип кеп айтты, 

Кекерлеп өтө бек айтты: 

- Эриң менен куруп кал! 

Кыйазың менен чирип кал! 

Мындай эрге тийгенче, 

Эжеке Чүрөк, өлүп кал! 

Барып айтсам, эжеке, 

Ыйламыш болуп калп эле, 

Сакал-мурут бириндеп, 

Ачуусу келди канча эле. 

Байкап турса эриңди, 

Көзүнөн чаары көбөйдү, 

Бетинин оту көгөрдү, 

Азайбады көбөйдү. 

Көрүп келдим эриңди, 

Көп эстедим элимди, 

Пейли өтө башкача, 

Уктуңбу эже кебимди? 

Айчүрөк аңдап алганы, 

Айсалкындын айтканын, 

Жараткандын эрки экен, 

Жакшы–жаман күн көрмөк, 

Алла салса башына, 

Амирине ким көнбөйт? 

Атакеси Акун хан, 

Алтымыш тай, миң нарга, 

Алып берген Чүрөккө, 

Сур жылан бедер боосу бар, 

Боосун салып билекке, 

Кыйаздын кылган иштерин, 

Муз кылып түйүп жүрөккө, 

Кайратын жыйып мостойуп, 

Эрибес тоңдун музундай, 

Кыйаздын кеби көкөйдө, 

Кеберлүү шордун тузундай, 

Камдап турат Айчүрөк, 

Болорун ойлоп ушундай? 

“Кыйаз эми келер, -деп, 

Баланы берчи көрөм деп, 

Бербей койсом болбойт ко? 

Берсем бала оңбойт ко? 

Тайар болуп турайын, 
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Көтөрсө өөдө баланы, 

Келе деп колум сунайын, 

ага болбой баратса, 

Как жүрөккө урайын, 

Өлсөм кийин өлөйүн, 

Өлбөсөм күндү көрөрмүн. 

Канын ичи тынайын.” 

Деп Айчүрөк баласын, 

Жанына жакын жаткырып, 

Үстүнө жабуу жаптырып, 

Тайарланып турду эле, 

Коомайлап бетин ачтырып. 

Ал аңгыча болбоду, 

Кара нээт зор Кыйаз, 

Канчалык акыл ойлоду: 

“Асталай басып барайын, 

Баланы бер деп сурайын, 

Алдап алып колума, 

Бир амалды кылайын, 

Боорун эзе бек кысып, 

Өлтүрүп муну тынайын.” 

Акырын жүрүп алыптыр, 

Үйгө кирип барыптыр, 

Кара күчкө калп эле, 

Каткырыгын салыптыр: 

- Жаман атты болосуң, 

Жолобогун мага , деп, 

Төрөдүңбү Айчүрөк, 

Көрөйүн балам кана? – деп, 

Кумдакка ороп жанына, 

Бош жаткырган баланы, 

Эңкейип Кыйаз аларда, 

Өтө шашып Айчүрөк, 

Көтөрө койуп колуна: 

- Көрсөң балаң мына, - деп, 

Айта салса Айчүрөк, 

Колуна албай арамза, 

Этегин тосо бергенде, 

Этегине салды эле, 

Салмагынан баланын, 

Ийилип бели Кыйаздын, 

Бакалчагы майышып, 

Күүгүмдөп көзү түнөрүп, 

Жүрөгү жалын күйгөнсүп, 

Салмагы барча тоо болду. 

Бурдап кармап этегин, 

Эми өөдө кыларда, 

Колтукка жетсе баланы, 

Кыса кармап тынарда, 

Тура калып Айчүрөк: 

- Баланы алып багууга, 

Эби келбейт эркектин, 

Айрыкча Кыйаз сен өзүң, 

Өтө эпсең экенсиң, 

Ачылып калган турбайбы, 

Суук тийип жөтөлүп, 

Азабын тартат экемин. 

Деп айтканча Айчүрөк, 
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Ороп чулгап баланы, 

Эмчегин салып оозуна, 

Алдына Чүрөк алганы, 

Арамзада Кыйаздын, 

Амалы кетип калганы, 

Кейимиш болуп калп эле, 

Бул кепти айта салганы: 

- Ой Айчүрөк кантесиң, 

Баласак катын экенсиң, 

Өзүмдүн жалгыз баламды, 

Үшүтүп ийет бекенмин? 

Сылык Чүрөк деп жүрсөм, 

Осол Чүрөк белемсиң? 

Шагымды кыйын сындырып, 

Булкуп алдың баланы, 

Мен ыргытып ийчүдөй, 

Жулкуп алдың баланы! 

Абийир менен калыпмын, 

Ушул үйдүн ичинде, 

Киши жогун карачы! 

Көрсө киши кокустан, 

Күпүр кылмак турбайбы! 

Көзүм көрсө болбойбу, 

Айдай бетин баланын? 

Чочогун жыттап алайын, 

Келе бери баланы, 

Кумарым жаза канайын! 

- Баласаак катын болдуң, деп, 

Жемелейсин сен Кыйаз, 

Өз балаңды колуңа, 

Бербегеним бул ырас. 

Он ай муну көтөрүп, 

Омуртка сөөгүм зыркырап, 

Айрыкча толгоо тартканда, 

Ушаланып устукан, 

Кайран жаным чыркырап, 

Азап тартып жатканда, 

Каралашып койгун, деп, 

Жибербейсиң бир киши, 

Бүгүн бала керекби? 

Ошонуңду ойлосом, 

Сага бала беремби? 

Жергелүү киши сен болдуң, 

Азып келип элимден, 

Амалсыз Чүрөк мен болдум, 

Билгиздиң, Кыйаз сен мага, 

Олжо катын болгонум, 

Таластан келген Айсалкын, 

Жалгыз ошол тырмаңдап, 

Өзүм кестим киндигин, 

Ошондо анык билинди, 

Менин элде кемдигим! 

Эсимен кетпейт эч убак, 

Элимден азып келгеним, 

Колумдан тарткан киши жок, 

Мен менен элдин иши жок, 

Ушундай экен турбайбы, 

Атаңдын көрү дүйнө шок, 
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Азарланып Айчүрөк, 

Кабагын түйүп сумсайып, 

Шамал чыкчу булуттай, 

Бузулуп өңү кумсарып, 

Алдындагы жууркандын, 

Катмарына кол салып, 

Кадимки шамшар – ак тимте, 

Сууруп чыкты чунайтып: 

- Каратып туруп балаңды, 

Канжар менен жарбасам, 

Андан кийин өзүмдүн, 

Жүрөгүмө малбасам! 

Ургаачыда эки өлүм, 

Бирөө төрөт билгенге, 

Төрөөтүмдүн үстүнө, 

Бир катын  басып  кирбесе, 

Өлгөн  жакшы  турбайбы, 

Мындай  тирүү жүргөнчө! 

Ошол  учур  эр Кыйаз: 

“Жарынып  өлсө  Айчүрөк, 

Элдер укса уйат, -деп, 

Ачуусу  менен баланы, 

Өлтүрсө мейли  анда, -деп, 

Өзүм бирге өлөм, дейт  

Бул айтканы жаман  кеп.” 

Деп  ошентип  ой  кечип, 

Шашып  калды  эр Кыйаз, 

Кармай к алып тимтени, 

Айтып  калды  эр Кыйаз: 

- Кашайып  Чүрөк  кантесиң? 

Турайын  десем жаныңда, 

Кетип  калгын  сен  дейсиң, 

Эми  мага  таарынып, 

Баланы  мурда өлтүрүп, 

Өзүм өлөм  мен дейсиң! 

Бакшы бүбү катындан, 

Он экини тандатып, 

Чакыртып келдим ар кайдан, 

Карап тур деп Чүрөктү, 

Жибербедим беле мен, 

Кайда кеткен катындар, 

Келбеди катын дедиң сен? 

Каргыштарды таппасам, 

Баштарын кыйа чаппасам! 

Ушуну айтып зор Кыйаз, 

Чыгып кетти күпүлдөп, 

Кобурап ичте күдүңдөп, 

Жолдо бара ой ойлойт, 

Ой ойлосо муну ойлойт: 

“Ал он эки катынды, 

Өлтүрүп койуп аларды, 

Күмөн кылып шектенип, 

Мага бербей баланы, 

Камынып калган окшонот, 

Бир калбаны салгалы. 

Келе бери Чүрөк, деп, 

Баланы алсам колума, 

Өзүмө салам дегени, 
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Колундагы тинтени, 

Менин салмак боорума. 

Мындан катуу кеп кылса, 

Канаты бар бул катын, 

Калкылдап учуп жөнөсө, 

Ээрчип алат артынан,  

Айдай бетин ким көрсө. 

Кимге жетет абалым, 

Жалпы алаш бир келсе, 

Кошойдун уулу Жалгызбек, 

Тойума киши келтирбей, 

Кайтарып жолдон жиберсе, 

Койоналы жаш чунак, 

Чабалы деп күүлөнсө, 

Музбурчактын Аккубак, 

Жаачу күндөй бүркөлсө, 

Эки хан эли бир болгон, 

Семетей ага болбогон, 

Үмүтөйдүн Медетбек, 

Агеркеч менен Каныкей, 

Эмгичекти өлбөсө, 

Биринен бири кечеби, 

Канчоро менен ал менин, 

Алыбыз көпкө жетеби? 

Билмексен болуп байкайын, 

Кыйыгы чыкса да бир күн, 

Канын суудай чайкайын.” 

Ушинтип Кыйаз кетиптир, 

Шек алдырбай Айчүрөк, 

Чек чыгарбай күмөн кеп, 

Бала үчкө жетиптир. 

Той бербеди балага, 

Ат койбоду дагы ага, 

Ачып көздү жумгуча, 

Үч жыл өттү арада, 

Үчкө чыгып баспады, 

Бечел калып бу бала, 

Бутунун жок дарманы, 

Көтөрүп бойун басарга, 

Алты жашар баладай, 

Көргөн элдер караса, 

Айтса-айтпаса бу бала, 

Үч жыл жатты курсакта, 

Үч жыл болду туулгалы, 

Алты жашта убагы. 

Эшикке качып темселеп, 

Бала ушинтип турганда, 

Угуп калды Айчүрөк, 

Кыйаз келет дүпүлдөп, 

Салмагынан капырдын, 

Кара жер турат сүлкүлдөп, 

Айчүрөк калды кантем деп, 

Айласын таппай бүлкүлдөп, 

Эч айласын таба албай, 

Оозуна кирди ушул кеп: 

- Атасы Кыйаз кептенип, 

Жүрө албайт буту эп келип, 

Өз баласын биле албай, 
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Атасы жүрөт шектенип, 

Кой десе уулу болбосо, 

Же атасы багып койбосо, 

Ата-бала – экөөлөп, 

Күйдүрдү жаным тозокто! 

Семетейден шек болсо, 

Сөөгүн сөйөп талкалап, 

Кутулбайт белем эмгече, 

Жанына чыкпай Кыйаздын, 

Буластай басып эркелеп, 

Кутурбайт белем  эмгече. 

Үч жылдан кийин төрөлсө, 

Күмөн салып Кыйазга, 

Семетей буга каргаша, 

Кардап койсом бейитти, 

Кыйаздын сөөгү кардалса, 

Жашы үчкө чыкканча, 

Же балам деп сүйүнүп атасы, 

Бешик тойун кылбаса, 

Өзү берген чунакты, 

Же өзү кудай албаса! 

Сүйлөнүп жатат Айчүрөк, 

Шекшиз келип чоң Кыйаз, 

Үй тушунан тыңшаса. 

Ойуна алып чоң Кыйаз: 

“Баласын кыйын каргады, 

Каргышын буга арнады, 

Атасыз бала сендей, деп, 

Тыйактын кебин кылбады, 

Тукумсуз Кыйаз калат, деп, 

Менин атым айтканы, 

Акчыланып айткандай, 

Келгенимди туйбады” 

Кетенчиктеп арамза, 

Нарылап кетти ыраактап, 

Үй ичинде Айчүрөк, 

Баарын билип олтурат. 

Тура калып Айчүрөк, 

Оң колу менен сол колун, 

Шак дегиче бирди чаап, 

Жердеп алып баланы, 

Мурдунан чымчып алганы, 

Чыркырап бала калганы, 

Күрсө-күрсө жөтөлүп, 

Кыйаз кирип барганы: 

- Ээ, капырай Айчүрөк, 

Ыйлаттың неге баланы? 

Чолоң тийбей иш менен, 

Курсагы ачып жатабы? 

Күлө тиктеп жылмайып, 

Күйгүзүп Чүрөк муну айтты: 

- Атанын ээрди тийбеген, 

Энеден эмчек эйбеген, 

Эчен бала элде бар, 

Ошонун бири бул бала, 

Бешик той бербей ат койбой, 

Үчкө чыкты бул маалда, 

Кыжалат болуп уйалам, 
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Аты ким деп сураса! 

Элден бата албадың, 

Балага көзүң салбадың, 

Атым Чүрөк болсо да, 

Ургаачы болуп калыпмын, 

Менин канча амалым, 

Тынчыбайт басып темтелеп, 

Тентек болду чунагың, 

Бешик тойго жоголду, 

Чочок той берер убагың, 

Кара мүртөз кылбасын, 

Бендесин сендей кудайым! 

Таластан келген далай бар, 

Той берип жатат айанбай, 

Чакырткан экен атайын, 

Мен калдым го баралбай, 

Жаман атты болдум бейм, 

Балдарын жентенк кылалбай, 

Бит сыгып канын жалаган, 

Таш чеңгелдин бири экен, 

Айчүрөктү койчу деп, 

Кантип Кыйаз айасын, 

Үйдү катын билет деп, 

Айтып жүрөт катындар, 

Артыман менин арбын кеп. 

Күн-түн кетпей айылымдан, 

Шектүүлөрдү көргөндө, 

Эшикке чыкпай айбыгам. 

Болду Кыйаз жообуң бер, 

Кырк чырпыгын кыйдырып, 

Сен эркексиң койо бер! 

Эмчектен чыкты эрбейип, 

Буту чыкты темтейип, 

Балаңды өзүң багып ал! 

Анда Кыйаз алайып, 

Эки жагын каранып: 

- Балаңды багып ал дейсин, 

Жыттайын десем бербейсиң, 

Мен кетемин жериме, 

Жоботуңду бер дейсиң, 

Кандайча айткан кебиң бул? 

Түбүнө жете билбедим, 

Тойдун кеби Чүрөктөн, 

Качан болор экен деп, 

Сени карап жүргөмүн. 

Той берем деп элге айтсам, 

Бер десе анан берермин, 

Болбой койсоң Айчүрөк, 

Анда элге не деймин? 

Кирпигиң карап кыңк этпей, 

Сени карап жүргөмүн, 

Күнөөм ушул билбепмин! 

Кабагың бүркөп, өң бузбай, 

Кашкайып туруп жооп бер, 

Тойду качан берейин? 

Жетисууда жедигер, 

Баарына кабар салалы, 

Салтанат кылып бул тойдо, 
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Ат койдуруп алалы. 

Эмгичекти ат койбой, 

Эмне кылып жүрдүң деп, 

Бирөө айта алабы? 

Кыйаздан Чүрөк кеп угуп, 

Өзүң билгин деп угуп, 

Басып бара жатканда, 

Жанашып Кыйаз артынан, 

Кубулмалуу Чүрөктүн, 

Койнуна колун салыптыр, 

Албарсты сасык билдирбей, 

Чүрөк болуп моймолжуп, 

Бой жасап тура калыптыр. 

Жаш баладай балпактап, 

Этектери салпактап, 

Көздөрүн Кыйаз тунартып, 

Ичинде ойлоп муну айтып: 

“Баш ийиптир Чүрөк, - деп, 

Кай чакта болсо керек деп, 

Макул болгон турбайбы.” 

Эшикке чыгып дердейип, 

Сураккана үйүнө, 

Басып келип деңкейип, 

Теги кыйын шашылып, 

Жигиттерин чакырып: 

- Жети жигит чабарман, 

Жетисууда элге бар, 

Жезкемпир уулу жети хан, 

Жетип ага кабар сал, 

Үйдө эркек калбастан, 

Тойго келсин бары адам! 

Кабар укпай бейтуйук, 

Калган киши болбосун, 

Карылар төрдө олтуруш, 

Атадан калган жол-жосун. 

Кеп табуучу чечени, 

Куйуп айтчу меселчи, 

Укмуш кулак калбасын, 

Бул иретки тойума, 

Баары келип жардасын. 

Үчкө чыкты жалгыз уул, 

Той бербедим ат койбой, 

Азыркача келгемин, 

Бешик тойу, чочок той, 

Баары бирге беремин, 

Ат койдуруп аламын, 

Жүзүн көрсүн калайык, 

Менин жалгыз баламын. 

Көз тийерби кокус деп, 

Көрсөтпөй элге баккамын, 

Жети киши камынып, 

Азыр эле атка мин! 

Күмүшбулак, түз керүү, 

Биздин малга барыңар, 

Туу бээден ылгап жетимиш, 

Асый төөдөн жетини, 

Инек уйдан кыркты, 

Койдон тандап миң ирик, 
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Айдап жолго салыңар. 

Жылкычы менен койчулар, 

Төөчү менен уйчулар, 

Тойго келсин айтыңар, 

Малчылар тойдон баргыча, 

Кабар алсын малынан, 

Кутубайдын баласы, 

Кара дөөдөй алпыңар. 

Белге таңуу  баатыр деп, 

Кара дөөгө ишенип, 

Үч жылдан бери барбадым, 

Айактан кабар албадым. 

Кабарчылар барыптыр, 

Баарына кабар салыптыр, 

Сапырылып жер чаңдап, 

Жетисууда жедигер, 

Калбай жөнөп алыптыр. 

Кара дөөгө Кутубай: 

- Ой, чунагым бери кел, 

Сага айтар кебим бар, 

Той берген менен Кыйаздын, 

Баласынан шеги бар, 

Үчкө бала чыккынча, 

Той бербей да ат койбой, 

Жүргөнүнүн теги бар, 

Бул иштердин жөн-жайын, 

Менден угуп билип ал. 

Төрөөрүндө Айчүрөк, 

Он эки бузук катынды, 

Кыйаз үйгө киргизген, 

Акундун кызы Айчүрөк, 

Кыйындыгын билгизген. 

Орону мага каздырган, 

Топосун Гүлүс жашырган, 

Он эки бузук катындын, 

Шорун Чүрөк катырган. 

Сөөгүм ногой кыргыздан, 

Туулгамын сен уксаң, 

Жедигерде бир кыздан, 

Ат койот дейт балага, 

Буруп койуп салабы? 

Бузулуп аты калабы? 

Тартынбай айтып ат койуп, 

Ажалым жетсе өлсөмбү? 

Азабым болсо көрсөмбү? 

Эп келсе уулум саа кеңеш, 

Мен дагы барып келсемби? 

Кара бойу бир дөбө, 

Үстүндө соот күрөөкө,, 

Карай калып Кара дөө: 

- Үч жылдан бери той бербей, 

Шектенип жүрөт дедиңиз, 

Түбү кандай кеп эле, 

Терип айтып тегинен, 

Айра сүйлөп жигинен, 

Түшүнүктүү бериңиз. 

- Эмесе уккун, балам, - деп, 

Кутубай айтты, мындай кеп: 
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Биз олжого келгенбиз, 

Талас болот жерибиз, 

Семетей болот элибиз, 

Семеңден калган ал бала, 

Биздин болот демибиз. 

- Андай болсо, атаке, 

Сурчабар токуп берейин, 

Толугураак угуп кел, 

Айчүрөктүн бар кебин, 

Таап эптеп шылтоону, 

Гүлчорону жиберсин. 

Ал Алмамбет баласы, 

Арстандын бири турбайбы, 

Колдон келип турганда, 

Эркинирээк бакбасак, 

Бизди арбак  урбайбы?! 

Ата-бала кеңешип, 

Малчылардын башчыга, 

Бир Таластык тандады, 

Сурчабар минип Кутубай, 

Уулу мыкты көөнү жай, 

Тойго кетип калганы. 

Эр Багыштын ордосу, 

Бүркүт деген шаар экен, 

Элүү алты Курбучак, 

Бир мунары бар экен, 

Ошол жерди ээлеген, 

Эр Кыйаз капыр хан экен. 

Келген элге эр Кыйаз, 

Эки бара бир табак, 

Этин мыктап тарттырып, 

Ат, кунанын чаптырып, 

Балбандары күрөшүп, 

 Баатырлары сайышып, 

Чыккан кунан, чыккан ат, 

Чыккан балбан , сайган эр, 

Мөөрөйлөрүн алышып, 

Көк бөрү тартып дуулдап, 

Баш аламан чуулдап, 

Бабырашып турганда, 

Кернейдин үнү угулуп, 

Ызы-чуу болуп калың журт, 

Келип калды чогулуп, 

Мунаранын башына, 

Чыкты Кыйаз чойулуп: 

- Баласын алып Айчүрөк, 

Менин келсин жаныма, 

Торко тондон бирди ылгап, 

Ала келсин колуна, 

Биз акына берели, 

Ким ат койсо балага. 

Жиберген киши барыптыр, 

Кыйаздын кебин Чүрөккө, 

Түгөл айтып салыптыр. 

“Мындан мурун бул Кыйаз, 

Баланын жүзүн көрө элек, 

Семетейден баламдын, 

Бир жери артык кем эмес, 
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Бүгүн көрсө баланы, 

Колуман түшүп кетти , деп 

Мунардан таштап жиберет, 

Ого бетер мен күңдүң, 

Жашы агат себелеп” 

Деп ойлонуп Айчүрөк, 

Жалтылдаган алтындан, 

Жарашкан тонду алыптыр, 

Ороп алып баласын, 

Көтөргөн бойдон барыптыр. 

Баласы кучак боорунда, 

Тинтеси жалаң колунда, 

Айласы кетип жеңеңдин, 

Алтымыш акыл ойунда, 

Кыйаз айтат ушунда: 

- Келе Чүрөк баламды, 

Алаканга салайын, 

Айлантып элге көрсөтүп, 

Ак батасын алайын, 

Кандай атты койушат, 

Элден сурап багайын. 

Угуп Чүрөк жымыйып, 

Капканга түшкөн суусардай, 

Астыртан тиктеп кылыйып: 

- Эрлиги артык төрөсүң, 

Кээ кездерде кебиңди, 

Кайтарып койсом өткөрбөй, 

Айтканыңды биле албай, 

Аны кимден көрөсүң? 

Арбагы ашкан кыргыздан, 

Кыргыз түгүл көп журттан, 

А дүйнөгө кеткен кайнатам, 

Акылы тунук төрөнүн, 

Бейжинге жөнөп жатканда, 

Семетейди кайненем, 

Алып барып көрсөтсө, 

Чын ачуусу келгенсип, 

Алпар ары деп айткан. 

Атактуу Кыйаз сен турсаң, 

Алганың Чүрөк мен турсам, 

Ушунча журтка уйат го, 

Баланы алып сен сунсаң, 

Көңүлүң ооруйт ар качан, 

Ушундайды мен айтсам. 

Ашкере айткын элиңе, 

Кеп билүүчү бегиңе, 

Бар кебиңди каркылдап, 

Мен жаныңда буластап, 

Басып турсам жаркылдап, 

Ойноп турса чунагың, 

Үн чыгарып баркылдап, 

Эрибейби жедигер, 

Коргошундай балкылдап. 

Колун сунуп балага, 

Чүрөктөн тартып алалбай, 

Чыгып алып мунарга, 

Же тим олтуруп калалбай, 

Кыйаз айтат момунтип: 
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- Жетисуу толгон жедигер, 

Жети хан эли келдиңер, 

Той берди Кыйаз зоруңар, 

Тойдун жайын билиңер. 

Акундун кызы Айчүрөк, 

Чынкожо, Толтой талашып, 

Семетейден алсак деп, 

Алы келбей эр өлдү, 

Чынкожо, Толтой тең өлдү. 

Канчоро менен сүйлөштүм, 

Көмөкөйдө күрмөштүм, 

Семетейди сойлоттум, 

Гүлчорону кул кылып, 

Отунга салып боздоттум. 

Каныкей менен Бакайды, 

Жатар үйгө зар кылдым, 

Канчорону Таласка, 

Семетейдей хан кылдым, 

Чачыкейин Семеңдин, 

Канчорого жан кылдым. 

Алганыма жараша, 

Чүрөк эркек төрөдү, 

Үч жыл өттү жедигер, 

Малымды айап калбадым, 

Бирок уккун бул ишти, 

Бешик той берип салбадым, 

Келген-кеткен көп болсо, 

Көз тийет деп айадым. 

Тил тийет деп балама, 

Ат койбодум балага, 

Чаптырдым айда садага, 

Бир баланын айы үчүн, 

Артык-кеми бар болсо, 

Ыраазы болгун ага да. 

Өзүмө уйкаш ат койгун, 

Айалдабай бат койгун, 

Атын уксам экен деп, 

Мен ошого зар болдум. 

Алтын чырай нур бетин, 

Көрсөтүп кой баланын, 

Болгун, Чүрөк болгунуң! 

Акактай жеңең Айчүрөк, 

Орогон алтын дейилда, 

Ороосун алып колтуктап, 

Мунарда туруп баланы, 

Тегерете каратты, 

Ал баланы көргөндөр, 

Акылынан адашты, 

Так Семетей экен, деп, 

Көргөндөр айтып баалашты. 

Көрүнүшү баланын, 

Булуттан чыккан күн болгон, 

Орчундуу эрдин бириндей, 

Ал балага сүр конгон, 

Кайкыга чыккан шаңдагы, 

Ак жолборстой түр болгон. 

Баркылдап бала үн салды, 

Чыгып турган мунары, 
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Кулап кетер таз калды, 

Элдин баары элейип, 

Э, дерин Кыйаз биле албай, 

Эсинен танды делейип. 

Шамал  улуп күркүрөп, 

Чайкалып суулар дүркүрөп, 

Жыгачтын баары шуудурап, 

Күн чагылып жаркырап, 

Түшүп кетчү кептенип, 

Кара жер түбү дүп этип, 

Ачып көздү жумгуча, 

Мындай нечен шумдуктар, 

Өтүп кетти шып этип. 

Айдай Чүрөк жеңекең, 

Бардасын тартып башына, 

Баласын ороп чапанга, 

Үйүнө кетти суйкайып, 

Жан алчуудай Кыйаздын, 

Бузулуп өңү кумсарып, 

Өрттөнүп өлүп акырып: 

- Кулагың сал! – деп бакырып, 

Кетип калган Чүрөктү, 

Алып кел, - деп, - чакырып! 

Колундагы баласын, 

Колкосун сууруп алайын, 

Ушул келген көп элге, 

Садага чаап тынайын, 

Өлтүрүп таштап баланы, 

Тынчыраак уктап турайын! 

Бала үчкө чыкканча, 

Арыптанып Айчүрөк, 

Көрсөтпөптүр карачы! 

Тынып жаткан турбайбы, 

Чоңойгон сайын санаасы, 

Ачыгын айт көрдүңөр, 

Ушул кимдин баласы? 

Күүлөнүп Кыйаз токтолду, 

Кыңк эткен киши жок болду, 

Кутубай агаң ошондо, 

Баш көтөрүп козголду, 

Айткан кеби бу болду: 

- Ханым Кыйаз, не болдуң, 

Акылың кайда жоголдуң?: 

Калк бийлеген хан болсоң, 

Өзүң байкап ойлогун. 

Атажуртка зор элең, 

Акылда чалкар көл элең, 

Саа келгели Айчүрөк, 

Алты жыл болду болжолу, 

Семетейден бойуна, 

Келген болсо бу бала, 

Кара башты үч жылы, 

Карында сактап болобу? 

Болжолу келсе дааратың, 

Тыйганыңа койобу? 

Акылың жетик Сара элең., 

Арткы жагын ойлойлу, 

Чүрөк келип үч жылда, 
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Бойуна болуп төрөсө, 

Башка десең болобу?   

Өзүңдөй нурдуу бала экен, 

Көз тийип кетер бекен деп, 

Көрсөтпөй койгон болбойбу? 

Күмөнкор болбо сен, Кыйаз, 

Элүүдөн аштың такымдап, 

Эңкейип белден барасың, 

Карылыкка жакындап, 

Ажал чиркин ар кимди, 

Кууп жүрөт закымдап, 

Адам уулу эрсинет, 

Тимчилекте такылдап, 

Жан сактоонун, камы үчүн, 

Эртеден кечке лакылдап, 

Ажал алса жакадан, 

Койгунуң деп айта албай, 

Коштошоруң дүйнөдөн, 

Эки көзүң жаркылдап. 

Укмуш кулак эл айтат, 

Көптү көрүп билгендер, 

Катын-эркек тең айтат: 

“Энеси жорго байталдан, 

Куйбу кулун” – деп айтат. 

Сениң жарың жоргого, 

Өзүнө окшош уулуңду, 

Нурлуу төрөп койгонго. 

Менин бойум карагын, 

Орто-карта турамын, 

Менин уулум кара дөө, 

Сенин белиңе таңуу уланың, 

Мен тай тайлак, уулум нар, 

Сага дайым абалым. 

Күмөнсүз бала сеники, 

Үч жылдан кийин төрөсө, 

Кандай болот элдики? 

Андай эмес,  хан Кыйаз, 

Айтканга кулак сал, Кыйаз, 

Так өзүңдөй уулуңду, 

Эрке кылып алалы, 

Эл баштатып жол жүрсөң, 

Серке кылып алалы. 

Берекелүү бек айбат, 

Белдүүнүн уулу эле деп, 

Медет кылып алалы, 

Таманын жерге тийгизбей, 

Белек кылып алалы, 

Баралына келгенде, 

Сен картайган кездерде, 

Хан көтөрүп алалы, 

Күмөн кылбай багып ал, 

Өзүңдүн жалгыз балаңды! 

Деп Кутубай токтолду. 

Анда Кыйаз кеп айтат: 

- Андай болсо көпчүлүк, 

Ат койгуңуң, - деп айтат, 

Уйкаштырып өзүмө, 

Бат койгуңуң! – деп айтта. 
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Көзү көргөн баланы: 

“Семетейдин өзү экен, 

Атты кайдан табалы?” 

Тиктешип алар бир-бирин, 

Тойго келген коноктор, 

Жалдырашып калыптыр, 

Айтаарга тили байланып, 

Алдырашып калыптыр. 

Жаалы катуу чоң Кыйаз: 

- Тойго келген жедигер, 

Тойгуча этти жедиңер, 

Чүрөк тууган баланы, 

Ал сеники дедиңер, 

Айткамын абал башында, 

Атын койуп бериңер, 

Ат койгон акы бир асый, 

Алууга ылдам келиңер! 

Күркүрөп Кыйаз турганда, 

Эп келтирип ат таппай, 

Эл көңүлү жай таппай: 

- Тойго эмне келдик деп, 

Этти кайдан жедик деп, 

Ойдогу атын таппасак, 

Кыйаздан кордук көрдук, деп, 

Кызылдай  өлдүк эми! – деп, 

Эстүүнүн баары күбүрөп, 

Эстери чыгып бүжүрөп, 

Турушканда эл чети, 

Сүр-сүр болуп дүбүрөп, 

Жаш балдары түртүшүп, 

Биринен бири өтүшүп, 

Мойнун созуп жүгүрөт, 

Элеңдеп мойнун созушуп, 

Эмне болуп кетти деп, 

Карап элдер калганы. 

Жылаңайлак жылаң баш, 

Кулакты баскан чыккан чач, 

Сегизден жашы ашпаган, 

Жетиден төмөн түшпөгөн, 

Көзүнөн жалын жайнаган, 

Алмадай бети албырган, 

Периштеби, бендеби? 

Же көйкаптагы периден, 

Учуп мунда келгенби? 

Асынган көлбөр жонунда, 

Шалдыркан аса колунда, 

Кирип келди аралап, 

Кызыл бала дубана. 

Ачылса тиши жарк этип, 

Сүйлөгөндө таңдайы, 

Жез комуздай шаңк этип, 

Обон салып баркылдап, 

Баштады сөзүн шартылдап: 

- Улук Кыйаз –- пилиң ук, 

Эл бийлеген бийиң ук, 

Малың батпай короого, 

Маалкаган байың ук, 

Мал таба албай тартактап, 
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Басып жүргөн жардың ук, 

Уул менен кызың ук, 

Эриң менен катын ук, 

Жашың менен карың ук, 

Жумурай журт баарың ук, 

Баланын аты Сейитек, 

Ырысы толук немеден, 

Кандай киши кемитет?! 

Каардуу Кыйаз ханыңар, 

Калжырай берет бокту жеп! 

Баарың болгун саламат, 

Балага Кыйаз аманат, 

Кандабаса атасын, 

Балага калат жаман ат! 

Ушуну айтып дубана, 

Бурулуп баса бергенде: 

- Кайда кетти календер? 

Кармагыла, элим! – деп, 

Кыйаз жардык кылды эле. 

Кайып болуп жоголду, 

Кызыл бала дубана, 

Өзү тургай изи жок, 

Көзү көргөн киши жок. 

Тоодой болгон Кыйазың, 

Көк букадай өкүрүп, 

Таба албай аны өкүнүп, 

Үкүдөй көзү акыйып, 

Жез кемпирдин жети уулун, 

алыке менен Сатыке, 

Кутубай – онун чакырып, 

Калган элди тара! – деп, 

Мунардан түштү бакырып, 

Опсуз чоңдон он киши, 

Кыйаз менен он бири, 

Кеңеш үйгө киришти, 

Эмне дээр эми Кыйаз, - деп, 

Кирпигин карап турушса, 

Кыйаз айтар бул ишти: 

- Жез кемпирдин жети уулу, 

Жетөөң жети хан элең, 

Алыке менен Сатыке, 

Хандардан качан кем элең? 

Жээн экенсиң Кутубай, 

Ала келдим Таластан, 

Сени таштап ат албай, 

Ырысыңа Кутубай, 

Карадөө уулуң дөө чыкты, 

Эки жылдын алдында, 

Эр оодарыш, күрөштө, 

Кырк сегиз эрди бир жыкты. 

Белиме таңуу болот, деп, 

Он эки жолдун оозу экен, 

Бөрү-койдун чаркы экен, 

Урунуштуу жер экен, 

Күмүш булак керүүсү, 

Малга өтө жай экен. 

Жолду кара, жатпа, деп 

Элдин четин сакта, деп, 
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Карадөөгө жол койдум. 

Ушу бүгүн мен өзүм, 

Теңдешип душман жеңгисиз 

Темир коргон чеп болдум, 

Семетейди жеңгени, 

Бүткүл элге кеп болдум. 

Айчүрөк тууган балага, 

Күмөн кылып силерге, 

Эки жерден чек койдум: 

Акыл жеткис мал сойдум, 

Ааламга анык той болсун, 

Андан кийин ат койгун: 

Ат койо албай токтолдуң, 

Дубана ат койгонун, 

Айрыкча шек ойлодум. 

Аты окшобойт болжолу, 

Сейитек деп койгону, 

Ойлоп көрчө баарыңар, 

Ушул иш жакшы болбоду, 

Түпкүлүгүн ойлойлу, 

Баланы тирүү койбойлу! 

Акылман жеңең Айчүрөк, 

Бир кишини койуптур, 

Болуп жаткан кептердин, 

Баарын угуп болуптур. 

Кыйаз мындай айтканда, 

Жез кемпирдин жети уулу, 

Эстүү киши Кутубай, 

Алыке менен Сатыке: 

“Өз уулунан бул Кыйаз, 

Неге күмөн кылат? – деп, 

Чечекейдей бала экен, 

Муну кантип кыйат? – деп, 

Кылым жердин бети укса, 

Кыймыл эткен эл укса, 

Баарыбызга уйат!” – деп, 

Куйкалары курушуп, 

Мурундары тырышып, 

Кириштери бырышып, 

Кеп айта албай турганда, 

Баласын колдон жетелеп, 

Айчүрөк кирди залкайып, 

Айтып турду бул сөздү, 

Айдай жеңең кашкайып, 

Күзгүдөй бети тастайып: 

- Эрди сайып, эл алып, 

Ханды сайып, калаа алып, 

Катарда киши сен болдуң, 

Хандар менен тең болдуң. 

Кызматың кетип  талаага, 

Күмөнүң болуп балаңа, 

Жаман катын мен болдум. 

Элден калган макал бар – 

“Ээгиңе чыккан сакал бар” , 

Эрим Кыйаз, угуп ал! 

Балаң мына багып ал, 

Мейлиң, канын ичип ал! 

Аксакалың Кутубай, 
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Алыке менен Сатыке, 

Жедигердин жети уулу – 

Баарың тыңшап угуп ал! 

Аккуу кебим кийбесем, 

Эл кыдырып кирбесем, 

Олуйа Кошой уулуна, 

Өзүм барып тийбесем, 

Алачыктай Кыйаздын, 

Тузуна бүгүн сийбесем! 

Жалгызекти баш кылып, 

Баштап келип алашты, 

Бул олтурган онуңду, 

Как бооруңан тилбесем, 

Бириңди салбай бириңе, 

Көк менен сызып учпасам, 

Көгүчкөн болуп сызбасам, 

Көкөлөп учуп чыкпасам, 

Кара Кырым, Каңгайга, 

Каталаң деген калдайга, 

Барып кабар айтпасам, 

Калкайтып кара кошуунун, 

Алып келип бул жерге, 

Уугуңду шиш кылып, 

Унуткусуз иш кылып, 

Катыныңды тул кылып, 

Ханыңды кул кылып, 

Хан башыңды кул кылып, 

Кыздарыңды күң кылып, 

Боз уланың кар кылып, 

Түшүңө кирсе кубантып, 

Жетисууга зар кылып, 

Кылгылыкты кылбасам, 

Айчүрөк атым курусун! 

Семетейден айрылдым, 

Кызмат кылып Кыйазга, 

Кызматым менен жакпадым, 

Бала туусам Кыйаздан, 

Жетисууга батпадым, 

Никелеп алган сен туруп, 

Карага кандай чачтадың?! 

“Койунда жатып билинбейт, 

катиындан башка душман жок: 

Колдо туруп билинбейт, 

Камчыдан башка курал жок,” 

Ушул сөздү байкагын, 

Карылардын айтканын! 

Деп ушинтип Айчүрөк, 

Колундагы Сейитек, 

Кыйазды карай бир түртүп, 

Кош эмесе, хандар деп, 

Бура тарта берерде, 

Кыйаз жетти жүгүрүп, 

Коркуп кетти Кутубай, 

Айчүрөктөн түңүлүп, 

Кыйаздын колу тийгенде, 

Чүрөк калды былк этип, 

Чөйчөктө суудай кылт этип, 

Жер бетинде жылт этип, 
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Кыйаздын маңдай жагында, 

Күлүп турду шыңк этип. 

Анда Кыйаз кеп айтат: 

- О, Айчүрөк, нетесиң? 

Кыйазды баштап бозортуп, 

Кайсы жакка кетесиң? 

Перидей Чүрөк деп жүрсөм, 

Бейпай катын белемсиң?! 

Кутубай анда бакырып, 

Оозунан көбүк чачылып: 

- Тоодой Кыйаз деп жүрсөм, 

Бечел Кыйаз экенсиң, 

Чечен Кыйаз деп жүрсөм, 

Кече Кыйаз экенсиң, 

Айчүрөктү байкасам, 

Жаман кыйал, пейли жок, 

Көңүлүндө кири жок, 

Ак көңүл келин турбайбы, 

Ар өнөрү бар экен. 

Эмне кылса, кылбайбы? 

Айчүрөктү ким болсо, 

Тийем десе албайбы? 

Жалгызек келсе бул жерге, 

Канчоро, Кыйаз турмайлык, 

Канчоро келсең чогулуп, 

Ташыңды талкан кылбайбы?! 

Койгун, балам, Айчүрөк, 

Ит Кыйазга өчөшүп, 

Бизге кылба андайды, 

Битке өчөшүп, көйнөктү, 

Көрбөдүм отко салганды, 

Бейпайга салба карындаш, 

Карып калган чагымда, 

Жалгыз уулум Карадөө, 

Атка минген чагында, 

Жергеңде турат жети хан, 

Жеткиликтүү өз агаң – 

Алыке менен Сатыке, 

Жедигерде акылман: 

Өзүң асыл, кол үзбө, 

Ушунча журттун баарынан, 

Анда Чүрөк муну айтат, 

Агартып тишин кылайтат, 

Төкмө чачы шөкүлө, 

Берметин жерге чубалтат: 

- Аксакал ага Кутубай, 

Алыке менен Сатыке, 

Жетисууда жети хан –  

Бул олтурган он адам, 

Ич дартымды саа айтам, 

Силерге айтпай кимге айтам? 

Мен келгели Таластан, 

Тетири алат баарысын, 

Тоодой төрө Кыйазга, 

Билгенимди мен айтсам! 

Келерин көрсөм бир иштин, 

Кетерин көрүп бир иштин, 

Келечегин дагы айтам. 
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Айтканды кабыл албаса, 

Кыйамы келген чактарда, 

Кыл дегенди кылбаса, 

Койунда жаткан катындан, 

Арылып күмөн чыкпаса, 

Эл ичинде дубана, 

Ат койду деп балага, 

Журт баштыгы силерди,  

Мына минтип жыйнаса, 

Күмөнү турса өзүндө, 

Чалгырты турса сөзүндө, 

Чаары турса ичинде, 

Кыйгачы турса көзүндө, 

Эримди ушак кылбастан, 

Чаппай айтам өзүнө. 

Санаасы бир чоң сырдаш, 

Жаш тарапта болбосо, 

Менсебинде курбалдаш, 

Ортоңордо сөзүмдү, 

Айтып туруп ашкере, 

Бошотмок элем өзүмдү. 

Бей туйук кетсем сыр айтып, 

Ургаачы деген ушул – деп, 

Уккан кулак эл айтар, 

Баштады деп Кыйазды, 

Тетиги катын көмүскө, 

Кылмыштуу кылып мени айтар. 

Бул олтурган онуңар, 

Кулагың угуп жүрдүңөр, 

Көз менен бүгүн көрдүңөр, 

Өз оозу менен айтканда, 

Аныгын эми билдиңер. 

Калк башкарган хандары, 

Эл арыткан карысы, 

Төрөсү Кыйаз баш болуп, 

Чогулушту баарысы, 

Айтып алса бук чыгып, 

Жүрөктүн болор дарысы, 

Кантип адам таба алат, 

Так силердей калысты? 

Жылмалап айтып Айчүрөк, 

Кутубайга кеп берип, 

Жалгызекке барам деп, 

Төрө Кыйаз баштаган, 

Он пилине шек берип, 

Айчүрөк антип турганда, 

Каапыр Кыйаз кеп айтат: 

- Э, капырай Айчүрөк, 

Бул айтканың кандай кеп? 

Мойнума артып таштадың, 

Арамзада Кыйаз деп, 

Кутубай баштап бул онун, 

Ишендирдиң ырас деп, 

Шек келтирип балага, 

Оозуман чыгып кетти кеп. 

Бир жастыкка баш кошкон, 

Эриш-аркак өрмөкпүз, 

Болбос бекен Айчүрөк, 

www.bizdin.kg



Ушундай жүрсөң кээкерлеп? 

Былк эттирбей коркутуп, 

Асмандап учуп кетем деп, 

Эми миндиң мойнума, 

Он кишинин алдында, 

Ээр токубай бекемдеп. 

Ойума албай жүрүпмүн, 

Сени минтпес бекен – деп, 

Карсылдап күлүп калп эле, 

Сыр алдырбай эч кимге, - 

Аңдабай айткан оорубай, 

Онтоо кирет дечү эле, 

Ошол Кыйаз болдум мен, 

Алган жарым Чүрөктүн, 

Айтканын макул алайын, 

Аңдоосуз жерден мен дагы, 

Ашөпкө күмөн кылбайын. 

Келе бери баламды, 

Как төшүнөн жыттайын. 

- Бар атаңа, баргын, - деп, 

Алпаратып Айчүрөк, 

Сейитекти жетелеп, 

Кутуга көз шилтеди, 

Кыйазды байкап тургун, деп. 

Колунан тартып баланы, 

Жыты башка адамдан, 

Алда эмне жыттанып, 

Мурдунун суусун шор тартып, 

Кайра Кыйаз жыттаса, 

Байагы жыт өзгөрдү, 

Куйкум кийиз жыттанып, 

Чочуп кеткен немедей, 

Кыйаз кетти баш тартып, 

Эрдин тиштеп Кутубай, 

Айчүрөктү жалт карап, 

Тура берди билгизбей, 

Сакалын сылап жайкалтып. 

Алыке менен Сатыке, 

Ала көөдөн ит эле, 

Эчтемени билген жок, 

Элебестен деги эле. 

Жез кемпирдин жети улуу, 

Жетөө тең жетик болуучу, 

Биринен бири карашып, 

Оңдойлу деп конушту, 

Ашкере билди бул жетөө, 

Сейитекке Кыйаздын, 

Агарып көөнү койбосту, 

Анан алар минтип болжошту: 

“Бүгүн Кыйаз багыптыр, 

Ачыгып калган жолборсту, 

Жүрөгү туйуп жатыптыр, 

Түбүндө жакшы болбосту. 

Ээрдин тиштеп Кутубай, 

Сакалын сылап байкады, 

Айчүрөк менен Кутубай, 

Экөө бирге турбайбы, 

Үч жылдан кийин Айчүрөк, 
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Уулун малга чыгарып, 

Жолдун камын кылбайбы. 

Угабыз эми аз калды. 

Күлчорону Айчүрөк, 

Жылкыны карай куубайбы, 

Ошол кезде Суркойон, 

Сыргакта түшүп суубайбы, 

Амалы көп Айчүрөк, 

Гүлчоронун кечирин, 

Айыктырат турбайбы. 

Алмамбеттин Гүлчоро, 

Бирге басып бир жүрдүк, 

Адамзаттын шери эле, 

Айры төштүү эр эле, 

Эми кайра ат минсе, 

Жумуру баш адамдан, 

Тең келбейт буга дегеле. 

Шектендик деп Кыйазга, 

Өтө калсак тыйакка, 

Сейтек менен Гүлүстү, 

Көрсөтпөй элге кубултуп, 

Алып кетет Айчүрөк, 

Кыйамы келген кез эле. 

Кезеги келген күнү эле, 

Баарыбызды кемсинтет, 

Жылкыдай жылма жүн менен, 

Койдой коңур үн менен, 

Билбей туйбай эч неме, 

Көрбөгөн болуп биз кетсек, 

Эми үч жылда булкунтуп, 

Тоотору менен Сейтек, 

Ал күндө бизде кемитпес; 

Кемитем десе Сейтек, 

Айчүрөк ага жол бербес. 

Кыйаздын кылып каркытын, 

Бүгүн буга тийишсек, 

Ооздо айткан Жалгызек, 

Келчү киши ал эмес. 

Шумдуктуу катын Айчүрөк, 

Кангайдагы Таталаң, 

Ошого салат Капсалаң. 

Арбын кошуун кол менен, 

Бук болгон нечен чоң менен, 

Айчүрөктү алам деп, 

Келе калат Таталаң, 

Отузга жетпес өзү жаш, 

Бүт Каңгайга жалгыз баш, 

Таталаң тартып жүрөт деп, 

Коңурбайдын жыңзы таш, 

Көрүп келген эл айтат. 

Теңдешер киши болбосо, 

Канчоро, Кыйаз кол айдап, 

Калктын баары сойлосо, 

Аңгычакты Сейтек, 

Баш көтөрүп чоңойсо, 

Алаш, каңгай - эки баш, 

Болуша албай ал күнү, 

Канчоро менен Кыйазга, 
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Келип бербейт бир киши, 

Артын ойлоп карайлы, 

Ашыра ойлоп бул ишти.” 

Жылкыдан жылма жүн менен, 

Койдой коңур үн менен, 

Кутубай менен жети хан, 

Жумур сырын чечишти, 

Көрбөгөн да билбеген, 

Жөн киши болуп кетишти. 

Ошол болот Кыйаздын, 

Чүрөк менен беттешип, 

Кеңеш кепке келиши. 

Мунун мындай таштайлы, 

Сейтектин тек жайын, 

Билгенинен баштайлы. 

СЕЙТЕКТИН ТЕГИ-ЖАЙЫН БИЛИШИ 

Түн айланып күн  болуп, 

Күн айланып ай  болуп, 

Ай айланып жыл толуп, 

Үч жыл өтүп кетиптир, 

Арбактуу бала Сейтек, 

Ашкере жашы алтыга, 

Купуйа жашы тогузга, 

Айалдабай жетиптир. 

Алтыга жашы келгенде, 

Жылан эмес мар болду, 

Ажыдаар түрү бар болду. 

Кабылан эмес шер болду, 

Арстандан артып мүнөзү, 

Жолборс сынга нак толду. 

Алагар көзү чолпондой, 

Ай кулагы калкандай, 

Он беш менен он жаштын, 

Ортосунда балдарды, 

Жыйнап алып чогултуп, 

Чокмор берип уйулдан, 

Найза берип сойулдан, 

Төө мылтык атып коргондон, 

Найзалатып балдарды, 

Чабыштырып аларды, 

Чырпыктан жааны ийдирген, 

Жиптен тандап кердирген, 

Учуп жүргөн канаттуу- 

Баарысын койбой тердирген. 

Койон менен түлкүнү, 

Жаз үңкүрдүн түбүндө, 

Бүкүйүп жаткан үкүнү, 

Жолдон өткөн келгинди, 

Жер бетинде калтырбай, 

Баарын мунун бүтүрдү. 

Жылында бир Кыйазга, 

Алым берет жедигер, 

Далай күнү жатуучу, 

Кете албастан келгендер, 

Келген элди чогултуп, 
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Күндү күнгө улантып, 

Үч күн жыйын куруучу, 

Үч күндүк жыйын бүткөнчө, 

Үксүңдөгөн зор Кыйаз, 

Үйүнө басып келбестен, 

Эл менен бирге туруучу. 

Уй кайтарып Күлчоро, 

Отун албай калган кез, 

Эбин таап Айчүрөк, 

Отундан аны чыгарып, 

Уй кайтартып салган кез. 

Айттырган ага бир чакта, 

Айдай жеңем Айчүрөк: 

“Ай эсептеп күн санап, 

Кыйаз жыйын ачканда, 

Ошол күнү келгин” - деп. 

Ээн калган үч күнү, 

Ошондо жетти Гүлүсү, 

Гүлчоро менен Айчүрөк: 

“Тилекти кудай берди,-деп, 

Асылдан калган Сейтек, 

Алты жашка келди” - деп, 

- Далыңа амал кылайын, 

Э, кайним, сага,-деп, 

Айтып жатат бар кебин, 

Гүлчорого Айчүрөк, 

Талаадан ойноп келатып, 

Үйдөн кызык кеп угуп, 

Тыңшап турат Сейтек. 

Кеңеш кеби Канышты, 

Айчүрөк айтты Гүлүскө, 

Түзбулактын сыртында, 

Күмүшбулак керүүдө, 

Жылкычыга барышты, 

Сейтек барып жылкыга, 

Ал жерден таап алышты, 

Багдаттагы Момунжан, 

Айчүрөк кабар салышты, 

Кашкардагы Токтосарт, 

Андан жардам алышты. 

Айчүрөк менен Гүлчоро, 

Бүтүрүп кебин калышты, 

Алты жашар чунагың, 

Баарысын жатка алышты, 

Тыңшап турса Сейтек, 

Кыйаздын келди табышы, 

Сүйлөшүп турган экөөнө, 

Туйунтуп кабар салышты: 

-Келе, эжеке, бат болгун, 

Жаамды алып берчи, - деп, 

Аттыраар бекен бул жолу, 

Жан алуучу келди,-деп. 

Арам өлгөн бул доңуз, 

Жыйын ачып олтурса, 

Жүрөгү туйлап солк этип, 

Үзүлүп кетчү кептенип, 

Ошондо билип бул чочко, 

Башкадан болбойт мага, деп, 
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Айчүрөктөн шектенип, 

Келе жаткан болуучу, 

Дүк-дүк басып деңкейип, 

Сейтектин жаа дегенин, 

Анык укту куу Кыйаз, 

Жан алуучу дегенди, 

Укпай калды бул Кыйаз, 

Сейтектен кабар жеткенде, 

Жан алуучу дегенде, 

Кайран жеңең Айчүрөк, 

Анык Кыйаз экен деп, 

Айтып турду Гүлүскө, 

Арткы жагын бекемдеп: 

-Сен сол жактан чыккының, 

Мен оң жактан чыгайын, 

Сени көрсө бул үйдөн, 

Күмөндөйт деп турамын,- 

Жааны алып шашылып, 

Балага тийди чачылып;- 

Ойноп келсең болбойбу, 

Жааңды алып асынып, 

Кысталып турган убакта, 

Турасың мени шаштырып, 

Мунун айтып, баратып, 

Эшикти жеңем чоң ачып, 

Ачуусу менен бек ачып. 

Гүлүстү койду чыгарып, 

Эки ачпай бир ачып. 

Бура басса босого, 

Капташты Кыйаз ошондо, 

Бузулуп өңү кетиптир, 

Жүзүнөн чыгып дозогу: 

-Ме, кармагын, алгын! - деп, 

Ыргытып жааны Айчүрөк, 

Ыраңын көрүп Кыйаздын, 

Ачынгансып делбиреп, - 

Түктүйүп өңүң кер сары, 

Ээ, адам, Кыйаз, не болдуң, 

Сасык тумоо кептенет, 

Ысыкчылык чай ичип, 

Чыканагың сен койгун. 

Оозун да катуу  ачынып. 

Суйкайып жеңең шашылып, 

Көлдөлөң салып астына, 

Мамык жасап башына, 

Ашып-шашып калганда, 

Серп салып Кыйаз каранып, 

Эки көзү алайып: 

“Кандай белги маа болду, 

Жок экен мында жамандык” 

Деген ойго келиптир. 

Өңүнөн заары тарарын, 

Ошондо жеңең билиптир. 

Зор Кыйаз үйгө киргенде, 

Алмамбеттин Гүлчоро, 

Үй айланган кездерде, 

Тиктеп көзүн айрыбай, 

Гүлчорого Сейтек, 
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Жымың этип күлдү эле, 

Ээрдин тиштеп Гүлчоро, 

Башын ийкеп өттү эле, 

Ойногончо Сейтек, 

Жаасын алып колуна, 

Айчүрөк менен уйчунун, 

Айтышып жаткан кептерин, 

Баш-айагын биле албай, 

Ойлоп кетет мелтиреп, 

Акылы жетик бул бала, 

Эки күн өтүп арадан, 

Алым төлөп келген эл, 

Кетип жатат аламан, 

Айдай жеңең бир күнү, 

Биздин үйгө атайы, 

Мейман болуп кетсин, деп, 

Кутубайга айттырган. 

Кутубай түштү ордого, 

Кыйазга конок болмокко, 

Хандыгын Кыйаз билгизди, 

Сойдуруп тайдан семизди, 

Картайып калган киши деп, 

Эзилген казы жегизди. 

Эртеңки нашта тамакта, 

Уйчу келип кетсин, деп, 

Гүлчорого билгизди. 

Кескен казы, керткен жал, 

Бычкан жайа нарындан, 

Табак-табак салынган, 

Кыйаз менен Кутубай, 

Айтышып жатса бир бирин, 

“Кана эмесе алыңдан”, 

Кирип келди Гүлчоро, 

Үстүнө анын капыстан. 

Камындырбай Айчүрөк, 

Дегеле жаман күүлөндү, 

Гүлчорого сүйлөндү: 

- Кары турса, хан турса, 

Тартайып басып киресиң, 

Ханга кылсаң мындайды, 

Көзгө кимди илесиң?! 

Таласыңда жүргөндөй, 

Таптап тулпар мингендей, 

Тартылдаган  чунак кул, 

Ар качандан бир качан, 

Улуктардын үстүнө, 

Басып кирет ийменбей. 

Чык эшикке сасыбай, 

Чымын чычып кулгуна, 

Алда, далысынын сасыгы ай! 

Жумушу бардай бул үйгө, 

Чукчуңдаган бу кулдун, 

Кирер кайсы алы бар?! 

Жакындабай табакка, 

Жаман кул эми нары бар! 

Боз ала болуп Гүлчоро, 

Кийин деди ошондо, 

Тиктеп калды Сейтек, 
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Көз ирмебей ошого, 

Эр Гүлүстөн баатырдын, 

Турган жери босого, 

Тиктегендин мааниси, 

Сейтектин ойу ушу го: 

“Үч күндүн алды жагында, 

Олтуруп жакын жанына, 

Табак-табак тамакты, 

Такыр койуп алдына, 

Тилекти кудай берди, деп, 

Сүйлөнгөн эле зарыла. 

Эми кирсе эжекем, 

Ачууланды уйчуга, 

Тетиги иштин бар турат, 

Эки таалай ушунда” 

Эстүү бала Сейтек, 

Ушуларды эске алып, 

Ойлоп турган тушунда. 

Кутубайдан уйалып, 

Кыйаз айтты сурданып: 

- Тамактан барбы Айчүрөк? 

Ашкан-ташкан тамакты, 

Жалчы менен ит ичет, 

Эки сапар жылытса, 

Андан башка ким ичет?! 

Акыйа тиктеп Айчүрөк, 

Дайарлап койгон тамак бар, 

Уңкуйган кара айакта, 

Сорподон куйуп үстүнө: 

-Ой, бери бас, ме карма! 

Бешенемен кетпедиң, 

Не жазгамын кудайга?! 

Айакты алып колуна, 

Керегеге жөлөнүп, 

Гүлчоро калса олтура, 

Чайпалып кетти кара айак, 

Куйган үчүн толтура. 

- Кесирин көрчү кулуңдун, 

Ооз тийбей тамакты, 

Чайпалтып төгүп турушун! 

Анда Кыйаз кеп айтат: 

- Ай, ай, Чүрөк,-деп айтат, 

Кылбачы мындай кебиңди, 

Толкуп жатат меники, 

Тарытпачы пейлиңди! 

Картайган чагың боло элек, 

Какшанбачы деги эле, 

Жок калса да эми эле! 

Беттен алып Айчүрөк: 

- Мен курутупмун аш бербей, 

Кулуң тойбой жүрүптүр, 

Өз колуң менен сен бербей, 

Кээдениңден өтпөсө, 

Мен бербедим бере бер! 

Чүрөк мындай дегенде, 

Ашып турган жал, жайа, 

Курсагы жок жегенге, 

Табакты түртүп зор Кыйаз, 
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Ал Гүлчоро деди эле, 

Акыйган болуп Айчүрөк, 

“Алгын, уул” дегенсип, 

Кашын серпип ийди эле. 

“Бир табактан туз татып, 

Турушсун деп жеңемдин, 

Бул арыбы турбайбы” 

Муну ойлоп Гүлчоро, 

Колуна алып табакты, 

Кол кашык бар ичинде, 

Ичкени турса Гүлчоро, 

Жерге койуп айакты, 

Жана айтты Айчүрөк, 

Жаңылап чытып кабакты: 

-Табакка куйуп тигини, 

Бошотуп бер айакты, 

Андан кийин сасык кул, 

Маа десең кемир табакты! 

Карын, карта, жал, жайа, 

Баары ошол айакта, 

Боор көпмө болду эле, 

Баарын куйса табакка. 

Түндө сойгон кысыр тай, 

Бир тарапкы казысы, 

Карчыгасы, тең жалы, 

Карын менен картанын, 

Тең жарымы бар дагы, 

Арстан тууган эр неме, 

Баарын койбой жалмады, 

Ошондон күчөп Айчүрөк, 

Оолугуп муну айтканы: 

- Ой, ой Кыйаз, ой Кыйаз! 

Келтирбе үйгө кулуңду, 

Киргизбеймин мунуңду, 

Кан менен ириң канчалык, 

Олтурган жерге куйулду! 

Алар антип жатканда, 

Сөз баштады Кутубай: 

- Күмүшбулак, Түзкерүү, 

Жылкы малга жай эле, 

Былтыр быйыл күн жаабай, 

Чөп чыкпады деги эле. 

Адырлар куурап чөбү жок, 

Тоолор кургап, суусу жок, 

Кыйын болду жылкыга. 

Челек менен чарында, 

Илебиндин кырында, 

Текестин тескей сыртында, 

Чөп калың дейт ушунда. 

Ошол жердин сырларын, 

Билген жан жок чынында, 

Конуш таап бербесең, 

Кыйын болду жылкыңа. 

Жол билген киши баштаса, 

Иш билгени башкарса, 

Төөгө жүктөп үй алса. 

Кутубай мындай айтканда: 

- Андай болсо жылкыга, 

www.bizdin.kg



Кыйын заман болбоптур, 

Арык болсо баккан мал, 

Малчыга мүшкүл толуптур. 

Жол билген киши бар болсо, 

Жол баштатып көчкүлө, 

Жол билген киши болбосо, 

Жол чардатып көргүлө, 

Кайда болсо жылкыга, 

Каралды болчу ээси ал- 

Кошо барсын Кара дөө. 

Айтып баргын Кутубай, 

Таталаң калмак Каңгайда, 

Иле бойлоп түшпөсүн, 

Жылкыны алып кетпесин, 

Тыңдуулап алып балдардан, 

Кара дөө жолду күзөтсүн. 

Уккандыр Кангай кабарым, 

Тең келбеген кылымда, 

Семетейди алганым, 

Кыйаздын малы деп укса, 

Батынып Кангай келе албайт, 

Ал оорагым бар дайын, 

Жылкычыга айтып бар, 

Күн алаар жерге жылкыны, 

Барышың менен айдасын, 

Кутубай айтат: -ээ Кыйаз, 

Эп келеби саа, Кыйаз? 

Ачык билчү жерлерин, 

Анык билчү белдерин, 

Иле, Текес турмайлык, 

Кара кырым Кангайдын, 

Ар кайдагы элдерин, 

Уйчу кулуң,-деп айтат, 

Анда кыйаз муну айтат: 

- Уйчу мында келсин, - деп, 

Гүлчорону  кычыртат, 

Гүлчорону көргөндө, 

- Көптү көргөн кул элең, 

Кеп сураймын сенден мен, 

Челек менен чарыңды, 

Илебиндин кырында, 

Кең Текестин сыртында, 

Чөп калың дейт ушунда, 

Өтө кыйын болуптур, 

Чөп чыкпай койуп жылкыга, 

Жолун билген киши жок, 

Ошол жерге барууга. 

Билесиңби белдерин? 

Көргөнсүңбү жерлерин? 

Гүлчоро туруп муну айтат: 

- Жүрбөгөн менин жерим жок, 

Көрбөгөн менин элим жок. 

Кара кырым Каңгайды, 

Таталаң дөөсү  башкарган, 

Санагы миң Калдайдын, 

Жердеген жери Турмайлык, 

Атын билем алардын, 

Алгы-берги кылышкан, 
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Катын билем алардын, 

Калдыр-кулдур сүйлөшкөн, 

Тилин билем далайдын, 

Семетей абам барында, 

Мен көргөмүн чанданын, 

Анда Кыйаз муну айтат: 

- Эби келсе, Айчүрөк, 

Кутубайга бул кулду, 

Кошуп берип жылкыга, 

Кандай болор жиберсек? 

- Кандай кылсаң андай кыл, 

Жибере бер кулуңду, 

Эмне кылсаң кылгының, 

Маа көрсөтпөй мунуңду! 

Анда Кыйаз муну айтат: 

- Ой, Гүлчоро баргының, 

Акырда ат алтымыш, 

Бирди тандап алгының, 

Бир акырда алты ат бар, 

Ал аттарга тийбегин, 

Ээр-токум токуп кел, 

Кечигип калбай бачым кел. 

Гүлчоро чыга бергенде, 

Айчүрөккө чоң Кыйаз, 

Мына мындай деди эле: 

- Ат оонаса түк кылат, 

Аш төгүлсө жук калат, 

Ушундай барса самтырап, 

Сага жаман ат калат, 

Кийимин бүтөп жолго сал. 

Угуп тургун Кутубай, 

Көчүргөндө жылкыны, 

Кеңеш кебиң элге бер, 

Ошол элге бу кулду, 

Башчы кылып койо бер, 

Жолду билет, иш билет, 

Бул билгенди ким билет? 

Бүгүн болуп мусапыр, 

Минтип жүрөт темселеп. 

Өтүп жаткан иштерди, 

Көзү менен нак көрүп, 

Болуп жаткан кептерди, 

Кулагы угуп олтуруп, 

Жалдырап-жайнап жаш Сейтек, 

Акылына толтуруп, 

Болуп турган иштерди, 

Айчүрөктөн суроого, 

Шашыла кетет жаш бала, 

Ээн болсо аз гана. 

Ордунан туруп Айчүрөк, 

Эскиси жок ал үйдө, 

Бир сыйра кийим алганы, 

Момундай кебин салганы: 

-Кийип кетсин муну кул, 

Көөнөнү кайдан табалы? 

Сейтектин башынан, 

Биз садага кылалы. 

Кутубай, мына бир сарпай, 
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Хан үйүнөн кур чыкпай, 

Кармай кеткин Кутубай. 

Гүлчорону котчу алып, 

Кутубай кетти аттанып, 

- Кутулдум кулдан ырас, - деп, 

Куткардың мени, Кыйаз, - деп, 

Айчүрөк турду “эркелеп”, 

Үйү ээн болгондо, 

Кеп сурады Сейтек: 

- Угайын сенден, эжеке, 

Айтпасаң болбойт дегеле, 

Далысы жара кишини, 

Жемелейсиң көп эле, 

Киши жок ээн жер болсо, 

Желпеңдейсиң жөн эле. 

Киши жокто эң жакшы, 

Киши барда эң жаман, 

Кайсы ишиң бул, эже? 

Бир күнү экөөң сүйлөшүп, 

Кудай берип  биздерге, 

Чоңойуп калды бала, деп, 

Айтыштыңар далай кеп, 

Аныңар кайсы бала эле? 

Жапмалабай сырыңды, 

Жана эже, айтчы чыныңды. 

Эки күндөн бер жакка, 

Кутубайды карасаң, 

Жылмаң этип күлөсүң, 

Атама карап негедир, 

Кабагыңды түйөсүң. 

Жаш чырымтал балапан, 

Кайсыныңды билемин? 

Сенин далай кебиңден, 

Атам башка окшойт деп, 

Күмөнсүнүп мен да жүрөмүн, 

Далайдан бери опколжуп, 

Токтобой калды жүрөгүм, 

Жашырбай айтчы балаңдан, 

Түп жайын иштин билейин, 

Балалык кылып бирөөгө, 

Айтып койот экен, деп, 

Болбосун менде күмөнүң, 

Ичиңде мүдөөң жүргөнүн, 

Мен да билип жүрөмүн. 

Кыйаз кирип келет деп, 

Жарадар киши экөөңдүн, 

Жайыңды толук билет деп, 

Мен сага кабар бергеним, 

Жаамды алып бергин деп. 

Эшикте туруп мен айтсам, 

Үйдө туруп билгесиң, 

Сенде бир ойдун барлыгын, 

Мен ошол күнү билгемин. 

Баштан-айак эжеке, 

Байаныңды сүйлөгүн, 

Атам Кыйаз бул болсо, 

Минтип басып жүрбөйүн... 

Атам Кыйаз дегенде, 
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Айчүрөк айтты мындай кеп: 

- Кыйаз сенден айлансын, 

Ала көөдөн акмагым, 

Көзү жокто Кыйазды, 

Ата-мата дебегин, 

Бүгүн-эртең сабыр кыл, 

Кыйазды ууга жиберип, 

Анан айтып беремин. 

Жааңды алып бергенде, 

Кыйаз үйгө киргенде, 

Кандай кылды ал сага? 

Эмне дедиң сен ага? 

- Ал кишини көргөндө, 

Сүйүнүп жүрөк күлгөмүн, 

Мени карап ал киши, 

Ээрдин тиштеп баш чайкап, 

Көзүнөн чолок жаш кетип, 

Байкадым анын күйгөнүн, 

Ушул иштен мен анын, 

Дарты барын билгемин, 

Ошондон бери карата, 

Эжемен сурап билем деп, 

Ушул ойдо жүргөмүн, 

Баштан-айак калтырбай, 

Такыр айткын билгениң. 

Деп Сейтек турганда, 

Оозун ачып эстенип, 

Көзүнө чолок жаш келип, 

Муңайып жүрөк үшкүрүп: 

- Айтпасам, чунак, болбодуң, 

Айтпас ойго койбодуң, 

Он экиге чыкканда, 

Айтсамбы деп ойлодум. 

Жериң Талас Кеңколдо, 

Элиң алаш кыргыз го, 

Курсакта келдиң чунагым, 

Көтөрө албай үч жылы, 

Байкуш эжең куурадым! 

Кеңколдо салган тамың бар, 

Төрткөлгө сайган багың бар, 

Айта албаймын атынан, 

Түп атаң элге дайын ал. 

Кеңколдо бүгүн кеңгиреп, 

Жүргөн Бакай абаң бар, 

Жакшыбы, жаман күндөбү, 

Чоң энең сенин анда бар, 

Далысы жок чолок кул, 

Гүлчоро деген абаң ал. 

Тиригиңе тик болгон, 

Өлүгүңө өк болгон, 

Өз кезинде Гүлчоро, 

Алтымыш уруу алашка, 

Ала тоодой чеп болгон, 

Далысы жок, кол чолок, 

Бүгүн мындай кор болгон! 

Атаңдын аты Семетей, 

Жыгылганын эл көргөн, 

Көмүлгөнүн көрбөгөн, 
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Атаңдын кулу Канчоро, 

Кыйаз менен биригип, 

Абаңдын кесип далысын. 

Каныкей менен Бакайды, 

Кардады элдин карысын.... 

Айчүрөк айтты калтырбай, 

Болгон иштин баарысын. 

Сейтек угуп селейип, 

Тиктеп калып делейип, 

Азуулары качырап, 

Айнектей көзү чачырап: 

-Андай болсо эжеке, 

Атанын уулу мен туруп, 

Чыдаймын кантип бул кепке?! 

Канчоро менен Кыйаздын, 

Кылбаганы калбаптыр, 

Укканда муну балаңыз, 

Муз капташты жүрөккө! 

Анда Чүрөк кеп айтат: 

-Андай эмес, каралдым, 

Алы-жайын карагын, 

Эжең менен абаңдын. 

Жылкыга барып келсем деп, 

Сен Кыйаздан сурангын, 

Сурап алып малга бар, 

Кутубайды колго ал, 

Гүлүстөн абаң анда бар, 

Жакшылап аны багынпал, 

Момунжанды таап келчү, 

Курган Чүрөк апаң бар, 

Айыкса колу Гүлүстүн, 

Өчөгүшкөн доңуздун, 

Канын чачып башын ал! 

Гүлчоронун атасы, 

Бейжинден келген киши экен, 

Эки айактуу пендеде, 

Теңдеши жок эр экен, 

Алмамбет атын дээр экен. 

Алмамбет уулу Гүлчоро, 

Адал нээт аппак көөн, 

Эмчекти бирге эмишкен, 

Ишенимдүү эр эле. 

Айыктырып албасак, 

Оңолбойт ишиң дегеле. 

Ушинтип кеңеш кылышып, 

Аракет кылып айанбай, 

Мал менен пулду айабай, 

Сакайтмак болуп Гүлүстү, 

Айчүрөк менен Сейтек, 

Эми калды жай албай. 

Күмүшбулак бет алып, 

Гүлчоро менен Кутубай, 

Далылары дүкүйүп, 

Тебетейи тегерек, 

Кере карыш төрт эли, 

Зампыйышып жөнөдү, 

Ошолордон азыраак, 

Айталы кепти биз эми. 
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Сурчабардан Кутубай, 

Түшө калып бир жакта, 

Жолун тосуп Гүлүскө, 

Сөз козгоду мындайча: 

- Арстаным Гүлүс, арзым ук, 

Арылбай келген дартым ук. 

Күмүшбулак конголу, 

Мен Кутубай болголу, 

Айлансын Кеңкол Таластан, 

Жерге көзүм тойбоду; 

Айлансын аргын, ногойдон, 

Элге көзүм тойбоду; 

Айлансын Семей төрөдөн, 

Эрге көзүм тойбоду; 

Айлансын Буурул буудандан, 

Атка көзүм тойбоду; 

Айлансын Кызыл буурулдан, 

Жылкыга көзүм тойбоду; 

Айлансын Бакай абамдан, 

Карыга көзүм тойбоду; 

Айлансын Каныш энемден, 

Энеге көзүм тойбоду; 

Айлансын сөзү Гүлүстүн, 

Сөзгө көзүм тойбоду; 

Айлансын келин Чүрөктөн, 

Кызга көзүм тойбоду; 

Керменбайдан айлансын, 

Бийге көзүм тойбоду; 

Сетертайдан айлансын, 

Жашка көзүм тойбоду, 

Агызып жашты сел кылып, 

Ушундай заман болобу?! 

Кеңколдун көрүп жер бетин, 

Жаштардын көрүп нур бетин, 

Кыздардын көрүп берметин, 

Сенин көрүп, султаным, 

Суркойонго мингениң, 

Семейдин  көрүп Кеңколдон, 

Аргынга кайра келгенин, 

Кеңколдун төшү жайылып, 

Күлө багып күлгөнүн, 

Көзүм көрүп көөн ачып, 

Өлөөр күнүм болоорбу? 

Көк Семей келбесе, 

Сейтек уулу келди, деп, 

Адырда аркар кылаңдап, 

Курбудан кулжа тарбаңдап, 

Тектирде теке каркаңдап, 

Балапан өрдөк баркылдап, 

Көлдөгү каздар каркылдап, 

Аңырлар учуп аңкылдап, 

Боз жоргоо аты алкылдап, 

Ак сакалы жаркылдап, 

Бакай баштап эл келип. 

Төрт айактуу канаттуу, 

Адам-айбан тең келип, 

Кадимкидей Кеңколдун, 

Кыз-келини теңселип, 
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Боз балдар ойноп шоктонуп, 

Жергелей тартып орто жаш, 

Төш тайанып топ болуп, 

Төрткөлдүн сазы былкылдап, 

Жай көөнүм толоорбу?! 

Кара буура, Чаткалга, 

Катарлап тигип ак үйдү, 

Чубата мамы орнотуп, 

Чубуртуп ашкан күлүктү, 

Талаага чаап кунанды, 

Талашып тарткан көк бөрү, 

Тамылжып жаткан уланды, 

Бой жасап жүргөн кыздарды, 

Акыректе чоң сөйкө, 

Алтындан чачпак сооруда, 

Ар түрлөнүп кубулган, 

Арген үндүү келинди, 

Жаакташ менен Майбулак, 

Жарашыктуу жеримди, 

Кең Тескей менен Жайылма, 

Жайыты малга кеңири, 

Буура кужур, Акташы, 

Жергенин сарыталаасын, 

Жерлээр күнүм болоорбу?! 

Ушуну айтып Кутубай, 

Жаш баладай бырпылдап, 

Мурдунун суусу шуркурап, 

Каргылданып айта албай, 

Тил бурулуп байланып, 

Канчалык үнү кубулат, 

Сөзүн улап ал кайта, 

Көзүнүн жашы куйулат: 

- Жинди болуп Чачыкей, 

Тамак берсе жебестен, 

Талашып сөөк иттерден, 

Элечек кийбей кара баш, 

Абийирин жаппай жылаңач, 

Айылга келсе ит талап, 

Көрөөр күнүм болоорбу?! 

Канчородон кеп сурап, 

Калайык журттун алдында, 

Кыл чылбыр толгоп санына, 

Далда эмес жарыйа, 

Ачык айтып баарыга, 

Бакай башын алганда, 

Жалгыз бейит атантып, 

Жалгыз жолдун бойуна, 

Какыраган корумга, 

Чычкан жүрчү коргулга, 

Көмөөр күнүм болоорбу?! 

Бакай журтка баш болуп, 

Каныкей үйгө ээ болуп, 

Сейтек элге ээ болуп, 

Гүлүстөн элге шер болуп, 

Кылган ишим шар болуп, 

Ачык көөнүм карк толуп, 

Келин-кесек, балдарым, 

Улан-ушак калганым, 
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Таласка келип таанышып, 

Өлөөр күнүм болоорбу?! 

Каркылдап кайран Кутубай, 

Туура тарткан сур чабар, 

Мингиниң деп айта албай, 

Көзүнүн жашы он талаа, 

Сакалы ылдый куйулуп, 

Өңү нечен кубулуп, 

Үшкүрүнүп турганда, 

Абасы түшүп эсине, 

Каныкей менен Бакайдын, 

Карааны көзгө элестеп, 

Асман түшүп келатса, 

Кенебеген Гүлчоро, 

Оң бөйрөгү бүлкүлдөп, 

Көзүндө жашы көлкүлдөп: 

- Кой, Кутуке, кебиңди, 

Кыскартпа эрлик демиңди, 

Беш күнчөлүк дүйнөнүн, 

Болсо да көп жабыры, 

Суу ичет алтын айактан, 

Өлбөгөн киши акыры. 

Жүр, Кутубай, бастыр, - деп, 

Жүрүп кетти Гүлчоро, 

Эзилип ыйлап Кутубай, 

Ошол жерде калыптыр. 

Бир убакта Кутубай, 

Ачып көзүн караса, 

Турган жалгыз талаада, 

Сурчабар минип чуу койду, 

Артынан жете бармакка. 

Кутубай алдын караса, 

Бара жаткан Гүлчоро, 

Калдайган кара талаада, 

Как кырк киши баратат, 

Бир, эки деп санаса! 

Көрө салып Кутубай, 

Тобо деп жака карманып, 

Жаратканга жалбарып: 

“Айкөлдөн калган кырк чоро, 

Чоро болгон турбайбы, 

Өлгөндүн баары тирилип, 

Кошо болгон турбайбы” 

Деп ойлонуп Кутубай, 

Бабединге тай айтып, 

Мазарга арнап кой айтып, 

Айылга жетип барышты, 

Алдынан чыгып малайлар, 

Кутубай атын алышты. 

Кара дөөлөп бакырып, 

Кутубай турду акырып, 

Кара дөөгө кезенип, 

Карыган койдой чакыйып: 

- Эшикте карап турбайсың, 

Эрендин атын албайсың! 

Кирбей карап турбайсың, 

Кимдин атын албайсың! 

Түнөрүп тиктеп каласың, 
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Калкалап жаның жакындан, 

Жатка кантип жагасың?! 

Эртеңкиден калтырбай, 

Элиңдин эстүү-баштуусун, 

Жашы менен карысын, 

Жыйнатып келгин баарысын! 

Ушуну айтып Кутубай, 

Эшигин ачып чоң үйдүн, 

Эр Гүлүстү киргизип, 

Эзген курут, кошкон май, 

Суусунуна тийгизип, 

Кутубайдын Зубайда, 

Наалыш кылат кудайга: 

-Аллам берген насибиң, 

Арстан сындуу баатырдын, 

Биздин үйгө кириши- 

Куттан артык мындайда. 

Муну айтып бүгүлүп, 

Ак чач болгон Зубайда, 

Жаш келиндей жүгүрүп, 

Айагы анда-мында бир тийип, 

Тигилип мейман күтүштү, 

Эртең менен күн чыга, 

Чогулуп эл турушту, 

Кыйаздын кылган өкүмүн, 

Кутубай айтып угузду. 

Шапа-шупа камдантып, 

Кырк беш үйдү көчүрдү, 

Айыл башы, мал башы, 

Арстан Гүлүс болуптур, 

Алыке менен Сатыке, 

Айылы жакын конуптур; 

Гүлчорону Кутубай, 

Кандай кылып жатат? - деп, 

Аңдуучу киши койуптур. 

Кутубай аны туйуптур, 

Көчү жөнөй бергенде: 

- Каралдым уулум Кара дөө, 

Азыраак мында туруп тур, 

Айагы кебим калыптыр, 

Атаңдан аны угуптур. 

Кыйаз айткан кеп эле, 

Баарысынын башчысы, 

Гүлчоро болсун деди эле. 

Алыке менен Сатыке, 

Ойунда жаман иши бар, 

Агарбайт алар дегеле, 

Каралдым уулум Кара дөө, 

Ал экөөнө көз салып, 

Караба да, элебе. 

Жайылуу жерге барганда, 

Гүлүстөн билге алыңар, 

Отун-сууга салбаңар, 

Мен айтканды укпайт деп, 

Кара мүртөз Кыйаздан, 

Бир балаага калбаңар. 

Кутубайдан кеп угуп, 

Кара дөө болду көөнү жай. 
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Челек менен чарынды, 

Иле, Текес - баарыны, 

Жылкысы жетип жайылды, 

Кара дөө алып кырк эрди, 

Ар күнү карап бел-белди, 

Айланып тоону жүргөнү, 

Кутубай айткан акыл, деп, 

Гүлчоронун кебине, 

Дегеле бирөө кирбеди, 

Айткан кепке кирбесин, 

Ал Гүлчоро билгени. 

Аттан аттай айрылды, 

Жан багып жүрөт Гүлчоро, 

Аралап дайым айылды. 

Жерди көрүп кызыгып, 

Барган кырк беш чогулуп, 

Такыр көөнү бузулуп, 

Тегеректеп олтуруп: 

- Кыйазга барсын чолок кул, 

Макул көрсө хан Кыйаз, 

Биз туралы алты жыл, 

Дешип булар жөнөттү, 

Чапдар бээ берип мингин, деп, 

Колдон качкан эп берип, 

Кардың ачса жегин, деп, 

Жүрө бербей сенделип, 

Кырк күндөн калбай келгин, деп, 

Самсаалап жүрүп олтуруп, 

Кыйазга жетип барганы. 

Калтырбай кепти салганы, 

Барганынан көчкөнү, 

Жатканынан копкону, 

Жайлап малды бакканды, 

Баш малчылык. минген ат, 

Баарысын тартып алганды. 

Угуп Кыйаз олтурду, 

Көрүнөөсү Гүлүскө, 

Түлкү тойут аш берип, 

Антип Чүрөк кондурду, 

Он күн жатып калганда, 

Гүлчорону чоң Кыйаз, 

Жумшады кайта барганга: 

- Алты жылы турбасын, 

Жылкынын жайын байкасын... 

Кыйаз антип жатканда, 

Ойноп турган Сейтек: 

-Баатыр Кыйаз атамсың, 

Ишенбейсиң балаңа, 

Ошонуңа капамын, 

Малды кулга тапшырып, 

Кантип чыдап жатамын?! 

Уруксаат бер, барайын, 

Жери жайлуу кең болсо, 

Жылкыны багып жатармын, 

Ар качан сага айтаармын, 

Жайсыз болсо барган жер, 

Малды айдатып кайтамын. 

Кошуп бергин чолокту, 
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Ат бактырып алайын, 

Кежирлик кылса чолокко, 

Көп кордукту салайын. 

Ар иш келет колумдан, 

Так өзүңдөй балаңмын, 

Баргының деп айта албай, 

Чүрөктөн чочуп бир жагы, 

Барба деп ачык айта албай, 

Турганда Кыйаз калтаңдай, 

Гүлчорого Сейтек: 

- Аттан бирди алып кел, 

Ылдамыраак жетелеп, 

Бастырамын эртелеп, 

Анда Чүрөк кеп айтат: 

- Кой, Сейтек чунагым, 

Боло элексиң жаш толуп, 

Мал багуучу убагың.... 

- Жообуңду берчи, атаке, 

Эжемдин кеби кеп эмес, 

Анча-мынча иш үчүн, 

Балалык кылчу мен эмес, 

Деп Сейтек айтканда, 

Унчукпай Кыйаз калды эле, 

Ал Кыйаздын ичинде, 

Далай акыл бар эле: 

Гүлчорого баланы, 

Кошуп берип каламбы? 

Хан Ысмайыл, Түмөнбай, 

Ал экөөнүн бирөөнө, 

Алып кетип жүрбөсүн. 

Бул баладан мурдатан, 

Бар эле мунун күмөнүм, 

Жалгызекке барбасын, 

Жайын айтып калбасын. 

Кан ичме дейт Жалгызек, 

Чоң калбаны салбасын. 

Барба десем жылкыга, 

Барамын деп болбосо, 

Анда кандай кылармын?” 

Акыл ойлоп калганда, 

Айчүрөккө Сейитек, 

Азарланып айтат кеп: 

-Айласы жок атамдын, 

Сенде окшойт, кеп-кеңеш, 

Сен толгоону салбасаң, 

Атам буга жок дебес! 

Атамдын аман чагында, 

Алдымда атым барында, 

Элди таанып, жер көрүп, 

Ээ болойун малыма. 

Айалуу бала мен болдум, 

Айап экөөң не болдуң?! 

Ушул сапар жылкыга, 

Барбай деле койбоймун! 

Тур, чолок кул, ат току! 

Ат токусаң бат току, 

Сейтек антип айтканда, 

Ала келген Таластан, 
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Койчапдарды токуду, 

Кошо келген ат менен, 

Гүлчоронун токуму. 

Айчүрөк айтат Кыйазга: 

- Ээликтирбей уулуңду, 

Тил алдырсаң болбойбу, 

Кыш-кыроо суук чилдеде, 

Буту-колу тоңбойбу? 

Туушун тууйт баланы, 

Тетири бүтсө кыйалы, 

Эненин эмне абалы, 

Кара мүртөз жел өпкө, 

Как өзүңдү тартыптыр, 

Чоңойгон сайын бу балаң, 

Түйшүгүм менин артыптыр! 

Койчапдар минип чунагың - 

Тогуз жашта Сейтек, 

Кылчайып артын карабай, 

Гүлчорого кошулуп, 

Бастырып кетти жайма-жай, 

Абасы менен кетти деп, 

Айчүрөктүн көөнү жай, 

Бастырып жөнөй бергенде, 

Кыйаз карап турду эле, 

Аркасынан жер чаңдап, 

Бурулгуй түшүп жоголуп, 

Алдынан кызыл от күйдү, 

Кичинектен чоңойуп. 

Тогуз жашта Сейтек, 

Опол тоодой зоңкойуп, 

Минген аты Койчапдар, 

Эркечтенип койкойуп, 

Андан башка көп неме, 

Элестеп көзгө көрүнүп, 

Ындыны өчүп Кыйаздын, 

Көңүлү кетти бөлүнүп. 

Буларды көрүп зор Кыйаз, 

Арбайып тиктеп калганда, 

Байкап турса Айчүрөк, 

Улутунуп алганда, 

“Каапырдын көзү тийет, - деп, 

Же жибербей жылкыга, 

Кайтарып алып келет” - деп, 

Сыр алдырбай Айчүрөк, 

Алаксытып айтат кеп: 

- Жүрү, Кыйаз, үйгө кир, 

Бута атым буруу айрылбай, 

Дегеле жаман көнүпсүң, 

Талаа түзгө бастырып, 

Ошентип жүрүп көнүксүн. 

Деп жеңинен тартты эле, 

Чүрөктүн көөнүн кыйа албай, 

Үйгө Кыйаз басты эле. 

Гүлүскө жандап Сейтек: 

- Чарынга барбай, абаке, 

Күмүшбулак баралы, 

Иледеги жылкыны, 

Айдатып келе калалы, 
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Бекер таап албайлы, 

Бөөдөсүнөн калбаны. 

Өлгөнү өлүп бул малдын, 

Өлбөгөнү калбайбы, 

Тирүү болсо алтын баш, 

Мал табылбай калаарбы? 

Эл ичинде, абаке, 

Айрыкча Кыйаз бар үйдө, 

Өөдө, төмөн кеп айтып, 

Осолдук кылдым мен сизге, 

Антпегенде амал жок, 

Мен кичине, сен чолок, 

Айнек көз турса жумулбай, 

Айгине болот акыры, 

Агы менен карасы, 

Адал-арам арасы. 

Жүрүпсүңөр нечен жыл, 

Мен жетимди күймөлөп, 

Жүргөнүңөр чын болсо, 

Күмүшбулак жетели, 

Алике менен Сатике, 

Кендирин иттин кесели. 

Кутубайды табалы, 

Үй көтөртүп алалы, 

Күн алыс бээден жаралы, 

Антип жанды багалы, 

Алладан ажал жетпесе, 

Абаке Гүлүс, өзүңдү, 

Айыктырып алалы. 

Таластагы дартууга, 

Көп кечикпей баралы, 

Сагынып жүргөн энемдин, 

Зар болгон айаш атамдын, 

Жүрөк черин жазалы. 

Андан калган туугандын. 

Биз үчүн бушман кылгандын, 

Көөнү толсун жай болуп, 

Жатып калсын жайкалып, 

Кеңкол, Талас жай болуп, 

Тарайып жатып калышсын, 

Санаганы жам болуп. 

Мына ушинтип барбаңдап, 

Кеп салып келет Сейтек, 

Кеби ташты эритет, 

Ичинде келет Гүлчоро: 

“Тил жазыктуу болбосун, 

Адам болот экен” деп. 

Анда Гүлүс мындай дейт: 

- Жобураган жаш бала, 

Калтырдың мени санаага, 

Ушунун баарын кыдыртып, 

Үйрөткөн киши ким сага, 

Аба дейсиң, не дейсиң? 

Абаң сенин ким эле? 

Сагынган энең ким эле? 

Зар болгон атаң ким эле? 

Таласты качан көргөнсүң? 

Көрбөсөң качан уккансың? 
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Жаш бала сендей болобу, 

Канча жашка чыккансың? 

Кыйаздын уулу сен болсоң, 

Чолок уйчу мен болсом, 

Сөзүңдүн турат кыйгачы, 

Байатан бери ойлосом, 

Айтып жаткан арзыңды, 

Анык угаар кишиң ким? 

Бушмандуу киши ким эле? 

Тегине жетип түшүнүп, 

Билбедим сенин ишиңдин. 

Гүлчоро мындай дегенде: 

-Бышыктап, абаң, сурайсың, 

Билмемиш болуп турасың, 

Кепке салып уулуңду, 

Кайда кеткен уйатың? 

Угуп тургун, абаке, 

Мен Сейтек кубатың. 

Атабыз айкөл шер Манас, 

Жерибиз Кеңкол, чоң Талас. 

Атамдын аты Семетей, 

Канчоро капыр кас болуп, 

Аны сайган найзалап, 

Кыйаз чапкан балталап, 

Абаке, кесип кечириң, 

Алыптыр малды бүт талап, 

Хан болбоптур Таласка, 

Канчоро доңуз чалкалап! 

Олуйа Бакай зор экен, 

Элге дайын ол экен, 

Күндө уруп талкалап, 

Төө бактырып койуптур, 

Карыганда унаасыз, 

Жөө бактырып койуптур! 

Чоң энем аты Каныкей, 

Торпокчу кара күң кылып, 

Башына балаа түн кылып, 

Эмип кетсе кокустан, 

Сабаптыр күндө жүн кылып! 

Сениң жарың Акбала, 

Тууганы экен угушта, 

Суу көтөрсө челекке, 

Томолото койот дейт, 

Чачыкей деген суу куйса, 

Таластагы калгандар, 

Карылыкта дейт ушунча! 

Алакандай кыргызды, 

Канчоро капыр бага албай, 

Күндө алым алат дейт, 

Кайтып элден уйалбай, 

Бийлери ыйлап жүрөт дейт, 

Үй башынан жыйа албай. 

Ар качан угам кабарды, 

Бийдин бири Сетер тай, 

Күндө бирден ыйлайт дейт, 

Көзүнүн жашын тыйа албай. 

Атактуу чечен Ажыбай, 

Албан элге даңы бар, 
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Андан калган тукуму - 

Бушмандуу кишиң Керменбай, 

Керменбай ага баш болгон, 

Аргын кыргыз элим бар, 

Жетимдикке жеңдирбей, 

Жетиле турган жерим бар, 

Абам Гүлүс белим бар, 

Эми менден күмөнсүп, 

Айланайын абаке, 

Эминеден шегиң бар?! 

Акылдуу болсун уулуңар, 

Акыл айтып насаат бер, 

Күйүп жүрүп көрдүңөр, 

Тогуз жылга толуптур, 

Мен Сейтек  муунуңар, 

Дагы сынап суроочу, 

Абакең кайсы кебиң бар? 

Ушуну айтып жаш бала, 

Жалооруп турду Гүлүскө, 

Көзүнүн жашын имерип. 

Күлөмүн деп Гүлчоро, 

Күлө албай ыйлап жиберип, 

Отко салып түтүнсүз, 

Аманат жанды ошондо, 

Чокко салып жиберип, 

Сакалын сылап баш буруп, 

Кучактай алды баланы, 

Колун сунуп имерип: 

- Ач төшүңдү, чунак! - деп, 

Айбалкайдан бир жыттап,- 

Тулпардан чыккан бурагым, 

Туугандан калган туйагым, 

Өлбөскө бүткөн чунагым, 

Өчпөскө күйгөн чырагым, 

Кыйаз келе жатат, деп, 

Атын айтпай кузгун деп, 

Ошол айткан кептериң, 

Так бүгүнгө эстедим. 

Үй артынан көргөндө, 

Өпкөмдөн демин баса албай, 

Өкүрүп ийе тас калдым, 

Ээрдимди кесе тиштенип, 

Башымды, бала, чайкадым, 

Жымың этип күлгөнүң, 

Так абамдын өзү деп, 

Ошол күнү байкадым. 

Суркойончо  мал болбойт, 

Суурултуп минсе буудан да, 

Атаң менен турганда, 

Канды суудай чайкадың, 

Эки далым тең кесип, 

Бүгүн кагылып калды шайтаным! 

Энеңен угуп сүйкүм сөз, 

Үмүт кылып сени деп, 

Кыйаздын уйун кайтардым, 

Байатан берки кеп менен, 

Жүрөктө күйгөн жалындын, 

Эпкинин бир аз кайтардың, 
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Кулагың түшүп тыңшап ал, 

Эми сага айтаарым. 

Баргандан баштап айылга, 

Мени менен жатпагын, 

Унчукпасаң унчукпай, 

Сылап сыйпап сыйдалап, 

Жакшы кепти айтпагын. 

Жедигер эли бүт душман, 

Алыке менен Сатыке. 

Баардыгынан күч душман, 

Аларды жакшы байкагын, 

Мен Кыйаздын уулу деп, 

Бирөөгө камчы чаппагын. 

Толбосо сенин көөнүңө, 

Башка айтып өзүнө, 

Алике менен Сатике, 

Хан Кыйазга жумшагын, 

Өкүмү бар колунда, 

Канын Кыйаз чайкасын. 

Токто сарт келет соодагер, 

Момунжан келет илегер, 

Көбүрөөк барган кишини, 

Көзүң менен байкагын, 

Мен жатаармын ал жерде, 

Күндө балам,  барбагын. 

Алпарып берсең көрүнөө, 

Жек көрүнөр ошондо, 

Жедигердин көзүнө, 

Кулуңду бер деп сураткын, 

Токто сарттын өзүнө, 

Балалык кылып, чунагым, 

Чаң жолотпой өзүңө. 

Алике менен Сатике, 

Алмак-салмак экөөнүн, 

Коппой жаткын төрүнө, 

Үйүндө туруп киргизгин, 

Казбай туруп көрүнө. 

Жез кемпирдин жети уулу, 

Бастырып келбейт бул жерге, 

Билсе да болуп билмексен, 

Жата берет үйүндө. 

Чөптүн кени бул жерде - 

Күмүшбулак керүүдө, 

Чөбү жок куурап калды, деп, 

Жалган айткан Кутубай, 

Мени алып келүүгө, 

Жалган кылбай айтканын, 

Жылкы айдаткан Илеге. 

Күмүшбулак керүүдөн, 

Илегенин жери кең эмес, 

Жайлоосу тарлык кылбаса, 

Текесчелик деги эмес. 

Акылдуу киши Кутубай, 

Жакын болот, жат болот, 

Жүрө бергин кам кылбай. 

Купуйа сөзгө бышык бол, 

Жаштык кылып унутпай. 

Тоо салкыны суук бар, 
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Ойу ылымта жылуу бар, 

Душман десең тоону айтып, 

Тууган десең ойду айтып, 

Өз дегенде солду айткын, 

Жат дегенде оңду айткын, 

Маңдайлашып олтурсаң, 

Оң тарабың сол келет, 

Сол тарабың оң келет. 

Сергүүлүк менен чоңойгун, 

Ага берсин душмандын 

Көзүнөн жашы себелеп. 

Күйгүзүп сүйлө тууганга, 

Түбүндө болот күйгөндүк, 

Күлдүрүп сүйлө душманга, 

Түбүндө болот тамырын, 

Туйгузбай туруп кырк кандык. 

Алты конуп жол жүрүп, 

Күмүшбулак келишти, 

Кутубайдай абама, 

Саламдаша кетем, деп, 

Бура тартып Сейтек, 

Ага салам бериши. 

Алик алып саламга, 

Камындырбай Кутубай, 

Катуу айтты балага: 

- Келипсиң тууна эл издеп, 

Күмүшбулак жер издеп, 

Текестеги чолок кул, 

Кайда жүрөт темтеңдеп? 

Экөөң бирге келдиң, деп, 

Далай сырың билдиң деп, 

Туйунтуп айткан кеби го, 

Ушундай айткан кебиме, 

Ак киши деп Кутубай, 

Жедигер жүрсүн деди го. 

Алыке менен Сатыке, 

Алдың кабар угуптур, 

Сейтек кимге конор?-деп, 

Ики-дики туруптур. 

Той бергенде көп элге, 

Кыйаз айткан күмөн кеп, 

Кыйаздын кебин өткөрбөй, 

Кутубай койгон жемелеп. 

“Жедигер болсо тукуму, 

Боору тартып тура албай, 

Бизге келет Сейтек, 

Аргындан болсо асылы, 

Боору тартып баса албай, 

Жатып калат Сейтек” 

Кыраакы киши кептенип, 

Минтип булар айтат кеп. 

Булар минтип жатканда: 

- Кайыр эмесе, Кутубай, 

Алыкенин айлына, 

Мен ошондо барам, - деп, 

Кооп басты Сейтек. 

Гүлчорого кылчайып: 

- Дампаңдабай чолок кул, 
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Таласыңдын айлы экен, 

Сен ушунда калгын! - деп, 

Кутубайга бурулуп, 

Жана айтты мындай кеп: 

- Киши жумша Кутубай, 

Кара дөөгө барсын,-деп, 

Күмүш булак күр экен, 

Көк катыт чөбү сүр экен, 

Айдап келсин жылкыны, 

Жүрө бербей ал жерде, 

Текестин жери сонун, деп. 

Угуп жүрөм Текести, 

Тоң кемирип кышкысын, 

Жылкы карып калат дейт, 

Ар кандай бээни мактаса, 

Он ашырып туубайт дейт. 

Алике угуп бул кепти: 

“Акылы толук экен, - деп, 

Таластыктын ич сырын, 

Айтпай-дебей билди” деп, 

Арсаңдап күлүп сүйүнөт. 

Сатикеси салпактап, 

Этек-жеңи далбактап, 

Биздин кепти айтты, деп, 

Жерге батпай барбактап, 

Алыке менен Сатыке, 

Катар чуркайт дардактап, 

Кутубайдан аттанып, 

Гүлчоро кебин жатка алып, 

Сейтек кетип баратат. 

“Бөрү алгандын баласы, 

Тир жебей түлкү алат” деп, 

Ошол үчүн эл айтат. 

Байламта жок түйүнсүз, 

Кепти такыр ал айтпайт, 

Алыке менен Сатыке, 

Катар экөө күтүнүп, 

Алдынан тосуп түшүрүп, 

Салам айтып сактанып, 

Салган куштай таптанып, 

Көргөн адам таң калат, 

Жаш Сейтек залкайып. 

Катындары жүгүрүп, 

Чөйчөгүнө суу алып, 

Улагын мууздап жарышып, 

Садагасын кагышып. 

Айландырып башынан, 

Чөйчөктө сууну чачышып. 

Ак үйдөн эшик ачышып, 

Алике менен Сатике, 

Сейтекке жабышып, 

Олтурса орун салышып, 

Копсо тура калышып. 

Кол куушуруп турушту, 

Кош колдоп кызмат кылышып. 

Айдатып кел, деп жылкыны, 

Кутубайга айтты, деп, 

Бизди айап калды, деп, 
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Акылы терең экен, деп, 

Баланы таасын кылышты. 

Катын-эркек, кары-жаш, 

Баардыгы бирге аралаш, 

Туш-туштан келип чогулуп, 

Айылга толуп сагаалап, 

Элдин баары энтеңдеп, 

Жедигер калды темтеңдеп, 

Акылга дыкан Кутубай, 

Өзү жаткан чоң үйгө, 

Гүлчорону киргизип, 

Кирсиз көйнөк кийгизип, 

Жаңылап бээни сойдуруп, 

Адамга керек тамагын, 

Алдына үзбөй койдуруп, 

Гүлүстү турат тойдуруп, 

Таң эрте туруп Кутубай, 

- Сейтек айткан сөзү, - деп, 

Жылкыны айдап келгин,-деп, 

Киши барбы айылда? 

Текеске барып келсин,-деп, 

Элден сурап жатканда, 

Гүлчоро айтат мындай кеп: 

- Эби келсе Кутуке, 

Мен барайын Текеске, 

Арам өлгөн сур атты, 

Жылкычы кармап минбесин, 

Канча жылы кур болгон, 

Боор этине кан уйуп, 

Боло албай калып жүрбөсүн. 

Айбандар кармап минбесин. 

Бук болуп калган сойулгур, 

Тоңкочуктап ээленсе, 

Бүктөй кармап камчыны, 

Чокуга тартып ийбесин, 

Күүсү жанат күлүктүн, 

Кулактын түбү дыңдоокко, 

Камчынын учу тийбесин. 

Эркин жатып ээн өскөн, 

Эрте жатып кеч турган, 

Кымыз ичип шерне жеп, 

Өз мейлинче мар болгон, 

Элүү күндөн калба, деп, 

Айткан кеби ал болгон,  

Кара дөө баатыр ал күнү, 

Ошол жерде жок болгон. 

Кыйазга барып келдим деп, 

Жыла басып барайын, 

Кутубайдын кеби деп, 

Кара дөөгө туйгузуп, 

Жөнү менен айтайын, 

Айдап жүрүп болукушуп, 

Абдан майып болбосун, 

Сур койонду зар кылбай, 

Башкаларга кар кылбай, 

Өзүм алып келейин. 

Кутубай айтат мындай кеп: 

- Бар дебесе Сейтек, 
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Кандай киши Гүлүстөн, 

Сени жумшап күч жетет? 

Жок шылтоону таппайбы, 

Ойноо бала Сейтек, 

Оролтуп камчы чаппайбы, 

Төрт тал сыймык башымдан, 

Эл ичинде качпайбы?! 

Олойтуп көздү ойбойбу, 

Оорутпай туруп сойбойбу? 

Көңүлүн тынбай жатыпсың, 

Көркөм күлүк сур аттан, 

Мине албас кармап жылкычы, 

Барган элден мен айтсам, 

Кармап алып суутуп, 

Жетелеп алып келсин, деп, 

Сейтек айтты деп айтсам. 

Кутубайга Гүлчоро: 

- Бул сөзүңдө жалган жок, 

Бөйпөйлөгөн адамдар, 

Балага салат кызыл чок, 

Болбос болсоң Кутуке, 

Сейитекке айтып кел, 

Конуп калбай кайтып кел. 

Эм алып Гүлүс кеңешин, 

Эртелеп Куту жөнөдү, 

Ажыз болгон Гүлүстүн, 

Абалын эми көрөлү, 

Кутубайдын алганы, 

Ак чач болгон Зубайда, 

Казан-айак карматпай, 

Келин-кесек, кыз-кыркын, 

Жаңы өспүрүм жубанга, 

Айагы менен тик туруп, 

Арстанга кылып кызматты, 

Астынан ашын кемитпей, 

Бекер киши киргизбей, 

Жоолуктап кармап идишти, 

Арстан Гүлүс кармаган, 

Айакка колун тийгизбей, 

Күтүп турат Зубайда, 

Тилек кылат Гүлүстөн, 

Жалбарып жалгыз Кудайга. 

Барып түштү Кутукең, 

Сейтек турган айылга. 

Алике менен Сатике: 

- Кел, Кутуке, келгин, - деп, 

Келчү эмес элең биз жакка. 

Кышы менен жайында, 

Не жумуштап келдиңиз, 

Эми биздин айылга? 

Жооп берди Кутубай, 

Тынары турса жанында, 

Кутукеңдин көөнү жай: 

- Алыке менен Сатыке - 

Короолош конгон эки бай, 

Айып болуп калдыбы, 

Айлыңа келсе Кутубай? 

Учураша келгемин, 
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Айлыңда хандын уулу бар. 

Бөлөктүгү курусун, 

Не келдиң деп тергектеп, 

Кээкер менен турушуң? 

Алыкеси кержейип, 

Кекеңдеген неме элең, 

Сатикеси туйт десе, 

Талоочу иттин бири эле, 

Айрыкчасы Жедигер, 

Эркин сүйлөп көөнү өсүп, 

Болуп алган эл эле. 

Аликеси оолугуп, 

Сатикеси жулунуп, 

Катар экөө ормойуп: 

- Ой, Кутубай, не дейсиң? 

Олжо алып келсек да, 

Сакалдуу киши экен деп, 

Айаганды билбейсиң! 

Оолугасың шүк эле, 

Не келдиң десек кекерлеп; 

Алдыңан тосо барамбы, 

Сары улагым жетелеп, 

Же садага чапсам бекен деп?! 

Сейтек менен ордодон, 

Алты түнү бир конуп, 

Аны менен келдим деп, 

Чыйрак сүйлөп калыпсың, 

Кутубай кул, тепеңдеп! 

Кайда кеттиң кармагын, 

Токмоктогун тебелеп! 

Алыке менен Сатыке, 

Алкы-шалкы болгондо, 

Сейтек айтат ошондо: 

- Ээ Кутубай агабыз, 

Жылкыга киши кеттиби? 

Тынык болсун санааңыз, 

Сейтек менен Кутубай, 

Жанаша турса сүйлөшүп, 

Аликенин кулдары, 

Ач билектен ала албай, 

Сатикенин кулдары, 

Этектен сүйрөп бара албай, 

Ыкыс берип турганда, 

Кутубай сүйлөйт момундай: 

-Хан баласы карагым, 

Жүрөккө кан, билекке 

Күч берүүчү медерим, 

Тыным болбойт кулдарда, 

Карап турар киши жок, 

Түндөсү тулпар сууганда; 

Гүлчоро кулду жибердим, 

Жылкыны кайта кууганга. 

Жаш Сейтек ошондо: 

“Суркойонду абакем, 

Суутат экен” деп билди. 

- Кулдун иши ошол, - деп, 

Кыйыштырып урутун, 

Жылмасынан эп күлдү. 
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Бардасы башка баланын, 

Жүзүн киши көрбөгөн, 

Көзү көргөн каранын, 

Обдулуп турган тигиге, 

Эми айткан кебин карагын: 

- Алике менен Сатике - 

Эки чыйрак келгиле, 

Эчтемени элебей, 

Кулдарыңды тукуруп, 

Кармап ургун дедиң, ээ?! 

Кутубайды урасың, 

Эртең келсе кара дөө, 

Анда кандай кыласың? 

Атырылган Кара дөө, 

Чыгарбайбы жыласың! 

Алыкеси кеп айтат: 

- Ой, Сейтек! - деп айтат, 

Атаң Кыйаз маа айткан, 

Кыйгачтанса таластык, 

Айабай саба деп айткан, 

Күч болгон менен Кара дөө, 

Кыйшаң-куйшаң кыла албайт, 

Айткан кептен жыла албайт. 

Кылып калса непада, 

Күмүш булак жеринде, 

Кайгулчу болуп тура албайт. 

Ийри айтсам, түз айтсам, 

Кебимди Кыйаз жыра албайт! 

Сатикеси албындап, 

Айкырды үнү каргылдап: 

- Алыкенин кеби чын, 

Билип койгун, ой, бала! 

Ханыбыз биздин зор Кыйаз, 

Сүйгөнүңдү кылгын деп, 

Бизге берген убада; 

Биз да кызмат кылганбыз, 

Таластагы чабуулда! 

Канчоро болуп азгырып, 

Семетейди сойгондо, 

Гүлчоронун далысын, 

Кечирин кесип ойгондо, 

Алыке менен Сатыке, 

Жагынганбыз ошондо! 

Каныкей, Бакай, Чүрөктү, 

Биз көчүрүп келгенбиз, 

Чечекейге атуучу, 

Кептен жазбас мергенбиз, 

Чачыкейди той кылып, 

Канчорого бергенбиз, 

Канчоро менен Чачыкей, 

Хан Кыйазга тапшырып, 

Өрнөк алып келгенбиз.. 

Алайа тиктеп Сейтек: 

- Сүйлөбө болду, бокту жеп! 

Таласты кандай чаптың деп, 

Сураганда деги  жок, 

Мага айтып бергин деп, 

Бар, Кутубай, үйүңө, 
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Кулдун өзүн жибергин, 

Текестеги жылкыга, 

Менден сөздү айтып бер, 

Айдар жылкы минер ат, 

Кара дөө деген уулуңа! 

Алике менен Сатике, 

Эртең көчүп барышсын, 

Айылдаш бирге конгула, 

Кеңеште бизде болгула! 

Эртең менен эрте көч, 

Тарт Койчапдар, Алике, 

Камчы менен көрпөчө,  

Алып келгин Сатике, 

Бүгүн барып турайын, 

Мен үйүңө Кутуке, 

Башыңды алып кан ичем, 

Кыңк эткен болсоң бириңер! 

“Тиги турган Сейтек, 

Өзүңдөй кара мүртөз” деп, 

Айткан Чүрөк жеңеңер. 

Бириңди бириң саба деп, 

Бакан сүйрөп турушуң, 

Ушул кайсыл кебиңер?! 

Орунсуз жерден чыр  тапсаң, 

Ошонуң башың жедиңер! 

Деп Сейтек күркүрөп, 

Оозунан чыккан буусуна, 

Үзүк-туурдук желпинет. 

Толкундуу үнү угулуп, 

Осолдук кылсак өлдүк, деп, 

Алике менен Сатике, 

Заманасы куурулуп, 

Кыйыктуу угуп кыйла кеп, 

Күч келип кара жанына, 

Тер акты бойдон чуурулуп. 

Сейтек кетти аттанып, 

Кутубай калды ичинде, 

Жерге сыйбай мактанып. 

Алыке менен Сатыке, 

Жай көчкөндө жайлоого. 

Кыш көчкөндө кыштоого, 

Таластык эркек-катыны, 

Баары калбай баруучу, 

Эркектери төө комдоп, 

Атын кармап токумдап, 

Катындары үй чечип. 

Казан-айак жуучу эзип. 

Ободо кийиз күбүшүп, 

Баары жүгүн артуучу, 

Канча болсо келген эл, 

Калбай бирге баруучу. 

Жаңы журтка барганда, 

Үйүн тигип, саанын саап, 

Чай кайнатып, нанын жаап, 

Катындар ана кайтуучу, 

Унчукпаса кете албай, 

Салып жатаар төшөк жок, 

Томолонуп жатуучу, 
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Эрлеринин кылганы, 

Отун алып, бээ байлап, 

Азандан туруп кой санап, 

Эшиктин алдын тазалап, 

Көп жумушчу болуучу, 

Эркек-катын аралаш, 

Кылган иши мына ушу, 

Алике менен Сатике, 

Мындай чоңдор болуучу. 

Адатынча баштагы, 

Таластыктын айлына, 

Кабар кылып койушту, 

Таластан келген байкуштар, 

Катын-эркек аралаш, 

Короого келип толушту, 

Алике менен Сатике, 

Үй-бүлөсү - баарысы, 

Чойулуп араң кобушту, 

Салтанат менен бир далай, 

Кутубайдын үстүнө, 

Көчүп келип конушту. 

Отун алып от жагып, 

Казан асып суу алып, 

Катын-эркек аралаш, 

Көп киши жүрөт чубашып, 

Байкап турат Сейтек, 

Сыртынан буга көз салып. 

Кутубай камын кылыптыр, 

Тай семизин жыгыптыр, 

Алике менен Сатике, 

Үй-бүлөсүн калтырбай, 

Үйүнө баарын жыйыптыр, 

Таластан келген байкуштар, 

Өз ишин кылып туруптур, 

Айакка куйуп кымызын, 

Кош колдоп барып Кутубай, 

Аликеге сунуптур, 

Башка киши сунду эле, 

Сатике албай далайга, 

Жалдырап айак турду эле, 

Таластан келген олжого, 

Курган эл мында муңдуу эле, 

Оолукма бала Сейтек, 

Ошондо кудай урду эле. 

Алгыр бүркүт кептенип. 

Салып таштап кабакты, 

Айак сунган адамды: 

- Алпар ары айакты, 

Жыйнап алгын ар жакка, 

Дасторкон менен табакты! 

Ал аңгыча капыстан, 

Бирөө айтты кабарды: 

- Коросон жаккы туу белден, 

Көрдүк,-деп,-эки караанды, 

Четтегилер жиберген. 

Алике менен Сатике, 

Кеңеш кылып койушкан, 

Кутубайды баш кылып, 
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Таластыкты жумшады. 

Сейтек анда муну айтты: 

- Алике менен Сатике, 

Коросон жактан жол чалып, 

Баруучу кишиң ким эле? 

Алике менен Сатике, 

Жабырашып кеп айтты, 

Жамаштырып тим эле: 

- Кутубай өзү баш болуп, 

Таластык барсын деп айтты, 

Жедигерден бир киши, 

Эл четине барбасты, 

Муну укканда Сейтек, 

Өкүмдүгүн карматты: 

- Таластык түгөл кеткенде, 

Ким сунат сага айакты?! 

Отунуңду ким алат? 

Төөңдү комдоп, жүгүңдү 

Жүктөөргө, киши жок калат! 

Эрлери кетсе жол чардап, 

Кыздары кармап казанды, 

Катындар отун алабы?! 

Жедигердин элдери, 

Катының казан кармаса, 

Көөсү жугуп калабы?! 

Катын-эркек бүлөңөр, 

Колун сууга малабы? 

Ушул кылган ишиңер, 

Бир кудайга жагабы?! 

Өзү куйуп аш ичсе, 

Арам болуп калабы?! 

Эмгеги мындай күч турса, 

Эл четине жиберсең, 

Эрегишсе сен менен, 

Кишибиз деп эрте өлгөн, 

Айдап алып бар малды, 

Качып кетип калбайбы?! 

Жалгыз көздүн Сарыбай, 

Коросондон ар жагын, 

Койбой баарын бүт алды, 

Ошого барып албайбы?! 

Кутургурду бул кезде, 

Жыйырмаларда деп угам, 

“Айрылып калса бүт малдан, 

Намыстан Кыйаз барбайбы, 

Жаланып турган Сарыбай, 

Кыйазды байлап албайбы, 

Жедигер бизге калбайбы” 

Бирөөң вазир, бирөөң хан, 

Ойуңда ушул турбайбы?! 

Каракчыга жол берип, 

Бөрүгө койду кайтартып, 

Силерди кудай урганы! 

Таластык жаткын үйүңдө, 

Талаага чыкпа дегеле, 

Тирсегиңен шиш менен, 

Талга илем жөн эле! 

Таластан келген элдердин, 
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Катын менен баласын, 

Алыке менен Сатыке, 

Үйүңөргө киргизбе, 

Уу бербейби тим эле, 

Ким бергенин ким билет, 

Түз болосуң шүк эле! 

Алмадай баштын мээси бар, 

Азып-тозуп жүрсө да, 

Ушул элдин ээси бар. 

Кошойдун уулу Жалгызек, 

Элүүгө жашы чыга элек, 

Эти жеңил кагалез, 

Өтө шайдоот чабандес, 

Жолборс жүрөк, таш билек, 

Коркпой турган немедей. 

Чүрөктү Кыйаз алаарда, 

Чылпылдактан хандарды, 

Жибербей алып кетиптир, 

Бузасың элди неге?-деп, 

Кимиңдин алың жетиптир?! 

Ошого булар барбайбы, 

Оорагын айтып Манастын, 

Жашооруп туруп албайбы. 

Жайылданса Жалгызек, 

Жарды-байың  ылгайбы? 

Кысылып жүргөн Таластык, 

Кыйаздан жаман кылбайбы, 

Тура бербей бул жерде, 

Коросон жолун карайлы, 

Таласка барып чабуулга, 

Олжо катын баласы, 

Так он жашка чыкканча, 

Чаңкаган жүрөк кана элек, 

Кир болгон кийим чече элек, 

Чайкалып сууга сала элек, 

Чабышка минген күлүктөр, 

Азыр чөптөн чала элек. 

Кыйналып турган кезиңер, 

Коросондун жолуна, 

Жаштык кылып жалтанбай, 

Жортуулчу болсо апкаарбай, 

Барып келет иниңер. 

Койчапдар кайда жетелеп, 

Жедигер басаар пейли жок, 

Таластык, алып келиңер, 

Он жылы болду жүрдүңөр, 

Силердин болду жериңер, 

“Кимдин жерин жердесең, 

Ошонун ырын ырда” деп, 

Барго айткан кебиңер. 

Бүгүндөн баштап таластык, 

Корголобой дөөлөргө, 

Койондуу колот, чоң керүү - 

Күнгөйгө көчүп кетиңер, 

Жат менен өздүн арасы, 

Айрым болсун жигиңер. 

.Ушундайча күпүлдөп, 

Сейтектин айтканы, 
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Насаатпы, кекерби? 

Кайсы экенин билинбейт, 

Таластык эмес жедигер, 

Этек-жеңи дирилдеп, 

Сакал менен муруту, 

Тал-тал болуп бириндеп, 

Таластыктан жан калбай, 

Көчүп кирди дирилдеп. 

Алыке менен Сатыке, 

Тоңкочуктап бүгүлүп, 

Эси чыгып бүжүрөп, 

Бити батпай көйнөккө, 

Кутубай турат күлүңдөп. 

Түпкүлүгүн түшүнбөй, 

Келин-кызы Таластын, 

Эркектери Алаштын, 

Жедигердин айлынан, 

Бөлүнгөнгө сүйүнөт, 

Эки-экиден Жедигер, 

Сөйлөшүп жүрөт күбүрөп: 

“Айтса-айтпаса ырас кеп, 

Уу чылап берсе ким билет? 

Чардаган болуп эл четин, 

Кутубайдын Кара дөө, 

Кошойдун уулу Жалгызек, 

Баары келсе ким билет? 

Айдап алып бар малды, 

Жалгыз көздүн кутургур, 

Ага качса ким билет? 

Алике менен Сатике, 

Тим эле жүргөн турбайбы, 

Кымыз ичип, этти жеп, 

Кутуруп кеткен болуучу, 

Бул экөөнө тийгизе, 

Ырас айтты Сейтек. 

Энеси Чүрөк акылман, 

Артыла туулуп Кыйаздан, 

Жаш болсо да бул бала, 

Акылга толук даанышман. 

Жүрө берсек бу бойдон, 

Жедигер тартмак экенбиз, 

Арылгысыз чоң бушман. 

Олжого келген кулдарга, 

Коросон жолун чалдырган, 

Алике менен Сатике, 

Акылдуу киши деп жүрсөк, 

Ушу экөө тең айбан, 

Как Кыйаздын өзүндөй, 

Мүчөсү толук, кең далы, 

Кууш айак,  быкта бел, 

Көөдөнү жайык, сом билек, 

Булчуңу бала белиндей, 

Азыр эти толо элек, 

Балбан болчу бала экен, 

Телегейи тең экен, 

Эч өөнү жок неме экен. 

Он сегизден ашканда, 

Көйкаптан дөөлөр келсе да, 
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Беттээр пенде жок экен.” 

Алыке менен Сатыке: 

-Биз баралы, Сейитек, 

Кашык кан жерге тамабы, 

Кайгуулга сени жиберсек? 

Жалганы жок ырас кеп, 

Мастык менен жүрүпбүз, 

Сен айтканда эстесек. 

Ушуну айтып эпеңдеп, 

Үчтөн алты котчу алып, 

Экөө кетти тепеңдеп, 

Туйгузбай туруп чакырды, 

Кутубайды келсин, деп: 

- Кутубай ага, кулак сал, 

Айткан кебим кабыл ал, 

Төрт бала ылгап жибергин, 

Которуп кийим кийишсин, 

Коросондун жолуна, 

Буруу жолдоп киришсин, 

Караңгыда капташып, 

Чалгынга кеткен сегиздин, 

Өлтүрө сайсын бирисин. 

Алике менен Сатике - 

Баштыгына тийбесин, 

Жанындагы алтоонун, 

Ким экенин билбесин. 

Барганга бизди чалдырбай, 

Буларга шек алдырбай, 

Мурда келип жай жатсын. 

Бүгүндөн баштап, Кутуке, 

Ырым кылып силерге, 

Журтуңарга таштаттым, 

Бул экөөнү сөз менен, 

Өзүң бар кандай какшаттым? 

Сейтектен кеп угуп, 

Кутубай барып таластык, 

Бабырашып чоголуп: 

“Кыйаздын келип баласы, 

Бизге кызыр жолугуп, 

Кечээтен бери карата, 

Катын менен баланын, 

Кызмат кылчу адамдын, 

Жаны тынды соолугуп” 

Дешип булар басылды, 

Бабырашып оолугуп. 

Төрт жигитти Кутубай, 

Ылгап элден алыптыр, 

Төрттүн жайы момундай, 

Кулагыңды салып тур: 

Сары хандын жээни эле, 

Салмаке деген бала эле, 

Тайатасы Сары дөө, 

Эрдиги канча бар эле, 

Ошо кезде Салмаке, 

Жыйырма экиде чагы эле. 

“Кыйаздан эмес Сейтек, 

Кыйаздын  күмөн кылганы, 

Жалганы жок ырас кеп. 
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Семетейдин уулу бул, 

Боорун толгоп айтпаса, 

Таластыкка ушинтпейт” 

Ушуну ойлоп Салмаке, 

Өз ойунда күмөнсүз, 

Ишенип алган бул ишке, 

Сыр чыгарып бирөөгө, 

Айта албай келген эмгиче, 

Төрттүн бири ал эле, 

Дөңкөнөй деген бар эле, 

Чөнөй менен Чөндөлөй, 

Бир атанын уулу эле, 

Атын айткан төрт бала, 

Жыйырма беш менен жыйырманын, 

Ортосунда бар эле, 

Мактап туруп бул төртөөн, 

Жолго салаар чагы эле. 

Төрт жигитти так кылды, 

Кутубай ага тапшырды: 

- Коросон жолун чалгыла, 

Алике менен Сатике. 

Сегиз киши бир кетти, 

Шек алдырбай баргыла, 

Коросондун четине, 

Элөөсүз жерден тийгиле, 

Алыке менен Сатыке, 

Тийбегиле дегеле. 

Алың келсе экинин, 

Келбесе алың бирөөнүн, 

Кара боорун тилгиле, 

Атыңдын изин куугузбай, 

Тирүү жанга туйгузбай, 

Алардан мурда келгиле, 

Жоро кылып Кошойун, 

Кара дөөнү билгиле. 

Өз атыңды мингенде, 

Өз тонуңду кийгенде, 

Ойноп-күлүп шарактап, 

Эркиңерче жүргүлө. 

Кутубайдын кебинен, 

Сейтекти Салмаке,  

Ачык-айкын билди эле. 

Ошол үчүн сыр тартып, 

Салмаке айткан кеп эле: 

- Айланайын абаке, 

Акылдын кени береке, 

Кароолго кетсе, жол карап, 

Алыке менен Сатыке, 

Аракасынан алардын, 

Тийишебиз биз неге? 

Түйүнүн толук чечип, айт, 

Ушул жерде кебиңде. 

Күн-түнү жок шылкыйтып, 

Жумшап турган эл эле, 

Алты күндүн алдында, 

Айылдаш көчүп келди эле. 

Кымыздан таап кыйыкты, 

Журтка таштап аларды, 
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Көчүрдү бизди Күңгөйгө. 

Күн тийген жерге үй тигип, 

Маңдайын какта дедиби? 

Же бизге берген белгиби? 

Чабуулга келген элдербиз, 

Жашырбай айтчы кебиңди. 

Агып жаткан дарыйа, 

Толкубай жатты канча жыл, 

Ылайбы түбү, тунукпу, 

Ачык айтып туйунтчу. 

Санын чаап Кутубай, 

Кабагын бүркөп каш серпип, 

Күлүп койду жарк этип, 

Үнү ачык шаңк этип; 

Ошо кезде Салмаке, 

Ыйлап ийди көзүнөн, 

Салаа-салаа жаш кетип. 

Дөңкөнөй менен берки экөө, 

Бастыралы, жүр, дешип, 

Баардыгы турду дүрбөшүп. 

- Үч киши кошуун-кол болот, 

Бирөөнүн оозун караса, 

Андан кийин жол болот, 

Жолоочу болсо ынтымак. 

Анан иши оңолот. 

Салмаке оозун караңар, 

Кебин бузуп жырбаңар. 

Деп ошентип Кутубай, 

Балдарды жолго салыптыр. 

Салмаке мыкты эр экен, 

Ар кылыгы бар экен, 

Коросон жолун билүүчү, 

Ачык жолу шар экен. 

Алыке менен Сатыке, 

Адашып жолдон кетиптир, 

Ал экөөнөн Салмаке, 

Мурда белге жетиптир, 

Күтүп жатып бир жерде, 

Эки күн өтүп кетиптир. 

Алыке менен Сатыке, 

Келип түштү бир жерге, 

Ыктуу жерди биле албай, 

Урунуштуу бир  белге. 

Уктап кеткен мезгилде, 

Дөңкөнөй чуркап барыптыр, 

Байкап көрсө аңкаарып, 

Баарысы уктап калыптыр. 

Өчөшүп жүрчү бирөө бар, 

Аликенин элинде, 

Жаткан экен эрдемсип, 

Бир жагында-четинде. 

Аңдып келип  Дөңкөнөй, 

Как жүрөккө муштады, 

Канжарды канга чыктады, 

Каны чыркап жайылды, 

Ойгонуп баары жайылды. 

Найзасын бирөө алганда, 

Аны дагы уруптур, 
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Кый сүбөөдөн жарыптыр, 

Экинин жанын алыптыр, 

Арбаңдап алтоо копкондо, 

Атка чуркап барыптыр. 

Аликенин Балагер, 

Чечип минип алганы, 

Калгандарын чечкенче, 

Алтоо келип калганы. 

Узай берип Дөнкөнөй: 

- Илбирс, жолборс, ой иттер, 

Кабылан шер канаке? 

Келди кыргыз мынаке, 

Булар алты, биз сегиз, 

Камынгыла бол тегиз! 

Айкырыкты салыптыр. 

Салмаке баштап берки үчөө, 

Кажы-кужу бакырып, 

Алике менен Сатике, 

Алтоо минип алты атты, 

Таштап койуп бир атты, 

Жоого берип кер атты, 

Тескери чаап чуратты, 

Илбирс, жолборс, аты, деп, 

Кыйын окшойт баары, деп, 

Кууп жетсе сойулдук, 

Унчукпастан баскын, деп, 

Сайга кирди аралап, 

Жумшак менен качкын , деп, 

Кутулууга душмандан, 

Керек болот акыл деп, 

Алике сөзү макул, деп, 

Күдүңдөп качып жөнөдү, 

Салмакенин төрт киши, 

Төртөө бирдей өрт киши, 

Жон-жонго чыгып акырып, 

«Кабакка кирип калбасын, 

Карагын», деп бакырып, 

Өзөнгө салса тапты, деп, 

Өзөктөн ичти  жарды, деп, 

Өзөндү таштап жолго чык, 

Аркадагы айбандар, 

Эми кайдан тапты? - деп, 

Акылынан душмандын, 

Биздин акыл ашты, деп, 

Кууп ийип  аларды, 

Белге жатты ал төртөө, 

Балагерди сойуп жеп. 

Таштап кеткен бир атты, 

Минилбеген кур атты, 

Коштоого алып жетелеп, 

Кутубайга мөөсүл деп, 

Күүгүм кире келиптир, 

Апа-шапа төрт баатыр, 

Кутубайга Кур атты, 

Сойуп кирип бериптир, 

Алике менен Сатике, 

Адашып жүрүп темселеп, 

Үч күндөн кийин келиптир, 
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Барганын келгенин, 

Бабырашып калтырбай, 

Баардыгын айтып бериптир. 

Сейтек баатыр ошондо: 

- Алыке менен Сатыке, 

Жортуулда жүрүп талаада, 

Бут-колду чечип жаттык деп, 

Бир киши келип бир четтен, 

Экини жара тартты деп, 

Бул айтканың кандай кеп?! 

Мунуңар жакшы кеп эмес, 

Качып кетти дегениң, 

Балагерди жетелеп! 

Чечинип жатуу талаада, 

Кайгулчунун  иши эмес, 

Илбирс, жолборс кабылан, 

Кара кулак шер деген, 

Анча-мынча кишиге, 

Койула турган ат эмес. 

Байкашымча бир киши, 

Талаада жүрүп ар качан, 

Баамы бар ишти билүүчү, 

Атайы атын жок айтып, 

Алдап атты алыптыр, 

Акмак кылып силерди, 

Айдап жолго салыптыр, 

Ойго түшүп, тоону айтып, 

Тоого чыгып, ойду айтып, 

Ичке үчүн  жоонойтуп, 

Эбиңди тапкан турбайбы. 

Кутубай, төрттү жибергин, 

Белди карап келсин, - деп, 

Сейтек кебин бүтүрдү, 

Куру келбей калп айтып, 

Белги алып келсин!-деп. 

Камдап койгон төртөөнү, 

Кутубай кайта жиберди, 

Салмаке менен Дөнкөнөй, 

Чөндөккө менен Чөндөлөй, 

Белге чыгып келишип, 

Атынын башын имерди. 

Туш тарапты карады, 

Отуздан артык жылкыны, 

Айдап кетип бараткан, 

Көрдү булар караанды. 

Алдында минген аттарын, 

Өлөөрүн билбей санады, 

Жылкы айдаган экөө экен, 

Жетип төртөө кармады. 

Кайдан алдың жылкыны, 

Ким болот деп атыңар, 

Абыдан дайынын сурады. 

Уруулардын кеби бул: 

- Коросондон келгенбиз, 

Үч жылдан бери бул жерге, 

Ар жылы келип жүрөбүз, 

Айдап жылкы сүрөбүз, 

Канча алсак да биз малды, 
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Кете бердик күмөнсүз. 

Үч жылдын ары алдында, 

Топтогон жылкы турмайлык, 

Ат откозбой тойгунча, 

Келип-кетип жүргөнбүз. 

Кара дөө деген бар эле, 

Кароол башчы ал эле, 

Түн ичинде жең чечип, 

Уктабаган неме эле, 

Суук жем кылып кайтарчу, 

Кыл алдырбай дегеле, 

Үч жыл болду жок болду, 

Алике бийдин жээни экен, 

Мөнтө деген жол тосту, 

Жедигер ичи кең экен, 

Жедигердин ичинде, 

Таластыктар бар экен, 

Кең заман ага тар экен, 

Бул таластыктын малы экен. 

Үч жылдан бери Мөнтө дос, 

Айдатып берип топ жылкы, 

Көөнүбүздү кылды кош. 

Суптар менен шайыдан, 

Биз беребиз топ-топ-топ, 

Алике менен Сатыга, 

Мөнтө берет окшонот, 

Издексиз жылкы жок болот. 

Угуп болуп бар кебин, 

Ал экөөнү Салмаке, 

Айдап алды токмоктоп, 

Айдаган жылкы отуз бир, 

Эки уурунун көөнү кир, 

Түк кишиге көрсөтпөй, 

Алып келип Салмаке, 

Сейтекке бериптир. 

Ууруну көрүп Сейтек: 

- Жылкы кайда, келтир! - деп, 

Алике меен Сатике, 

Мөнтө-үчөөн чакыртты. 

Алике келди алдырап, 

Сатике келди салбырап, 

Сейтекти көрө элек, 

Мөнтө келди чакчаңдап, 

Кошо келди бир катын, 

Элечеги чоң кучак, 

Бүчүлүк жок байланган, 

Төшүн ачып дактаңдап: 

- Алике аман барында, 

Сатикем турса жанымда, 

Кыйаздын уулу кайсы экен, 

Түн катып киши чаптырган, 

Уйку бербей балама?! 

Аликенин кулдары, 

Бир улакты чаап ийгин, 

Мөнтөңөргө садага! 

Алкы-шалкы оолугуп, 

Жакын келип калды эле, 

Сейтектин жанына. 
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Токтотуп кой, дегенде, 

Баш көтөрүп бир тиктеп, 

Туруп калды жалдырап, 

Сейтектин көзүнөн, 

Чачырап чыккан жалынга. 

Эки ууруну чечтирип, 

Алып келип алдына: 

- Кана, Мөнтө, жооп бер, 

Ээ болдуң кимдин малына?! 

Алике менен Сатике, 

Кутубайдын Кара дөө, 

Кетип калса Текеске, 

Жылкыны неге чыгардың, 

Топтоп айдап чекеге?! 

Алике менен Сатике: 

- Биз билбейбиз, - деди эле. 

Мөнтөгө карап Сейтек: 

- Билбейт экен эки дөө, 

Сен бердиңби? - деди эле, 

Ошондо Мөнтө айткан кеп эле: 

- Алике менен Сатике, 

Таластан келген элдердин, 

Айдап берип малынан, 

Шайы менен суптардан, 

Таап бергин деди эле. 

Ушуну менен үч жолу, 

Бөлүп берген кеп эле, 

Коросондун тарабы, 

Мундан мурун төрт жолу, 

Шайы менен суптарын, 

Жүктөп келип берди эле. 

Чоң элечек, ачык төш, 

Кара катын жакылдап: 

- Хан Кыйаздын баласы, 

Таластыктын малына, 

Күйүгөсүң деги эле, 

Олжого келген таластык. 

Качан малга ээ болгон? 

Сениң энең Чүрөктү, 

Баатыр Кыйаз алаарда, 

Сексен семиз бээ сойгон, 

Баардыгы Талас жылкысы, 

Өзүнөн бирди сойбогон. 

Атаң менен курбалдаш, 

Бирге жүргөн кишимин, 

Жетелешип чоң болгон, 

Олжо катын энең бар, 

Оолукпагын сен болсоң! 

Аликенин эжеси, 

Аты экен  Чакылдак, 

Сүйлөп жатат Чакылдап, 

Шилекейи куйулуп, 

Ууртунан агып тапылдап. 

Күнүбүз кандай болоор, деп, 

Алике менен Сатике. 

Жүрөгү согот лакылдап, 

Ачуусу келсе күлүүчү, 

Сейтектин мүнөзү, 

www.bizdin.kg



Шаңк этип күлүп жиберди, 

Кармай калып мүнөзү. 

Азуулары качырап, 

Көзүнөн жалын чачырап, 

Мөнтө  менен катынга, 

Ажал калды жакындап. 

- Кайт, Алике, үйүңө, 

Эжең менен жээниңди, 

Жетелеп алып кет!-деди. 

Жетимдин үнү не сүрдүү, 

Мөнтө менен энеси, 

Катары менен жан үздү! 

Алике менен Сатике, 

Жанынан күдөр үзүштү, 

Аңгычакты Текестен, 

Жылкычылар мал айдап, 

Кара дөө келип түшүштү. 

Кара дөө келип бүгүлүп, 

Сейитекке  жүгүнүп, 

Жедигер чуркап калыптыр. 

Ат алышып жүгүрүп. 

Эртең менен Сейтек: 

- Кыйаз сага тапшырган, 

Элдин четин бак, - деди, 

Тескери баскан ким болсо, 

Жедигерби, Таласпы, 

Башын үзө чап!-деди. 

Ордого барып келемин, 

Жоого болгун сак! - деди, 

Жедигер менен таластык, 

Аралаша конбосун, 

Короосу бирге болбосун, 

Байы байдай, кул кулдай, 

Айрым болсун ушундай! 

Алике менен Сатике, 

Атыңарды мингиле, 

Мени менен ордого, 

Бирге барып келгиле. 

Арып чарчап кеттиңер, 

Бүкүлүү жатып бел-белде, 

Карап алат бел-белди, 

Эми Кара дөө келди бул жерге, 

Барбайбыз деп айта албай, 

Айтаарга оозум бата албай, 

Алике менен Сатике, 

Салбырап кошо аттанды, 

Эки ууруну да алды, 

Ордого Сейтек барганы, 

Текестен келген жылкыдан, 

Ылгатып туруп эрениң, 

Тогуз тууну алып барды. 

Койдой башын алдырып, 

Коондой кардын жардырып. 

Божурап жетип кеп салып, 

Күмөнүнү бир аз  арылтты, 

Кыйаздын көөнүн жай кылып. 

Ойлоп калды Кыйаз да, 

“Калыптыр бала ачылып.” 
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Алике менен Сатике, 

Коросондук эки ууру, 

Баштан-айак көргөнүн, 

Энеси менен Мөнтөнүн, 

Экөө катар өлгөнүн, 

Жедигер менен Таластын, 

Айылын эки бөлгөнүн, 

Эжекеси Чүрөктүн, 

Олжо катын экенин, 

Олжо катын энең, деп, 

Аликенин эжеси, 

Дайынын айтып бергенин, 

Чүрөктү Кыйаз алганда, 

Сексен кысыр сойгонун, 

Өзүнөн сойбой бир малды, 

Жакшы көрүп койгонун, 

Баарын айтып артында: 

- Жедигерби, Таласбы, 

Жетисууда жүргөн мал, 

Атамдын малы баары деп, 

Мен ушундай ойлодум. 

Сейтек айтып болгондо, 

Кыйаз ойлойт ошондо: 

“Так өзүмдөй Сейтек, 

Адис болот экен, – деп, 

Кеп  кутулбас оозунан, 

Чечен болот экен, - деп, 

Кыйаздын уулу дегенде, 

Жаман көрөт элем, – деп, 

Чукул жерден ишенбей, 

Дагы байкап көрөм” - деп, 

Кыйаз айтат мындай кеп: 

- Алике менен Сатике, 

Бий болдук деп темтеңдеп, 

Таластык менен эмгиче, 

Короолош жүрүү кайсы кеп? 

Жумушу чыккан күндөрдө, 

Алып келип иштетип, 

Бекер болгон кездерде, 

Келтире бербе дүрбөтүп. 

Аралаш жүрсө эрте-кеч, 

Абалыңды билбейби, 

Кыткылыктап бир күнү, 

Этегин ачып күлбөйбү? 

Ээ болот элге экөө деп, 

Эсир Кыйаз ойлонсом, 

Жээниң-таайың чогулуп, 

Жылкы сатып ойносоң! 

Чогулуп жүрүп сегизиң, 

Коросондон жол чалып, 

Төрт балача болбосоң! 

Көрсөтүп туруп көп элге, 

Эртең менен сойбосом! 

Жаныңды койсом тениңе, 

Этиңди алып сойлотом, 

Кыйаз атым курусун, 

Экөөңчөлүк болбосом! 

Кутубайдын Кара дөө, 
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Айгыр салып койбосом! 

Сен да, балам Сейтек, 

Тартынчаак болот окшойсуң, 

Жакылдаган катындын, 

Жаагын жарып койбогон, 

Алике менен Сатике. 

Шек келтирип жүрөккө, 

Жакылдап турган катынды, 

Кой деп бирөөң койбосоң! 

Тиги турган эки ууру, 

Тирүүлөй көзүң ойбосом! 

Сейтек айтат: - Ата, - деп, 

акылың кеткен кайда? - деп, 

Хан Кыйаз уулуң мен туруп, 

Чакылдаган катынга, 

Теңдеш киши кептенип, 

Демитип жүрсөм карма деп, 

Болбойумбу элге кеп. 

Алике менен Сатике, 

Апкелдим эки бийиңди, 

Булардын алы билинди. 

Өлтүрүп койуп нетесиң? 

Бул экөөнү өлтүрүп, 

Кай муратка жетесиң? 

Сактатып жолду койолу, 

Мындан кийин сак болуп, 

Кайтарсын чыгыш чекесин, 

Өчөшүп экөөн өлтүрсөң, 

Чыгып элден кетесиң. 

Мөнтө менен энеси, 

Көмүлбөй калды талаада, 

Алике менеен Сатике, 

Кайта барсын аларга, 

Ыраазылык сурасын, 

Эл өлүмдөн жанаарда, 

Камын кылып жөнөсүн, 

Буйруган жерге бараарга. 

Эки ууруну атаке, 

Күнөөсү аз, кечиргин, 

Өз жерине кетиргин. 

Эрлигиңди эл билсин, 

Кеңдигиңди да билсин, 

Азган-тозгон эл болсо, 

Калбай баары саа келсин. 

Сейтектин айтканын, 

Балакет Кыйаз ошондо, 

Баарын кылып салыптыр. 

Айчүрөк менен Сейтек, 

Бир күн ээн калыптыр. 

Муну мындай таштайлы, 

Момунжан барып Айчүрөк, 

Алмамбеттин Гүлүсүн, 

Сакайткандан баштайлы. 

АЙЧҮРӨКТҮН МОМУНЖАНДЫ КЕЛТИРИП, ГҮЛЧОРОНУ АЙЫКТЫРЫШЫ 

Айчүрөк менен Сейтек, 
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Калганда үйдө ээндеп, 

Энесинен баласы, 

Сурады эле мындай кеп: 

- Айтканың кана байагы, 

Ээ, эжеке Айчүрөк? 

Артыштагы Токтосарт, 

Багдаттагы Момунжан, 

Ошол экөө барат, деп, 

Далай күнү дегдедим, 

Аларды келип калат деп. 

- Андай эмес, Сейтек, 

Карылардын кеби бар: 

“Камдабай саан алдында, 

Дайардап саба алгын” деп, 

“Кызылдабай кырманды, 

Ороңду казып салгын” деп, 

Чынында, балам, ушул кеп. 

Алике менен Сатике. 

Күмүшбулак керүүдөн, 

Айырганың аларды,- 

Камдаганың сабааны; 

Таластык менен жедигер, 

Бөлүнткөнүң ошону - 

Ойгонуң болот орону. 

Сарамжалың бүтүптүр, 

Токтосарт менен Момунду, 

Эми таппай Чүрөк койобу? 

Он күн туруп бу жерде, 

Жайың айтып Кыйазга. 

Жана малга кетип кал, 

Калганды жайлап жеткирчү, 

Катын да болсом эжең бар, 

Энеңмин  деп айтпаймын, 

Сен үчүн жүргөн зар болуп, 

Кең таласта энең бар. 

Эртеси күнгө бейшемби, 

Акундун кызы Айчүрөк, 

Бүткөн бойун жуунуп, 

Белин бекем буунуп, 

Артышты алып ниетине, 

Аккуу  кебин кийинип, 

Учуп чыкты кубулуп. 

Албарсты сасык чоң эмчек, 

Кыйаздын калды кашында, 

Айчүрөк болуп кубулжуп. 

Жетисуу сындуу жер калып, 

Күн чыгышты тууралап, 

Түштүк карай кыйшайып, 

Жетип келди Артышка. 

Кеч бешимде суйкайып, 

Асмандап келип Айчүрөк, 

Жерге көзүн салыптыр, 

Эшигинин алдында, 

Дутарын кармап олтурган, 

Токоңду көрүп алыптыр. 

Канатынын элесин, 

Токтосартка көрсөтүп, 

Учуп өттү жарк этип. 
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Канатын көрүп караанын, 

Кыраакы турган Токоңдун, 

Кыраандыгын карагын; 

“Аңыр келчү алдында, 

Келгин маалы эмес,-деп. 

Куунун көрдүм канатын, 

Бул бир болгон шумдук” деп. 

Кереге сакал байпайып, 

Өтө көркөм сарт эле, 

Басып чыкты чайкалып. 

Аңгычакты Айчүрөк, 

Токтосартты үч айча, 

Баккандагы түр менен, 

Турган экен суйкайып, 

Айчүрөктү көргөндө, 

Токтосарт кетти уйалып, 

Жалдырап көзү күүгүмдөн. 

Байланып тили бурулуп, 

Шашып калды Токтосарт. 

Заманасы куурулуп. 

Алдыраган Токтосарт, 

Кандыргалап бүгүлүп, 

Катындарча жүгүнүп, 

Кендир келет бүгүлүп, 

Келиндерче жүгүнүп, 

Коркуп турат калчылдап. 

Кайран жандан түңүлүп. 

Капсалаңдап калп эле, 

Калдалаңдап жүгүрүп, 

Жасап алган сарайын, 

Ичи-тышын бордотуп, 

Мейман келди болгун, деп, 

Үйүнүн ичин оңдотуп, 

Үй-бүлөсүн шаштырып, 

Дасторконун жаздырып, 

Дүр-дүнүйө, жер-жемиш, 

Алып келип чачтырып; 

Сары кантын чактырып, 

Зардек менен мейизди, 

Ыгы менен салдырып, 

Палоосун мыктап бастырып, 

Бор койуна Токтосарт, 

Кошо бата кылдырып, 

Керчөөсүн кебеп бышырып, 

Боору менен куйругун, 

Майлуу боор кылып кесиптир, 

Күмүштөн соккон бешилик, 

Алып келип бердирип, 

Коону менен дарбызын, 

Торгоч, шабдоол, анжирин, 

Алма менен анарын, 

Алмурт, нашпут - аларын, 

Бийе менен жүзүмүн, 

Жангак менен пистесин, 

Алтын сары жийдесин, 

Түктүү курттай үжмөсүн - 

Баарын койду Токто абаң. 

Чачтай кескен жайган аш, 
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Манту менен  чүчбара, 

Чойгон камыр чубалган, 

Самса менен катырма, 

Кирде менен ак токоч, 

Андай аштын түрү кеп, 

Чайнекке салган балы бар, 

Демдеген кызыл чайы  бар, 

Кара мурч, кажо, калемпир, 

Тамагында дагы бар, 

Кашкардын кызыл мыйазы, 

Бар тамакта даамы бар, 

Дасторконго койгон аш, 

Алтымыш түрчө чагы бар. 

Дутарын алып колуна, 

Койкоңдотуп Токто бай. 

Обон кошуп, күү кайрып, 

Айткан сөзү момундай: 

- Арбагына чет болдум, 

Айкөл баатыр Манастын, 

Коңурбайга алданып, 

Кордук кылып уулуна, 

Өмүрлүк сөзгө калганым! 

Уйаттан өлүп кала албай, 

Таласка бара албадым, 

Жеңилип качты Коңурбай, 

Кайраттуу баатыр Семетей, 

Коркуп уктай албадым. 

Кулагым угуп жүрөмүн, 

Гүлчоро аман калганын, 

Күмөн кылат Кыйаз дейт, 

Чүрөктүн тууган баласын. 

Жүзүн көрсөм арман жок, 

Эми кайра Таластын. 

Карылыгын  угам Каныштын, 

Зарлыгын угам Бакайдын, 

Жүрөгүм таш, жүзүм эт, 

Бастырып бара албадым, 

Семетейге арналуу, 

Эми калган бар малым. 

Дайра болуп кечир деп, 

Дабан болуп ашыр деп, 

Кылмышым сурап мен турам, 

Дасторкондо бир турган, 

Ак никелеп алганын! 

Эминеге келди экен, 

Айдай Чүрөк бул жерге, 

Уксам жоктур арманым! 

Күлүмсүрөп шаңк этпей, 

Кабагын ачып жарк этпей: 

- Айаш ата Токтобай, 

Эрликтин эрче жолу бар, 

Жамандык келген кишиден, 

Жакшылык келер чагы бар. 

Өлгөнү жок Семетей, 

Ордунда Сейтек уулу бар, 

Ага өлсө, ини бар, 

Эр Гүлчоро тирүү бар, 

Онго чыкты Сейитек, 
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Айаш ата, уулуңар. 

Таластагы карылар, 

Мурунга жыт, муунга күч, 

Кайрат  кылар  жөнү бар, 

Алмамбет уулу Гүлчоро, 

Эки кечир кесилген, 

Багар киши табылбай, 

Багар киши табылса, 

Айаш ата Момунжан, 

Ал дагы келип кабылаар. 

Ошол үчүн айчүрөк, 

Алдыңа келген жайы ал, 

Айчүрөктөн кеп угуп, 

Ыйлап ийди Токтосарт, 

Кайрат кылып тура албай: 

- Айтканың чын, сөзүң ак, 

Акундун кызы Айчүрөк, 

Семейден тукум бар дедиң, 

Эзилип барат эт жүрөк, 

Багып алмак Гүлчоро, 

Эч канчалык иш эмес. 

Дайра болуп кечирсек, 

Ниетим эми ак сүттөй, 

Дабан болуп ашырсаң, 

Жетисуу жете барайын, 

Жеринен орун алайын, 

Жеткилең тууган Гүлчоро, 

Ал келгенче багайын, 

Керек десе Момунжан, 

Куландын сүтүн табайын, 

Куунун этин кааласа, 

Айанып кантип калайын? 

Ээрчип Гүлүс арстанга, 

Эр Сейтек балага, 

Олуйа тирүү Бакайга, 

Каныкей сындуу айашка, 

Жүзүм жарык барайын, - 

Айчүрөк көрсүн дегенсип. 

Кербен башын чакырып, - 

Дайар болгон үч күндө, 

Жол керегин жабдынып. 

Санаты төрт жүз сексен төө, 

Жетисуу карай чубасын, 

Кыскасы, татым туз үчүн, 

Тим эле башын аламын! 

Төө таманын ойултуп, 

Күн-түнү жок тарттырып, 

Жетисуу жете барамын, 

Таластыктын жылкысы, 

Жүнсүз баары тобурчак, 

Түрөгөй чалыш аргымак, 

Бардыгы күлүк, түрс айак, 

Семетейден ала албай, 

Мен келгемин ушул жак. 

Ошол малдын баарысы, 

Жетисууга барыптыр, 

Кадырын билген киши жок, 

Көп бедөөлөр карыптыр. 
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Күн-түнү жок желбесем, 

Аз болгондо жети миң, 

Бедөөдөн алып келбесем. 

Лопнур, Жеркен, Котенге, 

Бир таратып бербесем! 

Жаңы көпкүр жаштарды, 

Жетинтип атка салбасам, 

Лопнур, Жеркен, Хотендин, 

Жибегин койбой албасам. 

Индистандан чай алып, 

Атан төөгө артпасам, 

Багдат, Мисир, Ыстамбул, 

Кудус, Кенан, Иракка, 

Ошолорго барбасам! 

Акак, жакут, шуруну, 

Лайил, көөхар - бурууну, 

Марваит менен заваржат, 

Ушунун баары асыл таш, 

Артып кайра тартпасам, 

Алып кирип Каканга, 

Чын элине сатпасам! 

Шириден күптү жасатып, 

Көмүр менен кебекти, 

Аралаша тундуруп, 

Алтын менен күмүштү, 

Арасына койдуруп, 

Дат алдырбай катпасам, 

Санаама жетип бай болбой, 

Үйдө кантип мен жатам? 

Жети кыраан элине, 

Жетет го менин даңазам! 

Деп ошентип күүлөнүп, 

Өзүнчө кыйын түрлөнүп, 

Ар уруудан Токтосарт, 

Чүрөккө койду сарыпай, 

Жакшы сөз менен жандырды, 

Чүрөк андан бирди албай. 

Артыштан чыгып Айчүрөк, 

Асман менен калкылдап. 

Ак куу болуп жаркылдап, 

Көкөлөп учуп баратып, 

Эр Төштүктүн  ордого 

Келип калды жакындап: 

“Кашкарга келип кеткеним, 

Кенжекеге угулат. 

Беттешип калсам бир күнү, 

Какшык кеби урулат, 

Таарынчы сөзүна кылат. 

Учураша кетейин, 

Жоодар бешим атадан, 

Жетим калып чоң болду, 

Бар болсо көрүп өтөйүн”- 

Деп Айчүрөк бурулат, 

Канатын Чүрөк жымырып, 

Теректин башын сыдырып. 

Отузда жубан уз болуп, 

Оолжуп Чүрөк барыптыр. 

Аккуу кебин катыптыр, 
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Кенжеке көрө салыптыр. 

Таласка келген тарлыкты, 

Билип жүргөн Кенжеке, 

Айчүрөк олжо кеткенин, 

Угуп жүргөн Кенжеке, 

Эркек бала тууду, деп, 

Кызыл бала дубана, 

Сейтек атын койду,  деп, 

Баарын уккан Кенжеке, 

Кыйаздан эмес бул бала, 

Семетейден  экенин, 

Билип жүргөн Кенжеке, 

Айды эсептеп жаңылбай, 

Сүрүп жүргөн Кенжеке: 

“Акырет кеткен айкөл шер, 

Бейжинден кайра тартканда, 

Таласка барбай үйүнө, 

Биздикине келди эле, 

Керээз кебин калтырбай, 

Төштүккө айтып берди эле, 

Кенжеке жесир, Жоодар жаш, 

Туш-тушумдун баары кашс 

Жесир катын маанай бас, 

Кыйналып жүргөн кезимде, 

Алымды сурап Семетей, 

Эки сапар келди эле, 

Изин издеп эринин, 

Келиптир айаш келиним. 

Деп Кенжеке жүгүрүп, 

Айчүрөк турду жүгүнүп. 

- Эл болсун, Чүрөк талабың, 

Урматын көргүн балаңын. 

Оозунда айтып Кенжеке, 

Көзүнүн жашы төгүлүп, 

Бирөө кары, бирөө жаш, 

Кучакташып көрүшүп, 

Эсендигин сурашып, 

Колдун учун өбүшүп, 

Кенжеке үйгө баштады, 

Жүрү, балам, үйгө, деп. 

- Келбегем мурун бул жерге, 

Кирбегенмин чоң үйгө, 

Учураша бурулдум, 

Мен кирбейин энеке. 

Ушуну айтып Айчүрөк, 

Болбогондо Кенжеке, 

Үйдүн тышкы тушуна, 

Салып койгон көлдөлөң, 

Жазып койгон дасторкон, 

Олтургузду ал жерге, 

Тамагын ичип олтуруп, 

Таластан тартып бар ишти, 

Айтып Чүрөк койду эле, 

“Күйгөндүн жашы так катат, 

Сүйүнсө жашы токтобой, 

Талаа-талаа тамчылайт” 

Кенжеке ошол болду эле. 

- Андай болсо Айчүрөк, 
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Айаш атаң Момунжан, 

Айкөл менен дос эле, 

Момунжанды алп Төштүк, 

Улукмандын тукуму - 

Саркындысы , дечү эле. 

Айкөл уул эр эле, 

Эр турмайлык шер эле, 

Жамандык кылбайт эч кимге, 

Жакшылык кылган көп элге. 

Аркасы тийип алашка, 

Калка болуп кыргызга, 

Оорагы кетип ар кайда, 

Тирүүлүктө жүрдү эле, 

Ак калпак кыргыз улуу журт, 

Арбагына сыйынып, 

Тилек тилейт эмгиче. 

Айланайын Чүрөгүм, 

Кайда барып келесиң? 

Кайнатаңдын каадасы, 

Семетейдин адаты, 

Нарк-нускасын унутпай, 

Асмандан түшүп келипсиң. 

- Артыштан келдим бул жерге, 

Учураша бурулдум, 

Урматуу, эне мен сизге, 

Төрө атамдын жалгызы, 

Үйдө жокпу, энеке? 

Ошондо айтат Кенжеке: 

- Төрө атасын азгырып, 

Жер түбүнө түшүргөн, 

Желмогуздун Уулжан, 

Далайдан бери балама, 

Болжосуз салды чуулган, 

Уулжанды сойлотту, 

Кылгараны ойнотту. 

Кангайдагы Таталаң, 

Так миң киши жумшаптыр, 

Кашкарды калмак алыптыр, 

Алдырып шаарды Алакун, 

Анан кабар салыптыр, 

Мага айтпай кабарсыз, 

Жоодарбешим барыптыр, 

Таталаңдын миң колун, 

Кыйратыптыр Жоодарым. 

Башчысы качып калмактын. 

Кай кеткени билинбей, 

Баш кишисин албасам, 

Бир күнү бүлүк салат, деп, 

Артынан кетти деп угам. 

Түндүккө качпай ал калмак, 

Түштүктү карай качыптыр, 

Акынек белин ашыптыр, 

Түмөнбайдын шаарына, 

Түндө калмак кирет, деп, 

Жоодар ага шашыптыр. 

Кенжекеден кеп угуп, 

Качкан калмак жөн качпай, 

Акынек ашты деп угуп, 
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Айчүрөк учмак болду эле, 

Анда Кенжеке айты турду эле: 

- Семейден калган жалгызды, 

Жакшылап баккын, Айчүрөк, 

Өз-жат дебей чынын айт, 

Ашырып айтпа Айчүрөк, 

Алмамбеттин Гүлчоро, 

Арстандын көөнүн оорутпа, 

Тилинен чыкпай жүргүн, деп, 

Көп тапшыргын уулуңа. 

Айкөлдүн айкөл болгону - 

Аксакал Бакай кеменгер, 

Сыргак, Чубак-эгиз эр, 

Адамдан башка айлакер, 

Алмамбет менен болуучу. 

Семетей элге таанылып, 

Семетей атка конгону, 

Гүлчоро менен болуучу, 

Сейтек атка конушу, 

Гүлүстөн болот дагы ушу. 

Семетей мында келгенде, 

Гүлчоро анда бирге эле, 

Жүзү сүйкүм нур балкып, 

Сөзү жагым бал татып, 

Баатырдык сынын көргөмүн. 

Өлүмдөн коркпос баш тартып, 

Ээ кылат элди Таласка, 

Момунжан койсо сакайтып, 

Суркойон кармап мине алса, 

Тизгин кармап, жал тартып, 

Көк наакы теппей бут артып. 

Батадан бүткөн Семетей, 

Бир күн келет деп турам, 

Ушул бойдон өлөт деп, 

Көмөнүм жок кылайтып. 

Үйүндө калды Кенжеке, 

Айчүрөккө кош айтып, 

Айчүрөк учуп жөнөдү, 

Жуп канатын калдайтып. 

Өйдөлөп барып асманга, 

Эңиш тартып учту эле, 

Үч аралдын кыркууда, 

Качкан калмак Куталак, 

Алдынан утур чыкты эле. 

Куталакты караса, 

Кара бойу тоо экен, 

Эки беттин жалкыны, 

Бүркүт туучу зоо экен, 

Төбөй деген белеске, 

Чыгып келип Куталак, 

Чаар бараң мылтыгын, 

Айабай мыктап октоду, 

Аркасын карап токтоду. 

Айчүрөк алдын караса, 

Жалама кызыл тараша, 

Кылгара менен чуратып, 

Чыгып келет жаш бала, 

Төө тынымы угулчу, 
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“Төө тынышка келгенде, 

Куталак беттейт куушту, 

Куталак капыр атат,-деп, 

Бу куу туйак жаш чырпык, 

Жер кучактап жатат, - деп, 

Куурап калган Кенжектин, 

Тилеги таштай катат” деп, 

Жаш баланын жолуна, 

Түшө калып Айчүрөк, 

Ак чапанчан, ак атчан, 

Боло калды бир адам. 

Караанын көрүп жаш бала: 

“Менден качкан Куталак, 

Кара кийим кара атчан, 

Кайдан келип кез болду, 

Ак кийимчен, ак атчан?” 

Муну ойлоп болгунча, 

Көмүскөгө кирди эле, 

Байагы ак кийимчен, ак атчан. 

Жана ойлоду Жоодарың, 

Байкап албай аны абдан: 

“Айкөл Манас баатырдын, 

Чоросунун бири окшойт, 

Атам менен угушта, 

Ары тууган ары дос, 

Жиберген экен бирөөнү, 

Мен жетимге баргын деп, 

Баскан жолун басайын, 

Ашкан белин ашайын” 

Ойунда ушул чунагың, 

Кылгара менен шашыптыр, 

Ач белести ашыптыр, 

Чыга калса кайкаңдан, 

Алдында калмак жатыптыр. 

Аркан бойу алыстан, 

Чыга калды капыстан. 

Ат дабыртын укканда, 

Очоңдогон Куталак, 

Мылтыгын оңдоп алганча, 

Жоодар бешим турабы, 

Калмак карап аңгыча, 

Толгонуп бери болгончо, 

Найза менен калмакты, 

Бакалоорго бир койду, 

Тийактагы кулактан, 

Найзанын учу жылтырап, 

Үч карышча коройду, 

Жер кучактап Куталак, 

Ал төбөдө жоголду. 

Бута атым өйдө жагында, 

Карап турат Айчүрөк, 

Жанагы киши кайда деп, 

Жоодар бала элеңдеп, 

Чын ишенди ниетинде, 

Бир чоросун маа бар деп, 

Жиберген экен Манас деп. 

Бура тартса жаш бала, 

Ак ат менен ак чапан, 
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Айчүрөк турат алдында. 

- Ак чапанчан, ак атчан, 

Ашкере мага дайының айт, 

Жик-жигинен айрып айт. 

Атымды Жоодар койгону, 

Жашым мынча болгону, 

Бүгүнкүдөй ашкере, 

Мага белги болбоду. 

Анда Чүрөк муну айтты: 

- Таластан билгин айлымды, 

Энеңен уккун дайнымды. 

Айтып койуп жок болду. 

“Белдүү бала бул экен, 

Азыркысын жаш бала, 

Атылып турган ок экен, 

Күйүп турган чок экен, 

Өзү теңдүү балдардын, 

Далайынан шок экен” 

Асманда жүрүп ой ойлоп, 

Көрбөгөн, уккан Айчүрөк, 

Жүрүп кетти калкайып, 

Багдаттын жолун болжолдоп, 

Таласта Чүрөк кеп уккан: 

“Айаш ата Момунжан, 

Эшигинин алдында, 

Ак байрак-желек” деп уккам, 

Элден эркин бир жерде, 

Суу бойунда ээн жерде, 

Ак желек турган желбиреп, 

Ак сакал адам олтурган, 

Кебездей бети мелтиреп. 

Асманда жүрүп Айчүрөк, 

Ушул эмей кайсы, деп, 

Суу бойуна конгону, 

Кадимки Чүрөк болгону. 

Учуп жүрүп тер болгон, 

Бети чаңдап кир болгон, 

Агын сууга жуунуп, 

Орто бойлуу узун чач. 

Кумар көздүү кара каш, 

Мурду кырдач, тиши аппак, 

Кыргый мүчө, ичке бел, 

Сыртына кайкы келишкен, 

“Атка бергис кунан, - деп, 

Кызга бергис жубан” деп, 

Ошол жерде Айчүрөк, 

Тура калды мелтиреп. 

Карай калса Момунжан, 

Каадасынча Айчүрөк, 

Эки колу боорунда, 

Жүгүнүп салам кылды эле, 

Не да болсо бу киши, 

Мурункунун бири, деп. 

Кайдан келген келин? - деп, 

Салам кылган мага, деп, 

Сурап дайынын билейин, 

Ким экенин жана, деп, 

Момунжан айтат мындай кеп: 
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-Көргөнгө сүйкүм жаш келин, 

Кайсыл жактан келесиң? 

Чоң үйдө туулуп өскөндөй. 

Байкасам сенин элесиң. 

Таазим кылып турасың? 

Бар беле сенин бир кебиң? 

Билгеним болсо айтамын, 

Билбегеним жашырбай, 

Чынын айтам мен, балам, 

Ачык мындай бар кебим. 

Ачылып кабак жарк этип, 

Айчүрөк турду шаңк этип: 

-Атамдын аты Акун хан, 

Өзүмдүн атым Айчүрөк, 

Келген жерим кең экен, 

Арбагы бийик кайнатам, 

Теңдеши жок пенде экен, 

Атагын айкөл дээр экен. 

Эримдин аты Семетей, 

Эмгектүү болдум ченебей, 

Он жылдан бери карата, 

Санаам тынбай кенедей, 

Саргарып өңүм оңгон чак, 

Сары жез болуп турган чак, 

Ким болосуз өзүңүз, 

Айтып болбос сурасак? 

Айтып Чүрөк токтолду, 

Момунжан ичи чок болду, 

Узун бойлуу, ак жүздүү, 

Кер чекир, өзү кой көздүү, 

Момунжан айтты бул сөздү: 

- Айтып эмес угуп ал, 

Менин атым Момунжан, 

“Жедигердин Кыйазы, 

Семетейди өлтүрүп, 

Катынын алып никелеп, 

Жетисуу кетти көчүрүп” 

Деген сөз бизге угулган. 

Акундун кызы Айчүрөк, 

Өзү болсоң сен, балам, 

Акыреттик дос эле, 

Айкөл Манас кайнатаң. 

Баатыр Манас эр эле, 

Эр турмайлык шер эле, 

Атагы түрктүн баарына, 

Арка болгон бел эле. 

Чыгыштан чыгып Чыңгышхан, 

Өзү калмак уруудан, 

Кошуун жыйнап, кол айдап, 

Батышты карай чубурткан. 

Мисирге кирип аскери, 

Багдатты кошо куруткан. 

Туулуп Манас Алтайда, 

Жашы онго чыкканда, 

Калба салып Кангайга,- 

Алооке, Шоорук, Калдайга, 

Дөөкан, Панус - хандарга, 

Көк ойдуңда эр Манас, 
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Көңтөйдү сайып алганда, 

Артынан келген кошуун жок, 

Тараган калмак ар кайда, 

Алты жылга калтырбай, 

Айтылган ошол жерлерде, 

Калмакка катуу тийди эле, 

Коржоңдогон калмакты, 

Койбой айдап ийди эле, 

Бейжинге барып эр өлдү, 

Бели катуу шер өлдү, 

Аз өлбөдү көп өлдү, 

Атактуунун баары өлдү. 

Айкөлдөн калган Семетей, 

Туугандан кордук көргөнү, 

Он экиге чыкканда, 

Таластын жүзүн көрбөдү. 

Бел куда болгон шер Манас, 

Сени тартып алам, деп, 

Эр Семетей төрөдөн, 

Чынкожо, Толтой тең өлдү. 

Атадан калган мурас, деп, 

Семетейдин баласы, 

Дагы ошону көргөнбү? 

Семетейдин колунан, 

Кылымдан чыккан бузукту, 

Хан Коңурбай дагы өлдү. 

Элөөсүз жерде Кыйаздан, 

Семетейдин өлгөнү, 

Өлтүрүп таштап кеткенде, 

Эл чогулуп көмбөдү. 

Канчороң, Кыйаз бир экен, 

Семетей өлүп атканда, 

Гүлчоро баатыр кайда экен? 

Көрбөгөнмүн, угушум, 

Азыркы жаштын эри экен, 

Гүлчоро атын жоготуп, 

Кыргыз Гүлүс дээр экен, 

Канчоро Чубак уулу дейт, 

Ыраспы, Чүрөк, ушул кеп? 

Гүлчоро кимдин уулу экен? 

Ар кимиси арды дейт, 

Бирөө десе Алмамбет, 

Бирөө айтат Күлдүр деп, 

Жүрбөгөн соң аралаш, 

Айра билиш кыйын кеп, 

Айтып болду Момунжан, 

Кеп Чүрөккө калды дейт. 

Акундун кызы Айчүрөк, 

Кеп айтканы шар экен, 

Акыл ээси ал экен: 

- Арбагы колодоп атамдын, 

Тыштан келип жоожеңип, 

Алганы чок арстанды, 

Атадан кетсин айланып, 

Чубактын уулу Канчоро, 

Семетейди алдады, 

Минээр аттан жөө койуп, 

Балталап Кыйаз жайлады, 
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Жыгылганын эл көрдү, 

Башын кесип алсак, деп, 

Өлүгүн таба албады, 

Көмүлбөдү деп ушул, 

Айтылгандын баары чын, 

Сөзүнүн жок жалганы. 

Алмамбет уулу Гүлчоро, 

Айаш ата, кебиң ак, 

Бул замандын балбаны, 

Ааламдан ашкан Коңурду, 

Жалгыз көздүү Мадыкан, 

Жападан келген Кызыл дөө, 

Нескаранын Жубатай - 

Баарысын Гүлүс шер алды, 

Мен алдым деп айтпады, 

Семетейге ат калды, 

Аты жок бу да жөө калды, 

Буудандын турса үстүндө, 

Канчоро, Кыйаз, Турмайлык, 

Дөөлөр беттеп барабы? 

Канчоро, Кыйаз-кан ичме, 

Гүлчорону кармады, 

Далынын сойуп терисин, 

Кечирин кесип алганы, 

Эки колун шал кылып, 

Чолок кылып салганы, 

Колу чолок, өзү бар, 

Жаны тирүү калганы, 

Семетейдин чоң зайыбын, 

Канчоро кулу алганы, 

Олжолоп Кыйаз Чүрөктү, 

Өзүнө нике байлады, 

Кашыңда турган келиниң, 

Албарстыны кубултуп, 

Чүрөк жасап салганы, 

Кыйазды антип  алдады. 

Семетейден үч айлык, 

Бойумда менин калганы, 

Куу тумшукту курсакта, 

Үч жылы Чүрөк сактады. 

Арам санап көр Кыйаз, 

Төрөтүмдүн үстүнө, 

Он эки катын  киргизди, 

Арамдыгын билгизди. 

Алдыман ороо каздырдым, 

Он эки бакшы катындын, 

Ошентип шорун катырдым. 

Кыйаздын көөнү кир болду, 

Семетейдин уулуна, 

Үч жылы атын койбоду, 

Кыйазга айла иштеттим, 

Балага атты коймокко, 

Үч жылдан кийин той болду, 

Өзүмө уйкаш ат кой, деп, 

Кыйаз айтып токтолду, 

Эт бышымча эл жымжырт, 

Унчуккан адам жок болду. 

Дубана келип ат койуп, 
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Качып кетти шарт койуп, 

Болбоду Кыйаз күмөнсүп, 

Өзүңдүн балаң, Кыйаз, деп, 

Көпчүлүк айтты күбөлүк. 

Онго чыкты Сейтек, 

Күмүшбулак керүүдө, 

Бүгүн чыкты башкарып, 

Амалсыз жүрөт көр Кыйаз, 

Балага жылкы башкартып, 

Гүлүс шерди жайлоодо, 

Багып жүрөт алпарып. 

Алып келдим  бу сапар, 

Токтосартка мен барып; 

Алдыңызда мен турам, 

Арбагы үчүн атамдын. 

Жетисуу алып кетели, 

Барсаңыз эми сизди алып. 

Токтоно калып Момунжан: 

- Жүз он бирге чыгыпмын, 

Ушул бүгүн мен, балам, 

Карылык кести демимди, 

Жетисуу кантип бара алам? 

- Айаш ата, антпеңиз, 

Байбичеңди кошуп ал, 

Өзүм -Чүрөк алпарам, 

Керек болчу дарыңды, 

Курал-шайман - баарыңды. 

Арбакты эске алыңыз, 

Жетисууга барыңыз, 

Алмамбет уулу Гүлүстү, 

Айыктырып салыңыз, 

Деп Айчүрөк турганда, 

Айаш ата Момунжан: 

- Кандай кылып ал жерге, 

Алпарасың сен, балам? 

-Барайын десең атаке, 

Уч килем жасап саламын, 

Жума намаз маалында, 

Жетисууга барамын. 

- Андай болсо Айчүрөк, 

Арбагы үчүн Манастын, 

Ээси үчүн Таластын, 

Өлсөм дагы барайын, 

Өлбөй жетсем ал жерге, 

Бир дабасын табамын, 

Убара кылбай мен сени, 

Өзүм деле барайын. 

Болжол кылып кырк күндү, 

Узатып койду Чүрөктү. 

Момунжандан кеп алып, 

Болжолу кырк күн деп алып, 

Алкып учуп баратып, 

Урумдун ханы Орус хан, 

Он эки кыздын кенжеси, 

Бир кудайдын эркеси, 

Эч жеринде өөнү жок, 

Бар мүчөсү келбети, 

Гүлнарга Чүрөк туш келди. 
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Орусхандын шаарында, 

Падышалык багында, 

Ойноп жүргөн бир кыз бар, 

Кырк кызы бар жанында. 

Он экиде жашы бар, 

Кундуздай кара чачы бар, 

Ылжыраган сары эмес, 

Жылтыр сары жийде жүз, 

Көктөн көрүп эжеңиз, 

Жанына түштү бакчанын, 

Он төрт-он беш жаш болуп, 

Өтө манап кооз эмес, 

Өтө жыртык деги эмес, 

Тааныбаган кыз болуп, 

Басып барды Айчүрөк, 

Бир нерсе сурап келгендей, 

Шашып барды Айчүрөк. 

Мурун угуп көрбөгөн, 

Мунун Чүрөктүгүн ким билет? 

Чукулдап Чүрөк барганда, 

Кызды баары жардашып, 

Чогулуп келе калышты. 

Баарыдан жашы улуусу, 

Чолпон деген сулуусу: 

- Падышалык бакчага, 

Кайдан келдиң чоочун кыз? 

Ортодо турган мына бу, 

Орус хандын кенже кыз, 

Гүлнар деген ушу кыз. 

Дайынын укту Айчүрөк, 

Кайыны барбы, жокпу? - деп, 

Суроо болду кыйын иш. 

- Хан баласы кыз бийкеч, 

Көрүнүп көзгө алыптыр, 

Орус хан башын оорутуп, 

Ортого киши койушуп, 

Маа бергин деп айтаарга, 

Болжолу болуп калыптыр. 

Айтып муну жылмайып, 

Күлүп койду Айчүрөк. 

Чолпон кирди кобурап: 

- Асылган киши көп турат. 

Ачык жооп берүүчү, 

Билермени   жок турат. 

Орус хан кызы он эки, 

Эң улуусу Кенжеке, 

Арасы алыс жер окшойт, 

Анда барып келгенге. 

“Улуусу билет кичүүсүн, 

Эжеси билет сиңдисин” 

Орус хан кеби бул эле, 

Беттешип жооп алууга, 

Кенжеке келбейт дегеле. 

Анда туруп Айчүрөк: 

-Андай деген ким эле? 

Чолпон кыз анда дейт экен: 

- Кашкарга жакын айлы экен, 

Кенжекени сурасаң, 
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Эр Төштүктүн зайыбы экен. 

Байкап турса Айчүрөк, 

Чолпон кызды Гүлнар кыз, 

Эрдин тиштеп көз кысып, 

Басып койду моминтип. 

Бакылдаган ар жактан, 

Үн угулду жакындан, 

Кыздар кетти тарашып, 

Айчүрөк калды жарашып, 

Урумдагы Орус хан, 

Өзү кыргыз уруудан, 

Урумдагы кыргыздын, 

Өңдөрү сары, көзү көк, 

Өңгө журттан өзү көп. 

Калгандар жүрчү кыргыздын, 

Көптүгүнө таң кылып, 

Чыккан жердин чөбү деп, 

Тобокел деп Айчүрөк, 

Сейитек алса Гүлнарды, 

Боло турган экен, деп, 

Кыргыздын эли көбөйүп, 

Толо турган экен, деп, 

Андан чыкты Айчүрөк, 

Обоолоп учуп көкөлөп. 

Жетисууга Айчүрөк, 

Жете келди бешимде, 

Эжем качан келер , деп, 

Сейтек турган мезгилде. 

Албарстыны кучактап, 

Кыйаз жатат ак үйдө. 

Сейитекке Айчүрөк, 

Баштан-айак калтырбай, 

Барып келген жерлерин, 

Баарын айтты жашырбай: 

- Кашкардагы Токтосарт, 

Жетисууга келайтат, 

Канча нарга жүк артып, 

Багдаддагы  Момунжан, 

Бул дагы чыкты шаарынан, 

Бизди көздөй жол тартып, 

Барбаган жерим калбады, 

Ээ, балам, сенин айыңдан, 

Камынгын, балам, турбагын, 

Күмүшбулак түз баргын, 

Кеңеш салып Кыйазга, 

Жылкыга жетип баргының. 

Кутубай бар деп ал жерде, 

Жөлөк болот дегеле, 

Балалык кылып чунагым, 

Сыр алдырба бул элге. 

Айчүрөктөн кеп угуп, 

Эр Сейитек жаш бала, 

Кыйазга кирди жолугуп: 

- Алачыктай карааның, 

Атам Кыйаз сен элең,, 

Ардактап  багып чоңойткон, 

Артыңда уулуң мен элем. 

Жылкыга барып турганда, 
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Көп иштерге жолуктум, 

Акылга артык дегенин, 

Айтып сизге угуздум, 

Эп келеби, атаке, 

Шаарың менен малыңа, 

Барып-келип турушум? 

Бар десең, ата, барайын, 

Малыман кабар алайын, 

Ит агытып, тартып жаа, 

Тамашага канайын. 

Жетилип жүнү карк толду, 

Бөрүдөн жүздү табайын, 

Текесин таштан кулатып, 

Илбирс менен чөө атып, 

Сүлөөсүн, суусар атайын. 

Чендешип келген жоо болсо, 

Өпкөсүн анын басайын, 

Күлүгүн алып олжого, 

Өзүңө кабар айтайын, 

Алып келип  көрсөтүп, 

Учурашып кайтайын, 

Баргын десең атаке, 

Мал алыптыр эки жыл, 

Кармап алдык биз быйыл, 

Коросон барып көрөйүн, 

Койбой журтун бөлөйүн, 

Деп, Сейитек токтоду, 

Анда Кыйаз ойлонду: 

“Суурула чыгып баш бербей, 

Тентек чыгат окшонду, 

Байатан бери оозунда, 

Тоого кайып койбоду. 

Коросон барып кокустан, 

Өлүп калса окустан, 

Таарынып Чүрөк койорбу? 

Көрүнөө кайып болобу?” 

Алда канча сан акыл, 

Аны Кыйаз ойлонду. 

-Барбагын десем болбойсуң, 

Сейтек барбай койбойсуң, 

Менин көзүм барында, 

Өз эркиңче ойногун, 

Айуу кирди чээнге, 

Илбирс, суусар, сүлөөсүн, 

Түлкү менен чөөсүн, 

Керектүүсүн койбогун, 

Алтымыш айры бугусун. 

Адырдагы бөрүсүн, 

Айтылуу аркар, кулжасын, 

Аскада эчки текесин, 

Аралдагы маралын, 

Токойдон жолборс карагын, 

Келип-кетип тургунуң, 

Айланайын ай сайын. 

Сен бербегин тапканың, 

Олжоңон Кыйаз бергин, деп, 

Элдер менден сурасын. 

Эрегишкен жоо болсо, 

www.bizdin.kg



Эл чечишкен доо болсо, 

Мага айткын андайды, 

Жолобогун сен болсо. 

Ыгы келсе катышкын, 

Жаман атты болбоско, 

Баргын деген кеп болду, 

Сейтек барбай койобу? 

Эртең менен Сейтек. 

Жылкыны карай чуу койду. 

Алике менен Сатике, 

Сейтек келсе өлдүк, деп, 

Көчүп алып ал экөө, 

Бар деген жерге жоголду, 

Төрт жүз сексен төө менен, 

Токтосарт келди конгону. 

Асты агын кара суу, 

Өзөнү токой тикендүү, 

Керүүсү жайык тулаң чөп, 

Төөгө ылайык жер болчу, 

Беш төөсүнө бир киши, 

Токсон алты санаты, 

Бирөө катчы, бир чайчы, 

Бири эшик багуучу, 

Өзү менен төрт экен. 

Жон сомосун алганда, 

Эки жүз ашкан киши экен, 

Бештен адам бир чатыр, 

Катчы, жолчу, чайчысы- 

Үчөө мында бир жатыр, 

Бир чатырда өзү бар, 

Үч чатырын ээн койду, 

Колу жетик Токтобай, 

Куржунга салып пул алып, 

Кагазы менен чай алып. 

Канча түрдүү шайы алып, 

Катчысы менен чайчысын, 

Өзү менен кошо алып, 

Учураша келдим, деп, 

Сейитекке барыптыр, 

Бала туруп Сейитек. 

Бар жумушка жараган, 

Түрө тиктеп алдыртан. 

Сумсайыңкы караган. 

Жүрөгү чыгат Токомдун, 

Көзүнөн чыккан жалындан, 

Сынап турат Токтосарт: 

“Артыла туулган экен, - деп, 

Эр Семетей баатырдан, 

Эми кудай урбайбы, 

Баладан сырды жашырсам” 

Деп, башта  болдгоништерин, 

Баарын айтты Токтосарт, 

Эми мында келгенин: 

- Айчүрөктөн кеп угуп, 

Ашыгып келдим мен,-деди, 

Кай кеткендир көрүнбөйт, 

Алмамбет уулу шер?- деди. 

Токтосартка Сейтек , 
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Айтып турган бир кеби: 

- Абаке арстан шер Гүлүс, 

Келе турган киши эмес, 

Сен келди деп жүгүрүп, 

Көрүшөөр болсоң өзүң бар, 

Көрүнсө салам бергиниң, 

Көрүнбөсө абакем, 

Күдөрүң үзүп  келгениң, 

Көрүшөрүн-койорун, 

Абамдын сырын билбедим. 

Атайлап барып Токтосарт, 

Кутубайдын үйүндө, 

Гүлчоро менен көрүшүп, 

Башында кылган жамандык, 

Бүгүн тилеп амандык, 

Учурашып жаныптыр. 

Ошол күнү кеч курун, 

Момунжан келип калыптыр. 

Бир жолдошу бар экен, 

Эки атка арткан дары экен, 

Кабарын угуп Сейтек, 

Гүлчорону кошо алып, 

Кутубайды котчу алып, 

Жолун тосуп барыптыр, 

Болбойм ойлоп Токтосарт, 

Ал түшүрүп алыптыр, 

Токтосартта көп акыл, 

Артык тиккен үч чатыр. 

Бирине өзүн киргизип, 

Бирине дары түшүртүп, 

Бирине Гүлүс күттүрүп, 

Туруп калды жылмайып, 

Белдүүлүгүн билгизип, 

Айлакер табып Момунжан, 

Алты күнү дарылап, 

Түгөнбөгөн сары суу, 

Кан аралаш ириңи, 

Калтырбады бирини, 

Эсептеп жашын Гүлүстүн, 

Далысынын кечирин, 

Ченеп көрсө кесигин, 

Чарыккан төөнүн кечири, 

Эп келиптир кечирге, 

Сары иттин кечирин, 

Жигине жаап бастырып, 

Данакерден талкалап, 

Себелетип салдырып, 

Чубалды деген суу жандар, 

(Жакындаган жаныбар, 

Оролуп калма жайы бар), 

Чубалдыдан  Момунжан, 

Алып келген чагы бар, 

Андан башка дарыдан. 

Канча түрдүү дагы бар, 

Чар дары кылып  баарысын. 

Жара үстүнө салдырып, 

Бүтөп койот  жымыйтып, 

Ак када таңдырып. 
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Эбеп менен себептен, 

Мерин менен медеттен, 

Ичинен берип ичирип, 

Сүт менен таза жуудуруп, 

Жаңылап төөнү сойдуруп, 

Кечирин кесип ойдуруп, 

Сары иттин кечирин, 

Күндө жаңы таптырып, 

Чубалдыны аа кошуп, 

Жарасына жаптырып, 

Токсон тогуз күн болду, 

Үч ай тогуз күндөрдө, 

Жетилип кечир болгону, 

Жиксиз болуп  бүтсүн деп, 

Кырма кызыл чаптырып, 

Кайнатма кара тарттырып, 

Сары барпы ичирип, 

Нуш дарыны эритип, 

Ичинен кошо бердирип, 

Туу калган бээден сойдуруп, 

Терисине оротуп, 

Жедигердин бир малын, 

Койгону жок коротуп. 

Саттырып келет Токтосарт, 

Сойулган бээ, төөлөрдү, 

Иштеткен сары иттерди, 

Пулга казып күнүгө, 

Алып келип эл берди, 

Төө эркеги бээ туусун, 

Сары итти койбой алды, деп, 

Сатып алып Токтосарт, 

Эмне кылат аны?-деп, 

Иштетип жаткан жумушун, 

Түк кылайып жан билбейт, 

Дагы токсон күн өтүп, 

Гүлчоронун далысы, 

Алты айга толгону, 

Кадимкидей болгону, 

Арстан Гүлүс баатырдын. 

Күчүнүн бар болжолу, 

Анжыйан кетмен дегенден, 

Жетини катар койуучу, 

Жааны Гүлүс чойуучу, 

Жети кат темир-кетменден, 

Кечип огу кетүүчү, 

Күчүм толгон экен деп, 

Көөнү толуп эргүчү, 

Айаш ата Момунжан, 

Бала жолборс Сейтек. 

Баатыр Гүлүс баштаган, 

Жайма сакал Токто абаң, - 

Бар керегин жам кылган, 

Төртөө барды бир жерге, 

Кетмен койгон жер менен, 

Жаа тарткан жердин ортосу, 

Жакшы ат минсе жараган, 

Кере күндүк  жол эле, 

Күч сынаарда Гүлүстөн, 
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Ошончо жерге койчу эле, 

Керчти чойуп тартканда, 

Эки далы биригип, 

Кечирлери киришип, 

Беттешип далы тийишип, 

Талкаланып кетчүдөй, 

Керчтин үнү кырсылдап, 

Эшкен темир тырсылдап, 

Жебенин боосу чытырап, 

Үзүлгүндөй болгончо, 

Күч келтирип тартуучу, 

Анан жааны атуучу. 

Жыгылып калса тешпейт деп, 

Жебе кечип өлбөйт деп, 

Кетменди ташка жаздады, 

Мадап жерге таштады. 

Баатыр Гүлүс жаа тартты, 

Укпагандар көрбөгөн, 

Ар түрлөнгөн дооштон, 

Эстери чыгып аз калды, 

Ээрчип барган малайлар, 

Ыштанга  сийип таштады, 

Тамылжып бетке кан келди, 

Жааны тартып жиберди, 

Алтоону кечип кетмендин, 

Жетинчисин кечпеди, 

Толо элек экен күчү деп, 

Боло элек экен Кыйазга, 

Беттеше турган кези, деп, 

Кечири үчүн сойулган, 

Көп төөлөрдүн өркөчүн, 

Учтары кесип койулган, 

Жыйдырып жүргөн Момунжан, 

Көгөрүп кеткен жыттанып, 

Сүрсүгөн койдун куйругун, 

Аралаштыра сызгырып, 

Тым кезинде буудайды, 

Сууга таза жуудуруп, 

Күнгө жайып кургатып, 

Казанга таптап куурутуп, 

Адамдын күчү өтсүн деп, 

Агарганча тыштарын, 

Ушалатып ыштарын, 

Тундурган майга  чөгөрүп, 

Сууганча демдеп көмөрүп, 

Аны берет наштада. 

Казы-карта бал берет, 

Кандыра кара чай берет, 

Чыйралып эти катсын деп, 

Адырашман эрменден, 

Кайнатып суусун да берет, 

Айаганы ушулар, 

Арак менен ачкылдан, 

Андан башка тамактан, 

Айабай берет абыдан, 

Үч ай өттү арадан. 

Жана барып жаа тартты, 

Жетиден жебе кечиптир, 
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Жерге житип кетиптир, 

Кетменден кошту экини, 

Тогузга саны жеткени, 

Тогуздан өтүп тарткан жаа, 

Жерге батты жебеси, 

Күчүмө эми толдум,  деп, 

Сейтек менен кеңешип, 

Кыйазга аны жиберет. 

Муну мындай таштайлы. 

Сейитектин Гүлнарды, 

Алганынан баштайлы. 

СЕЙТЕКТИН ГҮЛНАРГА КУДА БОЛУШУ 

Айтылып келген мурдатан, 

Кыйаздын аты Тоотору, 

Тил сүйлөөчү мал эле, 

Андан башка жана бир, 

Кыйаздын жаны талаада,- 

Ак аркада дечү эле. 

Андан мурда Сейтек, 

Келип кеткен үч жолу, 

Үч айда бирден болжолу, 

Талаага койбой кайыптан, 

Алып келген болуучу, 

Күбүнө батпай күмүшү, 

Кыйаздын көөнү толуучу. 

Аңчылыкта Сейитек, 

Калбады кайып албаган, 

Бирок арка, кулжа барбаган, 

Төртүнчү сапар барганда, 

Кыйаз минтип сураган: 

- Айтканың кылдың, Сейтек, 

Ит агытып, куш салып, 

Мылтык атып, жаа тартып, 

Адырга айбан койбодуң, 

Аркар менен кулжаны, 

Айап аны не койдуң? 

Аркар эти кой эти, 

Окшош күчтүү эмеспи. 

Ормойо калып Сейитек: 

- Алып келбес жерим бар, 

Эсиме салдың атаке, 

Унутуп калган кебим бар, 

Талаада муну айтпайын, 

Жүрү, атаке, үйгө,- деп, 

Баштап алып Сейитек, 

Кыйазга салды кейиш кеп,- 

Талаадан кармап кайыпты, 

Алып келдим атаке. 

Аркар, кулжа, ак кийик, 

Атканым жок дегеле, 

Карылар мага кеп айтты: 

“Сенин атаң Кыйаздын, 

Аркарда жаны” деп айтты. 

Аркарды атсам кокустан, 

Атамдын жаны аркарда, 
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Тузааны кайдан табам деп, 

Атпаганым бул эле, 

Өзүңдөн  сурап бул ишти, 

Жалгыз уулуң мен дагы, 

Жанымды кошо салсам деп, 

Өлбөс болуп алсам деп, 

Ушуну ойлоп жүргөмүн, 

Жаның кайда атаке? 

Мен жанымды кошойун, 

Айтып койчу, - деди эле. 

Кепти угуп зор Кыйаз, 

Кейпи кетип кубарып. 

Кеп сүйлөбөй муңайып: 

- Кандай кебиң, Сейтек, 

Сен жүрөсүң мени аңдып, 

Кошулар чагың боло элек, 

Жашың толгон кездерде, 

Кошпой Кыйаз койчу эмес, 

Ойунуңду ойноп, күлкү күл, 

Жок кепти айтпай бокту жеп! 

Кым дей түштү Айчүрөк, 

Кутулгус жерин таптым деп: 

- Койгун, балам Сейтек, 

Жаныңа жаным кошкун деп, 

Бул айтканың кайсы кеп? 

Жаныңды кошмок турмайлык, 

Сенден жүрсө күмөндөп, 

Жашырсам атаң болбоду, 

Айттырбай бүгүн койбоду, 

Атаңа тийип үч жылда, 

Араң сени төрөсөм, 

Семетейден калды деп, 

Күмөнү сенде болгону, 

Айагы ушул бул кептин, 

Көрдүңбү сен атаңды, 

Болбой мойнун толгоду! 

Сейтек анда кеп айтат: 

- Кой, эжеке, - деп айтат, 

Айтса атам айткандыр, 

Кээкер кепти сен койгун, 

Башканы койуп сен ,ата, 

Кебиме жооп бер мага. 

Сейтек мындай дегенде, 

Ошондо Кыйаз солк этип, 

Айтсам кандай болоор?-деп, 

Боконо сөөгү болк этип: 

- Сурадың, балам сен менден, 

Жашырбаймын мен сенден, 

Кекери кетпей энеңдин, 

Ушул үйгө келгенден, 

Күмүшбулак, Түзкерүү, 

Бүткүл аркар жергеси, 

Күн чалбас Күмүшбулакта, 

Карды салык кара аркар, 

Жалгыз жүрөт кумда оттоп, 

Ага барбайт башка аркар, 

Кол башындай сандыкка, 

Салып койуп сактаткан, 
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Жети чымчык жаным бар, 

Минип жүргөн Тоотору, 

Ишенимдүү малым бар, 

Тору атта менин демим бар, 

Он экиге чыга элек, 

Сениң он эки жылдык кимиң бар, 

Эмгичекти  сага айтпай. 

Кылчаңдап жүргөн жерим бар. 

Карсылдап күлүп Сейтек: 

- Уктуңбу эже атама, 

Эми кайсы кебиң бар? 

Ыраазы болуп кудайга, 

Уйалгансып Айчүрөк: 

- “Чачы узун ургаачы, 

Акылы кыска” деген бар, 

Сырын тартып болду эми, 

Көр Кыйазга туйдурбай. 

Айчүрөккө  Сейтек, 

Анда мындай айтат кеп: 

-Жаман эмес абакем, 

Жакшы болду  семирип, 

Өтө сулуу нурлуу бет, 

Жайнап чыкты керилип, 

Жер баспай турат Суркойон, 

Мурдагыдай элирип, 

Сыр алсамбы  Таластан, 

Абамдын өзүн  жиберип? 

Айаш атам Момунжан: 

“Сөөктөй сөөгү болду, - дейт, 

Эти эттей толду-дейт, 

Так бир жылы турбаса, 

Эрегишкен урушта, 

Эт созулуп кетет, - дейт, 

Эмгегим бекер болот ”дейт. 

- Андай болсо, Сейтек, 

Айтканың акыл, ырас кеп. 

Абаңа барып кеңешкин, 

Кесип айтпа баргын деп, 

Кесип айтып ар ишти, 

Сен жумшоочу киши эмес. 

Сейтек кабыл алыптыр, 

Хан Кыйазга барыптыр, 

Мындайча айтып калыптыр: 

- Жылкыга барып келемин, 

Кайыпчынын өрөөндө, 

Кайыбы кеңир деп угам, 

Биздин жерде кайыптан, 

Он эки айры бугу бар, 

Кайыпчыга баргандар, 

Алтымыш айры бугуну, 

Атып алган жайы бар. 

Алтымыш айры бугудан, 

Атайлап бирин атпасам, 

Мүйүзүнүн маалында, 

Алып сага чаппасам, 

Зеригип калат жалгызың, 

Ошентип көңүл ачпасам. 

Анда Кыйаз кеп айтат: 
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- Сейтек уккун - деп айтат, 

Кайыпчы барба тил алсаң, 

Кайыпчынын сыры бар, 

Сейтек уулум угуп ал. 

Кырк бир жолдун кошкон деп, 

Айагында бир жер бар, 

Ошол жерге барбагын, 

Жыргап жаткан кезимде, 

Бир балаага салбагын. 

Кырк бир жолдун кошкондо, 

Кырка-кырка сарай бар, 

Караса көздү уйалтып, 

Жылтырап турат сарайлар, 

Моймолжуган кыздар бар, 

Мөлтүр кашка суулар бар, 

Аскан сүрөт жаны жок, 

Кызды көрүп азаарсың, 

Ошону табам деп жүрүп, 

Мээнеттүү жолду басарсың. 

Ал  Кыйаздын ойунда: 

“Сулууну көрүп азбайбы, 

Ошону улам деп барып, 

Муну меңдер баспайбы, 

Куурап өлүп жатпайбы, 

Эркин жатып жай уктап, 

Менин көөнүм тынбайбы.”- 

Барсаң баргын, балам, - деп, 

Эки айда бирден келбесең, 

Сапырылат санаам,-деп, 

Кыйаз айтты жана да, 

Жуукурланган  далай кеп. 

Анда туруп Сейтек: 

- Акылды айтуу уулуңа, 

Сенин эркиң эмеспи, 

Эрте келсем, кеч келсем, 

Менин эрким эмеспи, 

Ушуну айтып каткырып, 

Койчапдар минип аттанып, 

Жалгыз өзү Сейтек, 

Жүз кишидей шаттанып,: 

“Абакем Гүлүс сак болду, 

Көөнүм өсүп карк толду, 

Жүрөгүм курчуп от болду, 

Билегиме күч толду”, 

Муну ойлоп жаш бала, 

Таласка барып эми эле, 

Ээ болгондой аргынга, 

Тынчып көөнү жай болду. 

“Алдында барып абамдын, 

Кеңеш кебин алайын, 

Таластан кабар табайын. 

Момунжан айткан бир жылда, 

Жоокалап эптеп турайын. 

Ай узарып өтпөсө, 

Күн узарып бүтпөсө. 

Кайыпчыга барайын. 

Кыйаз айткан кыздардан, 

Тандап бирди алайын, 
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Көңүлгө жаккан кыз болсо, 

Кайда болсо табайын” 

Көңүлдө муну элестеп, 

Абасы Гүлүс эрди эстеп, 

Атактуу Талас жерди эстеп, 

Андан кала бергенде, 

Бойго жеткен солкулдап, 

Буралган талдай кызды эстеп, 

Так бүркүттөй кылчаңдап, 

Койчапдар менен ыкчамдап, 

Кутубайдын айылына, 

Барып жетти балчаңдап, 

Барып кайта келгенче, 

Абасына кеп салып: 

-Абаке, бирге баралы, 

Таластан кабар алалы, 

Канчоро кулду чабалы, 

Анын эбин табалы, 

Таластан бери кайтканда, 

Кара аркарды аталы, 

Аркардын этин таталы, 

Кыйаздын башын кесели, 

Өзүңдүн кылган ишиң деп, 

Элин чаап кетели. 

Анда туруп Гүлчоро: 

- Ашыкпагын, шашпагын, 

Кыш айы кирди кылтырап, 

Таласка барар чак эмес, 

Кыйазды албай кыйратып, 

Канчорого барганда, 

Туйунбаса бир неме, 

Туйуп калса жамандык, 

Болот кыргыз элиңе. 

Мен минер атка болжолум, 

Бир жыл деди Момунжан, 

Эптеп муну толтуруп, 

Күчтөнсүп майып курган жан. 

Кайыпчыга барып кел, 

Мен көргөнмүн бир чакта, 

Кырым менен  Урумдун, 

Ортосунда Таалымал, 

Элден сулуу кыз чыкса, 

Сүрөтүн аскан жери бар, 

Ошого баргын Сейтек, 

Жараткан кызың бар болсо, 

Мен таппайын аны издеп. 

Олжого кетип Айчүрөк, 

Кайра барса Таласка, 

Келин алып, уул үйлөп, 

Аныбыз жаман кеп эмес, 

Эртең менен эр Гүлүс, 

Элиртип минип Суратты, 

Койчапдарга мингизип, 

Ээрчитип келип чунакты, 

Кайыпчыга бет алып, 

Канча төөнү чубатты. 

Кырк бир жолдун оозуна, 

Жан жүрбөстүн четинде, 
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Булар барып алыптыр, 

Сүрөттү карай калыптыр, 

Орус хан кызы Гүлнарды, 

Сүрөттөн көрө салыптыр. 

Көрө койуп Сейтек, 

Ирмебей көзүн бек тиктейт, 

Пендеби башка эмине, 

Мен көргөнүм? - деп тиктейт. 

Билмемиш болуп баланы, 

Байкап турса Гүлүстөн, 

Кой эти бышып токтолду, 

Козголуп бир да койбоду. 

Басып барса эр Гүлүс, 

Козголбой бала термелип, 

Гүлүстөн менен иши жок, 

Тиктеп турат делейип, 

Аңтарып Гүлүс караса, 

Ким көрсө тиктеп тургандай, 

Көңүлүн ага бургандай, 

Жалынга, окко, дайрага, 

Жалтанбай өзүн ургандай. 

Чырымынан серп салып, 

Чындап Гүлүс карады: 

“Кайсы жактын эли?-деп, 

Ханбы, байбы, жардыбы, 

Дайынын кошо билем, деп, 

Өңү сары, көзү көк, 

Орус хандын элиби? 

Ошол кыргыз тегиби? 

Түштүктүн эли  деги эмес, 

Атасы бай жарды эмес, 

Сүрөттө турган сымбаты, 

Хан баласы сыйагы. 

Кандай чыккан ушу?-деп, 

Эр Төштүктүн Кенжеке, 

Эки сапар көргөмүн, 

Кенжекеге түспөлдөш, 

Мында турат бир элес. 

Угушумча Орус хан, 

Он эки кызы бар деген, 

Кичүүсү Гүлнар дегени, 

Ошол эмей кандай?” деп, 

Эр Гүлүстүн билгени. 

- Жүрү, Сейтек кетели, 

Чыкканы далай күн болду, 

Элге кайта жетели, 

Ошондо туруп Сейтек: 

- Макул, аба, кетели, 

Кырк бир жолдун оозуна, 

Он күндө бирден келели, 

Мынабу турган кыздардын, 

Ким экенин билели, 

Гүлчоро анда кеп айтат: 

- Атаа,  Сейтек,-деп айтат, 

Кырк бир жолдун оозуна, 

Он күндө бирден келсек, деп, 

Бул айтканың кандай кеп? 

Эр убалын кантебиз, 
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Кыз издесек кеңгиреп, 

Кары убалын кантебиз, 

Жар издесек зеңгиреп, 

Эл убалын кантебиз, 

Жүрө берсек деңгиреп? - 

Бастырып кетти Гүлүстөн, - 

Жүрү, Сейтек, жүрү, - деп, 

Кайыпчынын ичинен, 

Канча түрдүү айбандан, 

Ошол жерде бар жандан, 

Бук болуп калган жаа тартпай, 

Учурап калган немесин, 

Баарын атты куткарбай. 

Кулжасын атып кулатып, 

Текесин атып сулатып, 

Илбирс менен чөө атып, 

Жолборс менен шер атып, 

Түлкү менен бөрү атып, 

Марал менен бугу атып, 

Көлүнөн өрдөк-куу атып, 

Сексен төөгө жүк артып, 

Төөлөрдү чиркеп чубатып, 

Колуна бербей кат жазып, 

Жуурда көрсүн жеңем, деп, 

Жакасына бек катып, 

Барып келгин үйгө, деп, 

Сейтекти атказып: 

- Ылдам келгин Сейтек, 

Сен келгенде түз мындан, 

Таласка барам элди издеп,- 

Деп Гүлчоро калыптыр, 

Төөлөрдү алып колбутуп, 

Сейтек үйгө барыптыр. 

Көрүп Кыйаз көз тойуп. 

Өзүнчө басып оштонуп, 

Бара жатып токтолуп: 

“Бул Сейтек жашынан, 

Келе жатат от болуп, 

Алда кандай болоор?” деп, 

Кыйаз калды кайгыда, 

Нечен акыл ойлонуп. 

Кирдеп келди балам, деп, 

Көйнөгүн алып Айчүрөк, 

Чылап сууга салам деп, 

Жакасын Чүрөк кармады, 

Тигиши колго башкача, 

Эмне деп шек алды, 

Аңтара кармап Айчүрөк, 

Жазган катты таап алды: 

“Акылман жеңем Айчүрөк, 

Гүлчородон уксаң кеп, 

Сейтек келип жөнөдү, 

Кырк бир жолдун оозуна - 

Капчыгайга барам, деп. 

Мен да бардым темтиреп, 

Сансыз кыздын сүрөтү, 

Асылыптыр мелтиреп. 

Абайласам Сейтек, 

www.bizdin.kg



Бир кызды калды көп тиктеп, 

Элди айтып, жерди айтып, 

Алып келди жүрү деп. 

Сүрөттү байкап карасам, 

Кенжекеге түспөлдөш, 

(Карапайым кыз эмес) 

Таласты таштап унутуп, 

Сейтек кетип жүрбөсүн, 

Мелтиреген кызды издеп. 

Өз ойумда баа бердим, 

Урумдуктун кызы деп. 

Менин бир уккан кебим бар: 

Орус хан кызы он эки, 

Эң кичүүсү Гүлнар деп, 

Ошол жакта шегим бар, 

Сейтек кайтан келгенче, 

Кенжекеден кабар ал, 

Ошол болсо айткандай, 

Куш тилинче кабар сал. 

Ачык болсо кабары, 

Кызды мурда алалы, 

Кийин Талас баралы. 

Кимдердин келбейт башына, 

Кош кыйал кылбай баланы,” 

Катты окуп алыптыр, 

Купуйа учуп Айчүрөк, 

Кенжекеге барыптыр, 

Эмне үчүн келгенин, 

Кебин айта салыптыр, 

Акылман катын Кенжеке, 

Мына мындай деди эле: 

- Мен ыраазы болгомун, 

Мурун келип кеткенде, 

Туйдурбай туруп жоодарга, 

Жардам берип өткөндө, 

Биз он эки атадан, 

Бир эркек жок карасаң, 

Акылдан танып баратат, 

Карылыктан Орус хан. 

Кичи сиңдим Гүлнардын, 

Дал он үчтө жашы бар, 

Сүрөтү менде тартылуу, 

Эп келсе, Чүрөк, алып бар. 

Көрсөтүп көр балаңа, 

Көргөн кызы Сейтектин, 

Ушул болсо непаада, 

Кат жазып берем колуңа, 

Мен баралбайм  Урумга, 

Өзүмдөй катым иш кылат, 

Чүрөк, ишен сен ага. 

Өлүгүнө өк болгон, 

Тиригине тик турган, 

Эр Төштүк айкөл Манаска. 

Семетей келип  эки жол, 

Жесир менен жетимден, 

Жеткире алым сурады. 

Колумдан келген иш болсо, 

Айансам кудай урбайбы. 
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Сейтек Гүлнар кааласа, 

Бара бергин Урумга, 

Орус хан менин өз атам, 

Мен жазган катты алпбарсаң,, 

Эми карып калдым деп, 

Энчисине кызынын, 

Элин кошуп береби, 

Кудай билет хан атам, 

Же жерин кошуп береби, 

Батыш, чыгыш кыргызы, 

Биргелешип кетеби. 

Кенжеке менен коштошуп, 

Айчүрөк кайра кеткени, 

Сейтек муну билбеди, 

Көп тургузбай Айчүрөк, 

Сейтекти жиберди, 

Абаңа алып баргын, деп, 

Тигип көйнөк бергени. 

Ачса көйнөк Гүлчоро, 

Арасында сүрөт бар, 

Сүрөткө кошкон каты бар, 

Айчүрөктүн аты бар, 

Баарын көрүп Гүлүстөн, 

Сейтек жаткан бир үйгө, 

Таштап койуп сүрөттү, 

Билмексен болуп Гүлчоро, 

Байкап тыштан күзөттү. 

Көзүн ачып ойгонуп, 

Имерилип толгонуп, 

Сүрөттү көрүп Сейтек, 

Тиктеп калды ормойуп. 

Карап туруп жалдырап, 

Кырк бир жолдон көргөмүн, 

Кайдан келип калды? - деп, 

Ала койду алдырап. 

Сүйгөнү ушул экен, деп, 

Ойуна алып Гүлүстөн, 

Жарым ай туруп токтолуп, 

Мунун айтты Сейтекке, 

Куткармак болуп күйүттөн: 

-Кыйазга барып айткын кеп, 

Кабарын уктум алыстан, 

Орус хан кызы Гүлнарды, 

Мага алып бергин, деп, 

Урумга Кыйаз бара албайт, 

Урумдун жолун биле албайт, 

Менден бөлөк билер жок, 

Ырас-чынын айтканда, 

Баштап сени жүрөр жок, 

Барбасаң, ата, калгын, де, 

Чолок колду кошуп бер, 

Баштап мени барсын, де, 

Айчүрөктү ала бар, 

Тооторуну мине бар, 

Тоотору мине барбасаң, 

Кылган иште чала бар. 

Алып келем дебегин,    Кудалашып келем,  де, 

Бербес болсо Орус хан, 
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Сенин уулуң болгон соң, 

Бекер кантип келейин, 

Жудаалашып келем, де. 

Гүлүстөндөн кеп угуп, 

Канык болуп акылга, 

Жана келсе айылга, 

Эминеге келди?-деп, 

Кыйаз калды кайгыга. 

Кутубай эле жолдошу, 

Салам айтып киришти, 

Эсендикти билишти. 

Анда Кыйаз кеп айтат: 

- Кечээ кетип Сейтек, 

Келипсиң бүгүн энтелеп, 

Кеткен күнүң бир айга, 

Азыр таамай толо элек, 

Кыйаздан угуп бул кепти, 

Чыга берди Сейтек. 

Кутубай анда кеп айтат: 

- Ханым Кыйаз, - деп айтат, 

Өткөндөгү сапарда, 

Кайыпчыга барганда, 

Кырк бир жолдун оозунан, 

Көзү түшүп сүрөткө, 

Көңүлү түшкөн бир кызга. 

Унутуп калбай Сейтек, 

Уламалап сураса, 

Урумдан чыккан узу дейт, 

Орус хандын кызы дейт, 

Гүлнар деген ушу дейт. 

Ошол кызды алам, дейт, 

Атам Кыйаз барында, 

Албай кантип калам,  дейт. 

Жүр, Кутубай, баргын,  дейт, 

Кантип айтам атама, 

Сен барып кабар салгын, дейт, 

Кечээ кетип Сейитек, 

Бүгүн келиш ушул кеп. 

Ошол үчүн келгемин, 

Айтканыңды жашырбай, 

Уулуңа  айтып беремин. 

Тиктеп Кыйаз алайып, 

Эки жагын каранып, 

Бузулуп өңү карарып: 

- Сүйлөшүп келет Урумга, 

Ушундан ага ким барып? 

Сейтек аны не кылат, 

Быштактай сары кызды алып? 

Угуп жүргөн кабар да, 

Ногойбайдын эки уулу, 

Көчкөн экен айрыла, 

Энчиге малын бөлгөндө, 

Бирине бири таарына. 

Ногойбайдын чоң уулу, 

Карасур жигит ал экен, 

Кичи уулу Ногойдун, 

Өңү сары көзү көк, 

Бири андай бала  экен, 
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Өз аттары айтылбай, 

Кара, сары ногой деп, 

Айтылган кеби ал экен. 

Ортоктун көчүп тоосунан, 

Кара ногой бөлүнүп, 

Энесайга келиптир, 

Сары ногой самсаалап, 

Урумга көчүп кириптир. 

“Эки ногой айрылыш”, 

Эмгичекти унутпай, 

Комузчулар чертиптир, 

Сары ногой Орусхан, 

Бул дагы кыргыз уруудан, 

Убара болуп ушундан. 

Урумга кайдан мен барам?! 

Жолун билген бар  болсо, 

Кутубай ага жумшасаң, 

Береби кызын, бербейби, 

Орусхандан угушсаң... 

Аңгычакты эшиктен, 

Тамак дайар болду деп, 

Айтып кирди бир шыгай, 

Айчүрөктүн үйүнө, 

Басып келип калышты, 

Кыйаз менен Кутубай. 

Басып турат Сейитек, 

Тизе бүгүп олтурбай. 

Дасторкону ачылды, 

Жайнатты Чүрөк асылды. 

Күркүрөп Кыйаз кеп айтат: 

- Ой, Сейитек! – деп айтат, 

Орусхан кызы Гүлнарды, 

Алабыз депсиң ар кимге, 

Көргөн адам болбосо, 

Ким барат экен ал жерге?! 

Береби кызын Орусхан, 

Калыңы жок бекерге?! 

Көрбөгөн кызды алам деп, 

Күйүгөсүң сен эмне?! 

Сейтек анда кеп айтат: 

- Атаке Кыйаз, - деп айтат, 

Урумдан уулуң кыз алса, 

Атагы сизге жарашат, 

Жедигер сындуу элиң бар, 

Сенин эминеден кемиң бар? 

Канчоро баатыр досуң бар, 

Каралды болот ушулар, 

Албай койбойт Гүлнарды, 

Аман болсо уулуңар. 

Төгөрөктүн төрт бурчун, 

Баарын койбой кыдырган, 

Гүлчородой кулуң бар, 

Асмандап учкан канаттуу, 

Айчүрөктөй апам бар, 

Албай кантип каламын, 

Оорактуу Кыйаз атам бар, 

Тоотору минем токунуп, 

Отуз күндө барамын, 
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Угуп жүргөн Урумга, 

Эрикпей жүрүп олтуруп, 

Атадан калат балага, 

Аркасында мал-мүлүк. 

Бир кулун Сейитек жүгүрттү, 

Алып келип току, деп, 

Тоотору сындуу күлүктү. 

Тоотору аты чыкканда, 

Аңтарылып жер асман, 

Борошо болуп ызылдап, 

Жамгыр куйуп жаткандай, 

Сасык туман көргөзбөй, 

Каптап жерди баскандай, 

Коморулуп дүңгүрөп, 

Алатоо кулап аткандай, 

Шамал чыгып дүрүлдөп, 

Жыгачтын баары күрүлдөп. 

Бороон болгон немедей, 

Көр Кыйаздын көзүнө, 

Токсон канча кубулду, 

Ошол кезде ченебей, 

Аңгычакты Айчүрөк: 

- Ай, ай, балам Сейитек, 

Менден уккун акыл кеп, 

Атаң Кыйаз ат бербейт, 

Ат берсе да бат бербейт. 

Атаң туруп Сейитек, 

Армандуу жетим сен болдуң, 

Алганым Кыйаз бар туруп, 

Туу келген жесир мен болдум. 

Артыңда жок такоолуң, 

Койгун десем Гүлнарды, 

Аламын деп болбодуң. 

Койчабдар минип жолго сал, 

Кол куржунга азык ал, 

Таластан келген мурагың - 

Чолок кулду кошуп ал. 

Кызын берсе Орусхан, 

Жетисуу келип нетесиң? 

Атаңдын кейпи бул болсо, 

Кай муратка жетесиң? 

Ошол жерде туруп кал! 

Атынын күчүн бербеген, 

Калыңга малын береби? 

Мен казанчы болойун, 

Сен болуп ага күч күйөө, 

Калыңын төлөп келели, 

Дене кул кылып Оруска, 

Күлчоро кулду берели. 

Семетейдин барында, 

Суркойон минип элирип, 

Гүлчоро жүргөн чагында, 

Урумга барып кол салып, 

Өткөргөн ыдык аларга, 

Көөнү ачылат Орусхан, 

Гүлчоро кулду алганда, 

Бура тартып Айчүрөк, 

Бузулуп өңү кумсарып, 
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Ачуусу келип сумсайып, 

Аккуу кебин колго алып, 

Аптырага кол салып: 

- Күдөөрүң үзбө, сен Кыйаз, 

Көрбөймүн деп сен калба, 

Өлбөй тирүү болгондо, 

Үч жылда келем мен мында. 

Ошо кезде Кыйазды, 

Карап турса Кутубай, 

Кара жанга күч келип, 

Тер тамчылап тыпылдап, 

Сүйлөйүн десе тил келбей, 

Ыйлачудай кыңкылдап, 

Айчүрөк учуп кетет деп, 

Токтоно албай кыпылдап: 

- Ой, Кутубай курбалдаш, 

Калыссың, айтчы, сөздү ылгап. 

Тооторуну минбе деп, 

Айткан жерим болдубу? 

Ачууланып оолугуп, 

Айдай Чүрөк не болду? 

Мен өлсөм калат уулума, 

Тооторуну Сейтек, 

Арнап минсе болгону, 

Кулакка сөйкө келинге 

Жай кеңешип олтуруп, 

Алып барсаң болбойбу, 

Адашып жолдон каласың, 

Күлчоро кулду артыңа, 

Салып барсаң болбойбу, 

Кебез байлап башына, 

Төөчү минчү Көктокол, 

Алып барсаң болбойбу, 

Куру алпарбай көк атты, 

Кол куржунга алтынды, 

Артып барсаң болбойбу, 

Туудан тандап кырк жылкы, 

Айдап барсаң болбойбу, 

Кутубайды баш кылып, 

Аз болгондо алтымыш, 

Жардап барсаң болбойбу?! 

Сейтек анда муну айтат: 

- Өзүн көрбөй Гүлнардын, 

Сүрөтүнө жолуктум, 

Сүрөттөн сулуу кыз көрүп, 

Аламын деп оолуктум. 

Орусхандын кызыбы, 

Же башка элдин кызыбы? 

Береби Орус , бербейби, 

Тийеби кыз, тийбейби? 

Билип келип түп-жайын, 

Анан барсак болбойбу? 

Алтын алып, ат алып, 

Кыз бергиниң мага деп, 

Кимге барам жалбарып?! 

Кыз жараса көңүлгө, 

Дайнымды айтып барармын, 

Атам менин Кыйаз деп, 
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Жедигер менин элим деп. 

Айлымды айтып барамын. 

Сүйлөшүп сулуу аламын, 

Бербей мин деген ким болсо, 

Шаарын бузуп чабамын, 

Казынасын чачамын, 

Абийирин антип ачамын. 

Төрө Кыйаз деп айткан, 

Сенин барда атагың, 

Башымды кантип катамын? 

Алтын ал деп, ат ал деп, 

Айтканыңа капамын? 

Тур, Кутубай, атка мин, 

Бүгүндөн калбай басамын, 

Ушуну айтып Сейтек, 

Тоотору минип болкойуп, 

Бастырып кетти карабай, 

Айласы түгөп көр Кыйаз, 

Туруп калды томсоруп, 

Кирин жууп канымдын, 

Эртең жете барам, деп, 

Кирпигин карап Кыйаздын, 

Айчүрөк жатат оштонуп. 

Албарстыга Айчүрөк: 

- Сөзгө көңүл бур, - деди, 

Чайчы болуп Кыйазга, 

Кызмат кылып тур, - деди. 

Күндүзү көөнүн кирдеткин, 

Түнкүсүн катуу уктаткын, 

Так ушундай баккын, - деп, 

Бара албай жылкыга, 

Накайыл болуп жатсын, - деп, 

Болжолдуу күнү Айчүрөк, 

Канаты күнгө жаркылдап, 

Учуп кетти калкылдап, 

Сейтек менен Гүлчоро, 

Кетип барат балкылдап, 

Тоотору менен Суркойон, 

Алоолонуп алкылдап, 

Отуз күнү жол жүрүп, 

Урумдуктун шаарына, 

Кирип келди жакындап. 

Күзөтчүсү Урумдун, 

Орусханга барыптыр, 

Минтип кебин салыптыр: 

- Асмандап учкан бирөө бар, 

Бири тору бири боз, 

Атчан киши экөө бар, 

Келип калды үч адам. 

Сен Орусхан болголу, 

Кароолго мени койголу, 

Бул өңдөнгөн адамды, 

Көргөнүм жок бир жолу. 

Асмандап учуп алган 

Ал бир нурдан тамганбы? 

Өзү ургаачы кийими, 

Адамзат эмес, өр кызы, 

Адашып жолдон калганбы? 
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Тору атчаны бала экен, 

Он үч-он төрт чагы экен, 

Кара баштуу бендеден, 

Адамдан сулуу ал экен. 

Жанында боз атчаны, 

Кырктан ашкан чамасы, 

Болсо болор анчалык, 

Адамзаттын баласы. 

Бенде эмес бардыгы, 

Периште келип калганбы? 

Кароолчу айтып барганы, 

Орусхан угуп алганы. 

Узун кулак Орусхан, 

Укмуштан улап кеп уккан: 

Кастык кылып Канчоро, 

Эр Семетей төрөнү  

Кыйаз жеңди деп уккан. 

Айчүрөктү олжого, 

Кыйаз алып кетти, деп, 

Гүлчоронун кечирин,  

Кесип салды деп, уккан, 

Айчүрөктүн бойунда, 

Бала калды деп уккан. 

“Эр Семетей уулу чоңойуп, 

Мүчөлүнө жеткенби, 

Таласты кайра тапсам деп, 

Гүлчоро менен Чүрөктү, 

Ээрчитип качып келгенби? 

Боз атчаны Гүлчоро, 

Торуну минген бала го, 

Учканы анын Айчүрөк, 

Чүрөктөн башка бендеден, 

Учуштун жайын ким билет? 

Келген бейм бул жерге, 

Бизге жардам бергин, деп. 

Жалгыз көз дөө Мадыкөл, 

Жандын баарын соргондо, 

Семетей келип сойгондо, 

Бараңдын элин куткарып, 

Башы ачык кылып койгондо, 

Урумдун элин урматтап, 

Орусханга баргын, деп, 

Бир узарткан колумду, 

Эркин кылып жолумду. 

Кызылкыйа сабаада, 

Коңурбайды алганда, 

Каңгайга калба салганда, 

Арстан тууган Гүлчоро, 

Катышпа кыргыз элине, 

Батышта кыргыз эли бар, 

Орусхан деген шери  бар, 

Деп атагын чыгарып, 

Айткан экен ар кайда”, 

Муну ойлоп Орусхан: 

- Тору атчан боз атчан, 

Ат минбеген бир адам, 

Түшүрүп алып келгин, - деп, 

Асыл наапа жиберет. 

www.bizdin.kg



Аа вазири барыптыр, 

Олтургузуп Чүрөктү, 

Алып келе калыптыр. 

Хан сарайда көрүшүп, 

Колдун учун өбүшүп, 

Эсен-соосун сурашып, 

Олтуруп калды дуулашып. 

Үч күн болгон Гүлнарга, 

Уйку көрбөй жаткалы, 

Укмуш кулак кабарда, 

Ушундай экен айтканы: 

- Кер эсептер санаса, 

Сейтек сүрөт көргөн күн, 

Түш көргөн Гүлнар башында, 

Түн ичинде түш көрсө, 

Сейтек жүргөн кашында. 

Түшүндө көргөн бир элес, 

Гүлнар менен Сейтек, 

Үч айлык кылган кеп-кеңеш. 

Ойгонуп кетип Гүлнар кыз,  

Ошондон бери карата 

Болуп калган сүйлөбөс. 

Энеси кирсе Зулпуке, 

Гүлнар кооп калыптыр, 

(Мурун жатчу сулк эле), 

- Айланайын кулунум, 

Баш көтөрүп тургунуң, 

Үстүңө кире албаймын, 

Камын кылам коноктун. 

Үйгө келди үч киши – 

Эки эркек, бир катын, 

Кыйын көрдүм катындын, 

Ургаачыдан сымбатын, 

Аттары ким укпадым. 

Он үч-он төрт жаштарда, 

Арасында бир бала, 

Бардасы бар башында, 

Кебетеси-кепшири, 

Көп кишиден башкача. 

Баштан акыр бар кепти, 

Гүлнар турган байкастап, 

Башында барда дегенде, 

Токтобой акты көздөн жаш. 

Түшүндө башы бардалуу, 

Ашкере ага көрүнгөн, 

Сейтек аты аталып, 

Орун алган көңүлдөн. 

Кызынын күлүп ийгенин, 

Туйуп калды Зулпуке: 

“Ким экен кайта барайын, 

Атын угуп алайын, 

Шек алдырбай кызымдын, 

Сырын тартып алайын”,- 

Деген мындай ой менен, 

Кайта басып Зулпуке, 

Олтуруп калды үйүндө, 

Каадасынча хан менен. 

Келгендерден Орусхан, 

www.bizdin.kg



Жайын сурап кирди эле: 

- Бириң бала, бириң чоң, 

Бириң катын экенсиң, 

Кайсы жактан келесиң, 

“Кеп чынынан бузулбайт”, 

Жериң менен элиңди, 

Эл башкарган кишиңди, 

Баарын айткын ишиңди. 

Азаматың карасам, 

Арстандык түрүң бар, 

Ач жолборстой сүрүң бар, 

Жаш баланы карасам, 

Падышанын уулундай, 

Баласы болсо ар кимдин, 

Болду го деймин ушундай. 

Мынабу турган жубанды, 

Сөйкөгө таккан жүрөкпү,? 

Көрбөгөнмүн укканмын, 

Акундун кызы Чүрөкпү? 

Чүрөк болсо бул жерге, 

Кыйаз кантип жиберди? 

Мен уккамын кабарды: 

“Кулалы эргип куу алды, 

Семетейдин олутун, 

Канчоро деген кул алды, 

Талаадан душман кол салды, 

Жедигердин Кыйазы, 

Айчүрөктү олжо алды, 

Алмамбет уулу Гүлчоро, 

Эки колу сөгүлдү, 

Керекке келгис болду, деп, 

Көз өткөнчө өмүрү. 

Семетейдин чоң зайбы, 

Канчорого тийди, деп, 

Шаатемирдин кызы эле, 

Атактуу кыргыз көп элдин, 

Атагына сийди” деп. 

Укканмын кабар кулактап, 

Айчүрөктүн бойунда, 

Күмөн курсак кетти, деп, 

Кыйаз тойго чакырган, 

Айчүрөктү алам, деп, 

Мен да мындан жөнөгөм, 

Ошол тойго барам, деп. 

Тогуз жолдун тоомунда, 

Чылпылдактын сазында, 

Барбайлы деп ал тойго, 

Таркатып ийген Жалгызек, 

Ошол тойдон укканмын, 

Мына ушул айткан кеп, 

Күмөндөнүп турамын, 

Келгендер кандай мейман деп. 

Орусхан айтып токтолду, 

Эр Гүлүстөн шаңк этип, 

Каалгадай тиши жарк этип, 

Ителгидей барк этип, 

Манастан кепти баштады, 

Жакшылык менен жамандык, 
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Кылайтып бирөөн катпады, 

Орусхандын үйүнө, 

Сөз айагын таштады: 

- Баш калкалап алыстан, 

Бир келбедиң, Орусхан, 

Кайыпчынын тоосунда, 

Кырк бир жолдун оозунда, 

Сүрөтүн асып койуптур, 

Сүрөттө көргөн бир кызга, 

Сейтектин көзү тойуптур. 

Сүрөттөн сүрөт карадык, 

Ар кайдан издеп сурадык. 

Улуу кызың Кенжеке, 

Андан дайнын укканбыз, 

Ошол кызбы, башкабы, 

Аны сурап басканбыз. 

Сиздин бала он эки, 

Биз издеген Гүлнар кыз 

Он экинин кенжеси, 

Аллам сүйүп жараткан, 

Бир кудайдын бендеси. 

Кыз менен уул көрүштү, 

Жүрөктөрү сүйүшсө, 

Жана кепти айтарбыз, 

Андан кийин биз сизге. 

Орусхан айтат: - Оо, балдар, 

Көрүшсө алар жарашар, 

Сейтектей баладан, 

Кандай кыз шекшип баш тартар? 

Гүлнарды көрсө Сейтек, 

Акылынан чын шашар, 

Жаратып калса бир бирин, 

Кенжеке келбей бул жерге, 

Гүлнарды ким  узатар? 

Гүлнарды берген Кенжеке, 

Өзүң бил деп, энчиге, 

Али алжый элекмин, 

Убада сөздү унутар. 

Айчүрөк кебин баштады, 

Өзү кылган иштерди, 

Баарысын койбой айтканы, 

Кенжеке жазган кагазды, 

Орусхандын алдына, 

Айтып болуп таштады. 

Орусхан ачып кагазды, 

Окуду мындай ал катты: 

“Убара кылып хан ата, 

Жумшаба киши сен мага, 

Көзүң ачык киши элең,, 

Сейтек толсо сыныңа, 

Элиң менен шаарыңды, 

Энчисине кызыңдын, 

Кошуп бергин баарыңды – 

Айабагын малыңды, 

Алтын, күмүш, зарыңды, 

Торгун, тубар, дуудунду, 

Суусар, булгун, буулумду, 

Сүлөөсүн менен кундузду, 
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Колуңан келсе кошуп бер, 

Асмандагы жылдызды, 

Айкөл шердин тукуму, 

Айабагын бир кызды”. 

Кенжекеден Орусхан, 

Көрбөй туруп кеп угуп, 

Көп кеңешти ал угуп, 

Зулпукеге шыбырайт: 

- Балдар кандай көрүшөт? 

Таанышып кандай билишет? 

Абышка, кемпир шыбырын, 

Айчүрөк туйуп алыптыр: 

- Жүр, байбиче экөөбүз, 

Талаага чыгып кирели, 

Деп Айчүрөк кемпирди, 

Талааны көздөй салыптыр, 

Ашкана үйгө баратып, 

Гүлнарды көрө калыптыр. 

Момунжандан келатып, 

Көргөн кызы ал экен, 

Гүлчоро берип көрсөткөн, 

Сүрөттө кыз дагы экен, 

Жөтөлүп койду Айчүрөк, 

Гүлнар өтө сак экен, 

Баш көтөрүп Гүлнар кыз, 

Чүрөктүн көрүп караанын, 

Эсине алды ошондо, 

Бакчадан көрүп калганын. 

Шашыла туруп ордунан, 

Басып келип жанына, 

Тура калды алдына. 

Колунан кармап Айчүрөк, 

- Аксаргыл болгон алтын кыз, 

Айдай бети жаркын кыз, 

Кимдин кызы болосуз? 

Муну угуп Гүлнар кыз, 

Жооп берди токтоосуз: 

- Бир жылдын алды жагында, 

Атамдын сайган багында, 

Сейилдеп ойноп жүргөнмүн, 

Ошондо сизди көргөнмүн, 

Акунхандын кызы деп, 

Ошол күнү билгемин. 

Туз буйуруп мында келипсиз, 

Эжеке, кимде кебиңиз? 

Ат арытып алыстан, 

Не жумуштап келдиңиз? 

Атам Орусхан эле, 

Адам менен кээри жок, 

Кара мүртөз жан эле, 

Үч киши келди деп уктук, 

Элпең-желпең жүгүрүп, 

Кызмат кылат сиздерге, 

Караанды болуп мынчалык, 

кантип калды бул кезде? 

Айтыңыз, эже, не укмуш? 

- Атым ырас, Айчүрөк, 

Сүрөттөн көрүп кыз издеп, 
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Тентек чыкты Сейитек, 

Көргөн кыз сага түспөлдөш, 

Ан үчүн келдик сени издеп. 

Муну угуп Гүлнар ойлонот, 

Санаага батып толгонот: 

“Түшүмдө көргөн Сейитек 

Келген болсо мени издеп, 

Жүзүн көрсөм тынч алып, 

Калар беле эт-жүрөк? 

Жерди туман каптаса, 

Караңгылашат тийген күн, 

Айы четтен кашкайса, 

Жарык болот кара түн. 

Жар издеген жаш жигит, 

Жанашып келип көрүнсө, 

Түшүмдө көргөн Сейитек, 

Өз көзүмө көрүнсө, 

Караңгы түндө жарк этип,  

Ай тийгендей көрөрмүн, 

Ай тургай ага кошулуп, 

Күн тийгендей көрөрмүн, 

Күн менен айга биригип, 

Шам күйгөндөй көрөрмүн: 

Сейтек эмес жат болсо, 

Же түштөгүмөн пас болсо, 

Туман каптап баскандай, 

Түнөрүп асман жаткандай, 

Жүрөгүмө кан уйуп, 

Жүрбөй калып өлөрмүн!” 

Токтоно албай Сейитек, 

Эшикке чыгып элбиреп, 

Сүрөттө кызды көрсөм деп, 

Эт жүрөгү элжиреп, 

Зулпуке, Чүрөк, Гулнарга, 

Жакын келди темтиреп, 

Зулпуке, Чүрөк көрүштү, 

Бура басып кылт берип, 

Буруу үйгө киришти, 

Гүлнардын ойго түшкөнүн, 

Зулпуке менен Айчүрөк – 

Кыраакылар билишти. 

Кеткенин Гүлнар билбеди, 

Сейитек басып киргени, 

Гүлнарды көрдү Сейитек, 

Көңүлдө болбой эч бир шек, 

“Кырк бир жолдун оозунда, 

Көргөн сүрөт ушул”, деп, 

Туруп калды бек тиктеп, 

Ойго батып Гүлнар кыз, 

Зулпуке менен Айчүрөк – 

Ал экөөнү карады, 

Зулпуке менен Чүрөк жок, 

Көрүнө түштү көзүнө, 

Жаш Сейитек карааны, 

“Түшүмдө көргөн баланы, 

Өңүмдө кандай ай көрдүм?” 

Жалдырап-жайнап карады, 

Айчүрөк менен Зулпуке, 
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Байкап турат аларды. 

Байагы сүрөт ой менен, 

Бетин сылап көрөм, деп, 

Колун сунуп Сейитек, 

Саамай чачтан кармады, 

Өңүм деп кетпей ойунда, 

Дагы көргөн түшүм, деп, 

Кулачын жайып Гүлнар кыз, 

Арта салды оң колун, 

Сейитектин мойнуна, 

Кырк бир жолдун оозу дейт, 

Сейитектин ойунда, 

Анткен менен саамай  чач, 

Кармалуу бар колунда: 

Түндө көргөн түшүм, дейт, 

Гүлнар кыздын ойунда, 

Анткен менен оң колу, 

Сейитектин мойнунда. 

Таң сүрөө мезгил болгону, 

Асмандагы жылдыздар, 

Кыбыла көздөй таралып, 

Ойгонгондой түшүнөн, 

Кирпик ирмеп Гүлнар кыз, 

Жан-жагына каранып, 

Өңүм болуп калды, деп, 

Өз түшүнө таң калып, 

Имерилип Гүлнар кыз, 

Кыры менен жанашып, 

Күн чыккандай жарк этип, 

Жел жүргөндөй шаңк этип, 

Кирпикке кирпик  жетишип, 

Эми чындап Сейитек, 

Саамайды кармайт бекитип, 

Дагы сүрөт - кур кагаз 

Болуп калат дегенсип, 

Шамал чыгып куулдап, 

Жыгачтын баары шуулдап, 

Кут болсун тойуң, дегенсип, 

Түнөөдөгү канаттуу, 

Үн салышып чуулдап, 

Корооздун баары чакырып, 

Булбулдар сайрап такшынып, 

Көлдөгү суулар чайпалып, 

Шамдай күйүп жылдыздар, 

Жердин бети жапжарык, 

Эчтеме менен кээри жок, 

Тим жүргөндөр ар кайда, 

Айланып башы маң болду, 

Кубулушка таң калып. 

Орусханга Зулпуке, 

Баарын айтты түз барып, 

Угуп турат Айчүрөк, 

Маңдайында суйккайып, 

Сакалын кармап Орусхан, 

Олтуруп кетти сумсайып. 

Орусханга Зулпуке: 

- Сен, боз улан жаш чакта, 

Мен беш көкүл кыз чакта, 
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Мен баскан изди сен көрсөң,  

Турчусуң тиктеп күнү-түн, 

Сен ойногон жыгачты, 

Тамак ичпей, наар сызбай, 

Кучактагам үч күн-түн, 

Өзүңдөй көр ар ишти, 

Эч ким тосуп койо албайт, 

Оңой эле бул ишти. 

Сейтек – айкөл тукуму, 

Бозала кылба ушуну. 

Жетимдик баскан шилисин, 

Айкөлдүн мууну Сейитек, 

Сүрөтүн көрүп өзү эмес, 

Келиши мында кыз издеп, 

Ойлочу, арзан иш эмес. 

Акундун кызы Чүрөк деп, 

Айтылуу пери кызы экен, 

Тиги олтурган азамат –  

Алмамбет уулу Гүлүстөн, 

Атактуу эрдин бири экен. 

Өнөгү кетип колунан, 

Өзүнүн азып тобунан, 

Өздөрү келген кез экен. 

Кенжекеге эп келип, 

Өзүңүзгө кат берип, 

Анан келген турбайбы. 

Бар жумушуң бүткөрүп, 

Санаасын тындыр буларды, 

Самаган ойго жеткирип, 

Кызың ээрчип кетпесин, 

Сен ойлоно берип кечкирип. 

Зулпукеден кеп угуп, 

Сурданып турган Орусхан, 

Бошоду белем эми алда: 

- Андай болсо, Зулпуке, 

Күйөө-кызга үй камда, 

Келин камда, жеңелик, 

Кыз дайарда балдызга, 

Кабар салып угузгун, 

Урумдагы бар журтка! 

Орусхандын бул кебин, 

Аңдап турган Гүлчоро, 

Кулдук ура калганы, 

Гүлнар кыздын жанына, 

Айчүрөк басып барганы, 

Кулакка иймек салганы. 

Он күн Орус той берип, 

Айанбастан мол берип, 

Келген элге эт берип, 

Абышка уча кармашып, 

Кемпирлер куйрук чайнашып, 

Жар көрүшмөй ойношуп, 

Жаштардын көөнү жай болуп, 

Бет алган жери Сейтектин, 

Ачык жолу шар болуп, 

Тилеги болду ижабат, 

А дүйнө кеткен айкөлдүн, 

Арбагы ага жар болуп. 
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Орусхандын алдында, 

Он вазир менен отуз бай, 

Алтымыш бий, кырк балбан – 

Бүткүл Урум элинин, 

Жакшылары сыйланган: 

Сексен адам дагы бар, 

Жакшы чыгып келаткан, 

Жаңы өспүрүм жаштардан: 

Эки кары бар эле, 

Жүз отуздан жашаган: 

Аларды кошо алдырып, 

Дасторконун жайдырып,  

Аш-тамагын жам кылып, 

Сейтек менен Гүлнарды, 

Ошол үйгө алдырып, 

Капшытына Орусхан, 

Көшөгөсүн тарттырып, 

Угуп турсун кызым, деп, 

Көшөгөгө киргизип, 

Бере турган дүйнөсүн, 

Элине айтты билгизип: 

- Мен Орусхан Урумда, 

Бере турган энчим бар, 

Бул Сейитек уулума. 

Он эки кыз менде бар, 

Баарың көрүп жүрөсүң, 

Эркек балам кайда бар? 

Улуусу кыздын Кенжеке, 

Эр Төштүктүн зайбы эле, 

Эң кичүүсү бул эле. 

А дүйнө кеткен Манастын, 

Тукумуна туш болду, 

Бактысы артык баламдын,  

Ойдогудай иш болду. 

Баш көтөрүп Бадыкөл, 

Алты урукту басканда, 

Коркунчу анда бир болду, 

Алты урукту айкөл шер, 

Куткарып Манас койгону, 

Орусхан-Кыргыз теги , деп, 

Баш көтөрбөй мааналап, 

Баары мышык болгону. 

Айкөлдүн көзү өткөндө, 

Бадыкөлдүн Мадыкүл, 

Алты урукту чогултуп, 

Баш көтөртпөй торгоду, 

Өлөрүн качан ойлоду? 

Карманаптын катыны, 

Мага бер деп зордоду. 

Семетейге Кардыгач, 

Кабар кылып койгону, 

Кабыландын баласы, 

Катуу салып Ойронду, 

Касташып чыккан душмандын, 

Каргадай башын толгоду, 

Карманапты куткарып, 

Бараң, шаңкай элдердин, 

Эркин кылып койгону, 
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Ирандыктын ойунда, 

Кастык кылуу бар болчу, 

Ошондон кийин ирандык, 

Көтүн кысып тим болду, 

Мен Орусхан болголу, 

Мынаке сексен алты жыл толду, 

Менин мындай жүрүшүм,  

Манас, Төштүк, Семетей – 

Ошолордон болгону. 

Келиптир бүгүн Сейитек, 

Жетим калган бала деп, 

Кыз бербесем болобу? 

А дүйнө кеткен Манастын, 

Арбагы мени койобу?! 

Наамы кыргыз болгонду, 

Баатыр Манас коргоду, 

Кызылкыйа сагаада, 

Коңурбай алдап чакырып, 

Семетей кетип калганда, 

Кайнап жаткан Каңгайга, 

Эр Семетей, Гүлчоро, 

Канчоро – үчөө барганда, 

Алдап туруп Коңурбай, 

Кунга баалап жер алып, 

Семетейден мөөр алып, 

Алгара менен качканда, 

Тегеректеп калмактар, 

Барабанын какканда, 

Түтүн кылып майданды, 

Токтобой мылтык атканда, 

Аккелтеге тайанып, 

Семетей жалгыз жатканда, 

Мына бу турган Гүлчоро, 

Айбандан күлүк сур атка, 

Катыр камчы чапканда, 

Коңурбай калча калтаңдап, 

Сууга кире качканда, 

Боолук салып Гүлчоро, 

Аты менен кармаган, 

Эки күндүк арттагы, 

Эр Семенин алдына, 

Сүйрөткөн бойдон алпарган, 

Жооп алып баатырдан, 

Башын кесип таштаган, 

Бүгүн да бар каңгайда, 

Башы жок денин каңгайлык, 

Кудай кылып сактаган. 

Ошондо айткан Гүлчоро: 

“Батыштан бар Орусхан, 

Бу да кыргыз уруудан, 

Ким катышса мен барам!” 

Бүткүл угуп күн батыш, 

Ошол жаткан ушул чак, 

Киши келе албаган. 

Эп келеби эл-журтум, 

Эңкейип кетип баратам, 

Ээңди таанып алсаңар, 

Сейитекке карматсам? 
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Элим менен жеримди, 

Тагым менен шаарымды, 

Бердим сага баарымды, 

Кудай айтсын багыңды! 

Эки ногой айрылып, 

Ырчыларга ыр болгон, 

Комузчуга күү болгон, 

Кыргыздын ногой уруусу, 

Эми кара бир болсоң, 

Баарын бердим мен болсом, 

Жашырбай айткын, жакшылар, 

Көөнүңөрдө кир болсо, 

Орусхан айтып токтолду, 

Аш кайнамча ал жерде, 

Кыңк эткен киши жок болду. 

Таталбек деген бар эле, 

Жүз отузда кары эле, 

- Ханым сага эп келсе, 

Калган элдин кеби жок, 

Айтат эле жабырап, 

Көңүлүндө кири жок. 

Семетей өлбөй тирүү бар, 

Өлтүрдү Кыйаз дейсиңер, 

Ишенбейим көөнүм ток. 

Көкөтөйдүн ашында, 

Көп жыйындын кашында, 

Акылман туулган Каныкей, 

Алагар көзү чолпондой, 

Ай кулагы калкандай, 

Батасы журтту байыткан, 

Батасын алган Кошойдун. 

Олуйзаада Кошойдун, 

Батасынан бүттү эле, 

Мусулманга теңелип, 

Каапыр колун көтөрүп, 

Катасынан бүттү эле, 

Айкөл Манас баатырдай, 

Атасынан бүттү эле 

Үйдө угам мен кары: 

“Өлтүрүп Кыйаз, Канчоро, 

Өлүгүн көмө албады”, 

Айкөл Манас жолборстун, 

Колдоочусу көп эле, 

Ошонун бирөө баргандыр, 

Алып кетип калгандыр, 

Айыктырып салгандыр, 

Ал өлгөнү жалгандыр, 

Элге келет Семетей, 

Бүткүл дүйнө бириксе, 

Бучкагына теңебей. 

Чынмачын, какан, каңгайлык 

Кошулган Кеден калдайып, 

Манжулар келген жаланып, 

Уушаң келген калмакты, 

Калтырбай такыр бүт алып, 

Анжулдардын мурадил, 

Ал дагы келген шаңданып, 

Ороккыр келген кошулуп, 
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Пилге минип далбайып. 

Элөөөсүз жатып Семетей, 

Коргонго калган камалып, 

Эки чоро жанда жок, 

Тоого кеткен мал багып, 

Буурул ат колго тийгенде, 

Арстандын уулу Семетей, 

Коргондон чыккан аттанып. 

Коңур калча баш болуп, 

Качып берген калдаңдап, 

Кара жанын куткарып. 

Мурадил, Уушаң, Нескара, 

Ороккыр – төртөө тең өлгөн, 

Бул өңдүү душман майтарып, 

Жоо алганды ким көргөн? 

Келин алдың, эр Гүлүс, 

Элдүү болдуң, Айчүрөк, 

Ээриңди жыйдың, Сейитек, 

Эртеңден калбай кеткиле, 

Кыйазды тактан кулатып, 

Таласка көчүп жеткиле, 

Канчорону сойгондо, 

Сыркоргон конуш болгондо, 

Ошондо келип Гүлнарды, 

Көчүрүп алып кеткиле. 

Таталбектен кеп келди, 

Орусхан баштап урумдук – 

Баарысына эп келди, 

Карынын айткан бул сөзүн, 

Айчүрөк, Гүлүс эп көрдү, 

Дагы өргүп эки күн, 

Аттанып булар жөнөдү. 

Сейтек менен Айчүрөк, 

Кыйазга келди ордого, 

Гүлчоро кетти жапжалгыз, 

Кеңколдогу коргонго, 

Ак калпак кыргыз алашка, 

Айкөлдөн калган борборго, 

Муну мындай таштайлы, 

Олободой Кыйаздын, 

Өлгөнүнөн баштайлы. 

КЫЙАЗДЫН ӨЛҮШҮ 

Сейтек менен Айчүрөк, 

Кыйазга жете келишип, 

Баргандан баштап кеп салып: 

- Келинди алып түндүгүн, 

Көтөрүп койдук, - деп салып, 

Калдайып өзүң баш болуп, 

Боз кыроо айы келгенде, 

Көчүрүп келсек, келинди, 

Калың менен каадасын, 

Алынча кылып ырымды, 

Бул акыл сага жарайбы? 

Угалы, кана кебиңди? 

Жакшы-жаман бир ооз кеп, 
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Кыйаз айтып койбоду, 

Ким билет ал ичинде, 

Эмнелерди ойлоду? 

Сейтек кетти жылкыга, 

Абакем качан келет, деп, 

Көзүн салып Таласка. 

Эр Гүлүстөн абаңыз, 

Эрмегин мунун караңыз. 

Элиртип минип сур атты, 

Таласка кетип баратты. 

Атасы Манас баатырга, 

Куран окуп, кол жайып, 

Калганда элден тил алып, 

Каныкей менен Бакайга, 

Көрүшкөлү жол кошуп, 

Темиртоонун сыртында, 

Эр Гүлүстөн баратса, 

Торсолдойдун Каргалдай, 

Үйүндө тынчып жата албай, 

Жайдак минип ээри жок, 

Калпагы жок топучан, 

Токтоно элек өзү шок, 

Жыйырмадан ашкан курамы, 

Мерген чыккан болуучу, 

Тоого койбой уларды, 

Кондурбай көлгө кууларды, 

Ойуна алып Каргалдай, 

Адырдан аркар ууларды, 

Бөксөдө кетип баратып, 

Эр Гүлүстөн жолборско, 

Жакындап калган убагы. 

Гүлүстөн көрүп караанды, 

Токтотту аттуу кадамды. 

Адам барбас, жан көрбөс, 

Бакайдын Туйукжылга деп, 

Темиртоонун сыртында, 

Бир жылгасы бар эле. 

Гүлүстөн келип ал жылга, 

Өзүңдүн көнүк жерин деп, 

Балдай жутуп суусунан, 

Күрүчтөй чөбүн жегин деп, 

Кийимин чечип таштады, 

Абдалды кийип салбырап, 

Келе жаткан караанга, 

Алдынан утур басканы. 

Айбандан тунук Суркойон, 

Кош кулагын кайчылап, 

Өңүм эмес, түшүм деп, 

Кишидей ыйлап жаныбар, 

Көзүнөн жашы тамчылап, 

Так Кеңколдун өзүн, деп, 

Көрдүмбү эми өзүм деп, 

Ээрдин малып суу татып, 

Оозун ачып чөп чалып, 

Жатып оонап, силкинди, 

Топосу Кеңкол жыттанып. 

Жөөлөп жүргөн жайдаңдай, 

Гүлүстү көрүп Каргалдай, 
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Бойу эрип балкылдап, 

Атчан туруп ала албай, 

Түшө калып тайынан, 

Кыргыздын кылып каадасын, 

Эки колу боорунда, 

Салам айтып турганда, 

Алик алып Гүлчоро, 

Тык карабай балага, 

Кабагы ачык бала экен, 

Назар салып караса. 

Бала баштап кеп айтып: 

- Кай тараптан келесиз, 

Унаа минбей жөө басып? 

Мергенби десем, мылтык жок, 

Аңчыбы десем тузак жок, 

Келатасыз адашып, 

Баладан Гүлүс кеп угуп, 

Туруп калып буулугуп: 

- Айланайын чунагым, 

Талаада калдың жолугуп. 

Кийер кийим, минер ат, 

Бар болсо жанда жарагым, 

Тер куйулуп жөө басып, 

Жүрөр белем карагым, 

Азып жүргөн бир жанмын, 

Турушумду карагын, 

Эл кыдырып суу ичип, 

Жаткан жерден даам ичип, 

Талаада калып адамсыз, 

Ушинтип келе жатамын, 

Кыргыздын эли кенен деп, 

Кем- керчимди жамкаарып, 

Ошондон алып келем деп. 

Атың ким, балам, сеники? 

Атаңдын аты ким деген? 

Учурап калдым талаада, 

Угайын эми сенден кеп . 

Анда бала сүйлөдү, 

Өз жөнүнөн кеп ачып: 

- Мусапыр болуп, Акебай, 

Жүрүптүрсүз жөө басып, 

Өзүм кыргыз элинен, 

Туругум Кеңкол жеринен, 

Атамдын аты Торсолдой, 

Ыйлап жүрүп өзүнчө, 

Сокур болду көрө албай. 

Өзүмдүн атым Каргалдай, 

Эригип чыктым талаага, 

Үйдө бекер жаталбай. 

Жай жатакта жатабыз, 

Жылаңач үй , эчкинин, 

Сүтүн саап татабыз. 

Атакем ашты жетимиш, 

Үйгө кайта кетемин, 

Мен калбайын кечигип, 

Мени менен бир барып, 

Эки-үч күн жатып кетиңиз. 

Атам менен сүйлөшүп, 
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Эрмектешиң чечилип, 

Көрбөсө да атамдын, 

Көөнү калсын жетилип, 

Аңгычакты болбоду, 

Көлөкө түшүп кечкирип. 

Келе жатса адырда, 

Топ аркар калды кезигип, 

Утур окко келгенин, 

Атып алды Каргалдай, 

Жыгылып калган аркарды, 

Сойуп алды Каргалдай 

Этин артып тайына, 

Жөөлөп калды Каргалдай, 

Мал жыйылып карарып, 

Үй көрүнүп дардайып, 

Кара коргон көзүнө, 

Көрүнүп калды калдайып, 

Эр Гүлүстөн ошондо, 

Тиктеп калды алайып, 

Эки-үч сапар тил булгап, 

Эрдин алды жаланып, 

Сергек бала Каргалдай, 

“Жүрөгү коркуп атабы? 

Алп мүчөлүү киши экен, 

Корко турган бейли жок, 

Же ой ойлонуп жатабы? 

Талаада жүрүп атамды, 

Такып эмне сурады”,  

Каргалдай ойлоп турганда, 

Тармалсаздан Гүлүстөн, 

Торпок багып жүгүргөн, 

Көрүп калып караанды: 

- Айланайын, жаш бала, 

Атыңды калдым биле албай, 

Көрсөтүп кой үйүңдү, 

Артыңан анан барайын, 

Бүткөн бойум тер эле, 

Киринип сууга алайын. 

Анда туруп Каргалдай: 

- Айланайын акебай, 

Сизден кары атам бар, 

Кумган менен кумура, 

Суу куйуучу жана бар. 

Муздак сууга киринбей, 

Бөлүнүп калбай бирге бар, 

Суу жылытып берүүгө, 

Менин үйдө зайыбым бар. 

- Мен ыраазы, Каргалдай, 

Мөлтүр тунук суу экен, 

Сенден уктум байатан, 

Кеңкол деген ушу экен, 

Арстан Манас жери экен, 

Атагы алаш эл экен, 

Чумубай кетсем дайрага, 

Болбой турган кеп экен, 

Бүгүнкү менден аккан тер, 

Мээнет эмес дөөлөткө, 

Чубуруп аккан тер экен. 

www.bizdin.kg



Калды анда Гүлүстөн, 

Каргалдайга ушундай, 

Канча айтып таттуу кеп, 

Көрсөтүп кетти Каргалдай, 

Сизди итке талатпай, 

Мен да карап турам, деп. 

Каргалдай жөнөп кеткени, 

Эми Гүлүс неткени? 

Ойунда эки кеби бар, 

Торпок тоскон айалды, 

Каныкей болуп калат деп, 

Ошол жактан шеги бар, 

Коргон салып Канчоро, 

Конушу башка болуптур, 

Которулуп конуптур, 

Алтын булак мазарды, 

Ээн таштап койуптур. 

Манас бутун салган суу, 

Семетей колун малган суу, 

Бакай менен Каныкей, 

Күнүгө чайга алган суу, 

Айчүрөк басып барган суу, 

Бир көргөн киши көрсөм деп, 

Көзү айран калган суу. 

Ичсе суусун кандырган 

Бал татыган кымыз суу, 

Кыштын күнү тоңбогон, 

Жайдын күнү кылайып, 

Жылымык тартып койбогон, 

Ошол суудан жутууну, 

Ойунда Гүлүс ойлогон. 

“Агын сууга жуунсам, 

Суусунум канып булактан, 

Белимди бекем буунсам, 

Арбагына атамдын, 

Андан кийин барбасам. 

Суусуна жуунбай Кеңколдун, 

Булагын ичпей Кеңколдун, 

Күмбөзүн көрбөй канкордун, 

Айылга кантип мен барам? 

Абалын билбей энемдин, 

Атын укпай абамдын, 

Жутунуп барып айылга, 

Туузаны кайдан мен табам?” 

Ошону ойлоп кайран шер, 

Асталай басып сүрүлүп, 

Агын сууга киринип, 

Бойу өсүп чыккансып, 

Туш-тарапка керилип, 

Үйрүлүп үйгө токтобой, 

Жашуучудай демигип, 

Жетип барып булакка, 

Токтоно албай желигип, 

Жата калып боортоктоп, 

Башын салып жиберип, 

Тойо жутуп булактан, 

Карды чыгып челейип, 

Мурдагы Гүлүс кептенип, 
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Тура калды делейип. 

Ачып көзүн абыдан, 

Акыл ойлоп жаңыдан, 

Айланага көз салып, 

Торпок баккан кемпирге, 

Жакындады түз басып. 

Караса кемпир – Каныкей, 

Карып болгон ченебей, 

Үстүндө кийим калбаптыр, 

Үйрүп салар кенедей. 

Көргөндөр берсе бүтүндөп, 

Кийерин кийип болгон деп, 

Чачыке койгон бердирбей, 

Бутун ачпай дүрдүйүп, 

Түз боло албай бүкүйүп, 

Муштумдай кемпир болуптур, 

Чеңгелге толбой чүкүйүп. 

Чач түшүптүр суйулуп, 

Типтик болуп үкчүйүп, 

Энесин көрүп Гүлүстөн, 

Сыздап турат сай-сөөгү, 

Кызыл жалын от күйүп! 

“Жанына кандай барам? - деп, 

Көрүнөө турса денеси, 

Кантип көрөм энемди? 

Мындайын билсем бул жерге, 

Ала келбей жеңемди!” 

Кылт этип ойдон ушулар, 

Андан өтүп жөнөдү, 

Байкап сырттан көз салып, 

Бакай ханды көргөнү. 

Бурулдаган бууралар, 

Буркулдаган бууржундар, 

Кайкаңдаган каймалдар, 

Тайраң салып тайлактар, 

Керүүлөп басып кекейет, 

Жөө Бакайга айдатпай. 

Колунда тайак кекилдеп, 

Ылдамдай басып декилдеп, 

Шамал ыргап сакалы, 

Ийининен ашып желпилдеп, 

Муруттары тиктелип, 

Бетинен чыгып сары түк, 

Дегеле жаман түктөйүп, 

Алынбаган башта чач, 

Жалдуу айгырдай үксөйүп, 

Ийилип бели мекчейип, 

Эки көзү чекчейип, 

Жүгүрдүм дейт ойунда, 

Жыгылчудай сенделип, 

Көрүп туруп Гүлүстөн, 

Сай-сөөгү кетти бадырап, 

Ээрдин кесе тиштенип. 

Каныкейди көргөндө, 

Өзөгүнөн от жанып. 

Хан Бакайды көргөндө, 

Жаш ордуна кан агып, 

Мунажат кылат теңирге: 
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“Кудай берсе талапты, 

Хан абама кылдырсам, 

Сен экөөңө суракты!” 

Күн кечкирип аңгыча, 

Көз байланган убакты, 

Торсолдойдун Каргалдай, 

Жетелеп тайын энтелей, 

Үйүнө келип катынын: 

- Казан аскын эртелеп, 

Мейман келет бул үйгө, 

Ардык алсын эртерээк. 

Бол, катыным, тилим ал, 

Жаткырып койуп конокту, 

Сааның менен сүтүңдү, 

Майда-чүйдө ишиңди, 

Андан кийин кылып ал. 

Катындын аты Акмаңдай, 

Айткан сөзү ал мындай: 

- Ээрчитип келген кишиң жок, 

Ашыгасың болгун деп, 

Ашыкпай жатса коногуң, 

Атама болор жакшы кеп. 

Ачык болсо коногуң, 

Анда абдан болгонуң, 

Мейман келсе тээ мурун, 

Эчтемени элебей, 

Олтурчу элең дүңкүйүп, 

Бүгүн кантип калгансың, 

Алек-далек жүгүрүп? 

Деги мейман кана, кишиң ким? 

Айтып анан желгиниң, 

Малдан сойуп бергиниң. 

Калдалаңдап Каргалдай, 

Алкынып деги тура албай: 

- Алдында куурдак куура сал, 

Андан кийин сойулат, 

Ал конокко да бир мал. 

Келүүчү конок дубана, 

Кызыгап калдым мен ага, 

Учурап калдым капыстан, 

Тарашанын кырында. 

Кобурашып биз турсак, 

Аркар келди алдыма, 

Байлап койгон немедей, 

Туруп берди жаныма, 

Атып алып аркарды, 

Артып алдым тайыма, 

Түшүп келдик экөөбүз, 

Тармалсаздын жаынан. 

Канчоронун коргонун, 

Кимдики деп сурады, 

Мазар сууну карады, 

Көзү ооттой жайнады, 

Кыжыр менен тиштерин, 

Качыратып чайнады. 

Муунума кирип калтырак, 

Коркуп жаным таз калды. 

“Көрсөтүп кой үйүңдү, 
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Мен барамын күүгүмдө, 

Жуунуп сууга аламын, 

Бүткөн бойум кир эле”, 

Деп ошентип ал киши, 

Калып калды ал жерде, 

“Атаң барбы? Атың ким?” 

Сурады баса берерде. 

Түз басып кирбей мен үйгө, 

Чыгып тиги дөбөгө, 

Ал кишини карадым, 

Каныкейдин жанына, 

Көрүп турдум барганын. 

Мазар сууга киринди, 

Соо киши эмес билдиңби? 

Карасуу бойлоп кыдырды, 

Төө тосуп жүргөн Бакайды, 

Карап аны көп турду. 

Карап турсам дөбөдө, 

Жакасын бурап кармады, 

Өзүнчө туруп каарданды, 

Көрүнүп турду дөбөгө, 

Эки көздөн от жанды, 

Ана бура басты бер жакка, 

Келерине аз калды. 

Акмаңдайга Каргалдай, 

Айтып кебин салганы, 

Төрдө жаткан Торсолдой, 

Баарын угуп алганы: 

- Каргалдай балам, айтканың, 

Ыраспы, же жалганбы? 

Ырас болсо айтканың, 

Кудай берип салганбы? 

Акжолтой тууган эр эле, 

Алмамбет уулу шер Гүлүс, 

Мында келип калганбы? 

Баштап кел, балам, бачымдап, 

Мен олтурайын жакындап. 

Анык болсо Гүлчоро, 

Ашканын ичсем колунан, 

Бир жыттасам боорунан, 

Кырк күндөн кийин сак болом, 

Айыгып сокур оорудан. 

Жалынамын, жалбарам, 

Сыркоргондун топодон, 

Бир чымчымды алдырам, 

Көзүмө сүртсөм үч бөлүп, 

Ошону менен айыгам, 

Ачылган багың турбайбы, 

Арстан чыгып жолуңан! 

Азамат Гүлүс кеткели, 

Келиним кеште тикпеди, 

Же сага нөөмөт жетпеди, 

Ажыбайдын айлы деп, 

Канчоро хан жектеди. 

Элге кызмат кылдырбай, 

Керменбайды четтетти, 

Чачыкей менен Канчоро, 

Бүткүл элге кектетти. 
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Торсолдой айтып салганы, 

Аңгычакты карсылдап, 

Иттер үрүп калганы, 

Каргалдай бала жүгүрүп, 

Алдынан тосуп барганы, 

Үргөн менен дөбөттөр 

Камап бара албады, 

Каргалдай бала делдестеп, 

Баштап кире калганы, 

Эшиктен кирип Гүлүстөн, 

Торсолдой сунду карыга, 

Салам айта салганы, 

Алик алып абышка, 

Колун сунуп калганы, 

Колунан Гүлүс кармады. 

Торсолдой колду ушалай, 

Айткан кеби ушул ай: 

- Арстансыңбы, шерсиңби? 

Көзүм көрбөйт меники, 

Колуң колго жыпжылуу, 

Күнүм  Гүлүс сенсиңби? 

Күндөй бетиң көрө албай, 

Көр болгон сокур менминби?! 

Жытың жыпар буркурап, 

Бүткөн  бойдон тер агып, 

Кетип барам жымырап! 

Гүлүстөн анда кеп айтат: 

- Гүлүс деген ким эле? 

Гүлүс деген кеп укса, 

Канчоро хандын казабы, 

Катуу келет деди эле. 

Жай таба албай кыдырып, 

Жата албай жүрүп турган жан, 

Өлүмгө келген экенмин, 

Атыңыз ким карыйа? 

Мунтип берсең айылың, 

Мен жата албайт экенмин. 

Торсолдой кары кеп айтат: 

- Уулу менен келини, 

Ашкерелеп койот деп, 

Деги ойлобо кебимди. 

Сен Гүлчоро болбосоң, 

Гүлчоро сени жиберди, 

Жүргөнүңдөн билинди. 

Семетей кайып болголу, 

Гүлүстөн майып болголу, 

Айчүрөк олжо болголу, 

Көрбөдү көзүм уктум мен, 

Алтын булак мазар суу, 

Барган киши болбоду, 

Каныкейдин жанына, 

Өткөн киши болбоду, 

Кыйналганын Бакайдын, 

Көргөн киши болбоду. 

Булакка бардың кириндиң, 

Каныкей алын сен билдиң. 

Бакайдын алын байкадың, 

Канчоронун коргонун, 
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Караанын көрүп укканда, 

Башыңды неге чайкадың? 

Ошолорду мен угуп, 

Гүлүстөн деп турамын, 

Жалгыз балам Каргалдай, 

Мен Торсолдой сокурду, 

Багып жатат кар кылбай, 

Бакайга берет аш-тамак, 

Калгандарга туйдурбай, 

Сурап турат ал жайын, 

Каргалар барып ар күнү, 

Куруп калган зор Бакай, 

Төө кайтарат ар күнү, 

Карыганда зор Бакай, 

Жөө кайтарат төөлөрдү, 

Тирүү бенде көрбөгөн, 

Кордукту Бакай көргөнү, 

Кайран киши кар болду, 

Кең дүйнөсү тар болду, 

Каныкей күнү андан тар, 

Жаман каардап Чачыкей, 

Бир жутум сууга кылат зар. 

Тезек терип, мал тосуп, 

Барып калса Каныкей, 

Катын менен балалар, 

Көрбөй калса айла жок, 

Көрүп угуп калса эле, 

Кордук салат Чачыкей, 

Бир үйгө башын каттырбайт, 

Бирөөгө кебин айттырбайт, 

Башкадан даам таттырбайт. 

Жайдын күнү болгондо, 

Эти күнгө күйсүн деп, 

Узун көйнөк кийгизбейт. 

Кыштын күнү болгондо, 

Үшүк алып молойуп, 

Кол-буту чолок болсун деп, 

Калың чапан кийгизбейт. 

Жай айранды чак берет, 

Кыш сорпону аз берет, 

Каныкей менен Бакайдын, 

Кардыгын угуп калганда, 

Ичимен мөжүк кан кетет! 

Айтып болуп Торсолдой, 

Эсинен танды эндиреп, 

Каргалдай менен акмаңдай, 

Куурдак кууруп жатышат, 

Казанына энтелеп. 

Куурдагын берип бышырып, 

Жетелеп келип козусун, 

Конокко бата кылдырды, 

Атакелеп кычырып. 

Ачуу ичеги ашырбай, 

Этин такыр салышты, 

Атасы менен Гүлүскө, 

Чоң табакка тартышты. 

Байкап турса Гүлүстөн, 

Катынан күдүңдөп, 
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Каргалдай бала кеп айтты: 

- Мына бу эки жамбашты, 

Хан атам менен энеме, 

Эбин таап астыртан, 

Берели, катын, - деп айтты. 

Ушинтишип бул экөө, 

Алып койду эттерин, 

Байкап туруп Гүлүстөн, 

Баарын укту кептерин. 

Сынына Гүлүс толтурду, 

Жаман-жакшы иш билген, 

Жайы бар бала экен деп, 

Жатар мезгил болгондо, 

Каргалдай менен Акмаңдай, 

Короо кезүү бизде, деп, 

Салынарын, жабарын,  

Ташып чыгып аларын, 

Атасы менен конокко, 

Төрүнө салып кең төшөк, 

Короого чыгып кетишти, 

Алмак болуп кабарын. 

Эл айагы басылып, 

Баарын уйку алыптыр, 

Уктабай жатып ошондо, 

Торсолдой кебин салыптыр: 

- Айланайын коногум, 

Мени уктатпай койду, деп, 

Дегеле капа болбогун. 

Колуң менен Жытыңдан, 

Эр Гүлүс деп ойлойум, 

Кыймыл этсең жер солкуйт, 

Шер Гүлүс деп ойлойум, 

Сыр алдырсам бирөөгө, 

Мындан бетер оңбойун! 

Сен келгени бул үйгө, 

Жүрөгүм балкып толгону, 

Өзүнчө бейлим тойгону, 

Жанаша жатсам сен менен, 

Толкундап жүрөк сүйүнүп, 

Көз жумулбай койгону, 

Эр Гүлүстөн муну айтат: 

- Көп жашаган карыйа, 

Көңүлүң жетик баарыга, 

Азгашып жүрүп темтейип, 

Келип калдым айлыңа. 

Гүлүстөн деп ат койуп, 

Жакындадың сен мага, 

Жалганды жамап айта албай, 

Кыжаалат болдум мен сага. 

Мага бериң уруксат, 

Дем алыңыз сиз уктап, 

Арбагына айкөлдүн, 

Барып ыйлап келейин, 

Айагынан кучактап. 

Дубана барат мазарга, 

Сыркоргондун топосун,  

Ала келем мен сага, 

Дагы келип эки күн, 
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Мен турамын ушунда, 

Аста туруп ордунан, 

Арстан жүрө берерде, 

Торсолдой кармап колунан: 

- Бир жыттаткын коногум, 

Төшүңдү ачып, бооруңан, 

Кудай урган абышка, 

Койбой турган болду деп. 

Төшүн ача берди эле, 

Башын салса Торсолдой, 

Гүлүстүн жыты кирди эле, 

Куруп калган абышка, 

Эчкирип ыйлап ийди эле: 

- Сүйүнчүдөй жүрөгүм, 

Кечетен бери турганмын, 

Упурагын ким тартпайт, 

Ушул дүйнө жалгандын! 

Эр Гүлүстөн муну айтат: 

- Кой, Торсолдой, тим болгун, 

Өз жайыма сен койгун. 

Көп кечикпей жөнөйүн, 

Күмбөзүнө көкжалдын. 

Айкөл арстан атамдын, 

Келер маалым болдубу, 

Жооп сурап көрөйүн. 

Барамын десе айкөлгө, 

Барбагын деп айта албай, 

Тыңшап турат тушунда, 

Каргалдай менен Акмаңдай, 

Бир-бирине күбүрөп, 

Кудай берген белем, деп, 

Бити батпай койнуна, 

Токтоно албай сүйүнүп, 

Каргалдай айтат: - Теңдешим, 

Кадыр Алла бергеним, 

Ошончодон шер Гүлүс, 

Биздин үйгө келгенин. 

Төлгөм түштө көрүнүп, 

Ишим оңдон экенин, 

Арстан Гүлүс шер келсе, 

Эч болбосо ордого, 

Башчы болот экенмин... 

Эрди-катын баарысы, 

Ушундайча сүйлөшүп, 

Күдүңдөшүп калышы. 

Акырын чыгып ал үйдөн, 

Асталай жүрүп Гүлүстөн, 

Айкөл шердин күмбөзгө, 

Караңгыда барыптыр, 

Каңгырап боздоп кайран эр, 

Катуу ыйлап салыптыр, 

Эситжанын  кыйнады, 

Ээ дээрге калбай магдыры, 

Көзүнөн жашы төгүлүп, 

Эң эле жаман ыйлады: 

- Атам айкөл шер Манас, 

Ата конуш чоң Талас, 

Бирге жүргөн жаныңда, 
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Алмамбет атам чын сырдаш, 

Бала кезден бирге өскөн, 

Өткүр Чубак курбалдаш, 

Эрдиги элге таанылган, 

Эрен Сыргак урукташ, 

Силерден сурап медетти, 

Мен турамын төгүп жаш, 

Эмгекти тартып Гүлчоро, 

Сак жеримден тешилдим, 

Эки далым ойдуруп, 

Кечирлерим кестирдим, 

Эмгегин элдин жеткирдим, 

Эңсегенин келтиргин, 

Кең Таластан көтөргүн, 

Эсирген Чоро кесирин! 

Батадан бүткөн абамды, 

Өлүп кетти дебеймин, 

Батасы журтту байыткан, 

Падыша Кошой олуйа, 

Оорагына жалынам, 

Он төрт хандын баарына: 

- Кар болуп турат ченемсиз, 

Бүгүн тирүү Бакай карыйа. 

Бара албай келдим Энемдин, 

Тик бага албай жанына, 

Басарына балаңа , 

Таластын ичи тар болсо, 

Койнуңда жаткан жубайың, 

Эбегейсиз кар болсо, 

Жатсаң жакын жатышкан, 

Акылды бирге табышкан, 

Адамдан чыккан даанышман, 

Абам Бакай зар болсо, 

Сейтек жетим чоңойуп, 

Таластын жерин ойлонуп, 

Жата албай күндө толгонуп, 

Айчүрөк жүрөт сабылып, 

Ак калпак элин сагынып, 

Айкөл атам, жооп бер, 

Ашкере жолум шар кылып! 

Деп ошентип какшанып, 

Эр Гүлүстөн жатты эле, 

Босогосун күмбөздүн, 

Арышын керип кучактап, 

Көзүнүн жашы көл болуп, 

Он талаа кетип бурчактап. 

Көшүп боору эзилип, 

Көшүүн тарткан кезинде, 

Көрүнмөк болду ошондо, 

Атасы султан Алмамбет, 

Боору ачып жетимге. 

Чыгыштан жарык сүзүлүп, 

Жылдыздын баары зыркырап, 

Кыбыла көздөй сүрүлүп, 

Шамал чыкты батыштан, 

Жердин бети дүркүрөп, 

Үнү угулду жолборстун, 

Жер солкутуп күркүрөп, 
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Бууралар келет буркулдап, 

Оозунан көбүк буртулдап: 

Пил келатат томпойуп, 

Эр келайтат  зоңкойуп: 

Колунда найза койкойуп, 

Аккула минип албайып, 

Аккүбө тону далбайып, 

Аккелте жондо жаркылдап, 

Ачалбарс белде жалтылдап, 

Сырнайза колдо зыңгырап, 

Кытайча кызыл доолбас, 

Чымын тийсе кыңгырап, 

Көз тайгылып Көкжал шер, 

Көк мейкин зоодой зымылдап, 

Таластын бети жарылып, 

Гүл ачылып чымырап, 

Эр Гүлүстүн денеден, 

Тер агып барат жыбырап, 

Көкала минген аты бар, 

Көк ырапыс тону бар, 

Чоң чынардай бойу бар, 

Бүткүл кылым бириксе, 

Соруучудай ойу бар, 

Аккүмбөздөй башы бар. 

Өңөргөн койдой кашы бар, 

Салкыны сырттын желиндей, 

Чыныгы сынын айтканда, 

Турган бойу сеңирдей, 

Суудай ыраң өңү саз, 

Бул өңдөнгөн бенде аз, 

Каары бетке жабылат, 

Жалыны көздөн шырылдап, 

Жай бастырып баратса, 

Куу угулуп зырылдап, 

Атактуу Чубак баратат, 

Анын арка жагында, 

Айсарала ат минген, 

Каралжын алтын тон кийген, 

Мойнуна саадак жебе илген, 

Бадана темир торгой көз. 

Кабаттап темир кийинген, 

Көк түпкө найза алган, 

Беттешкенин кайсаган, 

Белсенип келип ошондо 

Кутулуп бенде калбаган: 

Алтын чырай нур жүздүү, 

Ийриси жок, түз сөздүү, 

Бетинде нуру балкыган, 

Белинде шамшар жаркыган, 

Башында кийген малакай, 

Уйутуп койгон алтындан, 

Жалгыз кара бир башы, 

Далай жоого татыган: 

Жаңша арбак, Бакбурчун, 

Кайнап жаткан Каканчын, 

Алтымыш капка Чынмачын, 

Ушулардын баарынан, 

Жазганып качан тартынган? 
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Коң төрө,Жолой, Нескара, 

Борончу менен кыз Сайкал, 

Боз кертик менен Ороңгу, 

Мурадил, Уушаң – буларга 

Коркпой туруп катышкан. 

Кырк күрөң минген Будаңчаң, 

Канын суудай агызган. 

Найзасын сайса мылтыктан, 

Сан миңдеген дөөлөрдү, 

Сагызгандай ыргыткан. 

Макилдөөнү соройткон, 

Борончуну жоготкон, 

Коңурбайды колотткон. 

Кудайдын сүйгөн бендеси, 

Денеси бүткөн болоттон, 

Алмамбет баатыр бараткан. 

Анын арка жагынан, 

Алп мүчөлүү шаңданган, 

Тогуз жаштан бер жакка, 

Баатырлыгы даңдалган, 

Бейжиндеги чайкашта, 

Берендиги тандалган, 

Оогандагы урушта, 

Пилден коркуп калбаган, 

Тордоп алып оогандар, 

Алып кете албаган, 

Телкызыл минип жарашып, 

Темирден кийим жарашык, 

Жез такалуу накери, 

Келишип бутта чойкойуп, 

Буттап темир курчанып, 

Бет алган жакка чуу салып, 

Бейжиндеги белдүүнүн, 

Баарысы коркуп муңканып, 

Бейжиндеги урушта, 

Жүз миң каңгай, жүз калдай, 

Жалгыз алган майтарып! 

Коркконунан Коң төрө, 

Алгара таштап жөө качып, 

Кара жанын кайтарып, 

Ар кандай душман кез келсе, 

Калаган эмес жалтайып! 

Сырттан Сыргак кагелес, 

Кылымдан чыккан чабандес, 

Бу да кетип бараткан, 

Анын арка жагында, 

Көкала тулпар жабылуу, 

Көккүбө тону кыйылуу, 

Денеси бар башы жок, 

Кылымда мындай жан болбос, 

Кыраан Манас баатырга, 

Баштатан болгон бир жолдош, 

Айдаркандын эр Көкчө, 

Ал да кетип бараткан. 

Толгомо саптуу камчы алган, 

Тоодой тору ат минген, 

Ал билгенди ким билген? 

Батасы журтту байыткан, 
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Олуйа Кошой бараткан, 

Анын арка жагында, 

Буудайык хандын Музбурчак, 

Муруту келген бир кучак, 

Селдесин кыйгач чалынып, 

Үстүнө суптан жамынып, 

Кыпкызыл канга малынып, 

Минген аты боз экен, 

Абаң Бакай карыга, 

Акыреттик дос экен, 

Ал дагы кетип баратат. 

Кыргыл чалы баштаган, 

Кылымдан чыккан кырк арстан, 

Кой оозунан чөп албас, 

Коңур чечен Ажыбай, 

Булар да кетип баратат, 

Бара жатып Алмамбет, 

Гүлүскө карап кеп айтат: 

- Эч канчалык иш эмес, 

Кыйынчылык мынчалык, 

Кырааның абаң жалгызга, 

Кайаша айтпа кылчайып. 

Энеңдин сүтүн актагын, 

Карыган Бакай төрөнүн, 

Алдынан кыйа баспагын. 

Минген атың жоорутпа, 

Ак калпак кыргыз-алаштын, 

Дегеле көөнүн оорутпа. 

Жеңеңдин алгын кеңешин, 

Таласка келгин бачымдап, 

Кечигип жүрө бербегин. 

Баштан-айак билгиниң, 

Бакай дөөгө бергиле, 

Мен билемин десеңер, 

Болбой калат дегеле. 

Олуйа Кошой баштаган, 

Өткөндөрдү көрдүңбү? 

Өчөгүшүп доңуздан, 

Өлгөндөрдү көрдүңбү? 

Айкөл Манас ай жаркын, 

Жол бергенин көрдүңбү? 

Жандай түшүп Алмамбет, 

Колу менен Гүлүстүн, 

Далысын сылап өттү эле, 

Колун серпип эр Гүлүс, 

Көрүшөйүн дегенсип, 

Көзү ачылып кетти эле, 

Түштө көргөн иш болду, 

Көрүнбөй көзгө жок болду, 

Көзүн ачып таң калып, 

Уктабай көргөн түшүм, деп, 

Оңунан экен ишим, деп, 

Арбагы айкөл жар болуп, 

Көрүндү бардык кишим, деп, 

Туруп калды шаңданып, 

Так ошондо бүт дүйнө, 

Өзгөрө түштү жанданып: 

Асмандагы жылдыздар, 

www.bizdin.kg



Семетейдин барында 

Жалтылдашты нур жайнай: 

Күн чыгыштан күн чыгып, 

Келаткансып жаркырап, 

Кеңкол менен жел жүрүп, 

Сыдырым шамал зырылдап, 

Арчанын жыты буркурап, 

Чечекей жайнап кулпурат, 

Чөптөр ыгып ыргалып, 

Мөлтүр суулар шырылдап, 

Кыз менен жигит күлгөндөй, 

Жалбырактар шыңгырап, 

Күчала гүлү жылт этип, 

Калдыркандар шаңк этип, 

Карасууда балыктар, 

Ойноктошуп шалп этип, 

Каракуназ, жогжогдор, 

Канаттары далп этип, 

Каздын баары каркылдап, 

Өрдөктүн баары баркылдап, 

Аңырдын баары аңкылдап, 

Илек-илек, көк кытан, 

Сууну бойлоп салпылдап, 

Балыктар көлдө кылтылдап, 

Кундуздар сууда жылтылдап, 

Молдо торгой, сандыгач, 

Жаагын жанып таңшанат, 

Түлкү менен карсагы, 

Секирип ойнойт булактап, 

Жолборстор басып суналып, 

Илбирстери чубалып, 

Шерлери турат чакчайып, 

Айуулар турат саксайып. 

Атагы айбан баарысы, 

Айкөлдүн көрүп арбагын, 

Жандардын баары кубанып, 

Коппой калган Куу тайган, 

Какшап чыкты үн салып. 

Каралөктүн ордуна, 

Куу инген оонап чамынып, 

Ийинде калбай кумурска, 

Баарысы чыкты жайылып. 

Кайыңдын баары түзөлүп, 

Чегиртке сайрап күү чертип, 

Күйкө бийлеп эбеңдеп, 

Көрдүңбү, айкөл шерди деп, 

Кабар берип баарына, 

Королу менен кашкалдак, 

Учуп жүрөт сепеңдеп. 

Кулжалар жатпай дердеңдеп, 

Койондор чуркап сереңдеп, 

Бугулар башын булгашып, 

Өлөңгө мойнун чулгашып, 

Учарлыктан тынарлык, 

Өздөрүнчө ырдашып, 

Үндөрүн баспай чуулашып, 

Уйдун баары мөөрөшүп, 

Кеңкол ата Таластын, 
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Ээси келди көр, дешип, 

Жылкынын баары керилип 

Арыгы калбай семирип, 

Токтоно албай элирип, 

Куйругун сыртка салышып, 

Кулун-тайы жарышып, 

Төөнүн баары дардайып, 

Өркөчтөрү каркайып, 

Алдыңкы ээрди шалпайып, 

Алабата, кекире, 

Ашаган үчүн абыдан, 

Жин жыттанып буркурайт? 

Жазындагы көбүк кар, 

Күзүндөгү көлдөлөң – 

Экөө бирге келгендей, 

Койдун баары онтошуп, 

Эчкинин баары быйпылдап, 

Чүчкүрүгү басылбайт. 

Шаңшыбай бүркүт эшикте, 

Ыйлабай бала бешикте, 

Магдырап эмчек эмбеди, 

Энекеси эмизсе. 

Кызыл ээк чалдары, 

Кызыл муштум балдары, 

Кыймылдабай жай уктап 

Онтоо кирген оору уктап, 

Түшүндө көрүп нечени, 

Ыйлап чыкты солуктап. 

Канчоро менен Чачыкей, 

Кыйналып чыкты тер кыстап, 

Кара басып кыйкылдап, 

Азуулары кыйчылдап... 

Эр Гүлүстөн турбады, 

Айылды карай жылганы, 

Сыркоргонго бурулуп, 

Топосунан коргондун, 

Ак кадеге буулуп, 

Торсолдойдун үйүнө, 

Жакын келип калганы, 

Торсолдой уул келини, 

Уктабай таңды алганы, 

Жыла басып Гүлүстөн, 

Эшиктен кирип келгенде, 

Акмаңдай турду жүгүнүп, 

Сары эчкини жетелеп, 

Каргалдай келди жүгүрүп, 

Ачылып көзүм калар, деп, 

Торсолдой турат сүйүнүп: 

- Ачылып көзүм жарк этсе, 

Каныкей менен Бакайдын – 

Алардын көрсөм нур бетин, 

Чүрөктүн көрсөм келбетин, 

Гүлүстүн көрсөм сөөлөтүн, 

Семетейдин жалгызы – 

Сейитекти бир көрсөм, 

Сокур болдум дебесмин! 

Шашке болгон мезгилде, 

Асталай жүрүп Гүлүстөн, 
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Канчоро ханга келди эле, 

Эшигин ачып акырын, 

Башын салып кирди эле. 

Тактада жаткан Канчоро, 

Сөөлөтү бар ошончо, 

Чачыкей турат жанында, 

Чай-тамагы алдында. 

Сунган бутун тартпады, 

Жумшаган көзүн ачпады, 

- Амансыңбы, ханым, - деп, 

Гүлчоро колун сунганы. 

Шүгүргө оозу келбеди, 

Кыйгачтап колун бергени, 

Өөдө өткүн дебеди, 

Эр жагында кийизге, 

Эр Гүлүстөн олтурду, 

Элечеги кыйшайып, 

Эси жок каапыр Чачыкей, 

Эринип турат сүйлөөдөн, 

Аңгычакты эшиктен, 

Экөө кирди күңдөрдөн, 

Чачыкей мындай деди эле: 

- Ачыган айран бар болсо, 

Алып келип бергиле! 

Ачыган айран, каткан нан, 

Күңдөр койду Гүлүскө, 

Ар ким айран калгандай, 

Болуп жаткан бул ишке, 

Куттуу Талас тушу, деп, 

Ичпесем кесир ушу, деп, 

Ээрдин малып ак татып 

Кол тийгизип нан татып, 

Козгоп сөздү сыпайы, 

Гүлүстөн турду муну айтып: 

- Амансыңбы, Канчоро? 

Кире албай таңды атырып, 

Түнөп калдым короодо, 

Көңүлүм тартпай кыйылып, 

Сенин үйүң бар туруп, 

Башка үйгө конорго. 

Бирге ойноп, бир өскөн, 

Бир туугандай сен барсың, 

Өлбөй жүргөн сандалып 

Өлүмчө болгон мен бармын, 

Алып барып атайын, 

Таштап койду карабай, 

Кыйазды кудай каргасын. 

Күндүзү отун, түндө ат,  

Бир күнүн тыным албадым, 

Алымды айтып Чүрөктүн, 

Алдына үч жол мен бардым, 

Элечегин кыйшайтып 

Ачууланып сумсайып, 

Укпай койду сөзүмдү, 

Карабай койду өзүмдү, 

Жедигерден тамтаңдап, 

Качып келдим бул жерге, 

Караан тутуп өзүңдү. 
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Көрсөм деп тиктеп келгенмин, 

Эчки чекир көзүңдү, 

Алдыңа келди Гүлчоро, 

Укпайсыңбы сөзүмдү? 

Канчоро балан дегенче, 

Чачыкей жооп берди эле: 

- Бууданды минип булкунтуп, 

Буулумду кийип кулпунтуп, 

Буластайт элең бир кезде. 

Аккуу тапсаң талаадан, 

Актайлактай өңөрүп, 

Алпарат элең Чүрөккө, 

Чүрөккө кошуп бергенбиз, 

Не келесиң бул жерге?! 

Качып келип темтейип, 

Канчоро менен Кыйазды, 

Көөн оорун кыласың, 

Калба салып тынч элге. 

Курсагыңды тойгузуп 

Корстон болуп кутурбай, 

Турбай кеткин бул жерге! 

Торпокту кошуп бергиле, 

Өлбөс чоку кемпирге! 

Куу сакалга баргыла, 

Тоногон төөнүн жүнүнөн, 

Алып келе калгыла, 

Кабар бергин айылга, 

Калбасын катын барынча, 

Кол бошобойт тамак жок, 

Ала келсин азыгын, 

Айтып койгун баарына! 

Ушуну айтып Чачыкей, 

Катындын баарын жыйдырып, 

Керешкесин кылдырып, 

Жүн сабашка салыптыр. 

Айтып койуп келгенге, 

Угузуп койуп элдерге, 

Кайра келип Чачыкей, 

Канчоро экөө жатты эле. 

Гүлчоро анда ойлонот, 

Санаага батып толгонот: 

“Эби келди иттердин, 

Эдебин колго берсемби, 

Эрди-катын экөөнү, 

Катары менен жесемби? 

Сейтек менен Чүрөккө, 

Ушундай болду десемби? 

Ачуу – шайтан, акыл – дос, 

Мындай кылсам оң эмес. 

Каапыр Кыйаз кан ичме, 

Жаны-денде деги эмес, 

Карамдык кылсам эп келбес, 

Жеңеме айтпай кеп-кеңеш. 

Канчоронун коргону –  

Хандык кылчу борбору, 

Балбан деп жыйнап алыптыр, 

Тоодой бойу чоңдорду, 

Адамдын зорун жыйнаптыр, 
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Чынардай бар колдору. 

Алтымыш экен балбаны, 

Арзандык менен бул иттин, 

Басылар эмес жаңжалы». 

Деп ошентип Гүлчоро, 

Көмүскөлөп акырын, 

Торсолдойдун үйүнө, 

Көрүнбөй жетип барганы. 

Гүлчоро барып киргенде, 

- Балдарым кайда баарыңар? 

Торсолдой чал сурады, 

Токтоо кылып буйдалбай, 

Каргалдай жооп кылганы: 

- Мен бардым Бакай абама, 

Келиниң барды, атаке, 

Чоң энемдин жанына, 

Адам жок абам ээн экен, 

Жакшы жеди тамакты. 

Торсолдойго Гүлүстөн: 

- Балаңа бер батаңды, 

Адырга барып Каргалдай, 

Кайтып келсин мен менен, 

Азыраак сага бир неме, 

Абышка, азыр мен берем, 

Ашырба да, кемитпе, 

Кырк күн сыйпа көзүңө, 

Айтып койуп кетейин, 

Күн болжолун өзүңө, 

Кырк күндө келет экен деп, 

Торсолдой билип нээтинде: 

“Мага берчү белеги –  

Сыркоргондун топосу, 

Ачылып көзүм кетет го, 

Сыйпап жүрсөм ошону” 

Деп буларды ойлоду. 

Гүлүстөнгө туйгузбай, 

Азык алды Каргалдай, 

Жан кишиге билгизбей, 

Катып алды Каргалдай, 

Өпкөсү батпай көөдөнгө, 

Сүйүнгөндөн жан калбай. 

- Үчкошойдун бөксөдөн, 

Көрүшөлү, Каргалдай, 

Аркарын карап бара бер, 

Мен барамын ар кандай. 

Ушуну айтып балага, 

Жаман чапан сан этек, 

Гүлчоро жөнөп кетиптир. 

Токунуп минип чоң атын. 

Байланып алып чаначын, 

Токочун алып кабаттап, 

Куйдуруп куймак табактап, 

Каймагын алып айактап, 

Мылтык алып колуна, 

Жаасын салып мойнуна, 

Салмоорун катып койнуна, 

Каргалдай кетти аң уулап, 

Үчкошойдун тоосуна. 
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Каргалдай ага жеткинче, 

Темиртоонун Тараша, 

Гүлүстөн жетип караса, 

Суркойон уктап калыптыр, 

Ээсинен табыш алыптыр 

Дардайып кооп силкинип, 

Жал-куйругун жайыптыр. 

Маңдайын сылап Гүлүстөн,  

Баарын айтты көргөнүн, 

Айбан укпайт дебестен, 

Каныкей атын укканда, 

Каңгырады Суркойон, 

Бакайдын атын укканда, 

Аркырады Суркойон. 

Канчоро аты чыкканда, 

Калчылдады Суркойон. 

Чачыкейди дегенде, 

Топурак казып жер олуп, 

Чапчылады Суркойон. 

Арбактарды укканда, 

Арстан аты чыкканда, 

Бурчак-бурчак жаштары, 

Тамчылады Суркойон. 

Суркойон токуп оңдонуп, 

Баатыр Гүлүс зоңкойуп, 

Айланма тоого салыптыр. 

Ачып-көздү жумгунча, 

Үчкошойго барыптыр. 

Караанын көрүп Каргалдай, 

Жүрөгү коркуп чыдабай, 

Ар канча кылып кабызет, 

Кайрат кылып тура албай, 

Кайра качты калдаңдап, 

Этектери далбаңдап, 

Эки буту салбаңдап. 

Куткарабы эр Гүлүс, 

Эригип калган шер Гүлүс, 

Алдынан чыкты элиртип, 

Суркойонду секиртип. 

Коркуп кетип Каргалдай, 

Кайра качты бурулуп, 

Кутулар айла таба албай, 

Заманасы куурулуп. 

Айбандан күлүк Суркойон, 

Чабына батпай суурулуп, 

Айтканча сөздү эр Гүлүс,  

алдынан чыкты жулунуп: 

- Ой, Каргалдай, кантесиң? 

Качып кайда кетесиң? 

Эки күнү бир үйдө, 

Туздаш болдук, Каргалдай, 

Эки күндүк коногуң, 

Не болдуң мени тааныбай? 

“Атымды билип алды, - деп, 

Мен көрбөгөн бу киши, 

Кантип билет мени? – деп, 

Аты жок конок жөө эле, 

Чапаны жаман төө жабуу, 
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Эч бир тарпы жок эле” 

Деп ошентип Каргалдай, 

Кутулуп кетер айла жок, 

Атынан түшүп жөө басып, 

Каргалдай бала келди эле. 

Ачылып үнү шаңк этип,  

Маңдай тиши жарк этип, 

Арстан Гүлүс күлдү эле. 

Каргалдай байкап караса, 

Түндөгү конок өзү экен. 

Тааныбай калган иш экен, 

Атасы айткан Гүлүстөн, 

Өзү ушул киши экен. 

- Каргалдай иним, жакын кел, 

Керменбай айлы кайсы жер? 

Жан кишиге туйгузбай, 

Ушул жерге баштап кел. 

Каргалдай кетти чапкылап, 

Алдында минген атынын. 

Борбуйдан тери тамчылап, 

Ого бетер Каргалдай, 

Үстү-үстүнө камчылап, 

Керменбай айлы бар жерге, 

Кой эти бышым келди эле, 

Салам айтып эшиктен, 

Каргалдай бала кирди эле, 

Кирген жерде Керменбай, 

Кеп барлыгын билди эле: 

“Каарына алып Канчоро, 

Каргалдайды жиберди, 

Жер алыстан угуп кабарды, 

Айткалы мага келгенби?” 

Керменбай ойдон өткөрдү,  

Мына ушундай дегенди. 

Дасторкондо Бакай бар, 

Табак толгон тамак бар, 

Каргалдайдын колуна, 

Суу куйдурду Керменбай, 

Дасторконун жыйганда, 

Бата-дуба кылганда, 

Оорукта жаткан элдерден, 

Каргалдай айткан кеп экен: 

“Тандалып далай эр келген, 

Үчкошойдун бөксөгө, 

Аң-кийиги көп экен, 

Биз менен бирге болсун, деп, 

Мени сизге жиберген, 

Жатып албай ал жерде, 

Түн бойунча кел, деген. 

Бастыралы, бий аке, 

Кийинирээк айтармын, 

Дагы кебим бар эле. 

Шашкалаңдап Каргалдай, 

Кооп турат олтурбай. 

Керменбайдын Суутөкпөс –  

Жоргосун бар байлалуу, 

Ээр-токуму шайлануу. 

Кементайын жамынып, 
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Керменбай жүрдү камынып, 

Алдында барат Керменбай, 

Суутөкпөстү салдырып. 

Керменбайга жакындап, 

Каргалдай барат какылдап, 

Арам өлгөн Суутөкпөс, 

Караансыз барат закымдап. 

Гүлчоро жаткан жерине, 

Кирип келди чукулдап. 

Ай караңгы түн эле, 

Эр Гүлүстүн Суркойон, 

Сүттөй жүнү ак эле. 

Суркойон көрүп Керменбай, 

Атынан түшө калды эле: 

“Айкөл атам арбагы, 

Ашкере бүгүн колдодуң, 

Аман-эсен келдиңби, 

Арстан, Гүлүс жолборсум? 

Айрылып кайда калды экен, 

Айдай жеңем жолдошуң? 

Тулпардан калган туйактын, 

Тунжурдан калган чунактын, 

Кабарын айтып койорсуң. 

Сагызган ийин чап канат, 

Жаралдыбы чунагың? 

Бозумун түлөп жетилип, 

Тарандыбы чунагың? 

Мөмө бүтүп алма шак, 

Боло алдыбы чунагың? 

Бутагына куш сайрап, 

Коно алдыбы чунагың? 

Ата наркын - түп наркын, 

Тарта алдыбы чунагың,? 

Жакын менен ыраакты, 

Көрө алдыбы чунагың? 

Кимдер жакын, ким алыс, 

Биле алдыбы чунагың? 

Амалсыз көндүк ар ишке, 

Амири ошол кудаанын. 

Ашып кетти беш жылдан, 

Абамды көрүп бир сапар, 

Коргонго басып барбадым. 

Тармалсаздан энемдин, 

Караанын көрдүм, элестеп, 

Башымды өөдө кыла албай, 

Карабадым жер тиктеп. 

Күн бүркөлүп жааганда, 

Булут каптап калганда, 

Жеткайтка кетсек деп, 

Элдер айтып турганда, 

Коргондогу Сетертай, 

Жеңемдин жүктүү болгонун, 

Жайын айткан туйдурбай, 

Ээн калат Талас деп, 

Элди араң токтоттум, 

Кечигип кетип жолборсуң, 

Алаштын элин боздоттуң! 

Элдин бийи Сетертай, 
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Хандан келген кабарды, 

Калайыкка угузбай, 

Мага барат туйгузбай, 

Кеп-кеңешти кылабыз, 

Баш калкалап күн кечип, 

Мына минтип турабыз”. 

Керменбай айтып басылды, 

Баатыр Гүлүс эрендин, 

Тамагы эми ачылды: 

- Таалайыңа, Керменбай, 

Талап кылган уулуңар, 

Мөр байлаган тал болду, 

Сууда жүргөн сал болду, 

Таластан азып баргандар, 

Жетисууда мар болду. 

Кылган ишим ак болду, 

Агаң Гүлүс сак болду, 

Аттанып жолго жүрүүчү, 

Азык камдар чак болду. 

Эсептеп айды кармадым, 

Күндү бирден санадым, 

Башоонанын он беши, 

Бейшемби күнгө карагын, 

Акылың бар Керменбай, 

Дайарлангын, турбагын, 

Эл аралап баргының, 

Эстүүгө кабар салгының, 

Башоона айдын он беши, 

Белегиң менен жеңеңди, 

Күмбөздөн таап алгының! 

Карабасын малына, 

Калбасын киши жанына, 

Бурулбастан түз өтсүн, 

Канчоронун айлына. 

Капташкан андай учурда, 

Кан кечүүдөн кайгырба, 

Каныкей энем, хан Бакай, 

Ал экөөнө туйдурба. 

Жумушуң кетсе оңуна, 

Тизгиниң тийсе колуңа, 

Катын-бала калбасын, 

Калбай түгөл бүт  барсын, 

Алып келгин, Каргалдай, 

Чулкулдаган чаначың”, 

Айтып кебин эр Гүлүс, 

Чаначтан суусун ичишип, 

Үчкошойго  жарашты, 

Гүлчоро менен Керменбай - 

Экөө басса ээрчишип, 

Гүлчоро айтты балага, 

Айрылар чак жетишип: 

“Торсолдойго салам де, 

Менин келип кеткеним 

Түк кишиге билдирбе”. 

Эр Гүлүстөн шаттанып, 

Суркойон минип аттанып, 

Жетисуу карай оң тартып, 

Керменбай менен Каргалдай, 
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Ал экөөнө кош айтып, 

Туура тартып кылт берип, 

Ачып көздү жумгунча, 

Белден ашты жылт берип. 

Аркасында чаң калды, 

Айбанда күлүк сур аттай, 

Төрт айактуу мал барбы? 

Эчен артуу бел калды, 

Чалкак-чалкак төр калды, 

Будурмак кара тоо калды, 

Бурулган эчен коо калды, 

Жайылып жаткан түз калды, 

Жаркыраган суу калды, 

Чалкалаган бел калды, 

Токойу калың чер калды, 

Айланма кара тоо калды, 

Аңырайган коо калды, 

Түгөнгүс узун жол калды, 

Кайберен тобу мол калды, 

Какшыган канча чөл калды... 

Күмүш булак керүүгө, 

Арстан Гүлүс барганы, 

Абакем качан келет, деп, 

Сейтек бала саргарды. 

Сейитекке Гүлүстөн, 

Барганынан келгенин, 

Баарысын айтып берди дейт. 

Гүлүстөн менен Сейитек, 

Ортого койуп кеңеш кеп, 

Сейтекке айтты мындай деп: 

- Сен Кыйазга барып кел, 

Жеңеме кеңеш салып кел, 

Тооторуну Кыйаздан, 

Ажыратып алып кел, 

Башоонанын он беши, 

Таласта болчу күнүм, деп, 

Сен жеңеме айтып кел. 

Ашык-кем болуп калбасын, 

Таласта элдер козголуп, 

Биз кечигип жок болуп, 

Канчоро кырып салбасын. 

Сейтек кетти аттанып, 

Койчабдар менен жол тартып, 

Кыйазга барып көрүшүп, 

Сейтек менен Айчүрөк, 

Ички сырын билишип, 

Кыйазга айтат Сейитек: 

- Менде турат бир аз кеп, 

Орусхан кызы Гүлнарды 

Көчүрүп келсек канетет? 

Урумга барып келгели, 

Арадан алты ай күн өттү, 

Аа кошулуп түн өттү, 

Урумга жетип барайын, 

Көчүрүп келе калайын. 

Ээрчип келген катын, деп, 

Кыз-келин айтып калбасын, 

Сен экөөң байка айагын. 

www.bizdin.kg



Келиниң кирип ар күнү, 

Башын ийип жүгүнсө, 

Атам Кыйаз саа урмат, 

Келинди жумшап олтурса, 

Эжекеме да урмат. 

Айтып болуп Сейитек, 

Ордодон чыгып аттанат, 

Минип туруп атына, 

Сейитек жана муну айтат: 

- Эжеке Чүрөк, угуп кал, 

Келинди тосуп барганда, 

Тооторуну минип бар, 

Келинди келсең көчүрүп, 

Чоң улак берер иши бар. 

Тоотору минсе Сейитек, 

Алып келер жайы бар, 

Кыйаздын ташы чыңк өөдө 

Кулап турган чагы деп, 

Айтылып калар жайыңар, 

Унутуп калбай, эжеке, 

Бул кебимди угуп ал. 

Ушуларды айтып – деп, 

Жүрүп кетти Сейитек. 

Гүлчоро жүргөн камынып, 

Жаанын огун белендеп, 

Жолду карап жүрүүчү, 

Бүгүн-эртең келер деп. 

Сейтек келип кошулуп, 

Суусун ичип олтуруп, 

Кыйаздын жанын сактаган, 

Кара аркарды атарга, 

Жалгызкөз алтын булакка, 

Түнүнө сактап жатарга, 

Эки баатыр барганы, 

Бала жолборс Сейитек, 

Ошондо кебин салганы: 

- Айланайын абаке, 

Мен калайын бул жерде, 

Эре менен Середе, 

Суу ичкели келет деп, 

Айтты эле бу жерге, 

Өзүң сакта чоң жолду, 

Ордого кетчү туу белде. 

- Уктап калба, чунагым, 

Аттырбай кетет кара аркар, 

Өткөрүп ийсең убагын, 

Талашып сенден кантейин, 

Белде тосуп турайын. 

Сейтек калды булакта, 

Атын байлап ыраакка, 

Гүлчоро кетти бел жакка. 

Түштө турган Сейитек, 

Таттуу уйкудан кечкени, 

Таң агарып аткынча, 

Жылдызды санап жатты эми. 

Ободо жылдыз жылыштап, 

Айдагандай башбактап, 

Чыгыш жактан азайып, 
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Суйулуп жылдыз баратат. 

Жылдыздын баары сыйлыгып, 

Батыш жакка жыйылып, 

Таң агарып көрүнүп, 

Келин каш болуп сүзүлүп, 

Күдүң болгон кези эле, 

Күдүңдө чуркап кара аркар, 

Булакта сууга жетти эле. 

Демеп суудан иччү эмес, 

Башын суудан көтөрсө, 

Эңиш тартып бул аркар, 

Чуу койгон бойдон кетчү эле. 

Арам өлгөн кара аркар, 

Сууга кирбей делейип, 

Ок жеткис туруп окчундап, 

Тиктеп тыңшайт селейип. 

Кайра басып тоо жакка, 

Кетип калчу кептенип, 

Аккелте кеткен абаңа, 

Алмабаш калган Таласта, 

Эр сыргактын Сырбараң, 

Олжого берген Канчоро, 

Ойрон болгон Кыйазга. 

Асыл Сыргак бараңы – 

Сырбараңды бетке алып, 

Машааны кармап колго алып: 

“Сууга келбей бул аркар, 

Кетип калар бекен? – деп, 

Тартып ийсем машааны, 

Жетпей калса Сырбараң, 

Арамзада бул аркар, 

Ооруктагы Кыйазга, 

Сызып барар бекен? – деп, 

Сырбараң менен атты деп, 

Айтып барар бекен? – деп, 

Атканым болор бекер?” – деп, 

Сабыр кылып токтолду, 

Имерилип кара аркар, 

Сууну карай октолду. 

Сууга башын салыптыр, 

Тумшугун толук малыптыр, 

Анткен менен түгөнгүр, 

Утур карап алыптыр. 

Сүрөө бута жер алыс, 

Жыдыманга илинбей, 

Кылдай болот карарып, 

Мылтыгын тартпай Сейитек,  

Мээлеп турат мелтиреп. 

Байкастаса кара аркар, 

Төрт айагын жыйнады, 

Башын өөдө кылбады, 

Кирет деп далда секирсе, 

Дайарланып калганы. 

Эки колун көтөрүп, 

Эки бутун тарткынча, 

Мылтыгын тартпай Сейитек, 

Машааны тартып калганы. 

Жандай тийип Сырбараң, 
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Капталда тери салаңдап, 

Жолго түштү кара аркар, 

Эңиш тартып дардаңдап, 

Бараңдын үнүн эр Гүлүс, 

Байкап угуп алды эле, 

Жандата атып салды, деп, 

Көрүп турган немедей, 

Анык билип алды эле. 

Турнабайды колго алып, 

Карап турат Гүлүстөн, 

Келер жакка көз салып. 

Тиктегенин көргөн кул, 

Тилегенин берген кул, 

Тигилгенин жеңген кул, 

Аңсаганын алган кул, 

Айтканы кабыл келген кул – 

Алмамбет уулу Гүлчоро, 

Анык жайы мына бул. 

Карап турса калдайып, 

Көкойроктун урчуктан, 

Кара аркар чыкты дардайып, 

Келе жатат тарбаңдап, 

Капталынын териси, 

Жерге тийбей салбаңдап. 

Жебени керип керичке, 

Дайарланып турду эле, 

Келе жаткан кара аркар, 

Суркойон изин көргөндө, 

Жолун салып башкага, 

Башын ылдый бурду эле. 

“Жазгырмак болду, мени – деп, 

Кырчындынын бойунан,  

Жолун тоссом бекен, - деп, 

Арасы алыс тоорулуш, 

Кара аркарга чаппасам, 

Ат айабай бекемдеп, 

Кырчындыдан тостурбай, 

Өтүп кетсе балакет, 

Кыйазга качып жетер, - деп, 

Туйдурбай туруп көр Кыйаз, 

Чүрөктүн башын кесер, - деп, 

Тоотору менен закымдап, 

Көз ачкынча жетер” – деп, 

Койуп барат Гүлүстөн, 

Төрт айагы тийген жер, 

Жер очоктой казылып, 

Аркасынан чыккан чаң, 

Жөө тумандай жазылып, 

Шамалда чаңы сүрүлүп, 

Аткан таңдай түрүлүп, 

Айабай жөнөп алыптыр, 

Урчуктан барып из чалса, 

Өтүп кетип калыптыр! 

Топуракты караса, 

Аш кайнамча алдында, 

Өткөндөй кейпи көрүнөт, 

Жерди болжоп караса, 

Маңдайдагы таш белден, 
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Аша электей билинет. 

Шамалдан бетер зыркырап, 

Жол колоттун оозуна, 

Жолборс Гүлүс жеткени, 

Кыйа тартып токтолуп, 

Ташмойнокту тиктеди, 

Элеси көзгө илинип, 

Мойнокко аркар аз калды, 

Эки арыштап жеткели. 

Эки арыш алдын болжолдоп, 

Жебени тартып жиберди, 

Керичтен жебе зыр деди, 

Арыштаган аркардын, 

Колу жерге жеткени, 

Ооз омуртка айдардан, 

Жебе таарып өттү эми. 

Арстан Гүлүс ошондо, 

Атасы айкөл Манастын, 

Алмамбет султан көкжалдын, 

Көзүр Чубак, Сыргактын, 

Арбагына жалынып, 

Дагы барбы манты, деп, 

Куткарбайын аны деп, 

Сыздырып койуп баратат, 

Чыңк өөдөдө сур аттан, 

Зырылдаган куу чыгат. 

Аркарга жетсем экен , деп, 

Арстан Гүлүс көкжалың, 

Шашып кетип баратат, 

Арыштаса Суркойон, 

Канаттууну өксүтүп, 

Ашып кетип баратат. 

Аркарга жетсе эр Гүлүс, 

Аркар жатат үксүйүп, 

Гүлүстөн барып түшкүчө, 

Жылан болуп жыйрылып, 

Бака болуп чогулуп, 

Аттан түшүп болгуча, 

Өзгөрүп болду кара аркар, 

Алты түрдүү кубулуп, 

Алмамбет уулу Гүлүстөн, 

Сыйкырдын сырын билчи эле, 

Топуракка дем салып, 

Үстүнө чачып койду эле, 

Кубула албай токтолду, 

Амал кылып кара аркар, 

Кутуларга жок болду. 

Түшө калып Гүлүстөн, 

Боорун жарып өт алды, 

Кардын жарып карады, 

Кол башындай сандыкты, 

Чатынан издеп таап алды. 

Сандыкта бар эки эшик, 

Кичинекей бир тешик, 

Эр Гүлүстөн караса, 

Карабашыл чымчыктан, 

Үчөө турат жанаша. 

Сарала чымчык үч экен, 
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Кызыл чымчык бир экен, 

Баш-айагы жети экен, 

Сыйкырлап жети чымчыкка, 

Кара аркарга кайтартып, 

Амалдап жүргөн кеп экен. 

Сандыктын оозун бекитип, 

Аркарды сойуп белендеп, 

Гүлчоро антип турганда, 

Сейтек келди элеңдеп: 

- Айланайын абаке, 

Алдатып койуп аркарга, 

Аталбай калдым аркада, 

Жабыр тартып абаке, 

Жаман калдың жапаада. 

- О кулунум Сейитек, 

Гүлчородой абаңдын, 

Бүгүнкү тарткан жабыры, 

Эч канчалык иш эмес, 

Кутулуп кетсе кара аркар, 

Ошондо болмок мүшкүл кеп. 

Кутулса аркар аттырбай, 

Аркар айтып барганда, 

Айчүрөктү сойбойбу, 

Жарты ооз кебин айттырбай, 

Жанын башка которуп, 

Жармашпайбы биздерге, 

Кабар берсе Таласка, 

Канчоро келет бул жерге. 

Кагышып жүрүп канчалык, 

Кан төгүлүп анчалык, 

Каныкей менен Бакайдын, 

Канчоро келет болуучу, 

Кесип башын байланып. 

Абамдан мурун айрылсак, 

Каныкей, Бакай, Чүрөктөн, 

Эми бүгүн айрылсак, 

Ишибиз кантип оң келсин?! 

Сүйүнгөндөн чыдабай, 

Атып алып аркарды, 

Суу куйула тердедим, 

Ушул жерде туралы, 

Эрмек кылып азыктап, 

Бул кудайдын бергенин, 

Чукул болду келерге, 

Амал кылып айла таап, 

Тоотору минип жеңемдин. 

Аркарды сойуп эт кактап, 

Кандыра тузга көп чыктап, 

Жеп турушсун бул экөө, 

Муну койо туруңуз, 

Айылда калган Чүрөктөн, 

Алынан кабар угуңуз. 

Болжолдуу күнү Айчүрөк, 

Кыйазга карап эркелеп, 

Шашмалап калды эртелеп: 

- Ханым, Кыйаз, кебим ук, 

Колуктум алып келем деп, 

Уулуң кетти удургуп, 
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Көчүмдө тосуп баргын деп, 

Айтып кетти бурулуп. 

Тууганды тууган алабы? 

Душман үчүн Орусхан, 

Уулуң кызын алганы, 

Алдынан тосуп баралы, 

Табалатып душманга, 

Уйат кылып салбайлы. 

Анда Кыйаз муну айтат: 

- Өзү барып Сейитек, 

Өзүнчө алган катынын, 

Ээрчитип үйгө келбейби, 

Картайганча токтонбос, 

Мен көрбөдүм сендейди! 

Токтоло калып Айчүрөк: 

- Арам Кыйаз, не дейсиң?! 

Карыганча Айчүрөк, 

Токтонбодуң сен дейсиң! 

Саа келгели санасам, 

Так он эки жыл болду, 

Жаштык кылып шалкылдап, 

Бир тойго барып койдумбу?! 

Эч болбосо эр туруп, 

Жакшылык менен жамандык 

Бирөөнө барып келгин деп, 

Ат токуп берип койдуңбу?! 

Көөнүнө алат Кыйаз деп, 

Аш-тойдо жүрсөм шалпактап, 

Көргөнгө болот уйат деп, 

Үйүңдө жүрдүм чыкпастан. 

Көз каранды болупмун, 

Атыңды минип нетейин, 

Тооторудай бир атты, 

Мен минбеген экенмин! 

Семетейдин доорунда, 

Кийим менен жүрөмүн, 

Жаңырып калсын ийни деп, 

Эгин алып бербедиң, 

Куру да болсо кубантып, 

Бир айтууга келбедиң, 

Сөөгүмөн кетпейт бүгүнкү, 

Мага айткан куу кебиң!  

Куу кебиңди айткандай, 

Мен айылга барам дебедим! 

Агасы жок алдында, 

Иниси жок артында, 

Карындаш жок, эже жок, 

Жалгыз болду Сейитек, 

Жалгыз кетти Урумга, 

Катын алып келем деп. 

Айтканга алың келбеди, 

Кудагый болуп калдайып, 

Сен алышып келгин деп! 

Жедигерден бир бала, 

Ээрчитип берген жериң жок, 

Же жалгыз барба, балам, - деп! 

Алдынан тосуп барайын, 

Келинди десем, сен Кыйаз, 

www.bizdin.kg



Токтолбодуң Чүрөк деп, 

Бул айтканың кайсы кеп?! 

Билгич киши сен болдуң, 

Билимсиз киши мен болдум, 

Укмамыш болуп келайтам, 

Суук сөзүң койбодуң! 

Ырас ачуум келгенде, 

Атадан билги талашкан, 

Кара мүртөз жан элем, 

Кыйалымды бурбасам, 

Кылгылыкты кылбасам, 

Ата-баба – кубар сан, 

Кыргыздан кеги кетпеген, 

Каңгайды карай жылбасам! 

Карылыкты жойбосом, 

Он сегиз жашта болбосом, 

Которуп атым койбосом, 

Кузгундай кылып көзүңдү  

Олойтуп чукуп сойбосом, 

Чүрөк атым курусун! 

Карыган Чүрөк кыз болуп, 

Калкылдап учуп жүргүнчө, 

Аккуу кебин кийбесем, 

Жалгызекке тийбесем, 

Тузуңа сенин сийбесем,  

Чүрөк атым курусун! 

Булкунуп басып Айчүрөк. 

Асылуу турган аккуу кеп, 

Колуна алды Айчүрөк. 

Түндүккө конгон куш болду, 

Билгенге кийин иш болду, 

Куруп калган Кыйаздын  

Ичине кызыл кан  толду, 

Айткан кеби бул болду: 

- Андай эмес, Айчүрөк, 

Ысык эрди-катында, 

Далай болот кызык кеп. 

Кыйык таап кетем деп, 

Мунтип туруш жакшы эмес, 

Сен кетсең катын жок эмес, 

Кыйазды таштап кетти деп, 

Кылым эл укса уйат кеп. 

Токутуп минсең тору атты, 

Айткан жерим бар беле, 

Койгун, Чүрөк, минбе деп? 

Буулумду кийсең кулпунтуп, 

Короодон берсең кой сатып, 

Өрүштөн атты карматып, 

Уйдан берсең айдатып, 

Нардан берсең тандатып, 

Кой деген жерим бар беле? 

Сага алып мен бербей, 

Мага алып сен бердиң, 

Тигип берсең кийгемин, 

Бербесең кийбей жүргөмүн, 

Кийбесең өзүң билесиң, 

Аны кайдан билбейин? 

Урумга кетти Сейитек, 
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Ээрчитип жолдош албады, 

Жаш балдардан жүрү деп, 

Айтканы жок же бизге, 

Бириң кошо баргын деп. 

Баргының деп айтпаса, 

Кантип айтам Айчүрөк, 

Саксаңдап кошо барам деп? 

Таарынып айткан болчумун, 

Бүгүн сени баргын деп. 

Тору атты мингин токутуп, 

Түндүккө чыгып куш болуп, 

Олтурбай мени коркутуп. 

Айтып кеткин айылга, 

Келин-уул кирүүчү, 

Үйдү турсун оңдошуп, 

Ээрчитип алгын катындан, 

Өзүң барбай кокойуп. 

Минерге атың жок эмес, 

Кийерге эгин жок эмес, 

Ар качандан бир качан, 

Ушинтишиң жакшы эмес! 

Былк этсе кылып кылмышкер, 

Сүйлөгөндө тилиң так, 

Жаактууга жай бербей, 

Теригесиң бат эле. 

Ачууң келип бой бербей. 

Келгин, Чүрөк, келгиниң, 

Кийимиң кийип ат минип, 

Бачым жолго киргиниң.. 

Деп айткан менен ушуну, 

Билип турат Айчүрөк, 

Кыйаздын көөнү кирлигин. 

Көчкөн кардай жылт этип, 

Үйгө Чүрөк түшкөндө, 

Ойногон болуп Чүрөктү, 

Кармап алмак ой эле: 

“Катын алды Сейитек, 

Жылкыда жүрөт Гүлчоро, 

Айыктыбы ким билет? 

Айтты Чүрөк жашырбай 

Тузуңа сенин сийем деп, 

Кармап алсам Чүрөктү, 

Бардык сырын билем” – деп, 

Оролто кармап мойундан, 

Эмчегин издеп койундан, 

Колтукка кысып аларда, 

Арыптуу жеңең Айчүрөк, 

Төгүлгөн сымап кептенип, 

Көйкөлө түшүп жылт этип, 

Үйдүн эпчи жагында, 

Кашкайып карап турду эле. 

Эки жагын каранып, 

Айдай жеңең Чүрөктүн, 

Арыбына таң калып: 

- Ой, Айчүрөк, турбагын, 

Кийимиң кий, бол камын. 

Муракы кул Баймедир, 

Алып келгин тору атты. 
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Деп алкына Кыйаз кеп айтты. 

Айтып Кыйаз үксөйүп, 

Арпадай бети түктөйүп, 

Мунаранын түбүндө, 

Көчүк койуп олтурчу, 

Таштан ойуп жасаткан, 

Таш орунга олтурду. 

Алып келип Баймедир, 

Тоотору атты токуду. 

Көрүнөө алып бир баштык, 

Көргөзбөй алып бир баштык, 

Көргөзбөй алган баштыкка, 

Айчүрөк ишин бүтүрдү, 

Алтынын койбой бүт салып, 

Ааламды салса толбогон, 

Оорлошуп койбогон, 

Адамдын көз терисин тиктирген, 

Укмуштуу баштык болуучу, 

Адамдын көзүн билесиң, 

Ал дүйнөгө качан тойуучу? 

Алып барып баштыкты, 

Тооторуга байлады, 

Токтоо кылбай аттанып, 

Айчүрөк жолго салганы, 

Унутуп калган көр Кыйаз, 

Тооторудан сурабай, 

Эсин кудай алганы, 

Аттанып жөнөй бергенде, 

Тура тургун, Чүрөк, деп, 

Колун булгап чакырып, 

Кыйаз жөнөп калганы. 

Тору аттан эми сурайт, деп, 

Жеңекең билип алганы. 

Алтымыш эки дубаны. 

Анык билген Айчүрөк, 

Жетимиш эки сыйкырды, 

Жетик билген Айчүрөк, 

Миң бир дуба түйүнүн, 

Чечип билген Айчүрөк, 

Молдо болуп кат билген, 

“Исмазамды” жат билген, 

Тил байлар дуба окуду, 

Чачбоо менен Тору атты, 

Маңдайдан сылап койгону, 

Мурдагыдай Тору аттын, 

Сүйлөр тили болбоду. 

Кыйаз келип Чүрөккө, 

Тапшырган болуп тору атты, 

Сыр алууну тооруду, 

Тооторусу жалдырап, 

Сүйлөй албай жоошуду. 

Кайра Кыйаз кетиптир, 

Эми Чүрөк нетиптир? 

“Тооторуну күлүк деп, 

Көргөндүн баары күйүгөт, 

Күлүктүгүн билейин, 

Күмүш булак керүүгө, 

Бүгүндөн калбай кирейин, 
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Сейтек менен Гүлүстөн, 

Бар жумушун билейин”. 

Бастырып жолго киргенде, 

Ээси Кыйаз баатырга, 

Үстүндөгү Чүрөктүн  

Жаман ниетин билгенде, 

Арам өлгөн тору атка, 

Мындай бир ой келди эле: 

“Чымчыктай кылып Чүрөктү, 

Ала качып жөнөйүн, 

Тоо аралап өтөйүн, 

Тоого таштап кетейин, 

Токойго кирип барайын, 

Токойду жүрүп аралап, 

Бутакка илип салайын, 

Бутактан чыгып болгунча, 

Куу кебин сыйрып алайын, 

Аккуу кептен айрылса, 

Андан кийин билейин, 

Айчүрөктүн амалын, 

Баштан-айак бар ишти, 

Кыйазга айтып барайын. 

Ага Чүрөк болбосо, 

Толкуган көлгө чөгөйүн, 

Суу көтөрүп кеткенде, 

Кеп тонун сыйрып жөнөйүн, 

Ага Чүрөк болбосо, 

Аскалуу тоого барайын, 

Аттай чуркап калайын, 

Коркуп кетип жыгылса, 

Кеп тонун чечип алайын”. 

Айбанда эстүү Тоотору, 

Акылга муну алыптыр, 

Башын жерге салыптыр, 

Арам өлгөн бул доңуз, 

Ала качып калыптыр. 

Будурмак кара тоолордо, 

Булуттай сызып баратат, 

Аркайган ала тоолордон, 

Аттай чуркап баратат, 

Катар-катар тоолорду,  

Каттай чуркап баратат. 

Эңиш тартып Тоотору, 

Ээ бербестен ээлигип, 

Ар канча тартса Айчүрөк, 

Колтугун чойуп керилип, 

Тоңкочуктап сойулгур, 

Кетип барат тээ бербей, 

Ооздук тиштеп кемирип, 

Тоотору кастык кылганын, 

Таластыктын кыйалын, 

Арам өлгүр туйганын, 

Анык билди Айчүрөк, 

Айлантып оозун тарттырбай, 

Кыйазга кайра барарын, 

Канык билди Айчүрөк. 

Кайра барса Кыйазга, 

Айтпаса да билет, деп, 
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Чечтирбей кепти үстүмөн, 

Тээп туруп чечет, деп, 

Койдой башым кесет, деп, 

Коондой кардым жарат деп, 

Андан кала бергенде, 

Сейтек менен Гүлчоро – 

Алардын эбин табат, деп, 

Айаш атам, кайненем, 

Көзүн чукуп ойот, деп, 

Жээн-тайын кубалап, 

Тазалап түгөл койот деп, 

Алтымыш акыл, кырк санаа, 

Заматта келип эсине, 

Санаасы санга бөлүнүп, 

Самсаалап жашы төгүлүп, 

Кыйалы кыркка бөлүнүп, 

Кылгырып жашы төгүлүп, 

Кыйамат жакын көрүнүп, 

Оромолдон айланса, 

Ойрон Кыйаз көрөт, деп, 

Алым кантип жетет, деп, 

Чын шаштысы кеткенде, 

Чындап айла кылды эле. 

Айабай окуп дубаны, 

Айагын байлап тору атты, 

Эңкейе түшүп Айчүрөк, 

Опсуз күлүк торунун, 

Омуроосун сылады. 

Арышы аттын кыскарды, 

Дабыраңдап баспады, 

Бүктөй кармап камчыны, 

Орой төбө чокуга, 

Он-он бешти чапканы, 

Күч келгенде тору аттын, 

Тамчылап тери акканы, 

Айдай жеңең ошондо, 

Ташмойнокту кезеңден, 

Гүлчорону тапканы. 

Сейтек, Гүлүс, Айчүрөк, 

Калтырбай кебин айтышып, 

Аркардын боорун кактап жеп, 

Айабай тузга чыктап жеп, 

Катып калган кара боор, 

Айабастан мыктап жеп, 

Түзбулактын керүүдө, 

Айылды карай кайтканы, 

Айаш ата Момунжан. 

Кашкардан келген Токто абаң, 

Кайткыла деп айтканы. 

Үч күн алар кам кылды, 

Бар керегин жам кылды, 

Момунжан алып кетерге, 

Алтын-күмүш, зар кылды, 

Токто сарт алып кетерге, 

Төрт түлүктөн мал жыйды 

Эки миң ирик, миң асый, 

Баары өңдөш сур асый, 

Минилбеген кур асый, 

www.bizdin.kg



Комдолуу нардан кырк бешти, 

Кош өгүздөн кырк бешти, 

Колбутуп малды айдатты, 

Сары дөбө, Терсайрык, 

Чалкага барып кондуртуп, 

Чогулушуп жатышты. 

Булар жата турсун жайланып, 

Жол керегин камданып, 

Эми Жедигерде Кыйаздан, 

Жаңылап кабар алалы. 

Олободой чоң Кыйаз, 

Оңолбогон тоң Кыйаз, 

Башы ооруп, мээ какшап, 

Беш тырмагы тең какшап, 

Олтургуч ташта олтуруп, 

Күндү санап эсептейт, 

Ойуна кайгы толтуруп: 

“Тогуз күндө келем, деп, 

Болжоп кеткен Айчүрөк, 

Он беш күнгө созулду, 

Эмне үчүн меники, 

Мээм ооруйт бек күчөп? 

Нече күндөн бер жакка, 

Мээм ооруп какшады, 

Бир жылдан бери Айчүрөк, 

Алты ай үйдө жатпады. 

Тузуңа, Кыйаз, сийем, деп, 

Чогоол кепти айтканы. 

Алдап минип тору атты, 

Уулун алып жылкыдан, 

Чолок кулду ээрчитип, 

Чогулушуп баарысы, 

Жалгызек карай качканбы? 

Бүгүн карап жатайын, 

Эртеңкече келбесе, 

Аркасынан басайын, 

Кубулжуган Чүрөктүн, 

Канын суудай чачайын. 

Көрсөтөйүн өзүмү, 

Сейтек деген неменин, 

Мен ачайын көзүнү! 

Чолок кулду сойойун, 

Манастын калды-каттысын, 

Жыпжылма кылып койойун. 

Таласка киши чаптырып, 

Канчорону табайын, 

Каныкей менен Бакайдын  

Кестирип башын алайын. 

Күндүзү Чүрөк суйсалат, 

Түнүдөсү жатканда, 

Колоңсосу жыттанат, 

Бу сапар көрдүм арыбын, 

Арыбын мага салганбы? 

Түнүдөсү жатпай койнума, 

Албарсты сасык дечү эле, 

Катын кылып бергенби? 

Ушундай кылып бул Чүрөк, 

Мени алдап келгенби?” 
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Ойлонуп Кыйаз жатыптыр, 

Таң саргарып атыптыр, 

Тараза жылдыз батыптыр, 

Кирпикке кирпик илинбей, 

Кыйаздан уйку качыптыр, 

Уйку келбей таң атып, 

Ан сайын Кыйаз шашыптыр. 

Күндүн мурду чыкпаста , 

Басып барып коргонго, 

Далай кеп түшүп акылга, 

Караса барып акырга, 

Тоотору аты жок үчүн: 

“Атымды берип катынга, 

Хан болбой куруп калайын, 

Калыпмын кара балаага! 

Учурасам кай жерде, 

Чүрөк, сенден кечпесем, 

Тирсегиңен тешпесем, 

Кыйаз атым курусун!” 

Кужурланып өзүнчө, 

Кобурап сүйлөп далайга, 

Акырда атты караса, 

Койкүрөң турат жанаша. 

Таластык талаан болгондо, 

Келгенде Чүрөк олжого, 

Койчо басып чайпалган, 

Ээрчип келген Күрөң бээ, 

Жылкыга сынчы эр эле, 

“Жаман болбойт түбүндө, 

Күрөң бээ тууса эркек тай”, 

Байкап Кыйаз жүрчү эле. 

Эркек тууп күрөң бээ,  

Койкүрөң атка конду эле, 

Асыйы алты толду эле. 

Койкүрөңдүн туулушу, 

Түбүндө мындай болду эле: 

Минип жүрүп жылкычы, 

Короодо калган колу аксап, 

Суркойонду агытып, 

Бээге кошуп койду эле, 

Ат айгыр болуп Суркойон, 

Токтоп калган Күрөң бээ. 

Койкүрөңдү караса, 

Тору атынан кем эмес, 

Тогуз ай минсе тындырбай, 

Чаалыгып калар мал эмес, 

Койкүрөңдү жетелеп, 

Коргондон чыкты энтелеп, 

Кулдары коркуп жүгүрүп, 

Ээр-токум белендеп. 

Жаба токуп Күрөңдү, 

Тоодой Кыйаз минди эми, 

Күмүшбулак, Түзкерүү, 

Он эки күндүк жол эле, 

Күнү-түнү жол жүрүп, 

Шашыкеде келди эле, 

Чыккан жери Ташмойнок, 

Түлкүлөр турат түздө ойноп, 
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Койкүрөңдү ойнотуп, 

Кирип келсе өйдөлөп, 

От жаккан жердин орду бар, 

Күйүгүн кесип таштаган, 

Караса жаткан боору бар. 

Тура калып токтолуп, 

Ичи кызыл чок болуп, 

Белеске түшүп олтурду, 

Көчүгүн койуп зоңкойуп. 

Кыйаздын жашы кырк беште, 

Тең келер эмес түк бенде. 

Дүрбүсүн алды койнунан, 

Боосун албай мойнунан, 

Тегеретип имерип, 

Терсашуу карай жиберип, 

Караса Кыйаз чалкалап, 

Тору ат менен бир көчтө, 

Айчүрөк турат кайкалап, 

Адамдын көбүн андан көр, 

Каршы-терши мал айдап, 

Көрүнө түштү карааны, 

Сейитектин манаңдап: 

“Ойлоп жүрдүм башынан, 

Душмандыгын кылар деп, 

Ойлогонум чын келди, 

Элди чаап олжо алып, 

Качкан экен, булар, - деп, 

Салпаңдашып ушулар, 

Кутулуп кантип калар?” – деп, 

Оңолуп минип Күрөңгө, 

Күүлөнүп Кыйаз жөнөдү, 

“Бел ашырбай барам”- деп. 

Алмамбет уулу Гүлчоро, 

Акылы арбын ошондо, 

“Жеңем мында келгели, 

Бүгүн болду он жети, 

Тогуз күндө келем деп, 

Айтып келген эмеспи, 

Күнүнөн ашып кеткенде, 

Кокус Кыйаз келерби?” 

Деп ойлонуп ушуну, 

Алмамбеттин чоң дүрбү, 

Ала келген Айчүрөк, 

Мойнунда бар асылуу, 

Дүрбүнүн алып Гүлчоро, 

Жедигер жакка салганы, 

Ташмойнокто зоңкойгон, 

Кыйазды көрүп калганы, 

Көмүскө менен чуу койуп, 

Момунжан менен Токто абаң, 

Сейтек менен Айчүрөк – 

Ал төртөөнө барганы: 

- Кыйаз келди, мен көрдүм, 

Айаш атам Момунжан, 

Токто аба, турбай жөнөгүн, 

Тосо чыгып алдынан, 

Өнөрү болсо көрөйүн, 

Ажалы жетсе сойойун, 
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Аман кантип койойун? 

Ажалым жетсе өлөйүн, 

Азабым болсо көрөйүн, 

Шумдукка тууган жумур баш, 

А дүйнө көздөй жөнөйүн. 

Алдыңдагы тору атты, 

Көргөзбөгүн көзүнө, 

Көзү көрсө торуну, 

Күч кирет деген өзүнө, 

Кулагың сал, Сейитек, 

Абаңдын айткан сөзүнө. 

Карап тургун көрүнбөй, 

Кайда экениң билдирбей. 

Кыйаздын күчүн көрөйүн, 

Кыйазча алым болбосо, 

Адам болбой өлөйүн. 

Бөйөн менен чайандай, 

Күнгөйдөгү жыландай, 

Заарымды төгөйүн, 

Салакалуу Кыйазга, 

Сагынып калдым майданды, 

Салгылашып көрөйүн. 

Деп ошентип айтканда, 

Сейитек сүйлөйт мындайча: 

- Акжолтой аба, кебиң чын, 

Кызматын көргүн уулуңдун, 

Ээрчитип алып жүрөсүң, 

Кубат болор муунуңмун. 

Мен барайын алдында, 

Алым келбей баратса, 

Сиз барарсыз жаныма. 

Деп Сейитек айтканда, 

Карап адам тургусуз, 

Гүлчоронун жанына, 

Түз багып адам карагыс, 

Жүзүнө келген каарына. 

Камындырбай Айчүрөк  

Айта салды мындай деп: 

- Койгун, балам Сейитек, 

Бул айтканың кеп эмес, 

Абаң чыгам дегенде, 

Атаң чыкчу деги эмес, 

Ушул келген Кыйаз дөө, 

Сен беттешер жоо эмес, 

Оңой-олтоң неме эмес, 

Оңойлук менен адамга, 

Оморулар бел эмес. 

Муну укканда Сейитек, 

Айчүрөктү бир тиктеп, 

Гүлчорону карады, 

Көрбөгөн мурда мындайды, 

Каарына таң калды. 

Сурданган кайран шер Гүлүс, 

Алдында минген сур атты, 

Сандан ары бир салды. 

Чимирилтип сур атты, 

Сап менен койуп барганы, 

Керегеташ, Көлкечүү, 
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Үстүндөгү талаадан, 

Жолун тосуп алганы, 

Карап туруп Кыйазды, 

Гүлчоро айран калганы. 

Тоодой болгон Кыйаздын, 

Күүсүнө тура албай, 

Кыйрап келет жыгачтар, 

Жарлар көчүп, таш кулап, 

Сел аккандай көк түтүн, 

Аркасынан чаң чыгат, 

Куусу угулса зыркырап, 

Көлдө жүргөн каз-өрдөк, 

Бакырышып чуркурап, 

Оозунан чыккан көк түтүн, 

Кол ыштыктай буркурап, 

Койкүрөңдүн даңканы, 

Казанкаптай кара таш, 

Ойго учуп чыркырап, 

Күкүм болуп чачылат, 

Кумдан бетер быркырап, 

Алдындагы Койкүрөң, 

Жебедей болуп зыркырап, 

Учкан куштай дыркырап, 

Маштаган самын кептенип, 

Кыйаздын түрү бузулат. 

Койкүрөңдү бучкакка, 

Оңду-солду койгулап, 

Олбуй-солбуй теминип, 

Өрттөнгөн Кыйаз келайтат, 

Тирүүсүнөн өлүмү, 

Өзүнө жакын көрүнүп. 

Карап турат Гүлүстөн, 

Найзаны карап кымаптап, 

Суудан кечип чоң Кыйаз, 

Чыга калды кашатка, 

Желмогуздай чунаңдап, 

Кош кашатта эр Гүлүс, 

Өңү күмүш, көөнү сүт, 

Каары катуу, заары күч, 

Кара бойу каткан күч, 

Тулку бойу толгон күч, 

Турманынын баары күч, 

Качырып тийчү немедей, 

Карап турат шер Гүлүс, 

Эс-акылын бекемдеп: 

“Кашаттан чыга калганда, 

Капысынан бир сайсам, 

Капталдан сайып жоо алсам, 

Эрдигим менин бекер – деп, 

Көкбукачан Мадыкан, 

Андан мыкты эмес, - деп, 

Көрүнүп туруп көзүнө, 

Таанылып туруп өзүнө, 

Андан кийин салышып, 

Жан айабай сайышып, 

Алым келсе албасам, 

Алым келбей баратса, 

Бир айланы кылбасам”. 
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Сур ат менен зоңкойуп, 

Сырнайза колдо койкойуп, 

Накери бутта чойкойуп, 

Кеңири жерге келгенде, 

Чыга калды шер Гүлүс. 

Айал-үйөл кылбады, 

Айалдап Кыйаз турбады, 

Алмамбет уулу Гүлүскө,  

Айанбай найза урганы, 

Кезегин берип эр Гүлүс,  

Мелтиреп карап турганы. 

Кыйаз урду кош колдоп, 

Куу найзасы кыйрады, 

Абага учуп зыркырап, 

Он эки барча сынганы, 

Козголбой Гүлүс турганы. 

Кезегин алып эр Гүлүс  

Күүлөп найза сунганы, 

Кудай урган көр Кыйаз, 

Кезекке чыдап турбады. 

Кыйаздын кагып найзасын, 

Баатыр Гүлүс муштады, 

Ушунча уруп күч чыңдап, 

Аңтара сайа албады. 

Карасаң Кыйаз кара таш, 

Каарын салып турганы. 

Өрттөнүп өлгөн көр Кыйаз, 

Өөрчүгөн чочко өкүрүп, 

Өкүрүгү таш жарып, 

Далай тоону көчүрүп, 

Койкүрөңгө камчы уруп, 

Эр Гүлүскө найза уруп, 

Кара мүртөз кан ичме, 

Каарын жүзгө салыптыр, 

Казабына чыдабай, 

Өнүп турган чынарды, 

Түбүнөн жулуп алыптыр. 

Чынарынын түбүндө, 

Короо ордундай топурак, 

Топурактын ичинде, 

Нечен үйдөй таш турат. 

Күркүрөп Кыйаз акырса, 

Күн тутулуп бузулат, 

Асманга учуп топурак, 

Жер жарылып боз чыгат. 

Күүлөп алып чынарды, 

Күчү менен бул Кыйаз, 

Гүлүстөндү урганы, 

Мындайды чандан көп көргөн, 

Сала берип олутун, 

Четке чыгып турганы. 

Күчтүү чынар дүп этип, 

Жер ойулуп түп этип, 

Жер айрылып суу чыгып, 

Агып кетти шар этип. 

Тарашалап чынары, 

Башы кетти жарылып, 

Топосу менен нечен таш, 
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Баары калды кагылып, 

Дагы тийди Гүлүскө 

Каапыр Кыйаз чамынып. 

Сала берип олутун, 

Шай колдогон шер Гүлүс, 

Кара жерди чаптырып, 

Колундагы чынардан, 

Тайакча неме калбастан, 

Кыйрап кетти чачылып, 

Куру кол калган Кыйазга  

Катуу тийди Гүлүстөн, 

“Манастап” ураан чакырып, 

Арбагын баштап качырып. 

Айбанда күлүк Суркойон, 

Албан түрдүү жүгүрүп, 

Кош кулагын жапырып, 

Төрт туйактан чыккан чаң, 

Жөө тумандай жазылып, 

Ана-мына дегиче, 

Ачып көздү жумгуча, 

Арстан тууган эр неме, 

Алтымыш койуп өттү эле, 

Найза, балта аралаш, 

Сом темир менен кетелек, 

Айрылышпай чамалаш, 

Көз ачырбай эр Гүлүс, 

Уруп турат төбөлөп. 

Көөдөнгө найза такылдап, 

Туулгага балта чакылдап, 

Болотко болот тийгенде, 

От чачылып жалтылдап, 

Токтоно албай кара жер, 

Козголгонсуп калтылдап, 

Ачуусуна чыдабай, 

Ошондо Кыйаз каапырдын, 

Бойуна кирди калтылдак. 

Өңү кара, көзү көк, 

Кара чекир неме эле, 

От чачылып жылтылдап. 

Алдында минген Койкүрөң, 

Жорголой басып кылтылдап, 

Алты асый болуп толгон кез, 

Май соорусу былкылдап, 

Маңдайында ай кашка – 

Тумарчасы жаркылдап, 

Азуусу тутам аркайып, 

Чаты колот чалкайып, 

Куйушкандын кошкону, 

Боз секидей даңкайып, 

Чалкалаган чоң Кыйаз: 

“Тооторум болбой минген, - деп, 

Эрлигим менин бекер, - деп, 

Катынга берип атымды, 

Алдатып койдум, кантем? – деп, 

Тооторум болсо бул кулду, 

Томуктай кылып чыңыртып, 

Торго салып жетелеп, 

Алып кетет элем” – деп, 
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Жазылыгы үч аршын, 

Сырты калың эки аршын, 

Балтаны алып имерип. 

Койо берди ойун жиберип: 

“Көмө чаап бу кулду, 

Батыраак жөнөп кетейин, 

Белден ашкан мал айдап, 

Артынан кууп жетейин, 

Айчүрөк менен Сейитек, 

Катар башын кесейин. 

Бурулбай барып Таласка, 

Каныкей менен Бакайдын, 

Тирсегинен тешейин, 

Эчтеке менен иши жок, 

Эндекей жатат Канчоро, 

Тизгиндеше кетейин, 

Билмексен болсо томсоруп, 

Достугунан кечейин, 

Таластагы кыргыздын, 

Баатырсынган немесин, 

Тээп тонун чечейин, 

Айап койуп кыргызды, 

Кай муратка жетемин?! 

Алдап мени Айчүрөк, 

Келин алам деп койуп, 

Эл кыдырган турбайбы! 

Жылкыга барсын жогот, - деп, 

Жылма муну кетирип, 

Айыктырган турбайбы! 

Түндүккө конуп куш болуп, 

Мага айткан кептери, 

Барамын деген жерлери, 

Жашырын күткөн эрлери, 

Баарысы чын турбайбы! 

Айранчынын бул уулу, 

Дүнүйөнү курутту, 

Эми билдим аныгын, 

Айчүрөк менен ушу кул, 

Ушундай экен турбайбы!  

Эркине койсом буларды, 

Жыпжылма түптүз кылбайбы, 

Чындап кудай урбайбы, 

Ушуну билип Канчоро, 

Өлтүрбөсөм болбойт деп, 

Оолуккан экен турбайбы. 

Сурап алып ал күнү, 

Жалгыз кара башыма, 

Күч кылган күнүм турбайбы! 

Багыштан тукум калтырбай, 

Түз кылган күнүм турбайбы! 

Сейитекти мен билдим, 

Семетейдин уулу экен, 

Күндүзү Чүрөк жылмаңдап, 

Күзгүдөй бети тунарат, 

Түнүндө жатса жанаша, 

Сийдымкана жыттанат, 

Күндүзү менин жанымда, 

Түндөсү жатып жүргөнбү, 
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Гүлчоро кулдун жанында?! 

Арыбы көп, амал көп, 

Адамдан айар Айчүрөк, 

Албарстыны эл кылып, 

Аны мага тең кылып, 

Өзү жүргөн окшонот, 

Гүлчоро кулду эр кылып! 

Түп-жайын билдим эми мен, 

Кутулуп кетер жериң жок, 

Ар кандай кылып менден сен!” 

Ушуну ойлоп зор Кыйаз,  

Өлүмү менен иши жок, 

Айчүрөктөн шек кылып, 

Гүолчорочо Кыйазга, 

Бүгүн жаман киши жок, 

Эки санаа бир келип, 

Күмөн кылат Чүрөктөн, 

Алып алган кептенип. 

Жаны ачып карарып, 

Алдында өткөн өмүрү, 

Бирден-бирден саналып, 

Колунун учу дирилдеп, 

Сакалы тал-тал бириндеп, 

Муруту өөдө тиктелип, 

Төбө чачы үксүйүп, 

Ташбакадай дүкдүйүп, 

Бузулуп өңү ачынып, 

Сала берди Гүлүстү, 

Айбалта менен качырып. 

Алмамбет уулу Гүлчоро, 

Өзү шайдоот чабандес, 

Бүткөн бойу тарамыш, 

Өтө мыкты кагалес, 

Чаптырбастан балтаны, 

Чыканакка какканы. 

Гүлчоро каккан оңобу? 

Көр Кыйаздын ошондо, 

Балтасы учуп жоголду, 

Алмамбет уулу Гүлүстөн, 

Найзаны чыңдап имерди, 

Тоодой болгон Кыйазды, 

Бөйрөккө муштап жиберди. 

Пери менен дос болуп. 

Аркарга жанын катканда, 

Терисине окшотуп, 

Курч темирден токтотуп, 

Терисинин сыртынан, 

Алты кабат катырган. 

Тери менен темирдин, 

Арасы алты жуп карыш, 

Кара ташты муштаса, 

Кайра жанбас курч найза, 

Кайра чыкты тайгылып, 

Гүлчородон ал Кыйаз, 

Калганы жок айбыгып, 

Этектен түрө кармады, 

Эми чындап кайрылып. 

Балтаны таштап жиберип, 
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Баатыр Гүлүс этектен, 

Кыйаздын кармап имерип, 

Бура кармап этектен, 

Кара темир наа кылар, 

Каңк-куңк этип кагышып. 

Өргө салып элирип: 

Өпкөлөтө теминип, 

Эңишке салып зыркырап, 

Алдындагы ким болсо, 

Аркасында калганын, 

Сүйрөтүп кетет дыркырап. 

Суркойон менен Койкүрөң – 

Ата-бала мал экен, 

Абайласа Гүлчоро, 

Таластан келген Койкүрөң, 

Сейитекке ат болуп 

Сайышка минер мал экен, 

Ушу бүгүн Койкүрөң, 

Толуп турган чагы экен. 

Кулжа көөдөн, тайган төш, 

Быкта бакай түрс айак,  

Өргө салса өөрчүгөн, 

Эңишке салса эринген, 

Капталга салса камыкпас, 

Канчалык чапса талыкпас, 

Азыраак айыбы бул экен – 

Бир эличе сээри пас. 

Калбыр өпкө жез канат, 

Уйаң куйрук тайкы жал, 

Тармалданат тал-талдан, 

Кыздын саамай чачындай, 

Өтө көркөм жасалган. 

Гүлчоро менен зор Кыйаз, 

Эки күнү-эки түн, 

Эңишип бирин албады. 

Чириген бөздөй ыдырап, 

Бүчүлүктөр калбады, 

Өрттөнүп өлгөн Кыйаздын, 

Өжөрлүгү кармады, 

Түшө калып Күрөңдөн, 

Эр Гүлстөн жолборсту, 

Жакасынан алганы. 

Оодарылып шер Гүлүс, 

Бура булкуп кармады, 

Ойунда бар Кыйаздын, 

Булкуп-силкип имериш, 

Тебетейдей Гүлүстү, 

Ыргытып аны жибериш. 

Каарланып кармады, 

Таманын жерге тийгизбей, 

Так көтөрүп алганы. 

Түндүк бойу тик жардан, 

Ыргытып ийип Гүлүстү, 

Кыйаз туруп калганы. 

Өнөрдүн билген бардыгын, 

Эр Гүлүстөй жан барбы, 

Далысы жерге тийбеген, 

Чаң болгонду билбеген? 
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Эки айактап тик түшүп, 

Дагы жетти Кыйазга, 

Көк жардан чыга жүгүрүп, 

Көрүп туруп караанын, 

Айчүрөк менен Сейитек, 

Гүлчородон түңүлүп, 

Гүлчорону көргөндө, 

Токтоно албайт сүйүнүп. 

Ошондо калды эр Кыйаз, 

Арты кандай заман, - деп, 

Алмамбет уулу бу кулдун, 

Айласы өтө жаман, - деп. 

Ар канча мыкты болсоң да, 

Азыркысын башыңа, 

Акыр заман салам, деп, 

Ар канча калса кечигип, 

Жеткендир сага  ажал, - деп, 

Ээрдин кесе тиштенип, 

Белинен мыктап кармады, 

Анткени менен Гүлүстү, 

Көтөрө жерден албады. 

Салмагын салып катыптыр, 

Белинен жерге батыптыр, 

Жерден үзүп ала албай, 

Эки колу шал болуп, 

Бүткөн бойу дал болуп, 

Эрегишсе, күрөшүп, 

Калуучудай кар болуп, 

“Ат үстүндө болойун”, 

Ойлогону ал болуп, 

Мындай деди Гүлүскө, 

Айткан кеби бул болуп: 

- Оодарыштык эки күн, 

Жөө күрөштүк күнү-түн, 

Үч күн болду бүп бүтүн, 

Тилимди алсаң Гүлчоро, 

Атка минип алалы, 

Салгылашып багалы, 

Сени сайып албасам, 

Кыйаз атым калабы?! 

Ойунда Гүлүс муну ойлойт: 

“Кожойун болор чагың жок, 

Мурдагыдай коржоңдоп, 

Күнүң бүтүп аз калды, 

Эмеле сени жер сорот. 

Эркиңче болуп алгын, -деп, 

Эрегишип кантесиң?, 

Эбиңди тапчу бармын” – деп, 

Чонойлук кылып салыптыр, 

Эрен Гүлүс макул деп. 

Анда Кыйаз муну ойлоп: 

“Эмне десем макул деп, 

Амалы кеткен экен”,- деп, 

Койкүрөң минип дардайып, 

Кирген суудай күпүлдөп, 

Коркутам деп дүпүлдөп, 

Колундагы найзасын, 

Он эки кулач сүлкүлдөп, 
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Куу найза сынып кыйраган, 

Табылды найза боо кайдан, 

Агасы Толтой барында, 

Ойурма ашып жол тапкан, 

Орусту барып он чапкан, 

Ошондо олжо алып  найзаны, 

Көкойроктун урчукка, 

Катып муну таштаган. 

Анык билген бул Кыйаз, 

Найзаны алды баратып, 

Насыйа катын Чүрөктөн, 

Кордук көрүп жаны ачып, 

Жана кирди Гүлүскө, 

Эрегишип жарашып, 

Капкачандан бер жакка, 

Намысын бүгүн талашып, 

Кактырбай сайып Гүлүстү, 

Кыйаз турду жадатып. 

Көзүнүн жашы он талаа, 

Айдай жеңең Чүрөктүн, 

Гүлчорону караса, 

Ашырып Кыйаз санатты, 

Бурултпай күлүк Сур атты, 

Карматтырбай Гүлүскө, 

Мурункудай адатты, 

Тегеретпей камады, 

Дегеле кыйын сабады. 

Жаны менде бу доңуз, 

Жандашып турат мага, деп, 

Айкөл Манас арстандан, 

Алдында өткөн хандардан, 

Жалбарып жардам сурады. 

Өчүгүшкөн Кыйаздын  

Эми келди кайраты, 

Түркүм-түркүм кубулуп, 

Түр көрсөткөн айбаты. 

Аңгычакты болбоду, 

Талас жаккы белестен, 

Сары артуу жер чаңдады. 

Айкөл Манас баштаган, 

Өлгөндөр өтүп баратты, 

Кыйазды карап ошондо, 

Эр Гүлүстөн муну айтты: 

- Кан ичме Кыйаз, кантесиң? 

Мени менен кагышып, 

Кай муратка жетесиң? 

Калбай келди көрдүңбү, 

Качып кайда кетесиң? 

Айкөл Манас шер келет, 

Олуйа Кошой зор келет, 

Алмамбет, Чубак тең келет, 

Айтылуу Сыргак эр келет, 

Кырк чоросу тең келет, 

Эрегишпе тил алсаң, 

Эми кетет тебелеп! 

Гүлчорону ошондо, 

Кыйаз турду жемелеп: 

- Сыйкырың сенин, айранчы, 
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Айласын мунун карачы, 

Келе алган эмес Манасың, 

Сен турмайлык азыркы, 

Чабылганда байагы 

Семетейдей баласы. 

Мент кылар сыйкыр билипсиң, 

Амалың кеткен күндөрдө, 

Айла кылып көрсөтүп, 

Элди алдап жүрүпсүң. 

Көрсөтүп туруп атаңа, 

Сени көмө чабайын, 

Тиги жүргөндөрүңдүн, 

Өлбөгөнү бар болсо, 

Анын да эбин табайын! 

Деп күпүлдөп чоң Кыйаз, 

Бузулган самын беттенип, 

Жутуп ийчүү кептенип, 

Кырданып калды Гүлүскө, 

Жаалысы чыгып тап берип. 

Телкызыл  менен эр Сыргак, 

Жетип келип ошондо, 

Кыл мурутун сеңселтип: 

- Эмне кылып турасың, 

Коң каргадай Кыйазды, 

Теңтуш киши кептетип? 

Султандан белек береним, 

Бекер келген эмесмин, 

Карачкыдай Кыйазды, 

Каңтара сайып жибергин! 

Чыгардыңбы эсиңден, 

Таластагы күмбөздө, 

Султан атаң Алмамбет, 

Аркаңды сылап кеткенин? 

Мындан кийин чунагым, 

Далыңдан жерге тийбейсиң. 

Таласта кыргыз заары урат, 

Баарысы турат саа карап, 

Болжогон кырк күн аз калды, 

Эсиңе, балам, алгының, 

Каныкей жеңем, Бакай хан,  

Жолуңду карап саргарат... 

Ат үстүндө Гүлүстөн, 

Уктаганы билинбейт, 

Алаңдап Гүлүс караса, 

Абасы Сыргак көрүнбөйт, 

Карааны жок үн чыгат, 

Арстан Гүлүс көр Кыйаз, 

Ачык угуп бир турат. 

Суркойон Күрөң атасы, 

Атасы тартты миң азап, 

Койкүрөңдү карасаң,  

Мунтип какшап ал жатат: 

“Мен Таластан экенмин, 

Билбестиктен Кыйазга, 

Жан талаштым бекерин. 

Суркойон буудан чаалыкса, 

Султан Гүлүс талыкса, 

Кыйын күндө калыпмын, 
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Кылым кыргыз каргаса!” 

Койкүрөң антип турганда, 

Тоодой Кыйаз кеп айтат: 

- Айранчы кулдун чологу, 

Өлтүртүп койбой сураган, 

Бүгүн мага куп болду! 

Тиригиң тургай өлгөнүң, 

Темтеңдеп баарың жыйылдың, 

Бириңди аман койомбу?! 

Кызыл кан кечпей, баш кеспей, 

Семетейди селейтип, 

Олжого алдым катынын, 

Чолок кылып чолтойтуп, 

Шоруңду сенин катырдым. 

Жетим кылып томсортуп, 

Бакайга балаа баштаттым, - 

Төө кайтартып таштаттым, 

Унаа бербей бөкчөйтүп, 

Жөө кайтартып таштадым. 

Каныкейди какшаттым, 

Көрүнгөнгө сабаттым, 

Кысыр торпок бактырдым, 

Курмушунун үстүнө, 

Жуурканы жок жаткырдым, 

Катарга албай жүрчү элең, 

Канчорону хан кылдым, 

Дардаңдаган далайды, 

Жашоорутуп зар кылдым. 

Сулуу келин, сулуу кыз, 

Алдырып келдим Таластан, 

Канаке мага жамандык, 

Жеткени айкөл Манастан?! 

Айбатымдан жазганып, 

Бастырып бирөө келген жок, 

Намысыңды талашкан. 

Аз болуптур аларың, 

Эми бүгүн калганды, 

Кытай, орус, каңгайга, 

Үймө-үйлөп таратам, 

Кызыңды эрге тийгизбей, 

Уулуңа катын алдырбай, 

Тукум-курут кылбасам, 

Барып туруп Таласка, 

Көрсөтүп туруп Манаска, 

Ороздунун он уулун, 

Бүт калтырбай жыйбасам, 

Төрткөл деген көлүңө, 

Мелтилдеп каны толгуча, 

Кылычтатып кырбасам, 

Канчорону көчүрүп, 

Жетисуу көздөй жылбасам, 

Кыйаз атым курусун, 

Айтканымды кылбасам! 

Бүткүл кыргыз элине, 

Тиймек болду, чолок кул, 

Жалгыз сенин каргашаң! 

Кубулуп учкан Чүрөктүн, 

Желке чачын кыркпасам, 
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Мойнун толгоп үзбөсөм, 

Сейтек деген неменин, 

Жүрөк канын чайкатып, 

Кымызга кошуп ичпесем! 

Деп күпүлдөп зор Кыйаз, 

Айтпаганы калбады, 

Кыжырланып алганы. 

Угуп туруп мелтиреп, 

Гүлүстөн кебин салганы: 

- “Эл өлүмүн тилебей, 

Өз өмүрүң тиле” деп, 

Өткөндөр айткан кеп экен, 

Ар кимдин сөзү өзүнө,  

Айтышынча эп экен, 

Ороздунун он уулу, 

Тукумун үзөм дегениң, 

Акылга сыйбас кеп экен, 

Канчородой бардык жан, 

Сийдик ичкен кеп бекен?! 

Арам корго кошулуп, 

Алактайсың, сен Кыйаз, 

Ааламды соруп иччүдөй, 

Тарактайсың сен Кыйаз, 

Алты саның ар башка, 

Шалактайсың сен, Кыйаз, 

Айчүрөк олжо алдым, деп, 

Далактайсың сен, Кыйаз! 

Сен алганың – албарсты, 

Айчүрөк кайда саа, Кыйаз?! 

Арыбын көрдүм жеңемин, 

Төрөп берди Айчүрөк, 

Арстандан калган белегин, 

Атадан кегин аларга, 

Башыңа балаа саларга, 

Аттанып чыкты Сейитек, 

Оолугасың байатан, 

Оозкуңа келген бокту жеп, 

Арбагы азиз арстандар, 

Келип-кетти байатан, 

Пейилиңден сени жансын деп. 

Атаң Багыш эр экен, 

Арстан атам Манаска, 

Жакын жүргөн кеп экен, 

Агаң Толтой эр эле, 

Кайраты толук неме эле, 

Чынкожо кулга алданып, 

Өлүп кеткен кеп эле! 

Тоодой Кыйаз сен өзүң, 

Канчорого алдандың, 

Таласты талап олжо алдың, 

Атыңды айтып көрбөйбүз, 

Пейлиңен жанып сен калгын, 

Жакшылык менен жамандык, 

Эки жакка тең эле, 

Олуйа Бакай абама, 

Бурулбай бирге баралы, 

Болгон кепти салалы, 

Угуп кепке түшүнсө, 
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Болбой туруп аларбы? 

Ээ болгунуң жериңе, 

Жедигер сындуу элиңе, 

Пейлиңен жансаң болгону, 

Жамандык жок дегеле. 

Канчоро менен Чачыкей, 

Азгырды сени ченебей, 

Алды-артыңды ойлобой, 

Сен азып калдың элебей. 

Кырылышып кыргыздар, 

Кылымга шылдың болбойлу, 

Кыла турган иш болсо, 

Алды-артын терең ойлойлу, 

Пейлиңен жансаң саа Кыйаз, 

Уйат болор кеп эмес, 

Арстан тууган абама, 

Баш ийген Коңур, сен эмес. 

Казакты баштап Медетбек, 

Жапалдагы Кызылдөө, 

Көкбукачан Мадыкан, 

Чакырып келди калмактан, 

Бизге жөлөк болот деп, 

Чычканга кебек алдырбай, 

Алашты абам кайтарган, 

Зордугуна карабай, 

Дөөлөрдүн мизин майтарган. 

Алдында кылдың жамандык, 

Ал пейлиңди түзөтсөң,  

Тилейбиз сага амандык. 

Жангандык сырың билдирсең, 

Тооторуң токуп сен минсең, 

Азиз олуйа Таласка, 

Кыз олуйа Кеңколго, 

Мени менен бир кирсең, 

Алдына барып абамдын, 

Ачуусун сурап алабыз, 

Ак сүтүн берген Каныкей, 

Капасын сурап калабыз, 

Канчоро менен Чачыкей, 
1Шуудур – арабча төө деген сөз.  

Катар сурап калабыз, 

Күмбөзүн тайып айкөлдүн, 

Апуу сурап барарбыз. 

Акырет кеткен арстандар, 

Капасын сурап жанарбыз. 

Деп Гүлүстөн айтканда, 

Ант урган Кыйаз ормоңдоп, 

Котур төөдөй коржоңжоп: 

- Кой, Гүлчоро, кебиңди, 

Билип койгун , Гүлчоро, 

Жанбай турган пейлимди! 

Аны айтып алдайсың, 

Муну айтып алдайсың, 

Жалбарган менен ар канча, 

Менден аман калбайсың! 

Жадыкөйлүк кыласың, 

Айкөл Манас, Алмамбет, 

Чубак, Сыргак, келди деп, 
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Көрсө кандай турасың? 

Катары менен чыгарам, 

Калгандардын жыласын! 

Кепке салып чубут кул, 

Алдаганын карагын! 

Деп ошентип коржоңдоп, 

Коло саптуу чоң найза, 

Булгап колго имерип, 

Алдындагы Күрөңдү,  

такымга тартып жиберип, 

Каарын жыйып жүзүнө, 

Карамүртөз чочконун, 

Адам бакпай түсүнө, 

Күчүн күчкө улатып, 

Артынан чаңын буратып, 

Айкырыгы таш жарып, 

Таштан өтүп баш жарып, 

Албарс учтуу найзадан, 

Жалтылдаган от жанып, 

Оңолбогон Кыйаздын, 

Пейли жок калар жалтанып. 

Каарын көрүп Кыйаздын, 

Арстан сындуу Гүлчоро, 

Андан бетер сурданып, 

Суркойонду теминип, 

Бул дагы кирди кырданып, 

“Манастап” ураан чакырып, 

Сундуруп найза качырып, 

Кайраты тоону калтарган, 

Кандуу найза Кыйаздан, 

Гүлчорого жетерде, 

Илинсе учу найзанын, 

Көмө койуп кетерде, 

Алмамбет уулу Гүлчоро, 

Карап турбайт бекерге. 

Кыйазды мурда сайдырбай, 

Чыканактан какты эле, 

Көр Кыйаздын найзасы, 

Каңгып кетти сайылбай. 

Ээрчите сунуп найзаны, 

Кызталак Кыйазды, 

Кый сүбөөдөн сайганы, 

Чочконун батпай этине, 

Ташка тийген немедей, 

Кайта артына жанганы. 

Каапыр Кыйаз ошондо, 

Каңгып кеткен найзасын, 

Оңдоп кармап бекемдеп, 

Ойрон Гүлүс көкжалды, 

Оморо сайып кетем, деп, 

Эки этеги салаңдап, 

Эки көзү алаңдап, 

Каары менен көр Кыйаз, 

Кабылан шерди бир сайды. 

Күч менен сайган бул найза, 

Он эки барча кыйрады. 

Тал-тал болуп талаалап, 

Капкайда кетти абалап. 
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Кездемдин боосун ыргытып, 

Койкүрөңдү зыргытып, 

Балтасын кармап оңдонуп, 

Мас болгон нардай доңдойуп, 

Жана кирди качырып, 

Адамдан башка Гүлүстөн, 

Ага калбайт шашылып, 

Найзасын оңдоп имерди, 

Шак-шакка болжоп найзаны, 

(Андай нечен ыкымдуу, 

Эрден алган канчаны), 

Найзасын кармап тыкыстап, 

Карап турат ыкыстап. 

Таластан келген Койкүрөң, 

Ботодой тиктеп көз жайнап, 

Кулжадай болуп тиш чайнап, 

Тоңурчуктап кыйгачтап, 

Кыйазга балта чаптырбай, 

Өтө берди кайран ат, 

Кыйамына келгенде, 

Шер Гүлүс кайдан айанат? 

Оң колтуктун көбүккө, 

Найза менен муштады, 

Көбүккө найза жетиптир, 

Көр Кыйаздын балтасы, 

Колунан түшүп кетиптир. 

Сайган найза батпады, 

Денеси таштан Кыйаз, деп, 

Эңкейе түшүп Гүлчоро, 

Салаңдаган этектен, 

Шапа-шупа кармады, 

Үзөңгү боого салганы, 

Сүйрөтүп жөнөп калганы. 

Ээси Гүлүс эр сүйрөп, 

Суркойон барат тоо сүйрөп, 

Ар канча кылып аракет, 

Арам өлгөн ит Кыйаз, 

Турарга айла таппады. 

Какырга салып таш тилип, 

Тикенге салып бет тилип, 

Алып барды тээ топко, 

Өргө салып суналтып, 

Эңишке салып чубалтып, 

Жеңеси менен инисин, 

Көргөндүн баарын кубантып. 

Сатыке менен Алыке, 

Кутудан турду сурашып: 

- Сүйрөлгөн ким улактай? 

Сүйрөгөн ким букадай, 

Алыке менен Сатыке, 

Кутубайдан сурады, 

Жооп берип Кутубай, 

Айтып турган убагы: 

- Сүйрөлгөн чырга Кыйазың, 

Сүйрөткөн Гүлүс арстаным: 

Далбаа болгон Кыйазың, 

Далба кылган арстаным, 

Алыке менен Сатыке, 
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Дагы барбы айтарың? 

Келер иштин соңкусун, 

Акылың болсо байкагын! 

Алыке менен Сатыке, 

Оозуңа кирбей эчтеме, 

Оодарылды бу заман, 

Оң-тескери бир демде. 

Таласка Кыйаз барганда, 

Алактадың , Алыке, 

Шалактадың, Сатыке! 

Таластан элди көчүрүп, 

Алып келип бергенде, 

Далактадың көпкүнгө, 

Келинге казан жуудурдуң, 

Кызга сууну куйдурдуң, 

Уланга отун жардырдың, 

Көчкөндө жүгүң жүктөтүп, 

Көп кишини кар кылдың, 

Кыштын күнү болгондо, 

Үйүңө отун алдырдың! 

Кылбаганың калбады, 

Таластан келген кыргызды, 

Ого эле жаман кардадың, 

Ойлонгончо тургула, 

Болуучу иштин ар жагын! 

Эр Гүлүстөн муунуман, 

Экөөңдү сурап албасам, 

Ийне-жипче ашырбай, 

Кылгандарың кылдырып, 

Өз ишиме салбасам, 

Кутубай атым курусун, 

Айтканымды кылбасам! 

Уул болсоң уруш сал, 

Кыйазыңды айрып ал, 

Балбан болсоң басып бар, 

Гүлчорону басып кал! 

Көрүнбөй калган Гүлүстүн,  

Эми чыкты карааны, 

Туу бөксөдө артуудан, 

Калдыраган кырчакка, 

Каңшар ташка салыптыр, 

Койкүрөңдү жетелеп, 

Аа сүйрөтүп алыптыр, 

Денеси келет Кыйаздын, 

Териси тетир сойулуп, 

Эти калбай жойулуп, 

Бүткөн бойу тартайып, 

Кабыргасы каркайып, 

Тарамыш жиптей таралып, 

Мүчөсү бирден саналып, 

Чыккан чөптөр буралып, 

Алып келип таштады, 

Тулку бойу суналып. 

Бир мезгилде кызталак, 

Кызыл чие кан бойдон, 

Кыйкырыгы таш жарып, 

Жана кирди жармашып. 

Ыргып аттан Гүлүстөн, 

www.bizdin.kg



Аткый кармап билектен, 

Кайраты толкуп жүрөктөн, 

Айландырып имерди, 

Салынып келген тумшук таш, 

Ага чаап жиберди. 

Жыл өтүп таш көөнөргөн, 

Үстүнөн ысык күн жеген, 

Жик-жигинен суу кирген, 

Калдырап кулап таш калды, 

Шалдырап сөөгү саналды. 

Шай колдогон эр Гүлүс, 

Айран-азыр калганы. 

Аш кайнам жатып тартайып, 

Башын өөдө көтөрдү, 

Күрс дегиче жөтөлдү, 

Гүлчорону бет алып, 

Тартайган сөөк жөнөдү, 

Эринбей Гүлүс кармады, 

Барлык күчүн арнады, 

Айландырып булгалап, 

Жана ташка салганы. 

Таштын көбү кум болуп, 

Талкаланып жоголуп, 

Кирип келди ошондо, 

Сейтек менен Айчүрөк, 

Гүлүстөнгө чуу койуп, 

Айчүрөк турду кашкайып, 

Алмадай бети тастайып: 

- Айланайын уул ай, 

Ак калпак кыргыз элине, 

Арка-тирек муун ай, 

Азап тартып ат кыйнап, 

Атып алган кара аркар, 

Кардын жарып таап алган, 

Чымчыктарың канаке? 

Мынчалык эмне кыйналдың, 

Убара болуп бул итке? 

Унутуп калган Гүлүстүн, 

Эсине сандык түшкөнү, 

Бешөөнүн башын үзгөнү, 

Экөөнө чама жетпеди, 

Тооторуга жеткени, 

Экөө эки мурундан, 

Ичине кирип кеткени. 

Кишинесе Тоотору, 

Кишен менен жер чапчып, 

Жатып калган суналып, 

Кыйаз копту жармашып. 

Гүлчоро менен кармашып, 

Ташка чапса, таш талкан, 

Өлбөй Кыйаз карасаң, 

Жармашып калды Гүлүскө, 

Колун тартпай жакадан. 

Тоотору турса кишинеп, 

Сак болду Кыйаз бир демде, 

Кумтулап соотун бүчүлөп. 

Тоңурчуктап Тоотору, 

Барган сайын күчөдү, 
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Сооту тургай Кыйаздын, 

Эти толуп бүтөлдү. 

Байлап койгон Тоотору, 

Чылбырын сүйрөп бош кетип, 

Кишени бутта жок кетип, 

Арам өлгөн сойулгур, 

Кыйазга келди түз жетип, 

Тоодой болгон зор Кыйаз,  

Эми турду күчөнүп, 

Гүлчоро айтат мындай кеп: 

- Таластан келген өз малың, 

Койкүрөң менен Сейитек, 

Сен катышпа бул итке, 

Абакеңден кайгы жеп, 

Ойноо бала жаш чакта, 

Сен койгонсуң ата деп, 

Суркойон менен Гүлчоро, 

Кездеше чыкты дүркүрөп, 

Гүлчорого чоң Кыйаз, 

Айтып турду күркүрөп: 

- Кезегим бергин, Гүлчоро, 

Кезектешип алалы, 

Кимибиз ээрден кыйшайсак, 

Армансыз өлүп калалык. 

Кезегин берди алгын, деп, 

Армансыз өлүп калгын, - деп. 

Күүлөнүп келип ал Кыйаз, 

Кабылан эрди бар сайды, 

Чоңополдой солк этпей  

Зоңкойуп Гүлүс турганы, 

Кыйаздын сайган найзасы, 

Кырк алты бөлөк кыйрады, 

Алмамбет уулу Гүлүстөн, 

Акбоз атты түйүлтүп, 

Апкаарытып Кыйазды, 

Аманат жандан түңүлтүп, 

Кезегин алып бир сайды, 

Күркүрөгөн чоң Кыйаз, 

Теректей болуп сүлкүлдөп, 

Тоо көчкөндөй дүңкүлдөп, 

Томорулуп кулады. 

Арстан Гүлүс сайганда, 

Кандай адам чыдайды? 

Чымчыктар бойдо жүргөндө, 

Өзү жүрүп көтөрүп, 

Анда кайдан жыга алды? 

Томорулган Кыйазды, 

Найзага илип дагы алды, 

Эми өлүп жаткын деп, 

Урчук башка бир салды. 

Таштын баары дыбырап, 

Жер солкулдап тоо кулап, 

Талкаланып кетти эле, 

Жуурулуп канга топурак. 

Арам өлгүр Тоотору ат, 

Куйрук чачып, жал жайып. 

Суналып жана бой жазып, 

Аркырап үнүн салды эле, 
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Сан-сан болгон чоң Кыйаз, 

Чогулуп тура калды, эле, 

Алты жолу эр Гүлүс, 

Бул дүйнөдөн өткөрдү, 

Өлгөн бойдон өлбөстөн, 

Тирилгенин көз көрдү, 

Жал-куйругун тору аттын, 

Жапырт кыркып алганы, 

Тирилген менен ал Кыйаз, 

Соотсуз өзү калганы, 

Амалсыздан акыры, 

Тору атты сойуп салганы. 

Тору аттын каны шарк кетти, 

Кыйаз жерге шалк этти. 

Башын кесип Кыйаздын, 

Койкүрөңгө байлады, 

Үч күндөн калбай келсин, деп, 

Жетисууда жети хан, 

Жеткилең кабар салганы. 

Күн-түнү жок жүрүшүп, 

Жедигер келип калганы, 

Чоң Кыйаздын ордуна, 

Кутубайдын Карадөө, 

Хандыкка аны шайлады. 

Тулку бойу бир дөбө, 

Хан болуп калды Карадөө. 

Камын кылып алышты, 

Арстан Гүлүс , Сейитек, 

Айчүрөк – үчөө жөнөөргө, 

Атактуу Талас, Кеңколдун, 

Барып жерин көрөргө, 

Ак калпак кыргыз алаштын, 

Элинин жүзүн көрөргө, 

Абаң Бакай, Каныкей – 

Карынын жүзүн көрөргө. 

Муну мындай таштайлы, 

Таласка барып Сейитек 

Хан болгондон баштайлы. 

СЕЙТЕКТИН ТАЛАСКА КЕЛИП ХАН БОЛУШУ 

Түн бойунча жөнөдү, 

Ай төбөгө келгенде, 

Айчүрөк, Гүлүс, Сейтек, 

Кутубайды кошо алып, 

Жети суудан аттанып, 

Керменбай менен болжошкон, 

Колунда кагаз катталып,  

Таласты бетке алышып,  

Түзөнгө келсе жарышып, Жүрөктөрү жарылып,  

Мээрин жутуп абанын, 

Бүткөн бойу балкышып, 

Темир тоонун кырына, 

Тарашанын сыртына, 

Салып чыгып барышып, 

Турнабай алып колуна, 

Кең колду көздөй салышып, 
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Көрүнгөн жерин карынын, 

Сейтекке танытып, 

Көздөрүнөн жаш кетип, 

Тамшанып ыйлап наалышып, 

Бөксөдө жолго салыптыр, 

Бармак болуп күмбөзгө, 

Булар жөнөп калыптыр, 

Сары бөксө дегенде, 

Арыгынан Куу тайган, 

Козголбой жатып алыптыр. 

Тайганды таанып эр Гүлүс, 

Сур аттан ыргый туйүлүп, 

Аңгычакты Айчүрөк, 

Ал дагы түшүп жүгүрүп, 

Башын жөлөп караса, 

Көзүнүн жеги ириңдеп, 

Тиштери чыгып ырсайып, 

Тумшугу менен жер сайып, 

Комдонуп жаткан бойунча, 

Кобо албай жаткан чагы экен, 

Семетейди сагынып, 

Он эки жыл зарыгып, 

Эмне үчүн келбейт, деп, 

Жаткан экен тарынып, 

Эски жүнүн түшүрбөй, 

Каш кулак басып суур жебей, 

Айбан да болсо жаны бар, 

Жабырды тартып ченебей. 

Айчүрөк келип тайганды, 

Жазганбастан кармады, 

Ала жүргөн жанына, 

Чыгарып алган каргыны, 

Мойнуна тага калганы. 

- Ээң келди, жаны бар, 

Эми кандай арман бар? 

Деп кебин айта салганы. 

Эси оганга эс берген, 

Шай кеткенге дем берген, 

Эбептеген немеден, 

Эптүү жеңен Айчүрөк, 

Эки талды жедирген, 

Шилисин тартып сун алып, 

Куу тайган көзү тунарып, 

Эсине келип көз ачса, 

Айчүрөк турган бур алып, 

Чүрөктү көрүп кыңшылап, 

Куйругун шыйпап кылчактап, 

Аңгыча көрүп Гүлүстү, 

Кишиден бетер кучактап, 

Көзүнүн жашы он талаа, 

Токтобостон бурчактап, 

Тиши тишке шакылдап, 

Эки-үч үнүн чыгарып, 

Үрүп ийди арсылдап, 

Чө бөрү менен көк бөрү, 

Үнүн угуп калганы, 

Эси чыкты калтылдап. 

Сейтекке ошондо, 
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Айчүрөк кебин салганы: 

- Ушул турган Куу тайган, 

Атаңдын салган тайганы, 

Адамы тургай Таластын, 

Кор болуптур айбаны! 

Асталай басып Сейтек, 

Атамдан калган тайган, деп, 

Желкесинен алганы, 

Тайгандын жүнүн сылады, 

Канча жылдык эски жүн, 

Дегеле неме калбады. 

Сейтекти бир тиктеп, 

Семетей келген экен, деп, 

Улуганда заңгырап, 

Тоо кабышып зыңгырап, 

Тарашанын тоосунан, 

Таш кулады кылдырап. 

Эки буттун ортодон, 

Эки айланып өткөнү, 

Ала салып нары оонап, 

Аңтарылып бери оонап, 

Ар жагында кашаттан, 

Кире берди кыңшылап, 

Кудай бетин салбасын, 

Ээмдин көөнүн ачам, деп, 

Кетип барат жымылдап. 

Кең колоттун курбусу, 

Кулжа жатчу жер эле, 

Ачып көздү жумгуча, 

Куу тайган салып келди эле, 

Кулжадан бөлүп айдады, 

Алдына бешти салганы, 

Сейтек салган бөктөргө, 

Кууп келе калганы, 

Атка кирип келгенде, 

Бирөөн тиштеп жарганы, 

Ай, жаныбар, болду, деп, 

Гүлчоро барып кармады. 

Мойнуна каргы илгенде, 

Үчөөнүн колу тийгенде, 

Эркелеп ойноп кайкаңдап, 

Кадимкидей акактап, 

Семирип тайган толуптур, 

Семетей бардай болуптур, 

Куу тайган жарган кулжаны, 

Эр Гүлүстөн сойуптур, 

Кулжа эки-кой эти, 

Төртөө мыктап тойуптур. 

Аттанып жөнөп алышты, 

Куйушуна Чаткалдын, 

Күн бата жетип барышты, 

Аттары Кеңкол чөбүн жеп 

Өздөрү көнүк сууну ичип, 

Ал жерге конуп калышты. 

Жатардан тартып бир неме, 

Кар-кар этип кар этет, 

Суу төккөндөй шар этет, 

Кайсы экен билинбей, 

www.bizdin.kg



Бир немеси кириндейт. 

Таң агарып атканда, 

Атактуу Талас жерим, деп. 

Ак калпак кыргыз элим деп, 

Тура калып Сейтек, 

Өөдөлөй басып караса, 

Сымбаты төөдөй кейпи бар, 

Онтоп жатат бир жандар. 

Жанына келип караса, 

Сөөгү турат эти жок, 

Көзү көрбөй кал басып, 

Эки өркөчү шылпыйып, 

Төрт айагы тарбайып, 

Өтө арык тартайып. 

Карап туруп жанында, 

Ойуна алды Сейтек: 

“Эжекем айтып жүрчү эле, 

Куу ингени атаңдын, 

Алдыңан, балам, тосот деп” 

Ургаачыбы, эркекпи, 

Абдан байкап караса, 

Өзү иңген төө экен. 

Куу иңген ошо экен, деп 

Жаш Сейтек кезенди, 

Айбанды мындай кардаган, 

Канчоро кулду жесем, деп. 

Жаны барым куу иңген, 

Агытып Чүрөк ийгели, 

Кайыпчынын ойунда, 

Жан жүрбөс кумда жүрүчү, 

Ар качандан бир качан, 

Түшүнө Чүрөк кирүчү. 

Үч күн удаа түш көрүп, 

Жолго чыккан куу иңген, 

Келе жатып буу чөлдө, 

Жолдон азган бул иңген, 

Так токсон күн жол таппай, 

Жер издеген бул иңген. 

Эки күндүн алдында, 

Таң ата келген бу жерге, 

Барайын деп төрт көлгө. 

Чөккөн бойдон кобо албай, 

Өзөгү ооруп зыркырап, 

Кызыл өңгөч каркырап, 

Жел тартып керней шаркырап, 

Кокосу кээде кор этип, 

Жатып калган кези экен. 

Карап турат Сейтек, 

Айра таанып биле албай, 

Же таштап кете бере албай, 

Аркасынан Гүлчоро, 

Басып келди тура албай. 

Гүлчоро жыты киргенде, 

Каңгырап боздоп ийди эле, 

Куу иңген үнүн укканда, 

Айчүрөк чуркап келди эле, 

Дартка дарман медеттен, 

Иңгенге бешти берди эле. 
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Көзү ачылып жарк этип, 

Айчүрөктү көргөндө, 

Боздоп ийди каңк этип, 

Кобойун десе өркөчү, 

Эки кат тери шалп этип, 

Эки буттун коборуп, 

Эки колу кобо албай, 

Жыгылып калды талп этип. 

Эр Гүлүстөн, Сейтек, 

Бүлдүргөн деген чөп терип, 

Алып келип бергени, 

Айчүрөк, Гүлүс экенин, 

Анык иңген билди эми. 

Сейтекти жалдырап, 

Карап калат бул иңген, 

Ким экенин биле албай, 

Тилсиз айбан канетсиз, 

Сурап деги ала албай, 

Тумшугу менен Гүлүстү, 

Колтуктан ары бир түртүп, 

Сейтекти карады, 

Тааныбай сурап жатат, деп, 

Гүлчоро билип калганы: 

- Жаныбарым Куу иңген, 

Он эки жыл болуптур, 

Бөлүнгөнү сен менен, 

Көрүшбөй азыр кеткени, 

Таластагы эр менен. 

Тиги Чүрөк, мен Гүлүс, 

Сага жүктөгөн ак күмүш. 

Бүгүн коппой калыпсың, 

Кара жанга күч келип, 

Семейтеден Сейтек, 

Бой тартып калды серейип, 

Сейтекти туу кылып, 

Таласка келдиң сенделип. 

Гүлүстөн угуп Куу иңген, 

Олуйа энең Каныкей, 

Тойго минген бул иңген, 

Сейтекти бет алып, 

Жылып жөнөп алыптыр, 

Кыйналбай деп жаныбар, 

Сейтек жетип барыптыр. 

Мойнун созуп Куу иңген, 

Сейтекти бир жыттап, 

Гүлчорону бир жыттап, 

Айчүрөктү жалт карап, 

Токтобой мойну кылжыңдап, 

Ээси берген көктү жеп, 

Бүлдүргөн деген чөптү жеп, 

Аш кайнамдын ичинде, 

Каркайып иңген семирет. 

Куу тайган келип иңдендин, 

Алдынан өттү арсылдап, 

Куу тайган менен Куу иңген –  

Экөө ойноп кылтыңдап, 

Секирип тайган кыңшылап, 

Койкоңдойт иңген буркулдап. 
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Муну койо туралы, 

Ажыбайдын Керменбай, 

Ошондон сөздү угалы. 

Арстан Гүлүс кеткени, 

Ажыбайдын Керменбай, 

Эл аралап кеткени, 

Торсолдойдун каргалдай, 

Как өзүнө жеткени. 

Жеткен жерде шашырбай, 

Как ушундай кеп деди: 

- Оозуңду бас кеп кылбай, 

Ордо баккан элдерди, 

Сен байкагын туйдурбай. 

Сейтекти эңсеген, 

Сагынганы бар бекен? 

Жоголсун келбей бизге, деп, 

Күбүр кылган бар бекен? 

Аз күндө келет эр Гүлүс, 

Ал күнү болот көп жумуш. 

Карасы ак болбосун, 

Агы кара болбосун, 

Ак кишилер жоголуп, 

Каралардан калбасын.- 

Деп тапшырып Керменбай, 

Үйүнө барып жай албай, 

Ай аркандап, Күн күрмөп, 

Келер күндү болжолдоп, 

Жети төрдө элдерге, 

Айылбашы эрлерге, 

Атайлап өзү келди эле. 

Эминеге, келген, деп, 

Таңдаңганы дагы бар, 

Кебин уксак экен, деп, 

Зарланганы дагы бар. 

Аксакалдын баарысы, 

Акыл – эстүү карысы: 

Бекер келбейт Керменбай, 

Бир жумушу, бар дешип, 

Керменбайдын ордуна, 

Бий болгон кишим Сетертай: 

- Керменбай ага, келгин, деп, 

Тору тай менен түн катып, 

Кабар бергин менмин, деп, 

Бекер минтип жүрбөйсүз, 

Бир жумушка келдиң, деп, 

Бойунда Чүрөк кетти деп, 

Мен айттым эле күмөн кеп, 

Эл бузулуп качарда, 

Сиз токтотуп койгон кеп. 

Алыска кеткен арстандан, 

Атайлап кабар болдубу? 

Ачылып көөнүң толдубу, 

Уккан кабар менде бар, 

Кулак түрүш элде бар. 

Торсолдойдун каргалдай, 

Чакырып кетти сизди деп, 

Уккан кебим жана бар, 

Жашырбай айт абаке, 
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Абалтан бери карата, 

Менде жакшы санаа бар. 

Төрт күндөн бери таңды алдым, 

Жүрөгүм балкып уктабай, 

Эр Гүлүстөн, Айчүрөк, 

Санамдан койду түк чыкпай. 

Каныкей энем, Бакай хан – 

Алардын көрүп азабын, 

Ордого барбай мен качам, 

Келип кетпей неттиң, деп, 

Канчородон тил угам, 

Керменбай анда кеп айтат: 

- Эки бий Талас элисиң, 

Сетертай, бийдин бирисиң, 

(Сары хандын ордуна 

Чоң ордого кирипсиң), 

Акылы жетик чунагым, 

Менин келгенимди билипсиң., 

Кеткендер келер бекен, деп, 

Сен да эңсеп жүрүпсүң. 

Саламат келсе Сейтек, 

Ал күнү чыгат далай кеп. 

Гүлүстөн келди, көрүштүм, 

Колдун учун өбүштүм. 

Кырк күндү болжоп кетти эле, 

Как ошондо келем, деп, 

Көкжал Семей төрөнү, 

Оодарган тактан Канчоро, 

Нак жазасын берем, деп. 

Ак калпак кыргыз бүт калбай, 

Күмбөзгө барсын такыр, деп, 

Мен укканым ушул кеп. 

Оболбек бийдин үйүнө, 

Мен барайын, Сетертай, 

Өз элине ээ болуп, 

Дайарлангын унутпай. 

Сетертайдын үйүнөн, 

Кысыртады жеп алып, 

Бал чайкаган кымыздан, 

Кол чаначка байланып, 

Керменбай кетти аттанып, 

Күн болжолун жатка алып. 

Башка жакка бурулбай, 

Оболбек бийди үйүнө, 

Барып түштү Керменбай, 

Эсиң менен болгун, деп, 

Эки катар айтты эле, 

Оболбекке Сетертай, 

Канчородон Оболбек, 

Алты сапар тайак жеп, 

Көөнү калган жайы бар, 

Керменбай келип түшкөндө, 

Жетине албай Оболбек: 

- Керменбай келип калыптыр, 

Мындан чыгаар далай кеп, - 

Малайларын шаштырып, - 

Кысыртай болсо карма, - деп, 

Кысырак таңдап сойдуруп, 
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Байандозду чойдуруп, 

Сулуу келин Суксурга, 

Кымыз арак куйдуруп, 

Тура калып Оболбек, 

Кош колдоп сунуп турду эле, 

Алдына келген аракты, 

Жандырбай чечен урду эле. 

Керменбай уктап жай жатып, 

Оболбекке Керменбай, 

Койгон жок бир ооз кеп айтып. 

Бийлик кылчу үйүнө, 

Барып кирди Оболбек, 

Керменбайды жанына, 

Алып кирди Оболбек. 

- Керменбай ага сен элең, 

Аркаңда иниң мен элем, 

Дасторконду туз насип, 

Бирге болсом дээр элем. 

Баш коштум бүгүн сиз менен, 

Сырга келиң биз менен, 

Кармашып жүрүп картайдым, 

Канчоро деген ит менен. 

Кандай келип калдыңыз, 

Он эки жылдан бер жака, 

Эл аралап келбеген? 

Жашырбай айткын, кермеке, 

Эби келсе менден сен. 

Ойлобоймун артымды, 

Оргу-баргы жашымды, 

Канчоро алты токмоктоп, 

Бойоду ханга башымды. 

Далай күн түшсө башыма, 

Ошондо бирөө келген жок, 

Не болдуң деп кашыма. 

Кадырым качты калкымда. 

Баркым калбай башкага, 

Бий болгон киши сен элең, 

Семетей мында барында, 

Ойноо бала мен элем, 

Короолош жүрдүм айлыңда, 

Жаман кептин кыйыгы, 

Тийгени жок эч сага, 

Жаман кеп жанды секиртип, 

Ачылбай көөнүм мен капа, 

Керменбайга Оболбек, 

Сырын айтты барынча, 

Арамдык ойу билинбейт, 

Керменбай агаң байкаса. 

Кеп баштады кеменбай: 

- Оболбек, болсун көөнүң жай, 

Элиңди ичтен туйунтуп, 

Балан күнү бейшемби , 

Күмбөзгө баргын сен турбай. 

Кары менен жашынан, 

Эркеги менен катындан, 

Анда жакшы болбойсуң 

Бир кишини калтырсаң. 

Эр Гүлүстөн, Айчүрөк, 
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Көкжалдан калган Сейтек, 

Кантип таштап жиберсин, 

Алдынан тосуп сен барсаң. 

Кыскасын айтам жашырбай, 

Менден кепти сурасаң, 

Бөрү жесе малды жейт, 

Канчоро жесе жанды жейт. 

“Ачкан курсак тойунат, 

Жыртылган кийим бүтөлөт, 

Мундуу эрдин6 башынан, 

Бузуку заман куулсун”- 

Деп, байыркылар айткан кеп. 

Сетертай менен сүйлөштүм, 

Баш оонанын он беши, 

Барлык элиң дүрбөсүңн 

Каадалуу киши кептентип, 

Канчоронун айылына, 

Бирөө барып жүрбөсүн. 

Керменбай айтып жаныптыр, 

Сетертай менен Оболбек, 

Элине кабар айтыптыр. 

Бийлеринен кеп угуп, 

Эр Сейтеңк, Гүлүстөн, 

Айчүрөк келет, деп угуп, 

Болжолдуу күнү жан калбай, 

Баары жүрдү чубуруп. 

Кулунга ноктоо салбады, 

Музоону кошо таштады, 

Козуу-улакты агытып, 

Аттуусу өтүп бээченден, 

Тайлуусу өтүп төөчөндөн, 

Ала бука – уй минип, 

Унаасы жогу жөө жүрүп, 

Тирүү бенде жан калбай, 

Сапырылып жөнөдү, 

Бешикте бала ыйлабай, 

Кулундуу бээлер туйлабай, 

Кетип барат эл мындай. 

Бозулан барат жарышып, 

Тамашасын салышып, 

Абышка келет саксаңдап, 

Мас болгон келет чакчаңдап, 

Бели эңкейип бөкчөйүп, 

Кемпир келет жөтөлүп, 

Жөө келет нечен катындар, 

Бешигин жонго көтөрүп. 

Алек-далек жүгүрүп, 

Чарчаган менен иши жок, 

Эмне минтип келдим, деп, 

Кейиген бир да киши жок, 

Сейтек, Гүлүс, Чүрөктү, 

Көрсөк экен дегенде, 

Ичи жалын боору чок. 

Кызыл жалын өрт болсо, 

Жайнаган кызыл чок болсо, 

Алдынан чыгып жоо келип, 

Мылтык менен октосо, 

Бура тартар пейли жок, 
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Сапырылып жер чандап, 

Чакчелекей – будуң чаң, 

Такыр жөнөп алыптыр, 

Каранын көрүп бул элдин, 

Канчоронун жигиттен, 

Бир канчасы барыптыр: 

- Барасыңар кайда, деп, 

Алардан сурай салыптыр. 

Булар менен иши жок, 

Жооп берген киши жок, 

Далайга жолун торгоду, 

Тосорго айла болбоду, 

Кайта келип баргандар, 

Канчорого жолгошту: 

- Башка жактан киши жок, 

Бардыгы биздин эл экен, 

Барасыңар кайда деп, 

Кеп сурасак, кылчайып, 

Жооп берген киши жок; 

Байларың жүрөт чардаңдап, 

Көөдөктөр жүрөт дардаңтап, 

Ары–бери чапкылап, 

Чаңданы жүрөт салбаңдап. 

Кемпири жүрөт какчайып, 

Абышка жүрөт саксайып, 

Мырзалар жүрөт керилип, 

Келиндер кетип баратат, 

Кеп сүйлөөдөн эринип. 

Катындар бешик көтөрүп, 

Кеселдери жөтөлүп, 

Өпкө оорусу көгөрүп 

Опсуз жөнөп алыптыр, 

Өлүүчүдөй көшөрүп. 

Жабырап айтып барыптыр, 

Жалдырап туруп Канчоро, 

Буларды айтып калыптыр: 

- Эки – үчөөң бачымдап, 

Элге жете баргыла, 

Четинен кармап иттерден, 

Толук кабар алгыла, 

Кечикпей келе калгыла! 

Беш киши кетти кеп угуп, 

Канчоро хандын алдына, 

Артынан чаңы бурулгуп, 

Бара жаткан топ элге, 

Булар калды жолугуп. 

Барасыңар кайда, деп, 

Кеп сурашты олугуп, 

Унчукпай эл басканда, 

Кармап алды бир киши, 

Бешөө туруп чогулуп. 

Кармалган киши кеп айтты, 

Кеп айтканда бек айты: 

- Айкөл Манас баатырдын, 

Күмбөзүнө барабыз, 

Тобо-томук кылабыз, 

Ачкалык келди Таласка, 

Арыкчылык бар малда, 
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Атайлап бара жатабыз, 

Арстанга абал айтканга. 

Канча жылдан бер жакка, 

Айкөл Манас баатырга, 

Тобо-томук кылбадык, 

Арбакка арнап берүүгө, 

Бир кенжени кыйбадык. 

Күмбөзгө барбай койгону, 

Кыш жерге токоч болбоду, 

Жайдын күнү болгондо, 

Акка карын тойбоду. 

Ан үчүн бара жатабыз, 

Алакан жайып, кол ачып, 

Күмбөзгө барып кайтабыз! 

Жөрөгөлөк деген бар эле, 

Чогоол өскөн жан эле, 

Жаңкы айткан кишиге, 

Мына мындай деди эле: 

- Алакан жайып кол ачсаң, 

Катып калган Манасың, 

Кара жердин түбүнө, 

Батып калган Манасың, 

Каптап токоч береби?! 

Чөп чыгабы жериңе? 

Сүт толобу желинге? 

Канчоро жанга баргын! – деп, 

Төбөдөн ары салды эле. 

Аңгычакты ал жерге, 

Каргалдай келип калды эле: 

- Ой, Жөргөлөк, Жөргөлөк! 

Канча жетер күчүң бар, 

Кой кенедей жөрмөлөп?! 

Салганды менден көрүп ал, 

Андай эмес мындай! – деп, 

Жөргөлөктү Каргалдай, 

Тогуз-он койуп жиберет, 

Өлтүрөбү муну, деп, 

Төртө кирди тебелеп, 

Бердек менен Каргалдай, 

Канчоронун беш кулу, 

Салышып кирди айанбай. 

Бердек белдүү тың экен, 

Белүү катуу уул экен, 

Жөргөлөк баштап бешөөнү, 

Беш жерге жыгып таштады, 

Аттарын алып жетелеп, 

Күмбөздү карай басканы, 

Жөөлөп бешөө демигип, 

Канчорого айтканы. 

Чачыкей бар жанында, 

Куурдак, чайы алдында, 

Анталаңдап беш дөбөт, 

Көргөнүн айтып барганда: 

- Алтымыш балбан эрлерим, 

Тие турган кезеги, 

Бүгүн болду керегиң. 

Бачымдап экөөң баргыла, 

Бейбаштык кылган ким болсо, 
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Байлап келе калгыла, 

Андан башка калганын, 

Айдап жолго салгыла! 

Деп айтканда Канчоро, 

Чачекей айтат ал мындай: 

- Алтымыш эриң бүт алып, 

Өзүң баргын Канчоро, 

Оболбек менен Сетертай, 

Ошол жерде бар болсо, 

Башын алгын кулдардын, 

Кутуруп кеткен турбайбы, 

Кур семирип кулдарың! 

Гүлчоро кул чолоңдоп, 

Келип кеткен эмеспи, 

Тантыгандар айткандыр, 

Кыйнап жатат бизди деп, 

Ошол кул айткан кеп үчүн, 

Күмбөздү тайып ыйла деп, 

Ошого дарбып жаткандыр, 

Айыл башы болгондор, 

Азабын чындап таркандыр. 

“Миң чапкыча балкачы, 

Бир чапканы барскандын” 

Калгандар балка, сен барскан, 

Басылабы чуулган, 

Ханым, өзүң барбасаң? 

Кыйкач көзгө көзүң сал, 

Илмектүү сөздү эсиңе ал. 

Чачыкейден кеп угуп, 

Кара кашка жай калды, 

- Алып келип току! - деп, 

Тонун кийбей жамынып, 

Ачуусу келсе Канчоро, 

Чыга калчуу эшикке, 

Башына сары чалынып. 

Кылычын байлап белине, 

Балтасын илип эрине, 

Мылтыгын асып жонуна, 

Найзасын кармап колуна, 

Бастырып жөнөп калыптыр, 

Алдыңда кеткен калың эл, 

Күмбөзгө жете барыптыр. 

Каңгара какшап зар ыйлап, 

Карыйанын бары ыйлап, 

Катын-эркек бүт ыйлап, 

Арбагың мени колдо, деп, 

Күнгүрөнүп бүткүл эл, 

Эчкирип ыйлап турганда, 

Канчоро келди жакындап. 

Эл караса көзүнө, 

Келүүчүлөр жок турат. 

Карыбыз калбай кырылдык, 

Жашыбыз калбай өлдүк, деп, 

Эл дүңгүрөп ыйласа, 

Жер токтобойт дүңүлдөп, 

Көзүнө түштү төрт киши, 

Боз мойноктон күдүкдөп. 

Айчүрөк менен Сейтек, 

www.bizdin.kg



Эр Гүлчоро, Кутубай, 

Куу иңгендин жанында, 

Буйдалып калып бир далай, 

Алар жетип келгиче, 

Калың эл жетип барды эле, 

Керменбай менен Каргалдай, 

Оболбек менен Сетертай: 

- Качан болсо биздерге, 

Канга жуулуп өлүш бар, 

Биз баралы алдында, 

Ал Канчоро капырга. 

Ал – жайды жасап айталы, 

Коржоңдосо аа болбой, 

Жаздана аны жаталы. 

Мышыкча турса дүктүйүп, 

Бизди айап койобу? 

Ушул турган көп элдин, 

Убалы бизге болбойбу! 

Аңгычакты чурулдап, 

Боз мойноктон төрт киши, 

Ат койуп келе жатат, деп 

Калың журт дарбашып. 

Кире берсе батуу бар, 

Чыга калмак кош кашат, 

Аттан түшүп Айчүрөк: 

“Кайнатамдын арбагы, 

Карылардын калганы –  

Баары турат жардашып, 

Аттуу кантип барам” деп, 

Камчысын салып мойнуна, 

Чылбырын кармап колуна, 

Жөөлөп жөнөп алыптыр. 

Сур койон менен Гүлчоро, 

Кой күрөң минип Сейтек, 

Желбес менен Кутубай, 

Жакыын кирип келгенде, 

Сейтекти эл көргөндө: 

- Семетей келди, көргүлө, 

Каркыттаган Тай буруул, 

Болуптур күрөң бурулуп, 

Арстан Семей өзү экен, 

Кеткен экен кубулуп. 

Ушуну айтып калың эл, 

Канчорого карабай, 

Келгендердин алдынан, 

Барын кетти чубуруп, 

Айласы кетти Канчоро, 

Заманасы курулуп. 

Аңгычакты күмбөздөн, 

Шамал чыгат куулдап, 

Жез барабан кагылып, 

Кернейдин үнү угулат, 

Ак калпак кыргыз элдерден, 

«А кудайлап» үн чыгат. 

Күмбөздөн белги болгондо. 

Жетип келип Айчүрөк, 

Кутубайды жүрү деп. 

- Карылары баралы, 
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Калкалап аны калалы, 

Акылы жок айбандар, 

Аралга кастык кылалы? 

Айдай Чүрөк, Кутубай, 

Камышты бойлоп кетиптир. 

Алар менен иши жок, 

Аны көргөн киши жок, 

Сейтекти көпчүлүк, 

Тегеректен алыптыр, 

Түлөө кылып кээ бирөө, 

Мууздап атын салыптыр. 

Ага чейин Канчоро, 

Алтымыш балбан кулуна: 

- Төртөөнү байлап келгин! - деп, 

Же болбосо ал төртөө, 

Атынан түшүп жетелеп, 

Жөөлөп салам берсин! - деп, 

Катуу кылып буйрукту, 

Жана айтты мындай кеп: 

- Алтымыш балбан атантып, 

Канчадан бери сактадым, 

Арамдык кылбай, кулдарым, 

Ичкен тузуң актагын! 

Андай-мындай иш кылса, 

Унутуп калба мен бармын! 

Гүлүстөн менен Сейтектен, 

Силерди мурда жалмаймын! 

Мен Канчоро ханыңмын, 

Айтканың кылбай калбаймын! 

Алтымыш балбан ат койуп, 

Канчоролоп бакырып, 

Доолбасты карс койуп, 

Качырып жөнөп калыптыр, 

Карап туруп ошондо, 

Гүлчоро кебин салыптыр: 

- Кагылайын Сейтек, 

Келе жаткан алтымыш, 

Эч канчалык киши эмес, 

Канчорого барайын, 

Унаса кебим салайын, 

Алын байкап багайын. 

Акмак катын чачакей, 

Аташканы абамдын, 

Атаңдын басып төшөгүн, 

Сен ошого барбагын. 

Айтып муну Гүлчоро, 

Канчоро карай жөнөдү, 

Алтымыш балбан келе атат, 

Карачкыча көрбөдү. 

Тулпардан калган туйагы, 

Сейтек тунжур чунагы, 

Алтымышты тосоттой, 

Алдынан утур барганы, 

Алактаган алтымыш, 

Айаланып калбады. 

Ачуусу келген Сейтек, 

Оң–тескери кылычты, 

Тегеретип имерди, 
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Алтымышты Сейтек, 

А дүйнөгө жиберди. 

Бирөө тирүү калбады, 

Берен бала жалмады, 

Тегерктеп көпчүлүк, 

Сейтекти кучактап, 

Ортосуна алганы. 

Алагар көзү чолпондой, 

Ай кулагы калгандай, 

Семетейдин өзү экен, 

Баш терисин балага, 

Сойуп каптап салгандай. 

Кыл муруту кылгандай, 

Көзү кара көмүрдөй, 

Өңү болот темирдей, 

Бойу дөбө сеңирдей, 

Салкыны сыртын желиндей, 

Саадагы өгүз белиндей, 

Сан миңдеген жоо болсо, 

Сапарып кырып ийгидей, 

Салышар душман кезиксе, 

Сап тартып жалгыз кийгендей. 

Толкуну көлдүн шаарындай, 

Чоңдугу төөнүн нарындай, 

Кең көкүрөк, кууш айак, 

Алп мүчөсү анда бар, 

Жер бетинде бул өңдүү, 

Бендеден ашкан чанда бар, 

Отузга жашы жеткенде, 

Ат калгындай тарта албай. 

Аңсаган байкуш кара журт, 

Алдынан чыгып карашып, 

Артынан чыгып карашып, 

Каңырыш жүрөт кебири, 

Сейтекти биле албай, 

Семетей деп талашып. 

Канчорого Гүлүстөн, 

Жетип барды жанашып: 

- Сен Канчоро, мен Гүлүс, 

Балалык күндү өткөрдүк, 

Сен экөөбүз тең жүрүп, 

Жарышып ойноп жүрчү элек, 

Жылаңайлак жүгүрүп. 

Пейлиңден жаңгын Канчоро, 

Алдыңа келдим бүгүлүп, 

Сейтектин каары күч, 

Аның менен сүлөшсөң, 

Каласың жандан түңүлүп. 

Чачыкейди алганча ал, 

Ала турган жесириң, 

Кежирине тийбегин, 

Жаалысы катуу жетимдин, 

Өзүң билгин калганын, 

Мен алдыңа келипмин, 

Медет болор белиң жок, 

Сен кыйаздан түңүлгүн. 

Канчоро капыр карарып, 

Муруту бирден саналып, 
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Көзүнөн кызыл от жанып: 

- Какылдаган чунак кул, 

Сүйлөбөгүн какшанып, 

Мен калуучу киши эмес, 

Көл сөзүңө алданып, 

Гүлчоро кул сен тургай, 

Семетейден калбадым, 

Кайра тартып жалтанып! 

Акыл айтып уйалбай, 

Келгенин кара мантайып, 

Ар качандан бир качан, 

Сен жүрөсүң сенделип, 

Көрүнгөн жерде тамтайып! 

Калжырабай, Гүлчоро, 

Атымды току жөн барып! 

Ат токусаң болгонуң, 

Көөнүң сергип толгонуң, 

Элди бузуп чуу салдың, 

Эгерде эки болбойсуң, 

Гүлчоро анда кеп айтат: 

- Ой, Канчоро, - деп айтат, 

Алдыңа келдим ант актап, 

Бала чактан бирге өскөн, 

Курдаштык жолун мен сактап! 

Ат токутсаң токуймун, 

Токуп жүргөн колум бул. 

Абам Семей барындап, 

Аттанып турган чагымда, 

Мен да бактым аттарды, 

Сен да бактың аттарды, 

Сенин атың мен токуп, 

Менин атым сен токуп, 

Сен экөөбүз тургайлык, 

Абакем Семей эр токуп, 

Жүргөн ошол чактарың, 

Эсиңен сенин чыкса да, 

Мен калбаймын унутуп! 

Актыгы жок кебиңдин, 

Сен алдайсың калп айтып, 

Мен келипмин алдыңа, 

Жашырбастан чынды айтып, 

Жамандыкка кыйа албай, 

Жаныңда турам мен кайтып! 

Ачууланып Канчоро: 

- Кирбеймин сениң кебиңе, 

Мал жайып карап турасың, 

Бузукту салып элиме! 

Канчоро капыр камынып, 

Калжолонуп чамынып, 

Найзаны колго алды эле, 

Гүлчоро минтип калды эле:  

- Ойунуң бу, чының бы? 

Чының болсо, Канчоро, 

Кагайынбы жиниңди?! 

Алдыңа келдим ак айтып, 

Арамдыгың билинди! 

- Актыгым жок, карамын, 

Айранчынын баласы, 

www.bizdin.kg



Айбыккансып сенден мен, 

Баш калкалап калбаймын! 

Кыр аша албайт кыркындуу, 

Сен кыркындуу, мен сакмын! 

Деп ушинтип Канчоро, 

Күркүрөтүп найзаны, 

Гүлчорого сундуруп, 

Качырып сала бергенде, 

Ордун салып жазгырып, 

Салакалуу эр неме, 

Сайдырбады найзасын, 

Кадасынча мант кылып. 

Кара кашка жайкалга, 

Камчы басты Канчоро, 

Жедигерди кыргандай, 

Белгиси келип ошондо, 

Аманат жанга күч келип, 

Жан кирди Канчоро. 

Күүлөп найза кескерип, 

Мас болгон нардай Канчоро, 

Оозун ачып эстенип. 

Байкап көрсө Гүлчоро, 

Кайра тартар жери жок, 

Каралыкта Канчоро. 

Суркойонду элиртип, 

Гүлчоро кирди ошондо, 

Канчородон найзасын, 

Кагып ийип сайдырбай, 

Камындырбай Гүлүстү, 

Каары катуу Канчоро, 

Капталдан нары бир сайды, 

Сур койондун Гүлүстөн, 

Оодарыла тас калды, 

Ырас чынын айтканда, 

Арбактар муну сактады. 

Алмамбеттин эр Гүлүс, 

Эми жаман арданып, 

Бөйөн менен чайандай, 

Канчорого зар салды. 

Бирин-бир сайа албай, 

Аманат жанды айабай, 

Алды-артына карабай, 

Кыйын уруш баштады, 

Чымынчалык бир жанды, 

Кылга байлап таштады. 

Көөдөндө найза такылдап, 

Туулгага балта чакылдап, 

Жарактан жарак чачылып, 

Кызыл жалын жалтырап, 

Чокмордун күүсү күркүрөп, 

Менменсиген далайдын, 

Сийдиги агып бүркүрөп, 

Ат дабырты дүрпбүлдөп, 

Канчоро менен Гүлчоро, 

Кагышып экөө күпүлдөп, 

Эси чыгып далайдын, 

Ат үстүндө бүлкүлдөп, 

Жер айрылып чаң чыгып, 
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Сапарылып топурак, 

Жөө тумандай күүгүмдөп, 

Көлдөр толкуп чайкалып, 

Көргөн адам таң калып, 

Алмамбет улуу шер неме, 

Айабай ачуу келди эле, 

Найзаны кармап имерип, 

Канчоронун найзасын, 

Карыдан карып жиберип, 

Кайра тарта бергиче, 

Камбыл тууган Гүлчоро, 

Ана-мына дегиче, 

Алтыны койуп ийди эле. 

Гүчородон Канчоро, 

Удаа алты чокмор жеп, 

Көз ачалбай токмок жеп: 

“Туруп берсем Гүлчоро, 

Жанымды койбойт кул чоро, 

Бура тартып кетейин, 

Мен коргонго жетейин, 

Жаңылап жарак алайын, 

Жана чыгып салышып, 

Аман кылып багайын”. 

Ойлонгону бу болуп, 

Бура тартты Канчоро, 

Кайра качып шуйт койуп, 

Эңкейе түшүп эр Гүлүс, 

Этектен түрө кармады, 

Канчорону калдайтып, 

Оодара тартып салганы, 

Кайаша айтар кылчайып, 

Айласы эми калбады. 

- Мин атыңа, болгун, - деп,  

Бол бастыргын, жүргүн, - деп. 

Сейтек көрсө сойот, - деп, 

Айчүрөк көрсө көзүңдү, 

Тирүүлөй чукуп ойот, - деп, 

Хан Бакай билсе нетет? – деп 

Каныкей билсе этиңди. 

Каңырак менен кесет, - деп 

Акыл ойлоп тапкын, - деп, 

Абам Бакай, Каныкей, 

Ак кебиңди айттым, - деп, 

Сейтек менен Чүрөккө, 

Аксакал айтсын, - деп, 

Сен кечкенсиң Канчоро, 

Мен кечпеймин сени, - деп 

Өзү билет Гүлчоро, 

Бөтөн киши билбеген, 

Аты менен алпарып, 

Жер үйгө койду киргизип, 

Ак ниетин билгизип. 

Суркойон менен желиптир, 

Салып жетип келиптир, 

Ак калпак кыргыз чогулуп, 

Тегеректеп баланы, 

Чуркурашып жүрүптүр. 

Гүлчорону көргөндө, 
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Баарысы чуркап жүгүрүп, 

Тизелери бүгүлүп, 

Катын-эркек, кары-жаш, 

Селдей жашы төгүлүп, 

Жаш баладай ошондо, 

Торсолдой келди түйүлүп, 

- Касиеттүү шерим, - деп, 

Касиеттиң билдиң, - деп, 

Сокур болуп канча жыл, 

Көргүлүктү көрдүм, - деп, 

Келип кетсең Таласка, 

Чолпондой көзүм ачылып, 

Эми чуркап келдим, - деп. 

Ажыбайдын Керменбай, 

Элге айтат момундай: 

- Кулагың төшп кебим ук, 

Куру ыйлабай, кыргыздар, 

Эр Сейтек Гүлүстү, 

Бу талаага тургузбай, 

Себеп кылып күмбөзгө, 

Ушул жерге келдиңер, 

Канчорого туйгузбай. 

Айдай жеңем элде жок, 

Урматтуу энем Каныкей, 

Ошого кеткен окшонот. 

Шер Гүлүстөн, Сейтек, 

Аттаналы, баатырлар, 

Ат айабай чабалы, 

Аксакал Бакай, Каныкей, 

Аларга биздер баралы, 

Желбестен жорго жетелеп, 

Алып келе калалы, 

Айкөл шерге сыйынып, 

Андан кийин жаналы, 

Коргонго анан баралы. 

Ушул турган көпчүлүк, 

Канчоронун ордого, 

Бириң жетип барбаңар, 

Бүлдүргөчө олжо деп, 

Бир немесин албаңар. 

Эси жок катын Чачыкей, 

От койбосун үйүнө, 

Арамдык толуп көөнүнө. 

Сетертай, ордо бегисиң, 

Сен баргының ал жерге, 

Каргалдай менен Оболбек, 

Карап тургун бул жерде. 

Алты жүз бала аттанып, 

Орто бөксө кыркуудан, 

Элүү миң койду кечкече, 

Айдап келгин бул жерге, 

Түлөө кылып күмбөзгө, 

Эт беребиз бул элге. 

Керменбайдан кеп угуп, 

Аркайда кетти бөлүнүп, 

Шер Гүлчоро, Сейтек, 

Желбестен эки ат чиркеп, 

Керменбай бар жаныңда, 
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Булар келип калышты, 

Абаң Бакай карыга. 

Төө тосуп жүргөн Бакайдын, 

Көрүшкөнүн айтайын, 

Угуп турган баарыңа. 

Үч бутача барганда, 

Аттан түшүп алышты, 

Жөөлөп жетип барышты. 

Жеткен жерде Гүлчоро, 

Айагына жыгылып, 

Абакелеп кыйкырып: 

- Айланайын абаке   

Алдыңа келдим мен сизге, 

Адам билбейт турбайбы, 

Башка келер баланы, 

Өмүр бойу ким алат, 

Зыйаны жок пайданы? 

Кыскартып айтсам сөзүмдү, 

Эрчитип келдим алдыңа, 

Сейтектей балаңды. 

Сейтек келди жер издеп, 

Ак калпак кыргыз эл издеп, 

Коргонго барбай түз келдик, 

Абаке Бакай сени издеп. 

Уруксат алып барам дейт, 

Каныкейдей эне издеп... 

Эр Бакайдын кулагы, 

Дүңгүрөп кээде бүтөлүп, 

Кыйкырып айтса уга алат, 

Урушчудай күчөнүп. 

Гүлчоро менен Сейтек, 

Угуза албай Бакайга, 

Турушканда күч келип, 

Кылт этти Гүлүс эсине, 

Мына мындай иш келип: 

Тарашанын кырында, 

Гүлчорого Айчүрөк: 

“Сен абама барарсың, 

Кар болуп калды карганда, 

Кулагы укпай калгандыр, 

Анда кандай кыларсың? 

Укпай койсо сөзүңдү, 

Кулагына куйарсың” 

Айтып муну Айчүрөк, 

Жети жүз өлүү кошмо бар, 

Агын суунун шарынан, 

Бөлүп берген болуучу, 

Медет деген дарыдан. 

Эсине алып Гүлүстөн, 

Медетти алып Бакайдын, 

Кулагына куйду эле, 

Эки көздүн жээгине, 

Сыйпап–сыйпап койду эле. 

Кулакка куйган суу дары, 

Мээге агып жеткенде, 

Сыйпаган дары көзүнүн, 

Этине сиңип кеткенде, 

Көз ачылып жарк этип, 
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Кулагы угуп шаңк этип, 

Бир колунда Гүлчоро, 

Бир колунда Сейтек, 

Жыгылып кетти шалк этип. 

Көчүгүн жерге тийгизбей, 

Көтөрүп ала куйушту, 

Кызыл гүлдөн жыттатып, 

Ашка кайнамда абакем, 

Баш көтөрдү эс алып: 

- Сен Гүлүстөн окшойсуң, 

Канчородон айбыкпай, 

Мени кандай жоктойсуң? 

Жанында турган кайсы адам? 

Семетейдей көзү бар, 

Тааный албай болдум таң, 

Ал Семетей болгондо, 

Карыган абаң Бакайды, 

Садага кылып чаба сал! 

Анда Гүлүс кеп айтат: 

- Сакалыңан садага, 

Мен кетейин, абаке! 

Айтканың чын, сөзүң ак, 

Акылдын кеби береке, 

Кайра келдик Таласка, 

Семетейдин жалгызы –  

Сейтек жарап керекке! 

Көзүн көзгө окшотсоң, 

Семетейдин баласы, 

Сейтек аты, абаке. 

Мен Гүлчоро улуңмун, 

Бул кишини сурасаң, 

Ажыбайдын уулу бул. 

Каргылданып зор Бакай, 

Көзүнүн жашын тыйа албай, 

Сейтек менен иши жок, 

Гүлчорону кучактап, 

Жамгырдай жашы бурчактап: 

- Капкайдан келип чунагым, 

Мени таап сен алдың, 

Айлабызды түгөтүп, 

Канчоро көрүп калбасын, 

Азапты башка салбасын, 

Араң турган кезимде, 

Теримди сойуп албасын... 

Гүлчоро ыйлап бакырып: 

-Сакалың ак , сөзүң ак, 

Мен садага, абаке, 

Канчоро, Кыйаз жоголбой, 

Биз келбедик бул жерге. 

Семетей кайып кеткенде, 

Башынан аккан кан менен, 

Жаны майып кеткенде, 

Мен шордууну тебелеп, 

Кечиримди кескенде, 

Айчүрөктү Кыйазга , 

Тартуу кылып бергенде, 

Бойунда барган , абаке, 

Атын койдук Сейитек, 
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Төрөгөн бала мынакей. 

Атасындай эр болуп, 

Кыйаз менен Канчоро, 

Кара жерге тең болуп, 

Биздер келдик бул жерге, 

Жам болушуп элдерге. 

Бакай хан мындай кеп угуп, 

Семетей уулу деп угуп, 

Сеймтекти кучактап: 

-Төшүңдү аччы, жалгызым, 

Башымды салып көрөйүн, 

Жыты барбы жалгыздын? 

Ажыздык кылып Айчүрөк, 

Алданган болсо кокустан, 

Жыты сенден жок чыгат. 

Төшүн ачып баланын, 

Башын салып Бакайдын, 

Шур тартканын карагын. 

Шур-шур тартып жыт алып, 

Семетей жыты келгенде, 

Баштагыдай күч алып, 

Бөкчөйгөн бели түзөлүп: 

-Мени алып баргыла, 

Кайда экендир тапкыла, 

Каныкейди көрөлүк, 

Таап алып Канышты, 

Айкөлүмдүн күмбөзүн , 

Анан барып көрөлүк, 

Айчүрөк кана , көргөзгүн. 

Ушуну айтып карт Бакай, 

Кетти мындан жөнөлүп. 

Кутубай менен Айчүрөк, 

Кара суу бойлоп желиптир, 

Тармалсаз жете келиптир. 

Сүрөтү адам кара баш, 

Кийими жок жылаңач, 

Эңкейсе тизе бүгүлүп, 

Кызарып эти бөлүнүп, 

Өөдө болуп түзөлсө, 

Курсагы турат көрүнүп. 

Чуркап жетип Айчөрүк, 

Баш уруп турду жүгүнүп, 

Башка кеп келбей оозуна, 

Байкуш энең Каныкей: 

“Эмизбедим торпок “ деп, 

Колун башка калкалап, 

Кетенчиктейт бүгүлүп. 

Айдай жеңең ошондо, 

Эки бутун кучактап, 

Уулуң эмген эмчек, деп, 

Шур-шур тартып он жыттап: 

-Торпогуң менен тозуп кал, 

Кагылайын энеке, 

Айтканыма кулак сал. 

Мен Айчүрөк келиниң, 

Сени издеп келгенмин, 

Жашырган менен болобу, 

Жараткандын бергенин? 
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Эркек туудум, энеке, 

Уулуңан калган жалгызың- 

Сейтек келди, мен келдим, 

Гүлүстөн уулуң ал келди, 

Мына менин жанымда, 

Кутубайың да келди. 

Деп Айчүрөк айтканда, 

Каныкей айтат солк улдап: 

-Сейтек деген ким эле? 

Айчүрөк деген ким эле? 

Гүлчоро деген ким эле? 

Кутубай деген ким эле? 

Канчоро бизге хан эле, 

Чачыкей ичи заар эле, 

Жөөлүтпөчү сен зайып, 

Кайдан келдиң бул жерге, 

Токмок жеймин кечинде, 

Торпок эмсе,- деди эле. 

Эси оогандай эндирейт, 

Токтоно албай сендирейт, 

Арыбы күчтүү Айчүрөк, 

Апы менен сапыдан, 

Эбеп менен себептен, 

Ичирсе кубат кылуучу, 

Эл табалбас медеттен, 

Тузу бар ага татыткан, 

Сүтү бар кошуп катырган, 

Жети жүз сексен уруудан, 

Момунжан өзү жасаган, 

Каныкей, Бакай ичсин, деп, 

Айчүрөккө тапшырган. 

Санаты жети томолок, 

Экини катар ичирсе, 

Муундун баары ажырап, 

Шалдыр сөөк болуп жоголот. 

Бир томолок жарымын, 

Дагы эки бөлүптүр, 

Оозуна сала бериптир, 

Каныкей аны билген жок, 

Алкымында эриптир, 

Аш кайнамда Каныкей, 

Акылына келиптир. 

Байкап туруп Айчүрөк: 

- Ак байбиче, энеке, 

Алдыңа келсем, мен Чүрөк, 

Укпай койдуң сөзүмдү, 

Торпок эмсе кантем, деп, 

Күлчоро менен Сейтек, 

Алар да келди сени издеп, 

Ата конуш - чоң Талас, 

Атактуу Кеңкол жер издеп, 

Жиберген болчу уулдарың, 

Энеме кийим кийгиз деп. 

Айчүрөктөн Каныкей, 

Түш көргөндөй кеп угуп, 

Үнү чыкпай буулугуп: 

- Үнүң Чүрөк кептенет, 

Көрүнбөйсүң көзүмө, 
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Кебиңди айтсаң болбойбу. 

Көрүнүп койуп өзүмө, 

Сейтек деген ким болот? 

Бойуңда кеткен Чүрөгүм, 

Ойлонсом санаам миң болот, 

Айчүрөк болсоң ырас-чын, 

Тилиң менен жалап көр, 

Эки көзүм ачылсын. 

Көздөрүн жалап Айчүрөк, 

Чылпактарын кетирди, 

Байагы берген дарысы, 

Күч-кубатын келтирди, 

Чүрөктү көрүп энеңиз, 

Э дей албай эси ооп, 

А дей албай ал кетип, 

Өңүмбү ,түшүм кандай , деп, 

Тил байланып шай кетип, 

Оозунан агып шалдары, 

Кирпиктери тиктелип, 

Абдан эси жыйылды, 

Бүткөн бойго күч келип. 

Эсин жыйып энеңиз, 

Эми айтты бар кебин: 

- Канчоро  каман, Чачыкей, 

Күн береби Айчүрөк? 

Мында, балам, не келдиң? 

Элимди Кыйаз чапканда, 

Бойумда бар дегенсиң, 

Бойумда бар дебесең, 

Ошол күн жаным жемекмин. 

Он эки жыл күй дедиң, 

Так он эки жыл эмес, 

Эки жүз жыл өттү бейим. 

Эркекпи ,кыз тууганың, 

Эмне болду, Айчүрөк? 

Айчүрөк анда мындай деп, 

Айтып өттү далай кеп: 

- Ырысыңа, энеке, 

Эркек бала төрөдүм, 

Ат жалын тартып мингинче, 

Далай кордук мен көрдүм. 

Уулуңдун аты Сейитек, 

Он экиге чыкканда, 

Күлчоро экөө биригип, 

Мында келди, энеке, 

Ак калпак кыргыз элди деп, 

Жылгындуу Кеңкол жерди издеп, 

Абакем менен сени издеп. 

- Гүлүсүм кайда, көрөйүн, 

Ак сүтүм берген баламдын, 

Алкымын жыттап өлөйүн, 

Сейтек кайда, медерим? 

Тунжурдан калган белегим, 

Ак калпак кыргыз элине, 

Тийиптир бүгүн керегиң, 

Баштап бар балам, мени сен, 

Бакайга айтып берейин, -  

Кутубайды бир карап, 
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- Мынабу турган кишиң ким? 

Мунун дайнын билейин. 

- Мурун Талас эли экен, 

Жетисууну жердеген. 

Кутубай деген киши экен, 

Гүлчоро менен Сейтекке, 

Көп жакшылык келтирген, 

Көр Кыйазды Гүлүстөн, 

Көп ичинде сойгону, 

Кутубай уулу Карадөө, 

Жез кемпирдин жети уулу, 

Жетисуунун элине, 

Аны баштык койгону. 

Алдында келип Күлчоро, 

Бүгүнкү күнү кыргызды, 

Атакемдин күмбөзгө, 

Ошол жерге болжоду. 

Канчоронун алтымыш, 

Сейитегиң сойлоттту, 

Канчоро менен Гүлүсүң, 

Кармашып жатат не болду? 

Иши оңолгон Гүлүсүн, 

Канчорону койобу? 

Каныкейди Айчүрөк, 

Атыр менен жакшы жууп, 

Кулпунтуп кийим кийгизип, 

Кырмызы менен белин бууп, 

Желбеске баса мингизип, 

Бакайды карай жөнөдү, 

Чыга калып батуудан, 

Абаң Бакай, Сейитек, 

Шер Гүлүс менен Керменбай, 

Бир турганын көргөнү. 

Бакайды көрүп Айчүрөк, 

Ак саамай болгон кезинде, 

Баш урунган келинчек. 

Күлчоро айтып жиберди: 

- Каныкей энем келет, - деп, 

Энекемди жетелеп, 

Жеңем бирге жүрөт ,- деп. 

Арыштап Гүлүс түйүлүп, 

Аа кошулуп Сейитек, 

Алдынан утур жүгүрүп, 

Желбести мыктап жетелеп, 

Айчүрөк келет жүгүнүп, 

Кундактай бели бүгүлүп. 

Караанын көрүп Бакайдын, 

Күлчоро менен Сейитек, 

Үнүн угуп балдардын, 

Тил байланып балдырап, 

Каныкей тиктеп жалдырап, 

Эмчеги тээп зыркырап, 

Сүт куйулат балбырап, 

Күлчоро менен Сейитек, 

Чуркап жетти алдырап. 

Кудайдын көргөн кубатын, 

Каныкейдин ак сүтү, 

Экөөнү тең кандырат, 

www.bizdin.kg



Дарбыздай эмчек тоголок, 

Эми калды салбырап. 

Сейитек менен Гүлчоро, 

Суусуну канып магдырап, 

Андан кийин Каныкей, 

Оролто кармап мойундан, 

Ар экөөнү шур жыттап, 

Сейитекти жыттаса, 

Семетейдин жыты бар, 

Каныкей аңсап буркурап, 

Аңгычакты зор Бакай, 

Келип калды чукулдап. 

Бакай менен Каныкей, 

Кучакташып көрүшүп, 

Колдун учун өбүшүп, 

Баш кошуп жетөө турган жер, 

Талдар чырпык байлады, 

Булбулдар муңдуу сайрады, 

Бачымдап турбай аттанып, 

Сарайга жетип барганы, 

Абаң Бакай акырып, 

Акыреттик досум, деп, 

Манасты айтып бакырып, 

Бакайдын үнүн укканда, 

Баатыр Манас күмбөзү, 

Каалгасы кетти ачылып. 

Абаң Бакай ошондо, 

Түшө чуркап атынан, 

Жаш баладай шашылып, 

Кирип кетип күмбөзгө, 

Гүлчоро менен Сейтекти, -  

Экөөнү алды чакырып. 

Үчөө кире бергенде, 

Сарайдын оозу жабылып, 

Көрүп турган көпчүлүк, 

Айкөл шерге жалынып, 

Айдатып келген койлордон, 

Түлөөгө бирден чалынып, 

Бир мезгилде үн чыгып, 

Жер титиреп сүр чыгып, 

Күмбөздүн оозу ачылды, 

Айдай жаркып нур чыгып. 

Сейтек менен Гүлүстү, 

Ээрчитип Бакай зор чыгып, 

Жердин бети мемиреп, 

Гүлдөр жайнап мелтиреп, 

Көпөлөк учуп делдеңдеп, 

Жан-жаныбар калбастан, 

Таластын ээси келди, деп, 

Жайылып чыкты сербеңдеп, 

Көз илешпей нечеси, 

Жүгүрүп жүрөт эрбеңдеп. 

Керилип талдай бой жасап, 

Чырпыгы кыздын чачындай, 

Жерди карап салаңдап, 

Караанын көрсөк дегенсип, 

Бүркүттөр учуп калдаңдап, 

Кыргыйек учуп кыпылдап, 
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Карчыга учуп зыпылдап. 

Кажырлар учуп салпылдап, 

Канаттуу калбай чогулуп, 

Күн жүзүн бербей калкылдап, 

Адам эмес канаттуу, 

Бойу эрип балкылдап. 

Бугулар чыгып төш-төшкө, 

Маралдар чыгып өрдөшкө, 

Аркарлар жатпай адырда, 

Кулжалар чыгып кайкыга, 

Эчкилер чыгып кыйыкка, 

Текелер чыгып бийикке, 

Сүйүнчү келди Кеңколдо, 

Талаада жүргөн кийикке. 

Токойдо жолборс суналып, 

Тоолордо илбирс чубалып, 

Түлкүлөр ойноп секирип, 

Канча түрдүү жүн алып, 

Мен да көрдүм дегенсип, 

Каркылдап каздар үн  салып, 

Өрдөк-чүрөк, сонолор, 

Каракуназ, жогжоктор, 

Аккуу баштап түр салып: 

Сууда жүргөн ушулар – 

Балык менен кумурчак, 

Бака менен чөмүчбаш, 

Суунун чыгып үстүнө, 

Мойнун созуп карашат, 

Ээси келип чоң Талас, 

Эбегейсиз жарашат. 

Мурункудай сагызган, 

Үн сала албай шоктонуп, 

Кузгун учпай жок болуп, 

Баса албай бөрү токтолуп, 

Жыландар жылбай жыйрылып, 

Жырткычтын баары тыйылып, 

Келарыс менен чөөбөрү, 

Кемерден чыкпай кылыйып, 

Кас кылчунун баарысы, 

Калды түгөл тыйылып. 

Каркыра-турна сап болуп, 

Желе тартып асманда, 

Адамдар чыдап тура албай, 

Тегеренип үн салса, 

Кара суудан үн чыгып, 

Өркөчтөнүп шарылдап, 

Мааналайт жардын бетине. 

Далдаланып жарканат. 

Бөйөн-чайан, көк кене, 

Көрүнбөйт көзгө дегеле, 

Суусар менен сүлөөсүн, 

Караанын мунуну ким көрсүн, 

Көрүнө басып суйсалып, 

Ээрчише басып жүргөнүн? 

Азууларын аркайтып, 

Өркөчтөрүн каркайтып, 

Төөлөр келип топ болду, 

Өрөөндө жүргөн уй калбай, 
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Мөөрөп келип токтолду. 

Койлор маарап корулдап, 

Козулары чурулдап, 

Өзү келип чогулду, 

Айдаган жок эл жыйнап. 

Быйт чүчкүрүп эчкилер, 

Так секирип улактар, 

Агаласайдын ташындай, 

Адырга келип топ болду, 

Ташка ойноп чунактар. 

Азынап айгыр аркырап, 

Бээ кишенеп, каңшылап, 

Кулундары чыркырап, 

Куйругун салып сыртына. 

Кунан, тай, бышты дыркырап, 

Сүйкүмдүү согуп аркадан, 

Шамал чыкты зыркырап. 

Өтө сүйкүм не сонун, 

Башоонанын он беши? 

Тер аккан жок чыпылдап, 

Молдо торгой, сандыгач, 

Жагымдуу сайрап быжырап, 

Күкүктөр таңшыйт үн салып, 

Зейнепти таап алгансып. 

Чөптүн баары баш алып, 

Агы кайсы, көк кайсы, 

Сары, кызыл кошулуп, 

Сан-санаксыз чечекей, 

Кызгалдак түрү башкача, 

Тумшукка килем жайгандай, 

Кайыңы көккө созулуп, 

Жыгачтын баары шаңданып, 

Карагайдай бой созуп, 

Арчанын жыты буркурап. 

Өрөөн менен жел согуп, 

Сыдырым шамал салкында, 

Чөп деңиздей калкылдап, 

Дүкдүйө түшүп түрүлүп, 

Көк жашыл болуп жалтылдап, 

Үн салып булак шырылдап, 

Чегирткелер чырылдап, 

Жалбырактар дырылдап, 

Көлдө сүзүп субайлар, 

Мурундары бырылдап, 

Мышыктар жатат бүкүйүп, 

Кекиртеги кырылдап. 

Талаанын бары жымыңдап, 

Тоонун баары зымылдап. 

Күн токтолуп ордунда, 

Аркасын карап кыбыңдап, 

Саамайын сылап кыз балдар, 

Келиндер бойун жасанып, 

Боз улан, жигит керилип, 

Комдоно түшүп тап берип, 

Улакты карай теминип, 

Аттын баатыр токтобой, 

Алоолонуп элирип, 

Сүмбөдөй болуп күлүктөр, 
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Сыртына тартып семирип, 

Уйдун баары саздарда, 

Кемирчек казып кемирип, 

Чириген ачкыл жыттанат. 

Төөнүн баары “Пап” дешип. 

Кымыздык менен бээ эмчек, 

Башын ыргап теңселет, 

Жоогазын менен мандалак, 

Төгүлүп жерге самсаалап, 

Козукулак, кемирчек, 

Толуп жатат канчалап. 

Ышкын менен балжууран, 

Боткоктору койкойуп, 

Бүлдүргөн бышып төгүлүп, 

Карагат турат мойтойуп, 

Айуулар төрдө саксаңдап, 

Токойдо шерлер чакчаңдап, 

Кызыл ээк чал ойноп, 

Жаш баладай шылкылдап, 

Кызыл муштум жаш балдар, 

Жүгүрүп ойноп чандаңдап, 

Нечени жүрөт жөрмөлөп, 

Бакадан бетер тарбаңдап. 

Бетеге менен айуу чач, 

Көөдө менен кой шыбак, 

Кара кыйак буудай баш, 

Түлкү мурун, жылтыркан, 

Күн чагылып кулпунган. 

Жер пийаз, согон жыттанып, 

Көк чечекей, гүлепше, 

Күндү карап ыктанып, 

Аркар оту, бозунач, 

Сасыгансып жыттанып, 

Жапа жай менен мамыры, 

Жыты адамды аңсатып, 

Уй шилекей мөлтүлдөп, 

Оозуна салсаң бал татып, 

Кеңкол ата  чоң Талас, 

Көрүктөнүп чалкайып, 

Алатоо турду көрүнүп, 

Асман тиреп заңкайып. 

Сейтек турат жарашып, 

Ак калпак кыргыз курган эл, 

Көзү тойбой карашып, 

Айчүрөк менен Каныкей – 

Кайнене, келин жанашып, 

Таластын жери түр алды, 

Бүгүн кайра бак ачып. 

Гүлүстөндү көргөндө, 

Көпчүлүк калды көөн ачып, 

Аскар тоодой Бакайга, 

Ай аалам баары таң калды. 

Ажыбайдын Керменбай, 

Оозун ачты тамшанып, 

Кыздын узу шуруну, 

Жипке канат тизгендей, 

Уккандар турду таңданып, 

Оозуна набат салгандай, 
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Суктанып кепке тамшанып: 

- Бүгүнкү келген калайык, 

Түпкүлүгүн карайлык, 

Сейтек биздин төрөбүз, 

Амирине көнөбүз, 

Шер Гүлүстү ар качан, 

Аскар тоодой көрөбүз. 

Семетейден айрылып, 

Гүлүстөн элден кеткенде, 

Көрбөгөндү көргөнбүз, 

Ар жорукка көнгөнбүз. 

Асманда учуп куу болгон, 

Кашыкка куйуп суу болгон, 

Он эки түрдүү кубулган, 

Бул өңдүү болбойт чуулган, 

Ырысыңа турган эл, 

Сейитек мындан туулган. 

Каныкей энем акылман, 

Кызмат кылып айкөлгө, 

Кылым жерге таанылган. 

Көкөтөйдүн ашында, 

Кошойдон бата алганда, 

Жер бетине угулган, 

Жинди болуп бок жесин, 

Чачыкей муну урдурган, 

Оорагы бийик зор Бакай, 

Көзүң көрдүң баарыңар, 

Өлгөн киши үн салып, 

Күмбөздө туруп чакырган. 

Дегеле бенде көктөбөйт, 

Каргыш алган Бакайдан, 

Канчоро кантип оңолсун, 

Зор Бакайды кардаган?! 

Атадан калган Сыркоргон, 

Калбай такыр баралы, 

Эртең күнгө жума экен. 

Эби келсе баарыңа, 

Каныкей, Бакай – карыңа, 

Эр Гүлүстөн залыма, 

Тулпардан калган туйакты, 

Тунжурдан калган чунакты, 

Хан көтөрүп алалы, 

“Иштин башы ишемби”, 

Үйгө кетип калалы. 

Баатырдын кандай кеби бар, 

Ошол күнү угалы. 

Каныкей менен Бакайдан, 

Катар бата алалы, 

Тоо менен таштын баарына, 

Жайылып жүгөн малыңа, 

Эзелки ээң келди, деп, 

Сүйүнчү айтып салалы. 

Кусадар болгон ээси үчүн, 

Жер-суу менен жайыт, мал, 

Кубанталы аларды. 

Керменден мындай кеп келип, 

Келген элге эп келип, 

Элдин баары камынып, 
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Ат атына жабылып, 

Унаасы жок келгенге, 

Дайар наапа табылып, 

Коргонго жөнөп калышты, 

Көөдөндөрү жайылып. 

Чечекейи чечкейип, 

Жүрөктөрү жарылып, 

Түнөргөн күнү ачылып, 

Муңу журттун жазылып, 

Аксакалы жаркылдап, 

Алдына Бакай бастырып. 

Суркойонду элиртип, 

Султан Гүлүс келайтат, 

Туйагы тийген жерлерин, 

Жер очоктой каздырып. 

Айбатынан Сейтектин, 

Алдында киши бара албай, 

Жүрөгү чыгып аптыгып, 

Алдында келип Гүлүстөн, 

Коргондун оозун ачтырып, 

Баштап Бакай киргенде, 

Көлдөкү суулар чайпалып, 

Бой жасап коргон чалкайып, 

Өз колу менен өндүргөн, 

Бактын баары жайкалып, 

Мурун коргон туруучу, 

Суу бузган жардай жалпайып. 

Мөмөлөрү саргайып, 

Ээси келип киргенде, 

Өнүп чыкты бүр алып. 

Олуйа Бакай, Каныкей, 

Айдай сулуу Айчүрөк, 

Шер Гүлүстөн, Сейитек, 

Колун сунар бекен, деп, 

Мөмөлөр турат тастайып, 

Томолонуп жете албай, 

Жаны жоктон тас калып, 

Сүйлөсө коргон жаңырып, 

Таластын чери жазылды, 

Өзүнүн ээси табылып. 

Кара ниет кээ бири 

Акылынан жаңылып, 

Калп эле күлөт ыржайып, 

Ичинде турат кайгырып. 

Эл кеңешип чогулуп, 

Уй мүйүз тартып олтуруп, 

Бакайды урмат кылышты, 

Хан болуп сурап турушту. 

Карыйа Бакай кеп айтат: 

- Андай болсо, калайык, 

Сейитек жаш боз бала, 

Алмабет уулу Гүлүстү, 

Хан көтөрүп алалык. 

Кабылан Манас баарында, 

Барлык ишин мен билдим, 

Семетейдин тушунда, 

Бүткүл ишин да билдим, 

Мен ыраазы силерге, 
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Бүгүн да берип жатасың,, 

Ак калпак алаш билгисин. 

Гүлчоро балам баш болсо, 

Качанда болсо тайармын, 

Бир четинде мен болсо... 

Камындырбай Гүлчоро, 

Карбалас салып ошондо: 

- Эмчектеш болгон агамдын, 

Эр Семетей абамдын, 

Ордуна кантип олтурам? 

Тактагы чыгып хан болсом, 

Өөдө төмөн мен болсом, 

Канчородон кай баркым? 

Кана килем алып кел, 

Карап турган сен калкым! 

“Атасы өлсө уулу бар, 

Орду жерде калбайт” – деп, 

Карылардан калган кеп. 

Кел, Сейитек, келгин, - деп, 

Гилемге салып көтөрүп, 

Эр Сейитек баатырды, 

Хан тактага мингизди, 

Эл кеңештен өткөрүп. 

Жыйылып кыргыз келдик, деп, 

Семизден тандап сойдуруп, 

Казы-карта, жайаны, 

Аралаша койдуруп, 

Чалдар уча көтөрүп, 

Кемпирлер куйрук кесишип, 

Чала-була жөтөлүп, 

Жегени аппак май болуп, 

Кымызга чайкап кошкону, 

Сапсары таза бал болуп, 

Элдин көөнү жай болуп, 

Ишенби күнү таң менен, 

Эл чубады шар койуп. 

Муну мындай таштайлы,  

Канчорого Бакайдын, 

Сурагынан баштайлы. 

БАКАЙДЫН СУРАГЫ 

Алты күн өткөн кездерде, 

Канчоро менен Чачыкени, 

Алып келер мезгилде, 

Ордо башы Сетертай, 

Асталай басып жетти эле, 

Азыркысын коргондо, 

Иш башкарган Керменбай, 

Айтып турат Сетертай: 

- Эр Гүлүстөн, хан Сейтек, 

Күмбөздөн мында келерде, 

Жумшадыңыз сиз мени, 

Сен ордого баргын, деп, 

Эси жок катын Чачыкей, 

От койуп кокус жиберет, 

Аңкаарыгын аны, деп. 
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Буйрукту сенден алгамын, 

Токтобой жетип баргамын 

Желбегей желек жамынып, 

Турган экен Чачыкей, 

Учурап ага калгамын. 

Мени көрүп турбады, 

«Келдиби-кеткен элдер, деп, 

Канчоро хан канаке, 

Качан келет үйгө», деп, 

Ал кара бет сурады. 

Анда туруп мен айттым: 

- Сен Чачыкей, сурадың, 

Ээси келди Таластын, 

Арбагы колдоп Манастын. 

Гүлүстөндөй шер келди, 

Артыла тууган атадан, 

Сейтек сындуу эр келди, 

Айдай Чүрөк уз келди 

Өлжо башы Кутубай, 

Аа кошулуп бир келди. 

Олуйа Бакай хан келди, 

Каныкей энем ал келди, 

Алтымыш балбан дегенди, 

Жолборс бала Сейитек, 

Ана-мына дегиче, 

А дүйнөгө жиберди. 

Канчорого Гүлчоро, 

Канча акыл кеп берди, 

Ала турган жесириң, 

Чачыкейди ал,- деди, 

Алыңды айтып Сейтекке, 

Аман-эсен кал, деди. 

Гүлчоронун кебине, 

Канчоро эриң кирбеди. 

Карсылдашып жарым күн, 

Жер зынданга киргени, 

Айтып кебин болгуча, 

Ирмебей кирпик тиктеди, 

Мен басыла түшкөндө, 

Кабаган иттей каңк деди, 

Ыргып кетип элечек, 

Томолонуп шалк деди, 

Бүгүн болду төрт күнчө, 

Үйүнө басып кирбеди. 

Ит болуп үрөт арсылдап, 

Каткырып кетет карсыладп, 

Оозунан көбүк куйулуп, 

Буура болот шалкылдап, 

Жүрүп кетет жылаңач, 

Эки санын чапкылап, 

“Ит абдалдан коркот”, деп, 

Кеткени жок ит талап, 

Ар кайсы үйдүн алдына, 

Келип калат аш сурап, 

“Ай, Айчүрөк, Айчүрөк, 

Ой, Каныкей, Каныкей,”  

Деген кеби ушгулат. 

Андан башка кеп кылбайт, 
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“Хан Канчоро кана?” деп, 

Көчүгүн ташка  лак койуп, 

Алаканын шак койуп, 

Көктү карап каткырат, 

Күлүп атып томсорот, 

Ыйлап кетет шолоктоп, 

Жылаңайлак , жылаңбаш, 

Көйнөк–ыштан кийбеген, 

Карандай өзү жылаңач, 

Жулуп жатып жок калды, 

Башындагы чыккан чач. 

Маашанын баары чачылат. 

Аарынын баары чогулат, 

Кара чымын комоктоп, 

Кескелдирик, көк кене, 

Бөйөн, көгөн, дагы бар, 

Чагуучу жандын баары бар, 

Чачыкей жайы ушундай, 

Деп бүтүрдү бар кебин, 

Кайтарып жүргөн Сетертай. 

Кабар берген калкына 

Аттуу баштуу жалпыга, 

Миңден ашык эл келди, 

Кары-жашы тең келди, 

Чакыртып келди Керменбай, 

Кептин жайын билгендин. 

Каркылдап Бакай башында, 

Каныкей турат кашында, 

Эки колу бүгүлүп, 

Абасына жүгүнүп. 

Айчүрөк бар алдында, 

Хан Сейитек, Гүлчоро, 

Керменбай бар жанында, 

Кирип чыгып Сетертай, 

Бирге жүрөт Каргалдай, 

Андан башка кишилер, 

Артынан басып бара албай. 

Гүлчоро айтты бир кезде: 

- Торсолдой ага канаке? 

Алып келгин бул жерге. 

Торсолдой келип коргонго, 

Дарбазадан киргенде, 

Кабылан Бакай, Каныкей, 

Гүлчоро - үчөө жүгүрүп, 

Муну көргөн Чанданбай, 

Кадырлуу болгон калгандар, 

Кара жандан түңүлүп. 

Торсолдойду хан Бакай, 

Кармап колдон жетелеп, 

Каныкей келет эңчеңдеп, 

Гүлүстөн келет жанашып, 

Көргөндүн баары карашып, 

Кызыл тилдүү Керменбай, 

Сетертай менен Каргалдай, 

Сетертайдын багы деп, 

Айтып жаткан дагы бар, 

Торсолдойду кара, деп, 

Суктанганы дагы бар. 
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Торсолдой менен Сетертай, 

Өткөрүп койгон кызматты, 

Аны булар биле албай, 

Өзүнүн ордун тапты деп, 

Ажыбайдын Керменбай, 

Эл чуркурап айтышты. 

Абаң Бакай, Каныкей, 

Шер Гүлүстөн,Айчүрөк, 

Торсолдой менен Кутубай, 

Сетертай менен Каргалдай, 

Оболбекти эшиктен, 

Чакыртып келди Керменбай, 

Сейитектин үстүнө, 

Барып кирди булар жай. 

Такта олтурган Сейитек, 

Оң жанында зор Бакай, 

Сол жанында Гүлүстөн, 

Бакайдын ары жагында, 

Аташканы айкөл шер, 

Атанган энең Каныкей, 

Гүлчоронун жанында, 

Айдай жеңең Айчүрөк, 

Кат жазуучу үстөлдө, 

Жалгыз өзү Керменбай. 

Бай Кутубай, Торсолдой, 

Сетертай менен Каргалдай, 

Оболбек – булар бир катар, 

Башын өөдө көтөрүп, 

Керменбай эми муну айтар: 

- Атадан калган алтын так, 

Асыл Сейтек, ээ болдуң, 

Ата конуш Таласка, 

Он күнчө болду конгонуң, 

Кечиктирбей элиңдин, 

Бардык ишин оңдогун. 

Элден азып сен кеттиң, 

Айчүрөктөн башкабыз, 

Баш көтөрбөй сенделдик. 

Олуйа Бакай төө бакты, 

Унаа минбей жөө бакты. 

Каныкей энем торпокто, 

Торпок эмес токмокто. 

Гүлүстөндүн далысы, 

Кечирлери кесилди, 

Кулгуна болуп ириңдеп, 

Бүткөн бойу тешилди, 

Ак калпак кыргыз эл үчүн, 

Бүгүн кайра жеткизди. 

Болжоп жүрдүм Таласта, 

Айдай жеңем Айчүрөк, 

Сени үч жыл көтөрдү, 

Арамкор Кыйаз шек санап, 

Электен далай өткөрдү. 

Айаш атам Момунжан, 

Кашкардагы Токто сарт, 

Чүрөк жеңем келтирди, 

Бириңдин жараң бүтүрдү, 

Бириңди бойго жеткизди, 
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Айла менен амалдап, 

Таласка кайта келтирди. 

Кастык кылган биздерге, 

Канчоро менен Чачыкей – 

Баштыгын кандай кыларбыз? 

Канчоронун тушунда, 

Бийдин бири Оболбек, 

Элди айап калам деп, 

Күндө жүрдү токмок жеп, 

Уктабай өттү кырк күнү, 

Күмбөздөн тосуп алууга, 

Ой-тоодон элди жыйам деп, 

Келе турган мейманга, 

Айлынча кызмат кылам деп. 

Тиги турган Сетертай, 

Ордонун башы болгондо, 

Бийик өкүм колунда, 

Экөө бирге турганда, 

Дагдаарып көөп кетпеди, 

Ойунда сактап бул жүрдү, 

Айчүрөк айткан кептерди. 

Эрекче мунун кызматы, 

Кыйаз мында келгенде, 

Кабарды мурун айтканы, 

Ырас чынын айтканда, 

Таластын тузун актады. 

Ыйлап жүрүп Торсолдой, 

Чечекейи акканы, 

Бала да болсо Каргалдай, 

Абам менен энемди, 

Алы эле келсе бакканы, 

Гүлүстөн мында келгенде, 

Үйүндө үч күн жатканы. 

Кутубай ага Таластан, 

Жети суу барып кул болду, 

Жакшы –жаман күндөрдө, 

Силер менен бир болду, 

Бирге барып бир келди, 

Бул өңдөнүп ким келди? 

Канчоро менен Чачыкей, 

Жазаны кандай беребиз, 

Кеңешине келели. 

Керменбай айтса кеңеш кеп, 

Бардыгы турду ырас деп. 

Баш көтөрүп ошондо, 

Хан Сейитек айтат кеп: 

- Керменбайдын кеңеши, 

Өтө сонун кеп экен, 

Мен билүүчү кеп болсо, 

Баарыңарга эп болсо, 

Канчорого кеп болсо, 

Каркылдап карап турганда, 

Хан абам билсе эп экен. 

Мени оозуна албайт, деп, 

Көөнүнө албас энекем, 

Мага берер билгини, 

Талашпас менден эжекем, 

Атанын жүзүн көрбөдүм, 
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Чоң энем менен чоң атам, 

Бүгүн жүзүн мен көрдүм, 

Бала кезден бер жакка, 

Абакем Гүлүс көргөнүм, 

Биле албайым абамдын, 

Кандай кеңеш берерин. 

Анда Гүлүс муну айтат: 

- Жарым ооз кебим бар, 

Жалпы баарың угуңар, 

Ырайдан жанса Канчоро, 

Ага ырайым кылыңар, 

Жаман болбос мунуңар, 

Жакшы берди кеңешти, 

Абам Бакай билсин, деп, 

Хан Сейитек уулуңар, 

Энем менен жеңекем, 

Акырында ушулар. 

Сүйлөбөй баары токтолду, 

Каргылданып Каныкей, 

Айта турган окшонду: 

- Сейитектин кебине, 

Мен ыраазы түбүндө, 

Мунабу турган Бакайга, 

Манас билги талашпай, 

Берип жүргөн күнүндө. 

Береги Талас турмайлык, 

Бейжинде белдүү Коңурбай, 

Элчилешип келгенде, 

Ошону билген зор Бакай, 

Бакайга билги бергенге, 

Эми болду көөнүм жай. 

“Теңири бирге теңтуштун, 

Тебелеп урсаң – ойун”, дейт, 

Канчоронун кылыгын, 

Гүлүсүм анын бири дейт. 

Ырайдан жанса арам ит, 

Көзүңөр көрүп турарсың, 

Жанбай койсо ырайдан, 

Бир чарасын кыларсың. 

Бейжиндеги урушта, 

Жоголуп Чубак кеткенде, 

Ыйлаган Манас деп угам, 

Атасы Чубак арбагы, 

Ыраазы болсун биздерден, 

Сабыр кыл, Чүрөк, деп турам. 

Бакай айтат ошондо: 

- Мен билүүчү кеп болсо, 

Баарыңарга эп болсо, 

Сейитек элдин жүрөгү, 

Гүлчоро элдин тиреги, 

Ак калпак кыргыз эл калбай, 

Гүлчоро келер бекен деп, 

Күндө тилек тиледи, 

Керменбайга мурунку, 

Семетейдин барында, 

Гүлчоро ордун берели. 

Ажыбайдын уулуна, 

Катчылыкты бергени, 
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Падышалык алтын мөөр, 

Керменбайга тийди эми, 

Оболбек менен Сетертай, 

Таласта эки бий деди. 

Каргалдайды  сен балам,  

Ордонун башы бол деди, 

Кутубай менен Торсолдой, 

Балдардын көрүп урматын, 

Үйүңдө жыргап жат, деди, 

Ушундай кеңеш кеп болсо, 

Ички сырды айт, - деди. 

Каныкей айаш, Айчүрөк, 

Айрылып барат кай жерге? 

Сейтек менен бир жүрөт. 

Кыңк эткен бенде болбоду, 

Бакай айткан болгону, 

Эшикке чыгып Керменбай, 

Элге угузуп койгону, 

Эки күнү той болду, 

Күн саны үчкө жеткенде, 

Канчорого ой болду. 

Канчоро менен Чачыкей, 

Алдырып келди коргонго, 

Элүү миң ашуун эл турду, 

Тегеректеп ошондо. 

Чачыкейди караса, 

Мас болгондой шалкылдап, 

Шилекей агып шалпылдап, 

Өлчүдөй көзү тиктенип, 

Тиштерин чайнап качырап, 

Жоолук салбай жылаңбаш, 

Чачтары түйдөк саксаңдап, 

Күлүп калат ырсайып, 

Тили чыгып бултайып, 

Асманды тиктеп чакчайып, 

Бир жакка мойну кыйшайып, 

Аркасын карап кылчайып, 

“Акыр-чикир келгин!” деп, 

Айкырып калат үн салып. 

Туруп калып шылыйып, 

Өзүнчө күлүп мылыйып, 

Көйнөгүн чечип ыргытып, 

Жыпжылаңач бул бетпак, 

Жана болду тырмалап. 

Анда Бакай кеп айтат: 

- Эрежеде экиге 

Сурак жок, балдар, билгиле, 

Жаш бала менен жиндиге. 

Бул каапырды талаага, 

Айдап муну ийгиле. 

Айдалып чыккан Чачыкей, 

Камышка барат мааналап, 

Көлөкө бербей камыштар, 

Эттерин тилет чапкылап. 

Шиберге келсе жүгүрүп, 

Тикен болуп шиберлер, 

Таманын тилип тепчилип, 

Сууга келет акактап, 
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Тили карыш салаңдап, 

Суунун бетин көрсөтпөй, 

Күн тумандап далдаалап, 

Үңкүргө кирсе ачылбай, 

Ичине муну жаткырбай, 

Таштар кулап калдырап, 

Качып чыгат алдырап, 

Айылга келет жылаңач, 

Иттер келет такымдап, 

“Ой, Айчүрөк, Айчүрөк, 

Катыны элек бир эрдин, 

Мени карап койгун”, деп, 

Сүйлөп кетет какылдап. 

Чыга калса Айчүрөк, 

“Атанын кокуй наалат!” деп, 

Жүрүп кетет лакылдап. 

Жайытта уйдун богунан, 

Томолоктоп кургатып, 

Кылга тизип тагынат, 

Ошентип жүрүп ар кайда, 

Көрүнүп элге далайга, 

Түбү жок зандим бир жерге, 

Түшүп өлдү жеркуйга. 

Канчорону келтирип, 

Колу-бутун чечтирип, 

Ичкиниң деп аш берип, 

Бакай айтат бир кепти: 

- Кызыталак, арам ит, 

Атаң Чубак эр эле, 

Эр уулу менен тең эле, 

Атадан айлан, чунак ит, 

Эмне болдуң сен эле?! 

Мен билгенде сеники, 

Көөн оорур жериң жок эле. 

Семетей сага не кылды? 

Канчоро менен Гүлчоро, 

Көтөрүп жүрүп чоңойтуп, 

Өзүнө окшош эр кылды! 

Душманга барса аттанып, 

Сен экөөңдү бел кылды, 

Жети хан аргын ногойго, 

Сен экөөңдү хан кылды, 

Душманыңды кем кылды, 

Тууганыңа бел кылды, 

Семетей сага, Канчоро, 

Кай жеринен тайгылды?! 

Колуң тийип баатырга, 

Найза менен сайыпсың, 

Кыйазга балта чаптырдың, 

Сары мойун койондой, 

Бирге өстүң сен экөөң, 

Курдаштыкка карабай, 

Кечирин кесип алдырдың, 

Ыйыгы эле адамдын, 

Эбегейсиз кар кылдың! 

Өлгөнүн көрбөй баатырдын, 

Же көмгөнүн көрбөй баатырдын, 

Катынын кантип сен алдың?! 
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Олутун бастың титинбей, 

Ордуна жаттың эчкирбей, 

Кай жоругуң каапыр ит, 

Айдай болгон Чүрөктү, 

Кыйазга олжо беришиң?! 

Не үчүн алып калбадың, 

Ата журту Таласка? 

Арбагына чет болдуң, 

Айкөл бааша Манаска! 

Эмчегин берген Каныкей, 

Торпокко салып кардадың, 

Эмип кетсе бир торпок, 

Какжаңдатып сабадың, 

Ыраспы жалган иштериң, 

Кантип тузаа табасың?! 

Төө кайтарттың мени сен, 

Унаа бербей баскын, деп, 

Жөө кайтарттың мени сен, 

Эмне кылган кишимин, 

Ой, арамкор, сага мен?! 

Колумдан келип турганда, 

Чубактан калган чунак деп, 

Казы кесип жегиздим, 

Жетимдигиң билгизип, 

Качан башка дегиздим?! 

Кызылдан кылдап кийгиздим, 

Желбестен жорго мингиздим, 

Манастын уулу деп жүрдүм, 

Качан башка дегиздим?! 

Айылың башка болголу, 

Алаңды качан мен алдым?! 

Кулаңды качан кууп алдым?! 

Кам орбодум буудайын, 

Сындырбадым куурайың, 

Ак куржунуң ачпадым, 

Ак теңге пулуң чачпадым, 

Жакшы-жаман экен деп, 

Артыңдан сени айтпадым. 

Айрыкча турат эсимде, 

Кармагының буура, деп, 

Чуркагының турба, деп, 

Чакчаңдап камчы чапканың, 

Өз ордума жаткырбай, 

Ороого айдап таштадың. 

Не кылгамын мен сага, 

Жүйөөлүү кебиң айтканың! 

Антип Бакай токтолду. 

Гүлчоро айтат мындай деп: 

- Шариаттын кеби бар, 

Тобо кылса кечет деп, 

Тозок оту өчөт деп, 

Жалганы жок ырас кеп. 

Көөн ооруңдун баарын айт, 

Жик-жигинен айрып айт, 

Болгон иштин дайнын айт, 

Көр оозунда турасың, 

Ушунчаңда кайра кайт! 

Чыныңда айтсаң жашырбай, 
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Бул олтурган көпчүлүк, 

Өткөн ишке кайгырбайт. 

Каныкей айтат: - Канчоро, 

Жерге түшкөн кезиңде, 

Жерден алган мен элем, 

Эмчегим эмген сен элең. 

Сүт чыкпай кызыл кан чыкты, 

Өлтүрүп салбай ошондо, 

Багып жүрүп курган жан, 

Сенден көрдүм кардыкты! 

Семетей уулум эр эле, 

Кең пейилдүү эме эле, 

Кан чыккан деп кеп салсам, 

Койчу, энеке, деди эле, 

Сенден көрдү жамандык, 

Ырас болду дегеле! 

Алмамбет, Чубак – эки шер, 

Акылман Бакай кеменгер, 

Арстандан бери карата, 

Айтылып келген кеп эле, 

Алмамбет, Манас, Чубактын, 

Оорагы окшош тең эле. 

Чубактан калган сен элең, 

Алмамбеттен бул эле, 

(Гүлчорону көрсөтүп), 

Эмне кылган сага эле?! 

Мени кандай кардадың? 

Бакайды кандай кардадың? 

Гүлүстү кандай зарланттың? 

Намысы жок жаман ит, 

Айдай болгон Чүрөктү, 

Олжого кандай карматтың?! 

Олжого кеткен Чүрөгүм, 

Бойунда бала барлыгын, 

Ошондо билип жүргөмүн, 

Эркек тууса болду деп, 

Жылдарды санап күйгөмүн, 

Үмүтүм болуп Чүрөктөн, 

Ан үчүн өлбөй жүргөмүн. 

Оодарылып шум дүйнө, 

Ордуна турбайт бул дүйнө, 

Колума бүгүн тийгениң, 

Тирүүлөй этиң кескилеп, 

Талатып итке ийейин, 

Оозун жыйбай Каныкей,, 

Кийиз кындан кыңырак, 

Сууруп алды зыңгырап, 

Кой, энеке, койгун, деп, 

Кармай албай Гүлүстөн, 

Айт, Канчоро, айткын, деп, 

Шилиледи Керменбай. 

Унчукпай туруп алганда: 

- Ой Канчоро курдашым, 

Мен Гүлчоро сырдашың, 

Ишенгиниң нээтиңде, 

Саа жамандык кылбасым. 

Жашырбай айт чыныңды, 

Зарыктырып турбагын. 
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Капаланып Канчоро, 

Акыйа тиктеп ошондо: 

- Кабаган канчык, дөбөттөр, 

Келипсиңер короого, 

Ийиле турган жерим жок, 

Ийне-жипче мен болсо. 

Жуукурлук кылсаң өзүң кыл, 

Маа сүйлөбө,Гүлчоро! 

Суракчы Бакай болуптур, 

Колдон келген чагымда, 

Баарыңды сойуп койбогон, 

Мага да куп болуптур. 

Зарылып мага наалыба, 

Жаагыңды талытпа, 

Иттен илгер жан болуп, 

Кишиден кийин кар болуп, 

Антип тирүү жүргөнчө, 

Өлүм жакшы чын мага. 

Куу сакал Бакай, Каныкей, 

Жылма катын Айчүрөк, 

Ой Гүлчоро, жуукур кул, 

Жетим бала Сейитек, 

Эми мени айаба! 

Кебиңерди албайым, 

Чычып койгон майакка... 

Деп Канчоро айтканда, 

Токтоно албай Керменбай, 

Кылычын кындан суурганда, 

Көкжалыңдын Сейитек: 

- Кылычты кындан тартышың, 

Кой, Керменбай кеп эмес, 

Мен курбалдаш киши деп, 

Гүлүстөн абам алдында, 

Айтпады беле далай кеп. 

Жана айтса жана кеп, 

Канчородон сураса, 

Байакы айткан ошо кеп, 

Элдер турат чуркурап, 

Атынан айтпай Бакайды, 

Олуйам бизге бергин, деп, 

Кетели деп кескилеп, 

Өлтүрүп ийсек экен дейт, 

Боор сыртка тепкилеп. 

Анда Бакай кеп айтат: 

- Акылга айбан болбоду, 

Айтканды алып оңбоду, 

Хан Сейитек жолборсту, 

Өз нээтиндей ойлоду, 

Алдын алып тосоттоп, 

Эр Гүлүсүм торгоду, 

Сүйлөр киши жок болсо, 

Мага бергин суракты. 

Токтолуп Бакай калды эле, 

Унчуккан киши болбоду. 

Темирден кадаа орнотту, 

Шуудурдун1  чылгый терисин, 

Эки бутка төрт жерге, 

Табарсык менен колтукка, 
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Эки колдун карыга, 

Кокойгон ичке мойунга – 

Тогуз жерге салдырды, 

Башына каптап таңдырды. 

Салдырып бутка кең кишен, 

Кынжылатып мойнунан, 

Андан кийин Бакайдын, 

Мабу кеп чыкты оозунан: 

- Эл кыдырып келсин,- деп, 

Чыккынчы болот ушундай, 

Кыргыздын баары көрсүн,- деп, 

Бирине-бири кас болбой, 

Ынтымактуу жүрсүн,- деп. 

“Ынтымак, дөөлөт - бир тууган”, 

Бузулбаса ынтымак, 

Дөөлөттү бузуп ким кууган? 

Бул Канчоро кара ниет, 

Өздөн чыккан жат болду, 

Сегиз күндө келгиле, 

Өзөктөн күйгөн өрт болду, 

Калганын кийин көрөрбүз, 

Бакай айтып токтолду. 

Оболбек менен Сетертай, 

Төрттөн киши койгун деп, 

Оргу-баргы чоголдон, 

Ошондой киши болсун деп, 

Чоголдон таап сегизди, 

Таманын жерге тийгизбей, 

Айдатып жолго киргизди. 

Кыдыртып элди айдады, 

Барбаган айлы калбады, 

Күнү айдап төрт бала, 

Түнү айдап төрт бала, 

Түн айдаган күн уктап, 

Күн айдаган түн уктап, 

Күнү-түнүн эсеби, 

Жарым ай жүрдү таскактап. 

Иттер келип такымдап, 

Жырып кетти эттерин, 

Караган-бута, токойлор, 

Жарып кетти беттерин. 

Таманга тери калтырбай, 

Калдырак кара таш тилип, 

Күнү-түндө бир чөйчөк, 

Сууну койот ичирип. 

Он алты күн толгунча, 

Ороодой көзү олойду, 

Конжурга сөөгү коройду, 

Кабыргасы саналды, 

Күнгө катып төө тери, 

Сөөгүнө барып кадалды. 

Көзү турат жылтырап, 

Чыкпаган араң жан калды, 

Мөөнөттүү күн бүткөндө, 

Кайра айдап алпарды, 

Айылга айдап барганда, 

Ойноо балдар ташка алды. 

Катындар мурдун чүйрүшүп, 
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Кыңырак алып кемпирлер, 

Эшикке чыга жүгүрүп, 

Саксалаңдап абышка, 

Шибегеси колунда, 

Кескилеп кетмек бир демде, 

Тим койсо элдин ойуна, 

Алып барып байлады, 

Байагы темир кадаага. 

Бир күн туруп Канчоро, 

Сейитек, Бакай, Гүлчоро, 

Күмбөзгө кеткен ошондо. 

Айчүрөк менен Каныкей, 

Ат жетер жерден алдырып, 

Элди арбын жыйыптыр, 

Жерге төгүп алтынды, 

Чөккөн төөдөй кылыптыр, 

Ошол кезде Каныкей, 

Элге айтып туруптур: 

- Тилинен тартып өзөккө, 

Ич этине тийбеңер, 

Өлүп кетет тийсеңер. 

Этинен кесип келгиле, 

Таразага салалы, 

Ошончо алтын алгыла. 

Эркек киши болгондон, 

Барбады бирөө жанына, 

Кыңырак, канжар, кестигин, 

Ташка кайрап алышып, 

Кескилеп кирди тирүүлөй, 

Катындын баары талашып, 

Таразага салышып, 

Тартып алтын алышып, 

Өзөгү сак өлбөстөн, 

Канчоро турат кайышып, 

Кубалап чыкты аларды, 

Гүлчоро, Бакай, Сейитек, 

Талаадан келип калышып. 

Каныкейден кеп кетип, 

Тепелең деген бир келин, 

Чуркаган бойдон ал жетип, 

Көрүнүп турган өпкө-боор, 

Ичеги, карын, жумурун, 

Беш жеринен кескени, 

Канчоро өлүп кетти эми, 

Кылчайып туруп ошондо, 

Каныкей айткан бир кеби: 

- Өлүгүн таштап салбаңар, 

Кескилеп алган эт да бар, 

Иттин тиши тийбесин, 

Ит убалын кантебиз? 

Жерге сөөгү жатпасын, 

Жер убалын кантебиз? 

Көр каздырып койбоңор, 

Көр убалын кантебиз? 

Чөпкө жини түшпөсүн, 

Чөп убалын кантебиз? 

Билбей жесе айбан мал, 

Мал убалын кантебиз? 
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Жалпак таштын бетине, 

Жалындуу отту жагыңар, 

Сөөгү менен эттерин, 

Жалпы баарын салыңар. 

Күлүн жерге түшүрбөй, 

Самаркан карай кетүүчү, 

Жазыктын кызыл шоруна, 

Отуз жолдун оозуна, 

Тогуз жолдун тоомуна 

Алпарып кумга көмгүлө, 

Үстүнө таштап үйгүлө. 

Таштын бетин метилеп, 

“Чыккынчынын өлүгү 

Канчоро жалгыз бейит” деп, 

Кат жазып койуп келгиле. 

Элден калган кеп экен, 

Ошол чактан ушул чак: 

“Канчорону каргайлы, 

Жалгыз бейит” дээр экен. 

Адашып кеткен Сейитек, 

Атанын тапты конушун, 

Аралап келди жер көрүп, 

Жетитөрдүн баарысын. 

Бир күндөрү болгондо, 

Көөнү эргип толгондо, 

Орусхан кызы Гүлнарды  

Ойуна алды ошондо. 

Жабдынып калды Сейитек, 

Орусханга барам, деп, 

Аңсаганым Гүлнарды, 

Алып келе калам, деп, 

Кайнатам Орус баласыз – 

Эркек уулу жок экен, 

Учурашып жанам, деп, 

Каргалдайды баш кылып, 

Жолдош алды үч киши, 

Гүлчоронун Акбала, 

Аны алып жанына, 

Аттангалы жатканда, 

Кабарга келди бир бала. 

Керменбайга жолугуп, 

Айтып турат ал бала: 

- Эр Сейитек баатырдын, 

Ырысы өтө чоң экен, 

Тосолгосу жок экен, 

Ачык жолу шар экен, 

Алган зайбы бар экен. 

Аркар карап, мал карап, 

Бир дөбөдө отурсам, 

Дүркүрөп чыкты бир топ жан, 

Арбын мал бар айдаган. 

Жортуулчу келген экен деп, 

Ашыгып калдым мен жаман, 

Аңгычакты болбоду, 

Төөлөрдү чиркеп колбутуп, 

Көчү чыкты аркадан. 

Андан бери карасам, 

Чатырды көрдүм талаадан, 
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Кетейин деп жөнөсөм, 

Туш-тушумдан ат койуп, 

Адамдар чыкты аламан, 

Сийдигим булут айланып, 

Куурулуп калды заманам. 

Качарга айла таба албай, 

Туруп бердим дөбөгө, 

Алдыма келген жигиттер, 

Кийгени темир күрөөкө 

Токтолуп турду кеп сурап, 

Кайсы жер болот, деп сурап. 

Талас деген жер дедим, 

Кыргыз деген эл дедим, 

“Биле алдыңбы, сен бала, 

Сейитектин келгенин?” 

Аңкоосунуп ал жерде, 

Сейитек деген ким, дедим. 

“Семетейдин Сейитек, 

Таласка келип алам деп, 

Кеткен эле күйөөбүз. 

Улугубуз Орусхан, 

Кошуп берип Гүлнарды, 

Бизди мында жумшаган. 

Ай эсептеп, күн санап, 

Болжоп жүрүп Орусхан, 

Таласка келип конду, деп, 

Канчоро менен Кыйазды, 

Талкалап такыр болду, деп, 

Айткан эле биздерге, 

Гүлнарды алып көчүрүп, 

Келатабыз бул жерге”. 

Анда туруп мен айттым: 

- Андай болсо, агалар, 

Сейитек биздин ханыбыз, 

Жыргап калдык баарыбыз, 

Жашы менен карыбыз, 

Силер жатып тургула, 

Биз кабарга баралык. 

Андыктан келдим коргонго, 

Сейитек хандын алганы, 

Короолош коңшу болгонго. 

Отуз төөдө жүгү бар, 

Беш жүз ашуун жылкы бар, 

Эрди-катын жыйырма жан, 

Кулу менен күңү окшойт, 

Мен көргөнүм ушул деп, 

Бүттү бала айткан кеп. 

Ордого кирип Керменбай: 

- Ачкан колуң жабылды, 

Издеген жогуң табылды, 

Урумдук келип көчүрүп, 

Алган Гүлнар зайбыңды. 

Энчиге беш жүз жылкы айдап, 

Отуз төөгө жүк камдап, 

Отунчу менен казанчы, 

Санаты жыйырма экен, дейт, 

Чоңтескей келип конду, дейт, 

Бир бала келди кабарга, 
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Маа айтканы ушул кеп. 

Сейтек угуп кабарды, 

Ордого түшүп жай алды, 

Аттанбай кайра түштү, деп, 

Көргөн элдер таң калды. 

Акылман туулган Керменбай, 

Алдынан улак алпар, деп 

Кырк баланы куптады, 

Келинден тандап ыктуудан, 

Кишиге жакын шыктуудан, 

Так отузду жумшады. 

Акбаланы бар, деди, 

Өзүң, жеңе, баш болуп, 

Алып келе кал, деди. 

Эркектер улак тартышып, 

Урумдан келген кыргыздын, 

Эбедени эзилип, 

Эт жүрөгү жетилип, 

Түйүндүү сыры чечилип, 

Жандап келип келиндер, 

Акбаланы көрсөтүп, 

Көргөндө Гүлнар жүгүнүп, 

Башкага чылбыр карматпай, 

Атын алды жүгүрүп, 

Көчүрүп келип Гүлнарды, 

Коргонго алды түшүрүп, 

Урумдун элин узатты, 

Он-он беш күн күтүшүп, 

Кулу менен күңүнү, 

Калтырбады бирини, 

Жалгыз бала Сейитек, 

Бир закматы болор, деп, 

Айдай катын Айчүрөк, 

Баарын кайра кетирип, 

Кул-күң болуп келгендер, 

Көңүлү өстү жетилип. 

Кетпеймин деген немесин, 

Айылын башка кондуруп, 

Саанын берип тундуруп, 

Кулдуктан башы кутулуп, 

Ойноп калды туйтунуп. 

Муну мындай таштайлы, 

Төлгө кылып Каныкей, 

Дөө Кошойдун Тайтору  

Чапканынан баштайлы. 

КАНЫКЕЙДИН ТАЙТОРУНУ  ТӨЛГӨГӨ ЧАБЫШЫ 

Өттү бир жыл арадан, 

Келип жатат Сейтекке, 

Соога салам ар кайдан. 

Олуйа Кошой баласы, 

Сейтек келди, деп угуп, 

Атасы Кошой чоң дөөнүн, 

Кошко минчүү малы эле, 

Тайтору деген бар эле, 

Токсон бир асый чагы эле. 
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Жетелетип аны алып, 

Он беш төөгө арттырып, 

Актатып күрүч дагы алып, 

Куржунга салып зар алып, 

Таластын ээси келди, деп, 

Токтоно албай кубанып, 

Төөлөрүн чиркеп чубатып, 

Алты киши котчу алып, 

Атбашыдан аттанып, 

Таласты карай бет алып, 

Жетип барды Кеңколго, 

Касиеттүү Сыркоргон, 

Манастан калган борборго. 

Жалгызек жолборс келет, деп, 

Гүлчоро угуп мындай кеп, 

Алдынан тосуп барыптыр, 

Аттуу туруп ал экөө, 

Кучакташып алыптыр. 

Жамгырдай жашы куйулуп, 

Жакасы ылдый чубуруп, 

Көрүштүк бүгүн деп ыйлап, 

Алла-таалам туз буйруп. 

Жалгызекти түшүрүп, 

Семетейдин Сейитек, 

Алдынан чыга жүгүрүп, 

Бакайга кабар кылышып, 

Баары келип жыйылып, 

Дасторконун жыйышып, 

Жалгызектин соогага, 

Алып келген мал-пулун, 

Өткөрүп алды угушуп. 

Тайторуну кадага, 

Аса байлап салышты, 

Сейтек Бакай, Жалгызек, 

Баатыр Гүлүс, Керменбай, 

Ордого кирип калышты. 

Үйдөн чыгып Каныкей, 

Дааратка кетип баратып, 

Көзү түштү тору атка, 

Кадаада турган жарашып. 

Жанынан басып барганы, 

Көзүнө жакшы көрүнүп, 

Маңдайынан сылады. 

Түгөнгөн жалдын учунда, 

Кош кулактын тушунда, 

Күлүктүктүн белгиси, 

Жоон чийдей калыптыр, 

Кыйамын таап байласа, 

Байге алыш аныктыр. 

Оозун ачып караса, 

Асыйы токсон карыптыр, 

Каныкей антип турганда, 

Гүлчоро басып барыптыр: 

- Ак байбиче, энеке, 

Тайторуга таңданып, 

Туруп кеттиң неге эле? 

Кошойдун минген малы экен, 

Жалгызек алып келди эле. 
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Бетпак тоодо Карманап, 

Алган зайбы Кардыгач, 

Бай Жакыптын кызы эле, 

Төрөбөй жүрүп Кардыгач, 

Алтымыш бирде төрөгөн, 

Атын койгон Көбөгөн. 

Үч жашта тойун берер жыл, 

Канчоро кылып кастыкты, 

Таластын тарпын чыгарып, 

Ар кайда бөлүп таратты. 

Төркүндөн бирөө болбосо, 

Той бербейим деп жүргөн, 

Ушу быйыл Көбөгөн, 

Он сегизге кирет, деп, 

Сейтек келди Таласка, 

Төркүндөн киши келет, деп, 

Той берем деп Кардыгач, 

Кабар салган баары элге, 

Кийинки жылы баш оона, 

Тойго баары келерге. 

Хан Сейтек, Гүлүстөн, 

Абаң Бакай , Каныкей, 

Айчүрөк алып келинин, 

Барабыз деп жүрчү эле. 

Каныкей угуп мындай кеп, 

Гүлүскө айтат мындай деп: 

- Андай болсо, Гүлүсүм, 

Абам минген мал экен, 

Кулагынын түбүндө, 

Күлүктүк белги бар экен. 

Семетей абаң башында, 

Батадан бүткөн бала эле, 

Бейажал өлбөйт деди эле, 

Жыгылганын көргөн бар, 

Өлүгүн таап көр казып, 

Көмгөнү жок эч кандай. 

Тору атты байлап багалы, 

Кайнежемдин тойуна, 

Калбай барып чабалы, 

Төлгөгө чапсак Тайтору, 

Абаң келип калабы? 

Оңолуп кыргыз ишиңер, 

Оңунан келип алабы? 

Каныкей, Гүлүс кеңешип, 

Каныкей көрүп бермекке, 

Гүлчоро байлап көрмөккө, 

Убада кылып алышты, 

Ошол күндөн Гүлчоро, 

Тору атты байлап калышты. 

Таң эртеңки суусуна, 

Көнөк менен сүт берип, 

Күрмөгүн койбой тердирип, 

Актаган күрүч жем берип, 

Сүр куйруктан үч күндө, 

Саптуу айак менен бир берип, 

Карт муун болгон Тайтору, 

Бар денесин жумшатып, 

Уйкусу абдан кангыча , 
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Килем салып жаткырып, 

Тайторуну жуушатып, 

Көлөкөгө астырып, 

Кындыйтып ичин тарттырып, 

Тойго барар ай келип, 

Жөнөп кетти бастырып. 

Эжемдин берер тойу, деп, 

Он беш үйдү Сейитек, 

Сарамжалын жам кылып, 

Конокко берчү чай-тамак, 

Он беш төөгө арттырып, 

Үйдү нарга жүктөдү, 

Нар менен айры аралаш, 

Санаты жүзгө бүткөнү. 

Жездеси өлгөн Карманап, 

Эжеси бар Кардыгач, 

Элге жарлык угузду: 

“Сейтек тойду башкарат” 

Караанын көрсө Сейтектин, 

Калтаарып хандар жазганат. 

Темир хандын Ысмайыл, 

Хан болуп турган чагы экен, 

Калың Букар көп элге, 

Зал болуп турган чагы экен. 

Cейитекке барам деп, 

Келе жатып Ысмайыл, 

Аттарды өтсө аралап, 

Каныкей турат чалкалап, 

Ийилбей бели кайкалап. 

Карап көрсө Каныкей, 

Саамайга кирген агы жок, 

Картайгандай чагы жок, 

Каныкейди көргөндө, 

Ысмайыл ичи жанган жок, 

Суракка алды эжесин, 

Амансыңбы дебестен, 

Аман-соого келбестен: 

-Эмне кылып жүрөсүң, 

Карыганың билбестен?! 

Кабылан жездем барында, 

Калкын билип башкардың, 

Семетейдин тушунда, 

Өз эркиңче иш кылып, 

Билгичи болдуң алаштын, 

Эми Сейитектин тушунда, 

Уулдун уулу балаңдан, 

Уйалбай бийлик талаштың, 

Саамайыңа ак салбай, 

Сен жүрөсүң картайбай, 

Жаманатты кыласың, 

Үйдөн чыкпай олтургун, 

Жасанып алып кайкайбай! 

Капаланып Ысмайыл, 

Жаман айтып салганы, 

Угуп туруп Каныкей, 

Жалгызы түшүп эсине, 

Көрөмбү жүзүн дебесе, 

Өлүп ала тас калды. 
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Сейтек менен көрүшүп, 

Эсендигин билишип, 

Анда Ысмайыл кеп салды: 

- “Өгүз уйду баштаса, 

Өлөң-өлөң чөпкө,-деп, 

Инек уйду баштаса, 

Ийри-буйру жарга” деп, 

Эл ичинде макал кеп. 

Каныкей биздин эжебиз, 

Кандай айтты дебеңиз, 

Карыганда сүйрөп энеңиз, 

Неге алып келесиз? 

Кийимин бүтөп, жылуулап, 

Тойгузуп кардын даамдуулап, 

Эркине койбой карыны, 

Үйдө багыш жакшыраак. 

Каныкей, Чүрөк бир турса, 

Экөө окшош тең турат, 

Келе жатсам сени издеп, 

Атты жүрөт башкарып, 

Андан башка кеп эмес, 

Өзү билип башкарыш. 

Сейтек угуп бул кепти: 

- Хан Ысмайыл , кебиңиз, 

Насаат бизге бердиңиз, 

Семетей өлбөйт бейажал, 

Табылып калар бекен, деп, 

Тайторуну төлгөгө,  

Чапканы келген энебиз, 

Жакшылык белги иш үчүн, 

Аны- муну дебеңиз. 

Төлгө кетип оңунан, 

Тайтору чыкса жыйылган, 

Ушул элдин тобунан, 

Касиети энемдин, 

Карым казык, баш токмок, 

Катып сөөгүм калганча, 

Андай–мындай дебеймин. 

Убагында Тайтору, 

Кошой минген мал экен, 

Ушул бүгүн ал Тору, 

Токсон бир асый чагы экен. 

Каныкей, Бакай, Гүлүстөн – 

Ушул үчөө кеңешкен, 

Жарабайт ишиң койгун деп, 

Кимисине айтам мен? 

Азырча оозум тартайын, 

Ат чабылып болгондо, 

Чыкпай калса Тайтору, 

Кебим болсо айтармын. 

Аттанып кетти Ысмайыл, 

Эр Сейитек ошондо, 

Байгеге берчү малдарды, 

Айдатып келип топтотуп, 

Алтын, күмүш –зарларды, 

Капка салып токтотуп, 

Чубаган атты кармашып, 

Сейитектин наамынан, 
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Тогуз атты санашып, 

Ат чабуучу балдарды. 

Баарын кайра кылдады, 

Өңү сары, тосток көз, 

Бети жайык балбырак, 

Ээрди калың шалбырак, 

Баланын баарын таштады. 

Кара сур өңү тарткандан, 

Кагалес, эти каткандан, 

Тегерек кара көздүүдөн, 

Машыроо тонун кийгизип, 

Арчындап жоолук байлатып, 

Токсон тогуз уруу экен, 

Ар уруудан бирден эр, 

Гүлүстөндү баш кылып, 

Жүз эрге атты айдатып , 

Он күндүк жерге ат айдап, 

Опсуз жаман катуу айдап, 

Такасы жок аттардан, 

Жолдо калды көп чайлап, 

Койо берчүү жеринен, 

Үч күн атты өргүтүп, 

Балдардын кардын тойгузуп , 

Баарын тегиз сийгизип, 

Аттарга кайра мингизип, 

Катар тизип желелеп, 

Суулукка суулук тийгизип, 

Оомийин деп жар салып, 

Кудай бетин салбасын, 

Катар кеткен күлүктүн, 

Аркасында чаң калып, 

Күнү- түнү болгондо, 

Буудандар чыкты тандалып. 

Эр Гүлүстөн караса, 

Сейитектин тогуз ат, 

Адашып калбай чубашып, 

Койо берсе Суркойон, 

Канат жасап учкундай, 

Кыл тарткандай камырдан, 

Аш кайнамда баары аттан, 

Алдына озуп чыккандай. 

Сейитектин Койкүрөң, 

Жебенин огу жетпесе, 

Тирүү жандар жетпестей. 

Ойуна алып Гүлчоро: 

“Аттарды койо берсемби, 

Суркойон менен алдыга, 

Бөлүнүп өзүм жүрсөмбү? 

Койкүрөңдү таштабай, 

Кошо ала кетсемби? 

Атаганат, бир иш бар - 

Төлгөгө чапкан Тайтору, 

Алдыга чыга барбаса, 

Ыраазы болбойт калгандар! 

Жер жүзү толгон мал-пулга, 

Семетей абам келер деп, 

Тилекти кудай берер деп, 

Олуйа Кошой көргөн мал, 
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Төлгөгө чапсак белем деп, 

Чапкан аты Тайтору, 

Бөлүп таштап койгондо, 

Энекемдин ак сүтү, 

Мени уруп кетер!” деп, 

Тогуз атты токтотуп, 

Суркойон менен Күрөңдү, 

Оозун тартып токтотуп, 

Келе жаткан кезинде, 

Каныкей энең ошондо, 

Семетей барып көрүнүп, 

Элестеген көзүнө, 

Ысмайылдын сөздөрү, 

Чыкпай турат эсинде. 

Адамдын артык эне кең, 

Түн ортосу мезгилде, 

Эркекче кийип кийимди, 

Чачын түйүп шилиге, 

Башына туулга көмөрдү, 

Сүтбоз деген бир атты, 

Минтип алып жөнөдү, 

Таң зыркары жүргөндө, 

Таш мойнокко барды эле, 

Сүтбоздон түшүп Каныкей, 

Нары басып бууралып, 

Бери басып суналып, 

Таңды күтүп калды эле. 

Аңгычакты болбоду, 

Таң кашайып арылды, 

Тунарыктап жазылды, 

Күндүн мурду чачырап, 

Жердин бети ачылды, 

Койнуна колун салганы, 

Кыз кезинде Каныкей, 

Салып жүргөн дүрбүсүн, 

(Сакталуу жүргөн эмгиче), 

Сууруп колго алганы. 

Жети кабат көзү бар, 

Ак седептен тышы бар, 

Ичи өрттөй кызарган, 

Тартып койсо кынабын, 

Кере беш сөөм узарган, 

Оңдоп кармап Каныкей, 

Кара көзгө салды эле, 

Өлчөп карап калды эле. 

Эрбененин талаада, 

Ат келатат көп элге, 

Тарап аттар бөлүнгөн, 

Тайторунун дайны жок, 

Дегеле көзгө көрүнгөн. 

Алдынан атты артына, 

Бир, эки... деп санады, 

Тигилип Каныш карады, 

Сексен жети ат болду, 

Каныкейдин өзүнө, 

Өлүмдөн жаман дарт болду, 

Көзүнө жашы жык толду. 

Эстен кетип эндиреп, 
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Эси оогандай сендиреп, 

Дүрбүнү алып колуна, 

Аныктап карап олтурду, 

Акылга муңду толтурду: 

“Келген ат сексен жети,-деп, 

Чын амалым кетти,-деп, 

Семетейден бул бойдон, 

Бөлүнүшкөн кеппи?!-деп, 

Ажалга себеп болду го, 

Ысмайылдын кеби,-деп, 

Уулдун уулу Сейитек, 

Тирүү койбойт деги,-деп, 

Канчородой каргыш, деп, 

Карыганда көптү Каныкей, 

Как ушундай болсун, деп, 

Так төбөмдөн тик жара, 

Теңдеп эки бөлбөйбү, 

Чоң жолдун эки жагына, 

Өлүгүмдү көмбөстөн, 

Таштап атып жөнөйбү? 

Тарпымды кажыр талайбы? 

Катындын баары ойлой жүр, 

Каныкейдей болбо, деп, 

Та кыйамат болгуча, 

Жаман атым калаарбы?! 

Дагы дүрбү салайын, 

Көрүнөөр бекен көзүмө, 

Гүлчоронун карааны?”. 

Деп Каныкей үңүлүп, 

Санаасы санга бөлүнүп, 

Самсаалап жашы төгүлүп, 

Саамайы тал-тал бириндеп, 

Этек-жеңи дирилдеп, 

Жан тери келип жана да, 

Дүрбүсүн салып караса, 

Чубаган аттын санаты, 

Нак токсонго толгондо, 

Сейитектин тогуз ат, 

Чубашып чыкты ошондо. 

Муну көрүп Каныкей, 

Буларды ойго алганы, 

Үмүтүнүн баарысын, 

Гүлүстөнгө арнады: 

“Гүлүсүм мага ак эле, 

Арыбы артык бала эле, 

Амалы кыйла бар эле, 

Жакындан жолду тапканбы? 

Аттарын бөлүп алганбы? 

Аруу жолго салганбы?” 

Ээрдин тиштеп, көз бардап, 

Энең чындап караса, 

Опсуз күлүк Тайтору, 

Ооздук тиштеп жалаңдап, 

Жаңы кызып алыптыр, 

Арышын керип калыптыр. 

Даңкандан чыккан топурак, 

Бута атым учуп асманга, 

Анан тобу жазылат. 
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Тайтору көрүп Каныкей, 

А дүйнө кеткен эрлердин, 

Арбагына жалынат: 

- Аташканым айкөл шер, 

Күмөнүң менде жок эле, 

Ишенген үчүн бойума, 

Ок аттаган мен эле. 

Үч жерде айткан кебиң бар: 

“Мен ыраазы, Каныкей,” 

Айтканың ырас чын болсо, 

Бүгүн мага жардам бер, 

Аманат жанга күч келди, 

Оорлугунан көтөрүп, 

Араң турат кара жер. 

Алмамбет, Чубак-эки шер, 

Кайним Сыргак кеменгер, 

Жездем баатыр эр Көкчө, 

Тилдүүдөн чечен Ажыбай, 

Шейит кеткен арстандар, 

Бүгүн мага жардам бер. 

Алты атасы хан өткөн, 

Акимдин бири Музбурчак, 

Калмактан өлдүң, окко учуп, 

Кайрылып жардам кылып бак. 

Батасы журтту байыткан, 

Айтканы нуска тарыхтан, 

Олуйа абам, жардам бер. 

Атыңды кантип мен айтам, 

Кыргыл, Серек баштаган, 

Кылымдан чыккан кырк арстан, 

Тонуңду бердим белендеп, 

Атышкан жоого кийер деп, 

Кез ажалы кетпесе, 

Жарык көрүп жүрөр деп, 

Эстеп турам сиздерди, 

Эске алар деп биздерди.. 

Кайран энең Каныштын, 

Жанына жаман күч келди. 

“Алапайы куурулуп, 

Амалы кеткен кезинде, 

Энекемдин иши деп, 

Гүлүстүн калсын эсинде” 

Муну айтты ичинде. 

Эр Чубактын Ташкелте, 

Каныкей ала келди эле: 

“Алмамбеттин белеги, 

Ар качан тийген кереги, 

Чубактан калган Ташкелте, 

Эми керегиң сенин тийерби?” 

Деп Каныкей жалооруп, 

Көзүнүн жашын имерди. 

Сүтбоздун тарап кыл жалын, 

Сүмбөлөп ичин жышкуурлап, 

Артынан тартып ак кадек, 

Кир жукпай калган мезгилде, 

Өлчөлүү дары күпсөрдө, 

Кур дедире куйду эле, 

Аркасына сүмбөнү, 
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Майлык менен урду эле. 

Кой башындай огу бар, 

Коло, чойун, коргошун, 

Томолотуп салды эле, 

Такылдатып сүмбөлөп, 

Окту чыңдап алды эле. 

Ташка арта салганы, 

Абалы кудай, калганда, 

Айкөл Манас баштаган, 

Арбактарга жалбарды. 

Ак милтеден чок жетти, 

Таш келтеден ок кетти. 

Аткан ок жерге түшкөнчө, 

Айкөл Манас баштаган, 

Арыстандын баары жетти эми, 

Каныкей көрдү бер жактан, 

Гүлчоро көрдү ал жактан, 

Айкөл Манас баштаган, 

Калбаптыр бирөө арбактан. 

Олуйа Кошой ошондо, 

Тайторуга жетти эле, 

Сойулгур, болдуң эмне, деп, 

Сооруга чаап өттү эле. 

Кармаганча чылбырдан, 

Жалгыз эмес Тайтору, 

Сейитектин тогуз ат, 

Отуз аттан өттү эле. 

А кудайлап Гүлчоро, 

Атакелеп бакырып, 

Оозуна кирген арбакты, 

Атынан айтып чакырып, 

Катар барат тогуз ат, 

Туйактан чыккан тозоңун, 

Жөө тумандай сапыртып. 

Ташкелте үнүн укканда, 

Гүлчоро үнү чыкканда, 

Баланын баары чырылдап, 

Манастап ураан салганда, 

Сарала менен Алмамбет, 

Тайторуну жетелеп, 

Чылбырынан алганда, 

Айкөл Манас албайып, 

Аккула менен далбайып, 

Баштап жөнөп калганда, 

Көзүр Чубак ошондо, 

Көктеке менен сүрөдү. 

Олуйа Кошой, Музбурчак, 

Телкызыл менен эр Сыргак, 

Көгала менен хан Көкчө, 

Кыргыл баштап кырк арстан, 

Ортого алып аттарды, 

Сүрөп барат бөлөкчө. 

Семетейдин Тайбуурул, 

Аккуланын артында, 

Тайторунун алдында, 

Куйругун салып сыртына, 

Ойноп кетип баратат. 

Караанын көрүп Гүлчоро, 
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Абакем келген экен, деп, 

Ойлоп кетип баратат. 

Алдындагы токсон ат, 

Калды аркада талаалап, 

Манас деп ураан чыкканда, 

Баатырдын атын укканда, 

Эрбененин талаада, 

Кой кайтарган койчулар, 

Каныштын аты чыксын, деп, 

Эбедени эзилип, 

Эп жүрөгү жетилип, 

Кочкорун минип жөнөдү, 

Эбең-эбең теминип. 

Эчки бакан абышка, 

Текесин минип ашыгып, 

Тушуман өтүп кеткиче, 

Бир атты чаап калсам, деп, 

Дегеле жаман шашылып, 

Уй кайтарган уйчулар, 

Бултулдатып букасын, 

Бу да жөнөп алыптыр, 

Төө кайтарган төөчүлөр, 

Ар качан күлүк ушул деп. 

Буркулдатып буурасын, 

Самсаалатып чуудасын, 

А да жөнөп алыптыр. 

Суу сугарган сугатчы, 

Күрөгүн колго алыптыр, 

Орок оруп жаткандар, 

Орогун илип белине, 

Эки жеңин түрүнө, 

Булар да жөнөп алыптыр. 

Саан сааган катындар, 

Тилек кылып бекемдеп, 

Ушул ат чыкса экен, деп, 

Чуркурап үндү салыптыр, 

Туу түбүнө жакындап, 

Аттар жете барыптыр. 

Бакай көрдү баарысын. 

Сейтек көрүп элесин, 

Нак олуйа экен, деп, 

Эсине алды ошондо, 

Каныкейдей энесин. 

Эркекче турса биле албай, 

Бурулуп карап Сейитек: 

- Энемди таап, эжеке, 

Садага чаап жибер,-деп, 

Жумшады Чүрөк эжесин. 

Көргөндүн агып көз жашы, 

Уккандын канып суусуну, 

Тайтору баштап алдында, 

Сейитектин тогуз ат, 

Көтөргөн жыкты туусуну. 

“Арбагы колдоп Манастын, 

Сейтек иши оң” дешип, 

Көпчүлүктүн басылбайт, 

Көк чаңырган чуу-чуусу. 

Соога сурап эл келди, 
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Ошолордун катары, 

Хан Ысмайыл да келди, 

Ысмайылды көргөндө, 

Кайран энең Каныкей, 

Кыйла сөз айтып жиберди: 

-Төлгөгө байлап ат чаптым, 

Ар түрдүү кепти сен таптың, 

Кетирдиң деп намысты, 

Кекээр кепти мага айттың, 

Сен намыс күткөн эр болсоң, 

Канчоронун тушунда, 

Канча жылы кар болдум, 

Анда, Ысмайыл не болдуң? 

Баламдан башка айрылдым, 

Тирүүдөн тирүү айрылдым, 

Канатым сынып кайрылдым, 

Кан жутуп ичтен кайгырдым, 

Букарда жаттым чиренип, 

Анда качан кайгырдың, 

Сейтек келди чоңойуп, 

(Тил жазыктуу болбосун) 

Таласына ээ болуп, 

Ат изин салган жериң жок, 

Төлгөгө байлап ат чапсам, 

Калдыбы сага кээ болуп?! 

Сен намыскөй экенсиң, 

Карахан менен Темирхан, 

Шаатемир-үчөө бир тууган, 

Түйдөк баш эжең Чачыкей, 

Шаатемирден туулган, 

Ал Канчорого тийгенде, 

Бул намысың кайда эле?! 

Олуйа Бакай кар болуп, 

Он эки жыл төө бакты, 

Унаа минбей жөө бакты, 

Кысыр торпок кайтартып, 

Мени он эки жыл какшатты, 

Жатындаш элек экөөбүз, 

Анда бул намысың кайда эле? 

Бүгүн Тайтору байге алганда, 

Жылдыз курттай жылтылдап, 

Эми жетип келипсиң, 

Соога сурап култулдап. 

Жүзүң менен куру!-деп, 

Сөзүң менен куру!-деп, 

Сүтбозду санга бир салып, 

Бура тарта бергенде, 

Айчүрөк дайар болду эле, 

Аксарбашыл уй алып, 

Аруудан тандап тон алып, 

Чаң болгон киймиң ташта, деп, 

Элдин көзү башка, деп, 

Жаман тили ташка, деп, 

Садагасын чаптырып, 

Бар кийимин таратып, 

Түктүү сан кылып кестирип, 

Сары башыл уйду талатып, 

Ысмайыл баштап Букарлык, 
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Баары турду карашып. 

Аңгычакты болбоду, 

Орус хан киши жиберди, 

Тайторуну суратып, 

Уйаты жок Ысмайыл, 

Ичтен киши жиберип, 

Буда турду суратып; 

Тажиктердин Темирбек, 

А да турду суратып; 

Түбүбүз бирге тууган, деп, 

Тайтору күлүк буудан, деп, 

Жоодарбешим жаш баатыр, 

Бу да турду суратып; 

Капкайдан келген Каңгайдан. 

Аты Жаңгыр хан Калдай, 

Тайтору мага берсин, деп, 

А да турду суратып, 

Маңгыттарда чоң Сартбай, 

Сарыбай деген наамы бар, 

Күн батыштын элине, 

Күндөй тийген табы бар, 

Тайтору мага берсин, деп, 

Бербесе өзү билсин, деп, 

Бу да турду суратып, 

Багдат, Мисир бир болуп, 

Ак алтын санап пул койуп, 

Тайтору сатып берсин, деп, 

Булар да турду сурашып, 

Ошол кезде Сейтек, 

Абаң Бакай эр Гүлүс, 

Каныкей энең, Айчүрөк, 

Керменбай бешөөн келгин деп, 

Чакырып алып айтат кеп: 

- Чыгыш, батыш, түндүктөн, 

Кошулуп тажик түштүктөн, 

Тайторуну сурашып. 

Калды булар талашып. 

Жаңгыр Калдай, Сарыбай, 

Тажиктерден Темирбек, 

Сөздөрүндө чаары бар, 

Айрыкчасын Сарыбай, 

Бербесе өзү билсин, деп, 

Ачык айткан жери бар, 

Кимисине беришке, 

Тайторунун эби бар? 

Кеңешип туруп Тору атты, 

Бирөөнө бере салыңар. 

Калгандар калды аңкайып, 

Гүлүстөн турду муну айтып: 

- Тажик Темир, Сарыбай, 

Сөзүнүн заары турат деп, 

Коркуп берер кеп эмес, 

Алмамбеттин Кылжейрен, 

Букарлыкта калыптыр, 

Тайтору  бериш жол эмес. 

Кангайдын Калдай, Жаңгыры, 

Ак калпак кыргыз элине, 

Качан да болсо бар чыры. 
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Токсон бир асый Тайтору, 

Мындан кийин чуркабайт, 

Ушул сапар чабууда, 

Топтон чыкты шаңданып, 

Тайторуну суратып, 

Баары турат таңданып, 

Орус ханга берели, 

Биз келгенбиз баш алып, 

Түбү кыргыз Орус хан, 

Көчүрүп берди Гүлнарды, 

Баргызбай бизди Урумдан, 

Суратыптыр Тайтору, 

Минип кетсин Орус хан. 

Дегеле киши болгон жок, 

Гүлчорого унчуккан. 

Тайторуну сураткан, 

Аты айтылды бир топ хан. 

Тайторуну сураган, 

Атагы отуз хан экен, 

Сураган менен бербейт, деп, 

Сурабаган андан көп, 

Отуз хандын элчиге, 

Эр Гүлүстөн айтат кеп: 

- Сейитектин Тайтору, 

Топту бузуп байге алды, 

Бул аттын түбүн сурасаң. 

Дөө Кошойдон калганы, 

Сейтек такка мингенде, 

Алып келген соога деп, 

Жалгызек сындуу тууганы. 

Алмамбеттин Кылжейрен, 

Арууке энем тойунда, 

Букарлыкта калганы, 

Накай кыргыз уруудан, 

Урумдагы Орусхан, 

Карып калган убагы, 

Орус хан минип кетсин, деп, 

Эр Сейитек арнады. 

Дайынын угуп Тору аттын, 

Элчилер кайра жанганы, 

Уккан кептин баарысын. 

Хандарга айтып барганы. 

Маңгыттардын Сарыбайы, 

Маа бербейт деп бир тайды, 

Катуу арданып калганы. 

Ушундан калып кекенчи, 

Кийинчерээк Сарыбай, 

Таласка басып барганы. 

Жаңгыр калдай Темирбек, 

Кыйамың бир күн келер, деп, 

Ошол күнү Орусхан. 

Канчалык жардам берет, деп, 

Булардын кетти ичинде, 

Канчалаган жаман кеп. 

Тайатама берди , деп, 

Жоодар кетти жуу кылбай, 

Мисир менен Багдаттык, 

Булар калды унчукпай. 
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Муну мындай таштайлы, 

Кайыпчыдан Семетей, 

Табылгандан баштайлы. 

СЕМЕТЕЙДИН ТАБЫЛЫШЫ 

Бир жыл өтүп кетиптир, 

Жыл айланып жетиптир, 

Кутубайдын Кара дөө, 

Жетисууда жата албай, 

Кайыпчыда мурунтан, 

Кайберендин кени бар, 

Жерин чардап, эл чардап, 

Тамаша кылып сайрандап. 

Ошондо келген жери бар. 

Отуз күн жатып адырда, 

Кайберенден уу уулап, 

Ителгисин куу-куулап, 

Ит агытып акырык, 

Тоо жаңырган бакырык, 

Талаада жүрүп, деми сууп, 

Жетисууга кетмекке, 

Аттанып чыкты чубуруп. 

Камбыл баатыр Карадөө, 

Токой деген баланы, 

Жолдош кылып алганы, 

Бөлүнүп элден калганы, 

Кайыпчынын кырынан, 

Дүрбү салып карады, 

Туш-тушка көзүн салганы, 

Көрүндү көзгө өндүрдөн, 

Бир топ жандын карааны. 

“Мен келгени бу жерге, 

Отуз күнчө болду эле, 

Мындай неме жок эле, 

Кайгуулчубу жол чалган? 

Жортуулчубу из чалган, 

Бул эмине киши?” деп, 

Абайлап караап олтурса, 

Чубап келет кырк бир жан, 

Берекелүү бек айбат, 

Ортосунда бир адам. 

Кызыл буурул аты бар, 

Айбандын түркү көрүнөт, 

Үстүндөгү мингени, 

Адамдын түркү көрүнөт, 

Кызыл буурул жаныбар, 

Басканы башка алчактап, 

Айбандан башка көрктөнөт, 

Үстүндө минген адамзат, 

Колунда алган кушу бар, 

Канаттары жаркылдайт, 

Учуруп койсо үстүндө, 

Тегеренип калкылдайт, 

Доолбас уруп какканда, 

Учуп чыккан өрдөк, каз, 

Түк бирөөнү куткарбайт. 
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Сөөлөтүн көрүп Карадөө” 

“Ойноп жүргөн топ адам, 

Периденби, пендеби? 

Же болбосо асмандан, 

Периште түшүп келгенби? 

Күн төбөдөн кыйшайды, 

Бир жерге токтоп түшөбү? 

Же бир жакка кетеби? 

Абдан дайынын билем” деп, 

Тикейе тиктеп олтурду. 

Кайыпчынын тоосу деп, 

Үстү арсак аппак тоо, 

Этеги кырка кызыл зоо, 

Салаңдап келген тумшукта, 

Туташкан түздө урчукта, 

Керкилеп кертип чапкандай, 

Жиптен керип тарткандай, 

Зымылдаган зоо эле, 

Зоону түптөп келатып, 

Жоголуп кетти бир демде. 

Кетпей жатты Кара дөө, 

Ким экенин билем, деп, 

Эртең жана келер, деп, 

Анык пери окшонот, 

Зоого кирип кетсе, деп, 

Токойдо алып жанына, 

Чаап жетти Карадөө, 

Өпкөгө атын тепкилеп. 

Кырк бир атчан киши эле, 

Байа анык санаса, 

Калганынын дайыны жок, 

Жалгыз аттын изи бар, 

Из кубалап караса. 

Толгой баскан жеринде, 

Топурак топ-топ үйүлгөн, 

Каңтара баскан жеринде, 

Казан каптай кара чым, 

Аңтарылып көрүнгөн. 

Керилип туруп сийген жер, 

Бут менен колдун арасы, 

Кере бута кеңдиги, 

Солбуп бутун тарткан жер, 

Жер очоктой ойулган, 

Зоо жакка башын бургандай, 

Из белгиси ушундай. 

Эртең абдан билем, деп, 

Эрикпеген Кара дөө, 

Кара бойу бир дөбө, 

Баатырлыгы бөлөкчө, 

Балбандыгы бир канча, 

Атын байлап суутуп, 

Ал да жатты аскада. 

Уктабай таңды атырып. 

Эртең менен байкаса, 

Жыйырмасы чыкты чубашып, 

Баары тегиз кыз бала. 

Байкап турса Карадөө, 

Башын  салып аскада, 
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Ортодо чыкты бир адам, 

Тигилип тиктеп караган, 

Акылынан жаңылган, 

Тиштери аппак жаркыган, 

Айдай беттен нур тамган, 

Бар сайманы алтындан, 

Күн чагылып жаркыган, 

Тик багып адам көрө албайт. 

Жалт-жулт эткен жаркындан. 

Артынан чыкты жыйырма кыз, 

Ойлоп турат Кара дөө: 

“Маа көрүнгөн бир укмуш” 

Артынан бу да жөнөдү, 

Желжетпес минип чуу койуп. 

Куш салса бирге салышты, 

Ат койсо бул да жарышты, 

 Күн кеч кирер мезгилде, 

Аркага кайта жанышты, 

Мейкин зоого барганда, 

Кирип кетти калгандар, 

Кире албай калды Кара дөө, 

Капалданып таң атты. 

Кайгы менен өзүнчө, 

Эртең менен көргөндө. 

Семетей түшүп эсине: 

“Семетейди айткандар, 

Бейажал өлбөйт деди эле, 

Жаралуу болуп калдым деп. 

Жашырынып жүргөнбү? 

Укмуштуу катын Айчүрөк, 

Чай кайнатып берсин деп, 

Периден тандап сулуудан, 

Кырк кыз алып келгенби? 

Күндүзү кечке куш салып, 

Түнкүсүн жатып уйку алып, 

Эр Семетей жүргөнбү. 

Ушул болуп эрмеги? 

Айткандардан укканым: 

Кийгени аппак буладан, 

Мингени буурул жоргодон, 

Салганы шумкар койкойгон, 

Күйүт тарткан немедей, 

Күлбөгөн мерез сомсойгон” 

Бала баатыр Карадөө, 

Атасынан көп уккан, 

Жолу болсун Семетей, 

Жолборс эле деп уккан. 

Так жолборстой сумсайып. 

Арзандык менен адамга, 

Арсалаңдап күлбөгөн, 

Күлгөнүн киши көрбөгөн, 

Күлбөгөн менен Семетей, 

Адал пейил, адал сөз,  

Шамдай жанган эки көз, 

Адамдан нурдуу деп уккан, 

Азыркы жүргөн алптардын, 

Баарысынан сүрдүү деп, 

Карааны көзгө токтомдуу, 
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Алп мүчөлүү деп уккан. 

“Атам айткан чын болсо, 

Нак Семетей экен, деп, 

Ээрчип жүрүп алты күн, 

Күн өткөрдүм бекер,-деп, 

Бүгүн кечте келгенде, 

Бастырбай тосуп Буурулду, 

Алдына туруп алайын, 

Чыгарар бекен зобанын, 

Эшитип үнүн калайын” 

Деп ойлонуп Кара дөө, 

Тирмейип тиктеп турганда, 

Каадасынча күндөгү, 

Жыйырма кыз алдында, 

Жыйырма кыз артында, 

Өткөнү бара жатканда, 

Бастырып аттуу бара албай, 

Же чылбырынан ала албай, 

Далдаңдап чуркап Карадөө, 

Алдынан тосуп турганда, 

Унчукпай бара жатканда: 

- Абакебиз Семетей, 

Азап тартты ченебей, 

Энекеңиз Каныкей, 

Алганың какшайт Айчүрөк, 

Жалгызың ыйлайт Сейитек! 

Гүлчоро иниң кар болду, 

Эки колдун далысын, 

Канчоро капыр кескилеп, 

Кең дүйнөсү тар болду! 

Олуйа Бакай кар болду, 

Он эки жыл абаке, 

Канчоро капыр мар болду! 

Чоңойуп уулуң Сейитек, 

Бүгүн Таласка кайта ээ болду... 

Деп Кара дөө жабырап, 

Жалынып кетип баратат, 

Жандай чуркап дабырап. 

Жалынса да канчалап, 

Алардан зобан жетпеди. 

Тоо жарылып аңгыча, 

Булар кирип кеткени. 

Элебей калды абакем, 

Эр энөө деп айтчу эле. 

Эртең менен болсун, деп, 

Чыгып бара жатканда, 

Чылбырынан алайын, 

Башымды  кесип ийсе да, 

Чырмалып туруп калайын...” 

Ойлоп атып уктабай, 

Таң агарды түнөөдө, 

Кара дөө камбыл эр эле, 

Кийгени соот күрөккө, 

Эртең менен көрүнсө, 

Бурулбай кармап көрөм, деп, 

Курч байланды жүрөккө. 

Күн жаркырап, жер бети, 

Жалган түш болгон кездерде, 
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Тоо жарылып шаңк этип, 

Чубап кыздар жөнөдү, 

Шоолаланып жарк этип. 

Бута атым чыгып абакең, 

Бурулбай бара жатканда, 

Эки жеңи салбактап, 

Эки буту тартактап, 

Буурул аттын чылбырын, 

Бура кармап турду эми, 

Эр Карадөө далдактап, 

Чылбырдан кармап тыртактап. 

Жайын айтып кан какшап. 

Кара дөө ыйлап турганда, 

Күңгүрөнүп сүйлөдү, 

Кээсин укту Кара дөө, 

Кээсин угуп билбеди, 

- Кээде угат кулагым, 

Кээде укпай каламын, 

Кээде тилим күрмөлөт, 

Кээде тилим күрмөлбөйт, 

Кээде көзүм жарк этет, 

Кээде көзүм күүгүмдөйт 

Көзүмө ачык көрүнбөй, 

Жердин бети күдүңдөйт. 

Менин атым Семетей, 

Гүлчоро десең угулат, 

Андан башка кептериң, 

Мага турат чурулдап. 

Кырк кыз кирип чогулуп, 

Кирип кетти үңкүргө, 

Семетейди жүрү, деп, 

Кайран баатыр Кара дөө, 

Тоону турду кекетип: 

-Эр Семетей абамды, 

Сен чыгарып бергин!-деп. 

Каныкей, Бакай кыйналды, 

Эр Гүлүстөн сумсайды, 

Абакемди сагынып. 

Айчүрөк жеңем керсары, 

Атамдын жүзүн көрбөй, деп, 

Шер Сейитек ыйлады, 

Бүгүн барып Таласка, 

Элин кайта жыйнады. 

Атын айтып эске алса, 

Орто оокаттуу бай болгон, 

Абамды аңсап сагынып, 

Ак калпак кыргыз зар болгон. 

Катып калган каапыр тоо, 

Катып жүргөн турбайбы, 

Ушул бойдон тим болсом, 

Сейитектин  ак тузу, 

Ашкере мени урбайбы! 

Кайраттанды Карадөө, 

Чоң чокморун колго алып, 

Каарданды үңкүйүп, 

Кабагың карашы ал салып, 

Заарданып Карадөө, 

Уйутуп койгон чойундан, 
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Жолум үйдөй чойун баш, 

Опколжуп келип урганда, 

Омкорулуп далай таш, 

Карс-курс эткен үн чыгат, 

Асманда учуп топурак, 

Көктү тиреп зоңкойгон, 

Тоо түгөнүп баратат. 

Күнү-түнү Карадөө , 

Кастарын тоого тиккенде, 

Жолум үйдөй чойун баш, 

Жойулуп түгөп жок кылды, 

Бурма темир саптары, 

Мүлжүнүп жүрүп аз калды, 

Алаканы чой болуп, 

Колунун аккан кандары, 

Сагызган менен кузгунга, 

Эркин берген той болуп, 

Таш түгөнүп быркырап, 

Карысы какшап зыркырап, 

Көзүн ачса каранып, 

Ээрдин тиштеп карарып, 

Мурункудан жакшыраак, 

Тоо чоңойду шаңданып, 

Тоону көрүп Кара дөө, 

Айраң болуп, таң калып, 

Аркы жагын караса. 

Семетей жүрөт куш салып, 

Алда эмине шумдук, деп, 

Кайран дөө турду муңканып: 

-Кылганым бекер болгонум, 

Каргышка кеткен чунак тоо. 

Абамды бербей койгону! 

Таласка кбар кылайын, 

Айчүрөк, Гүлүс угаар, - деп, 

Амалын мунун кылар, - деп, 

Каныкей, Бакай угаар, - деп, 

Кандайда болсо түйүнүн, 

Карылар чечип чыгаар, - деп, 

Шер Сейтек келер,-деп, 

Баласын көрсө абакем, 

Кетпей калар бекем?-деп, 

Жанында Токой баланы, 

Толгонуп аны карады: 

- Толкундуу Токой, эр элең, 

Ат токурум сен элең. 

Менин атым Чаңчыкпас, 

Буркураган шор менен, 

Айабай жүрсөм катуулап, 

Аркасынан чаң чыкпайт, 

Ар кандай минсе чалгынга, 

Кароолдогу эр туйбайт. 

Чаңчыкпас минип жолго сал, 

Таластагы төрөгө, 

Менден кабар айтып бар. 

Кутубайдын Кара дөө. 

Кайыпчыга барды, де, 

Ак жолтой тууган Кара дөө, 

Семетей таап алды, де, 
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Эки күн жүрдү жалынып. 

Ээрчип жүрдү зарылып, 

Карабады Семетей, 

Кабагын ачып жайылып. 

Кырк киши бар жанында, 

Жыйырмасы алдында, 

Жыйырмасы артында, 

Түндөсү кирип кетишет, 

Жылчыксыз тоонун бооруна, 

Мингени кызыл буурул де, 

Кийгени аппак буулум, де, 

Чылбырына чырмалып, 

Карадөө турду кечке, де, 

Күн бешимге барганда, 

Ошондо келди кепке, де: 

“Кээде угат кулагым, 

Кээде укпай каламын. 

Кээде көрөм күдүңдөп, 

Кээде көрбөй каламын. 

Канча жыл жүрдүм бул жерде, 

Ушул менин абалым, 

Атым менен Семетей, 

Уксаң менден кабарым” 

Айтып муну чоң тоого, 

Кирип  кетти карабай, 

Тоого далай кеп кылды, 

Кара дөө чыдап туралбай, 

Тоодон кабар болгон жок, 

Кара дөө чыдап туралбай, 

Талкалап тоону түзөтүп, 

Таап алам деп абамды, 

Талкандап тоону  кулатты, 

Зоңкойгон зоону уратты, 

Жолум үйдөй чойун баш, 

Жок калды де жойулуп, 

Алакан сөөгү көрүндү, 

Кол териси сойулуп, 

Колунан аккан канына, 

Сагызган, кузгун тойунуп, 

Мурункудан шаңданып, 

Тоо кетти де чоңойуп. 

Амалсыз калып Кара дөө, 

Тумтак күнү түгөндү, 

Күлүгүн берип Чаңчыкпас, 

Айткын деп мени жиберди. 

Айчүрөк, Гүлүс курбалдаш, 

Шер Сейитек азыр жаш, 

Каныкей, Бакай - карылар, 

Ал бешөөнүн бирине, 

Айтып койуп кайта тарт, 

Карапайым кишиге, 

Айта бербе жабырап. 

Арабыз опсуз ыраак жол, 

Он күндөн калбай келип бак, 

Жүрө бербей салбырап. 

Хан жумшаса калдайып, 

Карап Токой турбады, 

Чаңчыкпас минип дууланып, 
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Жаны жыргап кубанып, 

Таласты карай жол алды. 

Күндү түнгө улады, 

Түндү күнгө улады, 

Түгөнгөн Токой тың экен, 

Дем албай кетип баратты. 

Аркайган нечен тоо калды, 

Айнектей нечен түз калды, 

Аккан адыр суу калды, 

Кайкалаган бел калды, 

Караңгы токой чер калды, 

 Адыр-адыр жер калды. 

Чалкалаган төр калды, 

Чатыраган көл калды, 

Суусуз нечен чөл калды. 

Какыраган таш калды, 

Буртулдаган шор калды. 

Ошентип жүрүп көп жолдон, 

Басылбаган аз калды, 

Чаңчыкпас менен жаш Токой, 

Өрдөп чыкты чуратып. 

Кара буура чат калды, 

Бер жактагы элдерден, 

Эми бир аз эрмек айталы. 

Арпанын башы жайыктан, 

Зуңконун зоосу туйуктан, 

Музой Калча алыптыр, 

Бүркүт тууган уйадан, 

Ак ийин деген балапан. 

Кабарын угуп Жалгызек, 

Балапанды сураткан,, 

Музой Калча сынчы эле, 

Сурап барган кишиге, 

Айткан кеби бул эле: 

-Балапаным ак канат, 

Мындан качып кутулуп, 

Алдынан кайсы жан калат? 

Алдынкы сынын караса, 

Чубар десе эп келет, 

Арка жүнүн караса, 

Тынар десе эп келет, 

Ырысына караса, 

Майпоз десе эп келет, 

Канат сынын билгенге, 

Жапкан ат десе эп келет, 

Көз жалынын билгенге, 

Келтебоз десе эп келет, 

Туур сынын билгенге, 

Ыбыкыз десе эп келет, 

(Табын тапсаң күндө кыз, 

Табын таап салбасаң, 

Мээлейиң алып көтүң кыс) 

Бүркүтүмдө такыр бар, 

Мунун бирөө кем эмес, 

Суратыптыр мына деп, 

Көтөртүп берсем мен сага, 

Жалгызегиң не берет? 

Алар болсо бүркүттү, 
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Өзү келсин Жалгызек, 

Барган киши кайтыптыр, 

Жалгызекке айтыптыр. 

Кабарын угуп бүркүттүн, 

Жалгызек кантип жатыптыр? 

Атбашыдан аттанып, 

Мазейил белин ашыптыр, 

Музой Калча жетем деп, 

Эң эле жаман шашыптыр, 

Калың Калча кеп угуп, 

Жалгызек келди деп угуп: 

-Музой Калча, оңбой кал, 

Байлап бербей бүркүттү, 

Убара кылып баатырды, 

Мунуң жакшы иш эмес, 

Колкосун берет болуучу, 

Кошойдун уулу Жалгызек, 

Кара жемсөө киши эмес. 

Панаалап жүргөн кыргызда, 

Кырк үйлүү Калча бар элең, 

Эми кантээр экенбиз, 

Кыйыктаса Жалгызек? 

Бүжүрөшүп Калчалар, 

Айтышканы ушул кеп. 

Коркуп калды ошондо, 

Музой Калча энтеңдеп. 

Келе жатып талаада, 

Удургуп айыл калганда, 

Коркконун элдин билгени, 

Музой Калча үйүнө, 

Жалгызек баса түштү эми. 

Музой Калча жаш эле, 

Кырк үйлүү ошол Калчанын, 

Баарысына баш эле. 

Атын алып бүгүлүп, 

Анталашып жүгүрүп, 

Бээ семизин жыгышып. 

Бир күн мейман кылышып, 

Музой Калча көтөрүп, 

Жалгызектин алдына, 

Туура тартып турушту, 

Бүркүттү алып чыгышып. 

Атасы Кошой олуйа, 

Казатта жүрүп куш салган, 

Кобурлуу көнгөн киши эле, 

Атадан алып көп үлгү, 

Канаттуунун Жалгызек, 

Таанып билген иш эле, 

Карап көрсө Жалгызек, 

Он эки сыны бар экен, 

Эки жаккы мүрүдө, 

Эшилген ак кыл салаңдап, 

Эки канат чалгыны, 

Качырдан бетер ак экен, 

Сегиз колдо барабар, 

Жетиден көңөө так экен. 

Ач болсо учпай калгандай, 

Тойгузуп салса алгындай, 
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Обонсоргок дагы экен, 

Конгон жери майланып, 

Майпоз өзү дагы экен, 

Ачып канат ирмеген, 

Алдына чыгып уча албас, 

Көк камчы сыны бар экен. 

Алды чубар жүндөрү, 

Аркасы тынар бедери, 

Ушул болот бүркүттүн, 

Асыл дордок дегени. 

Сырткы сыны Ыбыкыз, 

Мындай бүркүт табылгыз, 

Качырганын куткарбай, 

Кармаса каны төгүлөт, 

Карапайым жөнөкөй, 

Сарежий жайы көрүнөт. 

Жалгызек сынап олтурат: 

- Жетисуудан жем жеген, 

Желбегей Сыргак ушу, - деп. 

Табылыптыр бул бүркүт, 

Музой Калча, багыңа, 

Зоңконун зоосу жарыктан, 

Чоң атаң Кубат барында, 

Ителги тууп бул жерге, 

Айкөл шердин Акшумкар, 

Мындан алды деди эле. 

“Арпанын башы жайыктан, 

Ак жумуртка туйуктан, 

Акшумкар чайкап куш кылган, 

Айкөл шерге туш кылган” 

Ырчылар ырдап жүргөнү, 

Ошондон калды деди эле. 

Кулак уккан укмушта, 

Андан бери карата, 

Жан туубады деди эле. 

Энеси экен чапкан ат, 

Атасы Молор турбайбы, 

Эрдигине ишенип, 

Келип тууган турбайбы, 

Эби келсе Музой бай, 

Мага бергин мындайды. 

Үч жүз жылкы, беш жүз кой, 

Туур жабары кырк бир төө, 

Ушул болсун ырымың, 

Инек уйдан элүү ал, - 

Жигитине буйурду, - 

Музой байдын жонуна, 

Төрт жүз тилла алгамын, 

Дейилданы жаба сал. 

Бүркүтүн берип кур калба, 

Куртканын шаарын саа бердим, 

Аны кошуп сурап кал, 

Жана болсо орунчуң, 

Жашырбай сырың айта сал, 

Дагы берем тартынба, 

Алар болсоң жана мал. 

Жалгызектен муну угуп: 

- Музой түпкө жетти, - деп, 
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Кекерледи бизди,- деп, 

Калчалар турду удургуп, 

Жакшы-жаман кеп укпай, 

Астына кирип басалы, 

Атбашы карай чубуруп! 

Оозуна лам-мим кирбеди, 

Музойдун тили буулуп. 

Коркконун билип булардын, 

Жалгызек турду муну айтып: 

- Коркпогула, туугандар, 

Мындай тамсил бир кеп бар - 

“Сулуу кыз менен күлүк ат, 

Кыраан бүркүт, зил тайган- 

Төртөөнүн баасы жок болот” 

“Кызыл тилдин сөөгү жок, 

Баш сыпаанын жүзү жок”- 

Элдер айтып келаткан, 

Ушул болот “эки жок” 

Аш кайнамча токтолду, 

Кыңк эткен пенде жок болду, 

Коркуп барбайт экен, деп, 

Жалгызек үч күн токтолду, 

Беремин деп айткан мал, 

Баары келип топтоду, 

Кырк үйлүү Калча бүт кедей, 

Сүйүнүшүп шоктонду. 

Жалгызек баатыр бүркүттү, 

Үч түлөтүп ал салган, 

Азуулуудан  жолукса, 

Каман, бөрү, түлкү алган, 

Кашкулак, карсак, саманчы, 

Көргөнүн качан куткарган? 

Сүлөөсүн, суусар, чөө алган, 

Ачкүзөн, мадыл - булардан, 

Кутулуп кете албаган. 

Арка алган, кулжа алган, 

Эчки алган, теке алган, 

Элик, куран, жээрендин, 

Качан бирин куткарган? 

Бирден албай топ алган, 

Текөөргө темир каптаган, 

Жеткенин жарып таштаган. 

Айылда итке түшпөгөн, 

Бала келип жанына, 

Асылса канат-куйрукка, 

Ирмеп көзүн ачпаган. 

Акылы артык жаныбар, 

Анча-мынча адамдан. 

Кабарын угуп Гүлүстөн, 

Жалгызектин сураткан: 

“Үч ай салып ойнойун, 

Кайта өзүнө берейин, 

Колун куру койбойун” 

Деп анык айтып болжолун. 

Эр Гүлүстөн бир күнү, 

Карабуура Чаткалдан, 

Бүркүт салып келаткан, 

Утур чыкты алдынан, 
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Катуу жүргөн бир адам. 

Кыр арка Гүлүс абаңыз: 

“Кара дөөнүн Чаңчыкпас, 

Минген аты ал экен, 

Үстүндөгү ким экен?” 

Муну ойлоп калыптыр. 

Кыңк эткен пенде жок болду, 

Коркуп барбайт экен, деп, 

Жалгызек үч күн токтолду, 

Беремин деп айткан мал, 

Баары келип топтоду, 

Кырк үйлүү Калча бүт кедей, 

Сүйүнүшүп шоктонду. 

Жалгызек баатыр бүркүттү, 

Үч түлөтүп ал салган, 

Азуулуудан  жолукса, 

Каман, бөрү, түлкү алган, 

Кашкулак, карсак, саманчы, 

Көргөнүн качан куткарган? 

Сүлөөсүн, суусар, чөө алган, 

Ачкүзөн, мадыл - булардан, 

Кутулуп кете албаган. 

Арка алган, кулжа алган, 

Эчки алган, теке алган, 

Элик, куран, жээрендин, 

Качан бирин куткарган? 

Бирден албай топ алган, 

Текөөргө темир каптаган, 

Жеткенин жарып таштаган. 

Айылда итке түшпөгөн, 

Бала келип жанына, 

Асылса канат-куйрукка, 

Ирмеп көзүн ачпаган. 

Акылы артык жаныбар, 

Анча-мынча адамдан. 

Кабарын угуп Гүлүстөн, 

Жалгызектин сураткан: 

“Үч ай салып ойнойун, 

Кайта өзүнө берейин, 

Колун куру койбойун” 

Деп анык айтып болжолун. 

Эр Гүлүстөн бир күнү, 

Карабуура Чаткалдан, 

Бүркүт салып келаткан, 

Утур чыкты алдынан, 

Катуу жүргөн бир адам. 

Кыр арка Гүлүс абаңыз: 

“Кара дөөнүн Чаңчыкпас, 

Минген аты ал экен, 

Үстүндөгү ким экен?” 

Муну ойлоп калыптыр. 

Эр Гүлүстөн жөнөдү, 

Эркечтей болгон Сур менен. 

“Жаман күндөр жанымда, 

Жакшы күндөр алдымда, 

Абамдын уктум кабарын. 

Эки күндө жеткиргин, 

Кайыпчыга маалында. 
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Абакем көрсөм маа жакшы, 

Тайбуурул көрсөң саа жакшы” 

Антташып да, шартташып, 

Атырылтып Сур атты, 

Чаңчыкпас менен жаш Токой, 

Кой эти бышым жанашты. 

Андан кийин Суркойон, 

Караансыз кетип калганы, 

Эки күн, эки түн өтүп, 

Капчыгайга барганы. 

Барып жетсе Гүлчоро, 

Кара дөө турат калдайып, 

Колдорунан кан агып, 

Бүткөн бойдон тер агып, 

Эки буттун ортодон, 

Булактай булуп суу агып, 

Гүлүстөндү көргөндө, 

Кара дөө калды дууланып. 

Аңгычакты болбоду, 

Ортого алып абаңды, 

Кырк кыз келет чубашып, 

Суркойон менен Гүлчоро, 

Семетейге жанашып, 

Салам айтты заңк этип, 

Семетей карап койгон жок, 

Мурункудай жарк этип, 

Унчукпай кетти бастырып, 

Буурул менен болкойуп, 

Ак шумкар колдо койкойуп. 

Амалы кетип Гүлчоро: 

“Он төрт жылдан бер жакка, 

Азап тарттык канчалык, 

Абакем албай капарга, 

Таарынып калган экен” деп: 

- Айланайын абаке, 

Таарынгындай жериң жок, 

Амалсыз калган биздерге, 

Он эки жыл зар болдук, 

Убакты жок издерге! 

Деп жабырап баратат, 

Аңгычакты болбоду, 

Тоонун койну ачылды, 

Кирип кетет экен, деп, 

Эр Гүлүстөн шашылды, 

Шашкан менен болбостон, 

Кыздар менен Семеңди, 

Ичине тоо жашырды. 

Гүлчоро менен Кара дөө, 

Ошол жерге жатышты, 

Тандап туруп бугунун, 

Семизинен атышты. 

Күүгүм кире күн бата, 

Токой да келип кошулуп, 

Бугу этинен татышты. 

Эртеси күнү болгондо, 

Күн шашике болжолдо, 

Кыздар менен Семетей, 

Кырка чубап тургандай, 

www.bizdin.kg



Ойго арыш алыптыр, 

Ошондо карап тура албай, 

Ойрон Гүлүс барыптыр, 

Ээрчий жүрүп талыкпай, 

Такыр кебин салыптыр. 

Мелтиреп абаң унчукпай, 

Кылайып бир ооз кеп чыкпай, 

Кайра тарткан кездерде, 

Алмамбет уулу эр неме, 

Тайбуурулду чылбырдан, 

Таамай жетип алды эле, 

Мамындай кебин салды эле: 

-Мен Гүлчоро, сен Буурул, 

Казакка кеткен тартууга, 

Кайдан келип туш болдуң, 

Абакем салган Акшумкар, 

Абам колго түшкөндө, 

Агыткан экен Айчүрөк, 

Эми кайдан келип туш болдуң? 

Он төрт жыл көрбөй абамды, 

Ичим бышып бук болдум. 

Караган көк бит чагымда, 

Куржунга салып байланып. 

Багып жүрүп чоңойттуң, 

Калтырдым көөнүм кай жерде, 

Карабай, аба, не болдуң?! 

Эки күн болду келгеним, 

Кылчайып карап койбодуң, 

Ак сүтүн берген саа сактап, 

Уктабай түндө сак сактап, 

Каныкей болду ынтызаар, 

Унутуп аба, не болдуң? 

Он эки жыл зор Бакай, 

Керүүгө салып төө бакты, 

Унаа минбей жөө бакты, 

Ыйлап жүрүп сени деп, 

Муштумдай көзү шишиди, 

Аарчый албай чылпакты. 

Олжого кетти Айчүрөк, 

Жетисууда төрөлүп, 

Ат көтөргүс зор болду, 

Жалгыз балаң Сейтек. 

Саамайына ак салды, 

Зарланып жүрүп сени деп, 

Аташканың Айчүрөк; 

Абамдын жүзүн көрсөк, деп, 

Ак калпак кыргыз эл жүрөт... 

Анда-санда Семетей, 

Гүлчоро доошун эшитет, 

Күңгүрөнүп бир кезде, 

Күч менен сүйлөйт күч менен, 

Жана мындай кепти деп: 

-Кулагым менин уга албайт, 

Айткан кепти калтырбай, 

Такыр угуп чыга албайт. 

Ачык көзүм көрө албайт, 

Айгине таанып биле албайт. 

Каныкей, Бакай дегениң, 

www.bizdin.kg



Алганың Чүрөк дегениң, 

Гүлчоро бу сени деп, 

Ушул менин күмөнүм, 

Гүлчоронун этинде, 

Кийген сыйкыр көйнөк бар, 

Кубултуп кетет экен, деп, 

Көйнөктүн жеңин бек тартып, 

Буудан күлүк Буурулдун, 

Чылбырын кармап кыскартып, 

Жүрү, абаке, жүрү, деп, 

Буурулду тартып калды эле, 

Кайып кыздар чогулуп, 

Ортосуна алды эле, 

Гүлчородон Семейди, 

Ажыратып ала албай, 

Алда кандай адам, деп, 

Айран-таң болуп калды эле. 

Ачып айта кетейин. 

Кыздардын жайы ал эле - 

Өтүп кеткен учурда, 

Кайыпчал деген бар эле, 

Өзү адам баласы, 

Алганы пери кызы эле, 

Ар жылы болуп бойуна, 

Бирден сулуу туучу эле. 

Үч жашка чыккан кезинде, 

Тун кызын алды Шукшур дөө, 

Экинчи кызын бир жашта, 

Тартып кетти ушул дөө, 

Андан кийин тууганын, 

Арадан кырк өткөрбөй, 

Алып кетип туруптур, 

Жылда тууса, жылда жок, 

Кайыпчал менен катыны, 

Куу бөрүдөй улуптур, 

Жетинчи бала тууларда, 

Акыл ойлоп туруптур. 

Кайыпчалдын алганы, 

Айына жакын калганы, 

Акыл ойлоп Кайыпчал, 

Бооз канчыктан бирди таап, 

Жуунду берип кетирбей, 

Багып жүрдү сак сактап . 

Толгоо кирип бир күнү, 

Жана бир кыз төрөлдү, 

Ак куунун кеби оролуу, 

Туулган кызды көргөнү, 

Ашып-шашып Кайыпчал, 

Канчыкты карай жөнөдү. 

Жалгыз күчүк тууптур, 

Алып барып күчүктү, 

Зайыбынын салып алдына, 

Кайыпчал айтты зайыбына: 

- Сен төрөдүң жети кыз, 

Жетинчиси ушул кыз, 

Баарысын алды Шукшур дөө, 

Баласы жок жүрөбүз, 

Ар жылы отко күйөбүз. 
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Күчүктү карап буркурап, 

Сен олтургун, теңдешим, 

Кызды алып көтөрүп, 

Бир жерге таштап келейин. 

Мына ушинтип Кайыпчал, 

Зайыптын алып кеңешин, 

Көтөрбөс болуп жемесин. 

Өзү шайдоот Кайыпчал, 

Кызын алып кепке ороп, 

Үргөнчтүн барып жерине, 

Кыйбанын келип элине, 

Баланы жерге таштады, 

Маарап келип бир аркар, 

Эмизе кызды баштады. 

Аңчылап жүрүп Акун хан, 

Ушул кызды тапканы, 

Атын койуп Айчүрөк, 

Асырап аны бакканы. 

Чынкожо, Толтой, Семетей, 

Талашып жүрүп Чүрөктү, 

Кыпкызыл кандын акканы, 

Акундун кызы Чүрөк, деп, 

Ар качан салат дүмөк, деп, 

Ошол кеп элдин айтканы. 

Кайра келсе Кайыпчал, 

Шукшур дөө келди асмандан. 

Эшиктен кирсе үйүнө, 

Катыны ыйлап какшанган, 

Күчүктү көрүп кансыз дөө, 

Кайыпчалдын үй ичин, 

Бардык жерин аңтарган. 

Ит тууду деп Шукшур дөө, 

Андан кийин баспаган. 

Кайыпчал деми сууду эле, 

Кайыпчалдын катыны, 

Төрөбөй жүрүп нечен жыл, 

Жана бирди тууду эле, 

Атын койгон Көкмончок, 

Чектен ашкан сулуу эле, 

Баштагы болгон иштерди,  

Кайып жандан укту эле. 

Бир тууганы Чүрөктү, 

Акун хандын кызы деп, 

Анык кабар укчу эле, 

Анткени менен Көкмончок, 

Ким алганын Чүрөктү, 

Андан кабар укчу эмес. 

Кайыпчал кызы Көкмончок, 

Көк көгүчкөн кеп кийип, 

Көп окуп сыйкыр жат билип, 

Кырк кыз алып  жанына, 

Тамаша кылып жүрүүчү, 

Пенде менен перинин, 

Аралашып баарына. 

Кеңколдогу Төрткөлгө, 

Жылында бир убак келүүчү, 

Башоонанын айында. 

Киши жокто келүүчү, 
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Киши жокто кетүүчү. 

Кебин таштап кыз болуп, 

Көлдү ойноп кечүүчү, 

Мезгилинде Көкмончок, 

Кеңколго келсе көлдү издеп, 

Мурункудай бош эмес, 

Жер кайнаган эл жүрөт. 

Тегеренип асманда, 

Туруп калды Көкмончок, 

Не жумуштур билем, деп, 

Так ошондой убакта, 

Семетейге Канчоро, 

Найза сайган кара ниет, 

Аркасынан бир киши, 

Чаап өтсө чыкыйга,, 

Жер тайанды жыгылып, 

Бардасы беттен ачылып, 

Каптады жерди нур чыгып. 

Ойуна алган Көкмончок, 

“Пенде менен периде, 

Барбаган менин жерим жок, 

Бул өңдөнгөн адамды, 

Мен көргөн жерим деги жок.” 

Башына арман муң түшүп, 

Каптап турган кызыл чок, 

Сыйкыр менен көз байлап, 

Семетейди көргөзбөй, 

Алып кеткен Көкмончок. 

Андан кийин калгандар: 

“Өлгөнүн киши көргөн жок, 

Көр казып аны көмгөн жок, 

Бей ажал өлбөйт Семетей, 

Батадан бүткөн бала” деп, 

Айтып жүргөн ошол кеп. 

Алып келип  Көкмончок, 

Ким экенин билдирбей, 

Багып жүргөн ошол чак, 

Кайыпчыга бир күнү, 

Ак шумкар келген баркылдап. 

Семетейди көргөндө, 

Колуна конгон жаркылдап, 

Бир күнү келип калыптыр, 

Ээр-токумчан буурул ат. 

Тил сүйлөбөс тел болгон, 

Кулак укпас кер болгон, 

Абакемди Көкмончок, 

Буурул атка мингизип, 

Күндүзү шумкар салдырып, 

Илбээсинди алдырып, 

Ушундайча турганы, 

Үч ай токсон күн болгон. 

Балта тийип чыкыйга, 

Найза кирип өпкөгө, 

Кош өпкөсү тешилген, 

Багып жатып Көкмончок, 

Араңдан зорго жетилген. 

Мээнин кабы жарылган, 

Жүрбөй каны уйуган, 
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Сүйлөбөй тили буулган, 

Айабастан иштетип, 

Канча түрдүү дарыдан, 

Арылган араң ириңден, 

Ириң жеп тамыр чириген, 

Ушундай түрдүү себептен, 

Тили кечир булдурап, 

Так келе албай чулдурап, 

Кулагын турган чер басып. 

Шар уга албай датташып, 

Канча жыл жатып күн көрбөй, 

Көзүн турган кал басып. 

Семетей алып кетүүгө, 

Кыздын баары барышты, 

Жетелеп алып кетээрге, 

Чылбырынан алышты. 

Чылбырынан кармаса, 

Тутам эмес  кучакка, 

Бата албайт чылбыр караса. 

Айдаса буурул былк этпейт, 

Чылбыры Гүлүс колунда, 

Тоо баскандай солк этпейт, 

Карадөө, Токой жардашып, 

Тирмейе тиктеп карашып, 

Абасы менен Гүлчоро, 

Көргөнгө көркөм жарашып, 

Тура турсун эрендер, 

Биз башкадан кабар алалык. 

Жалгызектин Акканат, 

Ачып канат ирмеген, 

Алдынан учуп чыга албас, 

Сагызган ийин чапкан ат. 

Акылы артык жаныбар, 

Көөдөнүн салып Сыргакка, 

Асманга чыгып бир паста, 

Коргондун көрүп караанын. 

Эки канат бүктөлүп, 

Түйүнчөк болуп түйүлүп, 

Канатынан куу чыгып, 

Шуулдаган үн чыгып. 

Куйруктан түтүн буу чыгып, 

Обону карай созулуп, 

Күүсүнө чыдап тура албай, 

Көөнөргөн дубал-тамдардын, 

Канчасы калды бузулуп, 

Коргондору бүт элге, 

Үйдө-эшикте олтурган, 

Талаа-түздө жүргөнгө, 

Доошу такыр угулуп. 

Жер солкулдап дүңкүлдөп, 

Там кыймылдап сүлкүлдөп, 

Жер чайкалат экен, деп. 

Баардык эл чыкты бүлкүлдөп. 

Кабарга келген Агийин, 

Коргондун конду кырына, 

Таманы жерге тийгенде, 

Ашыккансып уккун деп, 

Шаңшып ийди чынында, 
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Агийиндин келгенин, 

Сейтек көрүп алдында: 

Ак жолтой тууган абакем, 

Эмне үчүн бүркүтүн, 

Агытып ийди экен, деп, 

Агийинди абакем, 

Агытпады бекер, деп, 

Аңгычакты ар жактан, 

Каныкей келди эпеңдеп, 

Басып келди хан Бакай, 

Калтырап муун тепеңдеп, 

Желге ыргалып абаңдын, 

Кыл сакалы сеңселет, 

Теңселе басып Айчүрөк, 

Бу да келди энтелеп. 

Каныкей анда кеп айтат: 

- Айашым Бакай, - деп айтат, 

Мен түндө жатып түш көрдүм, 

Бир сүйкүмдүү иш көрдүм. 

Падышам Манас баатырдын, 

Коргонунун дарбаза, 

Коморулуп калыптыр, 

А дүйнө кеткен Алмамбет, 

Ошол оңдоп салыптыр, 

Баш босого аштоосу, 

Башка болуп калгандай, 

Айаш Бакай, оңдодуң, 

Килити чыкпай койгондо, 

Келип өзүм оңдодум. 

Кулпу салчу төңөлүк, 

Көзөөсүз туйук болуптур, 

Аны Кошой абабыз, 

Көзөөлүү кылып ойуптур, 

Жетпей кыска болгондо, 

Узатып Чүрөк чойуптур, 

Кара лөк кому жерде экен, 

Гүлүстөнүм комдоду, 

Сейитегим уктачу, 

Керебет алтын болгону. 

Сейитектин башына, 

Алп каракуш конгону. 

Бул түшүмө карасам, 

Семетейден бир кабар, 

Гүлүсүм таап алганбы? 

Байлап койсом өлөт, деп, 

Агийиндей шумкарды, 

Агытып кетип калганбы, 

Олуйанын үйүндө, 

Үч түлөгүн түлөгүн, 

Жаныбарым Агийин, 

Асмандап учуп бул жерге, 

Бирге кабар салганбы? 

Же болбосо бул менин, 

Ойлогонум жалганбы? 

Түндөгү түшүм чын болсо, 

Кулак түрүп туралы, 

Семетейден бир кабар, 

Ак жолтой Гүлүс кылабы? 
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Түшүмдүн көп ойлондум, 

Ай эсептеп күн санап, 

Эсебин алып болгомун, 

Төлгөгө чапкан Тайтору, 

Сейитекке келгенге, 

Он бир эле күн калды, 

Тайтору келген күндөрдө, 

Семетей келип калабы, 

Анда айтат Сейитек: 

- Асыл энем акылы, 

Аба энеден кем эмес, 

Айткан кеби энемдин, 

Жалган болгон деги эмес, 

Чын болот деген көп кеңеш. 

Койкүрөң минип жөнөйүн, 

Кай тарапка кетти экен, 

Гүл абамдын артынан, 

Изин кууп көрөйүн, 

Из чыгарып аныктап, 

Анан силерге кабар берейин. 

Анда Бакай муну айтат: 

- Эки айдын алдында, 

Мен бир белги көргөнмүн, 

Гүлчоро менен Сейитек, 

Каныкей менен Айчүрөк - 

Баарыңарды чогултуп, 

Бир айтсам деп жүргөмүн, 

Жашылдан күрмө жеңи жок, 

Жакасынын теңи жок, 

Аз жери бар, көбү жок, 

Сакалың кыса бир эли, 

Аң-таң болуп турганда, 

Күрмөңдү силкип кийгин, деп, 

Сакалын сылап көргүн, деп, 

Гүлүсүм айтып жиберди, 

Силкисем чапан бүтөлдү, 

Сыласам сакал жетилди, 

Ошондон бери карата, 

Жүзүн көрөм деп жүрдүм, 

Артык Семей жетимди. 

Айчүрөк айтат күбүрөп: 

- Жүрү, энеке, жүрү, - деп, 

Асмандагы тийген ай, 

Түндө кирди койнума, 

Кармап алдым колума, 

Семетей болбой ким болот? 

Кечигип калсак бара албай, 

Балаңдын көөнү кир болот. 

Кечигип булар калганда, 

Жаныбарым Агийин, 

Канатын күнгө каккылап, 

Куйругун жерге чапкылап, 

Кайыпчы жакты бетке алып, 

Учкалы калды койкоңдоп. 

Аңгычакты Айчүрөк, 

Сейитекке айтат кеп: 

- Акжал менен Сүтбозду, 

Чоң атаң менен энеңе, 
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Токутуп келгин белендеп. 

Канатым бар учармын, 

Асман менен сызамын, 

Антип кетип калганда, 

Эрежесин кыргыздын, 

Мен Айчүрөк бузармын, 

Улуулар калса аркада, 

Учсам Чүрөк алдыда, 

Уйатына калармын, 

Аркаңдан, балам, салпылдап, 

Ээрчип учуп багайын. 

Менин атам эле, деп, 

Алдына барба энтелеп, 

Көзү тийет атаңдын. 

Тигилип калса бек тиктеп. 

Алтын чырай нур бети, 

Бүтүн кылым элде жок, 

Атаң Семей келбети, 

Төгүлүп жерге тамчудай, 

Бетинен жааган бермети. 

Жүзүмдү киши көрөт, деп, 

Башынан барда албаган, 

Кишиге көзүм тийет, деп, 

Сарапча көздөн албаган, 

Кузуруна каласың, 

Булардан мурда сен барсаң. 

Ошол кезде карасаң, 

Койколоңдоп Агийин, 

Канат жүнүн тараган, 

Салаңдап каты көрүндү, 

Мойнуна асып байлаган, 

Сейитек катты алыптыр, 

Ачып окуй салыптыр: 

Абакемди Кара дөө, 

Кайыпчыда тапты, - деп, 

Жиберген Токой айтты, - деп, 

Бурулбастан кеттим,-деп, 

Олуйа абам, энекем, 

Сейитек иним, жеңекем, 

Аркамдан төртөөң жеткин, - деп, 

Калган элге туйгузба, 

Ачык эмес кепти” деп, 

Каттан угуп кабарды, 

Карап булар турбады. 

Ак жал минип абакең 

Сүтбоз менен энекең, 

Койкүрөң менен Сейтек, 

Ак куу болуп Айчүрөк, 

Күн-түнү жок желиптир, 

Кайыпчы жете келиптир, 

Арстан Гүлүс караса, 

Абакең келет шалкылдап, 

Ак сакалы жаркылдап, 

Каныкей келет каркылдап, 

Эмчек сүтү тамчылап. 

Сейитек келет караса, 

Койкүрөң менен койгулап, 

Айчүрөк келет кубулуп, 
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Күн чагылып канаты, 

Асмандын бети нур толуп. 

Алар менен иши жок, 

Абаң Семей баатырдын, 

Айткан кеби бул болуп: 

- Суптардын суусу куйулса, 

Ачылар беле кулагым, 

Көзүмө андан сыйпаса, 

Көрөр беле көздөрүм. 

Суптарынын суусу деп, 

Каныкей сүтүн эстеймин. 

Кой марек болуп сыдырса, 

Жумшайт беле тилдерим, 

Суйсалдын мээри табылса, 

Кирет беле күчтөрүм, 

Үнүңдөн кылам бодолго, 

Сен окшойсуң Гүлүстөнүм... 

Токтоно албай Гүлчоро, 

Абаке келди зор Бакай, 

Энекем келди Каныкей, 

Аташкан келди Айчүрөк, 

Уулуң келди Сейитек, 

Көрүшкүнүң абаке, 

Кол кармашып бир-бирлеп. 

Гүлчоронун айтканын, 

Укпай калды бир жери, 

Гүлүстөнгө Семейдин, 

Мына бул болду бир кеби: 

- Сен Гүлчоро, кайра тарт, 

Каныкей менен Бакайга айт, 

Мага дабаа болчуну, 

Элден сурап издеп тап. 

- Макул болот абаке, 

Мен табайын эми эле. 

Аңгычакты болбостон, 

Алдында Бакай, Каныкей, 

Артында Чүрөк, Семетей, 

Булар жетип келди эле. 

Бакайга карап Гүлчоро: 

-Абамды бекер кыйнабай, 

Көз жашын төгүп ыйлабай, 

Кайратты мыктап кылгыла, 

Кепти менден уккула, 

Эр Гүлүстөн мындай деп, 

Семетейдин айтканын, 

Баарын айтып жиберет. 

Карыйа Бакай карк этип, 

Жез комуздай шаңк этип: 

- Андай болсо Гүлүсүм, 

Ой, Каныкей айашым, 

Кереметтүү киши элең, 

Келээр чакта иштерди, 

Канча жылда келээрин, 

Учур чакта билчү элең. 

Сакталган сүтүң бар беле? 

Кулагына куйалы, 

Көзүнө сыйпап багалы. 

Кой марек болуп сыдырса, 
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Жумшаар беле тилим, деп, 

Айткан экен кабылан, 

Кой марек кайдан табылар? 

Алмамбет уулу Гүлүстүн, 

Акылы артык, көөнү ак, 

Андан кеңеш кутулбас, 

Гүлчоро айтат ошондо: 

- Айланайын, абаке, 

Кыл мурутуң сеники, 

Кой маректен кем эмес, 

Суйсалдын мээри дегенге, 

Суйсалдан өөдө көрөмүн, 

Айчүрөк сындуу жеңемди, 

Сейтек басса бооруна, 

Күч-кубаты толбойбу, 

Жеңем менен Сейитек, 

Суйсалчалык болбойбу? 

Аңгычакты Каныкей: 

- Канчоро эмген эмчектин, 

Кан чыккандан азырга, 

Сүтү катып калганы, 

Байатадан балкылдап, 

Эмчегим ийип баратат, 

Канчоро эмген сол жагы. 

Ашыгып Гүлүс кеп айтты: 

- Андай болсо, энеке, 

Кулагына тамызгын, 

Колуңду тосуп жеңеке, 

Көзүнө сыйпап агызгын. 

Кайран жеңе Чүрөктө, 

Момунжан берген дарыдан, 

Ажал жетип кетпесе, 

Башкага дабаа табылган, 

Отуз жыл каткан шириге, 

Тийгизип койсо жумшаткан, 

Дары-дарман баары бар. 

Кырк жыл болуп дат баскан. 

Сыйпап койсо күмүшкө, 

Аппак кылып агарткан. 

Сүткө кошуп Айчүрөк, 

Как ушундай дарыдан, 

Кулагына тамызып, 

Көзгө сыйпап жиберип, 

Сулумсур деген жоолук бар, 

Артына аарчып имерип, 

Аңгыча Бакай абаңыз, 

Кыл мурутун сылады, 

Сылап кайра тарткыча, 

Бир мурут чыга калганы. 

Муунумдун тилин сыдыр, деп, 

Бакай айта салганы, 

Алмак тургай Айчүрөк, 

Кетенчиктеп жүгүнүп, 

Жерге олтура калганы, 

Алмамбет уулу Гүлчоро, 

Сүйүнүп жашы токтобой, 

Эр Бакайдан алганы. 

- Оозуңду ач абаке, 
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Кой мааректи таптым. - деп, 

Гүлүсүң айта салганы. 

Тилин сунду булайтып, 

Жети сапар Гүлчоро, 

Семетейдин сыдырды, 

Кызыл тилин чубалтып. 

Ошол кезде Семеңдин, 

Кулактары шырылдап, 

Чымын кирип  алгандай, 

Чың-чың этип чыңылдап, 

Көзүнүн жээги ачышып, 

Тилинин түбү кычышып, 

Эт жүрөгү элбиреп, 

Бүткөн бойу мемиреп, 

Чолпондой көзү жарк этип, 

Кулагы угуп шарк этип, 

Асманды тиктеп көз бардап, 

Жерди карап алаңдап, 

Амансыңбы, аба, деп, 

Зор Бакайды кучактап, 

-Салмагым көөхар экен де, 

Саадагым кырк кез экен де, 

Арстан Манас барында, 

Ошол кезде өлбөдүм, 

Же өзүң аман барыңда, 

Ошол кезде өлбөдүм, 

Канчоро иттин тушунда, 

Көрбөгөндү көрбөмүн! 

Каңгырап Бакай ыйлады, 

Калдырап таштар кулады, 

Анда Семей муну айтат: 

- Кой, абаке, ыйлаба, 

Асыл жанды кыйнаба, 

Баатыр сендей болобу? 

Баласы аман табылган, 

Ыйласа жакшы болобу, 

Каныкейди Семетей, 

Сагынган экен ченебей, 

Төшүнө башын койгону, 

Мемиреп жаны жай алып, 

Куш уйку салып ойгонду. 

Зор Бакайды жалт карап. 

Каныкейди пааналап, 

Айчүрөк турду кылчаңдап. 

Сейитекти Семетей, 

Мына бу бала ким, деди, 

Эр Гүлүстөн ошондо, 

Жоопту мындай жиберди: 

- Сен кайып болдуң абаке, 

Мен кайып болдум ал жерде, 

Өзүңө маалым ашкере, 

Ошол жылы жеңемдин, 

Бойунда калган бала эле, 

Азап менен туулду, 

Ат койбой үч жыл бул турду. 

Балаңдын аты Сейитек, 

Кызыр койгон атты, - деп, 

Он экиге чыкканда, 
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Таласты кайта тапты, деп, 

Чачылып кеткен кыргызды, 

Чогултуп кайра бакты,-деп, 

Көзүң тийип кетээр,-деп, 

Эр Гүлчоро моминтип, 

Кучактап уулун алганда, 

Көзүнө жоолук басты эле, 

Эзилип бойу абаңдын, 

Сызып тери акты эле. 

Капкачанкы каткан тер, 

Баары бойдон тарады, 

Нечен жылдык болгон күч, 

Бойуна келип жыйналды, 

Койо берип баланы, 

Айчүрөктү карады. 

Түрө тиктеп Айчүрөк, 

Көзүнүн жашы кылгырып, 

Семетей менен Чүрөктүн, 

Турушуна  окшошуп, 

Себелеп жамгыр жыбылжып, 

Жел жүрбөй дымып токтолуп, 

Жердин бети чок болуп, 

Тиктеп турган Семетей, 

Бут солбуду козголуп, 

Хан Бакайды кыйырда, 

Айчүрөк күлдү оштонуп. 

Сүйкүм жел жүрүп зыркырап, 

Булуттун баары чачылды, 

Сепсеркелеп жааган күн, 

Бир демде кайра ачылды. 

Жан-жаныбар тура албай, 

Үн салышты чуркурап, 

Камыштын башы куулдап, 

Жыгачтын баары шуулдап, 

Кыздар комуз каккандай, 

Тоо жаңырып зыңылдап, 

Суу бойуна тоңгон муз, 

Эрип кетти жымылдап, 

Согум айы болгон кез, 

Көк көрүндү жымырап, 

Чээнге кирген курт калбай, 

Чуркап жүрөт кыбырап, 

Боордо борпоң таш калбай, 

Баары түштү дыбырап. 

Толгоно түшүп Семетей, 

Гүлчорону кучактап. 

Айтып жатты буларды, 

Көзүнүн жашы бурчактап: 

- Тар курсакта жатпадык, 

Талашып эмчек татканбыз, 

Каныкей сүтүн актадың, 

Кайаша мага айтпадың, 

Өлүмгө сынап жумшадым, 

Башыңды кайра тартпадың. 

Он экиге чыга элек, 

Он бир жарым жашыңда, 

Үркөнчтөн чалгын чалганың, 

Толтойду жерге жаздадың, 
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Чынкожону атканың, 

Кайра айттың деп абама, 

Көкчөнүн уулу Үмүтөй, 

Башын кесип таштадың, 

Жашың кырктан ашканда, 

Он эки жыл азапты, 

Опсуз катуу тартканың. 

Коңурбай келип Таласка, 

Отуз эки алп басты, 

Коркуп андан качпадың, 

Кечилдин ханы Коңурбай, 

Кесип башын сен алдың, 

Бейжинде өлгөн бектердин, 

Баарынын кегин бир алдың. 

Атама атаң эмчектеш, 

Өзүмө өзүң эмчектеш, 

Сүт эмишкен, антташкан, 

Тууган бүтпөс, дос бүтпөс. 

(Кары-жашы аралаш, 

Карап турат баарысы, 

Гүлчорону кучактап, 

Гүлүстөн, абаң Семетей, 

Көзүнөн кетет мончок жаш) 

Тууганга чыгат тууган кас, 

Карынын кебин албаган, 

Жакшы болбойт ошол жаш, 

Жыгылганым билемин, 

Эми көрдүм силерди, 

Орто жерде кандай иш, 

Не болгонун билбеймин, 

Түш көргөндөй элестейм, 

Акшумкар алып колума, 

Тайбуурул минип жүргөнүм, 

Бир кыз жүрдү аралаш, 

Айчүрөк деген күмөнүм. 

Семетей айтып жатканда, 

Аңдып турган Көкмончок, 

Ашкере билди ошондо: 

“Бул Манастын уулу Семетей, 

Мени менен бир тууган, 

Тиги Айчүрөк экен,- деп, 

Бүгүн болду ашкере, 

Кайыпчал атам айткан кеп, 

Сүттөн ишим ак эле, 

Эл айыңдап жүрбөсүн, 

Эжесинен Көкмончок, 

Эр талашып жүрөт, деп, 

Жүргүн, кыздар, жүргүн” дейт, 

Айчүрөккө билгизбей, 

Түк кишиге туйгузбай, 

Көйкапка кирип кеткен дейт. 

Кеткен кыз менен иши жок, 

Гүлчорону кучактап, 

Семетей ичи кызыл чок. 

- Аттанып чыксам акжолтой, 

Аркамда жүрсөң  сан колдой, 

Эмишкен эмчек тууганым, 

Өрнөккө чабаар бууданым, 
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Жоого салаар балбаным, 

Беттешкенде алганым, 

Берекелүү бек айбат, 

Белдүү Гүлүс арстаным. 

Ак калпак кыргыз элиме, 

Меникинен сеники, 

Көбүрөөк өттү эмгегиң. 

Үзөңгү бутта, бак башта, 

Жан уйада турганда, 

Угуп турсун Сейитек, 

Күбө болсун зор Бакай, 

Билгини сага бергеним. 

Билип баатыр, иш кылсаң, 

Кубанычка батамын, 

Билбей кокус иш кылсаң, 

Билбедим деп айтпаймын, 

Бар билгини сен алгын, 

Сейитек болсун каралдың, 

Жайын айтып угузгун,, 

Канчоро деген айбандын, 

Атасы Чубак шер экен, 

Атам менен тең экен, 

Сен экөөбүз кептенип, 

Бирге өскөн кеп экен... 

Семетей айтып жатканда, 

Бакай баатыр баркылдап: 

- Кой, Семетей, кеп кылба, 

Курусун жүзү каапырдын! 

Темирхандан келгенде, 

Тилин албай энеңдин, 

Көбөшкө өзүң аттырдың. 

Абаң Бакай, Каныкей, 

Алганың Чүрөк мынаке, 

Барбагын деп күмбөзгө, 

Баарыбыз айтсак болбодуң, 

Бүгүн билип  турасың, 

Канчалык иштин болгонун. 

Сагынгандыр, Семетей, 

Сен окуган куранды, 

Кабылан Манас жан досум. 

Бачымыраак баралы, 

Кабарсыз калды калың эл, 

Бизди издеп ар кайдан, 

Упурак болуп калабы? 

Ушуну менен кеп калды, 

Кара дөөнү кошо алып, 

Таласты карай аттанды. 

Бурулбастан түз басып, 

Кеңколго жетти жанашып, 

Кай кеткенин биле албай, 

Хан Сейитек, Гүлүс жок, 

Каныкей, Бакай, Чүрөк жок, 

Элдер турган карашып, 

Эмне дээрин биле албай, 

Акылынан адашып. 

Токойду бачым бар, деди, 

Коргонго кабар сал, деди, 

Семетей келди деп айтып, 
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Айкөл шердин күмбөзгө, 

Баштап келе кал, деди, 

Токойго кабар салыптыр. 

Сандалып турган калың журт, 

Сапырылып барыптыр. 

Манастап ураан чакырып. 

Бабедин деп бакырып. 

Колунда барлар тура албай, 

Семетейдин алдына, 

Кунан байге чаптырып, 

Күмбөздү тайып түлөөгө, 

Коондой бээни жардырып, 

Ак бозунан алдырып, 

Ай тамактап чалдырып, 

Кемегесин каздырып, 

Көп казанды астырып, 

Калбай кыргыз көп келди, 

Кара курттай кыжылдап, 

Бар казанда май кайнап. 

Үстү ачылбай быжылдап, 

Куран окуп молдолор, 

Үн салышып кожулдап, 

Кеп салышкан андан көп, 

Топ-топ болуп божулдап, 

Күмбөздүн келип оозуна, 

Каныкей, Бакай, Семетей, 

Хан Сейтек, Гүлүстөн, 

Катар бешөө олтурат. 

Алтындан кылган чоң сөйкө, 

Акыректе жаркылдап, 

Он эки буттуу чоң чачпак, 

Аркасында шаркылдап, 

Түймөсү жакут, кохар таш, 

Көз уйалып жалтылдап, 

Айчүрөк жеңең ал турат, 

Үй мүйүз тартып карашып, 

Ак калпак кыргыз эл турат, 

Кыз-келин күлүп шыңкылдап, 

Айлана басып тосоттоп, 

Боз улан турат кылкылдап, 

Кара сууда балыктар. 

Шалак-шулак жалтылдап, 

Сууну бойлоп кундуздар, 

Сүзүп барат кылкылдап. 

Каздар учуп каркылдап, 

Өрдөк, чүрөк шарпылдап, 

Алп кара куш баш болуп, 

Канаттуу калбай келгенби, 

Күн жүзүн бербей калкылдап. 

Керүүдө төөлөр дардайып, 

Адырда кулжа калдайып, 

Бугулар чыгып токойдон, 

Мүйүздөрү тарбайып; 

Бой жасап тоолор зымырап, 

Адырда малдар жыбырап, 

Жан-жаныбар быжырап, 

Тирүүнүн баары кыбырап; 

Мен каламбы дегенсип, 
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Жалбырактар дырылдап, 

Тескейдеги карагай, 

Бойун созуп карашып, 

Тал менен кайың бой жасап, 

Карагайга жанашып, 

Четин менен табылгы, 

Кыпкызыл болуп жарашып, 

Саргарган чөптөр ыргалып, 

Кеңкол ата, чоң Талас, 

Кадимкидей түрдөнүп, 

Береке кирди тоо-ташка, 

Баштакыдай сүрдөнүп. 

Күмбөздөн доош үн чыгып. 

Көрүнөө болуп нишарат, 

Ордого келди дүрбөшүп. 

Ат жетээр жерде жан калбай, 

Келип-кетип топтошуп, 

Семетей менен көрүшүп, 

Эсен-соосун билишип, 

Кыргыздар жетти жыргалга, 

Мурункуга окшошуп. 

Муну мындай таштайлы, 

Тайторуга таарынган, 

Сарыбайдын кыргызга, 

Дүмөгүнөн баштайлы. 

САРЫБАЙДЫН КЫРГЫЗГА ДҮМӨК САЛЫШЫ 

Далай жыл өтүп кетиптир, 

Тайтору бербейт мага, деп, 

Кекери калган ичинде, 

Байагы Сартбай нетиптир? 

Бир аз сабыр кылыңар, 

Аңгеме болоор мунуңар, 

Сартбайдын жагын угуңар, 

Маңгыт, маңгул бир тууган, 

Кара калпак, түркмөндү, 

Ээлеп маңгыт эл турган, 

Бадыкүл деп эр тууган, 

Элге салган чуулган, 

Коросон, Кыйба, Жедигер, 

Мисир, Багдат, Урумга, 

Койбой малын кууп алган, 

Малы тургай батышта, 

Арысы түштүк  жагына, 

Сулуу кыз койбой жыйнаган. 

Аз келгенсип анысы. 

Кара калпак Карманап - 

Айкөл Манас жездеси, 

Күндө чаап кыйнаган. 

Калча, жүржүт, жуданы, 

Тажик, түркмөн - булары, 

Башайры ээлеп кулданды. 

Бул кордукка чыдабай, 

Манаска ыйлап эл барды, 

Теңдикке келбей Бадыкүл, 

Эрдемсип болбой кектешип, 
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Манастан өлүп калганы, 

Бойунда калган болуучу, 

Бадыкүлдүн алганы, 

Жалгыз көздүү бала экен, 

Басташпайт киши буга, деп, 

Мадыкүл атка конуптур, 

Чоңойгондо  Бадыкүл, 

Опсуз балбан болуптур, 

Атасынан бешбетер, 

Бет алган жакты соруптур, 

Пендеден башка чоңойуп, 

Тең жаткандай катын жок, 

Жалаң бойдок болуптур. 

Ким көрсүн мындай капырды, 

Карманап алган Кардыгач, 

Мага теңдеш ошол, деп, 

Койнундагы катынын, 

Маа берсин деп айттырды. 

Карманап бойу бир дөбө, 

Иниси бар Карадөө, 

Теңдешип көрүп ал келбей, 

Семетейге чаптырды, 

Семетей барып Таластан, 

Бадыкүлдү кулатып, 

Карманап тургай ар жаккы, 

Кулданып эки уруу, - 

Бараң менен Шаңкайды, 

Аларды кошуп куткарды. 

Как ушундан бир бала, 

Сартбай атын койуптур, 

Чоңойуп бойго толуптур, 

Атасынан артылып, 

Батыш менен түштүктү, 

Баарын бирдей соруптур, 

Баш көтөртпөй койуптур. 

Өз элине Сарыбай, 

Башка элге кутургур - 

Эки атка конуптур, 

Дүйнөгө дайын болуптур. 

Тайторуну суратып, 

Сейитектен ала албай, 

Түбүн түрүп кеп угуп, 

Семетей келди деп угуп, 

Жоготойун барып деп, 

Жетимиш миң кол айдап, 

Жүрдү капыр удургуп. 

Кутубайдын Кара дөө, 

Жедигердин ханы эле, 

Жол чардап батыш түштүктөн, 

Жанжүрбөстүн  чөлүндө, 

Калды буга жолугуп. 

Кутубайдын Кара дөө, 

Токойу бар жанында, 

Аттан түшүп олтурду, 

Бир дөбөдө өзү жөө. 

Турнабай алып колуна, 

Көз жиберип караса, 

Түштүктө жаткан томсоруп, 
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Жанжүрбөстүн кумуна, 

Кудай бетин салбасын. 

Кара жер аны майласын! 

Топуракка толтуруп, 

Көк менен жердин арасын, 

Бурулуп чыккан чаң келет, 

Селдей каптап кол келет. 

Туулга кийбей малакай, 

Күрөөкө кийбей чапанчан, 

Сур ат минген эр келет, 

Жүрүшүн байкап караса. 

Бүткүл дүйнө кылымды, 

Кетүүчүдөй тебелеп! 

Жетимиш желек туу кармап, 

Жетимиш миң кол айдап, 

Кайдан келген адам, деп, 

Кайсы жакка барат, деп, 

Карап турду көз жайнап: 

“Келээр киши жок эле, 

Кангайдын Жаңгыр калдайы, 

Күйүп турган чок эле, 

Кийими башка, түр башка, 

Кангайдын эли деги эмес, 

Аты башка, тон башка, 

Жанжүрбөс чөлү жол башка, 

Бир мүшкүл жумуш болгонбу, 

Алмадай болгон бул башка? 

Кайсы түрдө эл болсо, 

Душман болсо, дос болсо, 

Алдынан тосо барайын, 

Издеп келген дос болсо, 

Учурашып жанайын, 

Кекенип келген жоо болсо, 

Салгылашып багайын, 

Талпагын ташка керейин, 

Тартынбай туруп өлөйүн” 

Деп ошентип Кара дөө: 

- Жанымда Токой жолдошум, 

Ар качан бирге сен болдуң, 

Кайыпчы мага ак жолтой, 

Аң уулап жүрүп адырда, 

Семетейге кез болдум. 

Бүгүн келип бул жерге, 

Тушугуп турам көп элге. 

Издеп келген достонбу, 

Жарылып жүрөк кеткенге? 

Же кездешип келген жоодонбу, 

Жекме- жек чапан чечкенге? 

Адам ашкыс бел окшойт, 

Агымы катуу сел окшойт, 

Үй токтоткус  жел окшойт, 

Карааны башка көрүнөт, 

Кайраты бар эр окшойт. 

Индистан, Ооган, Испандан, 

Каш кайтараар калбаган, 

Бир аз күмөн кыламын. 

Мисир менен Багдаттан. 

Батыштан келбейт бул жерге, 
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Орус хан бизге бир эле, 

Мадыкүлдүн  Сартбайы, 

Тайторуну суратса, 

Сейитек бербей койду эле. 

Келдиби ошол аттанып, 

Чекесинен чабайын. 

Жедигерге чаң салып, 

Бөлөйүн деп кыргызды, 

Бир четине таратып? 

Карап тур, Токой, коркпогун, 

Жатсаң-турсаң бир болгун, 

Айрылып менден калганда, 

Дегеле жакшы болбойсуң. 

Кара дөө баатыр жөнөдү, 

Чаңчыкпас атын такымдап, 

Кирип келди Кара дөө , 

Келаткан элге жакындап, 

Алдында минген Чаңчыкпас, 

Төрт айагы такылдап. 

Кайраты артык Карадөө, 

Чукул кирип келгенде, 

Кең көкүрөк, кууш айак, 

Жалайак ооз кир кабак, 

Чолок ээк, дөң маңдай, 

Каржиликтен булчуңу, 

Жүгүрүп жүргөн баладай, 

Мойну жоон букуйуп, 

Кысыр эмди танадай, 

Жамынган темир тону жок, 

Жалтанып калаар пейли жок, 

Аккаңгы ээр алтын каш, 

Мингени тоодой чоң сур ат, 

Ошончо элден бөлүнүп, 

Четке чыгып келатат. 

Кара дөөгө кез болуп, 

Тура калды токтолуп, 

Кара дөө байкап караса, 

Көзү жалын от болуп, 

Жеткен жерде сүйлөндү: 

- Жалгыз жүргөн ким? - деди, 

Жанжүрбөстүн чекесин, 

Бойлоп жүргөн ким? - деди, 

Эркин басып далдайып, 

Ойноп жүргөн ким? - деди. 

Жаны ачып Кара дөө, 

Жаман айтып жиберди: 

- Жанжүрбөстүн чекесин, 

Ак калпак кыргыз ээледи, 

Кайыпчынын адырга, 

Кайберен карап келгемин! 

Ким болосуң сен өзүң? 

Кайсы жерден келесиң? 

Атыңыз ким? Элиң ким? 

Дайынын айткын жериңин! 

- Менин атым эр Сартбай, 

Сен сурайсың тил тартпай! 

Сарыбай деп которгон, 

Калтаарып элдер айта албай! 
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Батыштын эли басташты, 

Баш көтөргөн немеси, 

Жер кучактап таш капты. 

Кайрат кылды канчасы, 

Айбат кылды мынчасы, 

Ушаланып жоголду, 

Упурак болуп барчасы. 

Кабарын уктум укмуштап, 

Кыргыздан чыккан Манасты, 

Калмактан тартып алыптыр, 

Азыркы жери Таласты. 

Чоң атамды сойуптур, 

Катынын жесир койуптур, 

Атамдын аты Мадыкүл, 

Жалгыз көз атка конуптур, 

Манастын уулу Семетей, 

Атамды аймап соруптур, 

Кардыгач берген чоң тойдо, 

Тайторуну суратсам, 

Сейтеги бербей койуптур, 

Ушул бүгүн ойлосом, 

Кыргыздын шиши толуптур! 

Башка баардык элдерге, 

Ажыдаар кыргыз болуптур! 

Калганга азап салбаймын, 

Таласка барбай калбаймын! 

Манастын укум-тукумун, 

Жээни менен тайыны, 

Жерге жээги – баарыны, 

Бирин койбой жалмайыт! 

Коргонун бузуп кулатып. 

Кыргыздын элин чуулатып, 

Катын-кызын олжо алып, 

Жаш балдарын ыйлатып, 

Калганын айдап чубатып, 

Кызыл муштум балдарын, 

Кырчынга тизип аспасам, 

Кызыл ээк карысын, 

Кылыч менен чаппасам, 

Бооз катынын жарбасам, 

Кылгылыкты кылбасам! 

Кымызына суу куйуп, 

Унуткус бир иш кылып, 

Уугун учтап шиш кылып, 

Унун күлдөй сапырып, 

Сыймыгын баштан качырып, 

Ушундай  кылып тынбасам! 

Куйуктуруп Кулунуң, 

Кууп алып жылкыңды, 

Кумардан минтип чыкпасам! 

Кутурган иттей арсылдап, 

Оозунан көбүк чачылып, 

Кычырап тиши карсылдап, 

Каарынан капыр чочконун, 

Кара жер турат картылдап, 

Көрүнүп күрөө тамыры, 

Чоң бакандай лакылдап, 

Оозуна келген кепти айтты, 
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Кирген суудай шапылдап, 

Угуп туруп Кара дөө, 

Тура алган жок ал чыдап: 

-Ажылдаган бадырек! 

Жалганда жалгыз менмин деп, 

Ойлонбой сүйлөп бокту жеп, 

Ээсиз кыргыз эл эмес, 

Кылымдан баары чогулса, 

Кыргыздан чыккан Сейитек Кыйышып калар эр эмес, 

Семетей менен Гүлүстү, 

Коңурбай менен  Нескара, 

Жеңе алган жок сен эмес! 

Ата – бала – эки атаң, 

Катар өлгөн кыргыздан, 

Каның суудай төгүлөт, 

Эми оолуккан бойдон сен барсаң! 

Мен да кыргыз элимин, 

Ошо кыргыздан чыккан эримин, 

Атымды уксаң Кара дөө, 

Баш кишиси боломун, 

Жетисуу толгон  жедигер - 

Бир уруу кыргыз элинин. 

Ажалың тартып келипсиң, 

Жеткирбей сени Таласка, 

Кадемиңди катырып, 

Кара жерге тапшырып, 

Жер жайнаган колуду, 

Олжо кылып алайын, 

Кутургурду сайдым деп, 

Сүйүнчүлөп барайын! 

 Деп ошентип Кара дөө, 

Каардуу үнүн чыгарды. 

Кутургур карап турбады, 

Качырып найза урганды, 

Камбыл баатыр кара дөө, 

Найзасын кагып таштады, 

Как бөйрөктүн тушуна,  

Найзаны катуу муштады. 

Жалтыр ташка тийгендей, 

Найзасы  каңгып чыкканы. 

Тоосур менен Кутургур, 

Кебелбейт да, кенебейт, 

Кара дөөнүн найзасын, 

Бит чакканча элебейт, 

Кудай урсан кутургур, 

Бучкагына теңебейт. 

Муну көрүп Кара дөө, 

Катуу арданып кайран дөө, 

Заарын салып жыландай, 

Бөйөн менен чайандай, 

Аманат жанды айабай, 

Кызыл жанды Кара дөө, 

Кылга байлап таштады, 

Кыйын уруш баштады. 

Оң айланып сол болуп, 

Ойлогону бул болуп, 

Сырты калың өткүр миз, 

Сомдоп соккон ай балта, 
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Балтаны алып кемерден: 

“Чаптырбай койсоң билбейим, 

Чаптырып салсаң, Кутургур, 

Кара жерге киргизем, 

Кактабай каның ичпесем, 

Соогага алып сур атты, 

Сейитекке жетпесем!” 

Кара дөөлөп акырып, 

Өзүнү атын чакырып, 

Оро-пара маңдайдан, 

Үзөңгүгө тамандап, 

Чокуга чаап жиберди, 

Ээрдин тиштеп жалаңдап, 

Чак деп үнү угулуп, 

Башы кетип капкайда, 

Балтанын сабы суурулду. 

Башын сыйпап койгон жок, 

Жалганда мындай балбан жок, 

Коргошун менен колодон, 

Эритип туруп куйдурган, 

Чоң  казандай Чойунбаш, 

Опколжуп келип урганда, 

Омурулуп кетүүчү, 

Нечен сеңир урчук таш. 

Эпсиз баатыр кара дөө, 

Эсит жанга күч келди, 

Чокмор менен кош колдоп, 

Жана тартып жиберди. 

Чокмор тийип дүп этип, 

Эңкейе түшүп шылк этип, 

Ээрдин тиштеп алайын, 

Койго тийчү бөрүдөй, 

Эки жагын каранып, 

Уйдай мурдун жаланып, 

Кара дөөгө Кутургур, 

Жаман тийди жан ачып. 

Найзасын сайып мылтыгын, 

Көгүчкөндөй Кутургур, 

Кара дөөнү ыргытып, 

Найзанын учу жеткенде, 

Чаң чыкпастын үстүнөн, 

Калпактай ыргып кеткенде, 

Копкунуң, деп коборуп: 

- Армандуу болбой атка мин, 

Мыкты болсоң эми кир! 

Найза учуна илбесем, 

Сейтектин шаарына, 

Көтөргөн бойдон кирбесем, 

Кутургур атым бекер! – деп, 

Тиктеп турду кекерлеп. 

Жанын айап калган жок, 

Чаң чыкпас минип тепеңдеп, 

Кутургурга Кара дөө, 

Жана тийди бекемдеп. 

Кутургур жайы ал экен, 

Сөөгү туташ жан экен, 

Аты менен бурулуп, 

Оңдонуп алып сайбаса, 
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Шапа-шупа, оң-солго, 

Толгонбос жайы бар экен. 

Билип алып Кара дөө, 

Ылачындай имерип, 

Тийип-чыгып кайран дөө, 

Чокуга жетсе чокморлоп, 

Жүндөй сабап  токмоктоп, 

Капталга келсе найзалап, 

Кетемин деп ойлонот, 

Кабыргасын талкалап. 

Ай караңгы болгунча, 

Айабастан салышты, 

Андан кийин бул экөө, 

Арттарына жанышты, 

Жайылданып кутургур, 

Наар албай жатышы, 

Жанындагы токойго, 

Кара дөөнүн айтышы: 

-Мен кара дөө сен токой, 

Эми биз кылар иш ошондой. 

Көзүң көрүп сен турдуң, 

Көп күчүмдү жумшадым, 

Кутургур койду тоготпой. 

Алдыңда минген кержектин – 

Аттын жайын билерсиң, 

Аттанып жолго кирерсиң, 

Таласка барып талыкпай, 

Көкжал баатыр Сейтекке, 

Кабар кылып ийерсиң. 

Мадыкүл уулу Кутургур, 

Жанжурбөскө келди, де, 

Кастарлап келген кеп экен, 

Кең таласка келмекке, 

Колунан келсе бадырек, 

Кыргыздын элин бөлмөккө, 

Кутубайдын Кара дөө, 

Карсылдашып көрдү, де, 

Ар канча кылса кайратты, 

Тоготпой аны койду, де, 

Чапса кылыч кеспеген, 

Сайса найза тешпеген, 

Балтанын мизи батпаган, 

Чокмордун күчү жетпеген, 

Денеси бекем таштан, де. 

Атынын көрдүм бар жайын, 

Адырга келсе сайышып, 

Айанбастан салышып, 

Алдынан тосуп алышып, 

Көп амалды кылайын, 

Жоокалатып турайын. 

Жоо келди көрдүң далбактап, 

Эки путу салбактап 

Койо берсек бу жерден, 

Таласка шыдыр барбайбы, 

Уктап жаткан тынч элге, 

Жуушап жаткан көп малга, 

Төрдө олтурган чалдарга, 

Жылаңач көтөн балдарга, 
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Чоң мүшкүлдү салбайбы. 

Айтып баргын баатырга, 

Мен Кара дөө сөздөрүм, 

Сен көргөнсүң, токойум, 

Тамчы суу жок чөлдөрүн, 

Туйуктап койчу көлдөрүн, 

Ат чалыкчу белдерин, 

Жол табалбай калычу, 

Түнт токойлуу черлерин. 

Жетип кабар бергин, - деп, 

Сегиз күндө келгин, - деп, 

Кара дөө аны жөнөттү, - 

Сегиз күнү салышып, 

Чыдаштык кылар эрмин, - деп. 

Кара дөөдөн кеп алып, 

Кержекти минип аттанып, 

Токой жөнөп алыптыр, 

Түн уйкусун бөлүптүр, 

 Күн тынымды койуптур, 

Бешинчи күн дегенде, 

Жеткен жери токойдун, 

Кең кол ата болуптур. 

Коргонго барып ал Токой, 

Гүлүстөнгө кез болуп, 

Келгенин айтып билгизди, 

Семетейдин үсүтүнө, 

Гүлчоро баштап киргизди. 

Сейтек анда үйдө жок, 

Гүлнарды ээрчитип, 

Урумга кеткен болучу, 

Кара дөөнүн кептерин, 

Баарын айтты калтырбай, 

Кутургурдун эрдигин, 

Жайын айтты жашырбай, 

Өөдө сүйлөп оргутуп, 

Ылдый сүйлөп кемитпей, 

Чынын айтты ашырбай. 

Семетей айтат ал мындай: 

-Кутубайдын Кара дөө. 

Элге күйөр эр экен, 

Эрдиги анын чын экен, 

Айтканы акыл кеп экен, 

Бул дегени эп экен. 

Мында келсе Кутургур, 

Жерге салат бүлүктү, 

Элге салат түйшүктү, 

Аттаналы, Гүлүстөн, 

Бүтүрөлү бул ишти. 

Гүлүстөн күлүп кеп айтат: 

-Абаке, жаткын сен үйдө, 

Мен барайын ал жерге, 

Сейтек келер он күндө, 

Мен келбесем аңгыча, 

Жиберип ийгин издерге, 

Семетей ага болбоду: 

-Кагылайын, Гүлчоро, 

Камап келип жоо турса, 

Жатып алсам болобу? 
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Кыргыздын тузу койобу? 

Семетей анда оңомбу? 

Арстандын урса арбагы, 

Абаң Семей койомбу? 

Антип абаң болбоду, 

Буурулду минип болкойуп, 

Сыр найза колдо койкойуп, 

Чоң ополдой зоңкойуп, 

Ак олпок тонун кийинип, 

Ак келтесин асынып, 

Ачалбарсын байланып, 

Ай балтаны жанга алып, 

Буттай темир курчанып: 

“Коңурбайга теңелип, 

Келгенин көрчү Кутургур, 

Ат изин салып Таласка, 

Кап, сени!” деп Семетей, 

Бузулуп өңү сурданып; 

Суркойон минип шаңданып, 

Касаба тоодой жарданып, 

Алмамбет уулу Гүлүстөн, 

Кыл муруту бириндеп, 

Каары жүзгө айланып, 

Алмабаш мылтык, Акшамшар, 

Балтасы болот таш чабар, 

Торгой көз темир бадана, 

Үштү кийип кабаттап, 

Туулганы башка көмөрүп, 

Кийгени темир көгөрүп, 

Кылычты салып кынына, 

Ай балта байлап жанына, 

Найза колдо заңгырап, 

Кытайча кызыл доолбас, 

Шамал тийсе каңгырап, 

Алтын ээр калмакча, 

Тогуздап олоң тартынып, 

Аттанып бу да жөнөдү, 

Сом темирин артынып, 

Тай буурул менен Сур атты, 

Алактатып баратат, 

Жал-куйругун төгүлтүп, 

Шалактатып баратат, 

Ооздук тиштеп, көз жайнап, 

Жалактанып баратат, 

Топуракты чачыртып, 

Жерди арыктай каздырды, 

Тарактатып баратат. 

Так ошентип жай албай, 

Аттарды кыйнап, айабай, 

Айал кылып тура албай, 

Ат чалдырып түнөбөй, 

Азык ичип уктабай 

Эрикпей жүрүп олтуруп, 

Жанжүрбөстүн четине, 

Кара дөө менен Кутургур, 

Салышып жаткан жерине, 

Үч күндө жетип келди эле. 

Айлана сеңир тумшуктан, 
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Чыга калса эки арстан, 

Кайран баатыр Кара дөө, 

Кабизет кылып калдаңдап, 

Эки этеги далдаңдап, 

Далдал болуп сооту, 

Жыртылыптыр салбаңдап. 

Тоо бөксөлөр кайран эр, 

Айбат кылып жаа тартып, 

Милте чоктоп ок атып, 

Бир бул жерден көрүнүп, 

Бир ал жерден көрүнүп, 

Амал менен урушуп, 

Жүрүптүр байкуш жулушуп, 

Семетейди Карадөө, 

Мурун көрүп Сартбайдан, 

Арманым жок өлсөм, деп, 

Ат койуп жөнөп алыптыр. 

Аны көрүп Кутургур, 

Айласы кетип качты, деп, 

Атым күлүк дегенсип, 

Түздү карай чапты, деп, 

Тоосур менен тап берип, 

Бу кулду кармап алам, деп, 

Колун байлап артына, 

Сарпочтоп,туруп таңам, деп, 

Баш катып күн көрүүчү, 

Сейтегине барам, деп, 

Бу да  жөнөп алганы, 

Тумшугунан сеңирдин, 

Кутургур чыга барганы, 

Караса алдын Кутургур, 

Жалгыз кеткен Кара дөө, 

Үчөө болуп калганы. 

“Жалгыз качып Кара дөө, 

Үч киши болуп алыптыр, 

Такыр байлап алам” деп, 

Барбаңдаган Кутургур, 

Катуу жөнөп калыптыр, 

Баатыр Гүлүс шаңданып, 

Колго найза карманып, 

Капташып чыга калганда, 

Апкарыбай калчу эмес, 

Андан мурун алдында, 

Балбандар өткөн бир канча, 

Темир өзөк, таш жүрөк, 

Коркпой турган Кутургур, 

Элеген жок эч канча. 

Айал-үйөл кылбады, 

Атырылып Сур атты, 

Токтоло калып Кутургур, 

Гүлчородон сурады: 

-Ким болосуң, сен өзүң? 

Кайсы жактан келесиң, 

Тийешең жок келатып, 

Алдымда тосуп көрөсүң, 

Мени менен кас болсоң, 

Ажалдан мурун өлөсүң, 

Атыңды айтып билдиргин, 
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Эми эле жерге киресиң! 

Эр Гүлчоро кеп айтты, 

Кеп айтканда бек айтты, 

Менин атым Күлчоро 

Алмамбеттин уулумун, 

Элим кыргыз түрк уулу, 

Кызматын кылып келемин, 

Кыргызга кастык кылгандын, 

Эдебин колго беремин! 

Сенин өзүң ким элең? 

Не жумуштан келгенсиң?! 

Турган киши Семетей, 

Айкөл Манас жалгызы, 

Кыргыздын элин улаган, 

Тоода болсок кулаган, 

Сенден мурун менменсип, 

Кыргызга келген канча жан, 

Аман-эсен кайтпаган, 

Атыңды айтып өлгүнүң,, 

Атыңды айтпай жашырып, 

Ит катары өлбөгүн! 

Деп айтканда Гүлүстөн, 

Кудай урсун Сарыбай, 

Кутурган иттей ажылдай, 

Межиндей каңшылай: 

- Сен Алмамбет уулу болгондо, 

Башың боолуу кулусуң, 

Атаңдан калган мурасың – 

Кыргызга кызмат кылшың! 

Семетей дедиң турганды, 

Талаада өлүп үй көрбөй, 

Семетейиң курганы, 

Коркуп келбей калдыбы, 

Сейтек деген уланы?! 

Чоң атам аты Бадыкүл, 

Өлтүрүптүр Манасың, 

Атамдын аты Мадыкүл, 

Семетейден өлүптүр, 

Ата мурас купумду, 

Үч тарапка бөлүптүр – 

Кара калпак, түркмөндү, 

Чамбыл белге ээ кылып, 

Шаңкай менен бараңды, 

Башы ачык эл кылып, 

Калча, тажик, жүржүткө, 

Бадакшанды жер кылып! 

Бүгүн келдим Таласка, 

Азап күн салам алашка, 

Манжу, Каңгай, Кытайга, 

Теңим бөлүп беремин, 

Коросон менен Испанга, 

Теңин бөлүп беремин, 

Мисир, Багдат, Иранга, 

Дагы бөлүп беремин, 

Конушунан көчүрүп, 

Кыргыз атын өчүрүп, 

Жедигер менен кыйбаны, 

Ооганга бөлүп беремин, 
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Айтканымды кылбасам, 

Адам болбой өлөмүн! 

Мага келсең өчөшүп, 

А дүйнөнү көрөсүң, 

Ажалдан мурун өлөсүң! 

Деп, бакырып Кутургур, 

Найзасын кармап ыргады, 

Гүлүстөн карап турбады, 

Бу да найза урганы, 

Кутургурдун найзасы, 

Так белинен сынганы. 

Найзасы сынып калганга, 

Ал Кутургур арданды, 

Жаңыдан алып бир найза, 

Ого бетер зарданды, 

Кайра жаачу булуттай, 

Бузулуп өңү карарды. 

Гүлчоро менен Кутургур, 

Найзаларын кагышып, 

Качпай туруп салышып, 

Күүлөп найза сунушуп, 

Күчү менен урушуп, 

Олпокторун булушуп, 

Жан айабай урушуп, 

Жаактарын жарышып, 

Гүлчородо бадана, 

Кутургурдун соту жок, 

Денеси таштап кептенип, 

Күнү-түнү санаты, 

Эки күнү беттешип, 

Кайта кетип Кутургур, 

Кабаттап кийип темирди, 

Качырып кирди сурданып, 

Кайра тартпас Гүлүстөн, 

Катуу тийди кырданып. 

Калканга найза такылдап, 

Туулгага балта чакылдап, 

Баш аламан урушта, 

Баатырлар үнү бакылдап, 

Тоо жаңырып заңкылдап, 

Жана эки күн салышып, 

Чыдаштык кылып тура албай, 

Гүлчоро калды шалактап, 

Алтайга минсе арыбас, 

Карк үч айлык урушта, 

Нойубаган талыкпас, 

Суркойон калды далактап, 

Куйруктары булактап, 

Кутубайдын кара дөө, 

Анда туруп муну айтат: 

- Айланайын, абаке, 

Кандай душман келди эле? 

Эр Гүлүстөн жолборсту, 

Качан киши жеңди эле? 

Үстүндө Гүлүс балбандын, 

Алдында күлүк будандын, 

Аргасы кетти, абаке, 

Кандай айла кыласың? 
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Чыгарат окшойт бадырек, 

Гүлчоронун жыласын. 

Менин барар аргам жок, 

Бүткөн бойдо дарман жок, 

Чама келип чарк жетип, 

Жакташып кирип доңузга, 

Чабышар чама калган жок, 

Эсебин тапчу арамдын, 

Шер Сейитек мында жок, 

Кара дөөдөн кеп угуп, 

Хан Семетей караса, 

Айтканы чын, жалган жок, 

Карсылдашып салышар, 

Гүлчородо шайман жок, 

Семетей ичи кызыл чок: 

“Мен Семетей болгону, 

Бу Гүлчоро болгону, 

Мындайды көзүм көргөн жок! 

Кечилдин ханы да алды, - 

Куу Коңурбай Калчаны, 

Качырбай алган Гүлчоро; 

Жалгыз көздү Мадыкан, 

Жанын алган Гүлчоро; 

Нескаранын Жубатай, 

Мурадилдин Каратай, 

Пилге минген Ороккыр, 

Баарын алган Гүлчоро, 

Кара сакал балбанды, 

Каңгайга калба салганды – 

Толтойду алган Гүлчоро, 

Сыйкырга жанын катырган, 

Кыйазды алган Гүлчоро, 

Бүгүн Кутургурдан кем болуп, 

Темгил ала тер болуп, 

Ушинтип калган болорбу? 

Гүлчородон айрылса, 

Кыргыздын иши оңорбу?”- 

Деп ойлонуп эр Семең, 

Тай буурул менен бурулуп, 

Сыр найзасын колго алып, 

Манастап уран чакырып, 

Манастын атын укканда, 

Кутургур калды шашылып, 

Ач жолборстой күркүрөп, 

Абакең тийди качырып. 

Эпкини кыштын чилдедей, 

Ысыгы жайдын күнүндөй, 

Айбаты жолборс сүрүндөй, 

Бет маңдайдан караса, 

Алп кара куш түрүндөй, 

Семетейди көргөндө, 

Гүлүстү таштап жиберип, 

Күркүрөгөн Кутургур, 

Жолборс Семей абаңдын, 

Өзүнө тийди имерип. 

Эри өлгөн жесир катындай, 

Албуттанып дакдаңдап, 

Эки көзү чакчакдап, 
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Жазганып калар неме эмес, 

Үрүстөм Дастан келсе да, 

Кайра тартар кептенбейт, 

Нак кутурган ит экен, 

Өлүм жактан шектенбейт. 

Мейкин түздө табышып, 

Семетей менен сайышып, 

Найзаны бетбак какпады, 

Жолборс жүрөк, сом билек, 

Шер Семетей баатырдан, 

Эки катар найза алды, 

Эрдемсип туруп берем деп, 

Экинчиде тас калды. 

Экинчи Семей сайганда, 

Тоосур кетти мүдүрүп, 

Семетей сайган найзанын, 

Зардабына чыдабай, 

Кутургур жандан түңүлүп, 

Токто кылып тура албай, 

Семетей ойлойт ошондо: 

“Эрдик кылып Кутургур, 

Кезекке туруп берди, - деп, 

Кезегин мунун бербесем, 

Атама келет наалат кеп.” 

Чымырканып чынданып, 

Кезегин берип турду эле. 

Бука мойун бытка бел, 

Бул Кутургур капырың, 

“Маа теңелип Семетей, 

Кезегимди берди, - деп, 

Бир сайуудан чыгарбай, 

Семетейди жейин” деп, 

Бар күчүн жыйнап бойуна, 

Түкүрүнүп колуна, 

Табарсыктын башы деп, 

Болжоп абаң боруна, 

Алдындагы тосурду, 

Тартып ийип борбуйга, 

Мадыкүл деп бакырып, 

Бадыректин үнүнөн, 

Как айрылып кара жер, 

Суулар чыкты чачылып, 

Тоосур аттын даңканы, 

Топону көккө сапырып, 

Кар менен качырып, 

Күүсү менен сураттын, 

Күчтү найза урганы, 

Канкордун уулу эр Семең, 

Кабагым-кашым дебестен, 

Кенебестен турганы. 

Колдогон Манас арбагы, 

Опол тоодон кем эмес, 

Семетейдин салмагы. 

Кутургурдун найзасы, 

Отуз жети бөлүнүп, 

Колунда калбай кыйрады, 

 Жыгачы түгүл темири, 

Алты жерден сынганы. 
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Алдында минген тосур ат, 

Октос берип октолду, 

Ойротто мындай жок болду, 

Чокмор менен абаңды, 

Чокудан нары салганда, 

Майдандын ичи чок болду, 

Жалынсыз күйгөн от болду, 

Күндүн көзүн чаң алды, 

Күн көрүнбөй тунарды, 

Чаң арыла бергинче, 

Чакчайып бетпак турганы, 

Чаңдан чыгып Семетей, 

Атырылтып удаанды, 

Элөөсүз турган чочкону, 

Далыдан нары бир сайды, 

Үзөңгүдөн бут тайды, 

Ээрден көчүк бултайды; 

Жыгылбай чочко оңолду, 

Кайратына карк толду, 

Ошол үчүн бул каапыр, 

Кутургур атка конгону. 

Семетей өзү эр экен, 

Элүүдөн ашып жаш кетип, 

Бели эңкейген кеп экен. 

Отуз беште чагында, 

Кайратым мындан кем бекен? 

Семетейден тетиги, 

Гүлчоросу мыкты экен, 

Жоо сайышка ыктуу экен, 

Урушка өтө шыктуу экен. 

Далысын кайра салганда, 

Үч жыл чыдап тура албай, 

Урушка кирип жакында, 

Ак кемирчек чын калып, 

Айып жери ал экен. 

Абалын билдим, экөөнү, 

Катар сайып алайын, 

Кара дөө менен үчөөнү, 

Ойунан алып Кутургур, 

Мурункудан күчөдү, 

Күн бешимден убагы, 

Карап бекер турбады. 

Урушка уруш улады, 

Уруш кылып жүргөн жер, 

Дал-дал бөлүндү, 

Тай буурул менен Тоосурдун, 

Семетей менен Кутургур, 

Тери суудай төгүлдү. 

Күн кулпуга жашынды, 

Бөлүнүшө бастырды, 

Жай-жайына жатышты, 

Уйку көргөн киши жок, 

Онтоп таңды аткызды. 

Агарып сүрүп таң чыкты, 

Жаркырап-жайнап күн чыкты, 

Кутургурду караса, 

Кадимкидей бул чыкты, 

Караанын көрүп капырдын, 
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Кара дөөдөн кеп чыкты: 

- Хан Семетей, эр Гүлүс, 

Бүгүн башка салат го, 

Бул Кутургур мүшкүл иш. 

Кеткендей турат шайыбыз, 

Келбестей турат алыбыз, 

Таң аткыча уктабай, 

Онтоп чыктык барыбыз, 

Келбей турат Сейитек, 

Кең колдо турат залыбыз. 

Бирден чыгып беттешип, 

Келбесе анда чамабыз, 

Амалды кайдан табабыз? 

Эп келсе айткан кеңеш кеп, 

Таласты карай жылабыз, 

“Үйлүү жоо” деген макал бар, 

Эл күчүнө тайанып, 

Анан уруш кылалык. 

Семетей балан дегиче, 

Гүлчоро кеңеш бергиче, 

Маңдайдагы Кутургур, 

Айкырык салды элине, 

Эл башкарган эрине: 

- Бирине-бирин жеткирбей, 

Тетиги турган үчөөнү, 

Сайып алам эми эле! 

Жапырып барың калбастан, 

Жабыла атка мингиле, 

Аламан басып ат койуп, 

Таласты карай жүргүлө! 

Тегеректей калгыла, 

Орто жерге алгыла, 

Тайгандай кылып жетелеп, 

Таласка алып баргыла! 

Бакырыгы баш жарып, 

Акырыгы таш жарып, 

Жетимиш миң көп черүү, 

Түрүн көрүп капырдын, 

Кылып жаткан амалын, 

Сүрүн көрүп капырдын, 

Гүлчоро турду муну айтып: 

-Качып бербей калдаңдап, 

Этек кетип далдаңдап, 

Эки бут кетип салпаңдап, 

Эрдемсип уруш кылбайлы, 

Элди кырып барбаңдап. 

Алдын тосуп ыгын таап, 

Аркага жанып айарлап, 

Амал уруш кылалы, 

Кара дөөнүн кеби акыл, 

Элге жетип тыналы, –  

Андай болсо Гүлчоро, 

Алдын тосуп нетели? 

Кылычташып урушуп, 

Кызыл канды кечпейли, 

Бөлүнүп жолго салалы, 

Кеңколдой элге баралы, 

Байрак тиктеп, туу кармап, 
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Анан уруш кылалы, 

Эп келеби, кандай? – деп, 

Семетей абаң муну айтты, 

Анда Гүлүс кеп айтты. 

Андай эмес, абакем, 

Качып берсек жөн эле, 

Жер жайнаган көп аскер, 

Жабылып чыгат тынч элге, 

Элди талап албайбы, 

Бооз катынды жарбайбы, 

Белиң чындап сынбайбы?! 

Беш-алты жерден тосолу, 

Бел ашырбай туралы, 

Ыгы келе калганда, 

Кылычты канга жубалы. 

Калкың кабар албайбы, 

Камын кылып турбайбы, 

Же сайдырып жоголбой, 

Же биз сайып жоготпой, 

Качып барсак калдаңдап, 

Бул барса кууп дардаңдап, 

Атагы кыргыз ак калпак, 

Тааланга кетип калбайбы?- 

Деп, Гүлчоро болбоду, 

Айтканын акыл ырас, деп, 

Семетей менен Кара дөө, 

Гүлчорого жол койду. 

Аңгычакты болбоду, 

Жетимиш миң көп аскер, 

Селдей каптап дүр койду, 

Алмабаш менен Гүлчоро, 

Алдына утур бир койду, 

Аламан келген көпчүлүк, 

Ат бастырбай токтолду, 

Чачыратма ал октон, 

Үч жүзчөсү жок болду, 

Чогуу баспай көп аскер, 

Бөлөк-бөлөк топ болду. 

Алдынан тосуп найзалап, 

Аралап кирип кылычтап, 

Белден тосуп мылтыктап, 

Жекелеп чыккан немесин, 

Семетей менен кара дөө, 

Жер жазтантып жалмады, 

Алдына карай оозгонду, 

Алмамбет уулу Гүлүстөн, 

Жебе менен жайлады. 

Кармап алмак тургайлык, 

Кайнап келген аскердин, 

Табылбай калды аркасы. 

Он беш күндө көрүштү, 

Ошентип жүрүп Таласты. 

Терс айлантып торултуп, 

Капканын кырка артууга, 

Сары коонун түзүнө, 

Алып барып таштады, 

Сейтек жетип аңгыча, 

Серпишип уруш баштады, 
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Айкөл Манас баатырдын, 

Айчыгы алтын кызыл туу, 

Белгини сайып таштады. 

Сары коонун түзүнө, 

Кутургур түшүп жатканы. 

Үч күн жатып камданып, 

Абаң Бакай, Семетей, 

Шер Гүлчоро Сейитек, 

Кутубайдын кара дөө -  

Бешөө чыкты аттанып. 

Туу түбүнө турушуп, 

Туу сайышып урушуп, 

Мен барамын мурун, деп, 

Кара дөө чыкты жулунуп. 

Кара дөө менен Кутургур, 

Эки күн, бир түн урушуп, 

Кара дөөнүн бир колун, 

Талкалады бул доңуз, 

Тартпай найза сунушуп. 

Сейитек кайдан айанды? 

Мөкүбалду найза алды, 

Күүлөнгөн найза күркүрөп, 

Эпкини менен найзанын, 

Жердин бети дүңкүрөп, 

Кой күрөң менен каргытып, 

Койуп барат Сейитек, 

Баатырдын уулу жалгызың, 

Кутургурду теңсинбейт, 

Кутургундун ойунда, 

Сенден артык эрмин, - дейт. 

Тоосур менен алактап, 

Күнгүрөнүп күпүлдөп, 

Буда келет дүпүлдөп. 

Жеткен жерде Сейитек, 

Найзасын кагып жиберип, 

Өтө түшүп айланып, 

Кайта тийди имерип, 

Айбанда балбан кой күрөң, 

Ооздук тиштеп нидерип, 

Түп этектин чети деп, 

Май сорунун бети деп, 

Койуп өттү Сейитек. 

Аттан түшүп ажырап, 

Сейитек бура тарткынча, 

Жана минди шапа-шап, 

Эрегишип көгөрүп, 

Найзалары така-так, 

Балталары чака-чак, 

Баатырлар үнү бака-бак, 

Кулак тунуп шака-шак, 

Ат дабырты дүпүлдөп, 

Жер козголуп дүкүлдөп, 

Жер айрылып топо учуп, 

Асманга чаң созулуп, 

Так үч күнү алышты, 

Оро казган немедей, 

Жерди жыртып салышты, 

Алмамбет уулу Гүлүстөн, 
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Салып жетип барышты: 

- Шер Сейитек, Сары бай, 

Салыштыңар үч күнү, 

Чалыкпай да, талыкпай, 

Эп келди турган биздерге, 

Макул болсо сиздерге, 

Майдандан үйгө кайтыңар, 

Деп алып бир түн жатыңар, 

Тамак ичип жайланып, 

Анан уруш салыңар, 

Гүлүстөнтөн кеп келип, 

Сейитек менен Кутургур –  

Бул экөөнө эп келип, 

Жай-жайына кайтышты, 

Аттарын суутуп жатышыты. 

Эртең менен аттанды, 

Жана уруш башталды, 

Кайран жанды бул экөө, 

Кылга байлап таштады. 

Кылычтар сынды кыңгырап, 

Сыныгы жатат кылдырап, 

Найзалар сынды быркырап, 

Темири жатат жылтырап. 

Балтанын сырты жарылды, 

Жыргап жаткан кыргызга, 

Бир балекет табылды. 

Эртеден кечке чабышып, 

Кечинде кайта жанышып. 

Эртең менен  Гүлчоро, 

Атка минди жан ачып, 

Гүлчорону көргөндө, 

Кутургур турат чамынып, 

Белгиси экен бетпактын, 

Чыккан экен ал күнү, 

Үстүнө сары жамынып, 

Буу белгиси келүүчү, 

Бу белгиси келгенде, 

Беттешкен бенде кутулбай, 

Кара жерге кирүүчү, 

Топурак болуп чиричү. 

Үстүнө сары жамынып, 

Колуна кызыл байлатып, 

Белине кара курчанып, 

Ээленип турат сур чалыш, 

Камчы менен Суратты, 

Карчыттан нары бир салып, 

Көк букадай өкүрүп, 

Жалаңгычтай көрүнүп, 

Карыга чейин билегиң, 

Май алчудай түрүнүп, 

Алдында минген тосур ат, 

Албан түрдү жүгүрүп, 

Аркасынан чыккан чаң, 

Аткан таңдай түрүлүп, 

Жер килити сөгүлүп, 

Көргөндүн көөнү бөлүнүп, 

Көбү калды букара, 

Гүлчородон түңүлүп.” 
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Жүздү күндөй жаркыган, 

Сөзү сүйкү шыкыр бал, 

Бендеден туулуп бир келген, 

Экинчи келбейт мындай жан. 

Ийриси жок түз көптү, 

Сымбаты артык келбеттүү, 

Сепкили жок ак бетүү, 

Кайран эр кандай болор?!”деп, 

Каңгырыктап эл кетти, 

Жеткен жерде Кутургу, 

Гүлүскө найза сайдырбай, 

Сайдырбай да кактырбай, 

Капталга муштап өтүү эми, 

Үч кабат темир күрөкө, 

Торгой көз темир бадана, 

Тоскоолдук кылбайт төрт кабат, 

Бадырап чыкты эми. 

Маталып буудан Суркойон, 

Жыгыла жазып тас калып, 

Эр Гүлүстөн баатырдын, 

Карчытынан кан кетти, 

Карап турган Семетей, 

Ур дедирбей ал жетти, 

Алмамбет уулу Гүлүстү, 

Ажыратып жай кетти. 

Жетелеп элден чыгарып, 

Буруул менен бурулуп, 

Муңайып өңү бузулуп: 

“Баласы Сартбай турмайлык, 

Атасы Сайып алганым, 

Каарым менен качырып, 

Учурайын арбагын, 

Манастап ураан чакырып” 

Камбыл тууган абакең, 

Катуу тийди жапырып. 

Кеңкиреген кызталак, 

Кыйкатуу найза карманып, 

Тоосур менен шаңданып, 

Гүлчорону кутказып, 

Өтө жаман арданып, 

Ачуусу келген каапырдын, 

Чечек чыккан немедей, 

Өңү кетти чаар айып. 

Кабылан Семей абаңды, 

Камындырбай сайарда, 

Сайса жыгып саларда, 

Ал өңдөнгөн сайыштан, 

Сан-санаксыз көп өткөн,  

Салтанатуу абакең,, 

Тайбуурулдун капталга, 

Салаңдап түшө берди эле, 

Каңгыта сайып найзасын, 

Алдына өтүп кетти эле. 

Оңолуп кайра тарткыча, 

Ойрон абаң жетти эле, 

Опол-тоодой чочкону, 

Бөйрөккө койуп өттү эле. 

Карчыт эти бөлүнүп, 
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Шыркырап каны төгүлүп, 

Бура тартып буу чочко, 

Минтип айтып турду эми: 

- Сен Семетей, мен Сартбай, 

Тең айтышсаң ал кандай? 

Менин денеме найза батпаган, 

Отуз бешке чыккынча, 

Чык этип канап бакбаган, 

Атын Сартбай болголу, 

Үстүмө сот чаппагам. 

Жан жүрбөстүн чөлүндө, 

Сот чапты Гүлчоро, 

Карчытыман кан алдың, 

Семетей бүгүн сен болсоң. 

Коркуп жатат дебесең, 

Мени элиме жанайын, 

Эки күн өрүн алайын, 

Андан кийин башыңа, 

Каран түндү салайын, 

Өлбөй тирүү болгондо, 

Салбай сага калбайым! 

Деп Сарыбай айтканда, 

Салаккалуу жолборсуң: 

“Болбой койсом бул чочко, 

Коркту деп менден калар” деп, 

Болот, баргын, деди эле, 

Сарыбай кетти элине, 

Семетей келди үйүнө, 

Дагы чыкты кутургур, 

Эки күн болот дегенде. 

Абаң семей аттанып, 

Беттеп чыкты бетбакка, 

Тай буурул менен шаңданып, 

Кутургур келди күүлөнүп, 

Ойду-дөңдү сүйлөнүп: 

-Жарам жок менин сак болдум, 

Семетей, бүгүн жоголдуң! 

Ага тууган-баарыңды, 

Жээниң  менен тайыңды, 

Жергеси токой шаарыңды, 

Калтырбайын, келгин! – деп, 

Тоосур менен тап берди, 

Чокморду күүлөп имерди, 

Семетей сындуу абаңды, 

Чокуга тартып жиберди. 

Эшик эндүү ай балта, 

Сомо темир сом балта, 

Сомдоп соккон ай балта, 

Келе жаткан чокморду, 

Алдыртан өөдө какканда, 

Балта тийди чак этип, 

Аркасын карай ыргыды, 

Үйдөй чокмор жарк этип. 

Аскерге барып түштү эле, 

Арасын ача бергинче, 

Элүү-кыркы алдында, 

Жерге кирди жалп этип. 

Жергелүү көкжал Семетей, 
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Каккан экен ченебей, 

Каарданган Кутургур, 

Карап калган  кеңгиреп, 

Эчтемени элебей, 

Ойроту жок эр Семең, 

Үзөңгүгө тамандап, 

Кобо калып чокуга, 

Оройлотуп жиберди. 

Кудай урган каапырдын, 

Денеси болот чойундан, 

Чокуга чапкан балтаны, 

Элебейт да, кенебейт, 

Зыңгыраган бул чочко, 

Абаң Семей көкжалды, 

Бучкагына теңебейт. 

Семетей шайдоот эр эле, 

Көз ачырбай төбөлөп, 

Он бирди койуп ийди эле, 

Алдындагы Тоосур ат, 

Багалчеги малынып, 

Кара жерге кирди эле. 

Тура берсем бекер деп, 

Токтоп калбай Семетей, 

Ура берет экен, деп, 

Эми келип чабарда, 

Ирмебей кирпик бек тиктеп, 

Чаптырбаска абаңды, 

Чыканакка кагыптыр, 

Чыканагы абаңдын, 

Сынып кетип калыптыр. 

Сейтек менен Карадөө, 

Катар келип калганы, 

Семетейди жетелеп, 

Карадөө жолго салганы, 

Сейитекке Кутургур, 

Мына бу кепти кылганы: 

- Ой, Сейитек, Сейитек, 

Сен үч киши мен бир баш, 

Теңдешип жүрөм жапжалгыз, 

Менин атым Кутургур, 

Коркпойум, билип калыңыз! 

Эртеңки күнү чыгалык, 

Бүгүн кайра жаныңыз. 

Деп ушинтип Кутургур, 

Бучкакка атты бир койуп, 

Жүрүп кетти кайрылбай, 

Теңдиктин жолу ушундай, 

Сейтек калды кайгырбай. 

Эки күн өттү арадан, 

Жалпы аскери Кутургур, 

Атка минди аламан: 

- Ак калпак кыргыз элине, 

Акыр заман мен салам, 

Беттешип келген ким болсо, 

Башын кесип өт алам, 

Эки атам өлгөн кыргыздан, 

Ошолорго өч алам! 

Атамдын кунун кууп албай, 
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Кантип Сарытбай мен калам? 

Сейитекти сайганда, 

Колу сынык Семетей, 

Ордодон кармап алганда, 

Гүлчорону жарганда, 

Каптап баргын айылга! 

Үзүк менен туурдугун, 

Ичмек кылып алгыла, 

Бооз катын туш болсо, 

Боорунан тилип жаргыла, 

Жатындагы баласын, 

Такыр сууруп салгыла, 

Кемпир менен чалдарын, 

Ойноп жүргөн балдарын, 

Жүндөй сабап ургула! 

Өлүп калса куну жок, 

Семетей, Гүлүс, Сейитек, 

Катар үчөө өлгөн соң, 

Куну тургай кыргызда, 

Өлүгүн сурар уулу жок. 

Жаным тирүү турганда, 

Бул кебимде жалган жок, 

Андан кийин Сарыбай, 

Өлүп кетсем арман жок! 

Каш кайтарып мен менен, 

Беттешери калган жок! 

Деп, Сарыбай дүпүлдөп, 

Ороолонуп күпүлдөп, 

Коркуп турат аскери, 

Эстери чыгып бүлкүлдөп, 

Жайдын тамыз ысыктай. 

Кыштын кыраан чилдедей, 

Нечени турат сүлкүлдөп, 

Тоосурдун оозун бурду эми, 

Майданга келип турду эми. 

Семетей колу таңууда, 

Гүлчоро жатат багууда, 

Бакай менен Каныкей, 

Гүлчорону багышып, 

Кандай заман болот, деп, 

Бул Кутургур кагышып, 

Айчүрөктү жиберип, 

Улам кабар алышып, 

Койкүрөң менен Сейитек, 

Койуп чыкты жарышып, 

Жетимиш миң Кутургур, 

Жалгыз башы Сейитек, 

Эрдик жолун талашып, 

Алмадай болгон алтын баш, 

Ажалга койуп баалашып, 

Беттешип кирди Сейитек, 

Кутургур менен кармашып. 

Так эки күн сайышты, 

Колдорунда найза жок, 

Чокуга чабар балта жок, 

Кындан алар кылыч жок, 

Кылымда мындай уруш жок, 

Кылым кыргыз журтуна, 
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Күйүп турган кызыл чок! 

Чокмордун дайны калган жок, 

Чокмор чабар дарман жок, 

Мурунку өткөн эрлерди, 

Ар кандай айтса жалган жок. 

Ат менен койуп жарышып, 

Этектен түрө кармашып, 

Бастырбай жолун торошуп, 

Үзөңгү боодон өткөрүп, 

Ээр кашына орошуп, 

Аттары тартпай шалактап, 

Үстүндөгү ээлери, 

Тилдери карыш салаңдап, 

Чаңкаганда акактап, 

Кайышып тартып чиренип, 

Буудандарга камчыны, 

Карасанга жиберип, 

Капталга салып жарышып, 

Өргө салып өкүрүп, 

Эңишке салып көгөрүп, 

Бирин-бири  ала албай, 

Ат үстүнөн көмөрүп, 

Колунан келсе кеткиси бар, 

Сундуйтуп туура өңөрүп. 

Дагы эки күн алышты, 

Аттарын аса байлашып, 

Кемерден аткый кармашып, 

Аркасына сүрүшүп, 

Этектен бурдай түрүшүп, 

Чымдуу жерди коо кылып, 

Дөкдүр жерди ой кылып, 

Көйкөлгөн шибер тулаңды, 

Кашкайган чыйыр жол кылып, 

Булкуп-силкип ыргытып, 

Ыргыттырбай тырмышып, 

Эки күн өттү бул жумуш. 

Күнү алты, түнү алты, 

Эсеби болду он эки, 

Сейитекке Сарыбай, 

Айтып турат бул кепти: 

- Мен Сарыбай, сен Сейитек, 

Мени менен тең Сейитек, 

Адамдан чыккан шер Сейитек, 

Көп көргөмүн эрди мен, 

Көргөнүм жок сендей мен. 

Кара баштуу кишиде, 

Шер экенсин, Сейитек, 

Артыла түшкөн атадан, 

Эр экенсиң Сейитек. 

Тайторуну суратсам, 

Бербей койгон экенсиң, 

Өз алыңды белгилеп, 

Мени менен теңдешип, 

Эр чыккан жок сенчилеп, 

Семетей менен Гүлүскө, 

Ким сайышкан менчилеп? 

Коңурбай келип Таласка, 

Кек алам деп энтелеп, 
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Олжо берип, мал-мүлкүн, 

Качкан экен темселеп. 

Гүлчоро сендей кезинде, 

Семетей мендей кезинде, 

Кандай адам теңдешет? 

Бүгүн эми караса, 

Элүү менен кырк бештен, 

Ашкан экен жаштары, 

Агарган экен баштары, 

Кундуздай кара чачтары. 

Аттар чарчап болокшуп, 

Эр чарчадык окшошуп, 

Бүгүндөн башка тогуз күн, 

Урушту койуп токтотуп, 

Атты суутуп минели, 

Бой сергитип келели, 

Кимдин багы артылат, 

Андан кийин көрөлү. 

Сарыбайдын кебине, 

Шер Сейитек көнгөнү, 

Айрылып экөө жөнөдү, 

Кошуна барбай Кутургур, 

Сары артуунун белеске, 

Аса байлап Тоосурду, 

Колуна салып кишенди, 

Бутуна салып чидерди, 

Шыпырып алып токумун, 

Тердигин салып жамбашка, 

Каңгыны койуп какбашка: 

- Тамагымды тайарла, 

Өзүм турам, ойготпо, 

Тоосур атты откозбо, 

Өзүм койом копкондо! 

Айтып койуп Кутургур, 

Аскер башы жолдошко, 

Чалкасынан сулады, 

Аңтарып көзүн жумганы. 

Муну  мындай таштайлы, 

Сарыбайды Куйалы, 

Сойгонунан баштайлы. 

КЫЗ КУЙАЛЫНЫН САРЫБАЙДЫ ЖЕҢИШИ 

Жарты күн турса Айчүрөк, 

Тынч алып уктай албады, 

Жалгыз уулу Сейитек, 

Козголгондо кокуй деп. 

Муну ойлонот Айчүрөк, 

Жардамга киши табам, деп: 

“Кайыпдаң кызы Куйалы, 

Сегиз жашта бир көрдүм, 

Бүгүн он сегизде убагы, 

Эмгичекти ошону, 

Оодарып бенде албады, 

Ойрондун бири бу дагы.” 

Семетей менен Гүлүскө, 

Кеп-кеңешин салганы, 
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А бирок, Куйалыга барам деп, 

Андай кепти кылбады. 

- Карадөө жүрөт бул жерде, 

Жедигер эли не болду? 

Жоодар бешим жалгыз баш, 

Кашкар, Жеркен, Хотендик, 

Лоптун эли не болду? 

Урумдагы Оруз хан, 

Түбү кыргыз бир тууган, 

Куда-сөөк биз менен, 

Карып калган кези эле, 

Урумдун эли не болду? 

Анжыйан, Кокон, кең Ташкен, 

Самаркан менен Наманген, 

Сынчыбек карып төшөктө, 

Кокондун эли не болду, 

Бадакшан, Балык, Букарлык, 

Кара калпак, түркмөндүк, 

Калган кыргыз не болду? 

Атажуртуң Эне сай, 

Анда кыргыз не болду? 

Үч Каркыра, Алматы, 

Иле, Текес, Күнөстүк, 

Алтай, Чойчок, Аралтоо, 

Баркөл, Манас, Бешбалык, 

Турпан, Камбыл кыргыздын, 

Булардын күнү не болду? 

Моңгул, казак канатташ, 

Казактын эли не болду? 

Каңгайдын калдай Жаңгыры, 

Кандай ойдо болгону, 

Жооп берчи Семетей, 

Ал жердеги элиңден, 

Кабар алсам болобу? 

Балан-бустан дегинче, 

Семетей жооп бергиче, 

Гүлүстөн мындай деди эле: 

- Бийлик кылып мен айтам, 

Кайыпчыда абакем, 

Билгини мага берди эле. 

Кош колдоп сүйөм барганды, 

Ойноп жаткан тынч элдин, 

Ойнун бузган эр барбы? 

Айтканың акыл жеңеке, 

Алып келгин кабарды, 

Алың келсе биз үчүн, 

Кылып келгин амалды. 

Жооп алып ханынан, 

Куу кепти кийип жаңыдан, 

Кайран жеңең калкайып, 

Учуп чыкты Таластан. 

Батышты карай түз учуп, 

Жан айабай күч учуп, 

Урумдун көрүп элдерин, 

Эне сайдын жерлерин, 

Шамал менен айланып, 

Алатоо бойлоп калдайып, 

Алтайдан кайра толгонуп, 
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Баркөл, Камбыл, Турпанды, 

Асманкөл ашып түштү эле. 

Бешбалык менен Манасты, 

Кабаттап учуп Айчүрөк, 

Жылдызды карай сызды эле. 

Кабаттап учуп Кашкарды, 

Анжыйанга өттү эми, 

Ташкент, Балык, Бадакшан, 

Катар өтүп алардан, 

Жер эсенин көрдү эле, 

Эл эсенин билди эле. 

Андан өтүп Айчүрөк, 

Жанжүрбөстүн кызыл кум, 

Жайнап жаткан ушул кум, 

Шаарына барып сураса, 

Ууга кеткен деп угуп, 

Кумдун бойу кең токой, 

Айбандын кени ал токой, 

Илбирс алып, шер алып, 

Айры мойун төө алып, 

Көкбөрү менен чөө алып, 

Күндө айбан көп алып, 

Көөн ачып кубанып, 

Жетимиш миң колу бар, 

Жүргөн экен Куйалы, 

Айбанатка чуу салып. 

Он экиге келгенде, 

Эрендик жолун издеген, 

Башкага бекер тийбеген, 

Өзү келип тийгенде, 

Кара жерге бүктөгөн, 

Андан мурун Сарыбай, 

Бир сапар барып беттешкен, 

Киши айланар кеби жок, 

Тийишкендей бир кеткен. 

Ушул сапар Кутургур, 

Бир кишисин жиберген: 

“Алыска кеттим мен, - деген, 

Камданып тургун сен, - деген, 

Катын кылып алдайын, 

Башкадай көрүп болбосоң, 

Шаарыңды чабамын, 

Олжо катын кыламын, 

Акылга салып ойлоп көр, 

Келер иштин арт жагын.” 

Кеп уккалы Куйалы, 

Кужуру кайнап жан ачып: 

“Келип калса капташып, 

Бир беттешип көрөйүн, 

Ажалым жетсе өлөйүн, 

Кез болуп ажал жетпесе, 

Батыштагы кырк шаарды, 

Башы ачык кылайын. 

Туулганда капырдын, 

Сартбай атын койуптур, 

Сайын салып батышка, 

Сапырып баарын болуптур. 

Түштүктү кошо жойлоптур, 
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Туш келсе тирүү койбоптур, 

Аз келгенсип анысы, 

Мага колун созуптур, 

Атынын баары жойулуп, 

Кутургур атка конуптур. 

Кутурганың кут кылып, 

Кут кап менен бир кылып, 

Эсебиңди берсем, 

Талпагың ташка кербесем, 

Эригип бекер жаткыча, 

Айбанат уулап келбесем!” 

Деп ойлонуп Куйалы, 

Кутургурдун кеги үчүн, 

Келген жери ушул кум. 

Оңой, олтоң кум эмес, 

Оңойлук менен адамзат, 

Өтүп кетер жол эмес. 

Чыгышы чындын шаарынын, 

Батышына туташкан, 

Түштүк менен курчалып, 

Батышты карай кеткен кум, 

Кыпкызыл болуп мээ кайнап, 

Томсоруп жаткан неткен кум. 

Ушул кумдун четинде, 

Аскерин таштап бир жерге, 

Жетимиш балбан ээрчитип, 

Келген экен бул жерге, 

Жолборс алып сексенче, 

Шерден кармап бир жүзчө, 

Төө куштан атып кокойтуп, 

Келайткан экен кечинде, 

Дигерде жакын мезгилде. 

Жолуна түшүп Айчүрөк: 

“Сегиз жашта көргөндө, 

Так ушундай элем” 

Жыйырма менен жыйырма эки, 

Арасында кыз болуп, 

Жолун тосуп Айчүрөк, 

Тиктеп турду томсоруп. 

Желжетпес деген аты бар, 

Өзү жалгыз келаткан, 

Эл алдында чамынып, 

Бөркүнө жакут тагынып, 

Күн батканда жакут таш, 

Күндүзгүдөй жарып, 

Келе жатып Куйалы, 

Чүрөккө калды кабылып. 

Бир көргөндөй ойдо бар, 

Бүдөмүктөп калыптыр, 

“Не да болсо турган кыз, 

Менден улуу экен” деп, 

Эсендик сурап Куйалы, 

Колун суна салыптыр. 

- Жүрдүңбү досум эсен? –деп, 

Унутупсуң ойлобой, 

Чүрөк досум келер деп. 

Балан жылы келгенде, 

Бай Татан тойун бергенде, 
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Сегиз жашта сен элең, 

Он бештерде мен элем. 

Өзүбүзчө олтуруп, 

Дос болуштук бир жерде, 

Ошондон бери карата, 

Көрүшпөдүк дегеле, 

Эрдүү катын мен болдум, 

Эсепсиз баатыр сен болдуң, 

Досум кандай экен, деп, 

Эсиңе алып койбодуң. 

Башыма мүшкүл иш келди, 

Аманат жанга күч келди, 

Жерибиз Кеңкол Таласка, 

Сарыбай барды кол айдап, 

Аз айдабай мол айдап, 

Жетимиш миң санаты, 

Семетей менен Гүлчоро, 

Кутубайдын Карадөө, 

Аларга мойун бербеди, 

Сейитек экөө сайышып, 

Күнү-түнү дебеди. 

Он экиге күн толду, 

Оолугуп келген Кутургур, 

Атын асып бир белге, 

Өзү жатты бир жерге, 

Тогуз күндүк болжол, деп, 

Уйкум канса кобом, деп. 

Туйгузбай келдим бу жерге, 

Аңгыча тайар болом деп, 

Алдыңа келип турамын, 

Менден уксаң ушул кеп. 

Айчүрөктөн кеп угуп, 

Кутургур барды деп угуп: 

“Таласка барган турбайбы, 

Атасынын кунун кууп, 

Намыс алып Манастан, 

Кайтып келип Таластан, 

Мага келмек турбайбы! 

Барбасамбы? – деп ойлоп, 

Барбай койсом Таласка, 

Айчүрөк келсе мени ойлоп, 

Сегизимде дос болуп, 

Күч келбесе жанына, 

Келбейт эле козголуп.” 

Айткан кеби бул болду, 

Куйалы азга токтолуп: 

- Ал Кутургур кара нээт, 

Оозуна келген кепти айтып, 

Жиберген киши мага, -деп, 

Мен тургамын камынып, 

Келип калса кана деп. 

Таласка барсам мен мындан, 

Ойлоп калар бекен дейм, 

Таласка келген турбайбы, 

Менден коркуп маанектеп, 

Кол түшкөн жерге баралы, 

Бир түн мейман болушуп, 

Эртең жөнөп калалы, 

www.bizdin.kg



Канча күндүк жол келер, 

Мен билбеймин чамасы? 

Айчүрөк айтат мындай деп: 

- Олтурар менин чагым жок, 

Конок болуп тамак жеп, 

Алаптап турат жүрөгүм, 

Эмне болуп жатат деп. 

Барарман болсоң мени деп, 

Колуңан таңдап адам ал, 

Аттанып досум жолго сал. 

Күн-түнү жүрсө чалдырбай, 

Мингениң ал Желжетпес, 

Барса барар он беш күн, 

Калган жылкы кырк беш күн, 

Сендей чыдап жүрө албайт, 

Калгандары күнү-түн, 

Көп турбайлы кечигип, 

Бастыр досум жүрүгүн. 

Жетимиш балбан жанында, 

Ылгап алган эр экен, 

Кайда болсо жетимиш, 

Такоол болот дээр экен. 

Өзү билет Куйалы, 

Ат-атынан чакырып, 

Он экини ылгады. 

- Калгандарың кайт, - деди, 

Таласка кетти кызың деп, 

Атама барып айт, - деди. 

Айчүрөк келди кабарга, 

Сарыбай барган Таласка, 

Деп айткыла атама, 

Үйүндө жатсын козголбой, 

Батасын берип атам маа. 

Он эки балбан жүр, - деди, 

Бастырып жолго киргени, 

Түздөп учуп Айчүрөк, 

Баштап жолго кирди эми. 

Учуп кетет калкылдап, 

Канаты күндөй жалтылдап, 

Узарып барып токтолот, 

Ай караңгы түндөрдө, 

Күйгөн шамдай жылтылдап, 

Келе жатат Желжетпес, 

Жорголой басып кылтылдап. 

Күн-түнү төрткө жеткени, 

Он эки эрдин аттары, 

Желжетпес менен жүрө албай, 

Кулактары салактап, 

Куйруктары булактап, 

Абдан шайы кеткени. 

Кыз Куйалы кеп айтат, 

Бирге жүргөн элге айтат, 

Эрегиште жоо сайган, 

Эбегейсиз эрге айтат: 

- Атыңар арып калбасын, 

Баспай калып шум чөлдө, 

Баландын аты начар деп, 

Жаман атты кылбасын. 

www.bizdin.kg



Айалдап басып баатырлар, 

Бириң эмес баарыңар, 

Бир айга чейин жоголбойт, 

Желжетпес изин кубалап, 

Анан жолго салыңар. 

Азык ичип дем алып, 

Ат чалдырып жай басып, 

Айтып койуп Куйалы, 

Желжетпеске камчы уруп, 

Эркин өзү жүргөндө, 

Айбанда күлүк Желжетпес, 

Асмандап учкан Айчүрөк, 

Канаттуу менен тең келет. 

Айчүрөк учкан эки күн, 

Куйалы менен баскалы, 

Болуп калды алты күн, 

Таластан Чүрөк чыккалы, 

Баш айагы сегиз күн. 

Султан Манас баатырдын, 

Күмбөзүнө алпарбай, 

Алмалууну өрдөдү, 

“Жаштык кылып Куйалы. 

Өтүп калса ат менен, 

Арбакка иши чет болуп, 

Калабы?” – деп ойлоду. 

Суусу тунук мөлтүлдөп, 

Гүлдөрү турган гүлүңдөп, 

Чырпыгы талдын буралган, 

Кыз чачындай сыланган, 

Жери атыр жыттанган, 

Мурунду жарып буркурап, 

Сүйкүм шамал зыркырап, 

Молдо торгой сандыгач, 

Туш-тушунда чуркурап, 

Бүлдүргөн менен мандалак, 

Төгүлдү жерге самсаалап, 

Андан башка мөмөлөр, 

Толуп жаткан канчалап. 

Жерди көрүп Куйалы, 

Атын сурап билмекке, 

Айчүрөктү чакырат. 

Айчүрөк турду кыз болуп, 

Куйалы турду токтолуп: 

- Ой, жан досум эжеке,  

Батыш менен түштүктө, 

Жүрбөгөн жерим жок эле, 

Мындай сонун келишкен, 

Жер көрбөдүм деги эле. 

Кайсы жериң, айтып бер, 

Канчалык калдык Таласка? 

Күмбөзгө алпар алдында, 

Мен сыйына кетейин, 

Айкөл шер өзү баштаган, 

Нечен түрдүү арбакка. 

Кайыпдаң атам кеп айкан: 

“Айкөл Манас күмбөзү, 

Касиеттүү” –деп айткаг. 

Андан башка жана айткан? 
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“Тирүү олуйа зор Кошой, 

Алмамбет, Чубак, эр Сыргак, 

Ойрон Көкчө, Музбурчак, 

Жаактуудан адам жанашпас, 

Кызыл тилдүү Ажыбай, 

Сүрөтү анда” деп айткан. 

Менин ишим оң болбос, 

Алакан ачып кол жайып, 

Уруксатсыз мен барсам? 

Күлүп ийип Айчүрөк: 

- Кеңкол деген ушул, -деп, 

Кайнатамдын Сыркоргон, 

Эми жакын келдик, деп, 

Күмбөзгө сени алпарбай, 

Өтмөк элем пейлим, деп, 

Күмбөзгө барып нетер деп, 

Аттуу өтүп кетер деп, 

Өзүң айткан байатан, 

Баатырлардын арбагы, 

Жек көрүп калар бекен деп, 

Барар болсоң күмбөзгө, 

Мындай бассак бекен? – деп, 

Карабуура, Чаткалды, 

Өрдөп чыкты Айчүрөк, 

Ай туулуу сарай, Аккүмбөз, 

Көр, деп чыкты Айчүрөк. 

Чайкайнатым жол басты, 

Хан кубантар ак күмбөз, 

Жол бойунан капташты. 

Күмбөздүн көрүп караанын, 

Урматтуу баатыр кыз балбан, 

Атынан түшүп жетелеп, 

Тизеси жерге бүгүлүп, 

Урмат кылып жүгүнүп, 

Күмбөздү көрүп туралбай, 

Көзүнүн жашы төгүлүп: 

- Атагы алаш болгондо, 

Ааламды алган кулданып, 

Моңгулдан айрып бөлгөн, -деп, 

Алтымыш уруу алаш деп, 

Атагын алып берген, -деп, 

Адам ата жаралып, 

Андан адам таралып, 

Жер бетине шаар салып, 

Каканчын эли болгону, 

Адам уулу барбаган, 

Падыша арбак бак бурчун, 

Кайнап жаткан Каканчын, 

Кызыл деңиз терс агым, 

Ошондон бери карата, 

Орто жери Чынмачын, 

Ат изин ага ким салган? 

Сиз өңдөнүп ким барган? 

Өчпөскө бүтүп оорагы, 

Кыйаматка ким калган? 

Амал кылып берет деп, 

Айчүрөк мундан маа барган, 

Амалым канча мен байкуш, 
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Айкөл шер, жардам кылбасаң... 

Деп күбүрөп-шыбырап, 

Көзүнүн жашы бурчактап, 

Токтобой агып жымылдап, 

Жакын барбай Куйалы, 

Тай жарышым калганда, 

Кыймылдабай турганы. 

Андан бетер Айчүрөк: 

- Кайын атам Айкөлдүн, 

Айаш атам Алмамбет, 

Арбагың эбеп-жөлөр, деп, 

Буда ыйлап мелтиреп, 

Жал-жал карап турганы. 

Кудайдын берген ишине, 

Ичи ооруса кишиге, 

Оңолот иши бир демде. 

Асманды булут каптаган, 

Бүркөлүп турган чагы эле, 

Эми эле чаап ийчүдөй, 

Чүмкөлүп турган дагы эле. 

Кыбыладан жел чыгып, 

Булуттар көчүп сыйлыгып, 

Чыгышты карай жылыптыр, 

Аңгычакты күмбөздөн, 

Айкөл шердин сыр найза, 

Койкойо тартып чыгыптыр. 

Айчүрөк ойлоп нечен кеп: 

“Атакемдин найзасы, 

Семетейде эле, -деп, 

Күмбөзүнө бул найза, 

Кандай келип калган? – деп, 

Көөнүндө күбөөлүк, 

Кутургурду Куйалы, 

Сыр найза менен жеңет, - деп, 

Кутургур жеңип кете албай, 

Ушу турган Куйалы, 

Түбөлүк бүлө экен” – деп. 

Куйалынын көзүнө, 

Койкойуп турган сыр найза, 

Сай дегенсип мени менен, 

Нишарат болду өзүнө. 

Көрүнүп турган койкойуп, 

Сыр найза калды жоголуп, 

Сыр найзанын ордунда, 

Сейитек турган дордойуп. 

Куйалы менен Айчүрөк, 

Жөөлөп баскан бойунча, 

Өтүп кетти күмбөздөн, 

Күмбөз далда болгунча, 

Куйалы барат жөө басып, 

Желжетпеске минбестен. 

Атка минер жер келди, 

Куйалы сурайт бул кепти: 

- Жыйырма экиде жашы бар, 

Уктуң беле жан досум, 

Найза кармап көрүнгөн, 

Анын өзү ким? – деди. 

Анда Чүрөк муну айтат: 
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- Жан досум, уккун - деп айтат, 

Көрүнгөн көзгө Сырнайза, 

Кайнатамдын найзасы, 

Семетей алып жүрчү эле, 

Кайдан келди бул найза? 

Болгон нишан белги бейм: 

“Кутургурду алалбайт, 

Мени менен сайбаса.” 

Көрүнгөн көзгө жаш бала, 

Чечекейдин карасы, 

Жан досуңдун өмүрү, 

Көргөн жалгыз баласы, 

Уксаң аты Сейитек, 

Аттан досум жүрү, - деп, 

Капканын кара тоосуна, 

Үчкошойдун бөксөгө, 

Барып жетти айылга. 

Семетейге баралбай, 

Куйалы алып келдим, деп, 

Айтып кабар кылалбай, 

Сейитекке билдирбей, 

Гүлчорого Айчүрөк, 

Басып келип турду эле: 

- Айтканга уул, кулак сал,  

Айтпай кетип бир ишти, 

Кылып келдим силерге, 

Кыз Куйалы балбанды, 

Алып келдим бу жерге. 

Абаңдан мени сурап кал, 

Сейитекти кайиним, 

Өзүң билип жолго сал, 

Кайраты артык, өтө тез, 

Куйалыны жоого сал. 

Душманыңды майтарса, 

Эмгегиңди кайтарса, 

Бойго жеткен, башы ачык, 

Бүлө кылып алып кал. 

Сага айтканым кайиним, 

Түйүнчөктүү жерим бар, 

Мен учарда жер чардап, 

“Амал кыла келгин” – деп, 

Өзүң айткан кебиң бар, 

Унутуп калбай эсиңе ал. 

Гүлүстөн күлүп шаңк этип, 

Алтындай тиши жарк этип: 

- Мен ыраазы кебиңе, 

Арбагы азир айкөлгө, 

Көрүштүбү, жеңеке, 

Айчүрөк айтат мындай деп: 

- Буруу жолго салгамын, 

Алмалуу өрдөп алганмын, 

Күмбөзгө кандай барам, деп,  

Сурап калды ал кезде. 

Ак сарайга алпардым, 

Караанын көрүп жөө басты, 

Мен түшкүн деп айтпадым. 

Айран калдым мен ага, 

Атынан айтпай атамды, 
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Айкөл шер деп атады. 

Айаш атам, сенин атаң, 

Атын айтпай аларды, 

Ишин айтып ыйлады. 

Көктөгү булут бөлүндү, 

Ак сарайдын оозунан, 

Атакемдин Сырнайза, 

Койкойуп сонун көрүндү. 

Куйалы жакка Сырнайза, 

Башын ийип оңолду, 

Сырнайза колго кармалуу, 

Сейитек анда бар болду. 

Кийин менден сурады, 

Барлык жайды мен айттым, 

Алып келип түшүрдүм, 

Мындан кийин досумду, 

Өзүм билип күтөрмүн, 

Акылман Гүлүс өзүң бил, 

Айткан кепке түшүндүң. 

Айчүрөктөн кеп угуп, 

Токтоно албай эр Гүлүс, 

Желиккенсип удургуп, 

Семетейдин үстүнө, 

Басып кирди бурулуп. 

Салам айтып баш ийип, 

Абаң Бакай, Каныкей, 

Семетей - үчөө бар экен, 

Сейитекти чакыр, деп, 

Акылман тууган Гүлүстөн, 

Каргалдайды жиберген. 

Сейитек келди саламга, 

Буйрук кылды эр Гүлүс, 

Карадөөгө айткын, деп, 

Душмандан кабар аларга: 

- Тогуз күн болду санаты, 

Кутургур турар убагы, 

Барып келсин Карадөө, 

Кабар алып туралы. 

Аттанып чыкса Кутургур, 

Биз да аттанып чыгалы, 

Каргалдайды, - бар, - деди, 

Карадөөнү жиберип, 

Калгандар камың кыл!-деди. 

Каргалдайы калдастап, 

Декдеңдей басып алдастап, 

Карадөө угуп кабарды, 

Аттанып кетти барбаңдап: 

“Кайда болсом кызмат бар, 

Кишимин, -деп ишенген” 

Жерге батпай дардаңдап. 

Ордо баккан жигиттер, 

Кызмат кылып далдаңдап, 

Кеп айтаардан эринип, 

Келиндер турат жылмаңдап. 

Баса түшүп бурулуп, 

Аркасын карап кылчаңдап, 

Таңданып турган жигиттер, 

Күлүп калат ырсаңдап. 
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Толгоно басып келиндер, 

Жөнөп кетет кыйшаңдап, 

Илгеркиден калган нарк, 

Бирине бири шыйпаңдаш, 

Кай бири болот чоң сырдаш, 

Кай бирөө калат талаалап, 

Чогулушуп болгондо, 

Эр Гүлүстөн кеп салат: 

- Атамдан артык абам бар, 

Ак сүтүн берген энем бар, 

Эмчектеш болгон агам бар, 

Өзүмдөй болгон иним бар, 

Айчүрөк сындуу жеңем бар, 

Тил жазыктуу болбосун, 

Бүгүнкү күнү кыргыздын, 

Кай жеринде кеми бар? 

Кайыпдаң кызы Куйалы, 

Жардамга келген чени бар, 

Жер чардап жеңем келерде, 

Амалың болсо кылгын деп, 

Менин айткан кебим бар. 

Абакем анда бар эле, 

Жол койгон болчу унчукпай, 

Абам, энем, Сейитек, 

Үчөөң калдың кеп укпай. 

Күн болжолу толуптур, 

Айткан күнү болуптур, 

Кутуруп кеткен Сарыбай, 

Күн батышты соруптур. 

Бир күн келип Таласка, 

Ач көзүн салып алашка, 

Камал кылып күн бербей, 

Бизди жаман курутту, 

Коңурбай кебин жаңыртып, 

Жоготом деп бурутту. 

Берекелүү бек айбат, 

Белдүү чочко бетбакка, 

Беттешип буга ким чыгат? 

Беттешкен менен бетбакты, 

Сайыш күмөн иш турат! 

Келип калса Кутургур, 

Сейитек, чыккын сен чыдап, 

Мен чыгам деп алдында, 

Кыз Куйалы талашат, 

Кызды мурун чыгарсак, 

Кыргызга жаман ат калат, 

Аркада наалат дат калат. 

Андан жана Гүлүстөн, 

Айчүрөк айткан байагы, 

Күмбөздү белги кепти айтат. 

Аңгычакты Карадөө, 

Эшиктен кирди алдастап, 

Өпкөңдү бас, олтур, деп, 

Кымыздан тарткан арактан, 

Айчүрөк куйуп карматат. 

Тартып ийип Карадөө: 

- Дүрбү салып олтурдум, 

Кутургурдун колунун, 
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Маңдайында дөбөдө. 

Күн бешимге келгенде, 

Ордунан турду Кутургур, 

Сындырымга тогуз күн, 

Сыргакка салган Тоосур ат, 

Тоңурчуктап туралбайт, 

Чылбырынан кармады, 

Буттан кишен тушоону, 

Башынан жүгөн алганы, 

Жетим тайдын күр жылга, 

Туруштук берчүү көп малга, 

Көз ачкынча жалмады, 

Топурак учуп , жер чаңдап, 

Такыр болуп калганы. 

Өзү тургай аты да, 

Кутуруптур айбаны, 

Оройу суук он балбан, 

Откозуп атты калганы. 

Эшикке казып кемеге, 

Казан асып беш жерге, 

Жаткан экен көп неме, 

Басып барды жанына, 

Отуз табак апкелди, 

Ал капырдын алдына, 

Колун сууга салбады, 

Баарын койбой жалмады. 

Сүйрөп келди беш күптү, 

(Жыкбы, бөксө, билбейим) 

Бешөөнү башка беш жутту, 

Канбады окшойт суусуну, 

Тоңкойуп жатып суу жутту, 

Айак жагын агындын, 

Так какшатып кургатты. 

Кооп басты талтактап, 

Бооз катындай чалкактап, 

Атын алып токутту, 

Эмгичекти аттанмак, 

Шашып келген ишим бу, 

Ушул ишти элге айтмак. 

Карадөөдөн кеп угуп, 

Булар чыкты чубуруп, 

Бул кабардын баарысы, 

Кыз балбанга угулуп, 

Абаң Бакай, Каныкей, 

Арстан Семей, Сейитек, 

Эр Гүлүстөн, Карадөө, 

Учурашып жанам, деп, 

Кыз балбан калды жолугуп, 

Кыз Куйалы караса, 

Абаң Бакай кары экен, 

Ак калпак кыргыз элинен, 

Артык туулган жан экен. 

Каныкейди караса, 

Умай эне ал экен, 

Семетейге серп салса, 

Он төрт күнкү ай экен, 

Уккан кепте болжолу, 

Ал Жүсүпчө  бар экен. 
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Гүлүстөндү караса, 

Айткан кеби бал экен, 

Ак пейилдүү жан экен, 

Кебетеси кешпири, 

Сын-сыпаты, белгиси, 

Баарысынан зал экен. 

Сейитек азыр бала экен, 

Жыйырма экиде бар экен, 

Баш терисин сойгондой, 

Башына каптап койгондой, 

Нак Семетей ал экен. 

Жыйырма бештен ашканда, 

Ат көтөргүс дөө болуп, 

Ырысы жок жөө болуп, 

Үйдө жатар дагы экен. 

Баары пейли кең экен, 

Айкөлдүн улан-ушагы, 

Уулу менен урпагы, 

Аташканы-алганы, 

Канат-куйрук калганы. 

Телегейим тең экен, 

Ушуларга туш болгон, 

Ырыстуу кыргыз эл экен. 

Сынын көрүп кыз балбан, 

Ийилип кылып саламды, 

Урмат кылып аларды, 

Сейитектен башкага, 

Колун суна албады. 

Кыз балбанды шер Гүлүс, 

Бир имерип карады: 

“Ургаачынын шери экен, 

Пейли сүттөн ак экен, 

Алган эри жарашса, 

Жалаңгыч туучу бала экен. 

Беттешкенин жеңгиндей, 

Мен-менсинген далайдын, 

Менсебин алып бергиндей, 

Ушул дүйнө шум жалган, 

Сунса колго келгиндей.” 

Эшикте булар көрүшүп, 

Эки айрыла бөлүнүп, 

Аңгычакты Кутургур, 

Майдандан калды көрүнүп. 

Хан Семетей, эр Гүлүс, 

Шер Сейитек, Карадөө, 

Аттанды төртөө бөлүнүп. 

Кыз балбан анда кеп айтты, 

Мен барайын, деп айтты. 

Айтышына жол койду, 

Шер Сейитек болбоду. 

Кутургур турат күркүрөп, 

Көргөндүн бойу дүркүрөп, 

Эси коркот кишинин, 

Сийдиги чыгып бүркүрөп, 

Ийинден чыкпай жандарлар, 

Жүрөгү түшүп бүркүрөп. 

Ширөө чыккан темирдей, 

Көрөр көзгө күжүлдөп, 
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Тогуз күн жатып дем алып, 

Бар тапканын жеп алып, 

Кайратына карк толуп, 

Келген экен чыйралып. 

Чоң чокморун колго алып, 

Ай балтасын кошо алып, 

Кылыч менен найза лып, 

Сом темирин дагы алып, 

Эн темир менен канжарды, 

Унутуп калбай аны алып, 

Колунсакка ок салып, 

Мүрүгө илип жааны алып, 

Чарайнасын тартынып, 

Калканы жонго артылып, 

Кисепче менен калдыркан, 

Тизеден ылдый салаңдап, 

Жети кабат күрөөкө, 

Кийгени темир көмөрүп, 

Тогуз кабат туулганы, 

Төбөсүнө чөмөрүп, 

Буттап темир курчанып, 

Жекеге чыккан эрди алып, 

Эл бийлеген зорду алып, 

Ара жерге жол салып, 

Таласты талап мал алып, 

Айчүрөктү олжо алып, 

Хан Семетей, Гүлчоро, 

Шер Сейитек, Карадөө, 

Баштарын кесип байланып, 

Ак күмбөздү талкалап, 

Арстандын таап өлүгүн, 

Отко салып куйкалап, 

Сыр коргонду кулатып, 

Түптүз кылып уратып, 

Жубан-келин, кызды алып, 

Малды айдатып чубатып, 

Эркек киндик дегинди, 

Баарысын сойуп сулатып, 

Кетемин деп ойунда, 

Чыккан болчу бул акмак. 

“Мас максатын айтат” деп, 

Мас тарабай аттанган, 

Оозуна келген сөздү айтат, 

Жеңип алса Таласты, 

Кылары ошол алашты, 

Ойлогонун бүт айтат, 

Койкүрөң менен койгулап, 

Шер Сейитек баратат, 

Сейитек анда муну айтат: 

-Он күндүн алды жагында, 

Жалынып сүйлөп жалооруп, 

Уруксат алдың алдымда, 

Ашөпкө кепти кыласың, 

Абайлабай алыңа, 

Кетер жолуң байланган, 

Баралбайсың шаарыңа. 

Керээзиңди айтып кой, 

Кеңешкор кишиң бар болсо, 
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Чакырып алып жаныңа. 

Керээзиң укпай калбасын, 

Катын менен балаңа, 

Эстүү-баштуу кишиңе, 

Баш катырчу ишиңе. 

Башыңды кесип байланам, 

Бооруңду жарып өт алам, 

Сен кептенип тийбейим, 

Сенден башка кишиге. 

Айкөл Манас тукуму, 

Бекерине тийбейбиз, 

Кишиси тургай итине. 

Азабын колго беребиз, 

Асылып келсе тим элге, 

Тобоңо жансаң каласын, 

Ушул жерден сенделе, 

Канат керек учарга, 

Куйрук керек конорго, 

Ойлонгону жакшыдыр, 

Кийинки болор ишине, 

Эр азамат кичине. 

Оолуга кетти Кутургур, 

Сейитектин кебине: 

- Жалынгалы келдиңби? 

Жан бергели келдиңби? 

Жарты пулга албаймын, 

Жалынып айткан кебиңди! 

Жаны ачып Сейитек, 

Жарым ооз айткан бир кеби: 

- Эки атаң сеники, 

Эрдемсип өлгөн, билдиңби?! 

Көп кечикпей атама, 

Жетейин деген кебиңби?! 

Угуп туруп Кутургур, 

Оозунан түтүн бур этип, 

Көзүнөн жалын шыр этип, 

Тоосур атка камчы уруп, 

Качырып тийди Сейитекке, 

Куу найзаны сүйрөтүп. 

Сыздырып барат Сейитек, 

Койкүрөң менен чуратып, 

Сайдырбай кагып найзасын, 

Сындырышты кыйратып. 

Балтаны белден алышып, 

Беттешип кирди чабышып, 

Кудай бетин нары кыл, 

Чапканына чыдабай, 

Балтанын сырты жарылып, 

Жарылып сырты кеткенде, 

Мизи сынып бүткөндө, 

Сабы турбай шолоктоп, 

Кындан кылыч алышып, 

Жаркылдаган кылычтар, 

Чаптырбай кайра кагышып, 

Кеспей мизи жалпайып, 

Жарылып сырты алжайып, 

Кылычтар калды жалтырап, 

Канжар жатат баркырап, 
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Чойун баш калбай быркырап, 

Кырк кабырга, омуртка, 

Кырын бузбай зыркырап, 

Бирин бири тиктесе, 

Азуулары кычырап, 

Баштары ооруп кеңгиреп, 

Мас болгондой зеңгиреп, 

Кээде туруп калышат, 

Эси оогандай эндиреп. 

Кайта кирет теминип, 

Кайда кеттиң, келгин, деп. 

Туулганын баары жоголду, 

Баштары коондой кодойду. 

Жаагы кызыл кан болуп, 

Баштары челек, нан болуп, 

Алакан тери сойулуп, 

Мойнунун каны койунга, 

Агып кирет куйулуп, 

Ычкыр кашат, бел кырчоо, 

Андан жерге агып чубуруп. 

Кээ бир кезде айактай, 

Кээ бир чакта табактай, 

Уйуган кандар булт этип, 

Жерге түшөт жалпайып. 

Көзү көргөн адамзат, 

Жүрөгү коркуп жалтанып, 

Кеп кылалбайт калтаарып, 

Кутургурдун Тоосур ат, 

Сууту канган сыйагы, 

Кээде жерге тийсе да, 

Кээде тийбейт туйагы, 

Сейитектин Койкүрөң, 

Сөөгү туташ бөрү жон, 

Барган сайын күчөгөн, 

Дал-дал болуп сооттору, 

Тайынсыз болуп жоголду, 

Ошол кезде Кутургур, 

Дагы акыл ойлоду: 

“Бүгүн күнүм кеч кирди, 

Элге кайра кетейин, 

Эрте менен болжолдо, 

Мен барамын майданга, 

Менден кабар болгондо, 

Бирин калбай ат койуп, 

Айылга тепсеп баргын деп, 

Элиме кабар кылайын, 

Андан кийин жыргайын.” 

Күн уйага жашынды, 

Түн кирди эми болду деп, 

Кутургур кайра бастырды. 

Сейитекти түшүрдү, 

Бар кийимин чечтирди, 

Сак жери жок бир жери, 

Ушул дары ууга деп, 

Куйалыда бар экен, 

Ургаачы жолборс сийдиги, 

Сейитекке ичирди. 

Сүтү менен жылкынын, 
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Бүткөн бойун жуудурду. 

Сүт тикенди жанчышып, 

Жарасына чаптырды, 

Кургатып суусун катырды. 

Апы менен сапыдан, 

Эбеп менен себептен, 

Медетке нушту коштуруп, 

Кырма кызыл эритип, 

Эби менен жуткуруп, 

Кылайган жерде оору жок, 

Сейтек калды кутулуп. 

Эртең менен Кутургур, 

Жана чыкты жулунуп, 

Минген аты Тоокызыл, 

Чатына батпай суурулуп, 

Аркасынан аскери, 

Жайнап чыкты чубуруп. 

Мурун андай болчу эмес, 

Кернейдин үнү угулуп, 

Доолбас үнү карсылдап, 

Атылып мылтык тарсылдап, 

Найза, кылыч – жаракчан, 

Колдорунда жартылдап, 

Гүлүстөн анда муну айтат, 

Кутургур чыкты бел байлап, 

Аттанды аскер жайнап, 

Алса дагы албаса, 

Күн бешимге барганда, 

Айылга тийет айгайлап. 

Бир тарабын аскердин, 

Сен тоскунуң, Карадөө, 

Бир тарабын абакем,  

Бир тарабын мен тосом, 

Жекеге чыгат Сейитек. 

Аңгычакты ал жерге, 

Келип калды Айчүрөк: 

- Кыз Куйалы жиберди, 

“Мага кезек келсе, - дейт, 

Найза сынса кокустан, 

Мага найза берсе, - дейт, 

Колумду ага тийгизбейм, 

Бул сырымды билсе” – дейт. 

- Барса  барсын Куйалы, 

Найзанын тийсе кереги, 

Атадан белек сыр найза, 

Аны алпарып берели, 

Гүлчоро айтып жиберди, 

Айчүрөк барып айтканы. 

Залкар тоодой Куйалы, 

Желжетпес менен аттанды, 

Орто бойлуу кыз экен, 

Башы баатыр эрендик, 

Айагы ийне бүчүлүк, 

Баарысына уз экен, 

Эл турушат жарданып, 

Желжетпес менен Куйалы, 

Эркин өскөн аскада, 

Карагайдай шаңданып, 
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Куйалыны көргөндө, 

Кутургур турду муну айтып: 

- Сен билесиң, Куйалы, 

Менин кылган ишимди. 

Кутулуп менден калам деп, 

Сейитек ушул аркалап, 

Мааналап келген ишиңби? 

Өзүң келип туш болдуң, 

Бүтүрөйүн ишиңди, 

Мен табамын эбиңди, 

Семетей, Гүлүс, Сейитек, 

Ишенип келген эриңди, 

Бел байлаган жериңди! 

Тунук сулуу Айчүрөк, 

Олжо кылып аламын, 

Сени токол күң кылып, 

Казанчы кылып саламын! 

Тийишип мында келбесең, 

Көрөр көз кылып алмакмын, 

Көп катындын ичинде, 

Бир көтөрүп салмакмын. 

Айткан тилди алсаңчы, 

Кайта артыңа жансаңчы, 

Абийир сактап калсаңчы! 

Кутургур мунтип айтканда: 

- Мен Куйалы, сен Сартбай, 

Кеп кыласың уйалбай, 

Тиймек түгүл сийбейим, 

Айанбагын Кутургур, 

Колуңан келсе билгениң! 

Арданып калып ант ургур, 

Алактаган Кутургур, 

Качырып найза урганы, 

Сынайынчы муну, деп, 

Кыз Куйалы зымырап, 

Кезегин берип турганы. 

Солк этпей турат Куйалы, 

Кутургурдун найзасы, 

Алтымыш парча сынганы. 

- Кезегиң алдың Сарыбай, 

Кезегимди бергиниң, 

Менин да сайар найзам бар! 

Арам өлгөн Кутургур, 

Кезегин берип турганы, 

Чымырканып Куйалы, 

Келип найза урганы, 

Тоготуп койбойт Сарыбай, 

Салмагынан найзанын, 

Мүдүрүп сур ат оңолду. 

Аламан уруш башталды, 

Кезекти булар таштады, 

Жолум үйдөй чойун баш, 

Булгап алды Сарыбай, 

Куйалыны чапкалы. 

Чаптырбастан Куйалы, 

Билегинен кармады, 

Тарамышы зыркырап, 

Чокмор түшүп калганы, 
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Чокмор чаппайт Куйалы, 

Балтасын колго алганы, 

Чаптырбастан Сарыбай, 

Балта кагып таштады. 

Чапкан балта Куйалы, 

Каккан балта Сарыбай, 

Уңгулары жарылып, 

Керекке келер кейпи жок, 

Эми кайра чабылып, 

Бир мегежин бир каман, 

Майданда калды табышып, 

Жакадан алып тартышып, 

Олпокторун жыртышып, 

Соотторун булушуп, 

Жеңдерин үзүп ыргытып, 

Эки көзү чакчайып, 

Кутургурдун ошондо, 

Сакалы менен муруту, 

Тиктенип чыкты саксайып, 

Түкүрүп колго сунганда, 

Ач билектен аларда, 

Алы келсе сүйрөтүп, 

Ат сооруга саларда, 

Элөөрүп турат кыз балбан, 

Эки жагын каранып, 

Найзаңды бергин дегенсип, 

Колун сунуп бер жакка, 

Нишарат менен билдирди. 

Ойрон болгон Сейитек: 

“Эртең менен эр Гүлүс, 

Керек болсо сайарга, 

Сыр найзаны берем деп, 

Абамдын айткан кеби- деп, 

Берерге келди эби,-деп, 

Кутубайдын Карадөө, 

Ме, алпарып бергин” деп, 

Кутубайдын Карадөө, 

Алдына куура өңөрүп, 

Өңөргөн менен ал турду, 

Салмактаган жагына, 

Тең боло албай көгөрүп. 

Сейитек муну көргөнү, 

Келе бери мага, деп, 

Найзаны алып койкойтуп, 

Кыз Куйалы балбанга, 

Алып барып бергени, 

Найза колго тийгенде, 

Кыз балбандын жүрөгү, 

Коргошундай козголбой, 

Алаптабай токтоду, 

Алда кандай болор, деп, 

Аз убайым бар эле, 

Ойдон чыгып жоголду. 

Найзанын учун караса, 

Токсон тогуз кубулат, 

Зыңгыраган үч жыгач, 

Кулакка сүйкүм угулат, 

Аркасынан сүр чыгат. 
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Кол кубанып мемиреп, 

Баштагыдан дагы өйдө, 

Болуп калды эр Чүрөк. 

Желжетпести Куйалы, 

Камчы менен бир салды, 

Ач билектен алам жеп, 

Колун сунган Сарыбай, 

Шалдайып туруп ал калды, 

Кыз Куйалы акырып, 

Манастап ураан чакырып, 

Үнүн угуп Сарыбай, 

Эң эле жаман шашылып, 

Камчыга атын бөлөдү, 

Куу найзаны өңөрүп, 

Алдынан тосо жөнөдү, 

Өжөрлөнүп Сарыбай, 

Колунан кетип өнөгү. 

Камбыл экен Куйалы, 

Кутургурга сайдырбай, 

Капталга койуп өттү эле, 

Сарыбайдын Тоосур ат, 

Чөгөлөй түшүп оңолду, 

Кайра имерип Куйалы, 

Бул капталга бир койду. 

Күчтүү урган найзага, 

Чыдай албай Тоосур ат, 

Эки колу мүдүрүп, 

Чөгөлөдү жүгүнүп, 

Куйалынын жел жетпес, 

Албан түрдүү жүгүнүп, 

Сарыбайдын аскери, 

Эринен калды түңүлүп. 

Капташа түшкөн мезгилде, 

Көк желкеге бир койду, 

Тоосур менен Кутургур, 

Катар экөө тоңкойду. 

Кайра имерип Куйалы, 

Аңтара түртүп жиберип, 

Как бооруна найзаны, 

Катуу кыйын муштады. 

Бооруна найза мадалды, 

Түпөгүнөн такалды, 

Калдайтып алды көтөрүп, 

Желжетпес баса албады, 

Ошол кезде Куйалы, 

Жан жагына карады, 

Үзүлүп кетип колкосу, 

Сарыбайдын Тоосур ат, 

Өлүп калган убагы. 

Сыр найзанын конч жагын, 

Ээрине койуп сур аттын, 

Карап турса аш кайнап, 

Эсине келип Кутургур, 

Көзүн ачып кааган. 

Денеси таштан Сарыбай, 

Бооруна найза кадалган, 

Сарыбай сөзү эң жаман: 

- Кыз Куйалы сенисиңби, 
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Көзүң кыйбай сен мени, 

Көтөрүп турган кезиңби? 

Корккондугуң билинди, 

Кошомат кылып кош колдоп, 

Көтөрүп турган кебиңби? 

Арам, канчык шашпагын! 

Деп айтканда Сарыбай, 

Куйалы айтты сөзүн жай: 

- Мадыкөлдүн Сарыбай, 

Кандай жерде турасың? 

Эрдиктин жолу ар кандай, 

Батыш менен түштүктү, 

Жойлойт белең Сарыбай, 

Утур келген адамды, 

Кордойт белең Сарыбай? 

Как ушундай болом деп, 

Ойлойт белең Сарыбай? 

Кыйа карап койгонду, 

Койбойт белең Сарыбай? 

Кардымды канчык жарат деп, 

Ойлойт белең Сарыбай? 

Сен дөбөтсүң, мен канчык, 

Дөбөттүгүң бей керек, 

Канчыкка колуң талатып, 

Алмак элең жана эле, 

Токол кылып мени сен, 

Байбиче көзүн каратып, 

Элиңди бузуп-чачпасам, 

Ар кайсы жакка таратып, 

Талпагың ташка керейин, 

Азабың колго берейин, 

Эл кечсе да Сарыбай, 

Мен кечпейим күнөйүң! 

Деп Куйалы кыз балбан, 

Капканын кара ташына, 

Бастырып барды көтөрүп, 

Күүлөп-күүлөп булгады, 

Кырчактан нары урганы, 

Тоонун көбү кулады, 

Ичегиси чубалды. 

Сан-сан болуп бөлүндү, 

Каны-жини төгүлдү, 

Акимсинген Кутургур, 

Ада көрдү өлүмдү. 

Колбутуп колун келтирди, 

Бүлдүргө олжо албастан, 

Өз жайына кетирди. 

Муну мындай таштайлы, 

Кыз Куйалы балбанды, 

Эр Сейитек баатырдын, 

Алганынан баштайлы. 

СЕЙТЕКТИН КЫЗ КУЙАЛЫНЫ АЛЫШЫ 

Беш күн өрүн алганда, 

Он эки балбан жанында, 

Мен кетем деп кыз балбан, 
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Кам-кечесин кылганда, 

Айчүрөк айтат ушунда: 

-“Пайгамбар кошкон дос болот, 

Кудай кошкон куда” деп, 

Калк ичинде макал кеп, 

Сен экөөбүз дос элек, 

Пайгамбар кошкон шекилдүү, 

Эби, келсе Куйалы, 

Эне-бала бололу, 

Семетей деп айтканга, 

Өзүмдүн эбим келбеди, 

Элүү ашкан Семетей, 

Сен бир түлөк балапан, 

Гүлчоро деп айтарга, 

Дагы эбим келбеди, 

Эри менен баласын, 

Менден айап турат деп, 

Көөнүнө алар бекен деп, 

Чынымды айтам жашырбай, 

Достугумдан ырас кеп, 

Ак куу кебим жолумда, 

Асмандап учуп жүрсөм да, 

Ургаачы болуп калыпмын, 

Эрге тийбей амал жок, 

Качып тийдим башында, 

Он сегизге келипсиң, 

Эрди күсөр кезегиң, 

Эми калган кептерди, 

Терең ойлоп өзүң бил, 

Акылга жетик Куйалы, 

Он сегиз миң ааламда, 

Ошо жерде олтуруп, 

Бир айланып чыкканы: 

Анттуу досум Айчүрөк  

Айтып өттүң далай кеп, 

Сен бардың, келдим бул жерге, 

Келбедим эле Таласка, 

Эрге тийип калам деп. 

Дүйнөнүн бети толгон жан, 

Жуп болгон өткөн жандар жок, 

Башы адам, айбандан, 

Курт-кумурска жандардан, 

Семетей Гүлүс чал дедиң, 

Тайындуу досум ал кебиң,  

Качып тийдим мен дедиң, 

Туруп калгын сен дедиң, 

Мындай айтыш кай кебиң? 

Анда Чүрөк муну айтат, 

Агартып тишин кылайтат: 

-Ургаачы көркү эр менен , 

Эрдин көркү эл менен, 

Байдын көркү мал менен, 

Эр атагы даң менен, 

Тегин айткан кеп эмес, 

Өзүңө салган бир кеңеш, 

Жер бети толгон адамдын, 

Ар канча чыкса атагы, 

Кайнатама тең эмес, 
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Анттуу досуң Айчүрөк, 

Тегин качкан деги эмес, 

Сага жакса кеңешим, 

Үчтүн бирин жактырып, 

Тийип калган жан досум. 

Туруп кетип ойлонуп,  

Кыз Куйалы толгонуп: 

-Кайда болсо ургаачы, 

Эрге тийиш парз экен, 

Ата даңкы өтө зор, 

Өзү жаштын шери экен, 

Жыйырма экиде курамы, 

Жаш тарапта курбалдаш, 

Сейтек мага ылайык, 

Ушул жер мага бап экен. 

Көп айттың досум тургун деп, 

Айтканың кабыл кылайын, 

Талаада жүрүп эр тапсам, 

Атама кандай барамын? 

Тийип калсам Сейтекке, 

Алганы бар уулуңдун, 

Ал-жайы кандай, билбейим. 

Күнүн тийип үстүнө, 

Күндө капа жүрбөйүн. 

Анда Чүрөк муну айтат: 

- Эрдин көөнүн таап алыш, 

Ургаачынын өзүнөн, 

Күнүң менен эп болуш, 

Адамгерлик өзүңдөн. 

Орус хан кызы эжекең, 

Он эки кыздын кенжеси, 

Акхандын эркеси, 

Атаңа, балам мен барам, 

Кабарды ага мен салам, 

Узатамын, кетесин, 

Үч күн өтүп беш күндө, 

Сейитек менен Гүлүстөн, 

Кайнатаң менен төртөөбүз, 

Аркаңан куба жетебиз. 

Куйалы кетти аттанып, 

Убада сөзүн токтотуп, 

Туруп калды калгандар, 

Аны менен коштошуп. 

Беш күн өттү арадан, 

Каныкейге Айчүрөк, 

Билдирди айтып ал-абал. 

Бакай менен Каныкей, 

Кеңешти жакшы кылышып, 

Семетей, Гүлүс, Сейитек, 

Айчүрөктү жыйышып, 

Каныкей кебин баштады: 

- Кайыпдаң кызы Куйалы, 

Кутургур сайып жоо алды, 

Бойго жеткен кыз экен, 

Атасынын алдына, 

Бизден киши баралы, 

А дүйнө кеткен Манастын, 

Арбагын укса танабы? 
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Куйалыны Сейтекке, 

Колукту кылып алалы. 

Семетей менен Чүрөк бар, 

Сейитек менен Гүлүс бар, 

Эрикпей төртөөң барыңар, 

Куйалыны көчүрүп, 

Алып келе калыңар. 

Каныкей кеби ырас, деп, 

Баруучу жер ырак, деп, 

Куржунга салып зар алып, 

Бакайдан булар бата алып, 

Жолду каттап жат алып, 

Таластан чыкты аттанып, 

Батыш жакка ыңгайлап, 

Түштүктү карай бет алып. 

Казылган кара топурак, 

Мунарыктап боз болуп, 

Обону карай созулат. 

Сейтек минген Койкүрөң, 

Семетейдин Тайбуурул, 

Эр Гүлүстүн Суркойон, 

Эбегейсиз талаада, 

Терлери агып жошулап. 

Чык этерге суусу жок, 

Керт этерге чөбү жок, 

Эр Семетей болголу, 

Мындай чөлдү көргөн жок, 

Же алдында минген тулпарлар, 

Суудан чаңкап өлгөн жок. 

Так он беш күн басыптыр, 

Чөлдүн чыгып четине, 

Ат өргүтүп жатыптыр, 

Келин алып келем, деп, 

Келе жаткан баатырды, 

Дагы балаа басыптыр! 

Батыш жакты жердеген, 

Тыргоот деген эл экен, 

Тыргооттордун ичинен, 

Жаңыдан чыккан элөөрүп, 

Саламат деген бар экен, 

Баатырдын аты саламат, 

Жетимиш миң кол айдап, 

Сексен дөөнү кошко айдап, 

Кыз Куйалы балбанды, 

Чаап алам деп келатат. 

Талаада жаткан жеринде, 

Бала жолборс Сейитекке, 

Саламат калды учурап, 

Караанын көрүп булардын, 

Бир кишини аткарат: 

- Эрбеңдеген ким экен? 

Ээн талаада адашып, 

Сербеңдеген ким экен, 

Кайдан келген жан экен? 

Не жумушу бар экен? 

Жиберген киши барыптыр, 

Тайбуурул, Сурат, Койкүрөң, 

Көрүп айран калыптыр, 
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Семетей, Гүлүс, Сейтектин, 

Сүрүнө айран калыптыр, 

Айдай жеңең Чүрөктүн, 

Түрүнө айран калыптыр, 

Кызылы кызыл, агы ак, 

Жүзүнө айран калыптыр. 

Келген киши кеп айтты: 

- Үчөөң аттуу, бириң жөө, 

Эрме чөл мен талаада, 

Ким болосуң? – деп айтты. 

Баш кишим аты Саламат, 

Ким экен билип келгин, деп, 

Мени мында жумшады. 

Нур балкыган жүзүңөр, 

Өрттөй күйөт көзүңөр, 

Аскар тоодой өзүңөр, 

Тегиз жолборс көркүңөр, 

Аттарың айбан түркү экен, 

Кийген кийим, жоо жарак, 

Табылбай турган мүлкү экен, 

Жашырбай баарын айтсаңар, 

Жаш Саламат укса экен. 

Сейтек анда кеп айтты: 

- Кеп сүйлөдүң кобурап, 

Көп сүйлөдүң божурап, 

Саламат деген ким эле? 

Биз укпас чоочун эр чыгат, 

Мына бу турган үч киши, 

Бир кишинин баласы, 

Бастырып чыктык Таластан, 

Кыз Куйалы балбанды, 

Келин кылып алгалы. 

Элибиз кыргыз көп алаш, 

Жерибиз Кеңкол, кең Талас, 

Атабыз айкөл шер Манас, 

Мына бул киши Айчүрөк, 

Бизден уксаң ушул кеп, 

Баатырың сенин Саламат, 

Кайда барат дүбүрөп? 

- Саламат чыкты аттанып, 

Кайыпдаң кызы Куйалы, 

Балбан чыкты даңдалып, 

Шаарын барып чабам, дейт, 

Өзүн олжо алам, дейт, 

Менден уксаң ошол кеп, 

Келипсиңер бу жерге, 

Убара болуп ыраактан, 

Кыз Куйалы алсак деп. 

Бир айттыңар, эки айтпай, 

Саламатка угузбай, 

Кетип калсаң канетет? 

Сейитектин кеби эми: 

- Сен жолоочу бир киши, 

Баатырыңа кайтып бар, 

Уккан – көргөн кебиңди, 

Төкөй чачпай айтып бар. 

Куйалы алам дебесин, 

Кыз балбанды алгалы, 
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Мен Таластан келемин, 

Өлбөй тирүү бар туруп, 

Кызды кантип беремин? 

Кыз алгалы келбесем, 

Убара болуп не келдим? 

Ак калпак кыргыз элим бар, 

Атымды уксаң Сейитек, 

Ааламды бузар демим бар. 

Семетей атам аман бар, 

Гүлчородой абам бар, 

Ээрчиген Чүрөк энем бар, 

Куйалы менен кебим бар, 

Эминеден кемим бар? 

Келген киши кеп угуп, 

Төртөөнүн атын тең угуп, 

Токтоно албай удургуп, 

Өз элин карай бурулуп, 

Жүрүп кетти чуу койуп. 

Төкпөй-чачпай укканын, 

Айттып турду ал барып, 

Саламатка угузуп: 

-Эби келсе Саламат, 

Азыркы күнү башың жаш, 

Сулуу кыз элден табылат. 

Угуп жүрдүк укмуштап, 

Бул Манастын тукуму, 

Жан калбайт буга катышсак. 

Кара кытай, манжудан, 

Шибе, солон, анжудан, 

Жер бетине чуу салган, 

Жергиликтүү моңгулдан, 

Кыргыздан чыккан бузуктан, 

Кызыгышкан душмандан, 

Ооган менен коросон, 

Кутулбаган ошондон, 

Катылышпай кетели, 

Тилимди алсаң сен болсоң. 

Аттарын абдан карадым, 

Акылым азып таң калдым, 

Эрлерин байкап сынадым, 

Башкача көрдүм түрпөтүн, 

Бул үчөөнүн турганын. 

Баш көтөртпөй Кутургур, 

Баарын соргон батыштын, 

Болсо баатыр ойлойлу, 

Ошонун Таласка барып келе албай, 

Жер кучактап жатышын. 

Оолугуп болбой Саламат: 

- Кыз Куйалы дегенди, 

Жылма чаап албасам, 

Жыпжылма, түптүз кылбасам, 

Саламат атым курусун! 

Кош тизгин тартып ат минип, 

Кантип көрөм эл жүзүн? 

Жолоочу жүрсө жүргөндүр, 

Куйалыга баралы, 

Бастыргыла бүпбүтүн! 

Бастыргын деп бакырып, 
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Байрагын булгап чакырып, 

Көпчүлүк жөнөй бергенде, 

Топону көккө сапырып, 

Чыдамы кетип ошондо, 

Сейтек тийди качырып. 

Манастап ураан чыкканда, 

Сейтек үнүн укканда, 

Токто, деп колун, токтотуп, 

Кочурап кара топ болуп, 

Топтон чыкты Саламат. 

Жыйырма экиде жаш экен, 

Ошончо элге баш экен, 

Көрөргө көрүм сулуу экен, 

Өтө көркөм уул экен. 

- Манастап ураан чакырган, 

Жолсуз элге катылган, 

Жолуң болгур сен кимсин, 

Деп сурады Сейтектен, 

Шер Сейтек анда кеп айтты: 

-Кылымга атам тайындуу, 

Кытайдан бери таанылды, 

Жолсузбу менин айтканым, 

Чаап алам деп жөнөсөң, 

Ала турган зайбымды? 

Токтогун деп айтканым, 

Сенче менин айбымбы? 

Элиңди бөлүп Куйалы, 

Короодон малың алдыбы? 

Кордук салып элиңе, 

Кол салып сага бардыбы? 

Саламат айтат кызык кеп: 

- Ал Куйалы кыз балбан, 

Түбүнөн бери бузук, -деп. 

Түбүнөн бузук болбосо, 

Кыдырып сага барабы, 

Сен алгының, тийем деп? 

Кыз Куйалы дегендин, 

Шаарын чаап аламын, 

Көөнүмө толсо сымбаты, 

Өзүн катын кыламын, 

Көңүлүмө толбосо, 

Олжо кылып бир түнү, 

Өз жериме жанамын, 

Кыргыздын кызы сулуу дейт, 

Эл кыдырып табамын! 

Кайдан тапсам сулууну, 

Жакшылыкча албаймын, 

Жаңжал салбай калбаймын! 

Жеңдирип койуп кыз алсам, 

Башымды салып киргенден, 

Намыс деп көөнүмө албаймын. 

Үч кызды угуп жүрөмүн, 

Бирөөнү тандап аламын. 

Балбан чыккан Куйалы, 

Сулуу деди бу дагы, 

Жана бири Ооганда, 

Бири кыргыз – Таласта, 

Албай калбайм түбүндө, 
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Көөнүмө кими жараса,  

Тарт атыңды Сейитек, 

Жолума болбой каргаша! 

- Мен атымдын башын  тартуучу, 

Сенсиңби менден артуучу? 

Талатып сага койомбу, 

Ала турган зайбымды? 

Деп Сейитек күпүлдөп, 

Сейитектен бешбетер, 

Саламат турду дүпүлдөп. 

Беттешип кирди сайышып, 

Эр масы жаштар күркүрөп, 

Күүлөгөн найза куусунан, 

Жер айрылып дүркүрөп, 

Кездемдин боосун чубалтып, 

Кез керип найза чунайтып, 

Камчы менен ачынтып, 

Тулпарларын чуратып, 

Урган таштай зыркырап, 

Учкан куштай дыркырап, 

Чыдаштык бербей нечен таш, 

Сынып жатат быркырап, 

Сыныктары асманга, 

Учуп жатат чыркырап. 

Сайдырбай найза кагышып, 

Балтанын сыртын жарышып, 

Олпокторун булушуп, 

Одураңдап урушуп, 

Жаактарын жарышып, 

Жакадан канды агызып, 

Жан айабай жарым күн, 

Өтө мыкты чабышып, 

Айрылышты бул экөө, 

Күн кеч кирип түн болуп, 

Жай-жайына жанышып. 

Таң агарып сүргөндө, 

Жерге жарык тийгенде, 

Өчүгүшкөн ал экөө, 

Атка минди камына, 

Ок өтпөс олпок тондорун, 

Торгой көз темир соотторун, 

Кабат-кабат жамына, 

Саламаттын көп черүү, 

Атка минди жабыла. 

Шер Сейитек, Саламат, 

Темирден найза ыргашып, 

Бар кайратын чыңдашып, 

Оозунан көбүк чачылып, 

Каарды катуу Саламат, 

Катуу тийди качырып. 

Шер Сейитек ошондо, 

Кетпестен ага шашылып: 

-Күжүлдөгөн Саламат, 

Кезегиң бердим, алгын –деп, 

Колуңан келсе сен мени, 

Аңтара сайып салгын, -деп, 

Кебелбей да кенебей, 

Артык тууган Сейитек, 
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Күжүлдөгөн баланы, 

Бучкагына теңебей, 

Зымырап карап турганда, 

Зыңгыраган найзаны, 

Саламат келип урганда, 

Шер Сейитек ошондо, 

Ээрден көчүк бултайып, 

Бир жагына кыйшайып, 

Ат мүдүрүп оңолуп, 

Тунарган көзү  ачылып, 

Саламатка Сейитек, 

Кезегимди бергин, деп, 

Эми тийди качырып. 

Алдында минген Койкүрөң, 

Кош кулагын жапырып, 

Сейитектин ошондо, 

Көзүнөн жалын от чыгып, 

Найзасынын учунан, 

Жолум үйдөй чок чыгып, 

Кыйрынан келип кыраан шер, 

Кый сүбөдөн бир сайды, 

Мен-менсинген Саламат, 

Ээрден көчүк кыйшайды. 

Кырданып аты барады, 

Саламат кыйын өтө маш, 

Ат кырданган жагына, 

Найзасын жерге тайады. 

Ат жыгылбай өзү сак, 

Аман-эсен турганы, 

Кайда калды кезегиң, 

Адам билгис эсебиң, 

Жана айланып киришти, 

Жан айабай тийишти. 

Айла кылып алууга, 

Арамдык ичке бүгүштү, 

Эртеден кечке бир тынбай, 

Эрегишип урушту, 

Бирин бири оодарып, 

Бүткөнү жок жумушу. 

Күн кеч кирип түн келип, 

Жай-жайына түшүштү. 

Ашыкбай бир аз тургула, 

Айтайын жана бир ишти, 

Жан кишиге туйгузбай, 

Куйалыга Айчүрөк, 

Айтып койду бул ишти. 

Муну угуп Куйалы, 

Мына мындай кеп айтат: 

- Келгени бекер Саламат, 

Айкөлдүн сүйдүм урпагын, 

Саламатка ким карайт? 

Шашылып кетип Сейитек, 

Ага жаңжал не салат? 

Качан да болсо Саламат, 

Тандап сулуу кыз алат. 

Койсун тоспой жолун бош, 

Мына  бул жерге келгенде, 

Сейитекке мен жолдош. 
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Жетип барсам ал жерге, 

Ойуна алат ар экөө, 

Эр издеген экен, деп. 

Бирине бири кезенип, 

Ээрдин кесе тиштенет. 

Мен барбайым –деди эле, 

Ырас чынын айтканда, 

Кыз Куйалы акылман: 

“Маа болушуп келбеди, 

Келген экен Куйалы, 

Саламатты көргөлү, 

Деп Сейитек калар” деп, 

Ошол үчүн келбеди,  

Куйалынын бул сырын, 

Айчүрөк ачык билгени. 

Кайра келип Айчүрөк, 

Туйгузбай жатып калды эми. 

Ушул түнү Саламат, 

Куйалынын шаарына, 

Жүрүп кетти кол баштап, 

Тепке деген бар экен, 

Астына түштү жол баштап. 

Эрте менен Сейитек, 

Артынан түштү кубалап, 

Асманда сызып Айчүрөк, 

Жер менен үчөө баратат. 

Сегиз күндүк жер эле, 

Кайыпдаңдын шаарына, 

Кайкап аскер келди эле, 

Карарган кошуун жер жайнап, 

Жерге келип түштү эле. 

Кайыпдаң кызы Куйалы, 

Жан кишиге билгизбей, 

Мени издеген Сейитек, 

Качан келер экен деп, 

Ичинде сызып турду эле, 

Калың колду көргөндө, 

Ичине кайгы толду эле: 

“Сейитекти жеңдиби? 

Желмогуз эми келдиби? 

Хан Семетей, эр Гүлүс, 

Кайрылбай мага кеттиби? 

Же балакет Саламат, 

Баарынын башын кестиби? 

Андай жаман күн болсо, 

Айчүрөк келет эле, -деп, 

Ойуна алат бир жактан, 

Качып келген белем” деп. 

Аңгычакты болбоду, 

Кол артынан чаң чыкты, 

Карап турса Куйалы, 

Зор Семетей хан чыкты, 

Шер Сейитек, эр Гүлүс, 

Үчөө катар тең чыкты. 

Аларды көрүп Куйалы: 

Сүйгөнүмдү билсин, деп, 

Саламат чындап күйсүн, деп, 

Алдынан адам чаптырды, 
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Шаарга келип кирсин деп. 

Жиберген киши барганы, 

Куйалыга Сейитек, 

Көөнү агарып канганы. 

Көрүп туруп ошону, 

Саламат өтө арданды, 

Кайра жаачу булуттай, 

Бузулуп өңү каарданды, 

Жакшынакай баланын, 

Бетинен жүнү түктүйүп, 

Кыркса байпак болгундай, 

Көрүнүп көзгө үксүйүп, 

Кыйкырып тосту алдынан, 

Кара жанга күч келип. 

Ойуна алды Сейитек: 

“Кудалашып сөз жайлап, 

Кулдук уруп баш байлап, 

Үзүлгүс боосу барчылап, 

Чапканын кара мен жакка, 

Сурбууданын камчылап!” 

Шаарга кетти калганы, 

Жолун тосуп келгин, деп, 

Сейитек карап турганы. 

Бурулбай келип Саламат, 

Боорго найза муштады. 

Торгой көз темир бадана, 

Үчөөнү катар жарыптыр, 

Аптыгып келип саламат, 

Жандана муштап салыптыр. 

Карчыганын балык эт, 

Көнөктөй эти бөлүнүп, 

Көнөктүн оозун ачкандай, 

Кан агып жерге төгүлүп, 

Байкап калып эр Гүлүс, 

Кайра чапты бөлүнүп. 

Бурулуп Гүлүс кеткени, 

Жебеден мурда жеткени: 

- Мыкты болсоң Саламат, 

Мен Гүлчоро, кел! – деди. 

Көрүп турган Куйалы, 

Көз ачкынча жетиптир, 

Айтышып койгон жарым деп, 

Сейитекти жетелеп, 

Шаарына алып кетиптир, 

Жаны ачып Саламат, 

Кыймылдаткан чымын жан, 

Кылга байлап таштады, 

Кыйын уруш баштады. 

Көптү көрсө шашпаган, 

Көп экен деп качпаган, 

Көөнүндө ишин баштаган, 

Көпкөлөң мындай чанданды, 

Алып көнгөн баштатан, 

Арстан Гүлүс беттешти. 

Саламаттын ойунда, 

Айтылуу баатыр Гүлүстү, 

Аңтара сайам деп келди. 

Артык тууган эр Гүлүс, 

www.bizdin.kg



Кебелбей да кенебей, 

Мени кантер экен, деп, 

Ойуна албай кенедей, 

Түрпөтүн байкап карады, 

Сайышып турган душманы, 

Көөнүнө толук жарады, 

Көрүп турган сайышта, 

Көп болчу мунун чаласы. 

Баатыр болчу бала экен, 

Эр сайышка чала экен, 

Эрлик жолун көрсүн, деп, 

Чалалыгын билсин, деп, 

Ордун сала берди эле. 

Күп дедире жер муштап, 

Көмөлөтө сайдым, деп, 

Көзүн бардап караса, 

Найзасы жерге мадалган, 

Тээгине чейин кадалган. 

Ачуусу келип арбайып, 

Ант ичкендей саргайып, 

Кара бойун безеди, 

Качырып жана жеткени. 

Алдынкы эрдин кашы деп, 

 Табарсыктын башы деп, 

Күүлөп найза муштады. 

Адис болгон эр Гүлүс, 

Ат капталган салаңдап, 

Таш өбөктөй калды эле, 

Ээрдин кашын сыйпалап, 

Найзасы өтүп кетти эле. 

Жети сапар жазгырып, 

Кар жерди сайдырды, 

Куруп калган Саламат, 

Өтө жаман ар кылды. 

Ошо кезде эр Гүлүс, 

Улай-улай үчтү чаап, 

Уламкысын күчтүү чаап, 

Көөдөнгө найза такылдап, 

Туулгага балта чакылдап, 

Ана-мына дегинче, 

Айта-буйта кылгынча, 

Азамат Гүлүс жолборсуң, 

Алтымыш койуп өттү эле, 

Акимсинген Саламат, 

Амалы мунун кетти эле. 

Кызыталак Саламат, 

Чымырканды, чыйралды, 

Кайрат кылып чыңдалды, 

Жазганбай баатыр Гүлүстүн, 

Кемерине кол салды. 

Этектен түрө кармады, 

Үзөнгү боого салганы, 

Сурбууданга камчы уруп, 

Сүйрөтүп кетем, деп уруп, 

Жүрөгүнө курч байлап, 

Жүдөтөм деп дем уруп, 

Этектен түрө кармады, 

Үзөнгү боого салганы, 
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Гүлүстөн карап турбады. 

Түп этектен алганы, 

Суркойонду камчылап, 

Бу да жөнөп калганы. 

Бирин бири сүйрөтүп, 

Көкбөрү тартып кетерге, 

Кыпындай жанды жоготуп, 

Алмадай башты кесерге, 

Аманат жанды таштады, 

Ат үстүндө бул экөө, 

Эми алыша баштады, 

Кылыч, найза, балтачан, 

Бекерге калды баштакы. 

Кара бойу дал болуп, 

Кармалбай колдор шал болуп, 

Оодарышып жүргөн жер, 

Таштын баары кум болуп, 

Кесек топо калган жок, 

Тозуп кетти ун болуп. 

Жердин бети жыртылып, 

Чөптүн баары кырчылып, 

Саздаңдардан чылпылдап, 

Жер бетине суу чыгып, 

Ат тери менен эр тери,  

Туман болуп буу чыгып, 

Аркан бойу жар келсе, 

Аттай чуркап тулпарлар, 

Катары менен аң келсе, 

Каттай чуркап тулпарлар, 

Өзү төрт сан тегерек,  

Чарчабаган тулпарлар, 

Ар кандай айтсаң эп келер, 

Талыкпаган эрендер, 

Эрикпеген эл үчүн, 

Эбегейсиз берендер. 

Күнү-түнгө уланып, 

Күркүрөгөн үн чыгып, 

Кулак тунуп мээ кайип, 

Маңдай-тескей турушту, 

Ошол кезде Саламат, 

Акактап солуп дем алып, 

Ошол кезде Саламат, 

Гүлүскө турду кеп салып: 

- Шер Сейитек тың экен, 

Шердиги анын чын экен, 

Семетейден артыла, 

Туулуп калган уул экен, 

Ак калпак кыргыз алашка, 

Азыркы күнгө муун экен. 

Угуп жүрдүм баарыңды, 

Билип болдум чагыңды, 

Өзүң Гүлүс мен уксам, 

Жоготупсуң баарыны, 

Бейажал өлбөс жан экен, 

Батадан бүткөн бала экен, 

Зор Семетей ал экен, 

Кайып болуп он төрт жыл, 

Кайта келген чагы экен. 
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Бакай деген карыңар, 

Маңдайга бүткөн бак экен, 

Тиги турган Айчүрөк, 

Күндөй нуру бар экен. 

Көргөнүм жок, угушум, 

Чоң энеңер Каныкей, 

Манасты билген жан экен. 

Кыйалы менен эрди алып, 

Кызматы менен элди алып, 

Кылымдын баары чогулуп, 

Кылганына таң калып, 

Көкөтөйдүн ашында, 

Көп жыйындын кашында, 

Чоң Кошойдон бата алып, 

Таанылыптыр дүйнөгө, 

Каныкей деп аталып. 

Түптүү кыргыз элисин, 

Түбүн байка кебимин. 

Шаар бузуп, эл талап, 

Олжо алгалы келбедим, 

Сулуу тандап кыз ылгап, 

Кыдыргалы жер бетин, 

Ошол үчүн келгемин. 

Кыз Куйалы балбан деп, 

Кабарын угуп жүргөмүн, 

Тийгенин эрге билбедим. 

Көрөйүн деп келгемин, 

Толуп калса көңүлгө, 

Алайын деп келгемин, 

Кежирлик кылса тийбейм деп, 

Талагалы келгемин. 

Кыргыз менен Оогандан, 

Сулуунун угам кабарын, 

Бирок ким экенин билбейим, 

Карчалышып эл менен, 

Кан төгүшүп жүрбөйүн, 

Эрегишип туу тиктеп, 

Тез агызып жүрбөйүн. 

Атадан жетим жаш калдым, 

Акыл-эстен бош калдым, 

Эрешен тартып эр жеттим, 

Эр уулу менен теңдештим, 

Аксакал киши экенсиң, 

Ушул менин бар кебим, 

Эрликтен тайдым кетейин, 

Сырын угуп баланын, 

Сыртан Гүлүс жымыйып, 

Кыл муруту былк этип, 

Мыйыгында күлгөнсүп: 

- Андай болсо Саламат, 

Айткан кебиң чын болсо, 

Сулууну Гүлүс таба алат.  

Сенин да түбүң түрүксүң, 

Сулуу тандап жүрүпсүң, 

Сейитек тойун кылалы, 

Биргелешип туралы, 

Кыргыздын көрүп кыздарын, 

Жарабаса сулуу кыз, 
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Ооганды карай жылалы. 

Эр Гүлүстөн Саламат, 

Бу дүйнө тургай о дүйнө, 

Бузулушпай жүрүүгө, 

Ок тиштешип антташып, 

Кол тартышып достошуп, 

Жанаша бирге бастырып, 

Топону көккө сапырып, 

Карап турган Куйалы, 

Дарбазасын ачтырып, 

Алып келип түшүрүп, 

Мейманды калды күтүшүп. 

Кыз Куйалы эбептеп, 

Дары чаап себептеп, 

Эки күнү бир түндө, 

Сейитектин жараатын, 

Айыктырган кези экен. 

Касиеттүү Кайыпдаң, 

Кабар угуп буйактан. 

“Айкөлдүн уулу Семетей, 

Аны мында келтирбей, 

Өзүм барып көрөм” деп, 

Ордодон чыгып келаткан. 

Гүлүстөн келип Семеңе: 

- Учурашып келдиңби, 

Кайыпдаңга абаке? 

- Жалгыз барып нетем деп, 

Сени келсе белем деп, 

Бара элекмин, -деди эле. 

-Айкөл атам Манаска, 

Акылдаш болгон киши экен, 

Бир дасторкон бетинде, 

Бир табакка кол салып, 

Таам татышкан киши экен, 

Жүрү абаке турбагын, 

Өзүбүз барып көрүшүп, 

Бир көтөрүп салалык, 

Кайыпдаңдын оорагын. 

Абаң Семей, шер Гүлүс, 

Сейитек менен Саламат, 

Айчүрөк – бешөө баратат, 

Алдыртан утур караса, 

Кайыпдаң өзү келатат. 

Семетейди көргөндө: 

- Оо, тулпардан калган туйагым, 

Чоңкойгон жетим чунагым, 

Токсон уруу өзүбек, 

Толкуган кыргыз журтуна, 

Күйүп турган чырагым! 

Беренден калган белегим, 

Ак калпак кыргыз алашка, 

Ар качан  тийген керегиң, 

Жакшы атадан жаман тууп, 

Атага наалат келтирген, 

Канчоро итке не дейин? 

Гүлүс жакка бет буруп, 

Оо, султандан калган белегим, 

Ак калпак кыргыз эл үчүн, 
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Абалап өскөн терегим, 

Кеткен иш болсо кек кылбай, 

Келерин терең ойлогон, 

Түпсүз деңиз тереңим, 

Кечириң кесип кемитип, 

Жасоолдор сабап демитип, 

Жабырды жаман тартканда, 

Кыргыздан кечем дебепсиң. 

Бенде тургай периде, 

Көйкапта бар бул кебиң, 

Көөн улап Кайыпдаң, 

Жалган айтты дебегин. 

Бүт перинин баашасы, 

Талас менен көрүшүп, 

Сени балам көрбөдүм, 

Бар ишиңди, кулунум, 

Угуп билип жүргөмүн. 

Периден бенде мыкты деп, 

Ошондо айтып келгемин. 

Акундун кызы Айчүрөк, 

Жалгыз уул Сейитек, 

Бала баатыр Саламат, 

Бешөөң бирге келгениң, 

Карыганда чоң багым, 

Жалгыз кызым Куйалы, 

Кантип сенден айайын. 

Айкөлдүн көзү өткөлү, 

Алакан ачып, кол жайып, 

Бата кылып барбадым, 

Апу кыл уулум Семетей, 

Ал айбымды сурадым. 

Тургузуп койду дебегин, 

Теңтушумду сурайын: 

Арстан Манас барында, 

Кызматын кылып алдында, 

Түндөсү бирге жанында, 

Пери эмес бендеден, 

Туулуп калган башкача, 

Каныкей аман турабы? 

Айагын арызга жөлөгөн, 

Башын сары алтынга бөлөгөн. 

Аселде оозун чайкаган, 

Ак сакалын жайкаган,  

Боз жорго минип чайкалган. 

Айбатынан апкаарып, 

Дүрдүгүп турган көп адам, 

Бакай аман турабы, 

Каныкей менен Бакайдын, 

Абдан дайнын сурады, 

Тыргоотон келеген Саламат, 

Жаш экенсиң, кулунум, 

Акылыңа ырхамат, 

Ак калпак кыргыз журтуна, 

Айыгышсаң кол салып, 

Айкөл Манас арбагы, 

Дегеле тирүү куткарбайт, 

Жарашыпсың Гүлүскө, 

Сага сулуу табылат. 
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Айчүрөктүн Жезбилек, 

Эби келсе Семетей, 

Күйө кылып ала алат. 

Сейитек менен бир турсаң, 

Сага кимдер кол салат? 

Касташканың бар болсо, 

Өзү келет бааналап, 

Шер Сейитек, Саламат, 

Куйалы үчөөң бир турсаң, 

Силерге кимдер да тутат? 

Ойносоң кумар утасың, 

Касташсаң башын жутасың, 

Токсон уруу өзүбек, 

Толкуган кыргыз түрк ууру, 

Тобун бузбай тутасың.. 

Карынын кеби акыл, деп,  

Жезбилекти Семетей, 

Саламатка ал жерде, 

Бермек болду макул деп. 

Айчүрөктүн Жезбилек, 

Өзү тууган кызы эмес, 

Ажыбайдын Керменбай, 

Эрмек кылсам кантет, деп, 

Багып алган Айчүрөк. 

Түп негизи Жезбилек, 

Тегин жердин кызы эмес, 

Өз атасы Керменбай, 

Баккан эне Айчүрөк, 

Арзандык мене ал кызга, 

Кантип адам теңдешет? 

Айчүрөктүн Жезбелек, 

Ар тарабы кем эмес, 

Аны элдер жүргөн белгилеп. 

Келин-кыз, жубан топ болуп, 

Бозулан жигит козголуп, 

Ойунга кирди жарашып, 

Шер Сейитек Куйалы, 

Күкүк менен зейнектей, 

Өтө көркөм жарашык, 

Ырчылар ырын ырдашып. 

Кыз-келин жолук булгашып, 

Жар көрүшүп айкашып, 

Карылар башка үйлөрдө, 

Учаларды көтөрүп, 

Сакалдарын чайкашып, 

Байбиче куйрук кармашып, 

Жеңе болгон катындар, 

Жеңкетайын талашып, 

Кыз Куйалы тойу деп, 

Түштүктүн эли жардашып, 

Кыргыздын тойу кызык деп, 

Ирандын журту карашып, 

Өтө сонун экен, деп, 

Той көргөндөр жаратып, 

Отуз күнү той болуп, 

Элдер кетти тарашып, 

Муну мындай таштайлы, 

Гүлчоронун Аминди, 
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Алганынан баштайлы, 

Гүлчоронун Амин кызды алышы, 

Эл кетип эки күн өтүп, 

Кайыптаң кызын узатып, 

Таласка кайытып Семетей, 

Саламатты кошо алып, 

Кайыптаң айткан кеби деп, 

Саламатка ылайык, 

Жезбилектин эби деп, 

Таласка келип жайланып, 

Жезбилекти көрсөтпөй, 

Кыргыздын кызын тандатып, 

Кыргыздан чыкпай сулуу кыз, 

Ооганга бармак аттанып. 

Бир катынга Саламат, 

Беш жүз алтын бергени: 

-Семетей кызы Жезбилек, 

Келген кыздын кимиси, 

Дайнын айтып бер, - деди. 

Алтын алган келинчек, 

Мына мындай айтат кеп: 

-Оңой эле ар кимге, 

Көрүнүүчү кыз эмес, 

Тилиң өтүп, кеп өтүп, 

Ишенчиң болсо абама. 

Кызды көргүн Жезбилек, 

Убада сөзүң болбосо, 

Убара болбо көрөм деп, 

Көрсөң эстен танасың, 

Амалың кетип ал келбей, 

Сары оору болуп каласың, 

Убара болбой кетип кал, 

Башыңа бала табасың. 

Кызына мындай айтыптыр, 

Байкап турган Айчүрөк: 

- Айланайын Жезбилек, 

Сөйкөмдү алып чыкчы, - деп. 

Кабарсыз турган Жезбилек, 

Сөйкө алып чыга калыптыр, 

Саламат көзүн салыптыр, 

Көргөн жерде Саламат, 

Эс-акылдан таныптыр, 

Сөйкөсүн бербей Чүрөккө, 

Саламатты көргөндө, 

Жезбилек чындап талыптыр, 

Бирине-бири жакты, деп, 

Өз курбусун тапты, деп, 

Бар көргөнүн билгенин, 

Асталай басып Айчүрөк, 

Семетейге айтыптыр. 

Ээрчитип келген Семетей, 

Унутуп калган болучу, 

Саламтка кыз бербей, 

Жезбилек жатты дүм түшүп, 

Улутунуп аш ичпей. 

Камынып келген Саламат, 

Алтыны бар канча кап, 

Жетимиш миң черүүсүн, 
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Ат-тоону менен бүт арнап, 

Чоң кайнатам болду, деп, 

Хан Бакайдын үйүнө, 

Сур бууданды да байлап, 

Капка салган алтынды, 

Каныкейге алпарат, 

- Жетимиш миң киши ал, - деп 

Жетимиш миң ат ал, - деп, 

Сур бууданды дагы ал, - деп, 

Үч каптагы алтынды, 

Кабы менен бүт ал,- деп, 

Андан кала бергенде, 

Айланайын шер Гүлүс, 

Ини кылып мени ал, - деп, 

Саламат айтып турду эле, 

Алтынын алды бузбады. 

Отуз күнү ойнотуп, 

Тогуз күнү тойлотуп, 

Бир күнү кызды кыңшытып, 

Кырк күнгө толду санаты, 

Жезбилекти узатты, 

Бутун сунуп чойкойуп, 

Эр Сейитек жай жатты, 

“Айкөлдүн уулу Семетей, 

Гулнарды ээрчитип, 

Мында келип кетсин, - деп, 

Менин барар чагым жок, 

Атка минер алым жок, 

Учурашып кетсин” деп, 

Орус хан бир күн кат жазды. 

Абаң Семей кеңеши: 

- Баралбайм мен, - деди, 

Гүлчоро менен Сейитек, 

Гулнарды ээрчитип, 

Үчөөң барып кел, - деди. 

Орус хан кыргыз карысы, 

Жаман оору болгон бейм, 

Табылгыс болуп дарысы, 

Аты чыккан үч адам, 

Бастырып жөнөп калышты 

Урумга барды жол тартып, 

Кетирбей күндү узартып, 

Орус хандын ноокасы, 

Өтө кыйын кези экен, 

Эси чыгып элеңдеп, 

Эли турган чебер деп, 

Айыгып калды ал сапар, 

Эр Гүлүстөн себептеп. 

Таласты карай бет алып, 

Урумдан чыгып аттанды, 

Жез билек көрө кетем деп, 

Эми барсам Таласка, 

Кайдан кайта келем деп, 

Карындашы Жезбилек, 

Барып түштү айлына, 

Жык толтуруп байланган, 

Куржуну бар жанында. 

Беш күн өрүн алышып, 
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Таласты карай бачымдап, 

Келе жатат жарышып. 

Бетбактынын ойунда, 

Жатып калды бир жерге, 

Агын суунун бойунда, 

Башка келген аңгеме, 

Байкап уксаң сонун да. 

Жердин аркы четинде, 

Куйкапта жүргөн периде, 

Бир сулуу кыз болуптур, 

Атын Аамин койуптур, 

Бойго жетип Аамин кыз, 

Он сегизге толуптур. 

Зордук менен алам деп, 

Нүкүр дөө колун созуптур. 

Кыз атасы Бануршаа, 

Тийбейим деп кыз айтса, 

Бербеске көөнү бурулуп, 

Элин кошо чабам, деп, 

Нүкүр дөө келди жулунуп. 

Тууну тиктеп турушуп, 

Туу түбүндө урушуп. 

Бануршаа менен Нүкүр дөө, 

Кызыл кыргын болушуп, 

Бирин бири жеңе албай, 

Үч жылга кетти созулуп. 

Бануршаа калды жеңилип, 

Аамин кызды алам, деп, 

Нүкүр дөө турду желигип. 

Аамин кыз турду ой ойлоп, 

Келе жатып суу бойлоп, 

Чамасы кетип так чарчап, 

Айласы кеткен кыжыл кыз. 

Учурап калды жолунан, 

Бойго кеткен да бир кыз. 

Амандашып турушту, 

Аты-жөнүн билишти, 

Муназа сөзгө келишти, 

Барлык жайын Аамин кыз, 

Жашырбай айтып бериши. 

Учураган кыз айтты: 

- Энем пери кызынан, 

Атам адам уулу экен. 

Өзүмдүн атым көк мончок, 

Жер бетинде турчу элем. 

Артыма салып кыз топтоп, 

Адисе болуп шашкамын. 

Койкапты карай качкамын, 

Ошондон бери карата, 

Жер бетине баспадым, 

(Баарын айтты Көкмончок, 

Семетейди он төрт жыл, 

Жер түбүнө катканын.) 

Айлаң кетсе, Аамин кыз, 

Нүкүр дөөнү сүйбөсөң, 

Ырашкер болбой ал үйдө, 

Зордук менен сен тийсең, 

Маана болор жерди айтам, 
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Кулагың салып уккун сен. 

Жер бетинде бенде бар, 

Бендеде нечен эрлер бар, 

Менин айткан кебимди, 

Унутуп калбай бейлеп ал. 

Кайыпдаң деген адам бар, 

Анда амал далай бар, 

Куйалы деген кызы бар, 

Бендеден ашкан балбан жан, 

Талабыңды орундайт, 

Так ошого сен барсаң. 

Эркекке барсаң мааналап, 

Эр издеп келген экен деп, 

Ургаачы жакын жалага, 

Жаман атка каларсың, 

Куйалыны таба алсаң, 

Нүкүрдөн кегиң аларсың. 

Кайыпчалдын Көкмончок, 

Кыз Куйалы балбандын, 

Сын-сыпаты бүт жайын, 

Белгилеп айтып бар шаарын, 

Бануршаанын аамин кыз, 

Куйалыга жумшады. 

Аамин кыз учуп алдырап, 

Түймөлөрү көөхар таш, 

Күн чагылып жалтылдап, 

Ак кептер болуп кубулуп, 

Жөнөдү учуп калкылдап, 

Куйалына шаарына, 

Кирип келди шартылдап. 

Сезип калды Нүкүр дөө, 

Бу да келет далпылдап. 

Аамин кайдан айанды? 

Кайыптаңдын алдында, 

Саламга келип турганы, 

Өз жумушун блидрип, 

Куйалыны сурады. 

Кайыпдаң анда кеп айтты, 

Кеп айтканда нени айтты?  

Баштан айак кыдыртып, 

Баатыр Манас  шерди айтты, 

Карыйа Бакай, Каныкей- 

Ал экөөнү деги айтты, 

Абаң Семей төрөнү, 

Арстан Гүлүс эрди айтты, 

Жалгыз кызы Куйалы, 

Аташканы Сейитек, 

Анын жайын дагы айтты: 

-Баатыр Гүлүс, Сейитек, 

Гүлнар - үчөө аттанып, 

Ушул жерден кетти эле, 

Таласка азыр жете элек, 

(Белгисин айтып баарысын) 

Куйалы барып нетесиң? 

Шер Гүлчоро, Сейитек, 

Учурашып өтөрсүң. 

Булар Манас тукуму, 

Уккун, балам, ушуну –  
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Теңдешип адам жеңбегин, 

Периден бар Айчүрөк, 

Бенде пейилин билбеген. 

Баарысынын үстүндө, 

Ок өтпөс олпок тону бар, 

Дуба, сыйкыр өтпөгөн, 

Алманбет уулу Гүлүстүн, 

Сонун иши дагы бар, 

Бүтүрсө сенин жумушуң, 

Кылычуу киши ушулар. 

Бануршаанын Аамин кыз, 

Асмандап учуп жөнөдү, 

Нүкүр дөө муну көрбөдү, 

Келе жатып Аамин кыз, 

Намаз окуп олтурган, 

Шер Гүлүстү көргөнү. 

Шер Гүлүстү көргөндө, 

Таакаты  калбай бойунда, 

Коркунчу жок ойунда: 

“Багы ачык кандай ургаачы, 

Тигинин жаткан койнунда? 

Эт бышым басып боорума, 

Анан өлсөм колунда, 

Канчалык болсо жамандык, 

Алар элем мойнума!” 

Асмандап учуп келатып, 

Жашын төгүп бооруна, 

Жакындап кирип келгенде, 

Эсинен кетти делдестеп, 

Эр Гүлүстүн алдына, 

Келип түштү ак кептер, 

Канаттары делдектеп. 

“Жаныбарым кептерди, 

Кумпай кууган бекен? - деп, 

Мааналар жерин табалбай, 

Күч келгенде жанына, 

Түшө калган экен” деп, 

Колуна ала салыптыр, 

Бир силкинип ак кептер, 

Сулуу кыз боло калыптыр. 

Алмамбет уулу эр Гүлүс, 

Карап калды далдайып, 

Сулуу кыз турат маңдайда, 

Суусардай болуп залкайып. 

Көрүп калды Гүлнар кыз, 

Даараттан кайтып баратып, 

Уктап жаткан Сейитек, 

Колунан тартып ойготуп, 

Копкун, баатыр, копкун, деп, 

Мен бир кызык көрдүм, деп, 

Сейтек туруп болгунча, 

Көргөнүн айтып жиберет. 

Сейтек угуп бурулуп, 

Мойнун созуп карады, 

Абасы турат мелтиреп, 

Бир кыз турат мөлтүрөп. 

Таамай кыркта эр Гүлүс, 

Жыйырма беш деп болжолдойт, 
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Өз ойунда Аамин кыз. 

Көрүп туруп, Сейитек: 

“Кыз абама күйүптүр 

Абам кызды сүйүптүр, 

Алда кимдин кызы? - деп, 

Кайдан келди ушу? – деп, 

Талаада келип жолгошкон, 

Өзү теги кыз эмес” 

Басып барды Сейитек, 

Угамын деп кеп-кеңеш: 

-Ассаламу алейкум, 

Абаке кайдан таптың кыз? 

Тааныганбы, биленби, 

Мындан мурда ушул кыз? 

-Алейкисалам, Сейитек, 

Тааныбаймын, билбеймин, 

Кебин сурап угуңуз. 

-Учур болдуң талаада, 

Кайдан келдиң, жол кайда? 

Перисиңби, бендеби? 

Туулуп өскөн жер кайда? 

Сейтек антип сурады. 

Бануршаанын Аамин кыз, 

Баштан айак калтырбай, 

Баарын айтып билгизип, 

Көкмончок жолго салганын, 

Кара жанга маана издеп, 

Мында келип калганын, 

Уламалап укканды, 

Кайыпдаңга барганын, 

Дайнын айтып буларды, 

Кайыпдаң жолго салганын, 

Айтып болуп Аамин кыз, 

Түрө тиктейт Гүлүстү. 

Эки көзүн айрыбай, 

Кебелбей да кенебей, 

Тиктеп турат абасы, 

Катырып койгон немедей 

Сүйүнүп кетти Сейитек, 

Сонун олжо таптык деп, 

Жүрөгүндө ченебей. 

Аңгычакты болбоду, 

Суйсала басып Гүлнар кыз, 

Нашталык таамын койгону, 

Үч киши болуп төрт киши, 

Дасторкондо бир болду. 

Күндүн мурду жайылды, 

Дасторкон жыйып алынды, 

Бастырарга камынды, 

Тулпарга токум салынды. 

Гүлүстүн турат нээтинде, 

Ат айабай жол жүрүп, 

Таласка жете кетүүгө. 

Аттарды токуп дайардап, 

Камынып болгон мезгилде, 

Күн чагылып күркүрөп, 

Шамал чыгып борондоп, 

Жердин бети дүркүрөп, 
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Бул белгини көргөндө, 

Мөлтүлдөгөн Аамин кыз 

Титиреди сүлкүлдөп. 

Ачынып турат эр Гүлүс, 

Эмне болуп кеттиң, деп, 

Колтуктан жөлөп жүгүрүп. 

-Атагың бар арстансың, 

Айтылган элге дастаның, 

Келейткан- дөөнүн белгиси, 

Ошондон коркуп качкамын. 

Шер Сейитек ошондо, 

Ыргып минип Күрөңгө, 

Ыргыштатып Күрөңдү, 

Найзасын ыргап турду эле. 

Келейткан дөөнүн күүсүнөн, 

Камыштар жерге жалпайып, 

Өнүп турган чынарлар, 

Бир жагына кыйшайып, 

Ат минбеген жөө болуп, 

Кудай урган Нүкүр дөө, 

Кирип келди дардайып, 

Тургандар менен кээри жок, 

Тартынып калар жери жок, 

Чеңгелдеп алып кетерге, 

Ак кептерге кол сунуп, 

Бешиликтей арбайтып! 

Жолборс жүрөк жел билек, 

Бала баатыр Сейитек, 

- Тарт колуңду, каапыр!- деп, 

Колундагы найзаны, 

Колтуктан нары бир койду, 

Кырданып жерди тайанып, 

Өөдө болуп оңолду, 

Дөөнүн пейли бузулду, 

Бендеңе, кудай, туш кылба, 

Дидары суук ушуну! 

Калдаңдаган капыр дөө, 

Кара бойу бир дөбө, 

Кан ичип көнгөн баатыр дөө, 

Өтө мыкты Нүкүр дөө, 

Үстүндө бар кийгени, 

Тогуз кабат күрөөкө, 

Колунда кылыч албарстан, 

Чапса кесип таш жарган, 

Өзү бааша Нүкүр дөө, 

Отуз шаарды башкарган. 

Беттешип кирди салышып, 

Шер Сейитек бул экөө, 

Айкырышып бакырып, 

Айчылык жерге угулуп, 

Күркүрөшүп күүлөшүп, 

Күчтүү найза урушуп, 

Бир жолу өлсөк мейли, деп, 

Кезекке чыдап турушуп, 

Жөө урушуп Нүкүр дөө, 

Бир күнү кылды туруштук. 

- Сен Сейитек, мен Нүкүр, 

Тең шекилдүү экенсиң, 
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Бир күн өргүп жатып тур. 

Минерге атым жок эмес, 

Атымды алып келейин. 

Армансыз өлгүн, Нүкүр деп, 

Койо берди Сейитек, 

Нүкүр дөө жөнөп кеткенде, 

Ак кептер туруп айтат кеп: 

- Дөө сөзүнүн түбү жок, 

Балыкта чыккан жүнү жок, 

Кол алдында башкарган, 

Отуз канча шаары бар, 

Баары балбан, баары дөө, 

Атымды алып келем деп, 

Алдап кетти Нүкүр дөө, 

Кайра келсе Нүкүр дөө, 

Жайнап жаткан чок келет, 

Асман тиреп жалындап, 

Куйкалап кетчү от келет, 

Ат көтөргүс жөө келет, 

Албан-албан дөө келет, 

Теңи калып бул жерде, 

Теңин элге жиберет. 

Турганың эки кишисиң, 

Бириндетип бөлбөйбү, 

Бир сынашып көрбөйбү. 

Уруксаат бергин, Гүлүстөн, 

Көкөлөп учуп кетейин, 

Бануршага жетейин, 

Атамдын арбын кулу бар, 

Анда да нечен зору бар, 

Бир башы миңди ээлеген, 

Билеги жоон чоңу бар. 

Жетип кабар салайын, 

Алып келе калайын, 

Пери келсе бул жерге, 

Бөлүнүп жөнөп кете албас, 

Кеткен менен Таласка, 

Өз ойунча жет албас. 

Гүлүстөн макул болуптур, 

Ак кептер сызып көк менен, 

Банур шаанын алдында, 

Башын уруп туруптур. 

- Аамин балам, кебиң чын, 

Барып келип жербетин, 

Байкап билип жүрчүбүз, 

Манастын Манас экенин, 

Абдан дайнын билчүбүз. 

Дөөдөн качып баана издеп, 

Бендеге барып туш болсоң, 

Бекер жатып албаймын. 

Аттанайын мен болсом, 

Манастын тукумдарынан, 

Кимисине жолуктуң? 

Ачык айткын сен болсоң. 

Атын анык угайын, 

Аттанып анан чыгайын. 

Перилерде жок экен, 

Бекем катып жашырыш, 
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Алманбет уулу Гүлүстүн, 

Сейитектин бар жайын, 

Баарын айтты ак кептер, 

Ашырбай да, жашырбай, 

Жайын айтты ак кептер. 

Көйкаптагы Банурша, 

Абдан толук билчү экен: 

- Андай болсо сен, балам, 

Энең менен көрүшүп, 

Эртелеп кылгын камылгаң, 

Эртең жолго чыгабыз, 

Нүкүр дөөгө барабар, 

Биз да аскер жыйабыз. 

Муну айтып банурша, 

Кабар берди калкына- 

Калың пери жалпыга. 

Жүз миң пери сап болуп, 

Тизилип болду аңгыча. 

Арадан эки күн өтүп, 

Айдап келди Нүкүр дөө, 

Жүз миң аскер дүрбөтүп. 

Аңгыча келди Бануршаа, 

Бу да жүз миң аскерчен, 

Эки жүз миң эл келди, 

Бенде эмес периден, 

Жердин бетин термелди, 

Нүкүр дөө менен Бануршаа - 

Эки улук тең келди, 

Ачууланып Нүкүр дөө, 

Аскерин бөлүп экиге, 

Элүү миңин тур, деди. 

Элүү миңин Таласка, 

Ылдам жетип бар, деди. 

Бөлүнүп аскер жөнөдү, 

Бануршаа муну көргөнү, 

Аскерден бири калбады, 

Бануршаанын жүз миң кол, 

Элүү миң колго барганы, 

Буйрук алып Банурдан, 

Нүкүрдөн буйрук дагы бар, 

Асманда жүрүп урушуп, 

Кырылышты мабулар. 

Кан жетпей жерге катыптыр, 

Томолонуп кээ-кээде, 

Баш түшүп жерге жатыптыр, 

Жер бетин адамзат, 

Баш түштү деп асмандан, 

Акылы айран таң калат, 

Не кыларын биле албай, 

Акылдан танып сандалат. 

Кырылышып эки аскер, 

Кызыл кыргын болушту, 

Нүкүр дөө менен Банурга, 

Калгандары барышты, 

Кабар угуп Нүкүр дөө, 

Казабына алышы, 

Каарданып капыр дөө, 

Кара буурул ат минди, 
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Кыл куйругун  шарт түйдү. 

Тышынан кызыл жамынды, 

Ач камандай чамынды, 

Башында чачы бириндеп, 

Эки жеңи дирилдеп, 

Үнү күндөй күркүрөп, 

Көрүп турган кишинин, 

Сийдиги агып бүркүрөп, 

Буурул атты чуратып, 

Артынан чаңын буратып, 

Жекеге чыгып акырып, 

Атын айтып Сейтектин, 

Кел бери деп бакырып, 

Нүкүрдүн үнүн укканда, 

Кой күрөң менен сыздырып, 

Шер Сейитек шашылып: 

“Менден качты деп айтат, 

Сейтек коркуп жашынып” 

Ойлогону ал болуп,  

Ошол жылы Сейитек, 

Жыйырма бар болуп, 

Нүкүр менен Сейитек, 

Бет келишти майданда, 

Эки баатыр бөлүнүп, 

Беттешип чыгып майданга, 

Алдында көнгөн алышып, 

Эки күнү салышып, 

Суранып кеткен Нүкүр дөө, 

Жөө жүргөнгө ардыгып, 

Таласка бөлүп жумшаган, 

Аскеринен айрылып, 

Ого бетер аркылып, 

Бар кайратын чогултуп, 

Эки колго жам кылып, 

Кетемин деп кезенген, 

Башын кесип байланып. 

Качырышып беттешип, 

Өлөр жагын кездешип, 

Ээрдин кесе тиштешип, 

Кездемдерин чуналтып, 

Кезкерип найза чунайтып, 

Найза найзга кагылып, 

Балтага балта чабылып, 

Найзалар сынып быркырап, 

Сыныктары асманда, 

Учуп жүрөт чыркырап, 

Көзүнөн чыккан оттору, 

Кышкы үйүрдөй шыркырап, 

Балтанын сырты жарылып, 

Нүкүр менен Сейитек, 

Тең келишип кабылып, 

Жана чыкты бир чоң дөө, 

Үстүнө сары жамынып. 

Бануршаанын бир балбан, 

Буга келди айкырып, 

Гүлүстөн чыгып беттешип, 

Перини кайта жандырып, 

Эки бенде, эки дөө, 
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Эки күн уруш салышты, 

Эрикпестен бул төртөө. 

Алманбеттин эр Гүлүс, 

Күркүрөгөн чоң дөөнү- 

Бүтүлүү бойу дөбөнү, 

Кыйамына келгенде, 

Көмө койуп өткөнү, 

Далбырап өөдө болгунча, 

Башын кесип кеткени. 

Гүлүстөн башын кескен дөө, 

Бир энеден эки эле, 

Агасы өлүп кеткенде, 

Иниси мында жетти эле, 

Эки көзү алаңдап, 

Эки буту салаңдап, 

Эки жагын каранат, 

Койго тийчү бөрүдөй, 

Ээрди- мурдун жаланат, 

Оозунан түтүн буркурап, 

Көзүнөн жалын шыркырап, 

Көөрүктөн чыккан учкундай, 

Жылт-жулт этип чыркырап, 

Аттай-буттай жүгүрүп, 

Алты кат темир тон кийип, 

Кабагы карыш түйүлүп, 

Сүзөгөн бука кептенип, 

Эки көзү үлүйүп, 

Кайыгы баскан каапыр дөө, 

Кайкалап мурду чүлүйүп, 

Жер куйдай оозу ачылат, 

Тиштери келет шакылдап, 

Үйдөй болгон Чойунбаш, 

Арта салып ийгенде: 

- Адам уулу, көзүңдү ач! 

Булгап алып чокморду, 

Агаң Гүлүс баатырды, 

Айабастан бир койду. 

Эр Гүлүстөн баатырдын, 

Көп өнөрү бар болчу, 

Ордун сала бергени, 

Күүлөп чапкан чойун  баш, 

Бүтүн жерге киргени. 

Бир көтөрүп ала арбай, 

Дем жыйып тартып калганы, 

Кыйамы келди иттин деп, 

Атактуу баатыр эр Гүлүс, 

Как шилиге муштады. 

Бадананын жакасы, 

Туулганын этеги, 

Ачылып калган кези экен, 

Абаң Гүлүс баатырдын, 

Амалы арбынкы экен, 

Кулактын түпкү бези деп, 

Мойун эттин өзү деп, 

Учун ууга сугарган, 

Найза менен муштаган. 

Жандатып урган чоң найза, 

Буйаккы кулак түбүнөн, 
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Жылтырап учу чыкканы, 

Башын өөдө кылалбай, 

Тоңкоруп жерди жыттады. 

Аз келгенсип анысы, 

Ай балта менен жаңсады, 

Чындап жерге жаздады, 

Көрүп турган дөө калбай, 

Жалпы баары качканы. 

Банур шаанын көп аскер, 

Качкан дөөнү каптады, 

Кызыл кыргын кан төгүп, 

Кырылышып жатканы. 

Алмамбет уулу шер Гүлүс, 

Алдында минген Сур атты, 

Албан түрдүү жүгүртүп, 

Аралап кирди дөөлөрдү, 

Бир четинен бөлүнтүп, 

Жетимиш күнү жөө басып, 

Тер жыттанган нечен дөө, 

Жети батман аш ичип, 

Жин жыттанган нечен дөө, 

Чоң-кичисин карабай, 

Кылча жанын айабай, 

Сабын бузбай сулатып, 

Башын таштай кулатып, 

Алдына салып айдады, 

“Бануршаанын аскери, 

Адамды кандай эрдир?”деп, 

Акылы айран–таң калды. 

Жалгызек колу сынган күн, 

Буурулдун буту сынган күн, 

Канчоро болуп жарадар, 

Байтайлак кетип окко учуп, 

Хан Бакай болуп санаадар, 

Кагылышкан күндөгү, 

Кармады бүгүн шайтаны, 

Капташкан дөөдөн канчасы, 

Качып кете албады. 

Шол кезде Нүкүр дөө, 

Арамдыкты ойлоду, 

“Эми ишим болбоду, 

Сейтек тирүү койобу?” 

Качып берди калдаңдап, 

Кара бойу далдаңдап, 

Кетип барат Нүкүр дөө, 

Карабай артын далдаңдап, 

Койкүрөң менен сыздырып, 

Сейтек жетти чукулдап, 

“Өзүнө алым келбеди, 

Сейтек келди жегени, 

Оодара тартып тоңкойтуп, 

Ушу жерде жебейби! 

Койкүрөң эбин табайын, 

Кутулуп кетип калыштын, 

Амалын анан кылайын” 

Деп ойлонуп Нүкүр дөө, 

Кылычты  кыйа кармады, 

Сейтек жетип сайрады, 
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Найзанын учун тийгизбей, 

Ат үстүнөн кулады, 

Күү менен келген Койкүрөң, 

Аттай чуркап барады, 

Кылыч менен ант ургур. 

Койкүрөңдү чапканы, 

Төрт айагын тең кесип, 

Томолонуп жаканы. 

Арстан тууган Сейитек, 

Ат менен кошо кулабай, 

Айактай түшүп басканы. 

Тура калып Нүкүр дөө, 

Кара буурул ат таштап, 

Гүлнарды алып көтөрүп, 

Учуп кетти далбаңдап. 

Буурулду минип Сейитек, 

Көлөкөнү кубалап, 

Кошо кетип баратат. 

Кайкып учуп ак кептер, 

Чоң Таласка келди эле, 

Айчүрөк менен көрүшүп, 

Бар иштен кабар берди эле. 

Ак кептер менен айчүрөк, 

Асмандап учуп сабалап, 

Сур буудан менен Куйалы, 

Бу да келет каралап, 

Келе жатып айчүрөк, 

Нөкөргө калды учурап. 

Дөө учуптур тууралап, 

Айчүрөк учуп ылдамдап, 

Келатканда алдырап, 

Көзү көрдү Айчүрөк, 

Нөөкөр кулду аң уулап, 

Айкандын уулу  Нөкөр кул, 

Көкбөрүдөн кичүүсү, 

Агасы менен Манастын, 

Дос экенин билүчү. 

Өмүр бойу Нөкөр кул, 

Мергендик менен жүрүчү. 

Жетип келди Айчүрөк, 

Андан мурда көрүшкөн, 

Абдан жайын билишкен. 

Көрө койуп Нөкөр кул: 

- Ой, Айчүрөк, Айчүрөк, 

Алдыраш ишиң көрүнөт. 

Амандык сурап Айчүрөк, 

Иштин жайын айтты эле, 

Угуп болуп Нөкөр кул, 

Дегэле жаман шашты эле, 

Кесирим деген бир белге, 

Чыгып келе жатты эле. 

Байкап көрсө Нөкөр кул, 

Дүрбү салып шыкаалап, 

Үстү менен булуттун, 

Аралап кетип баратат. 

Жайга мыкты Нөкөр кул, 

Алдынан шамал салыптыр, 

Булуттан чыгып Нүкүр дөө, 
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Көгөргөн жерге барыптыр. 

Нөкөр кул жаасын бек тартты, 

Алмамбеттин арбагы, 

Жардам болгун, деп тартты. 

Жебенин огу зыр этип, 

Кирип кетти Нүкүрдүн, 

Оң көзүнө мылк этип, 

Ок көзүнө тийгенде, 

Башы кетти шылк этип, 

Колуна кармап келейтат, 

Гүлнар кетти шып этип. 

Айчүрөк менен ак кептер, 

Асмандан жерге түшүрбөй, 

Кармап алып Гүлнарды, 

Нөкөр кулга кош айтып, 

Сейитекке алыр барды. 

Абамды таппай болбойт, деп, 

Сейтек жолго салганы, 

Аңгычакты болбоду, 

Куйалы келип калганы. 

Сейитек менен Куйалы, 

Гүлүстөн болду табары, 

Гүлнарды алып Чүрөктүн, 

Талас болду жанары, 

Абалап учуп Аккептер, 

Гүлчорону карады. 

Көкөлөп учуп келайтып, 

Учурап калып көп дөөгө, 

Кеп сураса ак кептер, 

Жакындашып бирөөнө, 

Жашырбай айтты ал дале: 

- Мен айтайын, сен дебе, 

Көйкаптан келдик бул жерге, 

Дөөлөрдөн чыккан балбаны, 

Нүкүр деген бар эле, 

Банушаанын Аамин кыз- 

Алучу анын жары эле, 

Аамин кыз тийип кетиптир, 

Бурулуп көөнү бендеге, 

Гүлүстөн деген бир эрге. 

Нүкүр келип урушуп, 

Жүз миң дөөнү сойдуруп, 

Өзү качып барыптыр, 

Бир жаккы көзүн ойдуруп, 

Намыстанып жөнөдүк, 

Чогулуп дөөлөр олтуруп, 

Сурасаң менден бул жумуш. 

Ак кептер ачык кеп угуп, 

Асмандап учуп ылдыйлап, 

Сейтек карай ыңгайлап, 

Жетип келди бир демде, 

Сейтек менен Куйалы, 

Ат чалдырып турганда. 

- Шер Сейтек, кыз балбан, 

Эми сага кеп айтам, 

Элүү миң дөө жолукту, 

Асмандап учуп келайтсам. 

Нүкүр дөө барып жерине, 
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Кабар салып элине, 

Элүү миң аскер алыптыр, 

Эми келип калыптыр, 

Кокустан барып Таласка, 

Бейкут калба салбасын, 

Тилимди алсаң ,Куйалы, 

Талас жакка сен баргын, 

Ушул жерде жол тосуп, 

Шер Сейитек сен калгын. 

Асман менен жөнөйүн, 

Гүлүскө кабар берейин, 

Жеткизип койуп бул жерге, 

Атама барып келейин. 

Атамдан аскер алайын, 

Эртеңки күнү бул чакта, 

Жетип келе калайын. 

Ак кептер сызып жөнөдү, 

Алышып кеткен дөө Нүкүр, 

Сейитекти көргөнү, 

Асмандан жерге куйулду, 

Таласка кетип бараткан, 

Куйалы балбан туйунду, 

Кайта артына бурулду, 

Карайлаган Нүкүр дөө, 

Жарлык кылды калкына- 

Турган дөөнүн жалпына: 

- Бирден-бирден барбагын, 

Бирден темир арканды, 

Түрүп колго кармагын, 

Сейтек деген эр ушул, 

Тегеректеп байлагын, 

Элүү миң аскер жабылып, 

Ортого алып Сейтекти, 

Тегеректеп дөө келди, 

Учуп келген асманда, 

Атка минбей жөө келди. 

Ойротто жок Сейитек, 

Опсуз батыр эр экен, 

Эчтемени кенебес. 

Албарс менен кайсалап, 

Бир дөөгө аркан салдырбай, 

Кырып кирди талкалап, 

Ач кыйкырык чуу менен, 

Айкырып кирди Сейитек, 

Дагы элүү миң кол келди, 

Гүлүстөнгө баргын, деп, 

Нүкүрдө ага жиберет. 

Дөө бөлүнүп болгунча, 

Аккептерин бирге алып, 

Гүлүстөн жетти тебелеп, 

Аккептер турду суранып, 

Бануршаага барам ,деп. 

Болбой койду Гүлүстөн : 

- Бир көзү жок Нүкүр дөө, 

Коркуп кетер киши эмес, 

Дүрбөлөңк салып атаңа, 

Кабар айтар иш эмес, 

Бөлүп койгон элүү миң, 
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Гүлүскө келди жармашып, 

Жекеге бирден келе албай, 

Баары келди жардашып, 

Кудай бетин салбасын, 

Учуп жүргөн дөө менен, 

Баатырлар жүрөт кармашып, 

Чылпылдап баткак жуурулуп, 

Суу ордуна кан агып, 

Нүкүр дөө айтып жөнөдү, 

Беш миң дөөнү котчу алып, 

Таласты талап алам деп, 

Бүгүндөн калбай мен барып. 

Аккептер келип ошондо, 

Сейитекке муну айтып: 

- Таласка кетти Нүкүр дөө, 

карыларга барбасын , 

Калбаны катуу салбасын. 

Алдыңда минген Буурулдун, 

Уча турган иши бар, 

Учуруп атың салайын, 

Жолуңду баштап алайын, 

Сага кандай уланым? 

-Учар болсо Буурулду, 

Учуруп бер, Аккептер, 

Азапты арбын тартпасын, 

Абам Бакай, Каныкей, 

Менден уулу бар туруп, 

Жекелешип жүрбөсүн, 

Жетик атам  Семетей, 

Канатын жазып Аккептер, 

Кайып учуп жөнөдү, 

Батыштан карай чыгышка, 

Узатпай жетти дөөлөрдү, 

Сейитектин келгенин, 

Нүкүр сокур көргөнү, 

“Чындап жанга күч келсе, 

Сокур көздөн жаш чыгып” 

Тербелбеген Нүкүр дөө, 

Эми калды шашылып. 

Ээрчип келген беш миңдин, 

Элүүсү мыкты эр эле, 

Бирден–бирден чыккын, деп, 

Айланышып тургун, деп, 

Сыйкырчы дөөсү бар эле, 

Бир малайын жумшады, 

Ошону алып келгин , деп, 

Бирден чыгып балбандар, 

Бир беттешпей өлгөн бар, 

Эртеден кечке салышып, 

Кечиндеси келген бар. 

Дөөлөр тарап жоголду, 

Куйалы менен Гүлүстөн, 

Кырганына чыдабай, 

Бастырып булар жөнөдү, 

Таласты карай туралбай, 

Найзага илип көтөрдү, 

Шер Сейитек дөөлөрдү, 

Бит басып кеткен улактай. 
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Жиберген малай барыптыр, 

Сыйкырчы келе калыптыр, 

Аты менен Сейтекти, 

Таш кылып аны катырып, 

Аккептерди асманга, 

Жылдыз кылып астырып, 

Таласты карай жөнөдү, 

Нүкүр сокур шашылып, 

Төртөө өлгөн беш дөөнүн, 

Бирөөнү кошуп Нүкүр дөө, 

Сыйкырчыны котчу алып. 

Жетип келсе эр Гүлүс, 

Кара Буурул ат турат, 

Эр Сейитек жаш турат,  

Караса бүтүн таш турат, 

Алдында келип Нүкүр дөө, 

Кара буурул тулпардын, 

Сууруп алган колкосун, 

Эми сууруп алам деп, 

Сейитектин колкосун, 

Кол салганы жатканда, 

Шер Гүлүстү көрүптүр, 

Сейитекке карабай, 

Караганга жарабай, 

Качып жолго салыптыр. 

Ал Гүлүстөн агаңыз, 

Анын ишин караңыз, 

Сыйкырчыны Нүкүр дөө, 

Сыйкырыңды салгын деп, 

Калдалаңдап  калыптыр, 

Кара ниет сыйкырчы, 

Албан сыйкыр салыптыр, 

Ар канча салса сыйкырды, 

Амалы келбей калыптыр, 

Абаң Гүлүс илегер, 

Шер Сейитек баатырды, 

Бир кутказып салыптыр. 

Сейитектен кеп угуп, 

Колкосун алып кетти , деп, 

Басылып калды Гүлүстөн, 

Болбойт экен Буурул, деп, 

Эмгичекти бир жер бар, 

“Ташбуурулдун керүү”деп, 

Жөөлөп жолго басалбай, 

Сейтек калды кеңгиреп. 

Ак кептерге эр Гүлүс: 

-Атаңа эми бар,- деди, 

Болгон иштин баарысын, 

Айтып кабар сал,-деди. 

Бануршаа жайын угуптур, 

Качкан экен Нүкүр дөө, 

Кармап алып келгин, деп, 

Буйрук кылып туруптур. 

Жарлык алып Банурдан, 

Жайылып чыкты көп пери, 

Аңтарып карай келатат, 

Албан-албан көп жерди, 

Перилерди көргөндө, 
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Кайра качкан Нүкүр дөө, 

Сыйкырчысын ээрчитип, 

Келе жатат көк менен, 

Нүкүр дөө келе  жатат, деп, 

 Гүлүскө айтты кыз Берен. 

Камданып турса эр Гүлүс, 

Куйалы менен атыны, 

Катырып өттүү атыны, 

Гүлүстөнгө өтпөдү, 

Ар канча кылса сыйкыры. 

Амир маруп ишине, 

Ар кандай киши көнмөк бар, 

Гүлүстөндүн үстүндө, 

Жүсүптөн калган көйнөк   бар. 

Ошол үчүн Гүлүскө, 

Сыйкыр калат өтө албай, 

Эр Гүлүстөн баатырда, 

Бирөө эмес үчөө бар - 

Байлануу турат жанында, 

Жүйрүн дөөнүн ак шамшар, 

Сыйкыр өтпөйт Сур атка, 

Алмамбеттин кеп жабуу, 

Жабулуу жүргөн чагы бар, 

Ошол үчүн Гүлүскө, 

Сыйкыр өтпөс жайы бар. 

Гүлүскө айла табалбай , 

Жанына беттеп баралбай, 

“Жөө калыптыр Сейитек, 

Бачым жетип барайын, 

Бадыректи чыңыртып, 

Башын кесип алайын, 

Андан кийин өлөйүн” 

Деп ойлонуп Нүкүр дөө, 

Сейтекке барып кол салып, 

Бузулуп өңү сурданып, 

Өткүр миз найза колго алып, 

Качырып тийди кырданып, 

Аты жок минер жөө калып, 

Сейтек турган арданып. 

Айанбагын арам, деп, 

Адырайган жаман, деп  

Туруп берди Сейтек, 

Карпаңдаган кайран дөө, 

Капталдан нары үч сайды, 

Үчүнчүсүн күч сайды, 

Кангандар кыбың эми, деп, 

Ойротто жок шер Сейтек, 

Төртүнчүгө калганда, 

Найзасын улай кармады. 

Катуу силкип тарканда, 

Кара тоодой Нүкүр дөө, 

Күүсү менен найзанын, 

Камгактай учуп барганы. 

Белинен кармап зыргытып, 

Мелтиреп турат Сейтек, 

Мен–менсинген Нүкүрдү, 

Бута атым жерге ыргытып. 

Эси оогансып далдайып, 
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Жатып калып дардайып, 

Кайта келди жармашып, 

Карабойго жуутпай, 

Жүгүргөн демин суутпай, 

Кемеринен алганы, 

Катыра жаман кармады, 

Тегеретип турганда, 

Камгактай Нүкүр айланды. 

Шамал чыгып дүрүлдөп, 

Куу угулуп күрүлдөп, 

Орто жери коо экен, 

Өйүзү тумшук тоо экен, 

Тумшук тоону болжоду, 

Күүлөп келип бир койду, 

Жалбайып дөөнүн жатканы, 

Томорулуп тоо кулап, 

“Жыгылган таш” ат калды. 

Сыйкырын кармап алышты, 

Анын да эбин табышты, 

Периден келген Бануршаа, 

Жерине кайта жамышты, 

Аккептер тийип Гүлүскө, 

Кең Таласта калышты. 

Тайбуурул алып Таластан, 

Сейтек барды үйүнө, 

Жөө баса албай Сейитек, 

Жатып калды үйүндө. 

Сейитектин ал кезде, 

Гулнар тууган уулу бар, 

Алым сарык угуп ал, 

Алым сарык ал жылы, 

Онго келген чагы бар. 

Куйалы балбан шол жылы, 

Бойкат болуп уул тууп, 

Атын койду Кененим, 

Ошол болуп чыгат го, 

Жалаңгыч сарык дегениң, 

Эми калган кеп болсо, 

Кененимге улантып, 

Анан айтып берейин. 

 

Басмага даяардаган :  

        АСАНБАЙ МАТИЛЫ 
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