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© M YP ЖОЛУ
Качкындын алду улары башын к уpan,
Келашти Алымкулд. я алыа су pan.
Кары да, кара сакал, жиглгда бар,
Тулгадз соргок казан кайнап турат.
Туш-тушка, кьшык ыргьш жабаллктап,
Умтулат жалын кекк» чабадактап.
Чартыл’дап куйун жаткан арчаларды,
Меймандар бир кезекте втту мактап.

Свз болду кезегинде жсмокторд )н,
С ез болду эр дин жайы жомоктолгон.
Овз болду байыркыда етуп кеткен,
Манастан 'кыргыздарга ом ок бол гон.
Ош ондо Ыйса кары айтты „IVarıac*,
полгонун еурвттеду кандай та'лаш.

Ккскартып чоц казатти бутквн кезде.
„Манастын жери,-де ди-Текес Талас®
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Бажактап, кара с акал тклин безеп—
Баба сын кыргыздардын кылып эсеп.
Бир кезде „емурунду суйлеп бер деп,
©тунду, Алымкулга берди кезек.
Алымкул унсуз ойго баткан эле.
Лаззатын чебер сездун таткан эле.
Манасты жандап журген Сыргак ендуу,
Ой менен кошо бара жаткан эле.
Обдулуп чыканактап жал-жал карап,
„Карыя менде болсун кандай санат.
Манасты тыншап жатып ©луп кетсем,
Армансыз болор элем атаганат...
Менде жок тацыркатар емур баян,
Жашымдан чагып ккрди жылан-чаян.
Эрмекти менсиз эле еткерсенер,
Силер го таянганым меник саям!!.
Ойлоно кыдырата элди байкап,
Тупектей чоц сакалыы улам жайкап:
„Ж ок, балам емурунду суйлеп бергин,
Буйтаба эл кааласа башты чайкаи“.
Обдулуп ичкеретип чычаланы:
„Суйле дейт кыйналбасац“ Ыйса кары,
©зуде бетен кызык- болб.осо 'да,
Айткызуу кепчулуктун ыктыяры.
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Туш-туштан айтьщыз деп жабалактап,
Бир жигит кумтулантты ордун баптап.
Алымкул айтпзй турган емур жолун,
Мындайча жай суйлвду чыканактап:
Быйыл мен жыйырма бешке бара жатам,
Кезимде балтыр бешик елген апам.
Жетимде—жетим калдым атамдан да,
Болуптур жалгыз агам—апам-атам.
Жашымда болсом керек ©те тентек,
Ыйлашты, ойноп ©скен да лай жвнтвк.
Алтымда бир молдого атам берген,
Ал чиркин казап эле, кара келтек.
Оку дум алты жылы болдум зерек,
Терт бала жакшы окуду менден белек.,
Алардын бири Жунуш, оири Жапар,
Абылым кыйындыкта болду желек.
Тертунчу Ашым эле эпсиз кербез,
Атасы адам эле тендик бербес.
Мээримсиз, издегени чатак эле,
Бир киши болгон эмес ага тевдеш.
Кун етту, окуу дагы жолдо калды,
Чарбабыз орто болчу, тарггык жарды.
Жакшы атын, киймин мага тындап берин,
Агабыз ашка, тойго журбей калды.
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кеп журуп араладым дэлай жыйыи..
Кезукдеи ©те г-ерди далай кыйын.'
Ьиларман, ойлуу кары, ырчы чечен»
Л р качан керуп журду элдин сыйыи,
Кеп ^кердум, туркуе турде бутумдердv.
Ж с к жала, булл уру т от бутундер уу
Ьвйлери кумуш Rjeepv'H баса койсо,’
Ким Солсу н, кыц дебестев бутун кееду.

Башыпда саамьтм жетпей болдум сене*
Кандайчд ушу идей деп алек-чалек.
Жадаса уланда]>дын арасъшан,
Байкалды анда-санда кыткыл да рек.
Балда г ы билар^анлын болду чатак,

Коркутат кай биреену матап-матап!
Ьэтенче кь:з .оюнга барган кезде,
Кнмдидир, кемсицтишет атын атап.
Андаига баш ййуу к ок , чвдамът жок,
ьалким мен бол сом керек алардан шок.
Куч менен, тил менен да, зрдик менен,
езркигьди эч ки&шне бергенйм жбк.
Эрег.йш гздеттнрет далай чырды,
Кеп *i!.:p;;a кепкулен.чор дала i сыкдн.
Каи же/.-де оюг-кулку; той болрондо,
А оыл, Жуиущ, Жапарлар бнйлик кыллы.
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Т о й б о л д у , бир к у н д е р д е ха дагган ты ш ,
А т чабыш, #л бан курвт, Улак тартыш.
А лам ан кек б ер у г© бол гои кезде,

Иш болду кокусуиан мывдаи калпыс.
Улакты Абыл энип злгаи эле,
К алы и, э л тегеректеп калган эле.
Бир кезде Ашьш жетвп тизгикинен,
Абылдын атын склкип салган эле.
Тез гана чегйнгенде элпек тору,
Абнлдъш ексуи калды созгон колу,
Дшъшдьш а к сымд'л-ы кучен кетип.
Тору иу башка' чапты эки жолу.
Мунуеун Абыл козу чалып калды,
Тору ну я топ тон к при ж а и.ын калды
Кара ж сне журе-унди кай| -и АО;-л,
Ашымды баштан ары салып калды.
Кызыл бет, кап жошосун даркиреття,
Абылды, шшдер бирев а или кетти.
Ашъшдш! кэйоён» жуукур жигитгери,
"Гуш-ту штаи уга сальш барьш жетш.
Калыц эл боло калды эки таран,
О р а ш т я : кимд*? ки^дер кеччи
Да лайдын ка^алары кашдп журег,
-- „Эр Абыл койду, дешип, шике ж араа ч
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Кёзещип чабышууга эки черуу,
Быкылдап элге толду жашыл керуу.
„ Кату удан казан калсын.жумшактан кул,
Эми ж о х будар учун женг© келуу.
Сакалын карысынын бирден жулуп,
Жаштарын тепсеткиле мойнун буруп!
Экинчи баш кетербес кылгыла деп,
Ушундай буйрук кылды Теле туруп.
Азыраак, кучсуз эле биздин айыл,
Бирок да намыс учун болду кайыл.
„Эр минген аттын куну эрге тете,
Канткенде сезгэ келбейт Гер© жайыл“.
Ушунтип сакалдуубуз айтып салды,
Кезенип уландарда жарактанды.
Бетме-бет эки черуу келген кезде,
Арага ка лыс келип журуп калды.
Чатактын себептерин териштирии —
Бнлишти, ара жерге киши кирип,
Терт киши эки жактан бийлик алып,
Тартышты, ар кимиси езу билшя.
Калыстын бири Мурат баштады кеп:
„Эжелден элдин салты ушундай“ деп
Сайышта эрдин бир©© ©луп кетсе,
Эр учун кун теленбейт, ат кана тек.
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©лтурген эрдин аты эрдин куну,
Калын эл кыл.ым бою кылды муру.
Жакшы атты башка чабыш эр чайка нга,
Тепе-тен, калыстыктын ушул туну.
Ашымдын кылган иши чектен ашык,
Тили ж ок айбан малда кандай ж а зык.
Зек бар, кучтуу бол со Абылдагы,
Улакты жулуп алып алеын басын.
Эжелден уят, намыс атты ка к мак,
Ыймансыз, ыймандууну кылса чакмак.
Жалага башын тосуп кулдук кылыи,
Канткенде макул болот кандай акмак.
Тортеебуз эл ишенген болсок ка лыс,
Абылда, Ашымда да, бирдей намыс.
Озунуп атты башка чапкан учун,
Ашымды уяткарсак каЛыс нагыс“.
Терт калыс эт бышымдай кенеш курду,
Учее бир, жалгыз калып Мурат турду,
Басмарлап бир тогузга бнзди жыгьш,
Уч жуукур бутум кылыи мв&рун урду.
Не керек, айла канча бутум бердик,
Оюмда суроо койдум, — „кандай элднк“.
Ко куста н тан: ошондо мен тушундум,
Алардан енбестугун кылдай тендик.
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Вул ж а г аш достошту рба'ь кылды кекту \,
Журуштук плзр мелен от® шектуу,
Акьфы жил айлйнбай А^ыл меиен,
Айдалдь?м омурлуЦке тепе-теиг\ *.
Кй-нтмекпнз; келе бердик кишенделип,
Жашоодон ксгкин келет кээде жерип.
М ойнуб\ 3 , б т тар ы б ы з к а ж >лг«и1,.д .
Ж о к б о л . п к-етсем д ей си н м у зд ай эритг,
Айтпаныз, кычылапган вттин кирии,
Ж е чиркии билсек боло жблдег гили...Сеоейглп курмущудай муруттарьн,
- Жумшнтлай!, азда бол со таштай дилш.
Кврбэдум адам заттай чыдамкайды,
у К
, г. лдош болуп азап каигы;
Беш айда арап жеттик Сибирь- дешет,
Квз керуп, кулак укпас бвтен жаиды.
Биздейлер миидеп журет кезу яайнав,
К^'зотчу купле с и на ит, коидои айда.Чычкап; а жерге кирет алтын
вздеру ачка, журдай, тшш:н каир*ь,
Кун учуй, курвш журду калды жаштык,
Туркум эл-ту куидарга арала.нгы^.
Вяпяк аомт жердей казгая су ару бек-»,
Тунвгун -сыз тонурак» таштай ж азд ш .
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Аида бар, биз бнлбегсн чочун ш т п ,
.©рус; с dpT, ногой, калмак, чукчу р.елген
Казах да, хахол да бар, туркмен, таяшс
Грузии; ар^ен да бар ноочо келген,
Ыйлашат, кай бнреелор улдурэшуп.
Ырдашьт, кээде чОгуу кунгу решу я.
Айтышаг аргиандармн8вткви. кукуй,
Ушунтин ага берди куядер атуа.
Ар куну эртец менен эчей эдуй;
Тубелук а жил алаг бкчден белул.
Кай бкрее ошолордой бол сок дешет,
Кай бирео чочуп гнетет т ы кэрун.
Ушуядай корку нучтуу 8лдик турне,
@лг©): . 0 кёпин рШО-Л ЖырТШС К\фМ0
Ал жердин кыиш кату у жгшм киска,
Ту майд> у, зар болобуз саращ кунгё. •
Кербейсуц туткундардан болу к я и н т
Ооругнат коркунучгуу „кара сайда*'.
Тиште:>н, е-ш бь шкан арпа сьшдуу,
Кубуло:. чаннай албай кара иавды.
Бардыш кордон чыккан ач
Ойлошот та ! туу кунун
Виреелор б йю.-ын
О турат, куьде тура<1шла
II
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Канчалык качкан менен кылбай кылмыш,
О т т о туртот экен, ачтык турмуш.
?а” дыры\Руткундардын бир болсо да,

Кересун кутулбвген эчен болмуш...
Оюнда ачкалардын дайым тамак’
Издешет, бошой. калса суудан чабак
Уурдашат, бир биринен сындырым нап
М ш д а № ай?а берсем бутпес жамак...
Алымкул ушул жерге т о к т о й ш ш ,
Ка рады жан жагына кез\н ^альшУшкуруп, муруттарын сылап. коын,
Узатты калган сезду мукактанын.
Баратат, жарам ооруп лукулдатын,
Айтайын, ангемемди чУ ^ ^ ан1^ аныттыБир киши, бул турмушту чын тааныт. ,
„ Алгын-деи-акыйкаттын тузун татыя .
Эмки сез, балким чоочун элге жукпас:,
Кайдагы кыялбы деп эч ким укпас.
Ардайым ошол киши айтар эле,
„Эмгекти качан болсо эч ким жыкжас .
Суйкумдуу кепту билген чебер эле,
Билгенин кун-тун дебей себер эле.
Суретун падышанын урматтаоаи, .
Ж е тытып, же куйгузун тебер эле.
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www.bizdin.kg

Железнов Константин орто жашар,
Ал мага алты жылы болду мазар.
Уйретуп; орус тилин, зрктин жолун;
Ар качан жакын керуп салды назар..
Ал айтты: элдин жайын, азаптарын,
Суйледу падышалык казаитарын.
Калын журт падышанын бийлигине,
Тиктн дейт жандан кечип казаттарын.

Кейитпей, калын элге берип мээрин,
Чыкты дейт элди баштап баатыр Ленин,
Эн калыс жаны турмуш элчиси ушул,
Кени— дейт эркиндикке буткен мээцин.
Мейли орус, мейли кыргыз, мейли казак,
Бардыгы тартиасын дейт кылдай азап,
Зордукту тубелукк© жоготот дейт,
Чон элдер майда журтту кылбай мазак.
Таалайга салгылашкзп квитен берки,
Кыйратса залимдерди элдин эрки.
Жаракчан таалай издеп эл толкуду,
Колунда жармачтардын балта керки.
.. Жашабайт, падышалык чирик^бийлик
Баратат, мунвт санап сынып-ийилип.
Элинди эркиндикке шыктандырып,
Ойготуп ыйык ишке мыктап кийлик“.
13
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Ушун-пш алты жылдык етту камай,
.Эден учун ©тол. кундэр болду саоа.'Л,
Элдет эрксрздиктин тубун кврдум,
Кэзумду доктур келия ачкандая як.
Акыры огаол жигйт болду бактым,
Айту-унча, кара кучке суудш
Балыктай суччулдугум ияже
Кутулдум, алтк жылда элди татым.

.

Келеем да журе албадьш эркии адык,
■уйунле балкачыныи жатгым ка^ып.
Жолугуй жандай коргвя куроула!5га,
Суйледум тар замандын аиоын ачы .,
Калын эл, толкун болсо эч клчтыйбас,
Кез экен иааразылык толгон кыш ас.
Y й©о дун бир турмэгу бол у я а.-шп,
Эзгендсп эрк талаштым мэ*ге сыиоас.
Бил бес тер орустарга коёт кылмыш,
Ооустая жамандыкты кврбэйт кыргыз.
Кылмыш да, кыинат да бийлегенде,
Адарди теясеш керек кайта тургус.
Ооусту и жалчылары бпйыртадая,
Эок учуй эчея и pet. агызган кан.
Меи жургея алтыи. кекдея, Битроордон,
т ш л т к балдар менея жуздеген жан.
14
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Ушундай аз ёмурле баска и жолуЖ*
Узуштум йадйшалык чЫнжыр торун.
Кыйындык кыйчалшета ©то берет,
Кырпыздар кыймалыша табат жолун,
.Жери кед, калкы кальщ О ру сия,
Ал мекен, бзарыбызга алтын уя.
Уккула; жол бйштага и Лешш оаатыр,
Жыланды жылас кылып чабат кия.
бкунуч, ©зун керуд калганым жок,
Кеп уктум, жалгцз сёзун тппгаш, мжок.
блбесем эркин к-\дуд .квр.-.;> элем,
©леем да элим кервт, армашдл ж ок “.
Уккандар тушундубу, ишед'дибк?
Тьщшатты, чоочуи сездуи ю;шек»жибя.
Адгыча тактысына» каза-ч ту-'Л/д,
Токтолду ошол жерге сездуи жиги.
Карылар: „баракелде* дештя мшти,
Адгыча тасторкодго там -лс ж дай.
Кыйнальш арап суйлвп о. гурган эр,
Созулуд тешегуне жата кетти.
Оку у чу; элдин жайыд, эрд?ш жайын,
Каалашар тагдырына саль л байым.
Толкуиду толук кылыд айтд?ак кайдз,
Тамчысын кыйыддыктын айкындайын.
15
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, Квйимсиз, элдин кебу сенгиректёй;
Журушет эл кыдырый кайыр суран
Бороондо борбуйларын кетере албай,
Жаш балдар калып жатат жолдо кулан,
Кайрыльш, жашын тегуп жармач кемпир,
Жыгылат, далбасалайт кайта турат,
Ушундай! Кыргызымдын алы начар.
Кеч сыйынт боло албады чоочунмекен.
Кокустан эки качкын башын кошсо,
Суйлегает „елеем мейли кайтып кетем“,
Окуучу сабыр кылбай кутерсунер»
Кайда деп, Алым баатыр кандай экек?
Кыялдын дариясында кулач керип,
Алымкул алсыз, уйде жаткан эле.
Кабылдап, октун орду жанды кыйнап,
Ширидей эрдин дени каткан эле,
Эки кез чарасына бата жаздап,
Терецден тентек булак аккан эле,
Эшиктеи Жунуш унун уккан кезде,
Акырын жашын суртуп тегеренди.
Оорунун опсуз кучун билдирбестен,
Обдулду, оц кол менен суйеп белди,
бцулуп бир азыраак тиктейкалды,
Кыймылсыз, тилге келбес кара жерди,
Ким билсин, кыялында кандай толкун,
Адшрын алда неге кунгуренду.
Кезуне от учкуну жабалактап,
Ой токтоп, кулактары дуцгуреду,,
Алыеган бирдемени тыцшагансып,
Сузулуп алсыз баатыр улдуреду;
1£.
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Кубаоган аоык колдун шадылары.,
Аобайып аркы терки кыбырады.
Кйгулту Р эриндери коомайланып,
1Гымгрл.и О‘ бирдемени шыбырааы.
Био кезде жылмайгансып ун чыгарьш.
® 0? кечпей еткур болот чыныибы

Эшиктен Жунуш уйге. киргег, кезде,
лпкшкул-берен, моинун бурган ал...
К©нулгв бир кубаныч кирген виду у'.
Жьпмайып ажарданьш турган эле.
С е Ж и П “ ордук менен жылМайгань-.
Эки кез мунарнктап тунган эле.
Дчтммга Ж ун уш жетип кезун салды,

Алымга ж у )

йл011 Мукактандн

^ р тГктеп кара кучке кайта кулуп,
Алым га жалбаргандай н а з а ^ н д н . ^ ^

1 ; РЖ у?уш :-УК кУ РбУ «-Д ^сезгечалд а:
Кээде кир, кээде кандуу, кээде туну“ »
елбвс© чиркин адам ажал ж е; ^ ‘“ •
Жокчулук барды«^ ишке туртв^
Туптвлгвн зоо болсон д
и
Бекитип эки жылга башын байлап,
Токону малайлыкка алды Д °Р'0“
К р п г р н и э т и сем и з асый чобур,
влбесв чыдай турган **** % % £■
Качпаска Ыйса— кары кепил оодуи,
©•гнезду эрдин башын арап эорго.
* дврго-ж асооя
18
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Туркуи иш, болгонунча болду курбум,
Эми мен, кантип кетем сени кыйып?
Бир жылдык оокат болот силерге деп,
Бул айыл зекеттерин * берди жыйыа,
Бардыгын качкындарга белуп бердим,
Бир топ кун кутсем кантет жолду тыйып.
Квнулум сени таштап тынар эмес,
Калсамбы, жазга чейин темтецдебей.
Алымкул алда кандай болду экен деп,
Ар качан кунду санап ипеп жебей.
Коркомун, куу жыгачтай катып калдыц,
Тил алсац койсо/^сантет, баргын дебей!“
—Ж ок —деди -солгун гана Алымкул— шерг
Кутпегун буленду тап, сен бара бер.
Чабыттап ажал чиркин келип калса,
Уялып, ургулейбу бул кара жер!
Жайымды Токо келип билип турар,
О, курбум, сен бара бер, сенделген эр,
Олтурчу, мен уялар эчтеме жок,
Айтайын, мейли керээз, мейли жымсал.,
Кокустан сен кеткенде козду жумсам,
Ар кимдии журегундв сакталсын дал,
С оо болу п карындашьщ эркек та пса ,
Жээницдин атын Белек койгузуп ал.
Мен билдим, жолуц алые жана кыйын,
Ала жур, канжарынды жалгыз конбо.
Ар качан жолоочуга жолдош болсон,
Сак болгун, мингенице камсыз болбо.
Сурагын акырындап Турпан жолун»
Эзун бол Урумчуден чыккан дорго*
З е к ет — шарият боюнча маадак беретур ган

чыгьш,
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в

к ЙКЗЬ-

А лы м кул У р у м ч у ге к е т т и I е ™ " й
Д о о т а й га » б и лд и р ем д е п эл л и н ж ая ы

Табылса издегенин, кучун ^ лсе'
кер?
Нуржандын жарык квзун кврсвт
Р
Кантейин, буркут элем мУРУ« сындн.
Тунвруп кутквн ©НДУУ кап-ка|
л

Н г з д а г л .'« - Бир ган а зкур гвн ш а м а л , в м в н ^ р , ,

Кылчайбайт, эсте калат кылган са.
Э ск и р ге н ч у п у р е к те й к у п ^ у
№

й

Г

^

Г

^

Я

ж у зун ,

М У ^Ж У Н У -

Тундуктен тиктей кетти квлдвй квоту.
Вяп кезде Токо кирип кулумсурвп
к у р б у м , к у н у » , з о р г о ЧОбур, 60 ЛДУ
Доргого жигит болуш олои эмес: .
Жунушту жолго салу у онжо болду^
Ж р д ы н тартып турган ;Узактар? ,
Бир ш ее, чатып керер эчен колд, •
* % оот ай~-уеэдик улук.
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Ущунтип бир бирине жандай курдаш
Далайга терен сырды чечкенсиди.
Ар кими айрылуунун салмагынан.
Жалынды жылад аяк кечкенсиди.
Тумчугуп тунуп жаткан журвк сыры,
Дирилдеп бир биринен еткенсуду.
Ацгыча кыштын куну жалкоолонуп.
Акырын уясына барып жетти.
Эсентай, Ыса кары ошол туну,
Кецулду, мр ырдашып салды кепти
вбушуп эртец менен, экев калып,
Эр Жунуш узак жолго женен кетти
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III
АШУУ

АЛДЫНДА

Инирде, муз даванга жацы жетнп,
Боройдон жолдун нугун таппаи Ж уп ут.
Ылымта, бир зоокага бура тартш,
Борчугун жел айдаган желдеи оур>ш,
Атыма к ©еде жулуп, дем алдырьш^
Тан ата муз давандан еткен дурус..Жацыдан аттан тушсе а дам изинШиренди толтурбаптыр кере салды
Сезилип, желде журген суюк туту в.
Кайдандыр, жолоочуга келе калдн
Асканын бир бурчуна чогулушуп,
От жаккан адамдарды кезу чалды.
Кенулду, кызыл жалын, жапырылып,
Кайтадан окторулуп созрлонот,
Бир кезде ж а л коолонуп уйгу—тунгу,
Ышкырган борошого макул болот.
„Жан учун, ж а й кылышып кызыл зоону,
Алатко еткендерден оокат тонов
22
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Ойлонуп, Ж унуш тиктеп байкап турду,
Бир адам коз голбоду, бурулбады.
Бир кезде от жалъшы чарчагансыгт,
Кек тутун су у теккэндей бурулдэды.
Бир адам курмелгенсуп куцгу роду,
Башкадан чыккан дабыш угулбады,
Тац калды, таамайлады, ЖунуШ басып,
Жакындап аркан бою жерге келип,
Коломто коргошун туз балчык болду,
Мелтулдеи отко кирди ширенди эрип,
Ачкалык алсыратып буткендерго,
Чыдабай Жунуш келди салам берип.
Бир жигит арац гана жузун бурду,
Ирецсиз, коз керунбейт, шишик баскан.
Калганы куртулдегвн жетвл менен,
Билдирдя тируулугун, ачтык баскан.
„0,курдаш адамсыдбы, иерисицби?
Сактагын кучуц келсе, влдук, ачтан!
Кыргызбыз, кыргызсыц го,биз качкынбыз,
Бутурдук чокой, тонду бышырып жеп,
Кемирдик, уч кун болду тамыр, кабык,
Каруу жок, тируулуккэ жан соога тек,
Меи дагы езуц ецдуу жигит элем,
Мынакей ©лмек болдум бутурбей кеки,
ЛКок—деди элпек Ж унуш—влбейсуцвр,
Мивгеним семиз жылкы силер'учун.
Соёмун, ергуп жатып тоюнгула,
О гкурдаш кучун келсе отко кутун?“
Таш болуп тилсиз жаткан он чакты жан,
Бнр бирден керсеткендвй шишик жузуа.
23
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Калтырап: „Мына кыдыр езу келдн,
—О кыдыр жалга! деди кемшиндею чал,
Ж олоочу: „жарма кылып уртагыда,
Чогулсун денецерден жоголгон ал.
Ар дайым азап кыйнап эрмек кыдбае,
Жоюлар журектегу сызылган кал“,
Жолоочу бетен сезду суйлебествн,
Тез гана минген аттын башын кести
Ачкалар ездерунче кубурешуп,
яБул жигит, езгерулген арбак“ дешти.
вксеген бороон токтоп, ай чалкайыи,
Тебвгв келген кезде тамак жешти
„О балдарбугун арбын жебегиле,
Ачканы арбын тамак кылат майып.
Керсетуп ырыскысын алып качпас,
Алыстан бизге келген илме кайыпь
Ушунтип алда кимге бата кылдья,
Карыя тилге кирип колун жайыя.
Карыя каргылданып жолоочуга:
„О балам, ал жайынды билдирия кой,
Кандайча елчуулерге дуушар келдид
Ким сага а йтыгг кетти „атынды сой“
Кор болбо, кош дуйнедв, аман бодеоя. Ар дайым журген жерин болсо экен той*
„Карыя мен да качкын, кыдыр эмес,
Кыдырдьгн кылчайганын кергенум ж у к .
влумдун кылычында тургандарга,
Атымды байлыгымдан бергеним жрк
Э р жигит зл менен эр, эр элдики,
Жзрдамсыз жандан кор© барынгш жок,24
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Харыя взуцуз ким, булар кимдер?
Кай жерден,кайсы жакка, качан чыкка»?
Улана, баамьг терец жан окшойсуз,
Суйкумдуу сез бар чыгар элдён уккан
Качкындын алы кандай, кебу кайда?
Кандай эл?кандайчажер Аксуу, Турпан“,
Жунушту кейке тиктеп шишиген чал;
, О , балам эл Турпакга тарап болду.
Телмирип жерден жерге нан издещиц,
Кайрай эл, сез жетпестей карап болду.
Волуштар келин—кызды тартып алый,
Сатышып ээ кылышпай талап болду.
Текеске жан талашып келе жатып,
Айрылдык уч адамдан орто жолдо,
Кунуне бир чакырым аран басып,
Жетиштик ушул жерге аран зорго,
Кулунум ырайьшыц болбогондо,
Баарыбыз калат элек каран жолдо.
Элбесек етелгеце жарай турган,
Жакшылык кайтарарбыз эптеп балам
Арманда, кез ачалбай жерге кирсек,
Кайтарат кайдан журуп елген адам!
Бугунку кылганыцдын елчему жок,
Алкынгган башкаларга жетпейт чамам.
Буткен бой, коргошундай эрип жатат,
Магдырап, булдуруктап тилим келбей.
Тил алсан чечекейим, эс алайын,
Байкуш жан,чарчаган бейм тыным к е р б #
Эс жыйвап эрмектейин элдин жайын
Тан ш веи ушул жерден турсам елбей*
25
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030КК0 ичкен тамак тушуп кетип,
.Карыя бутурбеду айткан кепти.
Ыксырап, бутквн бою ымыр-чымыр,
Нал дагы ошол бойдон уктап кетга
Башкасы алда качан ургулешуп,
С уйенг ей бир бирине, чумкеп бетти,
/лпулдеп ©туп турган темир аяз,
Адашты, алда кайда, танда сурду,
Бир кезде тоону жарыи чыккан евдуу,
Мемиреп эркелетип кун да кулду,
Чакага этти салып булоолонтуп,
Ж олоочу айланчыктап басып'журду,
Декада уя баскан буркут ецдуу,
Кетеруп кекурегун кары турду,
Чабытка канат керип апланчуудай,
Кену дуу айланага моюи бурду.
Акмалап ар жагында журген Ж у н у т :
„Карыя кандайсыз“ дел колун сунду,
Карыя чочугансып, жалтангансып,
Кирпигин улам-улам ирмеп алды,
, 0 кудай! Туш ум эмес енум болсуе,
Чын эле со о кердумбу аткан таады.
1окточу, арбаксыцбы? Ж ок адамсьщ»
Жунушсун! Сен кайтардын елген жанды
Мен Мурат, мен комузчу абакенмеи,
Кулунум кучагыма жакын келчи.
Ар качан кыйындыктан суйреп чыккан
Сенсинби, кудайымдан келген элчн,
Тягине Мусаканьщ тааныбайсын,
О, балдар тургулачы, келгилечи“*
26
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Акылман, аемандагы айдай балам,
Алымкул арстан журек аман,барбы?‘
О, кудай, зр балдарды эсен коюп,
Ала кер, еру калган мендей чалды,
Айт балам, езуц жалгыз кандай жорук!
Эл баккан, эр курдашыц кайда калды?Г
Корунган, кекиликтей козголушуи,
Бардыгы жабалактап тура кейди.
Кыялдын кумдан калыц сабактары,
Жунушту ээлеп калды, тура берди,
Бир бирден кубангандай жашын твгуп,
Качкындар кулумсуреп колун берди,
Ж ашЖ унуш суу сепкендейбашык булку п,
„О, тагдыр турмуш жолу кандай тайгак,
Озондоп элдин бары болуп калдыАйрылган энесинен жетим тайлак.
Тун кирсе тац агарат, кун да чыгат,
Ушу л кез еткен кунге болсун айгак!
Алымкул жараланган, жапаа тарткан,
Текесте, азыр аман арац жатат,
Шашсанар, кезун керуп калаарсыцар,
Шум а жал келген ецдуу жар га такая,
взумду зордук мелей аттандырды:
Дурба-деп—бекер мында буленду таи“
Абаке суйлецузчу, кандай жорук,
Ким кайда, кимдер елду, кимдер аман>
Турпандын эли кандай, жери кандай?
Эзилген эл башында кандай заман?
Булвмду кердунузбу, табамынбы?
Узейун умутумду болсо карав!“ .
27
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Карм*- шшырынып свзге кард и,
Кумсарвн, кээде м у в д у у , кээде кулуп
Эл ждЁьш коз алдынан ©ткергендв
Ьозу.адвй Жунуш турду этек туруй,
Соорудан эки чарык кесип альт
коготошуп таяк карман кетти журуо
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IV

КУУ

БАШ

Жунуш ачка, жалыны бар кезунд©. .
Жунуш алсыз, кайратн бар сезунд«
Токсон дозок журегунд© куйс© да,
Токтоткондой касиет бар езунде.
Эен кайда жалгыз жатып ойгонду,
Ойгонду да терец кыял ойлонду,
Так алдында томолонгон баш жатгы,.
Атайылап тунд© бире© койгонбу?
Тиши бутун, чыкыйлары кажалган;
Кактип ©ЛГ9 Н, кандай турдуу ажалдзн?
Ткруудвбу, ©лгендебу белгясиз,
Так чокусу терт жеринен кадалган.
Башка каккан кадоолорун кармалан;
Укпаганды Ж унуш коруп тац кала?
Тая калат да суйлвшкенсуп баш мея^н
Алда книге суроо берип ун салат.
29
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эШордуу баш, кайсы жактан кандай келген?
Кай жылы, жалгыз бекеч кандай элдеи?
Кагынып, кан тукуруп елду бекен,
Мээрнмсиз ач талаада соккон желден?
Бир кезде, жыргап, эркип кулду бекен?
Жээ_ бул баш, дайым мундуу журду бекен ?
Ьолбосо алтын такка башьш суйвп,
Эчен жыл падышалык сурду бекен?
Ж ээ куу баш, соода кылган бакыл бекен?
Ж ээ баппын нчи толгон акыл бекен?
Болбосо булут минип айга чыккан
Журектун куусун черткен акын бекен?
Бул куу баш, обон салган ырчы бекен,
Ж е ^-шркин, Толубайдай сынчы бекен?
Болбосо элдин эркин соода кылган,
Намысщз кун еткерген тьщчы бекен?
Ж ээ бул баш эр Манастын езу бекен?
Ж ээ шердин чекте турган козу бекен?
Болбосо мендейлерди жолго салган,
Тецирдия тилсиз айткан сезу бекен?
Бул куу баш, суйгенуне барды бекен?
Суйушсв моокулары канды бекен?
Сабакташ эки гулдей турган кезде,
Душмандар башын кесиа салды бекен?

"*
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Акылман, ары баатыр, ары чечен,
Бул куу баш Алмамбеттйн башы бекен ?
Болбосо комуз карман тентип кеткен,
Коркутгул ошондогу жашы бекен?
Жекелеп эл-четинде ж оого чапкан,
Эр бекен, эмгек менен элге жаккан?
Ж ээ чиркин. боорукерби асан кайгы?
Болбосо момун бекен малый баккан?
Бул куу баш, эчен сонун керду бекен?
Март болун этге мулкун белду бекен?
Кармашып душман менен жалгыз калып,
Кыйноодо онтоп жатып елду бекен?
Ж ээ бул б*»,.бутум кылган элчи бекен?
Болбосо алдап журген серчи бекен?
Атактуу Жейренчеяей чебер айла,
Элинин, акыл тапкыч кенчи бекен?
Куу баштын, сеогу кайда, жаагы кайда?
Денесиз жалгыз жатат куп куу сайда.
Кемирип, беру, тулку, ж ору суйреп,
Дайынсыз таштаганбы алда кайда?
Бул баштын жузу жарык, жылуу бекен?
©лчомсуз кун уялган сулуу бекен?
Болбосо ай ааламга аты чыккан
Улукман (Скендердей) улуу бекен?
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Жээ башты кьшбат баалап каткам бекен
Деиеси башка жерде жаткан бекен?
Болбосо желдет союп, душманьщ—дей,
Алтынга эрдин башын саткан бекен?
Жзэ мендей жерден азган карыпсыцбы?
Жээ байкуш нан издеген арыксыдбы?
Болбосо ж ок жаладан азап тартып,
Кутулбай тутку н болуп калыпсьщбы?
> Ж зэ мени издеп журген ажалсьщбы?
Жээ шайтан, азап берер тажаалсьщбы?
Болбосо, кадимкндей керге жатчуу,.
Бир кезде тируу журген адамсынбы?
Ж е р мейкин, жол сызылат асман ачьш,
Сен куу баш, мага кайдан келдиц качьш
Суйлечу кучуц келсе кыймылдачы!
Бвлдирчи, эч болбосо атыцды ачык!
Жээ куу баш эр Манаска чоросуцбу?
Ж ээ ыйык, мага жолдош болосуцбу?
Болбосо желмогузсуц менн куткен
Чын айткын, азыр мени соросунбу!
Жок, тил жок, эч болбосо куцгуребейгт..
Кара жер ишаараттан дуцгуребейт.
Элсиз чел, кектен башка эчтеме жок*
Жзэ куу баш алсызмын—деп улдур®б#й?
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Азамат кандай кучтуу, кандай алсыз!
Куу турмуш кандай тентек кандай ар с и з !
Адамзат шылдьщ учун жаралганбы.
Акылдар, мынча неге болот камсыз“.,.
Ушунтип куцгуренуп ташты чачып,
Куу башты корумдады койбой ачык.
Далайга уйген ташын тиктеп туруп,
.Ушкурду, жерди тиктеп, кетти басып.
Бир кундук узаганда ошол жерден,
Жолукту шацгыраткан калыц керб’ен,
„Адашкан мусапырмын нан бергиле,
Менде жок сатып алар жангыз тецгем“.
Керилген,
„Булацчы!
Ушунтип,
Шарактап,

кербен башы кийген торко,
пулуц болсо сайда сорп о“
„ак балкан“ деп журуп кетти,
кумуш жабдык, минген жорго.

„О, адаш, токла ачныц алини билмас,
Кожомла кандак еседу шалини билмас.
Мац калан, о мусапыр манга чирин,
Конокнын заграсыны билла жиймас“.
(„Бардык жан жамандыкты аткара алат,
Ар кимден келе бербейт жакшы сакат.
Ар качан шордуу башты шордуу баспайт,
Ар качан бир бирине болот канат“ ).
-5 1 3
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Марднкер нанын берип, Ж унуш эрди,
Аксу у га зшек менен алып келди.
„Сиз менен дос болушуп кош ю ш ом —деп,
Ал Жунуш еткур шабын алып берди.
Элбесек дагы курдаш кёрушёрбуз,
Жарты кан, жээ казана белушербуз,
Токтогун! Эсице тут атым Жунуш,
Кврбесек дос боюнча елушербуз.
Кош болгуи, элим кыргыз жерим узак,
Тубелук туткун кылбас илген тузак.
Канжарды кадыр менен алгамын деп,
Эстей жур, кеткен кезде менден узап/‘.
Куп—деди Токтохунда—уккун Жунуш,
Эл менен элдин ырсы болот ж-угуш.
Не кербейт аман болсо угул бала,
Жигитти жигит сыйлап еткен дурус.
Бир жаным кудайдыкьт, байдан жээрим,
Озуцду керер менен тушту уээрим.
Азы к кыл, аз болсо да кептей керуп,
Мыка бул эмгек менен тапкан зээрим*
Акырын боз курунан чече салып,
Жунушка, тиктеечудей ж акын барып,
Горт кумуш санап берди кошуп даачаи,'**
-Унутпай дуба кыл деп колдон алып. .
* Зээр— ытай доллары.
** Даачан — кытайдыы жез тыйыиы.
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V

БАЗАР

Туш мезгил, базар чексиз базар тарих,
Базарда аз кубаныч, арбын карып.
Бир кезде—пош-пош деген дабыш чыгып,
Чумбетгуу бир араба келди жарып.
Базар га ке лгене иди кулак уккус,
Кайдагы кутулбеген бетвн укмуш.
Тургандар турган жерде тилсиз калды,
Бул элден бир дабышты бир ж ан уккус,
Капкара атырылган эк и качыр,
Ооздугун кажап келет бачыр-бачыр.
Эквёну эки жигит суулукташып,
Дагдацдап кыиналыша келе жатыр.
Экве тец, жалац аяк бою бийяк,
Чуркашат, устунде жок „киши кийик“.
Кай ж ер дек, кайда барат ким тушунсун,
Калыц эл как жарылды башын ийип.
•35
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Нам азда, сажыда да турган жандаи,
Турпандык боло калды алда кандай.
Билбеген жорук, салтын кай бир кыргыз,
Таныркап карап калды жардагандай.
Араба чан бургутун етэ берди,
Калтырып аркасына калыц элди.
Ким билсин: талаптуубу, тацыркаппы?
Артынан бир топ кыргыз кете берди.
Дорголор кыргыздарга чуркап жетип,
Айдашты, зордук менен муштап зекин.
Билгендер шордууларга жузден бала к, *
болбосо алат деди зээрден кесип.
Кайтадан базар кьззып чурулдады,
Ашпоздон мантуу жыты бурулдады.
Дорголор айдап журген бир той кыргыз,
Кыйкырды, эч кимге уну угулбады.
Курчанып белин бекем кабырылтып,
Тацыркап Жунуш журду турбайтынчып.
Бир кезде укпаганды кезу керуп:
„Кыргызым! ким бактынды кетти кыркып ‘
Керчу элем, кыз алганды куттуу куда,
Уккамын кул сатат деп байыркыда.
Жетелеп ез баласын сатат деген,
Тушуме кирген эмес укмуш буда'1.

* Б а л а к -~ ш ш \\ ура турган калак.
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Бул ойду, таштай албай айран калып,
Ж аш Жуиуш кете жазды эстен танып,
Бир кезде кимдир бире© тартып калды,
„Балам“ деп назик кана колдон алып.
Бурулду, Жунуш керду аксак чалды,
Мойнунда куржуну бар еткен жарды.
Колунда жетелеген кызын тиктеп,
Карыя козун суртуп с©зг© салды.
— Чырагым, казакбысыц,
Кор болдым, колумдагы
Кун етпей жылдызымды
Калмайды, а жал ширкин

кыргызбысыц,
жалгыз кызым.
эртип журмин,
салып ызыи.

Бар эди, будан кичи жалгыз карак,
Жатады анау жерде бизди карап.
Биревин, нанга сатып бирин багьш,
Жериме кайтсамба деп кылдым талап.
Сурайды, кейде богак, ке.йде кытай,
Чыны мен кор кылдыгой бизди кудай.
Жат жерге калтырмастан алгын чырак,
Кунуна берсен жетер чийрек бийдай
Ацгыча кемпир келди чачы кардан,^
Келди да суйлеп калды:—тигини албай.
Бекер ал ©лген уулдун баласы эле,
блбес© жерге жетер мында калоай.
* Ч и й рек — ч е йр е к (12 к и л о о ж а кь ш е л че е ).
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Баратат, бир жашыкан эки жащка,
Кытайга калтырбагын жери башка!
О ору емес, ачкалыктан арык болду,
О о балам тилегимди сокяо ташка?
Кайдандыр жетип келип аксымдалдал,
Мурунку чалга келип салды жацжал.
— Сатпастан мен суйлешкен байбичеге,
Кызыца дагы кайдан таптыц карда л!
Тез жургун, баскып деди кызды тартып,
Кыз чалды кучактады мойнун артып.
Далдалчы отко куйуп бараткандай,
Бакырды, чалды муштап чала чарпып:
Жардамсыз аксак кары кетенчиктел,
Жунушка ыцгайланып козун тиктеп,
журегу куйуп турган еткур Жунуш,
Кесенди ачууланып эрдин тиштеп.
Умтулуп далдалчыга жакын барды;
Намыссыз! бул кишиде акыц барбы?
Жоголгун, К93 алдымдан, болбосо кел—
Кааласац аккан канды, чыккан жанды!
Далдалчы акириштеп тура калып,
Карады кайраттууга кезун сальш.
Керунду ач жолборстой Жуиуш жузу,
Квзунен ку юлу щуп жалын жаныи.
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Алыстан арстан керген карышкырдай,
Далдалчы кайта басты такат кылбай.
Чал дагы, кемпир дагы алкыш мёнеи,
Жунушка суйлей берди кадам жылбай.
—Атаке, энекс! деп кемпир чалды,
Тез гана кучагыпа тартып алды.
Мен дзагы ©зуцердей качкынмын деп,
Экеене эки зээрнн бере салды. ,
—-Мезгилдуу, энчи болду элге кайгы,
Журдуцер кеп еткеруп к'ышты жайды.
Бул дагы, кепке келген салмактуу кыш,
Бул кордук, чын кергезет тийген айды.
Кош аба, кош энеке! барыдыздар,
Кор болбос тубелукке биздин кыздар.
Деп кана, кол кармашып басып кетти,
Денесин ээлеп алып муздак ызгар.
Журегу, бирде салкын, бирде жалын,
Таманы баскан ецдуу эзген самый.
Чайкалып жыгылчудай кайгы менен,
Гоктоду, эсин жыйнап байкап жанын.
Дагы. эле базар кызып журуп жатты,
Бири ыйлап, бирее шак-шак кулуп жатты,.
Балдарын колдоруиан кармап алып,
Качкындар издеп журет таппай бакты.
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Тытылган, кок чапандуу кыргыз чалы,
Онтолоп жолдо жатат чыкпай Жаны.
Олтурат манда йында ак чач кемгшр/
Жайылган, умут менен алаканы.
Кетеруп бкр баласын, бирин колдон,
Кармалап келин келди сокур болгон.
Шамдагай, Ж унуш барып жаткан чалды,
Кетеруп алып чыкты буйтап жолдон.
Азыгым алда кимден илме кайып,
Дегенсип казал айтып жоолук жайып.
Бир киши там суйвнуп турган эле,
Жаныкда жашын тегвт карган зайып.
Селт карап, ага Жунуш кулак салып,
Гыцшады токтоно албай жакын барып,
Ырчынын касиеттуу уну менен,
Мындайча бермет акты тилин жарып.
„Карылары басалбай,
Жетелоду кайран эл.
Арзан шаар кайда деп,
Твтеледу кайран эл.
Бирин бири колунан,
Жетеледи кайран эл.
Эскилерин жадыртып,
Сырдап сатты кайран эл.
Мал базар га бышырып,
Шыйрак сатты кайран эл.
Арзан шыйрак мында деп,
Ырдап сатты кайран эл.
Антпегенде канткшет,
Акыл эси айран эл...
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Жунуштун от ту у козу карацгылап,
Тыцшады кайырчыны жашы кулап,
Бкр кезде бут деиеси жалын болуп,
Турмушту куцгуронуп ©тту сынап:
„Тубелук тынбай агызган,
Толкундап аккан суусуцбу?
Тутотуп ичти ерттеген,
Оттукка тийген куусуцбу ?
Тируулук мекен кезешкен,
Тугенбоген сен турмуш,
Адамга буткен уусуцбу?
Солуктап, ыйлап тентиген,
Добулдуу борой, желсицби!
Жерди сактап адамдан,
Жоруптап турган селсицби!
Кан менен жашты агызган,
Акыл жеткис сен турмуш
Кудайдын ©зу сенсицби?...
Кьтялдын кыйрын таппай адашкансып,
Кылчайкп Жунуш карыя токтоду тык,
Суйенуп ырдап турган кайырчыга;
„Ыр менен журегуме кактьщыз мык.
Сиз кямсиз, ыр кимдики еткур бычак?'
„Мен качкын, ырсым ушул жазгап Ысак.
Таи атып, эл жатканча кунум ушул,
Алкымдан кысып турат елум кычап.
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•Ушул ыр, жан азыгым жана гамак,
Ыйлатат, ырдататда, ачат кабак.
Мек менен керге бнрге кирет окшойт,
Озондоп обон салып айткан сабак.
Ангыча ар жактагы элди керуп,
Карыя каадасынча ырды тегуп.
Озондоп, „кайран эл“ деп какшдганда,
i еле бий, тыншап калды кецул белуп,
Керду да,
Жунушка
Келди да,
Кердуцбу,

Жунуш бийге сялам берди,
Теле шашып кадам керди.
„баатыр Жунуш эсенсицби?
кетерулген тентек элди?“

„V ел журсе, жер кегерет, басылаг чан?
Адамдан уйер журсе акыл айран!
Эл эрки, менде да эмес, сизде да эмес,
Дайынсыз чегуп кетпес кандуу майдан* ‘1.
1 иштенип Теле тилсиз кайта журду,
У за тып кезу менен Жунуш кулду.
О, балам Жунушсунбу, кагылайын,
Ьилдицби, Теледе сыр бар шекилду.
С оо кылбайт.сурап журген кыйды—Теле.
Жалгызсыц жанды сакта андан кере—
Тезирээк, из жанылтып буйтай берип,
Гоктайла, Токтайлыга * качып ж ене“!
* Токт айла, Тсктайлы-жердин аты .
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Жунушту чабуусунан карман алып,
Карыя тар кечеден элди жарып;
„Теленун куну тууган, адам сатар,
Шаныя * доотайына жузу жарык...
Энец соо, Нуржан менен ат ойнокто **
Кеткиче корул турдум окго-сокто.
Жубайыц окко кегкен уккандырсыц,
Ы шлыктын *** белиндеги куйгон отто!“.
Жуиуштун журогунен жик кеткенсил,
Тура калды ордуна шылкыйып тик.
Кош черуу ээрчиткени, доого, Толэ,
Шарактап курал менен келди жетйп.
„Акыры колго туштун жапан буркут,
К'( лбоорду узуп корчу канат сил кии“
'Гг.л© бий салыи отту камчы менен,
„Э:>ш мен кайыш алам, мына минтип!“'
г©лум бир, кезек экоо, болмуш алда,
Умутту ©лтурбойсуц кармасанда.
Чындыкты, ийе бергин сындырбайсыц,
Эркинди канча бийлеп, алдасацда.
Сен Толе! аз ичпедин кыргыз канын,
Эркине койгонуд жок, эрдин жаньш.
Ток сон кат темир уйдо жатсац даты,
Кутулбайт канды кечип баккан жанык.
*
Ш ания—облг стык у лук,
* * Ат ой нок—жердин ;,ты.
■*** Ы штык — жерди л аты.
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Толкунду токтотпойсуц, мейлнц карма
Толкундан кутулбайсыц мивип салга!
Чын болсо „чындык ©лбейт“ деген макал,
Кетесиц. эбелектеп шардан ш арга.,.“
Тиштенип, Теле чыдап арац зорго,
•Чайпалтып жорго менен тушту жолго,
Артына эки колун байлап алып,
Шилилеп айдап калды черуу, дорго.
Баратыи Ж уяуш айтты калган чалга,
„Тушунгун эр башына тушкен алга,
Ысакка:—кэрдум Ж унуш туткун дегин,
Билдирбе азап тарткаи жалгыз жанга?й
„Тушуядум, Жунуш балам, айтам дайым,
Кайрылбай, кетсец дагы козден кайым.
О, балам; кайраттуу бол, умут узбе/
Журекке элиц сактайт эрдин жайын“.
Кош!—деди, туткун болуп, баатыр басты,
Карыя тегуп калды тукук жашты.
Жунуштун кулук ою бийлеп алып,
Кезуне элестетти куп-куу башты
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VI •
КОШ

ЖУРОК

Акын булбул эчак сайрап токтолгон,
Алма гулдв!! эчак учуп ж ок болгон.
Аопа, бууда-й желге сылап мурутун,
Жапырактар силкинишип топтолгон...
Кун кылкылдан так тебего келген кез,
Жунуш жолдо, алды жакта бир элес.
Кээде чуркап, кээде басып кылчактап,
Бара жатат Жунуш жетти, желден тез,
пашында бар эски тейгил жоолугу,
@ду куп-куу, начар эцдуу соолугу.
Белек-болок туйунчегу мойнунда,
Аркасында; томпойгону коонубу?
Эски К0 ЙН0 К шамал мене.н желпнлдеп,
Конур чачы тал-тал болуп селкилдеп,
Ыйлачуудай чон кезунун кычыгы,
Тол о кетти ту ну к жашка мелтялдеп.
45

www.bizdin.kg

Жунуш кулуп зчык айрым ж уз менен,
С уроо берди жумшак ка на сез менен.
„Эмнени билдирмексиц карындаш
Жаркыраган жашьщ толгон кез менен?“
Корктуц белем? алда кимдин кареги!
Мен селсаяк, мен кыргыздын данеги.
Ногойсуцбу, казаксыцбы, кыргызбы?
Белгисизби, уй-буленун дареги?
Иштеп туруп качтыц беле биреедвн?
Жээ кеттицби, корду к кэрген куйееден?
Жанды кор оп, эл кыдырыд; жумада,
Жыймак болуи бардыд беле тулоеден?“
„Ж ок—деди кыз, эки кэзу жалтырап,
Кумуш уну болоор болбос калтырап.
Ылдам гана ылдый карап негедир,
1октоп калды терец сыры барчылаи.
Кызга, Ж унуш коцул ачар кеп менен,
Кээде кулу-и, и ;берицки бет менен.
Эчак тааныш бнрге журген эмедей,
Сыр суйлвду жанга жагар эя менен.
М ен—деди, кыз. 0 з кезегн келгенде;
„Кучум келбейт барын айтып бергенге.
Ж оолук со г п жанды коргоп турабыз,
Жылдан ашты ат о инок ко келгелге.
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Тан калбаныз, мен орустан кыргызмын,
Атамда ж ок, энемда жок бир кызмын.
Ж аш ©мурдун келечеги белгисиз,
Мен адашып жерге тушкен жылдызмын.
Менин зарым айта берсем кыйла зар,
Уккан жанды ууктурар, ыйлатар—
Тыншап кана, ырайымдуу болунуз,
Сиздей жигит кордук кылбас сыйлашар.
Атам эчак кыргыз менен чыгышкан,
бткур эле, жалтанбаган кылычтан.
Жигит кезде падышадан качыптыр,
Алда кандай, жалган айып кылмыштан.
Атам байкуш, акыл эле кыргызга,
Эчен жылы кызмат кылды кыргызда,
Биздйн б ул© тоолук болуп калды эле,
Бары мендей суйл.вр эле кыргызча.
Кимдер кетпейт, кыян журс© сел менен,
Козголоцдо биз кеткенбкз эл менен.
Кырган ж оого кыргыз менен аттанып,
Атам эчак кучакташкан жер менен.
Эл, атамды мол киши деп мактаган,
Атам элдин эркиндигин жактзган.
Элдин кутквн умут менен твяегин,
Козголондо капы менен актаган.
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Ак вгуздв ажал колун сунганда,
Карду у бороон, элди сыйпап тынганда. •
Муз жарыкка биздин буле тубелук,
Тушуп кетип эриксиз кезун жумганда».
Керун туруп мен чыцырык салгамын,
©лойун деп кайта чуркап баргамын.
— Кой балам—деи тааныш кемяир колумдан;
Билем, кайта жулкуп тартып алганыв.
Ошол
(Азап,
Ушул
Мына

энем, азыр менин колумда,
кайгы, жашоо чиркин сонун да!)
ага биздин керген кунубуз,
турмуш, мына тамак жонумда.

Эжем да бар жаш жарыиан айрылган,
Саман туздуу санаа менен кайгырган.
Эки агабыз дайыны чыкпайт, бар бекен?
Жээ чиркиндер эчак керду жай кылган?
Эрмек да бар жазда гана торелген,
Энем суйет,-„шер баламдан керенгвм.
„Алар барбы он бутунду квтерчу,
Аман, аман! туура келди жерелген“'.
Ушул ка на энекемдин бактысы,
Ушул гана емурунун таттысы.
Ал болбосо кексвп журуп балдарын,.
Келип турат ке'рге кирип жаткысы.
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Звем койгон жээндин аты Белек ~деп,
Зжем аны эркелетет, Желек—деп.
Мен ичимдеи кайгы менен ойлоном,
Ж ад жетимге далай азап келет—деп.
Уюул ага биздин керген кунубуз,
Дит кылсзныз биздикинде журуцуз.
Турмуш жолун, ачуу таттуу кундерун,
Бирге керуп, бйрге чыксын унубуз“.
Ж ер Жуиушка айланганда йкерунду,
Санаа, санга бет бетинён белунду,
„О карындаш, денем бал кип баратат,
Айтчы жаным, тушумбу бул енумбу?
Атын айтчы, жоодон елген атаедын,
Атын айтчы, эмки баккан апацдын.
0 з атыц ким? Жанга жакын сезувдвн,
Ач кыялга, алсыз болуп маталдым.
Жакшы тнлек, жарык кунге ундесув,
Жаш ©муруц жаркырасын гулдесуи,
Айтчы жаным жаш баяалуу зжец ким?
Муцдуу менин боорум болуп журбесун?
Кайш, шатка берген белем кезепш.
Сездерунден кеп жылуулук сеземии
Азыр эле алып таштан журбегун,
Журегумду кыйнап жаткан кеселян?
4 - - 5 1 3
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Гиктеп -туруп тыншап турсам сезунду,
Бир кезде мен билгенсиймин езуцду.
Эн бетенче тааныщболуп барататв
Унунду угуп, кайдан квргем кезунду?*
Чочугандай, кыз Жунушка бурулуи,
Ка раса да, кезу ирмелип жумулуп.
„Жунушсунбу? Мен Мария!“ деди кыз.,
Ж олоочуга арык колу сунулуп.
„Эжем Нуржан, мен Антондун баласыГ
„Мен Жунушмун, Нуржаныцдын агасыГ
Энее бирдей жансыз боло калышты,
Козголууга келе алышпай чамасы...
Тентек журек, чуркачуудай камчылап,
Кулумсу|)еп к03дон жашы тамчылап.
Жунуш кызды ©пкул0 ду кучактап,
Кыз далаига тилсиз болду алсырап.
Бир кезекте алып учуп журегу,
Шашпай, назик котерулуп билеги,
Ж аш жигитти жалбаргандай кучактап, .
Бары тугел болгонсуду тилеги.
Кун ну рун да, кулумсурэп куюлду,
Калын кангы, кош журектон суюлду,
Биригищиа бактын алып ачкычын,
Асмцн жерди бийлешкендей туюлду.
50
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Жапан терек жапырагы дилдиреп,
Жерге тушуп ©лгендугун билдирет.
Шьщгоо кайыц чырпыктары ж ел мене и,
Терм.елишет, шыбырашат, ким билет?
Кундуз ©идуу бетегеге жанбаштап,
Ж уну ш ырдайт, кээде жашы иргилет
.

„Жыпардай жытын буркуткан,
Кызыл гул элем жайнаган.
Кулактын курчун кандырган,
Мен булбул элем сайраган.
Ж.урэктун кирнн кетирген,
вращай элем кайнагаи.
Аскарлуу тоодои айланган, _
Ак шум кар элем тордомун,'
Ак булут басьш аттанган,
Ак тулпар элем ордомуШ
Азаптын чеги # у т к о ш ^
А
е й, тайгак ж д а му и.
51
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Теленун салган дартынан,
Терец ор болду айланам.
Канатты керип баратам,

Укмуштуу терец дайрадан.
Чындыктын куну бутпесе,
Чынданып учам кайра да и.
Бурулуп энесине чечкенсии сыр,
„Апаке кандай экеа ырдага.ч ыр?'
Коркот деп бая куну айтканым жок,
Эми айтам алтын апам абайлап тур
Алымга эки кунде жетербиз биз,
Баш кошун тууган жерге кетебиз биз,.
Баякы, Антон, Жапар олген жерге,
Тубелук жыргал оокат' этебиз биз*,
Талпынган Белек жээнин колуна алып,
Жалдырап эяе турду кулак сэлыы.
Мариям, Нуржан зкее кезун албай,
Жакындап олтурушту тура калын.
„Ак сууга алда качан келгев элем,
Кайырчы, ырчы чалды кергвн элей.
Телелер мени кармап байлаганда,
Айткын деп элге кабар берген элем"...
Орума, сегиз айда жалгыз адам,
Кйрген жок, алсыз гана жалгыз жата«,
Кез-кеэде загра менен суу тушурет
Чаначтан анда-санда жарма тэтам
5В-
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Ьир куну чанач менен келди жарма,
Аралаш еругу бар, кескен алма.
Алда ним сатып келип кош со керек,
Журуптур арасында таттуу халва.
Дагы бар канжар бычак, жазылган кат,
Катында; иним, турган соо саламат.
Падыша тактан тушту, деген кабар,
Кубантты, эл жерине кайтып жатат.
Доотайга Геле берип алты жамбы,
взуцду чыгарбаска ка газ алды.
Достошуп, апийимчен келёмин—деп,
Вир жума мындан мурун кетип калды.
„Мен гана, элдин арты болуп калып,
Жибердим жарма менен канжар салып.
Кокустан, билнп туткун кылбасын—деп,
Гурпайга качып кеттим даярданып“.
Ким экен кат жазган жан, билгеним жок,
Кецулум. боло калды жыргалдай ок.
взуме кайрат берип ойлоп койдум;
„Чыдагын, байкуш журвк балкадай со к“
Кагазда мындан башка болбоптур сез,
Кубандам кубат кирди боюма тез. *
Колума болот канжар тиер менен,
Кецулум айткансыды „орунду теш*.
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О р терец! бышырган кыш, жатканьшсы»,
1(©рунет анда-санда. канаттуу куш.
Же л журс© ыргалышкан терек тушет,
К©зум©. мыидан башка болбодутуга.
Кецулум: уйгу-туйгу алек-чалек,
Уч айча казуу менен болдум алек
Казганым кайта терец кеткен ©вдуу,
Еилбедим эчтемеден кылдай да рек
Бир куну кулагыма .келди дубур,
билинбейт, ©цденгенсуйт аккан кубур
Тырмышып, улам жылып каза берднм,
Бир кезде жылчык чыкты, кирген ицир
Артымдан кайра жылып орго келдим,
Кыйкырын,—суу бергин-деп унду вердим.
Сакчысы адатынча унчуккан ж ок ,:
Коштошуп зындан менен, жур© бердим
Айтмакчы, ор дубалга жаздым тили п.
„Учуруп алып кетти буркут кирип.
Издесец сегизинчи кекте журом,
Дел койдум кучуц келсе алгын или«'.
Кузвтчу эмдигйче билбегендар,
Суу кургап загырасы кирдегендир
Жамбыга» жан кайтарган Доотайынын,
Тушун© сымап—Жунуга кирбегендкр.
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Кандайча апа— деди кылган жумуш(Жаркырап айдай жузу албан Жунуш)
Энемден бытырадай куланган жаш.
Болуптур эки кызга эчак жугуш,
Бирок да
Заденет,
Кой апа,
Жадырап,

жузде кулку, кездеру су у,
кошулгандай бал»менен уу,
Белегинди Нурга берип,
булак менен жузунду ж у у “..

Оргуган тоодон ылдый тентбк туну к,
Кайдадыр ке-тип жатат кулач уруп.
Ич муцун жардан таштап турган виду у
Ырдады Жунуш, шарды тиктеп туруп.
Авада, кен дем алый созулган ыр,
Зынданда мун кошу луп ырдагандыр.
Вир кезде кекелетуп кекке суйрвп,
Бир кезде тепсеп етет чиркин тагдыр.
Телмирип ордой карасам,
Теректин башы чайпалат.
Жашылдан жибек жамынып,
Жашарган турдуу байкалат.
Ошондой жердей элдерден,.
Кандай куш кабар айталат?!
Кайрыкер болсон канаттуу,
Канаста жанга келе кет?
Канатын менен кат жазсам,
Калкыма чачып бере кет?
Алсырап журген злнме,
Айланып назар сала кет?!
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Жазыксыз гуткун бол гон ж аа;
Жабыркап жалгыз жатат де:
блбвген журек соккоксуя,
Азаптын уусун тартат—де„
Кундеру жылдай узарып,
Тундеру кыйнап жатат—де..
Экинчи келсен айланып,
Эл жерден толук кабар ал.
Эцгиреп жаткан карыпка,
Эс алгыч кылып кабар сал.
Кандайча кундо журушет,
Каржалгаи, шордуу кемпир-чал 1
Карындаш, бвбвк, курбулар,
Кайгырып эсен бар бекен?
Мончоктой жашык кулатып,
Муцдуу эн ем кандай алда ж ен
Эриксизден качкан шордуу бак,
Кылчактап кайда калды вкен?
Боштукта жаным жургондв,
Бак кушу колдо турчу эле,
Кулкусу гулду жайнатып,
взуме кулдук кылчу эле.
Оносуз, кейрец закым жел,
Кай жерде моюн бурчу эле.
Эсебйн алсац элимдин,
Канаста Ж унуш мынакей.
Акьглман, алтьш чалшным,
Азыркы аркам Семетей.
Канаггуу билсец кабар а Ат,
Алымкул шерим канакей!
56.,
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Кабарьш жетсе канаттуу,
Свзумдун барыя жаттап кал.
Чындыкты уккан жан болсо,
Чабыттап учуп даттап кал
Кыйналып элсиз мен елее,у,
Кылымдар бою мактап кал!

Кейпимди керуп нетесиц,
Керилип кенен жатпаса.
Толукшуп турган ©н кайда,
Кылацгыр тамак тагнаса.
А,йланып учар ал барбы,
Чын уулун чындык таппаса...
Ун менее, бугуп жаткан капа кеттн,
Суйенуп Жунуш ташка жата кетта.
Ушкуруп бетин басып куцгурвнуп,
Куу менен квп кыялга бата кеттк.
Баятав тыцшап турган Мариямды,
Терецге сузген Жунуш билбей калды.
Ырынын бнр сабагын жаттап калып,
Мариям жакын келип унг© салды.
Селт этти, Жунуш карап: Макиш-макен!
Муц текту, жашырынып курган акенЛ
Мариям, зркеледи, эркелетти,
Толкунга арак, чыдап турган экек,
еЖылдызьш,жалгыз ордо кантип жатты'н!
Бар экен мандайыцда кетпес бактын;
Дайынсыз, кэрсуз, жннснз кала г »лен,
Айланын азаттыкты кайтып таптын»
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Ушунтип куча гык а кынап алый,.
Мариям таттуу свзг© кирди сальш
„бгуну жолукканда уят болдум, .
вцучден жаным сени билбей калып'
Мен сени эки керуп калган элем
Эсимде; эпсиз ©кум, балбан элен:
Ашымдар ©лтургвну жаткан кезде
Колунан аман алып калган элен.
Зквнчи атам менен келдиц эле,
Мени сен тамашалап эвдиц эле.
Кандай эр, кандай балбан, кандай керкэм
Жигит— деи бетен кенул белдум эле.
Кец чалкар, емур жолу кээде кемер,
Кээде саз, кээде кандуу, кээде чебер.
Тилектеш акылмаиым суйгекумсун,
Мен кендум тилегине колувду берГ,
вбушту, балбылдашты кучакташть
Сырларын суунун шары алып качта
„Бизднн уй, ба ш кошкон жер ушул “дега ил
Кулушуп белгилешти арсак ташты.
Жолчулар эмгектеше турсун токтов
Суйлвшсун суйушквндер“ акыл топтоп.
Омуучу алда качае кутквн чыгар,
©твлук Алымкулдувг дайнын жоктоп.
Ж
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КУТУУ
Мурунен бозум буркут сыныя калса
Мунайып кец дуйнвну карабайбы!
Кнйры жок: кек асмавда сызган ке;ша,
Балбылдап, кыялында санабайбы!
Кыймылсыз, жаралуу жан жата берее,
дмурд&н канткен менен^ жадабайбы?
Кун кечту, какым учту, гул'солуду,
Жыл етту, толкун ёндуу аласалып.
Алымкул жашык болуп жата берди,
Денеси кээде шишип, кээде жаньш
Ваатырдын от журегу кашац тартаи,
Вир куну шишик баеты тилден калып.
Колунун тамырлары тырышканши,
Квгултур шадылары салкындады.
Керилип анда-санда ийнин тартыв,
Кез-кезде чыйркккансып калтылдадм
„Эл жата эрдин куну бутет* депиш
Табыптар б илген сырдан тартыкбады
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Таи атты, Алым кайта тилге кирдн
Шншнги куядекуден тарагандай.
Ман»счы, садагалап улак союп,
Кубаяды Алым ншке жарагандай,
Алымкул, — Алдас менен экн чалга,
Суйледу, кыйналуудан жадагандай:

„Жан чиркникандай кммбат“ кандай гат
Денеден бир адашса кайтып келбейт.
Кыйналдым, алсырадым, жан жашынат,
Туру суук, темир ©лум колун сермейт!
Умуттун бай чечегин кербей туруп,
Кырчындай алтын жанды бергим келбейт.
Айтыцыэ, табыптарга аявбасын,
Жанымды иле кылын сактаар бекен?
.Эли жок, кандай арстан болгон менен
Дебаекн кызматымды актаар бекен?“
Элбвсем ©мурумчв кызматында,
Болоюн. Чукул калды, вмур аттен...
Кез ■
квргёи кулак уккан табып болсо,
Кош аттап бугун капа аядырыцыз?
Жанымды балбан эрким бербей турат
Денемди кутуп калды карацгы сыз!
Менсйнген, окко чапкан, жалын кечкев
Кайран баш. уктайт белем каралдысыз!
Кеп кёргвн карылардан сурацарчы!
Мен елбвйм, азыр эрте, жардам керек.
Мен кутем, квргум келет курбу жарды
Болмокчу эркек болсо балам Белек.,,
Кандай куч, .ошолордон кабар кылат,
Ж увую жан туткун болуп калса керек!“
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Куч менен сезун айтып эстен тааып,
Алымкул тилсиз болуп жатып калды
Акылман, баласы ж ок Эсентайдын,
Денине кайгылуу сез батып калды
,Баратып Алымкулдун жузун сылап
.Нетбекмин, туягы ж ок как бас жанды.
Щырагым, жалынсыцгой, сонбойтугун,
Сен учун тенир алса кенер здим!
Жалындап ажал чиркин келер болсо,
Сендирип, жа болмоса сенер здим
вмирди сатып алар боим болса,
Марттыкты, совда сынап керер злам!
Чабыцдар! Кайдан болса табып издеп,
Ийеси жыйган малдыц алтын жангой!
Мал десе каалаганча ала берсин;
Жетпесе кыргыз менен кызай баргой
Эр жанын чын тилекбен сура а кврс«к,
Жемейтун адам акын кудай баргой'
Бичара, умутбен тур, эстен танбай,
Дуйнеде татты жоккой алтын ж а ндай.
Даурдиц буйра жалды арстаныгой,
Асбанга сауле берип куйген чамдай
Жак жакка чапчац турип аттанындар,
Даригер келип жетсин тандав калмай*,,.'
Парнастын чокусунан келген еадуу.
Эки акын ойго тушуп катар басты.
Алда ким урмат менен тура кальт
О к ш ош к ов эки чалга эшик ачты «
Эшиктев алар уйге кирген кезде,
Алымкул, арац кайта кезув ачты
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Д а н втпай табып алый келгиле дел,
Айыядар апырылып кала берди,
Дыргооттун * билгичтерин келтирем —
Бир жигит, езунчв эле чаба берди.
Тун бою, кош ат менен табып издеп,
Терт жигит элге кабар сала берди,

Эки чал, узун жомок сезгэ кирип,
Кузену, тун ооганча бири жатпай.
Ургулеп, улам кайта чочуп кетип, ^
Алымкул жаткан зле кирпик какбай.
„Карылар—алтын аркам, жарыктыктар.
Эс жыйдым, уктагыла мени бакбай*,
Жакынын кыйналганыи билдирбестен,
Тиштенип жеедуй жаздан Алым жатты,
Устуне алда кандай шумдук келип,
Тырмышып, жанын кысьш алый жатты.
Алымды елвт дешип куткэн айыл,
Тац менен эсендешнп барып жатты,
Бзатырдын деиесинен шишик та рай,
Жылмайып келгендерди карай жатты
Алыстан алып келген тамырчылар,
Билектен журэк кучун сынап жатты
лКайран эр кадимки :ей болотго“,-—двп,
Келгендер умут менен тарап жатты.,..
.-.авйРЯИ» „
Жабыктан еуйрулэнуп кундуя нуру,
Коз голбой алтын ецдуу турган эле.
Тынч кана Алъш кезун ача салды.
Баятан, б о ю кезун жумган эле.
Тундегу тыным бербей эзгей тушке,
Жооп кылъш терец оюн бурган эле»
* тыргоот—текесдегк «злмак уругу...
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*Ой, коркуяуч алдамчы туш,
Алдамбаймын кудвр уз.
Тун крйнунда уйку бербей,
Кыйнасацда эчен жуз!
Курган башты мункандырып,
Эки кезду кан кылып.
Ой курган туш кайда алпардыц,
Куу табытка салдырып!
Мен жатамын: уу таткандай,
Жарык жылдыз баткаядай,
Чиркни емур ©туи жатат,
Жылып суулар аккандай.
Ой, коркувуч, ажалдуу туш,
Ккйнай бергин кенбвймун.
Мен адаммын, мен кармашам,
Сенден чочуи елбеймун!...“
Токону жибербестен жакын керуп,
Суйледу, далай сезду баштан терид.
Башында жаздаи койгон кагаздарды,
Бекит ден курдашына алып берип,
Ж арк этип тамашалуу кулуа койду,
вмурдун кеп жомогун айтыи келии,
Кун батты; еш ер такту, шамал сызды,
От ойноп, казан кайнап тамак быщга,
Табыитар Алымкулду айыгат—деп,
Ж ара га у у коргощун жактырышты.
Уртатып жаш сорподон, жылуу чумкезя-,
Ьаатырды тердесия—деп жаткырышты.'
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Эл жатты, терен уйку магдырагок»
Ызылдап шамал кучей бара жаттв
Жеелуген Алымкулдун унун угуп.
Жанындай ж-акын Токо чырак жакты.
Денине от койгондой Алымкулдун,
Бир укмуш, эр журегун сурап жатты.
„Жок-деди жеелуп жатып, менден кербв,
Кет киле, мени кугпей Ысык— Келгв!
Кергезчу, Белегимди, Нуржан келчн,.
Жетемби азыр чыксам Телелерге?
Никалай, тактасынан учуптур го
Энеке, жерди кербей еле кербе!
О Жунуш! сен кайдасыв, Нуржак кайда!
Мен кетем, шамал минип елда кайда.
Автонго му рун барсан салам дегин, •
Качкынды орундатсын жакшы жайг;?
Белекти котеруп ал.Ж ээ таштап кет.
Чывыксыв мени керуп ушундайда!
О болуш, качан жалгыз келсин дедим!
Кай жерден, кимдин канча мулкун жедин?
Бардыгын 93 алдымда эсеп кылып,
Кайтарып ез езун© берсин дедим.
Карачи! Шамал кандай кучен калган,
Чыдаса тересу еке© керсун дедим...М ен е л е м , эл д ен су р а м ы ва м ы л ты к,
К у у л а в б а , ж у д е г е в с у в б асп а сы лты я!

О болуш, элднн канын жибербеймин,
Кавдп кер, мыкты болсон тизгин кыркыо.
Умчукиз! падышан ж ок , коргой тур га и,
Ом мевев журегун© салам жыртык5

ы
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Уйвзге, приставка жазган катыц;

Жерге кир, кекке да чык калтырбаймын.
0 Ж апар! Антон зкеец келгрлечи,
Телену, эл каны учун алкымдаймын.
Алып кел, Ашымды да, мага келсин,
Келсин де, меналдыеа тук барбаймык!

Тур, Ж унуш! меерун алып, кагазын чач,
Тур, Ж унуш ! дарбазанын кудиугуи ач,
Аттангыла,
Аттангыла.
Шашпагыла.
„Кач — ба — гы — ла. .
Кыдырьш, квзу менен уйдун и<шн5
Токого токтолчудяй келе жатты,
Ышкырын шамал втуп бутквн кезде,
Шолоктоп ош ор ыйлап уйден акты.
Бир кезде, зсин жыйып ойногондой,
Алымкул тиктей кеттн эшик жакты.
Жаллырап бир аз тур у и колун суну пи
„и Жунуш келдинерби, кел ген бери!
Алып кел, Белегямди ала кетем,
Виз учун мекен болбойт кытай жери
кел Нуржая, кучактачы, энем кайда?
1арчадым, куте берип байкуш сенк.
1олкуядап, меня кутуп жаткам экен
Гиктечи тигинекей Ысык-Келум
Кегертуп тырмагывды мага салба,
енден кет, мээрими жок карган влум! '
! ине мен учун деп казыптырго.
- л эми меники эмес, сепии керуц.
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Алымдын жеелуп айткан сырдуу ceiy«.
Унутпай Токо тьщшап багып турду.
Алымдын алсыраган квздерунен,
Кирпиги чаалыккансьш кагып турду.
Токонун журегунв кайгы кирип,
Мвлмулдеп тилсиз, жашы агып тур*у.
Ким билет, Токосуна айтабы сез!
Жээ кайта жеэлудубу, чалырттап кез.
Шишкксиз тула бою арбак ецдуу,
Эттери тусп8лд9цду эскирген боз...
(Чои умут, шаттык менен келе жаткан,
Жунушка окуучулар жолуксун тез).

6S
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IX
УГУЗУУ
А пп ак к ы м к ап ж аи ы н ы п ,
Алтын т а ж ы кийгендей.
А см анды ти р еп к у ч менен,
О р то су н ою п ийгендей.

Кан тенири алыстан,
Карап калды суйгендей.
Кызганбай нурун агызып,
Кун шооласыа тийгизди.
Нуржан чечип кумдактан,
Белегин кунге суйгузду.
Буламыгын жегизип,
Боз кейнегун кийгнзди.
Керилип жаткан Текестин,
Шибери К9ЛД0Й керунду.
Кексеген жандын кецулу,
Котерулуп болунду.
Оолуккан адам бул жерден,
Ойлонор эмес олумду.
б?
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А р кимиси езунче,
Ж ум ш ак ойго чемуяуп.
Тамылжыган жаш Нуржад,
Таалайлуудай керунун.
Бешимде койгый тартышты,.
Белгилуу жолдон б’елунуп.

Жунуштун кезу чачырап,
Туш-тушка сарац ка рады,
Кабагын ачып шамдагай,
„Мага бер, Нукеш балаем.
Мындай эмес, тетигил,
Кыска жолго салалы.
Атасынан уулунун,

Суйунчусун алалы.
Кун баткыча Алымга,
Кубантьш кирип барабыз.
Олж ол уу биздей ким экая,
Атасын керсэ балафыз.
Топтолуп тяги керунгва,
Тойго барган эл бекен?
Алымкулдун жайынаи,
Энеке, эми кабар алабмз".
Ï орпудан темен тушкуче,
Гоп жактан келип бир каши.
Салам айтып жай сурап,
Буларды келди билгиси.
„Алые жерден чыккавдай,
Алсырап калган жаисыцар*.
Ж ол болсун, жигит сез башта
Кездеген жериц бар чыгар?
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„Айткаяын келсия курдашым,
Квздегвн .жерим бар ,эле.
КеземелД&п' к елген йм,
Урматтуу Ыеа чал эле.
■
.
Уйундв калган жаралуу,
Жан курдашым бар эле.
Бул киши мага карындаш,
Алымкулдун жары эле.
Колдогу турган жаш бебек—
Ошол эрдин туягы,
Жаныдан таикан бала эле.

Ыйсакын айяы жацылап,
Ташкнып барын конгонбу?
Жаралуу жигит Алымкул,
Кадимкидей болгонбу?
Калдайган тнгял калыц эл,
Ашка, тойго баргаябы?
Эригип кумар жазууга,
Аламан байге салганбы?
Шацыялык талашып,
Жээ курдаш, топ курашып калгзвбы?'4
Келйи турган бул жигит,
Шашкае жаядай керуяду.
Туш© калып атынан,
Амандашып бегулду:
,Ж увуш мьгрза Сиз белей,
Биринчи кердум ецудду.
Алымкул курбуц оорудан,
Кутулгандай кврунду.
Тынчыгз жатып кадды окгаойт,
О курдаш, квдулуболбой бвлунд^,.
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Тигнл элдин ичинде,

Эсентай, Ыса кары бар,
бзуцв тааныш жан экен,
Муратын. акын дагы бар,
Тааныбассыц барысын,
К|лмактын бир топ чалы бар,
Ушундай силер тургула,
Тезирээк кабар берейин.
Уккан сездун бардыгын,
Унутпай бирден терейин. .
Ыйлактал куткен Муратты,
О курдаш, ырдатып алып келейан..,
Кубангандан жолчулар,
Кужулдашып калышты.
Кумдагынан бошотуп,
Белегин чечип алышты.
Чыдай албай болоктоп,
Кемпир да жашын агызды.
Суйуунун таттуу тамчысын,
Кудерун узгви жаш Нуржан —
Кулундвп кайта тамысты...
Калкылдап турган кальщ ълу
Кайрылып бери бурулду.
Мунарадан чыккандай,
Мураттын уну угулду,
Айткансыды дабышы,
Чыгарам деп мучумду,
Чыдай албай мингени,
Чимирилыя жулунду.

\
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Оаондоп му иду баштады,
Балапансыз, кургандай.«а
Угуп турган жандыктын,
Журегун мыкчып жулгандай,
Калдайып турган кара таш,
Чындабай балкый турганДай.
Сеектен етет сездеру,
„Сом темир менен ургандай“.
„Адамзатка бериптир,
Акылына тил кошуп“.
Арман менен болгонду,
Айтсын дентир ун кошуп.
Колумдан келее силерге,
Коёр элем гул тосуп.
Ай талаадан жолуктук,
А^лда кандай кун экен,
О, оалдар, алдыцардан жол тосуп,
Амандыкка келгенче,
Алыстан сезду баштаймыи,
Айта турган сезумдун,
Ар жеринен жазбайын.
Айткызып жаткаи чывдыкты,
Алыстан издеп казбайьш.
Сабыр мечен уккула,
Укмуштардын еткенун —
О балдар, алдьщарга таштайын.
71

1еке<.тей терец сууларды,
Кимдер кечи л етпвген.
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озвнундв сайрандап
кимдер келип кетпеген
Галпыныл келген тилекке,
Кимдер жетил, жетпеген. •

Ьутун келип бул жерге
Ьут тилегин кыла ал бай
Ьалдарым, «им булунуп кетпеген?
Турзсын жерге койгулал
|улпарда етквн Текеетен
Гекеерун темир сындырып
Шумкарда вткен Текеетен’
■Жекеден жеке салышып
д ЛеР да етквн Текеетен
■Азуулашып алышып
Кандарын суудай агызып.
' н лундар, ш-ерлер да вткен Текеетен
Жашын тегуп сай-сайдан
ьууларда етквн Текеетен.
Ак тайлактай койкою гг
Кууларда етквн Текеетен,
Коцурбай, Манас сайышкан
Чууларда вткен Текеетен ’
езэндвр менел буркурал,
0 Лб Л * ™ Ае*

тн гу

зьгР к ы Рагг,

J балдаР> бууларда етквн Текеетен.

Билгелим жалган болбосо
Ьерекелуу, жер ©лбэйт. ’
Мин жылдан вмур сурев да
■■-«рдзг® бар эл. влбвйт.
72
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У кмуштв рлы ж ом о кто я,
Улуп шаткая ж ел елбейт.
Элдин туусун квтергей,
Арбагы бяйик ар качан,
О , балдар, ажглден беря эр елбейт,
Т оксонго келип бул кезде,
Торгойдой болуп мегдедум.
Жамай, ж&к'лы керсем да,
Жазмышган му рук елбвдум
Уш у л жашка келгенче,
Далай укмуш квргвмун,
в зум кэргвн туриуштан,

0лбей турга« жавдыкты,
О балдар, еиурумче кербедум.
Учуп журуп кутулса,
Жумуртка салып кыщ'ында,
Жалангаи суукка тунвтквн,
Кайраггуу балбав канаты«,
Калкып журуп тулвтквн,
Жакан жургвн жакдарга»
Жай алдырбай кун ©тквя,
Щацшып учкан кылыч кол,
Балдарык, Буркут аман калбайбы!
Сузуп журуп кутулса,
Балырлуу, камыш шабырга,
У ругу и твгуй та штага и.
Тоодой болгон толкундак,
Толгонуп кийин качпаган,
Суу т) бунде термелия»
Желге бетив ачпаган,
Бедерлуу кумуш жамынган,
О балдар, Балык влбой калбайбм!
73
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Коркуп журуп кутулса,
Чыгыш менен батышты
Бир куиде баскан жетиден
Жылац аяк жылан баш,
©лумден качып тентиген,
Кайда барса даяр кер,
Кутуп турган бетинен.
Комузун чертил ыйлзган,

О журтум, коркут аман калбайбы!’
Шумдук менен кутулса,
Сакалда жок, мурут жок,
Баспаган жери кзлбаган,
Карыганча жацылтып,
Бир адам женит а лбага н.
Токсонунда торойтуп
Шайтанды минип алдаган,
Бир адамга окшобойт,
О. журтум, Косее елб&й калбайбы;
Эгиздиктер кутулса,
Кун нурунун учкуну,
Тендер и жок шер зкен.
Карындашы эгиздвн,
Айдан буткен дзэр экен,
Баскан изи чылк алтын,
Жараткаидын мээри зкен,
Мувдук, Зарлык уялаш,
Обалдар, эке© елбвй калбайбы;
Чечендиктен кутулса,
Айткан свзу берметтей.
Булбул уйдуу, жез та ада й,
Таштан ©тук тик деген.
11адыш андан жаз га аба й.
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К у м дан су р ап ш и б е ге ,
А кы лды и кении к азган д ай ,

Чечен деп калкы ат берген,
О, чиркни, Жейреиче елбей калбайбы
Таамайлыктан кутулса,
Жан талашып зыпылдап,
Учкандын жанын ко ибо го а.
Too талашып ыргыгатап,
Качкандын жанын койбогон.
Ункурге кирип жашьшып,
Жаткандьш жанын койбогон.
Кайыпты кууган Кожожаш,
О журтум, мерген елбей калбайбы!
Кыйыктыктан кутулса,
Топон суу толкун жургевде,
Толорсуктав келбеген.
Козголбой уйдэ жат десе,
Коржендои ■
басып дегдеген.
Ж ооиу тепсеп кел десе,

©здерун теисеп желдеген.
Кек тиреген Ажы акен
,
О балдар, кыйык елбей калбайбы2‘
Ыйыктыктан кутулса,

Зртезден кечке олтуруи,
Бадалда езун куулеген,
Тун киргенде калдактап,
Авда-саида „УУ“ леген,
Селкилдеген жундерун,
Кыз, келин суйуп суйлеген.
Ж ы лды з кездуу чон уку,
^
О балдар, ыйык елбей калбайбы;
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Боорукерден кутулса,
Курт, куму река жаидыктмк,
Ьардыгын багып жыйваган/
»Ушу л ©луп калат* деп,
Ж арк е на т ка ыйлаган.
Жылып кунун керет деп,
Жылавды ш л а а сыйлаган,
кайгырып кун тун боздогон,
О калкьщ, Асан ел бей калбайбы!
Пашалыктан кутулса,
Ааламдагы жандууну.
Жалгыз взу бийлеген,

Курт, кумурска, чеп чардьш
1илдеринде суйлеген.
Капаскз салып шайтанды,
Кайшрып мудга куйбеген.
Гак Сулайман алтын так
О балдар пашаан елбдй калбайбы!
С ыв чь дмктак кутулс а,
Болочокту, фгкенду,
Керген жандай суйлеген,
Бвтенче буткен касяет;
Азапка аргык куйбеген,
Элдин, жердкя, эрлерднн,
Гагдырын s йткан дуйнеден,
нчылардын сы рттаны,
О балдар, Толу бай ©лбей калбайби!
Ырчылыктан елбесе,
Унун уккан канаттуу,
Алыстзе у чуп келчн экея
вксеген д е комузун,
76

www.bizdin.kg

Учкан пери корчу экеи,
Чыдай албай асмандан,
Ыйлап тушуп елчу вкен,
Т о к со н мин туркун куу ч алган ,
О балдар, Токтогул тируу калбайбы’
Сарандыктан кутулса»
Кумдай болгон туркун мал,
Ж ер бетине жетнптир.
Конок кслсе чиркин бай,.
Ж ер тубуне бекиптир.
Тавд болуп мулку, малдары,—
Кайыи болуп кетиптйр,
Элден сурап жутуяган,
О балдар, Карыкбай тируу калбай&и!
Жоомарттыктан кутулса,
Жетишпеген адамга.
Желкилдетип нар берген,
Жергем кенен болсун дек,
Тоодой кумуш, зар бергеи.
Жалгыз журген адамга,
Жаркыратып жар берген,
Кавласан мени ал дегем
О балдар, Атантай елбвй калбайбм!
Кавкорлуктан кутулса,
Арсылдашып, чайнащып,
Канды кечип ойногон.
Жети езвнду ар куну,
Жети катар жойлогон,
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Жетим улак жолукса,
Жабырсыд деи койбогон.
Арстан, жолборс, кабылай
О балдар, алачы * ©лбей калбайбы!
Баатырлыктан кутулса,
Каарданган кезинде
Ырдай албай ырчы ©лген,
Ылайык сезун таба албай,
Сынап турган сьшчы ©лген,
Айланып карап жвтелсе,
Ацдып турган тынчы ©лген,
Ай мевен кундей жаралган,
О калкьш Манас ©лбей калбайбы!
Майдадыктан кутулса,
Улпулдэген жел менен
Дайынсыз учуп кемулгев,
Эчен мици жыйналса,
Бир чымындай керунген.
Бары, жогу кумендей,
Убайымсыз ©лумден,
Жаныпан башка дени жок.
О балдар, кымыи тируу калбайбы!
Соргоктуктан кутулса,
Келду жутуп тойбостон
Балыгын терип жечу зкен.
Бутум турар жер болсо,
Жерди жесем дечу экеи.

* Алачы-—канкор, кая ичкич.
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Ж ер бетинде жандыктын,
Бары ошого еч экен.
Ата знесин жен койгон,
О бзлдар, Сорун елбей калбайбы!
Тентектиктен кутулса,
Уктап жаткан баланын,
Мээсин чукун ойногон.
Кайын кылып чымынды,
Конуз союп тойлогон.
Уйге барып жатам—деп,
Ыштыкка кирип сойлогон.
Ацамдыи бяшкы акмагы,
Обалдар, Телибай тируу калбайбы!
Табыптыктан кутулса,^
Дарбыз жарган эмедей,
Адамдын башын белчу экеи.
Башынан оору таппаса,
Журегуя тшшп керчу экен.
Тоголок туулган адамга,
Кол, бут жасап берчу экен.
Миц бир жашты еткерген,
О балдар.Улукманелбэй калбайбы!

Ойлоп кврсен кэлайык,
Кубангандан адамдын,
Мацдайы деле жарьтлбайт.
Сынып калган балтадан,
Сьщар чырпык чабылбайт.
Сызыл кеткен алтын жан,
Сыздаган менен табылбайт.
Калганга сабыр кылбаса,
О балдар, кансырап журок кабылдайт,
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Карая турсан дуйнвну,
Тегеренип айланат.
1егмрмендйн ташыидай,
Канча сургбн емурун,
Байчечекей ж ашьшдай,
Кандай адам кутулат.
Кара чьшга жашынбай,
Эсен сактап калбадык.
Биздагы бир адамды жаяшрбай!.
Гегереняп керсекар,
Дениздей болгон жер жатат.
1епкичин басып емурдун,
}екестик кечмеи эд жатат.
Iетигинде бетввче,
Телмирте турган бел жатат,
Ьер жагында келкулдвп,
Кечээки жургвн сел жатат.
Осуят кылгам жеркнде,
Олчойгон жалгыз кер жатат.
Азыр лоюп бнз кайттык,
Издесек еми табьхлбайт;
Ал жерде Алымкул аттуу шер жатат,
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Ж у ну шхун кез алдына элестелнп,
Алымкул тушке кирип журду кирсиз,
Жалдырап, курбу, жарын карай берет,
Баласын кекелетуп суйуп тилсиз!
Ар куну айланычтап келекесу,
Келгенде Жунушсурайт: „журген кимсиз?*
Унчукпай ал келеке уйге кирип,
Олтуруп чыгып кетет ыйлап унсуз.
Кундузде керден чыгып олтургансыйт,
Алыстан- бирдемени кездегендей.
Бир кезде кунгуренуп керге кирет,
Кол менен кезун суртуп ексегендей.
Кез-кезде эр Жунушка шыбыр келет,
„Кутсем дасилерди мен, калдым кербей,
Кубат жок, Белегимди кор кылбай бак,
Жер асты жаткан жерим, ымдуу кеш1ейи,
6— 513
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Токону, алые жалгыз алып чыгып,
Су рады Жунуш андан бзрдык сырды:
„Суйлечу, сага жалгыз сырдаштыбы?
Гагдырьш калгандардын кандай кылды?
Жап-жалгыз, желдуу белге комгуло—деп,
Ашымдьш айткандары болгон чынбы?
0нумд©н, тун тушумден кетпей койду,
Кетеруп алып чыгып баскан чымдыД
Дал болуп эсин жыйбай калган Ток о,
Эстеди бирдемени: жургун уйге?
Алымдын жазып кеткен каттары бар,
Окугун, баары бардыр, турат уйде.
Кагазда кандай десе ошондой кыл,
„Тагдырын озуц тушун езуц суйлэ“...
Каттагы, Алымкулдун осуяты,
Мына бул кыска, терец, жазган буйре.
1
„Оюмда елей деген эч нерсе жок,
Бирок да коёр эмес кыйраткан ок.
Ажалды эрдик менен токтоталбай,
Жакында арацардан боломун жок.
Мен елсом, ©зум айткан белге жалгыз —
Койгула, бийик турсун керум, жай, кыш.
Солкулдап сыдырым жел ыйлап ©туп,
Ар качан ©лтургонго айтсын каргыш. •
Жамгырда дайым кыян журуп турсун,
Ачыкта кундун нуру кулуп турсун. ,
Ар дайым ©шор куюп турган кезде,
Соз кылып тушунгон эл билип турсун.
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Ал кыян элдин аккан каны деп бил.
Тийген кун. ата турган тацы деп бкл»
Тац атат, эл кубанат, еч да бутет,
Мына! деп айтаар элем курмелсв тил.
2
Байчечекей ©нденуп,
Кечээ гана жаралгам.
Жигит деген атакты,
Жаны гана алалгам.
Мен дуйнену кергунче,
Ден солуду кубарып.
От жайнаган эки кез,
Булдуруктайт тунарып.
Керерумду кербедум,
Мен ош ого кайгырам...
Кузгудей бул жузуме,
Муцдун иаары жаралды.
Таназарсыз койсом да,
Кундер, айлар саналды.
Мен турмушту билгенче,
Тикенек кирди майтарып.
Калеке келип елумден,
Керуп турат кайтарып.
Кандай емур кыска деп,
Мен ош ого кайгырам...
3
Ай устунде, тушумде,
Ат ойнотуп кулем ун,
Му рун туюп ойгонуп,
Болк-болк этет журегум,
ОЙ ГО!!бостон ОЙлОНCOV.T,
Куиде турат ту ног ум,
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Кек кезу бар асмайдан,
Мен тушумдв ырдаймын.
Ак булутка кирииип,
Кун нуруна кургаймын.
Эртен менен тушумду,
С а гына мын ыйла ймын.
4
Ысык-Кел ыйлап жаткансыйт,
Мени/жер сагынып калганбы?
Ээрчитип алып кеткенсийт,
Мен и, эл сагынып калганбы?
Кылычтын уну кыцгырайт,
Мени эр сагынып калганбы?
Кара жер кайта жарылат,
Мени квр сагынып калганбы?!
5
Бар болсон капа болбо жаным Иуржан,
Эл учун ж оо бетинде болдум курман.
Жаш емур жакшылыкты кврбвй кетти,
Жакындап алдыбыздан тосуп турган.

Сен менен бир ай гана моюндаштым,
Билбедиц мен бил генди али жашсын.
К©п жаша, кецулдуу жур, мени унутпа)
Твресен, менден калган балана айткын?
Ок болсун, менден калган бвлгин Белек,
Чок болсун, шайыр болсун, еткур зерек.
Баланды шумкар кылып встурбвсвн,
Кун керуп, жан бакканы кимге керек?
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Жаркьфап, дуйнеде сен журсен Жунуш,
Кересун, тапшырамын тоодой жумуш.
Падыша тактысынан тушту дешет,
Тезирек жерге барып жардам кылыш.
Баякы: кыргындагы табылган кат,
Ар дайым журегуцде сакталсын жат.
Кая кегин кат боюнча кектебесен,
Жоюлбайт, уу аралаш элдеги дат.
Антондун булелерун издеп тапкын?
Ж а т эле, бары бирдей езуц баккын.
Кербегем, атыц уккан бир киши бар,
Эл досу, душман ушул алтын тактын.
Ал киши эриктин жолун ачкан адам,
Эл учуй алтын акыл чачкан адам,
Ленин кайда десе ошондо бол,
Ал топтон башка жакка баспа кадам.
Аны мен тынчтык к езде айталбадым,
Сезгекде, сырттан мени кайтарганын.
Кокустан сен биревге айткан болсоц,
Туткундап жоё'йкболчу кайтарганым. *
7
Кеп экен жашаганда туркун арман,
Армандын ар кимиси журек жарган.
■влумду ж ок сыяктуу керер элем,
Мынакей, мага даты бычак салган.
” Кайтарганым— деп андып жургандврду айтат.
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Мен сурайм, барьщардан кездун жашын,
Билгиле, жаш менен жан табылбасын.
О Жунуш! Мен бклгенди сездире ке'р?
Ар дайым жолдош болот карындашьщ.
Ысага: кудайымсьщ деген бол сом,
Салбастан топурагын тарынат чоц!
Дурбумду, мылтыгымды белек кылып,
Атымдан ошол чалга бергенин оц.
Билерсиц атам болгон Эсентай бар,
Ош ого белек койдум болот канжар.
©ЛГ0НД9, суйгенун© белек кылып,
Айтышсын м&я тууралу ошол чалдар.
Тапанчам сага меиден -кала берсин,
Кылычты кырчын Током ала берсин.
Кандайдыр, 11уржанда бир кумен ьалган.
Терес© белек кылып бага берсин.
Эл игле, мен езумду бердим бутун,
Журегум, злим учун суту, суттун.
Актздкм милдетимди азбы, копбу,
Тагдырын супа салган тандан кутсун!

Жашыган болот енденуп,
Жабыгып калкым калдыцар.
0рт кечкен сайын ©чешкен,
0б©ктуу, жорук салдыцар.
Тируу жур.гэн ар кимин,
Тууган жерге кайтып бар!
0муру жетпей калды—деп,
влгендорду айтып бар.
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Аман калган силердин,
Алдыцар кун, артта жар.
Силер керчу дуййену,
Мен керууг© болдум зар,
Айланууга ал келбейт,
Арнан казган ункур тар,
Эл учун елген арманбы?

Увутпай турган калкым бар!
9
Ой Токо, кез кырынды Нуржанга бур,
Ар дайым, урматтагын, карашып тур.
Кандайдыр менден калган жетимче бар,
Балам де „сенин атан эр Алымкул“.
Тирууге, ал ген кайдан буйрук кылсын,
Тируулер каркп кетер емур тынчын,..
Баласын атасыздай кылбагандай,
Тагдырын езу чечсин Нуржан кырчын.
10
Керуме, таш уйгуле жыйнап сайдан,
Журген эл, керуп етсун алда кайдан!
,Урпактар Алымкулдун кору“ десвн,
Кунгуреп айтпасамда, жаткак жайдан“.
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Он беши'н эртен, аттап етмек болуп,
Алтын—ай калкып барып баткан эле,
Кумдакта эмчек издеп чыр-чыр эткп,
Ж аш Белек эл ойготуп жаткан эле,
„О Нуржан, кагылайын эмизсенчи?
Ийбесе буламык бар, жегизсенчи.“
Мариям айланайын тура калып,
Капшытта тамызгы бар жагып берчи?“
От жакты, ордунда жок Нуржан кайда?
Кемиирге чон коркунуч болду пайда.
Ал-Нуржан квр кучактап жаткан эле,
Озондон тун жарымында алда кайла.

/

Аябай курган жанын, чыкпай эси,
Албырып жалын болуп жаткан кези.
Келгин деп, жер чакырса кирер эле,
Мына бул, ошондогу айткан свзу:
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„Кубанып керем дечу элем,
Курбума келип саламат“.
Кудурет яши башка экен,
Куйкалап салды аламат.
•Кыйналып кеткен курган жан,
Кубулуп кайдан жаралат!
Кууратып менй калтырба,—
Куу жандын бары аманат.
Кургурум бери келгин деп,
Кучактап жарым ала жат?!
Мелмулден аккан жашымдан,
Мецгунун суусу жаралат.
Мемедей болгон жузумден,
Мончоктои кызыл кан агат.
дГагдырсыз менин кебетем,
Майышып солгон кара кат.
Мастекдей кылып калтырба —
Манайым элен канагат.
:\'\ус8пыр жирым сенби ден,
Мункаитпай мени ала жат.
Тенселкл сени козголтпос,
Тескейден баскан кар беле?
Телидей болуп жаралган,
Телчикпес менде жан беле?
Текеберим квп болуп..
'Гегерегим тар беле?
Тебелёп сени алганцай,
Тиктеп кезун салгандай,
Тентушум сенин ©зундв,
Тенирдин ечу бар беле?!
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Куурал тартып еткендей,
Курдаштан бакш м бас беле?
Кубарып калган чеп болдум,
Куураган кунум аз беле?
Кудайдын энчи кылганы,
Куюлуп агар жаш беле?
Кууратыи эки белгвндей,
Курдашка ажал кас беле?
Кудурети терс буткен,
Кудайдын боору таш беле?
Арстандай болгон башывдын,
Ажалы тийген ок беле?
Айлантыи жерди керсетоей,
Азезил кылган шок беле?
Ар тыяда калган бейбакка,
Арнап койгон чок беле?
Адамдын кылган ишине,
Авалдан кеенум ток беле?
Армандуу дуйно болсо да,
Алда да журек жок беле!
Бейитке келип туралбай,
Бейтаалай болдум бышактан,
Безилдеген куу жанды,
Берсем белем бычактап.
Беренимден калтырбай,
Бекиткп алсын тузактап.
Бетиме кандуу так салдым,
Бейитинден кылчактаи.
Береним башты кетеруп,
Белекти суйчу кучактап?
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Бетимден аккан кара кап,
Бетице барып нур бол су н.
Берметтеп аккан тунук жат,.
Бейитине сыр болсун,
Безилдёи айткан муцдарым,
Береккндей кыр болсун.
УйдеЙ болуи чогулуп,
Уш^уругум ныл болсун.
Айтып адам бутпегвн,
Азабым херен сыр болсун!
Тукуругун туйме алтын,
Туйуп алар болсомчу.
Сага келген ооруну,
Уйуп алар болсомчу.
0суп чыкса шум ажал,
Кыйын алар болсомчу.
Севдеи мурун ажалды,
Суйуп алар болсомчу.
©лген кезде озунду,
Куйуп алар болсомчу.
Ажал чиркин корунсе,
Атып алар болсомчу.
Жандын турун карсетпей,
Катып алар болсомчу.
Кайдан болсо издетип,
Сатып алар болсомчу.
Сага жуккан у у болсо,
Татып алар болсомчу.
Сенден мурун керуце.
Жатый алар болсомчу.
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Айланан уйгвн коргул таш,
Айлансам кайдан чыгасыц!
Алсырап айткаи тилекти,
Арбагыц менен угасыц.
Айласы келее арбагыц,
Алса экен мендей жыласын.
Атаке дешке алы жок,
Артыэда калды ылаачын. 'г
Арманда кеткен кырчыным,
Айлаеын кандай кыласыц!
Калдайып жаткан калыц эл,
Канатым дедин гул ойрон.
Кармашып ж урун чыныккан,
Адатым дедиц гул ойрон.
Душмандын басыя сындырам,
Канатын дедиц гул ойрон.
Каикацда тилсиз жатпастан,
Кайрылсац боло гул ойрон.
Кайгырып куткен элицди,
Жай кылсац боло гул ойрон,
Гец курбалдьш ичинде,
Тецсиздей жеке журчу элен.
Булуттан чыккан кундейум,
Бурула тушуп кулчу элец.
Тынарым менин Алым деп,
Тенирсин сага журчу элем,
Керуце бирге ала жаг,
Кен ырайым кылчы элен.
Тайлакт а-й боздои журбествн,
Тагдырдаш болуп тынч елем.
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Гул ойрон менен- бир жатсам,
Кергенум ошол кунде той.
Журекту жарып баратат,
Жулунден тартып илдет—ой.
Тенселтип мени калтырбай,
'Гемирдей керге тосуп кой.
Тецирим анык бар болсон,
Тецтуштун кеенун созуп кой,
Аябай азап берсен да.
Алганым менен кошуп кой.
Гушумден кетпей кучактап,
Гунде да журдун жанымда.
Кулумсурвп кылчактап,
Кунде да журдун жанымда.
Куцгуренун ыр ырдап,
Куугумде журдун жанымда,
Кыйнабай мени алсанчы,
Кыйбасьщ тушту жалынга.
Кундейум элен жалгызым
Кузетуп турам жаныада.
Жылуулук кедбейт керунден,
Кучактап жатып жыттаеам.
Армандуу Нуржан кантмекчи,
Арзымды тыншап укпасаи.
Жараткан мага жай береец,
Жанында дайым уктасам.
Дозокко .салсан кайылмын,
Толгонуп оттон чыкпасам.
Тируулей жанды кыйнабай,
Алгпым менев жуптасан!
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Тартып алсан болбойбу,
'Тагдырдын кучтуу илдети,
Ордумдан кайта тургузбай.
Журегумду дилдечи.
Качкай элди издеген,
Кайдасын жандьш желдетк!
0зум келдим жанымды ал:
я0лв тургая с ,н “ дечи.
Буйрук берип жараткан
„Жаш жанды алып к ел“ дечи!
Кежвлуп жатып ыйласам,
Куцгурвнуп ун келбейт,
Таалайым менин гул ойрон,
Тарынган жандай тил бербейт,
Элеси келип жетимдин
Ойноктоп: апа менмин дейт,Кекуректу турткулвп:
Куйерум, муцду жецгин дейт,
„Жал газы цды кал тыр б а й
Жабыккан алам келгин дейт.
Асыядан калган кянатым,
Ар манду у менин Б-дегим.
Алсырап турсам, саясын
Тийгизер, чынар терегим,
Ка нс ырап жал гыз ол гу рсам,
Кайгысын жасар энепнн.
Гул ойрон жалгыз балзнды,
Жетимдей кылбайм, -»немин.
Атанын уулу дедиртип,
Эл учун багып беремин,
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Чынарым сени сындырып,
1ырпыгынды кармадым.
Чымырканып кутермун,
Чын тедирдин салганын»
Баланды колдой журсе экен?
Баатырым сенин арбагьщ.
Кара чач кардай болгончо,
Кайгырар сенин алганыц.
Аныктап бугун тушундум,
Алдамчы ойдун жалганын..
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XII
А КЫ Н Д АР Д Ы Н АНГ Е МЕ С И
Жуз жыйырма, кош бвйрвгун таянды,
Алымкулдун жандай ■керген Нуржаны-.
Салт боюнча ката кылбай уч убак,
Кездун жашы мел-мел этип кур гады.
Кошок менен эрдин жайын жомокгси,
Уйден аял, сырттан акын ырдады.
Бирдик менен кыркыи бёрип оаатырдкн Куран окуп, эл чогулду кырдагы.
Салт шааниси аткарылып алынча,
Кеч да кирди конбогондор кайтышты.
Кенул уулап кай биреелер сез кылып,.
Алымкулдун мунвз кулкув айтышты.
Кун да батты, канталатып булутту,
Инир кирди кара жоолук салынын.
Калган элге эрмек болуп уч акын,
Тан аткынча ырга кирди сабылып.
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Сыйбагандар уй сыртына келишкп,
Тыцшал жатты, айтышат деп камынып,
Уч карыя бир-бирине кол салбай,
Ырлар акты аккаи суудай чамыньш.
Эц биринчи Мурат альт комузду,
Муцкандырып кууг© салды сыр менен.
Кезегинде кексе тарткан Эсентай,
Домбурасыи унге салды ыр менен,
Эсентай : Замандасым жолдасым, *
Эки шекти домбырам.
Алауметке жар салган,
Колымдагы коцгырам.
Баурлардыц алдында,
'Гауга чапкан жуйруктей,
Домбырам секи болдырам,
Алдамастан талайдан,
Жолдас болдыц мен менен.
Аска тойга кеп журип,
Уйренипбии сен менен,
Кейде кайгы, кейде чат.
©мирликке сырласып,
©темизгой эл менен.
Сейлеп калгын кызыл тыл,
Сенда бир кун етерсиц.
Казан кайнап от ойнап,
Турган кунден кетерсин.
Тириликти сагынып,
Коп-кок чымды жамынып,
Кермес жерге жетерсиц.
Казакча
— 5 13

тамга

болбосода казакчаладык.
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Эрк взынде бар болса,
Кимдиц келер елгиси!
Умит чиркин жетектеп,
Келе берер квргиси.
Кардай сакал агарып,
Курбылары азайса,
©лумдин бир белгиси.
Картайганда кайталап,
Сездиц керки кетеди.
Бир нерсеыи мыц карап,
Кездуц курчы кетеди.
Осы бале болмоса,
Карылыкка эрте деи,
Мыцкьщ-мынкыц зтеди.
Ол адамдыц салтыгой,
©зин 0 зи алда га н.
Калай сылтау та пса да,
Кайтып жаска бармаган.
Биткен бойдан хал кетсе,
Жандыц Ьонгы жолдасы,
Кариликкой жандаган.
. RUT M<ï£Id>i
Бир кунд)Щт(^ылмастан,
,ц
хал. .кете р.
Ж ар тактам,
А ирЬд аж
Ардактап ак
а кулдирген,
Анадан б щ & т , т ъ катер
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Бала, жерге тускенде,
Кинднгине байланып,
Кержнбестен ар кашан,
Уршыктай бои айналып.
Кутуп журген сум ажал,
Алтын жанды алмастан
КетпеЙдигой жайланын.
Ажал дейтун бул жаман,
Авелден жанга баргангой.
Хава ананы сыйламай,
Оларды да алгангой.
Тацыр досты Мухаммат,
Онуда алый кетипти.
Солардан елим калгангой.
©зи берген емирди,
Тацыр неге энседи!
Алдамастан ар кимге,
Узын емир берсе эди.
Ким зериксе емирден,
©зу барып ажалды,
Чакырып аикелсе эди.
Эсентаи жырау сайраса,
Эл кумарын жазады.
Жердей чукып алгандай,
Жырдыц кенин казады.
Кейде кулип кубанып,
Кейде муцга белении,
Кездин жасын чачады.
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Адам болып биткен сон,
Арманы жок болмайды.
Кун кузотуп, тун катып,
Мунди журек толгайды.
Биреу бершип байлыкка,
Биреулердун устинде
Бутин жейде болмайды.
Тан каламын тацирдип
Жаратканы орасан.
Булбул кылып сайратын,
Мунды кылды карасам.
Алпыс жашка келгенде,
Аке дёйтун балам жок.
Акылымдан адасам.
0йрек казы болмаса,
Шалкып жаткан кол кары п.
Жайылмаса терт тилик,
Масатыдай тер карып.
Тадыц сууы жетпесе,
Тостагандай тас бака,
Думаланган чел карып.
У лык адил болмаса,
Убайымда эл карып.
Ацсаганга жетмесе,
Алыскан мен эр карып.
Кез жумулар кезинде,
Керип бала суймеген,
Кеудем жалын мен карып.
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Кайтыс кылган Алымкул,
Касиетти жан эди.
Калын кыргыз элинин,
Касындагы чамы эди.
Чамды таныр алганда,
Оеуятыи аткарган
Зсентай, Ыса чад эди.

Акеден бала калганы,
Акенин тири жургени.
Артына тулк калтырса,
Мацгилик емир сургени.
Артында бнреу калмаса,
Акем деп бала бармаса,
Адамын айкын ©лгэни.

Алымкулдьщ кайтууи,
Артында элге армангой.
Кудайга жумыс сол чыгар,
Курыктап жанды алгангой.
Эл шетинде ж оу беттеп,
Курман болган жигитти,
@лди дейтун жалгаегой.

Ала келду айланган,
Кепелектей алдарын.
Келдей толкып чарпылып; .
Кемидигой сандарын.
Эрк та ласкан эл О.ятпес,
Сау болгай эд Гайдары и.
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Жырау чалга бир купи,
Ажал келер жакындап.
Анчыргасам жас тогип,
Аямайдьт макулдап,
Аппак мата жамынып,
Белгиси жок жол тартып,
Кетемингой закымдап...
Качан болса кызайльтк,
Каурлас деп билиндер.
Кайтыс кылсам дуйнодвн,
Дугадар бон журиндер.
0тк©н ©мир, аткан ох,
Кайрылмайды карактар.
Жарык болсин куницдер.
Домбироонын дабышы,
Токтой калды дирилдеп.
Жамагаттын барысы,
Кол чапкандай дурулдеп.
Кубур-кубур суйлеше,
Жым-жырт боло бащтады,
С©з аягы бириыдеп.
Кетере салып дабышын,
Тепкегин оддоп кыл бугап.
Арчадан кылган комузун,
Аркы-терки ургулап.
Кезегин Ыйса алганда,
Шацкылдап кээде муцканып,
Суйледу комуз булдурап,
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ы йс а: „Кайгылуу кара кийинген,
Аяштарым, балдарым!
Дария толкун сел журс©, <
Кимдер корбейт залдарын.
Бир бирииен айрылып,
Кимдер айтпайт арманын.
©лгенден калган туугандар,
Бедди бекем буугула!

Саламат болсун калганыц,

9

Эр башыиа иш тушсе,
©тугу менеи суу кечет.
Ат башына иш тушсе,
Жугону менен суу ичет.
Эл башына иш туше©,
Э р ж и г и т кайдан бел чечет!

Элге келгеи азапты,
0 зу тартын тайманбай,
Эл учуй эрлер уу ичет.
Кечеки ©ткен Алымкул,
Элине болду курмандык.
Ар кимдин келбейт колунан,
Ажалга каршы ту'ргандык.
Б'кр ©лумден башкага,
Эр эмес моюн сунгандык.
Чычкандай тиру у жургенч©,
Аретандай болу и кармашыгт,
О балдар: Артыкча кезду жумгакдык,
Башка тепсе козголбой^
Баетыктан ©лген даты бар.
Байлыгына беленуп, <
Жаздыктан ©лген дагы бар.
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Чыргадай суйреп емурду
Мастыктан елген дагы бар.
Эрдигин элге сактаткан,
Эл учун елген жигиттин,
О балдар,
©лее да тоодай багы бар.
Чынардан чырпык калганы,
Чырпыктын чынар болору.
Туйгун учкан 1оруна,
Тынарды'н кайта конору.
Эсен болсо туяктын,
Эченден болор сокору.
Берендеи калган Белекти,
Бапестеп гулдей баккыла!
О балдар,
Бактысы болор жогору.
Арстан сындуу Алымдын,
Тиледик кептен емурун.
Денинен жаны кеткенче,
Кетердук эрдин кецулун.
©лгенче ерттей сакталды,
Эрдиги ечпей ецунун.
Калбаган сон ошол эр,
Кайгырып анык тушундум,
О балдар,
Тируулуктун тегунун...
Уйерленуп ал толкун,
Хаа куласа тагынан.
Кажашып азан чеккенден,
Хан болор эле жачыдан.
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Каржалын журген далай эл,
Кубакар эле абыдан.
Эскй'Ха.н тактан тушту дейт,
Качкан эл кайтып учту дейт,
О балда р,
Эл кервр эми багынан.
Эжелден берки салт экен,
Эл учун эрдин елмегу.
Маадайлашып, кармашкан,
Манастын кылган ернвгу.
Балбай деген бабанар,
Эр болчу чыккан келдегу.
Кармалып кетип Текестен,
Кажыбаган эрендин.
О балда р,
Кайгылуу болгон елгону.
Кан менен ээлейт турбайбы,
Пашаалар алтын тактысын.
Тартып алат турбайбы,
Элинин эркин бактысын.
Бекем сактайт турбайбы,
Берекенин ачкычын.
Сезет белем чынында,
Далайдын башын кемирген,
О балда р,
Алтын тактын калпысын.
Кандай элден болсо да,
Мундуунун тили бир болот,
Кучтуулердун алдыида,
Кунвну кылган тил болот.
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Кунвквр болсом кантейин,
Айтпасам дилге зил болот,
Азыркы кытай бийлигищ
Адам ойлоп чечпеген,
О балдар:
Тунбаган ылай кир болот.
Кандайча кылат билбеймин,
Бээжиндеги каныбыз.
Тунук болсо ал чйркин,
Тумчугат белек барыбыз.
Шацыяныи зордугун,
Билбесин кантип аныбыз.
Шацыя ту гул доргонун,
Колуида жур'ет суйрелуя,
О балдар,
Мусапыр бслгон жаныбыз,
Качпасак да силердей,
Кайраттуу эрлер бугулду.
Тил кайтарар чама жок,
Тилектин баары кубулду.
Д оргосу деле тебелеп,
Кишиден жасайт угунду,
Кунде й кийген адамды,
Куид© керуп каладан
О балдар:
Куйуттуу жаным туцулду,
Улук Доотай ©тк©нд@,
Тоголонбой нетебиз.
Ушул жерге б утке идей,
Меди нада мекебиз.

тактам.

Куцдв — жазаланган кш шншн мойнундагы
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Кулдук кылып жугунуп,
Жерге тиет чекебиз.
Д орго карман сабаса,
Туруп качпай эшекче,
Терт аяктап кетебиз.
Туруп качкан адамды,
Карман сабап келишет.
Тарптан калган теридей,
Туш-туш жакка керши ет,
Балак деген калагска,
Сан этивди жегизет.
Сапаты жок желдетти,
Салабаттуу кишидей,
О балдар,
Д орго—бегим дегизет.
Буга канкор каибаса,
Камчы менен чаптырат.
Тырмагынын тубуне,
Камыш ийне кактырат.
Карап турган улуктар,
Канагатка апгыгат.
Кансыктаган бечара,
Эси кетип калганда,
О балдар,
©нкей желдет каткырат.
Буга мооку канбаса,
Кунде салат башына.
Колу жетпейт карыптын,
Р1че тургак ашына.
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Суртул кой деп жалбарат,
Квзден аккан жашына.
Сирке толот кум болуп,
Чачы менен кашына.
Чыдабаска чара жок,
О балдар,
Чындан баскан ташына.
Экм тайкы эшиктен,
Куцде менен баталбайт.
Темир зоолу боюнда,
Отуралбайт жаталбайт.
Эцкейууг© эрки жок,
Белде темир, маталбайт.
Кубург© тушкен эмедей,
О рго тушуп далай эр,
О балдар,
Канат шилтеп качалбайт.
Ойлоп турсам балдарьш,
Ой тубуне жетпеймин.
Кум санаган мастандай,
Курган ойдон кетпеймин,
Кордук менен зордукту,
Керген сайын жектеймин.
Тузетууг© куч кайда,
Туру салкын ©кумд©н,
О балдар,
Тупсуз ойду беттеймин.
Бул сайраган сездорум,
Саламат, балдар силерге.
Санал айткан кебимдн,
Санадан алые жибербе.
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Чыдабайт окшойт адамзат,
Темирден салган чидерге.
Силерге тушкен козголоц,
Тушпейт деп кантип айтамын,
О балдар,
Тумчугуп жаткан бул элге.
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*

X III

ЖОЛДОГУ

АРГА

„Падыша тактыеыиан тушту кулап“,
Ушундай кучей берди узун кулак,
„Качкындар тууган жерге жетелик“ деп,
Ой тоодон келии жатты башын кура д.
Белгулеп баштык кылып сумбал кабын,
Моюнга арта салып куржундарын.
Бозоргон келин-кыздар бара жатат,
Сэз кылып келечекте тагдырларын.
Аттуулар бирин серии кенчулук жее,
Эшекчен толу и жатат, жок эмес тее.
Ороктой букурейген бир топ кемнир,
„Таякчан жетелушет: ехке-ехке“.
Чежедей кирбицдегеи майда балдар,
Эцшейген эчки сакал кексее чалдар.
Жонуна бирдемесии тацып алып,
Буларда бара жатат, ж ар га к чал бар.
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Жук боосун омуроого илип салып,
Жкгиттер тете жолго кирип алып.
Басышты калкамандаи тууган жерге,
Мойнунда балдар журет микип алып.
Жайдары жан азыгы, жандын мулку,
Кайгыкы ©теп кетер еткур турпу.
Адашпай злим мепен бирге журет,
Кажыбай касиеттуу кайран кулку.
Ый ыенен кулкуге ким берет кецеш!
Экее тек бул арада сейрек эмес.
Ж е ыйды, же кулкуиу кучтуу буйрук,
Токтотуп канбуугандай коём дебес.
Ущуншп аралашып кулку, кайгы,
Калын эл мекенине канат жайды.
Ар кимдин кенулунде арбын у.мут,
Кез-кезде таркап кетет зчен айры...
Табнйгат жер челмегуи тегеретти,
Тун менен кун алмашып эчен кетти.
Бир куну чектеп етуп кетеринде,
Эл укту коркунучтуу керёметти.
Бир качкын Караколго мурда келген,
Суйледу кергендерун тууган жердей.
„Падыша тактысынан тушкену чын,
Бирок да калар эмес качкан элден“.
Качкыидан жалгыз гаиа Тело мыкты,
Ал чиркин ушул кезде бетен чыкты.
Терентии Калпа деген Дур дегендер,
Азаптап качкындарды кайта сыкты.
Ш
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Жасаптыр карагайдан кандуу дарга,
Ууру дейт качкындарды киши сайга.
Кошушпайт, шыйкоо менек вкум кыльш,
влтуруп таштап коёт кемер жарга.
Бар эле уялашым эки бирдей,
Учеебуз келген элек муну билбей.
Инимди таш барацдап влтурушту,
Бейбаштар толуп кетти кара жиндей.
Агамды билбей калдым жокпу бар бы,
Булесу уч баш эле еткен жарды.
„©леек да жерге жетип елебуз деп,
Тун катып Балыкчыга келии калды“.
Качкындар келип жатат елуп жатат,
Тируусу^кербвгенду керуп жатат.
Коргобойжардам бербей качкындардыи,
Ачкадан елгендерун кемуп жатат/
Эски бий, болуштарга чатагы жок,
Ошолор талап жатат барынан шок.
Басмачы каракчылар еруп журет,
Унчукса качкындарга жумшалат ок.
Падыша тактысынан кеткен менен,
Таймашып дагы бузук жеткен белем.
Ким эле? Керенский падыша дейт,
Азыркы кордугуна жетдес чекем.
Билгеним, кергенум да ушул менин,
Бутумда арац турат корккон деним.
Бул бийлик жашай берсе жарык бербейт,.
Зэлептир чаян бийлик „кыргыз жерин“ ’
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Унчукпай эл тыцшады уккус кепти,
Б у т т у да качкын жигит жата кетти.
Муздак С03 „уу;‘ сыяктуу алдастатып,
' Чымыран эттен етуп сеекке жетти.
Чарчаган карт буркуттей кайран Мурат,
Карады жашЖ унушка мойиун бурап.
Бул элдин эш кылганы сенсиц балам,
Кецещ бер каржалган эл кандай кылат?“ .
- Сындырып кырсылдатып куурайларды,
Кайгылуу*калкка Жунуш кезун салды.
Кемшендеп ыйга кирген бкр кемпирди,
Берендин балбылдаган козу чалды.
Мария алда неге тура калып,
Олтурду Нуржан менен жакын барыги
Тагдырдын так ушундай салмагына,
Тацыркап Жунуш айтты айран калып:
„Кайгы шат ажырашпас эриш арка,
Турмуштун жолу тайгак кээде чалка к.
Энчиге коргошундай салмак тушсе,
Эркчил эл муцаябы буркеп калпак!
Болор иш болгонунча боло бермек,
Мезгилдуу кара туман кылсын эрмек.
Турмуштун кайда болсо салты го дейм,
Бир кезде таттуу бол мок, бирде кермек»
Тууган жер азыр бизгё нары экенго,
Терец кел бою бийик жар экенго.
Качкындын жолукканы жакшы жышаан,
Бул элдин кервр куну бар экенго,
8 -5 1 3
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Бул жерге жата берсек болбос пайда,
Жетишпес алган азык бир~эки—-айга.
Закымдап бышыкчылык кете электе,
Жан сактап туруш керек кызайларда\
Ар кимде аяныч бар, акыл шашты,
Ар кимдер пикир берип акылдаштьь
Акыры баскан жолду кайталоого,
Сездврун токорутуп макулдашты.
Гун кирди кундвгудей багып жанын,
Качкындар ©з ©зунч© керду камын.
Кергвнге келеквдвй элес берип,
Кобурап кайнатышты мытандарын.
Тор талаа жылдыз ©ндуу жалтылдады,
Белгисиз. Далай журек калтылдады;
Оттордон отко барып ошол туну,
Кыдырып Ж унуш журду, ал тынбады.
Ал билбейт келечектин айкын жолун,
Тушунет квнулунд© иштин жонун:
Тун болсо тацы да бар, куну да бар,
Келечек кулак уккус болот сонун.
„Сап алтын сабыр тубу деген анык,
Саргарса азап менен биздин калык.
Айтканы Алымкулдун алые эмес,
Эл жыргайт, дозок кундер артта кальш“.
Эл кеенун ушундайча Жунуш басат,
Ойлонот энги-децги иштен шашат,
Журект© куйг©н жалын жол табалбай,
Тымысын тагдыр менен макулдашат.
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Тан атты. Калын качкыя селдей болу гг,
Женешту артын карай жолго толуп.
Кытайдын кыжылдаган чёруулеру,
Мылтыктап жолун тосту чекти коруи.
Далайга ©жерлонуп бурбай бетти,
Качкындар кайрылбастае басты чекти.
Кетеруп карт энесин бара жаткан,
Бир жигит тентек окко учуп кетти.
Токтобой ззликкеи эл ожорленду,
Черуулвр карашкан ж ок вцдуу женду.
Жапандын „шалпац кулак“ мылтыгынан,
Жайрашты элим байкуш эриксиз квнду.
Ушундай алды дециз, аркасы жар,
Элиме жер керунду ийинден тар,
Айласыз чек арага туруп калды,
Баскансыц эл журогун тубелук кар.
Ар жакта бер жагы да болду чептей,
Эл турду Ч0 ОТ суудай, агьш кетпей.
Байкуш эл ушул жерден бутвбу дейт,
Ар кимдин кенулунен кайгы кетпей.
Жел менен жеткен ©вдуу узун кулак,
Ар куну кучвп ж атты башын курап.
Жалганын, чынын эч ким ажырагпайт,
Таттуу ой, кээде кулан, кээде турат.
Бардыгы баякыдай кордук керген,
А р куну качкын келет Ысык-Колдон.
„Ташкенде Коропаткия деген бар дейт,
Каргышты.качкындарга жалгыз болгвн“.
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Бар дешет дагы-дагы тол гон ул-ук,
Бийлейт дейт Жети сууну уйдвн ту рун,
Качкынды жактай турган кишилерди.
Аташат; большевик—деп бетен тунук.
Маскееде согуш болуп жатат дешет,
Кызылдар кыя натты атат дешет.
Ээрчиткен элдин кебун Ленин баатыр,
Жыргалдын урендерун чачат дешет.
Ким билсин барып келген бир киши жок,
Кыйналды уркквн койдой кыргыз бирок:
Тугенупкай биревнун азыктары,
Жортуулга чыккан менен болбоду ток...
Кез эле мунарыктуу зрте бешим,
Кун тутзу ойлой берип тавпай чечим.
Бир куну Марияга айтты Жунуш:
„ Ким билет жакшылыктын эрте кечин ?
Кошулдук кыйын кунд© Мария жан,
вмурдеш ©твбузбу, ким билет тац?
Жан сактап биз езубуз кетер элек,
Айласы квпчулуктун кылдыго мац...
Квп менен бардык ишти кврген артык:
0лсэк да эл ичинде елген артык,
взубуз далбасалап жол таппасак,
Кандай куч бул дозоктон калат тартып?
Кетти го ач жылацач элдин жайы,
Бул жерден кырып кетер кыштын айы.
Эритер кандай сырдуу казанац бар,
»Кантмекчи мындан ары элдин жайы?“,
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Жылмайды алда неге Мария жаш,
Азыраак кетерулду иймейген каш.
Мен сенден эчак кенеш куте берип,
Болбоду ишенбейт деп ичкеним аш.
Мен билем Расийде болгон алды,
Баратат катуу куреш, байга жарды.
Белсенип бийлик учун зор майданда,
Аяшпай тегуп жатат кызыл канды.
Ойлосом атам айткан кезек келди,
Кепчулук эркиндикке канат керди.
Кулатып падышаны жаны екумет,
'Тепе-тен керет деген бардык элди.
Тушквну падышанын болгондо чын,
Кандайча качкындардан арылбайт мун
Жаралган жаны екумет кантип айтсын,
„Кордукка мойнунду тоз квзунду ж ум '.
Менде -бар мына мындай дурус кенеш,
Билгендер ал оюмду буруш дебес.
Кааласан жерге мурда мен барайын,
Сабатсыз кылчагы бар кыргыз эмес.
Орусча дыйкан кыздай кйййнип алам ,
Кааласам кайда болсо кенен барам,
©кумет езгергену анык болсо,
Толуктап эл жайынан кабар салам.
Айда жок, мен ойлосом мындан башка,
Эл чирквн агар болду теккен жашка.
там да эркиндик деп елген эле,
Барайын .елеем мейлн гулдей жащта .
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Жасаптыр карагайдан кандуу дарга,
Ууру дейт качкындарды киши санга.
Кошушпайт, шыйкоо менен ©кум кылып,
0лтуруп таштап коёт кемер жарга.
Бар эле уялашым эки бирдей,
Учвебуз келген элек муну билбей.
Инимди таш барацдап ©лтурушту,
Бейбаштар толуп кетти кара жиндей.
Агамды билбей калдым жокпу бар бы,
Булесу уч баш эле ©тк©н жарды.
„0лс©к да жерге жетип ©л©буз деп,
Тун катып Балыкчыга келии калды“.
Качкындар келип жатат ©луп жатат,
Тируусу К0 рбег©нду керуп жатат.
Коргобойжардам бербей качкындардын,
Ачкадан ©лгендерун кемуп жатат.
Эски бий, болуштарга чатагы жок,
Ошолор талап жатат барынан шок.
Басмачы каракчылар ©руп журет,
Унчукса качкындарга жумшалат ок.
Падыша тактысынан кеткеи менен,
Таймашып дагы бузу к жеткен белем.
Ким эле? Керенский падыша дейт,
Азыркы кордугуна жетпес чекем.
Билгеним, к©рг©нум да утлул менин,
Бутумда арап турат корккон деним.
Бул бийлик жашай берсе жарык бербейт,
Зэлептир чаян бийлик „кыргьзз жерин“.
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Унчукпай эл тыншады уккус кепти,
Бутту да качкын жигят жата кетти.
Муздак ces „уу“ сыяктуу алдастатын,
' Чымыраи эттен ©туп сввкке жетти.
Чарчаган карт буркуттвй кайран Мурат,
Карады жашЖ унушка мойнун бурап.
" Бул элдик эш кылганы се нс-ии балам,
Кецещ бер каржалган эл кандай кылат?“ ,.
'

Сындырып кырсылдатып куурайларды,
Кайгылуу =калкка Жунуш кезун салды.
Кемшендеп ыйга кирген бкр кемпирди,
Берендин балбылдаган кезу чалды.
Мария алда неге тура калып,
Олгурду Нуржан менен жакын оарып,.
Тагдырдын так ушундай салмагына,
Тацыркап Жунуш айтты айран калып:
„Кайгы шат ажырашпас эриш арка,
Турмуштун жолу тайгак кээде чалка к,
Энчиге коргошундай салмак тушсв,
Эркчил эл муцаябы бурквп калпак!
Болор иш болгонунча боло бермек,
Мезгилдуу кара туман кылсын эрмек.
Турмуштун кайда болсо салты го дейм,
Бир кезде таттуу болмок, бирде кермек\
Тууган жер азыр бизге нары экенго,
Терен кел бою бийик жар экенго,
Качкыядын жолуккавы жакшы жышаан,
Бул элднн керер куну бар экенго,
8 -5 1 3
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Бул жерге жата берсек болбос пайда,
Жетишпес алган азык бир-эки—айга.
Закымдап бышыкчылык кете электе,
Жан сактап туруш керек кызайларда“.
Ар кимде аяныч бар, акыл шашты,
Ар кимдер пикир берип акылдашты,
Акыры баскан жолду кайталоого,
Свздорун токорутуп макулдашты.
'Гун кирди кундегудей багып жанын,
Кач(кындар ез езунчв керду камни.
Кергенге к©л©к©двй элес берип,
Кобурап кайнатышты мытандарык.
Т ор талаа жылдыз ©ндуу жалтылдады,
Белгисиз. Да лай журек калтылдады;
Оттордон отко барып ошол туну,
Кыдырып Жуиуш журду, ал тынбады.
Ал билбейт келечектин айкын жолун,
Тушунот квцулунд© иштин жояун:
Тун болсо таны да бар, куну да бар,
Келечек кулак уккус болот сонун.
„Сап алтын сабыр тубу деген арык,
Саргарса азап менен биздин калык.
Айтканы Алымкулдун алые эмес,
Эл жыргайт, дозоккундер артта калып“,
Эл кеенун ушундайча Жунуш басат,
Ойлонот эдги-дедги нштен щадит.
Журокте куйгэн жалын жол табалбай,
Гымысын тагдыр менен макулдашат.
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Тан атты. Калын качкын селдей болуп,
Женешту артын карай жолго толуп.
Кытайдын кыжылдаган черуулеру,
Мылтыктап жолун тосту чекти корун.
Далайга ежерлонуп бурбай бетти,
Качкындар кайрылбастан басты чекти.
Кетеруп карт энесин бара жаткан,
Бир жигит тентек окко учуп кетти.
Токтобой ээликкен эл вжорленду,
Черуулвр карашкан ж ок ецдуу женду.
Жапандын „шалпан кулак“ мылтыгынан,
Жайрашты элим байкуш эриксиз квнду.
Ушундай алды дениз, аркасы жар,
Элиме жер корунду ийинден тар,
Айласыз чек арага туруп калды,
Баскансын эл журегун тубелук кар.
Ар жакта бер жагы да болду чептей,
Эл турду Ч00 Т суудай, агып кетпей.
Байкуш эл ушул жерден бутобу дейт,
Ар кимдин конулунен кайгы кегпей.
Жел менен жеткен ечдуу узун кулак,
Ар куну кучоп жатты башын курап.
Жалганын, чынын эч ким ажырагпайт,
Таттуу ой, кээде кулан, кээде турат.
Бардыгы баякыдай кордук керген,
Ар куну качкын келет Ысык-Колдон.
Дашкенде Коропаткин деген бар дейт,
Каргышты.качкындарга жалгыз болгон“.
И5
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Б ар дешет дагы-дагы толгон улук,
Бийлейт дейт Жети сууну уйден ту рун,

Качкынды жактай турган кишилерди/
Аташат: большевик—деп бетен тунук.
Маскеед© согуш болуп жатат дешет,
Кызылдар кыя натты атат дешет.
Ээрчиткен элдин кебун Ленин баатыр,
Жыргалдын урендерун чачат дешет.
Ким билеии барып келген бир киши жок,
Кыйналды урккен койдой кыргыз бирок.
Тугенупкай биреенун азыктары,
Жортуулга чыккан менен болбоду ток...
Кез эле мунарыктуу зрте бешим,
Кун ту'ву ойлой берип таппай чечим.
Бир куну Марияга айтты Жунуш:
„Ким билет жакшылыктын эрте кечин?
Кошулдук кыйын кунде Мария жан,
Омурдеш ©тебузбу, ким билет тан?
Жан сактап биз ©зубуз кетер элек,
Айласы кепчулуктун кылдыго мац...
Кеп менен бардык ишти кврген артык,
0лсэк да эл ичинде ©лген артык.'
0зубуз далбасалап жол таппасак,
Кандай куч бул дозоктон ка лат тартып ?
Кетти го ач жылацач элдин жайы,
Бул жерден кырып кетер кыштын айы,
Эритер кандай сырдуу казанац бар,
,Кантмекчи мындан ары элдин жайы?“,
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Жылмайды алда неге Мария ж а ш ,
А зы р аа к кетерулду иймейген ка ш .
Мен сёнден эчак кенеш куте берип,
Болбоду ишенбейт деп ичкеним аш .
Мен билем Расийде болгон алды,
Баратат катуу курвш, байга жарды.
Белсенип бийлик учун зор майданда,
Аяшпай твгуп жатат кызыл канды.
Ойлосом атам айткан кезек келди,
Кепчулук эркиндикке канат керди.
Кулатып падышаны жацы окумвт,
Тепе-тен керет деген бардык элди.
Тушквну падышанын болгондо чын,
Кандайча качкындардан арылбайт мун ^
. Жаралган жацы вкумвт кантип айтсын,
„Кордукка мойнунду тозкезунду жу&г.
Менде .бар мына мындай дуру с кенеш,
Билгендер ал оюмду буруш дебес.
Кааласац жерге мурда мен барайын,
Сабатсыз кылчагы бар кыргыз эмес.
Орусча дыйкан кыздай кййинип алам,
Кааласам кайда болсо кенен барам,
©кумет езгергену анык болсо,
Толуктап эл жайынан кабар салам.
А'йла жок, мен ойлосом мындан башка,
Эл чиркин агар болду токквн жашка.
т т ам да зркиндик деп елген эле,
Барайын елсвм мейли гулдей жашта .
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Бул сезу Мариянын туп-туз жаадай,
Жунуштун журег\н© тийди таамай,
„Салмактуу“, бирок башка айла жокко,
Кантейин баргын деди жибек саамай.
Жалжылдап Марияны кыйбагансьш,
Муцайьш, колкосуна батырды мык.
Эриксизден тубелукк© белунгендей,
Козун© Мариянын жаш толду жык.
Ойлонуп бир аз туруп айтты Жунуш:
Менде бар акылына кошор сунуш.
Токону сага кошуп жиберейин.
Табылат экеец© тек туркун жумуш.
Ушундай жубайлаштар кылып коолду,
Мария билмек болду досту, жоону.
Эртеси кун шыкаалап к©рунг©нч©,
Мария Токо менен кыркты тоону.
Копчулук эл оозунда элек барбы,
Суйлвшту калпты, чынды, жокгу барды:
„Алдады солдат алы'п кайта келип,
Тег©т деп бири суйлвйт кызыл канды“.
„Ж ок деди кай биреелер жалган анык,
И ш к^лып куткардыго жалгыз жанын“,
„Мейли дейт дагы бирв© аярым жок,
К©т©р©м башка туше© жолукканын“.
Бири айтат Токо байкуш ©лет ко деп,
Бири айтат эл жакшылык керет го деп,
Ким билсин келечегин турмуш айтар/
Кучеду алысындап ар турдуу кен.
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Керууге зар болушуп турган жерди, .
. Калын эл суу сепкендей ичиркенди.
* Ж е четте, же мекендин койнунда эмёс.
Кадактай калтылдащка туура келди.
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XîV
M У P ATTы H Ж O M О Г У
Ж аш оого кимда болсо шашыи дегдеп,
Кундузу тамак издеит кургап тердеп.
Чукулап, чеп тамырын жешкен болуп,
Тунунде; бирин бири беря келдеп.
Чогулуп карт Муратты ортого альт,
„Абаке, болгун дешет эитеп-эрмек“.
Ачкалар, ток кишидей кайдан болсун,
Ар кимдин жолу тан гак, ою кермек.
Антее да, кары Мурат жомок айтат,
Алдантьш сулуу созге колун сермеп.
Ар качан азап менен, мундан баштагт,
Аягын жыргал менен бутет тендеп.
Далайдын жараланган журвктэрун,
Акырын алакеытып кетет эмден,
Ошондо; ачкаларга азык болгон,
Мураттын бир жомогу мыидай делмек:
Жан азыгын жалгыз взу кетвруп,
Сырын чечип бийлегенсип дуйиону.
яДостук, суйуу, ажал“ деген жомогу л,
Мурат— кары качкындарга суйлвду.
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Сан жетпеген малы бар,
С аран бирее болуптур.
Алтын, кумуш, каухары.
Сай ташындай толуптур.
Карган кезде баласыз,
Куу баш атка конуптур.
Бала сурап тенирден,
Ай ааламды кезиптир.
Санаа тартып сабыркап,
Сансыз малдан кечиптир.
Тунебеген мазар жок,
Тируулуктен безиптир.

^

Жылдардын бир жылында,
Айлардын бир айында,
Кундврдун бир кунунде,
Жайлардып бир жайында,
Таргыл мышык туруптур,
Жалгыз чьшкан кайыцда.
Вети башын жаланып,
Ал мышыкка, тил кирди.
Суйлвгену керемет,
Ким экенин ким билди.
Кемпнр, чалга бурулуп,
Сонун кабар билдирди.
„Сан жетпеген малый бар,
Санжыргалуу Карындай *.
Бала береем багареын,
Тоого, ташка жалынбай,
Берер белец жаныцды,
• Балан учуй тарылбай!“.
К а р ы н — ж о м октогу ченемснз С а р а и — бай
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„Макулмун—дейт Карьгобай“,
I ацыркабай кубанып.

Булум кийген байбиче
Чочубасган кубарып.
„Балам учун, кааласан.
Жардан елем куланыл“.
Авда мышык кайывды,
Солкулдатты куцгуреп.
Ж ер силкинип токтолду^
Бузулгаядай дуцгуреп. Гаргыл мышык суйледу.
Чарчагандай улдуреп:
„Сынад бердимбир бала.
Ж акты багыд алгыла.
Убадацар чын болсо,
уйуцерге баргыла.
Жал гаи болсо сезудер,
Кыйындыкта тангыла!“,
Кемпир чалдын тялеги,
Каалагандай чечилди. 7
Кексеп жургон байбиче
Жуктуу кунун кечирди.
Жыл айланып еткенде,
Эркек тереп эсирди.
Тойго келдей чык кыл:.;
3 00 сыяктуу от берди.
Кудайы дел кеп малды,
Керунгенге тек берди.
Жылды жылдар кубалап
Жылма кундер еткерду..
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Жигит балду жалгызы
Келишнмдуу керилген.
Суйлегенде тйлинен,
Кып-кызыл гул себилген,
Ардактаган атасы,
Уй жасатты темирден.
Кайда журс© баккандай,,
Жигит берди жанына.
Алтын, кумуш аябай,
-Жакын кылды ханына.
Кир болот деп этегин*
Каратпады малына.
Кунд© келип уч убак,
Атасы да жалынат.
Тундо келип уч убак,
Энеси да кагылат.
Кун-туну но алты у лак,.
Садагасы чабылат.
Эртен менен турганда,
Кара торпок кескилейт.
Дубаналар ар куну,
Аньш киймин чечкилейт.
Кунде ту ткан буюмун,
Кундэ таштайт эски дейт.
Качан болсо баланын,
'Гулпар болду мннгени.
Кайда журс© кырк жигит.
Туйгундарын тирдеди.
Той, тамаша барганы,
Кайгырганды билбеди.
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Чал, ушунтип токтой калган кезинде,
Ананчы?—деп олтургандар сурадьь
Арык жузун сылап туруп карыя,
Жомогунун аяк жагын улады.
Жылдардьш бир жылында,
Айлардын бир айында.
Кундердун бир к уну ндо,
Жайлардын бир' жайында.
Ж ар тубуне жаралган,
Колеквлуу кайыцда.
Бозой жатып туш корду,
Керер кезге илинбей,
Улпулдегвв ж ел келди.
Ж е л кете р ген эмедей,
Жылып жашыл бел келди.
Шыбырашьш бурлеру,
Кумущ кайыи термелди.
Кектен жерге куюлуп,
Токой менен сел келди.
Кун,гуренген арбактар,
Чер аралаш жургеисуйт.
Эрмех кылып чогулуп,
Кыяк тартьш кулгонсуйт.
Асмандагы булутту,
Ойноп бкрео жургенсуйт.
0 шфл т зл е коркунуч,
-Дабыш чыгып ургенсуйт.
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Ойгонбостон жаш жигит,
Туш ичиндей ойлонду.
Ойлонду да тушунде,
Кадимкидей ойгонду.
Оолак эмес бир кайым.
Канга боёп койгонбу?
Шыпшагандай жылацач,
Ким тушунет ойронду!
Кочкул тарткаи кайыадын,
Касиетик ким билди.
Бутак бутуп,гул жайнад,
Кадимкидей тил кирди.
Уктап жаткан уланга.
Укму ш та рды билди рдк.
Гул кызарып чайпалып,
Токтой калды аккан суу,
Чылк кумуштей жаркылдэп,.
Кетерулду чыккан буу.
Бул суйледу жигитке:
„Сууну тикте бетти ж уу.,
Тубвлукке жутасыи,
Тугенбеген tarry у у у ".
Жигит чочуп ойгон со,
Туштегусу ецунде.
Квзун ачты жап-жалгы
Гулдун сезу квнулде.
Ууну тиктеп кол суяду,
„Кайдамын— деп енумде.
Денем балкып баратат,
Чыкпаса зкен тегунгв*.
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Тиктегенде терец су у,
Кайнагандай керунду.
Миц жаянды бир кылга н,
Байлагандай керунду.
Барын кошуп бир жылаи,
Айдагандай керунду.
Байкал кулуп бир пери,
Жайнагандай керунду.
Жигит кезун алалбай,
Карап калды мелтирел.
Жаяндарды жылан ж е п ,
Кете берди теитиреп.
Терецдеги сулуу кыз,
Толкун менен серпилет..
Серпилет да кол жаят,
„Жигит, кецул берчи" деп.
Мындай укмуш сулууну,
Керген эмес элинен.
Уккан эмес мындайды,
Жомокчунун кебииен.
Жумуртканын агындай,
Квз тайгылат деиинен.
Бозуя келген кыз бекен,
Периштенин элинен.
Тунук сууда тундей чач,
Тал-талынан чачылат.
Кездун ысык вурлары.
Суу жылытат чачырап.
Балдак уруп жылмайса,
Суу жарылып ачылат.
Чыдабастан жаш улан,
Кийми менен качырат.
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Тез бурулуп сулуу кыз:
„Токто жигит токтогун,
Мени суудан таппайсыц,
Ж ер бетинен жоктогун.
Сени керуп тушумдон,
Жети жылдай жоктодум.
Тушу л кетип толкун га, "
Мага канжар сокпогун.
Мындан ары ©зумде,
Сенден башка жаным жок.
Мындан ары ©зуцдв,
Менсиз сенин та цыц жок.
Мындан ары денемде,
Сенден башка каным жок.
Мындан ары журвкт©,
Сенден башка жалын жок.
Кырк кунчулук жолдомун,
Кырк жыл сени кутврмун.
Сен кырк жылда келбесен,
Кыроо болуп бутермун.
Кылчак-кылчак каранып.
Кыйноо тартып втермун.
Менде мээриц бар болсо,
Миц гозокту котергун!
Журегумсуц тыцшап кал,
Су уда дагы эмесмин.
Кумуш болуп созулган,
Бууда дагы эмесмин,
Каркылдашып бел ашкан,
Кууда дагы эмесмин.
Ашык болуп жузд©шк©н,
Алые дагы эмесмин.
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Е'алдак уруп изимден,
Чарчабасы н билегин.

Суудан чыкпай кес журупг
Муздабасын журвгуц.
Кун нуруна киринип,
Ай нуруна тунегун.
„Алдабаймын, аман кел,
Сенде калды журвгум“.
Кун бурквлуп чагылган,
Учуп ©тту жаркырап.
Тунуп жаткан те рак су у,
Алдастады шаркырап.
Созулган кыз шар менен,
Алыстады жалтырап.
Созгон бойдон колдорун.
Жигит калды калтырап.
3
Чал акырын токтоткондо жомогун,
Дагы бирее: „Анаичы?“ дея су рады.
Кек сакалын колу менен кармалап
Кары дагы кадимкидей курады.
Темир уйден ал туну,
Жигит дагы туш кврду.
Арман менен жол тозгон,
Аппак гулдэм кыз карду,Тан атканча зар санаа,
Кайгы менен .езгврду.
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Kep© Koion атасы,
Садагасын чаптырды.
Kepe коюп энеси,
Казынасын чачтырды.
Бакшы, бубу жыйнатьш,
Чыпчаи бир ай бактырды,.
Бакканынан пайда жок,
Тилсиз жатты ушкуруп.
Кез илилип кеткенде,
Чочуп турат туш керуп,
Кундердун бир кунунде,
Тил кайырды куч кирип:
„Суйгенунер чын болсо,
Тёмир уйден кетейин.
Аппак гулдей кыз керуп,
Арзып калдым жетейин,
Тагдыр айлап таппасам,
Арман менен ©тейун.
Ансыз кунум кун эмес,
Кеп жашабай ©лврмун.
Кечу лум© кир тол у и,
Кездун ж а тын тегермуи,
Муцкур болуп кайёыдан,
М уч дайрага чегермун.
Тируу калсын десенер,
Тулпарымды бергиле.
Тогуз кунде елбесем,
Ушул жерден кергулв.
Ардактаган ата-энем,
Айтканыма кенгулв.
1 -5 1 3
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Албасанар т-илймдн,
Кугун кечтен калбаймын.

Б яо чай кайнам кечиксем,
Кучум кетет, барбаймыч.
Кыяматта силерге
Кылчайбаетан каргаймьш-

Азыр турам тешвктэн.
Жаткырбасын каиталаа.
Ким жаткырса тешекке.
Кайгы м енен чайпал^ ‘

ушул жерден козголбой,
© л угум д у к аитарат.

Эртен менен сеогумду,
К©м0 сунер жабылын.
Аоанардан кеткенде,
Кайта келбейм ж ан ы рь ш .
© к у н б е ст е н б а р ь щ а р ,
Айткылачы камы ны пе .

©ну кетип жнгиттин,
Т илден калы п барат т ы .
Карап т у рг ан ад ам д ар
Ж у р е к т е р у н канатты,
Канатты д а кайрылып,

Ата энесин каратты.

Алдастаган атасы: ^
яКаалаганыи кылсын де
Эншендеген энеск::
Т у о с у н эми тьшсын

ден .
Чарк айланган бакш^ а^ йт
д ач п ас бекен ырсын Д ^т .
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Ж йгит туруп ордунан,
I амылжыды кубаныи,
Ата-энеси озондоп,
Эси кетти кубарып,
Бир жигити тулпарды,
Гокуп келди суранын.
Аттанарда баласы,
Эне байкуш боздоду,
Кардай чачын жулмалап,
Кайгыларьш козгоду:
„Кайып болдуц балам“ дея,
Ьарар жолун тозбоду.
Бата берип атасы,
Жаратканга жалынды:
„Эсен сактап баламды
Алгын бардык малымды“.
Кемпир ыйлап: „мал курсун
Алсын деди жанымды“.
Анда жигит аттана:
„Алган батам ката экен.
¥мут менен аттансам,
Ушунтеби атакем.
Уйде с©9гум жаткандай,
Озочдойсуц апакем!
Аман болсо ак тулпар,
Качырганга 'жетермшт.
Ажал мени кууса да,
Жеткирбестен кетермин.
Аншгыма жетпесем,
Адам эмес, сетермин.
131

www.bizdin.kg

Кыок кунчулук кыйын жол,.
Жети к\нде басармын.
£ , л7т менен жарышып
селкиме шашармын.
Кеетп алып жарымды,
КенулумДУ ачармын.
Атам энем курбулар,

S

S

. Ä

Чамынганча келермин .
Жигит сезун бутуруп;
. Атка камчы басканда
Жал куйругу созулУП,
Тулпар учту асмаша,
Ак тулпардын туягы,
Канат болду асманда.
4
ттлгп т/япа гав да Жаи-жагын,

Чал ™ кт°лУП к*Р»г ы. деп Сураду.
Ак чач кем” **Р' дштарын жазылтып,

уюлгугаи сур булут.
Темен калды сагалап.
. Улам ерге зргитип,
Зыркыратты сабалап.
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Кебук чыгып тулпардан,
Жамгырдай тер тамчылап,
Кун. нуруна бэленуп,
Купдуз журду камчылап,
Теминишет жылдыздар,
Бирдемеси барчылап.
Тизгин гартып бурулбай,
Ж уре берди жаш бала.
Бир кезекте керунду,
Арсакталган таш гана.
Бир жеринде тунт токой,
Арбын змее аз гана.
Калын^токой кез-кезде,
Эксегендей байкалат.
Жогун издеп бир дыбыш,
Кексегбндей байкалат.
Жиндср ойноп жаткансып,
, Чацдап токой чайкалат.
Кээде жым-жырт, кээде чуу,
Албан-албан тамаша.
Бир жыгачтып башында,
Дуйум куш бар караса,
Туркун сонун уh менен,
Сайрап жатат жзнаша. .
Башкалардан уч эсе,
Бийик турат- менсинип.
Башкаларга кун бербей,
Келокелейт эрсинип,
Бул дуйненун барысы,
Так ошого жерсинин.
İзз

*
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Арасында токойдун,
Сынганы да жок эмес,
Думур болуп тубелук,
Тынганы да жок эмес,
Балатылап жайылгак,
Чындары да жок эмес.
Шыпшагандай серейип,.
Куураганы дагы бар.
Каштай туну к булакка,
Суулаганы дагы бар.
Мен менсинген даракты
Туураганы дагы бар.
Мемелеру салбыран,
Жугунгену дагы бар.
Эсеп жеткис жемиштер,.
Кубулгену дагы бар.
Кетере албай мемесук,
Бугулгену дагы бар.
Жардан жарга урулуп,
Аккандар да керунет.
Каршы-терши солдоюп,
Жаткандар да керунет,
Тамырлары суурулуп,
Каткандар да керунет.
Муну керуп жолоочу,
Тиктеп калды танданды,
Байкагансып зор дарак,
Экиленип шанданды.
Эргип боюн кетеруп,
Дагы ecöM деп камданды,.
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Кыл чокусу асманга,
Тийгенивдей туюлду.
Жазганат деп ойлоду,
Келе жаткан куюнду.
Желдин алды токойго
Жетелекте туюлду/
Куюн токсон толгонуп,
Окторулду бугулуп.
Шуудурашып токойлор,
Батын ийди жугунуп.
Мен-менсинген даракка,
Жетип келди жугуруп,
Токтоно албай ал дарак,
Шагын жыйнап куурулду,
Бурчектеру дирилдеп,
Кабыктары туурулду.
Аркы-терки чайпалып,
Тубу мелен суурулду,
Сайрап турган кущтары,
Канаттарын кагынып,
Унун баспай ырдашты.
К@п токойго жабылып,
З о р дарактын денесин,
Суу суйреду чамынып.
Муну кврун жолоочу,
Айран калып токтоду.
Жыйнап алып канатын,
Тулпардагы оттоду,
Курбалдашын жаш жигит?
Кыял менен жоктоду..,
VU

www.bizdin.kg

Канча т-урду'ал жерде.
Эч ким аны билбеди.
Кезден мончок жаш агып,
Байкуш журек зилдеди.
Ким экейии ким билсин,
„Кайдан келдин. ким!?“ деди.
Жалт карады жолоочу,
Жандап келген киши жок,
Эрбендеген келеке,
Келет, кетет изи жок.
Суйлеп коёт кыргызча,
Алек бол гон мши жок.
Денеси бар жылацач,
Колдо чарчы чупурек.
Анда-санда каткырып,
Куцгуренуа тукурет.
Какырынып серецдеп*
Кайта келет ух куулеп:
„Ким болосуК тируу Жан,
Жалгыз кайда барасын?
Издегепин эмине,
Кайдан журген баласьщ?
Ж е бийлеген жансьщбы,
Аёман жердин арасын“?
Жигит жайын суйледу,
Ашыквастан аявдап.
Нурдай туяук сулуу.га,
Ашыктыгьш баяндап,
К©леквг© суйледу,
Бир суроосун даярдап:
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„взун КИМСИн К0Л0К0,
Эрме чвлдв журесуц.
Адамсынбы акыйкат,
Ким дегенге булесун?
Карысыцбы, жашсыцбы ?
Кай себептен кулесуц?.
Кетип келйП' эрбендеп,
Ал. келеке суйлоду:
„Адам злем арбакмын,
Менда кергем дуйнену.
Ж урок менен жашаса,
Болот тура суйгену.
Кырк кунчулук КЫЙЫН Ж0Л,
Суйгонум© баргамын.
/Каш баладай эркелеп,
Кубанчына кайгамын.
Кунд© керуп журууг©,
Ж уз аарчыс'ын алгамын.
Баратканда жарыма,
Кунум буткен кези экен.
Кула минген куу баш чал,
Так ажалдын езу экен.
Алам деди жаныцды,
Айткан сезу сез экен.
Мал берем, деп жалындым,
Малдын барын албады.
Алтын ал деп ыйладым,
Албаймын—-деп кармады.
Жарым учун жабыг-ып,
Сулдврум да калбады.
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„Жалгыз элем жаш элем,
Журек мени суйрвду.
Тутуну жок жалындайт,
К©зге тушпейт куйгвну,
Арман менеи баратам,
Артка таштап дуйнвну,
Уруксат бер беш кунге,
Бир суйейун жарымды,
Бир кучактап басайын,
Ж ур©кт©гу жалынды.
Кайта келип берейин,
Ала турган жанынды“.
Макул кврду шум а ж ал;.
Ичте калды арманым.
Ж ар узатты жаш тегу и.,
„Кеп кечигип калбагын,
Тун кузвтуп куйэрмун,
Тез K&’ie кер ардагым.
Ыйлаганда жашымды,
Суртуп журген жоолугум,
Сагынганда жыттай жур,
Суйгвнуедун жоолугун,
Сымбатыцды кврбвсом,
Сыйкы тартат соолугум“.
Муцун угуп кучактап,
Кайта жолго салгамын.
Кутуп турган ажалга,
Куйут менен баргамын,
Жарыма сыр айтпастан,
Ушул жерде калгамын.
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Меи келен© чарчабас
Арбагымын дененин.
Магдырашбай жар менен,
Моокун баспай энении,
Ойд© темен вткендеи,
Кабар сурай келемин.’
Аягандан жарыма,
Айтбагамьш сырымды.
Ушул жерден еткердум,
Эки тогуз кылымды.
вкунучтен кулвмун.
Айтпаганга чынымды,
Жарым качан келет дел,
Кунде кутуп журемун.
Ж ер алдында жатсам да,
Жалын бойдон журвгум.
Жалгыз бейит тетиги,
Ошол менин тунегум?“.
Муну тыцшап жолоочу,
Терец ойго кетиптир.
Меми ретип ал кыял,
1ущ кергезуп етултур,
Чочуп кетип ойгонсо/
Суйгвнуне жетиптир.

5
Чал токтолуп сылаганда муру тун
„Совуцуз деп шишик киши суоады
Унун тузвп, какырынып алды да
Ашыкпастан мунайгансып курадьг.
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Билнн ( еди тундердун,
Кандай болуп еткену.
Сезйлбеди кундердун,
Кайра тунг© жеткени.
Магдырашкан ашыктар,
Бир биринен кетпеди.
Коркуу барбы дуйк0д9,
Ойлобой да карабай,
Эркелетет бир-бирин,
Эне менен баладай.
Жавым, жарым дегенден,
Эч кимйси жадабай.
Балбылдаган кездару,
Жашыi андай коюлул.
Журектегу му идapu,
Кардай эрип жоюлуп.
Сатып албасбактынын,
Татыгына тоюнуп.
Бала па нда й тал пынып,
Журектеру оиноду.
Канчалык дел жыргалды,
Улам сулуу ойлоду.
Саран карав емурге,
МухабОатка тойбоду.
Чумуп кеткек жыргалдан,
Эч кимиси кайталбай.
Назвк, чебер ун-менен,
Тили жетвп айталбай.
Мукектанды жаш -сулуу,
Бкр суроодон кайталбай.
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„Айтчы деди—селкиге,
Бар окшоду тилегин.
Журегуцдун шыбырын,
Тыцшап турат журегум,
Эмне издейт кецулун,
Эмне кутет журёгун?“.
Кыз кучактап жалбарып,
„Билгим келет сырьщды;
Билгенинди, кергенду,
©нуп, 9СК0Н чынынды, .
Уктунбу экен балчыдай,
©ле тур га и жылывды?
Кыяматтык кыйышпас,
Доступ барбы курбалдащ?Менден башка антташкаи?
Отун барбы жыргалдаш.
Жыргал му ну аралаш,
Чын ашыктан сыр калбас*,.
Бал^ кезден ойлонгон,
О юн жигит суйледу.
Тан тамаша коп керген*
Тоюн жигит суйледу.
Эсеп жеткис кара мал,
Коюн жигит суйледу.
Айдай жарын Керсетквн,
Тушун суйлеп еткерду.
Жолдо керуп танданга»,
И шин суйлеп еткерду.
Тендеши жок суйууяун,.
Кучун суйлеп еткерду,
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Алтын менен тойдурган,
Айтьш берди миц досуи.
Журек менен келишкен,
Суйлеп койду бирдосун:
„Акыреттнк дешкеним,
Артты жалгыз бир доеум“.
„Дурус—деди сулуу кыз,
Сенин жолдо кергенун.
Керсетуптур жараткан,
Жашагандар ернегун,
Карапайым, досчулук
Суйгенуче челдегун!
У лук болсоч кичик бол,
Сенден эч ким талашпайт.
Жакшы болсоч жатык бол,
Чындык сенден адашпайт.
Карапайым, калыс бол,
Сени темен еачантайт.
Кергенучдуч барысы,
Келекесу турмуштуе,
Кейреч болсоч менсинген,
Анык башы кылмыштып.
Мемелеген дарактай,
Мээримн бол кыргыздын.
Тагдыр ушул качтейин,
Азыр менден кетерсиц.
Куш учпаган челдерден,
Куюн болуп етерсуч.
Аман болсоч кайрадан,
Сагындырбай жетерснн.
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Ала булут барында,
Малый менен мактанба.
Ажал каррыш барында,
Жаны« менен мактанба.
Тушунбесе суйгенун,
Жарыи менен мактанба.
©мур учун, эрк учун.
Мал кезуне караба.
Суйген учун, дос учун,
Жан кезун© караба,
Алтын такта турат деп,
Хан кезуне караба.
Ажал кылыч сунса да,
Айтканындан качпагын.
Суйгенунэ» досуна,
Жалган ооз ачпагын.
Керек десе жанынды..
Кейитпестен таштагын!
Суйген жарыц суйген дос,
Жанын кошсун жаньща.
Толтосунан- агызып,
Канын кошсун канына.
Ч ыда ш на ган чыр га йдык,
Жолой керб© жанына“ ,
6

Кексе кары солгун тарта бергенде,
„Ананчы“—деп келин дагы сурады.
Алсыз кезун колу менен сыйпалап,
Абяй менен ар жагында курады.
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Жнгит жолдо жап-жалгыз,
Шамал менен жарышты.
Катар учкан каркыра,
Темей жакта калышты.
Каалап калды бир кезде,
Жигит жерге барышты.
©шер тегуп мендурлеп,
Булут келип торгоду.
Уюлгуган булутка,
Учкан тулпар болбоду.
Жаркылдаган чаг'ылган„
Адаштырбай коргоду. •
Кайрып алып канаты н,
Шыйрактарын сайылтын,
Кыркыраган шамал га,
Кыл куйругун жайылтып,
Кандай кочкул аскага,
Каршы келди дайынсып,
Унсуз турат бир киши,
Кутуп турган эмедей.
Аксак кула мИнгени,
Арык болгон ченебей.
Жигит айтты саламды,
Эч нерсесин элебей.
Унчукпастан ал киши,
Кыймылдады улдуреп.
Аты бутун козгосо,
Аска кулайт кулдуреп.
„Жакшы мага келгяни—деп,
Ж ер суйлвду куигурвп.
144

Чоочуп жигит караса,
Кулачан да мындай .ал:
Шалдыраган куп-куу баш,
Кездун орду каскан кал.
Куласында куу чоку,
Сеекке буткен сейрек жал,
Кез алдаган кула тур,
Сеекке каткан шириси.
Ээсинде да атта жок,
Кармап турган шилиси,
Шалдыраган калыц сеек,
Биринен куу бириси,
Жаргак канат ийининде,
Сур жыландын турундей.
Канатынын кьзрлары,
Жылдыз курттун тугундей,.
Калар эмес керген жан,
Кара жандан тунулбей.
Куласынын канаты,
Кузгусунде далынын,
Жабыштырып койгондок,
Крокадилдин кабыгын.
■Учарына кез жетпейт.
Ким тушунет аныгын!
Кыймылдаса денеси,
Ажырашпай калдырайт.
Кажалбаган тиштери,
Канжыгадай шалдырайг.
Байкуш жигнт тушунбей,
Коркуу басып жалдырайт,
IO - - 5 Î3
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Далай мезгил еткенде,
Жигит арац суйледу:
„Ажалсыцбы мээримсиз
Бийлейсицби дуйнеку?
Сен болбосоц ар кимдин,
Эчпес эле куйгену!
Тоону ташты кулатып,
Жерди эсен койбодун.
Эцсегенде жеткирбей,
Эрди эсен койбодун.
Курутам деп дуйнену,.
Канга боёп тойбодун.

Сага кулдук кылбаймын,
Убакытым жок ел ушке. ;
Суйуу менен жыргаймын,
Кансыктаттын далайды,
Сенден кетпей тынбаймын.
Чу! жаныбар ак тулпар,
Тоону, зоону таптагын.
Кубалашкан куюнду,
Кез ирметпей аттагын.
Кула минген куп-куу баш,
Ушул жерди сактагын!\
Жигит сезун буткенде,
Тулпар учту зыркырап.
Ачуу дабыш кайда ндыр,
Чыгып жатты чыркырап.
Учкан оттор дуйнену,
Каптап калды шыркырап. ;!
Нб

4
Жаркыраган жылдыздар,
Гашка чапкан айнектей.
Бирин чирин быркырап.
Учуп жатты жай кетпей.
Кулагина жигиттин,
С 03 угу л д у жай кептей.

Катарында кулачан,
Ажал экен суйлвгон.
„К©рчу деди дуйнвну,
Ачууланып уйлегем?
Т о з о н б ол д у ж ы л ды зд ар,
Т у б 0 лукк© ДуЙН0 Д0 Н.

Ким кутулуп кетмекчи,
Арыбаган ажалдан.
Кемирсем да дуйнену,
Бир тишим ж ок кажалдан.
Азыр алам жаньщды,
Ишим ушул абалдан“.
Созун бутуп жан алгыч,
Колун -созуп чамынды.
Жигит сезди епкесун,
Басып калган кагынды.
Ач тырмагы ажалдьш,
Жаш журекке кагылды.
„Ажал!“ деди эр жигит,
„Токто, тартпа жанумды!
.Берген менен албайсыц,
Дуйн© толгон калымды.
Бир тилегим бар эле,
Уксан кантет анымды.
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Жаралганы дуйнеге,
Эч нерсеге канбадым.
Азыр алсац жанымды,
Арман кылар жалжалым,.
Ата*энеме аяныч,
Жузун кербей калганым.
Минден артык досум барг
Коштошоюн барына.
Жашка тойгон карысы,
Жанын берер жаныма.
0лерумду суйлейун,
Ата, энеме, жарыма.
„Кайта барып тезинен,
Жарымды алып келейин,
Журегумду жылыткан,
Жалынды алып келейин.
©ргеден баш ыргытсам,
Жанымды анан берейин''.
„Макул“ деди карт ажал.
Ченгелдерин чыгарыи.
„Тырмагымды канына,
Кандырбадым сугарып.
Варгын эми улуксат,
Жалгыз гана жумалык“.
7

Улутунуп, кары токтой калганда,
Арык жигит ,Ананчы“ деп сурады
Кез боочудай кепке тиктеп уланды,
Чал жомогун жакшынакай курады
мз
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Карацгыда жаркырап,
Айдай нуру тегулген.
Кез уялтып жарыкта,
Кундей болуп керунгвк
Алые жерден квргенге,
Жайкы тандай евгулгвн.
Жылажындуу евздеру,
Мукамдыгын билгизген.
Магдыратьш эритип,
Жанга ракат киргизгеа*
Сокпой калган журекту,
Сагат ендуу жургузгвн.
Кереметтуу келинге,
Керген жандар тан калды
Кайын ата, энеси,
Жалгызындай жалбарды:
„Ыраазыбыз ©леек“ деп,
Кылбас болду арманды.
Бакка кошо баткандай,
Кубанышты достору.
Жан бирге деп сен менен,
Жакшы сездер козгоду,
Ошол кезде ергеден,
Баш ыргыган окшоду.
Пайда болду ж ок булут.
Жердин асты дуркурвп.
Каршы-терши жарылып
Ылай суулар диркиреп.
Жан-жаныбар чурулдап,
Квктвн жалын буркулет,
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Ошол кезде кесенип,
Ажал келди шаркылдап.
Эки ийнинде кош канат,
Кылыч болуп жаркылдап;
„Келдим—деди маалында*
Кербезденип, алкымдап.
Жардык элдер ажалдын.
Унун укту, керген жок.
Бет—бетинен бозушуп,
Бир-бирине кенген жок.
Миц досунан бир киши,
Бир досуна келген жок.
Муну керуи ажалга,
Кулуп туруп: „ШашпагынГ
Кеп досуна бурулуп,
„Кетмек болду жаш жаным.
Жардам берер дос барбы,
Жашап алган жаш чагын!“.
Алые туруп мин досу,
Чурулдашты хор менен;
„Карысак да дос учун,
Жан бербейбиз кол менен,
Кош бол, мына кеттик“дек.
Алысташты жол менея.
Ак сакалын жулмалап,
Ата келип бакырды.
„Балам учун алгын“ деп,
бзуне елум чакырды.
«врунбестен баргын—деп,.
Чиркин ажал какырды.
1.50
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Керу'нбестен тырмагын.
Ко лкосу и а жиберди.
Ак сакалы сербендеп,
Алсыз кары чидерди.
„Албагын деп озоцдоп,
Арзын айтып жиберди.
„1<арысам да бербеймин«,
Аран ‘Жургон жанымды.
Балам учун кызганбай,
Чачтым эле малымды.
Мени бошот алагой,
Баламдагы жанымды“.
Кет деп чалды бошотуп,
Ажал кулду каткырып.
Энесине баланын,
Жеткен эле каткырык,
0ксеп ыйлап энеси,
Келе калды аптыгып:
„Келгин ажал алагой,
Балам учун жанымды.
Карт денемден соруп еда
Менин мала канымды.
Жарык кербей елейун,
Балам керсун багымды".
Керунбестен карт ажал,
Ач тырмагын батырды.
б ак е боорун эзгенде,
Кан оозунан атылды.
Чечекейи жарылып,
Кездун суусу чачылды.
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„Балам, балам, сен учун.
бара жатам бейитке.
Тандай кургап баратат,
Суу тамызчы шейитке.
Ж ок, жок суудан пайда ж о к,
Ажал мени кейитпе!
Жарты кунум калса да,
Жибер менин жанымды.
Балам учун жумшадым,
Боюмдагы канымды.
Кайыр сурап калсам да,
Аябаймын малымды.
Жалгызьшдын кыйноосун,
Аз кербодум, кеп кердум
Толгон тунду кузетуп,
Алдей менен еткердум.
Канча мзэрим канса да,
Кайгысы кеп 0TK9H кун.
Балам учун мынакей,
Чечекейим жарылды.
Канча кайрат кылсам да,
Бергим келбейт жанымды,
Менн бошот алагой,
Баламдагы жаныцды“,
Ошол кезде калыц кой,
Тоодон тушту чуркуpan,
Жалын желге сапырып,
Жылкы келди, зыркыраи
Ийри мойнун койкойтуп,
Тэелер келди буркуpan
152
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Сайгак тийген эмедей,
Уйлар келди енгурвп.
Алтын, кумуш кеехары,
Кулап жатты дунгуреп,
Жибек, шайы, уй мулку,
Чачылышты улбуреп.
Унчукпастан карт ажал,
Карап турду жалдырап..
Толгон малга байлыкка,
Тил жаралды, балдырап.
Чурулдап малсуйлесе,
Алтын, кумуш шангырап.
Жабалактап кыйкырды,
„Дуйне болуп кеттик\ деп,
Жанга соога болбосок,
Жапан болуп кеттикдеп.
Кемпир менен Карынбай,
Калтырашты жер тиктеп.
Жылкы кетти чайдатып,
Кулан болуп; бышкырып.
Койлор кетти маарашьш,
Кулжа болуп сыздырып.
Уйлар кетти, чер менен,
Марал болуп ышкырып.
Теелер кетти бетинче,
Талдын башын сыдырып.
Беру кетти ит болуп,
Суудан сууну кыдырып..
Адамзаттан талашып,
Гамак жешке кыныгып.
553
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Шайылары таш болду,
Так Соцкелдун кырында.
Алтын, квехар жашынды.
Кара жердин чыцында.
Мунукеруп Карынбай,
Чыдабаптыр чыиында.
Качкан малга ээ болбой,
Алек-чалек болду дейт.
Тоону, челду кыдырып,
Кайып атка конду дейт.
Кай биреелер Карынды,
Жердин езу сорду дейт,
8
Чал ушунтуп улутуна калганда,
„Аяанчы“ деп куба жигит бурулду»
Адатынча, абай менен байкаган,
Чал тилинен мына булар угулду,
Уичукпастан кезении,
Ажал кайта бурулду.
Анын куп-куу колдору,
Жаш жигитке сунулду.
Ач тырмактын учтары,
Журегуне урунду.
Зси кетпей жигиттин,
От кезунен чагылды,
Бут дуйн© быркырап,
Болгонсуду чамынды:
Д окто, ажал токтогун!
А.лмак болдун жанымды.
154
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Так жети мин санакт^г,
Санап тургун жанымда.
Ушул мезгил еткенче,
Ойлоноюн. барын да.
Элестетип буткенде,
0рттеп жибер жалынга.
Атам, энем, досторум,
Билбегенди билгизди.
Жана кетер жанымды,
Жарым сагат жургузду.
Айткандары калп болуп,
Аянычтуу кулгузду.
Ажал даты „куп“—деди,
Шалдыратып денесин.
Киши болуп керунду,
Тез езгертуп элесин.
Жигит минип женеду,
Кыялдын жел кемесин.
Укканы да,кергену,
Туше берди эсине.
Тугенбестен чиркелип,
Келип жатты кезуне.
Токтой калды бир кезде.
Келекенун сезуне.
бзун даты ошондой,
Арбак кылып байкады.
Келекесун жол тосуп,
Бармак кылып байкады.
Коркунучтуу элестеп,
Кайта башын чайкады.
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Экилентйп еткерду,
Эркин ойноп кулгенук.
Темир уйден аттанып,
Ашка, тойго жургенун:
„Мындан ары жолукпайт
Кундуз тугул тундегум“.
Кайта-кайта ойлонду,
Суудан сулуу кергенун,
Ойлонду да: „ошондо,
влерумду кергемун.
Бирок эч ким кергвн жок.
Махаббаттын елгенун*.
Кайда менин жандайым?
Мага жакын келсинчи.
Жоодураган коз мене и,
Тагдырымды керсунчу.
Чоктой кызыл ээрдинен,
Жан азыгын берсинчи.
Так ошондобир киши,
Таакаты ж ок шашкандай,
Кучактады жигитти,
Ажалдан да жазганбай:
»Айтчы досум каидай иш,
Терец кайгы баскандай?
Албарс кылыч таянып,
А жал турат жаныцда.
Турмуш куйуп кетчудой,
Оозундагы жалынга.
Айтчы досум тезирек,
Кыйрап кетти кабырга?\
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Аида жигит бурулуи,
Достусуна суйледу:
„Артка таштап баратам,
Жалгыз жарык дуйнену.
Бары калат артымда,
Жарым менин уйдегу.
Мид бир достун ичинде,
Кыяматтык сен элед.
Мид досума тубелук,
Тугенбеген кен элем.
Баары кетти кайрылбай,
Жардам куткен мен элем.
Кош бол достум, кеп жаша,
Гулдей солуп елемун.
Кыяматта жуздешуп,
Урматыдды керемун.
Каалабаймын керууге,
Жалгыз сенден белегун“.
О об а,—деди ал киши:
„Угуп шашып келгемин,
Алат деген макал бар,
Д ос тарынса бергенин.
Байлык менен дос болсон,
Ал дос эмес эрмегид!...
Кыяматтык досуддан.
Бар умутту табарсыд.
Жарыд менен жаркырап,
Кумарыда канарсыд.
Ач тырмагы ажалдын,
Аэыр мага кадалсын!“.
т
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Чочуп жигит жок деди,
Кыяматтык досумсун.
Кыйышпаган эьи дос,
Кыяматта кошулсун,
Чын досумдун алдында,
Жансыз денем созулсун". ■
й
Ж ок, жок деп досу кулак сад,
Ажал турса кашывда.
Анык келип турганын,
Кыяматтын башында.
Мындан башка кыямат,
Буткен эмес асылда. »
Келгин ажал, жанымды,
Тартып алгын асманга.
Эркин эк00 жашасын,
Улукс.ат бер жаштарга,
Достук менен мухаббат,
Аянычтар, алсан да!“.
Ажал кулуп куцгуреп*
„Аябаймын силерди.
Кансыктатып белгун деп,
Тецир мени жиберди.
Башка жумуш аз эмес,
0лчуу жалгыз силерби?Атасы да алгын деп,
Энее и да асылды,
Макул болуп киришин,
Канча кучум чачылды.
Аягында эк©© тец,
Эз жапдарын качырды
153
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Алайынчы биринди,
Бекер кунум ©тпееун.
Эсеп толбой калды—деп,
'Генир мени секпесун.
Аяйсыч деп аларды.
0 з канымды текпесун!“.
Сезун бутуп биреене,
Суук колун сермеди.
Кучакташкан экя дос,
Ажыраша бербеди.
Ачууланган карт ажал,
Алка-шалка тердеди.
Канын сорсо биревнуй,
Экввнен тен кан чыгат,
Жанын тартса бирвенун,
Экеенен тен жан чыгат.
Жанды жандан беле албай;
Ажал журет камчылап.
Куцгуреиуп карт ажал;
Кылыч менен ургулайт.
Тушунуксуз тил менен
Бирдемени булдурайт.
Кучакташкан эки дос,
Жыгылат да тургулайт.
Таноосунан ажалдын
Кара тутун буркурайт.
Квзу менен оозунан,
Ширендилер шыркырайт.
Калдыраган канаты/
•Чарык болуп чыркырайт.
159

Ошол кезде, керилген,
Келин чыгып керунду.
Алп урушкан досторго,
Жумшак кеену бвлунду,
Kep© коюп ажалды,
Жамгырдай жаш тегулду,
Жалкы назик перидей,
Женил басып шоодуран,
Жаркылдаган нуру бар.
Кёркем квзу жоодурап.
Булбул ендуу му идуу свз,.
Жашын тегуп соолугат.
Соолугат да ажалга:
„Мен ал учуй жаралдым,
Ж ер бутквну желмогуз!
Кумдан арбын жан алдын,
Карыганчаэч жанга,
Тийген жокко каралдын!
Атан да жок, энен да жок,.
Волбогондур жарында.
Бир тууган да, досуц жок
Тушунбессуц барында.
Тамашадай кересун,
Таалайсыздын зарында!
Тарт колунду жулунбай!
Суйгенумду керейун.
Жаш конулун оорутпай,
Кучактайын, желейун.

Сен жыйнаган кайгыдан,
Сергитейин, ебейун1\
160
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, Тайманбастан ж ар акер .
Ж етип келип жарына.
Коргош ундай кейкелув»
Канын кош ту жанына.
Б ек ем кысып епту да,
Ж анын кош ту жанына,
Ажал буга тацыркап,
Алсызданып карады,
Ж узундегу кахары,
Эригендей тарады.
У.ялгансып кылычьш,
Кара таш ка кадады.
Буткен бою чымырап,
Тырмактары кайрылды.
Ж ан коргогон жаштарга,
Кадимкидей кайгырды.
Кайгырды да томсоруп,
Мындайча деп кайрылды;

„Достук менен мухаббат!
Жашагыла тубелук“}
Кундун кучу буткенче,
Учее болуп журелук.
„Мен еилерге кошулдум,
0 л б в с емур сурвлук!“.
Андан бери бул учев,
Ажырашпас болушту.
Бирге журуп, бир кулуп»
Т оц со бирге тоцушту.
Достук емур ©ткеруп,
Консо бврге конушту,
•513
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Чал жылмайып токтоткондо жомогун
Качкындардын бары тегиз шаттанды.
Азап кунден кутулгансып ездеру,
Унуткансыйт ач талаада жатканды.
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XV
ЖАШ OO

KEPER

Кечикти, Марнялар белгиси ж ок,
Качкындар кайгы менен болбоду ток!
Эшектен башка малдын баарын жешйп,
Ойноду, карган ажал бетвнче шок.
Бир куну эшекке да келди кезек,
Кубанып жеп алышты келин-кезек,
Кезээрип жаткан жерден турушпады,
Кемпир, чал „ыйман менен елелук* дек
Уй кылып, унуп алып кемер жарды,
Жаткырып, алсыздарын, кемпир» чалды,
Алдуулар тузак тартып, тоом коюп,
Канчасы казып журет тоодон ал ш •.
‘Тушунде, майда балдар токочун жеп,
Сурашат ойгонгондо бересиц деи.
Кез жашын мвлтуретуп байкуш эне,
■Чарыкты кайнататта шимишет тек.
*

а л г и — тоого

чы ккан

ошондон жарма жасвш ат.

Автор.

im

чвптун

такнрж* —
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Жузунде кырын алар кызылы жок.
Ар кимдин куну кунур кызыгы жок,
Кечеки арац турган кемпир, чалдар,
Эртеси елук болот, ызыгы жок,.
Чукуру, ышкын тупту казып алып,
Чычкандай кемиришет жатып алып.
Теришип жерге чыккан эцкилчекти,
Сакташат талкан ецдуу катып алып.
Чарымдай, чегелектин тамырларыв
Чайнашат, баккан болуп курган жанын.
Ой чиркин, Ысык-Колдвй болор эле,
Жыйнасак ошондогу элдин канын.
Эл эле ошол жерде эчен добуш,
Кебуно жердин койну болгон конуш,
Кемууго эч пенденин шайы жетпей,
Тытмалайт ©лгондорду чымын, конуз,. .
Бактысыз жем издеген куштун зору,
Калдактап келип жатты чексиз ж ору,
Сагызган эчен сонун эр башына,
Олтурду чакылыктап ушул жолу.
Керунбой атып жатты ажал огу;
Ар кимди аябаган турмуш чогу,
Умутту уздурбогон чебер балбан,
Чаалыкты Мураттын да жомоктору,
Карынын алсыраган ардак бою,
емурдун тугонгондой кубанч тою.
Бирок да тууган элдин тагдырына,
Кубурвп мына мындай чуркайт ою.
S64
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Толкунсуз мелтиреген кеп кек асман,
А дамды н жашы болсо жерден качкан,

Жылдыздар жерге келер убакты болсо,
Жаркырап тун ккргенде кезун ачкан,
Сур булут кекту буркеп учуп етквн,
Мезгилдуу кайгы болсо сеектен еткен.
Жашынып кээде чы гы п жаркыраган,
Алтын ай жыргал болсо тубелуктен.
Адамзат ошолорду бийлер болсо,
Алышып арасында журсем кошо.
Так бугун булуттарды серпе салып,
Жугуруп чыгар элем бакты тозо.
Каргызым, кыйналганыц жетишет деп,
Кармалбас айдын нурун каргласам бек
вмурдук жер атасы улуу кунду,
Кыймалап кыргызыма жаратсам’сеп",
Ким билсин карыянын керер жашын
Ойлойт да калт-калт этет суйейт башын
Белсенип билинбестен еж ер елум,
Тез гана керер бекен камылгасын.
*
Кун туну соцку куцдер уруп мандат
Кыишайып тийгизбестен жерге жамбаш
Карыя кабак ачпай унсуз болду,
Балким ал, елгенунче ойдон танбас.
А л к езде алдастабай муцдуу Ж унуш
Иш теткен усталарга укмуш ж ум ущ ■’
1улгадан отуз капкан ж аа ж асаты п:
„Тууган дарж аш аш кер ек болбойт туруш
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Виз элек элди баштан аздеп келднк;
0 к атып кыянатка бербей элдик.
Квз кербей, кулак уккан эрк танына,
Кан тегуп, жак аябай канат кердик.
Салмагын элдин эми кетерелук,
Ар кимге аз жолукпайт азаптуу жук.
Бул башты курт, кумурска мулжугенде,
Иштейлик тууган элге мунбайлык тук.
Мсргендер мендейсинер барын снлер,
Кырчын эр Алымкулду билесицер:
„Аззттык алые эмес аракет кыл,
Элимден тубелукке тушет чидер.
Варгыла, тууган жерге жардам керек,
Куч менен кетерулет кызыл желек.
Тезирээк мекенине жеткин деген,
Тууган эл тубелукке болбойт жем^к.
Кепчулук кайда бол со ошондо бол,
Колунда так ошонун жаркырак жол..
Ьмкорот эскиликти ору с эли,
Влсен да ошолордон узбегун ж ол '.
Кыйындык диттей албас келер каршыг
Барына чыдаш керек жарды жалчы,
Эрк куну эбегейсиз кутуп турат,
Ошого ар бир адам болсун жарчы.
Виз учун темир казык нуру жарьш:,
Алымкул ушундай ден айткан анык,
Ошонун осуятын орундоого,
Салмакты кетерелук моюнга альт.
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Адгыла жетишинче капкан, жаадан,
Ач влбейт азаматтар эмгек сааган.
Асмандан алсынчы деп даяр тамак,
Тушхенун ким квруптур даяр жааган,
А яздай эттен ©туп элдин зары,

,„Ырас ко, сез эмеспи“ дешти бары.
Сакалдан мончок жашын тоголотуп,
Сапсайып бата берди карылары.
Арбактай арык болгон алсыз Мурат,
Биринчи колун жайып тилек кылат.
Кеочулук дуцгуротуп кара жерди,
Чуркурап кекту тиктеп колуи сунат.
Кудуктай жылт-жылт эти и баткан козу,
Дирилдейт тбктото албайт езун езу.
Душманга наалат айтып, элин алкап,
Андагы март Мураттьш айткан свзу:
„Тан свгулуп тун кегии,
Бактын шамы куйс© экен.
Азан кергвн кыйналган,
Элди бакыт суйсе экен.
К'алкып жургвн карт ажад,
Кас душманды алса экен.
Татынакай балда рдык
Алтын жаны калса экен.
Алкымдаган ачкалык,
Апат болуп кетсе экен.
Дозок тарткан качкындар,
Токчулукка жетсе экен.
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Кекту сузген сур булут,
Кайткые учуп бутсе вкен,
Эл кексеген азаттык,
Элибизди кутсе экен.
Эцшевдеген суз кары,
Эргуул тартып кулсэ экен.
Жацы заман жаштары.
Адил емур сурсе экен,
Кансыктаткан падыша,
Кайрылбастан елее экен,
Каргашалуу калдыгы,
Т а к ош ону к ер се экен.

Желдеттердин кезуне,
Кум топурак толсо экен
Курт, кумурска жыйналыи,
Жуткан канын сорсо экен
Карган кажыр жыйнальт,
Айбалкасын чолсо экен.
Арсыздардын баштары,
Кыйрап кукум болсо экен,
Кыйноо тарткан кыргыздар,
Мекенине барса экен.
Биздей чалцын денеси,
Гууган жерде калса экен.
Эл кэйгысы тубелук,
Кайрылбастан качса экен
Эл баштаган эрлердин,
Жолун арбак ачса экен
168
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Кепчулуктун тилеги»
Кабыл болуп калса экен.
Азат куну жакын дейт,
Саясына алса экен,
Айланайын кыргызым,
Жарык жолго кирсе экен
Жел канаттуу аттарды,
Жетимдернм минее экен.
Элдин камын ойлогон,
Э р балдарым куунасын.
Кыйындыкты кыйратып,
Мурек суусун сууласын.
Алло хакбар, мергендер,
Ачык болсун жолунар.
Каалаганга жетишеин,
Тилеп сунган колунари.
Э р елгвндвй так ушунтип чуркурап,
Умут менен э кудайлап буркурап.
Ар кимиси мергендерге жалынып,
Аман барып, аман кел деп унчугат.
Байкуш Нуржан али болсо бышпаган,,
Мунун ачып чыгара албайт сыздаган.
Жал-жал карап еткур Жунуш агасын:
„Байке сенден бирдемени кызканам,
Мына жээнин елгвн эле денедей,
Ачкаданбы, ооруданбы ченебей—
Алсырады, солуганы болбосо,
Балапанды ташка чапкан эмедей ,
Ш
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Болбойт окшойт умут кылган тилегим.
Сынах окшойт бийик созгон билегим.
Медер кылган колекемден айрылын,
Куйет окшойт куйе журген журвгум.
Агасында колун менен комб©дун,
Мунун дагы корбойсунго ©лгонун.
Кенул учун болоор эле тогонок,
Сен кий^изсен эн акыркы койногун.
Апам болсо тилден калды тигине,
Анткор ажал байламакчы жибине.
Ак кепиндеп суйгон жерге коё албай-,.
Жик кошулат журэгумдун жигине!
Кантем байке, кандай арга табылат,
Кайгыргандан как журегум жарылат.
Сен мергендеп кайта келген кезинде
Кандай кайгы журогун© кагылат!
Сактай албай садагасы жээнинди,
Кандыра албай кубавчыца мээримди.
Куу канаттай шаншып калат окшодум,
Ой жара ткан аядынбы мээринди!“.
Сезун бутп0й алш з Нуржан жыгылды,
вике боору алкымына еыгылды.
Байкут Жунуш котвргендей байкады,
влбей туруп эчен кандуу кылымды.
Тилсиз жатты жээни менен карывдаш,
Эриксиз Ж унуш эки кезгв алды жаш
Боз тушкондей мунарыктап кара жер„
Кайгы менен кайран эрди кштды мае.
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Эр журегун энкилчекке бастыруд,
Карга шала р кулген болду каткырыгс.
Аила канча, ууга Жунуш женеду,
Учеену уч епту, назик жаткырып,
Элдин баары тилин кесил алгандай:,
Унсуз гана жалдырашты жарданбай:,.
Жунуш узап батырганча карааиьш,
Тиктеп калды ар кимиси ар кандай.
Мурат кары ач арбактай улдурвгг,
Аран туруп ойгонгонсуп ургулеш
„Ж ашашкерек, жаш аш керек“деп койду,
Кужурланып кулагы да дуцгурвп.
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Канатын кенен жайып ачарчылык,
Келтени кошуп алды жолдотл кыльш'
Карасан, чечектери кошо журет,
Менсинген далайларды туртуп. жыгып,
Кералбай кехтей болгон Ысык-Келду.
Кепчулук укпаганын кезу керду.
Алсыздар алд?!стабай кьщылдашып,
Акырын аж ал деген кучке кенду.
Нуржандын медер кылган белек—каны,
Жатты эле кумдагында чыкпай жаны.
бактымдын жапырагы сен дегенсип,
Жалдырап тнктеп турду Нуржан аны.
Ой чиркин, бала кандай— бала кандай*
Кубанса бакыт кулуп карагандай.
Кайгырса кабырганы бирден сегвт,
Тубелук ысык темир жалагандай.
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Жаш Нуржан кергенсуду анык му аду,
Баласы ыйлай албай кезун жумду:
Кансырап кайгыларды белушкенсуп,
Карт Мурат айланчыктап басып турду,
Анын да карт журегу кабылдагак,
Ичинде тозок жатат жалындаган.
Кемпири кече куну еапар тартын,
Карыиы кайгы баскан арылбаган.,
Нуржандын колдон келген табылгасы,
Кезунен шоргологон кычкыл жашы.
Ой чиркин, ошондогу кайгыларын,.
Кандайча кетерду экен эрдин башы!
Карыя, ойлой берип таппай шоокум,
Ичинен кубуреду: „канбас моокум
Жараткан атайылап курган белем,.
Качкынды кыйнай турган азап зоотун*.
Бир кезде жакын келип.Нуржан жатка„О балам, нелер келбейт алтын башка,
Ж аш текпе, кереленбе элден бетен“
Ушунтуп басып чыкты будур ташка,
Олтурду бир далайга жерди тырмао,
Жарасы журегунун кучеп ырбап.
Бир кезде комуз менен кунгуренду,
Унду жел, алып качты кырды кырдаи,
К ом узга к е к сакалдан кулад тамчы,
О зо вд оп езегу н е салды камчы.
Бирде бас, бирде бийик к е к к е харап,
Ушунтуп мунун айтты Мурат ж арчы :
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„Мээнетимден деедетке,
вте турган чагымда
Жетпей жургвн тилекке,
Жете турган чагымда.
Арууланып кунведен,
Кете турган чагымда.
Уйпаланып сакалым,
У я болуп калат бейм,
Ой чиркин, чырканактым швгында.
Атавдын квру шум дуйне,

Ушул быйыл жазында.
Ач болсом да емурге,
Алтымыш беш жашымде.

Элим эркин жатканда,
Мекенимдин сазында.
Ажал келсе мейли эле,
Авакелеп балдарым,
Ой чиркин. кутуп турса башымда
Ачка жаткан азыркы,
Айланайын балдарым.
Кепин болуп тондору,
Кете берген чалдарым.
Баары турса урматтап,
Жыйнап алып калганын.
блген болсом ошондо,
Болот беле дуйнеде,
Ой чиркин, тируулуктен арманьш.,
Чыдайт экен чиркин жан,
Кербегенду кердум ээ!
в з жанымды кыялбай,
Айласы ж ок кендум ээ1174
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Жалын элем жайнагаи,
Кемур болуп сендум зэ!
Каалабаган кун керуп,
Кажап турган тун керуп
Ой чиркин, тируу бойдок елдук ээ!
Керуп туруп турмушту,
Келдеп журек канады,
Чурпе сындуу жаш балдар,
Кунун кербей калабы,
Кыйла керген кыргызды,
Кырсык елум алабы.
Азаттык деп журген эл,
Эцсегенге жете албай,
■Ой чиркин, тиеби ташка талабы-i
Капалуу элге карасам,
Журегун каны жаргандай.
Менсиген жан чыркырап
Кекке учуп баргандай.
Боз топу рак кул кылып,
Ж ер кучактап алгандай.
Кандуу жашы шорголоп,
Ден, жанынан тубелук,
Ой чиркин, ажырашып калгаадай
Асмандагы азезил,
Айкырыгын салгандай.
Камчы кылып жыланды,
Чын кумары кангандай.
Добул минип каткырьш,
влум куусун чалгандай,
0ксеп етквн тентек жел,
вбектетуп шиберди
-Ой чиркин., жомок айтып калгандай.
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Гулдеп тургаи умуттер,
Тебеленип солгондой.
Эр тиливен ces кетип,
Оозуна кум толгондой
Уймелектеп устуне,
Карга кузгун конгондой.
Курт кумурска быкылдап,
Эрк кексегвн эрлердин,
Ой чиркин, канын жылан соргондой
Алтын баштар какжырап,
Чопо менен толгонго.
Жаркыраган мацдайлар,
Сынып кукум болгонго.
Зчендерден ысык кан,
М ецгу болуп тоцгонго.

Кек кажырлар салпактап,
Эчен асы л к©ркемдун,
Ой чиркин, ай балкасын чолгонго?

Кыя</: оШ учуп закымдап,
Ж етп еди го ш амалда,
У у ж уткандай жинденип,
Ж о л су з кайгы табам да.
Ж алындаган д озо кк о,
Ж анды кыйнап салам да.
Ж у р ек боорум ©рттонуп,
К езум ж етп ей болмуш ка,
Ой чиркин, К0м©л0нуп барам д а,
Т атту у кыял кыйрады,
Таш ка тийген айнектей.
З л керкунон айрылды,
Сыры кеткен чайиектей,
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Жыргал куткен кайран жан,
Шалдырады, шай жетпей.
Катуу кабар коркуиуч,
Уйреигенсуп кайгыны,
Ой чиркин, тыцшадык ко жайкеатей.
Эсим чыгат, бурулуп,
Эл бетине карасам.
Тиши тушуп шалдырап,
Элдии кебу карасан,
Калабы деп качкындан,
Акылымдан ада ш ам.
Ойлоп-ойлоп табалбай,
Кабыргалар качырап,
Сй чцркин, как жарылып баратам.
Эки жакты карасам,
Кэзум кербейт тунарып.
Бут дуйнену баскандай,
Т\мчуктурган мунарьш.

Ж ер бетине боз тушуп,
Талаа жатат кубарып.
Ж ер керкуне келсии деп,
Ойнодубу кудурет,
Ой чиркин, эл канына сугарьш, '
Кеп ичинде шаккылдап,
Ээликкендей мен кайда.
К0к шибери толкундап,
Колдей болгон жер кайда.
Квцулдэрун жибитип,
Кешу il уккан эл кайда.
Куунун сырын кучактап,
Кенулденуп безилдеп,
Ой чиркин, атыр жыттуу жел кайда!
12-513
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Бактым бутуи калганбы,
Бала кеэде жашымда.
Б а сын келген адам жок,
Маана кылып кашымда.
Жаралбаган эмедей,
Тата турган ашым да.
Б алаиа нс ыз буркуттвй,
Жалгыз шацшып олтурам,
Ой чиркин, элсиз таштын башында.
Айтаар эле карылар:
Д а ш т а берсии мээнеттп.
Карыганда чалкалап,
Кутуп ©тсун деелетту“.
Качан деелет конот деп,
Кутер элем меэнетту.
Ачарчылык алкымдап,
Буркут тепкен жорудай.
Ой чиркин, бугун кайгы жеелетту.
„Сакалымдын агында,
Сапар кетер чагымда“. *
Ала болгон эмедей,
Адамболбой жанымда.
Мункур болуп олтурам..
Жокчулуктун тагында,
Калын качкын жатышат,
Кыймылдашар алы жок,
Ой чиркин, тутуну жок жа;1ынДа*
Кыргын тийг.ен эмедей,
Кырылышты четинен.
* М а н а с та н — авт ор.
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Тура калса ачкалар,
Кемеленет бетинен.
Керуп коёр каныжок,
Сыгып керсец этинен.
Кары кетсе мейли го,
Кагылайын балдурдан
Ой чиркин, калбайбы—деп шекинем:
Кулап тушту деди эле,
Падышасы тагынан.
Эл башкарат деди эле,
Экинчиси жацыдан.
Жан алгыч дейт жацысы,
Корголодук абыдан.
Айланайын калайык,
Кулан кетип баратат,
Ой чиркин, тируулуктун жарынзн.
Кйлым бою жашаган,
Кыргыз деген бутебу.
Кыеыггтурган ачтыкка,
Кум болсо да кутебу.
Калктын башын туболук,
Кара ж ору кутебу.
Кальщ элдин баншна,
Карты келип калганбы.
Ой чиркин, эц акыркы му чел у!
Бул керекче дуйнену,
Топон басын кетсечи.
Тозоц кыльт сапырып,
Акыр заман жетсечи.
Ж е болбосо жакшылык,
Канат жайып келсечи.
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Таалай учун талпынып,
Канга баткан кыргыздын,
Ой чиркин, эркиндигин береечи!“ ,
Бир кезекте етпечудей дуйнеден,
Эчендерге жорук, жосун суйлеген.
Кайраты бар, касиеттуу карыны,
Ачарчылык кек берудей суйрэген.
Сала'ланьш, жаш сакалдан куюлуп,
Терден керу жакын болуп туюлуп.
Карган Мурат аянычтуу ун менен,
Алда кайда баратканда буюгуп.
Байкуш Нуржан алсыз арад жетелуп,
Жаш жетимге жалынгансып квтэрун,
Илкип кана, улам тынып келди эле,
Деген ецдуу: „кантип кырчын етелук“,
Мурат керуп жибигендей балкылдап, ;
Ымдуу кезу жашаргацдай жалтылдап.
Кыялына келе калды чоц умут,
Чексиз бакыт чакыргансып жаркылдап.
Сакалдары ымдалыша бириндеп,
Арык жузу болор-болбос кулуцдеп.
Шадыларын кылдан тартыи а лганда,
Эрке комуз, токтой калды Дирилдеп.
Суйунгенсуп толкундатып журегун,
Жаш балага суна коюп билегин,
Ым сакалын жаш балага жапшырып,
Бекем жыттап тартып алды нлебин.
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XVII
чындык
Булутту ж ел кубалап белуп-белуп,
Ысык-Кел бууракандайт турмектелуп.
Ачуусун эн акыркы чыгаргандай,
Толкундар кубалашат кебуктенуп.
Курулдеп оолуккансып толкун шары,
Жуткунуп жарга тиет, кайтат нары,
бксеген квлдун турун кере коюп,
Токонул четте калды ыктыяры.
Кучайтаи келдун жээгин байкуш Токо,
Ыйлады, токтоналбай мыкчып чопо.
„А^екешш, айланайын алтын бешнк,
Кылаацда журвбузбу карман соко,
Суйлечу, сырыц барбы айтар мага,
Сыйынып колдой кер, деп келдим сага.
Балдарын сен встурген жолдо калды,
Кемпир, чал, бала— чака, суйген ага.
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Алты кун айлананда болдум жалбыз,
Аладай медерим жок жапа жалгыз.
Кездешер Мариянын меенвтунен,
Жарым кун етуп ке.тти, кандай каргыш ;
Ал байкуш максатына жетти бекен?
Ж е мени, алдап, таштап кетти бекен.
Алсызды же болбосо каракчылар,
влтуруп, сыйрып, жарга тепти бекен.
Кайран эл болгон белеем жандын кору,
Тытылып ээсиз жата г каткан тону.
Ачкадан елгэндерге корстон болуп,
Куркулдайт, кузгун учуп, калкыйт ж ору “
Ушунтуп жапа жалгыз кунгуренду,
Кемерден улам чыгьш карап децду.
Кен асман кара чумбет жамынганча,
Жалдырап тиктеп жатты Ысык-Келду.
Асмандан чайкалгансып кумдуу калбыр
Тарсылдап добул журуп текту^жамгыр.
0лукту кажап жаткан дабыш берип,
Ойноду Токо менен тентек тагдыр.
„Айлыма жеткирбестен жакшылык кеп
Мени да шум карышкыр тоётко жеп“.
Ойлоду жардамы ж ок жалгыз Токо,
Тан ата тарпым калар ушундай деп.
Кырына кулагыныи бирео келип,
Шыбырап турган ендуу кабар берип.
Ш уудурап кургаган чеп, куурай сынып
Ж ургенсуйт алда ш ш дер отун терип.
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Кыймылсыз, айсыз тунде жалгыз карып,
Кыбьшдайт демин албай тьщшай калып'
1окойдо жоргологон чычкан деле,Сезилет байкуш уч^н айбаттаньш.'
Кыйры жок бараткансып кербен журуп,
Токтобой тоголонот сана кулук.
Жикийип кучу кетип олтурганда,
Токону селт эттирди иттер уруп.'
„Иттер го адам этин азыктанган,
Айрылдым анык эми асыл жандан.
Арыкмын, алсыз колдо жарагым жок,
Тагдырым ушул беле аттиц арман“.
Тируулей мен сыяктуу эчен жанды,
Жеген деп байкуш башка келе калды.
Кандайдыр арга жолун ойлорунда,
Тааныш ун „Аке“ деген кабар салды.
„Яа деди ойлонбостон тура калды,
Ач ажал таштагансып алган жанды,
М узд ак тер б у'I кон боюн ээлей калып,
Шашылып мен Токо деп мукактанды.
Мурунку коркууданбы,кубандыбы,
Буттары чалыштады келбей ыгы.
Суурулуп журогунен чыккан ендуу,
Качанкы кайгы менен кирген мыгы.
Араба кабыргасын кырчылдатып,.
{октоду жар башында бара жатып.
„Чыка деди урген итке чоочун дабкш,
Токону коргогонсуп жаны бакыт.
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Тез эле жаш Мария жетип келип,
Токону жургун деди колун берип.
Негедир сезге келбей улутунуп,
Токо да кыймылдад» аяк керип.
БелгиСиз. Токо шашып калган бел ем,
Карады эки жагын элец-селен.
Уккан жок, же сезбеди же алардм,
Мария бир топ сезду айткан менен.
Жеткенде арабага, чоочун орус,
Аманбы тууганым деп берди добуш,
Аларды, себеби жок Токо кулду,
Кайгы шат болгон ацдуу зриш-копуш.
Учэе тен арабага тез-тез минди,
Кырчылдап арабала тилге кирди.
Мария кергвн, билген окуясын,
Суйледу. Эми Токо эсин билди.
Сыйпалзп шел сапырган конур чачын,
Токого женил гана буруп башын.
Мына бул Иван деген досубуз деп,
Суйледу жаш Мария бачым-бачьш.
Жаны свз коп суйледу тушунуксуз,
Токонун баамы жетпей болду куче уз,
Ивандын чайын ичип буткенунче,
Калкыды байкуш Токо ойго тупсуз.
Ангыча бир топ орус кирип келип.,
Керушту жарык жу'здуу салам берип.
Артынан эки кыргыз кошо кирип,
Таанышты Токо менен жайын терип.
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Айтышты алар тол у к езгерушту,
Билдирди, большевик деп жаны к у чту.
Бир кезде шинель кийген кара жигит,
Жунушка дубай салам кагаз тузду.
Суйлешту ай чыкканча далай кепти,
То кого кэбу жетпей азы жетти.
Тацдагы козгогондо жибектей ж ел,
Келгендер кош айтышып журуп кетти.
Эртеек квтврушуп бирден дорбо,
Мария Токо менен тушту жолго.
Алдастап ара белде жаткан элге,
Жетишти жети кундв аран зорго.
Ээрчйтии отуз жигит Жунуш тоого,
Кеткени уч кун болгон туркун оога.
Келгени Марияныв качкындарга,
внденду кымёатынан тушкен соога,
Жыйналып шишик баскан калын качкын,
Сурашты Мариядан: „кабак ачкып"
Мария окуганын газеттерден,
*
Суйлвду квргвн билген окуясын:
„Чын экен падышанын кулаганы.
G kmSt убактынча сураганы.
ёкум у ал чиркиндин кайгы кандуу,

Эл байку ш тартып жатат у бараны.
Жумушчу, дыйкан, солдат, российлик,
Жацыдан жаратмакчы сонун бийлик.
Башында Ленин аттуу кеменгер бар,
Эл суйлейт урмат менен атын суйуп.
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Бардык эл бир энеден таралгандай,
Дуйнедв жалгыз болуп саналгандай.
Зордуксуз, падышасыз бийлик курмзк,
Элдердин эрки менен жаралгандай.
Козголуп Российдии бардык чаркы,
Жолуна Лениндин кирген жалпы.
Элдердин ынтымагын ширештирип,
Душманга согуш салган орус калкы.
Ордунда Керенский падышанын,
Аябай далай злдин тегуп канын.
Элдердин бактысына. чын жаралгак,
Лениндин аламын дейт алтын жанын.
Калыц эл кантип турсун жарык кунсуз,
Кара жер кантип болсун жашыл гулсуз,
Элеси азаттыктын тентип журген,
Келди дейт Российге болбой кучсуз.
Ал элес жандан коркпой кечип канды,
Тагдырын азаттыктын колуна алды.
Бул кезде зор Россий канга батып,
Баратат, тунду тепсеп, кутуп танды.
Д ео дешет азырынча Шабалинди *
Бийлеген Пржевальди ошол жинди
Мезгилдуу екметтун урматына,
Уялбай падышанын туусун илди,.
*
Ш а б а л и н — убакты луу екм еттун П реж вальск
у й е з у н д е гу ко м исса р ы б о л го н . „ Н а ш а га,чета"
н ы н 48-саны н к гр а и ы ч .
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Мезгилдуу ©кметтун ушу л жолу,
Эзуудвн бошогон жок жаттын колу.
Падыша тактысынан тушкен менен,
Башканын басып турат чынжыр тору.
Унчукпай уруп турган бозгунчулар,
Бетинен жолуккансып еткербес жар.
Кенулсуз бирин бири карап калды.
Дегенсип: „жолдошко деп бизге зар,
Мария суйлей берди кергендерук,
Тол бойлоп ачкалардьш елгендврун.
Умутсуз кай бирволер кубурешту^
„Дныктап келген тура арсыз ©лум“
Козголду кезун суртуп Мурат кары,
Тиктеди жал-жал карап элдин бары.
Карыя балам деди Марияга;
„Кантмекчи бул ©кумот мындан ары
Мария: бийлеп турган ©куметтбн,
Жакшылык кутпвгулв мундан бвтен.
Кыргызды кыл чокуга айдайбыз дейт
Болбосо шордуу кумга жургвн бекен
Жаттардын ал тилеги тиет ташка,
Чыйры жок эзгендерге андан башка.
Жаркырап эркин куну квтерулду,
Телмирген тендиги жок кары жашка.

*
„Н а ш а га з е та “ цы н 2 7 -са н ы н д а гм
д арды н вр ы засы н к а р а н ы э -а в т о р .
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Чоюндай басып жаткан карацгылык,
Чорунан ыргып жатат сынып-сынып,
Боёлгон эл каныыа кызыл тууну,
Кумвнсуз кетеребуз тундек чыгып.
Мен кердум, Пржевальдан далай алды,
Эрк учун иштеп жатат кыйып жанды,
Башында Иван деген Ленинчил,
Бириккен орус, кыргыз ©нкей жарды.
Коргону, качкывдардын ошолор чын.
Колуна тийгендерди коргошот тыц.
Кан ичер Шабалинге карты турган,
Ошолор тапка келген учкул баарчын.
Коркунуч
Жакында
Кантелик
Эркиндик

елер мезгил его берди,
биз кервбуз тууган жерди,
елгенцэрге арга барбы,
нурга бвлэйт калган элди“ ,

Карыя Мариянын сэзун бэлуп;
„Мынакей олтурашн ©зуц квруп,
Ушул эл К0ЛГО барып эл болобу,
Коркомун свздеруцдун кучун коругг.
Падыша тактысынан тушсе кулап,
Эжелден ошол эле к уткой мурат,
Каяктан даты бирев чыга калды,
Кадимки падышадай сурак сурап\
Мария жеткире ал бай иштин чынын,
Журвкк© ©кунучтун кагып мыгын:
„Байчылар кедейлерге жолто кылын,
Биййептир кургатпастан кандьш чыгьш,
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Олуту ошолордун бекем эмес,
Тагдырын ал ар элдин чечер эмес.
Аябай канды кечип каршы чыккан,
Толкуну эмгекчи элдин бекер эмес.
Ангыча эт кетёрген отуз мерген,
Шоп этин чыга калды аркы белден.
Ажалдын тузагында тургак калык,
Чурулдап тура калды ошол жерден.
Илмендеп майда балдар чуркап калды,
Катындар суйувгенден. ыйлап алды.
0мг0кт8п бирин бири таяп жаткан,
Карачы калтылдашкан кемпир, чалды,
Телмире тура калып колун сунган,
Тетигил, н ош Мария, берки Нуржан.
Бактынын дариясы ташыгандай,
Карт Мурат жымын этти аран турган.
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XVIII

АКЫРКЫ

ЖОЛ

Чадкаят, булуту ж о к кеп кек асман,
Кыйры жок аалам менен кучакташкан.
Тундвгу аткан октой созолонуп,
Кез—кезде жылдыз учат жымывдашкан.
Бетинде болоор болбос сепкил—кара,
Мелтиреп жердя тиктейт алтын чара.
Бетме бет аны менен су.йлешкэндей,
Уктабай Жунуш жатат жалгыз гана.
К'ебелбей келечектен куткун кешик,
Кез—кезде балдар ыйлайт балтыр бешик.
Угулса такылданам сей.рек жетел,
Калгандар коштоп ©тот кезектеилш
Ар жакта, апай бетте а с ка жарда,
Ак урат ыйык уку анда еанда.
Мен дагы тун кузетем деген ©ндуу,
Ун берет, учун конуп бабырганда.
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Ою жок, оолактагы жаткан чымчык,
Чырт этет ойготконсуп бирэе чымчып.
Туландын алдындагы кендей менеп,
Чычкандар чуркап журет, чепту кырчып.
Айбыкпай тамак кылып адам заттан,
Ит, куштар жем талашат кабак жактан.
Селт этти, ошол кезде, турду Жунуш,
Эсине туше калып салган капкан.
Селперге жаасын кошо кармап алып,
Байкаса кабак жакка к@зун салып.
Беру лер ошол кезде жулкулдатып,
©лукгу кемиришет жата калы а.
Башынан токсон туркун еткен зордук,
Тац змее, Жунуш учун мындай кордук.
Аитсе да керв салып ойго келди:
„Ой чиркин адам элек азык болдук!
Атайын, саадак менен ыгы келсе,
Жайлайын кек серекти кудай берсе.
Качкындын тагдырына телге болсун,
Жараткан сыйлык кылар бендем десе".
Эмгектей жакын барып елчей мээлеп,
Керилип Жааны тартты: „елдуц ээ“ ден.
Тийдиби, тийбедиби белгиси жок,
Кайдадыр кеткен ецдуу кылган мээнет.
©кунуп кайталады—жааны тартан,
Болбоду мурункудан кылдай артык.
Берунун бирее гана ала койду—
Тумшугун тамагынан женил тартып.
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Кыжырбы, шашкандыкпы, жолбу тацкан?
Жунуш тез, тура калды ту ура ж аюан.
Берулер дурбелецсуз кылчакташа,
Женешту, бирин чапты балбаи капкан.
Карышкыр ыргып тушуп, кархмалганды —
Арс этип тиштеп алды, ала салды.
Жулкунуп терт—беш ирээт секирди да,
Комдонуп жер кучактап жата калды.
Душманын кере салып баатыр кек жал,
Кайраттуу, ирмебестен тиктеп жал—жал.
Эреелге бел байлаган баатырлардай
„Келсец кел—деге^сиди салам жацжал“,
Жунушда сабыр кылбай ж акын барып,
©тууге даярданды башка салып,
Жынжырын жыйнап жаткан кексе канкор,
Куркуреп каршы ыргыды беттен алый.
Экее тец, ексуп калды кетенчиктеп,
Бир бирин арбашкандай бекем тиктеп.
Аз^гана кыймылдабай токтой кальш,
Байкады абай менен Ж унуш дигтеп.
Жулкунса кайрат менен бул карышкыр,
Кетчудей бутун н;улуп токтобон шыр,
Буту ну н сеегу сынып тарамышы—
Керилип арац гана токтотуп тур,
Изинен екунучтуу Жунуш шашып,
Сынады карыщкырды жандай басып,
Жалтанбас кек серектин ууру кезу,
Балбылдайт, жалын болуп барагкаисып.
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Дал тийсе четин свлпвр болбой кырсык,
Берунун талуу жери кара тумшук.
Кокустан жаздым шилтеп коёр болсо,
Бул душман кете берет, елбей сылтып.
Ошону Жунуш сезип керуп калды,
Кыжыр да кытыгылап келип калды.
Эркин эр, эбегейсиз карышкырды,
Камынтпай как тумшукка берип калды.
Карышкыр тырп этпеди жерге барып,
Ж унуш да оозун танды баса калып.
Кенулдуу, кек алгансып тура калды,
Берунун толорсугун кырка салып.
Кажалып карь!шкырга эки жамбаш,
Жатты эле бер жагында куланып баш.
Чачтары туйдектелуп чеп чар болуп,
Кергенге тамга салып эстеп калбас.
Чачтары окшош эле аппак карга,
Жунуштун урматы эле, жакын жанга.
Кечеки эртен, менен каза тапкан,
Мураттын курбалы эле кемген жарга.
Жан эле жузу жарык, кеену тетик,
Кезинде: „Жунушум“ деп эркелетип:
„Коёрсун колун менен жакшы жерге,
Энекен елуп кетсе ажал жетип“,
Мына бул ошол эне тарпы калган,
Жунушка кандай тиет ушул арман!
Кечирип кемпир башы суйлегенсуйт.
„Жунушум, езун жокто минтип калгам“.
1 3 -5 1 3
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Ансызда азап кайгы алкымдаган,
Кезунен кымын учту жаркылдаган,
Журект© дозок оту куйуп жатат,
Ьалбылдап чычаласы тартылбаган.
Чагылган жалгыз гака тнйген жандай,
Кыймылсыз туруп калды демин албай.
Кара жер, астын уск© айлангансып,
Сел журду К03 алдынан кочкул кандай.
Далайда ойгонгондой квзун ачты,
Ачты да даты керду жаткан башты.
Кан'жарын а жал кармап келген ецдуу,
Жунушту коркок кыял алып качты.
Суйреду тоодон тоого, сайдан сайга,
Учурду кеквлетуп алтын айга.
Ьир кезде жеткире албай кайта тушту,
Козголбой буту турган кайгы жайга.
Бут турмуш бул минутта башка сыйды,
Соолукту, албуут кыял болуп кыйды.
Чачйлып чанда жаткан кемпир сеегун,
Сабырдуу, камбыл Ж унуш кайтып жыйды.
Тез гаиа боз кейнегун чече калып,
Кемпирге кепин кылды сеегун салып.
Кылайып тан элеси керунгенде,
Жашырды бекем кылып жарды жарыи.
Кенулсуз калтырды да тигил жарды,
Акмалап ар жагына кезун салды.
1аягын жолдош кылып кемпиринеБараткан карт Муратты кезу чалды.
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Билдирбей кемпир менен болгон ишти*.
„Аваке кутуп журем тунден сизди.
Энеме куран окуп коёлукчу,
Арбагы журген чыгар байкап бизди ...
„Ошондой, балам“ деди. Андан башка —
Сез айтпай тизе бугуп жалпак ташка. ^
Куч менен „куурайшынды“ окуп бутупЫйлады жаш баладай ушул жашта.
„Кердумго кербегенду ©лбей туруп,
Издедим кецул менен кэлдей тунук—
Турмушту. Табалбадым ажал келип^
Кошсо экен кемпириме жолуктуруп“.
Жунушту таныркатты ушул жорук,
Карыны кажагандай кайгы соруп.
Кутпеген ойлобогон кездун жашы,
Калчудай карыяга жолдош болуп.
Бул кары алдан барын байкар эле,
Элине эчен акыл айтаар эле.
Толгонуп, кайгы менен жаш теккенду,
Сооротуп умуттенуп кайтар эле.
Мынакей, ошол кары алда кандай/
Ж ер тиктейт жашын тегет арбагандап.
Жунушка ушул мезгил так сезилди,
Журегун калтыратып кармагандай.
Буле да, карары ж ок карыянын,
Тагдыры башка эмеспи ар уянын.
Ой чйркин, калкыганы серт эмес ко
Устунд© кайгы деген дарыянын:
*

„ Нуурайшын “

к у ран д агы

автор.
195

кичинекей

су рее

www.bizdin.kg

Калтаарып Жунуш турду сезге келбей,.
Далайга, ой еуйреду тыным бербей.
Бир кезде аваке деп колтуктады;
„Эл бутпейт, кайгы кетет аккан селдей,
- Сан кайгы сизде да бар, бизде да бар,
Аваке —лек элециз ишке жарар.
Ж аш менен коргошундай эрисециз,
Калган эл кандай кылып арга табар,
Баепаеа, шум кара жер мени таптап,
©лгенче кор кылбаймын сизди сактап,
„©ткенге екунбегун дээр элециз,
Эртецки келе турган кунду мактап.
Аваке, арзан болбойт акыркы жол,
Бирееде кайгы жецил, бирееде мол. •
„Махаббат, достук, ажал“ жомогуцуз,
■йреткен; „умут узбе чыдамдуу бол“.
Карыя кулдук кылып канагатка,
Ушкурду: „мен тартканды балам тартпа.
Эрмектуу, элге жаккан булбул элем,
©леерде кенмек болдум какбаш атка.
Аны мен, сурап, издеп алганым жок,' '
Киши учун жамандыкка барганым лшк.
пантейин, бактысыз эл жыргаганын—
Кез менен керуп елеем арманым ж ок“.
Ацгыча еозолонуп майда тутун,
Качкындар кыбырашты оокат учун.
Кабакта капкандагы карышкырды,
Качкындар талап кетти койбой бутуи.
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Жай гана Мурат менен, качкындарды,
Аралап Ж унуш баатыр кабар салды.
„Туугандар! акыркы жол так ушул жол,
Мекенге жеткиргиле тируу жанды.
Кемгуле, ©лгендерду эптеп-септеп,
Жургуле, калганыцар келду беттеп.
Бийликти эзилгендер алат дешет,
Кылымдап кыйналгандын канын кектсчт,
Ач белде, азыр елуш туура келбес,
Бактыны ала кой деп эч ким бербес.
Эмгектин эр балдары биригиптир,
Эзгенге эми гана болуп тендеш“...
Уйердей, туталанып кысылган эл,
Каптады, колг© карай болгонсуп сел.
Батыштан эркеленип бетти сылап,
Кандайдыр, жылуу тийди жибектей жел.
Тарсынып, таштай салып кара жолду,
Быкылдап жургвн элде кецул толду.
Душмандын чебин бузуп чабуул койгон,
Туткунда, жылдап жаткан колдой болду.
Квпчулук илмендешет жалацаяк,
Кемпир, чал темтецдешет кармап таяк.
Алдуулар алсыздарды аркалашып,
Дагдандап келге карай канат жаят.
Жылмайып, суйлеп коюп бирдемесин,
Мураттын кээде тыншап ацгемесин.
Ушкуруп, улам тынып, суу жуткузуп,
Квтеруп Ж унуш барат оору энесин.
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Уч кунд© артка таштад аркы чекти,
Созулуи элдин алды жерге жетти,
Карылар кубангандан шолоктошуп,
Калтылдап жер кучактап кулай кетти.
Кара жер, качкындарга кылгансып сый,
Тешун© тешун тосту ымдуу чылгый.
Айткансып: „сагындым го, садагалар,
Туб©лук мен сеники ыйьщды тыйа .
Кужулдап куурай минип кубалашкан,
Тууган жер кем болобу уялаштан.
Ушул жер, эл ©стурген, эр ©стурген,
Ушул жер, эл жогунда мыя баскнк.
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X IX

УНУТУЛГУС

КУ И Д © Р

Кимдер ка ида, келечеги дайынсыз,
Басып жатты ачарчылык кайырсыз,
Волгой ишке орток болуп тируусу.
Бетме беттей баарын керду айынеыз,
©куметтун бары жогу билинбейт,
Капсалацдай, элдин кезу илинбейт.
Большевик дейт, меньшевик дейт, эсер дейт!
Кунде жыйын, туркун сездер дирилдейт...
Сов деп менен Марияда Жунуш да,
Эчким бил бейг, алар кандай жумушта.
Анда-санда кезге туше калганда,
Жургенсушет кан кечишкен урушта.
Оиюл кыйын кеп кундердун биринде,
Муз жарылыи айлангансып иримге.
Ала булут бир-бирине суйенуп,
Бараткансыйт: табийгаттын' жибинде...
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Мелуун гана так ошондой тац атты,
©лгендерду, алда кимдер санатты.
Терип алып отун тарткан эмедей,
Арабалап четке тартып баратты.
Энеси елуп, тируу жаткан балдарды,
Жан бере албай жарда жаткан чалдарды.
Жеткиргин, деп т-амак берип пунктта,
Кучерлерге алда кимдер жалбарды.
Тушке чейин, шаар елукту тазалап,
Туштен кийин дукендерун ачалат.
Жумшап алган кыргыздардын балдары,
Чайканага ошондо суу чачалат...
Бугун башка унутулгус иш болду,
Дукен жабык эл кечеге жык толду.
Алда кимдин кецулуне жаз кирип,
Алда кимдин журегуне муз тоцду.
Бешим мезгил, ошол эле калада,
Орус, кыргыз башкалар бар жанада...
„Эл уйунде" чогулушту туркун жан,
Нагон таккан терелер бар арада.
Бир .таран эл, Рымшевич * жанында,
Николайдын форм асы бар анын да.
Жакшы кийген; элпексинген тилмечи,
Алек-чалек какталгансып жалынга.
Кумуш кындуу кылыч илген жалтылдак,
Ашым журет кубанычтуу жаркылдап.
Кызыл кайкы, чепкен менён^боргулдап,
Теле суйлейт бирдемени баркылдап...
*
Р ы м е в и ч — о ш о л ке зд е ги П и ш п е к
н а ч а л ь н и ги — авт ор.
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Ким болду экен, эмес чыгар тим киши,
Эл ичинде тужуркечен бир киши.
Ал кишиден бирдемени сурашып,
Белек турат, аз болгоидо мин киши.
Ак мээлейин алда качан кир жапкаи,
Чоочун киши басып келип зал жакган.
„Мырзаларым: депутаттар киргиле, ^
Каалагандар кошо кирсин эл жактан .
Зал толтура туркун сездер суйленду,
Чеченде бар, бир канчасы куймелду.
Кыргыздарга тилмечтери которуп,
вздеру да, чоочун сездер уйренду.
Большевикти бирее жактап суйлесе,
Ышкырышат, алда кимдер суйбесе...
Меньшевикти дагы бирее суйлесе,
Болыневиктер „жогол“ дешет суйбесе,
Тартипте жок, анча катуу коюлган,
Кай биреелер качар эмес союлдан.
Кай биреелер, баракчасын беришет,
Сууруп алын—окугун—деп коюндан.
Залдын сырты жайма базар турундей,
Котолошот, бир бирине жугунбей.
Залдан сыртка чыга калган адамдан,
Жабалактап сез сурашат унулбей.
Залдын сезун сыртта журуп талашат,
Ачууланат кайта келип жарашат.
Бирин бири, алдап жаткан эмедей,
Кытмыр суйлеп кыйык менен карашат.
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Сез кезеги Железновка жеткенде,
Залдын жармы камынышты кеткенге,
„Мейли“ деди сезун баштап ал кишм
„Орус болбойт“ элди саткан жектерге.
Ал суйледу алоо болуп жаткандай,
Сезу жарык, тац кылайып аткандай.
Ленин менен Сталиндин сездерун,
Жаркыратты кундун бетин ачкандай,
Бир кезекте сезун бвлуп кыргызга,
Колун созуи талпынгандай жылдызгз
Кезегинде, жар чакырган эмедей,
Ж аш а!—деди жацы сонун турмушка.
Уктуцар го, меньшевиктер суйледу,
Алар сезде бейиш кылды дуйнену.
Кылган ишин карап турсач эс кетет,.
Аны керген жандуу киши суйбеду,
Меньшевиктер жакшы керсе Кыргызд -г,
Эмне учун кулак байга кыргысты.
Дарга жасап шылтоо кылып кескилс ..
Жоготушту нечем чолпон жылдызды,
Жардам кылбай качкындарды белдурду,
Канга жууду качкын келген ендурду
Жакшы керсе качкындарды эсерлер.
Эмне учун, тируу бойдон кемдурду,
Чуйдун, келдун кыргыздарын жыйнаса.
Челге суруп тубелукке кыйнаса.
Меньшевиктер калыстыгы ошо5у,
©скен кыргыз, ез жерине сыйбаса..,
202

www.bizdin.kg

Кылым бою кызыл канын агызган,
Эркин, учун эми кыргыз намыстан.
Эмгегинди жаны тарих унутпайт,
Падышага карты кылыч чабышкан.
Байлардагы, алтын, кумуш сыйбаган,
Так силердин канынардан жыйнаган.
Бугун ачка елуп жаткан чагында,
Жалгыз тыйнын силер учун, кыйбаган'
Азап менен тамгаланган Туркстан!
Бул силерден эн акыркы тамган кап.
Кас туралбай эмгектеген силерди,
Кутуп турат Российден аткан тан'.
Туиду тепсеп, карангыны талкалап,
Эл милдетин жалгыз гана аркалап.
Большевиктер жаны заман тургузду,
Бай, т©р©л0р, жашай албайг чалкалап!
Кыргыз уулу! эркицерди билгиле,
Тунден чыгып жарык жолго киргиле.
Улуу Л Е Н И Н алдынарда баратат,
Кол кармашып бир кишидей жургуле!
Карган тарих баяндаса бежирея,
Карыларын тыншай берет мемиреп.
Арка жакта болгон бекен жарык кун,
Ушу л кыргыз байыркы журт дедирет.
Ж ок, аркада алтын кылым болбогон,
Элди дайым карангылык торгогон.
Бир женилип, бирде женин тайтаяаш^
Умут менен келечегин болжогон.
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Мен текшерип ушул элдин тарихын,
Таппай койдум тагдырымдын жарыгын.
Бугун гана орус менен биригип,
Ээлер кези азаттыктын салыгын!...
Жан чыдагыс-азаптарды аркалап,
Улар болуп то од о жанды калкалап.
Кун етквруп куйут менен келдицер,
Зордукчуну жоготкула талкалап!“
Железновдун ушул сезун кыргызга,
Ж аш Мария айтып турду кыргызча.
Меньшевиктер .ышкырышты кыйкырып:
„Большевиктер бо 160с ишке тырмашпа!“.
Трибунда Железновдун Иваны,
Кагаздарын шапай гана жыйнады.
Жыйнады да Ревкомдун атынан:
„Меньшевиктин бийликтери кыйрады!
Эмгекчилер, дурбелецсуз таралсын,
Уюмдардын тизмелери каралсын.
Меныпевиктик комитеттин мучесу,
Кайда турса ошол жерден камалеый!
Мундуу кыргыз, российлик элдерим!
Тушунгу^е! жацы заман келгенкн.
Азаттыктын дарбазасы ачылды,
Ээлегиле, большевиктин бергенин!“
Меньшевиктер кучтуу токко тийгендей,
Тилсиз болду кепиндерин кийгендей.
Рымшевичке карган мужик тукурду:
„Кандайсыц“ деп басып келип ийменбей.
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Кер, дегевсип кекелетуп кецулду
Ревкомдун мучелеру бвлунду.
Кептен бери, билинбеген Жунущ да
Ошол'ордун арасынан керунду.
Жалац кылыч колдорунда жаркылдап,.
мавдайында жылдыздары жалтылааи
Аскер кирип желдеттерди айдады
Эл эшиктен кутуп турду калкылдап...
Т ац атканча эминелер болгонун
Ким тушунуп, кимдер билет бОлжолун
Эртеи менен чуркап журду кыргыздар^
Куудуратып самтыраган тондорун.
Кеп уйлерге кызыл туулар сайылган,
Кызыл шалпар, уураан менен жайылган.
Жомоктолгон, башка дуйне буткендей
- лдин жузу жарык, тийген айыцдан.
- Б ул ар кайдан, кайда шашып баратат?
Котолошот, алды жакка талашат?
~ \иду тепсеп, таалай берген ушул-деп
лениндин партретин карашат.!
I аяк кармап Мурат турат термелбей,
Жуз жыл ©луп, бугун кайра келгендей.
Кубангандан сакалынан жаш агат
Ьардык бакты ©зун издеп келгендей.
О ору кемпир кир кейнегун бучулвп
Ушкурет да, улам улам тукурет,
‘ иктеп туруп Мариядан с©з сурай*:
»к айдан келген мынча кызыл чупурёк“.
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Нуржан дагы Белек у у лун кетеруп,
Ж ур энеке, „эл алдынан ©телук“
Жалжал карап, калыц кызыл желекке,
Бара жатты кулумсуроп жетвлуп.
Эл тацыркайт, д\йн© нурга баткандай,
Жарды Пишпек жалын болуп жаткандаи,
Шамал менен дирилдеген желектер,
Кызыл буркут канаттарын каккандай.
Кызыл тууну керсеткенсуп билеги,
Муздан чыгып, эр Жунуштун журегу:
„Гул емурун куйут менен еткергеи,
Ушул—-деди—Алымкулдун тилеги*.
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1927-ЖЫЛДАН БЕРКИ ААЛЫ ТОКОМБАЕВ (Балканын)
Ж АЗГА Н КИТЕПТЕРИ.
1. Л е н и н ж е н у н д е .
2. А я л д а р а й н е ги .
3, Э м ге к г у л у .
4, Атака.
■г>. И р ге л ге н ы р л а р .
6. Т о ко м б а е в д у н ы р л а р ы .
7. Б а ш т а л гы ч ы р л а р .
8. К а н д у у ж ы л д а р (ы р м енен ж а з ы л га н р о м ан).
9. Т у т к у н М а р а т (поэм а).
10. Б и зд и н к и т е п (бал дар ы р ы ).
11. С ы й к ы р ч ы чал (зй о м о к).
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