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АТА-ЖУРТ

Ата ж уртум  ж анга с у ii it ум Х акасьш , 
М ейшш талаа, мелж игсн тоо ж атасы д. 
Ш аар-кы ш так элоктрге ж ууиуп, 
Ж ы м-ж ы м кулуп ы рахатка  батаеыц.

Апрып албайм, кундузгусуи, туикусуи, 
Т егерск бет ш айы р к и з дар кулкусуц, 
Коштон алый эркелетет эркин ж ел,
Пр гкигиттцц энесисид, мулкусуц.

К айда журсом караапы цдаи  кагы лам,
Кун чайкагап  ероонудду сагынам. 
Балдары дды  кечээ озуц учургап,
К утун алгы н бугуи М аскее багьшаи.

Ул ж урогу кед  Москва ы раазы ,
lie ii же уулуиун оссуи баркы, кулачы ,
Сен эр ж етиц оскопудо коз салыи, 
Миекеддей карайт батпай  кубаичы.

К ед олкомдун со ней д кенж е кулуыу,
Мен корбодум сендей ж ерди, сулууну. 
Эрке остурду эркин элдер Союзу,
С ыйлай ж ургуп  Зам ан  деген улууну.
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ЛЕНИН

Тнлгелдеи булуттарды  алм аз меаеи, 
Достош уп тасхтлл ш ам ал икоо келген, 
О ртосулда А зиялы и ш ацкайы п,
А ркаят Саян тоосу асмап челгеи.
К ун нуру арац  конот чокусупа,
К ар ж атат окшоп анлак топусула, 
Толтосунаи тоолордул чы ккал Кны-Суг, 
Бой  таш таЁт Муз децизге, коцш уоупа. 
0 зу л е  котпул ;колдо м ац  дайраны,
Ал эстейт мы нда Гений ж аш агаиы я, 
Кылымдьш  бут акылы н н;ы йлац aju.ui, 
К елечек силерге деп атагалы н.
Ш ахта нчилде ж ангал  бул-бул чы рактм , 
Ж аркы ратты  ж ацы  чы ккан  куп кылып. 
Ж оголбостой С аял тоосу дуйподоп,
Д лын ысмы эч жоголбойт, бир келген. 
Too суусулул тили катпайт суйлогои, 
Л енин элдип ж урогулдо бурдогол.

KYH АЛДЫ НДА

/Каа огупдай ш ы п кокш, 
Атып чы кты к асмапга.
К анат ж айды к ж ы лт коюи, 
М осквадан кайтканда.

Вулут качат туш -туш ка, 
Б ирее атайы  туртконсуп. 
М аарап койдой укм уш ка 
М аш инадан урккеисуп .

Таи, калчу  элек буркутко, 
Ы залансы н  суктаны п.
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Тундук асмаи, уки уш  oj, 
Б удут—ж азды к пыктальш .

Учат улам  тадыбай,
Кун и .аркы райт канталдан. 
Гул го кон гоп аари дай , 
Терезеге чанталам:

Булуттарды н ж ы рты гы наи, 
Ж ор норуног ;каш ы л ырац. 
Орус я;ори ;к аш а  ;какьш, 
Сснип
М'.мши Росснлм!

Мы на Урал барскаидуу, 
А та-и.урттун булчуцу.
А бул и.аш ыл койколгон,
Кец Сибирь алты н тулкулуу.

Х акас жори мага тааиыш , 
Биздиц тоолор, озоидор, 
К елсчекке пшлтоп арыш,
Озум оскон оз ал, ж ер.

Too баш ыиап ж ы ла басып, 
Туц баш багат калтардай .
К уй ж аш ы нат дециздн aiux.ni, 
Ч арчап  буткон алитардай.

Ж омок дсбс муну, досум, 
Ж омок эмес, бул чындык, 
М осквадан тацды  тостум, 
Лбаканда бир тыпдык.
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ЭСКИ Д 0Б О Л 0Р

Эй, доболор! А йткылачы  сырыдды,
Б ул  мурзобу кимди пчпне жымырды? 
А ппак таш тай  сооктор ж атат  чачылып, 
Алп свокторуп ш ибер гана ж аш ы ры п.
Бир ксздери кы лы ч упу, кан  тегуп, 
Кимдерди айдап  А лтай ж акка  еткордуц? 
А ккан ж аш тап  чептор солуп сапсары, 
Ата-баба змио азапты  тартпады!
Ж ору, кузгун  жоо кеткеп  соц талаш ы п, 
Эр тарпьш а каича жилу какады!
Доболорду бирде ж амгы р тебелеп,
Бирде ж аркы п кундуи пуру себелеп, 
К орустопдер отнон кунду жомоктоп, 
А и ти а н  од д у у ,  аиы  611310 зж елсп.

Ж ы лдар отту. Б п з билбегои тараптаи, 
Б аш ка ол келди ш арактаган, канатчан, 
Ilyp  жуздору кайы ц оддуу аиаппак. 
Коздоруп кор, коикок асмаи, кол сыыак. 
Ж аа о гу эмес, бир туугаиды к ыкылас, 
Элпм тосту Росспяны  кучактан.

Л ртта калды  доболор кылыы баскап, 
А ш ып оттук ал доорду муцу таш каи, 
К ымы зга балды кош уп чайкап  ичип, 
Д остуктуп тосту деш ип ырьш даш каы. 
Ошол куп такы р чы кпайт эстеи, баш тан, 
Чоц ата.м орус мепеп ат токуш кан. 
Добелерду бирде ж амгы р тебелеп,
Бирде ж аркы п  купдуп пуру себелеп, 
Корустопдер откен  кунду жомоктоп, 
А йткан болот, айткан  болот эжелеп.

Алтын ханды н ордосун суруп, жоюп,
А лы п калды  достуктуп орус кучу.
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А бакапдып добуш у каТуу UblrUii,
U t k o u  замай болгоыдой коргоп туш у. 
Злим эркин дем ал и и , эрш ш  ырдайт, 
Т алаа ы цкьш  буудайга баш ын ыргайт, 
Мотор упу, ком уз уп у  кош улуи,
К оп деболор кем улуц  а ни а к данга, 
Б ейш ш  куидо эркелен элим ж ыргайт.

БИР1ШЧИ КЛДАМ

У йкудан ж ацы  гана козуи ачкаи,
Урпоиот кичпнекен тыйьш  чычкан.
Ш ьщ этии онесинден секирсем дейт, 
Б утак ка  тэа л;огорку бийш ; чыккап.
Му у ну ж ок, бирок турат азгыры.чык, 
Л йткапдай  бироо: «Секнр, боюн, тутсад!» 
Тобокол, козду ж уум п  боюн таш тай, 
Секирди, дене кетти  учкап  таш тай. 
Ж анчы лы  п ж алп ак  таш ка каларьш да, 
Ж ан  кыйын карм ай калды  бутакты  аттай. 
Онеси аны коруп баш ын чайкайт, 
Б аланьш  али ыгы ж огуи  байкайт, 
Апсайып тиги ол;ор тук  таж абайт, 
Оцолун дагы  кайра бутакка аттайт... 
Секиргни, тыйын чы чкан  секире бер,
Ар ж ацы  кадам  сайы п ж етиле бер.
Мен дагы  ж ердей таяк  зкегом печен, 
М ина азы р ш ыдыр басьш ж уром псин.

Досум бар айы лда мен куткои, 
Сыртынан карасац  j k o h  адам. 
П енили тазады р н ак  суттои, 
0зуичо  ж аралган  мол адам.
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iiiipuonyu к ай ш сы н  тец оолуй, 
Ж ары мы и озупо ыйгарат.
Лр улут адамды тец коруи, 
Согуписа айткаиы  миц наалат. 
Туш уио коп кирип Вьетпам, 
Туйш укто уктабаи  кы йналат.

Эенмде алгачкы  эмгегнм— 
Ж уш кука к и т о п т и  суш аны м , 
Досума баш  нш ш  кслгсмнп, 
Ну банды коргопдой туугапып. 
Налсам мен чы гарма аз ж азьш  
Ал суран жопотот кат ж азып.

lion  болду корбидум,
у бакыт тар 

Ж урогу пачар дейт оорукчал. 
Нанткеидо соо палат н;урогу, 
Ар кпмге четинен таратса ал?! 
Эмесе,
Дос ж онундо баян ушу.
Уялам, аны биз ойлодукну?..

МАХАБАТКА!

Н ыялымда санар чсгсм, 
Наматтуу ат токунун. 
Оиумо o:iум суроо берем, 
М ахабатка кол суп уi г.

С алыш ты руу тапнай  сага, 
Коктон, колдон сурадым. 
Эгер суйуу деиден ичсо, 
Мен курую п, урадьш .
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К и я  жолго сы йгалак тагп, 
Тоого т ак сам , таягт.ш.
Аскам сонспц, пгызган жамг, 
Ш амалды тосуп алдмц.

Тацдай наткан  ысык купдо, 
Таш ып турган булаксыц. 
Чойчок ж окто к о ч у т  болуп, 
Су у ну оолума супасыд.

Алдан та)[нп чаалы ккапда, 
Ал-куч берген—ырысым.
Мен ж аш оодоп адаш канда, 
Ж ол корсоткоп жылдт.шдм!

ЭНЕ ТИЛИМ

К.одс мои
ЛГi.iка мш тдай ип.тбыр угам:
( И м З Д И И  Т11Л Ж 0 ТК01Г КОДОЙ,

Ото уяц».
Г-нроолор карацгы да капы сы пап 
К улакка чанкаи  оцдуу 
Бас.пай турам!
Ж ок,досум, бул созуцду 
К айтары п ал,
Рне тил конгон туурум,
Учкан уям.
Токонго ш ац  киргизген 
Т унук булак,
Ж отолсп сени арты нан 
Агып тургап.
Аты бар миц сап куш тун, 
Т уркуп чоптун,
Айбапат, ж ы гач, ж ылды з
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Ж ана коктуп.
Байлтлгып оно тнлдпп 
Баалап  албай,
Паппасам, сем туугапым,
Ушакка иттуц.
W uua мои 
К м рктаи  ап ш п  
К ыйгаи барам...
К и рк  ;кылы
Оно тнлдо ырдап барам.
<■ Лиалап» упум чы ккап хакас тнлдо 
Мепи ал адам кы лган 
К аптип чапам?!
Кылы.мга колумду ачкаи 
О рус ТИЛИ.

Ал т и л д и п  улуулугуп  
К антип танам?!
Каптсе да эпе тплим 
Алтын булак.
Ж утам ы п ж ата  калы  и 
К ачай капам?!

АЛКОО

А смапдап куп  куйкалайт 
К ургап таддаи.
К ец талаа туурук баскап 
А лакапдай.
А йлапа ж апсы з, капсы з 
Заит.ш басып,
Б ут аалам  дурт доп 
K yiiyn Сараткапдап.
А ккап ж а т  коздоп пы кпайт 
К ургай  тушот,
Ж узуцду ж анган  отио
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К алаткапдай.
Ка расам бут алдымда 
Солуган гул,
Так каты п тамчы  суусуз 
Отобу омур?!
Чолкодо булак тугул 
Чоот да 5кок,
Чок туптуп ф лягамдаи 
Токтум ыолтур,
О тобо!
О то  зам ат  ооругап гул, 
Ж ан кпрпп, н а ш и л  сабак, 
Тирилиптир!
Ооба, меп суу токподум 
Омур токтум,
Тамыры солубасын,
К ерек чоптуп.
Тирилген гулду коруп 
Ойго чумуп,
Согушта болгоп козди 
Элес-теттим:

Ок учуп оцду-солду 
А жал кулчу,
Ржевдо, ж ы л эсобп 
К ырк бирппчп.
К оцуздай ж айн ап  душ ман 
Т анкалары ,
Лгпмде: ор олуму,
Ч абуул тупку.
Коз ачсам госпиталда 
Кап-солум ж ок,
Врачтар ж арааты м ды  
Ж ам ап  бутту.
Когоруп депом муздац, 
Оцуад кагаз,
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К ап жетпойт, байкуш  л.апьш . 
Кантип тутту?!
Оигоидо гулдой солуи 
Параткаида,
Ким ш.'рди мага какм и,
Кандап киши?
VI ним он? Кары идашпы,
Олоц чачтуу?
К уралгаи ак кайм цдай 
Асмаи коздуу,
Оестрабы, о л у м т  
Кпрге басчу?!
Колбосо белорус иу,
К урят бекен?
Л аты ш пы , нопоц бокеп 
Кугу бакчу?
О, туугап! Ким болсоц да 
Кандаш ымсыц,
CaaTTaii эки ж урок 
Кнрдей какчу!

Азыр сен бар бекоиенц 
Ну дуйнодо?
Кар болсоц /Колугабыз 
Кайсы купдо?
Чоц атам  кудайы па сы йипгапдай , 
Мои сага сыйынамьш  
К аида лгурбо!
Доо котип,
Капым ойнонт кэадс туилап, 
Доступна raei; нелтирсо 
Эгер бироо.

Мои азы р эркин »лд(ш 
Л кш ш мг.ш .
К улумуи адамзаттьш
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Лкылыньш.
Ж ы л отун, ;кмла басы и 
Ч ач агарды,
Озуцду корбосом да 
Таты р ырыы.
Капдаш ым, алыссыцбы, ж акы псы цбы, 
Т ируу бол, бантылуу бол,
Ж аш а кылым!

КА РТ ЭМЕН

Лсканыи баш ьшда, асмандып алдында, 
Тамыры тарагаи  таш тарды п карды на, 
в суптур  карагай  кылы мдар солк этпей, 
Бороондор улуса, бой бербей чалдыга, 
Too ыспеи t o o  б о л у п  уюлдаш,
Тоопу кошо ж улбасац  жулупбас.

Адамдар баруудан апкаары п,
К уш тар гаиа коно ал га iг ш ац барып,
Ар ж ы л саими толчцтии ак  кубуи, 
Алып кетот учурун, мактапып.
К арай  турат имей карт аскадап,
Эне си идуу  алы стан  коз салып.
Кээде ойпои чагы лгап  тарсылдап, 
Тобурчагы кубулуп ж апчы лат,
Бош уяныи жундорун сапырып,
Ш амал согот туш -туш тан аркы рап.
Виз дагы ошондой, я;ап досум,
Ч ачтарга а к туш у» ацдоосун,
Кыш келпи, омурго муз тоцуп,
Тособуз 6(1]К)0П ДУ тоцдоосуи.
'Гамырды ;каялы , туз туруп 
Балдарды  уядаи  у чу рун.
Учушсун, коруш еуи ааламды
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бзгергон  ороонду, талаапь!.
Виз болсок солк этней туралы, 
Балдардан  ты пчы ты п саиааиы .

ГРЕК ДОСУМА!

К ападармы п уй ку  кслбсйт, тун узун, 
Каным ойпоп, ж урок тездеп уруусун. 
Алыстагы, азаптагы  грек дос, 
Ы ргы ткапдай  кайгысьш ьш  бнр учун

Ундор угам  буркураган, оптогоп,
Упдор угам  у.мут ж аш ты  коштогон. 
А лыстагы  грек доступ кайгысы,
Бубак болуп чачтары м а токтогоп.

Дуйпо билгсн улуу Гомер жоргесн, 
К аитады го соыи туидун жслесн.
Чснеми ж ок  сага туш коп кайгы иы п.
К ап  ж ы ттаптты  полковниктер желдоти.

Ч ы даш  кыйын, чы пды к ж ерге тапталды, 
Ч ы ккы пчы лар, баш  кессрлер акталды. 
М екеп учун  кан ч а грек атылса,
Мепде да бар ошол октуп тактары .

Болсо гана меиде канат  сермеген,
У чун ж етип бир катарда сен менен, 

■Курмапдарга м урек  суусуп ичирпп, 
Ж ециш  кунун  ураалаш сам  эл мснен.

Б ирок турмуш  /комок змее, турмуш  да, 
0лгон  олду, кай ра  болбойт туруш ка! 
К ары  тары х кубе эмеепп байкасак,
Эрлер 0ЛГ0Н эрегиш те, уруш та.

14



К уреш  кучен бут дуйнегв ж ацырды, 
Тарттырба, дос, пам ы сицды  арыцды. 
Эркиндикти суйгоц тиги Эллада,
А лга уидойт, курош ке деп баарыцды.

Ч ы нды к ж ецет аны  ж ерго ката  албайт, 
Эркиндикти дарга туртуи  аса албайт. 
И ш ен, досум, куц  да чы гат соп учуп, 
Эрди олтурор, элди бутуп ата албайт!

ЭКИ CYHYY

Децпзде сузгоп оцдуу толкун жпроп,
Кош  атчап  тайга аралап  ы рдап келет. 
Токойдо куш тар сайрап  туркуп  тилде, 
Ш уудурум  ат кап талы п  ш оытуротуп, 
С уйуусу эки ж аш ты н ы рбап  келет.
Ак гулдор толкун болуп ж алды  ж абат, 
Эки ж аш  бирде ж ай лап  бирде чабат. 
Ы ж ы лдап  андан-мы ндан аары  уюгу, 
Децизде толкуп унуп  оске салат. 
Ооздугуп чы гарган  аттар  уркуп, 
А згы рган ш ирин чогше токтой калат. 
М ындайда бал таттыбы, кы з таттыбы! 
вбуш уу , ж ал-ж ал  караш , атаганат!
Б у л  мезгил кайра качан  колер акон? 
А йры луу убакты луу болсо дагы,
С уйуулор таш тан  дагы  болсуи беком. 
K uiibiii го мунун сьгрыц к а н п ш  чочс.м?!

А ттар кайдап сезиш мек бул мунотту, 
А ймак гана ж лтм ш ты  нымдуу чопту. 
Узопгу ш ы цгыр этип, аэрлер ооп,
Эр ж игит кымты й карм ан кы зы к опту. 
Эриидер албы рыш ы п оттой ж апы п,
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Лйты лды  ички сырлар, йечеи тарых...
—Сокетим, таш табачы  мспи ж етим,
Ни ж ы ргал ж алгы з мага мы нда калыи?! 
Б и р атты п эки кам ы ш  кулагы ндай, 
Эчкинин эгиз туугаи  улагы идай,
Ж уролу кец  тайгада сайрап  чалын?!

Лида кыз кара кезуи  ж оодуратып, 
Ж ы мы ра ак  койиогуп ш оодуратьш:
—Чыда доит—бир ж ы л калды  буторумо, 
Ч ы н болсо эгер суйууц, кутооруие, 
Б уркуттой  сен турганда мыпда ш ацш ын, 
Но кы лам  ж ору куш ту колдуратып?! 
Л нгы ча ат алды нан чымчык учат... 
Л рты наи ты рм ак ж айы п  капкор  сызат, 
Б уй татп ай  алактагаи  ш ордуу ж анды,
Лл эми м и н а ж етет, тебет, тытат... 
К ы сы лыи турсул согуп кыз ж урегу
— Алда кокуй м акулук  кет,—дейт—узап! 
Коз ачкы ча кош  ооздон тутун булап, 
Т аре эткеп упдои улам  тунун кулак,
Ач тырмак алсыз депге батарыида,
Ж алп  этип куш  да туш ту таш тай  кулап. 
К араш са алые кетпей  сулуу чымчык, 
А лактап карагай да конуп турат.
У яда уч балапап оозун ачат,
К апарсы з. Энееинен ж ем ин сурап.
Сары ооздор окуяны  кайдап  туйсуц,
Бир кундук там агы  учун каыкор куш туп, 
Дуйподон торт м акулук  елуп тынмак. 
М ылтыгьш пйниие илик  ж пгит сырдуу 
Ж ы м м йм п cyiiioii кызьш  кпран койду:
— С.уйгоц п;ар, киг> бир адам дал у т у п д а й , 
Ж аш оо сырып билиеген t o o  куш упдай, 
К упум дук ж ы ргал учуй ланей кетпи, 
М акеатка ж етпей  калуу, кээде утулмай...
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Кечиргип, каалаш ы цча окуп колгип, 
К утомуп, ж уз ж ы л отсуп меп бузулбай! 
Ж оодурап бнрин бири ка ран :иаштар, 
К ош курат ж аш ац  чопко тойгоп аттар, 
Укооно m i,ш  суйуудон кан ат  бутун,
Ж ел мепеп ж ары ш ты  бейм, уйго сапар.

ЭКИ ДАЙРА

К апаттары п  кууш уруп  тоодоп томон,
Тумап ж иреп  талаага сы зган куш тай,
К апчы гайды  ж ацы рты п, дайы ма кором,
К аш ка дайра чу  коёт тизгип тутпай. 
Таш тан-тагака секирип кобуктопот,
К аары н чачы п асканы  болуп келет.
ЭДалып бурккон дайрапы н кы ялы на,
К ара ж ер эрдигипеп коиуп колет.

А дам эмес, айбапдар чочуп  андан,
Аркы ейузго ото албай  эстен танган,
Д айра ш аш ат туздогу курдаш ы на,
Бир кош улуп аксак  деп тизгин ж айгап.
Апын ою: кы лы мдар бирге болуп,
Эки кучту  бир кош уп, капш ы т толуп,
Коз кербегвп ж ерлерге сапар тартып,
Ж айнаса дейт тиричилик бакыт копуп.

М елмилдеп жоош  аккан  тиги дайра,
К уткон ж ок, ж м л а  кирип  саздуу ж айга, 
К амы ш ты  ж апы ра албай  колмо болуп,
Табы лбас бакыт болду бакаларга.
А эми купулдвгоп кай ран  береп,
Тузду ж ары п, тугонбей агат кенен,
Ч ац каган  чол когоруп, Яял * я р  луттщт,

I  У т т т щ  а Ы ш п п *  
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К уш тар ун у  у затат  ы ры  менен.
С аяпдап томоп туш коп чацдуу ш амал, 
К анча ж ы л кум  учуруп, кылды  амал!
К уу тилии соймоцдотун кургакчы лы к, 
Соолтом деп  кы йкы рды : токто, камал! 
Токтоткон ж ок  агымы н кете бсрди,
Улам ж ацы  ды ц ж орге бара берди,
Ал ж еткеп  ж орж аш ары п , булбул тацгаып, 
Ж ацы  омурлор ж аралы п  ж ан а  берди.

Ж ай  буту. Булбулдуп тили катты ,
Ак ш ейш еп к ы ш  ой-тооиу чум коп ж атты . 
К уш тар сы зы п сагынган туш тугуне,
А ла карга кы к чокуп  чуулдагаты.
Б аягы  сазга киргеп  суулар керец, 
К емулуп к ар  алды нда калды  терец. 
Б ар-ж огуп эл да упутуп  ы ц-ж ы цы  жок, 
Ойгонбос уйкусупа киргеп белем!

М ецкуп аткан  дайрадан  кабар алсак: 
Ж ээгип муздар чалы п, м уруту аппак,
А яз ата каары п  чачса дагы 
М узду ж ары и  дагы  эле агат ж айпап. 
Бульдозердой уйлерду ж ээкке сурот, 
Ж ипи келсе бут сайды K an jan  кирет, 
Ж аш оого аньш  дайы м а кереги бар,
Ж аз арты паи ж ай  келерин ж а к т ы  билет.

Айтарым: ж аралган  соц, екум  ескун, 
Т ы нч ж атпа, таапы й  билгип иш тин козун, 
Ж альш ы  бар адамды  токтото албайт,
К ала бербе артында, элдии, кечтуп.

Кол тийген ж ер кулпуруп  гулдеп турсун, 
Колдон келбес нерсе жок, бурдоп турсуп, 
Сен иш тегеи эмгегиц улгу болуп, 
Баш каларды  ш аш ты ры п ундоп турсун.
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ч и л д е  а й ы  женунде л е г е н д а

в суп тур  К ара ж ы гач монмепсигеп, 
Дуйпого л;алгыз озу  келгенсиген, 
Д упуйуп Сутактары туш  тарапка, 
Ж ибербей кундуп пуруп коктоп тийгогг.

Т амы ры  тарап  аиып далай  жерге,
Сорчу экеп  ж ер ш иресин толук, мулдо. 
Ы райсы з бул зордукка аращ чыдап, 
ЬТйлагап далай  бактар тецсиз кунде.

К алдайып К ара ж ы гач турса басып,
К уц тийбей, ж ам гы р ж аабай  кабакты  ачып. 
Миц сапдап майда бадал, туркун  ж ы гач, 
К арацгы да калы ш кан  капы  качы п.

Ошопдо ж аралган  дейт, бир доо-балбап, 
К убаты —асмап ж арган  чагы лгапдап, 
П ейилипнн тазалы гы  алм аздай  мол, 
С аяпдай  эч бир кучно багыпбаган.

К оруптур кан  соргучтуп кы лган  нш ип, 
Эзуупуп, тоцсиздиктип салгап изнн.
— «Ж ыгачтар, созумду уккуп , сапка

тизил!»—
Дсп ай тат—Б ирдик ж ецет, баары п туш уп!

К олупа курал кы лы п к у п  кубаты н, 
С уусупа ш иретиптир мол булактын, 
Ч илде—айып ж араты п ты р ж алы ндаты п,
От мепеп куйкалоого туп уясы п.

Ошопдо дуйне туш уп астый-устун, 
Ж алы пга К ара ж ы гач болуп кукум , 
Ч аты рап  куйуп  ж атты  чайы р сасып, 
Д ум уккан  айлапаны  каптап  тутуп.
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/К алп этип ж ы гылса да ж альш  коштоп, 
Лиы да колдогондор болду бир тон. 
Асылды алдан  Tai i i .n i  баратса да,
Атыш.пт бпнлпк орду, ламы с козгогг.

Чилдо айын чокко салды, отко салды, 
Ч огулуп арам  оплор ортого алды.
Г>ашына кы лы ч такап  турса дагы,
Г>ата ийбей ал  ап  сайыи оттой ж апды.

А кыры тамы ры пан бери ж улуп,
Ж оголду кара  пиет тукум  курут.
Гул ачып миц-сан ж ы гач кайра бурдой, 
А лыстап ы йлуу купдор унутулуп.

Б ут тайга Чилдо айындай алпты  мактайт, 
Ар ж ы гач оз тилипде аты п ж аттайт, 
О ркочтоп озоп толо суулар агып, 
Тайганы н азы р такы р куну  батпайт.

Ошол доо ж аралгап  дейт чагы лгандап, 
К убаты н кокто ж анган  купдон алган, 
П ейилинип тупуктугу  мол булак деп, 
К ылымга ол эсипон кетпей  калган.

ЖАЛГЫЗ ГАНА ОЗУЦ ЭСИМДЕ

К арга туш кон чымчык изинден, 
Калем ойнойт кагаз бетипдс. 
К убаныч сыйбайт ж урокко бутуидой, 
Ж алгы з га на озуц эспмде.

Ы рдасам дсйм бан и т обонун,
Ж олтоо ага севип  элосиц.
Чы гарсам  депм создуп бороонун, 
Суйуу жолтоо озуц билесиц.
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Б илем  азы р н азик  уйкуда, 
Ж атканды рсы ц чачы ц  тогулуп. 
У йкусурап уурттан  ж ы лмайы п, 
К ерген  сайын сулуу корунуп.

К утем, мы на куи  чы гы п алоолоп, 
Ж ерге тегот кум уш  чачпагы н.
К ун пуруна аралаш  мен кирип, 
Ориницен суйгем дейм аппагым.

Т ац  аткапда ж узунду  чаярга,
Б у л ак  болуп зам атта  кубулсам.
Мээ сергитип дено ж аярга,
Сууц болуп устуце куюлсам...

К етсец басып талаага  буралып, 
К еримселиц болоюн аймаган.
Ы рлар  ж азы п  ж уректен  кубанып, 
А бац болсом озун, дем алган.

И ш ке чы ксац меп ээрчип артьщ дан, 
Б ирге ж ы лган  келокец  болоюн. 
Бассащ-турсац, дем алсац, талпы нган, 
С уйуу болуп тууруда коноюп.

ЖАШЫЛ ТАЙГА

Тайга,
Тайга
Ж аш ы л тайга кыйырсыз! 
Баскы м келет,
Ж алгы з аяк  
Ж олдоруцда чы йырсы з. 
Ооба досум,
Men тайганьш  уулумун,
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С ев бактымсыц
Сан миц добуш упге ж ыш .

Сеп менин кубапчы мсы ц 
Ж аш ы л тайга!
Ж олуктум  озуц мепен 

М ина каЁра.

Ж урокте сага арнаган  
С уйуу бутпейт,
Корбосом кусадармы н 
Ж аиы м  тутпейт.
ЗКаркырап аскаларда 
Уюган кар
У чуш ат тоо кы ркалап, 
Б уркуттор  жай,
С ууларын толгон токой 
Коп кок каш ка,
М акташ ат сени чы к деп 
У зак ж аш ка.

К айда барсам
Сеп ж апы м да турасыц.
Сен болдуц го 
Мага ырыс, кулачы м.
К айда ж урсом
Сен ж урокте уясыц!
Тагдыры ма
Дайма коцул бурасьщ. 
Сенин дадкы ц  
Элге берген байлыкта,
Сенин бакты д 
А баканда, тары хта.
Т айгам  сени 
М актай берем,
Б у  дуйнодо, ж ары кта!
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Бактьщ  сения 
Элге кы лгап ишицде. 
Гулде, тайга 
Ш уулдай бер кучунде. 
К айда барсак 
Биз менен сен биргесиц, 
У ктасам да туш умде. 
Ш уулда тайгам  
Кучуцдо!

нешер

Ж арк этип Х антигирдин 
От калеми,
вкум ун  чы гарды  бейм 
Б улуттарга:
—Т ек неш ер!
Ч агы лган  сок тую ктарга?
Б ах  чиркин!
К арап  керсец  кезду  суртуп: 
К елаткандай  талаада 
Миц ж ы лкы  уркуп,
Дабырайт, чац  ую лгуп 
Ношер буркуп!
К ы яры п кы ян  агат 
Ж ы лга-ж ы лга,
К улдурттеп  таш тар  ж еней т 
Таппай  арга.
Эми эле гулдеп  турган

ж аш ы л ш албаа, 
Тапталды  бут алдыцда 
Ы лай-чацга.
У ш ундай алаам атта 
Ж алгы з кулун,
Ч ы йры гы п арац  турат,

23



Тегуп муцуи.
Сагынып энесинин 
Ж ы луу сутун,
Т уш  келди басат илкип, 
Ж ы йнап  кучун.
Б у  кезде эне шордуу 
Аны коргоп,
Ж ем  болгож кары ш кы рга 
Б аласы  учун...
К иш енейт, алсыз уну 
Ж ы лааж ы ндай,
Б и р туруп, бир ж ыгылы п, 
Т акаат кылбай.
Т егулет неш ер менен 
Ы сы к ;каш ы,
Энеке, келсец боло 
А паат кылбай?!
Ал кезде кары ш кы рлар 
У зуп-ж улкуп,
Т алаш ы п, ы ркы раш ы п 
Этти тытып,
Ж аты ш ты  оздерунчо 
«Тойго» ыцкып... 
Ч ы цы ры п кулун барат 
Ы ктоо таппайт,
О шентип,
Н еш орлуу кун 
К ец талааны ,
К улундун, ы нак гуттуп 
Ж ы ты  каптайт...
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ЖЫГАЧТАР ЖвНУНДв БАЛЛАДА

1.

Т айгада бар ж уз турлуу ж ы гач аты,
Ж уз турлуу м упездуу го адам заты . 
Ч ы ты рман токойлор бар бут баспаган, 
М ерген тугул батпаган  чы чкан башы.

Элдер кеп, уруулар  кеп  кантип  айрыйм? 
Айрыйсыц иреццреп, ж е тилинен.
К апы  бир, дендери соо темирдей чыц, 
Ошондо «сибирлик» деп кы лбайм куном.

Токойдо кекту  тиреп кедр турат, 
К артайы п дагы  бирвв ж атат  кулап. 
Чайы ры н чачы ратпай , биреен ж ы кпай , 
Т аза  елум, м езгил буткон келген убак.

Б акты н а ж аш  кочеттун  орун бошоп, 
Б аладай  кунду к ар ай  моюн созот. 
А стыртан ж ы мьщ  к арап  карагайга,
Ак ж уум ал кайы ц  турат кы здарга окшоп.

Ченемсиз папоротниктер ую лгуган,
Арасы мицдеген куш  у я  курган, 
бзунчо  ж аш оосу бар, дуйнвсу бар, 
Чы йпы лдап  балапанды н уну угулган.

К улаган  зор кедрдин ордун басып, 
Ш одурап топ квчвттер есвт ш аш ып, 
М енменсип канча ж ы лы  турса дагы, 
К улады  кун буткон соц, дене ж аш ы п.

Мен етсем мен ордума уулум  турар, 
А рдактуу эл ичинде турмуш  курар, 
Ы рлары м  кедр ецдуу бакы бат бол, 
Армансыз, м аксаты на ж етип  тынар.
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2 .

А ркайып кабы ргасы  таш тан  буткен,
А ска эцкеет булакка аккан  туптен, 
К ачанкы  ж алгы з ая к  кы я  жолду,
Т уура бууп чирик устун  кулап  туш кон.

Д ат баскан кы лы ч ендуу туура ж аткан . 
Булганы п булак кезу  киргил аккан. 
А йлана сазга толущ бут тартылбай, 
А йбапат четтеп  етет алые ж актан .

в м уру  эч пайдасы з етту, кетти,
Б ар  беле, ж е ж ок беле кимдер сезди? 
Мына эми мицдеген курт ж абалактап, 
в зегу н  теш ип кирди, алы п кекти.

Кабыгы кек  ж елелеп  ж аш ы п чы кты, 
Колго албас козу  кары н басып чыкты. 
Устунде елген  айбан тарпы  ж атат,
Адам тугул, айбан да качы п  чы кчу.

К ергоп ж анды н бул жолдон кеону калат, 
К ун да нурун  аяган  сы яктанат. 
Ч ы ркан акка илинген бир тутам  ж ун,
Б ир кезде мал еткенун  эске салат.

К ы я ж ол азы р баш ка чы йыр с алып, 
А йланып ал асканы  етет ж аны п,
Б у  ж ерден  ж ийиркенип булак дагы, 
К етет бейм ез нугунан  тескери агып.

П айдасыз кандай  кы йы н кун  еткеруу, 
Дайынсыз ж аш оодон соц, абзел олуу, 
вм урум  етпесе экен бу дуйнеден, 
К ерексиз чирип  калган  ж ы гач  евдуу.
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О ж уртум ! М енин ж аны м  каламы м да, 
Ж ол болуп твш елсвм дейм таманьщ а!

3.

Ак чачтуу Тасхы л етегу,
Ж аш ы л чер токой этеги,
М агдырап ж айкы  аптапка,
А йлапа ж ы м -ж ы рт кезеги.

—Мен бийик сенден!
—Мен бийик!
К арагай, кедр талаш ты .
К арагат, четин чочулап,
Качы ш ып, кырдан караш ты .

Талаш ы ц менен иш и жок.
Арыз-муцун угар киш и жок.
Ж аш  тегет кечет тымызын,
Б асы пты р устун чоц уступ.

Б укчуйуп  бели ийри есуп,
Кайгыга бою басылып,
Ш оодурап ескон тецине.
С ултана карайт, басынып.

Тасхылдан ш амал соккондо,
Ы ргалат токой шоодурап,
Кирииип ж азгы  ж амгы рга,
К арагат козу ж оодурап.

* * •

У стунде ж уктен  майыш ып,
Козголот арац  ордунан:
«0м уру мпнбей мойнума,
Туш осуц качан  ж опуман?»
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4.

К ак  ж ары лы п  кебуруп,
Ж ээкке ж ай н ап  тегулуп,
Тввдей болгон таш ты  тээп,
Темен агат ерулуп.

Ж елгенинен чуу  чыгып,
Ж ээкти  туртуп  ж улкунуп,
Кымыз болуп бышылып,
А гат тузге умтулуп.

Квбук буркуп кегерген,
М ындай сууну ким кврген!
Пенде кечип  ете албайт,
Кечкендердин кебу елген.

Ж ээкте кы зы л карагай ,
Болгон тура кепурв,
К ерекке бир ж арады  ай,
Адам чубап етуугв.

А рты нан жоо качы рса,
Айбан етет ейузге.
Ж узу  ж ары к  баары га,
Ж уре бербей кем уске.

Окуучум, менин ы рым дал  ошондой, 
К епуре болсо деймин дайра устундв. 
втк ер у п  адамдарды  тиги ейузге, 
Талы бай кы зм ат кылсам н о й , кузунде.
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ТАХПАХТАР1

1. Жигиттин ыры:

А йлана тынч, негедир квцул чегет,
А лты н К азы к тебедвн нурун  тогот.
Ай ж ам алдуу суйгенум чы га калса, 
А рдангандан ж ы лды здар вчвт, олвт.
Мен керемун асм андан  дагы  ж ары к,
К ун баратат ж ай  ж ы лы п, куйуп  ж аны п, 
С уйгенуме дал  быйыл мин; ж ы л  толду, 
К ундей сулуум  чы га кал  кулуп  ж аны п.

2. Кыздын жообу:

Ч атхананы н2-кы лдары н ж аркы раты п, 
А лтын К азы к чачы рап  асман ачык, 
Суйгенумду куткенгв миц ж ы л толду, 
Ж ы лды з болуп ж аны м да турсацчы  аш ы к. 
К ун  чы кканда ж ы лды здар ечуп  калды , 
Ч атхананы н кы лдары  кундей ж анды ,
Миц ж ы л бою кутем ун  суйгенумду,
М иц ж ы л болду кусам ы н, билсецчи алды!

АЙЯН АЙЯН!

Б утту  кепе, усту ж ы л уу  жабылды, 
Ж амгы рыцды , ш ам алы цды  тоотпос.
Ж алгы з гана сен билесиц табымды,

Эшик ж абык, баш каларды  жолотпос. 
А йян, Айян, А йян суйген дос,

Эшик ж абык, баш каларды  жолотпос.

1. Т ахпахтар—куйген , суйуу ы рлары .
2. К ылдуу, м узы калы к элдик аспап.
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М ына, асманда ж ы лды з учуп  баратат, 
К елаткап  го мага ш аш ы п суйгонум,
Т ун  ортосу, табы ш  чы гат, тац  атат,

Сенин унуц  тынчын алды дуйнемун. 
Айян, А йян, А йян суйген ж ар,
Сенин унуц  тынчын алды дуйнемун. 

К ерсе ш ордуум тац  аткы ча калты рап , 
Б аты на албай улагада туруптур.
С уйуу татаал  м ы на уш ундай  калты рак, 
Ж урегум дун сы рын тыцш ап угуптур.

Айян, Айян, А йян суйгон ж ар, 
Ж урегумдун сырын ты цш ап угуптур.

О. К. САГАН ООЛГО!

Ортобуздан ж ел  етнос, 
Экеебуз эгиз киш идей, 
Ж анаш а ескон элдепбиз, 
М амонттун эки тишиндей.

Енисей ж ээгин  бир бойлоп, 
А ттарды чогуу сугарды к. 
Саяндын ж ы луу суусуна, 
Кирипдик, бирге кубапдык.

Gtkoh кун туш тей таралып, 
вм ур л ер  ырга айланды .
Эки элдин эркин акыпы, 
Ы рдайбы з бейппл заманды.

Достуктун ж олу ж ары к жол, 
Корунгон кезго  келечек. 
Калемдега досум Саган-оол, 
Абабыз бир, адат бир, 
Айлыбыз баш ка дебесек!
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БУЛАК

Тынч ж ата  албай ж ер  курсагы на 
Теш ип чы гып ж ары кка моюн созуп, 
Тищ иц сы нат ууртасад  м уздагы на 
Агат булак талаага боюн созуп 
Агат, тынбайт сугары п талаа гулун, 
А гы мына кубултуп  к ал аа  турун, 
А дамдарга ж ы лааж ы н  к ул ку  арнаган  
Т ак  ошондой менин да элге суйуум!

KYTYY

К уцурттук баскан токойдо, 
Ж атам ы н кайгы  тебелеп.
У йкусу качкан  бозойго,
Т ац  атса экен  эртерээк.

А ары лар нектар  куугапсы п, 
Ж ы лды зды  санап  эсептейм.
Кол созсом ж етп ей  тургансы п, 
С уйгенум келбей кетет бейм?

Ж ок, кетпейт, билем кы йы ш кап, 
Келгиче ж ы лды з чогултам. 
Ж азам ы н аты н ж ылды здан, 
Ш ырп десе кутем  добуштан.

ЖАШ АСЫ Н KYH

К арацгы да ж ер  керунбейт карасам  
К ездерум е кее  суртулуп  калгандай . 
Мен тай гада санды рактап  баратам, 
Асман бетин ж и к  чы гары п ж аргандай
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Ж арк  дей тушсо тарам-тарам  чагы лган 
Тамы рга окш ойт темен туш кен  дарактан. 
К ы рка тоолор ошол нурду ж ам ы нган  
Б елунгенсуйт тупсуз асман тараптан. 
К арш ы-терш и к еп  бутактар айкалы п 
Д арбаза окш ойт кооз темир тору бар. 
Ж ам гы р суусу кебейгену байкалып, 
К аптап  акты  ж ы ш  токойду ж олун ал. 
У ш ул туну мен ат минип баратты м 
Улам ж ирен  к ар а  тордой тайганы.
Б у т  ж ы лы ты п капталдары  ал  атты н 
Ж ол издеди таба албастан айланы . 
Тизгинимди бош койдум да мен анда, 
А дам сындуу атк а  мындай кеп айттым: 
Мен оорумун. Бирок издеп сен арга, 
Конор ж ерге ж еткире кер деп айттым. 
Т уш унгендей баш ын ийкеп  алды да,
А т быш кырды таноолорун барбайта. 
Ж ерди ж ы ттап , кадам  ш илтеп алды га 
Токой ж ирен  ж ен ен  кетти ал  кайта.
И з калты ры п ж ерге атты н такасы  
Ж олдун нугун издеп  басты акыры н.
Ж ер тунорет ж е ж ок  ж олдун ж акасы , 
Ч ер тунерот ж узден  аш ы к чакы рым.
А т басканда ар кадам ы н чебердейт 
С апёр еддуу м ина издеп кол сунган. 
К улактары  тикчиет да серецдейт, 
А нтеннадай ун  карм аган  толкундан.
У ш ул туну ж олду табуу кы йы н да,
Б ирок, чы кты  ат аш ууга тецселиц.
А ркы  бетке туш пой белдин кы ры нда 
Токтон турду ж ал-куйругу  сецселин. 
Ж ерге батып терт туягы  ы лайлуу  
К ыймы лдабай турса тери чубурду.
Т унду ж иреп  карацгы луу, тум андуу 
Томен ж актан  иттин уну угулду...
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У рпек ж ундуу К ара куш ум  сагынган 
Б у  сенсицби—келе ж атам  издеп мен.
К ен етпестеп ж ары к  чачы п  чагы лган, 
И тти ошондо коре койдум тик беттен. 
Ж ы лбай  турган бир орундан уш ул ат 
Т аноосунан оор демин чы гарып,
Анын козу К ара куш ка учурап  
Киш инеди салам  айты п кубанып.
Ит ж аласа  ж ы лы й туш ту кош  колум, 
И чим ж ы лы п ж акты рды м  мен анысын. 
Атым, итим —меп силерсиз досторум, 
К умен эле минтип тируу калыш ы м.
Т аап  алы п кедр тубун ардактап  
Ношердо да суу там баган  эч ага,
Тердуу атты н ээрин алды м ж айдактап — 
У ш ул туну кы йналды  го бечара. 
Ж ы лы тууга аны адам ды н отуна 
От тамы зды м езумду езум  ш аш ты рып, 
Мени сактап, мени суйген досума 
К ыла албайм да мы ндан арты к ж акш ы лы к. 
О турам да, уйду эстеймин кулундеп, 
Откон кунден биз кудерду узебуз. 
Кыйы нды кта бизде болбой туцулмок, 
К елечектен дайым таалай  кутебуз. 
Ч ы ны нда эле кун там ы лж ы п ж акы нда 
Тоодон ары  айдайт тундун карааны н.
Бир аз тынын, терин ж ы йды  аты м да, 
Анын нымдуу тизгининен аламын. 
Ч ы м чы ктардан  ж атк а  билген ы рлары н 
Ж ерди ойготкон не бир сонун ыр чы гат, 
К ара куш  да керуп  уй ку  ж ы ргалы н,
Т уш  кергенсуп  кээде коёт кыцш ы лап.
Эй, досторум, отурганда биерде 
Т уш унсецер м ааписине сезумдун,
Мен камчы ны  таш тап  коюп силерге,
Окуйт элем поэмамды езумдун.
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Бирок, силер уктагы ла баары ц да— 
Ж олотпоймун табийгатты н кырсы гы н.
От ж албы рттайт. Ж атат  менип ж аны мда 
К ош  оозунда кош  аж ал  бар мылтыгым. 
Б изди  орогон комурдей тун тайгада 
Ж аалы  к атуу  болсо дагы  канчалы к, 
Б арган  сайын нурга  балкы п айлана, 
К арадгы лы к эрип барат ж алтаны п. 
К албы р болуп карацгы ны н денеси,
А гы ш  тартты  кы зы л чоктун еду  эми. 
Б алапан ы н  ойготту да энеси,
К окке учканга уйроткену ж енеду. 
Чатханга* окш ойт аары ларды н ундеру. 
Те аш ууда карагай га  ж аш ы ны п 
К андай  сонун кийиктердин ж ургону 
Чы йк-чы йк этип  бирин-бири чакы ры п. 
К ыймы л кирген, ж ан  да кирген  тайгага 
Мен да езумдун добуш умду кош омун. 
0 т у к  кийип, к учак  ж айы п  ш аддапа 
Ж аркы раган  ем ур кунун  тосомун!
Кун ж ок болсо к ал ат  эле ж ер  олуп,
А л кайтарды  тун  жоготкон унумду.
0 м у р  алды м езум  кайра торелуп,
А нан  кантип  м актабайы н кунумду!

ЭМЕН

Согуш  кучеп, эрдик иш ти сагынат,
Ж ер  дуцгуреп, баш ка добуш угулбай. 
К ы рк биринчи ж ы лды н каны  агы лат 
К ары ш кы рды н тиш и тийген кулундай.

М урутум ж ок  ж аш  болсом да м айданда 
А ж ал менен арбаш канды н бири элем.

* Ч атхан  — м узы ка аспабы .
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Ржев шаары. Ажал чецгел салганда 
Мени кокус сактап калган бир эмен.

Бек калкалап, бир жеримди кандатпай 
Гранатка тошун тосту ал эмен. 
Кучакташып солдат меиен солдаттай 
—Кошкуп!— дедим майып болгоп ага мен.

—Куч аябай куреш менен урушта 
Ишепичип актап барып мен элдин,
Эсен болсом езубуздун улуста 
Сен жонунде ыр жазамын дегенмин.

Кайра бурдеп жанданганын шактары,
Же жарааты ырбаганын эыендин,
Карайын деп карттанганын тактары 
Алыстагы Абакандан келермин...

Мына келднм: чолок болуп колубуз, 
Окшошуппуз: эмен майып, мен майып. 
Кыпын болду ушул биздин жолугуш, 
Бизде айып жок, согуш, согуш,

сенде айып...

Эч нерсе эмес. гогуга салган жаратты 
Мезгил сыйпап бапестесо ацыгат.
Кокус бороон жыгып кетсе даракты 
Тамыры анын туш таранка жайылат.

Жаш эмен кеп. Сырдуу, терец ой менен 
Майып эмеп карайт экен аларды.
Чачын сылап мен да чолок кол менен 
Карай берем бепгактеги баламды.
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АК ГУЛ

Туз талаада кейиш тартып ак гулум 
Неге мынча шылкыясыц куну-тун?
Кек бетеге сага ийилет так бугун 
Кекурекке сактагансып умутун.

Керимсел да жылуу чыккан дем мелен 
Эркелетет менин аппак гулумду.
Бирок алар созге жооп бербеген 
Ушул гулден умут узуп туцулду.

Ким караса назик жузун жашырат 
Табышмактуу анын минтип турганы.
Же суу барып тамырына азыраак,
Же жетпейби кундун ысык нурлары?

Ак гул мына кврду кепке издеген 
Ырчы аарыны бал жыйнаган, бал ташып, 
Турмуш учун, емур учун иштеген 
Дайым тынбай гулден гулгв чащ тапшп.

Ак гул эми бул аарынын алдында 
взу  урматтап жайды тажы — желегин. 
Аары конуп, аары соруп канды да,
Алып кетти калкка гулдун белегин.

ОТ ЖАНЫНДА

Жол таппайсыц, айла жок, 
Тайга туну карацгы.
Те алыста жайнады от 
Кубандырып адамды.
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Журегундей тайганын 
Желп-желн согот жалыны. 
Токой карайт жан-жагын 
Чулганып тутун-шалыны.

Бутактуу бийик карагай 
Булутка такайт тебесун, 
Кабышнан алтындай 
Саргыч чайыр коросуц.

Токойду белейт саймага 
Папоротник кундв есуп.
От жанында жай гана 
Отурат экее суйлошуп.

Кен издеп бутпей иштерин 
Жер чалгындап келгендир, 
Же бугунун издерин 
Кубалап журген мергендир?

Ал экеенун жанында 
Бирок, мылтык, курек жок. 
Гулдер жатат алдында, 
вздеру да гул окшоп.

Жигит кызга жоодурап 
Жайнатат жоодур квздерун. 
Карагай желге шуудурап, 
Алардын катат свздерун.

Эки жаш ээн токойдо 
Кантип жыргап отурат! 
Шырп этсе дабыш... ошондо 
Кыз кылчаят чочулап.

37



Токойду секин кучактайт 
Кек тутун калкып жайма-жай 
...Кэзде суйуу туз акпайт 
Ийри нуктуу дайрадай...

Жактырат суйуу тайганы, 
Уялчаак тацдай жанга ынак. 
Кубе жок жерде ал дагы 
бцуне чыгып албырат...

КАРАГАЙ

Жалбырак кууп алтывдай 
Токойдо турчуу карагай. 
Кучонуп шамал тийсе да 
Коркомдуу эле аябай. 
Жапжашыл болуп жаралып 
Бутагы алые таралып.
Эми кореец муцаят 
Сулдеру качып, карарып. 
Баягыдай шуудурап 
Эркелебейт тарапып.
Эки чымчык куп бугун 
Паанек кылды думурун. 
Байкал кореец азыр да 
Туркун куш жок башында 
Шацдуу ыры алардын 
Тунек табаар жазыида. 
Кундун ысык убунде 
Азыр,
Эс алалбайсыц тубунде. 
Караганда депецде 
Пайда болот дурулдее. 
Куураган баштын кейни бар 
Талкаланган думурде.

38



Чырмалгандай бардыгы 
Жоргомуштуп жибинде. 
Каргыш елум колбети 
Керунгенсуйт тигипде. 
Качапдыр бир чагылган 
Бир даракка жацылган, 
Жалып улам дуулдап 
Бут токойго жабылган.
Оцой аман калган жок 
Ошол ертко кабылгап. 
Карагайдыи чайыры 
Коз жашындай агылган. 
врт далайга жойлогон 
Тоо-талааны Сойлогон. 
Жолукканды жолунан 
Такыр аяп койбогон.
Согуш сымал врт дагы 
Жалмаганга тойбогон.
А капкара чагылган 
вмур менен ойногон. 
Бутагы квкке созула 
Карагай сыздайт досуна, 
Чагылган тийген квдрге 
Ал болучу кошуна.
Жек коруп вртту-кесирди 
Ойлодум жаш чак кезимди. 
Бир окуя ар качан 
Ээлеп турат эсимди. 
Элестеттим кун-тундвп 
Куйеесун куткон жесирди. 
Согушту каргап боздоду 
Кансырап журвк эзилди. 
Куурагап дарак, майданды 
Эскерткен сымал сезилди. 
Бул эки элес ар качан 
Куйкалап турат сезимди. -
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ХАКАС ЖЕРИН АРАЛАП

Хакас жерин 
Кыдырамып аралап,
Ал женунде сонун ырлар жаралат. 
Ушул жерде досторум коп кыйышпас 
Мекен дацкы алые жакка таралат.

Ээн-эркин жутам салкын абацды 
Тууган жерим!
Сендейди мен табамбы.
Кун батканда ай тогултет жарыгын 
Карацгыда жылдыз айтат саламды.

уиленуу тоюнда

Аккордеон шацшый албай буулугуп 
Кыякчынын тамагына 
Таш калгандаЗ тыгылып.
Эстетин баарын баягы 
Мурдагы анын аялы 
Кийиниптир бир башка кубулуп. 
«Ачуу» деген шаттуу евздер угулуп 
Тунук бокал шацгыр! этин урулуп, 
Кеселерде ичимдиктер мол турат. 
Бошой калса дароо кайра толтурат. 
Аял тердв башка менен олтурат. 
«вбушкуле» деген сездвр башталды 
Пробкалар маара кылат асманды. 
Карыялар ак батасын беришип 
Алкан жатат, бакыт тилеп жаштарды. 
Кыяк уну сыздап барып узулду 
бткендерду кез алдына тушурду. 
Элестетти уйленуунун улнвтун 
Шайыр элди, шампанский, тутунду.
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Тиги аялдын жаныпдагы взу эле 
Тацыркады ецумбу, же тушумбу?
—Кана досум ойно! десе селт этип 
Бардыгына, бардыгына тушунду. 
Ийниндеги боосун чечип кыяктын 
Кацк! эттирип аны долго тушурду. 
«Бакытка» деп куйве бокал сындырат 
Убакыттын жайлыгын айт кыбырап. 
Сынып кеткен кукумдору айнектпн 
Журвгуно толгонсуду шыгырап...
Бир кезекте ал да бокал сындырган— 
Дал ушинтип...
Журвк кетти чымырап.
Ошол кезде бокал менен алардын 
Бактысы да сынган чыгаар шыцгырап. 
Тиктешкенде балбылдаган тигил кез 
«Кет»— дегендей унсуз гана чыцырат. 
«Бактыбызга жолтоо болбо дегепдей 
Эски суйуу эчак буткон ыдырап»
«Деген ецдуу эми гана тездегин 
Келечектин ырыскысын кеспегин» 
Кыякчынын кардай жузу кубарып 
Чыгып кетти кете жаздап куланып: 
«Бучур ачсын келечектин кулуну 
Жолтоо билбей емур турсун уланып».

МЕРГЕНЧИНИН ЫРЫ

Чоц дайра тайга боюн жарып аккан 
Башталган квз мелжиген тоолор жактан. 
Махабат сен тарапка барса болду 
Ушинтип туюктардан ачып жолду,
От болуп эритет да бардык тоцду 
Жок кылат тоскоолдорду онду-солду. 
Бороонду, шамалды да отуп жиреп 
Биздерди зор бакытка бириктирет.
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ГУЛ МАЙРАМЫ

Жалынга боёлгондой бардык талаа 
Батууга жакындайт кун бара-бара. 
Ажайып бир укмуштай сулуулуктан 
Ансайын алыстарга учат санаа.
Ушул кун—июнь айдын биринчиси 
Гулдврдун майрамы ден уккам даана. 
Ушул кун бакыт куну экендигин 
Уккандар билишимче чыгар чанда.
Мен болсо бул майрамдын жону-жайын 
Ак сакал карыядан уккам анда.
Эмесе тыцшап тургун сезду жалпы: 
Талаага тегиз чыгып хакас калкы, 
Кыздарга гулден жасап топу, шуру 
Момундай сонун болгон эски салты. 
Билинчу дал ушундай майрамдарда 
Суктанткан кыздын баркы, гулдун баркы. 
Кубаныч кекуроктв толкун-ташып 
Каткырык комуз уну аралашын,
Жигиттер селкилерге ашык болуп 
Шанар тээп гул аралап колтукташып. 
Элимдин ошол салты тушуп эске 
Талааны араладым кечээ кечке.
Табият кереметин толук сактап 
Аймакты илгертедей жалын каптап, 
Албырып ой-талаалар кун нурунда 
Аз жердей алоолонуп куйо жаздап.
Мен болсо суктанамын ого бетер 
Капкайда,
Кез карашты алые таштап:
Тиктесец жалбырттаган булуттарды 
Койгондой асман-жерди бирге чаптап. 
Турленуп теребелдин кубулганын 
Тубвлук журегумде калдым сактап. 
Тацданып карап келип чепту турдуу
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Мен кврдум унутулгус кооз гулду.
Леи! этип журуп кеткен назик желден 
Тушурду кыз жашындай-шуудурумду. 
Кубанып кутуусузден жолукканга 
Твменку сездерумду айттым ага:
—Бакыттын махабаттын жыттуу гулу 
Уялбай жооп берип койчу мага, 
Муцдуусуц бакыт берер мындай кечте 
Ыйлоого эмне себеп болду сага? 
Байкачы бакыт, кулку кошул-ташыл 
Чегууге укугуц жок сенин азыр. 
Кайгырба мындай кундо эч убакта 
Карасац кек да жашыл, жер да жашыл. 
Сен гулум кабак буркпо башын; салын 
Мен сени секин гана узуп алып, 
Барабыз суйген селким турган уйге 
Анакей терезеси куйвт жарык.
Бакытты сен эквебуз бирге белуп, 
Журебуз ал элестен кубаттанып. 
Экеебуз барган кезде жаш сулуунун 
Аябай кубанаары чексиз, анык 
Ошентип сени гулум тубелуккв 
Журектун толтосуна коём тагын.

чындык сез
* * «I

Токтоосуз козон отун чопо, ташты 
Назик чеп кун нуруна тосот башты. 
Чындык сез тоскоол турсун нечен кабат 
Адамдын журегуно жолду табат.

*  »  *

Капкара тун каптап турат бадалды 
Суу жылт!— атин болсо дагы карацгы...
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Суйуум жанат маяк болуп алдыда 
Алга карай шилтеттирин кадамды.

)» * •
Мейли кундуз 
Же тунундв ойгонуп,
Алыстагы сен женунде ойлонуп.
Теи сенин аймагьщды сагынып 
Жанып-куйуп, самай берет толгонуп.

U * *
Карга канча жургвн менен бакырып 
Унундв жок булбул менен жакындык. 
Котормочу1 Кубуробой суйленуп 
Алгын алгач ошол тилди уйренуп.

*  *

Талаага гулдвр кврк берет,
Бакытты эмгек сулуулайт.
Керктентем деп турмушту,
Квбуреек ичсец винону 
Кересуц далай кыйпоону.

* * »

Тамчылардан булак агат куралып 
Булак анан дайра болот уланып.
Дал ошондой сенин жазган ырьщды 
Тууган элищ тосуп алсын кубанып.

* * •
Хакасымды туптугвл араладым 
Ар бурчунан досторду табаламын. 
Журуп турган канымдай сезилесиц 
Журегумду ал учун чабаламын.
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* * *

Жакшы керуп турасыцбы чатакты 
Андан деле алалбайсьщ атакты. 
Канаттарыц калат бир кун кайрылып 
Досторуцан калганьщда айрылып.

*  *  *

Унутпаймын энекемди, атамды 
Алар учун бир нерсемди катамбы.
Ойго келбейт. Ата-журтту алмашыш 
Мен эмине журегумду оатамбы?

*  *  *

Айдоо абдан чацкап турса нешерду 
Кун чакчыйып, мээ кайнатып кешорду. 
Сенин суйууц дал ошондой ичи тар 
Суйуу сенден качып арац кутулаар.

» * *:

Алгач суйуу!.. Ар кимде бар жараты— 
Айыкпаган терец тура жарасы.
Кеп жыл етту, мен картайдым шемшейин 
Тагыц дале кечеекудей карачы!

* / *  *

Минген атыц дайым тыц, болсо кулук 
Жолду басып етесуц ойнон-кулуп. 
Суйгенуце уйлвнуп емур сурсец 
Сансыз жылдар сезилет бир кунчелук.
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КУПЛЕТТЕР

Жазуучуга

Жаштык курак жылып барат арылап 
Чач агарып, айлар улам жацырат. 
Сакальщдан акыл чыкпайт сылаба 
Акылмандык турмушуцдан алынат.

Ушакчы

Ушакчыны окшоштурам кубеге,
Бири болсо емурге 
Бири болсо зыян кылат килемге. 
Булар балким бприцерге кезигет 
Нафталинди табыш керек тезирээк.

Журегум

Жерпме жаз келгенде екум суруп 
Журегум бакыт ырын ырдайт кулуп. 
0мурдо жолугушса дайым жазга 
Журегум ант бермекчи картайбаска.

Суйуу

Эшикке ыргыткын канжацды 
Жасагыл бут болгон аргацды,
Суйууну жецбейгиц, кармашпа 
Эч нерсе бералбайт жардамды.

Бобектун тили

Баарыцар суйесуцер бала тилин 
Дуйнеде таттуулук жок андан ширин. 
Сезесин; керец болуп калсац дагы- 
Тушунбей жатсац деле создун бирин.
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Бакыт

Бакыт деген жол боюнда ачылып— 
Турган гулге абдан окшош жашыньш. 
Учурунда байкабасац ацдабай 
Таманыцда кала берет басылып.

Эне-атага

Жаш бучур жаз нуруна тосот жузун: 
Кар, ысык албас учун журек ушун— 
Бул кечет залкар дарак болуш учун— 
Бапестеп жумшай кергун. Адам кучуц!

Акьшдар

Айта турган бир сезум бар жакындар, 
Арабызда ушундай бар акындар:
Анык досуц мацдайыцан сыласац 
Ашкан душман кемчилигин сындасац.

Буркут

Сынса дагы кырсык болуп канаты 
Кокту самоо анын дайым адаты.
Кан майдандан колсуз келген жоокердин 
Эч убакта унутулбайт жараты.

Менин колум

Колду каргыш кыркса дагы тунеруп 
Ал жанымда бирге журет тубелук. 
Калган эмес менин колум согушта, 
Карацгыда туш коргопдо ар дайым 
Манчалары чимирилет комузда.
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Куу чирен

Пас кызматта жароокер да женекей 
Алыц сурайт кургаганча комекой. 
Кетерулсе калат сени карабай 
Салам айтсац баш ийкешке жарабай.

Дубалдын жыртыгьгаан

Эки кез тешикке жабышкан 
Шыкаалап карайсыц алыстав?
Аясац, корксоцчу убалдан— 
Жашынбай сыртка чык дубалдан!

бмур

Кырк жашка эми гана чыктым жацы 
Кебейуп бара жатат чачтын агы. 
Омурдуп жартысып да баспаптырмын 
Алдыда ашуулар бар канча дагы.

МЕКЕНГЕ

Кармашта да, эмгекте да, тынчтыкта 
Мекеницди эч убакта унутпа. 
Эне-атадай ыйык баалап ардакта 
Ага суйуу-тоо суусундай тунук да.

Бизден коргун баатырдыкты, кайратты 
Эмгек менен туркун меме жайнатты. 
Жер тубунен кенди казып чыгарын 
Мартендерде болот, чоюн кайнатты.

Ашуулардан ашып еттук канчаны 
Душмандардын чыкты ташы-талканы.
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Улуу Ленин келечекке багыттап 
Колго берди орок менен балканы.

Ырыскынын ачып берип сандыгын 
Эскиликтин талкаладын; калдыгын.
Бир езуце ечпей турган кунубуз 
Арнамакпыз алкыштардын бардыгын.

Тубелукке сен жоготтуц куугумду 
Спутниктей сен учурдуц унумду. 
Акыйкатка, эркипдикке жеткирип 
Орнотконсун; эл жыргаган бул кунду!

АТЧАН АДАМ ТУУРАЛУУ УЛАМЫШ

Буркут учат тоо-токойлоп, талаалап 
Мелмилдеген хакас жерин аралап, 
Минтип учуп жургенуне буркуттун 
Эсептесец нечен кылым саналат.
Канча окуя алп буркуттун эсинде 
Эстегенде журвктерду жаралап.
Карап барат сыр жашырган доцдерду 
Ал тарыхтын барагындай евденду. 
Угалбайбыз буркут уккан муц-зарды 
Квралбайбыз буркут кезу квргонду.

Буркут билет тарыхтарын кыйланып 
Кансыраган хакастардып ыйларын. 
Тартып алчуу басып кирин каракчы 
Эмгекчинин мээнет менен жыйганын. 
Буркут билет жаанын огу ызылдап 
Жаш кырчындын емурлерун кыйганын. 
Буркут билет. Унчукпаган адырлар 
Катып турат канча кылып сырларын. 
Буркут сызып асманында тайганын
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Керген вечен кедейлерин, байларын. 
Уккан нечен жакырланып жакырлар 
Байлар болсо ого бетер байыганын. 
Керген нечен кара таман шордуулар 
Калчылдашып чокойлорун кайыганын. 
Чурпелеру таыак сурап кеберсип 
Мувдуу жузун ачуу жаштар чайыганын.

Аралыкты ченен барат канаты 
Осептешке кимдин жетет сапаты.
Тиктеп келет теменден коз айырбай 
Баарын байкоо шумкарлардын адаты. 
Сары талаа, уудан сээп салгансып 
Бар сыяктуу айыкпаган жарааты.
Ана чекит. Уюлгуган сары чан;
Бирее чаап келатабы, карачы?
Атчан адам. Кайык сыыал толкувда 
Кыдывдатат чобур аттын жонунда. 
бцгул-децгул эшилме жар, тайгактар 
Эн, бир жаман кыйын экен жолуц да, 
бцкулдвтуп желип берсе арык ат— 
Куушурулат епкоц дагы, бооруц да. 
Ызылдаган кумдан жутуп айласыз 
Ырдап коёт болгондой иш оцунда.

Чабандестин уну чыгып кирилдеп 
Ай талаага эрип кетет биринден. 
Минген аты кыймылдатып кулакты 
Тыцшагансыйт эргип алган чунакты. 
Атчан адам аты менен кецешет: 
«Тездик жактан сага кимдер тецешет? 
Тебелетип баарын басып кетесиц 
Буркут гана тецтайлашат дебесек».

Жер жацыртат закылдаган ун гана: 
«Мен бактылуу. Мелдешмекчи ким гана
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Балким менден болсо ашкан ырыстуу 
Мумкун болор асмандагы кун гана! 
Бирок кун да туман каптап калганда 
Жашырынат кейпи кетип муцдана.
А мен болсо бороондо да, туманда, 
Малым жайып, ырдай берем тим гана.

Тея суусунун шылдырагы угулат. 
Агып барын Енисейге куюлат.
Туш тараптан гулдун жыты буруксун 
Кулку жерди каптагапдай туюлат. 
Угун турам балкылдатып журекту 
Аялымдын шацшыганы угулат.
Ал баарынан суйкумдуу да, сылык да 
Андаи гаиа кайсы келин сулуураак.

Тыцшан буркут терец ойго чемулду 
Айткандары чындыкпы же тогунбу? 
«Хакастардын талаасыыда мынакей 
Билишимче бир ырыстуу корунду, 
Биринчи ирет арман-ыйдып ордуна 
Алоолонгон шаттык ыры тогулду. 
Канча кылым жашасам да турмушта 
Мындай обон укпаганмын квцулдуу.

Келген ецдуу коптен куткон тилеги 
Толкундады алп буркуттун журогу. 
Атчан адам суйкум карап баарысын 
Кыбыратып кунанынын арышын,
Кун ансайын чачыратып ысыгын 
Куйкалоодо ырдагандып далысын. 
Берки болсо эч нерсени тоотпой 
Улам бийик созолонтот дабышын.

Ырдап келе жаткан неме кубанып 
Бул эмнеси? Аттан тушту куланын,
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Шумкар сымал капысынан ок тийгеи 
Канат менен куйруктан кан чубалып. 
Титиреди тили келбей курмееге 
Тамагынын кыркырагы уланып.
Колу менен жолдун кумун чапчылап 
Былк эталбай онтоп жатты суланып.

Алгыр буркут канаттарын каккылап 
Жетип барды бечарага закымдап.
Неге жатат жалдыратып коздерун 
Олум сааты келатканбы жакыпдап. 
Эмнеликтен ырчы жигит зилдеди 
Кандай кырсык болгондугун билбеди. 
Карагаттай жаш тамызып кембагал 
Кайра-кайра кирпиктерин ирмеди.

Бир убакта арац келип эсине 
Не болдум деп суроо салат езуно. 
Минген аты чобурлардын чобуру 
Буркут сымал керунуптур кезуне.
0зу болсо шордуулардын шордуусу 
Эт журогу кете жаздайт эзиле.
А бай болсо акы толее ордуна 
Кайра-кайра балак урган тешуно.

Аны байлар качан адам санашкан 
Нечен ирет окумсунун камашкан.
Тил тийгизип, алып ура-берууго 
Бизге бер деп аялын да талашкан. 
Ансыз деле оксуп журсоц кул болуп 
Андан бетер кул кылууну самашкан. 
Баары бутуп ушулар кур калгансып 
Падышанын желдеттери сабашкан.

Адилетсиздик кыркып асыл умутун 
Ким болушот анын ачуу куйутун.
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Самсаалагап пара будут томопдоп 
Сапааларга чего берет куну-туи. 
Ушуларды ойлогопдо озондон 
Лл токтотот ырдашмн да кулутутг. 
Шамал болсо лум учурун тмнммсыз 
Кохпуп и.атат усту-устуио «улушун».

Туш келиптпр жолдуи бизге нйриси 
Мургугон жок аргымактып кпмисп? 
Чоцдук кылат байдып бар дых; тукуиу 
Балаеыбы, аялыбы, иписи?
Жалдырадык жардам сурап жалынып 
Жакшылыкты жасабады бириси, 
Акыясыц жылчыгы жок жарыктын 
Асмап жердин арасы бут тун ичи.

Ким аямак тайгадагы ацчыны, 
Талаасында мал кайтаргап малчыпы, 
/Ко кийимге, же оокатка кол жетпои 
Далайлары кайыр тилеп самсыды.
Кум кычырап тигатерииде кулдардын 
Каи кусканча «тоё жеди» камчыны. 
Тагдыр баарын берип коюп аштууга 
Такыр уиут калтырганбы зкалпыпы.

Байкуш неме! Жапжаш эле, кубаттуу 
Кайгы минтип кыйгап талдай сулатты. 
...Мингеи аты шумкар эле, жел жетпес... 
вткопдорду бир башьшан чубатты.
Азыр болсо эриндери жарылыи 
Айдоо сымал саман тургап сугатты. 
Буркут кайра атып чыкты асмаига 
А кембагал козупоп жага кулатты.

«Качан тист бизге азат жарыгы 
Дуйнонуп биз чабалы да, арыгы.
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Буркурагап коздуп жашы арбыидап 
Буттап тушпойт эски, ншртык чарыгы, 
Тиер бекеп балкнм каш.ш-каскактан 
Бакытыцдып бутун змее жарымы. 
Кумга сайган дарактардып баары бир 
Куурап калат кеп кун отпей тамыры.

Журек дале токтогоп жок, кагылып 
Жатты шордуу сапсыз ойго кабылып. 
Туш-туш жактан анын козун чукушка 
Карга, кузгуп учуп келет жабылып. 
Бирок буркут коз кайкыткан асмандан 
Кабар берет бир башкача чацырып. 
Эмнелерден баяп берет шумкарьщ 
Айтып жатат эмне дегеп жацылык?

Акылмап соз учуп барат сабалап 
Тоодон ашып, токоплорду аралап. 
Айткан сезу журогуне душмандын,— 
Аткан октоп бекемиреек кадалат. 
Чындык созден кецулупдо кедейдин 
Келечекке зор ишенчи жаралат. 
Акылмап соз андан ары арыштап 
Ай-ааламдып аймагыпа таралат.

Кул кергон жок кары буркут кергенун 
Кары замап быт-чыт чыгып елгонун. 
Волга жактан Владимир УЛЬЯНОВ 
Сургун болуп, Саяндарга келгенин. 
Анын сезу урон тыштап журокке 
Кек тирегеп чынар болуп онгенуп. 
Октябрдын ечпес нуру чачырап 
Адамдарга бакты, таалай бергенин.

Саян тоосу аппак болуп жаркылдап 
Буркут учат чокусунда калкылдап.
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МАРАЛ

Жайылат уйур марал керген копту, 
Термелеп оттои журот саргыч чепту.
Бир гана теко марал менменсинип 
Кучупо сыймыктанып тиктейт кекту.

Барсайып булчуцдардын тарамышы 
Кайрадан колет взуп карагысы.
Он эки бутактапгап муйузу менен 
Т атты  да келип турат тарагысы.

Тецолип калгапсынып асмап-айга 
Бакыйып чыгып алып бийик жайга,
Алп сындуу кекурвкту кенен ачып 
Жар салды угушсун доп тоо да, тайга.

Баарынап балбапына салбай купом 
Кайрылды айбандарга сансыз тумон. 
Ошондо кызыл пурун чачыратып 
Кун чыгып келе жатты муйузунвн.

Добушу тарап жатты алыстарга 
Урунуп токойлорго, аскаларга,
Бпйиктен созолонтуп салган уну 
Бпр гапа тушупуктуу маралдарга.

«Бул чакта менин доорум турат журуп 
Айткыла кимиц менден балбан, кулук?
Ит барбы мени тосуп куйрук булгап 
Алдыман чуркап чыгаар шацдуу уруп?

Уккула бул созумду бут терт тулук 
Жакшылап тыцшагыла кулак турун 
Кимиц бар жеке чыгып кармашууга 
Алышкан атааидашка салам булук.
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Капакей мыкчыгериц келгип качпа 
Алдабас, ак пиеттуу салгылатпка, 
Лркайгап муиуздорум даяр турат 
Лйтууга созум да жок андан башка».

Жыттады колот жактап соккон желди 
Капталдап атаапдапттып уиу колдп. 
Дмалкой ысргепчпнип ыгакырыгы 
«Меп даяр» догоп сымал болгп берди.

Куулукту байкасьшбы кара татка  
Сокирип чуркап чыкты «капа качпа» 
Шол замат астыи-устун боло калын 
Жацырды аткан октоп залкар аска.

Каргыш ок акырекке тийдн кайып 
Буттары жылбай, ылдый барат тайып. 
Туралбай ойдолонуп бара жатты 
Коздору чапагында бакырайып.

Кубаты кете берди секунд санап 
Оргуштап дене-бою жатты капап. 
Корупбой кузупдогу алтын тайга 
Коздору корбой барат карацгылап.

Кап болсо денесипен суудай акты 
Кайрадан туруш учун кубат тапты. 
Темселеп жылып барат акырындап 
Багыттап учсуз-тупсуз кокту жакты.

Зоокага жотпп калды аздап-аздап 
Тамырдып кагылышы барат бастап. 
Акыры демип жышгап жар салды да 
Аскадан боюп томен ийди таштан.
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...Муйузду алый туруп iijireil жердей 
Капалуу суйлон турду картац мергеи. 
Карагын бутактарьш асман челген, 
Ммндайды айтсац уулум, кимдер кергон!

Узаттым апдан бери капчаларды 
Улутцайм ал маралды, каичьпанды. 
Ошондон ушул куиго машаа баснайм 
Мылтыгым туболукко унут калды.

Лл кундер калган мепен бизден алые 
Ссбебип тушуно албай койдум иагыз.
Л балким оз олугун коргезбошко 
Олумго айдады го он;ор намыс!

Л балким, ойлоп корсок абдаи тактаи 
Зоокадаи секиргони ылдый тантак,
Уиурду койбоюн деп окно каптап 
0з жаиьш кыигаы чыгар, баарын сактап.

А балким, атасьшдай кучун тонтоп 
Жаш марал жургон чыгар мында оттоп? 
А балким жол карашаар ак маралдар 
Башчыбыз ксчикти деп купдо жоктоп?

ТАЛАА БАЯНЫ

Байыркы бир замаида 
(Барбы, жокну адам да!) 
Монменсшшп гулбурак 
Мелжигси туя талаада,
Жашмл токоа огуптур,
Шуулдаган шамал га.
Ошол токой койпунда 
Бороон тийбис коцулда,
Бийнк чыккап бутакта,
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Жылуу уя койпупда,
Вир сагызгап жашаптыр. 
Ополик ыилдет мойнуыда.

Калган кезде кун кечтеп 
Тошек салат бапестеп,
Сары ооздорун жаткырат 
Туп туйшугун бут эстоп. 
Жомок айтат балдарга, 
Тсмир канат гкапдарга. 
Жылдыздарды карсотет 
Жылып журген шамдар да. 
Тацдыи тушсо жарыгы 
Ачат балдар карыпы 
Кеи жебестен ооз ачып 
Кетиришет шайыды. 
Шакылыктап сагызган 
Тамак издоп алыстаи, 
Тагдыр берген балдарды 
Качмак беле багыштаи.

Токой чети тупкурдо 
Жан байкабас удкурдо. 
Тулку шумпай жашаптыр 
Анткорсунуп ушкурмо. 
Тулку сыры айтылуу 
Башкалардап акылдуу. 
Айбандардт.ш митаамы 
Аиы билет бут баары.
Куз ыозгнли болгоидо 
/Калбырактар солгопдо, 
Сагызгандьш балдары 
Учар мелпгл обою. 
Булактатып куиругун 
Тукод кирди короого.
Ото сылык, ырааттуу
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Сезун баштайт кырааттуу:
—Улуу Урматтуу Сагызган 
(Созун чаргыйт алыстап.) 
Сепдой косом жок экеп 
Сурап корсом калыстан. 
Кордуы далай куштарды 
Кучкач.кукук уздарды,
Торгой, тоодак, кскилик 
Сага жетер куш барбы?
Бир гаиа бар кемчилик 
Балдарыц калды жетилип, 
Сайрагапды бнлишпейт 
Ушуиусу чокилик.

Ойлоп коргуы эп корсоц 
Ойдо созду топ корсоц. 
Балдарыцды мага бер 
Уйротойуп ырдоого,
Бир жылдаи кийип коруп тур 
Булбулга салам сьшдоого. 
Сабак берем ар турлуу 
Нота уйропот ар куулуу.
Бу дуйпвдо болобу 
Опору жок кур журуу.

Айтканыма ынагын 
Тулку досуц сыпагын.
Эмки жилы келгеиде 
Булбул болуп сайрашат 
Кукук болуп тадшышат,
Уккап жапды жашытат 
Бейпштегп куштардан 
Беш осе ойдо ашышат. 
Сагызгаидьш балдары. 
Сайроочу болгоп пкеп деп 
Эл дуц кыльш айтышат.
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Оно кургур кыйын да 
Лры карай муцайын,
Бори карап жылмайып, 
«Сайрап турса жамапбы 
Кец токойго ыр жайыи» 
Балдарын берди тулкуго 
Оки козун жаш чайып.

Тулку аикелии балдарды 
Баарып тсгиз жалмады. 
Мындай оокат жебеген 
Кийинкп откен айлары. 
Отуп жайдын аптабы 
вкум куздун арт жагы.
Ак буладай коз кайкып 
Кар токойду каптады. 
Балдарынап дарск жок 
Байиуш эне какшады...

Сары кар эриц жсшилип, 
Булактын козу тешилип, 
Дилана жаркий жаз келди, 
Дк тоыуц дуйно чечиннп. 
Кслпшдер келди уйуио 
Каз бири гапа кечигип. 
Жылаажындан тободо 
Торгой сайрайт ободо. 
Чыйырчыктар чыртылдаи 
Уяларын оцдоодо.
Дла каптал сагызган 
Алые качыи тааныштап 
Шакы.п.п.тан жапжалгыз 
К й з д о л  iuaiiii.ni аплзган. 
Дры-бери сороктои 
Ыйлаи-ыйлап шолоктоп, 
Эио чиркин журогун
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Г)мне мелел сооротмок? 
Улуй бери и пандаемз 
Убакмттм коротмок. 
Мнлдетм да эиомни 
Жумуртка тууп,
Торолтмок.

Кслмек беле баштан,i 
Муцкануупу таштады. 
Тармал талдын учупа 
Ук сала баштады.
Кайта баштайт туштуктои 
Турпалар, каз дагы.
Алмн сурант июрдуунун 
Келгеп куштар жаздапл. 
Каиаттарып кагмгакан 
Кслатышкап алые тан:
— Кандай иштер, сагызган?
— Айтчы, капа балдарыц, 
Чурлолордуп абалыи. 
Колдуй жатпы молт этип 
Кап буугапдай тамагык:
— Алып жатат тулкудиа 
Ырдагандьш сабашл.
Бир жыл болду сапллдым 
Алалбадым кабарын.

Каркыралар жаны ачып 
Бнрии-бири карашын,
Бир бирппо жалашып, 
Сагызганды акглркы 
Ашллсыз деп салатный:
— Балдарыцдап анрылдыц, 
Берлптнрспц адашып.
Г>1грин Koiiooii каикачан 
/Кеп конгону ал ачш(,
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Ага берсец балацды 
Алплбайсыц талашып.

Too, токондуп усгупдо 
Ак булуттун астында,
Учуп келди каркыра 
Келген такта ;каз мыпда.

Жаз мезгилин туготуп,
Жан да келди кун отуп. 
Танак кутот сары ооздор 
Эпслерпн жудотуп.
Эпе байкуш тыпч албайт 
Чурполорун уйротуп.
Куз мезгили болгопдо 
Капатка куч толгопдо, 
Сагызгапдып балдары 
Жетилди деп болжолдо, 
Шумпай тулку амалдуу 
Шашпай шидтеп кадамды, 
Сагызганга келди да 
Айтты мындай кабарды:
— Даанышмапсыц баарыпап 
Акылыца багыпам.
Бирок дале чабалсыц 
Тарбия беруу жагынап. 
Былтыркы бергеп балдарыц 
Акылман чыкты абыдап. 
Буларды да мага бор 
Сабак баштайм жацыдап. 
Балдар учуп тим эле 
Жаным курман дагыдан.
— Экинчи соз кылбагып 
Башкаларды алдагып.
Ансыз деле митайым 
Алтооп бирге жалмадыц.
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Байкамаксац иемедей 
Башкага соз чалбагглп.

Ту.чку суйлойт озуна:
— Каран еуйло оозуца,
Бир чети биз кошуна. 
Ллабармап ушакты 
Жабыштырба досуца. 
Айтиайм создуи жалгапып 
Меи айтпайын калгаиын. 
Билим алды укмуштай 
Бьтлтыр бергеп балдармц. 
Жакын кезде угасыц 
Булбулдай ун салгапып. 
Бакыйышып тим эло 
Баарып билет тамганып. 
Быйглл да бер

Балага 
Дайр метши кап-жаным. 
Уят сепии ак жердеп 
Пмгепшди таигаиыц. 
Келбей койдуц, кел десем 
Борбей койдуц бер десем, 
Сени мепеп тим эле 
Айыгышып мелдегаем. 
Созго макул дебесец 
Бир секирсем атылып 
Терек мепеп тецешем. 
Кыртылдатып огаопдо 
Кыткылынтап жебесем.

Тулку жипдеп бакырды:
— Кимден уктуц акьтлды? 
Акыл айткан помедеп 
Алам барып акымды. 
Баскап жорип купкалап
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Пайда кылам такырды. 
Тпйсе мага корегиц 
Балда рмцдм беремнн.

Мындай дедн сагмлган:
—Алые жактан кайтышкап, 
Алты таапытп каркыра 
Амалы коп тулкуго 
Алдапба деп айтытнап.

*  *  *

Каркыралар чогуу учуп 
Калды сазга конушуп.
Айлап сапар тартытып 
Алдап тайын, соолушуп. 
Апткен себе и кальшшап 
Абдап ачка болушуп. 
Куркулда шы п жа тытпты 
Куртту-суртту чолушуп. 
Саздан бака териштн 
Жабалактап келнштп. 
Чалчыктарды оцушту,
Багыт алып орушту 
Келе жаткан тулкупу 
Капкаяктан корушту:
—Иш капдай? —деп тулкуго 
Суроолорун беришти.

Тулку созу башталды:
—Кара гыла асмапды,
Соо койбойт го л;ага жапды. 
Арбап баарып куйкалап 
Аламаат орт башталды. 
Бугуларды мындай кой 
Бууга айлаптты таштарды,
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Очурууги a p ia  /КоН 
Олум сааты аз калдм. 
Каргыш кучу ашыиып, 
Качып Сарам аигыгьш. 
Калыш учуп уцкурго  
Кам саиабай /Кашыньш.

Угушуп суук кабарды 
Туюктарга камалды.
Кана кимдер таба а лат 
Каргашага амалды? 
Карбаластаи турушту 
Ним кнргизет су пушту? 
Куланыц козу жаштары 
Кулаитары тупушту. 
Лцгсмепи улашты 
Ллтоо кецсш кураштм. 
—Ала кетиш  уцкурю!— 
Деп тулкудоп сурашты.

* Ц;, *
Торуи коздоп уцкурдун 
Кнрди баары умтулуп, 
Каркыралар кубапат 
Калганыпа кутулуп... 
Тулку болсо кудуцдайт 
Шилекейип жутупуп:
— Эми менден мырзалар 
Качалбайсыц кутулуп. 
Компайларым курсакка 
Кстссицер жутулуп. 
Сагызганга кимицер 
Акыл айткап кутуруп?

Таапып алгып гулкупду 
Таш каптыргап туркумду.
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Кабыргацар каржийыи 
Келтирди да кулкумду. 
Какшатамын башкага 
Акыл айткан чиркипди.

Каркыралар тавданды 
Тулку кучон, шацданды:
— Кетеруп чаан четинеп 
Керсетормуп жацжалды. 
Табалбайсыц дуйнедеи 
Тулкуден зор балбанды.

Каркыралар шолоктоп 
—Сыйлайт десек коноктоп, 
Кездун жашыы муз кыльш 
Кордуктадыц колоктои. 
Айдап келгеи сыяктуу 
Бирее мында дубалап, 
Чабалекей зып! кирди 
Чымыпдарды кубалап. 
Карай салса куштардын 
Жашы тынбай чубалат, 
Арсыз тулку создеруц 
Укту. Кулак угапак.

...Сезду кулак чалат да 
Тышка чыкты заматта 
Ж урок оту жапат да, 
Киндайдыр зор сормелуу 
Пайда болду канатта.
Кош капатын каккылаи 
Сызды тоохо чапкылап. 
Мынчалык тез зыпылдаи 
Учкан эмос адатта.
Алга карай тим эле 
Жаа огундай барат да.
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Кардып сезет йлебйй,
Кайгы ыыкчыйх журогуй. 
Коздоп барат безилдеп 
Алп буркуттуп туиегуи. 
Чакырмакчы жардамга 
Капаттуунуп тулегун.

Буралып тоо тулады 
Агат шыцгыр булагы. 
Аскаларда секпрст 
Too текеоин улагы.
Ушул кездо аймактыы 
Гулдои турган убагы. 
Бейбаштарды, буркуттун— 
Тезге салат сурагы.
Тоэ жалами аскада 
Апыи жашаар турагы.
Карам баскаи немени 
Кажып турчуу курагы. 
Калкылдап тосуп алдыпан 
Кандай соз бар—деп сурады. 
—взуцдуц кандай абалыц 
вкунуч, шатпы кабарыц?
Кец далылуу кай бирлер 
Кемсинткен жокпу чабалын? 
вкумсунгоп бар болсо 
взерто жерго чабамып.

—Ак коцул алты каркыра 
Ацдоосуз торго тутулуп 
Кеталбап жатат кутулун. 
Тугонгон тулку той жасап 
Турлопуп жатат кутуруп. 
Баштады мптаам жацжалды 
Байкуштар кутот жардамды.
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— Каишыра карман салайыи 
Кайда?—дсп барчын

шацдапды.

Капатты коней жазды да 
—Жол корсот дедн астыда! 
Тсмппип, томоп куюлса 
Тсц бело тобер та i i j t m  да. 
Шамалдай учуй шашыла 
Лл жетти тулку кашына. 
Кумсарып берет суровну 
Куштардьш зеки насыпа.

—Далайга кылдьщ кссирдн 
Лябан, картац, жесирди. 
Чактайт го эми доя койсо 
Чакчацдагг куу баш эсирди. 
Канчапын мнзи кстилдн 
Кылмышыц бышып. жетилди. 
Туйгуимун депсин; бачагар, 
Тултуйтуп алып ботицди. 
Бооруца тырмак кадалгыр 
Боздотуп жодиц жстимдп.

Куу тулку козун сузултуп 
Жолооруй кетти ушиптии:
—Кокуй кун мупуи баары кали 
Коёкш ензге тушунтун.

Созумдо Буке, жалгаи жок, 
Мен билбес персе калгап жок. 
Макташат сизди жомоктои 
(Кээ л;ерден кстип шолоктоп) 
Ушупдай купду куткоимун 
Урматташ учуй коиоктои.
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Коргенсуц уйуд оцгонуи, 
Терудо откуп oprouyu. 
Кубандырды бизге да 
Коцулуцду болгоиуц,
Ссии сшйлай албасам 
Тируу журбой олпшум, 
Кастай жециз акылшш 
Досуцуздуп бергенин...

— Жойлогон торт тулукту 
Билем сепдей «кулукту» 
Озущ жегин жиликти. 
Ссшсопуп доп сендейлор 
Супа салат чирикти.

Кнрди буркут кичырмн 
Тулку качты шаишлыи,
1 Сутула л бай, жупдору 
Бырьшеыды чач1.1лыи. 
Барчып карай турабгд 
Куйруктан чьщ буриды. 
Vlyityu салды карепш 
Тулку жадсыз суладм.

Каркыралар:— Ураилаи, 
Олду тулку сугалак! 
Барчьш кайкыи аопшда 
Кадимкидой кубаиат. 
Чабалекей жоиоду 
Чымьшдарды кубалад.
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