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БУЛ ӨМҮР КАПКАРАҢГЫ, ЖАПЖАРЫК 
 
…Өмүр! 
Өмүр!.. 
Капкараңгы, 
Жапжарык. 
Кара жерди канча адам таптадык?.. 
Таалай издеп – 
Таалайды да, 
Таппадык. 
Таалайсыздар таалайлууга 
таң калып… 
 
…Теңир! 
Теңир!.. 
Теңириме кат жазып, 
Тегеренем тереңдикке баш багып. 
Тереңдиктер тетирсинип каш кагып, 
Тепкиленем тай кулундай таш жарып… 
 
…Кечир! 
Кечир!.. 
Кечирсеңчи жаш жарык!.. 
Ак – 
каранын арасынан аттатып, 
Карайлагам караңгыда ач калып. 
Ачка – 
Токмун, 
Тоолор толбой ап арык!.. 
Карабасаң Кудуретим жан салып!.. 
Кара жаным кайдан болот 
Жап-жарык?! 
 
…Өмүр, 
Өмүр!.. 
Кап-караңгы, 
Жап-жарык. 
Асман – жарык, 
Жер – жарык. 
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Жарыктыкта; 
Сен жарыксың!.. 
Мен жарык! 
 

ЖАЛГАНЧЫЛАР 
 

…Лап, лап –  
Лапылдатып аяз согот, жел согот, 
Жалганчылар жанды сорот, кан сорот. 
Соорото албай өмүр менен өзүмдү, 
Өзүм – жомок, 
Өзөк – мокоп. 
Мокоп калдым жарыктыгым бүт короп… 
Кара жерде кимдер-кимге бут тосот?! 
 
…Лап,лап –  
Лапылдатып ызгаар согот, муз тоңот, 
Бу жалганга; 
Сен да конок, мен конок!.. 
Кара жанды адамдар ай не соёт?! 
Кечиргиле адамдар ай, адамдар!!! 
- Андайларды «АКМАК» адам деп коёт!.. 
 
…Лап,лап –  
Лапылдаба!.. 
Алды жакта жарык жашоо сүт-жомок, 
Сүт-жомоко күлкүм түшүп нур-оймок. 
Жашоо канча кыйын болсоң боло бер, 
Жашап кетем миң өмүрдү бүт ойноп. 
 
Кошпогула короолордон көр-кошок! 
Көрдөн кээде чоочулаймын төр-бошоп. 
Боштук кылып жибербе сен өмүрдү, 
Өмүр аттиң!..Өтүп жатат кур короп… 
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КҮНДӨН ЖАРАЛГАН РУХУБУЗ 
 
...Күндөн жаралган –  
Ээ?.. 
Рухубуз!.. 
Күндөр таралган –  
Тээ –  
Куюп муз. 
Кудуретти эске албай  адамдар, 
Кумга – сиңип,таштай – катып уюппуз!.. 
 

...Күндөн жаралган –  
Ээ?.. 
Духубуз!.. 
Ду-ду этип жашообуз, 
Жалын каптайт  аёосуз. 
Думанадай жер кезем –  
Мээ иштетип чарчоосуз... 
 
 
...Күндөн  жаралган –  
Ээ?.. 
Адамбыз!.. 
Адамдар бар –  
 сабатсыз, 
Сапырылып кетейин –  
Киши болбойт сабаксыз!..     
 
 
Сабак кайда убайсыз?.. 
Эй жашоодон кулайсыз! 
Күндөн бизди жараткан, 
Жашоо барбы Кудайсыз?.. 
 
Жо-о-о-о-к!.. 
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АСЫЛ РУХ 
 
…А-а-а-ай! 
Асыл –  
РУХ! 
Асыл 
рух!.. 
Асман, 
айдан агып 
КУТ. 
Кудуреттүү КУДАЙЫМ!.. 
КУДАЙЫМДЫ кадыр 
тут, 
Турмуш туусун туруп 
Ут!.. 
Уят, 
намыс, 
калыс  - УК! 
Кайран жаным, 
жалындаптыр 
жанда 
БУК!.. 
 
..Бул 
өмүрүм  улуу 
Кут, 
Улуу кутта 
сулуулук. 
Сулуулукту курутуп. 
Өтпө жаным –  
Тумчугуп!.. 
Кылым, жылдар чуурушуп, 
Өттү, кетти учушуп. 
Ушул жылым жаңырган, 
Жаңыласын жанды бүт!.. 
 
...Асман, айдан –  
агып сүт, 
Бак, береке, 
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ырыс кут!.. 
Куттуктаймын ааламды! 
Кубанышсын адам бүт!.. 
                                          

ӨМҮР БУРКУРАК 
 
Ах, чиркин ай! 
...Өмүр жыты жылгалардан –  
буркурап, 
Күн чыгыштан  күн кыздары –  
кулпунат. 
Суу үстүндө балыктар мас –  
суу сурап, 
Сүт көлүндө сүйүү сүзүп 
чумкумак. 
Сүйөм сени!!! 
Садагасы – өмүрүм!.. 
Сага сүттү эмиземин –  
упчулап... 
 
Туу чокуда сызып барат –  
тулпар ат. 
Турмуш күүсү тулпарымды –  
тумчулап, 
Сен – тулпарсың, 
Мен – шумкармын өмүрүм!..   
Чымырканам чындыгымды –  
чымчылап, 
Чыйыр   жолду мен саламын –  
кымтылап.                                                                         
Кылымдарга  кылым  ырдан –  
сызмалап... 
 
Бах,  чиркин ай! 
...Өмүр  жыты жылгалардан –  
буркурап, 
Бул ааламда алды-артынан –  
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сыйкырлап. 
Эртең кыш да, 
Шамал согот ыркырап. 
Шайтан менен  урушпачы чыркырап!.. 
Эй, аңкыма!..Өмүр жытын жыттайын, 
Чыда жүрөк!.. 
Жүлүн жүдөп зыркырап. 
 

ӨМҮР АҢКЫП 
 
И-и-и-ий! 
Май көл,  
Сүт көл  
көңүлүм балга балкып, 
Көпөлөктөр көктөмдө көктө аңкып. 
Аң-таң аска, 
Асман, жер бирге чалкып, 
Ай, ааламды айланат каймак калкып… 
 
Караңгы түн каткырат –  
Жылдыз атып, 
Жылмаясыз, 
Жылмаясыз жым-жым бакыт!.. 
Балбылдаган пенделерим жатып алып, 
Алаканга алты ааламды алат салып… 
 
Садагалар сапырылып, -  
Толкуп-ташып, 
Таалайларым таңымда –  
Оргуп агып. 
Боркулдаган өмүрдү боорго басып!.. 
Алтын башым аман-эсен жазга жашып, 
Келе жатыр –  
Бирде күлүп,  
Бирде жашып!.. 
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…И-и-и-и-ий!.. 
Май көл, 
Сүт  көл 
Өмүр аңкып!.. 

ОТ МЕНЕН ЧОК 
 
...Ой! 
Ойноп атат ай алдында  
От менен чок, 
Бий бийлешип сан миң жылдыз 
Ойсолоктоп. 
Күн жүрөгү эркелеп –  
Күз чоёктоп, 
Башталды шайтан оюн –  
ойду козгоп. 
Кучакташпа куштар менен 
Жолду тороп, 
КУДАЙГА мен бара албайм 
Койколоктоп... 
 
Кой!.. 
Жүгүрбөйлү алтындан  
Алып топтоп, 
Көктө КУДАЙ өмүрүңдү 
берген кооздоп. 
Берекелүү берешен бейиш кайда?! 
Асман кызы; 
Кээде күлөт –  
Кээде боздоп, 
Эр болсоң?! 
Эрке кызды эми соорот!!! 
 
Эшикте Күз, 
Кыш кучактап шамал согот, 
Кара жерди –  
Кара күчтөр талап-тоноп. 
Калдастаган шайтандардын –  
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шайтандары, 
Шарап жутуп жүрүшөт жерде тойлоп. 
Көкө Теңир! 
Көктө Теңир тиленемин... 
Көп Перини жерге жибер өзүң колдоп. 
 
...Ой! 
Ойноп атат ар алдында 
От менен чок, 
Оо, КУДАЙЫМ оюндардын 
Кереги жок. 
Өмүр бердиң, өлүм бер сулк боюма, 
Болду жетет! 
Жаратканым көңүлүм ток... 
 

МЕН КҮЗМҮН 
 
...Мен, 
Күзмүн! –  
Анын боп-боз топурагы, 
Аткарылбай антың 
Кош!..Кош!.. 
Тоо урады, 
Томсоруп тоолорумдун чокулары. 
Коңур Күз, 
Кызга ичтен кобурады... 
- Неге Сиз сүйө албай 
боз уланды?! 
 
...Өзөктөн өртүм күчөп, от тутанды, 
Өз өмүр өгөйлөтпө ой тумарды!.. 
Өлүм кечип кечээки көк туманды, 
Жалгыздык ай, ай менен көп турабы?! 
Күзүм укчу?..Бере сал,ак шумкарды!.. 
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...Мен, 
Күзмүн! –  
Анын боп-боз топурагы, 
Жо-жо-жок жомоктогу –  
Мөл булагы. 
Кел!..Кел!..Күзүм –  
Өзүң менен бий куралы, 
Балдай таттуу жүзүмдүн и-и-и-и-ий курамы!.. 
 
...Мен, 
Күзмүн көп ойлонбой 
Миң убайды, 
...Өлөрдөй сүйүп алып бир 
КУДАЙДЫ!.. 
 

АР АЛДЫНДА 
 
Ай, балли!.. 
Бул өмүрдү –  
КУДАЙ берген, 
Адам кызык 
Миң өмүр –  
Сурай келген. 
Тирешип –  
Тилдешпечи 
КУДАЙ менен, 
Сен эмес –  
Миң жашабайт 
Умай энем… 
       
  Уай, пенделик!.. 
Ар алдында –  
Ыйлап келем, 
Сен менчелик 
Кар алдында –  
Тоңсоң билем. 
Эх, чиркин ээ?.. 
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«Арамдарга» кейийт белем?.. 
Алдыңарга кызыл гүлдөн –  
Токуйм килем, 
Торколуу той өткөрүп тирүүлүктө. 
Топук кылып баарына жашай берем, 
 
Миң жаш сурап  
Кудайдан –  
«Акмак» белем?.. 
Акты ак деп –  
Кара жанды таптап келем, 
«Акмактарды» 
Арданат «Акмак» десем. 
Арды сатып –  
Жанды багып жашап келген, 
Оо, ЖАРАТКАН кечиргин 
Кулдарыңды… 
Жакшылыкты дайым күтөм 
Жалгыз сенден!.. 
 

КУДАЙ БАРДА 
…Асман элем, –  
Ай элем. –  
Агып келем!.. 
Ай, ай!..Аалам алдыңа; 
Отту – жагып, 
Сууну – чачып –  
Төгүп берем. 
Кылымдарды топуракка көмө салып, 
Кыз башыма гүл өстүрүп –  
Нур өстүрүп дайым терем!.. 
 
…Жакут элем –  
Жаркын элем. 
Учуп келем –  
Периштемин сүйлөшкөн –  
КУДАЙ менен!.. 
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Жердин сүтүн сүзүп берген –  
Умай энем. 
Өмүрүмдүн жыл-айларын –  
Санай берем, санай берем!.. 
 
Мен тарыхмын! 
Тарыхты улай келген, 
Рух башатты башкарып –  
Чубай келген!.. 
Өмүр деген атыңдан айланайын!!! 
Өчүп калбас Кудай барда улук эгем… 
 

АДАМДЫН 
 
...Адамдын! 
Жаманы – жок, 
Жакшысы – көп. 
Жакшылыкка каймак-майды дайым сүйкөп, 
Жадырашып бир-бирин өйдө түртөт. 
Жылдыздарга алакандап алып сүйрөп... 
 
Жакыныңа жакшылыкты дайым үйрөт, 
Жан дил назик, жыпардай ал үлпүлдөк. 
Үлгүлөрдү үмүт кылып дайым сүйөт, 
Сүйүнүчтүн сүт көлүн аппак сүттөп... 
 
...Адамдын! 
Жаманы – жок, 
Жакшысы – көп. 
Оо, адамзат бул жарыктан сен билип өт! 
Билбесеңиз –  
билдирбейбиз сизди күчтөп. 
Биз  ырысты ырларда ырас сүйлөп... 
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АДАМДАРДЫН 
 

...Адамдардын! 
Адалы – аз, 
Акмагы – саз. 
Акыйкаттан качып жүрөт жадырап жаз, 
Акынсынып андайда ичтеги наз. 
Кимге айтам назымды ?.. 
Түшүнгөн  аз!.. 
 

Түшүрүп адамдарды кагазга жаз, 
Түтүндөн уулангандыр асманда каз?! 
Түркөйлөр  көп көчөдө, көчөлөөдө, 
Түртүшүп тирүүлүктү тирүүлөр мас... 
 

...Адамдын! 
Актары – аз, 
Акмагы – саз. 
Актыктын дубалдары көпкө турбас, 
Туталанам биздеги кайда мурас?! 
Мурункудан сабак алып турам ырас. 
Ырга жазып жан дилим өчүп калбас!.. 

АК КАР БАСЫП АЛА-ТООМДУН БАШ ЖАГЫН 
 
...Ак кар басып Ала-Тоомдун 
Баш жагын, 
Ак, караны өрттөп зоону 
Жаш жалын. 
Ак нанымдын тузун татып 
мактагын, 
Акыретке аз калды да 
каш кагым. 
Акыйкатты сүйлө!.. 
АДАМ шашпагын!!! 
 
Адалдыктан; 
Адашпагын, 
Качпагын!.. 
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Карт тарыхтын карап жүрөм барагын, 
Кардай аппак каалоосу бар баламын. 
Кара жерди адамзатым баалагын, 
Кармап калып карыянын батасын. 
 

...Баталардан ар күндөрүң 
Агарсын, 
Ак дилиң да, жан дилиң да 
Тазарсын. 
Нурдан бүткөн,  
адамзаттык ак пейил, 
Жер энемди гүлгө ороп 
Жайнатсын. 
Ыйман –  
Ырыс, 
Кут –  
Береке өмүргө. 
Өмүр бою ой-боюңду жыргатсын!.. 

РУХУМ КҮН 
 
Мейкиндикте –  
мемиреген рухум – күн, 
Күлмүңдөгөн күлкүчү го кою түн?.. 
Күбүр-шыбыр шылдыраган өмүрлөр, 
Тунук булак сенден чыгат назик үн. 
 
Чексиздикте –  
Чимирилген рухум – ай, 
Ченеми жок төгүл-ташыл айран-май. 
Шааниси кут берекелүү жылдардай, 
Кылым, 
жылдар бара жатат карматпай. 
 
Сансыздыкта –  
Санааларсыз рухум – бай, 
Балбылдаймын   асмандагы жылдыздай. 
Жашоолордун жашыл шибер майсаңы, 
Майрам  болуп бара жатат  каймактай. 
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ЭТ ДЕГЕНДЕ БЕТ БАРБЫ? 
 
…Эт дегенде – бет барбы? 
Этсиз ачып чоң карды. 
Кара!..Тыйгын алкымды, 
Алкым жутат башыңды… 
 
Байлар байча ашынды, 
Байкуш ташыйт ашыңды. 
Дыр-дың, дыр-дың дүнүйө, 
Дыркыратат мал, жаныңды. 
 
Жан талашкан заманды, 
Нан талашкан заманды. 
Адамдар ай, адамдар! 
Аттап-буттап талашты… 
 
Азыр заман караңгы, 
Арды сатып нан алды. 
Оо, Жараткан КУДАЙЫМ!.. 
Ким ойлосун убайды?.. 
 
Убай тартчу адамды, 
Кудай колдойт турбайбы. 
Теңир менен иши жок, 
Алкым күндө – муң кайгы… 
 
Эт дегенде – бет барбы? 
Этти койчу мындайды. 
Мыл-жың, мыл-жың дүнүйө! 
Мүл-жүйт –  
Мүл-жүйт турбайбы?! 
Кой ай! ...Кудай урбайбы!.. 
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ЖАКШЫЛЫКТАР БАКТЫҢАН 
 
Амансызбы айланайын аткан таң, 
Ооз тийе кет бир сындырым наныман. 
Каймак сүйкөп салып берем жарыктан, 
Калышпайлы күндө чуркап тагдырдан. 
 
Тагдыр калбай ээрчийт сенин артыңан, 
Жылдыз сүйрөйт ал сүйүктүү башынан. 
Башкаларды коё турчу! 
Коё тур!.. 
Таңдар барда балбылда да,  
күйүп жан... 
 
Көкүрөктө буркан-шаркан 
ысык кан, 
Күндөрүмдү кылым басып  
сан миң сан. 
Жаркын жашоо өтүп барат алдыман, 
Кармап калыш жакшылыкты бактыңан. 
 

ЖАКШЫЛАРДАН ЖЕР ААЛАМЫН ТУРГУЗАБЫЗ        
 
...Өлтүрөт баарыбызды –  
куру намыс! 
“Акыйкат”  - деп, баалабай –  
кулду калыс. 
Чындыгымдын чыңырган –  
жолу алыс, 
Дагы кайда?.. 
Каяктарга жулунабыз?.. 
Ай, ай адам жакшыларды унутпаңыз! 
 
Жакшылардан ай, ааламды уютабыз, 
Жанга нурду, нурга нурду куюшабыз. 
А, балким бүткүл дүйнө жерди кайра –  
Жакшылардан тургузабыз... 
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Андыктан, 
Жакшыларды унутпаңыз!.. 
 
Өлтүрөт баарыбызды –  
куру намыс, 
Өлбөчүдөй өмүрдө жулунабыз. 
Өз сапатты адамдык суутпаңыз, 
Кайра баштан бала болуп туулбайбыз. 
Жаркындардан жерим гүлдөп кулпурсаңыз!.. 
Жакшылардан жер ааламын тургузабыз. 

 

ЖАН 
 
Эх чиркин! 
Деңизди –  
Деңиз бети деңгиретип, 
Көөдөндү –  
Көкүрөктү элжиретип. 
Ысык жан ысыгынан  
кышта тоңбойт, 
Тоголонуп тоо-ташты тепкилетип... 
 
Тегеренем жанымды эркелетип, 
Теңир салган боюма бууп, бекитип. 
Бейиштин ачкычы да ошол жаным, 
Берилбейин жамандыкка чоң секирип... 
 
Эх чиркин! 
Чуркабайын чуулдабастан чимирилип, 
Жалгыз жанды кетпесе экен –  
куштар илип. 
Чымын жаның бирде 
ылдый, бирде бийик... 
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РУХТАР РУХ МЕНЕН 
 
...Сүйлөшүп –  
рухтар рух менен, 
Сүт ичкен дилим–  
эң чечен. 
Сүзөмүн деңиз –  
теп-терең, 
Сурайсыз анан  адамзат!.. 
Сулуунун ичи кеп кенен. 
 
...Сүйлөшүп –  
жаным жан менен, 
Жарыктык аткан 
таң экен. 
Жалындап, күйүп 
жылт эткен, 
Жаштыктын руху 
күн бекен?.. 
 
...Сүйлөшүп –  
күнүм күн менен, 
Күлгүн чак оттой 
от деген. 
От болуп, чок болуп өтүшкөн, 
Өмүрдөн далай көп эрен. 
 
...Сүйлөшүп –  
рухтар мен менен... 
 

РУХАНИЯТ 
 
Туп-тунук асмандан жан 
тунуп түшкөн, 
Уп-узун уламышты 
тарат  үчтөн. 
Руханият көп көгүлтүр  
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көлдөн бүткөн, 
Көлгө  чумкуп  
көөдөнүңө сууну бүрккөн. 
 
Мөлтүрөп руханият 
нурун төккөн, 
Суктанат дайым сага  
нурлуу көктөм. 
Сен болбойсуң жанарым 
мага бөтөн, 
Жанарымдын рухтары 
жаздай өткөн. 
 
Жазмыштарым жазылып улуу көктөн, 
Көкө Теңир телмирдим качып өрттөн. 
Мага эмес жарык аалам алсыз бөтөн, 
Алдуулардын аркасынан чуркап өткөн... 
 

АКЫНДЫ ЭЭРЧИП 
 
...Он сегиз миң ааламдан  
жакын  мага, 
Сизди ээрчип кетким келди 
акын ага!.. 
Опурталдуу ойлордун арасында, 
Отурамын ойумду 
катып сага. 
Сен жак бейиш көрүндү 
башкаларга, 
Бир тузумду кемитпей каргаларга. 
 
Каргалар көп капкара адамдарда, 
Карап турган Кудай да жан салаарда. 
Сапырылып санаамдын арасында, 
Сан миң шайтан шыкаалайт караңгыда.  
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...Караңгыда айымдай 
акын ага, 
Ак пейилиң акындык 
ак садага. 
Алтын башың малынбасын 
азаптарга, 
Аз өмүрдүн төрүндө отура гой! 
Ак дилиң агып түшсүн, 
Апакай барактарга... 
 

ӨМҮРДҮН ТОЮНДА 
 
Өз өмүрдүн төрүндө –  
отура гой, 
Өзөн жээги дайыма –  
топурап той. 
Өзөктөн өрт кетпесин деп 
дайыма ой, 
Өзүмчүлдүк өлтүрөт 
өлбөстүр кой!.. 
 
Тоолорду толтуруп тоголоктой, 
Толтура  турмуштарга топозуң сой. 
Бир келген бул өмүрлөр –  
торколуу той, 
Анда эмесе, 
кол көтөрүп кобурап кой!.. 
 
Канча калды кетээрге?.. 
Көп ойлонбой, 
Бул өмүр шырдактагы оймолордой. 
Булбулча сайрап турган торгойлордой, 
Тоо ташта учуп жүргөн жорголордой. 
Жоодура адам бала!.. 
Жоодурачы!..  
Жашоонун жолдорунда көп ойлонбой... 
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УЧ 
 
...Уч кыялым! 
Уччу кылым кыйырында, 
Мен сыйынам –  
ыйыктын ыйыгына. 
Нур толуп тоолорумдун кыйырына, 
Рухум жансын жаркырап –  
атпай журттун сыймыгына. 
 
...Уч сапарым, 
Учуп калгын асманымда, 
Чу, канатым!.. 
Кагылсын кара жердин катмарында, 
Калдастаган зар болуп карааныма. 
Кайра баштан малынам –  
өмүрүмдүн каймагына... 
 
Учагой кыялым!.. 
  

АКМАК 
 
...Абадан – акча жасап –  
адам акмак!.. 
Дагы кайда жулунасың –  
жандалбастап?! 
Жакыныңды; 
Талап, 
Тоноп толбой дүйнөң... 
Дүйнөң түшкүр калжалактап, 
Өз тууганды өзүңө душман санап. 
Э-э-э-эй жашайсың, 
кара жерди канча таптап?.. 
 
...Абадан – акча алып –  
адам акмак!.. 
Акылын –  
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Актайынан арзан сатмак, 
Садагаң болоюнум огун атмак. 
Азыркылар акча үчүн –  
Абдан айгак... 
Турмуш жолу акчасыз –  
иттей тайгак... 
Неге отурам ырымда жалгыз сайрап?! 
Адамдын тең жарымы абдан акмак! 

ОШОЛ ДҮЙНӨГӨ 
 
 Кой!!! 
Өрттөнбө өзөк өрттөнбө! 
Өңгүрөп ыйлап өткөнгө. 
Жел туруп калбас, жел уруп, 
Сел жутуп алган өпкөгө. 
 
     Ой!!! 
Таң калам далай көптөргө, 
Көп ташыйт байлык көк көлгө. 
Көл дайра кайран адамдар! 
Төр издеп кайра мүрзөдө… 
 
    Той!!! 
Той кылып алар көргөзмө, 
Тоюшпай калаар өмүргө. 
Топурап акыр өтөрбүз, 
Барчу бир ошол дүйнөгө… 

ТӨРГӨ НЕГЕ? 
 
Өй замандаш! 
Өйдөсүнүп төргө неге? 
Төр талашып аксакалдан келе-келе. 
Кемчонтойлук, 
 акыл жок, бет жок сенде, 
Сендейлердин айынан, 
Ыйман-ырыс, кут качат куттуу элде… 
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Ой мекендеш! 
Ойлойсуңбу төрдү неге? 
Төрдү издеп каласыңбы көрдө деле, 
Көр менен төрдү бирдей эскертпесе. 
Күнөөгө жык пенделер эки эсе, 
Чыкпай калды адамдар бейиштерге… 
  

СЕН ҮЧҮН АМАН-ЭСЕН 
 
…Сен үчүн –  
Ай-ааламды таптап келем, 
Ай, ай!..  
Аалам айдай тунук аппак экен. 
Өмүр – түшүм, 
Өздүк рухту сакта бекем! 
– Сактап келем, 
Сары майдай турмуш күүсү –  
Абдан терең!.. 
 
…Сен үчүн –  
Жылдыз, жерди бакмак элем, 
Жалп өчпөйүн… 
Жалгыздыгың акмак экен, 
Актап келем, 
Таптап келем… 
Өз өмүрдү, ыйман менен. 
Берекелүү, берешен КУДАЙ деген! 
Жакшылыктын сүт-көлүнө мен жетейин, 
Оо, ЖАРЫКТЫК!.. ЖАРАТКАН аман-эсен!.. 
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 АДАМДЫКТАН ТАНГАНДАРДАН САКТАСЫН КУДАЙ 
 
…Адамсыңбы?! 
 Адам деген ат кандай?.. 
Адалсыңбы?.. 
Адал деген жан кандай?! 
Адал-арам аралашып жаткандай, 
Жаның чыкса –  
Чыркырайсың чыр-чыр этип жөн жатпай… 
Жакырлар көп жакырларды байкабай!!! 
Байлар!..Байлар!..Байлар жүрөт карабай… 
Карайсыңбы?..Карачы –  
Кара жолдо нан таппай,  
Карайлайт го  көз ачпай. 
Ачка-токтон  суу уртай, 
Урап барат адамдыктын белгилери акталбай. 
«Акмак» боло адамдыкты көп танбай, 
Тансаң эгер!..Эгер!.. 
Тар дүйнөңдү алып кетээр өрт каптай. 
Капырай ай капырай!!! 
Же көр албай, жер албай… 
Адамдыкты тангандардан сактасынчы бир  КУДАЙ!! 
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КАЛБАСЫН КӨҢҮЛ 
 
…Уйкусу качкан – түн узун, 
Узартып жашты – күн мурун. 
Мурдагы өмүр –  
Бүт куюн…Бүркүтчө быйыл учамбы? 
Боздогон бороон кыш кыйын, 
Кыйындык кылдан бир тыйын.  
Коколой баштуу жер ыйың, 
Шорголоп агат –  
Шумкар да качат, жок чымын!.. 
Чыркырап жазган бул ырым 
Зыркырайт жүрөк от чырым, 
Чыркырап бүткөн өмүрлөр. 
Өмүр деген көр дүйнөгө көмүлөөр, 
Өмүрдү койчу!.. 
Калбасын такыр көңүлдөр. 
 

ӨЗ МУҢУМДА ӨЗҮМ КАЙНАП 
 
…Кез-кездерде –  
Кезек келсе «акмакмын». 
Акты – ак деп, 
Кара жанды таптапмын… 
Сен дегенде –  
Мен кемемде. 
Кейип туруп, ок чыгарып атмакмын! 
Айтам!..Айтам!.. 
Айда, жерде каймакмын, 
Кайсынысын деги өмүр айтайын?! 
Айтмак түгүл, жолун жолдоп «шайтандын» 
Өз муңумда, өзүм жалгыз кайнапмын!.. 
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КАЛЫС БОЛОЛУ 
 
…Башыңды көтөр!..Көтөр! 
Башкаларга болду жетер –  
Бакырган бакшыларың өтөр-кетер, 
Кемсинтет өмүр деген – өтсөң бекер. 
Бекер жашап –  
Бекер жыргап, жүрсөң эгер. 
Берекелүү өмүр жок өксүк келер! 
 
«Келжелектеп» жүрсөңөр эгер!.. Эгер! 
Керт башыңды кыя чабат. Өлүм – өжөр. 
Көрүңө жеткичекти оо дүнүйө, 
Күнөөлөрдү бирден талдап өлчөп ченээр. 
Чеги жок –  
Ченеми жок аалам дешээр, 
Дегичекти адамдарың өлүп кетээр… 
 
Келди, кетти кең ааламга дагы кимдер?! 
Карышкырча  уулуп жүрөт жүздөп иттер. 
Итче үрүп –  
Итче күлүп неге силер?! 
Кайда калды адамдык касиеттер? 
Калыс болчу адамдар болду жетер! 

КЫРГЫЗ ДЕГЕН 
 
Кыргыз деген! 
“Кыргызчылык” кыла берет чын-чында. 
Калайыгым –  
Кагылайын кыр-сырың бар ырымда. 
Ырастап ал!..Оку, кара бир тыңда! 
Ыйлап, боздоп саптан-сапка мен мында. 
Чырылдаймын –  
Чыркыраймын. 
Чындык издеп эл журтка, 
Жуурулушат кара түскө чындык да. 
Жулуп алып алтын башты курутпа, 
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Кургур жалган!.. Жалган!.. 
Кууса кеткис, чындык барын унутпа!.. 
 
Кыргыз деген! 
“Кыргызчылык” кылып турат турмушта. 
Турмушуң кур, тытынабыз “ит, кушча” 
Бултуйбагын!.. 
Тултуйбагын –  
Туура айтам, ачуу чындык уккула. 
Душман болду “кыргыз деген кыргызга”, 
Бут сындырат бирөө жарым тың чыкса. 
Бутап барам ой түйүнүн миң жылча, 
Жыгылбайын –  
Жыгылбасын ... 
Жөлөнөөрүм жыргалы аз чындыкка. 
Чырылдашып кошо ыйлайт тоо кырка, 
Оо, КУДАЙЫМ!.. 
Ой ылайым –  
Оомат бергин кыргыз деген улутка... 
 

ДҮБҮРТ САЛЫП 
 
...Дүбүрт-дүбүрт! 
Дүңгүрөтүп асман-айдын бетине –  
Чаң чыгарып, чаап өттүм кечинде, 
Чарк-чурк этип чагылгандын эсине. 
Чубалжышып –  
Чуурулушуп... 
“Чуркап барат, безип барат” -  
Кара булут, катчы булут жеткире... 
Дүбүрт-дүбүрт!.. 
Дүйнөң түшкүр батпай калдым деги не?! 
Дүбүрт салып ак тулпарым ай-ааламдын жээгине, 
Жүрөк согуп –  
Жүрөт соолуп... 
Мына!.. Мына!.. чокту басып кып-кызыл ай этиме. 
Келдик-кеттик бул жалгандын несине?! 
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Мындайды кой!.. Андайды кой!.. Өпкө-боорум 
тешилбе! 
Турсаң болду туйлабастан -  
Миң жалынып, жүз жалбарып Теңирге, 
Дүбүрт-дүбүрт! 
Дүрбөлөңчү тулпарым ай, жеткен бейиш жериңе. 
Дүйнөң түгүл, төгүп-чачып беришпе, 
Бекер минип сени анан периште. 
Бирде ашып, бирде калып жетээрби дейм жеңишке?! 
 

КУДАЙГА кайрылып 
 
Өзгө – жалган, өлүм – ак, 
Өздүк жаштан жакут тап. 
Таппай калсам өңгүрөйм, 
Такыр шашат өмүр бат. 
 
Өткөн ишке салабат, 
Өткүр өлбөйт жан кымбат. 
Өтө жакшы болбосом, 
Кайдан мага алтын так?! 
 
Өткөн өмүр – өчкөн от, 
Өчпөсүн эч өздүк ат, 
Жетпес күндү кубалап, 
Жер кыдырам тигип бак. 
 
Өнөрлүүсүң өргө чап, 
Өлсөң шоруң аттиң, каап! 
«Өлө жалкоо болбосок», 
Өсмөкпүз го чынын айт!.. 
 
Өзгө – жалган, өлүм – ак, 
Өзгө өздөй, алтын так. 
Өйдө карайм КУДАЙГА, 
Өзүм дуба тартуулап… 
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КҮНӨӨЛӨРГӨ КӨМҮЛДҮК 
 
«Өлбөйүн» мен «өлбөйүн» -деп өкүрүп! 
Өлбөс жаным «ЖАБРЕИЛДЕН» өтүнүп. 
Карап турат, «Азреил» да «Азреил», 
Кармашпайлы кан, жаштарды төгүшүп…  
 
Жер огунан жылдыздарга чөмүлүп, 
Жетимишке жаным турат бөлүнүп. 
Адам болуу кыйын экен баарынан, 
Калдыкпы дейм!.. Күнөөлөргө көмүлүп… 
 

АЗ ӨМҮРДӨ 
 
Өлөм, өлөм, өлөм дешет көп арсыздар, 
«Өлө бергин» бизде жок го каршылыктар. 
Аз өмүрдүн кадыр-баркын билээр бекен?.. 
Аруулуктун ак башатын булгагандар. 
 
Булгаган көп бул ааламдын жарык жагын, 
«Солдоюшат» сому жоктор, казып багын. 
Тагдырыңдын кыркам дейсиң тамырларын, 
Ажал жетпей өлүмгө сен ашыкпагын. 
 
Ашыктың го, оо дүйнөгө мүшкүл-мүшкүл!.. 
Тозогуң бар ошол жакта түбүң түшкүр. 
Көксөп жеткен бул өмүрдө бирөө артык, 
Көздү ачсаң, ушул жыргал тирүүлүктүр.                     
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АК ДИЛИМ 
...Ак дилим –  
Ак дилим ай, 
аппак алтын!.. 
Аскактап рухум –  
асман, 
Күнгө жакын. 
Көөдөнүм көп-көгүлтүр –  
көлдөй салкын, 
Көкөлөймүн көңүлүм! 
Жакут барчын... 
 
...Ак дилим –  
Ак пейил ай, 
Айдай жаркын. 
Жадырап жакшылыкты – 
жерге чачсын, 
Мончоктогон мөл булактын –  
көзүн ачсын. 
Бал каймактап –  
Майга, сүткө көп чылансын. 
Майрамдан, майрам болуп, 
бул жарыктык. 
Жашап, жайнап, жадырап!.. 
Ай жыргасын!!! 
 

ПЕРИШТЕМ 
 
...Периштем! 
Пенделерге келип сен, 
18 миң ай ааламга жетишкен. 
Жакшылыкты – жакшыларга 
бөлүштүрүп тепетең, 
Жаратканым жарыктыкты жаратыптыр 
абдан кең. 
Оо, Кудурет сенден башка  кимди –  
сүйөм эми мен?.. 
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...Периштем! 
Кудайымдын элчиси ал берилген, 
Көрсөм экен өзүңдөйдү бейиштен. 
Көсөмдөрдү киргизе көр эшиктен, 
Эңсеп жүрөм мен  ушуну бешиктен. 
 
...Периштем! 
Пейилдерди тазартасың  жалгыз сен, 
Акылымды агартасың аппак эң. 
Ай, ааламды нурга бөлөп терметкен, 
Ал Аллах жараткан Периштем! 
 

НУРГА НУР 
 
Нур үстүнө нур төгүлүп –  
көпкөк асман, 
Алдастаба!..Адам жашоо –  
бүтпөс дастан. 
Не истейсиң имерилип –  
өткөн чактан?! 
Күн шооласы чачырайт –  
чыгыш жактан. 
 
...Чыгыш жактан нур сүйкүмдүү –  
сүйүү чачкан, 
Сүттөй аппак аруулук –  
жанга жаккан. 
Жаннаттагы гүлдөрдүн –  
жытын искеп, 
Нур үстүнө нур төгүлүп –  
өмүр кайран... 
 
...Өмүр кайран,  
көңүлдөр аппак айран. 
Ай жарыкта жаркырап –  
жыргал сайран, 
Нур болуп адам бийде –  
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“тайраң-тайраң”. 
Тайбуурадай болсун жашооң –  
күндө майрам!!! 
Кут кылсын нурга нурду –  
Кудай Таалам!.. 
 

БЕРЕШЕН ДҮЙНӨ 
 
Булутка –  
мурдум илинип, 
Жадыра!..Жаша!.. 
Ийгилик!!! 
Булутка –  
Чапан кийгизип, 
Кубанам, күлүп тийишип. 
Булутка –  
Балды ичирип, 
калганын өзүм шимирип. 
Шаттыктан көөдөн жарылат, 
Жакшылыкка киринип. 
Оо, Жараткан ыракмат!.. 
Чөгөлөйм дайым баш ийип... 
 
...Булутка –  
булут ийилип, 
Булбулдар жүрөт ийгилик! 
Буудайдан таттуу ичимдик, 
өлтүрүп кайра тирилтип... 
Ой ажайып!.. 
Перилер бийлеп берилип, 
Берешен дүйнө берешен. 
Акылды алба кемитип!.. 
 

  

 
33 

 



ТОЛБОЙ КЕЛЕТ  
 
Толкунумсуң –  
Тоомсуң!.. 
Зоомсуң –  
Зоболомсуң, 
Сен менин жанарымда!.. 
Азабымсың –  
Тозогумсуң, 
Тоскоол болгон болмуштун жазмышында. 
Толбой келет кемиген кедей жаным, 
Той кылчу сезимдердин паашасына... 
 
...Жазымсың –  
Жайымсың, 
Жаштыгымдын гүл багында!.. 
Күзүмсүң –  
Кышымсың, 
Кылыктанган кыз башыма!.. 
Балкыбай –  
Балбылдабай бул багыма, 
Балдай ширин балы жок. 
Таарынгандай махабатка... 

МЕН ЭМЕС 
  
...Таарынба! 
Жаным, таарынба!.. 
Мен эмес –  
Сенин багыңа, 
Жалынба! 
Жаным, жалынба!.. 
Күйөсүң күлдөй жалынга. 
Күлкүгө күндө магдыра, 
Күтүүлөр көп го башыңда?.. 
Күлүп өт жазган жазмышка, 
Жадыра, жайна –  
Таарынба!.. 
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...Таарынган көптөй тагдырга, 
Талканы өтпөй базарда. 
Баарысы жүрөт мазарда; 
Махабат, байлык –  
Кээ бирөө нааласын айтып Кудайга... 
Калбайлы адам убайга!.. 
Ушул кут, ушул күн барына –  
Жашайлы жаным кубана... 
 
...Таарынба! 
Айым таарынба!.. 
Мен эмес –  
Сендик табылга, 
Карайлап турган караңгы. 
Күн болчу жарык шамыңа, 
Мен эмес –  
Барчу алдына, 
Адашып кетпей ааламдан. 
Түз барчы  күнүм жарыкка, 
Сен дагы нурум,нурумсуң. 
Нур берген башка адамга, 
Аллага шүгүр, шүгүрлүк!!! 
Жактыруу болот баарында. 
 
...Жаным таарынба –  
тагдырга, 
Мен эмес, сендик табылга! 
 

ЖАКШЫЛЫККА 
 
Жакшылыкка-жакшылык, 
Жакут сымак сансыздык. 
Санап –  
ченеп, 
өлчөп биле албайбыз. 
Өмүр өзүң кыла көрчү калыстык... 
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Калыстыкка – калыстык, 
Каймак, майым барчылык. 
Миң төгүлүп –  
чачылып, чардайлычы ээ жаштык?.. 
Жаштык деген жарыктык... 
 
Жарыктыкка – жарыктык, 
Жарык менен жарышып. 
Жыпар аңкып оо  ай-аалам, 
Жык-жыйма бер жакшылык... 
 
Жакшылыктан айландык, 
Жакшыларга байланып. 
Жашап, өтүп кетели, 
Бир кемибей бул өмүрдө майрамдык... 
 

ЫР  ОКУП  БЕРЕМ  
 
...Ырас! 
Ыр окуп берем гүлдөргө, 
Балбылдап жанган күндөргө. 
Күн шоолам таңкы көңүлгө, 
Түн жарып чыккан күндөргө. 
Ырас! Ырас! 
Ыр жакшы ырды сүйгөнгө. 
 
...Ырас! 
Ыр окуп берем дүйнөгө, 
Дүкүлдөп жетсин жүрөкө. 
Жүлүндөн сызып атыр жыт, 
Аңкысын ырдай бөлмөгө. 
Жеткендир ырым көптөргө, 
Сүзүптүр дайра көк көлгө. 
Узартып жашты жаш ырлар, 
Ырыскы берген өмүргө... 
Жашасын ырлар!. Жашасын!.. 
Көкүрөк менен көөдөндө. 
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...Ырас! 
Ыр окуп берем өмүргө, 
Мөндүрдөй жаап төгүлө. 
Мөлтүрөп турган бал булак, 
Ырымсың  ырга бөлөнө. 
Кайрадан баштап төрөлө, 
Ырас!.. 
Ыр окуп берем дүйнөгө... 

АКЫЛ КАЙДА?.. 
 
...Кечирбеймин өзүңдү  
Өмүр жалган, 
Кемчиликтен, кедейликтен 
Көңүл калган. 
“Акча тап” – деп, айланып  
Апаң таңдан, 
“Не жараткан жарыкка өздүк  
Кандан”. 
Ооба, ырас!.. 
Биле бер “кызың наадан” 
Бүт ырысы, байлыгы жазган 
Ырдан. 
Ырсыз мен, 
Мен эмесмин билгин 
Тууган!.. 
 
Ичтим го далай эле 
Дагы уудан, 
Чоң атамдын атасы болгон 
Султан. 
Арбагыңар түшүмдө 
Түртүп турган, 
Акыл издеп казамын 
Далай кумдан. 
Акылдын баары кайда  
Кайда тунган?! 
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ҮЛПҮЛДӨК 
 
Оо-о-о-о үмүт!.. 
Үлпүлдөгөн үлпүлдөк, 
Койдум!..Койдум  өмүрлөр –  
Бир кызыктай күңкүлдөк. 
Күңүрт күндүн күйүтүнө –  
Ким күлмөк –  
Же түңүлмөк?.. 
Өз башына түйшүк түшсө, 
Тынбай адам жүгүрмөк! 
 
Ажал келсе адамзатка –  
Айтаар сөз жок үзүлмөк, 
Атаганат! 
Күнөө толот бир түймөк, 
Көз жумаарда –  
Көзүң көрбөй туруп алат –  
Муздай тоңгон дүйнө көк... 
  

РУХ ДҮЙНӨ 
 
...Жарык –  
Жап-жарык, 
Жарыктык!.. 
Караңгыда –  
Карайлаба! 
Калыстык!!!                                              
Кайда азаттык –  
Жакшылык?.. 
Бийик сапат адамдык, 
Адамдыктан танбайлык. 
Рух дүйнөнүн –  
туу чокусун кармайлык! 
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НУР ӨМҮР 
 
...Ай гүл өмүр –  
гүл көңүл!.. 
Көөдөнүмө нур төгүл, 
Көздү ачып-жумганча. 
Шыр-шыр өтөт бул өмүр... 
 
Жыпар жыттуу –  
Бул өмүр, 
Так төбөөңө гүл өстүр. 
Каректердин карасында –  
Мончок-мончок жаш мөлтүр... 
 
...Ай, ай ажайып ал –  
нур өмүр!.. 
Ажалы жок –  
Ак мөндүр, 
–  Жүр – деп койчу?.. 
Периштени сен  көндүр, 

–   Ээ?.. 
– Рух өмүр! 

 
Ошентсин өмүр!.. 

КАЛЫСТЫК 
 
…Ээ, Калыстык! 
Жакшылыкка – жакшылык, 
Жамандыкка – жамандык. 
Оо, Жараткан Кудайым!.. 
Топурактан жаратып, 
Адамдыкка – адамдык; 
Адал –  
Акыл, 
Асыл сапат жана шык, 
Бүт боюна жарашып!.. 
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...Ээ, калыстык! 
Азаттыкка – азаттык, 
Тазалыкка – тазалык. 
Оо, Кудурет Теңирим, 
Күн  шооладан жаратып. 
Мөл булакка айлантып;–  
Ай –  
Асман, 
Аалам нурун  карматып. 
Ай! Ай! Бах чиркин!.. 
Ажайып кооз ажайып! 
Сөзүм жетпейт “кашайып”... 
 
...Ээ, калыстык! 
Жалгыздыкка – жалгыздык, 
Сансыздыкка – сансыздык. 
Оо, Аллахым алп Егем, 
“Сүф” – эттире жан салып. 
Сулк денеден нур жанып, 
Ыйман –  
Ырыс, 
Кут-береке сүт тамып!.. 
 

 ӨМҮРДҮН 
 
…Өмүрдүн; –                
шекер, 
шербет, мейиздерин –  
илип жейбиз!.. 
Көңүлдүн –  
Көп-көгүлтүр, 
көлдөй жерин –  
бийик дейсиз?! 
Ай билбейм!.. 
Билбеймин адам бала, 
 Жашоону дагы канча жиликтейсиз?.. 
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Өлгөндө –  
Өлдүк бүттү тирилбейбиз, 
Өксүп, –  
Ыйлап жалбыракча дирилдейбиз. 
Бул жарыкты жалганың – деп, 
айтчу элек... 
Эми болду жарыгына киришпейсиз. 
                                                        

ДҮР-ДҮР КҮЙҮП АТАТ 
...Жашоону – жашоо утуп –  
кайсаңдатат, 
Кайранды – кайран жутуп –  
жабыркатат. 
Байларды – байлар куруп –  
жаркыратат, 
Жакырды – жакыр тоноп –  
алсыратат. 
Э-э-э-э-э-э-э-э-эй, аттиң!.. 
Дүнүйөм ай, дүнүйөм, 
Дүр-дүр, дүр эттире күйүп атат!!! 
Атаганат!!! 

КИМ? 
...Барыңды – жогуң  жыгып  
алсыратат, 
Өмүрдү – өлүм сызып 
калтыратат. 
Атаганат!.. 
Арыңды – арың чым-чым 
чымчылап, 
чыркыратат –  
чырылдатат. 
 
Жарыкты – жарык чачып  
жаркыратат, 
. . .Жакшыны – жаман  басып 
жабыркатат. 
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Багымды – багым ачып –  
качан эле?.. 
Гүл өстүрүп так төбөмө  
ай жыргатат?.. 

МАҢДАЙ БАГЫ 
 
...Май көл, –  
Сүт көл               
Өмүрүмдүн 
жарык жагы, 
Көп-көгүлтүр –  
көңүлүмдүн 
алтын тагы. 
Оо, Жараткан жакшылык бер ! 
Дагы!.. Дагы!.. 
Ачылсын бир шордуунун                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
маңдай багы!.. 

ЫРЫСТАЙЫМ 
 

…Каймактап, 
Кагылайын асман-айым!.. 
Ай, ай өмүр –  
Атыңдан айланайын, 
Жайкалат –  
жаштык эле  мактанайын. 
Нур үстүнө нур –  
чачырап, 
рух үстүнө рух –  
жаркырап  
Жыргатайын... 
 

Жым-жыртты сүрүп чыгып –  
ырдатайын, 
Ырларымда тунуп калган –  
ырыстайым. 
Ыроологон   
Ырыстайым... 
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АДАМ БОЛУУ КЫЙЫНЫРААК 
 
Ооба! 
…Адам болуу кыйыныраак –  
кыйыныраак, 
Адашсаң бейишиң жок –  
жолдор ыраак. 
Ажалга – ажал гана –  
моюн сунмак, 
Адалга – адал гана –  
жарык чырак. 
Ажал менен  адалдын ортосунда, 
Ажайып адалдыктын суусун уртап. 
Өмүр сүрөт, өмүргө адам суусап... 
 
Ооба!.. 
...Киши болуу кыйыныраак –  
кыйыныраак, 
Киндигине оролуп –  
орой тырмак. 
Кишиликке  - кишилик жасай –  
албай... 
Өткөң-кеткен дооруңда –  
далай урпак. 
 

ҮМҮТ ҮЛПҮЛДӨК 
 
...Үмүт дагы үлпүлдөк   
үмүт экен, 
Эч үмүтсүз үңгүрөйүп  
күйүп кетем. 
Жанымдын жанарынан –  
жыпар аңкып, 
Үмүт берген КУДАЙЫМДАН. 
секет кетем!!! 
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...Сексен түндө тагдырды –  
түптөп бекем, 
Селдей агып жашоону –  
түртүп келем. 
Сансыздыкты жараткан оо Кудурет!.. 
Өзүң барда –  
бал болуп чардайм бекем.. 

ЭМНЕГЕ? 
 
...Эмнеге? 
Элеңдеймин тоом мунарып, 
Мурункудай мулуңдай ой тунарып. 
Турмуштун туусун кармап, –  
Уусун чайкап... 
Жанымдын жашыл багын беш сугарып, 
Оо, Жараткан бир өзүңдөн көп суранып. 
Жашаймын, жашай берем –  
Ойлорго алтын сындуу мен чулганып... 
 
...Эмнеге? 
Ээ-жаа бербей  бир кубанып, 
Өтү, кетти кылым сызып ал убакыт. 
Убарамын дагы качан  каткырам –  
мен жылмайып?! 

 

АНАНАЙЫН 
 
...Ананайын! 
Асмандан карап күн күлөт, 
Аскарым аппак нур сүйөт. 
Сүйлөшүп рухтар рух менен, 
Бах чиркин ай!.. 
Перилер дайым көп күлөт... 
 
...Кагылайын! 
Каралдым жүрөк дүкүлдөп, 
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Калдыркан жайда үлпүлдөп. 
Касиетке – касиет, 
Кастарлап  калыс  түгөлдөп, 
Кас-кас, тай-тай жашоону –  
Жаштыгым жалжал жүгөндөп.... 
 
...Ананайын! 
Алдыңан кетем өмүрлөп, 
Өмүрдүн жашыл өртү көп. 
Көгүлтүр асман, ай-аалам, 
Көөдөндөн келип өзүң өп... 
 

АЛТЫНДАР 
 
Ак дил –  
алтын адамдар, 
Кетсин Сизге саламдар! 
Нур дегенге –  
акым бар. 
Бүткүл аалам шооласын, 
Бүт шимирип алгандар. 
Алты саны амандар!.. 
 
Кээ бирөнө дүйнө тар, 
Тарчылыктан малга зар. 
Асмандагы аппак кар, 
Оокат болбой ээрип кал. 
 
Ак пейил –  
жаркын адамдар, 
Асманга түптүз кадамдар. 
Шилтенип кеткен заман бар, 
Ай  адамдарым. 
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АДАМДАРЫМ 
 
Ай адамдарым –  
ай адамдарым! 
Асман жерди таптап тамандарың, 
Тагдырдан тай талашып –  
Таалайга окшобойбу замандарың. 
 
...Адамдарым ай –  
адамдарым! 
Айга жетти тамандарың, 
Айлуу түндө түшкө кирип жагалдандың. 
Сары майдай сакталсын сабырларың... 
 
Сапырылып калп эле каадаландың, 
Көк жалы көктөмдө тулпарлардын. 
Тушалбайын бир бийик адамдык, 
Асыл, баалуу, алтын, күмүш сапаттарым... 
 
...Ай адамдарым! 
 

ӨМҮРҮМ ӨЙДӨ ТӨМӨН ТӨГҮЛДҮМ 
 
…Өмүрүм! 
Өйдө,төмөн –  
Төгүлдүң!.. 
Төр издеген заманда, 
Көңдөй,көөдөн, 
Көзүмдүн. 
Көлдөй жерин бөлүпмүн, 
Баласына бөрүнүн. 
 
Бөөдө жерде 
Тирүү болуп өлүкмүн, 
Өлбөй туруп. 
Өз көрүмдү көрүпмүн, 
Көктөм –  
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Көл-шал шал… 
Көктөм көл-шал, 
Не болду ай, көрүктүүм?! 
 
…Мен өзүмдү 
Өзгөлөргө бөлүпмүн, 
Бөлтүрүктөр жашай берсин 
Көрүп күн. 
Көрбөй калган оо дүйнөдө адамдар! 
Уктап жатат бүт жамынып кара түн. 
 
Кара түнгө жабынбасын 
Назик үн, 
Назар салып койнулачы 
Айым, күн. 
Айым, күндү мен жамынып жашаймын, 
Жарык болсун оо, ааламда баардык түн!.. 
 

АЛТЫНЧЫ АСМАН 
 
…Алтынчы асман –  
Алтынчы дастан!.. 
Аллахтын күнү 
Кубаныч, 
майрам… 
Арыба! 
Ак таң!.. 
Акыйкат – ак нан, 
Акмактан качсам. 
Акмактар миң сан, 
Саанаадан өлүп, 
Тирилип бул жан. 
Тирүүлүк кандай?! 
Адамзат уксаң?.. 
 
…Өмүрдү утсаң! 
Тарайбы кусаң?.. 

 
47 

 



Кудай деп турсаң, 
Турмушуң жайсаң. 
Жашоо да майрам, 
Адамзат кайран. 
Келдик биз кайдан? 
Барабыз кайра 
Келген бир жайдан… 
Периге айлан, 
Ыйманга байлан. 
Бекерчи болбо! 
Бейиштен айлан!!! 
 
Апакең берген баягы айран, 
Аппатап сүтүн, 
Сүмөлөк, май, нан. 
Май, нанын жедиң!.. 
Алдыңа жайган 
Эми сен секет!.. 
Адамга айлан. 
Садагаң кеткир келген жок айдан, 
Ай, ай өмүр!..Кыпкызыл майдан… 
Кыянат кылба!.. 
Өмүргө байлан. 
Өмүр ал – асман…Алты – так сан!.. 
 

КҮНДӨР АЙ 
 
Күндөр ай, 
Күндөр! 
Күлмүңдөп учкан 
Кош канат. 
Коштошуп койду 
Коңур күз кетип 
Бош калат. 
Бошобой өмүр 
Өзүнө өзү 
Ой салат, 
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Ой санаттан  
Сапырып сайды  
ыр жазат… 
 
…Ырлар ай, 
Ырлар!.. 
Ырысым,кутум 
уч канат! 
Калемим жазып 
Жадырайт дагы 
Жаз самап. 
Жан-жанар ыйлап, 
Күлүп бир кайра 
Ай карап, 
Айда бар муздак, 
Жашоо жок чиркин 
Ким танат?! 
 
Танбайлы тагдыр 
Тагдыр ай! 
Тайкы кар азап. 
Азапты жеңип, 
Жеңилде жаным 
Жаныңа жаркын 
Нур жамап. 
Күндөр ай, 
Күндөр!.. 
Өттү го дагы бир замат!.. 
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КУДАЙЫМ БАРДА 
 
Кудайым барда, 
Кул болуп өтөм, 
Нур болуп өтөм. 
Карап тур!.. 
Көктөм, 
Көкүрөк өрттөн 
Өксүп бир өткөн, 
Өларман адам 
Мага эмес бөтөн. 
 
Чоочуба көлдөн, 
Көз жашым чөккөн. 
Суу болуп шылдыр, 
Жериме төккөн. 
 
Бал агып чөптөн, 
Тазарып өйдөм. 
Жап-жарык дүйнөм, 
Мен чыгам үйдөн. 
 
Кудайга ыраазымын! 
Миң мерте мүлдөм. 
Кудайым барда, 
Адаммын чөлдөн да өткөн. 
Рухтарым көркөм!.. 
Өлбөймүн өлсөм, 
Анткени, 
Тирүүлүк 
Түбөлүктү төккөн… 
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МЕН ДАСТАН 
 

…Мен, 
Мемиреген –  
Мейкиндик!.. 
мелт-калт эткен, 
Эки дүйнө жары 
Жарк-журк неткен?! 
Чексиздикке ченемсиз 
Колум жеткен 
Периштем!.. 
Периштелер пендеге 
Келип – кеткен. 
Жаным бар. 
Жакшылыкка жаннаттын 
Жарыгым 
Жетип-жеткен… 
 

Жети катар асмандын 
Гүлүн терген, 
Гүл мененмин 
Мендигим мейкин 
Кеткен. 
Эч нерсе сурабаймын 
Эми сенден, 
Сен дагы сурабачы деги 
Менден, 
Мен асман, 
Жердин 
Ортосуна кезип кетем. 
Эгер Теңир колдосо, 
Буйрук экен. 
 

…Мен, 
Мемиреген –  
Мейкиндик аппак асман!.. 
Асман жердин ортосунда 
Ырым – дастан. 
Кылымдарга калган бир 
Уюп жаткан. 
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КИМДЕРГЕ КУЛМУН? 
 
…Мен, 
Кулмун –  
Кулунуңмун!.. 
Кудайым ай,бир өзүңө. 
Кууратпа, –  
Кудайлатпа бул өмүрдө!.. 
Кумдай гана сапырылат 
Санааларым, 
Сансыздыктан сени издеп 
Ыр көпүрө… 
 
..Нур төгүлө –  
Төбөмдөн, 
Нур төгүлө!.. 
Төрт ааламдын эшигин 
Кел көргүлө!.. 
Көтөрүлүп бийиктен бийктерге, 
Билимге кул болоюн! 
Пул өмүрдө… 
 
Пул өмүргө –  
Өгөйлөткөн адам акчаң жөнүндө, 
Айта кетсем ичтен өлөм өзүнчө. 
Өзүмө да, өзгөгө да айтамын, 
Өргө карай таш ыргытып көрүшсө… 
Бир Кудайдын көзүнчө!.. 
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ӨМҮРДӨ ӨЛБӨЙМҮН 
                                              
...Күндөрүм! 
Күн – төбөмдө, 
Түн – төбөмдө төрт көзүм!.. 
Муң – төрөлбө, 
Шум – төрөлбө өрттөнсүн!.. 
Шайтандарды мен анткени, 
Көп көрдүм. 
Көп көргөндү ичтен жутуп 
Өткөрдүм, 
Өткөн, кеткен урпактарым 
Урпак ай!.. 
Сага жашып, 
Жашым далай төккөнмүн… 
 
Жашый берип –  
азыр башка бөлөкмүн, 
Бөлөктү да, өз катарга жөлөпмүн. 
Жөөттөр жөөлүп, 
Жөө, жылаңач кыдырат. 
Алар менен неге бирге төрөлдүм?! 
 
…Төрөлгөн соң, 
Бир күнү мен өлөөрмүн!.. 
Өлөөр кезде нурга, 
Нурга бөлөндүм. 
Бөлтүрүктөй оо дүйнөгө 
Жетээрде, 
Жер энемди бир кучактап өбөөрмүн… 
Бирок, 
Мен өлбөймүн!.. 
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АСМАН ЖЕРДИН ОРТОСУНДА 
 
…Ай, ай асман! 
Асман, жылдыз 
Сүйгөнүм!.. 
Асман –  
Жердин ортосунда 
Сүйрөлдүм, 
Сүйдүм сенин сексен жолу бетиңен 
Кара жер ай, 
Неге мынча сүйлөндүң?! 
 
…сүйлөндүң да, далай 
жолу күйгөнсүн, 
Жашоо берип мага 
Жакшы үйрөттүң. 
Жаратканым суусун берип 
Мүрөктүн, 
Мен кылымга жаркыраган 
Чүрөкмүн. 
Анан неге итче, күлүп 
Үрмөкмүн?.. 
Алып берсе бирөө жарым 
Жылдыздардын үркөрүн. 
 
Үркөр менен мейкиндикте 
Күймөкмүн, 
Күлүп алып –  
Түйүп алып 
Күйүттөрдүн түрмөгүн, 
Түшүмдөгү үркөрүм! 
Сүйгөнүм, 
Чексиздиктин 
Ченеминде 
Сүйрөлдүм же 
Жел менен жарышканды үйрөндүм… 
 
 

 
54 

 



АЛТЫНЧЫ АСМАН  
                     
...Ал, 
Алтынчы асман – 
Алтынчы дастан!.. 
Аллахкка жаксаң 
Алдыңда; 
май, нан. 
Май, нанын жедиң 
Адамга айлан!!! 
 

...Адамдар кайран! 
Келдик биз кайдан? 
Барабыз кайра – 
Келген бир жайдан, 
Ыйманга байлан! 
Бекерчи болбо! 
Бекерчи болсоң! 
Бейиштен айлан. 
 

Ай, ай өмүр! 
Кып-кызыл майдан, 
Ып-ысык кандан – 
Акпасын ак жан!.. 
Арыба! 
Ак таң, 
Кудайдын күнү 
Күнүгө майрам!.. 
- Ээ?.. 
Садагам! 
 

…Садагам – 
Адам, 
Адамга жаксам, 
Теңирге жагам… 
Тегиз ай-аалам!.. 
Перилик кадам, 
Пейилге – 
Ыйман, 
Ырысты салган… 
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…Ал, 
Алтынчы асман – 
Жетинчи так сан… 

АСМАНДА КАР 
 
…Ах! 
Асманда – кар, 
Асманда – бал!.. 
Аскарымды асмандатар 
Адамдар, 
Адалдыкты адашпастан 
тандап ал. 
Таалайымдын таптазасы 
Таңда бар… 
 
Бар дүнүйө кээ бирөөнө 
Дайым тар, 
Тайраңдаба!.. 
Таалайсыздын 
Алды жар. 
Алты күндүк 
Ушул жалган өмүрдө, 
Өлбөчүдөй жашап жүрөт 
Бир көк жал!.. 
 
…Жалына гой Жаратканга 
келсе – ал. 
Алың барда баарын жаса 
Мечит сал!.. 
Менменсинип өтүп кетпей өмүрдөн 
Өмүр менен өбөк болуп 
Өзүң кал!.. 
 
…Калаамда – кар, 
Карасам – бал!.. 
Калчылдашып карап турат бүт 
Терек, тал. 
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Теңир менен тегиз басып 
Теңирлик – ар, 
Арыңды да, жаныңды да 
рухтантсын кар!.. 

ЖАРАТКАНЫМ СЕН ЭКӨӨБҮЗ  
 
Ак! 
Ээ?! 
Акылмандын айтканын  
арга сактап, 
Тап, 
де?! 
Таалайымдын табылгасын 
жанга жаттап. 
“Жаратканым сен экөөбүз сүйлөшөбүз”, 
Барчылыкты бапыратып  
барга баптап, 
Ой, ой койчу өмүрүм!.. 
кайда шашат жандалбастап?.. 
  
Айт, 
де?.. 
Ай, нурунда –  
рухумда бейиш жайнап, 
Асман-жердин ортосу –  
орток- каймак!.. 
Аскарымдын аскасын 
азыр чайнап, 
бир жутайын жакшылыктын 
суусун ууртап. 
Ээ, Жараткан! 
Пенде болдум 
пейилге бейиш байлап!.. 
           Ак, 
            Ээ? 
Акылымдын 
акыйкаттын актап айлап, 
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Ай, ай өмүр!.. 
Өзүмдү Пери шайлап. 
Шаттыгымдан өлөрдөй 
көңүл майлап, 
Сен боло бер! 
Тагдыр ай, абдан тайгак!.. 
Тар жолдо; 
Бирде жыргап, бирде ыйлап. 
 
Биз билген өмүр чиркин 
абдан кымбат, 
Кымбатты кой!.. 
Жашайлы жабыркабай  
ырдап, жыргап! 
  

ЖАН РУХУМ  
 
...Жан – 
Рухум!.. 
Жабыркаба! 
ЖАРАТКАНЫМ 
бар кутум! 
Уп-узун 
Өмүр – дайра, 
Садагасы туу тутум! 
Тумчукканда; 
Туталанып –  
Суу жуттумбу?.. 
Уу жуттум! 
Умай энем!..Энекем! 
Эч нерсе эмес! 
Эми, эми –  
Эми гана мен учтум! 
Ура-а-а-а-а-а-а-а!!!     
Урмат-сыйда 
көлдөн, көккө бир бутум. 
Буйруктун оозго салып упчусун... 
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Унутпасаң! 
ӨМҮР сени 
МЕН УТТУМ, 
 
...Жан –  
Рухум!.. 
Жабыркаба! 
ЖАРАТКАНЫМ 
бар кутум! 
Жашоо сенден 
айланайын 
Ак кушум!!! 
 

МЕН ДАГЫ 
 
Мен! 
...Мен дагы –  
Мен болдум го, 
мөлтүр булак?! 
Булкунбачы, 
буулугуп 
өрткө кулап!.. 
“Кул” эмесмин 
эңгиреп 
Кудайчылап, 
Куу турмушта болот 
ээ?.. 
Өлгөн убак?! 
 
...Убакыттын артынан 
арын чубап, 
Чуркай берем өмүрдө 
тузун чылап. 
Чындыктар жолдо калды 
канча ыйлап?.. 
Ыйманы жок кишилер 
киши кыйнап. 
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кыйындыктан кыйшайып 
 кырлар 
сыздап... 
 
Сызылып дүйнө аттиң! 
Мендей ырдап. 
  

ГҮЛГӨ ОКШОГОМ 
 
Э, ботом!.. 
Болоор, 
Болбос –  
 болмушумду жоготом, 
Жоготконду жолдон издеп соороном. 
Толоор, 
Толбос –  
Тоодой сүйүү болбосоң... 
Өлүп калам,  
жүрөк жакшы сокпосоң, 
Коноор, 
Конбос –  
Бакыт кушум ойлосоң!.. 
Бак түбүндө күн нуруна ороном, 
Соолор, 
Соолбос –  
Сирень гүлгө окшогом. 
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КҮЗ КҮЛҮҢҮЗ 
 

…Күл! 
Күлүңүз –  
Күлмүңдөңүз, 
Коңур – Күз!.. 
…Жүр! 
Жүрүңүз  
Бейиш жактын 
Жолу түз, 
Түп-түз барып КУДАЙЫҢА –  
- Салам, Жүз!.. 
Ыйман, –  
Ырыс. 
Бакыт –  
Таалай, 
Сурай түш!.. 
- Ээ?! 
Эркелерде бүтпөйт иш… 
 
…Үр –  
Үрүңүз булбулдайда 
Үнүңүз, 
Иттер кышта жөн жатпайт да, 
Үмүтсүз. 
Үлгүрөбөй өйдө кара асманга! 
Асман жактан бирөө карайт 
Күйүтсүз, 
Көр тирликке көкүрөктөн 
Күйүппүз. 
Көрөрмүн деп Периштенин Перисин, 
Пери жаным жабыркабай үмүт – ҮЗ!.. 
 

…Ким жашаптыр?.. 
Ки-ши-ле-р-ден үмүтсүз?! 
Үмүттөрдү төркүйүмө үйүппүз, 
Мен жашасам жашап кетем күмөнсүз. 
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Күбөлөргө кирсин алтын, 
Күрмө – Күз. 
Күтпө мени ой тозогум-түрмөңүз, 
Өмүрүмдү ырга ороп түрмөксүз. 
Дагы күзүм мага неге күлмөксүз?.. 
 

ЖАП-ЖАРЫК                  
 

…Оо-о-о-о ажайып! 
Бах чиркин!!! 
Асмандын өзү, –  
Өмүрдүн көзү, 
КУДАЙДЫН сөзү –  
Жапжарык, 
Рахмандын нурун –  
Алдейлеп мурун таптадык. 
– Рухтардын төрү, 
–Адамдын көркү… 
Астофур АЛЛА апкаарып, 
Адашып кетпес –  
Перилик жанды 
Рух танып… 
Өмүрдөн кетпе кур калып?! 
Жүрөктү турсун нур жарып!.. 
 
…Оо-о-о-о ажайып! 
Бах чиркин!!! 
Пайгамбар өңү –  
Нурланган жүзү. 
Жүз эсе күндөн жап-жарык, 
Жаркырап-жанып жаныбыз кетсин акталып. 
–Ак көбүк асман! 
–Ак мамык булут… 
–Ак пейил улут, 
–Ак нурлар тунук сакталып! 
Оголе сулуу жап-жарык, 
Дүнүйө түгөл бүт жарык!.. 
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ЧАРТ-ЧУРТ 
ЖАРК-ЖУРК 

 

...Чарт-чурт! 
Чатак дүйнө – найза-калкан, 
Чайга чаңкап –  
Чайнап мүлдө ашап талкан. 
Чаң чыгарып, –  
Май чыгарып ачык асман. 
Асман-жердин ортосунда; 
...Адам!..Адам!.. 
Адатынча жашап жүрөт 
таштап кадам... 

 
...Жарк-журк! 
Жаркылдагым жылдыз-асман, 
Жарыгы жок жоголду –  
сылтып баскан. 
Башка күндө,башка үйдө, башка дүйнө, 
Түбүң түшкүр! 
Өлүм жалган, –  
Жашоо жалган. 
Баары жалган... 
Бирок, чындык сен барсың да оо, ЖАРАТКАН!!! 
 
...Чарт-чурт! 
Чатак дүйнө – найза-калкан, 
Калбайынчы чаң чыгарып чапкан аттан. 
Атаганат айрыламбы сызган куштан?! 
Куу тирүүлүк тизгиндеп тушап буттан, 
Бул дүйнөнүн жалгандарын бар да уткан!.. 
Балдан жуткан, суудан жуткан... 
 
...Чарт-чурт! 
Жарк-журк!!! 
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КОЙ, ТАШЫБАҢЫЗ 
 
Кой!!! 
Ташыба ташты ташыба! 
Таш – талкан болбос ашыңа?! 
Адатын койбос адамдар –  
От жагат кабак-кашыңа; 
Калп эле мактайт ашыра… 
Таарындым табакташыма. 
 
Ой, жашыба! 
Жашыба жаным жашыба! 
Жашысаң асман жашыйт да… 
Жашоонун нугун калтырба, 
«Жатам деп тынч кабырда…» 
«Атаңдын эле башына» 
Баш-аламан ааламда –  
Алдым, –  
Жуттум –  
Ичтим деген толтура… 
Топук кылгын –  
Барына да жогуна… 
Жок болсо таш ташыбай –  
Койгулачы!..Койгула!.. 
 

АРДАНАМ  
 
Арданам –  
Аарылардай эмгек кыла албасам, 
Алданам –  
Алды-артымды азыр мына карасам. 
Апе-е-е-ей ботом!.. 
Мен өмүргө карыз болуп баратам, 
Бар замандын несин эми талашам? 
Байлык, бийлик, бийиктик –  
Бар жагыңды бапыратып таштасам. 
Ташың-таштай, 
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Чаңың-чаңдай –  
Жериң-жердей болбой барат ээ адам?.. 
Азыр мына мен жакамды карманам. 
 
…Арданам! 
Аруулукту издеп жерди казбасам, 
Капырай де капырай! 
Кара жерди миң сооротуп алдагам. 
Алда шордуу, шорум ай!.. 
Адамдыктан танып кетип калбасаң, 
Адал-арам аралашты кан-жаш агат тамандан. 
…Арданам! 
Ар качан… 
Ар бир күнүм –  
Ар түнүм талдасам!.. 
Тайгак кечүү тагдыр, тагдыр, тагдырлар! 
Неге сенден жалтанам?! 
Жалган – беш күн мен да сенден айланам, 
Ай, КУДАЙ ай!.. 
Ай, ааламда узак жаш бер ЖАРАТКАН!!! 
 

АЙЛАНАМ КЫРГЫЗ-КАЗАКТАН 
 
Хан ТЕҢИРИМ –  
ЖАРАТКАН, 
Айланам –  
Кыргыз-Казактан!!! 
Кажыбас кайран улуу эл, 
Сактасын КУДАЙ азаптан. 
Нурлансын нурлуу «Нур отан», 
Алптарың чыккан алп Чокан. 
Желбирейт улуу байланыш, 
Мухтар, Жамбыл, Чыңгыздан. 
Айланса болот алптардан, 
Сакен, Сабит, Абайдан… 
Кенесары, Манастан, 
Кылымдан сура кылымдан?! 
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Кыргыз-казак бир тууган, 
Тарыхтан сура тарыхтан!.. 
Ууртаган алар бир суудан, 
Бабамдан сура бабамдан!.. 
Эгиз балдар бир энеден туулган, 
Тулпарды таптап жайлоодо. 
Кымыздан ууртап жутушкан, 
Айланам бүркүт кушуңдан. 
Айланам тоо-ташыңдан, 
Агам келсе казактан –  
Апкем келсе Тараздан, 
Ашынам таппай ашынам. 
Алдына коюп ашымдан, 
Казы-карта, майымдан. 
Оо, ЖАРАТКАН!.. ЖАРАТКАН!!! 
Айланам кандаш Казактан, 
Карегимдин агысың –  
Бир тууганым баурсың, 
Бүтпөс дастан ырымсың. 
Ырга бүткөн сырымсың, 
Жүрөк токтоп калгыча –  
Акыретке баргыча, 
Сыйлаарымсың, сыйымсың. 
Сырлар балга жыйылсын, 
Оо, КУДУРЕТ!.. ЫЙЫГЫМ!!! 
Кыргыз-казак сыймыгым!.. 
                                            

АДАМ ЧЫКПАЙ БЕЙИШКЕ 
 
…Кара жаным –  
Кара жердин жээгинде. 
Маңдай багым –  
Неге чөкпөйт мээримге?! 
Кайдан таптым? 
Кайран жолду ТЕҢИРГЕ?! 
Ансыз жаным –  
Ар бир күнгө кейисе. 
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Кайран башым –  
Караларга жеңилбе! 
 
…Кара жаным – 
Кармашат кыш эшикте. 
Менин антым! 
Мекен, элим жериме!.. 
Аткан таңым –  
Арам тамак жедирбе. 
Жабыштырба жин-шайтандын кенине, 
Адал, арам аралашты деги не?..        
Кайда жүрөт?..Жазбай баарын периште?.. 
Күнөө деген чачтан ашат тим эле, 
Калдыбы дейм?!.. Чыкпай адам бейишке!.. 
 

КЫМБАТ ЖАШТЫК 
 
Түн!.. Түн! 
Түңүлтөсүң түйшүк ороп уктатпай. 
Күн... Күн.. 
Күйүттөрдү күрөп-жиреп ууртамай. 
Ким? Ким?.. 
Кийлигишет кирип-чыгып унчукпай. 
Тагдырымды билсе билет, бир КУДАЙ! 
Ташты жешип, талкандадым ун кылбай... 
 
...Муң, муң! 
Мурункудай муунтасың жакалай. 
Үн, үн!.. 
Үндөбөстөн кетти тоону аралай, 
Жаштыгым бар акак, алмаз жакуттай!  
 
Мен, мен! 
Жарыштырам жарык менен калышпай. 
Жашоо калды, жашоо-жашоо кымбаттай. 
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КИШИ КӨӨНҮ БИРДЕ БИЙИК, БИРДЕ ПАС 
 
Киши көөнү - бирде бийик, бирде пас, 
Кедей карды - бүгүн ток да эртең ач. 
Жыргалчылык түбөлүктүү нерсе эмес, 
Жердин теңи-дайым кургак, дайым саз. 
 
Токтоо билбейт, дайымкыдай жалын жаш, 
Тоодой үйүп аруулукту асыл баш. 
Тумчугамын кээ биринин айынан, 
Түз жүрүшпөй бир-бирине бири кас. 
  
Ыймандуулар неге мынча, неге аз?.. 
Ыйлап турсам ээрип кетет асыл таш. 
Акылдуулар, асылдуулар кай жакта? 
«Акмактардын» арасынан дайым кач… 
 

АДАМСЫҢ ДА АДАМСЫҢ 
 
Адамсың!.. 
Адамсың да адамсың –  
Адам болбой, бара жатат кадамың, 
Адал-арам аралашып тамагың. 
Адеп-ахлак укпай анан кулагың – 
«…Адашкансып, акмактанып турасың!» 
Адатынча кара туман ыйманың. 
Адилет сот, адилет сот Кудайың!.. 
 
Адамсың! 
Адамсың да адамсың. 
Атаганат!.. Кайрылбасын канатың, 
Атырылат ансыз сенин кан-жашың – 
Кан-жашыңа жабылбасын жаш-башың! 
Кагылайын ыйман сенин бар-бактың. 
Кара чачтын санап калдым ар агын, 
Капырай ай!.. Капырай –  
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Түкүрүнөт күнү-түнү шайтаның, 
Түштү!..Түштү адам  сенин сапатың… 
Түңүлтпөчү балакетиң  алайын!.. 
 

ПЕНДЕСИҢ 
 
Пендесиң! 
Пендесиң да пендесиң –  
Пендечилик кылыгыңа кимдер гана тең келсин? 
Перилериң кыдырбайт го, жер бетин? 
Жер чимирилип-тегеренип кетпесин! 
Пейилдин ай, карачы!..  
Кап-карарып кеткенин. 
Кара жерди телпең-телпең тепседиң, 
Кан агызып, өмүр кечет кетмениң. 
Кайран адам, эптесин ай эптесин! 
Кара жаның желге  айланып кетпесиң… 
 
Пендесиң! 
Пендесиң да пендесиң – 
Пенде үчүн, шайтан менен бет келдиң- 
Бет келишип, өч алышкан немесиң. 
Беркилериң эмне десе, дей берсин, 
Бербей кетпе?.. Алганыңдын тең-теңин!.. 
Тең-теңине бөлөмүн –деп, жең-меңиң –  
Малыныптыр башың кошо эй, сенин!.. 
«Сени, мени КУДАЙ уруп кетпесин» 
Оо, КУДАЙ ай!..КУДАЙ ай!.. 
Күнү-түнү пенде сени эстесин!.. 
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ӨЛГӨН ДЕШИП, ДЕЙ БЕРГИЛЕ                        
 
...Өпкөм тешик, 
“Өлгөн дешип” –  
Дей бергиле, тирүүмүн да от менен сууну кечип, 
...Денем сезип –  
Дем жок ээрип, досторуң ай кетишет ууну берип?! 
Бекер кейип –  
Безеленем, жардам берди КУДАЙ келип, 
Кең дүйнөмдүн чар тарабы алтын бешик... 
 
...Өпкөм тешик, 
Өтүп кеттик –  
Өмүрүңдүн баардык жагын  кечип, кечип!.. 
Кейип-кепчип –  
Кетмек белем дербиш болуп айга тентип?! 
“Тегиз мендик” –  
Тегерегим керек болсо аалам кеңдик, 
Кээде эзип –  
“Келесоодой баш мээмди ачып, кесип” 
Келме тизип –  
Келсемби дейм күнгө чегип?! 
Чегин билип –  
Чекчейемин, чөгөлөймүн КУДАЙ бийик!.. 
 
...Өпкөм тешик –  
   Өтсөм эшик –  
 Эшип алам,  ызгар кыштын музун жешип, 
Жетөө жетип –  
Желмогуздай жерге калды  “көмүп кетип”, 
Келдик!.. Келдик!.. 
Келгенде да бүт ааламга үрөн себип, 
Сендей доско КУДАЙ жакшы мени берип!!! 
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ТЕҢИР 
…Теңир, 
Теңир!.. 
Тегеренем –  
Ырыс сурап, 
кут сурап. 
Качан болот?! 
Качан болот?.. 
Уччу убак!.. 
Учуп түшүп асманымдан 
Жан кулап, 
Жан кубатым жабыркаба 
Ар убак. 
Ансыз деле көздөрүмдө –  
Жаш турат… 
 

Жашытпачы жалынайын 
Жаш курак! 
Жашыл өмүр, -  
жакшы  көңүл ал –  
Булак. 
Бул өмүргө толгон-токой 
Миң сурак, 
Миң сурактын жообу  
менден 
эх-х-х-х-х, ыраак!.. 
 

…Теңир, 
Теңир!.. 
Телмиремин –  
Ыйман сурап, 
Ыр сурап. 
Бүтпөйт экен жалганыңдан 
ит сынак, 
Бийиктиктен бирөө карайт 
Бир сынап. 
Сызат көз жаш 
Неге турам мен сыздап?..  
Өткүм келбейт өмүрүмдөн 
калп жыргап… 
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ЖАЛЫНДАР ДҮР   
                                
…Жалындар дүр, 
Жан-жанарда, жалганда! 
Жалына жүр, 
Жаратканга, Аллага!.. 
Ал аткени жардам берет Кудайым, 
Жакының жок акыретке барганда… 
 
…Уят барбы –  
Арманыңда, арыңда?.. 
Ар намыста, жаныңда?.. 
Жалын болуп, 
Жалын болуп өрттөнөт!.. 
Билесизби?.. 
Аргасыздан каным да! 
 
Ишенич жок –  
Адамдарга, аалымга, 
Аалым эмес, 
Акынсынган акылга. 
Кантет эми?! 
Кара жерим жашыба! 
Жашоо берген –  
Жамандарга, жакшыга, 
Ырахмат айтчы –  
кара жерим баатырга!.. 
 
…Жалындар дүр, 
Жан-жанарда, жалганда!.. 
Ырахмат айтам: 
Асман, айга, ааламга! 
ПАЙГАМБАРГА, АЛЛАГА!.. 
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ААЛАМ ЖАРЫК МЕНМИН БАЛАҢ 
 
…Абадан да, 
аруулукту издеп барам; 
Асман – ата, 
Жер – энеке Сизге салам!.. 
Сансыздыктын санаасынан эсен-аман, 
Аман-эсен көктөмдөргө көлдөй агам… 
Көлдөй агам, -  
Өлбөй барам чексиз аалам. 
Кара жерде тирлик өтпөйт –  
Сенсиз адам!.. 
Он сегиз миң аалам жарык! 
Менмин балаң… 

АКЫЛ  
…Акыл, 
Акыл!.. 
Акыйкаттын – хан пири! 
Ак, карабы адамдардын жан дили?! 
Акмак болуп өтүп кеткен эместир, 
Ак жолтойлуу жолдоштордун сан миңи… 
 
…Сабыр, 
Сабыр!.. 
Сабыр сындайт ар кимди, 
Сага берген ыйык КУДАЙ бал тилди. 
Сандалбастан, саргайбастан жашайлы, 
Сактап жүрөт ЖАРАТКАНЫМ ал бизди. 
 
Бизге –  
Сабыр, 
Бизге –  
Акыл, ар кирди!.. 
Акыреттик арууланган жан кирди, 
Акындардын акпасынчы кан, жини. 
Ал анткени акындардын баарына, 
Акырындап акыл өзү баш ийди. 
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МАҢДАЙ БАГЫМ 
 
…Жаратканым, 
Жараткансың –  
Жарыкты!.. 
Жарык менен  
Жаркылдаган жанымды, 
Жыпарлайын бир өмүрлүк таңымды. 
Ачып койчу 
Таалайымды, багымды!.. 
 
…Багым кайда? 
Кай тарапка чакырды?! 
Аруулайын –  
Акыреттик арымды, 
Агызайын –  
Аппак эмес канымды. 
Тартуулайын –  
Таразалап намысты, 
Койчу!..Койчу!.. 
Наадандар көп асылчу, 
Таппайсың сен адамдардан асылды.       
 
…Асыл деген, 
Аскар кылат адамды. 
Аскактатып –  
Арууларды, адалды, 
Ажыратып –  
Актар менен караны. 
Алмаштырып –  
Жамандарга жакшыны, 
Болду! Болду!.. 
Асылдарым барсыңбы?! 
Сага байлайм алтын эле башымды, 
Сага арнайм бүт өмүрлүк жашымды… 
 
…Жаратканым, 
Жараткан соң жанымды!.. 
Жараттың да жакшынакай жарымды? 
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Жер кыдырып издей бербей асылды, 
Асыл деген сүйүү окшойт: 
Асман – 
Жерди, баарыңды. 
Бардык адамзаттыңды… 

ӨМҮРДҮ ӨПКҮЛӨП 
 
 Ах, чиркин ай! 
…Айдан жерге Пери түшүп 
кулпунат, 
Кара жерде жашоо, өмүр 
буркурап. 
Булакта суу сүткө айланып 
суюлат, 
Кумдан алтын балдай агып 
куюлат. 
Мөлтүр сезим көккө учуп 
умтулат, 
Жылдыздардын сүтүн эмип 
упчулап… 
 
…Упа булут сезимдерим 
тумчулап, 
Карлыгачтын канатындай 
булкунат. 
Карегимдин ак, карасын 
жулгулап, 
Ак көйнөктүн этек-жеңи 
чуурулат. 
Бир желпинип шамал менен 
шуулдап… 
 
Бах, чиркин ай!.. 
…Айдан жерге Пери түшүп  
кулпунат, 
Сүттөй деңиз сүйүү менен 
куюндап. 

 
75 

 



Жарык аалам  сезим менен 
курулат, 
Жашоо, өмүр аңкып атыр 
буркурап… 
Жаратканым жаппаса экен  
кулпулап. 
Мен өмүрдү өпкүлөйүн  
Сулуулап… 
 

ИЧКИ КАЙРЫЛУУ 
 
Ак кызым ай! 
…Ак көйнөктүн желпилдеп 
этек-жеңи, 
Күн жүрөгү чайпалып 
Келет бери. 
Бештен нуру чачырап 
бермет Пери 
Оо, ажайып мага жагат 
Терметкени!.. 
 
Кызыл жардын жайкалып 
эмендери. 
Бал агызып деңиздин 
Тереңдери, 
Ээрип  барат ак-куулардын 
Эриндери. 
Ал өмүрдү сүртүп, сүйүп 
Берилгени, 
Садагасы, садагам 
Мейли!.. Мейли!.. 
Эркелетип жаткандай 
Теңир мени. 
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Ак кызым ай! 
…Ак көйнөктүн желпилдеп 
этек-жеңи, 
Бах, чиркин ай! 
Учуруп кетет мени, 
Өмүрүм ай, өзүңдү артык сүйөм! 
Ааламга учуруп жалгыз сени. 
 

ӨМҮРДҮН ООЗУНДА МЕН КАЙМАК       
                              
…Бал каймак, 
Борк-борк өмүр казанымда 
Ар кайнап!.. 
Жан өрттөнөт күн учунда 
Тил чайнап, 
Кирпик-кашты булуттарга 
Бир байлап. 
О-о-о-о, садагам шашып барам өзүңө!.. 
Өз өзүмдү өзгөлөргө 
Пир шайлап!.. 
 
…Бир жайнап, 
Тоо – булакка, 
Булак – тоого миң сайрап! 
Учам! Учам!.. 
Периштенин канатына ыр байлап, 
Күндөр – Түнгө, 
Түндөр – Күнгө сыр айтат… 
Жыпар жытын буркуратып 
Гүл айдап… 
 
…Бал каймак, 
Борк-борк өмүр өзөгүмдө 
Өрт кайнап!.. 
Өрттү жутам күлкү менен 
Дил кайрап, 
Адам!..Адам!.. 
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Андайыңда кыл кайрат!.. 
Кайраты жок жашоо жутат 
Бир чайнап. 
Аттиң!.. 
Аттиң!.. 
Оозуңдагы мен каймак!.. 
 

ЖАЛЫН КЕЧИП, ӨМҮР КЕЧИП, ӨРТ КЕЧИП 
 
…Жалын кечип, 
Өмүр кечип –  
Өрт кечип!.. 
Өрткө жашып агып түштү 
Мөлт этип, 
Өлтүрсөң да өлүмүңө 
Көрк берип. 
Көкүрөктө ачылыптыр 
Төрт эшик; 
 
Тозок жанга бирде келип 
Бир кетип, 
Бейиш гүлүн кээде жүрдүм 
Миң терип. 
Канат кагып кара жерден 
Асманга, 
Алып учуп жетелемек 
Ким келип?! 
 
…Күлсөм, күлөт төбөмдөгү 
Күн ээрип, 
Күтүүлөрдүн күүсүн күүлөп 
Түн чертип. 
Түшүнүксүз, түшүнүктүү 
Муң эзип, 
Кетсемби экен Периштени 
Мен ээрчип?.. 
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Эркиндиктен эки желек 
Бир  кесип, 
Кара жерде жүргүм келбейт 
Калп тентип. 
Теңир-Кудай көрүнсөңчү 
Жарк этип?.. 
Эх, жүрөгүм!!! 
Ансыз жүрөт калт этип… 
 
… Жалын кечип, 
Өмүр кечип –  
Өрт кечип!.. 

ТИРҮҮЛҮК 
 
Өмүрдүн өзүн  
өлөрдөй сүйүп өтөрмүн, 
…Өмүр ай, 
Өмүр! 
Өзүмдү өйдө көтөргүн! 
Өлүмдөй доско өпкүлөп 
мээрим төгөрмүн, 
Тирүүлүк мени 
Неликтен, -  
Неге?.. 
Чөгөрдүң?! 
 
Чөгөлөттүң –  
Чөөлөрүңө  өңөрдүң, 
Өң, түшүмдө 
Периштени көрөрмүн. 
Көпөлөктөй жеңил жаным учканда, 
Келип кетет 
Кайра баштан төрөлгүм 
 
Чөгүп, -  
Тынып 
Тынчтык күндү көрөрмүн 
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ӨЗҮМӨ ӨЗҮМ 
 
…Өй!.. 
Өзүмө, -  
Өзүм Кудаймын!.. 
Өзгөнү өлсөм укпаймын, 
Өзөктөн өрттү чубаймын. 
Өзүмөн, -  
Өзүм сураймын… 
 - Кулусуң ээ Кудайдын?.. 
  
…Даны болуп буудайдын, 
Жаны болуп куурайдын. 
Каны оргуп умайдын. 
Көргө жетпей бир күнү, 
Эй, сагада кулайсың!.. 
 
…Өй! 
Өзүмөн, -  
Өзүм куураймын!.. 
Өмүргө –  
Өмүр улайын, 
Өлүмдү күтпөй турайын!.. 
Түбөлүк неге уктаймын? 
Кечирсин мени 
КУДАЙЫМ!.. 

  БААРЫ КЕРЕК 
 
...Керек, 
Керек!.. 
Дос да керек өмүрдө, 
Кас да керек!.. 
Кас душманың көңүлгө   
отту себет, 
Дос урааның төрүңө 
гүлдү себет. 
Экөө бирдей көрүңдө 
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сени жоктоп, 
Жоготкондо  баркыңды акыр  
сезет!.. 
Калп да болсо каткырбай, 
Ыйлап берет!.. 
Досуңду да, 
душманды да –  
сыйла демек!.. 
 

ЖАКШЫЛЫК БЕР ЖАРАТКАН 
 
Арыбаңыз! 
Асман – ата, 
Жер – эне!.. 
Ээнсиреймин –  
Эс- мас, эс-мас 
ээ неге?!  
Не болсо да 
дайра болуп агайын, 
Жашоо барда –  
Жети жылдыз  каректе.  
 
...Каректерге аалам тунуп таң эрте, 
Кара жерим каарыбаңыз кап этпе!.. 
Кара жандын –  
жалындары нан, этте.                                 
Нан, эт жебей өткөн канча ал эсте.    
Эстеримден эскерилбей жан кетсе, 
Жалгыз жаным  жалганыңда жарк этпе!.. 
Жараткандан өмүр-өлүм берилди, 
Өмүрүм жок!.. 
Өмүрүмдөн барк кетсе.  
  
Арыбаңыз! 
Асман – ата, 
Жер – эне!.. 
Жакшылык бер –  
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Теңир менен тең элге!.. 
Ак бата бер, 
Ак пейилдүү пендеге. 
 

МЕН ДАГЫ 
 
Мен! 
...Мен дагы –  
Мен болдум го, 
мөлтүр булак?! 
Булкунбачы, 
буулугуп 
өрткө кулап!.. 
“Кул” эмесмин 
эңгиреп 
Кудайчылап, 
Куу турмушта болот 
ээ?.. 
Өлгөн убак?! 
 
...Убакыттын артынан 
арын чубап, 
Чуркай берем өмүрдө 
тузун чылап. 
Чындыктар жолдо калды 
канча ыйлап?.. 
Ыйманы жок кишилер 
киши кыйнап. 
кыйындыктан кыйшайып 
 кырлар 
сыздап... 
 
Сызылып дүйнө аттиң! 
Мендей ырдап. 
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КҮН ЧЫККАНДА КҮЛӨ ГОЙ 
 
...Арым, 
Арым!.. 
Арсыздарга ала-чапкын, 
Арым менен 
аралышып бороон-чапкын. 
Ар-намысым! –  
Намысым боорго чаптың, 
Ой, шумдук ай!..Шумдук ай!.. 
От го камчың?.. 
 
...Каным, 
Каным!.. 
Калпычыга какшып аксын, 
Акмактарың аңтарышат  асман астын. 
Акыретке ак дүйнөң абдан жакын, 
Жер  ааламдан өчүрбөйлү адам атын. 
 
...Арым, 
Арым!.. 
Арсыздарга канча акың?.. 
Арылбаган айыптардан  адамзатың!.. 
Арууланган алдыңда өмүр менен, 
Күн кучактап күлө гой Перизатым!!! 
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АТА-ЭНЕМЕ ТААЗИМ 
 
…Атам,  
Апам ааламдагы тирегим! 
Ак тилектүү алар 
асыл билемин, 
Жакшылыкты баласына тилеген. 
Алдыңарда алтын башты ийемин!.. 
 
Апам,  
Атам алдымдагы бейишим!.. 
Кайгырсаңар кан жүрөктү тилемин, 
Өзүңөрдү көкөлөтүп асманга –  
Аз калды мына, мына илемин!.. 
 
Кудай берсин балаңардын 
Тилегин, 
Ата-эне кымбат, алтын билемин. 
Өмүр бою өз өзүмө суракты, 
Коюп алып жолдо тилек тиледим… 
 

ГҮЛ ӨМҮРДӨН КОРКПО 
 
..Корком, 
Корком!.. 
Адамдардын ыйынан, 
Ыйдан качат: 
Ыйман, 
Ырыс –  
Ыйык нан!.. 
Ыйык нансыз дир-дир этпейт 
ысык кан, 
Көл-шал, көл-шал 
көздүн жашы сызылган. 
Ысык кансыз кайдан болот 
ысык жан?! 
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...Койчу, 
Койчу!.. 
Коркуп барам ыйыңан, 
Бир Кудайга башты ийип 
сыйынам! 
Гүл өмүрдүн өзүн жыттап  
жыгылам, 
Ууртап, ууртап! 
Жыргалынан, сырынан... 
 
...Корком, 
Корком!.. 
Мен өмүрдө баарынан, 
Кантип өтөм Кудайымдын  
алдынан?! 
Оо, дүйнөгө ээрчип барат 
артыман. 
Тоодой толкун күнөөлөрүм 
жабылган, 
Күнөө жыйба атаганат жашыңан. 
Өөп койчу гүл өмүрдүн башынан!.. 
 

АЙЛАНАЙЫН ӨМҮРДӨН 
 
…Ай, ай! 
Айланайын өмүр –  
Көктөм! 
Ай, жылдызды  
сүткө сүртүп, –  
Сүйүп өпсөм!.. 
Сүйүнүчтөн,  
Күйүнүчтөн.  
Жашын төккөн! 
Ай-ай!.. 
Ай-ай Ай Перимин турагы бар, 
Асман-көктөн, 
Көкөлөп бир бул жарыкта –  
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Жашап өтсөм. 
Гүлистандын турагы да –  
Менин өпкөм!.. 
…Ай, ай! 
Ай айланайын өмүр –  
Көктөм!.. 
Көпөлөктөр көңүлгө нурун 
Сепкен, 
Бал каймактап кара жер сулуу 
Неткен?! 
Мен жашоону үйрөнүп жалгыз 
Сенден, 
Жалгыз башым жарыкта балкып 
Кеткен! 
Жазым!..Жазым!.. 
Жанарым өпчү беттен!.. 
                                      

ТУНУК ӨМҮР ЖАРАТ 
  
Ой!.. 
Туптунук –  
булакта суу ойноп агат!.. 
Толкуп-ташып 
тоолорду бойлоп барат,  
Байчечекей жээгинде чачын тарап –  
жерден көккө өсүүдө 
тип-тик карап... 
Кара жердин оозуна  
каймак тамат, 
Ой-бойумду балкытат –  
Ой бой рахат!.. 
 
Рахаттанып жанар тоо 
жарк-жарк жанат!.. 
Чокусунда шумкар сызып 
аппак канат, 
Этегинде эркелешип эликтерим –  
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Кучакташып кулундарым  
балкып жатат!.. 
Жарыктыктын ушинтип 
таңы атат... 
 
Таңы – атат, 
Күнү – батат, суусу агат!.. 
Адамзатым жанар тоодой 
ӨМҮР жарат!!! 
Сенден мөлт-мөлт,  
мөлтүрөгөн 
көңүл тарап. 
Бүт ааламдын баарына 
жашоо тамат!.. 
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