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Оболу

ул с з кайда, качан айтылганы табышмак.
Окустан колубузга тийди. Али ачыла элек
табышмак...
Алтай, Хакас, Монгол тараптагы чааташ
жазууларынын кыргызча к чІрм сІ
шекилди.
Баамдап к рІп, балким Манаска чейинки
кыргыздын Ыйык табылгасы ушу болгой

деп ой кубаладык. Не болсо да кыргыз тагдырына, рухуна жана
эртеґине кІйг н кыргыз бар экен деп тамшандык.
Ким жазганын ким билсин...
Бир билгеним... кыргыз ууздай уютуп, кыттай кыйытып айткан
эмеспи.
Бир билгеним... бу с здІ кыргыз баласы ичинен кан тІп, жІр гІ
сыздап, жІлІнІ муздап турганда айткан бейм...
Балким з ичинен рт чыгып, з кыргыздан жат чыгып, улуу туусу
жыгылып, азаттыктан ажырап, бармагын жара чайнап отурганда зар
какшаган ІнІм элге жеткей эле деп ташка чегип жазган чыгар...
Аттигиниґ, кыргыз азаттык ІчІн миґ лІп, миґ тирилбедиби!

... Бел-белесте удургуп, белде калган ушул с з.
... Каган лІп, калк лІп, элде калган ушул с з.

... Куюн учуп, таш лІп, ч лд калган ушул с з.
... Каз рд гІ атылып, к лд калган ушул с з.

Тыґшап к рІґ, миґ жыл илгери дІйн дІґгІр тк н Улуу Кыргыз
каганатынын дІбІртІ угулаар бекен...
Каныґ кыргыз, жаныґ кыргыз, наркыґ кыргыз, эркиґ кыргыз экени
чын болсо шу ІндІ жІр гІґ менен тыґдаарсыґ

... Бул с з коргонордо чеп болуп берээр.
... Жоо менен алышсаґ рт болуп жанып берсе...

... Бийикке учам десеґ сабалаган канат болуп бергей эле.
... Татаал жолдо астыґа кІлІк болуп бербей онан...

Кырк уруу, кырк уук кыргыз каганатынын тІндІгІн к т р м десеґ
кереге болуп жайылаар, чиркин...
Жолоочу! Сен сыґары тирІІлІкт баарыбыз жолдобуз. Атыґдын
башын буруп, береги ташка, жІр кк чегилген с зд рг к ґІл
б лс ґ... ЇзІґдІн ким экениґди эстейсиґ, сага кІч, дем берет. Атыґ
да шайдоот басат. Жол тез арбыйт. Сен узак жолду жеґил-желпи,
шыбагалуу, к ґІлІґ к т рІґкІ басып т сІґ
Жолоочу, эмесе жолуґ жолдуу болзын!
КІн менен жерди, ай менен сууну к рг нд н кала элекпиз го.
Кыргыз экениме моокум канбай келем...
Кыргыз жеринин сулуулугуна тойбой келем...
Булагына дайым чаґкап келем...
Сенде т р лІш кандай бакыт.
Сен ІчІн жан берІІ да лІм эмес го...
Таштар сІйл йт, эшитиґ
Ташты тыґда, ал кумга айланып кете элегинде...
Анда эмесе жолго аттаналы. Байкаґар...
КІлІгІґ арыбас болзын.
Кыргызым, зІґ да арыбаґ
Азаттык биздики!
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I

К к Теґир° °

ереги тоонун туу чокусуна чыгып,
алдыбызга ак курут жайып, Теґирге
тайынып турбуз... Тоолор,.. булуттар,
...суулар. Башка эч нерсе.

Теґир - жаратканга кеткен жападан жалгыз аяк жолубуз.
Бештин айында жумурай журтту чогултуп К к Теґирге арнап
аксарыбашыл айтып, арча тІт ттІк.
Теґирге сыйындык, улуулукка сыйындык.

...Теґирге сыйынганыбыз - ыйыктыкка тайынганыбыз.
...Теґирге сыйынганыбыз - арууланганыбыз.

...Теґирге сыйынганыбыз - Ата-бабалардын арбагына
табынганыбыз.
Оо, зоболосу зор Теґир, телегейди теґ жалгаґ, жерди жалгаґ,
элди жалгаґ
Улук тоолор уґшуп улубаса экен...
Кичик тоолор муґуп муґдабаса экен...
Башыбыз б д маґ болбозын...
Бутубуз ж д чаґ болбозын...
Оґ маґдайдан КІн чыгат...
Сол маґдайдан Ай чыгат...
Ай толот. Кайра кемийт.
КІн чыгат. Ал да кемийт...
Теґирим гана эч кебелбей з ордунда...
КІнд н да, айдан да, жылдыздан да Теґирим бийик турат.
Кагандан калыстык кетпесин... Баарыга Теґирим гана жалгыз
кІб
Тетири жІрг ндІ Теґирим сІйб йт.
Теґир бизди к рІп, угуп, сезип, сынап тургай.
Теґирди тааный билсеґ жан-боюґа ырыс-кешик ыроолойт.

...Теґир гана ташбоорду боорукер этет.
...Коркогун жоокер кылат.

..Жалкоого эмгек, жалгызга ынак табат.
...Бузукунун тилин тыйат.

Теґир гана аталардын бабасы,
бабалардын кубары.
Теґир чындыктын дал зІ эмеспи.
Биз табынып бІт рІбІз менен ак
жамгыр т ктІ. Алтын жамгыр экен!
Арууландык.
Теґир менен ынак болсоґ, жаман
ойдон алыс болгонуґ ийги.
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Атпай журтка тынчтык бере к р!
Теґирге жалган айтпаґ
Кесир сІйл б ґ
Акаарат келтирбеґ
Теґирдин бары анык эмей...
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Умай эне

лгертен улук Теґирден кийин ыйык
Умай энеге табынабыз.
Умай эне уул т р дІ. Бала бакырып к з
жарды. Ымыркайдын киндигин кесип,
сары май оозантты. ТІн баласы кирпик

какпай бапестеди.
Умай эненин эмчегинен сІт акканда эгинден мол тІшІм
болду.
Кызырдуу Умай эне ооруганды айыктырды.
Оґ эмчегин з уулуна берди. Ак уузун теґ б лдІ. Сол эмчегин
жетимге эмизди. Ак сІтІ тІг нб дІ. Оны эмген ымыркай эми
баатыр болду. Жараланган жоокерди ак сІтІ менен эмдеп,

лІмд н куткарганын к рг н эдик.
...Умай эненин ак сІтІн баарыбыз таттык. Саган да

жетти.
...Умай эне мазак с з укпады. Б кп дІ Їчп дІ.

Уулдары жоодо жІрг нд эненин эмчеги
сыздады.

...Умай эне сайма тІрл нттІ
...Умай эне алпейим, айжаркын, ай чырай,

ак элечек эди.
...Умай эне каралдым, ... чырагым,

... кулунум деп маґдайыбыздан
сылады.

Жоодон жараланып жаным кыйналганда энемди эстедим.
Мээрими кІнд й ысык эди. К к асмандай кеґ, жердей
к т рІмдІІ, дарамети зор эди. Теґирдей айк л, акыйкат эди.
Жети аркар жылдыз Алтын казык жылдызды айланып
жаркырап турган болчу...
Табылгы гІлд г н учурда улук Умай энеден ажырадык.
Кан жутуп, ичибизден зил тІп турдук го.
Баарыбыз таштай муздап турдук. Жаш менен кан аралаш
жерге тамчылады. Кабыргабыз кайышты. Жер майышты
шонда.
Умай эне к мІлг н жерден жылкычы чымчык учуп чыкты.
Ыйык Умай энебиз лб птІр, ал тІб лІкк кайып болуптур.
Умай эненин жай ташы кІн батышта. Ол жакты кІнд карап
умтулам.
КІн чыгат. Умай энени эстейм...
КІн чаґкаят. Умай энени эстейм...
КІн батат. Умай энени эстейм.
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КІнд тийген кІнІм эди!
Эне сІтІн унутпаґ
Эне сІтІн актаґ
Эне сІтІн сыйлаґ
Жылкычы чымчыкка таш ыргытпаґ
Энеден ыйык эмнебиз бар.
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°С з

аган с з т ркІнІн балкып, муюп укту.
Ірк р жылдыз К кт жайнайт.
Унчукпады. С з сыйлады. С з кагандан
да улук экенин туйду.

С з с з баккан жээрде чач карыя айтты. Каган с зІн б лб дІ.
С з улук да.
Купуя сыр айтылды.
Ар бир с здІн куну бар. Жел с з болбоду. Т кп й-чачпай
айтылды.
КІлІк жоготуп таптык. С з жоготуп таба албадык.
С з нугунан чыкпады. Айткан да байгер болгой, уккан да
байгер болгой.
Таамай айтылды, так айтылды. Айтканы эм болду.
Чындыгынан жазган жок.
Кан чыгарбай баш кесилди с з менен.
Кылыч чаппай жоо кетилди с з менен.

...С з нарктуу болду. Тереґ болду. Терме болду.
...Санат болду. Накыл болду. Аруу болду.

... Астейдил айтылды... Кээде кыйытып айтылды.
Бирде уютуп айтылды.
...Кыраакы с з болду... БІркІтт й тээ алдыны

к рг н.
...Керемет с з болду... Кээсине керээз с з

болду.
...Ырыс-кешиктІІ с з болду...

Баарыбызга бата с з болду.
...Чеченибиз кызып айтты, кээде

сызып айтты.
...Чоркок ІзІп айтмак

... Чогоол бузуп айтмак
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С з бІтк нд тарадык. Ашык, арам с з болбоду.
С зг кумар канбады.
С з ойду байытты.
С з к ґІлдІ сергитти.
С з жан дІйн нІ жаркытты.
Чечен л т, с з калат...
Ырчы л т, с з калат...
Баатыр л т, даґк с з калат.
...С з лб йт экен да.
С здІ к м албайт экен да. Мыкты с з калзын.
Ымыркай т р л т, бешик ыры ырдалат, с з айтылат.
Теґин сІй т, арзуу с зІ арналат.
Киши л т, кошок коштойт арман салып.
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Оо, айтылбай калган с з т р лб й калган ымыркайдай...
Киши жашоосу болгону бир сап с з экен го...
Бул жарыкта аккан суудай,
Айкаштагы чуудай,
Т гІлг н кумдай бардыгы т т да кетет экен го...
С з гана калат. С з з нІ гана ...
Жарык с з чп зын! С з тозпозын!
Баба керээзи - с з кунун барктаґ! Аздектеґ
Салт-наркты сактаґ
Ооз кесир сІйл б ґ
Таґда жаман айтпаґ
Ачууга алдырбаґ
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Биримдик

лгери бир атанын балдары эдик. Бир
уянын балапандары эдик. Бир сайдын
булагы эдик. Бир бутактын жемиши
эдик.

Оо, биз бир жІрг нд , эрктІІ бир эл болгондо колубузда
кушубуз сайрап, т рІбІзд кутубуз к к л дІ. Кой ІстІн
торгой жумурткалады.
Кул кулдуу, кІґ кІґдІІ болгон эде.
Эми не болдук?...
Бытырадык... Ини агасын тааныбай, бала атага акарат
келтирди...
Тамыр кыркылды... Ташыбыз талкан болду... Терибиз тескери
сыйрылды. Талпагыбыз ташка жайылды.
Зоболобуз кулап, жоболоґдуу заман келди.
Биримдик кеткенде кыргызга кыргыз жоо болду.
Тилегибиз таш капты... Калыстыктан тайдык... Акты к
жапты.
Журт калкылдап турду.
Жумурткадан кыр издедик. Жумурдагы табышмак ачылды.
ЖІр к ачыды.
С к чтІ жоого колтук ачтык.
Жайлообуз жайлоо болбой калды... Кыштообуз кыштоо
болбой калды.
Кыргыз биринин к зІн бири кашайтты. ЖІр гІбІзд н кан
акты.
Айгыр ашынып ІйІрІн кажыды, Каган к п элин кажады.
Каган калкын укпай, катынын укту. Журтун эмес, бІл сІн
коргоду.
Калыстыкка умтулбай, к р байлыкка жутунду. Ар жыйнабай,
мал жыйнады. Ачуусун калкына чачты. Мына эми, эмне
болду...
Биримдиги жок караламан кайран эл карга-кузгунга жем
болобу.

...ЭлдІІ элем. Элим кана.
...ЖердІІ элем. Жерим кана.

...КІндІІ элем. КІнІм кана.
Бир ата, бир эненин балдары эдик... Бири-бирибизге бычак
сайдык. К зІбІз канталады... Кыргыз эненин эмчеги
зыркырады... Арбактар алдастады... Зилзала болду... Чагылган
тІшІп, рт чыкты. Н ш р т гІп, сел жІрдІ... Аска урап коо
болду... К л толкуду... Булак соолуду... Бак кыйрады... Ч п
куурады... Элге убал болду...
Аттиґ, биримдик болбосо бир журттун тирлиги бир кийиктин

мІрІнд й экен го!

° °
° ° ° ° ° °

°°

°
°° °

° ° °

°°
°

°

°

° ° ° °
° °

° °



Жат жоого таба болдук. Бетибиз кІйдІ
Эл башындагылар б лІнІп баштады... Бир ууч журтубуз з,
жатка б лІндІ... Уугубуз бычырап сынды... ТІндІгІбІз кулап
тІштІ... Улуу журт уруу-урууга тарады... Денеси тилинди,
жІр гІ канады... К зІн н жаш куюлду, комузу сынды,
калпагы тебеленди, камчысы колдон тІштІ... КІлІгІ
мІдІрІлдІ... Барар жер, басаар тообуз тІг ндІ... Ач бел, куу
жондо калдык... Арман ай, арман.

.
° °

°

° ° °
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..Ушуга эл башы каган сен гана жаза тартасыґ! Эгерим
арбактар кечирбейт. Каргыш узатпайт. Убал

уктатпайт.
... Бутактан жарака кетсе, бІтІшІ ІчІн бир жыл

керектир.
...Жерден жарака кетсе, топурак толуп, ч п

ск нч жІз жыл кІт рбІз.
... Элден жарака кетсечи...

Олда, бир боор элим, эми кайра зоболобуз к т рІлг н
кІндІ миґ жыл кІт бІзбІ

... ГІлд рІбІзд кІлойрон болдук го.
... КІлІгІбІз м р й аларда мІдІрІлдІк го.

... БІркІтІбІз шаґшыр кезде мунжу болдук го.
. Комузубуз таґшыр кезде дІл й болдук го.
... Элибиз ырыстуу болордо ээн талаада

калдык го.
... Кан суудай акты... С к тоодой

жатты.
Т б д н к к баспаса,
Астыдан жер жарылбаса,
Кыргыз журту сени ким жоготот эле...
Сага ким теґ келмек... биримдик болсо...
Аскар тообуз жапыз болду.
Обологон туубуз жыгылды.
Эми ким бир г кул болобузбу...
К ралбастыгыґ тІбІґ жеттиби акыр!
Т б сІ барын бІгІлттІґ эди,
Т р сІ барын жІгІнттІґ эди.
Эми канттик...

...Сынган билек да кыргыздыкы...
...Сыздаган жІр к да кыргыздыкы.

Онда кІн кІркІр дІ
Бу Теґир каары!
Кара жанды карч уруп козгол!
Тек жатпаґ
Кек сактабаґ
КечиримдІІ болгой...
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Биримдикке доо кетирбеґ
Їз элиґе жаман ойлобоґ
Опсуз сІйл°б°ґ
Урук улаґ
Каган чындыктан тайбазын дейли.
Душманга далыґды к°рс°тп ґ
ЇзІґдІ жоготпоґ
Биз бир тІп байтерек элбиз!

...Биз бир элбиз!
...Биз бир канбыз!

...Биз бир с°°кпІз!
Биримдикти бузганды Ата-Журттун тузу ургай!
Анты ургай!

!
!
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V

Боз Ій

ерегеси кеґ, тІркІгІ бек, тІндІгІ К°кк°
к°к°л°п, уугу улуган желди
кайыктырган боз Ійд° кунарлуу кеп
уланды. Биз уккан сайын уккубуз

келип, карыя сІйл°г°н сайын кІлІк аттай кызып баратты.
Кыргыз баласы беш ааламда жашайт дейт, бир обдулуп алып.
Эґ ириде, ...атанын белинде.

...Ондан соґ эненин боюнда.
..Кийинкиси алтын бешикте.

...Утуру барып ушул боз Ійд°.
...Аягында ичээр суу тІг°нг°н соґ кара жердин

астында.
Атанын белиндеги °мІр... бери болсо бир айчалык, ары кетсе
бир жайчалык болоор.
Эне боюнда ымыркайды тогуз ай к°т°рІп, толгоо тартат.
Жоо °лтІрг°н эрдик дейсиґер. Ымыркай т°р°лІп аткандагы
толгоо тІйшІгІн° кай эркек чыдай алмак...
Бешиктеги °мІр ымыркай тай-тай басып тушоосу
кесилгенче.
Кыргыздын калган жарыкчылыгы ушул боз Ійд° °т°т го,
чиркин! Жер ІстІнд°гІ °мІрІ десеґ
Жер астындагы жашоосу тІб°лІк уйку эмеспи.
Келечекте урпагыбыз кышта тоґбогой деп, ...жазда
жамгырда калбагай деп, ...жайда ысык °тп°г°й деп, ...кІзд°
шамалдабагай деп кыргыз ата менен кыргыз эне ушул боз
ІйдІ бизге мурас калтырыптыр. Айк°л ата-бабаларыбыз.
Уучубуз куру эмес бекен.
Бул боз Ій °зІнч° бир чалкып жаткан аалам. Кеґ ааламга
онын эшиги менен тІндІгІ ар качан ачык. Ичинен
жылдыздар к°рІн°т. Тээ бийикте...
Ааламдын ыйыгы кІн болсо, боз ІйдІн ыйыгы – тІндІгІ
ТІндІкт°н гана кІн шооласы кут болуп куюлуп тІш°т, аны
сезе билгендерге.
ТІндІк гана бизге К°к Теґирден, Кут Теґирден шоола,
жарык, ырыскы сабалатып туру.
ТІндІктІн айланасы – аалам чексиздиги экен го...
Бул шайкеш аалам сыґары, боз Ійд° да улуу менен кичІІнІн,
ургаачы менен эркектин, кыз менен келиндин °з орду бар.
Ата-эненин орду т°рд°!
Сандыгы туру сан байлыгын ичине катып.
Боз ІйдІн сол жагы эркек таналардыкы. Ол жакта ээр токум,
чопкут, кылыч жатат. Оґ жагы кыз-келинге таандык.
Онда чыгдан, к°°к°р, сандык, к°н°к, аяк кап, чыны кап,
баштык коюлган.
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Боз ІйдІн бурчу болбойт. Ааламдай ай тегерек, ааламдай
кенен.
Бабалар ийри олтуруп, тІз кеґешип, бир Ійд н тІтІн булатып,
бир жакадан баш чыгарып, бир санаада жашап келишкен
бейм, бу боз Ійд
Кереге жыгачтары эриш-аркак тыгыз к кт лг нІ – ата-баба
бири-бириґ менен эриш-аркак жашагыла дегени.
Ууктардын зымырата байланганы – урпактардын Ій-бІл
ынтымагы бек болзын деген тилеги го...
Ууктардын тІндІктІ бекем тиреп турушу – улут намысына
тике тур деп айткан осуяты бейм...
Боз ІйдІн эшиги бийик болбойт.
Эґкейип, жІгІнІп киргениґ – очокко таазим эткениґ
Оо, жомокчулар жомок айтканда боз ІйдІн кийиз
туурдуктары сыйрылып, таґ атканча улама уккан лб с
кІнд р тп дІбІ. Кызык тІнд р тп дІбІ. Аруу таґдар
атпадыбы.

°
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ТІндІктІ бириктирип турган айкалышкан Іч жыгачы –
чамгарагы – ата-бабаларыбыздын тк н жомогун унутпаґ
дегени...
Ортоґкусу, эмки доордун сыйына жет дегени...
Соґкусу болсо, келечекке тирІІлІкт из калтыр дегени...
Жашоо – жаман менен жакшыдан, ак менен карадан куралган.
Той-топурга ак боз Ій арналат.
Кайгыда кара боз Ій тигилет эди.
Бир кара боз Ійг жІз ак боз Ій тигилсе эгей!
Киши жашоосу ак менен каранын ортосунда боз чаґгыл болуп

т т.
Онан боз Ій мурас калган.
Бул тирІІлІктІн ґІ. Биз бозомук турмушту кечип
жашайбыз.
Учкан куштун канаты талыр...
ГІлд г н чечек кІзд соолур...
Ошондо удургуган кезеґ келээр...
Топурактан Ій к т рг н учурду к р рсІґ р...
Таштан Ій курган доор болоор...
Ошондо боз ІйІґдІ унутпаґ
Їз Ій, л ґ т ш гІґдІ ыйык тут!
ТІндІгІбІз – бийик, тІркІгІбІз – жыгылбас болгой!
Уугубуз узун, керегебиз кеґ болгой!
Боз ІйІбІз – з ІйІбІз!
С з соґунда к кт н бир жылдыз учту. Дагы бир жандын
ичээр суусу тІг нс керек.
Аттигиниґ
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VI

Комуз

ызгалдак кылкылдап жайнап,
кымыздык менен ышкын тегиз бышкан
маал...
Комузчу берилип чертип, кайрыктары

бир укмуш таґшып жатты.
Кол ойнотсо, комуздун кулагына булбул конуп андан ары учуп
кетчІ тейде.
Кай бирде ат сыяктуу кишенеп,.. кай бирде Кагандан
ажырагандай кошоктуу боздойт...

...ЖІр°кт°й сыздайт.
...Булактай оргуйт.

.Жоргодой безейт.
Ой менен ойлоп, тил менен жеткире албаганды комуз гана
саймедиреди го чиркин!
К°м°к°йІн айтсаґ
Бирде боштондукту таґшыйт,.. бирде ашыктардын сІйІІсІн
шаґшыйт,.. бирде улуулукту даґазалайт...
Биз к°рб°г°ндІ ушул комуз к°рг°нд°й,... биз баса элек жолду
комуздун Іч кылы баскандай,... биз чыга элек бийикке
комуздун тепкеси жеткендей.
Телмирип кымыз жуттук.
КІІ чертилди, чер жазып... Каным дІргІдІ. К°зІм
жашылданды... БІтк°н боюм тердеди.
Атамды к°рб°г°м,... бабамды к°рб°г°м,... бубамды
к°рб°г°м,... жотомду к°рб°г°м. Ырыскым бар экен, олардын
керээзинен жаралган комузду к°рдІм, кІІсІн уктум.
Їлб°стІктІн даамын таттым.
Атам °лс° да, жотом °лс° да, ата-жотомду к°рг°н комуз
°лб°зын дедим го чын жІр°кт°н, кыргыз!..
Комуз чертилип атканда босогого жылан сойлоп келип,
башын к°т°рІп, тилин соймоґдотту. Ак чачып узаттык.
Билбегенге бул комуз бир дарактын сыныгыдыр, билгенге
жІр°ктІн кылыдыр!
ЇмІрдІн муґудур,... тулпардын туягыдыр,... к°с°мдІн
с°зІдІр,... к°р°г°чтІн к°зІдІр.
ТирІІмд° комуз угуп жашадым. Комуз угуп сайрандадым.
Комуз угуп кІч-кубат алдым.
Комузчу менен °н°р ээси Каган сыяктуу сый к°рс° экен деп
тилендим.
Эми тилегимди жалгаґ
ЇмІр жалгабай окустан ок жалгап калса, к°з жуумп баратып
ый эмес, комуз угуп жан берейин.
Менин жаным комузда калды деп билгиле!

..
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ТІб°лІк жашоого татыктуу комузду жараткандарга алкыш!
Їлб°стІкк° тете комузду бийик коюґ
Комузду билбесеґ чертпеґ
Комуздун касиетине шек келтирбеґ
Ар бир ІйдІн т°рІнд° комуз илинип турса ээ, чиркиндики!
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VII

От

нда отуруктабыз, алтын к°лдІн жээги
эди.
Каган от башында.
Кызыл жалын к°ктІ карай к°к°л°п

туру. Жалбыртынан жылдыз жымыґдап к°рІн°т. Жалыны
кІн чубактуу.
Ай толуп калыптыр. Т°лг° тарттык.
Бул улуу от эди. От эгеси отту жаккан киши. От жагылган
журтка к°кт°н кут коноор
Оттун илеби °йд°д°н тогуз кабат К°к° Теґирге кеткей...
Оттун ысыгы ылдыйдан жети кабат жер энеге жеткей.
От табына жакындай кеттик.
Отко сыйынбай нетем. КІн нуру да кІчтІІ оттун табынан
жаралгандай.
КІн болбосо тоо жашарып тІрл°нб°йт эле.
Аґ-куштар °лІк болмок.
Каган ачуулуу эди. Отту к°рс° кыжыры качат.
Каган от башында отурду. Тереґ ой катты, Ін катпады.
Кыраакы карыя баарын ойлоп отуру.
От улуу да.
От бизди арбап барат.
От дене-бойду аруулантат, от сыркоодон коргойт.
Жакын жерден бІркІт шаґшыды.
Улуу от жалындап кІйІп туру. От жарыгынан алтын к°л
чагылып к°рІнІп туру. Бул биздин от. Бул биздин к°л.
Алакан отундай журтпуз. Ток маарек элбиз.
Таґга дейре от башында болдук. От эне ар бирибиздин
жІр°гІбІзг° шам жакты. Ошону °чІрб°с°к экен деп
Эне-Сууга бет алдык. Таґда торгой сайрады.
Аттанаарда отко май калтырдык. Жортуулубуз уланды.
Таґыбыз жалбыз жыттангай.
Коломто ээси ыйык го.
Отту теппеґ
Отту с°кп°ґ
Отко тІкІрб°ґ
Очокту аттабаґ
Отту тегеренбеґ
Отту чоочунга бербеґ
От – Улук.
Туулмак бар, °лм°к бар.
Отубуз гана °чп°с° экен...

.

!
!

!
!
!

!

xxx





xxx
VIII

Тулпар

л атынын башын кучактап, к°зІн° жаш
алды.
Ол баатыр эди.
Ол канча жортуулда кІлІгІ менен бирге

жІрдІ
Энди кІлІктІн туягы талып, чуркабай калбадыбы...
Улуу урушта жигиттери кемиди.
ЇксІдІ
Эди к°зІн° жаш албады. ЇгІнІ, тІшІн°н чочуп ойгонду.
КІлІк окко учту, кІлІгІнІн жІр°гІ сокпой, жылдызы тІшІп
туру.
Оо, ол кІлІк кулунунда чыгаан эди, кунанында кыраан эди,
асыйында ай чапчыды, туягынан алтын жаркыды. Мурат
болот эди. Туяк болот эди.
Жылкынын дулдулу эде.
Эр кишинин д°°л°тІ к°к°л°дІ
Каршы келгендер бут урушту.
Ашыгы болду.
±з°ґгІл°ш шерик кІттІ. Эш тутту.
Бири да кІлІгІнд°й болбоду.
БІт °мІрІ бел чечпей ат ІстІнд° °ттІ
КІлІгІн башка чапканга эч ким даай албады...

...Ол кІлІгІ жаркып жашады.
...Жал-куйругу т°гІлдІ

...Ч°птІн бІрІн тандап жеди.
...Суунун тунугун ичти.

...Аска жаґыртып кишенеди.
...Айдыґ °з°нг° чайканды.

К°кт°мд° ІйІрг° кошулбады.
Оо, ол кІлІктІн ээри алтын эди... Баатыр гана минди бул
ээрге...
Каган кІлІгІн к°к°л°ттІ

...КІлІгІ кагандын зоболосун мелжитти.
...КІлІк канаттуу эде.

...Канаты сынды.
...Канатсыз калды.

...Ак кетти.
Баары бІттІ эдим.

Кыргыз кІлІгІн° теґ келчІ камбар ата тукуму болбоду бу
жарыкта. Жылкы баласын кишиден т°м°н к°рб°г°н кыргыз
эле бар бу дІйн°д°. Ак санааґды жалгазын.
Каган шолоктобойт эде... Шолоктоду... Муґканды... К°к°
Теґир к°рдІ буну.

.
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ЇлІм да жок. Їлб°стІк да жок. ЇкІнІч гана бар. КІлІксІз
калган кандай арман... Теґир тутту.
Ат жалына бут койбоґ
Башка чаппаґ
Ат сыйлаґ
Ат жонун жоорутпаґ
Ат сыйлаган ж°° калбас.
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IX

Эрдик

не уул т°р°п кубантты. Кыйналган элге
карманаар эркек керек эде. Уул

урматына ат чаптырып сІйІнчІл°ттІк...
Ымыркайды оозанттык. Болочок

баатырга ат ыроолоп, жентек той °ттІ. К°рІндІгІн ким
аясын. Ак бешикке салынды. Кас-кас турганда тушоосу

кесилди. Карылардан алкыш алдык. Элдин уулу болзын деп
чоґойду.

Балтыр эти толуп, эресеге жетти... Ат минип ІйІр, ІйІр
жылкы к°зд°дІ... Чыканактайынан жоокер °н°рІн Ійр°ндІ...
Онан элине ант берди...
Элим ІчІн жаздыкта эмес, жоодо °лг°нг° беленмин деди...
Эр жигиттин башы канжыгада, каны к°°к°рд° экенин
аґдады...
Жоодо сыналды. Баатырдын жатка баш ийгени °лг°нІ
эмеспи.
Жоодо колу сынса мойнуна асып, буту сынса канжыгасына
байлап салгылашты.
Ок жетпеген жерге кылыч чаппады. Жолдон чыккан
жолборсту камчы менен чыкыйга чаап мІрт кылды.
Колдон намыс кеткенче, канжыгадан баш кетсин деди. Чок
кармады.
Боз Ійд° аз уктап, ат ІстІнд° к°п тІн°дІ
Ачка болду, суукка тоґду. Аттан тІк тІшп°дІ
...Эрди эл сынайт экен.

...Эр эл намысын коргойт экен.
...Эр атагын эл сактайт экен.

...Эр жигит ээрде °л°т экен да. Ооруп °лг°нд°н
арданат экен да.

Кандуу согушта °лІмдІ тике карады, жалтанбады, коркподу.
Жатып °лг°нч° атып °л°йІн деди.
Ат ІстІнд° жІрІп кут издеди эде...
Кыргыз жерин коргоп жатып жан берІІ, балким, ырыскынын
°зІ го деген ой кетти.
Жоо чабышта артында калдайып улуу кІч туру. Аталардын
арбагы колдоп туру. Калкагар тоо колдоп туру.
Артка чегинген намысты тебелеткенге тете.
...Онда кантип атпай журттун жІзІн карайт.

...Онан кантип кІндІн бетин карайт.
...Онан кантип ынагынын к°зІн тиктейт.

...Онда жигитчиликтен кеткени го.
Ол т°р°лг°нд° элдин уулу болзын деп аруу тилек кылышкан.
Ол бой жеткени элдин уулу болом деп элестетет эди.

.
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Ол элдин уулу болот деген ишеничти актады.
...Шондо жоолашып атып жарга кептелдик. Ичээрге тамчы
суу жок. Таґдайыбыз катты. Тамчы суу болсо жоонун таш-
талканын чыгармак эдик. Эренибиз °з к°кІр°гІн° кылыч
сайып, канымды суусундук кылгыла деди. Каткан тилге жан
киргизип, аз канды к°пк° суусун эттик. Жоону сІрІп чыктык
ошондо...
Їз к°кІр°гІн сайган эренибизди башына ээр токумун жаздап
к°мдІк. ±з°ґгІсІн алып койдук. Даґкы баарыга тарады.
Элибиз эми ол ж°нІнд° сыймык менен тамшанып алкоо
айтаар...
Журттан чыкпаґ
К°рб°йт деп ууру кылбаґ
Укпайт деп ушак айтпаґ
Теґдикти карман!
Жети атаґды бил!
Жалган айтпаґ
С°зг° бек бол!
К°п жашаґ

!
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X

Ак калпак

оз кыроо тІшІп турган...
Оо, онда карга-кузгун да каак дей элек
байыркы чак эмес беле.
Ак нээттен ак бата жаралды. Ак
батадан ак с°з айтылды. Ак с°зд°н ак

эмгекке °ттІк...
Тээтиги ак м°ґгІл°р Теґирдин бизге буюрганы.
Киши ыйлап т°р°л°т, ак сІт эмип оозанып, ыйы басылат.
ЇмІр бою ак сакал карыядан, ак чач энеден бата алып,
байлыкка тунуп жашап келбедикпи.
Оо, ак ыйыктыгын караґ
Тилинен уусун чачып, Ійг° жылан сойлоп келсе да, кыргыз ак
чачып узатат.
Арзышкан эки жарга ак тилек айтып, ак босогодон кІтІп алат
жадырап, жайнап.
Уул балага ак калпагыґ, кыз балага ак жоолугуґ, байбиче
кезинде ак элечегиґ башыґдан тІшп°зын дешпедиби.
К°з ачылгандан к°з жумулганча ак ыроолонсун деп кыргыз
баласы ак калпак кийип жашайт.
Мынабу калпактын т°б°сІнд°гІ чачыгы - бул куштун ІкІсІ.
Ата-бабаларыбыз Умай энеге дейре кушка табынганы
жалганбы... Ал тутунган уґгубуз эмей онан...
Ак калпактын т°б°сІнд°гІ т°рт булуґу т°г°р°к жердин т°рт
бурчу.
Калпактын т°б°сІ - Теґирдин чокусу. Калпактын кыры - ак
кар баскан тоонун кыры.
Алдыдагы оюусу - Умай энени туюндурат.
Ак калпактын касиетин караґ... Жазда жаан °тк°зб°йт...
Жайда ысык °тк°зб°йт... КІзд° жел °тк°зб°йт... Кышта суук
°тк°зб°йт.
Жолдо к°ґІлІ айнып жІр°гІ айланса ак калпагыґ жытта, эм
болгой.
Шондуктан кыргыз баласы жайдыр-кыштыр баш кийим
алмаштырбай °мІрл°йт.
Калпак...

...Бою кичикти бийик кылат.
...Атчан болсоґ ансайын к°к°л°тІп жиберет.

...Зоболоґ арттырат.
...Ак калпактын астыґкы кыры алдыга гана

умтулат.
...Ол бийик кыялга беттеген белгиси.

Ак калпак сагаґ калган, магаґ калган. Аруу тутуп, кадырына
жете жІр°лІ

...

.



Ак калпакты сыйлабай, ата журттун абасына тойдук дебеґ
Ата-бабадан калган керээз ушундай!
Ак калпакты асманга ыргытпаґ
Ак калпакты бийик кой!
Ак калпакты эч нерсеге алмашпаґ
Ак калпакты антташкан кишиґе гана белекке бер!
Ак калпакты тебелебеґ
Агыбыз т°гІлб°зІн...
Т°°бІз ак туузын!
Баш кетмейин башыґан ак калпагыґ тІшп°зІн!

xxx
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XI

К°л

ыргыз тукуму ак куу сымак к°лсІз
жашай албадык го.
Эзелтен бабалар такай к°л кылаасын
маанектешкен.

Алар к°лг° арнап ат коюп, аздектешкен.
Кагандын ак °рг°°сІнІн жанында кош к°л к°йк°лІп жатат
тигинде.
Каган таґга жуук к°лг° жІзІн чайып, Теґирге сыйынат.
Ірк°р жамбаштап калган маал эде.
К°ґІл кушуґду к°к°л°тк°н к°км°лдІр к°лІбІз не ажайып!
... Деген менен бІт жагыбыз теґ жоо.

...К°лг° к°з арткандар канча.
...Жат жоого алдырбадык.

...Жээгин булгабадык.
...Кумун ташытпадык.

...Суук к°зг° к°рг°зб°дІк.
...Чоочун бутка кечтирбедик.

Кир колду малдырбадык.
К°з карегиндей тутуп келдик.
Миґ жылда миґ булактан жаралган к°л.
Жете берээрибизде К°к °рд°к к°к°л°п учту.
Мерген жаасын мээледи.
Атпаґ
К°лдІн ээси ушу... деди карыя.
Жебе к°лг° атылды. Жебенин ышкырыгы кулактын тІбІн°н
шуу этти.
К°лг° жаа атпаґ деди карыя.
Оо, биз к°лг° тайындык. ЖІзІбІздІ чайындык.
ЖІр°кк° жакын к°л. Жайы жылуу, кышы тоґбойт. Жанга
даба.
К°лг° ачууланып келгендер к°ґІлІ ачылып жайдары
кайтышат. Сыркоолоп келгендер сакайып,... ыйлап келгендер
жылмайып кайтышат.
Жараткандын кІчІн караґ. Муґ жазылчу жай.
Жаан жаап, сел каптап к°лдІ булгаса, к°л °з толкуну менен
°зІн аруулайт. Ушундай эмеспи.
Кыргызымдын к°лІ к°зІмдІн карегиндей го...
Б°б°ктІн к°з жашындай тунуктугун айт! Эне сІтІнд°й
ыйыктыгын айт!
Каз-°рд°гІ чІмкІп ойнойт, куушуп ойнойт. Балапанына чабак
Ійр°т°т.
Алтын куму кІнг° чагылат. Шоокуму к°ґІл сергитет.
К°км°лдІр к°л батып бараткан кІндІн кызылын °зІн°

!



сІртІнІп кырмызыланганын карачы... Пай... пай... пай!
К°лдІн к°з к°р° элек байлыгы тІпкІрІнд° ордологон.
Ырыс-кешиктин °зІ к°лІбІзд°
Бир келген жаркын °мІрд° касиеттІІ к°лІбІзг° таазим
кетпесеґ, кыргыз экениґ кайсы...
Мындай к°л жер жІзІнд° жападан жалгыз.
Ак куусун к°рс°ґ чочутпаґ
К°лг° тІкІрб°ґ
К°лдІ булгабаґ
К°лг° жІзІґдІ чайып тооп кылыґ
К°лдІ сатпаґ
К°лдІ сактаґ
К°лІбІз б°кс°рб°с° эгей!
К°лІбІз булганбаса эгей!

.
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XII

Жигиттик

ресеге жеткен эркектин эки тІрІ
болгой. К птІ к рг н карыя шону айтып
отурду. Бири - эр жІр к, бири - суу
жІр к.

Эрен жигит жоо жІр к болгон.
Эр жигит бок жІр к эмес, таш жІр к. Ичи ке болгой, ат
айланып баткыдай.
Тегерегиґди караґ, эркек болуп туруп, ныпым жигитчилиги
жок айры бут, жумуру баш жІд мІшт р да жІрІ
Чынында, кээси ичи тар, бир тоголок таруу батпайт.
Жигитчилиги бардын кабагы жарык жІрг й.

...Жигитчилиги бардын ичи бузуку эмес, ак болгой.
...Жигитчилиги бар ала к д к эмес, эр к кІр к зирек.

...Жигитчиликти беттеген канжыгага аш эмес, баш
байлайт.
Жоого колтук ачпайт. Башканын байлыгына сугун артпайт.
С здІ пир тутат.
Жигитчилиги бардын алган жары алдында, журт алдында,
КІн алдында жІзІ жарык.
ЖІзІ караґгыдан сактазын!
Чыныгы жигит моюн толгобой, боор толгойт.
Эки сІйл б йт, тІрІк айтпайт. ЖІр гІнд жалын болгой.
ТирІІлІктІн азгырыгына алданбайт.
Намысты колдон алдыртпай, колго алат.
Оозу бош эмес, бек болгой. Ачууланат, анысын тек
билдирбейт. К зІн жаш имербейт.
Оозуна от, ок тиштеп антташкан.
Эл менен болот. Элден чыкпайт. Элдин каабына калбайт.
Їзг нІн куйругуна калбыр байлабайт.
Жигитчилик туу белде,... эрегиште,... суу кечкенде,... эр
э иште,... сІґгІшк нд ,... калкына кара тІн тІшк нд . жар
учунда,... канжыгага кан тамганда,... узак жолдо,... кийикке
барганда,... жоо табалаганда,... дос кІтк нд ,... бийиктикте,...
тере дикте сыналат.
Жигит мІрІ жІз жылкы, намысы миґ жылкы. Наркын
карачы!
Эр жигит лІп баратып да тирІІл рдІн камын ойлойт.

...Жигитчилик жоодон жазгантпайт.
...Жигиттер бири-бирине б к.

...Жигитчилик муґ билбейт.
...Жигитчилик кайгыга жеґдирбейт.

...Жигитчилик даґаза болгой.
...Жигитчилик муратка жетет. Жашоо

мерчемин биле.
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...Опузазын душманга гана к рс т т. Бир г жалынбайт.
Муґун айтпайт.
...Жигитчилик дегениґ кебелбес аскар тоо экен го.

...Б кс рб с к л экен го, чиркин!
Же жалганбы...
Жигитчиликтен тайыганда башынан ак калпагы, колунан
кылычы тІш т, астынан аты качат. Ырысы оошот башкага.
Ата журтчул жигит киндик каны тамган жердин топурагын

б т. Ата-энесин колунан, баланы маґдайынан, сулууну
бетинен сІй т.
Жигитчиликтен тайбаґ жигиттер!
Жалтанбаґ!
Беттегениґен качпаґ!
Элиґди жер каратпаґ!
Жериґди ыйык тут!
Бир гана ыйык тутар журтуґ бар, кыргыз деген...
...С з бІтк нд чагылган чартылдады.
ТІз ґд жамгыр, белде м ндІр т ктІ
Биз жигитчилик ж нІнд гІ с здІ жІр кк туттук.
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XIII

Тоо

йк°л Теґир эґ ыйык.
К°зІбІзг° тээ каяктан чабыттап келген
Ак БІркІт к°рІндІ. Мерген жаасын
мээледи. Карыя Улуу Тоонун ээси шол

бІркІт дегенде жаа колдон ыргыды.
Жараткандан табынып келатканыбыз ушу тейде. Аталардан
бери Теґир жолундабыз. Тоолор бизди коргоду, биз тоону
коргодук.
Бу калкагар тоолор бизди канча ирээт канатына калкалады.
Бу тоолор К°к Теґирге жетип турат. К°к° Теґирден кийинки
ыйыгыбыз бу тоолордо.
«Ата», «Эне», «Кыргыз», «Ат» онан «Тоо» деп оозандык.
Ат тизгинин тартып жолго чыкканы тоолорду байырлап
келебиз.
Тоодо жашаган керемет да. Ата-бабаларыбыз бизге Улуу
тоону керээз калтырган.
Тоодо ат чаптык. Тоодо кийик аттык. Тоодо мал кІттІк.
Тоонун абасы аґкыйт, тоодо тІб°лІк ак кар жатат. Ак м°ґгІ
уюп жатат.
Тоолордун пейили тІг°нб°с да.
Тоодон алысты к°рдІк...Тоодо жылдыздарга жакын болдук...
Тоодо тал-терек кыйбадык... Тоодо жІрІп шамалга
кабылдык... Бирок, шамалды с°кп°дІк.
Каган шамалды с°кп°ґ деген... Желди с°кк°н куюнда калат...
Ч°птІ жулбаґ деген... Ол жан-жаныбардын кешиги... Аґ
куштан жем талашпадык.
Чагылган тІштІ. Каган коркпогула деди. Чагылганга тил
кайрыбадык. Кийиктин сІтІ да эненин сІтІнд°й ыйык. Кийик
т°лд°°рд° сак болдук.
Оо, бул тоолорго ай тийгенде колубуздагы куралды жерге
койбодук беле. Биздин тоолордо дайым ак ойлодук. Онан
жамгыр убагы менен болду. Жаан-чачын кечиккенде жайчы
жай ташы менен жамгыр чакырды. Тоо башында кээде
м°ндІр жеп наар алдык.
Бул тоолордо канча кезеґ карыды. Тоо байлыгы чексиз.
Улуулук шу тоолор менен гана °лч°н°°р.
Кумурсканын уюгуна жакын °рг°° тиктик.
Оттук таш менен от тутанттык.
Жаґы журтка сыйындык.
КІнІмдІк деп жерибедик.
Муну к°рг°ндІн к°зІ ток болоор. ...Жердеги кумурска,
к°кт°гІ аска, токойдогу куш, сайдагы суу, жээктеги ч°п
баарыбыз ирегелеш жашадык.



Кел-келибиз келип турду. Кел-келибиз кетпестир.
Каганга °мІр тилеп отурдук.
Табылгы менен мал чаппай келген.
Токой °ртт°г°ндІн теги ІзІл°т деген.
Улуу Тоого чыккан кыргыз, улар ІнІн уккан кыргыз!
Кызыл Тоого чыккан кыргыз, кызыр ІнІн уккан кыргыз!
Кыргыздан улуу ким бар!
МІґкІр°б°ґ! Тоодой чыдамкай бол!
Улуу Тоого акаарат келтирбеґ
Жараткандын кыргызга деген ырыс-кешигидир!

!
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XIV

Каган

аган кІн жІздІІ. Теґирдин жердеги
элчиси.
Бут алдында т°шІ тІктІІ кара жер,
т°б°д° тІбІ тІпсІз К°к° Теґир.

Ортодо биз кыргыз эли.
Эл башында Каган.
Эми кыргызга Каган тандап турубуз.
Каганды тектІІ жерден тандадык. Адегенде бакшыга К°к°
Теґирден белги келди. Теґир °зІ белги берди.
Кырк уруу кыргыз бирден билги ак сакалын °кІл кылды.
Кырк аксакал чогулуп кыргызга Каган тандамак болду. Сака
калчап кол таштадык.
Оо, каганат эрежеси темирдей катуу эди.
Кыргыз баласы кыркка чыкканча Каганга сын айталбады.
Жашы кырктан °тк°нд°р гана тандалып Каган болмокчу.
Кыркка дейре аксакал боло албайт. Ар билги °з уруусунун
жоокер башчысы.
Ар уруу °з тІм°н тІйшІгІн, кайгы касиретин Каганга аксакал
аркылуу гана жеткирет. К°йг°йдІ айылда аксакал гана чечет.
Билги чечпесе Каган °зІ колго алат.
Кагандын бир с°зІ эки болбойт. Кагандын с°зІ °лгІч°, °зІ
°лзІн деген бар.
Каган бир айтат. Кара башын унутуп, калк камын ойлойт.
Каган чындыктан тайса, калктан ынтымак качат.
Каган менен кырк аксакал биригип бир улуу каганат. Каганат
жолу аксакалдар аркылуу гана. Аруу, калыс жол.
Мына бакшы таягын айлантып келип Элтерес уруусунун
аксакалын кагандыкка к°рс°ттІ. Ол К°ктІн уулу! Ол Элтебер
болчу.
Оны К°к° Теґир °зІ бакшынын к°зІ менен к°рс°ттІ Бакшы
баладай аруу, Теґирдей тегиз.
Биз Теґирге каршы айталбайбыз да.
Каганды К°к° Теґир тандады. Теґирдин мээри тІштІ
Эне сІтІн кем эмген, Ата жолун билбеген Каган боло албайт.
Эне сІтІн аз оозанган элин-жерин таштап качышы мІмкІн.
Бел-белесте беш удургуп, айгай салып, К°к туу к°т°рІп, ак
сарбашыл айттык.
Каган келди. К°кт°м келди. Баарыбыз сІйІндІк.
Кыргыз кагандуу болду. Уруулаштар эл болду. Жайыт жайлуу
болду.
Эми Каган аксакалдарга кеґешип иш кылат.
Эми Каган элдик киши. Ачуусу бар кеги жок. Теґтушу бар,
теґи жок. Жоодон качкандарды, ууру кылгандарды Каган эми
°лІмг° буйрук кылат.

.
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КІнІ да Каган. ТІнІ да Каган. Кырсык тІшс° да Каган.
Кагандыктан кайтпаґ
Кырсык келбеґ
...Эртеси ат ойнотуп тойлодук. Жоодур к°з кыз-келиндер
маралдай маґкайып °зІнч° оюн-зоок курушту. Бозойлордун
к°зІ ботодой жайнайт.
ТІшІм аян берди. Жакшылыкка жорудум.
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XV

БІркІт

ттарыбыз Эне-Суудан балыктай сІзІп
°ттІ... Тээ илбирстІІ тоолор.
Ак к°з бІркІт томогосу алынбаза да
алда нени сезгендей, бир талпынып

алды.
Жарыктык к°зІ менен к°рб°с° да, к°кІр°гІ менен туюп
жатты.
Эми томогосун чечип, Інд°кт°б°с° ээсин кектегей.
Мына кучак жеткис кулачын калдактатып алыска
чабыттады. Бут булчу дары таштай тІйІлг°н.
Тайманбай тик качырды.
Алаарында албай, тебээринде теппей кетти.
БІркІтчІ санын бир чаап алды.
Атти , бул тІлкІнІн калтары тура...
Жакшыны жакшы албайт. Ак к°з бІркІт байыркы ыйык
тукумдан. Майдаланбайт эди. Чымчык, к°гІчк°н, кекилик,
чил, каз-°рд°кк° тийбейт. Тийсе да кийик, карышкыр, тІлкІ,
сІл°°сІнг° тандап кол салат. Туяктуудан кайберен, элик,
марал, кулжа деги койчу баарын алган, азуулуудан б°рІ алган.
Канатын каккыласа, дабышынан мал Ірк°т.
Ууга чыгаарда ашыкча тойбойт. Ыраактан к°р°т. Илгиртпей
туйат.
Чын куранда тІл°кк° олтуруп, баш оонада тІл°кт°н бошогон.
Аруу тІл°кт° жІнІ кундуздай жылтылдады.
Тигине, азыр да кІндІ беттеп учуп баратканын к°р!
Ана, эми шукшурулуп, кулаган аскадай т°м°н атты... Оо...
итиґ
Биз чаап барганча ка шылаган Ін угулду.
Кырааным десе, к°к карышкырдын °пк°сІн° °ткІр
тырмагын батырып олган экен!
Ак жем менен табына келген кези эди. Салкын жайда
асыралды.
Бул бІркІт качырганын куткарбас, °рт менен кирген суудай.
Чабыты к°кт°гІ сыдырым жел менен кошо сызып, бийикте
гана оболойт... Ыраакты э сейт... М° гІг° жумурткалайт
...ЇзІн аруу кармайт... Жолдуу болгондо гана к° ІлІ ачылат...
К°зІ курч... Жетээр жемин к°рс° куюндай сызат... Ээсинен
жемин талашпайт... Томогону кийээрде башын чулгуйт... Кай
бирде буту менен кагып тІшІр°т...
Ителги, ылаачын, куш, жагалмай таптаган мІнІшк°рл°р
бІркІтчІг° сый карайт. Жолу улуу да.
БІркІтчІнІ ак тайганы коштоп жІрдІ

ґ
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А уулап жІрг°нд° итти эш тутасыґ. Ээсин сатпайт.
Биздин тайган качканды куткарбас. Биз да тайган менен
шыралга б°лІш° жІрдІк. Ак тайган ачка калбады. Тойго да
бизди ээрчип жІрдІ. ТІнд°сІ жолдон адаштырбады. Улуйт деп
жаман к°рб°дІк. Жамандыктан белги келсе ит улуганы
айгине болду. Итибиз ээсинин кабак-кашын билип турат. Ит
ырыскылаш жІрдІ. Иттин атын тандап койдук.
Тайганыбыз °лг°нд° оозуна май оозантып к°мдІк.
БІркІт салып к°ґІл к°т°рг°нг° не жетсин.
БІркІт ишенимдІІ шеригиґ эмеспи.
БІркІттІ балаґдай багып, кІлІкт°й таптаґ
Ач калтырба
±нд°кт°п жатып с°кп°
Кыраанга кыраандай кайрыл!
Ууга чыгып, жолдуу кайтса , куржалак калтырба
Їз учурунда тІл°кк° отургуз!
Ат жалын бек карма
Ашык тамак бербе
БІркІт туурун аруу тут!

ґ
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XVI

Угуу

несайга муз то уп, кар белден. Ит °лг°н
суук эди.
Узак жол арытып ушул коктуда бел
чечтик. К°з байланып, караґгы тІштІ

Жалындаган оттун боюнда с°зг° чебер карыяны угуп отурдук.
Каган да укту. Уккан узарат деди.
Кеп тыґшабаган бечел болот дешти. К°л°к°д°й унчукпас
болуп отурдук.
К°ґІл коюп уктук. Уккан °зІн табат. ЇзІн-ЇзІ ойготот.
ЇзІн°-ЇзІ ишеним кІт°т.

...СІйл°° ІчІн угуш керек.
...Ойлонуу ІчІн угуш керек.

...Ынануу ІчІн угуш керек.
Угуп-угуп жІрІп с°з байыйт, ой ке ейет, дене-боюґ арууланат
деген экен байыртан.

ґ
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Угуп жаттык... Угуп жатып карыяны ого бетер сыйладык.
Угуп жаттык... Угуп жатып °зІбІздІ дагы тааныдык.
Угуп жаттык... Угуп жатып кечээкини ойлодук.
Угуп жаттык... Угуп жатып эрте кини ойлодук.
Угуп жаттык... Угуп жатып сыналдык.
Угуп жаттык... Угуп жатып чыдадык.
Айтылган с°з кулакка, мээге, канга сиґди. С°°кк°, жІлІнг°,
жанга жетти.
Угуп жатып алтІнд° жакшы кепке тойбой уйкуга
кетиптирбиз. Шамыбыз °зІ °чтІ. Ээр-жабдыгыбызды, жаа-
найзабызды жаныбызга ала жаттык. Жоодо к°з жумган
эрендин жІр°гІн ала келип шу жерге к°мдІк. Дени кан тоодо
к°мІлдІ
Та эрте ат кишенеп ойгондук. Ойго батып ойгондук. Кечээ
с°з укпаганда бІгІн минтип ойлонбойт эдик.
Оо, биздин бабалар кара жаак чечен эде. Биздин аталар кулак
т°ш°п уккан боорукер угарман эде.
Олар согуштан коркуп качкандарды, элчиликти аткара
албагандарды, эл ишине ушак тараткандардын башын алган.
Уккандан узак керээз калган го.
Аттарды токуп кайра жолго аттандык.
Ак тайган алдыга кетти.
Оозу ду ачпай, к°зІ дІ ач деди карыя.
Ушак укса тили тый, байлык к°рс° к°зІ тый деп да
нускады.
Ич кІптІ болбо
Акыл-ойду кесир кылбаґ, качырбаґ
Арам ойдон жаа бою кач, кутулгун!
КІнІґ кІнд°й, тІнІґ тІг°л болгой...
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XVII

Намыс

нда теребел шыбак жытына а кыган
чак эди. Суу к°бІкт°п турган.
Тогуз жашта каганга кызмат кылдым...
Ат чаап баратып таамай жаа тартканды

Ійр°ндІм... Му билбедим... Б°кп°дІм... ЖІзІм жарык эди...
Каган ант кылды... Намыска бек турдум... Буйругуна бекем
болдум... Ок тийип жараландым... Артка чекпедим.
Ишенгеним каган болду... Ишенгеним намыс болду... Намыс
жыгылбады.
Бугу жІгІрг°н маалда айыгышкан жоодон отуз эр °лтІрдІм.
Каган к°ґІлІ толду. Жоону °лтІрг°н сайын ичин жара тартып
канынан бир ууртадым.
Карды жарылгандар °з карын майын жеп, жарат ырбабай тез
сакайышты.
Тердиктин кийизин кІйгІзІп кан аккан жерибизди каарып,
канын токтоттук.
Аркасынан жарат алгандар - качып баратып жаралангандар.
Бет маґдайдан жарат алгандар - тайманбастар.
Жоодон качкандар болду. Б°жІр°п жоодон корккондор
чыкты.
Олар кан талаада алмадай башы тоголонуп, дене-бою карга-
кузгунга жем болмок. Баш с°°гІ айып катары атасынын
мойнуна тагылды. Чыккынчылар эми ушундай жазаланмак.
Биз баатыр элдин тукумубуз.
Башы кеткендер к°п болду... Намысы кеткендер жок болду.
Улуу тоонун топурагы кІб°... Намысты коргодук, топуракты
коргодук.
Топуракта аталардын каны, бабалардын с°°гІ, энелердин к°з
жашы калган.
Ачка болгондо аттын кара санынан кан алып, бышырып
жедик.
Биздин тукум ооруп жатып Ійд° °лг°ндІ намыс к°р°т.
Эркекти намыска жараткан. Абалтан ушундай эмеспи.
Оо, шондо улуу чабышка ок камдадык.
Оо, жоого кирээрде топуракты °°п сыйындык.
Айбарлуу каган айтты... бул топурак биздин топурак.
Жашоо баасы бир ууч топурак менен °лч°нм°к.
Бу топуракты басташкан жоо тебелегенче, биздин с°°к
тебеленгени артык.
Биздин жердин топурагы укмуш эди.
ГІлІ °сІп а кыса жыты, чиркин!
Арча °с°т миґ жылдык. Жаа тартсак жебеси карагайдын
башына жетпеди.

ґ

ґ

ґ



Суу энеде топурактын даамы бар.
Биз алыска аттанганда бир ууч топурак канжыгада жІрдІ
Топуракты коргодук, намысты бербедик.
Шондо улуу каганат кезеґи эмес беле!
Эми аскадагы кийик болдук...
Каганат урады...
Топурак тебеленди...
Каган жаза тайды.
Кузгун болуп к°п жашабадым. Кыраан болуп аз жашадым.
КІн тутулду.
Шумкар боосун тытты.
Кыян жІрдІ
Кыргыз бытыранды болуп, ырк кетип, аґ куштун кІнІн к°рІп
калды. Ар ким керт башын коргоду. Алты саны аман, боору
бІтІн ким калыптыр...
Кыргыз топурагын сагындым...
Їз топурагым °зІм° буйруса экен.
К°к° Теґири °зІн° буйрусун. Бар тилегим ушу!
Жоолашкан тарап канчалык жалганчы, ууру болсо кыргыздар
ансайын чынчыл, аруу, намыск°й бололу!
КІн да, Ай да, Жер да эч жакка кетпестир, эгер намыс бизден
кетпесе...
Элге калкаа болзын!
Кыргыз °лІп баратып да б°т°нг° баш ийбейт.
ЇлІмг° моюн сунганы оґойураак.
Ыбырсыбай, муґбай, майдаланбай жаркып, бийик жашайлы!
Намыстан кетпеґ
Эгерим коркпоґ
Айныбаґ

.
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XVIII

Жол

аган менен жолдо узак жІрдІк.
Ымыркайында эне сІтІн эмгендер гана
жоого аттанды.
Каганды жолдо ой басты. Ой тІйш°лттІ

Жол улуу да. Кан жолдо жорго жІрІш менен бараттык.
КІлІкт°рдІн куйругу желге сапырылды.
ТІм°н кол элек. Жол башында каган °зІ. Каган гана жол
баштаар. Бул кан жол да. Кан жолго чыгаарда кІн чыгышты
карап алкыш айттык. Батабызды Те ир °зІ туткай эди. Оны
жеткенде билербиз. Ак булуттар т°б°д° калкылдайт... Жолдо
куштар колго кончудай болуп учат... Жолдо гІлд°р а кыйт...
Жоогазындар жоодурайт... Каакымдар каалгыйт. Кыргыздын
гІлд°рІ да.
Бирок каган алаксыбады.
Биз гІлд°рг° тамшандык. Унчукпадык. Каган унчукпаса биз
сІйл°с°к шерт бузулаар.
Мына б°д°н° жолдон жорголоп °ттІ. Каган ат тизгинин
кагып токтотуп б°д°н°г° жол берди.
Оо, жол боюндагы к°п°л°кт°рдІ айтса
Жолдо нарктуу жІрдІк. Улуудан озбодук.
Жол ортолоп калганда куураган жыгач жаткан. Каган аттын
башын буруп токтотуп жолду тазалатты.
Онан алдыга ат чаптырдык. Каган жолдо келаткан тейде
жолду жылкы тезегинен арууласын деди. Биз дагы артыбызда
булганыч калтырбадык. ...Бул Каган жІрг°н жол да. Жолдо
жаман с°з болбоду. Жаман ойдон алыс болдук. Дегеним, кан
жолдобуз да.
Жолдо ар нерсени ойлодум. Каган ойлуу келди. Кимди
ойлоду, эмне ойлоду билбедим. Жолдуу келдик.
КІн бата кырга жеттик. Кароолдор секиде калды.
ТІнд°сІ ыктоодо журттадык. Жарым жолдо артка кайтпайт
эмеспи.
Таґ жээк салганда кайра жолго чыктык. КІн нуруна чайканып
м°ґгІл°р кашкаят.
Биздин жол ошо бийикке гана кетет. Ара жолдо калган биздин
салтта эмес.
Арабыздагы карыя жолубуз акжолтой болзын деди. Жол
тарттык. Жолго чыгаарда бу тегеректеги таштарды коґторуп
койгула деди. КІн к°р°лек бети кІн к°рзІн деди. Такыр
жерине ч°п °сІп, к°кт°м келзин деди.
Бата туттум. Колумдун салааларынан м° гІ к°рІндІ
КІлІкт°рдІн чарчаган тІрІ жок. ТІнд°сІ жылкылар оттоп,
тойгон чыгар. ЇкІм кІлІкт°р чарчаганын билдирбейт. Улам
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кошкурат. Биздин кІлІкт°р кыргыз жылкылары да...
Илгери ишеним менен жолдобуз.
Ишеним бІтс° жол бІт°т.
Жол к°птІкІ
Бардык нерсенин °з жолу бар.
Жолго таш ыргытпа

...
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XIX

Жер

умурткадан жа ы чыккан
балапандай кІн к°рІндІ
Каган менен бирге жІрІп жарды
элди бай кылдым, аз элди к°п

кылдым. Же бу с°зІм жалганбы?
Кыргыз жеринин ажайып сулуулугуна тойгон жокмун.
Атадан айрылдым, колдоочум бар экен, Ата конуштан
айрылбадым.
Антпесе, кыргыз жок бу тоолор жетим калбайбы ээнсиреп.
Ата болуп асырап, эне болуп эмизген жерибиз ушу.
Кыргыздын топурагы - алтын бешигидир.
Кыргыздын булагы - мІр°к. Жайыты - керемет, арашан суусу -
кишиге эм. Абасы – булак даамдуу. Шу жайда да киши °л°бІ
Буга дейре т°р°лб°й кайда жІрг°м...
Аскасын бІркІт уялап, тоолорунда аркар, кулжа, бугу
жайылып, чер токоюнда кушу сайрап, к°лІнд° °рд°к сІзІп,
а ыр учат. Укмуш бекен!
КІн, жер, аба, суу кыргыздын к°рк°м жерине айкалышып
туру. Жерди эненин жІр°гІ менен сезип, эркектин кІчІ менен
даркандайт. Жылуу булактын жээгинде °ск°н гІл к°рдІк.
Тегереги апакай кар.
Кыргыздын тоолорунун бийигине гана жайы-кышы то богон
мамыры гІлд°йт деди карыя. Жерди сатса , малы - байлык
болбой, бийи - бийлик болбой калаар.
Ымыркай эненин курсагынан жер эненин кучагына тІш°т.
Киндик каны туулган жерине тамат. Ол жерге тІб°лІк
карыздар болосуґ
Кыргыздын топурагына баары °н°т. Мол тІшІм алам десеґ,
жердин пейили кенен. Аска, ташка да гІл чыгарат го, бу
жараткан.
Биздин жер койдон ко ур, берешен. Эмне эмгек кылса , эсеси
кайтат. Ушу жердин топурагы буйруса экен.
Баары жараткандын кешигидир.
Коргон салса да аны таш, топурак менен жерге гана курасы .
Канчалык оболоп бийикте, айланып коноор жери – жер.
Бул жер тІбІ алтын, кІмІш жаткан гана кен эмес, ата-
жото дун с°°гІ жаткан ыйык жай.
Жолго чыгаарда бир чымчым топуракты тІйІп беришти.

...Айдын бетин жапты деп, Ата-журту дун булутун с°кп°
...Баш кийимимди учурду деп, бороон-чапкынын с°кп

...Кыян жІрІп коо кылды деп, жаанын с°кп°
Жерге акыл калча , ой тегерети
Бул ыйык жер, улуу жер, биздин жер!
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Алтын да жердин бІртІгІдІр.
Алганыґа топук кыл, дІнІй°кор болбоґ
Биздин жер - тІб°лІк!
Жердей чыдамкай болгону ийги.
Кыргыз жерине °ск°н ч°п, тал куурабазын!
Жер такыр калбазын!
СІлІкт°й сыйгаланып, жерибиз колдон чыгып кетпесинчи!
Кыян жІрІп, коо болбозын!
Токтоолукту тоолордон Ійр°нгІл° деп келем го...
Мокобо , майтарылба
К°пк° топурак чачпа
Жерде кумурсканын, тал-теректе куштун уясын бузба
Їз жер, °л° т°ш°гІ д° жакыр жашаба
Жерге залал кылба
Т°б° д° -К°к° Те ир, таманы да -Жер-Эне жалгазын!
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Суу

аган кІнд°гІд°й булак башына барды.
Каган булак к°рс° аттан тІшІп табынат
эде. К°к кашка м°лтІр°к булак экен.
К°зІн ачтык. ЖІз булактын к°зІн ачкан

миґ жыл жашаганга тете дешет.
Табындык. Арууландык. Каган кочушундагы сууну чекесине
тийгизди. Булак суусу ийиген эмчектей агып туру. Чаґкай
асмандан суу бетине ак булут тІшІп туру.
Арча жыты аґкыйт.
КІкІк Ін салды. Канча жашаарыбызды санабатабы...
Жигиттер аттарды отко койду.
Теґирди бир карап алып, булак суусунан таттык. Жаныбызга
жан, каныбызга кан кошулгандай болду. Булак касиетин
караґ! Та дайыбыз катып чаґкап келген эдик.
Оо, суу жанга да, малга да, ч°пк° да те го. Бул дІйн°нІ
адалдап, жан дІйн°ґІ аруулап, жан киргизген суу – ыйык.
Суунун жаны бар, кІч кошот, дем берет.
Жашоо да, °мІр да суу сыяктуу агып тургай.
Аккан суу ымыркайдын тилегиндей аруу.
Каган айтты... аталар суу булгабаган.
Тунук суу аздектеген.
Маґдайыбызга жазылган ырыскы.
Ымыркайда кырк булактан оозанганбыз.
Булактын к°зІн ачкан, суу бар жерге журттаган,... аруу ойлор
булак башатта торолот.
Кыргыз кІлІгІн таза сууга сугарган.
Суулуу каганат – гІл каганат. Суусуз каганат - кул каганат.
Биздин каганат сууга байгер.
К°г°рг°н м° гІ, агарган кар. Керемет бекен!
Бийиктеги ак м°ґгІ кемисе, алтын кемигени ошол.
Кыргыз алтынсыз деле жашай берээр. Ак м°ґгІсІ жок кантип
°мІр сІр°т...
Кагандын ордосунда булактан бІтк°н ыйык кош к°л бар.
Алмуздактан бери бабалардын к°з жашынан толгон,
соолбойт.
МІр°к суусу кыргыздарда гана бар, аны билген табат,
билбеген булгайт.
Кыраакы Каган кІлІгІн° минээрде ...Суу атасы – булак...
деди.
Эрендер да, Билгилер да кырга карап ...Бул биздин суу,
биздин суу соолубазын... деп ант ичиштик. Тооп кылдык.
Эл башы болбой, суу башы бол!

ґ
ґ
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Суу башаты тунук.
Алыстан муґдаган бир укмуш Ін угулду. Мерген жаасын
камдады. Карыя дагы бир тыґшап... Бул кІІд° жІрІп
ІйІрІн°н адашкан маралдын ІнІ. Атпаґ! Жазыгын тартасыґ...
деди.
Биз т°м°нг° кеттик, булак бийикте калды. Ичимден ырым
кылдым.
Булагыбызга к°з тийбесин деп к°з мончок таштадык.
Суу башында бололу. Илгеркидей...
Суу булгабаґ
Кесир кылбаґ
Жаанга жаман айтпаґ
Суу сыйлаган зор болзын!
Суу кордобоґ
Б°кс°рб°ґ

!
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Жашоо

оґур кІз. Эне-Суунун бою эне сІтІ
жыттанат.

Кыргыз менен лб стІк ушу жайда дем алып жашайт.
Эрмен, шыбак жыттуу талаалар ч кк н бойдон.
КІз келип, дарак, ч пт р саргайып, кыргыз тоолору тим эле
алтындан уютулуп койгондой.
Бул кыргыздын тоолорун бооруґа кысып, пкІґ келет. Ушу
тоолорду к рІп тІб лІк мІр бар экенине ишенбей нетем.
...Кайсы бир элдер т р лг нд эле кул болуп к з жарат.
Кыргыз гана т р лг нд эле алтын кучактап тІш т. Бу
тоолордун асты да алтын, ІстІ да алтын. Ээси – эл. Олар алыс
кетсе алтынын жыланы коргоп ордолойт.
...Ушул алтын тоолор кысыр калбазынчы.
...Ушул тоолордо жибектей созулган кыз стІрдІк, жылкы
тийип, жоо чапкан баатыр уул стІрдІк.
...Ушул журтту жоого тепсетпей, ырыс-кешиктІІ мІр сІрс к
ээ!
Тилек мІрдІ зг рт т эмеспи. Жакшы тилек кылып,
кыргызыма т лг лІІ мІр тилеп турдум. Кыргызым
тІб лІк жашазын!
Ар бир кыргыз кылымдап мІр т зІн. Ар бир кыргыз айдын
жаґырганын миґ жолу к рс экен дедим. Тилек айтып мен
жыргайын, узак жашап ол жыргазын! АнІчІн ар кыргызга
абадай аруу, суудай тунук ден-соолук тиледим.
Кыргыздын ден-соолугу жан менен денден. К рІнб с жагы -
кара жаны, к рІнг н жагы – тулку бою
Эґ ириде жаныґ оорубазын. Дендин ооруганы утурумдук эде.
Жанды да, денди да айыктыра турган касиет баары ушул
ыйык тоонун ч бІнд , абасында, суусунда, айбанаты менен
илбээсининде...
Кушу сайраса, гІлІ аґкып, з нІ буркандап, к лд рІ
шарпылдап, бариктери дирилдеп к ґІлІґ сергийт.
Б т н жактан дартка дабаа дары-дармек издебеґ
Жан сыркоосу кара санаадан жаралат.
Ак санаа ойлоп ак жІрг ндІн табы айныбайт...
Эт ооруга чалдыкканда эмчи менен домчудан, тамырчы
менен сыныкчыдан, суу жана ч п-чар менен сакайып
кеткендер канча.
Билген табып ысык-сууктун аз-к бІн айтат.
Ооруган айыгаар, к з тийгендин сакайышы кыйын го.
Ч птІн эґ эм-дарылуусу да, эґ уусу да ушул жерде с т.

Ак чокулуу калбаат тоолор ата жыты
жыттанат.
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Мерчемин билсеґ – эм, ашыра ичсеґ – уу.
Эрки майтарылбас кыргыздын денеси да майтарылбас.
К ґІл ч кс дене ч г т. Эрки кІчтІІ денеден оору-сыркоо
качат. Ден-соолугуґдан ажырасаґ жашоо кызыксыз болоор.
Баарын к рдІм. Бирок ден-соолук сатылган жайды к рб дІм.
Жашоонун узактыгы бир жараткандан.
Жашоонун кеґдиги менен тереґдиги зІґд н гана.
Бойуґду аруу кармаґ
Дилиґди аруу тут!
Жаныґ жакшыны гана ойлоп, денеґ аруу болзын!
Бир нІн багын байлабаґ
К ркІґ к зд н, б ркІґ баштан тІшп зІн!
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XXII

Туз

к °рг°°г° кирдик. Туз буйруптур. Карыя
т°рд°н орун алды. Жигиттер карыяны
тегерете байырладык
Адегенде суу келди. Кол чайкадык.

Келиндер чай сунуп, сый к°рс°ттІ. Токочту тегеретип
сындырбай, теґ б°лІп сындырдык.
Малдаш урунуп олтурдук. Улуулар тІндІктІ беттеп
жайгашты. Анан саамал кымыз келди. Кош колдоп узатып,
кош колдоп алдык.
К°р°ґг°сІ жакшы экен. Тамак болбосо, дымак болбойт
дешти. Кыргыздын тамак жасаґ дегени, сорпо, кесме даярдаґ
дегени да.
Кыргыздын казан ас дегени, эт сал дегени да.
Биздин тамак дандан, эттен жана сІтт°н жасалып келген.
Таттуулугун жоо жІрІп сезесиґ
Данды кууруп, андан талкан, шак, угут тартышкан. Колго
жараша. Жаман тамак болбостур.
Талкан кІл-азыктын бири эгей. Жол жІрІп талкандын
даамына тамшандык.
СІт жарма, кара жарманы канча ичтик. Суусундук кандырчу
тамак эмеспи.
Ондан кийин сорпо келди. Улуулата даамын к°рг°н соґ биз да
шорулдатпай таттык. Тузу ынак экен.
Устукан тартылды. Сый жиликтер т°рг° мІч°л°ндІ.
Эзелтен ушундай да.
Т°р ээлеген аксакал сулп эттен кыя кесип, ооз тийип, онан оґ
жагындагы жигиттерге, онан сол жагындагыларга даам
узатты.
ЇзІн° тийген сый жилигин т°рд°гІ карыя ол ІйдІн эґ кенже
баласына сунду. Улуудан устукан... Бата тилектІІ
Бала мулуґдады.
Оо, сыйлуу карыядан жилик алган бала намыск°й болгой.
Биз эт туурадык. Тамактын т°р°сІ – нарын-эт майлуу
жасалды.
Тамактан соґ колго жылуу суу куюлду. Суу куйган бала
баарыбыздан бата алды. Батабызды аянбадык. ЖІр°гІґ ак
болсо ак санаа батаґ тІг°нб°стІр...
Тамак кайып бІгІн ушул Ійд°н буюрду.
±йд°н чыгып жатып Ій ээсин алкадык.
Асман толо жылдыздар алтындын чачырандысындай
жымыґдашат. ТІнд°сІ мерген жолборс чапты. Олжо оныкы.
Терисин каганга тартуу кылды. Каган жолдугун кылды.
Б°кт°рІнІп аттандык. Тынч кІнг° к°н° тІшІптІрбІз.

.

.

...



Туз актоо баарыга кымбат.
Туз урсун деген каргыш °т° ачуу.
Тоо-таштан кийин эле туз оор.
Шашпай тамактан!
Тузга кара санабаґ
Бышкан ашты таштабаґ
Токочту тетири койбоґ
Таґ эрте даам ооз тий!
Жиликти таза мІлжІґ! Алган жарыґ, кыздарыґ сулуу болот.
Улуулар сунган энчиґди элпек алып ооз тий. Ырыс-кешиги
артат.
Жатып тамак ичпеґ
Журтуґа кадырыґ °тІмдІІ болзын!
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Сын

ч кІн, Іч тІн болду. Урушту токтотуп,
ат-унаабызды тындырдык. Ак жаанда
калдык. Нур жаады дедик. М°ґгІ Суу
к°бІрІп акты. Кыр аштык. Кыргыз

ашпаган кыр калдыбы... Кечпеген °з°н калдыбы... Алтын
башы к°рб°г°н азап калдыбы...
Каганыбыз жолдо жІрг°нд°, аттан тІшІп жатканда, атка
мингенде, ат сугарганда жигиттерин сынаакы к°з менен
карайт...
Онан эмей. ШонІчІн Каган кыраакы, улуу кыялына жетип,
беттегенин жексендеп келет.
Жигиттери менен жІрІп, жалынганы Те ир, табынганы кІн,
жамынганы тІн болду.
Мынабу кыраакы жигиттер шондо сыналды.
Эр жигит чоґ чабышта сыналат эгей.
ТІнкІсІн сак уктаган жигит сергек. Сыр сактаган жигит
москоол. Эк°° жоого бирге ж°н°й турган.
Шонда Каганды коштогон акыл ке ешчилер дебедиби...
Эр жигит казатта сыналат.
Каган ачуусу келгенде каарынан сыналат.

...Жан жолдошу башы а иш тІшк°нд° сыналат.
...Ага-тууган бир жакшылыкта, бир жамандыкта

сыналат.
...Аялыґ башы дан ырыскы кеткенде сыналат.

...Эл-журт ынтымагы жоо келгенде сыналат.
...Тайган ууга чыкканда сыналат.

...Тулпар тушунда, кІлІк кІнІнд°
чабылып... сыналат.

Кагандын кІчІ калыстыкта... чечендин кІчІ с°зм°рдІкт°...
чындыктын кІчІ сынбастыкта... элдин кІчІ ынтымакта...
акылдын кІчІ сабырдуулукта.
ТІнд°сІ жаткан жерибизди кыл аркан менен тегеректеп
койдук, жылан сойлоп кирбегей деп.
Ай жаґырганда мал ырымдап, ак чачып, арча тІт°ттІк.
Барда-жокто чыдамдуу болдук. Баарыга к°ндІк. Эч качан
б°т°нг° баш ийип ч°г°л°б°дІк.
ЇлІм алдында да ак сІйл°дІк.
Эрен эркек намыска туулат. Намыс ІчІн °лг°н кыргызды
к°рдІм. К°р байлык ІчІн °лг°н кыргызды к°рг°нІм жок.
Шол ІчІн сени бийик тутам, кыргызым! Эч ким сага теґ
келбес! Сыныґан жазбаґ
Менменсинбе
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Белесте ат Іркп°зІн!
Бешикте ымыркай чочубазын!
Аз жеп, аз уктап, аз сІйл°ґ
Б°°д° кабак бІрк°б°ґ
Сын такпа
Кыргызым, бир-бириґди абайлаґ

!
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XXIV

Ырыс

Іш оой ат ІстІнд° кеп уланды.
Жай кІнІ к°ґІл куунак эди. Кагандын
о канатында ак сакалы белге жетип,
жайкалган карыя. Ага куйрук улаш

келаткан жаш н°°к°р собол салганга ашыкты...
Нече кІн ашуу ашып, суу кечтик. Жоону чаптык, айткылачы,
не ырыскы таптык...
К°птІ к°рг°н кыраакылыгын кылып, карыя жооп
кІттІрб°дІ

...Жааган жамгыр ч°пк° ырыс.
...К°п°л°к конгонго гІл ырыс.

...Ымыркай эмген эненин эмчеги ырыс.
...Ымыркай тай-тай басса ырыс!

...Ооруганга айыккан ырыс.
...Жоготконго тапкан ырыс.

...Жетимге башынан сылаган ырыс.
...Жесирге абалын сураган ырыс.

...Кайгыргандын к°ґІлІн к°т°рг°н ырыс!
...Карыганда уул-кыздын урматын к°рг°н ырыс!

...Кырсык келбеген кІнг° ырыс!
...Эгин мол болгон жерге ырыс!

..Т°л аман турса малга ырыс!
...Баш аманы жанга ырыс!

...Та атканда сайраган булбул ырыс...
...КІлІгІ чыкса саяпкерге ырыскы.

...Жаш тІг°йг° ашыгына жеткени ырыскы.

ґ

...

.

ґ



Ар кимдин жылдызына жараша маґдайына ырыскысы
жазылган.
А биз азыр ырыскыны ээрге °рІп баратабыз.
Ата-Журттун жерин коргоп, айылга аман-соо жетсек, ошол
бизге ырыскы...
Ырыскы барында билинбейт.
Жоголсо табылбайт.
±рк°р жылдыз тээ маґдайда.
Ырысыґды теппеґ
Кесирленбеґ
Ырысыґды к°т°р° бил!
Сыйды кармаґ
Балдарыґды каргышка калтырбаґ
Эби жок мактанбаґ
...С°з да соґуна чыкты...

°ґ
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XXV

Салт

уурул кІІгІмд° карагай чердин
ортосуна келип тындык.
Жигит айтты... Ат миндик, жоо чаптык,
жер коргодук. Кыргыздын дагы не

салты бар...
Карыя олбурлуу карап... Салтыбыз сан миґ, кастарлабасак
жалкы бойдон калаар. Салт кыргызды кыргыз кылып турган
т°рт тІркІктІн биридир. Кыргызды кыргыз кылып турган
тилидир... жеридир... намысы... жана салтыдыр...
Салт сактасак, нарк сактайбыз. Жоодо Каган башкарса,
айлыбызда салт башкарат. Салттын бийлиги тере де. Мен
дагы аталар билген салттын экиден бирин билем. К°птІн
азын билем.
Кыргыз кылычсыз жІрс° да, салтсыз жІрб°г°н.
Бир эле ымыркай т°р°лг°нд°гІ салтты караґ... Оны оозантуу,
сІйІнчІл°°, ат коюу, жентек той, к°рІндІк, кыркын чыгаруу,
бешикке салуу, тушоосун кесІІ, мІч°л чыгаруу, эмчектен
чыгаруу, мал энчил°°, бата берІІ... Бардык салт °з жолу, °з
наркы менен аспиеттелет...
Ол эми эркек бала же кыз бала бойго жеткенде Ійл°нІІ
Ілп°тІ, с°йк° салуу, жуучу болуу, куда тІшІІ, жар к°рІІ,
келин алуу, кыз узатуу, куда тосуу, келин к°рІІ, °кІл ата
шайлоо, т°ркІл°°, отко киргизІІ, аркан тосуу, чачыла чачуу,
куданын алдына тІшІІ, сеп берІІ, сІт акы, кийит кийгизІІ
сыяктуу не бир укмуш каадаларын айтсаґ
Конок тоскону °зІнч°... ат алуу, атказуу, колго суу куюу, сый
тартуу, мал союу, устукандоо, эт тартуу, жилик берІІ
Атсыз жІрс°к да нарксыз жІрб°дІк, бу тирІІлІкт°.
Ата салты сакталбаса улуудан уят кетет, кыздан кылык,
келинден келбет кетээр, бу кырды ашып. Анан жылаґач
калабызбы...
Ол тургай келин келгенде улууну атынан атабай, тергегени
жакшыга теґдегени...
КичІІсІ Ійг° кирсе салам берип, Ійд°н арты менен чыгат.
Улууга обдулуп кол берген, улууга жол берген эл эмеспизби...
Биз келебиз, кетебиз.

Артыбызда ата-бабабыз сактап келген салт калгай.
...Нарк калгай.

...Барк калгай.
...Калк калгай.

Оо онда, °лб°стІн суусун ичкенибиз ошо го.
Эркектин ишине аялы аралашпаган. КІй°°сІн Байым же
Баатырым деп бийик тутуп келишпедиби. Їз атабыздын

КІзг° жуук.
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к°зІнч° балдарыбызды эркелетпей, ата с°зІн тике туруп угуп
жІрдІк.
...Кыргыздын аксакалын жайкалтып, эки колун К°к Те ирге
жайып алкыш айтканы, не бир укмуш.
...Бакырып бала т°р°лс° бешик той берсе, не касиет!
...Тушоо кесип, жашоого алгачкы арымын таштаса, не касиет!
...Сурайылдай суйкайган кызга с°йк° салуу, не касиет.
...Эки жаш Ійл°нІп, эки жарты бир бІтІн болуп Ій-бІл°
курганы, той бергени, не касиет.

±й к°т°рс° тууган-туушканы энчи б°лІп, кыргыздын дагы
бир бІл°сІнІн тІтІн булатканына сІйІнг°нІ, кам к°рг°нІ не
деген касиет.
...Тасмал жайып конок кІтк°н, не деген касиет.
Салт бузбаґ
Туугандан кол Ізб°ґ
Колуґду аркаґа албаґ
Бутуґу учкаштырбаґ
Уз с°зІн унутпаґ

ґ
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XXVI

Кадыр

уур, кашкулак чээнден чыккан учур эди.
КІн бІрк°°. Ай толготуп атса керек.
Жылкы кайтарып жІрІп, жаш н°°к°р
карыяга кайрылды...

...Айта отуру уз, кадырлуу карыям, сизди каган сыйлайт, биз
сиздин кадыры ызга кантип жетсек эгей...
...Мага кайрылып ке еш сураганы менин кадырымды
билгениґ, уулум.
...Дагы эмненин кадырына жетсек эгей...
...Кадыркечтик - адеми адамкерчилик.
...Каймак ІстІн тебелеп-тепсеп жашап жІрг°н кара жердин
кадырына жеткенибиз ийги.
...Жакшы-жаманды ылгабай тегиз тийген кІндІн кадырын
билгенибиз ийги.
...Жуккан кирди жууп кетирип, тІб°лІк тынбай аккан суунун
кадырына жеткенибиз ийги.
...ТирІІнІн баарына кІч берген абанын кадырына жеткенибиз
ийги.
...Насиптеш жІрг°н элдин кадырына жеткенибиз ийги.
...Жарыкчылыкка апкелип, бапестеп багып °стІрг°н ата-
эненин акыбетин кайтарып, кадырына жеткенибиз ийги.
...Соолуктун кадыры ооруганда билинет.
...Мыкты ат кадыры узак жолдо билинет.
...Тууган кадыры жетимдик менен жесирлик башка тІшс°
билинет.
...Бир Ійд° тІтІн булатып, бир т°ш°кт° жаткан сІйг°н
жардын кадырына жеткенибиз ийги.
...Бир келген тирІІлІк жашоо ду майда-баратка коротпой,
маґызына жеткенге не те келзин.
Шондо жолдо к°ч баратыптыр. Биз жол боюнда болчубуз. Ата
салтын кылып, жолун тосуп, суусундук сунуп, санжыргалуу
байбичелер, эстІІ карыялар унаа бели бекпи дешип, болгон
сыйыбызды к°рс°ттІк. Арасында жалгыз-жарым, азып-
тозгондор болсо ...Калгыла... Эл бололу, журт бололу, эн мал
энчилеп, жайыт б°лІп берели... дедик. ТирІІлІкт°
кадырлашканга не жетсин...

ґ
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Улуу к°ч с°°кт°шт°рІн°н урмат, сый к°рІп, андан ары жол
улады.
Улуу к°ч жІр°, жІр° тІз°лдІ
Сый к°рг°н алар ыраазы. Сый к°рс°тІп биз ыраазы болдук.
Ар кимге, майда-баратка кадырыґды сала бербеґ
Наркты кармаґ
Жатаарда такай жакшы ойлоп жаттым.
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XXVII

Чыдамкайлык

ылкы ылаалап, кой жуушап, ит
акактаган жай чилдеси болчу. КІн
текши тийип, аптап эле. СІт
бышымга сыртка чыкканбыз.

Ордо ойноп жаткан жаш балдар чукчуґдаша кетти. Ага
болушабыз деген боз балдар ажыраткандын ордуна эки
жаатка б лІндІ
Ордо унутулду, чІк унутулду, оюндан от чыкты.
Кул киши урушкандарды козутуп бир эсирейин деди.
Жарык жІздІІ киши ордонун ортосуна келип, таягы менен
жерди бир уруп, чырды токтотту.
Олбурлуу карап... ...Оюн билбеген ордо бузат. Ордо билбеген
эл бузат. Оюндан от чыгат, балдар. Бириґер оґ к зІмсІґ р,
бириґер сол к зІмсІґ р деди... Эки к зІм жайнактап, жарык
дІйн нІ жаркын к р т. Бир к зІм тикен тІшс , экинчи
к зІм кашаят. Койгула балдар, к з кашайып калбасын
десеґер, к з ачып-жумганча тарагыла. Оґ колуґардын
ачуусун сол колуґар менен баскыла. Тилдин ачуусун тиш
менен баскыла. Акыл токтоткула.
...Чыдамкайлык деген улуу журт бар. Биз ошол журттун
тегибиз. Чыдам туткан б кс рб йт. Б кч йб йт. Ырыскыга
тамырлаш болгой. Чыдамкай болсоґор чылк алтын жашоо
силердики. Эртеґ эле эрте туруп балтырканга чогуу
барасыґар. Чыдамыґар кетсе бІгІн урушуп, эртеґ кектешип,
балтыркандан каласыґар.
Силердин таарынычыґар жазылганча балтыркан катып, ак
баш болоор.
Бири-бириґерди кектесеґер бул к кт м таарыныч менен

т р.
К кт мдІ к кт мд й тк згІл , балдар. ЇмІрдІн зІ к кт м!
Кул киши кумсарып турду.
Жарык маґдай жарыгын чачып турду. Таарынычка -
кечиримдІІ карыга - сый, энеге - боорукер, жоро-жолдошко -
кІйІмдІІ зІґ - тыкан, кедейге - боорукер, элиґе - элпек
болгонуґ ийги.
Чыдамкайлык узактыгы кышкы тІнд й болгон менен
таттуулугу аткан таґдай.
Чыдамы жок сайдан учат. Чыдамдын туткасы алтын экен го.
Чыдамыґ кетсе ак ч п башта деґ
Ачууґ ашып кетсе бээ саамга жетээр!
Белди бекем бууган ийги.
Уюп укканыґ – тергениґ
К п сІйл г нІґ – чачылганыґ
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Уюткусу бузулбаган журт болсок, ээ.
Жазыксызга кылыч чаппаґ
Т гІн жерден ачууланып, назар сындырбаґ
Оозуґа жаман с з албаґ
КечиримдІІ болгой!
Чымыркана чыдай бил!
Сабыр кІт! Сабыр зІ кут!
ЖІр к ртІн чыдам менен тизгиндеґ
Куюнду кууба!
Сабыр эт!
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XXVIII

Керээз

ул кІндІ узак кІтк°нд°й болдум. КІн
ча кая тийет. Тиги се ирден жылкы
кишенейт. Чын куранда кулун
чаґыртып, бээ байланды. Кымыздын

жыты тимеле каґшаарды °рд°йт.
Аксакал ортодо акыл нускады.
Ол айтты... ата-бабалардын ишин улантмак биздин парзыбыз.
Кыргыз баласы намысын бербейт, башындагы ак калпагын
бербейт, колундагы камчысын бербейт.
Биз тамшанып угуп турдук.
Кыргызда Іч нерсе кыйын... жол баштаган кыйын... эл
баштаган кыйын, анан с°з баштаган...
Кыргызда аксакалга, ата-энеге, Теґирге акаарат айтпайт.
Кыргыздын ыйыгы... жеген ашы , ичкен суу , обологон от.
Тамакты таттуу кылган туз.
Кыргыз айтат... эр кишини байлык азгырат, ургаачы азгырат,
бийлик азгырат деп. ТирІІлІктІн пас азгырыктарынан алыс
болгула, балдарым.
Ол кебин дагы нускады. Кыргызда дасторкондун аксакалы,
айылдын аксакалы, анан журттун аксакалы болгой.
Биздин элде илгертен жомокчу кеп учугун улайт, ырчы ыр-
кІІнІ улайт, санжырачы баба тарыхын улайт.
Байыртан кыргыз баласынын куттуу Іч журту бар...
Їз элиґ. Кайын журтуґ. Тая журтуґ. Їз журту а сыйлуу бол.
Кайын журту а нарктуу бол. Тая журтуґ-таянаар журтуґ
Іч кесепеттен алыс болгой...
Айыкпаган оорудан... Кек сактаган жоодон... Урушчаак
ургаачыдан...
К°зІґдІ тикенден сактаґ, уят-сыйытты акыл менен сактаґ,
ата-журтту жоодон сактаґ дешкен эзелкилер.
Баарыбыз кулак менен ты шап, ой кыял менен аґдап, жІр°к
менен сезип аттык. Тамшанып турдук.
Оболу Іч кІлІк бар. Ол... ой... шамал... мезгил.
К° ІлдІ, °мІрдІ ысыта турганы – бул ата-эне , алган жары ,
бала-бакыра , баккан малы жана Ійд°гІ очогу
Бу кыргыздын Іч жоосу этектеп келет эзелтен. Адегенде,
жатып ичме жалкоолук, ондан кийин к°здІ азгырган
к°ралбастык, эґ коркунучтуусу - журтту бІлІнтк°н б°л°
тарткандык.
Калганы журт ордунда, куш бутагында, жылкы сайында,
баары тІг°л.
Телегейи тегиз, теменеси бІтІн.
Ушунубузга к°з тийбегейле.
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Бир°° жамандык кылса, атын кумга жаз... Жел Ійл°п °чІрзІн!
Бир°° жакшылык кылса, атын ташка чек... Ысымы узакка
калзын.
Ат тизгинин колдон чыгарбаґ
Кур бешикти терметпе
Келген конокту т°рг° °тк°р!
±йд° улуулата отур!
КІлдІ тебелебе
Улууларга, кош бойлууларга, бала к°т°рг°нг° жол бошот!
Жетесиз болбо
Арыба
Туяк калтыргыла, балдар!
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XXIX

Уз - чеберчилик

нда кыш кыштай, жаз мээримдІІ болду.
Кыштан мал эттІІ чыкты, т°л арбын
асыралды. Тестиерлер тай, кунан
жарыштырды.

Саймачылар туш кийизин сайды.
н°рлІІ °рг° чабат, чебер °лб°йт деген илгертен.

Зергер менен уста, кыймачы менен саймачы, ошолор шырдак
менен туш кийизди, чаткан менен матакты, кыяк менен
комузду, ат жабдык менен жоо жаракты, сыбызгы менен
чоорду бизге сактап жеткиришпедиби.
Олар болбосо тукулжурап, кур жалак калат эдик...
Абалтан с°з болгон дедик. С°здІн куту Ін. Бала т°р°л°т, с°з
айтпайт, Ін чыгарат. Эркелеп Ін чыгарат. Обол эне ІнІн
тыґшайт...
Ооз комуз, жыгач ооз комуз, кыл кыяк, чоор, керней,
сыбызгы, ышкырык, чоор, дІґІр. Оларды кыргыздар кандан
бІтк°н, жандан бІтк°н ымыркай уул-кызындай бапестейт.
Болбосо жан-кІчІ болбойт эгей. Бунун баарын тегиз сактап,
сыйлап, аздектеп алаар урпак бар болзун...
Алгач бээ байлап, кымыз чыкканда, жайлоодо ІлІш арнап
ырдадык.
Жылан чакканды, сары оору бейтаптарды ыр айтып эмдеп-
домдодук.

Ыр - жІр°ктІн эми.
К°ґІлдІн кушу.

Кайрак жердин °рІгІн°н жасалган комуздун добушу
жылаажындай шаґгырап м°лтІр тунук суу шоокумундай.
Оны билген киши тандады.
Билген киши °зІ комузун чапты. КІІг° салып, аргымак
чапкандай комузду алыска чапты.

Билбеген алтынды эритем деп иритет.
Терини ийлейм деп чиритет.

Кызды кІй°°г° узаттык. Мойнуна кызыл чечек саймаланды.
Онда да жар-жар айтып ырдадык.
Жоону же дик. Айгай салып ырдадык.
Эрегиште эрендерден ажырадык. Катын-калач кошок кошуп
му дады. К°з жашты эле соолута бербей, ырлуу ыйлап бугун
чыгарсын дедик.
Болот таптап курчутуп, кылыч кайрадык. Кыт куюп, чокмор
уюттук. Бу да °н°р.
Їн°рлІІнІ к°рІп к°з кубанат, угуп кулак сІйІн°т, жІр°к
туйлайт, сезим сергип, к°ґІл оболойт.
Табгачтар биздин курал-жаракка °т° суктанышты. Аларга
кошуна деп аґ терилерин тартууладык.

Ї

ґ

ґ



Їн рлІІнІн к° ІлІн калтырба
Їн°р элдики!
Їн°рлІІ ырдап жатса кыя °тп°
Їн°рлІІ ІзІрІн к°рг°й!
Билбей туруп устаттык кылбаґ
Биздин журт °н°рлІІ журт!
Аскер °н°рІн унутпа
Б°т°н элдин тилин билгендик да °н°р!
Кыргыз ат ІстІнд° чабандес да, эмчи-домчу да, аґчы-
мергенчи да, мІнІшк°р-саяпкер да...
Онан эр жІр°к да.
Уз-чеберчилиги укмуш!

° ґ ґ!
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Эмгек

лашалбырт учур. Чымчык сайрап, суу
шаркырайт. Мал т°лд°п бІтІп калган.
Жазда да уктап жатчыбы... Жазда эмгек
кылбаган, кышта жарыбастыр.

Уйку - °лІктІкІ
Иш – тириктики.
Учурунда эгилген Ір°н учурунда °н°т.
Айга карап, айдап септик.
±рк°р батып, кош жатты.
Биздин сыйлуу карыя - эмгекчил карыя. Баарыга ІлгІ...
Жазгысын аштык, эгин эгет. Кара жер кишинин эмгегин
жебеди. КІзд° балта алып, отун белендеди... Ошон ІчІн
карыяны эмгек карытпаган. Ол таман акы, маґдай тер менен
гана чыныгы байлык тапты. Коргошун эритип, узчулук
кылды.
Ырыска жолдош эмгек гана тирІІлІктІн чырагы экенин
билет.
Ак эмгегиґ болсо, °нм°гІґ °зІ тургай.
Жер менен эмгектин жаманы болбос.
Уйкучу менен жалкоо т°ш°к тандабайт.
К°кт°й албаган гана ийне тандайт.
Бир°°нІн эмгегинен байыганды к°рб°дІм.
Эмгексиз табылган дІйн° эби жок коромжу болоор.
Чоґ тоскоолдук болмоюн албан иштер жаралбайт. Маґдай
тер акмайын максатка жетІІ оґой-олтоґ эмес.
Оо, эмгектин жемиши кІч го.
...Келиштире ээр чапса , к°рг°ндІн к°зІн кызартып, бул бир
укмуш.
...Эгин тІшІмІ мол болсо, к°ґІлІґдІ к°т°рІп, бу бир жыргал.
...Кышкы согумуґ семиз чыкса, чиркин, бу да бир кешик.
...Ийне менен кудук казып булак чыгарса , бу не деген
ырыскы!
...Кышкы суукта отун-суу белен болсо, жылуу Ійд° отурса ,
бул да бир байлык. Чиркиндики...
...Алган жарыґ келиштире кементай тиксе, бу да ырыскы.
БІтІндІ бІлІндІрІІ оґой, бириктирІІ кыйын.
Биздин эмгекчил карыя кІзд° сІл°°сІн ичик кийди.
Кулча иштеп, бийче жашады...
Эмгекти эби менен кылган ийги!
Иштеп жатып каарданба
Эгин сээп жаткандын жанынан кыя °тп° ! Тилек, бата кыл!
±й к°т°рІп жатканга кол кабыш кыл!

.
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Ээн аккан сууну нугуна бурганы о
Ж°нІ жок куру с°з бербе
Улуу иштеп жатса, карап турба
Аруу жІрІп, ак иштесе , Ак кІб°, К°к кІб°, Жер кІб°!
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Боор
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айк°л, °т° кІй°рман, кара кылды как
жарган калыс Жер-Энедир. Боорунда ар
тІркІн ч°п-чар жайнайт. Миґ тІркІн
дарак, бадал °с°т. Багында кушу

сайрайт. Бутагында жемиши ийилет. Сайында суусу агат
шарпылдап.
Жер ІстІнд°гІ жандыктын баары жер эненин чымчыгыдыр...
Жер ІстІнд°гІ мал-мІлктІн баары жер эненин чырпыгыдыр...
А биз бул жарык дІйн°г° бир келген конок экенбиз да.
Бабалар айткан... Жетим, жесирге каралаш болу , жетпегенге
санаалаш болу
Сакалы жайкалган карыя Ір°н сээп мындай деди...
Айланайын Жер эне...
±р°н септим уучтап,
Жылуу жерден конуш тап.
Бу – тул-°скІск°,
Мунусу – жарды-жакырга.
Бу – ач-арыкка.
Мунусу - алсыз карыпка.
Булары – курт-кумурскага.
Аркысы – сурамчыга.
Тиги – тилемчиге.
А бу – саламчыга.
Калгандары – сизге, бизге, мага...
...Анан с°зІнд° туруп, тІшІм жыйнаганда ар кимге °з энчисин
б°лІштІрІп берди.
Жалкоо менен жалганчыга эчтеке артпады.
Баарыбыз бири-бирибизге кайрымдуу болдук.
Ачуусу келгендин бир ачуусун сурап, арачалап, элдештирдик.
Кырсык чалса тІл°° °тк°рдІк.
К°з тийгенди кирнеледик.
Башынан суу айлантып чачтык.
Оорукчанга муздак суу менен учуктап, дем салышты.
Коркконду «апаптап» жІр°гІн к°т°рдІ, ак чач эне °зІ
Ач адамга кайрымдуу, токко топук кылып, иши тІшк°нг°
кыйыр °тп°й, оорукчанга боорукер болгой.
...Ооруґду бооруґ жеґет.
Боорукерлик энеге таандык илгертен.
Марттык эркекке мІн°здІІ байыртан.
Ботоґ боздобосун, бооруґ сыздабасын.
Кыз-келиндер жазанып, кооздонот.
Эркек болуп сылаґкороздонбоґ
Бой к°т°рб°ґ



Кайта кирээр эшикти катуу жаппаґ
Мал сактабай, ар сактаґ
К°з ирмем жашоодо к°ґІл калтырып катаал, таш боор
болбоґ
Їзг°г° да °зІґд°й караґ
Жемелебеґ
Ала боор дартта болсо,
Кара боор калкта болот.
Кара боор болбоґ
Т°м°н карабаґ
Боор толго
КІд°р Ізб°
Катуу айтпа , кут учуп кетпегей эде.
Шылдыґдаба
Шагын сындырба
Муґайба
Кедерги ди, салакаґды тийгизбе
Жарды-жакырдын к° ІлІн суутпа

!
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Т°рт тІлІк
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Ін кыскарып баратат.
Аґ кушка зыянкеч болбодук.
Кайберендин каргышына калбадык.
Т°рт тІлІк малдын асылы жылкы

баласы болду. Жолдо жІрс° – чаалыкпас унаа,... жІк артса –
чарчабас к°лІк,... урушта – кыйышпас жан шерик,... кымызы –
жанга кІч кубат,... туягын к°б°йтс° – ырыстуу байлык,...
жесе – азык,... жарышта же се – намысыґ
Жылкыга камчы °рдІк. Жаман с°з айтпадык. Камбар ата
баласын аядык. Кышка жем-ч°бІн белендедик. Т°гІн жерден
суусатпадык. Із° гІнІ катуу кагып кабыргасын оорутпадык.
Жонун жоорутпадык.
Биз барган жерге жылкы жетти. Жайлоонун т°рІн жылкы
оттоду. Алышканда качырып чыккан танасын айгыр салдык.
Жакшы айгыр ІйІрг° кароо болду. Б°рІ менен куштан
коруду. Байтал бээ сааганга ийип берди. Кулунунда баары
тентек. Ымыркайдай эркелеттик. СІтІ кулунга да, бизге да
тегиз жетти.
Оо, ууз сІт эмип, желеден бошонуп, оюн салып туйлаган
кулундун кубанычын к°рг°н керемет! Тигине, к°°д°нІ
бІлкІлд°п, дене бою сІлкІлд°п кишенеп аткан жээрде
айгырды карачы...
Жылкынын жаманын к°рб°дІм.
Чалпоосу болгой, ол ээсинен.
Ойсул ата баласы т°°д°й чыдамкай кыргызга табылбас. Їз
азыгын °зІ таап жейт. Бир боз ІйдІ бир к°т°р°т. Ботосуна
к°з тийбегейле.
Ак топоздун эти ширин. Малдын т°р°сІ. Ч°птІн бІрІн жейт.
Ит-куштан мІйІзІ менен коргонот. Т°лд°г°нд° мамалагын
аяр туттук.
Кой баласы момун жаныбар. Койго таяк шилтебедик. Иттин
Ірг°нІ менен ээсинин кыйкырганына баш ийди. Кой баласы



коґур болгону менен жаґы тууганда козусу ІшІс° башка
койлор кошулуп деми менен жылытат, жаныбар. Баласаак.
Катуу суукта жем-ч°бІн°н кем кылбадык. Койдун сІтІ
коргошун, кой уурдаган о бозын деп ырдадык.
Эчки баласы чычаґ ата тукуму да. Эрмен оттогон эчкинин
эти эм болот эмеспи, аны жеп дарыландык.
Зеґги баба баласы уй ак сІтІ менен музоосун да, ээсин да
багат эди.
Жерге ак т°гІлс° малдын желини сезгенбей коёбу.
Т°рт тІлІк °рк°чтІІ т°°, жал-куйруктуу жылкы, мІйІздІІ уй,
будалуу топоз, коґурлуу кой, элирген эчки тоолордун к°ркІ
болду.
Малдын желинине к°з салгай элек.
Т°рт тІлІгІ т°п болгой!
Кыргыз мал, жан кандай деп учурашат.
Мал, жаныбыз тІг°л болгой.
...Мал нык семирген экен, согум эттин майы манжалардан
агып турду...
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XXXIII

Чындык

издин журттун тІнкІ кооздугун караґ
ТІнт токойдобуз. Ай жарыгы ак
мончоктой болуп бадалдын бутагына
илинип туру. Жаандан кийинки аруу жел

дене бойду сергитет.
Биздин Каган айк°л. Баарын кечирет. Жалган айтканды гана
кечирбейт. Башы кетет тоголонуп алмадай.
Каган баарына чыдайт. Бирок т°гІн с°зг° чыдабайт. Жалган
айтканды жоосундай к°р°т.
Эки с°здІІнІ эки жІздІІ деп жек к°р°т.
Чындыкты мен Каганга окшоштурам.
Чындык да Каганга окшоп ачуулуу болот. Биздин Каган
билги. Кекчил эмес. Кырс эмес.
Жалган с°з таттуу болгону менен кесепети сел жІрг°нд°й,
тоо урагандай. Т°гІн айткандын ырысы кыркылат.

...Чындык жерде калбайт.
...Чындык кІнд°й жарык.

...Чындыкты ок теше албайт.
...Чындыкты кылыч кеспейт.

...Чындык отко кІйб°йт.
...Чындык сууга ч°кп°йт.

Бирок, чындыктын жоосу к°п болгой. Калп айтып олжо
тапканча, чын айтып азап тарткан жигиттер канча.
Чындык канатына кир жукпаган куштай. Таза! Татына!
Чындыкты айтып °зІґдІн элге керек экениґди сезесиґ
Чындыктын досу аз болот.
Кулчулуктан °лІм °йд°, жалган айткандан чындык изги.
Кимдир бир°° калп айтса, ал сенин ата-бабаларыґдын балбал
ташына атылган октой эмеспи...
Оо, бу тоолордо канча кІз карыды. Бирок, чындык карыбады.
Чындык бІркІт сымал бийикте оболойт.
Карга, кузгундай тарп аґдыган ыпылас турмуштан алыс
болот.
Жашоо °зІ ыйык да.
Кыргыз эли чынчыл журт деген с°з таразын алыс, жакынга...
Чындыкка тойбоґ
БІгІнкІнІ эртеґкиге калтырбаґ
Ж°нІґдІ бил!
Дээринде жокко бекер кеп айтпаґ
Тилди аруу сактаґ
Бурмалабаґ
Тигине айдын жарыгында алдыдан б°рІ чуркап °ттІ
СІґгІнІн учунан от жанды.



Бу согуштун жышааны.
Буйруса жолдуу болгой элек.
КІн кызарып баткан эде.
Чындык биз менен калды.
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Каруу-жарак

р таґда кІндІ жІгІнІп тосуп, ар кечте
айга табынып, Теґир алдында жашадык.
ТІнд°сІ кІн кІркІр°п, н°ш°р куйду.
Чырпык талдын ортосунан кесип

антташтык.
Антыбыздан жансак ушу чырпыктай кыркылып, куурап
кетели дебедикпи. Анты жанганды асмандан Ай урат. Ол
такай т°б°д° эстеп жІрг°й.
Шондо карыя калыбынан жазбай кобурап отурду. Сынбасты
уста жазабайт.Їлб°стІ Теґир жаратпайт. Такай жолдосуґар,
жоодосуґар. Эрегиште эр °лб°й койбойт. Белен жІрс°ґ°р
жоого кор болбойсуґар.
Шайма-шай кыймылдап, жоого байма-бай белендик к°рс°ґ°р,
анда айыґар колдо, кІнІґ°р жолдо болгой. Канчалар
сактыктан тайып, жоо бетинде уктап кетип, жумулган к°зІ
ачылбай кетти. Мен силерди жаратканга тапшырдым...
Кыргызда эркек бала т°р°лс° эрегиште эл коргосун деп
сІйІн°т. Бала ачка-токко чыдамдуу, ысык-суукка кебелбеген,
мактоо с°здІ да, ачуу с°здІ да бирдей к°т°рІп балтыр эти
толсо, болоор баланын тамыры тереґге жайылганы.
Бара-бара тай чаап, азоо Ійр°тІп, ат ІстІнд° ойногондон
кыргыз баласы аксабайт.
Онан ат ІстІнд° баратып жамбы атканды Ійр°н°т.
Балбан кІр°ш, ат чабыш, жорго салыш, ордо, тогуз коргоол,
аркан тартыш, чикит чапмайга катышып, оюн да болсо
сыналат, жоо жеґгенге чыґалат.
Оо, онан эрендердин оюну эр оодарышка, эр эґишке, кІр°шк°
тІш°т, К°к б°рІ тартат. Эр сайышка тІш°т. Бул нагыз
эркектин, намыстын оюну. ЇлІмдІ да тоотпогон оюн.
Эркектин эркеги, намыск°йдІн намыск°йІ, тайманбастын
тайманбасы гана найза сунуп, °лІмдІ тике качырат. Жарат
алсаґ намыз айыктырат. Їлс°ґ намыс тирилтет. Намыстын
сыйкырын караґ
ЇзІґ ээрге бек жІрс°ґ, минген атыґ ишенимдІІ болсо,
басмайылыґ бекем тартылып, анан шамдагай кыймылдасаґ,
шондо беттешкендин белин мертинтесиґ
Эґ кызыгы эл алдында сайышасыґ. Жеґсеґ да, намысты
алдырсаґ да эл сынындасыґ
Жыгачтан калканч жасалып, ал бутуна чейин жаап жІр°т.
Биз эр жеткенде Каган °з колунан кылыч тартуулады. Кылыч
мизинен °°п, Кагандын °з колунан алдык. Зоот, туулга
кийип, онан жоодо жІрдІк, беттегенибизди бербей. Биздин
жоонун да жоосу бар. Олар менен ымалаш болдук.
Жоодо жІрг°нд° курал-жарак жигиттин к°ркІ экенин

!
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билдик. Жоокер °н°рІ эґ татаал, эґ коркунучтуу, эґ
сыймыктуу да. Жети кІн, жети тІн аттан тІшп°й кІчт°ндІк.
Биздин курал-жарактарга жоо к°зІ канча тамшанды. Бетме-
бет чабышканда кылычтын мизи кІнг° жаркылдайт.
СІґгІшк°нд° сІрІбІзд°н даарып качты.
Жаанын жалгыз огу менен экиден жоо °лтІрг°н ирмемдер
болду.Жоону аябадык. Жоо аяган жаралуу.
Ата журт ІчІн ушинтип бел чечпей жІр°бІз го.
Ата журтубуз жок болсо, алтындай айдын, кІмІшт°й кІндІн
кереги не!
Мылтыкты, жааны аттабаґ
Їз куралыґды башкага карматпаґ
Кылыч кынында, сІґгІ колуґда болгой!
Ат ІстІнд° °зІґдІ, аттан тІшк°нд° дулдул унааґы, курал-
жарагыґды унутпаґ
Уруш учурунда буйрукту так аткар!
Талашпаґ
Обу жок ызы-чуу чыгарбаґ
Бир°°г° жалдырабаґ
Эркиґ бекем болгой!
Жоо бетинде гана коркок коркоктой, баатыр баатырдай
болот!
Болоттой °ткІр бол!

!
!

!

!
!

!

xxx



xxx
XXXV

Конок

ІндІн батканы менен таґдын атканын
ким токтото алыптыр...
Кызгылтым багымдат батышта кылаят.
Кашка атчан чоочун бир°° аттын

башын бизге бурду.
±йдІн кичІІсІ барып аттан тІшІрІп, кымыз сунду.
Конок суусап келген тейде. Конок береке да.
От менен аластадык.
Бул ІйдІн чоґ энеси тогуз таш менен т°лг°° салып отурган.
Коноктун атын алып, алдына тамак коюлду.
Мал союлду. Алды калыґдалып к°рп° т°ш°к салынды...
Алыстан б°рІ улуду.
Тамак бышканча коноктун атын сурагандан тартынып
турдук.
±й ээсинин кабагы салыґкы. Оны билгизбегендин
аракетинде.
Кичинекейи сыркоолоп калыптыр тиги боз Ійд°, к°з тийип
кеткенби.
Ал аґгыча колго суу куюлуп, сый тамак тартылып, конок
каадасы болду.
Тамак ичип бІтк°н соґ тунжурабай конокту с°зг° алагды
кылалы дешти.
±й ээси гана ичинен санаа тартып, кападар экендигин
конокко билгизбеди.
...Комузчу келип муґдуу кайрыгын чалды. Кеп т°ркІнІн
тІшІнг°нд°й Ій ээси кІІнІн муґунан ымыркайынын ичээр
суусу тІг°нІп, чымчыгы чарчап калганын туйду. Бирок,
конок деген конок да.
Анын к°ґІлІн калтырбайын деп кІІ чертилип бІтк°нч°
тилин тиши менен, ІнІн жІр°ктІн эрки менен басып отурду.
Сыртка окчун барып бир сыздап алды. Баладан таттуу эмне
бар...
Ата салты андан бийик да...
Атаґдын г°рІ, боздоор жерде боздотпой, муунтуп турган ата
салтын карасаґ
Уят болбойлу деп тІнкІсІн атына ч°п салып, ээр токумун
дайындуу жерге койдук.
Конок кетээр-кеткенче бул Ійд° кырсык болгонун сезбеди.
Ак ниетин к°рс°тІп жолун улантты.
Бараар жери алыс экен.
Кийинки айылга чейин киши кошуп бермек болушту. Жолуна
ак тиледик. Баё бойдон жол улады.

...



Конокко кабак бІрк°б°ґ
Такап суроо бербеґ
Жасалмаланбай, чын жІр°кт°н кайрыла жІр!
Конок келгенде ІйІґд° кІкІк уялап, кІнІґ кыялап тургай!
Конок жараткандын элчиси!
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XXXVI

±й-бІл°

°птІІ, суулуу, жайыты кеґ жер тандап
к°чІп жІрІп отурдук.
Жерибиз топурагы майлуу, урук-
т°гІнІбІз тамырлуу.

ТІндІк жигитсиз к°т°рІлб°дІ, кереге келинсиз керилбеди.
Улуу Эне-Суу майда булактан башталгандай улутубуз ушул
улан кыздардан башат алат.
Улуу каганат да ар кыргыздын Ій-бІл°сІн°н тамыр алат.
±й-бІл° эки жарты, бир бІтІн болуп, эркек менен ургаачыдан
куралат.
Акыл нускап ата т°рд°.
Эне казан жанында.
Келин кемегеде.
Уулу жылкы четинде, жоо бетинде.
Бирдик, тартип бар ІйдІ кут уялайт онан.
Эркек ІйдІн ээси болсо, ургаачы - ІйдІн куту. Шондо ата
акылы менен башкарып, эне мээрими бІл°г° нурун чачат.
Ата кадыры тоодой эмеспи. Окустан аялы эрине каяша айтса,
ырыскы токточубу.
ТІг°йІґдІн башы, кыздын чачы кымбат.
Сени сыйлап сІйг°н тІг°йІґдІ эч ким корсунтууга акысы
жок. Сыйга гана татыктуу.
Билгенге эненин к°з жаргандагы толгоосу °лІп-тирилгенге
тете.
Эне эмгектен эмес, санаадан карыйт.
Жакшы аял жакшылыгыґды ашырат, жаманыґды жашырат.
Эне ыры менен баланын тили чыгат. Бала эне тилинде
сІйл°йт. Эне тилин баласы билбесе... Їлг°нІ ошо эмеспи.
Уу тилдІІ аялдан уят качат. Жакшы аялдан эр кетпейт. Тууган
качпайт.
Колуктуга аяр болгой!
Шондо гана ал к°з жашын бир чыгарып алып баарына
кечиримдІІ
Казан толо аш, Ій толо ырыс деген ошо.
Алганыґ жаман болсо казаны тешик, эриґ жаман болсо
бычагы мокок.
Кемпирге - чал, келинге - кІй°°, кызга - бозой ІйІр.
Кыз °з ІйІнд° конок.
Учаар жери б°л°к.
Коноор жери башка.
Кыздын жылдызын тІшІрб°ґ
Кыз кишиге орой айтпаґ
Кыз киши кооздукка жакын болот, с°йк°, жІзІк, билериктен
кем кылбаґ



Кыздын сулуулугу кылыгында. Келиндин сулуулугу
келбетинде. Колуктунун сулуулугу уятында.
Жети ата °тм°йІн куда кІтк°н эмес биздин бабалар. Келин
каадасыз алынбайт.
Келин менен кІй°° бала кайын-журтунун алдында
жылаґайлак, жылаґбаш жІрг°нІн к°рб°дІм.
ЖемиштІІ дарак бышкан сайын ийилчээк болгой.
Туура жІрг°н келин кемибеген кенч. Келини уяттуу ІйдІн
керегеси алтындан. Т°ркІнІ менен кайын-журтун тегиз
сыйлайт. Тергеп айтат.
Жакшы уул –табындагы шумкар, талпынганын алат.
Уулуґа кабак-кашыґ, ашып кетсе с°зІґ менен жол к°рс°т.
Бала боор этиґден жаралганы жалганбы...
Балаґдын баласынын аґкыган жыпар жытындай жыт кайдан
болзын!
ИнилІІ болсоґ атыґ токулуу, малыґ багылуу.
СиґдилІІ болсоґ ІйІґ жыйылуу.
Атаґдын к°зІнч° балаґды эркелетпеґ
Кызга кырк Ійд°н тыюу.
±й-бІл°ґдІ эч нерседен кемитпеґ
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XXXVII

Эн тамга

араткандын з белгиси бар.

Кыргызга з туусу, з тамгасы
энчиленген.

Жайытыбыз бир, малыбыз бир, улутубуз бир.
Улутум кырк эн тамгалуу кырк уруудан турат. Уруу бедели
укмуш экен го.
Журт астында уят болбойлу деп ар уруудан ушакчы менен
ууру чыкса ар журт зІ тыйды.
Мыкты чыкса зІбІз к т рм л дІк.
Уругум - бийик тоо, улугум - ыйык тоо. Улутум – Кыргыз.
Эки бийиктикти ким пас кылам десе башы кетээр...
Ар уруунун айырмасы - болгону эн тамгасы.
Мал аралашса чыр болбогой деп жагалмай куштай эн тамга
бастык.
Бириники орок тамга... бириники чырак тамга... дагы бир
уруунуку ай тамга... кылыч тамга... кайчы тамга... кыйык
тамга... кырк тІрлІІ тамга.
Тынч учурда курал-жарак кагышып кетпегей деп ар бир уруу
кылычтын сабына з эн тамгасын басты. Кемер, курга да ар
бир уруу з эн тамгасын белгилеп келди.
Эрендер к мІлг н жерге таш коюп, ар ким з эн тамгасын
чегип жазды.
Ар ким з малын эн белгиден айрып тааныйт.
Кырк уруунун кырк белгиси кырк башка – ыйыктык, кырк –
зоболо!.
Їз урууґду кырк уруудан бийик к к л тп ґ
Їз урууґду кырк уруудан кемитпеґ
Кырк уруу боз ІйдІн кырк уугу сыяктуу баары теґ. Бири
сынса калгандары да ийилет.
Ай толгондо чабуул коюп, ай кемигенде чегиндик. ТІнд сІ
айга, таґдасы кІнг тооп кылып, эн тамгабызды ыйыктадык.
Їтк н урушта чоочун жерде кайтыш болгон жоокердин
жІр гІн апкелип арчанын тІбІн к мдІк. Ташка з уруусунун
тамгасын чегип калтырдык.
Эн тамга ар бир урууну ар кандай кырсыктан, к з тийгенден,
каргыштан сактайт.
Їз урууґдун тамгасын жоготпоґ
Їз урууґду уяткарбаґ
Башка уруунун мІлкІн к з артпаґ
Эн белгиґ тІб лІк болзын!
Аппак тишиґ саргайганча жашаґ
Балдардын келечегин сатпаґ

КІз з берекесин т гІп атты.° °



Жети атаґды биле жІр!
Ашыкча эсирбеґ
Оюндан от чыкпазын!
Иш бІтІрб й ойнобоґ
К ктІн уулу... Кыргыз!
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XXXVIII

Шерик

улун кезден кан тамыр кесип, кылычтын
учун канга малып антташып шеригим
менен ууга чыккам. Тынч кІнд°рг° не
жетсин...

Кыргыз ашпаган ашуу, кыдырбаган кыр калбады го.
Жайлоодон кыялап °т° бергенде бир жылкы сазга батып,
ондагылар ноктосунан, куйругунан тартып чыгара албай
жатышкан экен.
Эш кишим жылкычынын баласы эле. Тигини к°рІп; дароо
жанынан ІйІрлІІ жылкы айдап °ткІл°, намысынан жІткІнІп
°зІ чыгат... деди.
Так ол айткандай болду. Ч°гІп бараткан жылкы ІйІрдІ
к°рг°нд° жІткІнІп, тыбырап, туйлап жатып °зІ чыгып кетти.
Намыстын кІчІн караґ
Жалгыз иттин Ірг°нІ билинбейт, жалгыз кишинин жІрг°нІ
билинбейт.
Жоо °зІ жолдон табылат, жолдош издемек жигиттин иши.
Жоодо курал керек. ИшенимдІІ эш киши жанга тирек.
Ишенген шериктешим барда башы барды жІгІнтІп, буту
барды бІгІлттІк... Алдыда ата-бабалар кеткен жол...
Артыбызда урпактар келаткан жол... Ортодо биздин муундун
жолу...
Кыргызым багынганды билбеген эди. Кулчулуктан °лІмдІ
бийик коюп жашады.
Жоонун Із°ґгІсІ ІзІлдІ
Шериктин чыдамкайы – ишенимдІІ эш тутуусу.
ЇмІрд° ишенимдІІ эш, ишенимдІІ курал, ишенимдІІ ат
кІтк°н кыргыз жоого жеґилчІбІ
Жаздыгыґа жылан кирсе уктай бересиґ. Жаман ой к°ґІлІґ°
сойлоп кирсе уйку качат сенден.
К°ралбастык бар жерде жолдошчулук байырлабайт.
Чыныгы эшиґ да к°п болбойт.
Жакшылыкты танган эгерим жарыбас. Эш тутканыґ башыґ
баталгада калганда билинет. КІн тийгенде балчык деле
жалтырайт.
Атаґ г°рІ, кыргыз буну биле жІрг°н экен...
Ак жІр°к элеґ кыргызым, алдана к°рб°ґ. Ишенчээк элеґ
кыргызым, абайлаґ... Т°рт тарабыґ теґ жоо.
Биз кІн жолундабыз. КІн бизге жарыгын чачкандан
чарчабайт.
±й-бІл° кІттІм. Балдарымды эркелеттим. Эми ушунун
баарын жоого алдырамбы...
КІндІ, айды сезбей каламбы...



Мен кыргыз уулумун.
Кыргыз экениме °кІнб°дІм.
Элимдин эркиндигине башымды байладым.
Жолдошум да мага санаалаш болду.
Биздин антыбызга к°з тийгендер болбазын, к°зІ тийген
оґбазын!
Сыныгымды бІт°п берээр, ІзІлг°ндІ тІз°п берээр шеригим
болгой.
КІтІІсІзд°н бута атым жерден чагылган «чарт-чурт» этти.
Шеригим кылычын сууруй калып, дене бою менен мени
калкалады.
Жакшы эш, кан дос гана ушинтип жанын бергенге даяр...
Жарма жолдош минтмек эмес.
Менин жаным эми сага карыздар. Буну балдарыма айта
жІр°м.
Онын каргаса каргышы, алкаса алкышы жанбазын...
Жолдоштук кечиримдІІ болгой.
Куш тилиндей турмушта эш киши – жердей, к°кт°й, суудай
керек экен го.
Жолдошчулуктан к°ґІлІм калбады. Жакшы достор
таарынышпайт.
Мен эми кийик атпасам да, шеригим менен бир аґ уулап
келгеним аскар тоодой олжо болду.
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XXXIX

Балбал

°ґгІ таштын улук экенин эми
аґдадым.
Биз ким элек, ким болдук...
Бу жарыкчылыктан неге эрте учуп

баратабыз... Буну желге айтсак, кайдадыр учуруп кетти...
Жерге жазсак жамгыр жууп салды...
Кумга жазсак куюндап кетти...
Кийизге жазсак бир жуугандан чыкпады.
Бу К°к° Теґир астында кыргыз деген эл барында биздин
жІр°кт°н чыккан ІндІ уга жІрсІн деп ушу аска ташты чегип
баштадык.
Жоо жетпесин деп бийик жаздык.
Ата-тегин унутуп бараткандар бу ташка келип эстеп турсун
дебедикпи...
Кыргыз °тк°нІн унутпай ушу ташка келип ойлонуп турсун
дедик да.
Кыргыз бу ташка уктап келсе ойгонуп кетсин дедик.
СІйІнІп келсе ойлонуп кетсин дедик.
Аґдай жІрзын дедик.
Биз жазбаганда ким жазат.
Ар тамга тІм°нд°г°н жоокердин башына теґ болду.
Бул ж°н таш эмес.
Бул К°к° Теґирдин ташы.
Бул кыргыздын Чааташы.
Бул ташка балтанын мизи, керкинин курчу °тп°йт.
Шондуктан Кагандан калган болот кылычтын курч учу менен
чегип жаздык.
Бу кылычтын мизин эркек ымыркайдын канына малып
жаздык.
Кан тІг°нг°нд° кылыч мокоп, кылычты кайра канга малып
курчутуп турдук.

...Бул жазууну биздин кан деп бил.
...Бул ІндІ биздин жан деп бил.

...Бул таштар биздин улук эстелигибиз деп бил.
Тыґшасаґ бу таштар сІйл°п бергейле.
Эшитсеґ бу таштар ыйлап берет.
Бугуґду унут.
Бу таштарга келип жол изде.
Оо, алтын асыл эмес, аскадай алтын бу таштардын бІртІгІн°
татыбайт.
Эми жараткан °зІ кІб°. Бул ташты кІндІн жарыгы да °чІр°
албас. Бу ташка жоонун кылычы да °тп°с. Огу тешпес.
Оо, кыргыздын чааташтары, балбал таштары. Кыргыз келип



тилин тапса сІйл°шІп жІр°°р, муґдашып жІр°°р.
Т°р°лг°н °с°т, °н°т, онан ичер суусу тІг°нс° кош айтышып
кете берет.
...Їск°н ч°п °н°т, бІрд°йт, гІлд°йт. КІз келсе жазда кайра
°сІш ІчІн куурайт... Учкан куштун да канаты талыйт.
Оо, улуу таш гана калат таш бойдон. Дегеним, элим эл бойдон
калса... Миґ жылдан кийин да жер астында жатып жер ІстІнд°
кыргыз эли бар экенин сезсем мындан °тк°н ырыс-кешик
болчубу!!!
Ол улуу урушта кыргыз кыз-уландарынын кырчын °мІрІ сай-
сайда жаш кайыґ-тал болуп, кайра буралып °стІ. Ата-эненин
к°з жашы булактай оргуп, °з°н болуп акты. ЇлІкт°р улуу
тоого айланды. Бабалардын жІр°к ою, акыл с°зІ чааташка
чегилди.
Чааташ улутуґун жазма даґкы.
Балбал таштар – бабаларыґ. Бабаґ тегин °лб°дІ
Ташты жІр°к менен к°ргІл°!
Таштын да таштай анты бар!
Ташты теппеґ
Ташты к°мб°ґ
Ташка заґдабаґ
Ташка ок атпаґ
Ташка кол кесебеґ
Боштондук менен Теґирди кыргыздын °зІн° калтыргыла!
ТІг°нб°ґ кыргызым!
Б°кс°рб°ґ кыргызым!
±зІлб°ґ кыргызым!
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Ыйык

ашоонун °лч°мІнІн аздыгы ай...
Менин да сапарым карып баратат.
Куш тилиндей кыска тирликте

урпактарга из калтырбасаґ баары текке кеткени да.
...Мезгил да.

...Жашооґ да.
...Байлыгыґ да.

...Бийлигиґ да.
Аґгыраган эле боштук калабы...

Аттигиниґ... деп °кІнІп калбаш ІчІн °зІґдІ ыйыктыкка
арнаганга не жетсин!
...Кыргыз болуп т°р°лг°ндІн °зІ ыйык.

...Кыргыздын жери ыйык.
...Тоосу ыйык.

...Суусу ыйык.
... Тили ыйык.

...Тарыхы ыйык.
...Салты ыйык.

...Жолу ыйык.
Эртеґи да ыйык болзын десеґер.

Ол ыйыкты сактабасак ырыскы бизден качаар удургуп.
Онан С°з ыйык. Айланайын кыргызым, сенден башка
тутунаар туум, калканаар калканчым жок. Бу жарыкта бир
гана кыргыз элим бар деп билем. Бир жашоомдо бир гана
жерим, бир гана элим бар.
...Кыргыз болуп гана намыстуу жашагым келет бу жарыкта.
Тигине булут таркап, кІн ачылып келатат.
Башты бийик к°т°р°лІ .. Кыргызга деген кырк с°зІбІз калды.
Силер деп кандан бІтк°н, жандан бІтк°н Улуу Кыргыз
Каганатын калдырдык.
Асырап алаар бекенсиґер... К°зІмдІн карегиндей. Кимден
коркобуз. Бирдикте болсок К°к° Теґир да биз менен го.
Теґир жалгаґ!
ТІб°лІк жалгаґ!


