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Кыйкырык 
 
(ПУБЛИЦИСТИКАЛЫК ПОЭМА) 
 
 
1. Кара инген 
Кара ингендин туулган жери - 
Көлдүн жакасы.  
Өзү төө болгон соң  
Райкан айткандай: Төө болучу 
апасы да, атасы. 
Ботосунда бой бербей,  
Тайлагында тайраңдап,  
Эрке өстү 
оюнда болбой капасы, 
Кыскасы, 
 Сөздүн тазасы: 
Азыркы техника өскөн 
 Заманда  
Белгилүү го,  
Төөнүн жашашы. 
 Бул жарыктык 
 Кысталышта  
Кыл кыркпай жүрсө да 
 Көп күндөп. 
Жибектей жүнүн берсе да  
Жүн планына төккүн деп,    
Түлүк катары 
Этибарына албагандар болду 
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Тукуму өссүн деп. 
Малчылар машина менен көчөт, 
Төөнү ким чөктүрөт? 
Койчулар телевизор көрүп 
Отурганда 
Төө колтуктагы чалканды бурдап,  
Оозун көптүрөт. Анан ал буркулдап,  
Чоочун бирөө жакындаса «Буф!» деп көбүгүн «өптүрөт». 
Ошентип, 
Жыргап жүргөн 
Бир төө-үйүрдо, 
Кара Ингендин өмүрүнүн 
Көбү өттү 
совхоздо — 
Көлдун түбүндө.  
Бойтоңдогон бото күттү, 
 Тайраңдатып 
тайлак чоңойтту.  
(Кара Инген болучу аябай сүттүү) 
 Бир сөз менен айткайда,  
Төөгө келчү түйшүктүн  
Баарына түттү. 
2. Сосо 
 
Сосо 
Бизге мекендеш эмес — Чет жактык, 
Туулган жери — Африка  
Анголага барганда  
Биздин бир капитанга 
 Тартуулаптыр 
 Жергиликтүү бирөө  
Кылып марттык. 
 Көрсө, 
Ал капитан экен  
Чолпон-Аталык. 
Жайында дем алууга келгенде 
Сосону тартуулайт, 
Жээнине кылганы 
Чет жерлик 
«Базарлык». 
Ачыгын айтканда, 
Ал капитан кетирип 
Каталык, 
Таштап кетиптир 
Буерде 
шарт болбосо да  
Сосо жашарлык.  
Чынын айтканда,  
Зоопаркта бир жөндүү, 
 Ал эми айылдан 
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 Маймылды көрүү  
Кызык эле окуя абыдан.  
Адегенде 
Үйдү үч көтөрүп жатышты  
Маймылды көрөбүз  
Деген эл жабылган.  
Балдар да көбөйдү  
«Медер мага 
Сососун көрсөтпөй койду» 
Деп таарынган. 
Баарынан да 
Үй ээлери болушту 
Аябай бушайман. 
Тууган жерин сагынган 
Маймыл кусадан, 
Талкалай баштады  
Буюм-тайымды:  
Куш жаздыктардын  
Курсагы жарылды,  
Гүл өстүргөн карапалар  
Жерге чабылды,  
Үй ээсинин көйнөк-ыштаны  
Бактын башынан табылды. 
 Анан үй-бүлөдө:  
«Маймылы жок эле  
Күн көрчү элек,  
Бул балээ бизге 
кайдан кабылды?» 
 Деген аянычтуу үндөр  
Жаңырды.  
Жыга чаап салууга  
Кол барбады.  
Анан издешти  
Сосодон кутулуучу 
арганы.  
Бирөө айтты: 
— Сатыш көрек, — деп,  
— Базарга! 
Аны экинчиси какты:  
—Тартууга келгенди  
Сатып жүрушөт? — деп  
Шылдың болобуз  
Бүт Чолпон-Атага! 
— Анда, 
Берели, — дешти, —  
Көңүл жакын бирөөгө? 
— Кокус аның мыкаачы чыгып,  
Өлтүрүп койсо  
Биз калбайлы бөөдө күнөөгө? 
— Эмесе, келбесеңер, — деди 
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 Үй ээси, — жүйөөге, 
Эртең барам да, 
Кармата берем 
Курорттогу бирөөгө!.. 
3. Аслан 
Эч жан билбейт 
Мунун кайдан экенин. 
Жашпы? — десең, 
Жок, жаш эмес — кашка баш. 
Кары десең, 
Ага жетпейт башка жаш. 
Сылык сүйлөп, 
Суу жыландай соймоңдоп 
Улууларга кулдук уруп, 
Жашка — жаш. 
Мына ошентип, 
Биз сөз кылган Аслан, 
Жеңил ишти издеп көнгөн жашынан. 
Басып өтүп толгон кесип кыйырын 
 Акырында сүрөтчү болуп  жан тынды 
Каршы-терши фотоаппарат асынган.  
Сүрөт тартты Кара-Деңиз жээгинен,  
Сүрөт тартты 
Кавказ, Каспий элинен. 
 Акырында адаштырып аялын,  
Шаарга келген 
Чолпон-Ата делинген. 
 Эңсеп келип 
түрлүү, түркүн жактардан,  
Көпчүлүк эл 
күнгө жонун кактанган, 
 Карасаңыз: 
алма түшөр орун жок,  
Тюлендердей 
оонап жатат канча жан, 
— Ким сүрөткө түшөт, 
мында келгиле! 
— Жүр, түшөлү! 
Түшпөгөндө эмине?! 
— Эй, Аслан, 
айланайын, тартып кой,  
Шашылышмын, 
эртең кетем жериме!  
Кыздар түшөт 
кылыктанып, каткырып,  
Күлкүсүнө көлдүн жээгин шат кылып.  
А энелер 
серепчилеп колдорун,  
«Кел бери!» деп 
тентек кызын чакырып.  
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Курорт маалы. 
Элге толуп көл тарап,  
Аслан жүрдү 
алган сайын көп самап.  
Өйдөкү бир пансионатка баратып,  
Чөгүп жаткан 
Кара Ингенди көрүп калат.  
Адегенде 
«чык» эттирип сүрөткө,  
Желке кашып, 
туруп калды мүнөткө... 
 Эмне ойлонду? 
Жонун сылап ингендин 
 Деди өзүнчө: «Айбан тура үйретмө».  
Ар жагына, 
бер жагына бир чыгып,  
Жоош инген койбогон соң унчугуп,  
Сураштырды 
сарайдагы аялдан 
 Кокус бир күн, 
кетпесин деп чыр чыгып.  
Ак шам ченде 
жетип келип сарайга,  
Кароолчу менен 
күпүңдөшүп далайга, 
— Эки-үч саатка берсең күндүз ингенди  
Чай-чамегиң 
менден деди ар айда! 
Бөтөлкөнү 
«күп!» бир коюп көчүккө,  
Куйду чалга 
«көп-көк суудан» көшүтмө.  
Алдын ала 
акча сунуп жоошутуп: 
— Карма, аксакал, 
калба, — деди — өкүттө!  
Көлгө келет 
Батыш менен 
Чыгыштан, 
Кап улуттар — 
Келдүн даңкын угушкан.  
Өмүрүндө төө көрбөгөн адамга  
Канча кооздук сезилет 
Кара Ингенге минип, 
түшүп, туруштан! 
 Аслан төөнү дароо 
«Чөк!»  деп  чөктүрүп, 
Тартат элди 
учкаштырып, 
өптүрүп.... 

www.bizdin.kg



Бирөөлөргө 
кучактатса моюнун, 
Бирөөлөрдү 
так алдынан 
өттүрүп.... 
Жүз чөктүрүп, 
жүз тургузуп ингенди, 
Тарта берди, 
тартпады  
Аслан кимдерди! 
Айла жок да!  
Акыры төө жийиркенди 
Асыресе, 
жылаңач аял мингенде. 
Мына ошентип, 
төө жүргөндө эзилип,  
Шашкан бирөө Асланга кезигип  
(Баштыгында-бултулдаган бир нерсе, 
Чыңырганы —торопойдой сезилип): 
—Ажатты ач, — дейт — 
айланайын, Аслан, 
Анча-мынча 
-   тааныйм сени башынан. 
Ырайым кыл да, 
мобул чырды багып ал, 
Тажап бүттүм: 
көчөм үйдөн, 
ташынам! 
Ачса — маймыл. 
Андан бетер чыңырып,  
Аз калыптыр... 
анда байкуш думугуп. 
Айбан шордуу 
не сезди экен, ким билет — 
Жанталашат 
үй ээсине жулунуп... 
Акча — кыйын, 
аяр кылат адамды, 
Аслан көзү 
бир маймылга, 
Бир эзсине кадалды... 
—Айтыңызчы, 
наркы кандай, болот? — деп, 
Ары карап 
эрди-башын жаланды. 
—Кокуй, сатпайм, 
мени мындан бошоткун,  
Бир үй-бүлө 
көргөнүбүз окшоп түн,  
Тажап бүттүк макулукту багалбай, 
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Биз көргөн күн — 
бир өзүнчө тозок күн!  
Байкашымда 
бойдок жансың колуң бош,  
Кайда барсаң 
өзүң эркин, жолуң бош.  
Балким сага эрмек болуп жүрбөсүн,  
Алгын жигит, 
ме, тартынба, колуң тос!  
Сергий түштү 
Сосо чыгып баштыктан, 
Аба жетпей 
тумчуккандан жаш чыккан.  
Жашылданган маймыл көзү жалооруйт;  
«Өмүрүмө ким болду экен каршыккан?» 
О, тагдыр-ай, не күнөө бар  
Сосодо?  
Күтөт сени, күтөт кандай босого? 
Мекениңе жетер күнүң болобу,  
Байкуш маймыл, 
кор болдуң-ээ ортодо! 
Күндүк нуру 
тоо баштарын канатты, 
 Көл үстүнө көгүш нурун таратты.  
Сосону Аслан 
мүрүсүнө кондуруп, 
 Катуу шашып 
Кара Ингенге баратты... 
4. Кыйкырык 
Инген жаткан 
эски ордунда чөк түшүп,  
Карган кезде 
түйшүк башка көп түшүп.  
Түшкө кирбес Аслан деген жолугуп,  
Тынч өмүрү 
көрдү белем көп түйшүк! 
 Мээ чатыган 
ойлор келип башына,  
Нааразы болуп 
чыккан мынча жашына...  
Көп санаадан көшүп кетип, 
көз ачса, — 
Көрүмчудөй 
Аслан турат кашында.  
Бир тири укмуш 
турат анын колунда, (—Эмне болдум, 
эс акылым ордунда!) 
Итби десе, 
ит-кушка түк окшобойт, 
 Колдору узун, 
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каргы таккан мойнунда. 
 — Мына, — деди, — 
дос таап келдим, билип ал,  
Жалгыздыктан 
тажагандай түрүң бар.  
Айтып берет 
Африканы жомоктоп,  
Айбансыңар, 
бир-бириңдин тилин ал.  
Маймыл да таң: 
жаныбарды тартайган — Эч көрбөгөн- 
өркөчтөрдү аркайган.  
Секирсем деп ниеттенип турду эле,  
Токтоп   калды 
чочугансып кайтадан. 
Эмнегедир 
экөө тиктейт бир-бирин, 
Сезиш! ибй 
тагдырлаштык бирдигин?  
Же болбосо, 
көздөр айтып турдубу 
 Өздөрүнүн, 
Асландын кимдигин? 
Эки-үч күн 
кыдырбастан көл жээгин,  
Аслан оңдоп 
«Жигулинин» бир жерин,  
Чолпон-Ата, , 
Балыкчыны кыдырып,  
Камдап жатты:, плёнка, 
дары, жетишсизин, кемдерин. 
Кара Ингенди 
айдап келип сайдагы,  
Үртүк жапты 
тукабадан саймалуу.  
Сосону да татынакай кийгизип, 
 Боркок тартты 
арт жагынан байлануу.  
Ингендин да 
Сосонун да мойнуна  
Жылаажын илип, 
кооз кылып койду да,  
Казанбактай калпак кийип башына,  
Аслан үчөө жол тартышты 
пляж жакка,  
Көл кылаасы, ойдуңга.  
Мына ушундан 
Сосо менен Ингендин 
«Гастролу» башталганын билгемин.  
Андай болсо, 
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кечирип кой, окурман,  
Мен да бир жол 
Асландын сүрөтүнө «киргемин 
 Аслан «иши» 
мурдагыдан күчөдү: «Төөгө минип, 
маймыл менен түшөлү» —  
Деп, көл жээгин 
ызы-чууга айлантып,  
«Айланайын, биз түшөлү, токто!» деп, 
 Адамдар бүт кууп жүрүшөт үчөөнү. 
 Сосо минет 
ийинине кардардын, Кардар минет 
Кара Ингенге, таңдангын!  
Бүт өлкөгө тарап жатты сүрөтү  
Ошо жылы 
«Ысык-Көлгө» баргандын.  
Айбандарга 
туура келбес башынан 
 Атыр жыты, 
упа жыты «сасыган». 
 Сосо байкуш жүрөгү айнып турганда,  
Инген тажайт 
көл жээгинин ташынан.  
«Чөк!» дейт — чөгөт, 
чөкпөгөнгө не чара?  
«Чү!» дейт — турат, 
чыдайт эми канчага?  
Карыганда кандай азап туш болду,  
Кум-таш батып, 
эки тизе бүт жара!  
Күн батканда 
суй жыгылып мөгдүрөп,  
Араң гана кыймылдашат сөлдүрөп.  
Бир ай бою бир дем алуу болбоду —  
Асланды        , 
кимдер гана көндүрөт? 
Төө назикпи? 
Балким, маймыл назиктир?  
Ким изилдеп, 
кимдер аны «казыптыр!»  
Бир күнү Сосо 
ыйлап ийсе муңканып, 
 Кара Инген да 
калч-калч этип жашыптыр. 
Эртеси — эле. 
баягы иши — баягы:  
Аслан келет жерге тийбей аягы,  
Кийимчендер... 
жылаңачтар.... 
эркелер... «Чык!», «чык!» дабыш 
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кулагында калары. 
Туш оогон чак, 
сууга түшчү маалы эле,  
Сосо, Инген «иштеп» жаткан 
чагы эле. 
Кабак бүркөп,  
Аслан бүгүн ачуулуу,  
Тиги экөөнү 
кыйнай берди дагы эле.  
Чылым чеккен 
жоон аялдын элеси, 
Эмнегедир 
жакпай турду денеси.  
Отурбай койсо, 
Сосо тиги ийнине  
Тарс дедире, 
таяк менен  
Аслан тартып ийди,  
Жин тийгенби, эмнеси? 
Көл жээгинен 
чыгып ачуу чаңырык, 
 (Окуя болду түтөгөндөй каңырык)  
Бир оокумда 
Инген үнү жаңырып,  
Кырча тиштеп Асландын 
каруусун,  
Сосо чыкпайт, 
ажыратса жабылып!,  
Ал аңгыча 
 Фотоаппарат түштү, 
ташка чабылып,  
Таптап жатты аппаратты 
 Кара Инген,  
Бир оорудан 
кутулгандай айыгып! 
 
Маймыл дагы, 
төө да, адамды качырды  
(Бул жорукту көрбөсүн де касыңды!) 
 Омуроодон шорголотуп ысык кан, Аслан качып, 
чырканакка жашынды... 
 
Көрбөй калып 
Асландын караанын, 
Көп ичинен 
издеп тааныш адамын,  
Көбүк бүркүп, 
жаткандарды качырса,  
Уу-дуу тушүп, 
үрккөн элди карагын!  
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Ким көрүптур 
төөнүн жинин, 
ызасын?! 
Ким билиптир 
маймыл сырын, 
кусасын?! 
Кел жээгине пыр салышты заматта  
Жөөлөп, 
түртүп, 
чатырлардын туташы 
Сосо жаңдап 
бирдеме деп айткансып,  
Инген желет 
Асланды издеп жаткансып.  
Бир дагы жан даай албай экөөнө.  
Толкун дагы 
жээктен ары качкансып...  
Бир оокумда 
чыкса ачуу кыйкырык,  
Күн жашынып, 
булут жиреп зымпыйып...  
Кара шамал кууп ак жал толкунду,  
Улуп-уңшуйт, 
көл түбүнөн ый чыгып...  
Адамсыңбы, 
айбансыңбы, акыры,  
Тагдыр түркун, 
болот тура жазылуу.  
Жашоо сени күйшөп, 
жанчып салса да 
Бүт макулук 
эркиндикке акылуу! 
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