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К
Качандыр	бир	кезде	Кыйивде	бир	князь	жашачу,	ал	шаар-

дын	жанында	ажыдаар	бар	эле.	Ага	жыл	сайын	шаардык-
тар	 дайыма	 жаш	 баланы	 же	 кызды	 салык	 катары	 жиберип	
турушчу.	Ошентип,	кезек	княздын	кызына	келип	жетет.	Айла	
жок,	 шаардыктар	 берип	 жаткан	 соң	 ал	 да	 бериши	 керек.	
Князь	 да	 кызын	 ажыдаарга	 жөнөтөт.	

Княздын	кызы	сөз	менен	айтып	бере	алгыс,	укмуш	сулуу	
болчу.	 Аны	 ажыдаар	 да	 сүйүп	 калат.	 Бир	 күнү	 кыз	 ажы-
даарга	 эркелемиш	 болуп,	 ага	 суроо	 берет:

—	 Бул	 дүйнөдө	 сени	 жеңе	 ала	 турган	 адам	 бар	 болду	
бекен?

—	 Бар,	—	 дейт	 ажыдаар,	—	 бирөө	 гана,	 ал	 Кыйивде,	 Дни-
пронун	жогору	жагында	жашайт.	Ал	 качан	 кепесиндеги	мешке	
от	жага	 баштаганда	 түтүнү	 асманга	 чейин	жетет.	Ал	 эми	Дни-
продо	 терилерди	 сууда	 жумшартканы	 барганда	 (ал	 теричи	
эмеспи)	 ал	 бирди	 гана	 эмес,	 дароо	 он	 экини	 көтөрүп	 барат.	
Алары	Днипродо	жумшарган	 соң	мен	 аларга	жармашып	 алам,	
суудан	 чыгара	 алабы	 же	 жокпу	 деп.	 Ага	 болсо	 баары	 бир:	 эч	
нерсе	болбогондой	баарын	көтөрүп	кетет,	мени	тим	эле	жээкке	
чыгарып	 сала	жаздайт.	Мен	жалгыз	 ошондон	 гана	 корком.	

Княздын	 кызы	 анын	 айткандарынын	 баарын	 эстеп	
калат  да:	 эми	 үйүмө	 кантип	 кабар	 берип,	 боштондукка	

Кырыло	 Теричи
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чыгып,	атама	бара	алам	деп	ойлонот.	Анын	жанында	жалгыз	
көгүчкөндөн	 башка	 эч	 ким	 жок	 эле.	 Аны	 Кыйивде	 жашап	
жүргөн	бактылуу	 күндөрүндө	багып	алган	болчу.	 Кыз	ойло-
нуп,	 ойлонуп	 олтуруп,	 акыры	 атасына	 кат	 жазат:	 «Мен	
минтип-тигинтип	 жашап	 жатам	 ата,	 Кыйивде	 Кыр �ыло,	 кай-
мана	 аты	 Теричи	 деген	 киши	 бар	 экен.	 Ага	 аксакалдарды	
жиберип,	 макулдугун	 сураныңызчы:	 ажыдаар	 менен	 кар-
машып,	 мен	 байкушту	 туткундан	 бошотуп	 алаар	 бекен!	 Ал	
кайсы	бир	айтылган	сөзгө	таарынып	калбагыдай	сөз	менен,	
ал	 тургай	 белек	 да	 берип	 сураныңыз!»

Кыз	 ошентип	 кат	 жазды	 да	 кагазды	 көгүчкөндүн	 кана-
тынын	 алдына	 байлап	 туруп,	 терезеден	 учуруп	 жиберди.	
Көгүчкөн	асмандагы	булуттарга	жете	учуп	чыкты	да,	үйүнө,	
князь	 олтурган	 короого	 келип	 конот.	 Дал	 ошол	 учурда	
короодо	 балдар	 чуркап	 ойноп	 жүрүшкөн.

—	 Атаке,	 атакебай,	 —	 дешет	 алар,	 —	 караңызчы,	 эже-
бизден	 көгүчкөн	 учуп	 келди.

Алгач	 князь	 сүйүнүп,	 анан	 ойлонуп,	 капалана	 түштү:	
«Эмгичекти	 секетиң	 кетейин	 кызымды	желмогуз	жеп	алган	
чыгар».

Ал	көгүчкөндү	жанына	чакырып	алып	карап,	анын	кана-
тынын	 алдында	 кат	 бар	 экенин	 көрө	 койду.	 Тезинен	 аны	
чыгарып	 алды.	 Жазууларын	 окуса	 кызы	 мындай-тигиндей	
деп	 жазыптыр.	 Князь	 дароо	 аскер	 башчысын	 жанына	
чакырды.

—	 Бизде	 Кырыло	 Теричи	 деген	 киши	 барбы?
—	 Бар,	 князь.	 Днипронун	 жогору	 жагында	 жашайт.
—	Ал	таарынып	калбагыдай	кылып,	кантип	макул	кылабыз?
Алар	 кеңешти	 да	 Теричиге	 аксакалдарды	 жөнөтүштү.
Алар	 айтылган	 кепеге	 келип,	 эшигин	 ачып	 аны	 көрүп,	

дал	 болуп	 калышты.	 Теричи	 нары	 карап,	 жерге	 олтуруп	
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алып	 он	 эки	 терини	 кабаттап	 алып	 ийлеп	 жатыптыр,	 анын	
силкилдеген	 агала	 сакалы	 эле	 көрүнөт!	

Келгендердин	 бири:
—	 Кхе!	 —	 деп	 жиберди.
Теричи	 селт	 этип	 чочуп	 кетип,	 он	 эки	 терисин	 айрып	

алды.	 Ал	 келгендерге	 бурулуп	 караса,	 алар	 анын	 белинен	
эле	 келет	 экен.	 Келгендер:

—	 Биз,	 мындай-тигиндей,	 князь	 сага	 өтүнүч	 менен	
жиберди...	 —	 дешти.

Теричи	 аларды	 карамак	 турсун	 угуп	 да	 койгон	 жок,	
алардын	 айынан	 он	 эки	 терисин	 айрып	 алганына	 ачуусу	
келип	 жатты.	

Келгендер	 болсо	 андан	 кайрадан	 суранып,	 акыры	жал-
дырап	киришти.	Кара	баскыр!	Суранып,	жалдырагандарынан	
майнап	 чыкпай,	 баштарын	 жерге	 салып,	 акыры	 алар	 кай-
тууга	 аргасыз	 болушту.	

Эми	 эмне	 кылышмак?	 Княздын	 да,	 аскер	 башчысынын	
да	 көңүлү	 чөктү.

—	 Эгерде	 жаштардан	 жиберип	 көрсөкчү?
Мурдагылардан	жашыраагынан	жиберип	көрүштү	эле —	

алар	да	эч	нерсе	кыла	алышкан	жок.	Теричи	унчукпай	дул-
дуюп,	 кудум	башкага	 сүйлөп	жаткандай	эч	укпады.	Териле-
рине	 аябай	 ичи	 ачышып	 калыптыр.	

Князь	 дагы	 ойлонуп,	 Теричиге	 балдарды	 жиберди.	
Алар	 келип,	 суранып,	 тизелеп	 алып	 ыйлап	 киришти	
эле	 Теричи	 чыдай	 албай	 кетти,	 ал	 тургай	 өзү	 да	 ыйлап	
жиберди:

—	 Болуптур,	 силер	 үчүн	 жасайын!
Ошентип	 ал	 князга	 келди.
—	 Мага,	 —	 деди	 ал,	 —	 он	 эки	 челек	 кара	 май,	 он	 эки	

челек	 кендирдин	 чөбүн	 бергиле!
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Ал	 кендир	 чөптөн	 аркан	 жасап,	 денесине	 оронуп,	 ага	
кара	 майдан	 жакшылап	 шыбанды	 да	 колуна	 он	 батмандай	
чокморун	 алып	 ажыдаарга	 жөнөдү.	 Ажыдаар	 ага:

—	 Кырыло,	 сен	 кармашканы	 келдиңби,	 же	 элдешкени	
келдиңби?	

—	 Кайдагы	 элдешмей?	 Кармашканы	 келдим!	
Анан	 алар	 кармашып	 киришти,	 тим	 эле	 жер	 солкул-

дайт.	 Ажыдаар	 чуркап	 Кырылону	 тиштесе	 кара	 майдан	
жулуп	 калат,	 кайра	 чуркап	 тиштесе	 кендир	 аркандан	 үзүп	
алат.	 Кырыло	 тигини	 килейген	 чокмору	 менен	 жерге	 кир-
гизе	согот.	Ажыдаар	оттой	жалындап,	ысыганынан	Днипрого	
чуркап	 барып,	 чумуп,	 муздагычакты	 Теричи	 кендир	 аркан-
дан	 оронуп,	 кара	 майдан	 сүйкөнүп	 алат.	

Желмогуз	суудан	чыга	калып	Теричиге	чуркаганда	ал	чок-
мору	менен	—	дүңк	эттире!	—	согуп	калды	эле,	 тимеле	жер	
солкулдайт.	 Экөө	 аябай	 кармашты,	 алар	 кармашканда	 жер-
ден	чаң	чыгып,	учкундар	чачырап	жатты.	Кырыло	ажыдаарды	
устанын	очогундай,	аябай	ысытты.	Тиги	жексур	аптыгып,	дем	
ала	 албай	 күшүлдөп	 калды,	 алдындагы	 жер	 онтолойт.	

Эл	 болсо	 эми	 эмне	 болот	 деп,	 тоого	 чыгып	 алып	 күтүп	
жатышты.	Аңгыча	эле	ажыдаар	жерге	дүңк	эте	кулап	калды!	
Жер	 титиреп	 кеткенсиди!	

Эл	 жапырт	 кол	 чаап	 жиберди:
—	 Бали,	 Кырыло!	 Бали,	 Теричи!
Мына	ошол	кезден	баштап	Кырыло	жашап	турган	капчы-

гай	 Теричи	 аталып	 калыптыр.
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И
Жомок	 бир	 тактайдан	 он	 эки	 олтургуч	 жасап,	 бирөөнү	

үстөк	 катары	 кошумча	 кылып	 бересиң	 деген	 падыша-
дан	 башталат.	 Ким	 аны	 жасай	 алса	 падыша	 ага	 үч	 араба	
алтын	 берүүгө	 убада	 берет.	 Эгерде	 ким	 жасай	 албаса,	
башы	 кетет.	 Тактай	 болсо	 үч	 кезден	 ашык	 эмес.

Чар	 тараптан	 усталар	 келе	 башташты.	 Бирок,	 алардын	
эч	бири	падышанын	айтканын	жасай	алышпай,	баштарынан	
айрылышты...

Бир	жолу	алыскы	өлкөнүн	падышасы	келип	калды.	Келди	
да	 олтургучтарды	 жасамак	 болду.

—	Болуптур,	—	деди	ага	кыздын	падыша	атасы,	—	жаса!	
Бирок,	 билип	 койгун,	 башың	менен	жооп	 бересиң,	 башың-
дын	 акысына	 сенин	 акчаң	 жетпейт.	

Чоочун	 падыша	 макул	 болот.	 Ага	 бир	 жылдык	 мөө-	
нөт	 берилет.	 Ошентип,	 ал	 бир	 жыл	 ичинде	 ар	 кандай	
олтургучтарды	 жасаганы	 менен	 талапка	 ылайык	 жасай	
алган	 жок.	

Падыша	 анын	 башын	 алган	 жок,	 бирок	 өмүр	 бою	 зын-
данга	 буюруп	 койду.	 Качан	 ал	 зынданга	 кетээринде	 чоочун	
падыша	 өзүнүн	 ордуна	 сулуу	 кызын	 жиберди.

Кыз	ошентип	зынданда	олтуруп	калды.	Ошол	кезде	бир	
кедей	 кишинин	 Иванко	 деген	 баласы	 эр	 жетип	 келаткан.	

Иванко	 уста	
жөнүндө	 баян
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Ал	 он	 төрт	 жашта	 болчу.	 Ар	 кандай	 өнөрлөрдү	 үйрөнүп	
алган	 эле.	Ал	 кишилерден	 бир	 тактайдан	 он	 эки	 олтургуч	
жасап,	 он	 үчүнчүсүн	 үстөк	 катары	 бересиң	 деген	 кайсы	
бир	 жердин	 падышасы	 жөнүндө	 угуп	 калат.	

Иванко	 атасына:
—	Атаке,	 мен	 бу	жашоодо	 эмне	 болуп	жатканын	 билип	

келейинчи.
—	 Иванко,	 акчаң	 жок	 болсо	 кантип	 бармак	 элең?	 Же	

мен	 сага	 акча	 бере	 албасам.	 Жолдо	 курсагың	 ачат	 да...
—	Эч	нерсе	эмес,	атаке,	ач	калбайм.	Менин	сактап	жүр-

гөн	 үч	 дилдем	 бар,	 —	 дейт.
Ошентип,	Иванко	жолго	чыкты	да	чытырман	токойлорду,	

ээн	 талааларды	 аралап	 жөнөдү.	 Чытырман	 токойдон	 өлүп	
жаткан	кишини	көрөт.	Аны	эмне	кылсам	деп	ойлонот.	Акыры	
араба	 таап	 келип,	 ага	 жансыз	 денени	 салып,	 айылга	 алып	
барып	 көмөйүн	 деген	 ойго	 келет.	

Ал	 ошондой	 кылды.	 Айылга	 барып	 бир	 дилдеге	 араба	
жалдап	 өлүктү	 айылга	 жеткирди	 да,	 дагы	 бир	 дилдеге	
өлүктү	 жуудуруп,	 акыркы	 дилдесине	 көмдүрдү.	 Ошентип,	
Иванко	 болгон	 үч	 дилдесин	 өлүккө	 сарптап	 койду.

Ал	сапарын	андан	ары	улантты.	Курсагы	ачты.	Ал	убакта	
машиналар	 жок	 болгондуктан	 жөө	 келаткан.	 Эки	 жарым	
жыл	 дегенде	 ал	 баягы,	 он	 үч	 отургуч	 жасата	 турган	 пады-
шанын	 өлкөсүнө	 келип	 жетти.	

Иванко	падышага	келди	да	сылык	ийилип,	таазим	кылды.	
Падыша	 андан:

—	 И,	 эмне,	 жаңы	 бир	 нерсе	 айтасыңбы,	 боз	 улан?	
—	 Жаңы	 деле	 эч	 нерсе	 айта	 албайм.	 Укканыма	 кара-

ганда	сизге	бир	тактайдан	он	эки	олтургуч	жасап,	он	үчүн-
чүсүн	 үстөк	 кылып	 бериш	 керек	 экен.	

—	 Ооба,	 ошентсем	 дегем.	 Эмне,	 сен	 жасай	 аласыңбы?	
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Эгерде	 жасай	 алсаң	 үч	 араба	 алтынымды	 аласың,	 жасай	
албасаң	 башыңды	 алам.	 Шартыма	 макулсуңбу?	

—	 Бардыгы	 жайында	 болот.	 Олтургучуңузду	 жасап	
беремин,	 башымды	 сизге	 бербеймин...	 Билесизби,	 урмат-
туу	падышам,	эгерде	ошондой	олтургучтарды	алам	десеңиз	
өзүңүз	 туулганда	 жерден	 өсүп	 чыккан	 чынар	 теректи	 мага	
алып	 келип	 бердириңиз,	 —	 дейт.

Падыша	 катуу	 ойлонуп,	 улуу	 кишилерден	 ошондой	
чынар	 терек	 эсиңерде	 барбы	 деп	 сурайт.	 Ошондо	 эки	жүз	
элүү	жашка	чыккан	бир	абышка	падышага	ошондой	теректи	
көрсөтүп	 берди.	 Падыша	 ал	 теректи	 кыйып	 туруп,	 тактай	
кылдырып	 кестиргенге	 буйрук	 берет.	 Бирок,	 Иванко	 бир	
гана	 тактайды	 алат.	 Падыша	 ага:

—	Сен	жаңылып	 калбагыдай	 кылып,	мага	 кандай	олтур-
гучтар	 керек	 экенин	 сага	 дагы	 бир	 жолу	 кайталап	 айтып	
коёюн.	 Мага	 кыяктай	 болуп	 чоюлуп,	 кайра	 жыйрылып	 тур-
гандай	 олтургучтар	 болсун,	 —	 деп	 катуу	 эскертет.	

—	 Мага	 буйрук	 берип	 кыйналбай	 эле	 коюңуз,	 эмне	
кылууну	 мен	 жакшы	 билемин!	 —	 деп	 жооп	 берет.

Ошентип,	 падыша	 аны	 бир	 жылга	 өнөрканага	 камап	
койду.

Иванко	 ишке	 киришти.	 Көп	 өтпөй	 эле	 олтургучтарды	
жасап	 салды.	 Башынын	 тегереги	 бир	 карыштык	 чоң	 чок-
морду	 алды	 да,	 ага	 алты	 бурама	 бекитип	 койду.	 Иванко	
аларды	 тез	 эле,	 бир	 күндө	 бүтүрүп	 койду.	 Бирок,	 ал	 туу-
ралуу	 падышага	 эч	 айткан	жок.	 Чоң	 чокморду	 бурчка	 алып	
барып	 жыйып	 салды.	 Алдыда	 дагы	 бир	 жыл	 убактысы	 бар	
эмеспи,	 ар	 кандай	 жер	 жүзүндө	 болуучу	 олтургучтарды	
жасап	 кирди.

Иванко	 өнөрканасынан	 чыкпайт,	 бир	 күнү	 капысынан	
эле	 кыздын	 назик	 үн	менен,	 керемет	 ырдап	жатканын	угуп	
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калды.	 Ким	 ырдап	 жатканын	 көргүсү	 келип,	 чыдамы	 кетти.	
Колуна	 темир	 тешкичти,	 балканы	 алды	 да	 дубалды	 ургу-
лап	кирди.	Мына	кызык,	тешилген	дубалдын	наркы	жагында	
назик	жибектен	 көйнөк	 кийген,	мурда	өмүрү	 көрбөгөн	бир	
сулуу	 кыз	 туруптур.	 Иванко	 андан:

—	 Ой,	 сулуу	 кыз,	 караңгы	 жерде	 эмне	 кылып	 олтура-
сың?	 Кандай	 күнөөң	 үчүн	 жаза	 алдың	 эле?	 —	 деп	 сурады.

—	 Эч	 кандай	 күнөө	 жасаган	 жокмун.	 Ага	 атам	 айыптуу.	
Ал	падышага	он	үч	олтургуч	жасап	берем	деп	убада	берип,	
жасай	 албай	 калган.	 Ошон	 үчүн	 атам	 өзүнүн	 ордуна	 мени	
барымтага	 берип	 койду.

Бир	 жыл	 өткөн	 соң	 падыша	 Иванконун	 өнөрканасына	
кирди.	 Мурунку	 күнү	 падыша	 баары	 бир	 башынан	 айрылат	
деп	 ойлоп,	 ага	 тамак	 бергизбей	 койгон	 болчу.	

Иванкодон	 падыша:
—	 Кана,	 Иванко,	 менин	 олтургучтарымды	 көрсөтчү?	 —	

деп	 сурайт.
—	 Улуу	 урматтуу	 падышам,	 сиз	 олтургучтарды	 көрсөм	

дейсиз,	 мага	 кечинде	 тамак	 берилбей	 калды,	 —	 дейт.
Падыша	 кызматчысына	 бурулуп,	 тамак	 алып	 келүүсүн	

буюрду.	 Иванко	 аябай	 тойгон	 соң	 ордунан	 туруп	 барып,	
падышага	 бурчтагы	 чоң	 чокморду	 карматты.

—	 Мына,	 сиздин	 олтургучтарыңыз!
Падыша	 таң	 калып,	 ачуулана:
—	 Мага	 ушундай	 олтургучтарды	 жасаган	 экенсиң	 да!	

Билип	 койгун,	 эми	 башыңдан	 айрыласың!
Ошондо	 Иванко	 падышанын	 колунан	 чокморду	 алып,	

бурагычтарын	 бурап	 жиберди	 эле,	 анын	 ичинен	 кыяктын	
чойгучундай	 бүктөлүп	 коюлган	 он	 эки	 отургуч	 биринин	
артынан	 бири	 чубалып,	 он	 үчүнчү	 үстөлү	 да	жайылып	 чыга	
келди.



Падыша	 аларды	 көрүп,	 аябай	 сүйүнүп	 кетти!	 Ал	 Иван-
кону	 колтуктап	 алып	 кенен,	 салтанаттар	 бөлмөсүнө	 алып	
барып:	

—	 Кана,	 Иванко,	 эмнени	 каалайсың:	 үч	 араба	 алтын-
дыбы,	 же	 менин	 падышалыгымдыбы?	

—	 Мага	 сиздин	 алтыныңыздын	 да,	 байлыгыңыздын	
да	 кереги	 жок,	 мага	 дубалдын	 ичине	 катылган	 нерсени	
бериңиз,	 —	 дейт.

—	Андан	кандай	пайда?	Андан	көрө	үч	араба	алтынымды	
алгын.

—	 Кереги	 жок,	 дубалга	 катылганды	 гана	 аламын!
Ошентип	 падыша	 зындандагы	 кызды	 чыгарды...
Кыз	 катуу	 кубанып,	 Иванко	 менен	 алыскы	 жерге	 бирге	

кетип	калды.	Алар	үйлөнүп,	азыркыга	дейре	бактылуу	жашап	
жатышат,	 албетте,	 эгерде	 тирүү	 болсо.
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К
Падышанын	 аябагандай	 сулуу,	 акылдуу	 кызы	 болуптур.	

Көптөгөн	 күйөө	 балдар	 анын	 колун	 сурап	 келишкени	
менен	 алардын	 бири	 дагы	 канайымдын	 акылына	 тең	 келе	
албай	 коюшат.	 Ошондо	 падыша	 кимде	 ким	 кызына	 ал	жан-
дырмагын	 таба	албаган	үч	 табышмакты	айтса,	 кызын	ошого	
күйөөгө	 берерин	 жарыялайт.	

Бирок,	 өзүндө	 тургай	 башка	 падышалыктарда	 да	 татык-
туу	 күйөө	 табылбай	 коёт.	

Канайым	 жөнүндөгү	 маалымат	 Карпат	 тоолорундагы	
койчуманга	 да	 жетет.	

—	 Падышанын	 сарайында	 эмне	 деген	 бийкеч	 жашап	
жатат?	Балким	мен	аны	алдап,	аялдыкка	алып	жүрбөйүн? —	
дейт	 койчу	 жолдошторуна.

Койчу	 ошентип	 айтты	 да	 атын	 минип	 алып,	 падышанын	
сарайына	жөнөдү.	Жолдо	баратып	ал	суусайт.	Булакка	жата	
калып,	 малакайына	 суудан	 сузуп	 алып	 ичип	 кирет.	 Ал	 суу-
сунун	 кандырганча	 аты	 баштыгындагы	 нанды	 жеп	 алат.

«Бир	 табышмак	 таптым!»	—	 деп	 ойлойт	 да	 койчу	 андан	
ары	 жөнөйт.

Чытырман	 токойдо	 келатып	 ал	 адашып	 калат.	 Жолду	
табуу	 үчүн	 дарактардын	 кайсыл	 тарабында	 мох	 өсөөрүн	
карай	 баштайт.	 Аны	 тапты	 да,	 минтип	 ойлоп	 койду:

Канайымды	 койчу	
кантип	 алдады
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«Дагы	 бир	 табышмак	 таптым!».
Койчу	сапарын	улантат.	Ал	токойдон	үчүнчү	табышмакты	

да	 тапкысы	 келди.	 Аңгыча	 ал	 коёнду	 мээлеп	 жаткан	 мер-
генчини	 көрө	 койду.	

«Үчүнчү	 табышмакты	 да	 таптым!»	—	 деп	 аябай	 сүйүндү	
койчу.	

Ал	 падышанын	 сарайына	 жеткичекти	 көптөгөн	 күндөр,	
сансыз	 түндөр	 өттү.

—	 Кызыңа	 үйлөнөйүн	 деп	 келдим,	 урматтуу	 падышам!
—	Менин	кызымабы?	—	деп	падыша	аябай	таң	калды. —	

Кызыма	 көптөгөн	 кыйындар	 үйлөнөм	 деп	 келишти,	 бирок	
биринин	 да	 акыл-эси	 жеткен	 жок!

—	 Мен	 үйлөнөм!
Падышага	жигит	жагып	калып,	 ага	шаардын	дарбазасын	

ачууга	 буйрук	 берди.	 Койчуну	 канайымдын	 алдына	 алып	
барышты.	 Падышанын	 кызы	 койчуну	 карап	 да	 койгон	 жок.	
Болгону:

—	 Айта	 бер	 табышмагыңды!	 —	 деп	 койду.
—	 Биринчи	 табышмагым:	 нан	 атты	 жеп	 койду.
Канайым	канчалык	ойлонгону	менен	жандырмагын	таба	

албай	 койду.
—	 Таба	 албадым!	 —	 деди	 акырында.
—	 Нандын	 атты	 жеп	 койгону,	 канайымым,	 ал	 мындай:	

менин	 бир	 атым	 бар	 эле,	 мен	 аны	 көптөгөн	 жылдардан	
бери	 иштетип	 жүргөм.	 Бир	 жолу	 ал	 менин	 баштыгымдагы	
нанды	 жеп	 койду,	 нан	 болсо	 ууланган	 болчу.	 Ошентип	 ал	
өлүп	 калды  —	 нандын	 атты	 жеп	 койгону	 ошол	 да.

Падыша	 койчунун	 айткандарын	 угуп,	 андайлар	 боло	
берет	 деп	 койду.

—	 Жакшы	 табышмак	 экен.	 Жандырмагын	 мен	 эч	 таба	
алмак	 эмесмин.
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—	Экинчи	табышмагым:	дүлөй	да,	сокур	да,	бирок	жолду	
көрсөтүп	 берет.

Канайым	 ойлонуп,	 ойлонуп,	 дагы	 жандырмагын	 таба	
албай	 коёт.

—	 Мунуңду	 да	 билбей	 койдум.
—	 Ал	 —	 дарактар,	 канайымым,	 —	 деди	 койчу.  —	 Биз	

токойдогу	 дарактарга	 карап	 туруп	 түндүк	 тарап	 кайда,	
түштүгү	 кайда	 экенин	 биле	 алабыз.	

Табышмак	 туура	 экен	 деп,	 канайым	 дагы	 макул	 болду.
—	 Үчүнчү	 табышмагың	 кандай?	 —	 деп	 сурады	 ал.
—	 Үчүнчүсү	 да	 бар:	 эт	 качты,	 темири	 калды.
Акылдуу	 канайым	 канчалык	 башын	 катырганы	 менен	

үчүнчү	 табышмакты	 да	 жандыра	 албады.
—	 Мунуңду	 да	 таба	 албадым,	 —	 деди	 кыз.
—	 Мергенчи	 коёнду	 атты	 эле,	 —	 деди	 жигит,	 —	 коён	

качып	 кетти,	мергенчи	болсо	мылтыгы	менен	ордунда	 кала	
берди.

Кааладыбы,	 каалаган	 жокпу,	 падыша	 Карпаттан	 келген	
жөнөкөй	койчуга	кызын	үйлөнттү.	Ал	койчу	падышанын	бал-
дарынан	 акылдуу	 болсо	 айласы	 канча.
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П
Бир	 киши	 болуптур,	 анын	 чычкандарды	 да	 кармай	 албай	

калган	 карыган	 мышыгы	 болуптур.	
Мышыктын	 ээси:	 «Мындай	мышыктын	мага	 эмне	 кереги	

бар?	 Токойго	 таштап	 салайын»	 деп	 ойлойт.	 Алды	 да	 алып	
барып	 салды.

Мышык	 карагайдын	 алдына	 олтуруп	 алып	 ыйлап	 кирет.	
Жанынан	 чуркап	 өтүп	 бараткан	 түлкү-селки:

—	Сен	кимсиң?	—	деп	сурайт.	Мышык	жүндөрүн	түксүйтүп:
—	 Фу-фу!	 Мен	 деген	 пан	 К �оцкыймын!	 —	 дейт.
Мындай	 кадырлуу	 пан	 менен	 таанышууга	 түлкү	 шашып	

кетип:
—	Мага	 үйлөнчү.	Мен	 сага	жакшы	 аял	 болом,	 мен	 сени	

багам,	 —	 дейт.	
—	 Болуптур,	 —	 деди	 мышык.	 —	 Алса	 алайын.
Ошентип,	экөө	ээрчишип	алып	түлкүнүн	кепесине	келип,	

жашап	 калышты.
Түлкү	 мышыкты	 аябай	 бакты:	 тоокту	 да	 кармап	 келет,	

токойдогу	жандыктардан	да	кармап	келип	берет.	Өзү	жейби,	
жокпу,	 баарын	 мышыкка	 ташый	 берди.

Бир	 жолу	 түлкүгө	 коён-коркок	 жолугуп:
—	 Түлкү-бийкеч,	 мен	 сага	 куда	 түшкөнү	 келемин!  —	

дейт.

Пан	 Коцкый
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—	 Жок,	 келбегин!	 Үйүмдө	 пан	 Коцкый	 бар,	 ал	 сени	
тытып	 салат.

Мышык	ийинден	 чыга	 калып	жүндөрүн	үрпөйтө	 түйүлдү	
да	 «Фу-фу!»	 деди	 коркунучтуу.

Коён	 коркконунан	 өлүп	 кала	 жаздады,	 токойго	 чуркап	
барды	 да	 карышкыр,	 аюу,	 жапайы	 камандарга	 пан	 Коцкый	
деген	 коркунучтуу	 жырткычты	 көргөнүн	 айтып	 кирди.	

Алар	 Коцкыйдын	 көңүлүн	 алып,	 жакындашууну	 макул-
дашты	 да,	 түлкү	 экөөнү	 түшкү	 тамакка	 чакырмай	 болушту.

Конокторго	 кандай	 тамак	 берээрди	 алар	 кеңеше	
башташты.	 Карышкыр:

—	 Мен	 сало	 менен	 этке	 барайын,	 жакшы	 борщ	
жасайлы,  —	 деди.

Каман:
—	 Мен	 кызылча	 менен	 картошка	 алып	 келейин,	 —	 деп	

корулдады.
Аюу:
—	 Мен	 бал	 алып	 келейин,	 —	 деп	 күрүлдөдү.
Коён	 капуста	 алып	 келгени	 жүгүрүп	 жөнөдү.
Алар	 тамагын	 жасап	 бүтүп,	 баарын	 үстөлгө	 коюшту	

да,	 түлкү	 менен	 Коцкыйды	 ким	 барып	 чакырып	 келээрин	
талаша	 башташты.	 Аюу:

—	 Мен	 семизмин,	 күйүгүп	 калам,	 —	 деп	 дароо	 баш	
тартты.

Каман:
—	Мен	олдоксонмун,	жетише	албай	калам,	—	деп	корул-

дады.
Карышкыр:
—	Мен	карып	калдым,	жакшы	укпаймын,	—	деп	шылтоо-

лоду.
Коёндун	 баруусуна	 туура	 келди.	
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Ал	 түлкүнүн	 ийинине	 чуркап	 келди	 да	 терезесин	 үч	
жолу	 тырсылдатты:	 тырс-тырс-тырс!

Түлкү	 ийининен	 чыга	 калды	 да,	 арткы	 бутунда	 турган	
коёнду	 көрүп:

—	 Сага	 эмне	 керек?	 —	 деп	 сурады.
—	 Карышкыр,	 аюу,	 каман	 жана	 мен	 болуп	 пан	 Коцкый	

менен	сени	—	түлкү-бийкеч,	түшкү	тамакка	мейманга	чакы-
рабыз.

Шашма	 коён	 чуркаган	 бойдон	 кетти.	 Ал	 келгенде	 аюу:
—	 Сен	 аларга	 кашыгын	 ала	 келүүсүн	 унутпай	 айт-

тыңбы?  —	 деп	 сурады	 коёндон.
—	 Атакебай,	 унутуп	 калган	 турбаймынбы!	 —	 деди	 да	

коён	 түлкүгө	 кайра	 чуркап	 жөнөдү.
Чуркап	 жетти	 да	 терезени	 тыкылдатты:
—	Кашыгыңарды	 да	унутпай	 өзүңөр	менен	 ала	 келгиле!
Түлкү:
—	 Макул,	 макул,	 унутпайбыз!	 —	 деди	 шыңкылдап.
Түлкү-бийкеч	жасанып,	пан	Коцкыйды	колтуктап	алып	экөө	

конокко	жөнөштү.	Пан	Коцкый	кайрадан	үрпөйүп:	«Фу-фу-фу!»	
деп	 жинденди.	 Көздөрү	 тим	 эле	 жашыл	 оттой	 күйөт.

Коркконунан	 карышкыр	 бадалдын	 артына	 жашынып,	
каман	 үстөлдүн	 алдына	 кирип,	 аюу	 бакка	 чыгып,	 коён	
ийинге	 кире	 качты.	

Үстөлдөгү	 этти	 көрө	 койгон	 мышык	 ага	 жулуна:	 «Мяу-
мяу-мяу!»	 —	 деп	 ырылдап,	 сугунуп	 кирди.

Анысы	 беркилерге:	 «Аз-аз-аз!»	 деп,	 ачууланып	 жаткан-
дай	 туюлду.

«Бул,	 —	 деп	 ойлошту	 алар,	 —	 кандай	 тойбос!	 Ага	
баары	 аз!»

Пан	 Коцкый	 тамакка	 аябай	 тоюп,	 кана	 ичип,	 үстөлгө	
уктап	 жатып	 алды.



Каман	 үстөлдүн	 астында	 куйругун	 кыбыратып	 жатты.	
Мышык	 аны	 көрө	 калып	 чычкан	 экен	 деп	 ойлоп,	 ага	
секирди,	 ошол	 эле	 замат	 каманды	 көрө	 коюп	 коркконунан	
аюу	 олтурган	 бакка	 секирди.	

Мени	 менен	 кармашканы	 келатат	 деп	 ойлогон	 аюу	
жогору	жакка	көтөрүлдү	эле	алдындагы	бутак	сынып,	жерге	
кулап	 кетти.	

Кулаганда	 да	 карышкыр	 жашынып	 олтурган	 бадалдын	
дал	 өзүнө	 кулап	 түштү.	 Эми	 кезек	 мага	 келди	 деп	 коркуп	
кеткен	 карышкыр	—	 дыр	 коюп	 качып	жөнөдү!	Аюу	 экөөнүн	
катуу	 качканын	 ушундан	 көр,	 коён	 аларга	 караандабай	
калды.

Коён	болсо	үстөлгө	чыгып	алып	чочконун	майынан	жеп,	
балдан	 ууртап	 жыргап	 жатты.	 Түлкү	 экөө	 бардык	 тамакты	
жеп	 бүтүштү	 да	 ээрчишип	 алып	 үйүнө	 жөнөштү.	

Карышкыр,	 аюу,	 каман,	 коёндор:
—	 Бул	 кандай	 каардуу	 жаныбар!	 Кичинекей	 болуп	

туруп,	 аз	 жерден	 баарыбызды	 жеп	 коё	 таштады!	 —	 деп	
чыйпылык	тап	 жатышты.
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Т
Түлкү	 менен	 Турна	 дос	 болушту.	 Бир	 жолу	 Түлкү	 Тур-

наны	 коноктоп	 коюуну	 ойлоп,	 аны	 чакырып	 барды.	
—	 Кел,	 өкүл	 ата,	 кымбаттуум!	Аябай	 коноктойм	 дейсиң!
Түлкү	 Турнаны	 тосууга	 аябай	 камынды!	 Ал	 күн	 бою	

короону	шыпырып,	гүлдөргө	суу	куюп,	полду	да	жууп	чыкты.
Өкүл	 атасына	 жасаган	 боткосу	 даамдуу	 болуусу	 үчүн	

Түлкү	 булактын	 суусуна	 да	 барып	 келди.	
Кожейке	 Түлкү	 идиштерди	 жууп,	 жалтырата	 аарчып,	

үстөлгө	 ак	 дасторкон	 жапты.
Сыйлуу	 мейманды	 жакшылап	 күтүү	 керек	 да!
Түлкү	боткосун	ушундай	даамдуу	жасады	дейсиң,	жытына	

коңшу	 короолордогу	 чымчыктардын	 баары	 учуп	 келишти.	
Турна	чакырылган	сайранга	келди.	Тамактын	буркураган	

жытынан	 напсиси	 ачылып,	 аны	 качан	 берет	 деп	 чыдамсыз	
күтүп	 жатты.

Түлкү	 болсо	 боткону	 табакка	жая	 сүрттү	 да,	 аны	 сунуп	
жалбарып	 жатты:

—	Жей	кой,	менин	 кымбаттуу	өкүл	 атам!	Өзүм	жасагам.
Турна	 табакты	 так-так	 чокуйт,	 чокуса	 тумшугуна	 эч	

тамак	 илинбейт.	
Түлкү	 болсо	 табактагы	 боткону	 кайра-кайра	 жалап,	

боткосунун	 баарын	 өзү	 жеп	 алды.	

Түлкү	 менен	 Турна
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Ботко	 да	 желип	 бүттү,	 Түлкү:
—	Таарына	көрбө,	сүйүктүү	өкүл	ата!	Болгону	ушул,	баа-

рын	 түгөттүк!
—	Ушунуңа	да	ырахмат,	өкүл	кыз!	—	деп,	жооп	кайтарды	

Турна.	 —	 Эми	 сен	 дагы	 мага	 конокко	 келгин.
Ошентип	 айтты	 да	 Турна,	 ачка	 бойдон	 кете	 берди.
Турна	 коноктон	 өзөрүп	 ачка	 келди.	 Дагы	 жакшы,	 үйгө	

жакын	 жерде	 көлмө	 бар	 болчу.	
Көлмөгө	 барды	 да	 бакалардан	 кармап	 тоюп	 алды	 да,	

тынчып	 калды.
Кийинки	 күнү	 Түлкү	 Турнага	 келди.	 Качан	 коноктой	

баштайт	 деп,	 улам	 жаланып	 коёт.
Турна	 өкүл	 кызын	 чын	 пейилинен	 күтүп	 алды:	 үстөлгө	

майрамдык	 дасторконун	 жаап,	 тамагына	 чочконун	 майы	
кошуп	 бышырылган	 буудай	 сорпо-кулеш	 жасады.	

Турна	 моюну	 ичке	 кумурага	 кулештен	 куюп,	 үстөлгө	
койду	 да:

—	 Жегин,	 өкүл	 кызым!	 Мындан	 башка	 сага	 берер	 сый	
тамагым	 жок!	

Түлкү	 кумураны	 айлана	 баштады.	 Мындайынан	 да,	
тигиндейинен	 да	 жалап-жыттайт,	 же	 тамакка	 жетпейт,	 же	
башы	 кумурага	 батпайт.	 Турна	 болсо	 узун	 тумшугу	 менен	
чокуп-чокуп,	 баарын	 түгөтүп	 салды.

Түлкүнү	 өкүнүч	 басты.	 Бир	 жумага	 жеткидей	 тоюп	
алайын	 деди	 эле,	 үйүнө	 ач	 курсак	 кайтты.	 Кандай	 сөз	 айт-
саң,	 ошондой	 жооп	 аласың!

Ошондон	 тартып	 Түлкүнүн	 Турна	 менен	 достугу	 бүт-
көн	 экен.
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С
Илгери-илгери	абышка	менен	кемпир	жашаптыр.	Абышка	

кара	 май	 эриткен	 жерде	 май	 эриткич	 болуп	 иштеп,	
кемпири	 жип	 ийрип	 үйдө	 болчу	 экен.	 Алар	 аябай	 кедей	
болушчу:	 тапканын	 жеп,	 түгөтүп	 салышат.	 Акыры	 кемпири	
чыдабай	абышкасын	—	мындай,	 тигиндей	кылгын,	 самандан	
торпок	жасагын	да	кара	май	менен	майлап	койгун	деп	каа-
рый	 баштады.

—	Эй,	кемпай,	эмне	деп	жатасың?	Андай	торпоктун	сага	
эмне	 кереги	 бар?

—	 Сен	 жасачы,	 керегин	 мен	 билемин.
Абышканын	айласы	канча,	киришти	да	самандан	торпок	

жасап	 туруп,	 кара	 май	 менен	 майлап	 салды.
Түн	 кечиришти.	 Таң	 атаары	 менен	 кемпир	 ийигин	 алды	

да	 саман	 торпокту	 жайытка	 алып	 чыкты,	 өзү	 болсо	 дөбөгө	
келип	 жип	 ийрип	 олтуруп,	 сүйлөнө	 берди.

—	 Отто,	 отто,	 чөптү,	 торпогум,	 жибимди	 ийрип	 алгыча!	
Отто,	 отто,	 чөптү,	 торпогум,	 жибимди	 ийрип	 алгыча!

Ийрип,	 ийрип,	 үргүлөп	 кетти.	 Бул	 жактагы	 караңгы	
токойдон,	 ээн	 жайыктан	 аюу	 чуркап	 келатты.	 Түз	 эле	 тор-
покко	 барып	 бир	 тийди.

—	 Сен	 кимсиң?	 —	 деп	 сурады	 ал.	 —	 Айткын!	
Торпок	 болсо	 ага:	

Саман	 торпок
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—	Мен	 торпок-торогой,	 самандан	жасалгам,	 май	менен	
майлангам.

Анда	 аюу	 минтип	 аңылдайт:
—	Сен	самандан	жасалсаң,	 кара	май	менен	майлансаң,	

мага	майыңдан	берчи,	сыйрылган	капталыма	чаптап	алайын.
Торпок	 болсо	 унчукпайт.	 Ошондо	 аюу	 чап	 капталынан	

тиштеп,	 саманды	 чачып	 кирди.
Тиштегилеп,	 тиштеп	 жатып	 тиштери	 жабышып,	 чыкпай	

калды.	 Жулунуп,	 жулуп	 жатып	 торпокту	 алыска	 алпарып	
салды!

Кемпир	ойгонуп,	 караса	—	 торпогу	жок.	 «Ой,	 байкушум	
ай!	Менин	торпогум	кайда	кеткен?	Балким	үйгө	кеткендир».

Дароо	ийик	менен	тарагын	көтөрдү	да	—	үйүнө	жөнөдү.	
Караса	 —	 аюу	 торпокту	 жайыкта	 сүйрөп	 жүрөт.	 Кемпир	
абышкасына:

—	 Абышка,	 абышка!	 Торпогубуз	 бизге	 аюуну	 алып	
келиптир.	 Баргын	 да	 аюуну	 өлтүргүн!	 —	 деп	 кыйкырат.

Абышка	 тура	 калды	 да	 аюуну	 чыгарып	 алып,	жертөлөгө	
камап	 салды.

Кийинки	 күнү	 таң	 менен	 кошо	 кемпир	 ойгонду	 да	 ийи-
гин	 көтөрүп	 алып,	 торпогун	 жайытка	 айдап	 жөнөдү.

Ал	 дөбөгө	 келип	 олтуруп	 алып	 ийигин	 ийрип,	 сүйлөнө	
баштады:

—	 Отто,	 оттой	 кой,	 торпогум,	 мен	 жибимди	 ийрип	
алганча	 чөпкө	 тоюп	 ал!	

Ийрип,	 ийрип	 жатып	 ал	 үргүлөп	 кетти.	 Аңгычакты	
караңгы	 токойдон,	 ээн	 жайыктан	 карышкыр	 чуркап	 чыгып	
торпокко	 бет	 алды.

—	 Сен	 кимсиң?	 Тезинен	 айткын!
—	Мен	 торпок-торогой,	 самандан	жасалгам,	 кара	майга	

шыбалгам!



29



30

—	 Кара	 май	 менен	 майлансаң,	 —	 деди	 карышкыр.  —	
Мага	 майыңдан	 бергин,	 капталымды	 кара	 баскыр	 иттер	
тытып	 салышты.

—	 Алгын!
Карышкыр	кара	майды	сыйырып	алмак	болуп	дароо	тор-

покко	 асыла	 кетти.	Жулкуп,	жулкуп	 тиштери	 чыкпай	 калды,	
түк	 чыгара	 албайт:	 канчалык	 артка	 тартпасын	 майнап	 жок.	
Ошентип,	 торпок	 менен	 алпурушуп	 жүрө	 берди.

Кемпир	уйкусунан	ойгонуп	караса,	торпогу	көрүнбөйт.	Ал:
«Торпогум	 үйгө	 кетсе	 керек»,	 —	 деп	 ойлоду	 да	 үйүнө	

жөнөдү.
Караса,	 торпогун	 карышкыр	 сүйрөп	 жүрөт.	 Дароо	 чур-

кап	 барып	 абышкасына	 айтты.	 Абышка	 карышкырды	 алды	
да	 жертөлөгө	 ыргытып	 салды.	

Үчүнчү	күнү	кемпир	дагы	торпогун	жайытка	алып	барды	
да,	 дөбөдө	 олтуруп	 үргүлөп	 кетти.	 Түлкү	 чуркап	 чыкты.

—	 Сен	 кимсиң?	 —	 деди	 ал	 торпоктон.
—	Мен	 торпок-торогой,	 самандан	жасалгам,	 кара	майга	

шыбалгам.
—	 Айланайын,	 анда	 кара	 майыңдан	 берчи,	 капталыма	

басайын,	 тайгандар	 теримди	 аз	 жерден	 сыйрып	 сала	
жаздады.

—	 Алгын!
Торпоктун	терисине	түлкүнүн	тиштери	жабышып	калды,	

эч	 чыгара	 албайт.	 Кемпир	 аны	 абышкага	 айтты	 эле,	 ал	 түл-
күнү	 да	 жертөлөгө	 ыргытып	 салды.

Андан	 кийин	 коён-коркокту	 да	 кармап	 алышты.
Баары	чогулганда	абышка	жертөлөнүн	эшигинин	алдына	

олтуруп	 алып	 бычак	 курчутуп	 кирди.	 Андан	 аюу:
—	 Абышка,	 сен	 бычакты	 эмнеге	 курчутуп	 жатасың?	 —	

деп	 сурайт.	
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—	Сенин	териңди	сыйрып	алып,	өзүм	менен	кемпириме	
тон	 тиктирейин	 дейм.

—	Ой,	мени	сойбогун	абышка,	андан	көрө	мени	бошотуп	
жиберчи,	 сага	 көп	 бал	 алып	 келип	 берем.

—	 Сөзүңө	 тургун!
Абышка	 аюуну	 бошотуп	 жиберди.	 Кайрадан	 ордуна	

олтурду	 да	 бычагын	 курчута	 баштады.
Карышкыр	 андан:
—	 Абышка,	 сен	 бычакты	 эмнеге	 курчутуп	 жатасың?	 —	

деп	 сурайт.
—	 Сенин	 териңди	 сыйрып	 алып	 кышка	 тумак	 тикти-

рейин	 дейм.
—	Ой,	мени	сойбогун	абышка,	мен	сага	бир	короо	койду	

айдап	 келип	 берем.
—	 Сөзүңө	 тургун!
Абышка	карышкырды	да	бошотуп	жиберди.	Олтурду	да	

кайрадан	 бычагын	 курчута	 баштады.	 Түлкү	 мурдун	 чыгара	
коюп	 андан:

—	Айтчы,	абышка,	бычакты	эмнеге	курчутуп	жатасың? —	
деп	 сурайт.	

—	 Түлкүнүн	 териси	 жумшак,	 аны	 сыйрып	 алып	 тонума	
жака	 кылып	 алсам	 дейм.

—	Ой,	абышка,	теримди	сыйырбагын,	мен	сага	каз	менен	
тоокторду	 алып	 келип	 берем.

—	 Сөзүңө	 тургун!
Ошентип,	 абышка	 түлкүнү	 да	 коё	 берди.	 Жалгыз	 коён	

калды.	Абышка	 ага	 да	 бычагын	 курчутуп	 кирет.	 Коён	 андан	
эмне	 кылып	 жатасың	 деп	 сурады	 эле:

—	 Коёндун	 териси	 жумшак,	 жылуу	 —	 кышкыга	 тумак	
менен	 мээлей	 тигип	 аламын.

—	 Ой,	 абышка,	 мени	 сойбочу,	 мен	 сага	 иймек,	 кооз	



боолор	 менен	 тыйын	 шуруларды	 алып	 келип	 берем,	 мени	
бошотчу,	 —	 дейт.

Ошентип	 абышка	 коёнду	 да	 коё	 берди.
Уктап-турушса	 таң	 ата	 электе	 эле	 эшикти	 бирөө	 тык-

тык	 кагып	 жатат.	 Кемпир	 ойгонуп:
—	Абышка,	 ой	 абышка!	 Кимдир	 бирөө	 эшигибизди	 как-

кылап	 жатат,	 чыгып	 карачы!
Абышка	чыгып	караса	—	аюу	килейген	бал	челек	көтөрүп	

келиптир.
Абышка	балды	алып,	жаңы	эле	жатайын	десе	эшик	кай-

радан	 тык-тык	 этет.
Чыкса,	 карышкыр	бир	короо	кой	айдап	келиптир.	Андан	

көп	 өтпөй	 түлкү	 каздарды,	 түркүн	 канаттууларды	 айдап	
келди.	

Коён	 боолорду,	 иймектерди,	 кооз	 шуру	 тыйындарын	
алып	 келип	 берди.	 Абышка	 да,	 кемпири	 да	 кубанышты.	

Алар	 койлордон	 сатып	 өгүз	 алышты,	 абышка	 аны	 иште-
тип,	 аябай	 байышты,	 эми	 аны	 айтпай	 эле	 туралы.



33

Э
Илгери-илгери	чал	менен	кемпир	жашаптыр.	Чал	базарга	

барат	да	эчки	сатып	алат.	Улуу	баласын	эчкини	откоруп	
келүүгө	 жиберет.

Баласы	кечке	дейре	эчкини	кайтарып,	откоруп	күн	батып	
баратканда	 үйүнө	айдап	жөнөйт.	Дарбазага	жете	бергенде	
кызыл	 өтүгүн	 кийип	 алган	 чал	 аларды	 күтүп	 туруптур.	

—	 Татына	 эчким,	 сүймөнчүк	 эчким!	 Ичтиңби,	 да	 той-
дуңбу?	 —	 деп	 сурады	 чал.

—	Жок,	 абышка,	 ичпедим	 да,	 жебедим,
Көпүрөдөн	 аттап	 өтүп,
Эптеп	 үздүм	 жалбырак,
Тосмолордон	 эптеп	 өтүп,
Эптеп	 ичтим	 тамчылап,
Болгону	 ошол,	 көргөнүм.

Чал	баласына	ачууланып,	мал	бакканды	билбейсиң	деп,	
үйүнөн	кууп	чыкты.	Кийинки	күнү	ал	экинчи	—	кенже	уулун	
жиберди.	 Бала	 кеч	 киргенге	 чейин	 эчкини	 кайтарып,	 күн	
батарда	 үйүнө	 айдап	 келет.

Дарбазага	 жаңы	 жеткенде	 кызыл	 өтүгүн	 кийип	 алган	
абышка	 аларды	 күтүп	 туруптур.

—	 Татына	 эчким,	 сүймөнчүк	 эчким!	 Ичтиңби,	 да	 той-
дуңбу?  —	 деп	 сурайт	 чал.

Эчки-эбелек
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—	Жок,	 абышка,	 ичпедим	 да,	 жебедим,
Көпүрөдөн	 аттап	 өтүп,
Эптеп	 үздүм	 жалбырак.
Тосмолордон	 эптеп	 өтүп,
Суудан	 ичтим	 тамчылап,
Болгону	 ошол,	 көргөнүм.

Чал	 ал	 баласын	 дагы	 кууп	 жиберди.
Үчүнчү	 күнү	 ал	 кемпирин	 жиберди.
Ал	 эчкини	 айдап	 алып	 күн	 бою	 кайтарып	 оттотот	 да,	

кечке	 жакын	 дарбазанын	 жанына	 айдап	 келет.	 Алдынан	
кызыл	 өтүгүн	 кийген	 чал	 чыгып:

—	Татына	эчким,	сүймөнчүк	эчким!	Ичтиңби,	да	тойдуңбу?
—	Жок,	 абышка,	 ичпедим	 да,	 жебедим,
Көпүрөдөн	 аттап	 өтүп,
Эптеп	 үздүм	 жалбырак.
Тосмолордон	 эптеп	 өтүп,
Суудан	 ичтим	 тамчылап,
Болгону	 ошол,	 көргөнүм.

Чалдын	 аябагандай	 ачуусу	 келип,	 кемпирин	 да	 үйүнөн	
кууп	 жиберди.	

Төртүнчү	күнү	эчкини	өзү	кайтарып	чыгат,	кечке	оттотот,	
кечинде	жолго	айдап	чыгып,	өзү	үйүнө	түз	жол	менен	барат	
да,	 дарбазанын	 алдына	 кызыл	 өтүгүн	 кийип	 туруп	 калат.

—	 Татына	 эчким,	 сүймөнчүк	 эчким!	 Ичтиңби,	 да	 той-
дуңбу?	 —	 деп	 сурайт	 чал.

—	Жок,	 абышка,	 ичпедим	 да,	 жебедим,
Көпүрөдөн	 аттап	 өтүп,
Эптеп	 үздүм	 жалбырак.
Тосмолордон	 эптеп	 өтүп,
Суудан	 ичтим	 тамчылап,
Болгону	 ошол,	 көргөнүм.
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Чал	 ошондо	 ачууланып,	 темир	 устага	 барды	 да	 эчкини	
соймок	 болуп	 бычак	 жасап	 бергин	 деди.	 Эчки	 жулунуп	
чыгып,	 токойго	 качып	 кетти.

Токойдон	эчки	 коёндун	 кепесин	 көрө	 калып,	 ага	 чуркап	
кирди	 да	 мешке	 жашынып	 калды.

Коён	 келип,	 кепеде	 кимдир	 бирөөнүн	 бар	 экенин	 уга	
койду.	 Коён:

—	 Менин	 кепемде	 ким	 бар?	 —	 деп	 сурайт.
Эчки	 кепеде	 олтурат	 да:

—	 Мен	 —	 эчки-эбелекмин,
Үч	 тыйынга	 сатып	 алынгам,
Жартым	 күчтүү	 жасалгам.
Дүпө-дүп	 согуп	 бутумду,
Теше	 сүзүп	 мен	 салам,
Бутум	 менен	 тебелейм,
Куйрук	 менен	 шыпырам,
Ошондо	 сен	 өлөсүң!

Коён	коркуп	кетип,	кепеден	качып	чыкты	да	эмен	дара-
гынын	 алдына	 олтура	 калды.	 Олтурду	 да	 ыйлап	 кирди.	
Жанынан	 өтүп	 бараткан	 аюу	 андан	 сурап	 калды:

—	 Коён-күлүк,	 сен	 эмнеге	 ыйлап	 жатасың?
—	Кантип	ыйлабайм	аюуке,	 кепемде	коркунучтуу	жырт-

кыч	 олтурса?
Аюу:
—	 Мен	 аны	 кууп	 чыгам!	 —	 деп	 кепени	 көздөй	 чуркап	

жөнөдү.
—	 Коёндун	 кепесинде	 ким	 бар?
Меште	 олтурган	 коён:

—	 Мен	 —	 эчки-эбелекмин,
Үч	 тыйынга	 сатып	 алынгам,
Жартым	 күчтүү	 жасалгам.
Дүпө-дүп	 согуп	 бутумду,
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Теше	 сүзүп	 мен	 салам,
Бутум	 менен	 тебелейм,
Куйрук	 менен	 шыпырам,
Ошондо	 сен	 өлөсүң!	 —	 дейт.

Аюу	 коркуп	 кетти.
—	 Жок,	 —	 деди	 ал,	 —	 коён-күлүк,	 аны	 кууп	 чыга	

албайм,  —	 корком.
Коён	 кайрадан	 эмендин	 алдына	 барып	 ыйлап	 кирди.	

Карышкыр	 келип,	 андан	 сурады:
—	 Коён-күлүк,	 сен	 эмне	 ыйлап	 жатасың?
—	Кантип	ыйлабай	коём	карышкыр	байке,	кепемде	кор-

кунучтуу	 жырткыч	 олтурса?
Карышкыр:
—	 Мен	 аны	 кууп	 чыгамын!	 —	 дейт.
—	 Аны	 кантип	 кууп	 чыкмак	 элең!	 Аюу	 да	 барып	 кууй	

алган	 жок.
—	 Мен	 кууп	 чыгам!
Карышкыр	 кепеге	 чуркап	 келди	 да	 сурап	 калды:
—	 Коёндун	 кепесинде	 ким	 бар?
Мештеги	 эчки:

—	 Мен	 —	 эчки-эбелекмин,
Үч	 тыйынга	 сатып	 алынгам,
Жартым	 күчтүү	 жасалгам.
Дүпө-дүп	 согуп	 бутумду,
Теше	 сүзүп	 мен	 салам,
Бутум	 менен	 тебелейм,
Куйрук	 менен	 шыпырам,
Ошондо	 сен	 өлөсүң!

Карышкыр	 коркуп	 кетти.
—	Жок,	—	деди	ал,	—	коён-күлүк,	аны	кубалай	албайм, —	

корком.
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Коён	 кайрадан	 эмендин	 алдына	 барып,	 ыйлап	 кирди.	
Түлкү	 чуркап	 келди	 да	 андан	 сурап	 калды:

—	 Коён-күлүк,	 сен	 эмнеге	 ыйлап	 олтурасың?
—	 Кантип	 ыйлабайм,	 коён-эжеке,	 кепемде	 коркунучтуу	

айбан	 олтурса?
Коён:
—	 Азыр	 аны	 мен	 кууп	 чыгам!
—	 Кантип	 кууйсуң	 түлкүбай!	 Аны	 аюу	 кууп	 чыгара	

албады,	 карышкыр	 да	 кууду	 —	 чыкпады,	 сен	 кантип	 кууп	
чыкмак	 элең?

—	Мен	 кууп	 чыгам!
Түлкү	 кепеге	 чуркап	 келди	 да,	 суроо	 берди:
—	 Коёндун	 кепесинде	 ким	 бар?
Мештеги	 эчки:

—	 Мен	 —	 эчки-эбелекмин,
Үч	 тыйынга	 сатып	 алынгам,
Жартым	 күчтүү	 жасалгам.
Дүпө-дүп	 согуп	 бутумду,
Теше	 сүзүп	 мен	 салам,
Бутум	 менен	 тебелейм,
Куйрук	 менен	 шыпырам,
Ошондо	 сен	 өлөсүң!

Түлкү	 да	 коркуп	 кетти.
—	Жок,	—	деди	ал,	—	коён-күлүк,	мен	кубалай	албайм, —	

корком.
Коён	 эмендин	 алдына	 кайра	 келди	 да	 ыйлап	 кирди.	

Өтүп	 бараткан	 чаян-жакыр	 ага	 кайрылып	 калды.
—	 Коён-күлүк,	 эмнеге	 ыйлап	 олтурасың?
—	 Кантип	 ыйлабай	 коём,	 менин	 кепемде	 коркунучтуу	

жырткыч	 олтурса?
Чаян:
—	 Мен	 аны	 кууп	 чыгам!	 —	 дейт.



—	 Кантип	 кууп	 чыкмак	 элең!	 Аны	 аюу	 кууп	 чыгара	
албады,	 карышкыр	 да	 кууду,	 түлкү	 да	 кууду,	 чыгара	 алыш-
кан	 жок,	 анан	 сен	 кантип	 куумак	 элең?

—	Мен	 аны	 кууп	 чыгамын!	
Чаян	 кепеге	 келди	 да:
—	 Коёндун	 кепесинде	 ким	 бар?	 —	 деп	 сурады.
Мештеги	 эчки:

—	 Мен	 —	 эчки-эбелекмин,
Үч	 тыйынга	 сатып	 алынгам,
Жартым	 күчтүү	 жасалгам.
Дүпө-дүп	 согуп	 бутумду,
Теше	 сүзүп	 мен	 салам,
Бутум	 менен	 тебелейм,
Куйрук	 менен	 шыпырам,
Ошондо	 сен	 өлөсүң!

Чаян	 болсо	 жылып-жылып,	 мешке	 чыгып:
—	 Мен	 чаян-чаккычмын,
Тиштесем	 куруп	 каласың!	 —	 дейт.

Ага	удаа	 чаян	эчкини	кыпчуурлары	менен	катуу	 кыпчып	
жиберди!	Эчки	катуу	маарап,	мештен	да,	 кепеден	да	качып	
чыгып,	 чымын-куюн	 жок	 болду!

Коён	 сүйүнүп,	 кепесине	 кирди	 да	 чаянга	 аябай	 ыраа-
зычылыгын	айтты.	Ошентип,	ал	өз	кепесинде	жыргап	жашап	
калды.
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И
Бир	 кемпир-чал	 болуптур,	 алардын	 балдары	 жок	 экен.	

Кемпир	 абышкасынан	 сурайт:
—	 Бешик	 жасап	 берчи,	 мен	 ага	 жыгачты	 салып	 алып,	

терметем.
Чал	 ага	 бешик	 жасап	 берди.	 Кемпир	 бешикке	 жыгач	

салып	 алып	 терметип,	 бешик	 ырын	 ырдайт:

—	 Алдей,	 алдей	 Тэл �эсык,
Жасап	 койдум	 кулешик,
Сага	 тамак	 беремин.

Кемпир	 терметип-терметип,	 кечинде	 уктап	 калды.	
Эртеси	 турушса	—	бешикте	 кичинекей	бала	жатат.	 Кемпир	
менен	 чал	 кубанып,	 баласын	 Тэлэсык	 деп	 атап	 алышты.

Ал	 чоңойгондо:
—	 Ата,	 мага	 алтын	 кайык	 менен	 күмүш	 калак	 жасап	

бериңизчи,	 мен	 балык	 кармап,	 силерди	 багам!	 —	 дейт.
Абышка	 ага	 алтын	 кайык	 менен	 күмүш	 калак	 жасап	

берди.	 Тэлэсык	 балык	 кармап,	 атасы	 менен	 энесин	 багат,	
энеси	 ага	 тамак	 ташыйт.	 Бир	 жолу	 энеси:

—	 Балам,	 мен	 сени	 чакырганда	 жээкке	 келгин,	 чоочун	
бирөө	 чакырса	 нары	 сүзүп	 кеткин!

Энеси	 тамагын	 бышырып	 алып	жээкке	 келет	 да	 чакыра	
баштады:

Ивасык-Тэлэсык
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—	Тэлэсык!	 Тэлэсык!
Аны	 Ив �асык	 угуп:
—	 Бул,	 энекемдин	 үнү.	 Сүзгүн,	 кайыгым,	 жээкке	 сүз-

гүн,  —	 дейт.
Ал	 сүзүп	 келет	 да	 тамагын	 ичип,	 ак	 көйнөгүн	 энесинен	

алып,	ырахмат	айтып,	кармаган	балыктарын	энесине	берип,	
кайрадан	 дайрага	 сүзүп	 кетет.

Ивасыкты	 жезкемпир	 көрүп	 калат	 да	 өзүнчө:
—	 Ивасыктын	 этин	 жесем	 жакшы	 болбойт	 беле.	 Аны	

чакырып	 алдайын,	 —	 дейт.
Түшкү	 маал	 болгондо	 ал	жээкке	 келип,	 чакырып	 кирет:

—	 Тэлэсык!	 Тэлэсык!
Жээкке	 сүзүп	 келгиниң!
Сага	 тамак	 берейин!

Ивасык	 угуп-угуп	 туруп:
—	 Жок,	 бул	 үн	 энемдики	 эмес,	 энемдики	 жибектей	

жумшак,	 мунуку	 карышкырдай	 карылдайт.	 Алыстап	 кайык	
кетели,	 сүзгүн	 бачым!

Жезкемпир	баланы	минтип	алдай	албасын	билип,	темир	
устага	 келди.

Уста	 ага	 ичке	 үн	 жасап	 берди,	 жезкемпир	 дарыянын	
жээгине	 келип	 ичке	 үн	 менен	 Ивасыкты	 чакыра	 баштайт:

—	 Тэлэсык!	 Тэлэсык!
Жээкке	 сүзүп	 келгиниң!
Сага	 тамак	 берейин!

—	 Мына,	 бул	 энемдин	 үнү.	 Сүзгүн	 кайык	 жээкке.
Ивасык	жээкке	 келери	менен	жезкемпир	аны	чап	 кар-

мап	 алып,	 кепесине	 алып	 келди.	 Келери	 менен	 кызына	
кыйкырды:

—	Мына	сага,	Ол �энка,	балакай,	аны	мага	кууруп	жибергин.
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—	Макул	 эне,	 —	 деп	 жооп	 берди	 Олэнка.	 —	Мешти	 да	
ысытып	 койгом.

—	Анда	мен	туз	алып	келе	коёюн,	—	дейт	жезкемпир, —	
мен	 келгенче	 куурдак	 даяр	 болсун.

Жезкемпир	 тузга	 кетти,	 Олэнка	 болсо	 күрөктү	 алып	
Ивасыкка	 айтат:

—	 Олтур,	 балакай,	 күрөккө.
—	 Мен	 билбеймин!
—	 Олтур	 дегенде,	 олтургун!
Ивасык	болсо	күрөккө	бир	туруп	колун,	бир	туруп	башын	

коёт,	 билбей	 жаткансып	 олтура	 албайт,	 анан	 Олэнкага:
—	 Сен	 кантип	 олтуруу	 керектигин	 мага	 көрсөтүп	 бер-

гин,	 анан	 олтурайын,	 —	 дейт.
—	 Мына,	 мындай,	 көрүп	 алгын!
Олэнка	 күрөккө	 олтурар	 замат	 Ивасык	 аны	 чап	 кар-

мап	дароо	мешке	салып,	оозун	жаап	салды,	кыз	отко	күйүп	
кетти.

Ивасык	 кепеден	 чуркап	 чыгып,	 жезкемпирдин	 келаткан	
үнүн	 уга	 койду.	

Ал	 шашканынан	 чынар	 терекке	 чыгып,	 жашынып	 калды.
Жезкемпир	 кепеге	 кирип	 караса,	 Олэнка	 жок.
—	 Шашпагын,	 каргыш	 тийгир	 кыз!	 Мен	 үйдөн	 чыгарым	

менен	 тескери	 жөнөгөн	 тура.	 Көрсөтпөсөм	 элеби!	 Мейли,	
жалгыз	 эле	 тамактанам.	 Куурдакты	 мештен	 алып	 чыкты	 да,	
тоюп	 алып,	 теректин	 алдында	 термелип	 уктамак	 болду.	

—	 Ивасыктын	 этин	 жеп	 алып	 термелип,	 уктайын.
Ивасык	 чыдабай	 кетип,	 чынар	 теректен	 кыйкырып	

жиберди:
—	 Термелгин,	 уктагын,	 Олэнканын	 этине	 тоюп	 алып!
—	 Сен	 кантип	 бул	 жерге	 келип	 калдың,	 кара	 баскыр	

каракчы!	 Коё	 тургун,	 сени	 баары	 бир	 жеймин!
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Ошентти	 да,	 жезкемпир	 чынар	 теректи	 кемирип	 кирди,	
тим	 эле	 тиштери	 шакылдайт.	 Ивасык	 иштин	 жаман	 боло-
рун	сезип,	асманды	караса	каздар	учуп	баратыптыр.	Аларга	
кыйкырып	 жиберди:

—	 Каздар,	 каздар,	 ак	 куудай!
Канатка	 мени	 алгылачы,
Атама	 алып	 баргылачы,
Атакемден	 жеп,	 ичейин,
Андан	 эргип	 алайынчы!

Каздар:
—	 Биз	 шашылышпыз,	 арттагылар	 алып	 алышсын,	 —	 деп	

коюп	 кете	 беришти.	
Жезкемпир	 кемиргенин	 койбойт,	 чынар	 терек	 катуу	

солкулдай	 баштайт.	
Кийинки	каздар	келип	калышты.	Аларга	Ивасык	кайрылды:

Каздар,	 каздар,	 ак	 куудай!
Канатка	 мени	 алгылачы,
Атама	 алып	 баргылачы,
Атакемден	 жеп,	 ичейин,
Андан	 эргип	 алайынчы!

—	 Сени	 арттагылар	 алышсын!	 —	 дешти	 да	 каздар	 учуп	
кете	 беришти.

Жезкемпир	 теректи	 аябай	 кемирип	 салгандыктан,	 ал	
кыйшайып	 отуруп,	 жыгылганы	 калды.	

Аңгычакты	бир	каз	көрүндү:	бир	канаты	сынган,	үйүрүнөн	
жалгыз	 калып	 артта,	 араң	 эле	 учуп	 келатат.	 Ивасык	 ыйлап	
жиберип	 ага	 кайрылды:

—	 Ой,	 каз,	 ак	 куудай,
Канатыңа	 мени	 алчы,
Атама	 алып	 тез	 барчы,
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Атамдан	 жеп,	 ичейин,
Күч	 чогултуп	 алайын!

Каз	 Ивасыкты	 аяп:
—	 Болуптур	 эми	 олтургун,	 эптеп	 учуп	 жетербиз.
Ивасык	 ага	 олтуруп,	 экөө	 учуп	 жөнөштү.
Жезкемпир	Ивасыктын	 кутулуп	 баратканын	 көрө	 калып	

жинденип,	 чыңалгандан	 жарылып	 кетти.
Ивасык	 менен	 каз	 учуп-учуп,	 атасынын	 терезесинин	

алдына	 келип	 конушту.	 Ивасык	 терезенин	 алдынан	 чал	
менен	кемпирдин	сүйлөшкөнүн	 тыңшап	калды.	Энеси	меш-
тен	 экиден	 токоч	 алып	 чыгып,	 терезеге	 коюп,	 сүйлөндү:

—	 Бул	 сага	 абышка,	 мунусу	 мага.
Ивасык	терезенин	артынан	чыга	калып	үн	чыгарып	калды:
—	 Ивасыктыкы	 жок!
—	 Ой,	 абышка,	 —	 деди	 энеси,	 —	 мага	 Ивасыктын	 үнү	

угулуп	 жаткансыйт!
—	 Кайдан	 кемпир,	 биздин	 Ивасык	 бул	 дүйнөдө	 жок.
Кемпир	көз	жашын	аарчып,	кайрадан	токоч	алып	кирди.	
—	 Бул	 сага	 абышка,	 мунусу	 мага.
Ивасык	 дагы	 кайталады.:
—	 Ивасыктыкы	 жок!
—	Жок,	абышка,	—	деди	энеси,	—	мен	даана	угуп	жатам,	

үн	 ошонуку.
Чал	 менен	 кемпир	 сыртка	 чыгып	 карашса:	 терезенин	

алдында	 Ивасык	 турат.	 Учурашып,	 кубангандан	 кучакташа	
кетишти.	 Энеси	 Ивасыктын	 башын	 жууп,	 аппак	 көйнөгүн	
кийгизип,	 кардын	 тойгузду,	 казга	 болсо	 эң	 сонун	 дандар-
дан	 салып	 берди.

Ошентип,	 алар	 бирге	 жашап	 калышты.	 Азыркыга	 чейин	
жашап	 жатышат.

Мына,	 силерге	 жомок,	 а	 мага	 бир	 боо	 тегерек	 токоч.



46

Б
Илгери	 бир	 киши	 жашаптыр.	 Анын	 алты	 уулу	 менен	

бир	 кызы	 болгон	 экен.	 Алар	 талааны	 айдаганы	 чыгып,	
карындашына	 түшкү	 тамак	 алып	 келгин	 дешет.	 Кыз	 аларга:

—	Жолду	 билбейм,	 кантип	 алып	 келмек	 элем?	 —	 дейт.
Агалары	 ага:
—	 Биз,	 үйдөн	 тартып	 биз	 айдаган	 талаага	 чейин	 жөөт	

казып	 коёбуз,	 сен	 ошол	жөөт	менен	 барып-келип	 турасың.
Ошентип,	алар	жөөт	казып	коюшту.	Ошол	талаага	жакын	

токойдо	 ажыдаар	 бар	 болчу.	 Ал	 казылган	 жөөттү	 артына	
тегиздеп	туруп,	өзүнүн	сарайына	баргыдай	кылып	кайрадан	
жаңы	 жөөт	 казып	 койду.

Кыз	 агаларына	 жөөттү	 бойлоп	 тамак	 алып	 жөнөдү.	 Ал	
жүрүп-жүрүп	 олтуруп,	 ажыдаардын	 сарайына	 келип	 калды.	

Агалары	 кечинде	 үйгө	 келишип,	 энесине:
—	Биз,	күн	бою	жер	айдадык,	а	сиз	болсо	түшкүгө	тамак	

берип	 жиберген	 жоксуз.	
—	 Кантип	 жиберген	 жокмун?	 Олэнка	 алып	 кеткен,	 ал	

эмдигиче	 кайтып	 келе	 элек.	 Аны	 мен	 силер	 менен	 келет	
деп	 ойлогом.	 Ал	 адашып	 кетпеди	 бекен?

Анда	 агалары:
—	 Карындашыбызды	 издейли,	 —	 дешет.
Алардын	 алтоо	 тең	 үйдөн	 тартып	 салынган	 жөөттү	

Буурчактоголот
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жээктеп	 барып,	 карындашы	 олтурган	 ажыдаардын	 сара-
йында	 болуп	 калышты.	 Кыз	 агаларын	 көрө	 коюп:

—	 Айланайын	 байкелер,	 ажыдаар	 учуп	 келгиче	 эми	
силерди	 кайда	 катамын.	 Ал	 силерди	 жеп	 салат,	 —	 деп	
шашылат.

Ошол	 учурда	 ажыдаар	 учуп	 келип	 калат.
—	 У-у,	 —	 дейт	 ал,	 —	 киши	 жыттанып	 жатат!	 Кана,	 бал-

дар,	 кармашалыбы	 же	 жарашалыбы?
—	Жок,	 —	 дейт	 бир	 туугандар,	 —	 кармашабыз!	
—	Жүргүлө	 анда,	 темир	 кырманга	 баралы!
Алар	кармашканы	темир	кырманга	келишти.	Алар	көпкө	

кармашкан	 жок,	 ажыдаар	 бир	 уруп	 эле	 бир	 туугандарды	
жерге	 киргизе	 чаап	 салды.	 Араң	 жан	 аларды	 алып	 чыгып,	
терең	 ороого	 ыргытып	 жиберди.	

Алардын	 ата-энеси	 балдарын	 күтө	 берет,	 алар	 болсо	
жок.	Бир	жолу	энеси	кир	жууганы	өзөнгө	барат,	караса	эле	
бир	 буурчак	 агып	 келатат...	 Аял	 аны	 алды	 да,	 жеп	 койду.

Ошондон	 көп	 өтпөй	 ал	 эркек	 бала	 төрөйт.	 Атын	 Буур-
чактоголот	 коюшат.	

Бала	 күн	 сайын	 эмес,	 саат	 сайын	 өсүп,	 жаш	 болгону	
менен	 чоң	 эле.	 Бир	 жолу	 атасы	 менен	 уулу	 кудук	 казып	
жатып,	 чоң	 ташка	кез	келишет.	Атасы	ал	 ташты	чыгарганга	
жардам	 сурап,	 киши	 чакырганы	 кетет.	 Атасы	 антип	 жүр-
гүчө,	 Буурчактоголот	 ташты	 көтөрүп	 алып,	 чыгарып	 коёт.	
Кишилер	 аны	 көрүп	 таң	 калып,	 баланын	 күчүнөн	 коркуп,	
аны	өлтүрмөк	болушат.	Бала	ташты	кудуктан	сыртка	ыргы-
тып	 жиберип	 кишилерге	 келсе,	 алар	 туш	 келди	 качып	
жөнөшөт.

Ата-бала	 казуусун	 улантып,	 чоң	 темирге	 туш	 келишет.	
Аны	 Буурчактоголот	 чыгарып	 туруп,	 өзү	 алып	 алат.
Бир	 жолу	 Буурчактоголот	 ата-энесинен	 сурайт:
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—	 Кайсы	 бир	 жерде	 менин	 агаларым	 менен	 карын-
дашым	 бар	 болсо	 керек?	

—	Э-э,	балам,	бар	болчу,	—	дешет	алар.	—	Карындашың	
менен	 алты	 агаң	 бар	 эле,	 аларга	 андай-мындай	 бир	 нерсе	
болсо	 керек.

—	Андай	болсо,	мен	аларды	издеп	чыгайын,	—	дейт	бала.
Ата-энеси	 аны	 айныта	 баштайт:
—	Барбагын	балам:	алты	агаң	барып	баары	каза	болушту,	

жалгыз	 сен	 таба	 албайсың!	
—	Жок,	 барам!	 Өзүмдүн	 карындашымды	 кантип	 куткар-

бай	 калмак	 элем?
Ал	өзү	казып	чыккан	темирди	темир	устага	алып	барып:
—	 Мага,	 мындан	 чоң	 чокмор	 жасап	 бергин!	 —	 деди.
Темир	 уста	 темирди	 чапкылап	 жатып	 чокмор	 жасап	

салды	 дейсиң,	 аны	устаканадан	 араң	 сүйрөп	 чыгышты.	Аны	
Буурчактоголот	колуна	алып,	күүлөп	туруп	асманга	ыргытып	
жиберип...	 Атасына	 минтти:

—	 Мен	 жатып	 уктайм,	 чокмор	 кайра	 кайтып	 келет,	 он	
эки	 күндөн	 кийин	 мени	 ойготуп	 койгула.

Айтты	да	жатып	уктап	 калды.	Он	эки	 күндөн	 кийин	 чок-
мору	 асмандан	 кайра	 түшүп	 келатыптыр.	 Атасы	 баласын	
ойготту	эле,	ал	ыргып	туруп	сөөмөйүн	тосуп	койду.	Чокмор	
ага	 урунуп,	 экиге	 бөлүнүп	 калды.	 Бала	 дагы	 минтти:

—	 Жок,	 мындай	 чокмор	 менен	 агаларымды,	 карын-
дашымды	 издеп	 барууга	 болбойт,	 —	 жаңысын	 жасатышым	
керек.

Ал	 кайрадан	 темир	 устага	 барды.
—	 Ме,	 —	 дейт,	 ал,	 —	 кайрадан	 жасагын,	 чокмор	 мага	

жарагыдай	 болсун!
Уста	 мурдагыдан	 да	 чоң	 чокмор	 жасап	 берди.	 Аны	

Буурчактоголот	 асманга	 ыргытып	 жиберди	 да,	 өзү	 он	 эки	
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күнгө	уктап	калды.	Он	үчүнчү	күнү	чокмор	кайрадан	зуулдап	
түшүп	 келатыптыр,	 тим	 эле	 жер	 титирейт.

Буурчактоголотту	ойготушат,	ал	ыргып	туруп,	манжасын	
сунду	 эле	 чокмор	 ага	 урунуп	 —	 бир	 аз	 гана	 кабырылып	
калды.

—	 Бали,	 мындай	 чокмор	 менен	 агаларымды,	 карын-
дашымды	 издеп	 барууга	 болот.	 Энеке,	 мага	 нан	 бышырып,	
гүлазык	 берсең	 жолго	 чыгайын.

Бала	 чокморун	 алып,	 түйүнчөгүнө	 нан	 менен	 гүлазыгын	
салып,	 коштошту	 да	 жолго	 чыкты.	 Ал	 баягы,	 али	 билинип	
турган	 жөөт	 менен	 барып,	 токойго	 жетти.	 Көпкө	 токойду	
аралай	 басып,	 заңгыраган	 сарайга	 туш	 келди.	Анын	 короо-
суна,	 андан	 сарайдын	 ичине	 кирсе	 ажыдаар	 жок,	 жалгыз	
гана	 карындашы	 Олэнка	 үйдө	 экен.

—	 Саламатсыңбы,	 бийкеч!	 —	 дейт,	 Буурчактоголот.
—	Саламатсыңбы	жигит!	Кандай	иш	менен	келдиң?	Азыр	

ажыдаар	 учуп	 келет	 да,	 сени	 жеп	 алат.
—	Жей	 албайт!	 Өзүң	 кимсиң?
—	 Мен	 ата-энемдин	 жалгыз	 кызы	 элем,	 ажыдаар	 мени	

уурдап	 алган,	 алты	 агам	 мени	 издеп	 келип,	 ажал	 табышты.
—	 Алар	 кайда?	 —	 Аларды	 ажыдаар	 караңгы	 зынданга	

салып	 таштаган,	 алар	 тирүүбү,	же	жокпу,	билбейм,	балким,	
алар	 эмгичекти	 өлүп	 калышса	 керек.

—	 Балким	 мен	 сени	 куткарып	 алармын,	 —	 дейт	 Буур-
чактоголот.

—	Сен	 кантип	 куткармак	 элең?	Алтоонун	 алы	жетпеген	
жалгыз	 сенин	 алың	 жетмек	 беле?	 —	 дейт	 Олэнка.	

—	 Эч	 нерсе	 эмес!	 —	 дейт	 Буурчактоголот.
Ал	 терезеге	 олтуруп	 күтүп	 калат.	 Ажыдаар	 учуп	 келет.	

Ал	 кепеге	 келери	 менен	 дароо:
—	 Ой,	 киши	 жыттанат	 да!
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—	 Кантип	 жыттанбайт,	 —	 дейт	 Буурчактоголот,	 —	 мен	
келип	 турсам.

—	 Эй,	 балакай,	 сага	 эмне	 керек?	 Кармашасыңбы,	 же	
жарашасыңбы?

—	Жарашпайм,	 кармашам!	 —	 дейт	 Буурчактоголот.
—	 Анда	 жүрү,	 темир	 талаага	 баралы!
—	Жүрү!
Талаага	 келишери	 менен	 ажыдаар:
—	 Соккун!	 —	 дейт.
—	Жок,	—	дейт	Буурчактоголот,	—	сен	биринчи	 соккун!
Ажыдаар	 аны	 томугуна	 чейин	 жерге	 кийире	 урат.	

Буурчактоголот	 бутун	 жерден	 чыгарып	 алып,	 ажыдаарды	
чокмору	 менен	 урганда	 ал	 тизесине	 чейин	 жерге	 кире	
түшөт.	 Ажыдаар	 чыгып	 алып,	 Буурчактоголотту	 дагы	 бир	
жолу	 соккондо,	 ал	 жамбашына	 чейин	 жерге	 бата	 түштү.	
Буурчактоголот	 экинчи	 жолу	 соккондо	 ажыдаар	 белине	
чейин	 жерге	 кирип	 калды.	 Үчүнчү	 жолу	 керилип	 туруп	
согуп,	 өлтүрүп	 салды.

Буурчактоголот	 терең,	 караңгы	 орго	 барып	 араң	 жан	
жаткан	 агаларын	 бошотуп	 алды.	 Агалары	 жана	 карын-
дашы	 менен	 бирге	 ажыдаардын	 болгон	 алтындары	 менен	
күмүштөрүн	 көтөрүп	 алып	 үйүнө	 кайтышты.

Келатканда	жигит	 алардын	 иниси	 экенин	 айтпайт.	Алар	
жарым	 жолго	 келишип,	 эмен	 дарагынын	 алдына	 эс	 алганы	
олтурушат.	 Аябай	 чарчаган	 Буурчактоголот	 катуу	 уктап	
кетет.	 Ошондо	 алты	 агасы	 өздөрүнчө	 кеңеше	 баштайт:

—	Алтоо	биригип	ажыдаарга	алы	жеткен	жок,	бул	болсо	
өзү	жалгыз	 өлтүрүп	 койду	 деп,	 бизди	 кишилер	шылдыңдайт.	
Ажыдаардын	 болгон	 байлыгынын	 баарын	 бул	 алып	 алат.

Бир	 туугандар	 кеңешип,	 ойлонушту	 да	 чечишти	 —	 бул	
уктап	жатат,	 укпайт,	—	 аны	 даракка	 чыга	 албагыдай	 кылып,	
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катуу	 таңып	 салалы,	 жырткычтар	 келет	 да	 аны	 тыткылап,	
жеп	 салышат.	 Айтылды	 —	 жасалды:	 жигитти	 таңып	 салып,	
кете	 беришти.

Буурчактоголот	 болсо	 эчтеме	 укпайт.	 Бир	 күн,	 бир	 түн	
уктап,	 ойгонсо	 таңылуу.	 Ийинин	 күйшөп	 койду	 эле	 дарак	
түбүнөн	жулунуп	 кетти.	Ал	даракты	ийинине	 көтөрүп	 алып,	
үйүн	 көздөй	 жөнөйт.	

Кепеге	 жакындап	 келип,	 агаларынын	 энесинен	 сурап	
жатышканын	 угуп	 калат:

—	 Эмне,	 эне,	 бизден	 башка	 да	 балаңыз	 бар	 беле?
—	Бар	эмегенде!	Буурчактоголот	деген	балам	бар	болчу,	

силерди	 куткарганы	 кеткен.
Анда	 агалары:
—	 Биз	 аны	 бакка	 байлап	 салганбыз,	 анда	 тезирээк	

барып	 бошотолу!
Буурчактоголот	 баягы	 дарагы	 менен	 кепени	 каккылап	

кирет,	 аз	 жерден	 аны	 уратып	 сала	 жаздайт.
—	Силер	ушундай	болсоңор	кала	бергиле!	—	дейт	ал. —	

Мен	 жер	 кыдырып	 кетем.
Ал	 чокморун	 ийинине	 көтөрдү	 да,	 жөнөп	 кетти.
Жүрүп-жүрүп,	 караса	 —	 бул	 жагы	 тоо,	 тигил	 жагы	 да	

тоо,	алардын	ортосунда	бир	киши	колу-буттары	менен	тоону	
түртүп,	 ажыратып	 жатат.	 Ага	 Буурчактоголот	 кайрылат:

—	 Иш	 илгери!
—	 Айтканың	 келсин!
—	 Эмне	 кылып	 жатасың,	 баатыр?
—	Жол	 болсун	 деп,	 тоолорду	 ачып	 жатам.
—	 Кайда	 баратасың?	 —	 деп	 сурайт	 Буурчактоголот.
—	 Бакыт	 издеп	 жүрөм.
—	 Мен	 дагы.	 Сенин	 атың	 ким?
—	 Тоокайыр.	 А	 сенинчи?
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—	 Буурчактоголот.	 Бирге	 баралыбы?
—	Макул,	 кеттик	 анда!
Сапар	 тартышты.	 Келатып,	 карашса	—	 бир	 киши	 токой-

дун	 ортосунда	 турат,	 колун	 жаңсап,	 дарактарды	 тамыры	
менен	 жулуп	 алат.	

—	 Иш	 илгери!
—	 Андай	 болсун!
—	 Баатыр,	 сен	 эмне	 кылып	 жатасың?
—	Жер	кенен	болсун	деп,	 дарактардан	бошотуп	жатам.
—	 Кайда	 бараттың	 эле?	
—	 Бакыт	 издеп	 жүрөм.
—	 Биз	 дагы.	 Сенин	 атың	 ким?
—	 Бактыжул.	 Силердикичи?
—	 Буурчактоголот	 менен	 Тоокайыр.	 Чогуу	 баралыбы?
—	 Кеттик	 анда!
Үчөө	 жолун	 улантышты.	Жүрүп,	 жүрүп	 карашса	—	 узун	

мурутчан	 киши	 суунун	 үстүндө	 турат.	 Мурутун	 чыйратып	
койсо	—	суу	экиге	ажырап,	түбү	менен	өтүп	кетүүгө	мүмкүн	
болуп	 калды.	 Үчөө	 ага	 кайрылышты:

—	 Иш	 илгери!
—	 Андай	 болсун!	
—	 Баатыр,	 сен	 эмне	 кылып	 жатасың?
—	 Өтүп	 кеткидей	 кылып	 сууну	 ажыратып	 жатам.
—	 Кайда	 бараттың	 эле?
—	 Бакыт	 издеп	 жүрөм.
—	 Биз	 дагы.	 Атың	 ким?
—	Мурутчыйрат.	 Силердикичи?
—	 Буурчактоголот,	 Тоокайыр	 жана	 Бактыжул.	 Чогуу	

баралыбы?
—	 Кеттик	 анда!
Алар	жолун	улантышты.	 Бардык	жерде	жолдору	жеңил	
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болду.	 —	 Тоокайыр	 тоодон	 ашырып,	 токойлуу	 жерден	 Бак-
тыжул	 дарактарды	 жулуп	 ачып,	 суу	 кездешсе	 Мурутчый-
рат	 сууну	 ачып	 жатты.	 Алар	 чытырман	 токойго	 келишти,	
карашса	 кепе	 турат.	 Ичине	 киришсе,	 анда	 эч	 ким	 жок.	
Буурчактоголот:

—	 Биз,	 ушул	 жерде	 түнөп	 алалык,	 —	 деди.
Баары	 жатып	 алышты.	 Эртеси	 Буурчактоголот:
—	Тоокайыр,	 сен	 бул	 жерде	 калып	 тамак	 бышыра	 бер-

гин,	 биз	 аң	 уулап	 келелик,	 —	 деди.
Баары	кетишет.	Тоокайыр	тамак	бышырып	коюп	эс	алып	

жатып	 калды.	 Ошондо	 эшик	 ачылып,	 бирөө	 кыйкырат:
—	 Босогодон	 мени	 өткөрүп	 кой!
—	 Бийик	 эмес,	 өзүң	 өтөсүң!
Аңгыча	 өзү	 оймоктой,	 сакалы	 сүйрөлгөн	 абышка	 үйгө	

кирип	келет.	Ал	Тоокайырды	чачынан	алып	туруп,	дубалдагы	
мыкка	илип	салат.	Өзү	болсо	бышырылган	тамактын	баарын	
жеп,	 ичип	 алып	 кетип	 калат.	 Тоокайырдын	 жонунан	 курга	
жеткидей	 терисин	 сыйрып	 кетет.

Тоокайырдын	айласы	кетип,	жулунуп	жатып	чачы	жулун-
ганына	 карабай	 бошонуп	 алып	 кайрадан	 шашылыш	 тамак	
жасап	 кирет.	 Достору	 келгиче	 ал	 тамагын	 чала	 бышырып	
калат.

—	 Тамагың	 эмнеге	 эмгичекти	 даяр	 эмес?
—	 Бир	 азга	 көзүм	 илинип	 кетиптир.
Баары	 жеп,	 ичип	 алып	 жатып	 калышат.	 Кийинки	 күнү	

Буурчактоголот:
—	 Эми	 сен	 үйдө	 калгын,	 Бактыжул,	 биз	 аң	 уулап	

келели,  —	 дейт.
Баары	 кетишет,	 Бактыжул	 болсо	 тамак	 жасап	 коюп,	 эс	

алып	 жатат.	 Аңгыча	 бирөө	 эшикти	 такылдатат:	
—	 Ачкын!



56

—	Жеңил	 эле	 пан,	 өзүң	 ачып	 аласың!
—	 Босогодон	 өткөргүн!
—	 Бийик	 эмес	 пан,	 өзүң	 өтөсүң.
Аңгыча	 өзү	 оймоктой,	 сакалы	 бир	 кулач	 чал	 кирип	

келет.	 Ал	 Бактыжулду	 кармап	 алып,	 чачынан	 алып,	 дубал-
дагы	 мыкка	 илип	 салат.	 Өзү	 болсо	 болгон	 тамакты	 жеп,	
ичип	 алып	 кетип	 калат.	 Бактыжулдун	 жонунан	 курга	 тери-
синен	 сыйрып	 алып	 кетет.	

Бактыжул	 жулкунуп	 жатып	 мыктан	 бошонуп	 алат	 да,	
тамакты	 шашылыш	 жасап	 кирет.	 Достору	 келип:

—	 Эмнеге	 тамагың	 даяр	 эмес?	 —	 деп	 сурашат.	
—	 Бир	 азга	 көзүм	 илинип	 кетиптир.
Тоокайыр	 болсо	 эмне	 болгонун	 билет	 да	 унчукпайт.	

Кийинки	 күнү	 Мурутчыйратты	 калтырышат,	 аны	 менен	 да	
өткөндөгүдөй	 эле	 окуя	 болот.

Ошондо	 Буурчактоголот:
—	 Тамак	 бышырганга	 баарыңар	 тең	 жалкоо	 экен-

сиңер!	 Эртең	 баарыңар	 аңчылыкка	 кеткиле,	 мен	 үйдө	
каламын.	

Кийинки	 күнү	 айтылгандай	 —	 жасалды:	 үчөө	 аң	 уулап	
кетишти,	 Буурчактоголот	 болсо	 үйдө	 калды.	 Ал	 тамак	
жасады	 да	 эс	 алганы	жатып	 алды.	Анан	 эле	 кимдир	 бирөө	
эшикти	 каккылап	 калды:

—	 Ачкын!	
—	 Коё	 тургун,	 азыр	 ачам,	 —	 дейт	 Буурчактоголот.	

Эшикти	 ачып	 караса	 —	 өзү	 оймоктой,	 сакалы	 бир	 кулач	
узун	 абышка	 турат.

—	 Босогодон	 мени	 өткөзгүн!
Буурчактоголот	 аны	 көтөрдү	да,	 өткөрүп	 койду.	Абышка	

болсо	 ага	 жакындай	 берди.
—	 Сага	 эмне	 керек?	 —	 деп	 сурайт	 Буурчактоголот.
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—	Эмне	экенин	азыр	көрөсүң,	—	дейт	абышка,	аңгыча	ал	
Буурчактоголоттун	 көкүлүнөн	 алмакчы	 болуп	 колун	 сунду	
эле	 тиги:

—	А,	 сен	ушундай	 белең!	—	 деп	 туруп,	 анын	 сакалынан	
алып,	 балтасын	 көтөрүп	 алды	 да	 абышканы	 эмен	 багына	
алып	 барып	 бакты	 бир	 чаап	 жарып,	 абышканын	 сакалын	
ага	 кыпчытып	 салды.	

—	 Эгерде	 сен	 атакеси,	 ушинтип,	 —	 деди	 ал,	 —	 дароо	
чачтан	 алгың	 келсе,	 мен	 кайтып	 келгенче	 олтуруп	 тургун.

Буурчактоголот	 кепеге	 келсе	 жолдоштору	 да	 келип	
калышыптыр.

—	 Тамагың	 даярбы?
—	 Небак	 эле	 бышырып	 койгом.
Түшкү	 тамакты	 ичип	 болгон	 соң	 Буурчактоголот:
—	 Жүргүлө,	 мен	 силерге	 бир	 укмушту	 көрсөтөмүн,	 —	

деди.
Эмен	 дарагына	 келип,	 карашса	 —	 абышка	 да,	 дарак	

да	 жок.	 Көрсө,	 абышка	 даракты	 тамыры	 менен	 жулуп	
алып,	 өзү	 менен	 сүйрөп	 кетиптир.	 Ошондо	 Буурчактого-
лот	 шериктерине	 эмне	 болгонунун	 баарын	 айтып	 берди.	
Андан	 кийин	 тигилер	 да	 абышка	 алардын	 кантип	 чачынан	
алып,	 жонунан	 терисин	 сыйырып	 алганын	 төкпөй-чачпай	
айтып	 беришти.	

—	 Э,	 —	 деди,	 Буурчактоголот,	 —	 эгерде	 ал	 ошондой	
болсо,	 жүргүлө	 аны	 издейлик.

Абышка	даракты	сүйрөп	кеткен	жеринде	изи	калыптыр,	
бардыгы	из	кууп	жөнөштү.	Ошентип,	алар	түбү	көрүнбөгөн,	
терең	 кудукка	 келишет.	 Буурчактоголот:

—	 Кудукка	 түшкүн,	 Тоокайыр!	 —	 дейт.
—	 Кереги	 эмне!
—	 Сенчи,	 Бактыжул?
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Ал	да,	Мурутчыйрат	да	кудукка	түшкөндөн	баш	тартышты.	
—	 Андай	 болсо,	 —	 дейт	 Буурчактоголот,	 —	 мен	 өзүм	

түшөм.	 Жип	 ийиргенге	 жардамдашкыла.
Жипти	 ийирип	 бүтүшкөндө	 Буурчактоголот	 анын	 учун	

колуна	 ороду	 да:
—	 Түшүргүлө!—	 деди.
Шериктери	 аны	 түшүрө	 башташты,	 көпкө	 чейин	

түшүрүштү,	 акыры	 ал	 түбүнө	 чейин	 түшүп,	 аркы	 дүйнөдө	
болуп	 калды.	 Буурчактоголот	 ал	 жакта	 көпкө	 чейин	 аркы-
терки	 басып	 жүрүп,	 караса	 эле	 —	 чоң	 сарай	 турат.	 Ага	
келип	 кирсе	 ичи	 алтын,	 акак	 таштар	 менен	 кооздолуптур,	
тим	эле	баары	жаркырайт.	Ал	бөлмөлөрдү	кыдыра	баштады,	
бир	 маалда	 алдынан	 укмуштуудай,	 дүйнөдө	 жок	 сулуу	
канайым	 чуркап	 чыкты.

—	Ой,	—	деди	ал,	—	жакшы	адам,	бул	жакка	сен	эмнеге	
келдиң?

—	Мен,	—	деди	Буурчактоголот,	—	бою	оймоктой,	сакалы	
бир	 кулач	 сүйрөлүп	 жүргөн	 абышканы	 издеп	 жүрөм.

—	 Э,	 —	 дейт,	 кыз,	 —	 абышка	 сакалын	 дарактан	 чыгара	
албай	 жатат.	 Сен	 ал	 жакка	 барбагын,	 сени	 өлтүрүп	 коёт,	
ал	 көп	 кишини	 өлтүрүп	 салды.

—	Өлтүрө	албайт!	—	деди	Буурчактоголот.	—	Анын	сака-
лын	 мен	 кыпчыткам.	 Сен	 эмне,	 бул	 жерде	 жашайсыңбы?

—	Ооба,	—	деди	кыз,	—	мен	—	канайыммын,	тиги	абышка	
мени	 уурдап	 келип,	 туткунда	 кармап	 жатат.

—	 Анда	 мен	 сени	 куткарамын.	 Ага	 мени	 алып	 баргын!
Чын	 экен,	 кыз	 менен	 ал	 жакка	 барса,	 абышка	 олтуруп	

алып	 сакалын	 дарактан	 чыгара	 албай	 жатыптыр.	 Ал	 Буур-
чактоголотту	 көрөрү	 менен:

—	 Сен	 эмнеге	 келдиң?	 Кармашканыбы,	 же	 жарашка-
ныбы?	 —	 деди.
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—	 Эмнеге	 жарашмак	 элем,	 —	 деди	 Буурчактоголот,	 —	
кармашам!

Алар	 кармаша	 кетишти.	 Экөө	 кармашып	 отуруп,	 акы-
рында	 Буурчактоголот	 абышканы	 чокмору	 менен	 өлтүрө	
чапты.	Анан	ал,	канайым	экөө	баардык	алтын,	акак	таштарды	
үч	 мүшөккө	 салышты	 да	 баягы,	 өзү	 түшүп	 келген	 кудукка	
келишти.	 Буурчактоголот	 досторун	 чакырып	 кирди.	

—	 О-го-го,	 барсыңарбы,	 досторум!
—	 Барбыз!
Жакшы	 досуң	 болсо	 эч	 убакта	 аны	 таштап	 кетпе!
Буурчактоголот	бир	мүшөктү	арканга	байлап	туруп,	аны	

тартып	 алгыла	 деп	 койду.
—	 Бул,	 силердики.
Аны	 жогору	 тартып	 алышты	 да	 арканды	 кайрадан	

түшүрүштү.	 Ал	 экинчи	 мүшөктү	 да	 байлап:
—	 Бул	 да	 силердики,	 —	 деп	 кыйкырды.
Үчүнчүсүн	 —	 бардык	 байлыктарын	 байлап,	 жиберди.	

Анан	 канайымды	 арканга	 байлап	 туруп:
—	 Бул,	 меники,	 —	 деди.
Тигилер	 канайымды	 да	 жогору	 тартып	 алышты,	 кезек	

Буурчактоголотко	келди.	Ошондо	жогору	жактагылар	ойло-
нуп	 калышты:

—	Өзүн	тартып	алып	эмне	кылабыз?	Андан	көрө	канайым	
биздики	 болуп	 калсын.	 Аны	 жогору	 тартып	 келип	 туруп,	
чыгарга	 аз	 калганда	 таштап	 жиберебиз,	 ал	 төмөн	 кулап,	
өлүп	 калат.

Алардын	алда	кандай	нерсени	ойлоп	жаткандарын	Буур-
чактоголот	 шекшип	 калып	 арканга	 чоң	 ташты	 байлады	 да:

—	 Мени	 тарткыла!	 —	 деп	 кыйкырды.
Тигилер	 жогору,	 бийик	 жерге	 чейин	 тартып	 барып	

арканды	 коё	 берип	 жиберишкенде,	 калдырап	 эле	 калды!
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—	 Көрсө,	 —	 деди	 Буурчактоголот,	 —	 силер	 ушундай	
экенсиңер	 да!

Жигит	 ошентти	 да,	 жер	 кезип	 жөнөдү.	 Жол	 жүрүп	
келатса	 айлананы	 туман	 каптап,	 жамгыр	 менен	 мөндүр	
жаап	 кирди.	 Ал	 эмендин	 алдына	 жашынып	 калды.	 Капы-
сынан	 ал	 дарактагы	уядан	 кузгундардын	балапандары	 чыр-
кылдап	 жатышканын	 угуп	 калды.	 Ал	 даракка	 чыгып	 барып,	
чапаны	 менен	 уяны	 жаап	 койду.	 Жамгыр	 жаап,	 уяга	 чоң	
кузгун	учуп	келди.	Ал	балапандардын	атасы	болчу.	Ал	бала-
пандарынын	 жабылып	 турганын	 көрүп:

—	 Силерди	 ким	 жаап	 койду?	 —	 деп	 сурады.
Балапандары	 ага:
—	 Аны	 жебесең	 айтабыз,	 —	 дешти.
—	Жок,	 жебеймин,	 —	 деди	 ал.
—	Тетигил	дарактын	алдында	адам	олтурат,	бизди	ошол	

жаап	 койду.
Кузгун	 Буурчактоголотко	 учуп	 келип:
—	Айтчы,	 сага	 эмне	 керек,	 мен	 баарын	 аткарам,	 менин	

балдарым	биринчи	жолу	аман	калышты,	болбосо	учуп	кете-
рим	 менен	 жаан	 жаап,	 уяга	 суу	 толуп	 калуучу.

—	 Мени	 жарык	 дүйнөгө	 алып	 чыкчы,	 —	 деди	 Буурчак-
тоголот.

—	 Мага	 аябагандай	 оор	 тапшырма	 бердиң!	 Айлам	
канча,	 учушум	 керек.	 Өзүбүз	 менен	 алты	 челек	 эт,	 алты	
челек	 суу	 алалы.	 Мен	 учуп	 бара	 жатканда	 башымды	 оң	
жагыма	 бурсам	 оозума	 эттен	 салып,	 сол	 жагыма	 бурсам	
бир	 аз	 суудан	 берип	 тургун,	 антпесең	 мен	 уча	 албай	
кулап	 калам,  —	 деди.	 Алар	 алты	 челек	 эт,	 алты	 челек	
суу	 алып,	 Буурчактоголот	 кузгундун	 жонуна	 минди	 да	
учуп	 жөнөштү.	 Учуп	 баратканда	 Буурчактоголот	 кузгун	
башын	оңго	бурса	эттен	берип,	 солго	бурса	суудан	куюп	
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суроо	 берип	 калды:

—	 Сен	 акыркы	 жолу	 эмне	 бердиң,	 таттуу	 экен?
Буурчактоголот	 өзүнүн	 бутун	 көрсөттү.	
—	 Мына,	 ушундан	 кесип	 бергем.
Ошондо	кузгун	кулгуп	койду	эле	эт	ыргып	кетти.	Ал	учуп	

барып	 мүрөктүн	 суусунан	 алып	 келе	 койду	 да,	 сыйкырлуу	
суу	 менен	жууп	 туруп,	 этти	 жигиттин	 бутуна	 жабыштырып	
койду	 эле,	 ал	 кайрадан	 ордуна	 өсүп	 калды.	

Ошентип,	 кузгун	 кайра	 уясына	 учуп	 кетти,	 Буурчак-
тоголот	 болсо	 шериктерин	 издеп	 жөнөдү.	 Алар	 кана-
йымдын	 атасына	 келип	жашап	 калышкан	 болчу.	 Келсе	 ар	
кимиси	 канайымга	 үйлөнгүлөрү	 келип	 талашып,	 урушуп	
жатышкан	 болот.

Алар	ошентип	жатышканда	Буурчактоголот	келип	калат.	
Аны	 көрүп,	 баары	 коркуп	 кетишет.	

—	 Мага	 бир	 туугандарым	 да	 жамандык	 жасашты,	 мен	
эми	 силерди	 жазалашым	 керек,	 —	 дейт	 Буурчактоголот.

Ошентип	 ал	 бир	 тууган	 шериктерин	 жазалады.
Өзү	 болсо	 канайымга	 үйлөнүп,	 бактылуу	 жашап	 жатат	

дейт.
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У
Илгери-илгери	 абышка	 менен	 кемпир	 жашаптыр.	 Алар-

дын	 үч	 уулу	 бар	 болчу:	 экөө	 акылдуу,	 үчүнчүсү	 макоо.	
Ата-энеси	 акылдуу	 балдарын	 аяп,	 эркелете	 турган.	 Энеси	
аларга	 күнүгө	 апакай	 көйнөктөн	 кийгизип,	 макоону	 жеме-
леп,	шылдыңдай	беришчү.	Макоо	болсо	 кир	 көйнөгү	менен	
мештин	 үстүндө	 жата	 берет,	 ким	 бирөө	 тамак	 берсе	 жеп	
коёт,	 беришпесе	 —	 ачка	 жата	 берет.

Ошол	 кезде	 андай-мындай	 деген	 бир	 имиш	 тарады:	
падышанын	 жарлыгы	 чыгыптыр,	 эгерде	 кимдир	 бирөө	 өзү	
учуучу	кеме	жасап,	аны	менен	салтанатка	учуп	келе	турган	
болсо	 ага	 кызын	 күйөөгө	 берет	 экен.	

Акылдуу	 балдар	 өзүлөрүнчө	 кеңеше	 башташты:
—	Ал	жакка	барбайлыбы,	балким,	бизди	бактыбыз	күтүп	

жаткандыр!
Алар	 кеңешип	 бүтүп,	 ата-энесине	 кайрылышты:
—	 Биз	 падышанын	 салтанат-тоюна	 барабыз,	 андан	 эч	

нерсебиз	 коробойт,	 —	 дешти	 алар
Ата-энеси	эмне	кылышмак	эле,	балдарын	сапарга	даяр-

дай	башташты	—	кемпир	аларга	апакай	таттуу	токоч	бышы-
рып,	 торопойдон	 кууруп,	 кумурага	 шараптан	 куюп	 берди.	

Бир	 туугандар	 токойго	 барышты.	 Бактан	 кыйып	 алып,	
учуучу	 кемени	 кантип	 жасайбыз	 деп	 ойлоно	 башташты.	

Учуучу	 кеме
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Аңгыча	 аларга	 сүттөй	 аппак,	 сакалы	 белине	 жеткен	 аябай	
карыган	 абышка	 жакындап	 келди.

—	 Арыбагыла,	 балдар!	 Мүштөгүмдү	 күйгүзүп	 алганга	
отуңардан	 бергилечи.

—	 Убактыбыз	 жок,	 абышка,	 алаксытпагын	 бизди,  —	
дешти	 да	 кайрадан	 ойлонуп	 киришти.

—	 Силерден	 чочконун	 жакшы	 тепшеси	 чыкчудай	 экен,	
балакайлар,	—	деди	абышка.	—	Канайымды	өз	кулагыңардай	
эле	 эч	 көрө	 албайсыңар.

Деди	 да,	 абышка	 дегеле	болбогондой	жок	болуп	 кетти.	
Бир	 туугандар	 канчалык	 ойлонушканы	 менен	 эч	 кандай	
жыйынтык	 чыккан	 жок

—	Падышага	 ат	менен	 эле	 баралы,	—	 дейт,	 бир	 тууган-
дардын	 улуусу,	 Канайымга	 үйлөнө	 албасак	 да,	 көңүл	 ачып	
келели.

Бир	 туугандар	 аттарына	 миништи	 да,	 жөнөп	 кетишти.	
Макоо	 болсо	 мешке	 олтуруп	 алып,	 суранып	 кирди:

—	 Байкелерим	 кеткен	 жакка	 мен	 дагы	 барамын!
—	 Дагы	 эмнени	 ойлоп	 алдың,	 макоо,	 —	 деди	 энеси.	 —	

Ал	 жакта	 сени	 карышкырлар	 жеп	 салат!
—	Жок,	 жебейт!	 Барам!
Ата-энеси	 алгач	 аны	 шылдыңдап	 күлүп,	 анан	 уруша	

башташты.	 Кайдан!	 Акыры,	 макоону	 тыя	 алышпасын	 билип:
—	Барсаң	барчы,	бирок,	кайра	кайтып	келбегин,	биздин	

балабыз	 экениңди	 да	 эч	 кимге	 айтпагын,	 —	 дешти.
Кемпир	 ага	 мүшөк	 берип,	 ичине	 чийки	 нандан	 салып,	

бир	 аз	 шараптан	 берип,	 үйүнөн	 чыгарып	 салды.
Макоо	 болсо	 кете	 берди.
Жолдо	 келатса	 алдынан	 бир	 абышка	 утурлай	 чыкты:	

сакалы	 кардай	 аппак,	 сакалы	 белине	 жетет!
—	 Арыба,	 чоң	 ата!
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—	Андай	 болсун,	 балам!
—	 Кайда	 баратасың	 чоң	 ата?	 —	 десе	 тиги:
—	Жер	кыдырып	жүрөм,	 кишилерди	кысталыштан	 чыга-

рам.	 А	 сен	 кайда	 баратасың?
—	 Падышанын	 салтанат-тоюна.
—	 Эмнеге	 баратасың?
—	 Билбейм,	 —	 дейт	 макоо,	 —	 Жогото	 турган	 эчтемем	

жок,	 балким,	 ал	 жакта	 менин	 бактым	 күтүп	 жаткандыр.
—	 Кел,	 олтургун,	—	 дейт	 абышка,	—	 бир	 азга	 дем	 алып	

алгын,	 тамактаналы.	 Мүшөгүңдө	 эмнең	 бар,	 алып	 чыккын!
—	Э,	эмне	бар	дейсиң,	чоң	ата,	 чийки	токоч,	 катып	кал-

ган,	 ага	 сенин	 тишиң	 өтпөйт.
—	 Эчтеме	 эмес,	 алып	 чыга	 бергин!
Макоо	алып	чыкса	наны	чийки	эмей	эле	апакай,	жумшак	

нан	 болуп	 калыптыр,	 андайды	 эзели	 пандардан	 да	 көргөн	
эмес.	 Макоо	 таң	 калып,	 абышка	 күлөт.

Алар	чөпкө	чүпүрөгүн	жайышты	да	олтуруп	алып,	тамак-
танышты.	 Экөө	 тең	 жакшы	 тоюп	 алышты,	 абышка	 макоого	
алкышын	 айтып,	 минтет:

—	 Эми	 угуп	 тургун,	 балам:	 токойго	 баргын	 да	 бутак-
тары	 кайчылашып	 өскөн,	 эң	 чоң	 эмен	 дарагын	 тапкын.	
Аны	 бир	 чапкын	 да	 ким	 бирөө	 чакырганчакты	 жерге	
көмкөрөңдөн	 жата	 бергин.	 Ошондо	 кеме	 даяр	 болот,	 ага	
түшкүн	 да	 барар	 жериңе	 учкун,	 жолдон	 ким	 кезиксе	 да	
кошуп	 ала	 бер.

Макоо	 абышкага	 алкыш	 айтып,	 коштошот.	 Абышка	 өз	
жолу	менен	кете	берди,	макоо	болсо	 токойго	бет	алды.	Ал	
токойго	келип	бутактары	кайчылашкан	эмен	дарагын	көрүп,	
аны	 балтасы	 менен	 бир	 чапты	 да	 көмкөрөсүнөн	 жатып,	
уктап	 калды...	 Уктай	 берди...	 Анан	 бирөөнүн	 чакырып,	 ойго-
туп	 жатканын	 уга	 койду:
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—	Тур,	 сенин	 бактың	 келип	 жетти,	 тургун!
Макоо	 ойгонуп,	 караса	 —	 бет	 алдында	 кеме	 турат:	 өзү	

алтын,	 жабдыктары	 күмүш,	 парустары	 жибектен,	 тим	 эле	
желектей	 желбирейт,	 түшкүн	 да	 —	 уча	 бергин!

Ал	көп	ойлонуп	турбастан	кемеге	олтурду.	Кеме	асманга	
көтөрүлүп,	 уча	 баштады...	 Асмандын	 алды,	 жердин	 үстү	
менен	 сызып	 жөнөдү	 дейсиң	 —	 көзүң	 жетпейт.

Учуп-учуп	 келатып	 жолго	 жатып	 алып,	 жерди	 тыңшап	
жаткан	 кишини	 көрө	 салды.	 Макоо	 ага	 салам	 берди:

—	 Арыбаңыз,	 абаке!
—	 Андай	 болсун,	 тууган!
—	 Эмне	 кылып	 жатасың?
—	 Тыңшап	 жатам,	 —	 дейт	 тиги,	 —	 падышанын	 тоюна	

кишилер	 чогулуштубу,	 жокпу	 деп.
—	 Сиз	 эмне,	 ага	 бара	 жатасызбы?
—	 Ооба.
—	 Андай	 болсо	 келиңиз,	 мен	 жеткирип	 коёюн.
Тигил	 олтуруп,	 андан	 нары	 учуп	 кетишти.
Учуп-учуп	 карашса:	 жолдо	 бир	 киши	 кетип	 баратат	 —	

анын	 бир	 буту	 кулагына	 байланган	 да,	 экинчиси	 менен	
секирип	 баратат.	

—	Арыбаңыз,	байкебай!	Сиз	эмнеге	бир	буттап	секирип	
баратасыз?

—	 Ошого,	 —	 дейт,	 тиги,	 —	 эгерде	 мен	 экинчи	 бутумду	
чечип	 алып	 бир	 аттасам	 эле,	 дүйнөнүн	 четине	 чыга	 түшөм.	
А  мен	 аны	 каалабайм...

—	 Кайда	 баратасың?
—	 Падышанын	 тоюна.
—	 Биз	 менен	 жүргүн.
—	 Макул.
Тигил	 олтурду	 да,	 кайрадан	 учуп	 жөнөштү.
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Учуп-учуп,	карашса:	бир	мерген	жолго	туруп	алып	жаа-
сын	 мээлеп	 жатат,	 куш	 да,	 айбанат	 да	 көрүнбөйт!

Макоо	 ага	 кыйкырды:
—	 Арыбаңыз	 абаке!	 Эмнени	 мээлеп	 жатасың?	 Куш	 да,	

айбан	 да	 көрүнбөйт!
—	 Силер	 аны	 көрө	 албайсыңар,	 мен	 көрүп	 жатам!
—	 Ал	 кушту	 кайсыл	 жерден	 көрүп	 жатасыз?
—	 Эге,	 —	 дейт,	 тиги,	 —	 жүз	 чакырым	 жерде,	 куураган	

алмурутта	 олтурат!
—	 Бизге	 кошулгун!
Тигил	 кошулуп,	 учуп	 жөнөштү.
Учуп-учуп,	карашса:	бир	киши	аркасына	бир	мүшөк	тол-

тура	 нанды	 көтөрүп	 баратат.	 —	 Арыбагын,	 байкебай!
—	 Арыбагыла!
—	 Кайда	 баратасың?
—	 Түшкү	 тамакка	 нан	 издеп	 баратамын.
—	 Аркаңда	 бир	 кап	 наның	 бар	 турбайбы!
—	 Ал	 менин	 таңкы	 тамагыма	 да	 жетпей	 калат.
—	 Бизге	 олтургун!
—	 Макул!
Бул	 да	 олтуруп,	 дагы	 учуп	 жөнөштү.
Учуп-учуп,	 карашса:	 көлдүн	жанында	бир	киши	эмнени-

дир	 издеп	 жатат.
—	 Арыбаңыз,	 байкебай!
—	 Арыбагыла!
—	 Эмне	 кылып	 жүрөсүз?
—	 Ичкенге	 суу	 таппай	 жатамын,	 —	 дейт	 тиги.
—	 Алдыңызда	 бүтүндөй	 көл	 турбайбы,	 андан	 эмнеге	

ичпейсиз?
—	 Э,	 ушул	 да	 суубу!	 Бул	 менин	 бир	 ууртаганыма	 да	

жетпейт!
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—	Андай	 болсо,	 бизге	 кошулгун!
—	 Макул.
Ал	 да	 олтуруп,	 учуп	 жөнөштү.
Учуп-учуп	 келатып,	 карашса:	 бир	 киши	жонуна	бир	боо	

саманды	 көтөрүп	 баратыптыр.
—	Арыбаңыз,	байкебай!	Саманды	кайда	алып	баратасыз?
—	Айылга,	 —	 дейт	 тигил.
—	 Эмне,	 айылыңарда	 саман	 жокпу?
—	 Бар,	 бирок	 бул	 башкача!
—	 Эмне,	 өзгөчөбү?
—	Мындай,	—	дейт	 тигил,	—	 кандай	ысык	жай	болсо	да	

бул	 самандан	 чачып	 койсо,	 кайдан-жайдан	 дароо	 суук,	 кар	
болуп	 калат.

—	 Биз	 менен	 жүргүн!
Тигил	 кошулуп,	 андан	 нары	 учуп	 жөнөштү.	 Учуп-учуп	

баратып	 карашса:	 бир	 киши	 аркасына	 бир	 боо	 отунду	
көтөрүп	 алып	 токойго	 кетип	 баратат.

—	 Арыбаңыз	 байкебай!
—	 Арыбагыла!	
—	 Отунду	 кайда	 алып	 баратасыз?
—	 Токойго.
—	 Опей!	 Токойдо	 отун	 жокпу?
—	 Кантип	 жок	 болсун,	 бар.	 Бирок,	 бул	 башкача.
—	 Кандай?
—	 Ал	 жакта,	 —	 дейт	 тигил,	 —	 жөнөкөй,	 а	 бул	 болсо	

өзгөчө:	 чачып	 койсоң	 кайдан-жайдандыр	 дароо	 алдыңда	
жайнаган	 жоокерлер	 пайда	 болот.

—	 Биз	 менен	 жүргүн!
Тигил	 макул	 болуп	 кемеге	 олтурду	 да	 учуп	 жөнөштү.
Алар	 көп	 учуштубу,	 аз	 учуштубу	 падышанын	 тоюна	

келишти.	
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Ал	жерде	 үстөлдөрдө	 челек-челек	 бал,	 шараптар	жай-
нап	 турат,	 алгын	 да	 каалашыңча	 жеп,	 иче	 бергин!

Ал	 жакта	 адамдар	 жайнайт	 —	 падышалыктын	 жарымы	
чогулгандай:	карысы	да,	жашы	да,	байлар	менен	кедейлери	
да	 бар.	 Кудум	 эле	 базардай.

Макоо	 достору	 менен	 кемеде	 учуп	 келип,	 падышанын	
терезесинин	 тушуна	 конуп	 калды.

Алар	 кемеден	 түшүп,	 дасторконго	 келип	 олтурушту.
Падыша	терезеге	келип,	алтын	кеме	турганын	көрдү!	Ал	

дароо	 малайына	 кыйкырды:
—	 Баргын	 да	 сурачы,	 бул	 алтын	 кеме	 менен	 ким	 учуп	

келиптир.
Малай	 келип,	 карап,	 падышага	 кайтып	 келди.
—	 Кайдагы	 бир	 кедейлер	 экен!	 —	 деди	 ал.
Падыша	 ага	 ишенбейт.
—	Кантип	эле,	—	дейт	ал,	—	кедейлер	да	алтын	кеме	менен	

учуп	 келишмек	 беле!	 Сен	жакшылап	 билген	 эмессиң	 го.
Падыша	 турду	 да,	 өзү	 басып	 барды.
—	 Бул	 кеме	 менен	 ким	 учуп	 келди?	 —	 деди	 ал.
Макоо	 алдыга	 чыгып:
—	 Мен!	 —	 дейт.
Падыша	 аны	 караса,	 кийими	 —	 бутунда	 чарык,	 жыртык	

шымынан	 тизелери	 чыгып	 турат,	 падыша	 башын	 чеңгелдеп	
калды:	«Кандайча,	мен	кызымды	ушул	макоого	кантип	беремин!»	

Эмне	 кылыш	 керек?	—	 деп	 ал	 макоого	 буйрук	 берүүнү	
ойлоду.

Малайына:	 баргын	 да,	—	 ага	 айткын,	 кемеде	учуп	 келсе	
да	мага	жөнөкөй	 эмес,	 мүрөктүн	 дары	 суусун	 таап	 келсин.	
Кишилер	тамак	ичип	бүткүчөктү,	тезинен	алып	келсин,	ант-
песе,	 канайымды	 алмак	 турсун	башы	 кетет,	мына	 кылыч! —	
Малай	 чуркап	 кетет.
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Баягы,	жерге	жата	 калып	 тыңшаган	Уганаак	 падышанын	
сөзүн	угуп	алып,	макоого	айтып	берди.	Ал,	орундукта	олту-
руп	алып,	көңүлү	чөгүп	калды:	ичпейт	да,	жебейт.	Желтаман	
аны	 көрүп:

—	 Сен	 эмнеге	 тамак	 жебей	 отурасың?	 —	 дейт.
—	 Кайдагы	 тамак?
Ал	 баарын	 айтып	 берди.
—	 Мага	 падыша	 кишилер	 тамак	 ичип	 бүткүчөктү	 дары,	

мүрөктүн	 суусун	 алып	 келүүгө	 буйрук	 бериптир...	Аны	 кан-
тип	 табам?

—	 Капаланба!	 Мен	 таап	 келем!
—	 Чын	 элеби?
Малай	 келип	 макоого	 падышанын	 буйругун	 берет,	 ал	

болсо	 мурда	 эле	 баарын	 билип	 алган.
—	 Ага	 айткын,	 мен	 аны	 алып	 келем!	 —	 дейт	 ал.
Желтаман	 кулагындагы	 бутун	 чечип	 шилтеди	 эле  —	

заматта	 дары,	 мүрөктүн	 суусунун	 жанында	 болуп	 калды.
Андан	 куюп	 алды	 да	 чарчап	 калган	 экен:	 «Кишилер	

тамагын	ичкичекти	жетишемин,	тигил,	тегирмендин	жанына	
барып,	 бир	 аз	 эс	 алып	 алайын»	 деп	 ойлойт.

Олтурду	да,	ал	уктап	калды.	Кишилер	болсо	тамакты	ичип	
бүтүп	калышты.	Желтаман	болсо	жок.	Аны	күткөн	макоо	же	
тирүү	 эмес,	же	 өлүү	 эмес	 болуп	 калды.	 «Жоголду!» —	 деп	
ойлоду.

Уганаак	 жерге	 кулагын	 төшөп	 тыңшай	 баштады.	 Анан	
тыңшап-тыңшап	 туруп:	

—	 Капаланба,	 ал	 тегирмендин	 алдында	 уктап	 жатат,	
кашайгыр!	 —	 деди.

—	 Эми	 эмне	 кылуубуз	 керек?	 —	 деди	 макоо.	 —	 Аны	
кантип	 ойготобуз?	 Ошондо	 мерген:

—	 Коркпогун,	 мен	 аны	 ойготомун!	 —	 деди.
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Ал	 жааны	 тартып	 туруп	 катуу	 атты	 дейсиң	 —	 тимеле	
тегирмендин	 чамындылары	 чачырап	 кетти...

Желтаман	ойгонду	да	—	дароо	шашып	жөнөдү!	Кишилер	
тамагын	 эми	 гана	 ичип	 бүтө	 баштаптыр,	 Желтаман	 мүрөк-
түн	 суусун	 алып	 келип	 калды.

Падыша	 кантээрин	 билбей	 калды.	 Экинчи	 буйругун	
берди:	 эми	макоо	бир	отуруш	менен	алты	жуп	отко	бышы-
рылган	 өгүздү	 кырк	 токочу	 менен	 жеп	 бүтсө	 ага	 кызын	
берет,	 жей	 албаса	 башы	 алынат	 —	 мына	 кылыч!

Уганаак	 аны	 да	 уга	 салып	 макоого	 айтып	 берди.
—	Эми	мен	эмне	кылам?	Мен	бир	да	нанды	 түгөтө	жей	

албайм!	 —	 деп	 кейиди	 макоо.	 Ал	 кайрадан	 капаланып	 —	
ыйлап	 кирди.	 Анда	 тойбос:

—	 Капаланба!	 Мен	 бардыгын	 жейм,	 атүгүл	 тойбой	 да	
калам.

Малай	 келип,	 падышанын	 буйругун	 айтат.
—	 Болуптур,	 —	 дейт	 макоо,	 —	 алып	 келишсин!	
Тигилер	 алты	 жуп	 өгүздү,	 кырк	 наны	 менен	 бышырып	

жиберишти.	
Тойбос	 жеп	 кирди	 дейсиң	 —	 бардыгын	 түгөтүп,	 дагы	

сурап	 жиберди.
—	 Эх,	 —	 деди	 ал,	 —	 аз	 болуп	 калды!	 Дагы	 бир	 аз	 бол-

гондо...
Падышанын	 айласы	 кетип	 калды.	 Кайрадан	 буйругун	

чыгарды	 —	 бул	 ирет	 он	 эки	 челек	 сууну,	 он	 эки	 челек	
шарапты	 тынбай	 ичиши	 керек,	 ошондо	 ага	 кызын	 берет,	
болбосо	 башы	 кетти	 дей	 бер!

Уганаак	 угуп	 алды	 да	 айтып	 берди.	 Макоо	 дагы	 ыйлап	
кирди.

—	Ыйлабагын,	—	деди	 ичкич,	—	мен	баарын	ичемин,	 ал	
тургай	 аз	 болуп	 калат.
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Аларга	 он	 эки	 челек	 суу	 менен	 он	 эки	 челек	 шарапты	
алып	 келишти.

Ичкич	 шимирип	 кирди	 дейсиң,	 баарын	 түгөттү,	 ал	 тур-
гай	 жылмайып:

—	 Эх,	 —	 деди,	 —	 аз	 болуп	 калбадыбы!
Падышанын	 такыр	 айласы	 кетти,	 эми	 эмне	 кыларын	

билбей,	 ойлонду:	 «Бул	 макоону	 биротоло	 жок	 кылайын!»
Ошентип,	 ал	 малайын	 макоого	 жиберди:
—	Баргын	да	ага	айткын:	нике	кыярдын	алдында	мончого	

түшүп	 келсин.
Ага	 удаа	 бөлөк	 малайына	 мончону	 ысытып:	 «Ал	 жакта	

бышып	калгыдай	болсун!»	—	деп,	буйрук	берди.	Ал	малайы	
мончону	аябай	ысытты	дейсиң,	ага	шайтан	түшсө	да,	дароо	
мээси	 кайнап	 чыгат!

Макоого	 буйрукту	 айтышты.	 Ал	 мончого	 жөнөдү,	 анын	
артынан	саманы	менен	аял	баратты.	Мончодон	аяз	саманын	
силкти	 эле	 дароо	 салкын	 тургай	 суук	 болуп	 кетти,	 макоо	
мешке	 чыгып	 алып	 уктап	 калды,	 анткени,	 үшүп	 кеткен	 эле.	
Эртеси	малай	келип	макоонун	күлү	эле	калып,	 күйүп	кетсе	
керек	 деп	мончону	 ачса	 ал,	 эч	 нерсе	болбогондой	мештин	
үстүндө	 уктап	 жатат.	 Аны	 малай	 ойготкондо	 ал:

—	Бах!	—	деди,	—	аябагандай	катуу	уктап	калган	экемин!	
Мончоңор	 жакшы	 экен!

Бардыгын	 кызматчылары	 падышага	 айтып	 барышты.	
Малай	 мештин	 үстүндө	 уктап	 жатыптыр,	 мончо	 аябай	
жагылса	 да	 кышы	 бою	 от	 жагылбагандай	 муздак	 экен.	
Падыша	 катуу	 ойлонуп	 калды:	 эмне	 кылуу	 керек.	 Ойлонду,	
ойлоп-ойлоп...

Акыры	 айтты:
—	 Коңшу	 падыша	 биз	 менен	 согушканы	 келатат.	 Мен	

болочок	 күйөө	 балдарды	 сынап	 көрмөк	 болдум.	 Кимде	



73

ким	 эртең	 мененкиге	 бир	 түмөн	 жоокерлерди	 таап,	
аларды	 өзү	 согушка	 баштап	 кирсе,	 мен	 кызымды	 ошого	
беремин.

Уганаак	 угуп	 алып	 макоого	 айтып	 берди.	 Макоо	 дагы	
олтуруп	 алып	 ыйлап	 кирди:

—	 Эми	 эмне	 кыламын!	 Анчалык	 жоокерлерди	 мен	 кай-
дан	 таба	 алам?

Кемедеги	 досторуна	 келет.	
—	 Жардам	 бергиле,	 досторум,	 —	 деди	 ал,	 —	 антпесе	

мен	 курудум!
—	Ыйлаба!	—	дейт	токойго	отун	алып	бараткан	киши. —	

Мен	 сага	 жардам	 беремин.
Малай	 келип,	 падышанын	 буйругун	 берди.	
—	 Макул,	 аткарамын,	 —	 дейт	 макоо.	 —	 Эми	 падышага	

айтып	баргын,	эгерде	эми	кызын	бербей	турган	болсо,	мен	
ага	 согуш	 баштаймын.

Түн	 ичинде	 макоонун	 досу	 аны	 токойго	 алып	 барды.	
Ал	 өзү	 менен	 бир	 боо	 отунду	 көтөрүп	 алган	 болчу.	 Ал	
отундарын	 туш-тушка	 ыргытып	 киргенде	 алар	 жоокерге	
айланып	жатышты.	Ошентип	ал	бир	түмөн	жоокерди	жый-
нап	 алды.

Эртең	 менен	 падыша	 ойгонсо:	 бирөөлөр	 музыка	 ойноп	
жатышат.	 Ал	 таң	 калып:

—	 Бул,	 таң	 атпай	 ойногон	 кимдер?	 —	 деп	 сурайт.
—	Ал,	 —	 дейт,	 —	 алтын	 кеме	 менен	 учуп	 келген	 макоо	

жоокерлерин	 машыктырып	 жатат.
А	макоо	болсо	таанылгыстай	өзгөрүп	кеткен:	кийимдери	

жаркылдап,	 өзү	 сымбаттуу,	 укмуш!
Ал	аскерлерин	баштап,	кызыл	аты	менен	алдыда	баратты,	

артында	жардамчысы.	Жоокерлер	катарга	тизилип	—	баары	
тандалган!
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Макоо	 жоокерлерин	 душмандарга	 каршы	 багыттады.	
Өзү	 кылычын	оңго-солго	шилтегилеп,	 душмандарынын	баа-
рын	 жеңип	 алды.	 Аягында	 гана	 бир	 бутунан	 жеңил	 жарат	
алып	 калды.

Ошол	убакта	падыша	кызы	экөө	кармашты	көрүүгө	келип	
калышат.	Каныша	эр	жүрөк,	бутунан	жарадар	болуп	калган	
жоокерди	 көрүп,	 жоолугун	 экиге	 бөлө	 айрып	 алат.	 Анын	
жарымын	 өзүндө	 калтырат	 да,	 экинчиси	 менен	 эр	 жүрөк	
жоокердин	 жаратын	 таңып	 берет.	

Согуш	 да	 бүттү.	 Макоо	 жыйналып	 алып,	 үйүнө	 кайтып	
кетти.

Падыша	 салтанаттуу	 той	 өткөрүүнү	 чечип,	 ага	
жеңүүчүлөрдү	 чакырмак	 болду.

Падышалыктан	 аларды	 издетип-издетип,	 эч	 бирин	 тап-
пай	 койду.

Ошондо	 канайым:
—	 Анын	 белгиси	 бар:	 мен	 анын	 жаратын	 жоолугум	

менен	 таңып	 бергем.
Кайрадан	 издей	 башташты.
Акыры	 падышанын	 эки	 кызматчысы	 макоонун	 үйүнө	

келишти.	 Алар	 карашса	 чын	 эле	 анын	 бир	 буту	 канайым-
дын	 жоолугу	 менен	 таңылуу	 экен.

Кызматчылар	 макоону	 кармап	 алып,	 падышага	 алып	
жөнөшөт.	 Тиги	 болсо	 макул	 болбойт.	

—	Жок	 дегенде	жуунуп	 алайын,	—	 дейт	 макоо.	—	 Ушул	
кебетем	 менен	 падышага	 кантип	 бармак	 элем!

Макоо	 мончого	 барып,	 жуунуп,	 согуштагы	 кийимдерин	
кийинип	 алды,	 ал	 аябагандай	 сымбаттуу	 болуп,	 алтургай	
аны	 көргөн	 кызматчылардын	 ооздору	 ачылып	 калды.

Макоо	 атына	 ыргып	 минип,	 жолго	 чыкты.



Канайым	 аны	 алдынан	 тосуп	 чыкты.	 Ал	 келишимдүү	
жигитти	 көрө	 салып,	 жаратын	 таңган	 баатырды	 тааный	
койду.

Жигит	 ага	 ого	 бетер	 жагып	 калды.
Ошол	замат	аларды	үйлөндүрүп,	укмуштуудай	той	берди	

дейсиң,	 тим	 эле	 түтүнү	 асманга	 түтөп	 чыкты.
Мына,	 силерге	 жомок,	 мага	 болсо	 таттуу	 боорсок.
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