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ДУР-

да
менен

дугу менен еден 
гены менен елбетте, <Ж!К

адары менен: 
келишти” -

аттин тушуп кол куу- 
"Баатыр аакын 

деп жооп берци. 
ого бетер

рыл чуда канты журуш менен келди ыкыстап 
шуруп О^монго садам айтты. Ормон алии 
келдиби?" - деп сурап калды. "дакын 
Ошону менен "Баатыр келет", "Баатыр келет" дешип, 
бен тушет. Ангыча кырк=элуудей киши менен элдин ортосунда тогуз 
топчулуктуу, кара кашка ныпчасы бар, сы тын-..н тее боз чапкан, башын-

кары бою кестелуу колпак, сары жаргак ышымынын багелегин басма 
оайдырган, бутуна кек. хеке кийгеп чаи жаак, кара суур

Ормондун заманыцда . .нлгын башыга /азнркы 1'окмок калаасы 
турган жер/ жумгалдык Курманкожо уруусунан Омурзак деген

аолоочулап, оз бакырчылыгы учун Ормондун айлына. барат экен. 
Ал жерде эки=уч кун гаумушу буткенче токтоп калет. Бир куну Ор
ион езу баштап шешкалац турде айыл апаоы менен кымкуут бодун 
надают. днчкдык эле коркунучтуу турдо эмес, бир жактан 
туу конок келе турган сыяктуу дурбеп калышкандыгын бмурзек

•• • с;..роо?'о ос<;\ батпайт. Себеби, ал учурда Орион 
чоц хан бодун галлы кыргызда бийлен кадгавдыгынын натыйжавы 
- биринчи жактан болсо, экинчи • жактан - анда гы

си:'.- дня, улуусунан сурам адбай, кичуусунен 
билалбайт, ан учун канааттандыра 

албасы чын да.
Ормон езу ды : V.. тиктирип, керме корил, аркан тарт-

тырып дегендей атт-: ,ды байлап тургын жерине чейин ырастатыл жуз 
баштуу теа ■. уйду, куба тебелуроек тартквн узугу бар, 
Эшигинде Ормон езу баштап элиыдеги кырка тизилген улуу=’лчуу 

аксакалдары менен бирге жерданып туруп 
дейт. Балты бмурзак ошол элдин ичинде тадаркагавдан

таныркап турду эле, адгыча бир атчан киши желдире, желдире басты- 
ч^&а

Esen Usubaliev
Архив Т. Усубалиева ©Usubaliev Foundation 2020
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1

тушуй: \
- Баатыр, бала=чакаларыдаз жена элициз кеитен бери эле 

Сиздин бир сез сурайлы дел журушот. Бул эд - белек бир тили 
буруунун сурагына ететдеген коп бар деген экенсиз, Ошоадон бери 
эле турдуу коркунуч тушуп жатат, ошон учун улуу=«ичуу жаты

киши жалдуу курен атчан келип калды. Орион чуркап барып атын алып, 
колтуктад тушуруп алды. Азнындагыларцын бардыгын тушурушуп, ку~ 
тунуп турган отуэдай киши кым=куут, аттарын алышып чада-чупа керме- 
ге байлашты. Омурзек баягы баатыр кии экенкн аира билалбай ац= 
таи бодун: "к.парай, жалпи кыргызда жалгыз эле Орион чон эле, 
мыццан чои баатыры бу ким? деген болду экен ден эле журет. Кебун- 

баягыб атырднк жалдуу кара курец атынын устундегу кумуш пыш- 
салнп туруп: эми иойчу, ним экенин устуне

кирсем сезунен тааныриын'* деда да, ©мурзм; элдин артынан уйге 
кирди. Албеттс, Орион эзу эшигин ачип, тегиз уйге Киргизии оту- 
рушиавда иреге ли киа «нщ р тизедеп жуйуртв баоып отурду. Дир- 
ген элдин б-.ары ген ьлдын карашд жыг^ырт эле отурушат. Бир аз- 
дан соц, белек уЬдон чон~чоц кара • яктар менеы мелт=калт куюл- 
г; п курут :л сэры ^айдн стариц кошуп алый келип, Орион езу 

баатыр1>а сун.уП, к .дгаэдарына белек кишилерди сунуп, киши 
башшп барден аяк кыдырата коюп кетишти. . .■.1рманы ичии болгонго 
чейин эч киыден бир эме деген ссз чыга алган жод,к акырында аяктар- 
ды ошол 'Шегу бир к-.ртац байбиче лшйьютып адып, ашкана жекка чогул- 
туп ко-ду. лл баабиченин жанында балаоынын баласыбы, бир бешиите 
эркек бала колун сууруп алып асда^койгон карышкырдын чукесу манен 
ойноп жатат. /еден кинин Орион бир кары кишини карап "бирдеме 
деп айткыныц" дегендей кылып башын ийкеди. Ал кары киши терде 
баягы отурган баатырга карал, виде обдулуп сыцар тизвлей



сизди чакыртыд кутуп туре-

чекдокшы

ийнин карал
тыцшап калыа-»

ты.
баягы

манен сурайттурпан тур

Андо экен:

жеп келет ко.
тактад а лот ко.

I

келсе жетим уул, тул катынды 
1&д=Б:-шызды катдод, эсед мелен 
Он тутунге бирден тыц чыгаар 
Бирин керуд биринен бири шум чыг&ар. 
Уй ПУЛ болООП.

болот, балдчр! ~ дек, 
ыцгай тартараак обдулуп,

....

3.
бала=чаканыз айтыд берер бекен дешип, 
баз -

а.‘.' ОТЫ,

; га сурада?
’• шдай!Дуу»

Анда
— С,'ПОЛ орустун 

баатыр? - деди. 
теменкудой тур менен 

Ал.р бет ин туман 
.... да ыл- басты. 
бцу серы, козу кек, 
Уцкугуд мурун орус нелет, 
Узун чедту оруд келет,- 
диска чедту коруд келет 

.док дорбаны болот, 
дольщ элди коркуткан арба гы болот - дел, 

ийнин карад: - Ырасды? ~ дед мойнун буруд койду дейт.
Анд-, баягы кара киши дегы су рады:

— Ба&тыр, дагы кавдай шуцдуктер болот? 
йкинчи ийнин кылдойыд карен:

— Тутунге "келе чыгым" дел келет го, 
Кези

деди,
— лндой болсо айтын берейин, 

тушуд отург.до киши ого бетер он жагына 
оадонуп турун: - Ээ, балдор! Кудай дей тургая замен, жакацарды 
муунбагадай карманып яуруцер! Омбу деген жерге орус келет дейт. 
Анын кармаганынан кан чыгат дейт, ырасды? - дед оц 
койду эдс, отурган эл биран--бири тегерете карашып

сыдаттан айткан

Esen Usubaliev
Архив Т. Усубалиева ©Usubaliev Foundation 2020
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иг ичяее
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Се.-. генысеры боз без болоор,
Нчаеник иг ичпес серы суу болоор.

ЫТ: II ДОСОК бОЛООр, •

Лны тн б: лдор тедейы эаарылгчл чечен болоор 
Отегя чэлок

КЫЗ лШГНТТИ КубйЛор.

Кул бий болоор,
Токои токол болоор,
Талае голой болоор,
Тегерек чека тыйын чыгаар, 
лгесынун белесы :шйан чыгзар.
Кызыл=кызыл иыялар,
Ьыргыед талго уялар.
Такыясын долго а дни'

, :.х ш жок чоион чыгаар, 
бц кизяки билдарыц тапан чыгаар.
Тегиз жердей тегирмен чыгаау,
Тексиз дердсн бай чыг; ар, ээ, ыроспы? - деп 

ок ийник кораг&нди отургя? элдин баары а.сн кулактнн учунда, 
жакшгин тыпывда болукук, бирине--=бйри делдейишти.

- х^удай, ошону кергазбесеч болот эле ~ де^ип куцгуренуп жибе^ 
. рипхкен дейт. Баягы керы киии болуп х^пчудуг'у чуркур&п:

- Баотщ, ошовдо элдин еълсоы эмне болот? - дешип кориунушта 
болгондо:

- Ал эле дейсицерби... ел болсо серы оруотун замены дейт, серы 
оруст§и кийин каре орус чыгот. Серы оруска куйут тушет, элге бир 
чоц булук тушет.

Он уйго бирден кезан болоор, 
Орчун шаар базар болоор.
Эршади езум бийлейм деп зайып чыгаар,
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Эл оозундагн айын боюнча Акидей эненин 
имиш. Айтымдарга Караганда тим койсо ая- ---   --- 7 , ~— --- ба.. Роз ачип ырц&йм деп Калы- 

гул чок атасына сез берип коюптур. Ошен учун буулугуп, ырдабай 
еткен

Кел устуне жургузген кайык чыгаар - деген дейт.
- Андан ары эмне болот, баатыр? - дегенде:
- бшод кара орустун убагында он беш жылдан кийин:

Ба й па гы ц манат,
батегвщ киш, 
ит*аягьщ мис бодоор. 
Кой устуне торгой жумурткалап, 
жесир катын миаден кой айдайт - деген

— Ошод учурду керер бекенбиз, баатыр? - деп элдер чурулдап, 
кудуадеп жиберишкенде, элди тегерете карал:

— Кок, бул отурганд;.р кербейсуцер! - Тээ-тетиги бешиктеги бала 
кеп жашаса четин керер! - деген экен. Кээ бир кишилер айтат: "езу- 
нун небереси акидей серы деген бодуучу деп. Ал Акидей сэры токсон 
жаштан ашып, 39чжыды елду" дешет. "Кок, ©мурзактын езунен укканмын
— лкидей эмес, Срмондун балдарынан боло тургандай эле" деп айтчу 
экен ©мурзак...

Бул сезду ыраматылык Куйручук айткан, Куйручук ошол ©мурзак- 
ез уулу болгон. глына ошод баатыр кадимки Калыгул баатыр / 

дешет. Калыгул езу ырчы эмес эле киши экен, бирок маселентип, 
уйкаштырып келечекти кеп айтчу дейт. Ошон учун Калыгулдун сезун 
улап, Арстанбек булбул ырдачу экен. Мына ошондон кийин биздерге 
чейин айтып журушет.

— ----- Акидей сэры Калыгулдун Вунтууган де ген
Кунтуугандын бир уулу Кененсары. Ке$ 
атасы - Усубалы, 
курсагынан ырдап тушкен 
багандай чечен же мыкты акын чнкмя]
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КАЛШУЛ ОЛУЯНШ ОРУС ЮММ 
КАНЧАЛК-К МУРУН ДИТКАНЫ

•.

--ортуудчу тушат
Кайраты бар эрсвдер, 
Караген найза кармаген, 
Карыштырып колуна.
Кара жексее жиги'ттер, 
Канча булук болсо да, 
Кайрылбайт экен тобуна.

Каре, куш карент кардана,
Кара жемсее езамат
Кайрылбайт жакын бстжна.
Йоцгуроо такса жарашат, 
Койкойгон кар; нарына.

Кегучкен учар лем чнкса,
Кек тулдар чуркар тер дакса, 
Кег’уду тннар кепчудук, 
Кезге толор эр чыиса# 
Кееруктун оту тутакбайт 
Кет "агыж-н аел чыкса.
Кеч журо 
Кез

слбам токтолот,
учкан $аййк бал чыкра#

жолуна,

адар:.:- н ууру кез салаар
ДДЫрМЕ Л ТОСН^Ч! 7.7, бытын»

дадашпай койбонт абысьш 
Ак Е^МКар карайт чабытин.

ЛЙ|йкё..2-. . ,...■ ..- УЧ '. , - . . -Л?

К-.- *

.
■ '
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каг-*; уДкча

чапан

от жанаар.
одам каадаса,

Оройдорун бсатыр болду,
Ору с ■ лмак биздерди,
Ушу зам.: н ин бонду,
От чыхшай жерин тш<ыр бодцу.
Токой токол болоор,
Тосол байбиче болоор.
Уй пул болоор,
Кул биг болоор.
Тс гиз хзрдон тегирмен журер, 
Гексиз жердей бий ЧЕгар.
Алла жала салынган килим чыгар

пул. болуп тыйын чыгаар 
анилин жоодоь андыган кынын чнгаур. 
Отоги жок чыгаар, 

кабинки б: д?’сн тапан чыгар. 
Эри мелен тортыша;
Одде эркек коп дегем аал чигар. 
Кызыл=кызыл кыядар, 
Кыргый талга уядар 
'Гахцясын долго алым, 
Кмз жиглтти кубалар. 
/шгыд бас болоор 
Башни пас болоор.
Туугаиьщ кас болоор 
Аылганнц касам, ант болор. 
Ыгы жшко кан берип, 
Нйманыне жат болоор. 
Бактылуу одам каалаоа, 
йуз устувде 
Бактысыз
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ТъИ1Ь, СлААТ кРЛАР:
Кызаргаздын баарысы манат болот турбайбы, 
Аылган иштин бзарысы адат болот турбайбы. 
ирдагандын баарысы сенат болот турбайбы: 
Аттууну коал, иоену айтам. 
Арбан конгон деену антам.
Катер=8катер ленту актам, 
Калп айтнаган тенту айтам.

9

Атасы ж-кшы болсо да, 
-ее устунен ит кабар. 
т.ызыгы кок емурден, 
Уктап йерген туш арзык.
Гер яерде, тайгак кечууд», 
Эревдердш кучу артык.
Куу кенкнга кулуктун 
Герт ! якт - неси артнк? 
Ке/тебс се ,-::амгыр асаап, 
Каиырсыз зд н ныш зртын.
Садаты бпр адаттын, 
Срден эрди И ИШИ артык, 
1УУРУ кутсуз шумкаден, 
Кайырдуу болгоп кунунде 
Гурумтай аттуу куш артык. 
Одоно соккон кумуштен 
Сулуулан соккон мае артык.

8.
Кургак уйдем суу чыгар. 
дакшы болгон баданын, 
Ат>~ еы жаман болсо да 
Гордо олтуруп сый табар, 

м; ■ и болгон ба ла нын
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Каарыно алгавда,
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Кар шлеч болбой кар кетпсйт 
Капсал? болбой ?:ут болбойт.
Кера езгей болбой доо болбойт, 
!ДаГЫД болбой 300 бОЛбОЙТ.
Шайыры болбо: эд болбойт, 
Лейили а-.кжь; кем болбойт.

г.п/аа/ бар.
Ко^гоцдуу <йрдая :у?у бар,
Улук^уи катта зору бар 
бкипш: бири бодбол’оп, 
Всмбаг.гл элдпн шору бар.

Кекурок чечен болбосо, 
Кезу керуп не кылат. 
Жан кыйналат дебссец 
ййрдадыктан иим еде'г.

Аскар ~ аскар аскар тоо, 
АЯТЫ барып Ч.-.П болот. 
Атедан адтоо туусац да 
Сыйлашпаоан Ж1Т болот.
Терентии тубу ныт болот, 
Жаман адат карт болот.

-■ г? СОЗУД.'.'Т Ти;*;НДГН,

...' каажн келбейт у м ндан.
■ .Ьудбулд;/Н мухам ,'уну бар

<> ■

■
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делил хгш-ылат
•Чадак казни

аадын тордооо.

'1

б ’

в

/

> кед карып, 
болбосо

Ак кайдын куну дут болот, 
лк бенэн

Яйри жыгач
Г загс

&Ч1тацдын боты зоо болот, 
даман менен дос болсоч, 
Ааыры бир кун доо болот. 
Бакин менен дос болсоч, 
блгенчек^у кушташат.

ордосо,

кнз ка нп.
Эл жакалсь конбосо, 
Ьдтегелуу бел карил. 
Каз, ордеру болбосо, 
Айдын чалкар
У лук ад и л (
Убара болот эд карып.

лк шумкар келип илинвт, 
Сэяс;:ТЧЫ

туз болот,
салып ондосо, 

д.удманыиа кор болот, 
Со тууи;нын кордосо.

дуйнеде не карил?
./ч ке/1; луу без карып. 
Л.тыдбйггя соз карып, 
<-■ мсидчпи болбосо, 
нарыл болор тоз карып 
Кадарын жце билбзое, 
Бонго летней
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К'.:ЧКУН Куш.
олуна келбейт ел кайтып* 

Тукгунуч качоа кодуцсн 
Туура конбой од кайтып.

II.
Даман менен дос болоон, 
Баягымды бсргин дан, 
Эки айдан кийин мушташат. 
Кетсе деелет колугдан, 
Келкеги кыйын мол кайтып 
Келе

чырмаса, 
Атссынын торунде
Кед отурун. кор болот. 
Тузду мээнет чырмаса, 
Делки чыгып шер болот, 
Атты мээнет чырмаса:
Аягынан басынат, 
Теену мээнет чырмаоа, 
Котур болуп кашынат. 
Байды мээнет бас.фда.

К. :тннды мээнет чырмаса, 
Каяша ъитгт эрине.
Хардыны мээнет чырмода* 
Ашыга, чыкпайт жерине. 
к'а к шшш мэ эне т чы; ма с а, 
длчкынн менен кас болот, 
Беланы мээнет чырмаоа, 
Сарыкарт чыгып таз болот, 
Кызда мээнет

доп келсе бербесег^, 
Кетет данда саргайтын. 
Чырпыгын сыне... талычдан, 
Чннар болбойт тал каитш!. 
Чендап ;:г>л ке?лген со^, 
Чыкксн .к: и кьдбейт ад кантып.
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Бело турган аза-лат, 
Болоттон кылыч байланат.
Жоого жетсе суру бар, 
Тамда тешер урунуп, 
Сабы кыска чоту бар. 
Воло турган жигиттин, 
Журогунде Оту бар. 
Аргымак^ын азганы, 
Аркы=терки басканы.
Азамат эрдин азгады

'Хекендуу колдун бал камыш.
Жыляы салса от жанат.

Булбуд унун эшитпей,
Ьуралып калаа ачылбайт,
Яуыдуунун уну басылбайт
Сукук унун эшитпей,
Сун жайланып ачылбайт.
■.уйуттуу бОЛГОН ВД&1ДЫН

;{унде уну басылбайт.

1й.

Уулу ;каман болгон соц, 
дсбедей болгон атасын 
Тее устунен ит кабат.

Сырчын айтат талмын деп, 
пемер айтат жармын деп.
Чымчык айтат кушун деп, 
Чырчып айтат салмын деп.
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Атыц кашац болгон соц, 
Аштан - тойдон калган соц. 
Кулуктугу не панда?
Алганыц сулуу болгон соц 
Аркырап беттен алган соц, 
Сулуулугу не панда?

Озендуу сууга тел бутет, 
блбеген кулга мал бутот 
Мал йуткучэ иш кетет, 
Ага - инидей дос кетет.

уурай чыкпас куу такыр, 
уурай чыгып бергенде: 

..улЛ!ун чуркап ете албайт 
Мал бутпеген куу жакыр 
мал жайылып буткенде 
Айдан яуртка жете елбайт

Кечкенд© жее басканы.
Аргамакта жал жок деп, 
}’-.олго таштап кетпецер 
Азаматта мал жок деп, 
Коого тащшап кетпецер,

*аман атты буйга мин, 
Тоцуп калган ойго мин. 
Чанач артып сууга мин! 
Ишенимдуу жакшл атты, 
Аетерулгон тууга мин. 
Рулак тунган чууга мин.
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Жээн тагага эл болбойт, 
Жеке тамчы сел болбойт.

Бедери кок торкодон, 
Бек токуган без жакшы. 
Медери жок туугандан, 
Бек суйлешкен жат гяакшы. 
Алтандуу зээр ак кббак 
Атка тынчы болбосо, 
Алтынын алып отко жак, 
Акылдуу тууган болбосо, 
Акырын айтып жатка жак. 
пумуштуу ээр аккабак.

Жалгыз блпе чуу ; чыкпайт, 
Жар куласа суу чыкпайт.
Ак чангыл тоонун этегин, 
Г1дис Сергеи кийиктейт. 
Алх’аны жакшы жолукса 
Аза-лат кэену бийиктейт. 
Ак кула аттар кимде жок 
Жугурбесэ байге кок. 
Ага-тууган кимде жок, 
Оыйлашпаса жатча жок.

с!текти кессец тон болбойт, 
йзелки душман эл болбойт. 
Желкени кессен тон болбойт, 
■Кеткилен бийик гол болбойт.

Esen Usubaliev
Архив Т. Усубалиева ©Usubaliev Foundation 2020
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^•рЫЯЛг-^ПШ О ТУР; Т,
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болбосо,

Кулукко ты^чы болбосо„ 
Кумушут» алып отко вак. 
луЛер туугэ» 
Луле багып ветка

х^дигуоутг бул ьголапы Л .-рие^бек Кьютелмевли” атясиви^е^ 
алып. биои^чи итет

■

■


