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СЕЗИМ ЛЕР ҚУРСАЎЫНА ОРАНҒАН ПОЭЗИЯ

Орыс әдебиятында, араб эдебиятында қызлар уйқасы (Женская
рифма) деген бар. Ал, түркий халықлар әдебиятында уйқасты ерлер
ҳәм қызлар уйқасы деп бөлиў дәстүри жоқ тә, бирақ қудайға шүкир,
ҳаял-қызлар поэзиясы бар. Өмирдин өзи ҳаял-қызларсыз гөззал
емес. Әдебият та оларсыз әбигер ҳалға келип қалатуғыны сөзсиз.
Өйткени, олар ерлерге салыстырғанда дүньяға, өмирге, эдебиятқа да
басқаша коз-қарас пенен қарайды. Ерлер базда жаратылыс, кобейиў,
дүньяға келиў ҳэм кетиў, өсип өниў сыяқлы иләҳий түсиниклерге
үстиртин мэн бериўи мүмкин. Ал ҳаял-қызлар буларды өмирдид
тийкары деп түсинеди. Себеби, олар —аналар. Базда ерлердин
гөззаллық туйғылары, гөззаллыҳты сүўретлеўи ербекей -сербекей
бир нәрсе болып шығыўы мүмкин. Ал ҳаял-қызлардын эдебияттағы
гөззаллықты жаратыўы - бул шын мэнистеги гөззаллық. Себеби,
олардын өзлери гөззаллар, олардын тәбиятына гөззаллық қанына
қарысып әззелий синип кеткен. Шайыра Гүлистан Дәўлетованын
поэзиясында да ҳаял-қызлар поэзиясына тэн болған барлық жақсы
пазыйлетлерди көриўге болады.
Әдебий шығарма доретиўшисинин перзенти деген түсиник бар.
Сонлықтан да, дөретиўшиси өзинде бар болған жақсы ҳәм жаман
сыпатларды оған өткереди. Оны өзинин кеўил сүти, меҳри менен
азықландырады. Дөретиўшинин кеўил сүти қаншелли мазалы, жуғымлы, татымлы болса, "перзенти” де шекеси торсықтай сүйкимли,
өмиршен болып жетилисери созсиз. Гүлистаннын шығармаларын
оқып отырып та онын оз “перзентлеринен” кеўил сүтин де, меҳир
сүтинде аямағанын коремиз.
Гүлистан менен кәсиплес болғанлықтан шығар, онын поэзиясы
менен жақыннан таныспан. Әдебий проиессти, улыўма әдебий
қубылысты бақлап барыў кэсибимиз болғанлықтан жана көркем
шығарма пайда болыўыньщ еки түрли жағдайы бар екенлигин
анғарамыз. Бириншиси, көркем шығарма жарыққа шықпаса болмайтуғынлықтан жарыққа шығады, екиншиси, ол жарыққа шығыўы
керек болғанлықтан усылай исленеди. Гүлистаннын шығармаларын
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усылардын биринши тайпасына жатқара беремен. Себеби, Гүлистан
базылары жумысқа ертерек келип, кәсиплеслерине мен бүгин қосық
жаздым деп оларды толқып оқып береди. Тындаўшысынын қосықты тындаўға тақаты барма, жоқпа, онын менен санасып та отырмайды. Сени қақ мандайына отырғызып қойып жазған қосықларын
оқыйды. Усыннан - ақ, оған қосық жазыўға себепши болған ойлар
қаншелли тынышлық бермегенин, тыпыршылаған ойлардын шығармасын басқаға оқып берип ҳэўирин баспағанша тыншытпай атырғанын сезип қаласан*
Гүлистан Дэўлетованьщ әдебиятымызға шайыр сыпатында кирип
келгенине жигирма жылдын майданы болып қалыпты. Оньщ
қосықлары республикамыздын барлық баслымларында жәрияланды,
радио, телевидение арқалы оқылды. Бир қатар қосықларына нама
жазылып көпшиликтин сүйип тындайтуғын қосығы сыпатында атқарылып та жүр. (“Сезбедин бе сен", "Қыз сағынышы”, "Қыз сырьГ
ҳ.т.б.) Бирақ жоқарыда айтқанымыздай жана қосығын басқаларға тез
оқып бериўге қаншелли асықпасын, оларды топлам сыпатында усыныўға да соншелли сабырлылық сақлаған. Ол қосықпарын қайтақайта ислеп пикирин көпш иликтин дыққатына усынатуғын
шайырлар тайпасынан. Қольщыздағы топлам автордьщ биринши
китабы.
Шайырдын шығармалары кем-кемнен шьщланып, дөретиўшилигинин жетилисип киятырғанын онын сонғы дәўирде жазған қосықларынан байқаўға болады. Оньщ “Арал арыўыньщ монологи", ”Ана
жер- ана”, "Қарлығаш екен қыз бала”, ”Қуўат бер сен Тумариса анажан”, "Сенин дәртин менен жасайман ҳаял”, "Ағалар” ҳ.т.б. қосықлары шын мәнисиндеги сап поэзия. Таза лирика сап сезимлерге
қурылып, ол сезимлер оқыўшыны өзинин сырлы қурсаўына орап
алады. Гүлистанньщ қосыгын оқыған адам да бийтәреп қала алмайды. Себеби, шайыранын сезимлерге толы поэзиясы бизин кеўил
сандығымызға жақын.
Өмир деген гөззал мийманханаға,
Бундай да мьщ дәртли мийман толар ма?!
"Арал ары ўы ны н монологи".

Перзентинмен туўған жер деп табынған,
Бағры қәстем шорлы көрпе жамылған.
"Ана жер ан а ”

Сагыныш оты алаўлап,
Жанарым жасқа тирелди,
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Қаларман музға бузаўлап...
Орнынан таппай экемди,
“Қ арлы гаш ек ен қы з бала."

Жер ананын кәсте бағры мын тилким,
Фархадым жоқ жигитлер коп мын дүркин.
Шынғытып жиберейин Аралға бөркин.
"Қуўат бер сен Тумариса ана жан".

Жоқ, жоқ, бул пессимистлик лирика емес. Шайыра Гүлистан
Дэўлетованьщ қосықларында адам тәғдири проблемасы баслы орында турады. Бул өзи туўылып өскен мәканынын машқалалары адаМ'
зат дэрти менен жасайтуғын шайыранын тебиренислери. Олар сенин
сезимине түртки салып, сени бийтэреп қалдырмайды.
Гүлистан Дэўлетованын қоЛыныздағы топламына енгизилген
қосықларында қурамалы метафораға қурсанған қатарлар да сезимлеринди жымбырлатып сениц санана әсте-ақырын сиқип саған ҳзз
беретуғын бэйитлер де, уйқылы ояў отырған адамға муздай суў серипкендей тэсир жасайтуғын бәнтлер де бар.
Қосықлар топламыньщ жәрияланыўы шайырдын шайырлыққа
тусаўын кесиўи менен барабар. Әдиўли оқыўшы сонғы ўақытлары
қатары кемейип ғаррылардын тисиндей сийрексип қалған қарақалпақ шайырларыньщ топарына жэне бир шайыр келип қосылған
мүнәсәбети менен сизди де қутлықлап, шайыраға узақ-узақ айдын
мэнзиллер тилесек.
Қуўанышбай ОРАЗЫМБЕТОВ,
фнлология илим лериниц кандидаты,
доцент
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Идиралды қосықлар топламым өмирден ертерек атланып, мени ертелеў
есейтиқкиреп кеткен меҳрибан анам
Икмат қызы Зәўренмқ, өдиўли әкем
Ддўлет улы Өтсмистиқ ҳәм әрманлы кеткен улым Айдостық рухлары на ядыгарлық болсын.
Автор

СЕНИН1 ДӘРТИН МЕНЕН ЖАСАЙМАН, ҲАЯЛ !
„Ҳвял пидайылықтыц ие екен
лигин тусинип ғана қоймай, өзин
пидэ етиўди де жақсы биледи
-

И. Тургенев
Мьщсан тәшўиш мойныцызға жегилген,
Өрт ҳэўири сезиледи демицнен,
Қумардын, қызлары, қой, ҳеш егилме^!...
Сенлик төзим менен жасайман, ҳаял!
Қабағы қатьщқы, Баршынайларым,
Қолласыўға жоқ па я арысларық?!
Қәлбимди тырнаўшы бар налышларын,
Сенин дэртин менен жасайман, ҳаял!
Айналаман, сенин алтын басыннан,
Ушқын алған от бүркиген жасыннан,
Намыс шерик, арын - өлшеў тасынман,
Сенлик сезим менен жасайман, ҳаял!
6
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„Лабағына4* сәл-ләл ақыл сүйкссен,
Түлсиз гүби тутарма екен үйкесен,
Сыртқы көзге сулыў Сүйинбийкесен 1,
Сенин дэртин менен жасайман, ҳаял!
Базда ақыллысан телпек кийгеннен,
Тумарис қылыш алды қолга күйгеннен,
Мәртликке табынып басым ийгенмен,
Сенин дәртин менен жасайман, ҳаял!
Тәғдир сени мын силкилеп сынаған,
Күнлерин көп иштен тынып жылаған,
Талайга тән берип бэрҳә шыдаған,
Сенин дэртин менен жасайман, ҳаял!
„Қырқында Нырқы“на келмегенлер бар,
Жөн-жосақ үйине кирмегенлер бар,
Гежирленип „жолдан“ жүрмегенлер бар,
Сенлик күйиниште жасайман, ҳаял!
Бас жибин мойнына салайын дейсен,
Сыртынан сер салып қарайын дейсен,
„Шанын“ қағып-қағып алайын дейсен,
Сенин дәртин менен жасайман, ҳаял!
Таўдай жигер-көзде жасық тыйғызған,
Бала, дала, үй, ырысқы жыйғызған,
Сен-түпсиз океан бэрин сыйғызган,
Сенлик әрман менен жасайман, ҳаял!
Мын нар бар көксинде шөгип жатырған,
Сынарласық Арал дузлап қатырған,
Қайғысыз қыз тахтын жойтып отырман,
* Сенин дәртик менен жасайман, ҳаял!
март 2001-жыл

гай Ордасынык уллы бийи Юсуп султаннык қыэы Қазан
пенен берилген. Сокынан азмаз ўақыт тахт мийрасхорь
— автор Г. Д.
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БЕЙИШТЕН ОРНЫНДЫ ТАБАСАН, ҲАЯЛ
(Арал арыўына)
Қайнап-қайнап сүти тасқан қазандай,
Ақ көбиктей жерге төгилежақсак,
Аралдагы қырлап қалған сазандай,
Қамығып, қара жерге көмилежақсақ.
Ай жүзин дэрт жалап, сырныққан ҳаял!
Дебдиўге демленип демиккен ҳаял!
Тутлар сыйдамланган кеўил бағында,
Қайгы мун жамылган зербарақ жапырақ,
Мын, қайгыр бийпайда, сеннен бийғәрез,
Алады баўырына анан топырақ.
Бес күнлик мийманбыз жанықпан, ҳаял,
Үмит жибин үзип тарықпан, ҳаял.
Бул жәҳән ийилип берсин мыц салем,
Кетсин қарызынын шети өтелип,
Өгиздин шақында турған жоқ элем,
Ҳаяллар тур желкесинде көтерип.
Сонлықтан Мухаддес Кабасан ҳаял!
Бейиштен орнывды табасан, Ҳаял.

ҚАРЛЫҒАШ ЕКЕН ҚЫЗ БАЛА
— Апа, неге қарлығаштын уясын
бузыўға болмайды?
— Балам, қарлығаш кийели қус,
бахытлы үйлерге уя салады...
(Кемпир апасы ҳәм ақлығынық
гүрриқлесиўинен).

Қарлығаш келсе тэқ сэҳәр,
Бездирмен баллар уйдан,
Тилеклес болып ҳэр бэҳәр,
Қанатлап келер қыядан...
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Қарлығаш екен қыз бала,
Уштым да кеттим уядан,
Аўыл ел қыймай қызғана,
Ушырды наилаж уядан.
Кийели қустай қанатлап,
Жылына бир-ақ барарман,
Үкемлер қолын шаппатлап,
Аўылға хабар таралған.
Шешемлер келер алыстан,
Жаўлығын қыя жамылып,
Айланып кетсин туўыстан,
Анамдай турар табынып.
Көзинен меҳир ағылып,
Жецгемлер қушақ жайысар,
Кеўлимди зәрре бағысып,
Ақ бийкеш десип майысар.
Ағалар турар сыр бермей,
Көзинин, жасын сыпырып,
Инилер турар сездирмей,
Сағыныш лебин жасырып.
Келинге сирэ сөз барма?!
Боз үйдин ерке бийкеси,
Қэлбимди неге қозғарман,
„Суў кетермес сиркеси**...
Анамсыз ҳүўлеп турғандай,
Ордамнық алтын иргеси,
Жалғыз Кабам бола алмай,
Жуўырысып жүр ҳәммеси.
Сағыныш оты алаўлап,
Жанарым жасқа тирелди,
Қаларман „музға бузаўлап“...
Орнынан таппай әкемди.
Жанығып жерге желинлеп,
Таўларым қайда, жойтарман?!,
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Ксўлимди сэл жүўснлсп,
Ссгбирлср таргып қайтарман.
Қарлығаш келсе ҳэр бэҳэр,
Бездирмен баллар уядан,
Жақсылыҳ тилеп тан сәҳәр,
Қанатлап келер қыядан...

АНА ЖЕР АНА
Перзентинмен Туўған жер - деп табынған,
Бағры қәстем, шордан көрпе жамылған,
Қэлбимде қоз, жаным дэртли ҳалыннан,
Саған сынар мунлы қуспан, Жер Ана.
Үмит жиби- қазық беккем байланған,
Қабағынан боэлы думан байқалған,
Нарт шыбықтан нэрўан болып шайқалған,
Жаны сенлик бир қызынман, Жер Ана!
Тухым сепсем дэн болдын сен асыма,
Ылай етсем пана болдын басыма,
Әтирапымды бөлеп қызыл жасылға,
Жаннетке айналдын сақый, Жер Ана.
Мийнетим “шөжелер” ерте бәҳэрде,
Иске түстим жен түринип сәҳәрде,
“Суўи *деп мойнымызды созған мэҳәлде,
Бир қосылып гүнирендик, Жер Ана.
Төрт рен липаслы келбетлисен сен,
Алтын ғәзийнели, дәўлетлисен сен,
Суўлар толқып ақса, шәўкетлисеқ сен,
Ҳэммеге бирдейсен, Ана Жер - Ана.
«Алҳаббиз*- деп батырларша сайланып,
Туўған жерге бир киндиктен байланып,
Шөл палўаны сексеўилге айланып,
Жанына шоқ салажақпыз, Жер Ана.
10
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Әрман қабыргасын қалай сөтермен!?
Перзентлик парызын қәйтсем өтермен!?
Жақсы ҳэм жаманды тендей катерген,
Арўана булақсан жайсақ, Жер Ана!
Ҳәммеге бирдейсен» Ана Жер - Ана!
12-май 2001-жыл

ХОШ ҚАЛ СЕН, ҚЫЗ ТАХТЫ М -АЛТЫ Н ДЭЎРАИЫМ
Көзгененнен „бир сыр“ анлап қаларман,
Қыяллар ылагып ойға таларман,
Жаным лаўлап әндийшели сезимнен,
Күннен-күнге Лэйли болып барарман.
Сезимлерим сенлик кетпегил жырақ,
Жанымды айралық отына қалап,
Мәжнүн болып қыя шөлге кеттин бе?
Жоқлап сени кеўил қалды тунжырап.
Сен келдин қанатлап, қәлбим султаны,
Көшти кеўлимнин бултлар кэрўаны,
Үмит атқан таннан, қолымды бердим,
Хош қал сен қыз тахтым-алтын дәўраным.
Мәжнүн тал тасалап, бизди жасырды,
Мухаббат от екек, қызыл жасынлы,
Сезимлер жулқынды, үзип туғырын,
Жангенем көксиқе қойдым басымды.
12-август 1980-жыл

ИЗЛЕМЕСКЕ ТӨЗИМ ЖОҚ
Айтылмай бир сөзйн ләбинде қалды,
Сыр болып қалғаннан ақылым лалды,
Кеўилге тилсимли ғулгула салды,
Буннан артық жанды жагар сезим жоқ.
Жэне бәҳәр келди, онда өзин жоқ.
II
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Балықтайман қырда қалып демиккен,
Отлы шоқпан лаплап шыққан көриктен,
Жалынлады, жаным сол бир мәўриттен,
Жанған жерге жамаў болар бозим жоқ.
Жэне бәҳәр келди, онда өзин жоқ.
Ышқы гүлханында лаўлап жанарман,
Суўсыз шөлйркеген гүлдей соларман,
Фархадын излеген Шийрин боларман,
Сонғы демде излемеске төзим жоқ.
Жэне бәҳэр келди, онда озин жоқ.
Шәменлер өзинсиз ғунша байламас,
Шөл этирап гүл жамылып жайнамас,
Бэҳәр келди, бағда бүлбил сайрамас,
Сени излеп кеўлим кетти, изим жоқ.
Жэне бәҳәр келди, онда өзин жоқ.
Және бәҳәр келди, онда өзин жоқ,
Сонғы демде излемеске төзим жоқ.
СЕЗБЕДИН БЕ СЕН?!
Сырға толы нэзериннен жалынлы,
Кеўлим шуғлалы нурға малынды,
Әндийшели сезим бийлеп жанымды,
Дүнья тар болғанын, сезбедин бе сен?!
Жүрегим таўланар сени сорағлап,
Көзлерим интизар жолға қарағлап,
Бир илаҳий мөлдир сезим алаўлап,
От болып жанғанын, сезбедин бе сен?!
Сезбегенге салып қыя бақпадым,
Қыз — патшадур, беглик туўын жықпадым,
Көзге илмегенсип сырттан бақладым,
Кеўлим аўлағанын, сезбедин бе сен?!
Тилсим сезимлерге жанып қайтадан,
Саўлатынды көрсем үмит артаман,
Дилгир Сәнем болып қосық айтаман,
Дүнья тар болғанын, сезбедин 6е сен?!
12
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Сөзи: Гүлистан ДӘЎЛ ЕТОВА
Музыкасы: Қәдир Ҳилалов
ҚЫЗ СЫРЫ
Сезимлер илинип, кирпик оғына,
Нэзерлеп жибердиқ кеўил бағыма,
«Сүйдим“ деген созди тилсиз баянлап,
Жанымды тапладыц ышҳы шоғына.
Долы сезим толқынында таўланып,
Ақсыз қусша қалғандайман аўланып,
Такаббырлық туўын әсте ийдим мен,
Тилсим созлериқнен қэлбим байланып.
Кеўлимнин қуяшы, мийўалы бағым,
Сенид көзлериндей шуғлалы тақым,
Кеўил сарайымнын төринде мудам,
Нур шашып жарқырап турарсан жаным.
Долы сезим толқынында таўланып,
Ақсыз қусша қалғандайман аўланып,
Такаббырлық туўын әсте ийдим мен,
Тилсим сөзлерицнен қэлбим байланып.
1980-жыл
КҮТЕРМЕН ЖАНЫМ
Қәлбимнин көзи бар бир сырды андар,
.Байқадым тек емес сезимде жан бар,
Саған сынарластай шуғлалы тадлар,
Мен сени асығыл күтермен жаным.
Бэҳэр самаллары өпсе жүзимнен,
Сыйдамланып сабыр, тақат тезимнен,
Жулдыз жанса көзин бе-деп сүзилген,
Жабығып, жанығып күтермен жаным.
Көринбесен гүнгирт тартып әтирап,
Боэлы думан қэлбим қалар тунжырап,
13
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Кеўлимдесен кетегөрме сәл жырақ,
Шоқ болып жалынлап күтермен жаным.
Бәҳәр самаллары өпсе жүзимнен,
Сыйдамланып сабыр, тақат төзимнен,
Жулдыз жанса көзин бе-деп сүзилген,
Жабыгып, жанығып күтермен жаным.

МЕН ӨЗИНЕ АШЫҚ БОЛҒАН ҚУСАЙМАН
Ғумшаланса мухаббаттын урқаны,
Лаўлап жанар ашықлықтын гүлханы,
Беглик туўын ийдим қәлбим султаны,
Мен өзине ашық болған қусайман.
Жалынлайман, жалындайман жангенем,
Алаўлаған сенлик сезимлерден мен,
Қой кеўил деп өзим безинген менен,
Лэйлиге сынарлас болған қусайман.
Ашықлық қосығын айтсам жанығып,
Сағыныш жэм болар қанат тағынып,
Асаў жүрек сезимлерге бағынып,
Қус қанатлап ушатуғын қусайман.
Жалынлайман, жалындайман жангенем,
Алаўлаған сенлик сезимлерден мен,
Қой кеўил деп өзим безинген менен,
Ләйлиге сынарлас болған қусайман.
Сөзи: Гүлистан ДЭЎЛЕТОВА
Музыкасы: Қэд ир XИЛ АЛ О В
ҚЫЗ САҒЫНЫШЫ
Кеўлим кеўилинди шақырар сайға,
Ышқы отын жаққан көзлерин қайда?!
Бир мәргия бардай сен жүрген жайда,
Кеўлим қанат байлап асығар саған.
14
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Күнлер өтип атыр жылыслап эсте,
Сени көрмегели жүрегим қәсте,
Усынайын жаным саған гүл дәсте,
Менлик болсан жылдырымдай асық сен маған.
Саған жетермекен кеўлим наласы,
Тек өзинсен дэртлеримнин даўасы,
Мени Лэйли еткен көзиқ аласы,
Атқан танларымды сарғайтпа маған.
Жыллар өтип атыр жылыслап эсте,Сени көрмегели жүрегим қэсте,
Усынайын жаным саған гүл дәсте,
Менлик болсан жылдырымдай асық сен маған.

ҲӘЗИРЕТИ ҲАЯЛ
Ҳүрметинс шахлар тэжим етердей,
Тэрийпиннен қағаз жанып кетердей,
Ай жүзинди еслеген бир жолаўшы,
Саҳра шөлден суўсын ишпей өтердей,
Қудиретли бир күшсен ҳәзирети ҳаял.
Бала - шағам дейсен мын сан машқалан,
„Ала қапты“ арқалаған жас жанан,
Ерин — пирин болған дәўлетли қусық,
«Шабазым» деп арқацнан бир қақлаған,
Жансебил нарымсан, ҳэзирети ҳаял.
Нашар-деп ким койған сенин атынды,
Шын полаттан соққан ҳасыл затынды,
Пиллер тенселгендей аўыр жүк пенен,
Жарыста женип өттин „темир қатын“ды,
Жалыннан жаралғансан, ҳәзирети ҳаял.
КӨРИНБЕС
Қанаты қыйылған қустайман сенсиз,
Көклерге шарқ урып ушпайман сенсиз,
15
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Мәнгилик музқала қыстайман сенсиз,
Шэменлер елинде жазлар көринбес.
Дэрттен ат көтермес қырман шашладым,
Қэлбим қәстеликтен толып таспадым,
Зәҳәр янды шийрин сөзи басқаньщ,
Нурға толы алтын тацлар көринбес.
Жаным жанығады ҳижран дағында,
Ғуншалар гүл ашпас кеўил бағымда,
Жаслығым-алтын жаз эйне ўағында,
Боз думан артынан айлар көринбес.
Туттай төгилермен усап гүзлерге,
Мыц пэрше кеўилим сени излеўде,
Ләйли болып шығар болсам дүзлерге,
Мени күтип алар, Мажнун көринбес.

ӨЗБЕКСТАН АНА ДИЯРЫМ
Жүрегимде жаным менен,
Тамырдағы қаным менен,
Ақыл есим ацым менен,
Хызметицде бар болайын,
Өзбекстан, алтын диярым.
Бийғэрез ел нур жайнаған,
Жасыл гилем қыр айналам,
Алпамысқа сай ҳәр балац,
Хызметице тақ турайын,
Өзбекстан, жэннет мәканым.
Дәўлет қусы пәрўаз еткен,
Қуяш сүйер төсин көктен,
Бахыт, ығбал несип еткен,
Күнлеринди мен қорғайын,
Өзбекстан, ана диярым.
16
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ӘМИЎДӘРЬЯҒА ШАҒЫНЫЎ
Аҳ, ураман сийнеме ийне тыққандай,
Әмиў, қайда қалдыч бөгет жыққандай?!
Дәртли Аралға дәрман болшы тек өзиц,
Қара бултты қақ айырып шыққандай.
Сен Жайҳунсақ, асаў атын кешкенди,
Жуўасымай көтерсеқши еқсенди,
Қанға қарысқансон ылай суўларық,
Қарақалпақ сени таслап кошпеди.
Суўларық сарқылып бағлар қуўрап тур,
Сазан, сүўенлериқ сыртта туўлап тур,
Ана сүтинен де табылып зәҳәр,
Келешек әўладынньщ қанын уўлап тур.
Массагет эўлады батыр халқық бар,
Көклерге кетерип сени улығлар,
Жуўып өте алмасан аппақ шорларды,
Жан даўыста айтатуғын дады бар.
Жэне бул жәҳәнди гезбекшимиз бе?!
„Посқан ел“ди бастан кешпекшимиз бе?!
Паянлы бир ата Мәкан дүзе алмай,
Аралдьщ дәртинен көшпекшимиз бе?!
Жоқ, жоқ көшиў ойы келмейди басқа,
Жер жәннети жетпес өзице ҳасла,
Тек мәдет күтемиз тэнирден, сеннен,
Қанымыз қарысқан сенлик жағысқа.
Жер анамыз дуздан көрпе жамылды,
Бурқып аққан суўларынды сағынды,
Дуз шақларын жуўып әзийз журтымньщ,
Көрсет, Жайҳун дойнағында барынды.
1995-жыл
. Двўлетова —2
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АҒАЛАР
Қарзқалпақ бермсс қызыи ,
Барлыгы да менин „қозым”,
Қыз аларсац өлсем өзим,
Д еп Асан ер Қоқан келди .

(Бердақ)
Бағымдагы осирген бир лала деп,
Әзелийден нашар мунлы бала деп,
Бағы жанса шәўкетли бай қала деп,
Қызлардьщ зор бахтын тилер ағалар.
Асан батыр хан алдында қайтпаған,
Дар алдында беглигин ҳеш жойтлаған,
Қызлар қайда? мэкән жайын айтпаган,
Намыс арды уран еткен ағалар.
Қарындас- ар намыс, абырай шерик,
Парасатлы қызлар елине корик,
Асан инилери сертине берик,
Қызды муқайтпаған бизин ағалар.
„Қозымм деп қулақ қойған қыздын зарына,
Тенин тапса қарамайды барына,
Қыйын күнде жүрмесин деп тарыға,
Жоқ жеринен жонып берген ағалар.
Қызды эке мал орнына тенгерсе,
Мал бергени ат алдына өнгерсе,
Жеқгеси де жен ушынан қол берсе,
„Аҳ“ деп қалған алангасар ағалар.
Жүз мын дағлы ҳәўжар айтса кетерде,
Мунды қусшам жыламасын жат елде,
Атасына қарсы шығып ат ерге,
Минип ерен ерлик еткен ағалар.
Қыздын жолы нәзик сырын айталмас,
Женге-мундас, аға-қорған шайқалмас,
Қарындасқа қалқан болып тайсалмас,
Қанатлыға қақтырмаған ағалар.
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МӘЦГИДУР

УЛЛЫЛЫҚ

ЖОЛЫ

БЕРДАҚТЫЦ

Ала мойнақ дуўтар алып қолына,
Жақсыларды жыйнап оныў-солына,
Садық болған ҳақыйқатлық жолына,
Алмас қылыш киби сөзи Бердақтын,.
Халық ушын уйқысыз тақлар атырды,
Ерназар бий қурған жасыл шатырды,
Айдос баба, Амангелди батырды,
Дзстан етип жазды өзи Бердақтьщ.
Ығбал соқпағында бахтьщ тайып,
Жүрген күнлер болды көзлерден ғайып,
Бүгин қумай қусы қанатын жайып,
Азат, абат енди журты Бердақтьщ.
Жаўлар халықтьщ ар-намысын басқылап,
Жүргенде жанарлар муқлы жас булап,
„Халық ушыни ел менен болған „Жақсырақм,
Шайырлық ураны еди Бердақтьщ.
Ана тэбият оны көгерткен ерек,
Әтирапында өскен нәлшелер дөреп,
Әдебиятта бәрҳә жасыл Байтерек,
Эплатундай аты машҳур Бердақтыц.
Бир жүзде жетпис жыл көп ара жырақ,
Яқ, ол арамызда ҳэр күни бирақ,
Әжинияз ҳәм Бердақ-еки шамшырақ,
Мэқгидур уллылық жолы Бердақтьщ.

СИЗДИ ОҚЫСАМ
(И . Ю суповқа арнаў)

Сизди оқысам, қыр этирап лалазар,
Ҳэмме адам шәмензарда жүргендей,
Бир-биреўге мийман болып бийазар,
Босағама күлим қағып киргендей.
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Сизди оқысам, барлық „сулыў сырғалар“ ,
Жигитлерди Мәжнүк қылып кеткендей,
Қара талдык шақалары ырғалар,
Сэўирден бир самал келип жеткендей.
Сизди оқысам, дэрья боЛып кетермен,
Ел халқыма ығбал инам етермен,
Дуз шақларын жуўып ана жеримнин,
Аралға мен Жайҳун болып жетермен.
Илҳам йошын Жайҳун менен сағалас,
Тарыққанға медет „Үмит ағаш“ын,
Сиз өзиқиз халық ленен қаналас,
Ҳәргиз сөндирмеқиз, үмит қуяшын.
Сизди оқысам, батыр болып кетермен,
Ел-журтыма ҳадал хызмет етермен,
Сиздей шайыр барлығына қуўанып,
Алдықда ийилип тәжим етермен.
1995-жы
ГҮЛАЙША АПА
Сөз бир булақ болса, мөлдир көзисеқ,
Бийпатма ким десе, нағыз өзисеқ,
Сырға толы қаракеқниқ сөзи сен,
„Пайғамбар қыз“ яқлы, Гүлайша апа.
50-жыл азық еттиқ нанын баспанық,
„Я, пийрим Патма" деп жумыс басладық,
Қызларға үлги болып қәдем тасладық,
Шолпан жулдыз болып, Гүлайша апа.
Дәртлериқ бар өлшеў тасы мық батпан,
Өксигиқ көп болды көксиқе батқан,
Айтар сөзлериқ бар шер болып жатқан,
Ҳасылдық урпағы, Гүлайша апа.
Ел халықтық ақыл-есин аздырып,
Зыялысын „душпан“ дейин жаздырып,
20
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Жақсыларға шайтан иллет қаздырып,
Аяқлар бас болды, Гүлайша апа.
Душпанлар әкенди қараласа да,
Нэресте қәлбинди жараласа да,
Сол наймыт сырғыялар қалды тасада,
Жарыққа бир шықтын, Гүлайша апа.
Дайы журт тилекшин болды жасыннан,
Экен сыйпамады жипек шашьщнан,
Жүрекке мәнгилик мөр боп басылған,
Әке дийдар - эрман, Гүлайша апа.
Ен баслысы сен әдиўли анасан,
Пүткил сийнен толы ақыл - санасан,
Елим журтым дейип күйип жанасан,
Қызлардын нарысан, Гүлайша апа.
Жүз жигит тен келмес өлшеў тасына,
Дэўлет, бахыт, таждур алтын басьща,
Сабыр аға қуп жарасар қасьща,
Гүлайым сыпатлас, Гүлайша апа.
Нурға толтыр бүгин шерли кеўилди,
Жақсылыққа бөлеп жасан өмирди,
Әрман еткен алтын танлар көринди,
Дэўир Тумариси, Гүлайша апа.
Тулпарлар туўылар ҳасыл бийеден,
Сизди Каабам дейип басым ийемен,
Эжим басқан ақ жүзиннен сүйе^ен,
Тойларын мүбәрек, Гүлайша апа.
Бойларын мүбэрек, Гүлайша апа.
2000-жыл
МЕН ҚЫЗЫМАН ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛҚЫНЬЩ
Ата-анам ерте көшти арадан,
Тэниримде жақсыларды сораған,
Менде бүгин хызметине жараған,
Бир қызыман сағыйрадай халқымньщ.
21
www.ziyouz.com kutubxonasi

Бар екен-ғой кемликтин де камалы,
Есер бүгин Ғэрезсизлик самалы,
Хызметине жарап турман шамалы,
Перзентимен ары таза халқымнын*
Асқар таўым әкем кетти ертерек,
Анама да жүрим берди келтерек,
Алты улға бас боп өстим еркерек,
Қызыман мен жаны таза халқымнын.
Көкирегимде сезим толы ел деген,
Кеўлим таза накасларға ермеген,
Ар-намысын ҳеш ўақ қолдан бермеген,
Мен қызыман қарақалпақ халқымнық.
Ҳақыйқатлық деген тажы тахтым бар,
Еркинликте нур жайнаған бахтым бар,
Журтым ушын жанып жасаў ақтым бар,
Перзентимен данқлы Арал халқынын.
Айтса бир сөз ҳасла оны шаймаған,
Жүректе йош, көзинде от жайнаған,
Берунийдай илим жолын сайлаған,
Мен қызыман қарақалпақ халқынық.
Сенлик әрман тамырдағы қанымда,
Жан ишинде жансан мениқ жанымда,
Еркин, ерке өстим алақанында,
Перзентимен меҳри дәрья халқымнынҚЫЗЛАРЫ БАР ХАЛҚЫМНЫН
Тамырықда Тумаристин қаны бар,
Айтар сөзлеринде терен мэни бар,
Аққуўдай жарасқан елге сәни бар,
Қумар киби қызлары бар халқымнын
Жэннет киби жайнар жүрген жайлары,
Жарқыраган жүзи жаздай жайдары,
Лала қызғалдақтай жылға сайдағы,
Қырмызы гүл қызлары бар халқымнын22
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Ой - қыялы ай жулдызды гезлсген,
Сөзге дилўар мын наз бенен сөзлеген,
Ҳәзиллесен, жөнге салар сөз бенен,
Қып-қызыл шоқ қызлары бар халқымнын.
Ҳэр биреўи Гүлайымға мегзеген,
Туўған жердин ар-намысын гөзлеген,
Кеўилин тасып, қуўанады көзгенен,
Қумай қустай қызлары бар халқымньщ.
1989-жыл
АЎЫЛЛАСЛАРЫМ
Шетинен кеўили ақ саўдырасқан,
Көзлери күлим қағып жаўдырасқан,
Сзл нәрсеге толысып ғаўқылдасқан,
Жаны жайнаған жаз, аўылласларым.
Мийнети күн сайын аўырласса да,
Ул-қызы қалаға баўыр басса да,
Кийели Шахаманын ҳасла басқаға,
Айыр — басламайды, аўылласларым.
Көргенлер өлмесин ата-ананды,
Тербелиске салар кеўил қанамды,
„Сақый еди“ десип әзийз Кабамды,
Еске алысады, аўылласларым.
Шэҳәрине тийе қойса табаны,
Сэўирлеп бир жүре алмас шамалы,
Көзден бир-бир ушып алтын жабаны,
Ушпаға қанатсыз, аўылласларым.
ШАХАМАНЫМ
Шахаманым бозлығықяа ер жеттим,
Кен даланнан кен пейиллик енши еттин,
Бүгинлиги өз үйиме қонақпан,
Қыз баламан шийден сыртлап мен кеттим.
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Шахаманым узап кеттим өзиқнен,
Ал, сен бақлап турғандайсақ изимнен,
Туўған жер деп соқса менин жүрегим,
Сол баяғы еркетай бир қызық мен.
Шандагында шыбық атты шапқанман,
„Қақлы кум"нан геўирек излеп тапқанман,
Әдираспаннан моншақ дизип таққанман,
Мэнги менин көз қумарым, Шахаман.
«

Отлағында қой - қозымды баққанман,
Аягыма ғуллығулық жаққанман,
Дедим - сонда мен ҳәммеден шаққанман,
Шахаманым саған шаглап бараман.
Жөнли - жөнсиз еркелигим сыйған жер,
Жулдыз шашып, гүдден гилем жыйган жер,
Шахаманым дәстурханлы дийқан ел,
Саған қарлығаштай ушып бараман.
Тәбияттан ҳасыл липас кийген жер,
Ата - анам мандайымнан сүйген жер,
Өз әкемди нар түйеғып минген жер,
Таў суўындай саған ҳағлап бараман.
Аўыллардық ағласы сен — Шахаман,
Кеўилимниқ нур шугласы, Шахаман,
Бахытымныц түп сагасы, Шахаман,
Сеннен ушқан қуспан саған талпынған.
ҚУЎАТ БЕР СЕН, ТУМАРИСА АНАЖАН
Быйылғы бэҳэрим келди нөсерли,
Аласапыранлы, ызгырық желли,
Сел-сел ерип ақса,
қәлбимниқ сеқи,
Аралға қуй Анахита' анажан
Тилеклес бол, Тумариса анажан.
1 Анахита суў қудайынын аты Жәйҳун дәрья канарынан толып-тасып ағып турган
ўақытлары дэрьянын Арал тенизине қуяр аралыгында жасаган. Адамлар тениздин балыгын, қусларын, анларын мезгилсиз услай бергенликтен өкпелеп бас алып бул жерлерден кетип қалган деген аныз-әпсана бар. — Автор Г. Д.
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Тынбай жамғыр жаўар телегей теқиз,
Жер - ана жаныма сықарлас егиз,
Қәлбимди өртеген от жасын ба деқиз!
Жаным алаўланып жанар анажан.
Қуўат бер сен, Тумариса анажан.
Адам өзи төрт нәрседен қуралған,
Топырақ, ҳаўа, суў ҳэм оттан жаралған,
Төртеўи бир пүтинлик деп қаралған,
Суў- қанымыз Анахита анажан,
Қоллайгөр сен, Тумариса анажан.
Қэлбимди тилкилер тот басқан қанжар,
Таўлардық көксинде мық жыллық муз бар,
Жайҳўн болып ақсын қар басқан қузлар,
Қулат берман, Анахита анажан,
Қуўат бер сен, Тумариса анажан.
^Кер ананық қэсте багры мық тилким,
Фарҳадым жоқ, жигитлер көп мық дүркин,
Шықғытып жиберейин Аралға бөркин,
Жаным жанып шоқ боп турман, анажан
Дўўат бер сен, Тумариса анажан.
Мэртлигиқнен руўх алғанман жасымнан,
Кир' тирилип келе ғойса тосыннан,
Меске тықпай, Памир таўдық басынан,
Қурбанлыққа шалайын мен, анажан.
Қуўат бер сен, Тумариса анажан.
Қақланды тилким-тилким қәлбим Аралы,
Бир қултым емге суў, суў бер шамалы,
Бағрым кабап етти дузлы самалы,
Қайт бизлерге, Анахита анажан,
Тилеклес бол, Тумариса анажан.
Көтер еқсемизден таўдай салмақты,
Сеннен өзге қарманар тал қалмапты,
Жер жутсын демесеқ қарақалпақты,
I КИр _. Қайхысраў патша Тумариса анамыз басқыншынык. геллесик қанлы меске
тығады. — Автор Г. Д.
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Қайт бизлерге, Анахита анажан,
Тилеклес бол, Тумариса анажан.
“Арал қум“ көксимди басып жатырган,
Дүбелей, ала шақғыт көз аштырмаған,
Жалмайжақ жалын, толғатып жатырман
Ўаҳ! қоллайгөр, пийрим Патма анажан,
Қуўат бер сен, Тумариса анажан.
Тас түнек туцғыйық аржағы гүман,
Туўылар, туўылмас Ормамбет, Маман,
Ўаҳ! ажырат шыбын жанымды аман,
Қандай аламат бул, Патма анажан,
Қуўат бер сен Тумариса анажан.
март 2001-жыл

ҲАЯЛ ЭЛЕГИЯСЫ
Ақ тал шақасынан үзилди жапырақ,
Сағыныш малынған мунлы әрманым,
Жылға, сай, салалар қалған қанырап,
Шор тәбият - жетим, дәртли сьщарым
*

*

*

Кеўилим дым жақын, ал ара жырақ,
Боз думан пердели қәлбим тунжырап,
Найзағай жарқ етти, бултыйған аспан,
Сөтилип боз-боран турды қан жылап...
Дэртим шерик мен де дағлы бийшара,
Бағры дузлы кәбап, қэлби мьщ пара,
Соны андағандай қыслығып аспан,
Нөсерлеп көз жасын төккенин қара.
* * *
Қыслығаман көксимди бир сен тиреп,
Қәсте қалбим дәртине бир ем тилеп,
Дэрман екен жақсылардын демеўи,
Бэрше мийман турған жоқпыз жер тиреп.
26
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* * *

Падарқуштан' тирилей-ақ безинер,
Қэлбин өртер себил қалған сезимлер,
Дүньяда ҳеш налымасын аналар,
Қайғысынан қара тас та езилер.
*

*

*

Жубы жоқ айдында мунды ақ қуўдьщ,
Жарасығы, көрки толқыған суўдыц,
Қолларым жуўырар, көзимди жуўдым,
Әрманлар сөтилген бриллиант моншақ,
Дузланып, шор басып үйилген топырақ.
* * *
Сел-сел жамғыр жаўар тынбай нөсерлеп,
Сарғаяр ақ таллар, жүрсем өсер деп,
Жапырағын жолларыма төсер көп,
Үмит шашбаўларым сөгилип кетти...
Жанардан мерўерт шық төгилип кетги...
*

*

*

Селлерди қумсаған сарғайған шөлмен,
Қэлби қақ жарылып дуз шөккен көлмен,
Әрман, дэрт сырыққан дебдиўли желмен,
Қайда мэкан басарымды билмедим,
Уйқыдасац, дүбириме келмедиқ...

ҲАЯЛЛАР
Жарты қабырғадан жаралған мәртим,
Қыйыстырған қыйын турмыстық шэртин,
Бағы-дэўлет, қуўаныш, қайғы ҳэм дәртин,
Қапқа салып арқалаған ҳаяллар.
' Паларқуш — атасынык олимине себепкер перзент. — Автор Г. Д.
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Душпан жигербентин гелле қылганда,
„Алтын асқа“ хан мирәтлеп турғанда,
Қумар ана жүзин сирә бурғанба?!
Мәртликтиқ тымсалы өзин ҳаяллар.
Улын жоқлап көздиц жасын сыққанда,
Жаўды желкелетип аттан жыққанда,
Кир' диқ басын қанлы меске тыққанда,
Тумариске қуўат берген ҳаяллар.
Неликтен Гүлайым атын баплаған,
Қызыл жүзин күн нурына таплаған,
Не ушын „Қырық-қыз“ қылыш саплаған,
Жаны жалын, шер намыслы ҳаяллар.
Жалғыз улы мәрдикарға шатылып,
Әдапатлық кеткен жерде сатылып,
Жаны шерли жолбарыстай атылып,
Пристав12 ты жер қаптырған ҳаяллар.
„Ханнын пәс кеткени қыэғанар жерин,
Қатыннын жаманы қыэғанар ерин,
Билмедим, қыз қыдырып кеттиме ерими,
Не мүшкил ислерди женген ҳаяллар.
Ақ шолпан, Арыўхан уран болғанда,
Азамат ағалар бийкар қойған ба?!
Кимлер жетисип жүр пәний ялғанда,
Эрманнық моншағын сөтпен ҳаяллар.
Аналарын уран болып жасаған,
Руўҳына таслар атпан тасадан,
Оларды шырлатып бийғам жасаман,
Бийпатманын урпақлары ҳаяллар.
1 Кир -Қайхысраў патша Тумариса анамыз басқыншыныц тсллесин қанлы меске
тыққанына тарийх гүўа. — Автор Г. Д.
2Ц]ымбайда уддарын ҳәм ерлерин мәрдикарга жибермеймнз деп ҳаяллар көтерилиси
болып, приставты ҳаял-қызлардык урып елтиргенине тарийх гүўа. —Автор Г. Д.
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Туў етип тик намыс пенен арынды,
Қудиретлисен, көрсет қәне, барынды,
Деме, ким тықлайды муцым-зарымды,
Өзи патша, өзлери хан ҳаяллар.
БАХЫТТЫ КҮТИЎДЕН ЖАЛЫҚПАН, ҲАЯЛЛАР
Сизлерге тамырлас, жүректе сырларым,
Көзиқнен андарман,
шер толы мун барын,
Сырнығып қәлбимди,
қайтадан тырнадын»
Үмит қыл тақлардан,
„қызыллар қырманық",
Тәгдирлес болғансақ жырынды жырладым.
Дебдеўли демине,
қанықпан ҳаяллар,
„Қолым дым келтеи деп,
тарықпан ҳаяллар,
Жолына паяндоз,
жарық тан ҳаяллар!
Бахытты күтиўден,
жалықпан, ҳаяллар!
Ғалмағал қаўғасы,
ғаўғалы бул басын,
Сиресип сен болған,
қәлбинде көз жасық,
Запыран желимдур,
бир жутым ақ асыч, Үмит - нур жалт етер,
ул қызын жалғасын„Пирим“ деп сыйлай бер,
баллардын ағасын...
Дебдеўли демине,
қанықпан ҳаяллар,
Көниккен көмписсен,
қамықпан ҳаяллар'
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Жолықа паяндоз,
жарық тан. ҳаяллар!
Бахытты күтиўден,
жалықпан, ҳаяллар!

ЕСТЕЛИК ОРНАТЫН. ҲАЯЛҒА!
Ҳасыл-ғой ҳаяллар,
көп жерде ерлеген,
Жүреги жер Ана сыры көп жерлеген,
Буйығып жатарма?!
Шенгелли шер деген,
Шынланды, шынықты,
шайқасып шер менен.
Естелик орнатсын,
Дәўлетли Ер деген,
Ҳаялсыз Дүньяға,
Адамзат келмеген.
Болмаса ҳаяллар тен етер жер менен,
Толқынлы таў теқиз,
Қәлбинде сел деген,
Ушырар қақбақтай,
бир долы жел менен,
Көп екен ҳаяллар меҳирге шөллеген,
Естелик орнатсын,
Дәўлетли Ер деген,
Ҳаял ғой өмирге шырай ҳәм сән берген.
Ҳаялдын қэлбинен,
Меҳир нур сөнбесин,
Жаманлар бир көрип,
жагасын жөнлесин,
Естелик руҳ берип,
пэсликке көнбесин,
Нэмэртке ҳәр ўақыт,
көрсетсин желкесин,
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Естелик орнатсын Дәўлетли Ер деген»
Ҳаялдан уллы зат,
Дүнъяға келмеген!
МӘРДАНА'

ҲАЯЛ

Адам ата тақ жаралып дүньяға,
Мазмунсыз өмирге кеўли толмады,
Япырмай, бир нәрсе кемис-аў бала,
Жалғызлық-жаўызлық жанын қыйнады.
Ақшамы дым узақ атпады тақы,
Кемислик не нәрсе лал болды ақы,
Әжайып гөззаллық жаратыў ушын,
Суўырып алды ҳақ бир қабырғаны.
Я раб! Қабырғадан бир ҳүр жаралды,
Адам да, тәбият та оннан нэр алды,
Тас түнек постынын шешип бул жзҳән,
Әлемге меҳринен
бир нур таралды.
Ким болды элемге жақтылық берген?!
Бийсәўбет өмирге шырай сэн берген,
Илаҳий мухаббат урқаны өнген,
Мухаддес, мардана мен ҳаял дермен.
4-март 1995-жыл
ТАБА АЛМАС
Көэлериқнен сырлы сезим ақларман,
Үмитлимен атқан аппақ тақлардан,
Тақғы - самаллардан сәлем жолларман,
Ушпаға кеўилим қанат табалмас.
Мәжнүн тал астында ойға таламан,
Бүлбил ҳаўазына қулақ саламан,
’ Мардана — ларсыша, араб тилиндсги мэниси Ҳаўа сне. — Автор Г. Д.
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Сырлы сезим бийлеп лаўлап жанаман,
Жанған кеўлим сенсиз қарар табалмас.
Ышқы азаплы отқа мени салдық ба?!
Келбетин мөрленген көзим алдында,
Билмедим, мен сенлик Ләйли болдым ба?!
Өзиқсиз кеўилим қарар табалмас.
Тан самалы желпип өпсе жүзимди,
Дәрҳал жаныгаман еслеп өзинди,
Эндийшели сырлы тилсим сөзинаи,
Ойламаўға кеўилим имкан табалмас.
МУЦЛАС ҚУС ҚАРЛЫҒАШ
Шыгы, шыҳ-шық,!
- Уйқлайық арқайын, бузыцлар уясы н!
- Қарлығаш суў шашар,
дозақта, ағасы.
Қыямст қайымда, салады саясын,
Кийсли қус ғой ол,
Бузбайық уясын.

Шығы-шығ-шығы-шық,
шырылдар қарлығаш,
Муцласым, жыл қусым,
тилиқ жоқ, жанық аш,
Шырқырап тынбадьщ,
недендур дилиқ аш,
Бир нәрсе дейжақсақ,
жаным сен қарлығаш,
Айт, жаным мунды
с,
кеўлинде не барын,
Ақладым жүректе,
дәртли бир сыр барын,
Айналдын қанатлап,
аўылдын бағларын,
Ойынды умытқан,
шил аяқ балларын...
„Дейсен 6е, жерлерди
буншама шор басқан?!
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Қызлардық жүзлерин,
дуз жалап, торласқан,
Мөлдир көл көзлерин,
сынық бир муқ басқан,
Көрип-ақ соларды,
шырлайман тынбастан**.
Қанатла, қанатла,
шықларга қарлыгаш,
Адамға шын доссақ,
жаўына жанық қас,
Еркин бир қуссақ сен,
ҳеш кимге бағынбас,
Кишкене болсақ да,
қорғансақ алынбас.
Шығы-шығ-шығы-шық,
ушарсақ тынбастан,
Жеқбеген озинди,
жаў шымшық айқасқан,
Қанатық талмасын,
дым алыс, диқ аспан,
Шуғлалы тақларға,
үмит бол жалғасқан.
апрель 2001-жыл
САЯЛЫ ЭКЕ - БАЙТЕРЕК

'

(Улларыныц қызығын қосағы менен
теқинен көре алмай, олардық қызығын да,
қыйыншылығын да маған ядыгарлық рстинде
тапсырып, өмирден ертерек атланып кеткен
зкемнин руўхына бағышпайман)

Алты улдық ишинде,
Қыз болып өстим еркерек,
Шалалаў еди исим де,
Ойым да еди келтерек.
Шоқ екен меҳир жалынық,
Сер салмаппан - да ертерек,
Г Дәўлстова — 3
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Теренди бойлар тамырьщ,
Саялы эке - байтерек.
Меҳир нур тамған көзиқнен,
Қуяштық жүзин көргенмен,
Әкежан айтқан сөзиқнен,
Жалынлап жанып жүрмен мен.
«Мақлайға питкен дүр қызым,
Кеўилиқ таза ҳүр қызым,
Арпа ишинде бийдайсақ,
Жарқылдап жансын жулдызық».
„Дәўперим" десеқ еркелеп,
Жуўырып шықтым алдықа,
Қапталласып ентелеп,
Қап қолластым жанында.
Шапқанда „шыбық атымды**,
Қуўанып турдық қасымда,
Усынған ақ боз атынды,
Қуйынлап шаптым жасымда.
Қайлардан алдым жигерди,
Есимди енди ақларман,
Мен көрип турман меҳринди,
Шуглалы атқан тандардан.
Әлпешлеп ақ боз ат пенен,
Бапладық, билсем өзимди,
Шыгысып жүрмен жат пенен,
Қыз болып сабыр, төзимли.
Жүйели сөзлер дизилди,
Нэр алыл ҳасыл сөзиқнен,
Мәрдана болып өсиўди,
Үйрендим эке өзиқнен.
20-ноябрь 2000-жыл
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ӘЗИЙЗИМ АНА

Тамырда қан, ләбимде палымсан ана,
Жүрегимде жанған жалынсан ана,
Перзент ушын бул бийсэўбет дүньянын,
Барлық жүгин артқан нарымсан, Ана.
Жаралғанман сенин баўыр етиннен,
„Қулыным“ деп қақпадын ҳсш бетимнен,
Нарт шыбықтан нэрўан болып жетилген,
Сенин арзыў эрманынман, жан Ана.
Морленгенсен жүрегимнин төрине,
Туў етип тиккенмен кеўлим көгине,
Сен егизсен туўған ана жериме,
Шамшырақ қуяшсан, әзийзим Ана.
Меҳир көрдим мөлдиреген козиннен,
Зэрдеме қуйганман ақыл созиннен,
Жүзиме сүртейин басқан изиннен,
Мухаддес Кабамсан, эзийзим Ана.
МЕҲИРДИН БУЛАҒЫ — ӨЗИН, ЭЖАПА
„Дэўлет басы“ дейди тунғыш қызларды,
Шерик оган шақарақтын сырлары,
Күнлер жаймашуўақ, гейде ызғарлы,
Кәрўанға бас болыў қыйын, әжапа.
Меҳрибансан базда атадан артық,
Турамыз мойньща машқала артып,
Сен де киятырсан нар болып тартып,
Нагыз пилтабансан өзиц, әжапа.
Жанынды жағарсан сиқлим-иним-деп,
Ҳәр қайсысы тэшўиш артар биримлеп,
Ақмақлары жүрегинди тилкимлеп,
Мьщ саўдаға салып жүрер, әжапа.
Көрпеге қарамай аяғын созар,
Өзлери өзмэмбет қатардан озар,
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Айтқан ақыл жуқпас жағық да тозар,
Арбаны шүйелтпей тарттын әжапа.
Өзин жемегенди жегизгенин бар,
Балан киймегенди кийгизгенин бар,
Өз үйиқнен урлап бергизгенин бар,
Меҳирдин булагы өзин әжапа.
Сенин қэдиринди билгенлер де бар,
Кеўил сандығына түйгенлер де бар,
Өзинди қәдирлеп сүйгенлер де бар,
Сүймегенлер „манқурт44 болсын эжапа.
ТУНҒЫШЫМ АЛИШЕРГЕ
(Санетуллаев Алишерге)
Асымнын балам, алдысац,
Суўымнын боддын тынығы.

Билим - нур, илим - шамшырақ,
Шықяарға шықтын жарқырап,
Түп бабан Бердақ айтқандай,
Хызмет қыл елге жақсырақ.
Шайырлық еди әрманым,
Илимди - қуўдьщ дәрманым,
Апладан саган тилеймен,
Бахтыннын парлап жанғанын.
Көтерип елдин байрағын,
Жулдыздай жанып жайнадын,
Үш алтын медаль алғанда,
Қуўанды пүткил аймағым.
Жалынлап лаўлап жас жанын,
Алаўлап алға басладын,
Елиннин сонда еқсесин,
Көтерип бираз тасладьщ.
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Президент атац мақтанып',
Атынды үлги етип жүр,
Жаманнан зәрре сақланып,
Мақсетиқ - уллы жетип жүр.
Билим - нур, илим - шамшырақ,
Устазлар жүрер қамшылап,
Түп бабац Бердақ айтқандай,
Хызмет қыл елге жақсылап.

УЛЫМА
Аналар тилеги.
Генже улым Ерназарға

Бабандай балам батыр бол,
Ер жүрек мынға татыр бол,
Жанарын жансын жалынлап,
Қорқақ емес, батыл бол.
Атқа да миниў шәрт емес,
Мингеннин бәри мэрт емес,
Ел журты ушын Ерназар,
Мақтаныш болды, дэрт емес.
Умтылып жаса билимге,
Жол баслап тилсим илимге,
Туўған жер десен тебренип,
<>г жансын, балам, дилиқде.
Тилегим атқан тандардан,
Өзине үмит артарман,
Өмирдин жүгин ҳэзирше,
Нар болып балам, тартарман.•
• И А Каримов баламыэ Алийшер Санетуллаев фиэика бойынша еткерилген Евраэия
олимпиадасында женимпаз болып үш алтын медаль алып қайтқанда компьютер саўга
еткен еди. — Автор Г. Д.
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УЛЫМ

АЙДОСТЫЦ

ЕСТЕЛИГИНЕ
"Не ғазларым бар сди-аў
Не қуўларым бар еди-аў
Суўым бир кетип шөлледи...
(Салт-дәстүр жырларынан)

Әлпешлеп өсирдим, шықпай өрице,
Сүуретид сызылған жүрек төрине,
Мәнги сөнбейтуғын қэлбим көгинде,
Өмирзая жулдыз болып қалдын сен,
Ҳэсиретген лаўлап жаным өртенер,
Ғыжлап турған қызыл шоқты салдын сен!
Шерли жүрек жубанар ма гүрсинсем,
Күндей күлип көз алдымда турсан сен,
Пешанаға сендей сункар сыя ма?!
Дийдар қыяметке қойған улсан сен,
Айланарман Айдос деген атыннан,
Жүрек соқса, бирге соғып турсан сен!
* * *
Жигитлик жас он жети,
жетип бир жайнап күлмедин,
Бозбалалық - патшалық,
*
тахтында дәўран сүрмедин,
Жарасық жубай Ақ қуў қус,
Айдында бирге жүзбедин,
Қырман түспей қабына,
Қыраўлы келген гүзбе един?!
Келди бәҳэр нөсерли,
Жаз айы болды салқынлаў...
Ақ Айдос сенсиз қағылар,
Мектепте сонғы қоныраў.
Шоқ болып турған жанымды,
Қайтадан тыйық тырнады-аў,
Кен шаралы көл көзим,
Канарына сыймады - аў.
Ботадай бозлар жан анан,
Қабырға қалды қайысып,
Себил қалды эрманлар,
Орнында қанат жайысып...
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АНА ҒАЗ ТУЎРАЛЫ БАЛЛАДА
Көл жағалап айланып,
Манқыйып жүр ана газ.
Нур сәўлеге малынып,
Жарқырайды алтын жаз.
Изде алты палапан,
Бир гөззаллық қарасан,
Нур себелеп атар тақ,
Көз қуўантып аласан.
Күтпегенде қара қус,
Ушып келди қыядан...
Жан ушырар ана қус,
Ара узақ, уядан.
Темир қанат “ғалғалақ”,
Сумлықсыз жүр қақғалап,
Ана байгус шырылдар,
Палапанын қорғалап.
Ҳаўа бирден бузылды,
Шай қус келди шүйилип,
Бири саннан сызылды,
Ана ғаз тур күйинип...
Қақ жарылып боз думан,
Қара нөсер қуйды кеп,
Сада аппақ палапан,
Қалай зая болды деп?!
Жан ушырып ана ғаз,
Қанатларын сабалар,
Қысынып тур алтын жаз,
"Дәртин ким бар даўалар”?!
13 - май 2001 -жыл

АРАЛ АРЫЎЫНЫЦ МОНОЛОГЫ
Нур тайсалған дуз жалаған жүзимнен,
Қум жамылған мыс ренди гүзицмен,
Үскини қуйылып көсилер Арал,
Жан ҳалатта муқлы бағып изимнен...
Ақ шағала сарқып ушпас айдыннан,
Бой тасалап күн уялар, қайғымнан,
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«Бағ жығылып суўда қалды баяғы...»
Гүллср жайнап, бүлбил ушпас бағымнан.
Ақ қуў арыў көринбес айдынында,
Толықсыған ай едим толқынында,
Сабағы сарғайған «Келин бармақтай»
Сөтилип кетежақпан солқымында...
Қанаты қайрылған қуста не шара?!
Үмит қыл үстинде, қәлбим мық пара.
Шөл жылан тур босағада оралып...
Қыл сыймайды ҳәзир кеўилқанама.
Табанымды тилкимлейди қыйықлар,
Әрман бағрын қан қылады тыйықлар,
Пәс түспейме «Посейдоннық ғәзеби»,
Қайырлады қырға үмит қайықлар...
Қәпестеги кеўил қусым налалар,
Эрман көкси қалай ҳэйкел тағалар?!
Қолдан берген жемге қус ҳэм тоярма?!
Шөл баўырлар сарғыш тартып лалалар...
Өмир деген гөззал мийманханаға,
Бундай да мық дэртли мийман толар ма?!
Нәзериқ сал бизге, жаратқан Жаббар!
Телпегим басыма сая болар ма?!
Бул сөзимди соқғы демде айтпасам,
Иште қалып қумға сая болар ма?!
12-май 2001-жыл

АТАМ ОЙҒА ТАЛАР ҚАЙЫҚ ҚАСЫНДА
Жигитлик дсген нар екен,
Ғаррылық қара жар екен.

(Бердақ)
Шәменлер елаты, шалқар айдында,
Жаслықтық тағында патша ҳәр адам.
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Қырға қантарыўлы қайық жанында,
Сол алтын дәўранын еслейди атам.
Гүл-гүл жаслығынын гүўасы - кези,
Козге күйик дэртли қара қайығы,
Жср жутты тснизди дегсн не өзи?!
Нениц кесапаты, кимниц айыбы?!
Мснгергени жипек желқом кемени,
Аҳлығына сртек ойдан тоқылган,
Таўдай толқынларда жүздим дегени,
Аныз янды бир китаптан оқылған.
Еслеп кетсе көк толқынлы тенизди,
„Суў жығылып, бағда қалған баяғыи,
Ала көзли қызға қызыл жецсизли,
Тиреледи ойдық барып аяғы...
Жигит еди мотор қайық айдаған,
Көздин жаўы қызғалдақлы айнала,
Тилсим менен ақыл ойын урлаған,
Қоцсы үйде бир шоқ „қызыл гүл лала“ .
Нэрўан болды тиккен нэли саялы,
Багы жанды из аяғы жарасып,
Сый ҳүрметги өз орнына қояды,
Аўыл аймақ көз қуўантгы қарасып.
Уллы болды айдарынан жел ескен,
Қызлы болды дийдарына гүл өскен,
Меҳир нурын тендей төкти анасы,
Түйнек душшы, пәлек ашшы деместен.
Жазы гүл жайнады бағы сырығып,
Ақ қуў, үйрек, ғазы жүзип айдында,
Суўы тасқын ҳеш көрмеди тарығып,
„Бекире балық бес кеспеси алдында“...
Из қалдырып жорға жыллар дизбеги,
Бираз жолды сүргенлигин айтпады,
Қайтқан тырналардай сарғыш гүздеги,
Мыц қол былғап шақырсац ҳэм қайтпады.
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Жағыста „Айдынлар" айтқан қара қыз,
Айланды ақлық сүйген дана кемпирге,
Ала қуйын суўық самал, шарасыз,
Қымтайды „қулынын" жыллы жемпирге.
Атам қантарыўлы қайық қасында,
Ўақыт дәрьясында ойға жүзеди,
Ақ желқом желбиреп қарақусында,
Үмит кемесинде маржан сүзеди...

Мойнақ - Иөкис
30-май 2001-жыл

НЕ ҚЫЛЫП ЖҮРИПСИЗ, БАЛАЖАНЛАРЫМ ?!
—

Садаҳа бериц, апалар.

— Ата-аиаларыц барма, бул жсрдс не қылып журсизлср?
— Ақша табамыз, таппасақ үйге
киргизбсйди.
(Сәлмен ата қойымшылығында)

Бириқиз жүрипсиз базарды гезип,
Бириниз жүрипсиэ мазарды гезип,
Күйдирмен» аналық қәлбимди езип,
Не қылып жүрипсиз, балажанларым?!
Үмит шашбаўларым қалай сөтермен,
Көзимди тасалап қайда кетермен,
Мазарды гезгенинди енди нетермен,
Қабырғам қайысар, балажанларым!
Қандай пул түсип тур сенин қолына,
Көзинди аш, нәзер сал онды-солына,
Қэдем бастьщ гәззаплықтық жолына,
Қайт, кейниқе сорлы балажанларым!
Орманбет үмити - алтын урпақсақ,
Жүзлерин жарылған дуздан, қурғақтан,
Оразан, Маманнын рухын шырлатпақ,
Арықды таплама, балажанларым!
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Аш эрўақ
Козлериқ
Аш түлки
Қэлбимди

жабысып ашығып турсыз,
адам жеп қағысып турсыз,
сыяқлы бағысып турсыз,
қақ тилмен, балажанларым!

Үмитим көп еди бәлент шынлардан,
Айырманыз қалмас „оли жанлардан",
Садақа сорайсыз қалай тынларман,
Жанымды алағой, балажанларым!
Түсип кетежақсыз қыйсық соқпаққа,
Ким сени жиберген ақша таппаққа,
Мын сан нәлет жаўсын сондай гәззапқа,
Жанымды жандырман, балажанларым!
Билим - қуяш, қолынды соз, күлимле,
Умтыл бабалардай нурлы илимге,
Беглик, намыс дәрья болсын дилинде,
Оншама пэс кетпен, балажанларым!
Жүргенимде бала-бахыт, күлким-деп,
Ойлап турман ертенги күн бул ким? деп,
Жүрегимди қанжар менен тилкимлеп,
Қан жылатпан мени, балажанларым!
Қайыр сораў қанымызға синбеген,
Гэззаплық атына бабан минбеген,
Қол жайғанды шайтан деген, жин деген,
Өнер жолын излен, балажанларым!
БИЙПАРЎАЛАР БАЙҚАМАС
Шорлы перде бүркенер боз далалар,
Кебирликте мун малынар лалалар,
Бүлбил ҳаўазында шерли нала бар,
Бийғам жанлар, бийпарўалар байқамас.
Тэғдирлесим дэртин менен жанаман,
Гүл жайнасан тамырда қан тараған.
Өмир сарайында мийман ҳэр адам,
Бахыт қусын қонған гезде байқамас.
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Сен шығарсақ бахыт, ығбал талайым,
Саўлатын толтырған кеўлим сарайын,
Сап жүректен қайнап шықсын сезимлер,
Тек сенлик ышқыдан лаўлап жанайын.
1980-жыл
ЖЕНГЕЖАН
Ақ бийкеш дейсен, қыйылып,
Көзине меҳир жыйылып,
„Ҳүр қызым м дейсен сыйынып,
Периште ҳүсин женгежан.
„Урылар“ шығар солымнан,
Мәжнүнлер шығар онымнан,
Қызгыштай мени қорыған,
Ғамхоршым мениқ женгежан.
Төркинлеп барсам өриссен,
Қушақ ашып көрискен,
Унайды ҳәзил дегишпен,
Жайнаған жаздай женгежан.
Тоздыма „суўда жулдызын“
Сагынар сени „Ҳүр қызын“,
Қандайдан көйлек сый қылсын,
Айт, қэне ҳэзир женгежан.

АДАМЛАР
«
Биреўлер мал дүнья жыйнайды,
Меҳрибан туўысын қыймайды,
Жақсыны айырып сыйлайды,
Сыншылдын сыншылы адамлар.
Базылар не десе, о десин,
Жаратқан өзи ғой бендесин,
Биледи бийжуўап келмесин,
Адланын сәўлеси адамлар.
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Турғанда ингендсй қайысып,
Қабырған қайғыдан майысып,
Келеди қанатын жайысып,
Өзинс қэдирдан адамлар.
Дүньяны қызғанба сол ушын,
Аянба меҳирлик жол ушын,
Қысынып турғанда Қол ушын,
Созады меҳрибан адамлар.
Нэкасқа бийорын шашпа сен,
Жаман деп ҳэммеден қашпа сен,
Өзим деп нәпсинди ашпа сен,
Қырғыйдай қырағы аламлар.
Ортайсан толтырар толывды,
Олардан бурма сен жолывды,
Өлшейди овды ҳэм солывды,
Дүп-дүзиў тәрези адамлар.
Биреўлер периште жуўырған,
Бийхабар бережақ уўықнан,
Бир жутып езиўи уўылған,
Кеўли мық түйин адамлар.
Жаманлар шайтаннан туўылған,
Бендемиз бейиштен қуўылған,
Кеўлим жоқ сизлерден суўынған,
Бәринди сүйемен адамлар.
МЕН СЕНИ СҮЙЕМЕН, АДАМЛАР
Шөпти қалы көрме, шыпаға ийе,
Ийеси табылар сөз тапса жүйе,
Халық тегин емес, онда бар кийе,
Алланын сэўлеси жерде адамлар.
Базда ақ дегенин, шығады қара,
Қыянет - қара қанжар салады жара,
Ўақыт нақ тэрези айрылар ара,
Бендемиз-ғой асығамыз, адамлар.
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Қуўанғанда қуўанғаны жағымлы,
Жаўдыратар сегбир тартқан жанынды,
Қыйын жерде қолласады қабынды,
Тәғдирлесин - туўысқанық адамлар.
Елемесе жаманлығыд өзиднин,
Тықламаса дузы кемис сөзиннин,
Қулы емес жылтыраған жүзиннин,
Керек жерде алмас қылыш адамлар.
Әжел жезтырнағы келсе, талтанлап,
Әзирейил жүрген болса, „аў“ тақлап,
Жарқабақта турған болсақ жаўтандап,
Жанталасып умтылады адамлар.
Ябыны тулпар деп айтыўьщ қыйын,
Зерге қапласанда айырар жыйын,
Ылайық болмаса салтанат - сыйьщ,
„Көк ешекке“ мингизеди адамлар.
Бийпәҳимнен ҳеш ўақ ақып соралмас,
Соралғанда төрелигин көре алмас,
Мьщ сабылып ябы тулпар бола алмас,
Тәрезиге тартып турар адамлар.
Халқынньщ бахыты сенин бахытын,
Ҳэмел гурси ол ўақытша тахытыц,
Эдалатлы жолдан шықса бағытын,
Үмит жибин үзер сеннен адамлар.
Ийнинде сал жүгин турса аўырлап,
Гүпшеклейди қапталласып ғаўырлап,
Ҳәмменизди қушағыма баўырлап,
Меҳир менен сүйемен, мен адамлар.

48
www.ziyouz.com kutubxonasi

ШАХ - АМАН
Дүньяга кслсди жақсы ҳәм жаман,
Бахытлысы атын қалдырған адам.
(А. Саадий)

Аўыл Шахаман деп қалай аталган,
Қызық әпсана бар халқы яд алған,
Әзелден ат қалса жақсьшан қалған,
Жаманлардьщ үйи жансын Шах-Аман.
Ерлик намыс пенен көтерип туўды,
Мәрттин, мэрти ишер ел ушын уўды,
Қарақалпақтық нағыз „Робин Гуды“' ,
Шахмақ шағар жигит болған, Шах-Аман.
Сақый еден ер деп сүйди халайық,
„Шах‘( сөзин атықа қосып ылайық,
Анызға да азмаз қулақ салайық,
Жомарт, аншы, мерген болған Шах-Аман.
Аш халықты асыраған ан менен,
Жүрек жутып қасарысқан хан менен,
Ары егиз көкиректе жан менен,
Жаны жалын жигит болған, Шах-Аман.
Ер жетти Айжамал дэрья бойында,
Көп болды ашықлар қыры-ойында, *
Нама таныр сол ҳүр қыздьщ ойында,
Мықларға бергисиз Шахдур сол Аман.
Эке қарамады көздиқ жасына,
Тенгерди „Қырқ туўарды“ қыздьщ басына,
„Ла6ақ“ тен бе қыздын бир тал шашына?
Айжамалды алып қашты Шах-Аман.
„Алып қашыў“ соннан үрдис жол болған,
Қолы келте ашықларға қол болған,
Пана излегенге қайырқом болған,
Әззилерге қорған болған Шах - Аман.
Робин Гуд— Англиялы әпсанаўий қаҳарман. Халық гамхоршысы. — Автор Г. Д.
Г Двўлетом — 4
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Қапталында қырқ жигити сайланған,
Үй жанында дал бедеўлер байланған,
Ели, журты айбатынан айланған,
Қатарында қыран болған Шах-Аман.
Жигитлер көп өтип кетер жел болып,
Ондайларды елемеген ел болып,
Арқа сүйеп этирапына ел қонып,
Сөйтип гүреч аўыл болған Шах-Аман.
ҚӘЛБИМДЕГИ

ҲЭЙКЕЛ

Көтерил енсенди, Кәрўанындь] тарт!
Мэнзил узақ...
Жары жолда қалдырма...
„Қайдандур?!“ демейди ғайбана ғайрат.
Қалбиме от шашар. Ол - Қуяш қызы!
Жарқырап Нур болып,
төгеди саўлат,
Қәлбиме мөрленип соғылған ҳэйкел.
Аспаннын ашығы - Қуяштын қызы...
Шындарга қанатлап
қәлбим Көгинде,
Көклерге қол созып
бир алмаз Ҳәйкел,
Тынышлық бермейди...
Қуяштыц қызы...
Силкин! Оян!
Қалғып уйқлай берме көп!
Аз емес мәнгилик уйқыда жатқан...
Жан енип бятар, тынышлық бермес,
Қэлбиме қашалып соғылған ҲэйкелКөзлери ушқынлап от шашар мудам...
Көклерге қолларын
Созған сол ҳэйкел!
Пәрўазы бэлентлер күн сайын,
Баўрына тартады магнит қуяш,
Шынларға қанатлар қалбимде Ҳәйкел.

\
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ҚЫЗЬЩ МАН

Сыйынаман халқым саған „пирим** деп,
Баўырыма басайын кел биримлеп,
Бирин анам, әкем, синлим, иним-деп,
Қурбанлыққа басын тигер қызынман.
Аўыр тәғдир пешанама сызылды,
Өмир-гүрес көрдим талай қысымды,
Турмыс-устаз ерке қызьщ ысылды,
Силтеген жериқнен кесер қызынман.
Елим-деп енренген елде мәрт ушын,
Руўхый байлығым дәстүр-салт ушын,
Ана-Ўатан, тәғдирлесим халық ушын,
Тумаристей туў көтерер қызынман.
Сенлик меҳир нур шашады көзимде,
Кешир мени қэте кетсе сөзимде,
Жан қалтанман, жанын менин өзимде,
„Жанған жерге жамаў болар** қызыцман.
Пүткил сийнем лаўлап жанған жалынман,
Жаралғанман жаны таза қаныннан,
Қыяметте табылайын жаныннан,
Қумар ана жолын тутар қызынман.
Тэгдирине қанық кеўил сарайым,
Машқалан нарға аўыр, үмит ҳэр айын,
Халқым хызметинде от боп жанайын,
Гүлайымға сиқли болар қызыцман.
Ғәрқэлләзий байлық Әмиў бойында,
Көп жақсы нийетлер бардур ойымда,
Гүл жамылған абаданлық тойында,
Ҳадалый бир хызмет қылар қызынман.
Геўдемде жан гелле турса жулынбай,
Хызметин де жуўырайын қулындай,
Нашар демен, арқа сүйер улындай,
Шийрин жанын отқа жағар қызыдман.
декабрь 1999-жыл
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АЙША АПАҒА
( Қарақалпақстан Реслубликасына мийнсти
синген билимлендириў хызметкери Айшагүл
Узақбаеванын 50 жыллық мсрскесинс торқалы
тойына қутлықлаў қосығы)

Тсқеў әззи, устаз уллы анаға,
Билим нурын қуйған ақыл санаға,
Ҳзрип үйреткен ол көсем, данаға,
Мықсан тэжим сизге қәдирдан устаз.
Ҳәр сентябрь жас қосады жасьща,
Гүмис қыраў қонған жипек шашына,
Күндей күлип шэкирт турса қасында,
Жаны жаз жайнаған әдиўли устаз.
Келип қалдық бүгин елиў жасқа да,
Мықсан тэшўиш машқалан көп басқа да,
Нэрўан болды кешеги нәл, жас бала,
„Айша апам“-дейди меҳрибан устаз.
Дархан ене, опалы яр, анасан,
Шәкирт десе жан күйдирип жанасац,
Қатарда нар пир тутқанға данасац,
Қәдир билгенлерге теберик - устаз.

'

Жацға жағар сөзлер айтсац төрели,
Қулақ қойып жаслар мақул көреди,
Қызлар сизди байтерекке тецеди,
Салған жолыц уллы саялы устаз.
Қутлы болсын бул байтерек жасыцыз,
Бахыт дэрьясывда толқып тасыцыз,
Ақяық-шаўлықларға кэрўан басы боп,
Гүл-гүл жайнап жүз жастан ҳәм асыцыз.
НАЎРЫЗАЙМАН, КЕЛДИМ САҒЫНЫП
Мен, Наўрызайман келдим сағынып,
Сулыўлықтан алтын ҳэйкел тағынып,
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Қыс тоқсан көтерди өкшесин жерден,
Тәжим етер гөззаллыққа бағынып.
Жасайман, мен адамлардын қәлбинде,
Жасайман, мен аналардық меҳринде,
Жасайман, мен ели ушын туўылған,
Ер азамат жүрегинин төринде.
Жайҳун бойы жасыл жипек жамылған,
Меҳир көрдим көзлериқнен сағынған,
Бағман ата нәлше тиксе бағықа,
Табылайын, мық айланып жанықнан.
Жасайман, мен адамлардық қәлбинде,
Жасайман, мен аналардық меҳринде,
Жасайман, мен ели ушын туўылған,
Ер азамат жүрегиниқ т^ринде.
ЖЕКГЕМЕ
Сәҳәр пайыт шықты ағам сайранға,
Көзи түсти үстиртли бир жайранға,
Қолға тез үйренип алған сол жайран,
Қалдырып жүр көргенлерди ҳайранға.
Шолпан жулдыз жерге келип қалғандай,
Айда сеннен гөззаллығын алғандай,
Жазийрада шөлиркеген жолаўшы,
Суўсын ишпей дийдарына қанғандай.
Ақ қуўдай серпилип шықсақ сейилге,
Пәрий бағқа кирип келди дейин бе?!
Тәбияттық сақыйлығы тутқандай,
Жеқге, саған нур саўлатты ийгенде.
Бара қалсақ мерекениқ сәни сен,
Ақыл менен парасаттық кәни сен,
Жайма-шуўақ, жарқылдаған жеқгежан,
Көп қызлардық ишиндеги зоры сен.
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СЕНИ ИЗЛЕЙМЕН
Баяғы бағлардан жалғыз қайтаман,
Үмит ушқынлары лаўлап қайтадан,
Ашықлық қосығын саған айтаман,
Қәлбим Темурланы, сени излеймен.
Қарлығаш келгенде қанатын қағып,
Сағыныш отлары жанымды жагып,
Өзиц сыймайтуғын жолларды бағып,
Кеўлимниқ султаны, сени излеймен.
Өткен күнлер әрман
Жылжып өтип атыр
Жанығып жойтаман
Атқан тақ нурынан,

қайтпас изине,
жыллар дизиле,
қәлбим езиле,
сени излеймен.

Ҳижран азабында жанынды жақтық,
Билемен, билдирмей жолымды бақтық,
Өзиқсеқ эрманым қол жетпес баҳтым,
Жанымнан эзийзим, сени излеймен.
УСТАЗЫМА
Мектеп бетке дэслеп қәдем атқанда,
Оқыў деп қыялым қанат қаққанда,
Сентябрьдиқ зер қуяшы шыққанда,
Тартынып алдықа бардым устазым.
Оқы қызым-дедиқ ибрат алғандай,
Әдеп, икрамлы бол, ийге тартқандай,
Жабайы тал, бағда өскен нарт қандай,
Мен-нарт шыбық, сиз-бағмансыз устазым.
Излегенде теқ табылмас жер, көктен,
Өмир-өнер элипбесин үйреткен,
Сизди ойлап жолға шықсам үй беттен,
Келбетиқ алдымда турар устазым.
Сағынып еслеймен гей ўақ өэиқди,
Еске алып айтқан ақыл сөзинди,
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Ғаррылықтан әжим басқан жүзинди,
Қызын, болып сүйгим келер устазым.
1978-жыл
БИЙҒУБАР БАЛАЛЫҚ — ПАТШАЛЫҚ ЕКЕН
Терип жедик „қақлы қумнан“ көсикти,
О алақай, геўил, геўрек писипти,
Жасыл зумруд - эдираспан өсипти,
Қызлар моншақ дизип таққан да екен.
„Үй-үй“ ойнап қатнасамыз жан-жақлап,
Атқулақты шай етемиз унтақлап,
Қуўыршақты бөпе қылдық қундақлап,
Периштемиз қоллап турған ба екен?!
Сондай қызық ойын еди „қашарман",
Даўды алып араны тез ашарман,
Жаннын аман қалар жери „жатарман“,
Бийғубар бапалық - патшалық екен.
Бир карамат көрсетердей шабанға,
Ғуллы-ғулық жағып алып табанға,
Шабамыз кеп жарысқандай шамалға,
Япырмай, дүлдилден жаралдЫқ па екен?!
„Ақ сүйек“ке қолай арқаш, жап сай бет,
„Бар ақудай туў узаққа ойнап кет“-,
Бул сырлы ойынға бизди қоспай көп,
Эжапам тийин берип алдаған екен...
Абат жап бойында талай тайганап,
Ойнар едик қызлар менен „қырғалақ“,
„Ийт жүзиў“ди жүзер едик шалқалап,
Оншама балықтан таралдық па екен?!
„Гүләш-иў.. иў“ даўыслап анам шақырар,
„Суў пери жутқыр“-деп жэне бақырар,
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Ийнағашым, шелегим жоқ, жагы бар,
Мақаў, „бир жүўермек*1 жасырған екен.

Көтерип басыма орпақ шанларды,
Шапқанман ат етип шыбық талларды,
Жықтым „қыз палўан“ боп бираз „жаўларды",
Балалық - руҳ алган булагым екен.
Баллардын қыргыйдай күнин бермедим,
Гүлайым боп тирилей-ақ жерледим,
Оларга „журын“-деп қолым сермедим,
Шоқлығым - бир өрлик дэўраным екен.

Ҳәзир ойлап көз жууыртсам изиме,
Сап тартысар картинасы дизиле,
Бир қайтардым сол дэўирге сизди де,
Бийгубар - балалық патшалық екен.
Садалық - бийқайғы бир дәўран екен,
Сағыныш жамылған бир эрман екен.
1-май 2001-жыл

ГҮЛ ҒУМШАЛАР ЕЛЕ КӨКСИМДЕ
Жер анамнын шорлы баўырын,
Жайҳун болып жуўгым келеди.
Гүўлескен жабайы самалын,
Дүл-дүл болып қуўгым келеди.
Көксиндеги лала гүллерди,
Баўырыма басқым келеди,
Жүректе мун, көзим селледи...
Бахыт жолын тапқым келеди.
Шөл коксинде саргыш лалалар,
Үмит пенен танды багады,
Бүлбил ҳаўазында нала бар,
Мунды қәлбим тарын қағады.
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Налышқа малынган сол нама,
Қәсте бағрым тырнап кетеди,
Жүрегиме ништер ол нала,
Отлы шоқта кабаб етеди...
„Жорға ашар“ зақғар шайтанат,
Жаным шерли әрман бағында,
Сынбайды қайысар ҳақыйқат,
Периште паяндоз жолында.
Үмит туўы шьщға таласып,
Желбирейди қәлбим төринде,
Жанса ығбал, дэўлет жарасық,
Гүл ғумшалар еле көксимде.
сентябрь 1991-жыл

ҚӘЛБИМ ТУЙҒЫСЫ
Бос қалған шайтанлық сыйьщнан,
Ҳақ жолы қайсы деп сыйынған,
Тоқ онын қанаат қалтасы,
Тойған бир қозыдай қызықман.
* **
Бойымдай бой көп ғой қатарда,
Ойымдай ой таппай қыйналдым,
Дәлиден дуп-дуўры айтарда,
Ҳақ сөйлеп, кемирек сый алдым.
♦* *
Басында көп болды досларым,
Оларсыз батпады асларым,
Ўақыт - бул тәрези таслары,
Араны айырып таслады.
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* * *

Дүнья дсп жақпадым жанымды,
Пәкликке синирдим қанымды,
Ел ушын хызметке арнадым,
Ар-намыс, ақыл-ес ацымды.

САЎАЛЫМ БАР, АТАЖАН
-Ата, жетим нсшеў болады?!
- Балам, жетимнин саны бола ма,
Ақылга салсан, жетим көп...

Сырласқандай сьщар жоқ,
Шерли жатқан сыр жетим.
Арқа сүйер аға жоқ,
Мунлы қусша, қыз жетим,
Үйрек ушып ғаз қонбас,
Мөлдир тынық көл жетим,
Бийдэўлетке бағ қонбас,
Қолы келте ер жетим.
Толқып тасып аққанда,
Қумға сиқген суў жетим.
Бэлент шықға шыққанда,
Қулап түскен туў жетим.
Тықлаўшысы болмаса,
Айтқан ҳасыл сөз жетим.
Көклемзарлық сарғайса,
Көрер мунды көз жетим.
Қоллаўшысын таппаған,
Өнер толы қол жетим.
Кэрўаны жоқ қатнаған,
Жолаўшысыз жол жетим.
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Төрели сөз айталмас,
Сәрдары жоқ ел жетим.
Толы тегин шайқалмас,
Елсиз қапса, жер жетим.
Шар тәрептен шара жоқ,
Даўасы жоқ дәрт жетим.
«Пэс* тен кеўли қара жоқ,
Қолға түскен мэрт жетим.
Уўысыма енбесен,
Сорлы атақ мен жетим,
Жөнсизлигиқ жөн десем,
Ақыбетте сен жетим.
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