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ЖАрыКтыН ЖолУ 
ЖАрыКтАН БАштАлАт...

(Нарсулуу Гургубаеванын отуз їч ырына 
їч сап сєз... )

Жашоонун маўызы эмнеде?.. Бул суроону би-
ри-бирибизге ачык бербесек да, ал ой дайыма жї-
рєгїбїздє алманын уругундай жїрє берет... Ал 
качандыр бир убакта, мезгилдин бир мезгилинде, 
жылдардын бир жылдарында, кїндєрдїн бир кїн-
дєрїндє... бизге собол болуп келет?.. Кїн  шаш-
кени жарып тїшкєн чагылгандай, кар сапырып, 
борошонун  бийлиги араан салып турган кыл 
тиштеген суукта... алаканга конгон жылуулук-
тай... караўгыдагы ийне учундай кєзгє сайылган 
шооладай,  жїрєк агарткан жарыктай  болуп 
келет... бу турмуштан баарыбыз єзїбїздїн жа-
рыгыбызды издейбиз... Ал жарыкты кайдадыр ка-
чырып жибергендей издеп келебиз... 

Адам кєзї – жарыкта. Жашоо кареги жарык... 
Ага Кудайга табынгандай табынабыз... жарык 
менен жашоонун маўызы эмнеде? Жарыкты-
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кы жашоодо, жашоонуку жарыкта чыгар... Мээ 
ойлорго часырап чыгат... Эки аралык, алыста 
жїргєн, бир тїйїлдїктєй  кєрїнєт бизге... Ал 
кєрїнєбї?.. Аны кєрє алабызбы?  Бул да суроо... 
Кєзгє урунгандын баары жарык эмес, жарыкты 
эў оболу биз жїрєк менен кєрєбїз, сезим менен 
тааныйбыз...

Капилет, жарык жєнїндє сєз боло калса, ка-
чандыр бир убакта о дїйнє салып кеткен энемди 
эстейм... «Карааныўдан, жарык!», «О, жаныбар, 
жарык!» дээр эле... ал туйган, ал оозанган бу сєз-
дєргє, ошол кызыл шыйрак мезгилде эмес, азыр 
да, чындыгын айтсам тїшїнбєй келем чыгаар... 
Жарык менен жаны бирдей сїйлєшєр эле... Жарык 
денесине уюп калгандай сїйлєшєр эле... Ал элес 
ошо эски журтта калды... Жарык менен энемдей 
сїйлєшє албайм, жарык менен жандаш боло ал-
байм... Ал жарыктын єўї да, тїсї да, нуру да... 
бир башкача болгон чыгар... мен аны кездештире 
албай келем... ал алыста... алыста... алыстагы 
ак жарыктай нур агызып турса керек... биз ємїр 
бою, ошо жарыкка умтулабыз.. умтулганыбызды 
сезбей жатып умтулабыз... Ал – чыныгы жарык... 
ал дїйнєтааным жарыгы...

...Негедир ырды, поэзияны алда канча жакшы 
кєрєм... Анын себебин, уйкаштыктан, ыргактуу 
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саптан, кыналган кирпичтей болгон тїрмєк-
тєрдєн кєрбєйм... ал ырларда сєз болуп согуп 
турган жїрєгїмдїн кагышын таап алгандай се-
зимди туям... Ал тек гана, менин гана  купуя 
жансырымдыр... жансезимим чыгаар... а балким 
ошо сапта менин да тагдыр штрихим барбы деп 
ой болгойм... Поэзия бу реалдуулукпу же эмоция-
нын кыл чокусубу?.. Адам єз денесине батпай, 
сезимдердин ээ-жаа бербеген «тогузунчу валын-
да», же болбосо сєз аркылуу єз тагдырын айткы-
сы келгенде аны ырдын тар дїйнєсїнє, ойдун кеў 
дїйнєсїнє салат чыгар...

Ырларды кєп окудум... окуй элегим андан 
кєп...

Колумда али жарык кєрє элек... (а балким ав-
тордон башка бир да жан окуй элек чыгаар бул 
саптарды...) саптарга баткан тагдырдан... али 
батпай калган тагдырдын кєп чекити бул жа-
рык кєрє элек ыр жыйнак... жарыкты, алыстагы 
ак жарыкты кїтїп жатат... бул ыр саптарды 
окуп жатып, єзїмдїн, сиздин, биздин, баарыбыз-
дын тагдырыбызды таап алгандай кызык ойдо 
калдым... Бу «Кеў дїйнєнїн бир бурчунан куса-
лык...» їнї угулду... Ал  «Бул дїйнєнїн бїлк-бїлк 
соккон жїрєгї...» беле...
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Ошол їндєн кайрат алып талыккыс, 
Биз мезгилге карыз тузбуз, калыспыз. 
Эртеў кайра кулайбыз деп бооруўа, 
Бїгїн сага алыстыктан алыспыз...

Бул саптар акын  Нарсулуу Гургубаевага 
таандык... Нарсулууну кєрбєгєнїмє, ырларын 
окубагыныма кєп болду... бирок, мен ырларынан, 
ырынан анын єзїн таап алдым... Мындан жы-
йырма жылдай оболу... жолуккан элек... Ырын-
дай секелек кыз... мага эми турмуштай татаал 
кєрїндї... ойлору чулу... сезимдери... турмушта 
сыналгандай кєрїндї... Єўїнєн таанып, ырлары-
нан тааныбай турдум... бул кыздын ырларында, 
саптарында тагдырдын алыстагы ак жарыгы 
кєрїндї... 

Жарыкка умтулган адам гана, жарыкты кеп 
кылат... Кїн чакчайып турса да, єз мурдун кєр-
бєгєн бу заманда адам тагдырынын татаал дїй-
нєсї ойлорду да татаалдатып жиберди...

  
Ушул жашоо... Талаа болуп кїнєстїї, 
Калаа болуп... Бекет болуп башталып, 
Капыс анан єчкєн эле жїрєктєн, 
Мени ээрчиткен, мен ээрчиген ак жарык. 
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Жїрєктєгї ошол жарык єчкєндєн 
Єзїм кошо єчпєйїн деп тырыштым. 
Терезеден тиктеп жашап кєнгєндєр
Терезеден мени тиктеп турушту. 

Жандагандар караўгыны эп кєрбєй, 
Башка жактан жарык издеп кетишти... 
Балким мага керек эмес кеткендер, 
Балким мага єчкєн жарык жетиштїї. 

Караўгыда єзїмдї єзїм жетелеп, 
Єзїмдї єзїм издедим да, жоктодум. 
Теўир менин сылаган жок бешенем. 
Єзїм да ага бешенемди тосподум... 

Билгенимен биле элегим кєп эле. 
Жарыгы жок кєптї кєрдїм, тїшїндїм. 
Мен кагылган ушул эски кєчєлєр
Бїгїн менден чейрек кылым кичїїдїр... 

Ушул жолдон, уюп калган муў-зарга, 
буюктурган бурганактар, куюндар, 
Їўїлїшїп їнї бїткєн жылдарга, 
Мени кєрєт мен кєрбєгєн кылымдар. 

Їўїлїшїп жарыгы єчкєн жылдарга, 
Бизди кєрєт биз кєрбєгєн кылымдар...
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Бу саптар эмне дейт?.. Не деген ой тїрїм?.. 
Бу саптар акындын ырыбы же тагдырдынбы? 
Экєєнї ажырым кароого болбогон саптар... Нар-
сулуу бу саптарды бешенесиндеги тагдырдын 
бырышындай, маўдайдын кара териндей, жїрєк-
тїн кагышындай... сызырылган Адамдык симфо-
нияга салып, анын ар бир ирмеминен, жїрєктїн 
согуш демин сездирип турат...

Бактылуу болуш їчїн бул дїйнєдє 
Бакыттын эмне экенин билбеген оў... 

Бу не деген конформизм?.. Не деген дїйнєнїнїн 
мыйзамына каршы багыт алган  «бунтардык»?.. 
А, чындыгында биз ушул дєєлєткє карай сапар 
алган жолоочудай жер карытып, аралык кал-
тырып, мезгил арытып келебиз да?.. «Бакытка, 
адамдыкка бакытка жетейли»  деп? Бактылуу 
болуш їчїн гана бакытка умтулуу адамга аздык 
кылаар? Акындын бизге таштаган ою да, собо-
лу да, турмуш маўызы да ушул  чырпынды сап-
та жаткан чыгар? Лорка айткан беле?.. Акын 
«планеттик жандык эмес, планеттик ой» деп... 
Ал ой агымга анти (тетири) ойлордо жатат... 
Нарсулуунун ырларында ыймандык постулат-
тар ички драма менен коштолуп турат. Адам 
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адамзаттын бир чырпыгы, ошол чырпыктын 
жарыкка карай умтулганы... анын жашоого бол-
гон кїрєшї... Нарсулуунун ойлору рамкага сыйба-
ган, мейкиндиги чеги жок, мезгилин тааныбаган, 
«мендик» дїйнє менен «ааламдык» дїйнєнї адам 
аркылуу, анын ички коллизиясы аркылуу аўда-
гандыгы... албетте, бу анын стандартташпаган 
єзгєчє чыгармачыл инсан экенин каўкуулайт...

Жашоонун туура кєргєн катасы їчїн 
Жашайбыз эки єйїздє жалгызсырап. 
Бизге азыр бїтїн болуп жашаш їчїн 
Дїйнєнїн бїтїндїгї аздык кылат. ..

...Нарсулуу... баягы мен кєргєн Нарсулуудан 
мага анын аты эле калгандай туюлду... Чынды-
гында тагдыр, мезгил, турмуш... анын жїрєгїнє 
мєєрїн салып, жашоого болгон энтамгасын... жа-
шоонун кылка эмес кырларында сынагандай се-
зилди... Дїйнєнї акыл менен тааныйбыз, тагдыр 
менен сезебиз... Жашоонун мыйзамы ушундай... 
Ал мыйзамды єзїбїз аныктайбыз, єзїбїз ошол 
дєєлєт менен жашайбыз...

Тулкуўду куру намыс сїдїрєгєн, 
Тунартып бїткєнї чын ичтеги єлїм. 
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Адамдын жанмазары – анын жїрєгї, жїрєк 
соксо да, анын жашоого болгон кєз карашы, тую-
му, ишеними, сїйїїсї, тилеги, їмїтї єчкєнїн 
эбак билбей калган, тирїї туруп, єлгєн сезим-
ди сїйрєп жїрїї адамтааналык эмеспи... Нарсу-
луу ушул саптан адамдагы «менди», адамдык эў 
башкы «табуну» жоготуп алуу дїйнєнї жоготуп 
алган менен барабар экенин бизге айтып отуру...

Жек кєрїп, жектеп жашап калганыў чын 
Арт жакты кєздєй кетчї издериўди...

...адам єзїнє-єзї гана жаны ыраазы болбой, 
єзїнє-єзї алда канча талапты кое билсе гана, ал 
– Адамдык мыйзамдын формуласын ачат... Єзїў-
дї-єзїў аўдай билсеў гана, бу дїйнєнїн капкалуу 
сырын ачууга, аны тїшїнїїгє бет аласыў. Адам 
єзїн аўдамайын Ааламды аўдай албайт. Аалам 
да адамдан башталат... 

Татаалдыкты сїйгєн, татаалдык менен кї-
рєшїїгє дем байлаган, татаал ойдон, татаал 
дїйнєнїн сырын, сырдуу  дарбазасын ачууга бел-
сенген Нарсулуунун ырларынан... эў оболу анын 
жандїйнєсїн кєрдїм... Ал єзїмдїктїн эмес, баа-
рыбыздын дїйнєбїз... бул ырлар єзїбїздї-єзїбїз 
тїшїнє билїїдєгї алыста бїлбїлдєп кїйгєн ак 
жарык мисал... 
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Айтмакчы, Нарсулуу, мен жыйырма жыл ил-
гери билген Нарсулуунун бул ыр китебине отуз 
їч ыры кириптир... Бул санда, бул ырларда кан-
дай сакралдык (купуя) тїшїнїк бар... Отуз їч... 
ємїр бою адамды жандїйнєнїн жарыгына алып 
чыгам, жарыкка карай жол кєрсєтєм деген Иса 
пайгамбар да... отуз їч жашында улуу жолго, жа-
рыктын жолуна бет алган... А балким, бу отуз 
їч ыр да... эми жїрєгїбїзгє... ошол жарыктын 
илебин улантып, жаш акындын сапары карыбас 
ак жарык жолунун башталышы чыгаар...

Адам адамдын жїрєгїнє жарык чача билїїсї 
керек...

Жолдорду, алыска кеткен жолдорду жїрєк-
тїн жарыгы гана агартат...

Султан рАЕВ,
Кыргыз эл жазуучусу,

Токтогул атындагы мамлекеттик 
сыйлыктын лауреаты,

жазуучу жана драматург 
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                     * * *

Кїлкїгє суз, кїйїткє суз, жашка суз, 
Кїн єткєрїп сенсиз, ансыз, башкасыз, 
Жашап келем жашап болбос калаада 
Кол чатырсыз, їй дарексиз, акчасыз... 

                                             2008-ж.
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* * *

Алыстыкты жазыш азыр кандай оор! 
Алыстыктан арзыш сага – андан оор. 
Сан ичинде саргалдактай кылайган,  
Санаа-сыркооў менен, Журтум, аман бол! 

«Келем» дебей, сенден кетїї кїч алып, 
кайтаар жолдо кадамыбыз тушалып… 
«Аманбыз» дейт їнї менен апамдын 
кеў дїйнєнїн бир бурчунан кусалык. 

Ошол їндєн кайрат алып талыккыс, 
Биз мезгилге карыз тузбуз, калыспыз. 
Эртеў кайра кулайбыз деп бооруўа, 
Бїгїн сага алыстыктан алыспыз. 

Кайтабыз деп кайралып да, бїлєнїп, 
Сенден кеттик, кеткен себеп жїйєлїї. 
Сен аман бол себеби жок кырсыктан,
Бул дїйнєнїн бїлк-бїлк соккон жїрєгї! 
 
Бул дїйнєнїн бїлк-бїлк соккон жїрєгї...

2009-ж.
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* * *

Ушул жашоо... Талаа болуп кїнєстїї, 
Калаа болуп... Бекет болуп башталып, 
Капыс анан єчкєн эле жїрєктєн, 
Мени ээрчиткен, мен ээрчиген ак жарык. 

Жїрєктєгї ошол жарык єчкєндєн 
Єзїм кошо єчпєйїн деп тырыштым. 
Терезеден тиктеп жашап кєнгєндєр 
Терезеден мени тиктеп турушту. 

Жандагандар караўгыны эп кєрбєй, 
Башка жактан жарык издеп кетишти... 
Балким мага керек эмес кеткендер. 
Балким мага єчкєн жарык жетиштїї. 

Караўгыда єзїмдї єзїм жетелеп, 
Єзїмдї єзїм издедим да, жоктодум. 
Теўир менин сылаган жок бешенем. 
Єзїм да ага бешенемди тосподум... 

Билгенимен биле элегим кєп эле. 
Жарыгы жок кєптї кєрдїм, тїшїндїм. 
Мен кагылган ушул эски кєчєлєр 
Бїгїн менден чейрек кылым кичїїдїр... 
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Ушул жолдон, уюп калган муў-зарга, 
Буюктурган бурганактар, куюндар, 
Їўїлїшїп їнї бїткєн жылдарга, 
Мени кєрєт мен кєрбєгєн кылымдар. 
 
Їўїлїшїп жарыгы єчкєн жылдарга, 
Бизди кєрєт биз кєрбєгєн кылымдар...

2015-ж.
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* * *

Єзїўдєн, єзгєлєрдєн, єзїмдєн да 
Кеткем мен жолду тандап жєнї бєлєк. 
Бул жолдо сага айтылган сєздєр жалган, 
Айтылбай калган сєзїм тєгїндєлєт. 

Бул жолдо сырым жалган жїрєктєгї. 
Чындыгым, билем, кєбїн сїйїндїрєт. 
Билгенин айтса айтышат, бирок мени 
«Билем» деп айта албайт кийин бирєє. 

Бул жолдо ыйым жалган, кїлкїм деле. 
Эсимде калбайт кайгым, кубанычым. 
Жан кєрсєм, бирок кокус мїўкїрєгєн 
Жанында башын жєлєп тураарым чын. 

Жєєлєшєт, тїртїп єтєт жолдогулар. 
Жєєлєндїм, їндєбєдїм... Кїндї ээрчидим... 
Эстедим, кечкенимди бар-жогунан, 
Бактысын кєтєрє албай кїндєшїмдїн.
 
А бирок ушул жолго, каран калган 
Каяктан келгенимди эстей албай, 
Эр жїрєк кєрїнїштї анан мага 
Эсинен, эсендиктен кечкен жандар. 
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...Мени эми кїтпєгїлє, кїйбєгїлє. 
Кайрылбайм, кайтпай калдым ушул жолдон... 
Бактылуу болуш їчїн бул дїйнєдє 
Бакыттын эмне экенин билбеген оў. 

Бактылуу болуш їчїн бул дїйнєдє 
Бакыттын эмне экенин билбеген оў. 

2015-ж.
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* * *
Башынан башаламан бул ємїрдє 
Биз азыр жат эмеспиз, єз эмеспиз. 
Сїйїлгєн, сїйгєн їчїн кїнєєлїїдєй, 
Болгону тагдырлашпыз, кєчєлєшпїз. 

Жашоонун туура кєргєн катасы їчїн 
Жашайбыз эки єйїздє жалгызсырап. 
Бизге азыр бїтїн болуп жашаш їчїн 
Дїйнєнїн бїтїндїгї аздык кылат. 

Мен азыр сенин ыйыў кошо ыйлап, 
Кайгырсам кєрєм сенин кайгырганыў. 
Азаптан экєєбїздї бошотчудай 
Бактысын тилейм кээде жалгыздардын. 

Билбеймин, кайда барам, кагылайын, 
Єзїўє буйрубаган сїйїїм менен?! 
...Сен – менин їзїлбєгєн жалбырагым. 
Мен – сенин жалбырагыў їзїлбєгєн... 

Бар туруп, бул дїйнєдє жартыбыз биз, 
Єтєбїз єксїк бойдон сїйїї издеп... 
Башкалар жашап эми бактыбызды, 
Башкалар эми биздей сїйїлїшєт. 

...Мен – сенин їзїлбєгєн жалбырагыў... 
Сен – менин жалбырагым їзїлбєгєн... 

2014-ж.
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* * * 
Карабай ойду, тоону, туш тарапка 
Єзїўдєн єзїў качкан кїндєр келет. 
Башыўды басып тїшїп муштай асман, 
Жолуўдан жол издейсиў ый кєрє элек. 

Жаныўда жайдаўдаган ким бирєєлєр 
Кєшєрїп кєрбєйт ыйыў, тиштенгениў. 
Тулкуўду куру намыс сїдїрєгєн, 
Тунартып бїткєнї чын ичтеги єлїм. 

Кумсарып максатыўдын куну качкан, 
Кудайыў кєптєн бери їндєй элек. 
Ай ыйлап асманыўда угузбастан 
Кїн єлєт жїрєгїўдє, гїлдєр єлєт... 

Сїйїї єлєт... 
Сїйїї їчїн, арман їчїн
Боштукка келгениўди билген кїнї 
Жек кєрїп, жектеп жашап калганыў чын 
Арт жакты кєздєй кетчї издериўди...

2014-ж.
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* * *
Мендей чарчап, менден чарчап ооруган,
Кейиши кєп, бейити кєп кеў дїйнє...
Жаўылгандын жарык болуп жолуна,
Жыгылганга жєлєк болгум келди эле... 

Эмнеге анан кереў-дїлєй кеч менен,
Жалгыз-жарым жолго чыктым, билбеймин...
Жїрєк менен бакыт, сїйїї жетпеген, 
Кандай кыйын сїйїп жашаш дїйнєнї!

Тосот жолдон тозоктонгон тирїїлїк. 
Аркыраган шамал тосот алдымдан. 
Неге унутуш їчїн жалгыз сїйїїнї, 
Мен єзїмдї бїт унутуп калгым бар?! 

Алдымда азыр мен жоголгон жол жатат. 
Билем, чєктїм, єзїмдї єзїм чєгєрдїм. 
Кайтпас болуп кетїї кандай чоў ката. 
Єлбєй туруп єлїп кєрїї – чоў эрдик!
 
Мендей ыйлап, мен деп ыйлап кысылган 
Катасы кєп, карасы кєп ак дїйнє…
«Кырк айрылыш ушул жолдун учунда 
Деўиз бар» – деп бирєє мага айтты эле... 

2016-ж.
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* * *

Жашалбаган жашоо кандай таттуу да, 
Ыйланбаган кєз жаш кандай таптаза…
Адам таппай жакшылыгын айтууга, 
Балким, мага эртеў бирєє кат жазат. 

Узун жазат, шашпай жазат… Жїрєктєн, 
Сурайт менин ден соолугум, абалым. 
Жооп жазыш їчїн балким, сїрєттєп, 
Бїгїн ооруп жатам, бїгїн жаманмын. 

Ооруп  жатам, ооруп… Жалгыз башымды, 
Батыралбай ушунча кеў дїйнєгє, 
Жалгыз туткан жалгыздыктан жашынып, 
Олтурамын єзїмє-єзїм сїйлєбєй. 

Олтурамын сїйлєбєй да, эстебей, 
Эўшерилткен эски сїйїї кайгысын. 
Мындан ары мындай улуу кек менен, 
Мени Кудай менден гана айрысын! 

Менден гана… Башка эч качан эч кимди, 
Мага Кудай бербесин да, албасын! 
Мына дагы жїрєк согуп чечкинсиз, 
Мына дагы тїшїп барат кан басым… 
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Жашалбаган жашоо кандай таттуу да, 
Ыйланбаган кєз жаш кандай таптаза… 
Адам таппай жакшылыгын айтууга, 
Балким, мага эртеў бирєє кат жазат. 

Жалгыздыгы бєксєрсїн деп ушунун, 
Балким, мага бирєє узун кат жазат… 

2013-ж.
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Энем Айканга

Билем, эне. Мен – мезгилдин сыныгы, 
Баскан жолун, башат тегин унуткан. 
Кыйын мага адам болуу чыныгы.  
Аял болуу андан кыйын, куруп кал… 

Тилегиў ай! Байлык, бала, кєшєгє, 
Ємїрлїк жар ичпеген да, чекпеген.. 
Кїткєнїбїз їчїн балким, экєєлєп, 
Бїгїн, эне, мен бакытты жек кєрєм…

Сурабачы «неге, кантип, кандай» деп, 
Ємїрїмдїн сен тїшїнбєс бул жагын. 
Ансыз деле каталарым канды жеп, 
Ооруга оору, ойго ой кошот, муўга муў. 

Биз мезгилди бирге жашап жатабыз, 
Эки башка дїйнє менен, ой менен. 
Жарыктыгым, сенин батаў – катасыз, 
Мен, чамасы, жаўылганды оў кєрєм. 

Мен, чамасы, жаўылганды оў кєрєм…

2007-ж.
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* * *

Кечирим, оо сен азыр сурабаган 
Туюлат айтылбаган каргышымдай. 
Кечирем бїгїн, эртеў, кийин, анан... 
Болгону сурап їлгїр, жалгызым ай. 

Мен сенден кече электе, кете электе 
«Ак жол» де, эркиў жетсе, текеберим. 
Калганга кадырлаш кєп, кечелеш кєп, 
Жолу оор, жолу катуу кеткендердин. 

Билем мен: сїйїш, аяш, жалынычтан 
Айыпты моюнга алуу кыйын азап. 
Мен сага кетпей туруп – жаўы душман,  
Сен мага – болгону бир жылуу башат… 

Андыктан кечиктирбей «кечиргин» де, 
Кем сєздїї, кексе пейил «жарым кудай»… 
Сендейден кечїї – чыны, кесир, кїнєє, 
Сендейден кетїї – бирок карызымдай. 

Сендейден кетїї – бирок, карыз чындап…

2005-ж.
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* * *

Сыйын алып, сынык чыны албастан 
Чыгып кеткен аял єўдїї їйїнєн, 
Кетем сенден кєлєкємдї эш кылып, 
Ааламыўа сыйбай калган кїнї мен. 

Менин атым чымчыганда эсиўди 
Жараткандан мага бїтїн бак сурап,
Жашайсыў сен єзїў менен єзїў бир, 
Жар кїтсєў да мендей, менден жакшыраак. 

Кол серпесиў бийиктерден бийикке, 
Бирок сага мунун баары кем єўдїї, 
Сагынасыў жаз жыттанган чачымды, 
Сагынасыў Кїн жыттанган денемди. 

Сыйын алып, сынык чыны албастан, 
Чыгып кеткен аял єўдїї їйїнєн 
Кетем сенден кєлєкємдї эш кылып, 
Ааламыўа сыйбай калган кїнї мен…

2004-ж.



26A A

* * *

Эркин, эрке, бирде жымжырт, мээлїїн бир, 
Мен – ушундай туругу жок шамал-жан. 
Ортосунда оордук менен жеўилдин 
Жасалгам мен, жакшы менен жамандан. 

Кээде согуп багытыўан тескери, 
Кээде жумшак бешенеўди сыладым. 
Катуулугуў желпип єттїм жепжеўил, 
Боштугуўа бороон болуп чыдадым. 

А сен менин жакшылыгым сїйє албай,
Жамандыгым же коё албай жек кєрїп, 
Баратасыў баш-аягыў жыя албай, 
Єз кесеўде єзїў менен бєксєрїп. 

2004-ж.
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* * *

Тєрєлбєгєн балдарымдын атасы! 
Жєрєлгєнїн жєндєп, тїздєп катасын, 
Мендик бойдон єтїш їчїн бїгїн сен, 
Мендик бойдон бїлє кїтїп жатасыў. 

Мендиксиў сен, мендик эмей эмине?! 
Кемтиксиў сен менсиз айтаар кебиўен. 
Мага арналчу сєздєрдї угуп колуктуў, 
Менин демим тыўшап азыр демиўен… 

Жомоктосоў сен мен сїйгєн жактарды, 
Кєлєкєсї кєзїўдє ойноп ак шамдын, 
Оюн баспай, ордум баскан ал кургур, 
Мен сїйлєєчї сєздї таппай жаткандыр? 

Тєрєлбєгєн балдарымдын атасы! 
Жєрєлгєнїн жєндєп бїгїн катасын, 
Мендик бойдон єтїш їчїн дїйнєдєн, 
Мендик бойдон бїлє кїтїп жатасыў…

2009-ж.
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* * *

Кыйык єўїн ыйык менен жашырган,
Кана, сїйїї, кана сенин асыл бааў?
Батыра албай турган кечээ койнума,
Бакыт бїгїн аттап кетти башымдан...

2001-ж.
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* * *

Кєўїлїўдї таштап келген кєчєгє, 
Аялыўдан каткан акчаў жылытпай, 
Єз їйїўдєн жарыгы али єчє элек 
Издейсиў сен жайлуу орун, жылуу жай. 

Уул-кызыў уу-чуу салган бєлмєдє 
Кєз кубантаар сендик буюм кезикпей, 
Жашырасыў, жалгыз башыў єлбєгєн 
Аргасыздан, арсыз, арзан гезитке. 

А гезит не? Кєчє, кече, чыр, сурак, 
Жайнаган бу алдым-жуттум, сойкулук. 
Кєп дегенде кєйрєў артис ырчыга 
Їйлєнгєнї, ой жетпеген той кылып… 

Кїндє ушул, айтылаар сєз дїйнєгє, 
Кїндє ушул, угаар сєзїў дїйнєдєн. 
Сен аргасыз мени эстейсиў їн дебей.  
Унчукпоону мен єзїўдєн їйрєнгєм…

2009-ж.
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А. К.

Сенин пейлиў эски, баатыр шаар сымал,
Шаарыўа окшоп кененсиў сен, эстїїсїў.
Жашынгандыр жаш баладай артыўа,
Эски шаардын элеўдеген кеч кїзї.

Жамгыр тєгїп, автобустан кечигип,
Калып кеткен кол чатырыў эстеп сен...
Аздай сага бир жумада жети кїн,
А ырларыў шаарыўа окшош кештечен.

Эски шаардын асманы азыр тїнєрїп,
Жоо келчїдєй сїрдїї боло тїшкєндїр...
Билем, бїгїн муўун уктуў бирєєнїн,
Бїгїн дагы сен кеч калып тїштєндїў.

Келдиў їйгє єзїўдї єзїн узатып, 
Бактылуу бир жомок айттыў балаўа. 
Жомокту угуп токтойт шашкан убакыт, 
Аккан ємїр акпай турат салааўан.

2010-ж.
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* * *

Куттуу їйгє кабар айтпай, чакыртпай 
Келдим, досум, шамал буруп боз жолдон. 
Сапарлашым — алчалуу кїз, жашыл жай. 
Санаалашым – тили каткан боз торгой. 

Кези менен кээде сени эскерип, 
Кеп бєлїшсєм деп тилегем кечте бир, 
Айтсам дегем арман сырым жашырбай, 
Кетсем дегем кєєдєн бугун кємкєрїп…

Келдим бїгїн, олтур, досум, козголбо. 
Атымды алба, аяй кєрбє боор толгоп. 
Мен болгону туругу жок селсаяк, 
Азабымды жашырса жер жашырып, 
Мени аяса жалгыз гана жер аяйт…

Ошол жашоо… Менде кайдан єзгєрїш? 
Баягы мен, багыт тапкан жок жолдон. 
Баягы мен, барга айланган жоктордон…
Тикенектей тилегимди кєп кєрїп, 
Тикенектей тилегимди жек кєрїп, 
Тикенектей тилегим кєз ачырбай, 
Турмуш мага тирмийген бир боз коргон! 
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Бїгїн, досум, олтур, шашпа, шаштырба, 
Ортобузда от тутансын чатырап, 
Маектерден магдырасын жашыл бак, 
Олтур досум, бїгїн олтур козголбой. 
Кези менен кээде мени эскерип, 
Кеп бєлїшсєм деп тилеген кечте бу, 
Їнїўєн-ов мезгил менен кооздолгон, 
Їйїўєн-ов балаў менен кештелїї. 
Бакыт болуп тїшкє кирээр боз жолдо, 
Балаўдын бу балжыраган дептери! 

Балаўдын бу баасы «жаман» (2) дептери. 

2006-ж.
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* * *
Бул ємїрдїн жазы бар да, кїзї бар. 
Бийиги бар, баткагы бар, тїзї бар. 
Жазын жаздай, кїзїн кїздєй жат билген 
Бир мезгилдин менде калган изи бар. 

Ар бир кїнї кызыл канат кєпєлєк, 
Ал мезгилдин аты єзїнє тєп эле. 
Мени сїйгєн жигиттердин ичинде 
Мен сїйїмїш эткендер да кєп эле. 

Кыял болсо бактуу, шактуу, бутактуу, 
Кадамдарым мизинде ойноп бычактын, 
Сїйїїгє окшош нерсени издеп тїндєрдє, 
Їнїн ээрчип кетеер элем сїтактын. 

Кєркї менин кєйнєгїмдї тїзєгєн, 
Ошол жылдын кїзї єзгєчє кїз эле. 
Анан мага кезикти эле бир адам, 
Ашпаган бир максат болуп жїзєгє… 

Бул ємїрдїн жазы бар да, кїзї бар, 
Бийиги бар, баткагы бар, тїзї бар. 
Кїнїн кїндєй, гїлїн гїлдєй жат билген 
Ошол кїздїн менде дале изи бар... 

2003-ж.
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* * *

Єтєєр кїндї элдей эле узатып, 
Келээр кїндї элдей эле тоскум бар. 
Элдикиндей кыялдардан жаралган, 
Элдикиндей кїндєр, неге жоксуўар? 

Азга арсар, кєпкє чалпоо мендейге 
Жарыгы эле жетет беле бир їйдїн… 
Мен бакыттын баасын качан кєтєрїп, 
Андан кєптї качан каалап їлгїрдїм? 

2002-ж.
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* * *

Узак жолдо учу-тїбї карарган, 
Каргыш тийгир, кадам сайын жаўы адам. 
Оо мен сени тааный албайм, сен мени, 
Изде, тааны кєп ичинен, жан аргам. 

Тааны дагы, сурай кєрбє атымды, 
Аяй кєрбє аарчылбаган жашымды. 
Деўиз жыттуу шамалды ырда сен мага, 
Аралды ырда, жайын-кышын жашылдуу. 

Сага чейин жашыл арал, деўизсиз, 
Азы арзыды, кєбї мени жеўишти. 
Атым сурап, аарчыгандар кєз жашым, 
Кайра мага кєз жаш болуп беришти. 

Узак жолдо учу-тїбї карарган, 
Каргыш тийгир, кадам сайын жаўы адам. 
Оо, мен сени тааный албайм, сен мени, 
Изде, тааны, сен мени тап, жан аргам. 

2007-ж.
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* * *

Ємїрїўє, кимдер башын бакпаган, 
Мен келишим бир кїн керек болуучу. 
Каргыш айт же карыздар бол, жакшы адам, 
Сага чейин келген ушул жол їчїн…

Кайдан, кайда сапар алдым баркы жок, 
Єзїм гана акылымда єзїмдїн. 
Бараткам мен жок ичинде барга окшоп, 
Жетегинде желкеленип сезимдин. 

Оо мендейге тагы менен ай таза, 
Деўиз менин кабагыман чайпалат… 
Бар ичинде жок экеним байкаса, 
Сендей гана адам мени байкамак. 

Ємїрїўє, кимдер башын бакпаган, 
Мен келишим бир кїн керек болуучу. 
Карызмын мен, кадыркечим, жакшы адам, 
Сага чейин келген ушул жол їчїн. 

2007-ж.
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* * *

Салам сага, шамалы оор тїндїктєн, 
Сабыры бек жашоодогу Жарыгым. 
Онтоп жолдор экєєбїздї бир кїткєн, 
Ооруп келди мага бїгїн жаўы кїн. 

Алик алба, укчу мени їн дебей, 
Жомоктошоор жоомарт маанай жок бїгїн. 
Узак ємїр тиленчї элем кїндє мен, 
Келди минтип жашагандан коркчу кїн. 

Асман менен ар бир мїнєт тїнєрїп, 
Кїїгїм тїшпєй, кїнїм бїтпєй телмирем. 
Сендик болбой калган їчїн тїбєлїк, 
Катуу кєрбєй турам азыр жерди мен. 

Келип турат кетким, кечким ємїрдєн, 
Кулагым бар бийиктерден тємєнгє…. 
Адам чиркин, миў кїн жашап тєгїлгєн, 
Бир кїн менен єлєт окшойт єлєєрдє… 

Адам чиркин, жашоо кїтїп тєгїлгєн, 
Бир кїн менен єлбєсє экен єлєєрдє…

2012-ж.
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Мен ємїрдєн кеткен кезде кїз гїлдєп, 
Єксїйт азы, єксїйт бирок чын дилден. 
Арасында ажал сезип єзїн бир, 
Бирєє болот кїйгєндєрдєн кєп кїйгєн. 

Ошол бирєє кездешїїгє кеч келип, 
Єзїн аяп, єзїн єзї жек кєрїп, 
Жыйнай албай шамал жулган ойлорун, 
Амал издеп тураары чын четте бир.

А мен болсо кеткен менен ємїрдєн, 
Кєксєєсїндє калып кетип кєп ырдын, 
Тегиз тиктеп адыр-будур дїйнєгє 
Кєздєрїндє жанып турам Теўирдин... 

2006-ж.
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Алиман Абдыкеримовага

Кїзгїмсїў сен, кїзгї ырымсыў… Кїздєгї 
Оо, бир ызаў кєкїрєктє ызылдап,
Тїздєнгєндє бир кїн боюў тїздєнїп, 
Ыйлайсыў сен миў кїн мага угузбай. 

Жазам менин, жазым менин… Жаздагы, 
Байчечегим, кар алдында їшїгєн. 
Жашайсыў сен жаман сєздєн жазганып, 
Салам кїтпєй мен тааныган кишиден.
 
Кыйык тамгам, кыйыктанба... Болгону 
Биз жашаган жашоо башка, биз башка. 
Баары сынбайт бїк тїшкєндєр жолдогу, 
Жакпаса эле жаабай койбойт муздак кар. 

Кїзгїм менин, кїзгї ырым… Кїздєгї 
Оо, бир ызам кєкїрєктє ызылдайт… 
Тїздєнгєндє миў кїн боюў тїздєнїп, 
Ырдайсыў сен бир кїн мага угузбай… 

2009-ж.
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Мен – аялмын 

Мен аялмын, тїйшїк кїткєн бактыман. 
Бийиктикти, аруулукту жактырам. 
Кїйїттї да аялдарча кєтєрїп, 
Ой чабытты аялдарча чаптырам. 

Дїйнєм менин тар дагы да, кеў дагы, 
Ырга толгон, ыйга толгон жан жагы. 
Кош колунда турсам дагы ааламдын, 
Кош колумда бїт ааламдын салмагы. 

Катуулукту катуу кабыл ала алам. 
Катуулукту жумшак менен жаба алам. 
«Аял» деген, «Эне» деген ат менен 
Кара бороон Ханга кадыр сала алам. 

Улагада олтурсам да тєрдємїн, 
Кєктє калкып жїрсєм дагы жердемин. 
Буйруп, буйрук кылгандарга жашоону, 
Бул дїйнєнї мен энчилеп бергемин. 

Келээр бакыт тїбєлїкпї, кїндїкпї, 

Керээз кылып кесишим шарт киндикти. 
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Милдетим – бу эркектердин їстїнєн, 
Тїшїрбєстєн кармап туруу тїндїктї. 
Милдетим – бу адамзаттын їстїнєн, 
Тїшїрбєстєн кармап туруу тїндїктї. 

Мен – аялмын…

2000-ж.



42A A

Дїйнє 

Атылган октор, оттор кансыратып, 
Дїйнє азыр шаўга жарды, жашка жарды. 
Канчалар эки кєзїн жалдыратып,
Кєрїндє кїйїп жатат башкалардын. 

Їндєрдєн їўїлдєгєн, онтологон 
Ай дагы башка асманда калкып барат. 
Бул дїйнє турган менен жол-жободон, 
Жер бїгїн дан жыттанбай, кан жыттанат.

2015-ж.
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Груз –200

Чоочун  жерде каза болгон мекендештериме, 
алардын ємїрїн кыйгандарга, алардын ємїрїн 

кыйууга мїмкїнчїлїк  бергендерге 

Жїк-200... Жїз? Эки жїз? Мїмкїн миў, 
Каргыш тийгир, сен канчанчы табытсыў?! 
Кимдин азыр чарт айрылып кїлкїсї, 
Кимге єчтї жанып турган жарык Кїн? 

Ушул жерге  кан сураган, жан алган, 
Кандай максат сени апкелди жетелеп? 
Камгагым ай, калдаўдаган шамалдан, 
Кєчєтїм ай, кєєнє бакка кєчє элек... 

Ким элеў сен? Атасыўбы? Энесиў, 
Же баласыў їйдє жалгыз чырактай... 
Кимдин азыр єрттєп жатат денесин, 
Тирїї калган айыбы єзїн чыдатпай? 

Тирїї калган... Сени тирїї билгендер 
Эзет єзїн, эчен жылдар эсин жейт... 
Сени апкелген кул жолдорду бул жерге 
Сени апкеткен жолдор эми кечирбейт! 



44A A

Эл бийлеген бектин, байдын, жакшынын, 
Катасы – сен, бирок алар билишпейт. 
...Єз кайгысын кєрбєгєндєр бактылуу. 
Тємєн турган тємєндїктї бийик дейт... 

Жїк-200... Жїз? Эки жїз? Мїмкїн миў, 
Каргыш тийгир, сен канчанчы табытсыў?! 
Кимдин азыр чарт айрылып кїлкїсї, 
Кимге єчтї жанып турган жарык Кїн?.. 

2016-ж.
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Атам Ємїрдїн жаркын элесине

Жєнєкєй бир атанын
Бар эле алты кызы, 
Алтоо эле алтын кушу... 
Жашашчу баары алар 
Кичине жаман їйдє 
Айылдын четиндеги. 
Кыздары атасы їчїн 
Жаркылдап, мизилдетип жыйнап турчу, 
Дїйнєнїн эшик-тєрїн. 

Ата їчїн бул дїйнєнїн 
Жїрєгї – кыздары эле.
Кыздары кїлсє кїлїп, 
Муўайса, дїйнє дагы муздаар эле. 
Максаты бийик ата 
Билимге, бийиктерге куштар эле.
 
Кытылдап кїлїп турса жан кыздары 
Дїйнєсї тїгєл эле, 
Сєзїн да бийик сїйлєп, 
Єзїн да бийик тутуп жїрєєр эле. 
Жан эле жамандыкта жїдєбєгєн.
Їйрєттї кыздарына, 
Жашашты жїрєк менен...
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Кыздары жетилгенде, 
Айылдын четиндеги, 
Кичине жаман їйгє, 
Атасы алар менен кошо тапкан, 
Атасы алар менен кошо баккан, 
Максаттар батпай калды. 
Кыздары тарады анан туш тарапка. 
«Дїйнєнї кєрє элек» деп, 
«Дїйнєсї кеўейет» деп, 
Муну да туура кєрдї
Билимге, бийиктерге куштар ата. 

Кыздарын ээрчип кетти 
Атанын тилектери, максаттары. 
Кыздары келген сайын божурашып, 
Айтышып кєргєндєрїн,
Айтышып кєргєн жерин 
Атанын тилектерин кайра єзїнє, 
Апкелип жїрїштї чоў белек кылып. 
Кыздары кєргєндєрдї, 
Кыздары кєргєн жерди, 
Єзї да кєргєн єўдїї 
Божурап айтып жїрдї башкаларга. 
Максаты бийик ата – Асман Ата 
Кєрїнчї кыздарына єлбєчїдєй. 
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Кашайып, ата гана билет эле 
Асмандын їстїндє да асман барын, 
Кыздары алып келчї белек кылып, 
Ааламдын ак шамдарын, 
Ааламдын ак таўдарын 
Кєрє турган 
Кїндєрї аз калганын... 

...Айылдын четиндеги 
Кичине жаман їйдє, 
Єзї жок кала турган, 
Кыздарын аяп улам, 
Калтырып мурас кылып кыздарына 
Максатын, тилектерин, 
Єттї ата бул дїйнєдєн... 
Жєлєнїп турган экен, 
Атанын колундагы таягына, 
Кїп этип кулап тїштї, дїйнєў тїшкїр, 
Їлп этип єчтї жарык. 
Айрылды периштелер канатынан!

2015-ж.
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* * *

Жомоктой кїндєрїмдє 
Жолумда жолдош болгон, 
Жїзїўдї кєрєйїн деп 
Жїрєгїм салып берип колдон колго, 
Жїздєрїн буруп кеткен кєз кєрїнєє, 
Коштошпой кеткен менин жакшыларым! 
Алдастап турганымда, 
Алдастап силер дагы єзгєрдїўєр... 

Єзгєргєн сайын силер 
Жєнєкєй сєздєр менен, 
Жєнєкєй сїйїї менен єзгєрбєгєн, 
Ырдадым силерди мен!
Ырдалган сайын силер,
Акырын сиўип, сїўгїп жок болдуўар 
Жактарга мен укпаган, кєз кєрбєгєн. 

Силердей кош жолдуулар, 
Адашпай кайрылбасын, 
Ай тийген жерде гана жаркылдашын 
Мен анда кайдан билдим? 

Мен болсо баягыдай 
Силерден акыл сурап, 
Силерге бакыт сурап, 
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Силердин барыўарга канаат кылып, 
Кїн тийбей турган жерди кїнєстєдїм. 
«Кайрылат,– дедим,– бир кїн эп кєрїшсє», 
«Кайрылат,– дедим,– бир кїн єзгєрїшсє», 
Кєўїлгє жаман ойду тїнєтпєдїм. 
Жообу жок калып анан суроолорум, 
Жообу жок калгандан соў тилектерим, 
Жомоктун кїнї бїтїп жїрєктєгї, 
Карегим жашка толуп, 
Тиктедим силерди мен... 

Тиктеген сайын силер 
Чайпалып, термелдиўер, 
Чаржайыт єзгєрдїўєр, 
Каттыўар анан менин карегимде. 
Бозоруп таштай болуп, 
Адашкан пейил болуп кєрїндїўєр. 
Калдыўар анан бир кїн эске тїшпєй, 
Акырын айландыўар эстеликке, 
Туш келген согуштарга, тєўкєрїшкє... 

Мен анда билет элем, эстеликти, 
Тєўкєрїш кулатаарын, 
Согуштар кыйратаарын, 
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Кулаган сайын ошол эстеликтер, 
Жїрєктї муў басаарын, 
Анан да эстеликтер 
«Сактап кал мени» дешип кыйнашаарын, 
«Унутпа мени!» дешип ыйлашаарын, 
Мен анда билет элем…

2015-ж.
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Сїйїїнїн єгєй кызы

Бардыгы жектеп алган,
Баарынан четте калган,
Басалбай араў жїрїп,
Атаба деген сайын,
Акылдан єчкїс кылып,
Ааламын кеч кїз кылып,
Асылкеч адамынын,
Ысымын жаттап алган,
Сїйїїнїн єгєй кызы…

Азаптан азып алган,
Азаптан азык алган,
Кємдїрїп салса сїйїї,
Маўдайга бїткєн жалгыз,
Жапжалгыз азап ырын,
Кєрдєн да казып алган…
Эстебе деген сайын,
Эсимден чыкпасын деп,
Кєєдєнгє, кєўїлїнє, 
Кєлкїгєн пейилине,
Дубалга, дарактарга,
Бїт бардык тараптарга,
Сїйїїсїн жазып алган,
Сїйїїнїн єгєй кызы…
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Баарынан кечип коюп,
Абийирден башкасын бїт
Байпактай чечип коюп,
Байкатпай чечип коюп,
Турмуштун зындандарын,
Жапайы ыры менен,
Тешип, ойуп…
Жапайы тилек менен,
Жапайы кїйїт менен,
Жапайы їмїт менен,
Баарына кешик коюп,
жабыкпай жашап келет
Сїйїїнїн єгєй кызы…

2000-ж.
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