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Л- Айтмуратов. М ен шынлықты с ү
дим олсыз ҳеш нэрседе қадир йс
Косыклар ҳәм тымсаллар.
— Нөю
Каракалпакстан, 1988—846.

ЖазыТшм. ИДЯЧП13 Дэўлзп Айгмураго в ҳэзир сиэик колниы»
аа турған усы ,Мен и(ыидмқты сүйдкм олсыэ ҳеш нэрседэ қедн|
йоқ" атды косыслар ҳоы гыисллллр толламыпыч, .Нлғаншины|
исн*. .Лиркакқзн 4 комедиялзрынык тнйкарыпда исаэмдған ,Акмақ:
лыкты жырллўн атлы сатирадык комедиянык. ,,Түр:<ий халықльй
атаыалар: кзр:калпак, кара кдобуклар, черкэс. баоисург, кырғыя
уйғыр, түрк, поченег, сак, массагет, скнф* (,,Тюркскне*тнонимы..Л
атлы илимий мийаеттии авторы.
Ч
Антордыи бул ..Мея шьанлықты сүйдим олсыэ ҳеш нәрссде кщ
аирйок“ топланыиа онык ек жақсы деп есаплаған косьгк ҳаи тын
салдары тийкарынан пүткнддей дерлнк кайтадан исденндип ҳәу оЯ
канша таза косык, тымсаллары, сондай-ақ Ҳапыа. Наўайы, Крьпо|
Лермонтов күсяғаи лүиья эдебияты класснклериниа айырым щн
ғармалармнын творчестполык, сркнн аўдарылған аўдармалая
киритнлгеи.

ф Жгракалпакстан** баспасы, 1988
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П О ЭЗИ Я , УЛ Ы ЎМ А АЙ ТКАН ДА ЭДЕБИЯТ
— БУЛ ҲҮЖ ДАН М ЕНЕН БИ РГЕ ПИТКЕН

илим

Көркем әдебият ҳаккында, поэзия ҳақкыкла айтылып атырған пикирлердиц ееабы, саны жок. Оқыўшылар жамийстшилиги әдебияттын. сонын кшиыде поэзиянын көрксм дөретпе екенлигин биледи.
Биз ҳәзир усы .квркеы дөретпе* деген еки сөздин
мәнисине кыскаша токтап өтейик. .Көркем* деген свз
сулыў, шырайлы. келбетли, гөззал дегеи сөзлер менен
мәнилери жағынан- әэ-ара жудә жакын, синоним сөзлер болып есапланады. Сонлыктан .көркем двретпе*
сойлемшссин шырайлыльпс. келбетлилик, гвззаллык,
сулыўлык дөретиў. ямаса жаратыў деп тусиниў керек
5олады, Бул гвззаллықты, бул сулыўлыкты шығарма1ын идеялық мазмуны ҳәм формасы түринде де квриўе болады. Өйткени бир пикир бар, бир идея бар гөз1Эл, эжайып, ал гей бнр пикирлер. идеялар бар (олар\ы да »идся“ де.т агаўға болады) гөззал емес, әжайып
:мес. Бул жсрде .гөззаллык“ дегек түсиник пенен
.жаксылык* деген түсиниктин де вз-ара жақын, -туўлсқан тусиниклер екенлигин әййемги грек илимпазла>ы кашшан-ақ айтып кегкен. Солай етип, әдебий шыарманын идеялык мазмуныныи жаксы болыўы—онын
:өркемлигинип жокары болыўыныц тийкарғы шәртлез
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ршши бири болады. Миие, бязин гөазаллыкти, сулыўлыкты пгығарманын мазыуны турнндс де көриўге
болады дегенимизднн мйнисн усы.
Лл, енди көркем шығарманьщ формасыныи гөззал,
сулыў болыўынын, яғный, эдебиЛ шығарманын шеберлик пенен, гөззал, қунарлы, сулыў етилин жазылған
болыўынын кереклигн—сирэ турған нәрсе.
Бнз усы .керкем дөретпе", яғный „керксмлнкти
дөретиў, геззаллыкты, сулыўлыкты дөретиў“ янаса
.гөчззллыкты, сулыўлықты жаратыў* сөйлемшесинин
,жаратиў“ , .деретиў* сезнннн мэннснве келейик: бул
сөз бизиц ойымызша, бизиц ҳәммемизге түсиниклидей.
Внрақ биз бул сөзднн мэннсике бир-канша дәрежеде
бнйпарыклаў карацқырап жүрмиз.
Биз бул жсрде кыскаша, адебнй шыгарманы или1
менен байланыстырмў, яғный, олы илим деп түсиниш
мэселеснне келсйнк.
1
Визлср, колларымызға қэлсм услагаи жолдаслаЛ
кепшилнк жағдайларда, ядымызға түскен бир үлкев Я
кишн пикнрди ямаса туйғыны ол ликир әдебий шығармя
ушын малмун болыўга арзыйма, арзымайма, ол пнкиД
бизден бурын, әййем заманлардан бери жазыўшылая
шаПырлар тлрепннен айтылып койылмаған ба, я к а Д
шан айтылып кеткен пикир ме, ол жағына онша и т а
бар берннкнремей -ак шығарма жаза салыў фактлерЛ
миз сийрек гезлеспейди.
"Ч
Бнз бнздек мыц жыл бурьш айтылған ям асадүнья
нын баска шетиндеги (мейли ол Чукоткадағы ям а^
Мадагаскардағы) жазыўшы тәрепинон айтылған пикир
ямаса туйғы болмасын, оны кайтадан айтқаи болсая
онда дөротилгенди кайтадан дөреткеч, жаратылғанд»
кайтадан жараткан боламыз. Демск, биз булай ислссе|
ҳеш нэрсе дөретпеген, жаратпаған болачыз. Өйткени
бир тғўылғаи бала екннши рет туўылмайдм. БирЯ
буннан ески сюжетлердин ямаса пикирдердин тийкЩ
рында шығарма жазыўға болмайды деген мәнн кели?1
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шыкпайды. Биэ егер бурыннан бар, сски сюжотлерге
шығарма жазған болсак. ол сюжетлерге шығарыаны
оинан да бстер күшлнрек, оннан да бетер жацсырак.
оннап да бетор гөззаллырак етип жазган болыўыыыз
керек.
Мсмшн ойымша, әдсбият, сонын менен бирге поэлня—бул илим. Илич| ашылған жапалыкгы кайтадан
ашпайды. Илим —жацалык ашылмаған жерде ильм
емес. Илимназга бирсўдиц ашкзп жаналығын қайтадан
ашыўға руксат жоқ. Мине, жазьа шыныи, шайырдыи
ҳам усындан болыўы керек болады. Бул жерде жазыўшы менен шайырдык ўазыйпасы—шырайлылык,
, келбетлилик. геззаллык, сулыўлық ашыў. Гөзэаллыкын, сулыўлықтын көзин ашыў. Былайыхша айтқанда,
шайырдыц қар бир косығыиын, ҳэр бир косык қатарыныи журт ийтпаған жаиалык, жай одам айта алмай*
туғын дэрсжедс шырайлы, келбетли, гөззал, сулыў
әжай- п болыўы үзил-кесил керек болады. Ҳаў, ол
ендн соныц ушын ҳэм шайыр то?1
Мен сонлыкган „шығарманы онша көп жаэабериў.:,:ш керсги жоқ", —деп айтар едим. „Шыгармдны көп
>«азз берип, оғ8н жүкли катынлын жсрик болгав жерин кергениц бар ма? Валык керек жүкли катынга*,
—дсп айтар едим. ,Жазбай*ақ кой, елиў шығарма.
Журттап шығарма қарызыц бар ма? Адаыэатка пн*
;нр айтып бер, сөз айтып бср елиў әжаўып!*—дер
•,:м. Ьирак, элбетте, шығармаиы бастап-аяқ бүйип-эжайыи, геззал етип жазыў кыйыи. Бирак *нсатык пенен абырай алыў бар ма? Миие усы гөззаллыкын, сулыўлыктын ишине (жокарыда айтып өттик,)
■ орма да, мазмун да киреди. Солай етнп, әдебият,
оэзия—гөззаллықты н, сулыўлыктын байлығын топлаў(ы и.пим. Ал снди бул сулыўлыктын, гөззаллықтыц байығынын қаякка жумсалатурынлығы бизлердиц ҳәммеиэге аян. Сулыўлык, гвззаллық бизип жанымыздын
.ақсарыўы ўшык хызыет етедк ҳэм биз моральлык
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тәрбияны усы жанымыздын жақсарыўьг арк-алы аламыз.|
Жуўмаклап айтқанда, эстетикалық тәрбия дегенимиздн!
мәниси усы.
Енди әдебиятты, сонын ишинде поэзияны „ҳүждан!
менен бирге питкен илим* деген сөзимиздин мәнисн-|
не келсйик. Биз жоқарыда «геззаллық* деген сөздиц|
„жаксылык", яғный „кисиге, баскаларға жаксылы!
етиў“ деген сездин синоними екенлипш айтып өтке<
едик. Солай етип, бул бизин „жаксылык* деген сөзи|
миз „жәмийетке хызмет етиў“ , „халыққа хызмет етиў“|
бирақ калыс хызмет етиў (усы түсиник үлкен әҳмийет?
ке ийе) деген мәиилер менеи ушласып жатады. Бы]
лайынша айтқанда поэзиянын, улыўма одебияттьщ ба|
ўазыйпасы геззал, әжайып болып жазылыў менен би{
ге шынлықты, әдилликти айтыў ҳэм олардын женисла
рине ерисиў болып есапланады. Ал енди бундай ийги^
ликли, жокары ислерди хәм онын үстиие қалыс ислер-_
ди пәс, ҳүждапсыз адамлар ислей алмайлы. Пәс адам-|
ныи ойында тск өзинид ыәпи турады ямаса жүдә ар-[
ман кетти дегенде әдебият арқалы, шайырлык арқаль
лэикка ерисиў, атакка ийеболыў уксаған пәс мәқсетлср
турады. Ҳеш бир шайыр, жазыўшы буидай мәқсетлер
менен шын мэиисиндеги көркем әдебият шығармаларыт
лвреге алмайды. Жазыўшынын, шайырдып кекирегинд^
ҳеш кандай мәп жатпаўы керек. Ҳәттски „жақсы бол[
ғанымыз пайдалы болады екен аў, соплыктан жакс
болайық“ дсгеи ҳәм ойдын болмаўы керек. Өйткен1|
түрли нәрсенин итималыимц бар болыўы мүмкин, бираь
тгсил жолы менен, ҳийле жолы менен данышпан бол^
алыў итималм жок. Жортаға данышпан бола алмайсая]
Демек. көркем шығарма лөретиў ушын оныдөретиўш|
жазыўшыныц, шайырдын өзинин адамгершилик кә
сийетиниц жокары болыўы керек болады. Өйткени
жақсы сез жаксы кеўил сарайынан шыкпай ма? Ҳа;
енди әпиўайы мысал: қуйылған гсрбиштиц төрт мү’йС1
ниц дүзиў, туўры болып шығыўы ушын сол герби!
€
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тичкуйылып шықкан қалибикик өзинин төрт мүйещиниц
туўры болыўы керек емес пе?
Ризикбул пикиримиздиндэлнли ретинде әййемгц грек
илимпазы, (эстет -гөззаллык маманы) бизиц эрамыздыц
2—3 әсирлеринде,
былайынша
айтқанда, бизжен
1800 жыл бурын жасап кеткен Псевдо—Лоегин (Дио*
нисий Лонгин дегеи кисинин алтьшға капласа арзый*
туғыи мына сөзлерин мысал етип келтирмей өтиўге
болмайды. Ол былай деп жазалы: „Ҳақыйқат шайыр
ушын бйринен бетер, жаксылык етнўди билмейтуғын
пос, ҳүжданы кемис болыўға болмайды. Өйткени,
пүткил өмир бсйы тек өэ кара басынын мәпии ойлаған
иэс адамнып журт таи каларлыктай мәнгиликке умытылмастай үлкен, уллы ислерди ислей алыўы мүмкин
емес. Уллы сөзлер (дсмек, уллы шығармалар) кекирсклеринде уллы арзыў-тилеклери бар адамлзрда болады. Сонлықтан, айрыкша жақсы нәрселерди нслеў—көкиреклери сошиелли бәлент, жоқары арзыў*тилоклерге толы адамлардыи жумысы,“‘ —деп жазады.
Соныи менен бнрге, Псевдо—Лонгиннин айтыўы
бойынша шайырдыи ямаса жазыўшынын «батырларша
ойляй билиў укыбына ийе болыўы керск* екен.
Бизин ойымызша, бул жокарыда айтылған пикирлордик дурыслырын ҳеш бир илимпаз ҳеш ўакытга
да бийкарлай алмас.
Ннди өз әдебий творчеством бойынша қыскаша, еки
аўыз сөз айтпақгаыман. Менин енди, әлбетте, әдебий
шығарма дөретиў мәселеси бойынша жокарыдағы
өзим гәрепинен айтылған пикирлерди басшылыққа
алып, өз түсинигим бойынша ҳәрекет ететуғыным

1 История эстгтики. Плчятнихи мировой эстеткческой мысли.
М оскпа., 1962, 1 то.м, 215-бвТ,
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тәбийғый нәрсе. Мен әлибетте, (буны жәмийетшилиц
биледи), тилекке карсы меидеги кеышнлик, адебиит
ыайдаиында кви жазған, „мол зүроәтли" жазыўшь
бола алмай калыппян. Мен буған, элбетте, кыйланш
ман, Бул бирак мениц сонғы онлаған жыл даўамындя
илимий жумыс ионен шуғылланып кеткениммин себеи
бинен болған шығар. (Буннан хабары болмаған айьЯ
рым жолдаслар ушын, жақында, 1986-жылы ,К ара|
калпакстап* баспасы тәрепинен мен өзимнин «ТүркиЯ
халыклык атамалар: (Гюркские этнонимы..,” ) карая
калпак, кара клобуклар, черкес, башкурт, кырғыз, у'Д
ғур, түрк, печенсг, сак, массагет, скиф" атлы илимиЯ
монографиямды рус тилинде китап етнп шығарғанымдя
еске салып өтким келеди). Сонлыктан мен „Кдрау
калпакстан“ баспасы тәрепинон өзимнин онша үлкен
емес бурынғы шыкқан тонламларымныч („Косыклар
ҳәм тымсаллар* — 1960, „Ағар дәрья**— 1965, ,,'Гымсаллар" -1974) ишлеринен ец жаксы деп есаплаған косык*
ларыы менен тымсалларымды тийкарынан дерлик п\ткиллей қайтадан ислсп (ссбеби ол ўақытлардан бери
әдебий туеиник өсти, раўажланды) ҳәм баека да таза;,
косыкларды ҳәм тымсалларлы жазып, усы кишкентайЛ
бәри болғаны еки баспа табаклық „Мен шынлыкть^
суйднм олсыз ҳеш нэрседе кэдир йок* атлы топламым-'
лы китап оқыўшылар жәмнйетшнлигинин дыккотина
усынып отырман. Днығыи айтқанда, ояк-буяғы дерлигбир том шамасындағы поэзиялык шығармалардыц аўдврмаларын, Эразм Роггердамскийдип „ Акмаклыкты^
мактау' атлы сатнралық романыкми (проза), Э с х к л д п
„Шынжырданыпбәнт етилген Прохчетей" чрагсаиясыныв
аўлармаларын есапламағандз, оригинал ш ы ғармад^
менмц усы „Мен шынлыкты сүйдим олсыз ҳсш нәрседе кэдир йок“ атлы топламымнан ҳәм 1966— 1968-жыяв
лары К. С . Станислаескнй атындағы „Ҳүрмет белгисн*
орденли каракалпак мэмлекетлнк драма ҳәм комедия
театры тәрепинен койылған „Пирқаккан" комедиясы
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тийкарында кайтадан жазылып питкед ҳам бас каҳарманы больш Пирқаккаи Орчқон хызмет егетуғыи „ А кмаклықты жырлаў*
атлы сатиралык комедиямнан
баска менин оригннал шығармам жок. Оригинал шығармадан (ендк кслешекте жазатуғын болмасам) усылар менин жаэғанымнын болғаиы,
Меник бул бирден-бир »Мен шынлыкты суйдим
олсыз ҳеш нарседе кэдир йок* атлы кишкене топламымнын ншиие бирдн-ярым совет хадыклары ҳәм шет
ел эдебиятларынын классиклериник ҳэм бир-еки совет
шайырларынык косыклары, ғәззеллери, тымсаллары да
киргизилген. Мсниц ойымша бул шығармалардын творчестволық аўдапмалар ретинде мсннп творчествомнан
орын алғаны макул болады. Сонын ишииде әсиресе,
4)'1срмоитовтыц „Ойлар* қосығын, Нзўайыныц үш-төрт
ғмзелин, Крыловтыц тымсалларын айтыўға болады. Мен
Әлийшер Наўайыкыц алпыстан аслам ғәззеллерин аўдардым. Солардыц ишинде әсиресе усы меннн топламыма киргек үш-төрт ғәззел жудә сркнн аўдарылды.
Енди улыўма көркем аўдарма жэнииде, поэзиялык
шығармалардыи аўдармасы жөнинде еки аўыз пикир
айтайын. Меккц ойымша поэзиялык шығарманьщ аўдармасы (егер ол академиялық аўдарма болмаса)—бул
сол баска тилдсн аўдарылыи агырған шығармакы сол
оригинялляғы тайын пикир, тайын маэмун, тайын идея
тийкарында өз тилицде қайтадан жазыў болып есапланзды.
Мен аўдэрманын сапасы ҳаккында мыианы айтар
еднч. Кгер Пушкиндн халтурщнк аўдарса, Пушкин
халтурщик бслып шығады, егер халтурщикти Пушкин
лўдарса, хаултурщик Пушкин болып шығады.

Дғўлен Айтмуратов.
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ЛИРИКА
ЎАТАН-АНАМ

Күн шығыстаи көтерилген сеиии куяшын,
Куўанышка толык етти көзгеиемииц уясын.
Дәрьяларьщ дәрман берди маған таўдан кулаға»» ;
Мен өзимниц тәғдириме ырза боламан.
Кулшынғанман кушағында кулпы-дөнип атырғав,
Бакытлымаи, Ўатан-анам мениц кәдирдан.
Көллер, әне, кун астында көлбей жалтырар
Жазықлығыц жақсылықты ееке салдырар.
Шашым карып, желпип етер желлер жүзимди,
Мәртебели аскар таўлар кеўлим өсирди.
Жаным меиии таныс емес әжайыаты сағынған,
Бақытлыман, Ўатан-анам мениц кәдирдан.
Билим билдим жаслығымда. Мениц ойын-күлкимди-,
Сен корғадын. Кызлар сести сулыўлыкка үлгимдур
Бағ ишинде ырғатылып 5арып-кайт<|р геззаллар, «
Жангенемди сәўер ярлар менин қозғарлар
Шыиыкда да усы жерде ғарип болар мелде жан,...:
Бақытлыман, уатаи-анам менин кәдирдан.
•;
Шәжда кылып якшыларға маған габынбақ лазымг;
Әжииияз, Мактымкулы, Қапыз йэне Эразм
Ҳәм Лермонтов жаксарт ылар меиин жанымды.
Мен үйрендим якшылардан дүнья таныўды.
Сол себептен көкирегим ҳак—периштеге жақынман,
Бахытлыман, Ўатан-анам менин қәдирдан.
ю
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Дерлик жырткыш ҳайўан еди адам бурын. Елимде
Әдил заман орнатылды. Маркс пеяен Леииннен—
Лдамзатты Октябрьден басланды дея санайман,
Марксти мен уллы койдым Алла менен Кудайдан.
Танларьшды партиямдур менин тыН' ш атырған,
Бакытлымап, Ўа?ан-анам менин қэдирдан.
Илим куўдым. Кокирегиме мәселелер менин; дарыйдьг,.
Изертледнм мен әййемги бабалардыд тарыйхын.
Бурымлары балталардыч сапларындай батырлар—
Өткен екен. Атлар шабар жилли-суўрей адырлар.
Болғым келер жазыўшы-ҳәм. илнмпаз-ҳәм, батыр-ҳәы,.
Бақытлыман, Ўстан-анам мениц кәдирдан.
Ўа-а-ах кэйлермен, көпти гөзлер адам кыялы,
Көкирек курғыр кен дүяьяға зорға сыяды,
Куўанғанды жаҳсы көрер еки кездиц жанары,
Кызығы кеп, қаншелли көп бул лүиьянып әнары!
Әзийз жанға не керектнц бәри сеннен табылған,.
Бакытлыман, Ўатан-анам менин кәдирдан.
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КАРАКАЛПАҚСТАН

Мен усы жақты дүньяны көриўге келдим, ядымдзи
Д а . 1 алыкка барған күклер, ата-анам еки жағымда; ^
•■ (абандозлар ойнар еди ылак басып такымға;
Сонда кеўлим ерер еди жүйриклерге жарыскан.
Сеники менин жигерим. Мен актым әрман пырағыад
Жаным, Каракалпақстан.
Атамнан калған мәкан да ҳәм ескиден нуска да,
Менин күгн батысымда бултмнды кушты Қусхана,
Ҳәм онын бийик шыцлары шакырды мени ушпаға',
Көз алдымда булдырап, озине тартып алыстан.
Жүрегим мениқ сеники, журсем ҳәм кайсы тус
Жаным, Каракалпақстам.
Жаслығымды еске салып мен қуўанышлы кулемен;
Гентеклерди шөкелеп, көк табан сақа үлеген,
Ҳәм әлипбе кнтабымды, караўсызлыктан түлеген,
Ҳәм күнлерди мектептен аўыл бетке шабысқан.
Жаслығым мениц сеники—ол сенин менен гүл екен?:^
Жаныы, Қаракалпақстан.
Мерекеде орынлар алып отырған ўакта қасыцнан,
Реҳимсиэ еринлери маржан тислерин жасырған,
Бирак жигитлер тдрепке урлап кыяллар кашырған,
.Қызлар ><епи кәлегей*—деп, болғым келер арыслЗЕ
Муҳаббатым сеяики. баўырыцда гүллей ашылғаи,
Жаным, Карақалпақсган.

Әмиў көшер буўдакласыг, койныцнан гүлдей
жайнағзя,$
А к бултларға мегзес болып, аргынап саыал айдағағ
Журегим жалын алады, көзимиен буны байкаған,
Аяқты карпып толкыны, карап турсам жағыстаи,
Жаным, Карақалпақстаи!
12
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>ус, өзбек, казак, карақалпақ дос: максетке жстеди.
»ул ис жүзиндеги дослык, сүйемев буны, себгби,
Цослықтыц тырнағыи үсгине салыўға тил
былқылдаклық етеди:
Гығыз турған еии зат саў түрвр, сынар еки зат
кағыскан.
Саган не жакса, сол нәрсе мени ҳәм елжиретеди,
Жаным, Каракалпакстаи!
Миннетдарман Әжяиияздыц нәзик лирикасына,
Ҳәм Курбанняз баксыныц аҳ екшеп шерткен сазына^
Ҳәм Аббаздыц косыкларынз, жумалаған ел арасыиа,
Мен адам болып қуралдым, тек сеняен алған карыздан’"
Шайырлык йошым сеники, жараса халық мүтәжыиа,
Жаиым, Каракалпақстан,
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КАРЛ М АРКС

Жаксылығыи жақсыныц айтыў,
Жақсылыкты болар байытыў.
Сен езилген халықлар ушын
Азатлықты калдырдын, мийрас.
Сеииц өмирин, сен еткен ерлик,
Мәигиликке айта жүрерлик.
Кыялыма ҳеш кандай сыймас.
Жаксылыктын аскар таў яцлы
Ен жоқарғы идеалы—сен.
Сенсиз, мен ойлағән идеал
Болар едн өзиннен төмен.
Ол ҳәм болмас сен кибн ҳадал!
Сен киби яқшы, сен киби данышпан!
Кешир, тарыйхлар менен такыспан!
Билимсиз адам ғайраткер болып,
-Әдил бола алмайды толық.
Билимсизден шығады занғар,
Әдилликти орната алар,
Саған мегзес бәлент адамлар!
Жақсыларда нызамлылык бар.
Мен артыкмаш ҳеш нәрсе демеспен,
Ондай сыясатшыл емеспен.
Кгпитализм адамзатқа жат,
О л —жырткышлықлар дүньясы ҳакыйқат.
Тәлиматын усы иегиэги,
Жыртқышлыктан куткарды бизди.
Биреўди бай, биреўди жарлы
Етиў—әнс усы ақылсызлык тийкарғы.
Артыкмаш байлык кылмыссыз жатпас.
Адамға байлық бериў артықмаих
.М ә , мынанын ишине ур!“—деп,
„Ана каралыны өлтир!"—деп,
Пышақ берген менсн барабар.
Еттиц жаманлыкты аўыр жарадар,
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Бердич өшлиге өш, арлыга ар алып,
Социализмнии орнаўы аркалы
Азыўлыиыц азыўын суўырдьщ,
Ғайратына мен сенин турдым!

15
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ТАЎ ҮСТИНИН КОСЫҒЫ

Мииип Лскар таў үстине мен турыппан. Тусымиан
Бир жаклярға буўдаклана бултлар көшеди,
Кец дүльяға көз тисларман тасып усыннан,
Кеўлим менин, көкирегим менин өседи.
Төмсн кетер еқтерилген твўдыц етеги,
Шалкар теииз кегислене түтер узактан,
Ҳәўлир, көкирек! Какке төбем мениқ жетеди,
>Кыра езин гунгирт тартып күдиреткв кусатқан.
Жаным көпти кусер меннн. Еки көзимнон
Көрннер бул. Әтирапка кайта карарман,
Таў үстииеи, мени сонша жоқарыға өсирген;
«Аскар шыплар анаў тур*—деп айта аларман.
Кеўилимди уллылыклар сөйтип хошлайлы,
Мәртебелн бәлснтликлер мени толкыткан.
Тек үлкеи ой, үлкен максет жаным козғайды,
Ҳәм жаксылык еткич келер әбден сонлықтаи.
Минип Асқар таў үстине мея турыппан. Тусымиан
Бир жакларға буўдаклана бултлар көшедн,
Кен дүньяга кез таслармаи тасын усыннан,
Кеўлим менин, көкирегим мениқ өседи.

13
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МЕН СҮЙБРМЕН

Л1ен сүйермен ескен жерди, өткеи жасдық гезлериы,
Аясында раўаж егкек балвлығыу базарын.
Мек сүйериен кулдырағаи кулын сеслерип,
Ҳәм касыма кыя түскен қызлар ндзернн.
Мен сүйериен нызам билмес аскар таўлар днзбегии,
Жасырынып ойнаўларын жылтыр булактын,
Түиги пүткил кудиретлн дунья көрннислерии,
й!арк айлаиып шалқып акқаи дәрья рачтын.
Сыясыр тоғай турқын сүйер керер көзлернм,
Мен сүйермен кара жерди кайра басып жургенди,
Тедизлердщ салтанатлы тербелислерин.
Жаратылыс кез алдымда жаным болып түрленди.
Кыял жүйрию жулдызларды маған иусқайды,
Мен суйермен геэзал ярды. сүймесликке дадым йоқ.
Жангеяемди жазықлыклар мекии козғайды,
Ҳәм гдынлықты сүйдим, олсыз ҳеш нәрседе кәдир йок«

2—м а
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ЎА-А-АХ, 1-ОЛ КӘРИНГЕНГӨЗЗАЛ ЯР!
Ғзззел
(Наўайыга еликлеў)

Ўа-а-ах, сол көрингеа гөззал яр’ Ол яр сондай,
ўа-а-ах нәйлермен!...
Яр емес, ол бир лалазар! Ол яр сондай, ўа-а*ах
нзйлермен!...
Ол гөззал өтти касымнан.—Асты машкала басымнан!
Ўа-а-ах меинен кетти ықтыяр! Ол яр сондай, ўа-а-ах
нәйлермен!...
Жан-тәнн ол нигардық пәк ҳәм сести сыиғырлар
булақ!
Ол яр бар жерде өмир бар! Ол яр сондай, ўа-а-ах
нәйлермен!...
Мен қарарман жамалына ай! —■Салар жаныма булағай!
Болмас қарар көзлеримде, ар! Ол яр соидай, ўа-а-ах
нзйлермен!...
Гөззаллықтай кудиретти ҳеш мен кермедим! Кстер
мсннен ес!
Нззср жылоырымға барабар! Ол яр сондай, ўа-а-ах
нзй;1 ермен!...
Ада болмас кеўилимдс дәрт!—Дорт салмағьс ол
нигардын шәрг!
Яндырады нигар. нигар! Ол яр сондай, ўа-а-ах
нэйлермен!...
О л маған бермес итибар. Мек шегермен ол нигар деп
зар!
О л нигарсыз дүнья маған тар! Ол яр сондай, ўа-а-ах
нәйлермсн!...
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П ЕРИ И ЗАТ

Бас нйермен тәбияттын алдында. Келтирди сспи
жаратыдыс.
.'•1 эигиликке жаныма тәсир етер иләҳий сөз—,кыз1“
Мониц ойымща ҳеш мәии анлатпас жакты дүнья
олсыз.
Гөззалльиска кул етиўши күдирет менин өз еркимнсн
тыс!
Бул дүньяда мэртебе йок сеи арқалы қайта
көгериўдей!
Сөйтип өз нарттан шыкқан тал шыбығымды кериўдей!
"ерийзат! Бул дүньядағы жакты эат сенин
жамал ындур
С спд е сулыўлык нәэикдур! Кайғым сонлыктан
калыцдур!
Ашыклыктай от йок нәрсе, ол бирак татлы
жалындур!
Жан сулыўлығын жақсы дер. Турдым мен оған. Аян
етин!
Бнрақ бзринен яман екен тән кыямети!
Са ған қолым жетпегени ушын бакытлыдан сени
қызғанып
Саған қыянеткылмак аскар таўдай уллы ўэлатызналық!
Суйегөрин, сыйлайгөрин, корғайгерии гөззаллықты,
халық!
Сении екип-өспеклигиц акылға муўзпык! Соны өтким
келер есине салып!
Саған бақыт тилемеў нағлетийлик, өэ бақытсызлығыиа
налып!
Нашар туқымына жаманлық етиўдей жийиркенишли
эат йок дүньяда!
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Сенин бакытынды ойламағаи бай жигит аянышлы геда
Адамзат бақты ушыисеииц әҳмийетинди сүўретлеп етв
алмас едим ада
Нашар тукымы, перийзат, саған бас иймеген бәрше
йоц
Бул дуньяда сеннен татлы ҳэм сестен татлы нәрсе йо:
Сени көрсем, алмас мениц кыяр-әә жанымды!
Бул дүньяда әрманым жок, перийзатлар ушын төксеи
қанымдьа
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Д И Л Б А Р Б А РА Р

Дилбар барар, әне, ушкынған!
Кәдди-кәўмет, сын-сымбат әне!
Бундай гөззал сенин пуштыннан
Дөрейме екен,—дейсен—ата-еие!
Питкен оған кандай пешана?
Ол: .Кец бол!‘ ~ деп саган нускайды.
Саўлат путин, келбет азада!
Ҳәм көр: өзин қәйтип услайды?!
Ғ.тер сени дилбар күл-талкан!
Аяк илмей кетер зәигиге!
Муҳаббатсыз бул дүнья жалған!
Муҳаббатта барлык әпгиме!
Дилбар Зарар: жәўҳар көзлерден
Ғәрезсизлик жәке, байкалған!
Дилбар сөйлер—„әжеп сөз“—дерсен,
„Сестиккен!*—деп және айтарсан!
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А Ғ А Р ДӘРЬЯ

Ағар дәрьл, ән?, шалқыған,
Шалқар тениз күтер алдынан,
Кушақ ашар путкил әтирап,
Күн турыпты кектен жадырап,
Узаклықтан көллер булдырар,
Көзимди көрк мениц толгырар!
Кеулим, шад бол, көтерил, менин!
Ўактым, хош боа өте бил, меннн!
Сен қайгышыл болыўды, мудам,
Акмаклык бил: себеби адам,
Келген менен дүньяға жылап,
Жылаў ушын келмейди бирак.

22
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Ж А Л Ғ Ш У С Ы КЕН, ДҮНЬЯДА. Б А Р

Жалғыз усы кец дүньяда бар,
Барлык: күлки, барлык кызыклар,
Той-тамаша бар онда шадльг,
Саз ҳәм сәўбет, дийдар бар татлы.
Ойнап өскен, туўылған жер бар,
Ҳәм жаслык бар онда, жигер бар,
Онда хош кылыклы нигар бар,
Жаз бар кеп дүньяда, бәҳәр бар.
Дүнья гөззал! Танланып ҳаслан,
Мсн ушына шыға алмаспан!
Жақтылык ҳәм жакеылык ҳәм бзр,
Әжайып бир кубылыс жатар,
Көрсеи ҳэр нәрсениц ҳаслында.
Отлар шығарыўы тастын бар.
Кыял ушын, көкти шарлаған,
Жаҳан галактика арнаған.
Толыксыўлар, таўлар бар аскар.
Кец дүнъяда ай ҳәм куяш бар.
Лй-дала ҳәм шалқар тениз бар,
Кулшыныўға қырк мын негиз бар.
Перзснтлериқ күтер алдыпнан,
Жүзлери бар ярдык калғыған,
Тан бозарып және, атканда,
Жаркынлыктан жанған оттан да,
Лртыклығы куўаныштын бар,
Кыз, нәзик жан, нәзер, ушкын бар.
Дунья гөззал! Таиланып ҳаслан,
Мон ушыпа шыға алмаспан!
Жалғыз усы кен дүнъяда бар,
Барлык күлки, барлык кызыклар.
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АНЛАРСЛН БА?

Ацларсан ба? Мен езимди бахытлы сеэсем.
Танылады жаным көзнмнен.
Тасвр кеўлии. Көкирегимде сеслер сирескен,
Ҳәм: „Шықсам!*—дер сыртқа ишимнен.
Мен сонлыктан гүниронип қосык айтарман,
Онда ой жоқ белгили бирақ,
Ол бирақта мениц уцын курғак ойлардан,
Анағурлым жанажанырақ.
Ҳәм сүйермен жазыклыкка жаснай барғанды,
Кен болар ма буншедли жаҳан?!
Ҳэмде көкирек ҳәм буншзма үлкен әрмаилы,
Адам келмек бо.чар ма оған?!
Жанға бүйтип тәи етер ме мийрим, ҳужданды?
Жаратылыс бәринен дана!
Өэ перзентин баўырыиа қатты кысқаиды
оунша жақсы көрер ме ана?
Қуп эжеп бул. Мен өзнмди бахытлы сезсем,
Танылады жаныы көзимнен.
Тасар кеўлим. Көкирегимде сеслер сирескен,
Ҳәм: . Шыксам!“—дер сыртқа ишимнен.

24
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ӘРМАН

.өз аркалы мен айлансам дермен татлы сеслерге,
Ҳәмде усы тилегимди кабыл сеземен.
'акатым жок, ҳэўлнргенкен жайғаспайман ҳеш жерге,
Мениы ушын сулыўлыкка дүньи безелг€н.
Ҳэм өзимше ойланарман: сол бир сеслер жанлайды.
Сол безеле жаснар дүнья ыэлҳәм болады,
Ҳәм сол сести хуикар кеэли дилбар, бнр яр тынлайды,
Көгисленген далалыкта гүл-гүл доланып.
Л\ш1 е , сейтил қыздын жаны татлы сестен козғалды,
Ҳәм көхиректе нәзикдиклер әсте оянды,
Арыў иине руўхланды—аҳ, бул кандай гөзэаллык?!
Ҳсш гөэзаллык тебрендирмес бүйтип кыялди.
Мен сонынан өз кәддиме келсем дермеи кайтадан,
Ҳәм ушкынып сол арзыўлым етсе касымнан,
Ҳә.мде керсем сол арыўды, Мәнгиликке жайнаған,
Сол арзыўлым күним болса мениц ашылған.
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ОЙЛАР
(Лврмонтошън)

Бас шайкарамзн турқын көрип мына заманнык,
Караўытар кзрацғылык, максетсиз.тик алдыцнан,
Жасты бизиц картайтады ҳәрекетсиз аманлык,
Камсығарлыц: иэрсемиз жок ислеп калдырғаи.
Биз сабакты жастан алдык кәтесинен әкеиин,
Ҳеш бимлейыиз жиптнн ушын жойтыў-излеўди,
Биз көрмеднк толыксыўдыц кандай нәрсе екенин,
Тиришилик дақғыл жолдай жалықтырды бизлерди.
Бузылады жаксы нийет былаыыктай суйылып,
Жаксылық не? Жаыанлык пе?—бәрнне де муздаймыэ
Биз үлкенге кыйсацлаймыз. Кум аўызға кыйылыи,
I
Кәўип алдында өзимизди пэслик пенен услаймыз. 1
Мәселецки, мийўа, ынне, кесел таўып саргайды,
1
Ол сонлыктан кызғылт таргып кыздырмайлы кезицд!
Ҳәмде өзин усылай-ак жер баўырына арнайды;
Болажағы тап усындай адамлардыи, ҳәзиргн.
Билим билдик. Ол ҳәм бизге болмай шыкты пайдалғ
Жаслықтағы ойлап жүрген жақсы максет-тилеги»,
Карап турсан ақмаклыкка саналады кайдағы,
Ал ышкыға, муҳаббатка жыртылғанша күледи,
Ҳэм орман да оат бсрмеди алда колын былғаған.
Жигеримиз кумлар болып, күннен бурын шаршадык,
Жилўа янлы гейбир ҳаял келистире алмаған,
Ойыи-күлкиц кызыктырмай аянышык артады.
Искусство ҳэмде мыиа поэзия дегенлер,
Бизин ҳасла жанымызға қозғаў салмайды,
Жағдай саған күн кергеннин куни артык екен дер,
Хош сезнмлер жанды сөйгип, жылжытпай-ак алдайды,
Карсыласып яки жаклап бас катырып жүрмеймиз,
{
Себепсиз-ак биз дос яки душпан бола баслаймыз,
Кезди бизлер толтырыўға өзимизди үрлеймиз,
Үлксн тема әнгимесик жорта козғаймыз.
26
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Күлдиреди аталардьщ майбыламык срыеги,
Ҳәм олардын тасыр-тасыр бузыклығы, бийкзйғы,
Бахытсыз*ак, абырайсыз-ак, г©рге, кара жердеги,
Асығамыз артымызға аўзымызды кыйсайтып.
Усылай-ак ырыл*тырыл өмир сөйтип өтеди,
Ерлик кусеп көкирск бизнп бийкар шөллейди,
Лқыр-соны яиғаншыдан гиркиренн квтернп,
Биз кетемнз топарласып—қолдан карсе келмейди.
Мазмунсыз емир өтер көрген түстей мысалы,
Бнз өшемнз жанбасак та оттай болып жаркырап,
Ҳәм пәнтленген әўлад карар күлкн менен ызалы,
ЛаркылдаС1 .т етип кеткеи ата артынан.
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ЕВРЕЙ МЕЛ0ДИЯСЫ1
(Баароннан)

'Көкнрегнмде дәрт бар менин. О л кыйнап тур қайтадг
Дл, қолыца арфанды5, достым,
Ш ертш и, сөйгип, саўсақларын, тар үстинде ойнаған,
Оитсыншы жэнеетгиц сестин.
Умит оты жылтырап бир жактыртсыишы алдымды,
Ғ-гер әбден өшпеген болса.
’.1Сайғы егер көзлеримде жас қалдырса қалғынды,
Жибисип бир ақсыншы од да.
Сен тек мунлы намалэрға шал, сазенде, себсби,
Шамам жок ҳеш шад болып күлерге,
Мен саған айтып турман: менин енирегим келеди.
Мен исинип якн елермен.
Менин мына көкирстим сонша узак езилди,
Ҳэмде үнсиз сарсылды узак,
•Куним пигги... Туркым, мине, коркытарлық ҳэзирги,
Зәҳәр толы ыдысқа кусап.
1 М: Ю . Лермопговтыц Джордж Гордон БэПроннэн аудармасьЦ

а Арфа—саз әспэбы.

.28
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ЕГЕР Ш Р КҮЛИП КАРАСЛ. СОЛ, ШЫРАЗ
қаласы ны н ж ананы

{Ҳапызбвн)

Егер бир кулип караса сол Шыраз каласынын
жананы,
Л\ен жолыпа кешер едим Самарканд ҳәм Бухараны.
Л\усалла багындай бағды таўып болмас жәнне(тен ҳәм,.
Ол жерде Рукнабад акпас шзд әйлеп мен бийшараны.
Олжа алып кашкан түрктей сабыр-парахатым кашар,
Яр жүрекке жара салды, тыйылмас бағрымнын кавы.
Ланкын квтерип аспанға ол гөззалды ардакладым,
Керк косар ма кызыл гүлге узакшанын сайрағаны?!
Уялшаклық пердесин жулып аллы ышкы дәрти,
Юсүптиқ гөэзаллығы бийҳуш етип Зулайханы.
Зәҳәрдур ярдын тили—кеширер оны бир алла,
Мазалы әўиштен шыккан ашшы сез—пал, билгил аны.Жзным, нәсийҳачым есит, көнил койғыл дос сөзине,
Бир ғәрипке ьөнил коймак ғкшылыктыц ол нышаны,.
Шарап иш, ойын-заўык кур, мәнис излеме өмирден,
Мәнисти излемекликтиц өзи гәп болар биймәни.
Ҳапыз, бир т&каббырярдан реҳим күткен болсак егерОган көктен шок жулдызды жулып алып бер, кәне?1:
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ДЭРТИМЕ ДӘРМАН НӘРСЕ ШАРАПДУР.
ГОЗЗАЛ ЖАНАНДУР
(Ҳапыздан)

'Дәртиме дәрмал нәрсе шарапдур, гвззал жанандур,
Жанан уллы латшалыкдур, ол өзге уллы жэҳандур.
Маған айшы-әширетги ҳЭм бәзимди баяи етпе,
Лйшы-әширет артыклығы маған бурыннап баяидур.
Мактайды арақ-шзрапты маскүнемлер, бул ҳәм әже
Бирак, сәрўи бойлы ярсыз, онда мәнис жок, тамамлу]
Сазенде саз шертедн түрли ыукзмға дөндирнп,
Көзлернм саған телмирср, бнрак көцлиыде ғамдур.
Турысын салтанатдур, яр, турысыи гирдикардур,
Шашларын булттай кара, касларын кәмамдур.
Кант пенен шийрин-шекер әзиз жанға татлы болса,
Ләблериқ кантдек татлы, ол дилбар, маған аяндур.
Көкирегимде мәнгиликке умытылмас туркын турар,
Сулдерим—карабакана4—сүўретине мәкачдур.
Исмимди рәсўа әйлсл, душпанларым сөз қылмасын,
Ашықлыққа мысқыл етип күлмеклик тәнҳа зыяндур.
•Эй, мәскүнем, күлме бизге, „журтка аўара болдыц“
деп.
Дүньянын өзи аўара ҳәм ол жэне бийпаяндур,
Шәрияттыц жолын тутқан муктәсип ҳәм шеп
көрмейди,
Айшы-әширет, тамашаны. Заман тамаша замандур,
Ашык-машыклы өмир бул басган аяк байрам екен,
Бирақ Ҳапыз ғам шегерлер, Ҳапыздики әрманаур.
30
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ЙУ4ИЦДЕЙ ЖДРКЫН АЙ
ХАСЛА АСПАНДА ҲӘМ ЙОҚ
(Ҳапыздан)

IV•зйцдей жаркын ай ҳасла аспанда ҳәм йок,
э дднцдей мрўи бағы-бостанда ҳәм йок.
\еи бир мөҳмнн бенде, жығылдым анғына,
ендеги иреяимсизлик душпанда ҳәм йок.

1 амшырағым—көз азығы, өз алдыца гезэаллык аи,
'еш мүлтик жанда ҳәм йок, тәиде ҳәм йок,
эззет излер Ҳафыздын сөзинен журт,
әбиидей татлылык ҳасла онда ҳәм йок.
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ТАСЛАР ЖАКСЫ СӨЗЛЕРДИ
БАСЫВДАН ҮЙИП ОЛ НИГАР
(Наўайыдан)

Таслар жаксы сөзлерди басыцнан үпнп ол нигарг
Сөйтип өртейди каракөз кезлери күйик ол нигар.
Сөзлери өп-өтирик ҳәм күлер өтнригинс,
Сөзи жалған және өзи соншелли суйық ол нигар, '
Ж әне айралық ҳаккында жазатайым сөз айтсам мен
Атар үстиме барлығын батпақтыц жыйып ол нигар,

Оныц кэддн-бойын көрип Кысраў қорықкан. Сен ҳ;
сақлан,|
Сондай кэўипли агзы қайшы, тиллери тыйык ол нип
Кала бердим жалғыз рет көз карасына зар болып,
Өтер кеўлнмди калдырып, зейниме тийип, ол нигар.
Тәрийп еттим ол нзгардьщ гөззаллығын. Бир дүньяд
Койыны жайыў-жәннет, батар туцғыйық ол нигар.
Әй, Наўайы, тарт көзинди. Әй, кудай, тил-суктан
С8кла,

Отыэ мыц кулпы дөнип, өтер зер кийип ол нигар.

32
www.ziyouz.com kutubxonasi

МАҒАН НАБЫТ, ЖОК БОЛЫЎ ТУР
ЯРДЫ БИР СААТ КӨРМЕСЕМ
( Н аўайы О ан )

Маган пабыт, ж оқ болыў тур, ярды бир саат
көрмесеи,
Меи неге болдырмайын, өмиримше бир тәҳэт
көрмесем?
Йүз мын оқ жаныыа тийер. Й үэ мын рет аҳ
шегермен,
Койтейин, ярдан рәҳим, жақсылыктан зат кермесем?
Жан—калтырар кус кәпесте. Көз жас төкпсске
болар ма?
Ярдыц маган бағыш етср ак йүзин рәҳәт көрмесем?
Кара шашлары төгилер,. мснин каСыргам сөгилер,
Кәйтейин, ҳеш гөззаллықты мен оннаи зыят көрмесем?
Ярга ушыраспай қоймаймав. Бас урамзн аяғыяа,
Ьеглик жойтып қор болганды, қайтейин, уят
көрмесем?
Ой, Наўайы, өлим абзал, бунша айралык дағында.
Кездек йуэ мын күн жас төгип, бир күн болып шад
көрмесеқ!
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ЯР ӨТЕР, КАРАРМАН ТӨМЕН.
СУУСТЫ ГОЗЗАЛДЬЩ БАСЫМДУР
(Паўайыдач)

яр етер, карармон төмен. Суўсты гөззалдыц
басымдур,
Ол ғәрсзсиз. Мен сорлынын жокшылығым
муддасылдур.
Яр ләби лал. Ол ләб пенен шарап ишпес, каным
ишер.
Толыксыр икниц толтырып, иигар, шашындур,
шашындур.
Яр ағзы оймакдур иысал. Нәзери шыршадур тынык,
Сен сулыўлыктын султаны. Мәгэр ата-енен ҳасылду]
Бирак адамгершилик сенде йоқ. Оны гөззаллык жеп
қойған,
Сен дегеи яқшы нийетим, набыт болған ыкласым-дур
Әй, муҳаббат, дер Наўайы, сени жырлап, бул кец
дүнья,
Ҳэм бенде жегкен мәртебе сенин кийгизгеи тажындур

34

www.ziyouz.com kutubxonasi

ХОШ ҚЫЛЫҚ ҲӘМ ОЙНАКЫЛЫК,
ЕРКЕЛИК ТӘН ГӨЗЗАЛ ЯРҒА
(Ыаўайыдан)

Хош кылык ҳәм ойнакылык, еркелик тән гөззал ярға,
5'сы үш ҳәйкел жуўдырлап, берерлер сән, гөззал,
ярға.
Өтга назелим қасымнан бир сөз беиен бенде кылып,
айтпак кандай жарасар илме-султан, гөззал ярға.
Жнлўа мснен гөззаллык бирге жасзр. Мүмкин емес
.Мениц бермей қалыўым бул жерде жан, гөззал ярға.
Яр, йуз мәрте бэлеге шат. йүз мәрте алғыс айтаман,
Ипнениц көзиндей артса болар баҳам, гөззал ярға.
Ол яр ушын меи тайыпман өзимди курбан етиўге.
Ьирак күлкили көринер төккеииц кан, гөззал ярға.
Оп, Наўайы, үмитии үз. Жулдыздур нигар көктеги,
Ҳәмдам болар имканы йок енди саған, гөззал ярға.
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АЙ ЖҮЗЛИМ, АЛЛАЦ я р а т т ы с е н и
СОНДАЙ ГЭЗЗАЛ КЫЛЫП
(Наўайыдян)

Ай жүзлим, аллац яратты сени сондай гөззал қылып
Жүреклердин қырғыйы, ғәрип жанға тәжжал қылып.
Гөззал яр, ышкы дағында зар зйлермен, айып койма
Мен ушьш кудай яраткан зар кағыўды абзал кылыл.
Ў а-а-ах, зар қақпай мен нәйлейин, ол ярды басыпа»

аяқ,

Тырнақтын ушына шейин аллац яратса пал кылып.
О л ярға бахыт тилермен. Бирак ол мени яндырар, .
Мени өртеп жибериўди ол яр турар кыял қылып.
Наўайы ол нигар деп өзин жойтты, ўах, нәйлейии!
Акыл ҳуўшымды аларлар менин ол яигар лал қылы
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ЕРТЕРЕКТЕ

Ерчеректе жаксы адам болып журттыц көзине
Көриниўдин жолын гөзледим,
Хэм көриндим жаксы болып, уксамайман өзиме,
Минез-кулкьш алдым өзгениц.
Демек, еттим бәлентирек бөтек тулға ишиие,
Ҳәм кеаеде жүрип барарман.
Ҳэмде кишипейилсирмен: ким көринген кисиге,
Ыржанлаймаи, күлип карарман.
Биракта мен өз тулғамнан безиў менен езнмниц,
.Тулғам меник пәс едн* деген,
Түснниктн жургқа айтыа турғанымды гүсиндим,
«Ҳаслым яман еди!“—деппен, мен!
А\ен сонлыкган қайтып келднм, кыздан болып изиме,
Паян таппай жүрген ҳеш жерден.
Соннэн берли жақсы болып көриниўди кисиге,
Күлким келип әбден еслермен.
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МИНЕ, ҲӘМЕЛ АЛДЫ ЖАҒЫМПАЗ
А^ине, ҳәм ел аллы жағымпзз!

Ҳәмел алды, мине, дасмалкеш!
Дасмалкешлик егип ҳәмелдар
Болған басшы әдил болмас ҳеш.
Жакынына бурар ол енди,
Ишинде болар оиын аласы,
Сени алтын болсан ҳәм ол кермес,.
Баҳаламас ийтгиц баласы.
Енди оган жағын ҳәм корлан,
Болмаса үз якшылыктан тәменди,.
©йткени ол қорланып алды,
Басқалардан өзи ҳәмелди.
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АКМАКЛЫҚТЫ ЖЫРЛАЎ
( Б и р и н ш и қосы қ)
,(А\мақлықт ы ж ы рлаў “ пьесасынан)

,Ойшыл, жаксы жигит билимпаз келер,
Акылсыздын кәсийети аз келср“
Ол онбағыр өз мәпиие саз келер,
„Акмак адам хызмег етпес халық ушьш“ .
Акмаклардын ләпси яман болады,
Ҳәмелден айрылса тамам болады,
Үлкен ойдын және үлкен максеттин,
Акылы келте анламайды анғысыи,
Акылы келте тынламайды тыиғысын.
Акмақта уят жок, нокта болмайды,
Акмакка тәўелле, токта болмайды,
Ақылы келте калыс етпес хызыетти,
Хызмет етер кара бастыц данкы уш^.ш.
Накыраты:
,А км ак адам хызмет етпес халык ушыи*,
Акылсызда болмас үлкен идея.
Ол нврсенин анламайды адғысыи,
Журт сыяқлы хызмет еткен ўақта да,
Хызмет егер кара бастын данкы ушын.
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АКМАКЛЫҚТЫ ЖЫРЛАЎ
(Е к и н и ш қосы қ)
( .Ачмақлықты жырлаў’ пъесасынан)

„Ақылсыздмц қәсийети аз келер."
О л оқбағыр өз мәпине саз келер,
Өзинея әззнни корлар акыдсыз,
Өзинен күшлиге жағымпаз келер.
А к көкирек болзгөрмен баладай,
Лк көкиректи ергелеп минер жалатай.
Ҳәмел берип жүрмек ақмлы келтеге,
Лқылы келте ел баскзрар шалағай.
Бул дуньяда ләпси деген оқпан бар,
Сол гөр яман, соған барып сокпанлар.
Ақыл айтып лүзеў хыйын яманлы,
Тоқтамайды деген меиен: .Тоқтанлар!*
Бәринек де әдил закон уллыдур,
О л бос болса, уры-гәззап пуллыдур,
Ол бос болса, хотка кетер яманлар,
О лбос болса, яқшы адам сорлылур.
Ақиақта уят жок, яоқта болмайды.
О л өзикинжакынларын коллайды,
Акылсызда болмас үлкен мәселе,
Усынын дэртинен кобыз толғайды,
Акмақтыц дәртинен қобыз толғайды.
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СОЛ НӘРСЕГЕ

м актаны ш лы м ан

Сол нәргеге мактанышлыман,
Сол иәрсеге етпеймен гүман,
Яманлыкты ислер ладанлар.
Лев Толстон ырас айтады.
„Аса акыллы данышпан адамлар,
Әдилсизлик ислей алмайды",—
Деп Толстой ырас айтады,
Яманлықты кудай ғарғайды.
Соған көзим жетти өзимнин:
Ақылы бар ҳужданлы, акылы бар арлы.
.Дүньядағы барлық жаманлыкларды
Лкылы келте адамлардын мен
Ислеп жургенлигин түсиндим.
Жаўыз болар адам акылы кемликтен.
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УРЫС АКЫБЕТИ

I
Ол гезлери менин кишкентай
Ўактым еди. Бизлер ҳеш кандай,
Мунайыўды билмедик ҳаслан.
Бизин ана аўыл жайласкан,
Жердин түслик-күн шығар бети
Шенгеллик ҳәм жынғыллық еди.
Көллик еди кубла тәрепи,
Батысында өаек бар еди,
Арғы жағы таўдын етеги,
Усы жерден арман кетеди.
Бәҳәринде түрли шөп есер,
Көзге көрк Ҳ5м көркемлик түсер.
Жанға сөйтип ләззет береди,
Сол жерлерде желкилдер еди,
Ойын куўған бизик балалык.
Үйде маған ага аларып
Караған жок, кыз апам болса,
Тек жаксы сөз сөйлейди ол да.
Туўысканым, жүзимнен кушқан,
Мен дегснде шарықлап ушқан,
Әсиресе анамды айтыи!
Ол бәркулла кушағын жайды,
Онып сөзин тынлап көрсениз,
Сункар да биз, каршыға да биз,
Усылайша күн күлди маған,
Ел тынышлық, от Сасы аман.
П
Салтанатын, саўлатын үйдин.
М ен—ғамхорым, әкемди сүйдим,
О л жүрген жер, ол услаған зат,
42
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Тәсир етер маған ҳакыйкат.
Ҳәм елеслер аўыл әтирапы:
Сол кәдимги колхоздын жабы,
Өтер еди күн шығар жактан,
Жазы менен тырилдап аккан,
Есимде бар сол тарнаў еле.
Дөгерегин оньш. ҳаў, еле,
Жатар еди пахталык алып,
Кеште белин ийнине салып,
Ол бәркул.ча жумыс бетиненг
Үйге қайтып келер еди. Мен
Шапшыр едим бойына жерден,
Бир нәрсени күткендей ертен..
III
Мағап оны көргендей артык^
Урыс алды колымнан тартып.
Урыс куртты меннн пусымды.
Орынына жетимлик усынды,
Вузылды сөйтил ханамыз пүтин,
Ол келер деп болды үмитим,
Оиыц бойын, онын жүзлернн,
Узақ жойтып, узак изледим,
Лдамлардап ишинен. Ачы
Ҳәм меҳрине менип канбады,
Лшыркаған иши-баўырым.
«Бундай болып ҳеш бир- аўырыў,
Сзрғайта алмас“ -~деппен жүзимди.
Сонлыктан ба, жаным түсинди,
,ДиЙдар“ дегеп сөздин баҳасын,
Жетилерге жетпей-ак жасым.
Ҳәм: „Бар ўакта сенин алдында,
Ата-ененниц зейнин калдырма,
Ҳүрметлей көр, бәрҳа“ дегенди,
Кеп еситтим. Бирақ әкемдн,
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'Кәдирлеўге мүмкин болмады.
Ҳәм оныц да ғамхор коллары,
Жсткермеди, биз ушын узак,
Көкке сицген жулдызға кусап.
IV
Мен умыта алмадым бирак,
Үмит оты жанды жылтырап,
Талай рет онык түсимде
Келгеклерин көрдим. Жүзинде,
Мукайғанлық сезилер гейде,
Отырады, тамак та жейди,
Ҳәм айтады көрген-билгенин,
Көз алдыма ҳә;те күлгемин,
Келтиремен ҳәзир де толык,
Ҳәм тац аюа өтирик болып,
Шыкты булар. Бир күни жәпе:
„Әкеи келди! Әнекей, әне!“—
Деп көрсетти аппак сакаллы,
Ғарры маған. Кезимнин алды,
Отлар янлы жайнады мениц.
Түстии кандай гөззал екеиин,
Түсиндирип боларма адам!
Ҳеш болыўы мүмкин болмаған
Нәрсс мүмкин болады: кыстыи
Күни екен, төрг-бес жулдыздын
Бәри бирдей төбемде жанған,
Жай иши ҳәм жана нурланған,
Әлле нени маған еслеткен
Мен езимди өзям сезбеппен.
Әкем келди үйге айланып,
Ўак, әкесин те.с зорга танып,
„Сол ғой! Сол ғой!“ —деп турып, анык
Соллығьша шала инанып,
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Кушаклаўдай кымбатлы нәрсен,.
Аз екен я жок екен дерсец!
V
Мен орнымнан жуўырып оған,
Деппен бирдеч: «Ҳаў! Ағам! Ағам!“'
Әсте акырын ол өтти төрге:
Шәм-шырағым--көзлерим көрди.
Шыкпадым мен онын жанынан,
Жан шарыклап куўанғанынан,
Жаз жаинады мениц айналам,
Ҳәм бетине онын кайтадан,
Карағаннан татлы зат ҳасла,
Болған емес. Мен: „Ҳәгте тасқа.
Ғлжиремек гейде бар шығар,
Ҳәм олар да ингизар шығар“ ,
Деп ойлаппан, бирн бирине,
Иқкар янлы тири тириге,
Зары-гирян болып косылған,
Кушақ болды дунья ашылған.
Ўзк, нетерсеп: күлимсиреген,
Көзлери үйи-жайыи тилеген,
Әкемниц сол әбден ҳарыған,
Ҳәмде азғыи шырпйлорыпагт,
Мен өзиме бахыт изледим.
Әсиресе онын сеслерин:
„Ҳ а ў , шырағым, перзентим!“—деген,.
Мен кақшыдым ашкөзлик пенен,
Ҳәм касында: „Мине—д еп ,—ағам!“
Несип етти мактаиыў маған,
Сөйтип бәрин бахыттыц дерлик,
Мағак тектс жақынлық берди.
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VI

Созылмады бул бирак узак,
Жуттырмаган уўызға кусап.
Ж ас шаршаткан, бнрак жайдары,
Әке туркы, әке дийдары,
Бийкар сорды отын көзимнин,
Жиплер болды жетип үзилген,
Бир нәрседен жаным сезикти.
Жалт карасам сейтип есикке,
Аяғыныц ушына экем,
Кашшаи минип турыпты екен.
Сонда менин, минекей, мына,
Жаман пикир мына басыма,
Келгенликтен: „Япырмай, менин,
Бул ҳәм ырас түсим бе!“ —дедим.
ГЧманланьш ҳәтте түсимде,
Ҳәм жинлидей үйдиц ишинде:
иКайтып кетер жэие кейин“—деп,
„Енди услап. жибермейин*—деп,
Абайсызда турған гезинде,
Мен атыппан оған өзимди.
Көрсем уйкым шайдай ашылып,
Дастығыма беккем асылып,
Жатканымды жчбысып, сездим,
Бас ушымда исок ҳеш ким.
VII
Көргеним сол! Каранлар байкап:
Шалшық суўдан айды услайжак,
Ақмак мегзес болмай ма мнғаи?
Ўәжсиз питти усылайша намам!
Ҳаўлығыппан мен өз сестимнен.
Тек болғаны, диземде дицкем,
.46
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Ҳеш калмгпты—не болды кейии?
Тута алмадым ҳәгге ҳурейди!
VII!
Бирак, бэри, шарак не, әсте
Умыт бола береди. Көзге
Нқ болмаса усылай болып,
Көриниўи ити.мал. Толык
Умытпаклык жок шығар деймен.
Себеби көр: күйген ж ер—күйгеп,
Ҳеш күйик жок тыртыксыз питкен.
Бирак гейде жаксылық еткен,
Адамларды дусла.тырасаи.
Ел, шаиарак, дос бар, қарасац.
Кун бар, мына, кулимлер каккан!
Суў ишиў бар салкын булактан.
Жанлы маклук жаны алкымнан,
Шықпағанша алға талпынған.
Ж ер ҳәм бар ғой мына жатырған!
Ўатаи бар ғой бизде, қәдирдш!
Усыларды е ке түсирсем,
Куўаныш шашырар мении жузимнен,
Жаксылыктан болар үмитим,
Кәиелимде баўыры пүтин,
Боламаи до кстсмен әбден.
Ҳәм кец дүнья өзи әдептен,
Кецейгендей бэлар кайтадан,
Ҳәм ол: „Жадырап ж үр!“—дейди маған.

www.ziyouz.com kutubxonasi

В и ЛЕНИН, ДИЙХХН ҲӘМ 6ИР ЖУП ЕТИК
ҲАҚҚЫНДА БАЛЛАДА

(Егише Чарещтен)
I
Ол жактан ҳәм душпан
Анталасып тур,
Бул жақтан ҳәм душпан
Актадасып тур,
Корғайды Кызыллар
Ж ас совет елин,
Ол елдии жүреги
Кремль,
Ленин.
Фронттағы барлык
Аўҳад ҳаққында^
Хабарлар октан тез
Жетер ўақтында,
Бүгин ҳәм,
Ертзц ҳәм,
Кай уак көр,
Күнде,
Ленин бәрҳә стыр
Жумыс үстинде.
Ленин
Хат жазады,
Ленин
Сөйлейдн,
Ленин
Буйырады,
Ленин
Ойлайды.
Тәбияттын бергеи
Ец уллы сыйы,.
48
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Бул Ленинни» ерки,
Лениннип мыйы.
Дүньядағы ен бир
Жазык манлайлы,
Ленин
Бәрин көрип,
Бәрин аплайды.
Ж аў киятыр,
Карсы ту р ы ў ,—
Бул керек.
Кайга Лрмияны
Курыў —
Бул керек.
Халыкты оятыў —
Бул керек бизге,
Ҳәм туқымды саклаў
Керек егиске,
Китап,
Журнал шығар,
Дүкаи аш1 —
Керек.
Совет елиие дс
билимпаз керек.
От жаккыш ҳәм окып
билимлер алсын,
Ол ҳәм журттай адам
елди баскарсын,
Бәри,
бәри керек,
Ал ўакыт жаман.
Себеби тум-тустаи
душпан коршаған

2
Келип тур фронттан,
Хабар,
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тынбастяи,
Оған жуўап кайтар
ўакыт жок, ҳаслан.
Бирак ссик бетте ^
шаўкым улғайды,
Биреў тәўеллеге
нәрсе турмай тур.
Секретарьға, сыртта
(өжет ғоП) дийхан,
яИшке кирсмен!"—
салып тур кыйкан.
„Ж ак. Лениннин ҳасла ^
ўакты жок, ҳәзир!* —
Деген сөзин оған
етпейди тәсир.
Ленин сыртка шығып,
әетен
караса,
Бир дийхан тур
сондай
өжет.
Тамаша!
Сирә, айткан гәпке
Түсинсе кешке.
— ,М ен киремен! — дейди —
болғаны,
шике*.
— Бул не шаўқым еди?
Койынларшы,
ҳаў!
— „Ә-әй гәпик бар болсыи
не дейди мынаў“?1
Ол дийхан екенмиш,
бизге кайдағы
„Етик“ — дей ме
Бир иәрсени айтады!
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Жибермес аў ыэла
ишке секретарь,
Дийхан: — „Ж ибер, - дейди, —
бир жумысым бар!1“
ДиЯхак өжет,
ҳеш түсинбес
гйпине,
(.Секретарын ким ол?“ )
ишке дәпинер.
Сөйтип, дүньядағы
еи әдил басшы,
Владимир Ильич
есикти ашгы.
Дийхан ишке кирди,
- »Аўа»
ашнамыз,
Аўҳалыныз калай?
Айта баслаиыз,*
Мен Сибирден келдимГ
^ ~ Не жумыс пеиеи?“
. — Делегатнан,
аўыл
сайлап жиберген.
Балам әскерликте*.
. — Жерик бар ма?“
» — Бар“.
» — Гүнде,
кос өгизиц сенин бар иа?
* — Бар“ .
„ _ Онда не жумыс?“ — деп,
Ленин тыилайды.
Мен бир сораў менен.,.“
я — Не сораў?
айтыи...“
Бул не сораў еди,
кулак салын,
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Ҳаў!
Гәпине болайын,
ие дейди, мынау?
Ол стиксиз жүрмиш,
соған колайлы,
Ол өзине бир жуп
етик сорайды.
Владимир Ильич
онын сезине,
Әсте күлип кояр
жорта
көзинен,
Ҳәм қолына алып
Бир бет кағазды,
Тийисли жериие
Былай хат жазды:
„...Дәрриў бир жуп етик
берип жиберин,
Бул барған дийханға.“
(Кол койған: Ленин.)
Дийханныи ўакты хош —
етик и:анартты,
Енди иркилер ме? —
Елге жол тартты.
3
Бәри,
бәри керек,
Ал ўакыг жаман,
Себеби, тум-тустан
душпаи коршаған.
Фронттан избе-из
хабар келип тур,
Жүзииши,
ыыныншы сапар келиптур.
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Бүгин ҳәм,
ертен ҳәм,
Кгй ўақ көр,
Күнде,
,Ленин бәрҳа отыр,
жумыс үстинде.
ОЯлар ойы терен
Уллы Лениннин,
Дам масштабы кец
Уллы Лениннин.
Ал бул дийханға тек
Бир етик керек,
Ол тек соныц ушын
Ленинге барды,
Леиинниц бир талай
ўакытын ол алды,
Билмеди Ленинди
иркиў дегеннин,
-Адамзатты жолдан
иркиў екенин.
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Т Ы М. С А Л Л А Р

МАЙКАБАК

Ертеде бир адам
Биреўге буркып: — "Әй, жорам,
Мен жасымда — дей бериг-ти — ер едим.
Сондықтан не жерлерди көрмедим,
Нени кеширмеднм бастан,
Ҳәттеки жердин шетинде жайласкан,.
Үргенишке барып келгенмен!“
Сонда жолдасы оған; —
„Сен мактанып отырсан соған,
Алыска бармапсан — д е т и — сен меннен,
Өзин де ўарсакы екенсен басыи айланған,
Сен онша .көпти көрдим' деп сала берме айбараю
Үргенишке барып келди түйенин жамбасына байлам
Бизин кеыпир пакырдан қалған майкабақ та!“

54
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АКСАР ҲӘМ ҚАНБАК

Бир күни түс ўакта
Каибақ жумалаи келип Аксарға:
—„Сен — деди — ке>е алмай ҳеш жакка,
Жатырсац жылжымастан,
Ал^мен бармағаи сирә жер бар ма?
Маған пүткил дүнья бостан“ .
—„Дурыс — деди Лқсар Кацбакка —
Сен бостанлыкта,
Бирак та
Жумалап журсец ыкка“ .
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АСКАБАК ҲӘМ СЕКЕРПАР а

Бултка усаған кал-кара,
Пәлектии аслында Секерпара,
Тан ағара баслаған ўакта,
Былай деди Аскабакка:
— Ой, Асеке, екеўимиз жасаймыз бир палызда.
1
Бирак, кешир мени, карағанда манызға,
Аспан менен жер шелли п*рк арамызда.
— О л кандай парк? — деди Аскабак — Айтсанызда?
*
М ине, сөйтип, Секерпара былай деди Асқабакка,
|
Түр билдирип азырақ күлген:
— Туўры, сеиин геўден үлкен,
Сен ҳәм мендей жемиссец. Оны ҳәмме билемиз,
Бирак мазац менкен кемнс.
Ҳәм сени адам жемейди, писип түспесен табакка,
Сол жернне келер азырак арым.
Лл мени алмастьи»ып болмайды палға, кантка, набатка*,
Сол себентен көп болздн менип бэрҳә кардарым!
Гейде кзрайман деи келгеилер маған,
Ҳәтте сүринеди адсызда саған!
Секерпара сөзин тамамлаған ўақта,
Шык астында қак айырылды еки жакка.

Кайсынлай артыкианмыкка ийе болсац да арадәг ,
Өзинди айрықша санама.
Сөйтип айналып журме аўараға,
I
Усап, тымсалдағы Секерпараға.
>

Бб
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сөз ҳәм ис
Бир күни „Дамбалкеткец-ге,
Ғаррылар менен бардым мен де.
„Минезиц болса жатык,
Болады шнкенин катык“.
„Өзиц жаксы балсан
Кисиниц жутып баратырғгнын аласаи,“
Деп нәсийҳат береди накыллар,
Накыллараа акыл бар.
Накыллар дуп-дуўры ойлап карасам,
Мен көптиц ишинде жасы кишимен,
Суўда ылай тасыйман журттай өнирге салып,
Түсте отжаккышлыкка тайынман көптиц ишинен,
От жағаман колға балта, кесеў алып.
Гей ўаклары ат бактым,
Гә үзген кек ешектии изинен шаптым.
Жасы үлкенлер шай ишеди, терлейди,
Пысяэп, косгын көлепкесин бермейди.
Олар малдасы меиен енлейди,
Ислер накылларға сәйкес келмейди.

Бизиц сөзкмиз туўры. Бирак исимиз бурық,
Биз оны айтып, буны ислеймиз.
Биз аўызға касыкты суғып турып,
Гөшти тислеймиз.
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1
түлки к у й р ы ғ ы

Аса акыллы ток болмас ~ шеккени әпкан болады.
Билимли ангөдек болады, билимсиз шакқзн болады.
Адам алдаўын көргенде әлҳәббийа дерсен ладаниьщ.
Жыға билмес әззиниц, шаба билмес шабаннын,
Тәсил куралы мол болады.
Онын табыска ерисиўдеги,
Сырымбетинип өзи ҳәм сол болады.

Шамасы Түлки тийгеи кусаған Арысланныц зейнине,
Түлки кашгы, Арыслан: “ҲапУ'— деп түсти кейнине,
Арысланға кесент етти путалык,
Түлки кашты өлим кәўпинен пәт алып,
Табаны тастан болғанда тоғайды кетер еди от алып,
Кашты ҳәр ҳөнерге салып,
Сай куўалап, пута айналып,
Минут сайын жол алмаслап,
Не көп?
Түлкиде ҳийле көп-.
!
Гә оцға, гә солға куйрык таслап.
:
Мине, сөйтип зордан өлим кәўпинен уллы
|
Түлки к>тылды.
Биракта,
]
Ушыратып қаласац түрли маклукты:
!
Күтпегенде Түлкиниц Ешек алдынан шыкты,
'
Ол отлап жүр екен былайыракга.
Сонда Ешек Тулкиге жакын кслип,
Былай сөйлей баслады акыл берип:
— Сен кутылып кетер едиц Арысланнан әлле-кашан-ак, I
Аўырлык етип қуйрығын, болмағанда машакат,
;
Кеўилнце алма бирак ҳеш кандай,
•'
Өйткени сен ҳайўансац өзиц жүдэ кишкентай,
Куйрығыц бирақта өрески үлкен!
58
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Сол нэрсени бия1
Болғак бодар еди сеи ушын женил,
Куйрығын егер болғаида өзин.е колай, шағынлаў!
(Вярлық ўақта басына ис туспаген ақыллы-аў!)
Тулки түр билдирди Ешекке күлгеи,
(’,онда тулки Ешекке: — Бар — деди — жайыца арман!
Сен кой — деди — гәпти болмайтукын ҳеш,
Өйткени жүйриклик емес,
Куйрығымныц үлкенлнги мени әжелден қутқарған!

59
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КОРАЗ ҲӘЛ! ПЫШЫК

Тургзн екен Лир Корзз шыррыйып қора түбииле,
Ол Кораэға Пышык келип жолықты,
Ҳои ыынандай әнгныелер болыпты:
— Бнр түрли ғо, Кораз-мырга, шыррыйып, мыиа
турысык?!
Но себептен кеўлиц бунша көтеринки, бүгнн? — деп»
Кораздан жортаға сорапты Пышык,
Коразға билдирмей, көзин Ийтке кысын.
Былай депти соида ол Кораз байғус:
— Өйткени мен ҳәм куспан! Бакытлыман бул ушыи!
Менмен артык кай кус?
Белгнлерн бар ғой мине, менде куслардын барлык1
Менде бар
Еки канат, сулыў куйрық, дөнип турған пәр!
Бүркнт деген ана бир қус барлык қуска төре ғоА.
Сен өзин-ак салыстырып коре ғой.
Сол Бүркиттин меннен кай жери артық?!
— Сен кой! — дептн сонда Коразға Пышык —
Сен нетейин деп един Бүркит пенен жарысып?
Жүкти алма өйтип өзине үлкен,
Саған болмақ қайда Бүркит!
Сен паспанда маклуксан журген,
Тумсығыи кыйға басып, кыякка сүртип1
Сенин »Куспан“ — дегеииие инанғандай бенде жоқ,
Ҳеш кандай қустын белгисн сенде жок.
Кус болғаннын бәри, әне, ушып жүрғой аспенда,
Мен бир сениц ушканыцды көрмедим ғо, паспанда?!

Нәсийҳат: еки аяқты документ етап колланбан!
„Адамман!" — деп мактанбанлар еки аяқлы болғанға?;
Адам болыў аўыр иэрсе. Бас-аяғы кән адамныц,
Артыўына жәрдем етпес онша көп сыртқы көринис
60
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Адамгершилик баҳацныи.
Бир адам бар, куиына
Ллпыс батпан алтын берсец аз|
Ж әне екикши биреў бар — беш тынынға арзымаск
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ГАРРЫ ҲЭМ ЖАРЛЫ

Ешскке маржан тағыў ансат.
Жерге кийиз-казиқ кағыў аксат.
Бирақ ммйға жака пикир айтыл киргизиў кыйын.
Дүньяда яман болады билимсиз бенен көргенсиз.
Олар: „Ҳәргиз ақыл айтпа — дейди — маған,“
Билмейди ҳәм билгенниц тилии алмайды онбағаи.
„Мен нанымды таўып жеп жүрмен — дейди — сенсиз,
„Бершимек“ — деп есаплай бер адамныч мыйын.

Анызларда карақалпақлар зкүдә сада болады депти,
Олар ол ўакта быламык ишип, зағара ж еш и.
Мине садалык етип ертеде бир ғарры,
Ешектиц бир жағына дән,
(Ол заманда ақмаклық буннан гөри нәҳән.)
Тен болсын деп ешектиц екинши жағына топырақ
артыпты,
Сөйтип базарға жол тартыпты.
Бирак,
Алмасып жүреди күн менен түн, кара менен ақ.
Сол себептен әйне сәске ўактында,
Шайтанныц қашкан шақтында,
Ол ешектиц жүги аўырлык етип
Жолда жатып калыпты,
Әне, жолыц болмаса усыидай болады деп,
Ғарры тәғдирге налыпты.
Әне, усы ўакытта адасып жүрген бир жигит
Ғаррыға дуўшар келипти,
Жигит сэлем берипти,
Ғарры сәлем алыпты.
Жигит ол ғаррыға жакын барыпты.
“ Бул не аўҳал, жасы үлкен? — деп оннан жигит
сорапты.
62
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Соида ғарры көрсетипти жатырған шацға былғанып
Ешекти хәм ол еки капты.
Ҳәм былай депти:
I— Мына ешек жатып қалып, турғыза злмай турыппан;
Буны сөгип-ҳәм, урып*ҳәм.
— Не артып едип ешекке? — деп жигит тағы сорапты.
— Не артайын, — депти ғарры — ана кабымныц дәни
бар,
Онып аўып кетпеўи ушын тен етип оған тағы да,
Топырақ артып койыппан ешекиш ыына жағына.
Буныц бир жағынла мәни бар.
— Болмаспа ели— делти жигит ғаррыға —
Сизге мынзкдай десек те:
Снз оннанша сол каптзғы аиа топырақты калдарып;
ЛЫна дәнди екиге бөлип артағойсаныз ғо ешекке,
Ешектин жүгн пәкизе сол ўакта жецил болады.
Бул ақыллы пикир жудэ мақул түсипти ғаррыға.
Бирак
Ол былайырак барды да
Азырак ойланынкыраи:
— Иним, кимсен, танысайык, сен өзин калай турасац?'
Хожалығьш, күн көрисин, ҳалык калай? —деп сорады.
—Хожалығым менин жүдә жарлы турады, жасы үлкен.
Үйде кемпир екеўимиз. Бир кийиз ҳәм бир көрпем
бар.
Баска менин нем бар.
Бизики жетпесинлик, бизики кемтар.
Бир ешким бар. Әне, соны тартып отырмыз танлайға.
Кудай бермесе кыйын екен манлайға.
Үйлене алмай жүриппен — кеўлимде кыйлы-қалым бар.
Бирде таўып, бирде таппан ишип жүрген ҳалым бар.
Сол ўакта ғарры:
— Болды, инии, лурыслығына исенбеймен сөзицнин!
Егерде сен болғанында акыллы
Онлап алған болар едиц үйинди әўел өзинниц!
Сен кусаған ақыллыны жургенмен көрип мен талай!
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•*Күнин зорға көрип жүрген сорлы екенсец ғой еле сен!
Өз күнинди өзич онлап көре алмай журип сен калай
Маған акыл бересец? —
Д еп ешекке жүўери менеп топыракты кайтадан артып,
Кеткен екен ғарры жол тартып.
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ҒАРҒА ҲӘ.М ТҮЛКИ
(

Крыловтан )

Мақтағанды жаксы көрме, Оннан таппайсан пайда.
Өйткени, сум болады жағымпаз.
I Онда тәсилдин түри көп, онда жаксы к&сийет аз,
1 Ол сенин кышыған жеринди таўып касыйды, абайла.
1

«

*

|

1 Кудайтала собыктай гөш берипти Ғарраға,
Карға сейтип конып алды бир шакоға жарлана,
»
Лзырак бир аўкатланып алмаға.
Бәле бирак каралыға табылалы бәрҳәма:
Сорлы — кай ўакта да сорлы,
15ул жерге кәпелимде Түлки тайын болды,
Онбайтуғында ийнс сезими күшли,
Әне, онын көзи гошке түсти,
Жалатай астына барды ағаштын жақынласып,
Аякларын буўынсыз, саккыз кылып басып,
Касты-ғәрези 1 өшти алмакшы.
Былай Леди Түлки Ғарғаға; — „Жаным!
('.ен кус емес, жерге жиберип койған,
Жарасығы шығарсац алланын".
Көзлерин коидай яқшы,
Сенин майыныидай мойынды бирак,
!:.ртеклерде еситип ек, ол да болса азырак.
Журтлар сенин жанында Таўысты бийкар мақтайды,
1\ойса со Таўыс дегенди. Ол маған пүткил жакпайды.
Саған мегзес сулыў кус жәннетге де аз шығар,
Жаным, сенин шырайына карағанда усындай,
Лаўысыи хәм, ант ишейин, саз шығар?!
Азырак бир қәне, к»не, сайрап жнбер, қысынбай!
Кус патшасы болзрлықтай кус ғо Ғарға дүньяда,
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Бирак о» - »

^ «
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£

«

в

г

с с ^ ? , а р " к - Т у л к к ш Узак ^-ирм ей,
Гөш жерге түсти,
Түлки какшыды алды.
Сөйтип тамамлаўға туўра келди тымсалды.
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.5

ҚАСКЫР ҲӘМ КОЗЫ
(Крыловтан)

[Күшлиник касында әззи гүналы,
(Олла-биллә, Семиз дос емес Арыкка.
Буған мысал толып атыр тарийхта,
Сонлыктан тымсал, минекей сөз етеди мынаны.
Суў ншпеге бараман деп. бир өзектин бойына,
(Бәле-када кайда ж ок, бассац аяк астында.)
Сорлы Козы ушырасыпты Каскырға.
Каскыр бирак Козынын айыбын койып мойынға,
Жегенди макул көрипти.
Сүйениўди зәкүнге Каскыр ҳәм акыл көрипти.
—„Одбайтуғын, —дейди Каскыр, —түсиндир маған,
сен айтып.
Не себептен мына менин ишейин деп атырған,
('уўымды туўсан ылайтып?!
Тәртип пенен әдеп саклаў шығыпты сенин ядьшнан!
Жулайын ба басынды турған жерде бул ушын?!*
(Манлайы кара әззиниц көрген күни курысын!)
—„Ҳасылзадам, иреҳим етиц, кәтелик кетсе
кишкентай!
Бирак сизин ишейин деп атырғаи суўды ылайта
Алыўыма итимал ясок ҳеш кандай.
Кц кеминде жүз адымдай ығында суўдыц, былайда,
Аяқ бетте, кешнрерсиз, мен турман?!".
„Демск менин өтирикши болғаным ба, ант урған?!
Дүньяда уятсызлыктын, билемен, жүдә түри көп!
Ҳаў, айткандай сенин маған былтырғы жылы бир рет,
Жаман гәп айтып кеткенип умытылған жок ҳасла!“
..Ҳаў, мен ғой быйыл туўылдым. Мен емеспен,
ол—баска!
Т\-ўылғалы тоғыз ай толды маған, болғаны?!*
„ Олай болса ол сенин туўысқан аған болғаны,
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Уксаслығин билинип тур, мине, сениц көзиннен!“
—„Кеигирип, мениц ағам жок- —Енедеп жалғыз
өзиммен.“
—Айланайын, маған өйтип ақыл айтпақ. Аман б о л !^
Ол яки сеиин Кэйиненен, я Кәйинбийкен бола ма?
Мен ояғын билмеймен, ояғыи меннен сорама,
Ким болса да тамыр шатак биреў болды саған ол.
Кулласы, бәрин душпансыз: Шопаныныз, Ийтяқиз,
Талай рет зейиниме тийдициз
Бунын ушын көрсетемев!*
— „ Кандай гунә тақтым*— деп?...
—„Оны ойлап отырыўға, кешир, менин ўактым жоқ!
Аш болғаным ушын ҳәтте айыплысац алдымда!"—
Деп Каскыр аўыз салды алкымга.

<
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ШОРТАН
(Нрыяовтан)

Күн бермегенликтен суўдағы шабакларға,
Шортанныц үстинен судқа берилди арза,
Көп көрсетилди айғаклар да,
Сол себептеи канишерди салып самарға,
Судқа әкелди суў халқы,
Судьнлар да жыйналды.
Өзлери жайылгзн отлаклар беттен,
Биракта атлары архивте қилған,
Судтын составы ибарат еди еки Пшектен,
Пки-үш Текеден, еки ғарры Байталдан,
Ҳәм жумыста тәртип болсын деп беккем,
Түлки прокурорлыкка сайланған.
Буннан буры» усы Шортан, балык пенен Түлкини
Тэмийин етти де 1 вн мыш-мыш сөз таралған еди
халыкка.
Шынлыкты бүркеў болған жок отырған судьяларда,
Әсиресе Шортаниыи кылмысык усы сапар да,
Мумкиншнлнк болмады шалғай ыенен басыўға,
Туўра келди бул ирег былай деп пәрман жазыўға;
„Енди буны тек
Путакка—дарға асып өлтириў керек!*
Бирак:
-Ҳүрметли судьялар, -д еп ти Тулки шығьш сөзге,—
Бизлер оны олайша елтирмейик, жак!
Бул Шортаннык аўыр кылмыс ислегени ырас!
Сонлыктан оны асып өлтириў аз!
Мен оған жаза усынар едим езге,
Колланып ҳасла кермеген ҳеш ким бизин әсирде.
Корқынышлы болсын бул ендиги жалатайларға!
Калай болар, усыны мантықтырып өлтирсе?!
~ Ж үдә жаксы, Тәке, айтарып барма!—
Деп судьялар усынысты макул тапты.
Сөйтип, Шортавды дәрьяға атты.
69
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КУЛП ҳ ә м

уры

Адам өз бақытын өзи байлайды.
Бирак буиы мойынлаўшы бенде аз,
Кемис сенде—көп, кемис менде—аз.
Ж аксы—мен, жаман—ол,
Сен ен соцғы онбағанға сөйлетип көр, саған ол,
„Барлығын дурыс етип журмен1“ —деп сайрайды.
Сонда да бирак, вўызы пыт-пытлаған ақылгөй,
(Әбэели дүзелеғойған ҳәм макулғой),
Акыл бергенин коймайды.

Бир күни Уры,
/Биреў көриптнмиш буны)
Түсип жылға ҳәм сайга,
Келди еректе^и бир асайға.
Түн тастай каракғы.
Булт астында орақтай ай да,
Манлайға урса билмейди адам адамды.
Урлаўға түсти деп онайға,
Уры жулкыдм Кулпты,
Гә жаклаўды, гз зулпты.
Ҳеш,
Кулп сынар емес.
Сол ўакытта сөгинип Уры:
—Усталарға нәлет,—дспти,—сени ойлап шығарған!
Сонда Кулп: —Кет,— депти Урыға,—арман!
Бийкар айыплайсак журтлаоды қуры!
Сен өзннди сөгип турсан, көргенсиз:
Менн соккан, мени бүйтил бул дүн^яға келтирген
Сен!
Мен дүньяға келмес едии сенсиз!
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пәслик
(Ҳи н д

ертеги тийкарында)

Пәс өзиниц пэслигине барады,
Пас пәслик етпес, тек саған жегпей турран ўакытта
дады.

Ергеде бир дуўахан,
Бир Тышқанды алып калыпты аман,
Ғарға жаца түтип жейин деп атырған жерден,
Ҳам ол үйге әкелип, оған ас-суў берген.
Бирақ нәрсе жер таппағандай ҳаслан,
Пәс*пәсктиц баеына түседи бәп-бэлент аспан,
Жудырык тийер орыкды гар манлайдан табады;
Кәнекей Тышканға Пышық қүн бер.е!
Сонлыктан да дуўахан:—„Күн кереғойсын, каралы*,
Деп бир күни Тышканды Пышықка айландырыпты.
Бирак усы Пышыктын алдынан шыққан Ийтлер де,
Күнде талап, кытықшыл куйкасында ойнашы,
Кере сала дуўахан және бул ҳайўаншылықты
Оны Ийтке айландырса, ИЙтти Жолбарыс коймапты.
Мине дуўахан дуўалап Ийтти Жолбарыс етипти,
Сөйтип Тышқан Жолбарыстын уллы дәрежесине
жетипти.
Жолбарыс бирак
Усы дуўаханға жақыкланқырап:
—„Негизимник пәслигинен мен көрмедим не исти,—
Деп ойлапты—Енди жур лар тийисли,
Мени жтүптен салған Жолбарыс“ деўге!
Бирақ
Бул дуўахан аўзы былшырап,
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Жасалма Жолбарыс екенимди айтып қояр биреўге!,—
Деп оны өлтирмек ушын аўыз салыпты.
Биракга бул бузыклықты байқағаи,
Дуўахан оны дуўалап, Тышқанға айландырыпты
кайтадан,
Сөйтип ози елимнен эорға аман қалыпты,
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ҲАЙЎАНЛАРДЫЦ

сүўретке түсиўи

Ешек, Өгиз, Ийт, Шошка,
Порсык, Тышкан, Гүзен, Пышык,
Ҳәм ҳайўанлар тағы да баска
Жэмлести, сүўретке түсип,
Естелик калдырыўға дос досқа.
Макул ҳайўанлар айтқан гәп.
Маймыл—фотограф.
Мине үлкен тэшуиш, үлкен салтанат!
Ҳайўанларда қуўаныштан ушпаға жоқ каиат,
Өгиз бенен сүўретке түскени ушын Тышкан шад.
Пышыкка кандай жақсы ат,
Тенелгеии сондай ири малға.
Маймыл да ҳайўанлардын кеўлин таппақшы.
Ж үдэ жақсы!
Отырғызбайды бирақта ҳешким ҳайўанды жөллеп.
Ҳәр ким уитылды ортаға, алға,
Биреў бнреўди өпменлеп.
Ҳайўанлар өзлерине баскаша түр берип,
Отырды ҳайўанларша мардыйып, тумсыкларын көтерип.
Маймыл гә алға, гә бәсип кейнн,
Пуқталап түсирди сүўретке.
Мине, сүўрет тайын.
Ортада Өгиз бенен Еш ек.
Ийт ҳәм Шошка турыпты еки шетте,
Бирақ
Мине түсти ак көкрекке дақ.
Сүўретке түспей қалыпты майда ҳайўанлар ҳешқандай.
Әлибетте сүўретке түспей қалды Пышык,
Майда ҳайўан Гүзен, Тышкан, Порсык.
(Ҳайўанларда ири—күшли, әззи—кишкэнгай.
Ҳәмме бул жағдайды биледи.)
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Сөйтип, майда дайўанлардыц суўретке тусиў тилеги
Калды жүзеге аспай.
Мен енди былай дер еднм бэршсге:
Мине көриц, дыккат койын енди мына бир нәрсеге.
Мине қалды бул сүўретке майда ҳайўанлар «айғаспай.
Өйткени ҳайўанларда зәкүи жок.
Сол себептен оларда күшлиге орын бар,
Әззиге орын тар.
Сол себептен ҳайўанларға өкпелеўге ҳақын ж ок.
Бул тымсалды салыстырып адамзат жәмийетине
Журтқа енди кандай пикир айта алыўға болады?—
Бул сораўға былай жуўап кайтарыўға болады.
Өзлернииз билесизлер: зәкүн бар биздс орнаған,
Адаылар ушыи биракта билеги жуўан күшли емес.
Өткп кетти бул жерде күшлилик баска формаға.
Адамшылық жәмийетте акшасы көптиц күши көп,
Акшасы аздыц күши аз.
Бай адам күшли: карамас, иәренжанба, кишиме,
Шалкасына жығып салып, палўанныц тебер ишине,
Миллионы бар злжуўаз.
Ойлаған ой, мақсетине акшалы адам жетеди.
Пулы барда күш те бар, пулы барда ҳал да бар.
„Мине, мен!“ —деген жананды сүйреп алып кетеди,
Яман екен, япырмай, ақшасы көп ғәллағар.
Адамзат жәмийетинен күшлиниц усы түрлери,
Орын алып жүргеи болса, онда жақсылык излеме.
Ж ок болып шыккан болады ол ўакта зәкүн бизде де.
Адзмзат онда ҳайўаннан арман кетпеген болады.
Адамгершилик баскышка адам жетпеген болады.
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МАЙМЫЛДЫН ПИКИРИ

Дүньяда мына ҳакыйқатдык такыйык:
Минез иси келиспегенде жумсак,
Ал иси келискен кетер ақыйып.
Бул дүньяда ҳеш нәрсенин бәнти болмас ҳсш,
Иси онға жүрген ўакта Пәс өзин Бәлент санайды.
Гей ўакытта Арзымаған Арзығанды менсинбес,
Ол оған жокарыдан карайды.
Ертеде, бир ўақта,
Бир майыыл Африка жакта,
Жалғыз кезли, куныш больп туўылыпты анадан.
Буны керип ҳайран қалып бнр адам:
—Кзй пығлына тапгын.—депти,—каралы, аллагаладан?!
Дүнья еле бийхабар сен киби бәле кададан!
Айтпакшы, сени апарып үлкен-үлкен калаға,
Халыктаи акша жыйиасам, бнреў тартып алама?!
Деп оны алып кетипти...
Бирак үш жыл, он айда,
Ығбал айдап, кайтып келди бул Маймыл усы тоғайға.
—Баяғысан ба?!—депти сонда курдаслары,—ҳәй, токта!
Усынша ўак көринбей жоғалып кеттин қай жакка?!
Сол ўакытта майып Маймыл былайынша мактанды:
—Бир адам мени апарды Парижға және Лондонғл,
Көрсетиў ушын халыкларға сол жакларды жайлағ^н.
(Әлбеттс, сизлер билмейсиз ол кусаған жақларды.)
Маған
Адамлар карады ынтығып сонда.
Әсиресе унағаным ҳәзир де менин ядымда,
Турқымды көриўге келген, ҳэттеки Король катыиға!
Баска маған сүйсингендн сыйғыэа алмайсац ҳеш сзнга,
Маймыллардыц бәрии жыйнап бармақларын коссан да!
Былай деди сонда бир Маймыл оған:
—Лшнам, менн кеширегөр бөлгениые сөзикди,
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Көрсетиўге не ушын алып кетти ол адам,
Ҳәммемизди калдырып, тек ғана сеник өзинди?!
—Усы сөзди айтпады леп отыр едим бурын да! —
Деди оған майып Маймыл жыйырык жыйнап мурынға—
Сениқше мениц кайсындай керегим бар ол адамға, ■
Адамларға көрсеткендей көрер көрким болмағанда?!...

/о
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КЕРЕК ЕШЕК
(Сергей Махалкоатлн)

Өгиз тамакка шакырды түс ўакта,
Малхана толы қонаққа,
Ал сгол?—Ҳәр түрли тамакка,
Конақлар отырса болар сди, ўакыт та жетти.
Бирак мынандай сыбырлы: .Аўқатқа күтеди,—дейди,—
Вшекти.
„Кшек киятыр!"—леп еситиле ғойса хабар.
Үй бийкеси стол дөгерегинде отырыўға. конакларға
ым қағар!
Мине, конақ келди сарғайып күткен.
Кярсы отырғызылды Саранаў Кашярға,
Ҳүрметли орынға саўлықлар беттен.
•Өгиз арак куйып: „Ҳәмме,—деди, - саў болайык, бәрҳә!
Тынлакызлар!
Ешекте сөз бар! “
С у ў серпкендей өшти шадлы даўыслар,
Биэин Ешек сулы ҳаккында сезди мыжыўға карады:
Сулы қанша турады ҳәм ол қалай сақланады.
Ол не ушын тох болады буўдайдан...
Ешек аз дегенде сөйледи бие-е-ер майдан,
Бир Кошқар ишип те үлгерди,
Ғарры саўлық та калғыды—солғын түр берди,
Еле сөздин ақыры жок сулы. ҳаккында,
Кшекте токтаўға жок дәрман.
Косык айтыў, ишиў, жеў конақларда жоқ дым да,
Сонлықтан да биримлеп кетип болды катардан.
Зыяпат тамамланып, таркап кетсе де барлық жан,
Өгиз қалды тыплаўға Ешекти, даўысы қарлыққан.
Бундай Ешек булкараға қай жақлардан пайда болған?
Өгиз қалай Ешек пенен аўкат жейди бир столдан?
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Н е ушын Өгиз бул Ешекти шын жүректен дос еткен?
Ешек хүрметте болды. Өгиз мүтәжли еди Ешектен.
Егер Ешек жем жуммсын баскармағанла,
Өгиз оны түслендирмек түўә, жакынлатпас еди салы
сабанға.
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БАҚЫТЛЫ САҒАЛ
(Ҳанд ертеги тийкарында)

Бир Сағал урлык қылмаға,
Түсип алып жылғаға,
Жалғыз үиге келиўден-ақ жазда,
Көзи түстн шәртектиц астындағы қоразға.
Салмағы менен сырықты майыстырып атырған,.
Әлбетте, Мәкийенлердиц арасында жатырған.
Сағал дәрриў жылыслап әдәўнр жақыныраққа,.
Коразға каран жоқары атлығып еди,
О л ыине,
Аяғы аспанға карап жалп ете калды биракта,
Бир ыдыска куйып қойған бояўшынып иилине.
Миыекей, сөйтнп бул манлайы қурғац,
Бөксеси етип алыи буррац-буррац,
Сүйретилип шыға сала бояў толы ыдыстаи,
Дегт ойлады: .Қояйып сирә басканы:
Бул жерде бир бәле бар шығар,
Макул болар маған бул жерден кашкан!
Омыртқам ғой, япырмай, үзилип кете жазлады,
Меи кудайдыи кэйин-енесиннц үйине түскен
шығарман?!'О л сөйтип зытқып баратыр пәт алып пәрўардигардан..
Сағал усы шабыстан бир тоғайға кирерде,
Алдына туўры караса, келген екен бир жерге,
Патшасы өлип ҳайўанлар орын алып такырдан,
Орнына патша сайлаўға жыйналыс ашып атырған.
Усы ўақта сөз берилип Өгизге:
яТөрелер,—деди—кыскаша сөзим мынаў, айтажак:
Хәмме ушыи тец, әдил патша керек бизге,
Қәйтеди бул орынға Жолбарысты сайласақ?“
«Усыиыска турған жерде карсыман! —
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Деди Түлкк коз баскандай омпа гусип алшыдагг,—
Неге пикир алмайсыз усы келгенлерден снз?
Керек емес ол бизге! Ьиэ оларды көргенбиз!
Карап боламыз ба ҳәм Жолбарыстан?!
Билесепбе, тийеберсин, уллы марҳум Арысяан
Патша болып, өз арысланларын жыйнап айналасына,
Кнмин ўәзир, кимин казы етнп алды касына!
Ярым жылдай пагшашылык тийип еди саған да,
Ҳөккизлер министр болды шипгирик пеиен сзбанға.
Әдил болып орнатар деп елдин тенлик*бирлигин,
Бөрибасарды патша етсек ийтлердин шаўып арына,
-Пйелетп' ол да жуўынды менен өлимтик министрлигия
Өзиннц көпеклерине жәие қаншыкларына.
Бәриц усы ўакка дейин патша болып бизге,
Бурғанларын жетер бүйирииизге1
Ннди сизлер, дер едиы мен, патша етип сайлац,
Пгер бар болса ҳеш ҳайўанга усамаған ҳайўан!м
.„Жолдаслар!—деди Ешек арткы аякка ырғып минип
шақкан,—
Тыпланызлар, мен бир сөз айтажакпан!
Бул дүньяга шығып көрмеген ҳасла,
Миие, мении касымда отырған жасыл түсли ҳайўан бар.
Айтын, дослар, усыны сайлайғойсак болмас па?*
.Бәрекеллә, ҳасыл гәпти таўып айтты-аў, пай,
зацғар|‘ —
Д с п ҳайўанлар макул таўып бояўға бяткан Сағалды
Арысланныц орнына зәмберге салып апарды.
Мине, Сағал келгеннен сон ҳүкиметтиц басына,
Өзинин сағалларын жыйнап алып касына:
„Ағййинлер!—деди ол ,—орныиыздан турықлар!
Сағаллардын бакытлы болыўы ушын, кэне, енди
улынлар!*1'
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Былай дептк бир адамға бир адам:
^И й т нйтлигин коймайдыдеп шарбая бийкар датлайды,.
Сеи, болмаса, қарап жибер мынаған,
Ҳәзир неге анаў Ийт Султанды нәрсе каппайды?
Енди өзии*ак бир айта ғой, маған?
Хеш адамы жок еди ғо бул Ийттин бурын каппаған?1:
Оғаи былай деди жолдасы бирак:
—Ол Ийт еле кабады, сен сабыр ет азырак,
Ҳозир Султан таслаған сүйскти ғайзап атыр ол,
Сонлықтан тыныш жатыр ол.
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