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АРУУЛУККА ДАНАКЕР ПОЭЗИЯ 

Кыргыз поэзиясынын антологиясы — бул мухиттей чалкыган улуу поэзиянын алтын 
чөйчөккө куюлуп сунулган бир жутуму, ал сан тоолордун сансыз гүлдөрүнөн тандалып 
таберик мисал жыттоо үчүн берилген жыпар гүлдесте сыңары. Ырас эле, антология 
келген сый конокко сый кылып атыңдын күлүгүн, кушуңдун кыраанын, кызыңдын 
сулуусун көргөзгөн менен барабар. Колуңуздардагы кыргыз поэзиясынын эки томдугун 
да ошондой улуу урматтуу конокко арналган балкымыз деп элестеткениң оң, окурман. 

Кыргыз поэзиясынын тарыхында мындай антология экинчи гана жолу чыгып  турат. 
Эгерде СССР мезгилиндеги антологияга партия, Ленин, достук жөнүндөгү ырлар 
басымдуу кирип келсе, бул жолку антологияга арноо, тууган жер, арзуу лирикалары, 
ошондо эле дайрадай оодарылган замандын көйгөйлүү маселелерин чагылдырган, б.а. 
социалдык багыттагы ырлар да арбын киргизилген. Томдуктагы ырлардын тематикасы 
ар түрдүү, формалары ар кыл. Ушунун өзү эле окурмандардын поэзияга болгон көз 
карашын, түшүнүгүн кеңейтип, ойлорун тереңдетүүгө жардам берет деген ойдомун. 
Анткени поэзия — адам, турмуш жөнүндөгү башкалар менен мамиле түзүүгө жана 
чексиз дүйнөдө өзүн табууга, түшүнүүгө умтулган адам жаны жөнүндө монолог 
экендиги жалпыга маалым эмеспи. 

Антологиянын томуна Манас баштаган залкар сүрдүү эпостор сыяктуу поэмалардан 
тартып, ар кыл тематикадагы элдик ырлар, элге кеңири таанылган да, тааныла элек да 
кийинки эле мезгилде жарык көргөн агыл-төгүл лирикалык ырларга чейин камтылган. II 
томуна Тоголок Молдо, Токтогулдан баштап, жаңыдан бирин-экин ыр жыйнагын 
чыгарган жаш акындарга чейин киргендиги кимди да болбосун кубандырбай койбойт. 
Түзүүчүлөр менен редакторлордун иш билгилиги аркасында антологиянын авторлору 
хронологиялык тартипте жайгаштырылган жана ал негизги үч бөлүмгө бөлүнгөн. 
Мындай бөлүштүрүү кыргыз поэзиясынын табиятын таасын билгендиктин белгиси деп 
түшүнсө болот, анткени, көрөңгөлүк милдет аткарган төкмө акындарды өзүнчө, 
Октябрь революциясынан кийинки жазма акындарды өзүнчө, эртеңди үмүттүү 
тиктеткен жаштарды өзүнчө бөлүү, бөлүнгөн бөлүмдөрдүн маани-маңызын терең 
чагылдырган көркөм сүрөттөр менен шөкөттөө — антологиянын көзгө көрүмдүү, 
купулга толумдуу болушун шарттаган. 

Төкмө акындар топтолгон «Алтын чачыла» бөлүмүндө кыргыз элинин башынан өткөн 
тарыхый чындыгын туура чагылдырган «Кайран эл» сыяктуу тарыхый поэзия, залкар 
акындардын өмүрү, өлүм, арзуу темасындагы кайталангыс ырлары жакшы иргелген. Ал 
эми жазма акындар бөлүмүндө кыргыз классиктери К.Тыныстанов, А.Токомбаев, 
Ж.Турусбеков, М.Элебаев, Ж. Бөкөнбаев жана башкалардын кылым карытып келаткан 
ырлары бүгүнкү окуучулардын да купулуна толот деген ишеним бар. Мурда чыккан 
антологияда жаштарга өтө аз орун берилген эле, бу жолу андан айырмаланып жаш 
акындарга арбын орун берилиптир. Бул кубана турган көрүнүш, анткени жаштар 
«Үмүттүү толкун — жаш толкун» деп туура белгиленгендей — биздин эртеңкибиз. 
Эртеңки поэзия ушул жаштардын ырлары менен өлчөнөт. Эртеңи болбогон поэзиянын 
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өткөнү тозуп, учуру упурап, акыры, куйруктуу жылдыз сымал жалп өчөт. Бул 
антологиядан улам кыргыз поэзиясынын өрүшү кең, келечеги жаркын экени мени 
абдан кубанычка бөлөдү. Соңку бөлүмгө кирген жаш толкун акындарыбыздын 
ырларын көз жүгүртүп, ой калчап олтуруп ушундай жагымдуу сезимге бөлөндүм, 
кыргыз поэзиясы дагы кыйланы тамшандырар дараметке эгедер экенине ынандым. 
Буга далил: алардын башка акындар жүрөкзаада болуп, анча батына албай келген 
темаларга же из түшө элек тараптарга жөн эле тийип качуу үчүн эмес, тайманбай тике 
качырып кирүү аркылуу аларды жаңы табылгаларга, поэзия «олжосуна» айландыруу, 
кайсы бир эскирген тажрыйбаларды, канондорду тескөө менен аларга үстөмдүк кыла 
билүү, же болбосо аркырап согуп турган шамалдарга төш тосуп, ар кыл үндөрдү, жазгы 
ыргактарды өз төшүнө кабыл алып турган аскалар сыяктуу турмуш кубулуштарын өз 
жүрөгү менен туюп, аларды өз дүйнөсүнө айлантып башкаларга сунуш эте билүү 
аракеттери. 

Ушундай чоң көлөмдөгү китеп эмес, гезит чыгара албай тукулжурап турган убакта төрт 
тарабы төп келген «Кыргыз поэзиясынын антологиясынын» эки томдугун кабагым-
кашым дебей чыгарып берген «Кыргызстан—Сорос» фондуна алкыш айтып, ыраазылык 
билдиргим келет. Кир кол менен кармагыс, кунуна баа жетпес бул асыл баа китептер 
сатылбастан мектептерге, жогорку окуу жайларга берилиши — көөнөрбөс улуу 
дөөлөткө жасалган жогорку адамгерчилик жана бийик маданият. Эмесе антология ар 
бир үйгө, ар бир жүрөккө жакшылык апкелип, ишенич, үмүт уялатып, ак жаандай кут 
чачсын деп тилейм. Дүйнөнү ырас эле сулуулук, анын ичинде сөз керемети поэзия 
сактап калат дегим келет. Ыры өчпөгөн улуттун учугу узун болот. Ушуга каниет этүү 
менен сиздерди ажайып поэзия сапарына чакыргым келет, азиз окурман. Бил, үйрөн, 
тазар, аруулан! Анткени поэзия — улуттун жүзү, бийик зоболосу. 

Суйүнбай ЭРАЛИЕВ, 
Кыргыз эл акыны
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ТОГОЛОК МОЛДО 

Дыйкандын аялынын кошогу 
Асылым дыйкан, жыргалым, 
Асылың көрүп жыргадым. 
Бала-чакаң жаш калды, 
Баркыңды санап куурадым. 

Бармактарың барбайтып, 
Басаган элең, жыргалым. 
Ортондоруң оркойтуп 
Орокчу элең, жыргалым. 
Кабыргаңды каржайтып, 
Карылуу элең, жыргалым. 
Батыра чапкан кетменди, 
Байкаган үрөн сепкенди. 
Өзү — дыйкан табышкер, 
Ойлонбогон өткөндү. 

Арыкка суусун бурганым, 
Айылга жыйын курганым. 
Ак буудай айдап, нанын жеп, 
Аштык багып турганым. 
Адамдан талап кылбаган, 
Асыл элең, жыргалым, 
Булуңга буудай сепкеним, 
Буудайга алган кетмениң, 
Талаага таруу сепкеним, 
Таза урунган кетмениң. 
Кош өгүзүн байлаган, 
Шайман тиркээч шайлаган. 
Кара жерди каңтарып, 
Эшилтип эгин айдаган. 
Эл кеткенде жайлоого, 

Эгиндин башын жайлаган. 
Буурусунун буктурган, 
Кара жерге суктурган. 
— Түгөнбөс кенч эгин — деп, 
Сугатчыга уктурган. 
Эмгек кыл деген насаатын, 
Дыйкандарга жуктурган. 
Ат семирткен арпага, 

Пайдасы тийген барчага 
«Асыл дыйкан өттү» — деп, 
Атагың кетти канчага. 

Арыгын терең кең чапкан, 
Ак буудай деген кен тапкан. 
Дыйкандык кылып дан тапкан, 
Жыргатып жакшы жан баккан. 
Бурбай эккен буудайды, 
Гүлкан кылган1 бу жайды. 
Жыргалым дыйкан барында 
Жыргап көрдүм убайды. 
Адырга сепкен арпаны, 
Аян кылган канчаны. 
«Талаага сепкен таруу» — деп, 
«Табар пайдам ушул» — деп. 
Конуш кылган колотту, 
Колотко сепкен конокту. 
Чамынганы жолборстой, 
Чарыкка салган орокту. 

Булуңга сепкен буурчакты, 
Алтын деп билген турпакты. 
Ашка-нанга мол кылып, 
Тойгузуп турган курсакты. 
Пейилинде жактырбайт, 

кан кылган — гүлдөткөн. 

Бекер басып жүрүштү. 
Жарышка салып кеп кылган, 
Арпа менен күрүчтү. 
Тоголок кызыл даны бар, 
Токчулук буудай жана бар. 
Бурбай айда буудайды 
Талыкпай айда тарууну. 
Талыктырбайт адамды 
Көңүлдөнүп жакшы иште, 
Берекелүү алууну, 
Тарууга чыгар карууну. 
Бакалдар сатат баарыны, 
Байкатып айтам шалыны. 

1 Гүлкан кылган – гүлдөткөн. 
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Кабыгы сайын дан экен, 
Кымбаты дандын шалы экен. 
Көлгө урук септирет, 
Абыдан ылай тептирет, 
Көлгө чыгат көгөрүп, 
Сууга чыгат майсалап. 
Баасына келтирип, 
Бул жаныбар күрүчтү, 
Дыйкандар сатат байсалап2. 
Кызыл болот кээси, 
Кымбат болот баасы. 

Салаадан майын чыгарып, 
Салса болот сорпого, 
Бул жаныбар күрүчүң, 
Маалим тамак барчага. 
Салаадан майы чыкпаса, 
Садага кетсин арпага, 

Жылжыган Сыргак сен элең, 
Сырыңды билген мен элем. 
Сырттаным дыйкан, барыңда, 
Мен бейбак, эмнеден кем элем?. 
Ойдо жаткан таш элең, 
Орокчунун башы элең. 
Сууда жаткан таш элең, 
Сугатчынын башы элең. 
Кырда жаткан таш элең, 
Кырманчынын башы элең. 
Калың кара туугандын 
Казанга бышкан ашы элең. 
Кырды кырдай басканым, 

Кызыгып ороо казганым. 
Башкага жаман көрүнсө, 
Өзүмө жакшы арстаным. 
Толуп жатат өнөрүң, 
Билбедим сенин өлөрүң. 

Береке кирген ашыма, 
Пейли жумшак береним, 
Ала кар менен аралаш, 

2 Байса – муунга ченеп өлчөө. 

Эгинди эрте айдаган. 
Суу сугарып, арык чаап, 
Саратан чөлдү жайлаган. 
Кагылайын дыйканым, 
Качкан эмес пайдадан. 
Пайда таап эгинден 
Арбын кылып айдаган. 

«Аккула» — деп кепсенди, 
Арбын берген мол кылып, 
Ал-кайратын зор кылып. 
Башынан дыйкан ийгеним, 
Пайдасы журтка тийгеним. 
Бала кезден бер жакка, 
Эгин айдап жүргөнүм. 
Ар кызматы жаккандан, 
Эли-журту сүйгөнүм. 

Чөптү тоодой көп кылган, 
Төгөрөгүн чеп кылган. 
Саманын арбын көп кылган, 
«Берекелүү дыйкан» деп, 
Жалпы калк аны кеп кылган. 
Жаманчылык жут күнү, 
Чабыр-чубур арыктар 
Тегеректеп жеп турган. 
Артын байкап санаган, 
Артык кадыр самаган. 
Жут болгондо топурап, 
Малдуулар көзүн караган. 

Дыйканымды өлтүрдү, 
Баласы мендей какшасын, 
Башыма жабыр келтирди. 
Эч кылмышы жок эле, 
Дыйканымды күнөөлөп, 
Жайлаптыр датка өлтүрүп, 

Жалпы журтка күбөлөп. 
Багымды датка байлады, 
Мээнетим бекер сайлады. 
Карабет жесир калган соң, 
Капасын айтып сайрады.                                                            
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Тикирейип көп ыйлап, 
Тилин тишке кайрады. 

Асылым дыйкан, арстаным, 
Талыкпай ташка басканым. 
Кара жолтой какшаалга 
Жок эле менин жазганым. 

Арманын айтып ар качан, 
Алганы дартын козгосун, 
Казы-мупту жолумдан, 
Каршы чыгып тоспосун. 
Какшаал казы залымдын 
Кара кийип катыны 
Тукуму тарап тоз болсун! 
Уугу сынып кыйрасын, 
Уулу мендей ыйласын. 
Керегеси кыйрасын, 
Келини мендей ыйласын. 
Түндүгү сынып кыйрасын, 
Тууганы мендей ыйласын! 

Асылым дыйкан, курдашым, 
Армандуу болду бул башым. 
Асылым аман турганда, 
Анык эле жыргашым. 
Арстаным, сенден айрылып, 
Арылбады көз жашым. 
Керилип кетмен чапканым, 
Кетмендей нанды тапканым. 
Кенебей жыргап жатканым, 
Кейитип кеттиң, арстаным. 
Оюлтуп ороо казганым, 
Олжону кабат тапканым 
Оёнум дыйкан, арстаным! 

Үрпүкан 
Болот калем колго алып, 
Болжоюн сөздүн орунун, 

........................................ 

Ашыклыктын зарпынан, 

Аалам кылды жоругуң, 
Чыдай албай ойлонуп, 
Чыгардым сөздүн сонунун. 
Асыл таштан көзү бар, 
Алтындан шакек колунда, 
Жакында көрдүм бир сулуу 
Көтөрмөнүн жонунда. 
Тилембайдан тик чыккан, 
Көк-Колоттун оюнда. 
Сүрөткө тарткан эмедей, 
Сымбаты артык борумдуу. 
Көптөн бери мен өзүм, 
Көрбөдүм мындай сонунду. 
Бою чарчы, кара көз, 
Болжосом сага жан жетпес, 
Борумун көрсө оолугуп, 
Боз балдар өтсө кыя өтпөс. 
Балбылдаган кара көз, 
Байкасам сага жан жетпес, 
Балдан таттуу ширин сөз, 
Боз улан көрсө кыя өтпөс. 
Мен сүйлөбөйм жалган кеп, 
Сүйгөнүм өзүң, арман көп, 
Сүрөтүңдү тарттырып, 
«Алсам» — деп жүргөн андан көп. 
Айтсам арман арылбайт, 
Аселде сендей табылбайт. 
Ашык болуп күйбөсөң, 
Адамды адам сагынбайт. 
Он сегиз менен жыйырма, 
От арбадай зарылдайт, 
Басылбастан күүлөнүп, 
Барган сайын жалындайт. 
Олуттуу жашка толгон соң, 
Оюндан осол болгон соң, 
Айланта санап ич күйүп, 
Адамда сендей табылбайт. 
Жылып өттү кидирбей, 
Жабырлык салдың жаныма, 
Мурунтан Үкөй билинбей. 
Арманда кылдың өзүмдү, 
Айлыбыз жакын жүрө албай. 
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Алтындай жүзүң жалтылдап, 
Атилес, шайы түрүндөй. 
Жоолуктан чыккан саамайың, 
Тотукуштун жүнүндөй...  
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ТОКТОГУЛ САТЫЛГАНОВ 

Алымкан 
Атка салган дилдейсиң, 
Ачылган кызыл гүлдөйсүң, 
Бир күнү оору, бир күн соо... 
Алымкан, азабың тартсам билбейсиң. 

Бетегелүү майданым, 
Пейли жакшы жайдарым! 
Көлөкөлүү майданым, 
Көөнү жакшы жайдарым! 

Букардын тоосу бурулуш,  
Бурулуп учат улуу куш. 

Бурулуп мага келе кет, 

Алымкан, муңдууга салбай кыйын иш!.. 

Кашкардын тоосу кайрылыш, 
Кайрылып учат улуу куш. 
Кайрылып мага келе кет, 
Алымкан, карыпка салбай кыйын иш!.. 

Саркештеп сайган жоолугуң, 
Сар санаа кылат жоругуң, 
Көккештеп сайган жоолугуң, 
Көп санаа кылат жоругуң. 

Токтогул черткен «Жаш кыял» 
Тыңдасаң боло, Алымкан, 
Ак шайы жоолук колго алып 
Булгасаң боло, Алымкан, 
Аз күнчөлүк өмүрдө 
Жыргасаң боло, Алымкан!.. 

Гүлдөп ал 
Кара күрмө шай кийип, 
Бойлогула, кыздар ай, 
Кадыр, көңүл бар чакта 
Ойногула, кыздар ай, 
Кайрылып келбейт өмүрүң, 
Ойлогула, кыздар ай, 
Ойной албай, күлө албай, 
Оюндун баркын биле албай, 

Кайран жашты картайтып 
Койбогула, кыздар ай!... 

Кызыл күрмө шай кийип, 
Бойлогула, кыздар ай, 
Кызуу көңүл бар чакта 
Ойногула, кыздар ай, 
Кылчайып келбейт өмүрүң, 
Ойлогула, кыздар ай, 
Ойной албай, күлө албай, 
Оюндун баркын биле албай, 
Кызык күнүң өткөрүп, 
Койбогула, кыздар ай!.. 

Кызыл жибек түрдө бар, 
Кызыл тилим, сүйлөп ал, 
Кылчайып келбейт өмүрүң, 
Кыз экенде гүлдөп ал. 
Кыялданып качпагын, 
Кыз ойнобос көрдө бар. 

Жашыл жибек түрдө бар, 
Жаңсап тилим, сүйлөп ал, 
Жанып келбейт өмүрүң, 

Жаш экенде гүлдөп ал, 
Жалтанбагын, качпагын, 
Жаш ойнобос көрдө бар. 

Кайран өмүр барында, 
Балалыктын чагында, 
Гүлкайырдай гүлдөп ал 
Күлгүн жашың барында. 
Карылык кууп жеткен соң, 
Кайран өмүр өткөн соң, 
Кара чым басып денеңди 
Каларсың жердин жайында... 

Дүнүйө 
Бул дүнүйө бекерсиң 
Бир күнү өтүп кетерсиң, 
Опосу жок дүйнөнүн 
Түбүнө ким жетерсиң? 
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Келериңде, дүнүйө, 
Толукшуп чыккан айдайсың. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Суу жүрбөгөн сайдайсың. 

Келериңде, дүнүйө, 
Асмандагы күндөйсүң. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Кайгылуу көңүл кирдейсиң. 

Келериңде, дүнүйө, 
Өзөнгө бүткөн талдайсың. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Өлүмдөн бетер алдайсың. 

Келериңде, дүнүйө, 
Мөмөлүү дарак шактайсың. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Суу жетпеген кактайсың. 

Келериңде, дүнүйө, 
Алмач өркөч лөктөйсүң. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Тулпар минсең жетпейсиң. 

Келериңде, дүнүйө, 
Аргымак минип ойнойсуң. 

Кетериңде, дүнүйө, 
Айланып учкан торгойсуң. 

Келериңде, дүнүйө, 
Адырдан соккон желдейсиң. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Кол жетпес аска белдейсиң. 

Келериңде, дүнүйө, 
Ай менен күндөй жарыксың. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Таманы түшкөн чарыксың. 

Келериңде, дүнүйө, 

Кош тегирмен ноодойсуң. 

Кетериңде, дүнүйө, 

Көз жетпес бийик зоодойсуң. 

Келериңде, дүнүйө, 
Алтын жагоо куштайсың. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Кышкы чилде, муздайсың. 

Келериңде, дүнүйө, 
Алтын така тулпарсың. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Артынан кууса жеткирбес, 
Айланып учкан шумкарсың. 

Келериңде, дүнүйө, 
Урууда күлүк дулдулсуң. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Уясын бузган булбулсуң. 

Келериңде, дүнүйө, 
Ташкын дайра селдейсиң. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Карматпас бороон желдейсиң. 

Келериңде, дүнүйө, 
Алтын тутка түркүксүң. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Туурдан учкан бүркүтсүң. 

Келериңде, дүнүйө, 
Кебелбес эрдин мүлкүсүң. 

Кетериңде, дүнүйө, 
Керүүдөн качкан түлкүсүң. 

Келериңде, дүнүйө, 
Байгеден чыккан аттайсың. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Мөмөсү түшкөн шактайсың. 

Келериңде, дүнүйө, 
Көңүлүң курсант болорсуң. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Көк шумкар алган коёнсуң. 

Келериңде, дүнүйө, 
Курбулуу тоодо уларсың. 
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Кетериңде, дүнүйө, 
Куйругун жанчкан жылансың. 

Келериңде, дүнүйө, 

Көк болот шамшар-канжарсың. 

Кетериңде, дүнүйө, 

Көксөө болгон чалдайсың. 

Келериңде, дүнүйө, 
Жоо качырган эрдейсиң. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Кейиген менен келбейсиң. 

Келериңде, дүнүйө, 
Кериде жайык конушсуң. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Капкагы сынган комузсуң. 

Келериңде, дүнүйө, 
Чытырман калың токойсуң. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Жыртылган тери чокойсуң. 

Келериңде, дүнүйө, 
Ак үйгө салган айнексиң. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Туткасы сынган чайнексиң. 

Келериңде, дүнүйө, 
Ала кар жаткан бийиксиң. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Мергенден качкан кийиксиң. 

Келериңде, дүнүйө, 
Көкөлөп өскөн чынарсың. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Шамалдан качкан тумансың. 

Келериңде, дүнүйө, 
Толкуган көлдө шардайсың. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Томугу түшкөн тайдайсың. 

Келериңде, дүнүйө, 
Жыйырма беш жаштайсың. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Жыдыган кара чачтайсың. 

Келериңде, дүнүйө, 
Караңгы тамда чыраксың. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Карышкыр жеген улаксың. 

Келериңде, дүнүйө, 
Айчыгы алтын туудайсың. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Соолгон кудук суудайсың. 

Келериңде, дүнүйө, 
Булутсуз тийген күндөйсүң, 
Жанаша чыгып ыргалган 
Жазгы талдай бүрдөйсүң. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Булут баскан түндөйсүң, 
Карарып алса көңүлүң, 
Кармаса колго кирбейсиң. 

Келериңде, дүнүйө, 
Түнкүсүн жарык айдайсың, 
Адамдын көөнүн сергиткен 
Жашыл гүлдүү жайдайсың. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Кайрылып карап койбогон 
Кайыры жок байдайсың. 

Келериңде, дүнүйө, 
Жайкалган ыраң чөптөйсүң, 
Жашылданып буруксуп, 
Туш-туш жакка көктөйсүң. 

Кетериңде, дүнүйө, 
Эшиктен төргө өтпөйсүң. 
Жардылыкка таянтып, 
Жакыныңды өрттөйсүң. 

Келериңде, дүнүйө, 
Бир туугандан ынаксың. 
Караңгыда жарк эткен, 
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Кавхар, жакут чыраксың. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Душманымдан ырааксың. 

Келериңде, дүнүйө, 
Жаз бүрдөгөн терексиң, 
Жагалдантып көңүлдү 
Жаш, карыга керексиң. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Түбү түшкөн челексиң. 

Келериңде, дүнүйө, 

Бүр алган кырчын талдайсың, 

Таттылыгың тамшантып, 

Шекер менен балдайсың. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Азыткыдай алдайсың. 

Келериңде, дүнүйө, 
Жасалгалуу үйдөйсүң. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Жакыныңды сүйбөйсүң. 

Келериңде, дүнүйө, 
Ташып чыккан булаксың. 
Кетериңде, дүнүйө, 
Желсиз өчкөн чыраксың. 

Келериңде, дүнүйө, 
От жакпай оргуп кайнайсың. 
Күн тийгендей жаркырап, 
Күлө багып жайнайсың. 

Дүнүйө чиркин ушундай, 
Колуңдан качкан кушуңдай.  
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БООГАЧЫ 

Үкөй 
Алалуу жылкы элде бар, 
Ашыктык илдет сенде бар. 
Армандуу болдум жете албай, 
Үкөйүм, ал милдетиң менде бар. 

Кулалуу жылкы элде бар, 
Курдаштык илдет сенде бар. 
Кусадар болдум жете албай, 
Үкөйүм, куп милдетиң менде бар. 

Айылыңа барсам кечинде, 
Ар убак турат эсимде. 
Алтынга окшош Үкөйүм, 
Тетиги, ак карлуу тоонун бетинде. 

Күнүгө барсам кечинде, 
Күн сайын турат эсимде. 
Күмүшкө окшош Үкөйүм, 
Тетиги, күн тийген тоонун бетинде. 

Алтындан чачпак сооруңда, 
Айткан сөз болсо ордунда 
Асылкеч менин Үкөйүм, 
Тетиги, ай тийген тоонун боорунда 

Күмүштөн чачпак сооруңда, 
Күндөгү сөз болсо ордунда 
Күмүшкө окшош Үкөйүм, 
Тетиги, күн тийген тоонун боорунда. 

Секетбайлар 
Салам айтам зарланып, 
Санаасы бирге курдашка. 

Артыкча сени сагындым, 
Кантейин дүйнө, жан башка. 

Салам айтам сага мен, 
Санаадан кетпей ашык сен! 
Күйдүрдүң далай мени сен, 
Күйүтүң кетпей ичимден. 

Бастырсам ойдон кетпейсиң, 
Барбасам жүрөк дегдейсиң! 

Уктасам уйкум ачарым, 
Жыттасам моокум басарым. 
Кайгың бир ичке жык толду. 
Капамды кантип жазамын. 

Көңүлү бирге ашыгым, 
Көбүнчө сизге жашыдым. 
Санаасы бирге ашыгым, 
Зарланып сизге жашыдым. 

Ичимден санап билемин, 
Карааның жарык көрөмүн. 
Эзилип эске түшкөндө, 
Ирмебей жашым төгөмүн. 

Шаңк этип жарык күлөрүм 
Сагынбай кантип жүрөмүн. 
Арманым ичтен арылбайт, 
Адамдан сендей табылбайт. 

Чачың майда жымылдап, 
Үнүң ичке кыңылдап. 

Борумуң ашкан бектердей, 
Боз балдарга кеп бербей. 

Жаркырап сүргөн таңдайсың! 
Жандырып белиң байлайсың! 
Тобокел кылсам кудайга, 
Тозоку келин кандайсың? 

Эриккенде кат жазам, 
Эске түштү тамашаң! 
Өңүмдө сизди көрүү жок, 
Түшүмдө барып жанашам. 

Күйгөндөн 
Панардай көзүң жылтылдап, 
Мамыктай этиң былкылдап. 
Барааныңды көргөндө 
Байкуш жүрөк зырпылдап. 
Бетиң бир кызыл табылгы, 
Бейпайга салдың жанымды. 
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Мелдешкен жарым сен болсоң 
Берүүгө даяр жанымды. 
Тишиң аппак берметтей, 
Тилиң бир таттуу шерветтей. 
Ар борумуң кыдыртып 
Айтайын сени кемитпей. 
Эмчегиң алма-анардай, 
Көзүң күйгөн панардай. 
Түшүмдө көрүп сени мен, 
Калдымбы шондо табалбай. 
Жоргого бутуң артарсың 
Жолдоштун дартын тартарсың. 
Күлүккө бутуң артарсың, 
Күйөөм бир кары дегенсип, 
Күйөөнүн дартын тартарсың. 

Боогачынын арманы 
Алкымың айнек жаркылдап, 
Алтын менен жапкандай. 
Тиштериңин арасы, 
Күмүштөн чеге каккандай. 
Сурмалуу көз ак маңдай 
Сүрөткө боюн тарткандай. 
Чукуранып моймолжуп 
Шейит өлүп жаткандай. 
Көп курдаштын ичинде 
Кучактап өпсөм жазганбай. 

Этиң жумшак мамыктай 
Эркелетсең талыкпай. 
Айылда басып жүргөнүң 
Асабалуу желектей. 
Ар мүнөзүң ар башка 
Адамдан тууган эместей. 
Моймолжуп көзүң айнектей 
Борумуң сонун чайнектей. 
Эки көзүң жалжылдап 
Алтындан соккон айнектей. 
Чачың кара кумайдай, 
Бетиң аппак жубардай. 
Келбеттүү боюң келишкен 
Келдиңби чыгып бейиштен. 
Шилекейиң ширелүү 

Шимип жатсак мейиздей. 
Колдоруңдун салаасы 
Кошпогондой жумуру. 
Кырка тизген акактай 
Тиштериңдин арасы. 
Сыздатып ичти күйгүзгөн, 
Сурмалуу көздүн карасы. 
Сымбаттуу боюң келишкен, 
Перизаттын баласы. 
Бербеди кудай тилекти 
Пендеңдин барбы чарасы. 
Эшик ачып киргизип, 
Эмчегин этке тийгизип, 
Эт жүрөктү күйгүзүп. 
Көшөгө тартып имерип 
Көйнөгүм чечип жиберип. 
Колуңда күмүш билерик 
Кокустан секет өтөт деп 
Чыгарып салып имерип. 
Таң мезгили болордо 
Булбулу талга конордо, 
Чечип салган көйнөгүн 
Чебердей алып кийгизип. 
Эңкее берип сүйгүзүп, 
Эшик ачып чыгарып, 
Колтуктай атка мингизип. 
Кош, аман бол, секет деп 
Колун берип коштошуп, 
Узата түшүп кылчактап, 
Улутунуп үшкүрүп, 
Эстей жүр деп күйгүзүп...  
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ЭШМАМБЕТ 

Санат 
Өмүр жашоо бардыгы 
Келбейт экен бүркүмгө. 
Чын акылың жетишсе 
Чыныңды бурба күкүмгө. 
Бул жашоонун чоң жолу 
Сала берет түркүмгө. 

Жер бетинде тирилик 
Жайнай берет тирилип. 
Алда кайда созулат 
Аккан дайра ийрилип. 
Адамзаттын өмүрү 
Ага берет киринип. 

Дат жукпас сары алтынга 
Таасириң болот баркыңда. 
Кезегиң барда эр жигит 
Күмүш өңдүү жаркылда. 
Аргымак аттай арышта, 
Атагың калсын артыңда. 

Кылкылдаган кымыздай 
Кызыткан болчу жашчылык. 
Дене бойду от жакпай 
Ысыткан болчу жашчылык. 

Бир кеткен соң экинчи 
Табылбайсың жашчылык. 
Баркын билбей жаш кезде 
Болот тура масчылык. 
Сагынсам да кайрадан 
Келбейсиң го бастырып. 
Ак куулар канат каккандай 
Учуп кетти жашчылык. 
Кашыма бир конду да 
Сызып кетти жашчылык. 
Асмандагы Күн, Айдын 
Жаркыны го жашчылык. 
Ардактаган адамдын 
Алтыны го жашчылык. 
Саябандуу бай терек 

Салкыны го жашчылык. 
Адамзаттын жүрөктө 
Каны беле жашчылык. 
Эр жигиттин көзүндө 
Шамы беле жашчылык. 

Карылык 
Балдагы жок, таяк жок 
Басып келет карылык. 
Акысы жок алуучу 
Шашып келет карылык. 

Күркүрөп аккан дайранын 
Шарындайсың жашчылык. 
Чайга кошкон аарынын 
Балындайсың жашчылык. 
Кетээриңде от болуп 
Жалындайсың жашчылык. 

Аска да карыйт, таш карыйт, 
Агала болуп баш карыйт. 
Асемдеп кийим кийинген 
Айдай болгон жаш карыйт. 
Бир ууч эмес өмүрүң 
Бул дүйнөдө ким жарыйт. 

Кайың карыйт, тал карыйт, 
Каптап жаткан мал карыйт. 
Кезегинде токтобой 
Кесели жок бал карыйт. 
Дүйүм тамак жесе да 
Дүйнөдө бардык жан карыйт. 
Карап турсаң ал түгүл 
Кара жолдон чаң карыйт. 
Асманга чыккан буу карыйт, 
Аркырап аккан суу карыйт, 
Канатын тарап каркылдап, 
Көлдө сүзгөн куу карыйт. 

Тоо жаңырткан мылтыктын 
Огунан күчтүү карылык. 
Таш көмүрдүн кыпкызыл 
Чогунан күчтүү карылык. 
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Айылга келген эшендер 
Айылга келген эшендер 
Ажына тийген кеселдер- 
Уялбай ушак кылгандан 
Убайга түштү нечендер. 
Элиме келген эшендер 
Эзилип бышкан кеселдер. 
Эбиреп ушак кылгандан 
Элсизге кетти нечендер. 
Анжияндык эшендер 
Айыкпаган кеселдер. 
Ак таңдай Током баш болуп 
Айдоого кеткен нечендер. 
Байлоого кетти Токтогул 
Панардай көзүн жайнатып. 
Айдоого кеткен Токтогул 
Алтындай көзүн жайнатып. 
Асылды жеген замана 
Армандын күүсүн сайратып. 
Анжияндык эшендер 
Арабыздан айдатып. 
Эшендер элди алдайсың, 
Суктугуңа калганда, 
Суусу жок кургак сайдайсың. 
Боору катуу заманга 
Бозорбой аткан таңдайсың. 
Элиме келип тойдуңар, 

Эки келке койдуңар. 
Алдамчылык кур оокат 
Ак пайгамбар жолуңар. 
Адамга жакпас алдамчы 
Ак пейил эмес колуңар. 
Эшендер элдин чечеги, 
Эм-домун айта кетели. 
Калпалар элдин чечеги 
Калбасын айта кетели. 
Баткакка салган элдерди, 
Бай-болуш мунун жетеги. 
Ай-Чийдин тузун татпагын, 
Алсызды тилдеп какпагын. 
Атан төө берсе сүйүнгөн, 

Ак селдечен акмагым. 
Кокондон келген акмагым, 
Кой кайтарган кедейди, 
Корсунтуп бекер какпагын. 
Билинип калды айтканың, 
Биздин элге жакпадың. 

Эшмамбет менен Токтогулдун 
Эшенге ырдаганы 
Эшмамбет: 

Конушу шибер көпкөк чөп 
Келишкен экен жергеси. 
Эл чогулса ырдаган 
Эшмамбеттин термеси. 
Тетиги элүүдөн ашкан ак топу, 
Эмне үчүн кыймылдап, 
Козголуп калган келдеси? 

Токтогул: 

Толгой тарткан кыл аркан 

Тор кашка аттын кермеси, 

Топ жыйынды гүлдөткөн 

Токтогулдун кербези. 

Күнү, түнү уктабай, 

Түн терметип жүрөм деп, 

Ошонун, токтобой калган келдеси. 

Эшмамбет: 

Кызытып элди күлдүргөн 
Кызыл тилдин термеси, 

Кыйбат жаның өткөндө 
Кылчайып кайта келбеси. 
Кызык го, Токо, карачы, 
Кырда турган ак көйнөк, 
Кыймылдап турат келдеси. 

Токтогул: 
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Ал ачык көйнөк, ак селде, 
Эшендин ыйлайт кебине, 
Колуна берип кадыр шарт3 

Эшен сопу кылгандын, 
Ошентип, келдеси келбейт эбине. 

Эшмамбет: 

Ак санди4 экен топусу, 

Эшен берсе кадыр шарт, 

Айлынан экен сопусу. 

Кыямат жолун көздөгөн, 

Кыргызда сопу калпанын, 

Анда, Токо, кыймылдайбы чокусу? 

Токтогул: 

Карачы, аппак топусу, 
Эртелеп кел деп намазга, 
Элдин баарын чакыртып, 
Кыйкырат экен сопусу. 
Түн терметип уктабай, 
Ошентип, эпкиндеп калган чокусу. 

Эшмамбет: 

Аял, эркек чуулдап, 
Артынан калбай жүр ошо, 
Ак чапандуу, ак селде, 
Тээ алдындагы койкойгон, 
Ак боз ат минген ким ошо? 

Токтогул: 
Эркек, аял чуулдап, 
Ээрчип калбай жүр ошо, 
Алдыңа келсе сыйлаган, 

3 Кадыр шарт — калпалыкка берилген күбөлүк 
кагаз. 
4 Ак санди — ак болотнай маанисинде. 
Санди — арасына алтындуу жип 
жүгүртүлгөн жибектин бир түрү. 

Айгыр, кочкор жыйнаган, 
Алдаганы болбосо, 

Акыретке барганда, 
Эркечтей жолду баштаган, 
Эч нерседен шашпаган, 
Эшен деген пир ошо. 
«Жаннаттын кулпу менде» деп, 
Жалпыны алдап жүр ошо. 

Эшмамбет: 

Аты-жөнүн сурайлык, 
«Ак селдечен кимсиң?» деп. 
Өз алдынча бакырат, 
Артыман эл жүрсүн деп. 
Дубана болуп күрсүлдөп, 
Тергеген киши жок экен, 
Эминеге жүрсүң деп. 

Токтогул: 

Ал, кол тапшырган эшени, 

Туш-туш жакта туйлаган, 

Жин тийгендей ыйлаган, 

Ээрчип калбай артынан, 

Эт, май жечү көсөлү. 

Колун жайып, «сув!» десе, 

Айыккан калктын кесели. 

Тээ, ак эшендин колунда: 

Ким бейиши, ким тозок, 

Ошонун ачкыч эсеби. 

Мен, ушул таксыр пирдин зарпынан 

Далай жыл кеткем айдалып, 

Дартымды ырдап калайын, 

Таксырдын келди кезеги. 
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Эшмамбет: 
Туш-тушунда бакырып, 
Дубана болуп күрпүлдөп, 
Карылары ыйлашат: 
«Капилет дүйнө чиркин» деп. 
Ак селдечен андан көп, 
Баштарында сүлкүлдөп, 
Сары чалбар бир киши, 
А да ыйлап келет бүлкүлдөп. 

Токтогул: 

Туш-туш жакта күрпүлдөп, 
Дубаналар ыйлаган. 
Айгыр, кочкор, мал берип, 
«Ата-эшен!» деп сыйлаган, 
Аркасында калпалар 
Бекерге жанын кыйнаган. 
Акыреттин карызын 
Акылдуу эшен пир ошол 
Ушу баштан жыйнаган. 

Эшмамбет: 

Эркек, аял калбастан, 
Ээрчип жүрөт жалпы жан. 
Элүү кочкор, кырк айгыр 
Айдап келет артынан. 
Эл бербей койбойт экен го 
Эшендин көрсө баркынан. 
Эл берген дүйнө көп окшойт, 
Ээрчисек кантет артынан. 

Токтогул: 

Эшмамбет, сен элирбе, 
Эшен ээрчитпейт го артынан. 
Эшендин түпкүлүгүн сурасам, 
Алакан жайып, «сув!» десе, 
«Айыгат, — дешет, — дартынан». 
Айдалып барган болчумун, 
Тетиги ак селдечен эшендин 
Орунсуз айткан калпынан. 

Эшмамбет: 

Кол жапшырган элденби? 
Койкойгон эшен ак селде, 
Же кожо сөөк жерденби? 
Кантип эшен сыйдырат, 
Калк чогултуп бергенди? 
Бул калаада жаткан киши экен, 
Же, калк чакырып келгенби? 
Шариятта арам деп, 
Молдолор сүйлөп жүрчү эле, 
Өзүнчө сурап келгенди. 

Токтогул: 

Кубанып эшен калгандыр 
Мал чогултуп бергенге. 
Ачуум келип түйүнөм, 
Ушундай ак селдени көргөндө. 
Аралап келип мал жыйнайт, 
Ак калпак кыргыз элдерге. 
Ак селдечен эшенден 
Азап, муңду мен көргөм. 
Айгыр, кочкор жыйнаган, 
Абийирсиз шермендем. 

Эшмамбет: 

Бу таксыр — ээси экен го күнөөнүн, 
Ашыкпагын Токтогул. 
Айгырдын берээр бирөвүн, 
Эшен берген айгырды 
Эл аралап минемин. 
Эшенди көзүм көргөндө 
Эң кубанды жүрөгүм. 
Пейлин эшен кыспаса 
Берээр малдын бирөвүн. 

Токтогул: 

Айгырдын бербейт бирөвүн, 
Алда качан түңүлгөн 
Ак эшенден жүрөгүм. 
Көңүлүм ушунча калыптыр, 
Көргүм келбей жүрөмүн. 
Көпчүлүк берген малдардын 
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Бербей калсын бирөвүн. 
Эшендин кесир саатынан 
Элсизге нечен түнөдүм. 
Бизди айдаткан эшен пир болчу, 
Алалбай кегим жүрөмүн. 

Эшмамбет: 
Эшен бердиң топуну, 
Сыйладың биздей тотуну. 
Тотулар кийип топуну, 
Таксыр эшен, колдо деп, 
Түшөөрсүң сен да колго деп, 
Каргаган да бар чыгаар, 
Кантелик, эшен, оңбо деп.  
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ТОКТОРААЛЫ ТААКАНБАЕВ 

Кожо, молдо 
Жок өткөндүн болжолу, 
Тапкан залим олжону. 
Бай-манаптар жаатташ, 
Эшен, кожо, молдону. 
Доорончу болгон молдосу. 
Улак, козу олжосу. 
Түшкөн жерден ат алган 
Ол замандын кожосу. 
Тозоку деп коркутчу 
Жаман неме окутчу. 
Жүрө албаган кедейге 
Залимдер атын токутчу. 
Бай-манаптын кожосу 
Арамдан болгон олжосу. 
Баары тегиз шум эле 
Дубана, сопу, молдосу- 
Ат бергенге тон берчү, 
Кой бергенге кол берчү. 
Теңге, тыйын бергенге 
Араңдан зорго жол берчү. 

Өлүк-тирик аңдыган 
Канчы болчу баарысы. 
Айыл сайын кыдырган 
Жарчы болчу баарысы. 
Элдин камын жешкендей 
«Жакшы» болчу баарысы. 
Илим кайып айтышкан 
Бакшы болчу баарысы. 

Соргучтун сөзү эм болгон, 
Баарына кедей жем болгон. 
Илгерки өткөн бечара 
Ар жоруктан кем болгон. 
Илгеркинин залымы 
Ушу болчу алымы. 
Кожо-молдо манаптын 
Баарынын окшош калыбы. 

Карылык 
Жаңы заман келгенде, 
Теңдик күчү дегенде, 
Карылык келди маңдайга 
Эрк кедейге бергенде. 

Карылык каршы жолукту, 
Жоготтум жаштык доорукту5. 
Кызыктуу өмүр өткөнчө 
Тилеймин денге соолукту. 

Өтүп барат жаштыгым, 
Оболеки мастыгым. 
Тамашаны кылдырбай, 
Карылык кылды кастыгын. 

Турамын тизе таянып, 
Эки жакты каранып. 
Кайран өмүр, күлгүн жаш 
Өтүп барат саналып. 

Турамын нерсе сүйөнүп, 
Басалбаймын күймөнүп. 
Бактылуу заман бу кезек, 
Өтүп барат түрлөнүп. 

Бара жатам картайып, 
Дене-бойдон ал тайып. 
Олтура албай бел ооруп, 
Жатчу болдум жантайып. 

Отуз эки тиш кетти, 
Тиштен өткүр мис кетти. 
Каршы келип карылык, 
Колдон кылар иш кетти. 

Тамашадан картайып, 
Жатыркаган кезегим. 
Таштуу жерди басалбай, 
Ташыркаган кезегим. 

Ар иш кылдым жаш кезде, 
Балалыктан мас кезде. 

5 Доорук - доор, учур деген мааниде. 
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Эске түшөт жаштыгым, 
Бойдо кубат аз кезде. 

Он беш жашым гүл эле, 
Жыйырма жашым түр эле. 
Отуз жашым, жолдоштор, 
Канаттын күчү мүр эле. 

Кырк жашымда кыр аштым, 
Ыраактады сырдашым 
Көзүмө жакшы көрүнөт, 
Теңтуш-курбу жылдашым. 

Элүүдө жаштык эңседим, 
Тиледим жандын эсенин. 
Өттүбү деп жигиттик, 
Айтып тилим безедим. 

Алтымышка жаш чыкты, 
Карылык кылды кастыкты. 
Жетимишке тап коюп, 
Унуттук го мастыкты. 

Өтөр кызык барыңдан, 
Эшит сөздү карыңдан. 
Карылык башка келген соң, 
Жаштар качар жаныңдан. 

Өлөң 
Он жашта келе жатып көрдүм бир кыз, 
Мисалы нур дидаары Чолпон жылдыз. 
Жанына жетип барып отурган соң, 
Түртсөм да кытыгылап, чыкпайт 

тыбыш. 

Жанымдан бир кезекте тура качты, 
Сулуу кыз отурбастан кара басты. 
Чыкканча алтымышка кууп жетпей, 
Агайын, курбу-курдаш акыл шашты. 

Алдымда ал кыз жүрөт эшик-төрдөй, 
— Токто! — деп айтканыма түк да 

көнбөй. 

Кыз эмес, дүнүйөнүн кызыгы экен, 
Ал кызга жетер эмес адам өлбөй.  
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ШАМЕЙ ТОКТОБАЙ УУЛУ 

Жаштарга дем берели 
Ассалом-алейкум, карыларым, 
Жаштарга табылбаган дарыларым. 
Колхозго бекер жүрбөй жардам бергин, 

Жетишинче, курбулар, алыңардын. 

Эмгекке чакырамын баарыңарды, 
Бакпа деп уйку менен жаныңарды. 
Замандаш, аппак сакал, жолдошторум 
Бузба деп айтып жатам сабыңарды. 

Эңкейтип жабышкан карылыкка, 
Эмгектен ашып кетер дары барбы. 
Кел, иштейли, жаштарга дем берели, 
Ойлон деп айтып жатам баарыңарды. 
Оору дешет кай бирөө соо баштарын, 
Антип багыш курусун жаныңарды. 

Дыйкандар үйүндө 
Домдыйкандын койкасында олтурдум, 
Коюнумду кубанычка толтурдум. 
Көңүл сергип, акыл эргип мемиреп, 
Ушул кыска куплетти болтурдум. 

Эркин сезип, шаттык басып өзүмдү, 
Кроватта дене-боюм көшүлдү. 
Бошко кеткен кайран жаштык күндөрүм, 
Каркырадай катар чубап өтүлдү- 

Көзүмдү ачсам аппак бөлмө көрүндү, 
Күлүк санаа чарк айланып бөлүндү. 
Жаздым ырды көөнүм толкуп берилип, 
Жашыл сыя ак кагазга төгүлдү- 

Жазгын калем, обон кылсын өзүңдөн, 
Жазгын калем, жаш куюлсун көзүңдөн. 
Окугандар: «бали, рахмат, акын» — деп, 
Бал татысын шекер издеп сөзүңдөн.  
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ЫСАК ШАЙБЕКОВ 

КАЙРАН ЭЛ 
Айгыр ат менен атан төө, 
Арык кылды, кайран эл. 
Өлгөн жерде терисин, 
Чарык кылды, кайран эл. 
Алты шаар элдерин, 
Карык кылды, кайран эл. 
Караңгы уйгур тамына, 
Жарык кылды, кайран эл. 
Бир конгон жерге бир жылкы, 
Зарып кылды, кайран эл. 
Айгыр, атка эки сээр, 
Зарып кылды, кайран эл. 
Кара жанын карч уруп, 
Карып кылды, кайран эл. 
Өзүн өзү ар кимге, 
Тарып кылды, кайран эл. 
Антпегенде кантеди, 
Акыл, эси айран эл. 
Бир жүз сомдук аттарын, 
Сээрге сатты, кайран эл. 
Алган сээрин бир конгон, 
Жерге сатты, кайран эл. 
Ала кийиз, төшөк жок, 
Жерге жатты, кайран эл. 
Аксы, Турпан сыз жери, 
Белге батты, кайран эл. 
Төөлөр өлүп, эшекке 
Жүгүн артты, кайран эл. 

Чылгый-чылгый терини 
Бутка тартты, кайран эл. 
Жүктөп алып, эшекти 
Жетеледи, кайран эл. 
«Арзан шаар кайда» — деп, 
Төтөлөдү, кайран эл. 
Карылары баса албай, 
Жөтөлөдү, кайран эл. 
Жаш балдарын мойнуна, 
Көтөрөдү, кайран эл. 
Караңгы уйгур тамына 

Корголоду кайран эл. 
Баарын берип жан үчүн, 
Жорголоду, кайран эл. 
Жазгы жамгыр мойнуна 
Шорголоду, кайран эл. 
Чыны менен ошентип, 
Кор болобу, кайран эл? 
Жөө басып таманы, 
Чор болобу, кайран эл? 
Капка аштык таба албай, 
Дорболоду6, кайран эл? 
Убактыңда кир жуубай, 
Мор болобу, кайран эл? 
Антпегенде кантели. 
Акыл, эси айран эл. 
Ат жабууга үй боосун, 
Чаргылады, кайран эл. 
Көп көзөнөк7 алам деп, 
Чачылады, кайран эл. 

Кайсы күнү кабагы, 
Ачылады, кайран эл? 
Кийиз, тери сатышып, 
Кажылады, кайран эл 
Сата электе базарчы, 
Бажылады, кайран эл. 
Бажы8 деген зордукка 
Зар ыйлады, кайран эл 
Бажы алуучу улугу 
Калжырады, кайран эл 
Кийим, тамак таба албай, 
Алсырады, кайран эл 
Ар кимге там бергин деп, 
Жалдырады, кайран эл. 
Бай малынан түңүлүп, 
Шалдырады, кайран эл 

6 Дорбо — баштык. 
7 Көзөнөк — Кытайдын ортосу көзөнөк 
тыйыны. 

8 Бажы - Кытайдагы базар салыгы 
маанисинде. 

                                                           

http://www.bizdin.kg/


www.bizdin.kg электрондук китепканасы 
 
Жарды жанын канетип, 
Калдырады, кайран эл. 
Сатмак үчүн бозону, 
Салдырады, кайран эл 
Антпегенде кантеди, 
Акыл, эси айран эл! 
Тополоңу тоз болуп, 
Тозуп кетти, кайран эл. 
Өз элинен адашып, 
Бозуп кетти, кайран эл. 
Элдин алды илгери, 
Озуп кетти, кайран эл 
Кымбат кылып кыштакты, 
Бузуп кетти, кайран эл 
Эртели-кеч дос, жарын 
Көрүшпөдү, кайран эл 
Чогулушуп өлгөнүн 
Көмүшпөдү, кайран эл. 
Өкүмүнө Николай 
Көнүшпөдү, кайран эл 
Чыдап тирүү зордукка, 
Өгүз беле, кайран эл. 
Койбой сатып үй ичин 
Эгин тапты, кайран эл 
Иши кылып жан сактоо 
Эбин тапты, кайран эл. 
Баласына жеткирбей 

Тегин сатты, кайран эл 
Уул, кызга калуучу 
Себин сатты, кайран эл 
Соодагерге алдатып, 
Жеңил сатты, кайран эл 
Жесир калган, эри өлүп, 
Келин сатты, кайран эл. 
Бир-биринен адашып, 
Тоз-тоз болду, кайран эл, 
Оокат үчүн бир күндүк, 
Ашпоз болду. кайран эл. 
Эртели, кеч бир-бири 
Баш кошподу, кайран эл 
Болжоп жолдун боюна 

Бозо сатты, кайран эл 
Чем-чем болуп жол-жолго, 
Болжоп жатты, кайран эл 
Бир топ уук, бир түндүк, 
Сайма кылды, кайран эл 
Жүгөрүнүн унунан 
Жарма кылды, кайран эл 
Өз жеринен адашып, 
Арман кылды, кайран эл. 
Бир-биринен адашып, 
Таппай жүрөт, кайран эл. 
Олтурууга бир аймак, 
Батпай жүрөт, кайран эл. 
Бир жерине тынч алып, 
Жатпай жүрөт, кайран эл. 
Көзү кыйып, бай малын 
Сатпай жүрөт, кайран эл 
Жарды байкуш эч нерсе 
Таппай жүрөт кайран эл 
Таяк алса колуна, 
Аттай жүрөт, кайран эл. 
Почто менен жиберген, 
Каттай жүрөт, кайран эл. 
Жакындарды карабай, 
Жаттай жүрөт, кайран эл. 
Мурункудай тамагын, 
Татпай жүрөт, кайран эл. 
Казан, аяк, табактар, 
Үйүн сатты, кайран эл 

Чычырканак казышып, 
Түбүн сатты, кайран эл. 
Кымыз, бозо ачыткан, 
Күбүн сатты, кайран эл. 
Тоо, токойдун ичинен, 
Дүмүр сатты, кайран эл. 
Үйгө жыйган төшөнчү, 
Жүгүн сатты, кайран эл. 
Нечен көчөт термелүү 
Түрүн сатты кайран эл. 
Кийиздерин кылалбай 
Жүнүн сатты, кайран эл. 
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Оокат үчүн аларды, 
Күнүн сатты, кайран эл. 
Күмүш чапкан куюшкан, 
Жүгөн сатты, кайран эл. 
Эч немесин калтырбай, 
Түгөл сатты, кайран эл. 
Түрлүү, түрлүү көчөттүү 
Шырдак сатты, кайран эл. 
Мал базарга бышырып 
Шыйрак сатты, кайран эл. 
Арзан шыйрак мында деп, 
Ырдап сатты, кайран эл. 
Актай чийди кызылга 
Чырмап сатты, кайран эл. 
Түрлүү-түрлүү чырмаган 
Чийин сатты, кайран эл. 
Түгөнгөн соң үй ичи 
Кийим сатты, кайран эл. 
Кийимдерин баарынан, 
Кийин сатты, кайран эл. 
Көчүп барган жерлерин 
Кымбат кылды, кайран эл. 
Аксы, Турпан байына 
Кызмат кылды, кайран эл. 
Кедеңдетип эшекти, 
Жорго ат кылды, кайран эл. 
Алты ай багып өз атын 
Зорго ат кылды, кайран эл. 
Өзү сүйгөн буюмун 
Арзан сатты, кайран эл. 
Аштык, саман, чөп үчүн 
Арзандатты, кайран эл. 

Так ошентип акылын 
Айрандатты, кайран эл. 
Көйрөңдөрүң чачылап, 
Дардаңдатты, кайран эл. 
Бегим жакшы бегим деп, 
Жарбаңдатты, кайран эл. 
Чакырып алып, үйүнө 
Тайраңдатты, кайран эл. 
Табак тартып, колдорун 

Тарбаңдатты, кайран эл. 
Колун улам алың деп, 
Арбаңдатты, кайран эл. 
Аштык салып алгыдай, 
Кабын сатты, кайран эл. 
Ыңырчак менен көтөрмө, 
Аркан сатты, кайран эл. 
Ачкасына чыдабай, 
Арзан сатты, кайран эл. 
Кийип турган үстүндө 
Тонун сатты, кайран эл. 
Эч нерсесин калтырбай, 
Сонун сатты, кайран эл. 
Үйгө жыйган казына 
Булун сатты, кайран эл. 
Энелерин ээрчитип, 
Кулун сатты, кайран эл. 
Илме менен сайдырган, 
Сайма сатты, кайран эл. 
Мал базарга бышырып, 
Жарма сатты, кайран эл. 
Тогуз карыш, он карыш, 
Казан сатты, кайран эл. 
Ак кагазга көчүрүп, 
Казал сатты, кайран эл. 
Жылтыраган калайлуу, 
Сандык сатты, кайран эл. 
Атка, үйгө жарашкан, 
Жабдык сатты, кайран эл. 
Эң аягы бир теңге 
Жандык сатты кайран эл. 
Баш кошуп, чогуу байралбай, 
Сайлап жүрөт, кайран эл. 
Азаттыкты эңсешип, 
Зарлап жүрөт, кайран эл. 

Опоосуз дүйнө 
Ойлосом, дүйнө, бекерсиң 
Бир күнү колдон кетерсиң. 
Он сегиз миң ааламдын 
Түбүнө бир күн жетерсиң. 
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Орус бол да, кыргыз бол 
Өлгөндөн кийин бекерсиң. 

Ойлосом, дүйнө, жалгансың 
Кимге бапаа кылгансың. 
Кары дебей, жаш дебей, 
Келин дебей, кыз дебей 
Баарынын башын жулгансың. 

Пайгамбарды алгансың, 
Падышаны чалгансың. 
Жаздырганды дар кылган 
Жараткан, өзүң балбансың. 

Кан Манасты алгансың, 
Сур жорго минген Төлөгөн 
Суу боюнан чалгансың. 
Султан боюн сулатып, 
Суу жыгачтай кулатып, 
Сулууга такты салгансың. 

Курманбекти алгансың, 
Күүгүмдү башка салгансың. 
Баласын жетим кылгансың, 
Бак кушун алып тынгансың. 
Ааламдын баарын уткансың, 
Ак топурак жалган ай 
Айганышты жуткансың. 

Жаныш менен Байыштай 
Эрлер сенин колуңда. 
Бир кетсем кайра келбеймин 
Бул ажал менин мойнумда. 

Беш күндүк жалган дүнүйө, 
Мен жүрөм сенин ойнуңда. 
Коргол көр кайда качмакчы, 
Комузум бар колумда. 
Каксам да качпай жабышкан, 
Карылык менин мойнумда. 

Бул дүйнөдөн өткөнчө 
Улуудан кичүү уялып, 
Кичүүдөн улуу уялып, 

Абийир сактап ар качан 
Өмүрүң өтсө сонун да. 

Күңгөйгө чыккан четинди 
Күмүш тишим кетилди. 
Күмүштөй таза жигит, кыз 
Күүгүмдөп барып бекинди. 
Кыз, келин келип өпчү эле 
Күмүштөй таза бетимди. 

Султан элем тумчукпас, 
Сур жорго элем тер чыкпас. 
Катындар калса сөз айтып 
Кабылан элем унчукпас. 
Кызылдын түрү кызыл да 
Кызылды көрсөң кыжынба. 
Аягы суюк деп айтат 
Аламан чуркап бузулба. 

Башайы кийген келинге 
Балбан элек бир чакта. 
Байбичеге зар болуп, 
Баспаган аттай дал болуп, 
Мандикер болдук бул чакта. 

Кыл мурутту чычайтып, 
Кыз, келин өптүк гүл чакта. 
Кызыл гүл элек жыт берген 
Кызык жаштык бар чакта. 
Кыл куйругу жыдыган, 
Кызыл ат болдук бул чакта. 
Кара мурут чычайтып 
Карагер миндик бир чакта. 
Кабылан качып соңумдан, 
Каруум кетип колумдан 
Калтырап калдым бул чакта. 

Карагай башы как болду, 
Кайран өмүр сап болду- 
Кабыландай Корголуң 
Кара эшекке учкашып, 
Катындар менен мушташып 
Кадырсыз болдум бул чакта. 
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Өттү-кетти балалык 
Ок тийген өгүз өңдөнүп, 
Өкүрсөк кантип табалык. 
Кайран өмүр, балалык 
Какшасак кайдан табалык. 
Каласың го бир күн алтын баш 
Кара жерге камалып. 

Билинбей жүрүп жалын жаш 
Өтөт экен өмүр-жаш. 
Ойдогудай гүлдөйсүң 
Ойдологон көңүл-жаш. 

Арадан курак өткөндө 
Ошондо барып билесиң. 
Жаш кезиңдей жасанбай 
Жарашыксыз киесиң. 
Карылыктын тамгасын 
Айдай болгон бетиңе 
Көркүн бузуп чиесиң. 
Алтындан кымбат жаш өмүр, 
Колума качан тиесиң?! 

Дүйнө 
Аңдасаң — дүйнө бекерсиң, 

Ал дагы колдон кетерсиң. 

Он сегиз миң ааламдын 

Оюна кимдер жетерсиң. 

Орус бол да, кыргыз бол, 

Өзүбек бол да, тажик бол, 

Тиги Кокондогу көк калпак кийген 
мажик бол, 

Турпакта калсаң бекерсиң!.. 
Өлбөй турган жан болбойт, 
Тактыдан түшпөс кан болбойт. 
Туягы болбой мал болбойт, 
Дүмүрү болбой тал болбойт, 
Кесел тийбей шал болбойт, 
Кечинде өчкөн шам окшоп, 

Кемпири болбой чал болбойт. 
Кара жерде калган соң, 
Кайгырсаң кайра бар болбойт. 
Кыяга чыкпай тал болбойт, 
Кымызга кошпой бал болбойт, 
Кызыгы ушул дүйнөнүн, 
Кыя кеспей жал болбойт. 
Кызык өмүр, жаштык кез, 
Кыямат кетсек бар болбойт. 
Антсең да дүйнө кызыксың, 
Кызыгыңдан танбайбыз, 
Күйдүрүп отко жаксаң да, 
Сенден асти калбайбыз. 
Кан Манасты алгансың 
Каныкейди чалгансың. 
Кармаганын койбербес, 
Кара жер өзүң балбансың. 

Седептей жүзүн көрө албай, 
Семетейин өбө албай, 
Кан Манас өткөн дүйнөдөн! 
Бир баланын айынан, 
Барбаган жери калбаган, 
Пайгамбар өткөн дүйнөдөн!.. 
Кайран өмүр гүлдөй жан, 
Какшасаң келбейт миң жылдан. 
Карындаш-урук болгон соң, 
Катташып жүргүн бир жылдан. 
Бир киши келсе кой сойгон, 

Он киши келсе тай сойгон, 
Кагылсам болот кыргыздан. 
Атылып көктөн чагылган, 
Ышкылуу болуп чоңойдук, 
Ышкынын терип шагылдан. 
Ойлосом дүйнө жалгансың, 
Кимге бир бапа кылгансың? 
Кары дебей, жаш дебей, 
Келин дебей, кыз дебей, 
Баарынын башын жулгансың. 
Үч миңге чыга жашаган 
Улукман аким табып өттү. 
Кербаланын чөлүндө 
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Шейит болуп эзилип, 
Мойнунан туура кесилип, 
Асан-Үсөн бала өттү. 
Тактысынан куланып, 
Так Сулайман кан өттү. 
Артына чачы өрүлгөн, 
Ай түспөлдүү көрүнгөн, 
Бешенесин карасаң: 
Перизаттай көрүнгөн 
Акундун кызы Айчүрөк, 
Ал дагы өттү дүйнөдөн. 
Кытайлар менен кармашкан, 
Кызыл чок менен арбашкан, 
Кыргыздын туруп кашына, 
Кырк чачын түйүп башына, 
Маңдайы күндөй жаркыган, 
Манасты тартып назына, 
Кылымдар жүгүн көтөргөн, 
Кыз Сайкал өткөн дүйнөдөн!.. 
Өлбөй турган пенде жок, 
Турпакта калбас келде жок. 
Бир миң бир жүз жыйырма төрт, 
Пайгамбарлар өткөн жер. 
Падыша такты талашып, 
Баштары жерге жанашып, 
Нечендер кызыл канын төккөн жер. 
Кербен болуп чубашып, 
Келбес бакыт доор издеп, 
Кербенчи жашын төккөн жер. 
Мезгилсиз дүйнө шул экен, 
Эчен шаарлар чөккөн жер. 
Соодагерден бөз калды, 
Кара жаак чечен акындан 

Калкына айткан сөз калды. 

Айтайын сөздүн аныгын, 

Ат — атын айтып кетейин 

Акындардын тарыхын: 

Казалдын кенин сүйлөгөн, 

Ат-Башыны жердеген, 

Кайран Казыбек өткөн дүйнөдөн! 

Бороонду, Ичке-Сай калды, 

Болумсуз нечен бай калды. 

Жакыпбектин Боогачы 

Ак шумкар кыргыз элимде, 

Асылын ырдын калпыган, 

Ажал деген шул экен, 

Ажырады жалпыдан. 

Ошол Боогачы өткөн дүйнөдөн!.. 

Ак болоттун курчу эле, 

Аштын даамын келтирген 

Анжияндын мурчу эле, 

Адили Ысык-Көлдү жердеген, 

Уруусу бугу эл деген. 

Укмуштуу айткан термеден, 

Өткөн өмүр шул экен 

Ордуна кайтып келбеген, 

Ак кагазда сөзү жок, 

Кайран Арстанбек өткөн дүйнөдөн!.. 

Кашкардан келген мурч эле, 

Кара болот курч эле, 

Калың топтун ичинде 

Какшанып ырдап турчу эле. 

Калың Кочкор жердеген 

Уругу Сарбагыш эл деген, 

http://www.bizdin.kg/


www.bizdin.kg электрондук китепканасы 
 
Кара жаак, кайкы тил, 

Кайран Калыгул өткөн дүйнөдөн!.. 

Дүнүйө кимди кармап калыптыр, 

Өнөрүнө карабай, 

Жер түбүнө салыптыр. 

Ысык-Көлдү бойлогон, 

Чоң Ормонго сүйлөйм деп, 

Чоктой кылып үйлөйм деп, 

Ормондун көрүп запкысын 

Чоң акындын бири эле, 

Жоошбай өткөн дүйнөдөн! 

Солтобай деген ырчы эле, 

Солкулдап ырдап турчу эле, 

Сол менен оңго таанылган 

Каршы ырдап Шабданга, 

Ал кара жерге жашынган. 
Кыйырын көрбөй кырк жаштын, 
Кайран Солтобай өткөн дүйнөдөн!.. 
Чоң-Кеминди жердеген, 
Уруусу Солто эл деген. 
Жыйырма тогуз жашында, 
Кан Шабдандын ашында 
Көптүн тийип назары, 
Жалп этип өчкөн чырактай, 
Жайлоодо соолгон булактай, 
Жаманкул өткөн дүйнөдөн!.. 
Эсенаман Чоңду эле, 
Эл эрмеги болду эле. 
Бай эшигин сактаган 
Башкача күчкө толду эле. 
Сексенден ашып калганда, 
Арадан кетип бөлүндү, 
Аны кара турпак сорду эле. 

Исфараны бойлогон 
Ырчылык менен тойлогон. 
Кудаярханга тийишип, 
Бул мээнет ишти ойлогон. 
Кызыл тилдин айынан 
Кылычтан жерге сойлогон! 
Кайран ырчы, 
Туяк да өткөн дүйнөдөн!.. 
Ача жаак пендеден, 
Айтышып акын жеңбеген, 
Жумуру баштуу пендеден, 
Жука тил менен сермеген, 
Жомоктоп айтып олтурса, 
Жумалап күндү кечирген. 
Санаттан төгүп олтурса, 
Сан күндү баштан кечирген. 
Жолдошу эле асылдын, 
Жолборсу эле акындын, 
Досу эле Токомдун, 
Баркына жеткен асылдын. 
Арстаны болчу акындын, 
Элүүнүн жүзүн көрбөстөн, 
Эңкейип жерге жашындың. 
Таластан келген Жеңижок, 
Тартышарга теңи жок. 
Аксыдан чыккан Жеңижок, 
Айтышарга теңи жок. 
Арабызда эми жок, 

Алтындай айткан кеби жок, 
Кайран Жеңижок өткөн дүйнөдөн 
Дүнүйө кимди кармады? 
Ырчы экен деп карабай, 
Нечендерди жалмады. 
Кайра үйүп кайгыны 
Мөгдүрөктү салганы. 
Акыл менен ойлосом: 
Багындырган бардыгын, 
Артык экен салмагы!.. 
Жаңы-Жолду жердеген 
Уруусу Саруу эл деген, 
Жумуру баштуу пендеден, 
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Кыл тырмап, комуз черткенден 
Эч кимиси жетпеген. 
Комузга тилди киргизген 
Кошулушкан жыйында 
Кол ойнотуп күлгүзгөн. 
Эргип чертип келгенде 
Эрикпей күндү батырган. 
Талпынып комуз черткенде 
Талыкпай таңды атырган. 
Өлчөмсүз нечен күүлөрдү 
Алмадай башка батырган. 
Жеңижокту жандаган, 
Токтогулдай акынга 
Күү үйрөткөн сандаган. 
Бороштун Ныязалысы — 
Болжолсуз өткөн дүйнөдөн!.. 
Буралган кара сакалы, 
Букарга кеткен макалы. 
Калтардай кара сакалы, 
Кашкарга кеткен макалы. 
Көрбөй калдың Алтымыш, 
Эшмамбет ырчы атаңы. 
Көк жалы эле ырчынын, 
Ат үстүндө ырдаса, 
Ырчы даап баралбайт. 
Сабап айткан санатын, 
Сан ырчылар айталбайт. 
Жеңижок сынап жактырган, 
Тойдо-ашта бир болуп, 
Токтогул менен бастырган. 
Чөйчөктөй болчу көздөрү, 
Чылк алтын эле сөздөрү. 
Ырчынын тул карасы, 

Кайран Эшмамбет өткөн дүйнөдөн!.. 

Сайрарына келгенде 

Тили болчу булбулдун, 

Чуркаарына келгенде 

Туягы болчу дулдулдун, 

Сатылган уулу Токтогул 

Сайрап өткөн эмеспи. 

Кара тилди таңдайга, 

Кайрап өткөн эмеспи. 

Кайран Токтогул өткөн дүйнөдөн!.. 

Сузактын Ачы жеринен, 

Уруусу дөөлөс элинен. 

Керээли кечке сайраса, 

Калк танбаган кебинен. 

Майып болгон көзүнөн, 

Таппайсың ката сөзүнөн, 

Кайран Барпы да өткөн дүйнөдөн!.. 

Токтолбой ары качсаң да, 

Токсон ашуу ашсаң да, 

Тооруган ажал коёбу, 

Тогуз кылым жүктөрүн, 

Топ-тобу менен бир жуткан 

Топурак бизге тоёбу?! 

Биз дагы бир күн өтөрбүз. 

Өйдөкү айткан акындын, 
Артынан кууп жетербиз. 
Жарыкчылык дүйнөдө 
Өйдө-төмөн дешербиз. 
Баркына жетпей тирүүдө, 
Өлгөндө кейийт экенбиз. 
Ажал жетип бир күнү 
Азирейил мени соргондо, 
Токтогулдун жанынан, 
Кара жерге койгондо, 
Бел күрөк менен ургулап, 
Казанакты ойгондо, 
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Турпакта калган атам деп, 
Алтымыш, Кади, Актаным, 
Куран оку Корголго. 
Азирейил кысталак 
Алганымды көрсөтпөй, 
Аркандап салат коргонго. 
Ак ниет болуп, балдарым, 
Алысты дайым болжолдо. 
Акындыктан адашпа, 
Алтындан калем оң жолдо! 
Ак жолуңар ачылсын, 
Асти эле балдар кор болбо!..  
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КАЛЫК 

Жокчулук 
Он төртүмдөн жалдантып, 
Малай кылдың, жокчулук. 
Жатканымды мал баккан, 
Сарай кылдың, жокчулук. 

Чемирчегим жашымдан, 
Кайырдың го, жокчулук. 
Чечен тилди тең сөздөн, 
Айырдың го, жокчулук. 

Сары сууга жүрөктү, 
Алдырдың го, жокчулук. 
Суусунумду мээнетке, 
Кандырдың го, жокчулук. 

Таманымды жорутуп, 
Жара кылдың, жокчулук. 
Тартканымды жашымдан, 
Санаа кылдың, жокчулук. 

Көз каратып байларга, 
Карып кылдың, жокчулук. 
Көңүлүмдү чөгөрүп, 
Арык кылдың, жокчулук. 

Көңүлүмдү төрт бөлүп, 
Адаштырдың, жокчулук. 
Көтөргөнүм мойнума 
Чанач кылдың, жокчулук. 

Теңтушум келсе, карызга 
Мал сураттың, жокчулук. 

Темтеңдетип жашымдан, 
Алсыраттың, жокчулук. 

Жайдын күнү жамаган, 
Тон кийгиздиң, жокчулук. 
Жаман чокой, жаргак шым, 
Чом кийгиздиң, жокчулук. 

Жалдыратып байларга, 
Жалчы кылдың, жокчулук. 

Бүтүн жанды кемитип, 
Жарты кылдың, жокчулук. 

Колдон кетмен түшүрбөй, 
Жер каздырдың, жокчулук. 
Эки этекти түрүнтүп, 
Жөө бастырдың, жокчулук. 

Жардылыкка таянтып, 
Жазык кылдың, жокчулук. 
Жакырлыкты жашымдан, 
Насип кылдың, жокчулук. 

Балдан таттуу сөзүмдү, 
Эм кылбадың, жокчулук. 
Байдын жаман уулуна, 
Тең кылбадың, жокчулук. 

Оорусу жок онтотуп, 
Кесел кылдың, жокчулук. 
Олтурганда сүйлөтүп, 
Месел9 кылдың, жокчулук. 

Жашык менен курч темир, 
Кынаттырдың, жокчулук. 
Жакырлыкка жашымдан, 
Чыдап турдум, жокчулук. 

Ысык-көл 
Жашылданып калкылдап, 
Балыктарың жаркылдап. 
Жайы-кышы каз, өрдөк, 
Ойноп жаткан каркылдап. 

Колхозчулар умтулуп, 
Жериң гүлдөп кулпунуп. 
Шамал тийсе, Ысык-Көл, 
Толкундайсың булкунуп. 

Бетиң жайык мелтиреп, 
Ысык-Көл сенде кең тилек. 
Катар-катар пароход, 
Берди совет энчилеп. 

9 Месел — жомок деген мааниде. 
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Күлүңдөйсуң жайкалып, 
Күрүлдөйсүң чайпалып. 
Тоо жаңыртып токсон суу, 
Туш-тушуңдан кайтарып. 

Жайында салкын, кыш жылуу, 
Жалтырап бетиң супсулуу. 
Эркек-аял эрк алып, 
Эпкиндеп ишке иш кылуу. 

Токсон суу куйса толбогон, 
Толкундап ашып соолбогон. 
Тегерете жээгиңе, 
Төрт район орногон. 

Койсарыда — арашан, 
Кооздугун карасаң, 
Толкуну тоодой Ысык-Көл, 
Толуп жаткан тамашаң. 

Кыргызстан 
Ала-Тоолор боюн салып керилген, 
Аймагыңда айкын талаа жериң кең. 
Сен бүткөндөн туулуп-өскөн кыргызга, 

Койнуңду ачып, тулку боюң берилген. 
Пайдаланган кыргыз эл, 
Бардык металл кениңден. 
Бала барчын бүркүттөй, 
Баатырларың теминген! 

Кыргызстан бакты сыймык конгондон, 
Эмгекчилер эркин союз болгондон. 
Жаңы жеңиш, жарыш күнү өскөн күн, 
Жыргал турмуш жыйырма жылга 

толгондон. 

Эчен завод, фабрик, 
Эр балбандар көтөргөн. 
Эр, аялы талыкпас — 
Эмгек, баатыр күжүрмөн. 

Кыргызстан асыл тукум малга бай, 
Түштүк жагың түрдүү сонун пахта жай. 
Улуу көсөм, өзүң сүйүп бергенсиң, 

Элиң үчүн эркин доор, бак-таалай! 
Сизге берген жүрөктөн 
Антыбызды актайбыз! 
Улуу тууңду, партия, 
Өмүрлүккө сактайбыз! 

Акишим 
Ала-Тоо кыргыз уруудан, 
Акишим, эмгек сулуудан. 
Жаратылган сыяктуу 
Алкымы таңдын нурунан. 
Алдыга өттүң жарышта 
Эмгектин талбас уулунан. 

Эриктүү кыргыз уруудан, 
Эмгекке балбан сулуудан. 
Таң калтырып адамды, 
Тамагың таңдын нурунан. 
Таасын чыктың жарышта, 
Талыкпас эмгек уулунан. 

Талпынтып бойду терметкен, 
Тартынбаган эмгектен. 
Талаанын гүлүн жайнатып, 
Тагындың шуру берметтен. 

Комуздун күүсүн таңшытып, 
Кошулуп чапсам мен кетмен. 

Кадырың бойду терметкен, 
Карашың жүрөк дегдеткен. 
Кат жазган сайын жалтылдап, 
Калемиң сабы берметтен. 
Бүтүргөнчө ишиңди, 
Биригип чапсам мен кетмен. 

Жайдары өстүң калкыңдан, 
Жаркырап сөйкөң алтындан. 
Талыбай кирген эмгекке, 
Таң атар алды салкындан. 
Жароокер Акиш кызматка, 
Жагоолуу куштай талпынган. 

Эки эсе норма аткарган, 
Эмгегин эңсеп шаттанган. 
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Беш жылдыктын белеги, 
Көңүлүнө сакталган. 
Жароокер Акиш эмгектен, 
Жарышта чыгып макталган. 

Жаштар ай 
Жайлоонун жашыл гүлүндөй, 
Жаңы ачылган жаштар ай. 
Жарык нурдуу турмушта, 
Багы ачылган жаштар ай. 

Жолборс мүчө бек айбат, 
Жоо качырган жаштар ай. 

Жортуп чыккан туюктан, 
Жолу ачылган жаштар ай. 

Жазгы булбул сыяктуу, 
Тили ачылган жаштар ай. 
Өлкөсүндө нур балкып, 
Гүлү ачылган жаштар ай. 

Адыр, түздөн, аскадан, 
Алтын казган жаштар ай. 
Өнөр билим артылып, 
Жаркылдашкан жаштар ай. 

Эмгек үчүн көңүлүн, 
Жалындаткан жаштар ай. 
Өмүр өчпөс бирдиктин, 
Шамын жазган жаштар ай. 

Колхоз, совхоз ортолук, 
Малын баккан жаштар ай. 
Улам жаңы мойнуна, 
Милдет таккан жаштар ай. 

Гүл турмушта күн сайын, 
Шаттаналы, жаштар ай. 
Төртүнчү беш жылдыкты, 
Аткаралы, жаштар ай. 

Ашыгы менен орундап, 
Мактаналы, жаштар ай. 
Коммунизм дооруна, 
Бат баралы, жаштар ай.  
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БАРПЫ 
 

Эмине бар бул жерде? 
Жаныбарым, орозо, 
Эсиң болсо жолобо. 
Алты кадак даным бар, 
«Ай башы» деп тонобо. 
Аштык таппай отурсак, 
Кайдан кирдиң короого? 
Мындан ары сен барсаң, 
Маркай, Төлөк жери бар. 
Ошол жерди жайлаган 
Онтогор деген эли бар. 
Онтогорду бийлеген 
Олчойгон далай беги бар. 
Үйүнө барган меймандын 
Тамга байлайт атыны, 
Тамакка уста катыны. 
Кор болбойсуң ал жерде, 
Эмине бар бул жерде? 
Андан ары сен барсаң, 
Чалк-Өйдө деген жери бар. 
Ошол жерди жайлаган 
Кылыч тамга эли бар. 
Миң үйлүүнү башкарган 
Митайым ач көз беги бар. 
Үйүнө барган меймандын 
Жарга байлайт атыны, 
Жармага уста катыны. 
Сенин жайың шол жерде, 
Кор болбойсуң ол жерде, 
Эмине бар бул жерде? 

Андан ары сен барсаң, 
Мырза-Аке деген жери бар. 
Ошол жерди жайлаган 
Басыздын далай эли бар. 
Ошол элди жеп жаткан, 
Чоң курсак далай беги бар. 
Үйүнө барган меймандын 
Кургактап байлайт атыны, 
Куймакка уста катыны. 

Сенин жайың шол жерде, 
Кор болбойсуң ол жерде, 
Эмине бар бул жерде? 
Андан ары сен барсаң, 
Айтылуу Өзгөн жери бар. 
Ошол жерди жайлаган 
Карабагыш эли бар. 
Ошол элди жеп жаткан 
Жантөрө, Касым беги бар. 
Андайлардын үйүндө 
Каалаганың деги бар. 
Сенин жайың шол жерде, 
Кор болбойсуң ол жерде, 
Эмине бар бул жерде? 
Андан ары сен барсаң, 
Чоң-Алай деген дары10 бар. 
Чоң-Алайды жай кылган 
Кыпчактардын байы бар, 
Карын-карын майы бар. 
Орозонун шол жерде 
Оңолуучу жайы бар. 
Жатакчыга келипсиң,. 

Орозо деген жаныбар. 
Кармагыдай гезерип, 
Кедейдин канча алы бар? 
Андан ылдый сен түшсөң, 
Араван, Гүлчө жайы бар. 
Ошол жерден табасың 
Датка, байдын гани11 бар. 
Курманжандын балдары — 
Алты болуш дагы бар. 
Эл куруткан чоңдордун 
Алтымыш жылдык камы бар. 
Камчыбектин өзүнүн 
Алты миңдей малы бар. 
Жаныбарым, орозо, 
Сенин жайың шол жерде, 
Кор болбойсуң ол жерде, 

10 Дар – өрөөн. 
11 Гани — кени. 
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Эмине бар бул жерде? 
Андан ылдый сен түшсөң, 
Айтылуу Оштун шаары бар, 
Ар кайсынын баары бар. 
Ошол жерде жатпайбы 
Орозо деген жаныбар! 
Казандай селде оронгон 
Молдо менен кары бар. 
Эшен, калпа сыйынган 
Сулаймандын тагы бар. 
«Орозо питир бергин» деп, 
Алаканын жайган бар. 
Ошол жердин өзүнө 
Келген дейт нечен пайгамбар. 
Жаныбарым, орозо, 
Сенин жайың шол жерде, 
Кор болбойсуң ол жерде, 
Эмине бар бул жерде? 
Андан ары сен барсаң, 
Анжияндын шаары бар. 
Чайканада чай даяр, 
Сураштырсаң бай даяр, 
Сен күткөндүн баары бар. 
Шаарды ошол жай кылган, 
Курсагын чейрек май кылган, 
Өзбектин далай байы бар. 
Орозонун шол жерде, 

Урматтоочу жайы бар... 
Керек болсо молдо бар, 
Калпа менен кожо бар. 
Эшендин жайы бейиш деп, 
Калпычысы кошо бар. 
Эсиң болсо, орозо, 
Ошолорду тозо бар... 
Ай башыңа бергидей 
Жок эле бизде жыйган мал. 
Кеңеш айтам ыр менен 
Орозом, угуп кулак сал: 
Ачка турган биздейди 
Көрмөксөн болуп кетип кал. 
Орозо питир жыйнаган, 

Бербегенди кыйнаган, 
Молдого бар, орозо! 
Башына селде оронгон, 
Жалгыз-жарым кишини 
Жакадан алып торогон, 
Кожого бар, орозо! 
Шарият деп кыйкырган 
Шыбага алган кыйкымдан, 
Күнөөсү жокту камаган, 
Казыга бар, орозо! 
Адамды көрсө «ак» деген, 
«Ажыңа чапан жап» деген, 
«Алты күн болсо отурам, 
Берээриңди тап» деген, 
Ажыга бар, орозо! 
Зикир менен убара, 
Өзүнө койсо дубана, 
Калпага бар, орозо. 
Элди зордоп каржалган, 
Бухара барып таажы алган, 
«Пычак учу» чыгарып, 
Пайда тапкан жаңжалдан, 
Даткага бар, орозо. 
Сени урматтап алгыдай, 
Жайларга бар, орозо. 
Төрт түлүктө эсеп жок, 
Байларга бар, орозо. 
Ачка отурган, аш таппай, 
Асты бизге жолобо! 

АЙТ, АЙТ ДЕСЕ 
Айт, айт десе, ааламды айт, 
Аалам алга кадамдайт. 
Ар түркүн өнөр чыгарган, 
Ааламдагы адамды айт. 
Бири күлсө, миңи ыйлайт, 
Акыйкатсыз заманды айт. 
Байга — бакыт, кедейге — 
Шорду жазган каламды айт. 
Бул замандын улугу 
Жакынын, байды калкалайт. 
Кедей барса арыз айтып, 
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Көргүсү келбей чалкалайт, 
Теңсиздикти ушундай, 
Адам качан талкалайт?!.. 
Бата алгандай кудайдан, 
Барды көрсө жылмайган. 
Кедей келсе жанына, 
Карышкырдай кынжыйган 
Нысабы жок улукту айт. 
Жылуу сөздөн тилдөө көп, 
Күлгөнүнөн ыйлоо көп, 
Алуу эмес, берүү көп, 
Ар азапты көрүү көп. 
Көпчүлүктү сөгүү көп, 
Көздүн жашын төгүү көп, 
Көңүл өспөй чөгүү көп. 
Айта берсе, далай кеп: 
Көздүн жашын курутпайт, 
Адам муңун унутпайт... 
«Кыш чилдеде иште» деп, 
Томаякты желкелеп, 
Бай көрсөткөн мушту айт... 
Байлар чардап, бээ байлайт, 
Томаякта шор кайнайт. 
Отуз күндүк орозо 
Олжо берет молдого, 
Эшен менен кожого. 
Ишенбестен ошого, 
Акыйкатты ачык айт, 
Адамдарга шашып айт. 

Айт, айбашы дегенди, 
Алдап малды жегенди. 
Акыйкатсыз элди жеп, 
Аш, той берген беренди, 
Адамга салган чеңгелди, 
Көргөндөргө анык айт. 
Көрбөгөнгө, барып айт, 
Көңүлүнө салып айт! 
Айт, айт десе, чындыкты айт, 
Айлыкты эмес, жылдыкты айт. 
Ак пейилдүү адамды, 
Азгыруучу шумдукту айт. 

Ачкалыктын айынан 
Ач, жылаңач, кулдукту айт. 
Багам десең жаныңды, 
Улуктарга жалганды айт. 
Айтам десең чындыкты, 
Башка кайгы салганды айт. 
Өмүр бою эзилип, 
Уу тырмакта калганды айт. 
Уу тырмакта мыкчылып, 
Эси ооп, талганды айт. 
Башыңа түшкөн азаптан 
Куткаруучу балбанды айт. 

АККАН СУУ 
Жаркырап жердин койнунан 
Жайнап чыккан, аккан суу. 
Булак болуп тоолордон 
Кайнап чыккан, аккан суу. 
Топуракты нымдатып, 
Сүзүп чыккан, аккан суу. 
Жер астынан аңтарып, 
Бузуп чыккан, аккан суу... 
Аккан суу, сенде шарапат, 
Ак алма менен нак12 бүткөн, 
Көгөрүп өсүп, бак бүткөн, 
Көп пайдаңдан, аккан суу. 
Көгөргөн дарак кайналы,13 

Жарашкан бактын майданы, 
Ак пахта бүткөн жайдары. 

Бозоргон чөлдө көгөрүп, 
Асили14 күрүч көбөйүп, 
Шалы бүткөн, аккан суу. 
Дарбыз, коон палектүү 
Дагы бүткөн, аккан суу. 
Арпа, буудай чайлаган, 
Дыйкандар алыш байлаган, 
Ичкендин баары жайнаган 
Ай ракмат, аккан суу. 
Жер энеден таралып, 

12 Нак — алмуруттун бир түрү. 
13 Кайналы — кара өрүк. 
14 Асил — түшүм. 
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Болду рахат, аккан суу. 
Сүйлөшөсүң ким менен, 
Жолдоштугуң күн менен. 
Күн жолдошуң эритет 
Күн тийбес жердин музуну. 
Макулуктун баарынын, 
Каны сенсиң, аккан суу. 
Айбанат менен куштардын 
Жаны сенсиң, аккан суу. 
Эч ким тирүү күн көрбөйт, 
Сен болбосоң, аккан суу. 
Сенсиз дарак көгөрбөйт, 
Сенсиз мөмө көбөйбөйт. 
Жер үстүндө гия — чөп 
Тамыр алып жылтылдайт 
Сени менен, аккан суу. 
Сен болбосоң бир нечен 
Какшып өлөт, аккан суу. 
Бүркүт учпай алыска 
Шаңшып өлөт, аккан суу. 
Жээгиңде дарак көгөргөн 
Сен жаралдың, аккан суу. 
Кыбыраган жандарга 
Тең жаралдың, аккан суу. 
Мөлтүлдөп аксаң бөлөкчө, 
Түшпөй15 өткөн киши жок. 
Ар күнү сенден бир даам 
Ичпей өткөн киши жок. 

Эң пайдалуу, аккан суу. 
Жарандардын жаны — сен, 
Жаратылган каны — сен. 
Бул дүйнөдө түгөнбөйт, 
Бир өмүрүң, аккан суу. 
Жер бүткөндө жаралган 
Элден мурун, аккан суу. 

Күн 
Күндүн нуру белгилүү 
Күчтүү оттон жаралган. 
Күн кубаты бардыктан, 

15 Түшпөй — жуунбай, киринбей деген мааниде. 

Адамга кан таралган. 
Күндүн нуру жеткенден, 
Өсүмдүктөр жан алган. 
Буудай өсүп, майсалап, 
Азык болчу дан алган. 
Жарык күндүн нурунан 
Жан-жаныбар нав16 алган. 
Жамгырды, сууну жараткан 
Чыккан Күндүн жарыгы. 
Жамгыр, суудан жанданат 
Өсүмдүктүн тамыры. 
Күндүн нуру болбосо, 
Суу күркүрөп көбөйбөйт. 
Күндүн нуру болбосо, 
Өсүп гия көгөрбөйт. 
Бардыгына Күн себеп, 
Бардыгына Күн керек. 
Миң-миңдеген кылымга, 
Айта келсек чынында 
Жалгыз өзүң күбөсүң, 
Замандар өттү, сен калдың, 
Адамдар өттү, сен калдың. 
Өлбөстүккө ашкере, 
Түркүксүңбү бир өзүң?  

16 Нав – азык деген мааниде. 
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АКТАН ТЫНЫБЕКОВ 

Кыргызстан 
Ай жаркырап башынан, 
Алтыны арбын, ташыган, 
Тоонун көркү кыргызда. 
Кайберен чубап кыядан, 
Кыраандар учуп уядан, 
Зоонун көркү кыргызда. 

Булагы тунук мөлтүрөп, 
Өзөнү терең күркүрөп, 
Суунун көркү кыргызда. 
Аралга толуп салкындап, 
Агарып көлдө жаркылдап, 
Куунун көркү кыргызда 

Коргошун, күкүрт, таш көмүр, 
Алтын, күмүш, жез, темир — 
Кендин көркү кыргызда. 

Жайлоосу жыпар бурулдап, 
Абасы салкын шыбырлап, 
Желдин көркү кыргызда. 
Кыздары сулуу, уулу март, 
Келини шайыр, көөнү шат, 
Элдин көркү кыргызда. 

Балыгы туйлап жаркылдап, 
Пароход жүрөт шарпылдап, 
Көлдүн көркү кыргызда. 
Аркар, кулжа топтошкон, 

Аралаш чубап оттошкон, 
Төрдүн көркү кыргызда. 

Жайылса шибер көлбөгөн, 
Жайында эгиз төлдөгөн, 
Малдын көркү кыргызда. 
Колхоздо кампа карк толгон, 
Кызылчасы кант болгон, 
Дандын көркү кыргызда. 

Кыргыйдай жагоо тагынган, 
Кыраандык жолун сагынган, 

Балдары сонун кыргызда. 
Асканы жанчып жол салган, 
Дайрадан канал суу алган, 
Балбаны сонун кыргызда. 

Аргымак аты таң ашкан, 
Аскери минсе жарашкан, 
Күлүктөр сонун кыргызда. 
Тулпарын тоого чуркаткан, 
Душманды сайып сулаткан, 
Жигиттер сонун кыргызда. 

Беттешсе Кошой балбандай, 
Душманды чаап алгандай, 
Баатырлар сонун кыргызда. 
Алмамбет, Бакай, Чубактан, 
Байыркы Манас, Сыргактан 
Баатырлык калган бир нуска 

Акындар таңшып ырдаган, 
Обонун элим тыңдаган, 
Үн сонуну кыргызда. 
Кол ойнотуп кайырса, 
Комуз менен кыякта, 
Күү сонуну кыргызда. 

Кыргызстан атанып, 
Даңкыбыз кетти жылдызга. 
Ырыска батып бөлөндүк 
Советтик жаңы турмушта. 

Селкинчек 
Жыпаргүлдүн селкинчек, 
Чындап тепчи, келинчек! 
Жыгылбастан маш болуп, 
Кылдат тепчи, келинчек! 
Бир-бириңе баа берип а, 
Сындап тепчи, келинчек! 
Миң центнер түшүм деп, 
Ырдап тепчи, келинчек! 
Арыктан сууну ашырбай да, 
Кырдап тепчи, келинчек! 
Милдеттенме алганбыз да, 
Биз болбойлук эринчек. 
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Арбын иштеп, аз ойноп а, 
Антыбызга берилсек. 
Адамчылык калабы да, 
Бул мелдештен жеңилсек? 
Баатырлар келсе кубанбайбы 
Биз да эпкиндүү көрүнсөк. 
Той үстүнө той болуп да, 
Толкуп нурга чөмүлсөк! 
Канымбүбүнүн селкинчек, 
Качпай тепчи, келинчек! 
Каркырадай катарың 
Жазбай тепчи, келинчек! 
Караңгыда жарыктай да 
Жамдай тепчи, келинчек! 
Кайрат, күчтү бул мелдешке 
Арнай тепчи, келинчек! 
Качан жеңип, бүткүчө да, 
Талбай тепчи, келинчек! 
Миң эсе жүз центнер 
Кызылчадан алабыз. 

Тезекбайдын Шайырдан 
Кантип артта калабыз? 
Антыбызды актасак да, 
Абийирди чоң табабыз. 
Ашыгы менен бүтүрсөк да, 
Ардакталып барабыз. 
Курбубуз келсе, жоо жеңип да, 
Кубанычка канабыз. 
Гүлайымдын селкинчек, 
Күүлөп тепчи, келинчек! 
Кетмениңди курчутуп да, 
Бүлөп тепчи, келинчек! 
Мелдеш үчүн жаныңды да 
Үрөп тепчи, келинчек! 
Артта калды алдыңкың да, 
Сүрөп тепчи, келинчек! 
Келин менен мелдешип да, 
Кыз теппейби, селкинчек? 
«Токушжандын звеносу 
Толук чыкты» — дедирсек. 
«Күлайымдан мурда иштеп, 

Болуп чыкты» — дедирсек. 
«Кыз жеңиптир келинди» — деп, 
Кыргыз элге билинсек. 
Агайлар келсе, жоо жеңип да, 
Алдынан тосуп гүл берсек. 
«Кыргыздан кызы Күлай» — деп, 
Кызмат менен көрүнсөк! 

Бешик ыры 
Комуз чертип, ырдаган 
Акын болор бекенсиң? 
Кулатып жоону качырган 
Баатыр болор бекенсиң? 
Алдей, алдей, алдей ай, 
Жакамдагы кундузум. 
Алдей, алдей, алдей ай, 
Башымдагы жылдызым. 

Атаң жоодон келгенче, 
Эсен болор бекенсиң? 
Айласын жоонун табуучу 
Көсөм болор бекенсиң? 
Алдей, алдей, алдей ай, 
Агасынын паанасы, 

Алдей, алдей, алдей ай, 
Жоокердин сүйөр баласы. 

Казатка Манас кеткенде, 
Кош бойлуу калган Каныкей. 
Душманды жеңип келгенде 
Бешикте болгон Семетей. 

Алдей, алдей, алдей ай, 
Кыраандын учкул канаты. 

Алдей, алдей, алдей ай, 
Атакең — элдин Манасы. 
Аман келип атакең, 
Көрөр бекен, алдей ай? 
Арнап тоюн сен үчүн 
Берер бекен, алдей ай? 
Алдей, алдей, алдей ай, 
Атаң да келет, берекем! 
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Алдей, алдей, алдей ай. 
Ардагымсың, көлөкөм! 
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МОЛДО БАГЫШ 

ТОКТОГУЛ МЕНЕН ЭКИНЧИ ИРЕТ 
ЖОЛУГУШУУ 
Улуу акын Токтогул менен Молдо 
Багыштын түрмөгө түшө электе 
чыгармачылыгы толуп ташып турган 
учурдагы айтышкан ыры. 

Ырды кетмен-төбөлүк Качкынбек 
аттуу көзү азиз ырчыдан Анарбай 
Сейдалытегин Сары уулу жазып алган. 

Токтогул: 

Ассалоому алейкум! 
Амансыңбы, Багышым. 
Алты арыш кыргыз калкына, 
Абыдан чыксын дабышың. 
Экинчи ирет жолуктук, 
Эсен-аман бармысың? 
Элиң аман жатабы, 
Эмгектенип бар күчүн? 
Өзгөрүлүп калыпсың, 
Өзгөчө болуп сөздөрүң. 
Өткөндөгү чоң тойдо 
Өзүңө көңүл бөлгөмүн. 
Кубангам айткан ырыңа, 
Кубулжуп турса сөздөрүң. 
Өзүңдү көрүп сүйүндүм, 
Өсүптүр бийик өркүнүң. 
Аксыдан чыккан акынсың, 
Аябай сөзгө жакынсың. 
Адилет сөздү таап ырда, 
Арсыздар качып жашынсын. 
Оозуңда шекер сөзүң көп, 
Оргуштап сыртка чачылсын. 
Көңүл ачып көп журтуң, 
Көздөрү пардай ачылсын. 
Жетим жүрүп жетилдиң 
Жеңеден угуп жемени. 

Жаңшап ырдап отурсаң, 
Жашытасың элдерди. 

Жашыңдан болдуң илимдүү, 
Жараткан эгем бергенби? 
Дем салсаң оору-сыркоого 
Демденип алсыз тердеди. 
Ырдай гой акын Багышым 
Ыраса көп бир эл келди. 
Жакшылыктан кайтпай айт, 
Жамандыктан качпай айт. 
Акыл-насаат сөздөрдү, 
Аянбастан тактап айт. 
Акылдуулар сүйүнсүн, 
Акырын айт, мактап айт. 
Жаман ойлуу адамдын, 
Жанын сууруп кактап айт. 
Санаат ырды төгүп айт, 
Санжыралап өрүп айт 
Уккан адам таң калсын, 
Уламалап бөлүп айт. 

Молдо Багыш: 
Аллейкума ассалом! 
Акын Токо, барсыңбы? 
Кенен Аксы жерине, 
Келип жарды салдыңбы? 
Эсен болуп эл журтум, 

Эми текши жатабыз. 
Алыс келген адамдын, 
Ажаатын бир ачабыз. 
Өзүң келип бул жерге, 
Өчүп турат капабыз. 
Аман-эсен барсыңбы? 
Асыл Током, агабыз! 
Көптөн бери көрүшпөй, 
Көңүл ачпай жатабыз. 
Армандашпай арада 
Аябай сөз көбөйдү. 
Акырындап көп ырдап, 
Арбыттым мен өнөрдү. 
Кудай берген ыр экен, 
Кудай өзү жөлөдү. 
Жетим өсүп жетилдим, 
Жешилбей өсүп-өнөмбү. 
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Айтып кет Токо акылың, 
Акындын даңкын көрөмбү? 
Окуп мен Асан молдодон 
Олуяны көп билгем. 
Байгамбар, сааба, олуя, 
Окугам далай, эс кирген. 
Наманган окуп, дарс окуп, 
Курандын сөзүн жат билгем. 
Акыл сөз күтүп Алладан, 
Ар түрдүү дуба үйрөнгөм, 
Байлама жинди сакайып, 
Үй-бүлө күтүп, үйлөнгөн. 
Жардамым тийип далайга, 
Балапан куштай күүлөнгөм. 
Жамандыкты көп көрдүм, 
Жакшылыкты көксөдүм. 
Жамандарга жолобой 
Жакшыларды эстедим. 
Айрым адам жер бөлөт, 
Айрым адам уруучул, 
Кыргыз элин төрт бөлгөн 
Кыйын заман болду ушул. 
Ынтымаксыз элдердин 
Ырысы кетет башынан. 
Асыл Током жүрөсүң 
Эл аралап жашыңан. 
Акындыгың жанда жок, 
Абыдан мыкты ашынган. 
Акын ырчы дегендер, 

Алыс качып жашынган. 
Кетмен-Төбө кең жерден, 
Келгениңди ырдайын. 
Аксы элине саламды 
Бергениңди ырдайын. 
Шыбыр барып, камалып 
Келгениңди ырдайын. 
Балаң өлүп Топчубай, 
Ыйлаганың ырдайын. 
Кыргыз элге жете албай, 
Сыздаганың ырдайын. 
Кең казактын талаасын, 

Басканыңды ырдайын. 
Кең Шиберден түрмөдөн 
Качканыңды ырдайын. 
Орус кармап алат деп, 
Шашканыңды ырдайын. 
Кең Таласка бир кыштап 
Жатканыңды ырдайын. 
Аксы, Талас элинин, 
Тузун таттың, Токтогул. 
Айга Күнгө теңелгис, 
Уузун таттың, Токтогул. 
Ниязалы, Өтөнүн, 
Чайын ичтиң, Токтогул. 
Кадырлашып дос болуп, 
Майын ичтиң, Токтогул. 
Чогулушуп бир ырдап, 
Жан дос болдуң. Токтогул. 
Ажырашпас дүйнөдө, 
Кан дос болдуң, Токтогул. 
Бала издеп, дос издеп, 
Паана кылдың, Токтогул. 
Досторуңдан сый көрүп, 
Бир кубандың, Токтогул. 
Бир киндиктеш немедей 
Үчөөң ага-туугансың. 
Душман тийсе бирөөңө 
Үчөөң бирдей куугансың. 
Кадырлашып сыйлашып, 
Ажырашпай жүрсүңөр, 
Бир экенин абалтан, 
Аксы-Талас эл билер. 
Ниязалы, Өтө аке 
Токтогулсуз чай ичпейт. 
Келбей калсаң кокустан, 

Тынчы кетип жай ичпейт. 
Үчөөңөргө бирөөнүн, 
Көзү тийип кетпесин. 
Жаман көргөн адамдар 
Жакшылыкка жетпесин. 
Акын Током агамсың, 
Ашуу белсиң, дабансың. 
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Асыл сөздөр сенде көп, 
Аскар тоодой караансың. 
Кеңирсиген кең Талас, 
Элим кенен жатат дейм. 
Ташкен, Кокон арасы, 
Тегиз аман жатат дейм. 
Анжияны, Чаткалы, 

Кең казактын талаасы, 
Кенен аман жатат дейм. 
Таклипке жооп кылып, 
Алдыңызда ырдадым. 
Сурооңузду бериңиз, 
Жооптон качып турбаймын! 

Токтогул: 

Акын Молдо Багышым, 
Арбыптыр ырас дабышың. 
Топтолгон мында көп ырчы, 
Толкушуп сынар бар күчүң. 
Кезекти берип аларга 
Кеп угалы бир үзүм... 

КАЗАК ЖЕРГЕСИНДЕ УЛУУ АКЫН 
ЖАМБЫЛ МЕНЕН АЙТЫШЫ 
 

Молдо Багыш 1931-жылы түрмөгө 
камалып, 1935-жылдары казактын кең 
талаасын аралап, сүргүндөн келатып, 
улуу акын Жамбыл Жабаев менен 
жолугуп айтышат. 

Келгенден кийин кайрадан камай 
турган болгондо быягы Кетмен-Төбө, 
Суусамыр, тыягы, Баткен, Лейлек 
аймагына чейин талаалап качкын 
мусапыр болот. 1937-жылы. туулуп-
өскөн айылына жетпей, жолдо келе 
жатып каза табат. Бул айтыш ырдын 
үзүндүсүн Баткендин Кара-Бак 
айылындагы Ражап уулу Базарбай 
аттуу молдо аксакалдан Көк-Жаңгак 
шаарынын жашоочусу Манзура 

Базарова Амир кызы. азыркы тамгага 
көчүрүп жазып алган. 

Жамбыл: 

Келипсиң казактардын талаасына, 
Жат эмес боордоштордун арасына. 
Кай жердин кыргызысың жүдөп-тозгон, 

Жансыңбы абактыдан качкан-бозгон. 
Кийимиң жыртылыптыр өзүң арык, 
Неликтен, боордошум ай, болдуң 
карып? 

Азапка сени кимдер салган экен? 
Азыркы көргөн дүйнөң жалган экен. 
Казак менен кыргыз өзү бир тууган гой, 

Калып кал, өткөрөлү бир үлкөн той. 
Эрчиткен келинчегиң казак экен, 
Ак сөөк экен, адашпай карма бекем. 
Төшүндө малы кетсе аралашып, 
Төшөктө башы бирге өөп-жытташып. 

Атыңды угуп калдым турган элден 
«Жыр айткан бир өзгөчө жандан экен». 
Башыңдан не иш өттү айтып бергин, 
Атайын даңкыңды угуп кайтып келдим. 

Казактын кең талаасын аралагын, 
Сүйүнбайдай обон созгун, сабалагын. 
Улуумун бир далай жаш өзүңдөн мен, 
Казак менен кыргыз үчүн ырдап көнгөм. 

Молдо Багыш: 

Казактын келип калдым калаасына, 
Кең пейил кыргыз өңдүү арасына 
Өмүрдө көп жамандык көрүп келдим, 
Тийгим жок өткөн күндүн жарасына. 
Абактан келе жатам жөө-жалаңдап, 
Токтогул баскан экен ушул жолду. 
Түрмөнүн не экенин билбептирмин, 

Жүрүпмүн дерделеңдеп оңду-солду. 
Кийимим бүт жыртылды, өзүм арык, 
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Жөө жүрөм, азап чегип болдум карып. 
Жөн жерден байламтада жаттым 
ыйлап, 
Жаным да кейип бүттү абдан сыздап. 
Казактан кайлык алдым ыйбаа кылган, 
Казак менен кыргыз үчүн ырдап турам. 
Калмакмын тууган элим күтпөгөндө, 
Калың эл калкан болоор күч келгенде. 
Көп жылы байламтада жаттым чыдап, 
Орустан кордук көрдүм, абдан куурап. 

Жамбыл: 

Орустун кордугун көп биз да көрдүк, 
Элибиз ынтымаксыз кыркылышып. 
Бир бирин сатып атат, басып атат, 
Кыйнашып, шылдыңдашып уу-чуу 
түшүп. 

Бардыгы өтөр-кетер кайрымы жок, 
Багышым күчүң жыйна, кайрат кылгын. 

Барасың Ала-Тооңо эңсеп күткөн, 
Өз элиң, казагыңа урмат кылгын. 
Түрмөнүн кыйындыгы чыгат эстен, 
Сабыр кыл, токтоолукту карма бекем. 
Далай эр ыйлап, күлүп өткөн экен, 
Мен сени өз боорумдай жакын сезем. 
Жүргүнүң айылыма алып кетем... 

Молдо Багыш: 

Ырахмат бейилиңе, казак боорум, 
Көп болду мындай сыйды көргөн 
жокмун. 

Казак менен кыргыз экөө бир тууган 
гой, 

Эл жериң менен эсен-аман болгун...  
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АБЫЛКАСЫМ ЖУТАКЕЕВ 

Качак турмушу 
Ак падыша залимге 
Байкуш кыргыз багынган. 
Ала-Тоонун арасы, 
Атбашы менен Нарындан. 

Падышанын зордугу 
Барган сайын ашынган. 
Заманасы тарылган, 
Кедейлерге асылган. 

Солдат алам дегенде 
Заманасы тарылган. 
Кара-Кочкор, Ысык-Көл 
Качабыз деп камынган. 

Качып кетип калсак деп, 
Каракол, чүйлүк оолукту. 
Казак, кыргыз кайран эл 
Кандай ишке жолукту. 

Пишпек менен Токмоктон 
Бир далайын окшоткон. 
Безилдетип ыйлатып, 
Бечараны боздоткон. 

Жумгал менен Кочкордон 
Журттун баары козголгон. 
Коркконунан далай эл 
Кызыл өңү саз болгон. 

Сандыктын оозу ачылып, 
Салыктын баары чачылып. 

Сарбагыш менен бугуну 
Сандалдырды качырып. 

Эли кетти эңгиреп, 
Эки Кемин, Чүй калып. 
Кочкор ата, Жумгалда 
Короосу менен там калып. 
Бугу, саяк, тынай журт 
Качып кетти сандалып. 

Ажал жеткен кээ бирөө 
Колго түштү кармалып. 
Өкүмүнө чыдабай, 
Өлтүрбө деп жалбарып. 
Байкуш кыргыз канетсин, 
Коркконунан саргарып. 
Бугу менен сарбагыш, 
Бурулбастан тең кетти. 
Айлынын баары бузулуп, 
Ар бир түркүн эл кетти. 

Калың бугу, сарбагыш 
Кайрылбастан ал кетти. 
Мал-пулуна карабай 
Эчен түркүн жан кетти. 
Эл качканда эңгиреп, 
Эгин калды басылуу. 
Кайнап турган жеринде 
Казан калды асылуу. 
Таңылчактын баарысы 
Талаада калды жазылуу. 

Тигилүү бойдон үй калды, 
Жанаттай болгон Чүй калды. 

Кубаакы деген бел калды, 
Куураган байкуш эл калды. 
Эли кетип эңгиреп, 
Эки Кемин жер калды. 
Байчечекей гүл калды, 
Мал оттоочу бүр калды. 

Сандыктагы мүлк калды, 
Жыйылуу бойдон жүк калды. 
Малды, пулду куугандар 
Басып алып шүк калды. 

Беделдин белин ашырып, 
Берекесин качырып, 
Аялынан ажырап, 
Азаматтар бой калды. 
Кокту жерде маарашып, 
Короосу менен кой калды. 
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Белинде калды Беделдин 
Бээ-байталдын кулуну. 
Эли кетти эңгиреп, 
Ит журтунда улуду. 
Жабырдык тартып кыйналып, 
Байкуш кыргыз куруду. 

Туралбадык желденип, 
Турпанга бардык сенделип. 
Качабыз деп желденип, 
Кашкарга бардык сенделип. 
Ажырадык боз үйдөн, 
Алачыкты теңденип. 

Кайсы бирин айтайын 
Качып кетип баратып. 
Болуш, бийлер өзүнчө 
Букараны жадатып. 
Өкүм менен кедейди, 
Өз колуна каратып. 

Бакырларды курутту, 
Манаптардын кылыгы. 
Аз калгансып анысы, 
Асый алып шылыды. 

Көрө албадык жакшылык, 
Көөнө-Турпан, Аксыдан. 

Мал-пулунан ажырап, 
Далай шордуу какшыган. 

Кашкарлык, уйгур Турпанда, 
Кайгы жетпей унутаарга 
Жол-жобосу ал жердин 
Жолдош экен пул барга. 

Адилеттүү арыз алган 
Улугу жок сураарга. 
Адил улук дегени 
Апийим экен жегени. 

Тамак үчүн аларга, 
Таанышууга келели. 

Чеги арзан эгиндин, 
Чейрек экен жегени. 

Там салуучу кедейдин 
Тамандары чор экен. 
Бутундагы кийгени 
Булгаарысы шор экен. 
Келишимдүү байларга 
Кедейлери кор экен. 

Качып барып Турпанга 
Кайран кыргыз кор болду- 
Өлгөнүнөн калганы 
Өз жерине зар болду- 
Өлүк көмөөр жер таппай, 
Кытай жери тар болду- 

Кантип киши унутат 
Доотайынын зордугун. 
Казып алган дүмүрдү 
Тартып алган кордугун. 
Качактарга көргөздү 
Какшаал беги чоңдугун. 

Айлана көчүп жай таппай, 
Аксы менен Турпандан. 
Жети-Сууну сагынып, 
Жердеген киши муңканган. 
Шар аккан суу, көк шибер 
Кыргыз эли кут алган. 
Турпандын тешик акчасын 
Жипке тизип журт алган. 

Тешик акча колуна 
Кармап жүргөн мындан көп. 
Бир тыйынга жете албай 
Зарлап жүргөн мындан көп. 
Беремин деп калп айтып, 
Алдап жүргөн мындан көп. 
Ууру кылып манапты 
Жандап жүргөн мындан көп. 
Калыс эмес падышаны 
Каргап жүргөн мындан көп. 
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Дүмүр казып отунга 
Жак деп жүргөн мындан көп. 
Түлкү кууп, бүркүткө 
Как деп жүргөн мындан көп. 
Куржунун салып мойнуна 
Ак деп жүргөн мындан көп. 
Кызды чейрек арпага 
Сат деп жүргөн мындан көп. 
Жети-Сууну сагынып, 
Дат деп жүргөн мындан көп. 
Кайда барат ушундай 
Жат деп жүргөн мындан көп. 

Ууч эгин куржунга 
Жыйнап жүргөн мындан көп. 
Улутунуп, үшкүрүп 
Ыйлап жүргөн мындан көп. 
Кара жанын тындырбай 
Кыйнап жүргөн мындан көп. 

Оодарылды жеринен 
Оңу менен солубуз. 
Аксы менен Турпанда 
Арылбады шорубуз. 
Алаканы жыртылды 
Дүмүр казып колубуз. 
Жети-Сууга бир жетип, 
Арылаар бекен шорубуз. 

Калкка тынчтык күн тууса 
Кайта кете берели. 

Киндик кесип, кир жууган 
Жерибизге жетели. 
Эсен бекен биздин эл 
Жети-Сууда калганы. 
Айланайын ал элдин 
Аман болсо мал-жаны. 

Атбашы, Нарын, Ысык-Көл 
Аман болсун ал дагы. 
Сап болду деп угабыз 
Падышанын жаңжалы. 

Кайта кетээр күн барбы 
Кашкарлык байга жалданбай. 
Дооматты катуу кылды го, 
Доотай менен Амбалдай. 
Жалаа жаап курутту, 
Чын жеринен жамбы албай. 

Өлгөнүнөн калганы 
Кайта кетээр күн болсо. 
Өкүмөтүн бул элдин 
Айта кетээр күн болсо. 
Кош-колоңду эшекке 
Арта кетээр күн болсо. 
Мусапырлык алыс жол 
Тарта кетээр күн болсо. 
Кайта кетээр күн болсо, 
Какшаал чөлү — Тоюндан. 
Качкан элдин шору го 
Кара көзү оюлган. 
Таманымдын териси 
Ташка тийип союлган. 
Күнү-түнү Жети-Суу 
Бир чыкпайсың оюмдан. 
Барып жетээр бекенбиз, 
Байчечекей шиберге. 
Көкүл, куйрук түйдүргөн 
Күлүк жорго минээрге. 
Казак, кыргыз, Жети-Суу 
Качан жетем силерге?.. 

  

http://www.bizdin.kg/


www.bizdin.kg электрондук китепканасы 
 

 

http://www.bizdin.kg/


www.bizdin.kg электрондук китепканасы 
 

 

 

  

http://www.bizdin.kg/


www.bizdin.kg электрондук китепканасы 
 

ОСМОНКУЛ БӨЛӨБАЛЛЕВ 

Таалайлуу элдин бир кызы 
Кызыл тору ак маңдай, 
Кыялданып турушу. 
Кызыктырган адамды, 
Кызуулап кылган жумушу. 
Кызылчачы Зууракан, 
Кыргыз элдин сулуусу. 

Ала-Тоону аңтарган, 
Алп катары жүрөгү. 
Кара жерди каңтарган, 
Ак болот миздуу күрөгү. 
Атагы чыккан Зууракан, 
Азыркы элдин чүрөгү. 

Тагынганы эмгектен, 
Советтин алтын жылдызы. 
Айчүрөктөн эң артык, 
Азыркы күндө турмушу. 
Даңкы кеткен ааламга, 
Таалайлуу элдин бир кызы. 

Кең далылуу, жайык төш, 
Күлө сүйлөп заңкылдап. 
Кичи пейил, сылык сөз, 
Күлгөнү сүйкүм шаңкылдап. 
Көкүрөгү толтура, 
Күмүш, алтын жаркылдап, 
Зууракан сулуу деген ат, 

Суктандырды укканды. 
Үйрөнсөм деген жаштар көп, 
Өзүңдүн билим нускаңды. 
Үлгү берип маштадың, 
Өспүрүм келин-кыздарды. 

Кары элем кайра жашардым 
Кадуу-кадуу зоолордон, 
Кайберендей басармын. 
Адыр-адыр тоолордон, 
Самолёттой ашармын. 
Кайрат берип партия, 

Кайра баштан жашардым. 
Сүйүп келген көп элдин, 
Сүйлөп көөнүн ачармын. 
Актыгына кейибейм, 
Алтындай мурут-сакалдын. 
Жаштык эмей эмине? 
Жайдыр-кыштыр көөн ачып, 
Жаштар менен катармын. 
Ушул сөздү ырас деп, 
Ойлоп туруп жаздым да. 
Абайласам чын быйыл, 
60 жаштан аштым да. 
Оозумда ширин кебим бар, 
Ошон үчүн жашмын да. 
Жакшы ырдап бер ата деп, 
Жаштар күндө астымда 
Аталап балдар сыйлаган, 

Адагы менин бактым да 
Эригип калган элимдин, 
Ырдап көөнүн ачтым да. 
Эркин элге кошулуп, 
Эркелеп бирге жүрөмүн. 
Карылыкты ойлонбой, 
Каткырып ойноп-күлөмүн. 
Гүлдөгөн совет доорунда, 
Күнүгө күмүш күрөдүм. 
Элиме сөзүм жаккан соң, 
Ээлигет жаштай жүрөгүм. 
Совет өкмөт эрк берип, 
Орундалды тилегим. 
Элимде мендей акын көп, 
Мен да ошонун бирөөмүн. 
Өнөрүм бар жашмын деп, 
Өзүмдү-өзүм сүрөдүм. 
Алты белдин ар жагы, 
Артуу-артуу кырдамын. 
Конгонго жайлуу көк шибер, 
Колоттун башы чыңдамын. 
Кайда барсам кел бери, 
Калкыма кызмат кылгамын. 
Эки эли тилим сүйлөтүп, 
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Эл ичине ырдадым. 
Эркелеймин жаштарча, 
Элиме жакса ырларым. 
Өнөрүмдүн аркасы, 
Ойнодум-күлдүм жыргадым. 
Элим сүйсө аталап, 
Эң эле сонун жыргалым. 
Кызыл тилим барында, 
Кызматын кылдым кыйланын. 
Кызыктырып кебиме, 
Кыйла жанды жыйнадым. 
Кылымдар бою унутпайм, 
Кызыктуу көргөн сыйларым. 
Күүлөнүп жашмын дегеним, 
Күндө ушундай сыйдамын. 
Өнөрүмдүн барынан, 
Өлкөмдүн болдум ардагы. 
Ойноп күлүп олтурса, 
Осоңдун болбойт карганы. 
Эли каалап сыйласа, 
Эч кимдин болбойт арманы. 

Эне жөнүндө ырлар 
I 

Бул дүйнөдөн салыштыруу таппадым, 
Бир эле түн ак мамаңды эмгенге. 
Тынч алдырбай ыйласам да какпадың, 
Кайра шаштың ак сүтүңдү бергенге. 

Толготкондо чыдап турган күчүңдөн, 
Төгүп мээриң ийип берген сүтүңдөн. 
Кутулбасмын Марска барып келсем да, 
Калкыма мен өчпөс ырлар берсем да 

II 

Адамзатта күндөй жарык ак пейил, 
Энебиздей эч бир кымбат жан болбойт. 
Барына тең мээрими жаз ак пейил, 
Бардык жагы төп келишкен шай 
болбойт. 

Айга чыгып айдан даам татсак да, 
Ак сүтүңдөй дары таттуу бал болбойт. 
Кыштын күнү атом отун жаксак да, 
Коюнуңдай жылуу-жумшак жай 
болбойт. 

III 

Эне сенин атыңды эле атасам, 
Эрк кошулуп кубат кирет боюма 
Ыр табалбай мээ катырып чарчасам, 
Ыр куюлат Чүй суусундай оюма. 

Калпып алып эчак айткан сөзүңдү, 
Кубаты мол ширин ырлар жазалам. 
Карысам да медер кылып өзүңдү, 
Кайта баштан жыргал доордо жашарам. 

Шаршенге 
Жаш чагымда бир баскан, 
Жай айтышып сырдашкан. 
Каргадай чактан бир өсүп, 
Капамды жазып муңдашкан. 
Эсил Шакем мүнөзүң 
Эскерип айтам бир баштан. 
Эл чогулуп келгенде, 

Элирип бирге ырдашкан. 
Аңгемесин уксам деп, 
Аял-эркек курдаштан, 
Ажал-өлүм кез келип, 
Акырет кеттиң турбастан. 
Айрылып калдым арманда, 
Асыл Шаршен кымбаттан. 
Таасын чыккан жорго элең 
Тамашаң менен таң аткан. 
Таттырып ширин кебинен 
Тамшантып элди караткан. 
Таңшып ырдап олтурса, 
Таңыркап ар ким карашкан. 
Сүйлөп берсе элине 
Сүйкүмдүү кеби жарашкан. 
Көпчүлүктү кубантып, 
Күлдүрүп кумар тараткан. 
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Күлүк элең кыргызда 
Күлкүң менен күн чыккан. 
Көпчүлүктүн алдында 
Күкүктөй тилин курчуткан. 
Күлүп боорун тырманып, 
Көңүлдөн капа, муң чыккан. 
Кутулар адам жок экен 
Куураган өлүм кырсыктан. 
Кайран Шакем мүнөзү, 
Капталда калтар түлкү эле. 
Кадырын билип катканга 
Казнага жыйган мүлк эле. 
Олтурган-турган жерлери 
Оюн менен күлкү эле. 
Өзүн эмес жоругун 
Ойлогон киши күлчү эле. 
Ордолуу кыргыз чогулса, 
Оюн салып жүрчү эле. 
Кыргызстан биз эмес, 
Кыйла журт атын билчү эле. 
Кымбаттуу Шаршен булбулум 
Кызыл тил элең сайраган. 
Кыйкырып ырдап олтурса, 
Кызыктуу кеби кайнаган. 
Кыйыштырып сөз сүйлөп, 
Кыйланын көөнүн жайлаган. 
Кыяктай үнүн кооздоп, 
Кызыл тилин кайраган. 
Кыюусуз өлүм кез келип, 

Кымбаттуу тилин байлаган. 
Кыргыздан кеткен кайраным 
Кылчайып келбейт кайрадан. 
Ысыктыгы кебиңдин 
Табылгынын чогу эле. 
Өткүрдүгү кебиңдин 
Душманга аткан ок эле. 
Мүлдү кыргыз жеринде 
Күлдүргүч сендей жок эле. 
Ойнобой туруп күлдүргөн 
Оюнга сөзүң оң эле. 
Түшүнүп чечкен адамга 

Түгөнбөс кебиң мол эле. 
Куудулдардын көбүнөн 
Куйручук кыйын дечү эле. 
Дагы Шакем, ойлосоң, 
Күлкүгө тууган киши эле. 
Эсил Шаршен булбулум 
Элден чыккан жорго эле. 
Олтурган жери тамаша, 
Эл чогулган ордо эле. 
Баалуу кеби жаккандан 
Башына бакты конду эле. 
Эмгегинен таанылып, 
Эл артисти болду эле. 
Көпчүлүктүн алдында, 
Күлдүрө сүйлөп чыкты эле. 
Жалаң кыргыз биз эмес, 
Жалпы тууган укчу эле. 
Кымбаттуу Шакем кайран жок, 
Кырк жети жашка чыкты эле. 

Кызыл гүл 
Сен кызыл гүл жайнаган, 
Мен булбул бакта сайраган. 
Мен бир паана, сен панар, 
Жарыгың тийсе жайланам. 
Кылайып булбул конууга, 
Кызыгам кызыл гүлүңө. 
Бурулуп кулак сала жүр, 
Булбулдун муңдуу үнүнө. 
Көз салам гүлгө күнүгө, 
Көөнүмдү ачып күлүүгө. 
Көңүлүм калат ачылып, 
Гүлүңдүн жатсам түбүнө. 

Күлүп өт, гүлүң бар чакта, 
Күйүттү бойго таркатпа. 
Буралып бакта сайраган, 
Булбулдун үнүн чарчатпа. 
Ачылган гүлгө жетемби, 
Ашыктыгым бекерби? 
Арзыган гүлгө жеталбай, 
Арманда өтүп кетемби? 
Жаштыгың жайдын гүлүндөй, 
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Жамалың шайы түрүндөй. 
Шаңк-шуңк этип күлгөнүң, 
Шактагы булбул үнүндөй. 

Сен бир гүлсүң бактагы, 
Мен булбулмун шактагы. 
Муңун айтып булбул куш, 
Муңайып гүлдү мактады. 
Жел тийсе гүлүң козголот, 
Жытыңа булбул дос болот. 
Күлүп өт, гүлүң бар чакта, 
Күз түшсө сонун гүл солот. 
Өспөйбү гүлүң жашарып, 
Жашыл шай кийип жасанып. 
Кеткен соң кызыл гүл учуп, 
Келмеги кыйын жасалып. 
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ЧАЛАГЫЗ ИМАНКУЛОВ 

Буудан 
Кыраандарым, кызыл аскер мингенге, 
Колдо найза, белге кылыч илгенге. 
Ат багылсын кулун сындуу ойногон, 
Кууса жоого ак шумкардай тийгенге. 

Балтыр эти жолборс белиндей, 
Баскан дуусу тар капчыгай желиндей. 
Келте бакай, арстан азуу, салык төш, 
Кең соорусу Көк-Ойроктун төрүндөй. 

Жаагы жазы чыңап койгон болоттой, 
Камыш кулак каңылжаары ороктой. 
Аса байлап, таң ашырып койгондо, 
Жат адамды жан жагына жолотпой. 

Чоку сөөгү куйма чоюн кумгандай, 
Кечип кетсе кең Үргөнчтү бургандай. 
Кабылан сындуу кара боюн карасаң, 
Көргөн адам көз ирмебей тургандай. 

Чакмак эти шымаланып түрүлгөн, 
Түйүлгөндө жаадай бели бүгүлгөн. 
Атырылып арыш керип чуркаса, 
Талбас тулпар Тайбуурулдай жүгүргөн. 

Туу кармаса, туура тарткан маралдай, 
Боору жазы өзөндөгү аралдай. 
Ат койгондо жагалмайга жанашып, 
Этек жулккан Көк-Арттагы шамалдай. 

Кулактарын аркы-терки жапырган, 
Кундак сындуу таптап этин катырган. 

Жейрен сындуу желгенине жел жетпей, 

Куюнга окшоп жерди желпип сапырган. 

Чаткаяктын кенендиги Чаткалдай, 
Тарап койсо кундуз жүнү макмалдай. 
Жүрүп кетсе шайбыр басып эргиштеп, 
Минген жигит кантип жүрсүн 
шаттанбай. 

Аркар аяк, тайкы жалдуу. марал баш, 
Сомдогондой туяктары көпкөк таш. 
Армияга так ушундай ат керек, 
Качырганда канаттууну куткарбас. 

Бүркүтчүлөр 
Суу боюнда муз тоңуп, 
Солуса чөптүн гүлдөрү. 
Бак-дарактар бозоруп, 
Шыпырылса бүрлөрү. 
Карга оонаса кулпунат, 
Түлкүнүн сонун жүндөрү. 
Бүркүт салыш убагы, 
Айрыкча кыштын күндөрү. 

Бүркүтүнө жем берип, 
Эртелеп эрте бешимде. 
Эки көзү төрт болот, 
Күн ачылса кечинде. 
Жайылып далай алдырган, 
Жатактын баары эсинде. 
Алдырам деп ошондон, 

Жолукпасам кесирге. 
Жаныган курчтун мизиндей, 
Бүркүтү кыл так этинде. 
Атын жемдеп токунуп, 
Таңга жакын мезгилде- 

Жылдыздар тарап азайып, 
Батышты карай чачылып. 
Аппак болуп тунжурап, 
Кардын бети ачылып. 
Какмачысын ойготуп, 
Ат токун деп шаштырып. 
Жер жарылып калганда, 
Токтоно албай шашылып. 
Баса кийип тумагын, 
Мээлейге колун тапшырып. 
Бүркүтүн колго кондуруп, 
Сонорго чыгат бастырып. 

«Айт» дегенде бүркүттүн 
Томогосу алынып, 
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Алынганга аралаш 
Колунан учат талпынып. 
Тайганы керет арышын, 
Түлкүнү көздөй алкынып. 
Кыраңда жаткан куу түлкү, 
Кылт коёт кырдан артылып. 
Жылдыздап кыраан өйдөлөп, 
Жылмайып жүнүн жапырып. 
Үндөрү тоону жаңыртып, 
Какмачы чабат бакырып. 

Сыйынттар жерин багыттап, 
Бет алып качкан таш жарга 
Түлкүнүн билип амалын, 
Өйдөлөп кыраан асманга 
Ызгаарына чыдабай, 
Өлөрүн билет шашканда 
Үстүнөн багып айланып, 
Бадалга кире качканда 
Тайганы жетсе бир жактан, 
Аргасыз көнөт качканга. 
Бадалдан түлкү булт коюп, 
Созулуп бара жатканда 
Канатын ирмеп камчылап, 
Капшыра кармап жанчканга 

Кан сагынып бууруккан, 
Капталын жара тартканга 

Бүркүтчү чабат кыйкырып, 
Асты жагын карабай. 
Эки көзү бүркүттө, 
Жыгылам деп санабай. 
Адаштырган тайганды, 
Амалдуу түлкү, арам ай! 
Булактатып куйругун, 
Арышын керет аябай. 
Бет алып болжоп жетүүгө, 
Коктуда коргул бадалды. 
Кереп жерге урсам деп, 
Ойлонот түлкү амалды. 
Алдагы камын ойлонот, 
Алдырбас айла табарды. 

Төрт аяктуу айбандан, 
Көрбөйсүң мындай арамды. 

Серпүүгө жакын жеткенде, 
Канатын бүркүт камчылап. 
Керей кылып куу түлкү, 
Айбат кылат арсылдап. 
Кызыктырып адамды, 
Бермети көзгө жалтылдап. 
Түлкүнүн көзү бүркүттө, 
Аягы турат калчылдап. 
Ызгаарына чыдабай 
Араң турат жан чыдап. 

Кереп турган кезинде, 
Катуу тийип ашыккан. 
Далай жерди кучактап, 
Алалбай ичи ачышкан. 
Бара-бара ошентип, 
Балапан кезде машыккан. 

Чалгынын ийип кыңайып, 
Чабыдан серпип эңтерип. 
Ачуусу келген ошончо, 
Аркан бою көтөрүп. 
Сенин сыйың ушул деп, 
Өпкөгө тырмак өткөрүп. 
Капшыра кармап түлкүнү 
Өйүзгө конот бөктөрүп. 

Берметтей жүнү кыраандын, 
Чеңгелинде көйкөлүп. 

Чакчыгай 
Кээде туруп коңгуроодой шыңгырап, 
Кээде калат комуз болуп кыңгырап. 
Кээде туруп таш жаңыртып ышкырып, 
Жай бараткан жылкычыдай зыңгырап. 

Дилдиректей учуп-конуп шакылдап, 
Тилин туурап, карга болуп какылдап. 
Билбегениң барбы сенин, оңбогур, 
Кузгун болуп кубулжуйсуң такылдап. 
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Кыз үндөнүп, кыялданып шыңкылдап, 
Күчүк болуп үрүп коёт кыңкылдап. 
Жаз айларда малдыр-жандыр 
баарысын, 
Кууланасың тилин туурап култулдап. 

Боз тоголок жумурткадан кичине, 
Ушунча өнөр кантип баткан ичиңе. 
Көч көчүрүп бараткандай көрүнүп, 
«Өш» дегениң окшоп кетет кишиге. 

Кээде туруп адамга окшоп күлөсүң, 
Шайырлансаң маймылга окшоп 
мүнөзүң. 

Сен, чакчыгай, туурабаган тилиң жок, 
Бул укмушту кайдан таап жүрөсүң? 

Жагалданып таштан-ташка коносуң, 
Кылалактап айры куйрук болосуң. 
Күздө кетип, окуп келет окшойсуң, 
Жашырынып куудулдуктун жобосун. 

Жаз болгондо жаңыртканың капчыгай, 
Жардамдашат обонуңду тартчудай. 
Өзүң чымчык, туурабаган тилиң жок, 
Мунун баарын кайдан таптың, 
чакчыгай? 
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АЛЫМКУЛ ҮСӨНБАЕВ 

Комуз 
Тилге жолдош, үнгө дем, 
Комузду кошуп ырдайлы. 
Бабабыз черткен бул комуз, 
Баркына жетип сыйлайлы. 

Өрүктөн тандап чабылган, 
Карагай капкак жабылган. 
Үч кыл тагып жибектей, 
Күлүктөй таптап багылган. 

«Комузум» деп, ыр жаздым, 
Кошулуп далай ырдаштым. 
Жаш кезимден үйрөнүп, 
Жан-дилим бирге сырдашмын. 

Сайраса комуз күүлөрүн, 
Жарышып сайрайт тилдерим. 
Шаңкылдап колдо турганда 
Кубулжуйт мукам үндөрүм. 

Урматтуу кыргыз элинен, 
Уккандын көөнү эриген. 
Колумда сайрап турганда, 
Коштогон аттай элирем. 

Аркар, кулжа жайнаган, 
Белди ырдайлы, комузум. 
Абийир-бакка орногон. 
Элди ырдайлы, комузум. 

Капчыгай 
Капчыгай, татаал өзөн туюк элең, 
Адамга баш ийбеген кыйык элең. 
Айкашып бийик кырлар салаалашып, 
Араңдан жол бербеген кыйын элең. 

Койнуңду аюу, жолборс кылган мекен, 
Туптуюк аскаң бийик уюл элең. 
Аралап адам барса коркунучтуу, 
Тиктесе көз талдырган сайың терең. 

Капчыгай, Боом элең тоосу бийик, 
Заңкайып, мунарыктап көккө тийип. 

Жаңырып кошо сүйлөп аскаларың, 
Башыңа ак булуттар турган минип. 
Элге чет, татаал жаткан бир сай элең, 
Козголуп, тескейиңен көчкү жүрүп. 
Бир адам бадалыңан жыгач кыркпай, 
Көп жылы өзү куурап болгон чирик. 

Тирелип, теңелишкен тескей-күңгөй, 
Бетиңде кийик оттоп жүргөн миңдей. 
Өзөндөн жалгыз-жарым адам барса, 
Таңыркап дыргый түшүп, турчу билбей. 
Кокустан аска урап, таш куласа, 
Жаңырган кош жаңырык ачуу үндөй. 
Курбуңда улар жүрсө кужулдашып, 
Эрчиткен балапаны жайнап чилдей. 

Каркайган бийик чокуң асман тирейт, 
Капчыгай, сен бир туюк жаткан жүрөк. 
Багытың калың токой, татаал өзөн, 
Таранып далай туйгун кылат түнөк. 
Тилдей жол, типтик тескей, эшилме кум, 
Көк тоодон улар учат канат күүлөп. 
Өзөнүң суур казган ийиндей тар, 
Суу ташып шукшурулуп сага кирет. 

Колтугуң коңур адыр кенен Кемин, 
Эски жер, элге дайын сенин жөнүң. 
Кайгысыз таалай күнгө боюң эрип, 
Койнуңдан элге берген кымбат кениң. 
Ак кар бар чокусуна «селде» оронгон, 
Сары чөп, саймаланган салкын төрүң. 

Аралап адырыңдан мал семирген, 
Арпадан абдан күчтүү чыккан чөбүң. 
Гүл жайнап, жыпар шамал, таза аба, 
Сактаган саламаттык адам денин. 

Башыңдан жору айланып, кузгун учкан, 
Күрпүлдөп, суулар куюп туура туштан. 
Кызыл нар кыз жетелеп, килемин жаап, 
Кыяңдан көч өтө албай мөңгү-муздан. 
Салаадай сайларыңдын тамтыгы жок, 
Сары кар, катуу жамгыр, кыян бузган. 
Жай жайлоо, жайык төргө айыл конуп, 
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Керилип келин-кыздар саба бышкан. 
Чалдардан чабытына ак куу алган, 
Аскадан уя басып шумкар учкан. 

Босогоң бой тирешкен ташты жөлөп, 
Канча чуу аска баткан сайың челек. 
Капчыгай — каалгалуу кен экенсиң, 
Табылды тарабыңдан нечен керек. 
Жериңден түрлүү сонун мүлк табылып, 
Балбандар ташып жатат күчкө ченеп. 
«Кыргыздан кымбат кендер көп чыкты» 
деп, 
Изилдеп кыр-кырыңа сайды желек. 

Жалгыз ат жол таппаган капчыгайга, 
Кыйкырып белек алып поезд барды. 
Эр жүрөк эмгекчи элдин күчүн көрчү, 
Туюкту талкалашып, жолду салды. 
Калк күчү кайраттанып толкуганда, 
Батынып баш ийбеген нерсе барбы? 
Аркырап аткан октой келе жатса, 
Поездди кең Ала-Тоо карап калды. 

Кайратка кара таштар түшкөн урап, 
Алдынан кайнап чыкты нечен булак. 
Как жарып кара тулпар капчыгайды, 
Булуттай чыккан түтүн көккө бурап. 
Казана калкылдаган терең деңиз, 
Бакты-ырыс, баары сага бүтүн кубат. 
Кыргыздын дөөлөткө бай Ысык-Көлү, 
Чалкайып, поезд сени күтүп турат. 

Кеңкол 
Сай-сайдан мөңкүп суулары, 
Закымдап учкан буулары. 
Көркөмү сонун өзгөчө, 

Көлүндө ойноп куулары. 
Жайкалып шибер өзгөчө, 
Жайлоонун толгон убагы. 
Салаалап ылдый кулаган 
Саймалуу төрдүн булагы. 
Сарманат кийген жайма төр, 
Салтанат экен бу дагы. 

Аралап көрсөң тоо ичин, 
Адамдын толкуйт жүрөгү. 
Ак булут көктөн көрүнүп, 
Аскасы асман тиреди. 
Карагай, арча аралаш 
Капталдын бетин бербеген. 
Кыргыздын кенен мекени, 
Кылымдар бою жердеген. 
Жогорку көркөм аскалар, 
Жомогун айтат жел менен. 
Көп жылы келбей бул жерге, 
Көрсөм деп далай эңсегем. 
Таңшыган комуз күүлөрү 
Таалайды коштоп талбаган. 
Тоолорум күмүш көкүлдүү. 
Төрүндө гүлдөр жайнаган. 
Токсон түрлүү үн кайрып, 
Токойдо куштар сайраган. 
Көркүң да кетпейт жүрөктөн, 
Көрсөм дейм сени кайрадан. 

Бул ырды апам ырдаган 
Бул ырды апам ырдаган, 
Мээрине мени каратып. 
Жалооруп өпкөн бетимден, 
Жакшыны мага жаратып: 

— Тамчыга тамчы кошулса, 
Толкундуу деңиз орнолот. 
Бир гана тамчы не кылат, 
Бууга учуп, желден жок болот. 

Гүлдөргө гүлдөр кошулса, 
Адамдын көөнү толбойбу. 
Жалгыз гүл өссө талаада, 
Жанчылып бутка, солбойбу. 

Эл менен даңкка жетесиң, 
Эр болсоң ишти чечесиң. 

Жалгыз гана мен десең, 
Желге да учуп кетесиң. 

http://www.bizdin.kg/


www.bizdin.kg электрондук китепканасы 
 
Өзүмчүл болбо жер карап, 
Бардыгын барктап сыйлагын. 
Бийлесе элиң бийлегин, 
Ырдаса элиң ырдагын. 

Кызыкпа, балам, ичүүгө, 
Жакшы жол көрсөт кичүүгө. 
Кажыбай иште, барктуу бол 
Досторуңдун ичинде. 

Бул ырды апам ырдаган, 
Мээрине мени каратып. 
Жалооруп өпкөн бетимден, 
Жакшыны мага жаратып. 

Эмгек гүлүнө 
Дарактын көркү булбул куш, 
Таңшып сайрайт чынардан. 
Таасирин угуп отурса, 
Таркаган адам кумардан. 

Көркү ачылган Ала-Тоо, 
Кулачын жайып суналган. 
Таалайлуу элдин кызысың 
Тоту куштай сыланган. 

Кулпунат чачың кундуздай, 
Жаркының чолпон жылдыздай. 
Жайдары сонун мүнөзүң, 
Жаралдың шайыр турмушта ай. 

Күлгүндү кийдиң жаркылдап, 
Күлгөнүң сүйкүм шаңкылдап. 
Гүлдөгөн жаштын бирисиң, 
Күзгүдөй бетиң жалтылдап. 

Көркөмүң сонун нурланган, 
Көргөндүн көөнү кубанган. 
Гүлү сенсиң турмуштун, 
Гүлкайырдай буралган. 

Сен — кызыл гүл, мен — булбул, 
Жаркыным, сөзгө көңүл бур. 

Эркиндик, жыргал турмушта, 
Эпкиндүү иштеп, эмгек кыл. 

Ак жибек кийген селкиге 
Ак жибек тандап киесиң, 
Алдыртан жаркын күлөсүң. 
Өмүргө чырак болгондой, 
Өтө эле шайыр мүнөзүң. 
Жаштыкты кайра эстетип, 
Жанымда бирге жүрөсүң. 

Кыналтып кийген жибегиң, 
Кымбаттуу сенин жүрөгүң. 
Өмүргө тандап жаралган 
Өзүмдүн жарым, түгөйүм. 
Кыялың эстен кетпестир, 
Кымбаттуум деп жүрөмүн. 

Сендей бир сулуу төрөгөн, 
Секетиң кетем кыргызга 
Урматтап кармап колуңдан, 
Учсамбы деймин жылдызга. 
Эркиндеп ойноп күлөлү, 
Ээ болдук сонун турмушка 

Ар кимдин болсун өзүңдөй, 
Ак тилек менен сүйгөнү. 
Асылы болсун адамдын 
Ардактап алып жүргөнү. 
Көңүлүбүз жайдары, 
Көрдүк го сонун дүйнөнү. 

Жалгыз арча, үч күңгөй, 
Жамалың тунук күзгүдөй. 
Пейилиңди карасам, 
Пенденин көөнү түшкүдөй. 
Жалжалым эске түшкөндө, 
Жаталбаймын үшкүрбөй. 

Жайлоонун башы жайык саз, 
Жайылып конот өрдөк-каз. 
Жаштыкты эске түшүрүп, 
Жароокер курбум, кол кармаш. 
Өкүнбөй өткөр күнүңдү, 
Өтпөсүн текке кайран жаш.  
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ТОКТОНААЛЫ ШАБДАНБАЕВ 

Эмне кызык? 
Сүйлө, тилим, сен кызык, 
Сүйлөгөнгө мен кызык. 
Сүйлөгөн сөздү угууга 
Сүйө турган эл кызык. 
Дүрбүсү бар мергенге 
Кароол караар бел кызык. 
Күлүк болчу жылкыга 
Күндө чыккан тер кызык. 
Алганың жакшы жар болсо, 
Айкалып ойноо тең кызык. 
Алсак каруу талдырган, 
Өпсөң мээрим кандырган, 
Баланы сүйсөң эң кызык. 
Дыйкан кылган адамга 
Эгин чыкчу жер кызык. 
Азыркы жыргал заманга 
Алга умтулган эң кызык. 
Жолоочу жүрсөң жол менен, 
Жорго басык ат кызык. 
Жоону жеңсең талкалап, 
Жеңди деген даңк кызык. 
Акылы бар жигитке 
Ар түрдүү нуска нарк кызык. 
Кадырын таба биле алсаң, 
Казына болчу калк кызык. 
Карыганда төргө өт деп, 
Кадырлаган барк кызык. 
Мүнүшкөр болгон адамга 
Тескейге жайган тор кызык. 

Жоого чыккан баатырга 
Касабалуу кол кызык. 
Кыштын күнкү чилдеде 
Кымбаттуу жылуу тон кызык. 
Арабакеч адамга 
Абдан тегиз жол кызык. 
Ак үй салган кыштакка 
Акиташ менен бор кызык. 
Бактын шаани болобу, 
Башында булбул сайрабай? 

Гүлдүн шаани болобу, 
Бүр ачылып жайнабай? 
Күлүктүн чыкпайт мүчөсү, 
Саяпкер багып байлабай. 
Акын болуп не керек, 
Нуска айтып, элге сайрабай. 
Эгин жакшы эккенге, 
Күжүрмөн жарайт кетменге. 
Күчүң барда жалтылда, 
Күнөм ойлоп сезденбе. 
Чарба жакшы бакканга, 
Ат жакшы мине чапканга 
Акылман киши эң керек, 
Кысылсаң айла тапканга 
Баатыр болсоң, мыкты бол, 
Басташса жоодон жазганба 
Чечен киши эң сонун, 
Чебердеп сөздү айтканга 
Иштей билсең, мартабаң 
Көкөлөйт жылдыз-асманга  
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ШАРШЕН ТЕРМЕЧИКОВ 

Кедейдин зары 
1917-жыл. Эл үркүп келген. 

Кедейлер байларда малай жүрөт. Ошол 
жылдарда дунгандардын байлары бир 
пуд күрүчкө бир кыздан алып турду. 
Ошол кезде Маты деген бир кедей 
жигит Диваса деген бай ажы дунганга 
малай жүрөт. Диваса ажынын 200 
батман күрүчү бар. Жайдын күнү. Ысык. 
Чиркей, көгөн, чымын дегендер калың. 
Суу саздуу, балырлуу, калтыратма 
безгек болот. Маты күндүзү суу сугарат 
да, түнкүсүн ат багат. Маты таңга маал 
уктап кетсе, бир ат качыптыр, эртең 
менен Диваса ажы: 

— Биз акмак, акча топуракпы? — 
деп, Матыны темир калак менен сабайт. 
Матынын буту-колун байлап, эски 
кудукка салып таштайт. Суусу аз эски 
кудукта бака, чаян, жылан болот экен. 
Ошолор чакканда Матынын үнү 
тайлактын үнүндөй чыгат. Жыйырма-
отуз малай кедейлер, Матыны кепилге 
сурашканда, Диваса: 

— Ой силерде акыл барбы? Жүз 
кедейден менин бир атым жакшы, — 
деп, бербей койду. 

Аңгыча түш болду- Ажы атты таап 
келди. Матыны кудуктан чыгарды. 
Ошондо, Матынын камыш кепенин 
көлөкөсүндө олтуруп ырдаган зары: 

Жөлөнгөнүм камышта, 
Оо, жокчулук, жүрөктүн башы 
наалышта. 

Бир аты канча сыздатты, 
Кедейдин сөзү угулбайт, 
Кимге барам арызга? 

Аты качып кеткенде, 
Ажы темир менен сабады, 
Тешилип башым канады. 
Теше баалап, чөп чапкан, 
Телмирген мендей көп элдин, 
Ачылар бекен кабагы? 
«Уруят» деген бир сөз бар, 
Ушунун жакшы кабары. 
Аты качып кеткенде, 
Ажы бир билбеди убалды. 

Бутумду байлап бекитип, 
Көзүңдү ач деп кекетип, 
Кудукка мени таштады, 
Кыйналдым, сөөгүм какшады. 

Алдымды баткак, суу алды, 
Байлоодомун, турамбы? 
Бармактай болуп кыбырайт, 
Боорунан көрдүм чаянды. 
Капталым сыздайт, каруу жок, 
Каңырыгым көп түтөйт, 
Каршымдан көрдүм жыланды. 
Канткенде гана унутам, 
Өмүрлүк ушул зыянды? 

Жардыга жардам тил барбы? 
Жалаа кылган ажыдан, 

Бир кек алар күн барбы? 
Жарам жаман, жан сыздайт, 
Жаным жаман кыйналды, 

Кедейге жардам тил барбы? 
Кекетип турган ажынын, 
Кезеги келер күн барбы? 

«Улуктарга» учурашуу 
Калаага келсем, Жанкарач деген 

манаптыкында көп кызматчылар 
чогулуп, конок болуп олтурган экен. 

Ак молдого тойгон экен, 
бөтөлкөлөрдү кыркалата койгон экен, 
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бардыгы кызып калыптыр, ичегилери 
ысып калыптыр. 

— Жол болсун, кайдан? — дешти. 

— Жол болсо болсун! — дедим. 

— Ырчы эмессиңби, эми бизди 
мактап учураш, — дешти. Ошондо 
домбурамды каңгырата күүлөп, ырдай 
баштадым: 

— Салам айтам баарыңа, 
«Жакшыларым» аманбы? 
Ар бир ишке өзүнчө, 
«Башчыларым» аманбы? 
Байдан пара келбесе, 
Ач болгондор аманбы? 

Эки жаат эл болуп, 
Талашкандар аманбы? 
«Тилимди албай койдуң» деп. 
Сабашкандар аманбы? 

Бай-манаптан параны, 
Алышкандар аманбы? 
Ичип алып мас болуп, 
Жарышкандар аманбы? 

Параны алып батыра, 
Жуткандарым, аманбы? 
Ууру менен кесепти, 
Куткаргандар аманбы? 

Күнөөсү жок кишини, 
Камагандар аманбы? 
Күпүлдөтө тепкилеп, 
Сабагандар аманбы? 

Колунда бар байларды, 
Колдогондор, аманбы? 
Калыс айткан кишини, 
Кордогондор, аманбы? 

Мал уурдаган ууруну, 
Гүлдөткөндөр аманбы? 

Мал жоготкон кишини, 
Зилдеткендер аманбы? 

Ууру малды көрсөтпөй, 
Жашыргандар, аманбы? 
Ууруларды алдыртан, 
Качыргандар, аманбы? 
Жашырын берген акчага, 
Сатылгандар, аманбы? 

Атырылып жыйында, 
Сүйлөгөндөр аманбы? 
Мас болушуп бир-бирин, 
Сүйрөгөндөр аманбы? 

Тапанчаны жанына, 
Тагынгандар, аманбы? 
Тамашалап сөз айтса, 
Таарынгандар, аманбы? 

Папкаларын көтөрүп, 
Баскандарым, аманбы? 
Протоколду жок жерден, 
Жазгандарым, аманбы? 

Жагоолорун мойнуна, 
Таккандарым, аманбы? 
Жамандыкты таарынса, 
Тапкандарым, аманбы? 

Ушулар отурат экен топтошуп, 
Кээде кетет экен боктошуп. 
Папка кармап басышып, 
Баары бирдей окшошуп, 
Кээде кетет экен соттошуп. 
Мен кеткени турам коштошуп, 
Мени жөнөткүлө окшотуп. 

Ичинен кайрыма 
Иреттүү чыккан талдайсың, 
Эрмекке жаным, кандайсың? 
Эки үйгө жарык шамдайсың, 
Эсеби, сөзүң менен алдайсың, 
Ээн жакка барбайсың. 
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Эзилген курут, кошкон май-ий, 
Эзилип бышкан жалдайсың. 

Агарып аткан таңдайсың, 
Ашыкмын, жаным, кандайсың? 
Ак үйгө жарык шамдайсың, 
Ар сөзүң менен алдайсың, 
Алыс жакка барбайсың. 
Аралаш курут, кошкон май-ий, 
Абыдан бышкан жалдайсың. 

Кериден учкан чилдейсиң, 
Кейигенди билбейсиң. 
Керектүү чакта кылактап, 
Керилип ойноп күлбөйсүң. 
Ээ Макубек-ай, 
Кейигенсип сүйбөйсүң. 

Кыядан учкан чилдейсиң, 
Кыйналганды билбейсиң. 
Кыйылуу чакта кылтылдап, 
Кызыгып ойноп күлбөйсүң. 
Кызыга калып сөз айтса, 
Ээ алма, өрүк-ай, 
Кыйналгансып сүйбөйсүң. 

Сыртынан кайрыма 
Акын болсо ырдаса, 
Ак маңдай алтын тыңдаса, 
Нарк билбейт кээ бир ургаачы, 

Асыл сиздей табылбайт, 
Ар убак ачуу кылбасы. 
Ээ күйгөн-ай,  
Аманат жандын курдашы ээ! 

Ак кагаздай кулагың, 
Алыс жүрсөң, аман жүр, 
Аркасы тийчү ынагым. 
Анда-санда зарланам, 
Ээ алма, өрүк-ай, 
Жетишер бекен мурадым? 

Күмүштөй болгон тишиңди, 
Күйгүзөсүң ичимди. 

Күндө үч убак зарланган, 
Ээ алма, өрүк-ай, 
Билбейсиң биз бир кишиңди. 

Комуздуктай мурдуңуз, 
Кошомат айтат курбуңуз. 
Кокусунан сөз айтса, 
Ээ жийде, өрүк-ай, 
— Койчу! — деп, моюн бурдуңуз. 

Күмүш куйрук, жез канат, 
Күн тийгендей жалтылдап. 
Күзгүдөй турмуш турганда, 
Ээ күйгөнүм-ай, 
Күкүгүм кимден тартынат? 

Алтын куйрук, жез канат, 
Ай тийгендей жалтылдап. 
Ардактуу турмуш турганда, 
Ээ ашыгым-ай, 
Алтыным кимден тартынат? 

Кантың бар 
Ыстаканда кантың бар, 
Ыргаласың, баркың бар. 
Ыргаласың, жыргаласың, 
Ышкылуусуң талпынган. 

Чайга салган кантың бар, 
Чайкаласың, баркың бар. 
Чайкаласың, жайкаласың, 
Чолпонсуңбу балкыган? 

Пиялада кантың бар, 
Билимдүүсүң, баркың бар. 
Билимдүүсүң, илимдүүсүң, 
Бирге жүрсөм артыңдан. 

Баласыңбы жулкунган? 
Балапансыңбы кулпунган? 
Баркың да бар жалтылдаган, 
Калгым келбейт артыңдан. 

Артык болуп көрүндүң, 
Атактуу кыргыз журтумдан. 
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Ар убак сизди ойлосом, 
Ашыгып турам уйкумдан. 

Келсеңчи, күлсөңчү, 
Ойносоңчу, жүрсөңчү. 
Ой ашык Дилбар-ой, 
Көңүлүм, ырас, сенде-ой. 

АБДЫКАЛЫК ЧОРОБАЕВ 

Көл сонуну элимде 
Мал киндиги Соң-Көл деген сонун көл, 
Жарашыктуу жасагандай форум көл. 
Жылгалардан жылып аккан суулары, 
Токсон түрлүү гүлдөр өскөн корум, төр. 

Төрт бурчунда төрт район жайлаган, 
Түмөндөгөн, түрүлгөн мал айланаң. 
Эркин оттоп, эт менен сүт мол берип, 
Желпилдетип жеңиш туусун кармаган. 

Катыш чөбүн кайберени оттогон, 
Аркар, кулжа алар кумда токтогон. 
Капкан алып, карышкырын жоготуп, 
Аңчысы жок мылтыктарын октогон. 

Каз, өрдөгү каркылдаса көлүндө, 
Уялаган балапаны жээгинде. 
Карап туруп рахатка батасың, 
Жер сонуну, көл сонуну элимде. 

УУЛУМА 
Ошо кезде, жазгы жышаан убакта, 
Сен төрөлдүң кымкарланган бубакта. 
Ыйлаганың баркыраса, бой эрип, 
Сүйүнчүлөө жакшы угулду кулакка. 

«Март жаңырып, күн жылыйт» деп 
кечинде,  
Бир топ адам сөз кылганбыз, эсимде. 
Күн да жылып, мен да жылып ат 
койдум,  
Эсен-аман жүргүн элдин ичинде. 

Улгайганда сени көрдүм бу күндө, 
Уктай албай туруп жүрдүм түнүндө. 

Ата даңкын, эне сүтүн актай көр, 
Эл менен жер дайым турсун дилиңде. 
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АКБЕРМЕТ КАРАГУЛ КЫЗЫ 

Арман 
Ой-боюма койбостон, 
Манаптар айтканыма болбостон, 
Барасың деп күч кылды, 
Бир жаманга туш кылды. 

Камчымды колго илгемин, 
Бу жаман кардал болуп келгенде 
Кадырыма жетпейт деп, 
Мен шордуу какылдап ыйлап билгемин. 

Тизгиним колго илгемин, 
Түбү жүрүп бу жаман 
Теги ылайык келбейт деп, 
Мен шордуу далдырап ыйлап 
билгемин.. 

* * * 

Алты аркар жылдыз маанайым, 
Алтыдан өргөн саамайым. 
Жашымда атам өлгөнү — 
Мен шордуу,  
Байланган экен таалайым 

Жети аркар жылдыз маанайым, 
Жетиден өргөн саамайым. 
Жетилбей атам өлгөнү, 
Бул кордукту көргөнү — 

А деле менин таалайым. 
* * * 

Ак калпак кылып бордодум, 
Жамандын аларына көз жетип, 

Айламды таппай шордодум. 
Көк калпак кылып бордодум, 
Жамандын койбосуна көз жетип, 
Күлгүн бир башым кордодум. 

Манаптар алды-артымды торгоду, 
Барбас ойго койбоду. 

Бу жаман жүрөт жармашып, 
Ач арбактай арбашып. 
Алтындан чачпоо тагам деп, 
Ай тийгизбей багам деп, 
Ар кандай кылып жагынып, 
Эмне десең мен макул, 
Сага жүрөмүн деп багынып. 

Күмүштөн чачпоо тагам деп, 
Күн тийгизбей багам деп, 
Бу жаман күлө басып жагынып, 
Кандай десең мен макул, 
Сага каламын деп багынып. 

Жеримди таап кете албай, 
Андагы жаштык чагымда 
Ойлогон ойго жете албай. 
Алданын салган насиби — 
Амал-айлам түгөнүп, 
Арамга байлап башымы. 
Канчалык өткүр болсом да 
Жаш денем көк темирдей жашыды.. 

Келиндерди карасам 
Күмүштөн чачпак салынып, 
Келген жери ылайык. 

Мен шордууну карасам, 
Келген жерим келишпей 
Кейишти тарттым муңайып. 
Беш-бештен өргөн чачымды, 
Беш калмактык башымды, 
Билимсиз жаман кез болуп, 
Кор кылды менин башымды. 

Он-ондон өргөн чачымды, 
Он калмактык башымды, 
Оюлган жаман кез болуп, 
Билбеди менин баркымды, 
Өткөздү менин наркымды. 
Башында барып жаманга, 
Жашабаган мен шордуу, 
Азыраак айттым дартымды... 
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Бул жаман 
Бир куну көңүл куш кылбай, 
Жасаган 
Жеримди таап туш кылбай. 
Бир жаманга кор кылып, 
Жаманды мага зор кылып, 
Жараткан 
Мага бир жаман иш кылды-ай. 

Ай чыгады молодон, 
Алтын сөйкө танадан. 
Балага карап кайгырып, 
Арылбадым санаадан. 

Күн чыгады молодон, 
Күмүштүү сөйкө танадан. 
Балага карап мен жүрүп, 
Кейидим жаман санаадан. 

Жазгы чыккан өлөң чөп, 
Балага карап мен жүрүп, 
Жаш өмүрүм өттү тек. 
Айта албаймын кантейин 
Алым да жетпейт арман көп... 

Кызыл тоо башы желдейди, 
Кыргыек конбос белдейди. 
Кызыккан жарга жеткизбей, 
Кыз экенде кыйылткан, 

Кыргыз, кытай баш кошсо, 
Кызы туубас мендейди. 

Кара тоо башы желдейди, 
Карчыга конбос белдейди. 
Каалаган жарга жеткизбей, 
Каргадай кезде кыйылткан, 
Казак, калмак баш кошсо, 
Катыны туубас мендейди. 

Мен шордуу 
Тегиз ойлоп олтурсам,  
Акылым жаман зилдейди. 

Асмандап учкан ак кутан 
Акырек жүнү бир тутам... 
Арамга кантип турам деп... 
Мен аягын ойлосом, 
Алкымым толгон кан жутам. 

Көктөн көкөлөп учкан көк кутан 
Көкүрөк жүнү бир тутам... 
Көрдөйгө кантип турам деп... 
Көп аягын санасам,  
Көкүрөк толгон кан жутам. 
* * * 

Адырда жылкы айдаган, 
А жылкың чөлдү жайлаган. 
Атышкан жоосун куткарбас, 
А Зулпукор кайнагам. 
Арка кылып бир барсак, 
Акыйкатты бу кылса, 
Анда ишим тынар деп, 
Мен шордуу 
Эки көзүм жайнаган. 

Арамдан бүткөн эме экен 
Алганымдан айырып, 
Азапты башка салган соң, 
Мен шордуу 
Шакардай ичим кайнаган. 

Буруудан жылкы айдаган, 
Бут жеткис жерди жайлаган. 
Бурулган жоосун куткарбас, 

Бу алабаш кайнагам. 
Бул эшекке мен барсам, 
Бул аракет дем кылса, 
Мында бир ишим тынар деп, 
Мен шордуу 
Дегеле көзүм жайнаган. 

Арамдан бүткөн неме экен 
Бу адилдик кылбады. 
Алган жардан мени айрып 
Муңду башка салган соң 
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Мен шордуу бозодой ичим кайнаган. 
* * * 

Ак көйнөгүм дүрүйө, 
Асылганды көрбөдүң, 
Азапка салып дүнүйө. 
Сары көйнөгүм дүрүйө, 
Саргайтканды көрбөдүң, 
Саналуу кылып дүнүйө... 
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КАЗЫБЕК МАМБЕТИМИН УУЛУ 

Кыргыз салты 
Салтанаты келишкен 
Санатын уксам имиштен. 
Каадалы өткөн заманды, 
Карылар айтып беришкен. 
Калп сүйлөгөн шумдук жок 
Касиет тапкан бир иштен. 
Калктын пайда зыянын 
Как өзүңдөй билишкен. 
Четтен душман док кылса 
Чечинип коюп киришкен. 
Ынтымагы жарашса 
Ырысы журттун келишкен. 
Байге берип кунан чаап 
Баш бошобой үлүштөн. 
Баары кемер курчанган 
Балдары күмүш кемерден. 
Көкбөрү тартып жаштары 
Көбүнчө ойноп күлүшкөн. 
Эки балбан беттешип 
Эр эңишип эңишкен. 
Топту бузган баатырга 
Тогуздап байге беришкен. 
Айдап малын дүңгүрөп 
Адамдары жүрүшкөн. 
Ал убакта кайран эл 
Алынча дооран сүрүшкөн. 

Айланаң Ала-тоо болгон 
Адырың терең коо болгон. 
Абасы салкын эң таза 
Адамдын дени соо болгон. 
Эшикке чыксаң салкындап, 

Эпкини тийип калкылдап, 
Кыбыладан жел соксо, 
Кылкылдап чөптөр жалтылдап, 
Атырдай жытың аңкыган, 
Азыр да ойлоп сагынам. 
Ыраңы жашыл көк болгон, 
Ыргалган шибер чөп болгон. 

Барган адам шол жерде 
Байыр алып токтолгон. 
Көрүп турсаң эрте кеч 
Көөнүңдө кайгы жок болгон. 
Эстесем ошол жеримди 
Эзилип жүрөк чок болгон. 
Кайран Нарын, Ат-Башы 
Кадырың бүгүн жоктолгон. 
Өрүшүнө мал тууса 
Өз алдынча торолгон. 
Эринсе өрдөк, каз уулап 
Эсирген жаштар көп болгон. 
Жердеп жүргөн адамдын 
Жегендей көөнү ток болгон. 
Айыпталбай соттолгон, 
Андагы заңда жок болгон. 
Кыдыр алла колдой көр, 
Казыркы «эркин» соттордон. 
Айтамын салам Ала-Тоо 
Андагы жигит дуулаган. 
Азыркы шектүү бу балаң, 
Айдап малын куунаган. 
Адырдын аркар, кулжасын, 
Атуучу мерген уулаган. 
Адис мерген туш болсо 
Ажалдуу кийик сулаган. 
Аркырап аккан кашка суу 

Адырда тулаң булаган. 
Айылда ойноп чардашып 
Азамат эрлер дуулаган. 
Төр-төргө чыккан түрлүү чөп 
Төгүлүп гүлү бураган. 
Түшүмө кирсе ошол жер 
Түн уйкумда кубанам. 
Эртеси көзгө көрүнбөйт 
Эмгектүү менин убарам. 
Алсыздардын абалын 
Аман болсун сураган. 
Акылга туура келгенин 
Айтпай кантип тура алам. 
Капалыкты көңүлдөн 
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Кайрат кылып чыгарам. 
Ар ким уксун сөзүмдү 
Ак кагазга каралайм. 
Кызыл-тазыл көч чыкса 
Кыз-келиндей болжогон. 
Кыргыйдай боюн сылантып 
Кыз-келин боюн оңдогон. 
Кынама бешмант кийинген 
Кымбат баалуу тондордон. 
Ала көөдөн азамат 
Аңыра чаап ойногон. 
Алмач өркөч төөлөргө 
Жабдык салып кооздоп 
Ар түрлөнтүп тордогон. 
Ат жабдыгы күмүштөй 
Ат мингизген жоргодон. 
Өзөндүү булак болбосо 
Өстөндүү жерге ким конгон? 
Баарынан такыр ажырап 
Бар бекен биздей шордогон. 
Көчмөндүү кыргыз элим бар 
Көрөргө түрлүү салты бар. 
Алы жеткен үйлөрдө 
Алмач өркөч алты нар. 
Жабдык салса төөсүнө 
Жайса килем жаркырар. 
Ойдон кетпейт бул нуска 
Ошончолук баркы бар. 
Жаштары ойноп күлүүгө 
Жарашыктуу наркы бар. 
Калк чогулса тамаша 
Кадимтен түрлүү салты бар. 

Саламат бол көргөнчө 
Замандаш курбу жалпыңар. 
Сагынгандан сиздерге 
Зарлап салам айтылар. 
Сапарын тилеп кайгырып 
Сайрап торгой талпынар. 
Ага-иниден айрылса 
Ар ким биздей чачылар. 
Айта берсе түгөнгүс 

Азыркы түндүн дарты бар... 
Как жалама зоосунан 
Кайберени чуркаган, 
Кадырлаш курбу-курдаштар 
Каткырып ойноп дуулаган. 
Айылда калган ага-ини 
Арбагына кубанам. 
Аман болсун көргөнчө 
Ал-абалды сураган. 

Түрмөдөгү ырлардан 
Айланам бийик тордолгон 
Адашып турам чоң жолдон. 
Кайрылып чыгаар бекенмин 
Капкалуу бийик чоң ордон. 
Ородон чыксам кутулуп, 
Ошол го менин чоң олжом. 

Уялуу жыгач, урматтуу эл 
Уктасам чыкпайт көңүлдөн. 
Замандаш курбу-курдашты 
Санасам көңүл элирген. 
Ак, карабыз ылганбай 
Айыпталдык арада. 
Кайырлуу болуп кудурет 
Калтырба муңдуу санаага 
Тар босого, тар эшик 
Тартибинде кысталдым. 
Таалайга жазган шор экен 
Табасын көрдүм душмандын. 
Таба кылган душмандын 
Табасын тапчу эгем бар. 
Таарынбайлык тагдырга, 
Таалайга жазган ченем бар. 
Таалайга жазган эмести 

Таалайдан көрсүн деген бар. 
Терезеден карасам 
Теректин башы чайпалат. 
Жашылдан жибек жамынып, 
Жай келген түрү байкалат. 
Капаста жаткан шордуудан 
Кандай куш кабар алалат. 
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Канаттуу кушка мен карып, 
Арманын айтып зарланат. 
Ак жерден торго чалындым, 
Арам ниет душман каралап. 
Кайрыкер болсоң канаттуу 
Сөзүмдүн баарын жаттап ал. 
Чындыкты уккан жан болсоң 
Чабыттап учуп айта бар. 

Ойлонсом оор салмагың 
Оодарып түшөт капалык. 
Оюндун өтүп жыргалы, 
Отузга келип такалдык. 
Алтымыш жашка жашаган 
Атадан калган ырасмы. 
Кырк бештен кыям өткөндө, 
Кыйноодо болсом ыраспы. 
Кымбаттуу кайран жыйырма беш 
Кыйкырсам жетпейт кырааты. 

Ар жактын көрүп жыргалын, 
Алтымыш жашап калбадык. 
Берээктен туулуп бул кезде 
Беш жашар болуп калбадык. 
Унутулбайт өткөн күн 
Убайым тартып зарладык.  
........................................... 

Бир кезекте жыргашкан, 
Бирге басып сырдашкан. 
Орундалып айткан сөз, 
Олтурган жерден жылбастан. 
Карыптык башка түшкөндө 
Кабары жок курдаштан. 
Качкан болсо бак, таалай, 
Кан түшөт алтын тагынан. 
Каарына алса жараткан, 
Капканга түшөт кабылан. 
Жазылган шордон кутулсам, 
Жарылар жүрөк кабынан. 

Ушундай турмуш, ушундай, 
Учалбай тоонун кушундай. 
Камакта жатсаң кор болуп, 

Калмакпы каның бузулбай. 
Жабыр тарттың жаш жанды, 
Жазыксыз шордон кутулбай. 
Түгөттү түрмө туркумду 
Төгүлтүп бир күн учурбай. 
Санадар болуп түрмөдө, 
Сагынам өскөн жеримди. 
Санабай кантип коёмун, 
Санаалаш өскөн теңимди. 
Саламат эсен көрөмбү, 
Санжыргалуу элимди? 

Атактуу биздин Ала-Тоо, 
Абасы салкын, эң таза 
Адамдын көөнү ачылат, 
Ала-Тоо гүлүн жыттаса. 
Аралата бастырса 
Ат көрүнгүс чөбүңдөн. 
Тунук, тунук суу түшөт 
Туюк, туюк төрүңдөн. 
Ыргалып шамал жел болсо 
Ис бурайт ыраң чөбүңдөн. 
Ыраңы жашыл көрүнгөн 
Кайран ойноп өскөн жер, 
Кантип чыгат көңүлдөн. 

Айта берсе түгөнгүс 
Ар бир иштин салты бар. 
Жүрөктөн кеткис турмуштун 
Жүйөсүз нечен зарпы бар. 
Жүрөктөгү кайгы чер 
Жууса кеткис дарты бар. 

Ойдуңга жорго салдырып, 
Оюнча кумар кандырып. 
Тизени чоюп чирентип, 
Тизгинге колду талдырып. 
Оюңча жүргөн күн кайда, 
Ойгонбос уйку түн кайда. 
Оогон соң жүгүң кыйшайып 
Оңолбойт экен мындайда... 

Элибиз Арпа жайлаган, 
Элиртип күлүк байлаган.  
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Этек жагы Бурканга 
Этектеп малын айдаган. 
Элимден үзбөй санааны, 
Эстеген сайын саргаям. 
Экинчи кайра көрсөм деп, 
Эзилет ичте көп арман. 
Эрмек кылып сандалттың 
Эзип койду бул жалган. 

Турмушун ойлоп Ала-Тоо, 
Туйлап жүрөк ойгонгон. 
Эми билдик баркыңды 
Эрктүү күндө чоң болгон. 
Баян кылам салтыңды, 
Байыркы өткөн калкыңды. 
Ашык элем айтууга 
Ар бир түрлүү салтыңды. 
Көтөрбөйбүз билбейбиз 
Колдо бар алтын баркыңды. 
Арканча айтсам айбы жок 
Ала-Тоо сендей алтынды. 
Эми көрөт бекенбиз 
Эркиндүү жайлоо салкынды. 

Айланып учуп аң алган 
Ак шумкар куштун багынан.  
Азат жүрмөк, кармамак 
Азамат эрдин багынан. 
Бактысыздык болбосо, 
Азапка кайдан салынам. 
Акылдан кетпейт жалгыздык 
Ар дайым ойлоп сабылам. 
Айланам темир тордомун 
Азаттык күндү сагынам. 
Айыпталсам өкүмгө 
Айдалсам кайдан табылам. 
Ажары болсо азамат 
Айлынан биздей азарбы? 
Ак тийбес үйдүн ичинде 
Арманын айтып жазарбы? 
Айлынан жалгыз бөлүнүп 
Азаптуу жолду басарбы? 
Акылды түрлүү айланткан 

Азабы кыйын күн келет. 
Ала салып уйку жок 
Атмагы кыйын түн келет. 
Ага-иниси барларга 
Айлынан кабар, тил келет. 
Айыпталсам түрмөгө 
Артымдан издеп ким келет.  
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АБДЫ БАЙСАЛБАЕВ 

Бозойду узатканда 
Жээгинде ойноп тең өскөн, 
Жерибиз Кең-Сай, Кашка-Суу. 
Күйгүзөт экен ичиңди, 
Сүйгөнүн алыс узатуу. 

Кыйышпай, кыса кармашкан, 
Колумду турдум тарталбай. 
Эмне үчүн кеттим апкаарып, 
Эстеген сөзүм айталбай? 

Токтоло калдың кылчактап, 
Тапкандай менин оюмду. 
Жылмайып карап койгонуң, 
Жылытты бүткөн боюмду- 

— Таалайлап сүйгөн жан курбум, 
Тынчтыктын болгун сакчысы. 
Саргая сактап күтөмүн, 
Сырымдын сенде ачкычы. 

Эскерип койсом, кубанчым, 
Элесиң — менин кубатым. 
Сүрөлүк өмүр узакка, 
Сүйүүнүн көрүп ызаатын. 

Атактуу чабан берметкан 
Ак сурду минип алчактап, 
Ак карлуу бийик бел ашкан. 
Ашуудан коюн чубуртуп, 
Акырын ырдап келаткан.  
Ак саргыл, кой көз, жаш келин — 
Атактуу чабан Берметкан. 

Тоо гүлү менен тең өстүң, 
Тотудай сылап боюңду. 
Теректин белин ашырып, 
Тескейге жайдың коюңду. 
Тоодогу шаңдуу көрүнүш, 
Толкутту менин оюмду. 

Көп жүрдүң жайлап жашыңдан, 
Көк суунун чалкак төрлөрүн. 
Көңүлүң чындап берилип, 

Көбөйттүң койдун төлдөрүн. 
Көрүнүп турат жаркырап, 
Көз тойгон байлык өрнөгүң. 

Кыркалай көчтүң журт тандап, 
Кызыл-Суу келте булактан. 
Кыр өйдө жылжый бастырып, 
Кыядан коюн чубаткан. 
Кыялы жагып элине, 
Кызматы менен кубанткан. 
Өрдөтө жайдың сонундап, 
Өзөнүн бойлоп Нуранын. 
Чабандар алга чамда деп, 
Чакырдың малчы ураанын. 
Кубанычым сыйбай ичиме, 
Комузду күүгө бурадым. 

Буруксуп атыр жыттанган, 
Абасын жуттум Алайдын. 
Кыялым сүйүп берилип, 

Кызыгып улам караймын. 
Турупсуң койдун четинде, 
Нуруна батып таалайдын. 

Тулаң чөбү жайлоонун 
Кулпунуп турат кундуздай. 
Татыктуу малга ширеси, 
Тазалайт оору тургузбай. 
Пейлиң аппак, Берметкан, 
Бешенең жарык жылдыздай. 

Сезилип турат туптунук, 
Сендеги чындык, терең ой. 
Ысмыңды айтып ырдасам, 
Ысыбайт кантип бүткөн бой? 
Сеңселет жүнү жылтылдап, 
Семиртип өзүң баккан кой. 
Жайыты кенен, тоют мол, 

Жаңылап конгон журтуңдан. 
Жалындуу кыймыл ишиңди 
Жактыргам угуп сыртыңдан. 
Ашырып жүндү көп берип, 
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Алдыга чыктың кыркындан. 
Үйрөнгөн малчы досторуң, 
Үлгүлүү сонун эмгегиң. 
Койлоруң жатса жайылып. 
Колуңда китеп эрмегиң. 
Таанытып турат өзүңдү, 
Тагынган Ленин ордениң. 

Эмгегин баалап ырдадым, 
Элимден чыккан асылды. 
Сактап ал, Бермет, түбөлүк, 
Көкөлөп чыккан атыңды. 
Кубанычым, өзүң окуп кой, 
Куттуктап жазган катымды. 
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ШЕКЕРБЕК ШЕРКУЛОВ 

Суусамыр 
Чалкайып төшүн керет Суусамырым, 
Гүлдүү чөп, күңгөй-тескей бүт адырың. 
Жашарган жайытыңа суктанышып, 
Жайлаган малчы билет төр кадырын. 

Адырдан субайлары оюн салат, 
Аркырап ар өзөндөн суулар агат. 
Суусаган адам барып, кере жутса 
О чиркин, ошол замат суусун канат. 

Капчыгай чыгыш жагы кууш кычык, 
Жол түшкөн, автобустар өтөт сызып. 
«Кара-Кол», «Сөөк» менен «Жоо 
жүрөктү», 
Коктусун араласаң кандай кызык. 

Түзүндө аппак үйлөр, катар кыштак, 
Тоют мол, чөп чабылып малы кыштап. 
Толтура кымыз куюп ак чарага, 
Түшүрүп баргандарды алат куштап. 

Келин-кыз кылтылдаган жорго минип, 
Суй таштап, ак билекке камчыны илип. 
Чындыгы чыт көрбөдүм эч биринен, 
Кыжымы, тегиз эле жибек кийип. 

Эл конду көчүп барып «Үйгөн-Ташка», 
Эки «Муз-Төр» суулары мөлтүр кашка. 
Жайы-кышы кубат берген Суусамырым, 
Мал менен кошо жүргөн кары-жашка. 

Атасам «Алты-Кана», «Арамзаны», 
Бетеге, тулаң чөбү малдын жаны. 

Карасаң Ала-Тоонун чокуларын, 
Жаркырап түбөлүктүү жаткан кары.  
Көк адыр тескей жагы «Чаар-Таштан», 
Ал күнү малчы менен мен дагы ашкам. 
Ыр ырдап, комуз чертип, оюн койдук, 
Кары-жаш алкыш айтып кумар жазган. 

Кайнар булак 
Кең-Колдун оозундагы кайнар булак, 
Эпилдеп агып жатат таштан кулап. 
Билбеймин, күлкүсүбү же ырыбы? 
Бирдеме айткан окшойт тынбай курап. 

Азыр да ошол булак оргуп турат. 
Чабан кыз таңда турган бетин жубат. 
Канчалык мөлтүрөсө, дал ошончо, 
Малчыга дайым сүйкүм, дайым кубат. 

Айчүрөк бир кезекте сузган булак, 
Мүмкүн, ал эр Манасты ырдап турат. 
Халатчан калай чака карыга илип, 
Анан да саанчы келин колун жубат. 

Арзыкан 
Агарган таңдын нурусуң, 
Арзыкан, Алайдан чыккан сулуусуң. 
Кызыгып кыздар таккандай, 
Кызыл бир бермет, шурусуң. 
Айлыбыз бирге болбогон, 
Алыстын жери курусун. 

Көңүлүң жумшак саздайсың, 
Пейилиң келгин жаздайсың. 
Көйкөлүп басып жүргөнүң, 
Көлгө бир сүзгөн каздайсың. 
Көңүлдөш курбуң мен турсам, 
Көңүлсүз кимди наздайсың? 

Элесиң көзгө көрүнсө, 
Элирип эргийт жүрөгүм. 
«Имерилип келер» деп, 
Ар убак эстеп жүрөмүн. 
Эркиндик жыргал турмушта 
Өмүрлүк жашоо тилегим. 

Бурулуп күлүп койгонуң, 
Булуттан чыккан айдайсың. 
Кыя карап, жарк этип, 
Кыялың менен жайнайсың. 
Кызыктырып адамды, 
Кысыр эмдүү тайдайсың. 
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Ак булбул конуп сайраган, 
Аралаш кайың тал болсоң. 
Аябай тартып ийүүгө, 
Аякка куйган бал болсоң. 
Айкалышып жүрүүгө, 
Айлыбыз жакын жар болсоң. 

Кыргыек конуп таранган, 
Кызыл бир кырчын тал болсоң. 
Кымызга кошуп ичкендей, 
Кызыктуу, таттуу бал болсоң. 
Кыйышпай ойноп жүрүүгө, 
Кыз алып сүйгөн жар болсоң. 

ЭР ЖИГИТ 
Эр жигит, сен билбейсиң сүйгөнүмдү, 
Эскерип жүрөгүңө түйбөдүңбү, эр 
жигит?  
Элесиң уктап жатсам түшкө кирип, 
Эңсетип койбодуңбу жүрөгүмдү, эр 
жигит? 

Каалап келдим алыстан, 
Кандай жыргал таанышкан, 
Качпагын, жигит, намыстан! 

Сен сүйсөң, ойлон, жигит мен да сүйөм,  
Сен үчүн жүрөк толкуп отко күйөм, эр 
жигит.  
Сүйүүнүн күйгөн отун жалындатпай, 
Сиз менен махаббатка бирге кирем, эр 
жигит. 

Өмүр чиркин өтөрсүң, 
Закымдап алыс кетерсиң, 
Кааласаң, жигит, жетерсиң. 

Ойлосом, сүйүү деген эң бир кызык, 
Табигат сизге кошуп койсо кызып, эр 
жигит.  
Теңтушум терең ойлоп түшүнгүн сен, 
Сүйгөндүк жалындаган оттон ысык, эр 
жигит. 

Күйбөсүн отко жүрөгүм, 
Күнүгө эстеп жүрөгүм, 
Кошулар сизге тилегим. 
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ЫСМАЙЫЛ БОРОНЧИЕВ 

Эмгекке үйрөт балаңды 
Балдарына байланат, 
Ата-эненин талабы. 
Күлүп берсе талпынып, 
Күн тийген тоодой кабагы. 
Адам түгүл айбан да, 
Ардактай билет баланы. 
Көйрөң өскөн балдар бар, — 
Көп эркелеп калгандар, 
Өзүнө тиет залалы. 
Эртеңки күнү бирөөгө 
Эне-ата болот а дагы. 

Эркелетип тим койбой, 
Эмгекке үйрөт балаңды. 
Эмгексиз адам көгөрбөйт, 
Айланып көрсөң ааламды. 
Мурункулар түшүнбөй, 
Момун деп жүрчү жаманды. 
Өксүтсөң бала кезинде, 
Өлгүчө кетет караңгы. 

Эстүү бала жетилсе, 
Эне-атаны карытпайт. 
Кырсыкты кыркып токтотуп, 
Кыраан куштай чабыттайт. 
Жабуулап өскөн май болпоч, 
Жалкоо бала жарытпайт. 
Куймак жеп жүрүп чоңойгон, 
Курсагы ачса арыктайт. 

Уяга көнгөн бүркүттү, 
Учурсаң чоңго жарабайт.  
Карды ачса үрпөңдөп, 
Кайра өзүңдү сагалайт. 
Эрке бала ошондой, 
Эмгегиңди баалабайт. 
Элжиреп күйүп турсаң да, 
Эне-ата деп санабайт. 
Карууң кеткен кезекте, 
Картаңсың деп табалайт. 

Үмүт кылган тайыңды, 
Үйрөтүп алып сайга чап. 
Аттабай өтсө арыктан, 
Айланып келип кайра чап. 
Адис болуп жер тааныйт, 
Балаңды бекем кармасаң, 
Башы бышып эл тааныйт. 
Өмүрдүн татаал жолдорун, 
Өзүң менен тең тааныйт. 

Жаралып ушу дүйнөгө, 
Жалгыз өзү келгендей. 
Калган элдин баарысы, 
Капталына тең келбей. 
Ачууланса өз ою, 
Ааламды жалгыз жеңгендей. 
Жолдошсунуп сүйлөшсөң, 
Жооптон неме такыр жок. 
Көңдөй бүткөн бир нерсе, 
Көпөлөктөй акыл жок. 
Эл-журтту көзгө илбеген, 
Эби келсе күрсүлдөп, 
Эне-атасын тилдеген. 
Жакын-жармат үйлөргө, 
Жакшылык менен кирбеген. 

Сөзү суук, жоон өпкө, 
Зөөкүрлөр чыгат эркеден. 
Оокаттын жайын билбеген, 
Оң айткан жолго кирбеген. 
Оозун ачса баарысын, 
Орнотуп коёт тил менен. 

Уйкудан көзүн ачпаган, 
Умтулуп алга баспаган. 
Эми бүтөөр жумушун, 
Эмдиги жылга таштаган. 
Намыс да жок, ар да жок, 
Эмгек кайнап, эл жайнап, 
Ашыгып жатса анда жок. 
Тыноосу чыгат дебесең, 
Тирүү жүрүп санда жок. 
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Коштоп жүрүп энеси, 
Колу менен жегизген. 
Жел тийгизбей бөпөлөп, 
Жетиге чейин эмизген. 
Отузга чыкса жашмын деп, 
Оозун ачат баккын деп. 
Кыркка чыкса кууратат, 
Күүдөн-күчтөн кайттым деп. 

Жашынан жаман үйрөнгөн, 
Жатып ичип күн көргөн. 
Жалкоолор чыгат эркеден, 
Жок-барына карабай, 
Жоругу жапжаш баладай. 
Айтканын кылып бербесең, 
Ата-эне деп санабай. 
Таап берген кийимиң, 
Таптакыр ага жарабай. 
Таарынып калса таптырбай, 
Оору кылат кишини, 
Ой-санаасыз жаткырбай. 
Кебиңди укпай какшаткан, 
Кесири тийип аксаткан, 
Кежирлер чыгат эркеден. 
Кээ бир эрке өскөндөр, 
Эмгек кылса оңолот. 
Эркелик деген кыялы, 
Эки эле күндө жоголот. 

КАРЫГАНДА КҮЙГӨН ЫР 
Мени карып кылып баратат, 
Карылык деген бир нерсе. 
Кайгырбайт элем тим келсе. 
Белгилүү жерден белди алды, 
Мерчемдүү далай жерди алды. 
Үйүң күйгөн карылык, 
Үч агайын элди алды. 

Кайран бала чагымды, 
Кайгырып көөнүм сагынды. 
Түшүнбөйм ошол мезгилим, 
Түтүнбү, чокпу, жалынбы? 

Ойноо бала чагымды, 
Ойлонуп көөнүм сагынды. 
Уурудай тинтип чыкчу элек, 
Уйкуда жаткан айылды. 

Кызматта жүрсөм чаалыгып, 
Чарчаган күнүм болбогон. 
Иштен колу бошосо, 
Илбээсин издеп ойногон. 
Санасам ошол мезгилим, 
Закым го деп ойлоном. 
Калтарды серпкен кайран баш, 
Карып кетип баратат. 
Каткырыктан, күлкүдөн, 
Калып кетип баратат. 
Кыраан эле кайран баш 
Карып кетип баратат. 
Кыргоолдон, түлкүдөн, 
Калып кетип баратат. 
Жаңылбай салган жорго элем, 
Жазбайм го деген ойдо элем. 
Өөрчүп салган жорго элем, 
Өксүбөйм деген ойдо элем. 
Баштагыдай боло албай 
Танып кетип баратат. 

Жашыл гүл элек кырдагы, 
Жалоорутчу элек кыйланы, 
Кызыл гүл элек кырдагы, 
Кылчактатчу элек кыйланы. 

Өкчөгөн чүкөм кончу эле,  
Өзү эле айкүр болчу эле.  
Калчаган чүкөм кончу эле,  
Кайкалап айкүр болчу эле.  
Эми, тамтаңдап жүрсөм таа конот,  
Аралашсам жаштарга,  
Аксакал деген ат коёт. 

Жандасам боёк жукчу эле, 
Жаңдасам сөздү укчу эле. 
Чымырканган иштерим 
Чыгып турчу оңунан. 
Чыбыктай болгон кайрандар, 
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Чымчып өтчү колуман. 
Эми, кулаалы көргөн жөжөдөй, 
Куюндап качат жолуман. 
Айдың көлдүн кууларын, 
Аралап далай куугамын. 
Абайлабай жүрүппүз, 
Ай төбөдөн тууганын. 
Алыс калды бүлбүлдөп, 
Андагы сонун убагым. 

Алтыным деген сөздөрдөн, 
Ажырап калды кулагым. 

Муз чайнасак аш болуп, 
Сызга жатса тердеген. 
Бала кезек бир сонун, 
Баарына моюн бербеген. 
Коңгуроолуу куш элек, 
Кол жетпес жерден сермеген. 
Далбаага түшүп айланып, 
Далай колдон жем жеген. 

Ошондо азоолорду үйрөтүп, 
Качанаактарды кармадык. 
Кайран ошол мезгилдер, 
Келбей калды айланып. 
Чарчаган жерге кыйшайып, 
Эми, чай иччү болдук жайланып. 

Жаш кезде көрдүк жыргалды, 
Жалындуу сөздөр ырдалды. 
Балпайып төрдө отуруп, 
Эми, баш мүлжүй турган жыл калды. 
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АБДРАШИТ БЕРДИБАЕВ 

Сынга сыпат толгондо 
Жай мезгил кечки салкын бешим убак, 
Салкын жел жүрүп турат беттен сылап. 
Келатам бак аралап жалгыз өзүм, 
Булбулдун безеленген үнүн улап. 

Бак ичи кызыл-тазыл гүлгө толгон, 
Түркүн куш түрдүүсүнө учуп конгон. 
Капыстан суу боюна карай калсам, 
Нур чачып көрүндүң сен айым толгон. 

Кол берип эсендешип жайдарыңан, 
Гүл бердиң үзбөй туруп сабагынан. 
Күлгүн жүз, чолпондой көз сынга толду, 
Жел сылап желбиретсе саамайыңан. 

Махаббат барган сайын жакындашып, 
Сыр чечти эки жүрөк бирге басып. 
Көркөм түр, сүйкүмдүү ыр, сый 
жүрүшкө, 
Көргөндөр суктанышты таң калышып. 

Түшүмдө 
Суюлуп жылдыз бириндеп, 
Суу ылдый шамал дирилдеп.  
Айылдын алды терең сай, 
Ташыган өзөн күрүлдөп. 
Өзөндү бойлоп келатсам, 
Алдымдан чыктың күлүңдөп. 

Сыдырым соккон жел менен, 
Саамай чачың сеңселет. 
Жанымда турсаң буралып, 
Жалындайт жүрөк энтелеп. 
Жароокерсиң түгөнгүр, 
Жаш баладай эркелеп. 

Эзилип сүйгөн жалжалым, 
Эсимде дедиң ар дайым. 
Эсен бол жаным агай деп, 
Ийилип колдон кармадың. 
Белегим сага ушул деп, 
Белестин гүлүн арнадың. 

Аңгыча чочуп ойгонсом, 
Өңүм эмес түш экен. 
Капилеттен көргөн түш, 
Каалаган селким өзү экен. 
Унутпай эстеп жүргүн деп, 
Урматтап айткан сөзү экен. 
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ТОКТОСУН ТЫНЫБЕКОВ 

Эжелерим, агайларым 
Элден бүткөн эзелтеден таалайым, 
Эне-атадай эжелерим, агайым. 
Садага деп жаш кезимден өстүргөн, 
Мээнетиңе кандай теңдеш табайын. 
Керек болсо жүрөгүмдү чабайын. 

Сен ачкансың билим менен көзүмдү, 
Сен сүйлөттүң түрлүү тилге сөзүмдү. 
Балапаным, бакыт кушу болгун деп, 
Бапестеген барчын кылып өзүмдү. 
Эже, агайга эргип тосом төшүмдү, 
Бардык сөзүң баа жетпеген алтын да, 
Бапестеген силер мага жакын да 
Ызааттаган урмат-сыйың башкача, 
Ысык күндө ыракатың, салкын да, 
Силер менен алга барам талпына 

Эсен болсун эже менен агайлар, 
Эрмектериң сага келип пааналар. 
Сен үйрөткөн билимиңден күч алып, 
Сансыз турмуш күндө жаңы жаралар. 

КЫРГЫЗ ТООСУ 
Жыттасаң жыргап каласың, 
Карачы тоонун абасын. 
Кыргыздын тоосу кымбат тоо, 
Кыдырсаң оюн, талаасын. 

Сууларың болсо бышкан суу, 
Суурулуп тоодон чыккан суу. 
Шаркырап аккан үндөрүн, 
Шаттанып кыргыз уккан суу. 

Жылгасы жыпар сепкенсийт, 
Жытынан берип кеткенсийт. 
Туйлаган жаштык чагымды, 
Тургандай мага эскертип. 

Тоолоруң бийик мунара, 
Көрбөсөм болом убара 
Сен мага жалгыз бүткөнсүп, 
Мекеним болсун турарга. 

Тоого окшоп толкуп жүрөгүм, 
Тоолорум сени сүйөмүн. 
Аралап адыр, коктуңду, 
Ар дайым ойноп жүрөмүн. 

Жашыл токой 
Токой турат тынч уйкуга баткандай, 
Толукшуган айдын нурун чачкандай. 
Кужураган чымчык үнү угулат, 
Кытыгылап шамал черин жазгандай. 
Ал ансайын сого берет шамалы, 
Желпип коюп көзгө илинбес карааны. 
Жанга жакын жыпар жытын аңкытты, 
Жалгыз өзү ээлегенсип ааламды. 

Жел ыргаса ийилгенсийт бутагы, 
Жеткен өңдүү сүйгөн жарга кучагы. 
Жашыл токой жарашыктуу көрүнөт 
Жаңы эле тарткан өңдүү музаны. 

Тынчтык болсун гүлдүү жашыл токойго, 
Күкүк үнүн күндө келип созорго.  
Бөжүрөшүп күлүп жүрсө бөбөктөр, 
Күлкүсүнө күлкү кошсок ошондо. 

Сүйүү 
Сүйүү деген учуп жүрчү куш беле, 
Сүйгөнгө жок, сүйбөгөнгө туш беле. 
Мен сен үчүн өзөлөнүп жүрөмүн, 
Жок дегенде бир карачы, же жүрөгүң 
муз беле? 

Муз да болсо эрип койчу азыраак, 
Сен жылмайсаң таң аткансыйт 
батыраак. 
Гүл болуп кой жайдыр-кыштыр 
соолубас, 
Бапестейин күндө багып асырап. 

Ошондо мен таңкы булбул болоюн, 
Таңда туруп өз гүлүңө коноюн. 
Секетим деп сени мактап ыр ырдап, 
Сен соолусаң мең да кошо соолоюн. 
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Сагыныч 
Күнүгө ойлоп сагынып, 
Күтөмүн сени зарыгып. 
Карааның көзгө көрүнбөйт, 
Калдыңбы мага таарынып. 

Тамашалуу кыялың, 
Тартамын сен деп убайым. 
Табылып жаштык дарысы, 
Таркаса боло кумарым. 

Эрмекке карап сүрөттү, 
Эскерип эчен күн өттү. 
Эркелеп айткан сөз үчүн, 
Эзбесең боло жүрөктү. 

Жаш кезде кетет жаңылыш, 
Жарабайт жаным таарыныч. 
Жанашчы келип жаныма, 
Жазылсын күткөн сагыныч.  
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АШЫРААЛЫ АЙТАЛИЕВ 

Жылкычы 
Асыл тукум мингеним, 
Салкын төр, жайлоо жүргөнүм. 
Эриктим жылкы четинде, 
Эскерип келчи сүйгөнүм. 

Жылкы оттойт чөптүн түрлөрүн, 
Мен жыттайм жыпар гүлдөрүн. 
Санаадан такыр чыкпайсың, 
Сагындым келчи сүйгөнүм. 

Шырт этсе желге жалбырак, 
Ыргыштап үркөт аргымак. 
Камыкпа келет дегенсип, 
Ай карайт көктөн жалдырап. 

Кубанам жылкы бакканга, 
Кыялым учуп асманга 
Жаныма келсең болбойбу, 
Жылкылар жуушап жатканда 

Эл берген малын тапшырып, 
Элеси күчтүү жашчылык. 
Жайлоодо кетип баратсак, 
Жанаша атчан бастырып. 

Муздак төрдү жай кылып, 
Бош кезде жорго салдырып. 
Чарчаган кезде дем алсак, 
Чаалыккан атты чалдырып. 

Эс алып жайлоо оюнда, 
Шар аккан суунун боюнда 
Кымыздан ичсең агай деп, 
Кол чанач болсо колуңда 

Мен жылкычы, сен чабан, 
Кыйкырып добуш үн салам. 
Өлкөбүз үчүн иштейли, 
Өркүндөп өссүн гүл заман. 

Биздин айылда 
Чоң жолдун түштүк жагында, 
Ак сарай колхоз тамында, 

Ак халат кийип таптаза, 
Сүт-майдын жүргөн камында. 
Бүбүкүл, Вера, Нюрадай, 
Саанчылар биздин айылда. 

Мингени буудан табында, 
Суусамыр жайлап жайында, 
Алдына койгон максаты, 
Асылдандыруу жагында. 
Сейткалык, Сергей, Токомбай, 
Жылкычы биздин айылда. 

Койлорун жайып таңында, 
Достуктун тунук шаңында, 
Жогорку баада өткөргөн, 
Этин, жүнүн, майын да 
Баатыркан, Мажит, Муратбек, 
Чабандар биздин айылда 

Жумуштан кайткан маалында, 
Кечкисин колхоз багында, 
Ойноп, ырдап, бийлешип, 
Колхоздун клуб залында 
Чарчоону билбей шаттанган, 
Шайырлар биздин айылда 

Жанаша аппак тамдары, 
Жемиштүү короо жайлары, 
Маектешкен карганы, 
Ынтымактуу балдары. 
Улутка бөлүү такыр жок, 
Ушундай биздин айылда. 

Ак шоокум 
Өтөбөй уйку неченин, 
Дайрасын ойдун кечемин. 
Ажарың жүрөк жандырган, 
Ак шоокум сен деп сеземин. 

Көздөрүң алоо жаккандай, 
Каректе көп сыр жаткандай. 
Таасириң жандан бөлөкчө, 
Жайлоодон аткан ак таңдай. 
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Тартасың, ойду жеңесиң, 
Тартылып көзгө келесиң. 
Айламды кандай кыламын, 
Ээрчитип алды элесиң. 

Каксаң да каалап, «сен» дегем, 
Карагым келип дембе-дем. 
Бүт ээлеп алган эркимди, 
Бүткөнсүң айтчы эмнеден. 

Көрбөсөм көөнүм жайланбай, 
Көп ишим унут калгандай. 
Он минут турсам жаныңда, 
Ошол күн мага майраллдай. 

Бат эле келсең болбойбу 
Толкунга денем тепселип, 
Саат сайын сансыз эскерип.  
Сагынып жүрөк бук болуп, 
Сага арнап жазган эстелик. 

Караймын тиктеп алысты, 
Сен иштеп жүргөн багытты. 
Жароокер качан келет деп, 
Жаш жаным сенден камыкты. 

Саат жылбай жылга айланат, 
Тагдырым сага байланат. 
Жолуга турган кайсы учур, 
Көзүңдөн жыттап аймалап. 

Мен ойлоп жүргөн ойлорду, 
Сенин да көөнүң ойлойбу? 
Кызматың бүтсө кыйнабай, 
Бат эле келсең болбойбу. 

Ырыскан 
Тийгендей нур күн чыгыштан, 
Илебиң жүрөк жылыткан. 
Ачылган кызыл гүлүңдү, 
Аргендей кооз үнүңдү, 
Сагынып жүрөм Ырыскан. 

Сурмалуу көзүң сүйкүмдүү, 
Ачылган кооз гүлсүңбү? 

Күмүштөй назик шыңк эткен, 
Укканда жүрөк зырп эткен, 
Сагындым жаным, күлкүңдү. 

Түшүмдө жетпейм талпынып, 
Түйшөлөм ойго жанчылып. 
Сагынтпай бачым кел деген, 
Кош-кош деп колун сермеген, 
Каректе сүрөтүң калды тартылып.  
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ЭСТЕБЕС ТУРСУНАЛИЕВ 

Тоо башында көл 
Ала-Тоону аралап, 
Ар түркүн сонун жер көрдүм. 
Бир-бирине окшошпойт 
Билгенге көркү жерлердин. 
Жаңы-Жолдун өзөнүн 
Жайында барып мен көрдүм. 
Суу бойлоп чыккан бүлдүркөн 
Суктанып далай тергемин. 
Капталдай чыгып кыялап, 
Кар кетпеген бел көрдүм. 
Тоо башына токтогон 
Тоскоол деген көл көрдүм. 
Толкундайт жээги шарпылдап, 
Тоо жаңырып шаңкылдап. 
Азоо тайдай буйт берип, 
Ар жерде балык жалтылдап. 
Өзүнчө чардап каркылдап, 
Өрдөктөр сүзөт калкылдап. 
Кандай сонун ыракат, 
Кайыкта сүзсөң салкындап. 

Ичиркентет адамды, 
Илеби согуп ак кардын. 
Кызыгып жүрүп билбедик. 
Ал күндүн кандай батканын. 
Ай жарыкта карасаң 
Агарып көлдүн жатканын. 
Көлөкөсү көрүнөт 
Көк тиреген асканын. 
Ашыкпа көлүм, шашпагын, 
Ачылар сырдуу катмарың. 
Ардактап сага келишер 
Аралап далай жаштарың. 

Кыргыз, казак бир тууган 
Алма-Атанын шаарына, 
Аралап келдик багына. 
Амандашып алайын, 
Агайын казак, баарыңа. 
Кыргыз боорлор келди деп, 
Кымбаттап тостуң жабыла. 

Ортобузда Ала-Тоо, 
Окшошуп турат дайыма. 
Кыз алышып, кыз берген, 
Кыраңда жайлап бирге өскөн. 
Кыргыз, казак башынан 
Кымындай нанды бир жешкен. 
Колхоз, совхоз шаарыбыз, 
Карасам жаңы күндө өскөн. 
Партия берген жыргалда 
Бактылуу күнгө үндөшкөн. 
Эшиги ачык меймандос, 
Ээрчитип үйгө жүр дешкен. 
Бир атанын уулундай, 
Бирге тууган кулундай, 
Баш кошсо жайнап сүйлөшкөн, 
Мөмөлүү шактай бүрдөшкөн. 
Акындыгым ким билет, 
Амандашпай тим кетсем? 
Азамат казак эмгекчил эл, 
Алма-Атанын шаарын 
Аябастан гүлдөткөн. 
Өрүшүң өссүн мындан да, 
Өркүндөй турган күн жеткен. 
Санаабыз тунук, тилек бир, 
Арабыз жакын, түнөк бир. 
Ажырагыс тууганбыз, 
Айкалышкан билек бир. 

Талпынып көккө кол сундук, 
Тарсылдап кагат жүрөк бир. 
Шаанибиз окшош түбөлүк, 
Шамыбыз жайнап күйөт бир. 
Ээрчишкен эгиз козудай, 
Эл-жерим ичкен мүрөк бир. 
Күнүгө өлкөм кулпунат 
Гүл өскөндөй эчен түр. 

Домбура, комуз кылы бир, 
Добушум окшош, ырым бир. 
Бешмант, күрмө, сары тон, 
Бетибиз жалпак, сының бир. 
Коён, жылкы, сыйыр деп, 
Коюшкан атты жылым бир. 
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Тамашам бир, чыным бир, 
Жапырак, күлчө, беш-бармак, 
Жадегенде сыйым бир. 
Жабыктап атты минишкен, 
Жарашкан ак боз үйүм бир. 
Жазы кабак, кең пейил, 
Жаным да бир, дилим бир. 
Айырма С, Ш тамга, 
Ак таңдай таттуу тилим бир. 

Ат чабыш 
Үртүктөп жабуу жаптырган, 
Үзөнгү боосун чак кылган.  
Ак болоттон ооздук, 
Алты өрүм жүгөн тактырган. 
Туягы желип калат деп, 
Болоттон така кактырган. 
Суутуп күндө саяпкер, 
Сүмбөдөй этин катырган. 
Көркөмү сулуу чүрөктөй, 
Көргөн адам жактырган. 
Көкүлүн типтик шүйгүтүп, 
Куйругун бекем түйгүзүп. 
Чыканактай баланы 
Чыкыйтып атка мингизип. 
Биринен-бири кем эмес, 
Бир топ күлүк байлады. 
Баланча жерден коё бер деп, 
Байгеге баарын айдады. 
Алабарман болбоско, 
Аксакалдап шайлады. 
Чабышка көнгөн күлүктүн 
Аркардай көзү жайнады. 
Саякбай абам айткандай, 
Тайторуну чапкандай. 
Алыстан оргуп чаң чыгат, 
Ала булут баскандай. 
Аңгыча аттар көрүнүп, 
Үзөнгү күнгө жаркырап. 
Куюндай учуп келатат, 
Куюлуп тери тамчылап. 

Сүйүнгөндөн ат ээси 
Сүйлөй албайт калтырап. 
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ТУУГАНБАЙ АБДИЕВ 

ТУУЛГАН ЖЕР 
Асманды тиреп түшүрбөй, 
Айланаң тоолор бүтүндөй. 
Иримдеп оргуйт булактар, 
Ийиген эне сүтүндөй. 

Көк майсан чөбүң макмалдай, 
Көк жашыл килем жапкандай, 
Мелтирейт түзүң, өрөөнүң, 
Мемиреп уктап жаткандай. 
Торгойлор тилин безенет, 
Токтогул болуп ак таңдай. 

Атыр жел жүрсө сабалап, 
Арчалар чачын таранат. 
Чамынып, бүркүп нөшөрүн, 
Чагылган тилин жаланат. 
Күрөң түз болуп Шамшыкал, 
Күн тийсе кардай агарат. 

Сапардан сага кайрылып, 
Сагыныч күчөп барамын. 
Жылга, оюн эстейт жашында, 
Жыңайлак баскан таманым. 
Санаалаш тууган эл тургай, 
Сагындым жытын абаңын. 

ЖЕРГЕ-ТАЛ 
Жанаша жүрүп келбепмин, 
Жанаша туруп көрбөпмүн. 
Жараткан экен табийгат, 
Жакшысын тандап жер-көктүн. 

Күн тийсе мөңгүң чагылып, 
Күзгүсү окшойт каранган. 
Бороондор соксо карлары, 
Боройлоп чыдайт араңдан. 

Ылдыйраак, андан берирээк, 
Ыңгырап жайлоо керилет. 
Эмизген эне сыяктуу, 
Эмчегин берип мемиреп. 

Узата кеткен жылгалар, 
Укташат тоону жазданып. 
Жогортон арча, бадалдар, 
Жоомарттын чачы баштанып. 

Булдурайт тийип таштарга, 
Булактар тоодон бери аккан. 
Секелек кыздар элестейт, 
Секирип ойноп келаткан. 

Жайылган жашыл иреңи, 
Жайлоонун жыйгыс килеми. 
Сүрөттөп айтып берүүгө, 
Сүйлөөгө алсыз тил эми. 

Куйругу кучак, казандай, 
Ынтыгат койлор баса албай. 
Оозунда сагыз барчылап, 
Онтолойт уйлар жата албай. 

Ыңкыган түрлүү чөбүн көр, 
Ыргалат түздө эгиндер. 
Энесин сыйлап жүгүнгөн, 
Элестейт уяң келиндер. 

Жерге-Тал ушул туштагы, 
Жетишип түгөл бүт баары. 
Белчеден батып турган кез, 
Береке жиреп кыштагы. 

Түбөлүк бирге киндигиң, 
Түбөлүк бирге түндүгүң. 
Түбөлүк Памир, Чоң Алай, 
Сүйөшүп турат бир-бирин. 

ДҮЙШӨМБҮ 
Кол сунуп, кучак жайып дилиң менен, 
Гүл менен, гүлдөй кооз түрүң менен. 
Тоскондо көңүл эргип коргошундай, 
Денеге кан дүргүдү дирилдеген. 

Көрсөм деп көңүлдө көп самаганмын, 
Көчөңдү, гүлбакчаңды араладым. 
Көздөрүм фотоаппарат, ылдамдыгым — 
Куду өзү өгүз тарткан арабанын. 
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Жыпарын желге бүркүп чачып ийип, 
Жыргатып көңүл черин жазып ийип. 
Майдалап чачын өргөн тажик кыздай, 
Магдырайт мажүрүм тал башын ийип. 

Күн санап, мүнөт санап курулуштарың, 
Тагынып Вахш, Нурек жылдыздарын. 
Күнү да, түнү дагы айырмасыз, 
Көктө эмес, жерден көрдүм жылдыз 
шаарын. 

Көркөмүң, көрүнүшүң ашык кылып, 
Көзүмдү сага кадайм машыктырып. 
Сыйкырым болгон күндө кичирейтип, 
Салмакмын чемоданга ачып туруп. 

КУЙКУМ СӨЗДҮН ЭЭЛЕРИ 
Уккан жан болуп көңүлдүү, 
Узартат күлкү өмүрдү. 
Куйкумун сөздүн иргешип, 
Кубантып кыргыз элимди. 

Куйручук, Жоошпай, Бекназар 
Куудулдар чыккан төгүнбү?! 

Самап эл атын укканда 
Сахнага Шаршен чыкканда. 
Шайы да келбей кээсинин, 
Шилекей ирмеп жутканга 
Шолоктоп ыйлап жаткансып, 
Шорголоп жашы көзүнөн. 
Ансайын ээрди көгөрүп, 
Ажырай түшчү эсинен. 

Аалыкең баштап абалы, 
Атагы журтка тарады. 
«Чалкардан» тартып талыкпай, 
«Чалканы» менен сабады. 
Дагы эле уусу тамчылап, 
Дапдаяр турат каламы. 

Ыраазы болуп эстейбиз, 
Райкан, Мидин аганы. 
Кыргыздар эмес алардын, 
Кыйла элге дайын кабары. 

Бир атка экөөн мингизбей, 
Бир-бирден айтып алалы. 

Ырдасам көзгө элестейт, 
Райкан ага элеси. 
Куйкумдуу сөздөн чогулуп, 
Куюлган окшоп денеси. 
Ойлонбой айтса түз тийген, 
Оозунда эле жебеси. 
Сатира менен нукура, 
Оозантса керек энеси. 

Орошон Мидин жаркылдап, 
От ойноп көзү жалтылдап. 
Чатырап күйгөн арчадай, 
Чагылган болуп чартылдап. 
Жанбакты, бюрократты, 
Жадатчу эле алкымдап. 
Кошоматчы, жойпулар, 
Кол куушурчу калчылдап. 
Ак чүчтөр калчу чүчкүрбөй, 
Асылса эгер ал чындап.  
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ЗАМИРБЕК ҮСӨНБАЕВ 

Залкарларды эскерүү 
Ырлары дайра ташыган, 
Ыр сүйгөн элбиз башынан. 
Манасың бийик туу чоку, 
Мактангын, бүтпөс казынаң. 
Алмашкыс өткөн калкымда 
Өлбөс, өчпөс түбөлүк 
Өнөрү калды артында. 
Токтогул менен Эшмамбет, 
Толкуган кыргыз шаңы экен. 
Ар бир сабы, ырдаса 
Агарган, нурдуу таң экен. 
Шимирсе моокун кандырган, 
Шириндиги бал экен. 
Жер кениндей бүтпөс ыр, 
Жеңижокто бар экен. 
Аккан дайра сыяктуу, 
Акындыгы шар экен. 
Тарыхта калды атагы 
Тоголок Молдо, Барпынын. 
Бабалардын ырлары 
Байлыгы болду калкынын. 
Алымкул, Калык, Осмонкул, 
Акындар ырдын чебери. 
Ар кимисин тууган эл 
Атак-даңкка бөлөдү. 
Бакка окшойт соолбос кылымдап, 
Булардын,  
Баа жеткис, тунук өнөрү. 
Баарысы тегиз иргелген, 
Булбулдар экен бир келген. 

Ар бирине жараткан, 
Акындык өнөр ыр берген. 
Аларды бөлдү арадан, 
Ажалдын суук ызгаары. 
Ал жетпейт экен өлүмгө, 
Айла жок жүрөк сыздады. 
Отуз жыл берсе элине, 
Өз өмүрүнөн тышкары. 
Келалбай калды асылдар. 

Кең пейил күткөн чогуга. 
Кайгырабыз дагы эле, 
Кайрандардын жогуна. 
Эки жүз жашка чыгармак 
Элинин койсо оюна. 
Бир келип кетти залкарлар 
Биз жашап турган заманга. 
Артыкча ыйык өнөрдү 
Жараткан, 
Арнайт экен адамга. 
Азыр, ондоп сыйлык алсак да 
Өзүбүздү өзүбүз 
Опол тоо көрүп калсак да 
Окшошуш кыйын аларга. 
Акылманбы, акынбы, 
Айласы жок баатырбы, 
Асылган ажал текшербейт. 
Элге керек адамга, 
Эмне үчүн өлүм кеч келбейт. 
Канча кылым өтсө да, 
Булардын, калтырып нускасы 
Калыбынан бөксөрбөйт. 
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