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ЕЛИМ А1ЕН1Щ

Елим меиин, өзпце еркелеймен,
Балам деген сөзице еркелеймен,
Аман болсам алғапныц бәри қармз,
Парызымпыц барлығын мен төлеймен.
Босағамсыз дуз берип, нан услаған,
Досларымсыз танысқан, таныспаған,
Қуўанышым—барлығы сизлердикп,
Намысыц да өзицниц намыс маған.
Шайыр болсам сөзлерим жетсе деймен,
Багыр болсам жаўыцды өкшелеймен.
Саған деген қыйралып шегаралар,
Қулағыца даўысым жетсе деймен.
Артсац екен мойныма аўыр миннет,
Жүрер едим мен де бир тәўнрмен деп.
Елеспесиз жүрген бир жаман екен,
Өртенеди өзегим танылғым ке-п.
Шаўып берип жүрейин атларыцды,
Жағып берип жүрейин отларыцды.
Балац едим кишкеие, жүректеги,
Жазып берип жүрейин хатларыцды.
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КӨСЕМИМЕ

Түсинемеи пикиримниц басы деп,
Кай темаға қосығымды арнасам.
Өмирде сәл турғандайман пәсирек,
Саған қарап алмасам.
Сениц сөзиц арқалы,
Тик турып мен сөйледим.
Жер бетинде Ҳақыйқаттыц барлығыи,
Уқтырып мен сөйледим.
Гүлдей ашып жанымды,
Сениқ аппақ шуғылақа қарадым.
Баянлайды ҳалымды,
Бүгин мениц мынаў нурлы заманым.
Сен бизларди ерқипликке үйреттиц,
Тилимизди үйреттиц сен сайраўға.
Ириликке үйреттиц сен бизлерди:
Ец кеминде жердиц жүзин ойлаўға'
Халықларды бир^мақсетке жыйнадыд,,
Гүллентсин деп Ўатанды.
Сен бизлерге үлкен ЖҮРЕК сыйладыц
Сыйдырсын деп жәҳанды!
КӘРЎАН ӘСТЕ -ӘСТЕ КӨШИП БАРАТЫР...

Беккем түйекештиц сабыр-таҳаты,
Кәрўан әсте-әсте көшип баратыр,
Оған мүшкил емес жол машақаты,
Кәрўан әсте-әсте көшип баратыр.
Жолбасшы бар онда—бар онда тәртип,
Арқаға азығын, аўқатын артып.
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Алдынғы туйениц мурнынаи тартып,
Кәрўан әсте-әсте көшип барагыр.
Алдынан буркырап уйтқып даўыллар,
Мазасыи алады нөсер жаўынлар,
Артында булдырап калар сағымлар,
Кәрўап әсте- әсте көшип баратыр.
Базда сайрап шығар жол токсан торап,
Жолынды ҳеш кимпен болмайды сорат,
Адасса бир бпйик жулдызға карп,
Кәрўан зсте-әсте көшип баратыр.
Гейде түсип шыккан жолын жойтады,
Кайта сүрдеў излеп изге қайтады,
Сонда да түйекеш қосық айтады,
Кзрўан әсте-әсте көшип баратыр.
Узақ сегбир тартып таўларды, тасты,
Еспе кумлар, көллер, шөллерди басты,
Буншама кец екен аспанныц асты,
Кәрўан әсте-әсте көшип баратыр.
Жүрер ақыраптаи сәўирге шекем,
Тас ҳәм бропзадан темирге шекем,
Бизнц техникалы дәўирге шекем,
Корўан әсте-әсте көшип баратыр.
Әпиўайы детальлар кәрамат болды.
Жайдары металлар қаназат болды,
Горилла маймыллар азамат болды,
Кәрўан әсте-әсте көшип баратыр.
Бнлер кәрўанбасы не ететуғынын,
Қайсы соқпақлардан өтетуғынын,
5
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Қайсы мәнзиллерге жететуғыньпг,
Кәрўан әсте-әсте көшип баратыр.
Бәри пайлы екен жақсы әрманға,
Өмиршец ойларға, бәлент талғамға.
Жақсы дәўраннан да жақсы дәўрапға,
Кәрўан әсте-әсте көшип баратыр.
БИРИНШИ МУҒАЛЛИМИҚЕ
(Кызыи Лилияға)

Лйтасақ өзгелерден,
Көзиниц жыллылығын.
Лйтасаи өзгелерден,
Оөзнппц жыллылығын.
Лйтас.щ басқалардап,
Көбнрек унағанын.
Айгасап баскалардан,
Ь.'өбирек сорағанын.
Лйтасац басқалардан,
Бестп көп қойғанын да.
Лйтасац „Усы қызым,
Если“, деп қойғанын да.
Ол сағап жат ишинен,
Унаган биринши адам.
Ксеасец сыйлағайсан,
Бәҳәрднц гүлин соған.
Ол саған ат береди,
Ллысқа шабатуғын.
Ол саған от береди,
Бпр өмпр жанагуғын.
0
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Макта на р шат пағ ына,
Қуўанып ҳәрип билсеқ.
Умытпа сол адамды,
Он-солды танып билсец.
Аптайын бул өмирде,
Жыйған Оир акылымды,
Жатырған жүрегимде,
Ед үлкен нақылымды:
Ол сенпц муғаллимиц
Оқытып билим берген.
Ананыц тилин берген,
Даланыц гүлнн берген.
Ол саған көп береди
Кеўили ояў жүрип.
Ол саған ат береди,
Өмирде жаяў жүрип...
Жетискен ҳәмелице,
Шад болып биринши рет,
Қызығып қәдемице,
Қарайды күлимсиреп.
Хәр гезде келип турсац,
Соған-ақ жубанады.
Жемисин жемейтуғын,
Бағын ол суўғарады.
Сен бизге қайтарарсац,
Қаншама жан берсек те.
Тонналап әкелерсец,
Соншама нан берсек те.
„Сәлем“ де көрген жерде,
Қасыиа кеп ғана сен.
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Устаздыц кеўлии аўла
яШәкиртин“ деп ғана сен.
Умытпа сол адамды,
Қәнәәт етеди ол.
яУстазым“ деп койсац-ак,
Шад болып ке-теди ол.
АҚ ҚАЙЫЦЛАР

Рустыц, сулыў екен,
Орманы, ағашы да.
Ойлапып талай келдим,
Оканыц жағасына.
Көйлегин атып урып,
Сыбырлап тнл қатысып,
Келбетин бир көрсетип,
Кетердей суўғатүсип,—
Турады ақ қайыцлар,
Ақ балтыр көзди ойнатқап.
Бир көрсец мыц келиўге,
Ерикснз сөз байлаткан.
Жасыл шөп, жасыл гилем,
Қарасац қаяғыца.
Бир заман жатсам ба екен,
Жығылып аяғына.
Не деген көркем еди,
Не деген жер кец еди!
Қасыцда ақ қайыцлар—
Орыстыц еркелери.
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МУХАББЕТ ДЕГЕННЕН-АҚ...

т, е-*
„
Қ о я алмайыан кеулимди ары ысырып,
Жақынырақ келгенше алыс үмит.
Қосығымды сынағыш адамлар бар,
Муҳаббет дегеннен-ақ жаны шығып.
Көтеремен барлығын тек сен ушын,
Көтеремен... мен бирақ жетсе күшим.
Кеўилимди бәлентке қондыра гөр,
Кыйынлығы ҳеш кандай жоқ сен ушын.
Мен шайырман: билемен миннетпмд’>
Өткиземен ой менен күнде түнди.
Бнр бетиме өмирдеп сая түссе,
Куяшка мен тосамап бир бетимди.
Бар менин де ўақытым унайтуғып,
Сүйгепим бар дәртимди сорайтуғын.
Муҳаббетим киргенде қушағыма,
Умытпайман жан барын жылайтугып.
Жылайды ол. Несине жғ*ламайды,
Сүйгени ушын кол жетпес жырак айдьи
Муҳаббеттиц тилсимин биле тура,
Журт ашықты несине гүналайды?!.
Ҳақыйқаттап келмейди қашып қалғым
Жүректеги сезимди басып бәр күн.
Мен ақыры шайыр боп туўылдым ғой,
Оятыўға жүрегин ашықлардыц.
ЖЕТЕР!...

Сүйемейсец ямаса кулатпайсац,
Жылатпайсац ямаса жубатпайсаи,
Кел демейсец қасыца, кет демейсец,
Жек көрмейсец ямаса унатпайсац.
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Үнсизлнгиц жаныма мун салады,
Үзилгендей жанымныц бир сабағы.
Өтип кете бересец сен қыйналмай,
'Мениц жаным өртенип турсадағы.
Ҳақым бар ма айтыўға мени „сүй“ деп,
Алып кете алмайман сени сүйреп.
Көз алдымда турады сенпц тулған,
Кыялымнап думанныц бәри сийреп.
Үнатаман өзицди бәри бир де,
Тыншытпайды жүрегим қәлибинде,
Жылап-жылап аламан қосығыма,
Жылап-жылап аламан ҳәр нцирде.
Жылайман мен! Жетер сол шыдағаным!
(Косықта да мен енди сыналаман!...)
Жалын таслап кеттиц сен жолларыма,
Секирместен калайша тура аламан?!
АЙТА АЛМАЙМАН...

Айта алмайман мен сепи жақыным деп,
Кел деўге де бармайды батылым көп.
Ппсқа ошақтыц жалынын иркип алма,
ААаған деген кеўлицниц отын үрлеп.
Айта алмайман мен сени жақыиым деп,
Айта алмайман зайыбым, қатыным деп.
Бнрақ сол сен муцайтып кеткен жерден,
Турар бәрҳа жаныма шақыргым кеп.
Бар бахтымды өзице тапсыраман,
Сениц шадлы өмириц ақсын аман,
Аман болсын мениц де муҳаббетим,
Муҳаббет гой кеўлимди жақсылаган.
.10
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Кеўилимди тур, жаным аршып ҳәр күн,
Отымды мен келмейди таўсып алғым.
'Үмитинен шыға алмай досларымныи,
Душпанлығын жеце алмай қарсылардыц.
♦

«

*

Ақ бантик таққан бир сулыў,
Алдымнан гейде өтеди.
Ойнатып қара көзлерин,
„Аға“ деп маған кетеди.
Сол қыздын маған сонысы,
Турады ишлей унамай.
Саламан көздин қыйыгын,
Суқланып қараў гунадай.
Жнгирмадағы жигитлер,
Шаншылып көзи тебендей,
Тәкаббир мағап қарайды,
„Сенин не тенин“ дегендей.
Жүзимди менин олар да
Гөнелеў көрип турады.
Отыздан өтсем деп пе едим,
Кеўилим қурғыр сынады.
Патшалық екен онсегиз,
Мынаўын оннан көн бөлек.
Күйгелек болып барамыз,
Көринген қызға өкпелеп.
Елиўге келген адамлар,
Хеш бирин сонын ойланбай,
Жыйырып қояр манлайын,
Шиймақпал тутып қойғандай...
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АХ, СОЛ КЫЗ!

Исенбеймен ерлер қатал дегенге,
Өйткени көргенмен қыздыц қатальгн.
Онша сүўреткерлик жоқ өзи менде,
Айтып бере алмайман ҳәр бир деталы
Оныи тулғасында бар еди жылыу,
Алдында ақылым тубалар еди.
Сонша гөззаллыққа ийе бул сулыў,
Қатал болмағанда не болар еди?!.
Қап-қара көзлерин онын көргенде,
Ойладым жулдызлы аспан шығар деп
Сонша сөзлериме шыдам бергенде,
Ойладым жүреги тастан шығар деп.
Оида көз бар еди жалындырғаидай,
Аппақ мойынлары қустай мысалы.
Көргенди ақылдап жанылдырғапдай,
Бар едн ол қыздыц отлы қушағы.
Аппақ балтырларын бир жалацашлап,
Доланған гезлерин көрсен еди сен.
Сүмбилдей шашларын арқаға таслап,
Таранған гезлерин көрсен еди сен!
Алғыс айтар един: жипек денеге,
Усындай жипекти тапқан адамға.
Қарғыс айтар един түтеп жәме де,
Сондай гөззаллықты жапқан адамға.
Рафаэль болсақ да турған үлбпреп,
Сол қыздын сүўретин салалмас едиқ.
Себеп отырғанда көзи мөлдиреп,
Сен бийтәреп болып қалалмас едиқ.
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Енди мүмкип емес сүўрет салыўым,
Ра (заэль емесимди жәҳан бн/юдм.
Артық еди Мадоинадан арыўым,
Өйткени бар едп опыц жүреги.
ШАЙЫРЛАР

(ҳғзил)
Шайырлардыц жүреги нэзик болзр,
Кеўилпне сәл тийсеч азып болар.
Адам ғой деп сыр айтсан оцашада,
Ол барлығын қағазға жазып болар.
Муцайтады, қуўантып күлднредн,
Көп сөйлейди, өйткени тил биледн.
Ашық болма, арыў қыз, шанырларга,
Оя өзинди өсекке плдпредп,
Бул дегенин тынымсыз кәсип болар,
Сәл унатса өлердей ашық болар,
Өжетленсе әкелип аяғыпа,
Жулдызлардыц барлығын шашып бол
Кешир гөззал, айтпакшы, жалынамыз:
Биз де күннпц нурыпа жылынамыз.
Бэрнмизге орталық бир аспан бар,
Бэрин саған сыйласа неғыламыз?
Ол өшиксе барлығын ете алады.
Айдыц да аржағына өте алады.
Ойлана гөр, қарағым, бул тезликти,
Ь.айсы бенде қуўалап жете алады?
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Аиық сүйсе азабын арқаласын,
Беккем онық жүреги —балталасын!
Бир сүйдир де изиннеп жүргизе бер,
Бирақ шәрти: қумары тарқамасын1

илҳәм
Қүднрет күши жолыкты маған,
Кудайман ҳәзир кишкене.
Қыймай да турман ўақтымды,
Пухараларға түспеге.
Түсиндире алмай атырман,
Кеўилимди сол аппақ.
Геўдемде мениц батырдыц,
Ерлигн тур ғой қонақлап.
Үстипде мыиа қосықтын,
Кеўилим кетти өсип те.
Пайғамбер келип турса да,
Отыра турсын еспкте.
Тиймецлер маған, досларым,
Сеники кейии нақ төрнм.
Алып ем қолға Пушкннннн,
Жазылмай қалғаи дәптерин.
БҮЛБИЛГЕ КЕСЕК АТПА

Неге оған кесек аттыц, қарагым,
Көэице не көринди?!.
Сонша буўып белинди,
Неге оған кесек аттыц, қарағым?!,,
Шарқ урып жүр әне пақыр бийикте
Жубатыў ушын жүрегии.
11

www.ziyouz.com kutubxonasi

Неге оған кесек аттыц, қарағым,.
Қай адамиық улы едиц?
Орынсыз берген азаптым
Жазылар ма жарасы?!.
Оқ атады бүлбилге,
Қай жақсыныц баласы?
Кесек агпа, қарағым,
Өзицнеп бийик ушқапга.
Кесек атпа.карағым,
Сайрайтугып қусларга!
С ТУДЕНГКА

Сагыпып меи тоғайлыц наз қушлғын,
Келип едим бул жерге жазға салым.
Қызлар кердпм ақтарғлп ақ китапты,
Ақ кепшнкке қаўсырып үәз кушағын.
Сақланғандай көзлердиц кыйыгынан,
Күлер әстен жымынып мыйығынан,
Кеп гүл отыр, тоғайда бир кыз отыр,
Қара шашы тегплпп ыйығынан.
Сол ғой излеп көзлерим қызған адам,
Көз астымпап сүзплип жүз қараған.
Сол гөззалдыц қадалған кирпигин де,
Алдындағы кнтаптан қызғанаман.
Ол бирақ та басканы анламайды,
Ол китаптан басқаға пац қарайды.
Жек көрсе ол жек көрип шыны менен,
Шын сүйеди сүйсе де, алдамайды.
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Оған таныс кец аспан, жазык дала,
Ойлары да өмирдей озық, дана.
Ҳәзир онын жүрегин ийелерсец,
Унағандай бир китап жазып ғана..*

*

*

Бәлмеце кеште мен жағып кеткен сол жулдыз,
Жарқырап жүрсин геўдечде.
Әрмандай мени көреди ғой деп сол бир қыз,
Қайтайып ҳәр ўақ келгенде...
Бир күлнп қойсац шад жүремен күнде мен,
Түсирмен ҳәр ўақ ецсени.
Майданға кирсе жарқ ете қалсын күн менен,
Шанырдыц полат семсерн.
Өмирим мепиц уксайды гейде тасқынға,
Ғәзепке минсем патыраг.
На ''загай болып гүркиреп купнпц астында,
Кетемен шарт-шурт шатынап.
Бөлмеце кеште мен жағып кеткеп сол жулдыз,
Жарқырап жүрспп геўдецде.
Әрмапдай мени көреди гой деп сол бир қыз,
Қайтайыи ҳәр ўақ келгенде.
ой

Мен бирден-ақ кеўиллерди аўдардым,
Өжет едим бир басып,бир қуладым.
Күле гойсам дирилдетип таўларды,
Терецинен тартып алдым булағын.
О, сүйиклим, түсин мени бирақ та,
Адам жанын уғыў керек кецирек.
16
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Қолдан келсе жубатып жүр, жылатпа,
Мен жыласам,.. жиберемен еқиреп.
*

*

*

Геўдене жағып жалынды,
Шайырлар жүрмес урансыз.
Соншалық бийик жапыцды,
Пәслетип кетер бир арсыз.
Шайырдан өткен полат жоқ,
Мунайса қалмас езилмей.
Колыцпан келсе капаг боп,
Көтерип әкет сезилмей.
** *
(Ссргей Ес ■ наннен)

Саррапшыдан сорадым бнрде,
Пулларымды майдалап оған.
Гөззал Лала сөйлеген тплде,
,Сүйдпмв деўди үйретшп маган.
Оннан сонғы күнниц бмринде,
Сол кнснге келдпм қайтадан.
Лалаға мен парсы тнлинде,
яБир өптир" деп қалай айтаман?
Насазлықты жасырып ишке,
Сол саррапқа жөнедпм тағы:
„Гоззал қызға парсы тнлпнде,
Менлик бол, деп қалай айтады?"
Ал ол болса жуўапқа келди,
Айтылмайды ышқы сөзлери.
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Сүйип үнсиз аҳ шеккенлердиц,
Якут янлы жанар көзлери.
Ҳәм атамас посанын атын,
Сөз жок ҳәтте турарлық оған.
Ғумшаларын топлап ерипге,
Гүл ҳәм үнсиз сүйдирер саған.
Саған кепил болмайды ышкы,
Шадлық я ол қайғыға жоллар.
Менлик деп тек айтыўға ҳақлы,
Жүзден перде көтерген қоллар!
*

*

*

Жанымды бүгин толтырып кеттин сезимге,
Шайырға онысыз бар ма сән.
Жақсы бир қосық жазатуғын гезимде,
Пәс боламан-аў жулдызга қарап алмасам.
Куўанып жүрсем метеорлардай зуўлайман,
Аспаннан мынаў атылған.
т
Айықсам деп сен салып кеткен мудлы ойдан^.
Жулдызға қарап атырман.
ИСПАН ХАЛЫҚ ЭПИГРАММАСЫ

Сен сулыўсан ҳақыйқат бупым,
Ҳәм де байсан.ҳеш алдамайман.
Ҳәм де пәксен оллаҳи шыным,
Бирақ сонын үстинде ойлан:
Дәлийил излеп, бақырып, гуўлеп,
Адамлардыц ғаўлатсан мийин,
Шырайлы деп, өзгеден бай деп,
Ҳәтте қыз деп... исениў қыйын.
18
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ЭКЕ КЕТТ11 ОИЯРДЕН...

Кец гүлзарлық еснкгиц жуўық алды,
Гамыры бар.Ал гүлдн суўық алды.
Әке кегтн өмирден мәцгнлнкке,
Ал бизлерге жецпстнц туўы қалды.
Жецпс келди, халықтыц қуты келди,
Муцаяды ким матам тутып енди.
Азаматлар өлген жоқ бостап-боска,
Бизге келген әжелди жутып өлди.
ҚОСЫК
{Яры.и ҳззил)

Басқа жигит өтсе ийннне қол салып,
Қурдас қызға қарайсац сен қурсанып.
Жаслыгыца күйинесец ишицнен,
Өйткенн сен сезимталсац соншалық.
Көп нәрселер кеўилицнен кетпейди,
Сол бир сулыў сени әрман етпейди.
Шын берилип сүйер еди-аў ол сени,
Жырыц да оныц жүрегине жетпейди.
Жанарыцда жас турады мөлтилдеп,
Өширейин б\7л қайғыныц өртин деп,
Кәлем алып, қағазыца үцнлип,
Столыцда отырасац сол түн көп.
Бирақ жыр да ацсат емес билгецге,
Косық—қосық бола қоймас бир демде,
Сол гөззалыц кемпир болып калыпты,
Сен жыр жазып унайман деп жүргенде,|
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АЛДАЎ

Бәҳәрдин сол биринши апрели...
Сол бир достьщ маған дым ҳәким еди.
—Қуўана бер,—деди ол,— сөйлесиўге,
Сен сүйген қыз шақырып атыр еди!...
Бахыт күлип қарамас маған ондай,
Ксўил кирим аршылды гүна қалмай.
Аоыллаға жуўырдым қуўанғаннан,
Досларыма жуўырдым шыдай алмай
Байрам сөйтип —байрамньщ аты Қалбай,
Тур дос болсац төсекте жатып алмай.
Хәр таныстьщ есиги бир қағылды,
Бир қағылды Нөкисте қапы қалмай.
Асығыўда өткиздим узын күпди,
Қырдан терип әкелдим қызыл гүлди.
Сүйип қойдым ийис суў, моншағымды,
Түйип қойдым саўғаға жүзигимди...
Ал сонғы күн—бул мени өртеген күн,
иМирәт еткен“ жериқе ерте келдим.
Сөйлесиўге адам жоқ жолыққандай,
Зорға турдым аяқта талып қалмай,
Неге келдим бул жерге, неге асықтым,
Неге турдым төсектен өлип қалыай?!.
Эҳ, бул ышқы!..
Қуўдырған ҳәр сағымды,
Усылайша өткиздим қанша күнди,
Мен мунайып отырған тал түбине,
Шашнд—шашып тасладым моншағымды,.*
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БОЛМАҒАЙ

Нийети пасык адамнын,
Мурнында самал болмағай.
Тек өзин сүйген жаманныи,
Қолында ҳамал болмағай.
Өз атын ҳәр ким қамшылар,
Топлымлы жерде шан шығар,
Сондайда мөлдир тамшылар,
Көзимнен тамар болмағай.
Елдин бир ҳадал улы едпм,
Жердин бир нәзик гүли едим,
Ҳәммени сүйген жүрегим,
Досларға қамал болмағай.
Сүймесен, кеўлим, ғәзеплен,
Тымсырық болмай ашык бол.
Жолларға қара ғаз өткен,
Әкетер қашық, қашыққа ол.
Кус жолы жатар шалғайда,
Жулдызға жетер жол қайда,
Мақсетим бийик болғай да,
Сәл-пәлге кеўлим толмағай.
КЕН.ИСЛИК!

Қол жетпеген тынлар көп бизде,
Ашылыўға тийис жанадан.
Қол жетпеген шынлар көп бизде,
Бәри сонық алдында, АДАМ!
Болыў неден жақсы я жаман,
Неге кеоек алыс-шалыспа?
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Болса дағы канша гидиман,
Бул кеқ дала сыймас карыска.
Миллион бала туўылса бүгин,
Барлығы өз несибин татар.
Кен дала бул—қайыспайтуғын,
Мын арғымақ шапса да қатар.
Бәримизди асырайды Жер,
Егер тиймей жүрмесе пайдан.
Мын Алпамыс шықса дәстаннан,
Тнресиўге жетер бул майдан!
Қандай көркем менин бағларым,
Кандай жақсы максет-муратым,
Қапдай бийик мениц таўларым,
Жететуғын мениц канатым!
Оҳ, таўларым қандай көп менин,
Күнлер сайын оған өрлеймен.
Сен де аласан колыц жеткенин,
Тар болмаса егер де пейлнн.
Усылайша досты күлдирип,
Женип журмен күнде жаўымды.
Ким алады қолымнаи жулып,
Менин бийик мын саи таўымды?!.
Уатанымда канша шын болса,
Алшан-алшан басып шығаман.
Ўатанымда қаиша тын болса,
Барлығын да ашып шығаман! —
Арғымағым желсе де жыллап,
Таўсылмайды мениц жазығым.
Рахмет саған, партиям—
Пәк жулдызым—-Темирқазығым!
22

www.ziyouz.com kutubxonasi

КӨК ЭКРАНҒА КАШАН ШЫҒАСАҚ?
(Валентина Толкуновага)

Көк зхранға қашан шығасац,
Айтып сүйген қосықларымды?
Тебирендирип жүрек тарымды,
Көк экранға қашан шығасан?
Қосығында шәпәәт.мийрнм,
Бәри де ез сезимим, туйғым,
Кетеринде келмейди қыйғым,
Көк экрапға қашан шығасан?
Көзин сүзер
Тас көтерип
Алға түссин
Көк экранға

не бир палўанлар,
бәйги алғанлар,
артта қалғанлар,
кашан шығасан?

Дана болып кетсин наданлар,
Жақсы болып кетсин жаманла^.,
Мәжнүн болып өтсин адамлар,
Кек экранға қашян шығасан?
Ажырасқанлар сүйсин қайтадан,
Үйдегилер шықсын сай таман,
Үепсиз илҳәмимди жойтаман,
Кок экранға қашан шығасан?
Баўыр болыи кетсин танысын,
'Гамыр болып кетснн алысын,
Журтты бийлеп нәзик даўысыц,
Көк экранға қашан шығасац?
Атлап елдин шегарасынан,
Бахытынныц пағанасынан,
, 23
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Ана—Жер ҳәм ел арасынан,
Көк экранға қашан шығасан?
Қолыц толғай гүл дегенлерге,
Шешек атқай тил дегенлер де.
Көз етейин билмегенлерге,
Көк экранға кашан шығасац?
Шадлыққа бир кенелгим келер,
ААуҳаббетке бөленгим келер,
Сени нзлей жөнелгим келер,
Көк экранға қашан шығасан?
Шпйрин болып кетсин қосықлар,
Жақын болып кетсин қашықлар,
Күтер сени мыц-мыц ашықлар,
Көк экранға кашан шығасац?
АРНАЎ
(Тилеўберген. Жуиамуратовқа)

Мепиц мына өмирден көп тилегим,
Жаксы адамлар са^ болса деп тиледим.
Әкем пахыр өзиниц миннетинен,
Бес жасымда қутылып кетти меннц.
Солай кетти ол қалдырып баласын да,
Мына өмирде көп жыллар таласыуға.
Ол өлгенде жүриппен жүзим урлап,
Косық айтып баллардыц арасында.
Қалай меннен қайғы-муц жырақ дейин,
Көкиректеги шынарым қулап кейин,
Күлип жүрген баллардыц арасын-ан,
Талай қайтгым үй бгтке, жылап кейин...
24
www.ziyouz.com kutubxonasi

Қыйын екен еииўи ақыл-есгин,
Тиймес едн шад жүрсем батып ҳешким,
Кеширинлер.адамлар, тәсирленсем,
Мен солайша сезимге жақын өстим.
Бийик ойлар, кеўлимнин кусы бол сен,
Талай жүрдим өмирде түсип енеем.
Әкем келер бәрҳәма қыялыма,
Мацлайымнан сыйпаған киси көрсем.
ЖАЎЫП АТЫР АППАҚ ҚАР...

Қара жердин бетине,
Жаўып атыр аппақ қар.
Ана-Жердин бетине,
Жаўып атыр аппақ қар.
Ағарсын деп бул дүнья,
Қуўансын деп ул-қызлар,
Жаўып атыр аспаннан,
Аппақ-аппақ жулдызлар.
Аппақ жердин төсинде,
Адымлайсан жасқана.
Мынаў аппақ әлемди,
Көзин қыймай баспаға.
Аппақ қары болмаса,
Ақ атамыз гезер ме?
Суўығына көнбеген,
Ыссысына төзер ме?!
Жана жылда жақсы өтсин,
Салтанатлы кешлерин.
Аман болсын ақ аяз,
Жанып турсын печьлерин...
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ТУЎҒАН ЖЕРГЕ

Өзицнен алыста болсам,
Сағынып қайта келемен.
Атыцды айта беремен,
Атынды айта беремен.
О, мениц туўған жерим,
Жәҳәнниц жапырағы!
Бабам әль Берунийдиц,
Туўылған топырағы!
Бир қатар қосық жазсам,
Өзице жетсе деймен.
Атағым ҳәр үйице,
Таралып кетсе деймен.
Әссәлам, бәрице де,
Шоқ таллар. пақша тамлар!
Зерипбайдан қалған туяқпан,
Оссалам, ақсақаллар!
Кой бағып жүргенимди,
Жасымда көрип едиц.
Есиркеп жетим ғой деп,
Бнр кәмпийг берип едиц.
Рахмет сөзлерице,
Рахмет өзлерице,
Адам боп түссем деймен,
Сизлердиц көзлерице.
ИЙТКЕ ДЕ БИР ҚОСЫК

Сол баяғы Адам-Атадан берли,
Бәрҳама биреўге ерип жүрипсец.
Мыц жыллап...көзицде тутқан адамныц
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Аўысқан затына көпип жүрипсед.
Бөрибасарым менин,
Алацғасарым менин!
Сәл-пәл ғайзағандай бирнәрсе ушын,
Хәтте ийенди де сатып келесен.
Азғана жуўынды берген биреўдин,
Есигинде бир ай жатып келесед.
Бөрибасарым менин,
Аланғасарым мениц!
Сол баяғы әййем заманнан берли,
Еле исенесен өз ығбалына.
Усыннан тапсам деп өз талайымды,
Кулп болып жүресен дүнья —малына.
Сол баяғы әййем заманнан берли,
Талай адамларға ергенсен, занғар,
Талай азаматка үргенсеч, занғар,
Өйткени ийтсен ғой, ақыры,
Ийтке не зан бар?!.
Сенин кирмейтуғын жерин жоқ,
Сенин билмейтуғын жерин жоқ,
Мына ақ әлемде барсан, ақыры,
Саў бол, Бөрибасар.саған өлим жоқ!
*

*

Жүр кегелик халықтын арасына,
Кайта туўған Елликтин даласына.
Өрмелейик қумлардын бийигине,
Жем берейик куслардын баласына.
Ыссыға да, суўыққа қарамай-ақ,
•Ойы пүтин, жаны жас баладай-ақ,
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Омыраўды кен ашып самальша,
Жуўырайық қум кещип жалац аяқ.
Ел арасы—ырысы күт аралық,
Жипгек сабақ жыйпайық шыт оранып,
Ерте турып азанда қой бағайық,
Отырайық түсинде тикен алыи.
Ел исине қумбыл боп жумалайық,
Тыным көрмей пахтасын суўғарайық.
Ақ теректин астында тамақ ишип,
Ақ билекти жумысқа сыбанайық!
Симирейик аўылдыц пәк самалын,
Аралайық дәўирдиц бақша, бағын,
Аққуўларып үркитип Ақшакөлдиц,
Дүркиретип қуўайық ақ шабағын.
Шацларына кийейик қызыл етик,
Шаш, сақалды қояйық узын етип,
Дрқамыздан қара тер тамшыласын,
Шағырайған қуяшгыц қызыўы өтип.
Сәлем, Еллик! Өз жерим ойнап өскен,
Бир күн қонсам шықпайсац айлап естен,
Табанымды күйдирген буйра қумлар,
Мен билмеймен бул күнде қайда көшкен?!.
Пурсат күтип жүремен барыў ушын,
Қайта тутап өзицнеи жаныў ушын,
Муҳаббегим питпейди саған деген,
Саған деген питпейди сағынышым.
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РОМАНС

Сөндириўди ойлама,
СрнбеЙтуғын жалынды.
Кёндириўди ойлама,
Көнбейтуғын жанынды.
Өз бетинше мунайған,
Кыйын болар бәрибир.
Ен болмаса кеўлине,
Түйин болар бәрибир.
Жасырасац несине,
Жүрегицди езилген.
Умытыўдыц аўырын,
Көрип турман көзицнен.
Сениц көзиц қыймаса,
Хвшласайын өзим-ақ.
Өцашада мунайып,
Өгырайық азырақ.
САҒЫНЫШ

Сениц
Әрман
Мына
Ийгиц

бийик жаныцды уғатуғын шығарман,
еткен жериме шығатуғын шығарман,
жалпақ әлемнен пәс тутсам да өзимди,
келсе мәцгилик ийилместей шынарман.

Әкем өлди күйиниш әкелген жоқ бул аса,
Мен қулаймаи мына күн гүмбезнпен куласа.
Қапа болсам егер де айып етпе, жаксы дос,
Айтшы, кимпиц аўызы қыйсаймайды жыласа?!.
Меи де адамман, қайғырып, егилетуғын шығарман,
Мен төгилсем тециз боп төгилетуғын шығарман.
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Туўылып ем мен мына қарақалпақ жеринде,
Ким биледи сол жерде көмилетуғын шығарман.
Алыс кегтим аўылдап, жүрднм алыс
Зар да болдым аз-азлап келетуғын
Досларымды сағындым талай жеген
Тост көтерип басқәлар қосық айтып

жақларда,
хатларға,
мушын мен,
атканда.

Суўлы жерде жүргеиде шөллеримди сағындым,
Шөлистанға шықканда көллеримдн сағындым,
Бәрнн таслап, нзледнм жарыласатуғын биреўли,
Бул өмирден дос па деп келгепимдн сағындым.
Қаратаўды, аўылдын дузларып да сағындым,
Туўған жердин гүл түўе муз-қарын да сагындым,
Алыстамап арыў қыз, ашыўлансап кәйтейнп,
Аўылымнын кап-қара қызларыида сағындым.
Бирге жүрген аўылдып жигнтлорин сағындым,
Жерге түскеп пахтаныц шигптлерпп сағыпаым,
Жалықтырған атамнып үгптлерин сагындым,
Әрман еткеп апамнын үмнтлерпн сргыпдым.
Балаларды сағындым жүретугып шапқылап,
Кулыншағын сағыпдым, сүрипбегей ат қулап!
Қайда барсан сүмецлеп шығатуғын алдынпан,
Аўылымпыц ийтлернп сағынғаным жоқ бпрақ.
КАНДЛЙ ЖАКСЬ!...

Кандай жақсы касымызда,
Телефоннын болгапы.
Кандай жақсы трубкапы,
Сулыў қыздып алғаны.
Сөз таба алмай сен де үнсиз,
Ол да үпсиз турады.
30
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Сымды бойлап жуўырады,
Кеў ил нмниц шу ўағ ы.
Уйықламайды тан агкапша,
Дилбар қосык тоқыйды.
Түнн менен жазғанларын,
Түни мепен оқыйды.
Айғып жүргеп қандай жақсы,.
Айтатуғын сөзицди!
Дирилдеген сезнмлери,
Ж у мды р ма нд ы көз имди...
Аздан кейин қыстыц тацы,
Аппақ болып атады.
Аппак болып ақ тесекте,
Дилбар уйқлап жатады.
*

*

Мен сении кеўлиц ушын,
Сүймедим кезлерицнен.
Бетицди бурма, жаным,
Шийриндей сөзлеримнен.
Қайсы бир айтқаныцды,
Билмеймеп тыцламадым.
Өппедим ериницнен,
Кеўлнцди былғамадым.
Кел, десеп жетип бардым,.
Кет, десец көринбедим.
Билмедим қаяқлардан,
Жолықты сорым мениц..
Өзицше ойланасац,
Өзицше өртенесец.
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Жадырап жүрер едпм,
Азырақ еркелесец.
Кызған де, қызғанайын,
Жэлыца жуз қарайын.
Қайсы бир гәилеримди,
Алдыцда қозғамайын?!.
Сөйлес де, сөйлесейпн,
Тиллес де, тиллесейин.
Сыйлайын бир өзице,
Қызғалдақ гүлге шейин.
Бүлдирме жүрегимди,
Қум қылма жпгеримдп,
Билмеймен жыларымды,
Бнлмеймен күлернмди.
Сағын де, сағынайын,
Бағын де, бағыпайып.
Көнбесец ҳешбирине,
Мен енди неғылайын?;.
ДИГИРМ АНШ Ы

(А. Т. Твардовскийден)

Кайсы жерде туўры келсе,
Қызлар сонда айтып жүр:
Дигирманшы не сөйлейдн,
Дигирманшы тәкаббир.
Бирге жүрсец сер салып бир,
Қасымдағы кпм демес.
Көпшиликти жақтырмайды,
Дигирманшы үндемес.
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Алжастырып бир есикке,
Кетсен егер иктерип.
Күлер тек те мыйығынан,
Ҳәзкллеспес сүйкенип.
.Қойып ке 1ти жакындағы,
Киш *пейил минезин.
Гаи үлкен бир министрдей,
Сезнп жүреди өзин.
Оидағы бул тәкоббирлик,
Жас болғанлықтан шығар.
Дигирманда машинаны,
Жалғыз баскарғаилыктан шығар.
Ушырасса кызлар қайда,
Усы әнгиме жүреди.
оирақ оған қосылмайды,
Сол кызлардын бнреўи.
‘)л турады бир қапталда,
.чуўанышын жасырып.
- (игирманшы ондай емес,
Ондай емес ҳасылы!..
Тәкәббнр деп, ашыўшақ ден,
Зарлығы да жалған ол.
Шынлығында бир сулыўға,
Ашық болып қалған ол.
ЯӘРНН БЕР МЛҒАН...

Бәрин бер маған, сүйиклим,
Бәрин бер маған, арыў кыз!
Өзгенин жанын жылытқан,
Күнге де бизлер зәриўмнз.
3—47
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Бәрин бер маған, сүйиклим,
Не болса бәрин жаныцда,
Суўға да бизлер зөриўмиз,
Злриўмиз гейде жалымга.
Уйқысызлыққа зәрпўмиз,
ЗәриЎмиз гейде дастыққа,
Дослыққа бизлер зәрнўмнз,
Зәриўмиз гейде каслыққа.
Муцайып гейде аламыз,
Билдирмей бизлер басқаға.
Гүлге де бпзлер зәриўмиз,
Зәриўмиз таўға, таска да.
Бәрпп бер маган, сүйиклим,
Қолында бардыц бәрии бер
Бонжетген қыздыц сезнмчп
Азамат ердиц арып бер.
Өмпрде гейде қуўапып,
Өмпрде гейде жыларман.
Кумармап айралыкқа да,
Косылыўға да кумарман.
Тербетиў ушып жаиымды,
Кетсец де мейл*и жылатып.
Ақыры бнр күн аяп сен,
Аларсац бәлкнм жубатын.
Өртенип күйип-жанамыз,
Өзгенин жүрек шоғы деп.
Ышқыға бизлер зәриўмиз,
Басқадан бәлким көбирек.
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Жер басып жүрген бендешщ,
Өзим деп бәрпн уғамыз.
От алыў ушын басқалар,
Өртенип жамып шығамыз.
ПТЫЗ ЖАС

Мағап бахыт қарады қайдан күлнп,
Кстти бир кыз отызда ойландырып.
Суў ығызып әкеттн қапығымды,
Бнр пйприм басымды айлаилырып.
Жырларымды қайтадап кестелетти,
Сезимимшщ масағып дәстелеттп,
Кеўнлимди бкр сезпм дпрплдетнп,
Жүрегимди астаи да кестен егти.
Аймалағым кен кеттн, еркелегим:
Бундай ўақта ақылым келте менпц.
Қайгар мениц бетимди, қайтармасац,
Мынаў отқа түспп мен өртенемен.
Бир тилсим бар көзпцннц қарасымда,
Өмиримди қынсам да сол ҳасылға,
Жигирмадағы жасларға өзиц ушын.
Мениц күшим жете ме таласыўға?!.
Қыз унатты. Уматса неси кетти?
Өмир оған кейинлеў несип етти.
Отыз жаста ойлаиған бизге қыйын,
Басымыздан көп нәрсе кешип өтти.
АЎЫЛЫМНЫН, АДАМЛАРЫ

Ҳарма, бизиц аўылдыц адамлары,
яАқ алтын“ ныц зәбердес маманлары!
Алтын қоллы азамат бнзлер дейип,
Қолын былғап турғандай маған бәри.
85
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Ҳарма, ата, сақалы селдиреген,
Ҳарма, қызлар, тулымы желбиреген.
Алтын емес, пахтаныц ҳәр ханасы —
Қа.ра мийнет екенин мен билемен.
Жаным мениц жасқанар жалғаннап сол:
Бир тынбайсыз шигитти салғаннан соц.
Ҳәмме сөйлер дийханды көтермелеп,
Мийнети де ылайық болғаннан соц.
Қыста жумыс төгиннен басланады,
Жацбыр жаўса көзиинен жас тамады.
Жазы менен далада күиге күйреп,
Гүзде ашылар дийханныц кас-қабағы.
Ақ алтынды көргендей аршадағы,
Гүзде соған ҳәрким-ақ тамсанады.
Нәтийжесин көрип ез мийнегипиц,
Дийханымныц шығады шаршағаны.
Қурғақ сөзге адам жоқ еретуғын,
Мийнетиц бар ҳәр жылы көретугын.
Снз атыздыц жанықас Прометепи,
Өзгелерге от урлап беретуғын.
ТОҚТА,

достым

(Бийсвнбай Сэрсенбасвқа)

Кец далада бир үлкен қала көрдим,
Бул қалада бир қара бала көрдим,
Машинасын зуўлатып өтип кеттн,
Мен артында күлимлеп қала бердим,
Қара бала... Бурыннан таныс еди,
Сағынды ғой достыцныц жаны сени.
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Жас болсақ га ол гезде биз өзимиз,
Әрмаиымыз әдеўир алыс еди.
Сүйиўши един сен онда бес алыўды,
Билмеўши едии гиржийнп, касарыўды,
Көрсеидағы меннеп не жаманлықгы,
Бериўши едиц шығарып есабымды.
Билмеўши едик онда биз жасырыўды.
Билмеўши едик жағынып, бас урыўды.
Колжазбамнан сен оқып жүриўши едиц,
Кәриймаға арнаған қосығымды.
Ол қыз қайда, балалық күпим қайда,
Косық еле көнликпей жүр ыцғайға.
Тоқтатпасаи усыннан танып турып,
Жапырағым даўылға жулынбай ма?
Тоқта, достым, қасыма кел айланып,
Болдын бунша пәрийшан нени ойланып.
Аўылымда# көрмедим ысық аўыл,
Сеницдей дос таппадым ел айланып.
АППАҚ ХАТ

I
Мектепте бирге окыған,
Кишкентай бир қыз бар еди.
Тазалық еди класста.
Сол гезде онын ҳәмели.
Кәрийма көйлек кийгенде,
Турыўшы еди жарасып.
Жақынлаў соған болсақ деп,
Ҳәммемиз жүрдик таласып.
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Кәрийма егер сөйлесе,
Жумылып ҳәмме тыцлацы.
Кәрийма егер кой десе,
Өжетлик ҳешким қылмады.
Усы бир қызды ойласам,
Созғандай едим қол көкке.
Көзике түссем деп оныц,
Көп нәрсе жаздым әлбетте...
Ишимде
Билмеди
Алынбай
Тергеди

еди әрманым,
мени Кәрийма.
келсе тырнағым,
мени Кәрийма.

Турыўшы едим асығып,
Онсегиз жаска кирсем деп.
Барыўшы едим мектепке,
Тек ғана соны көрсем ден.
Үйимиз жаман кос еди,
Көлик те онда басҳа еди.
Сол кыздыц минген ешеги,
Ақсак та болса жақсы еди.
Ақ тастап еди дәўети,
Сумкасы да оныц унады.
Бир дәптер бере туршы деп,
Меннен де гейде сорады.
Ҳәммеден озгхан Кәрийма,
Қыз еди сондай қудирет.
Тапсырып маған муғаллим,
Үйине бардым бир рет.
38
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'Жүрнўши ем көзге иликбей,
Нсиктеи бкрден төрге өттим.
Класском едим класста,
Баскалар қалып, мен кеттим.
Қызбаўшы едим ҳәмелге,
Хызметим сонда бнр өтти.
Көзимниц алды булдырап,
Жүрегим қатты дир етти.
Сол қызға жүрген таласып,
Достымды сонда аядым.
Тағады мағап ким гүна,
Бағынбай қойса аяғым?!.
П
Хат жаздым оған бир күни,
Бир бетшц ишин шатпаклап.
Көйлегимди апам жуўғанда,
Кзилнп кетти аппақ хат.
Билмеймен ҳәзир не дедим,
Сол курттай хаттыц ишинде.
Әйтеўир курттай сол кызды,
1Сөп көрип жүрдим түсимде...

Мектептен үйге қайтарда,
Сарсылып ойға таламан.
Кнйимим жамам екенин,
Абайлап, сезип, қаламан.
„Алпамыс11 жазсам,—деймен мен,
Жарыйман бнрден ақшаға.
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Ишинен жаман кара үйдиц,
Шыккан ғой талай жаксы аға.
Жүрген ғой талай жаксы адам,
Ишинде жыртық шалбардыц.
Куўанар деймен Кәрийма,
Үйимди тиклеп алған күн.
Аўзыма қолым жетсе бир,
Қояр ем қойды бакқанды.
Күлимлеп қарсы алар ем,
Ағарып турған ақ танды.
Елемей жүрген үйлерге,
Еркин бмр басып кирер ем.
Жетимлик барын умытып,
Жарқылдап мен де жүрер ем.
Галстук тағып мойныма,
Ырғытып шықсам „Волга“ ны,
Орынланар еди-аў сонда бнр,
Кеўлимниц жақсы әрманы...
IV
Оқыўдан келсем анамнын,
Турады тайын шал-абы.
Ол мениц қойға кетерде,
Кисемди қарап қалады.
Қыйнайды сөйтип ол дағы,
Қыйнайды қойлар коп мени.
Китапқа сүцғип, қозысын,
Жойылттым талай өйткени.
Алдаймап гейде оны да,
Анамды гейде алдаймаи,
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Мен оны сезнп қояр деп.
Кисеме китап салмайман.
Айтпайман оған оны да,
Билдире ғойсам тергейди.
Пальтомныц турған жыртылып,
Астары барын көрмейди...
Қарацғы кашан түсер деп,
Қайғыда күним өтеди.
Елерип гейде ешкилер,
Егинге түсип кетеди.
Деиемди соида көгертип,
Саўғамды апам береди.
Сол гезде туўған үйимнеи,
Безип бир кетким келеди.
Қосыққа қосып сол гезде, ..
Көркиқди айттым мен сеннц.
'Гүсинип мени Кәрийма,
Унатып қалса деўши едим.
Сол күни жыцғыл кораға,
Тығып ем бәрин шатпақлап.
Балалық күнниц белгиси—
Жойтылып кетти аппақ хат.
Есимиз енген гезде де,
Өзицди қайта қозғадым.
Ўақытлы баспа сөзге де,
Жарамай калды жазғаным.
Жырымнын „гейбир буўыны,
Артықлаў болып кетипти.*
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Басым.нан мениц өткенлер,
Басыиан көптин өтиптн.
Бизден де кешти дегенге,
Бирақ та өзим көнбедим.
Бахытым едиц өиткени,
Әрманым едиц сен мениц!
V
Оқыўдан бир күн қайтқанда,
Еситтим сени кетти деп,
Туцғыш рет муцайдым,
Сонда жерди тепкилеп.
Өмиримде ец дәслеп,
Жырладым кеўилимниц қабарганыи.
Балалығым бирге кеттн,
Бирге кетти өзин.де бар әрманым.
Қайдасан ҳәзир, арыўым,
Бәри өтирик, ден мени
ерткп кете ғой алдап.
Барайын қайда жүр десец де жаяўлап
Алданып та көрейин,
байлығым болса әкете ғой бпрге сен
Көзимди жумып ерейнп,
жер шетпне жүр десец.
Алда мени, арыўы.м,
Баратыр емпр зымырап.
Жетегице ерейпн мениц шынлыққа
көзлерим жетнп турып-ақ.
Азап екеп өзнцскз,
Бир ауырлык жүреғимди қыйнайды.
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Мынаў аппа;< заманымнын шадлығы,
Ҳәзир мениц көкирегнме сыймайды.
Жаслар тамды кәзимнеп
Өкиништиц уўы жатыр денемде.
Исенбеймен өзиндя
Мени таслап басқа жаққа
кетип калды дегенге.
Бүгии жазып отырған,
Қағазыма түсип атыр қара дақ.
Бүгин тағы ақ түсти,
Щашларымды аралап.
Капталымда қызлар көп,
Көзлеринде бахыт нуры ойнайды.
Олар мени көргенде,
Бахытлы деп ойлайды.
Қосықларын оқытып,
Алады олар баҳасын.
л\убатады мезгилсиз,
Ижлм енген ағасын.
Ж а н-ж ағ ымд ы тол тырып,
Ортаға алып отырады бир кетпей.
Оақлағысы келеди,
Менич аппақ хатларымды кирлетпей.
Аппақ қарындасларым,
Отырады қара көзи мөлдиреп.
Ойламайды усы қурттай ағада,
Бир муҳаббат болды деп.
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ТЕЛЕФОНЫМ ЛАЛ БОЛЫП ҚАЛДЫ.«

Жигит еднм кеше қудпырған,
Әлип қәддим дал болып қалды.
Бүгин неге мүйеште турған,
Телефоным лал болып қалды.
Есигимди қақпады дилбар,
Көкирегим сондай қаранғы.
Жүрегимди тербегкеи қоллар,
Алып кетип қалды шырамды.
Алып кетти барлығын қайтьгп,
Ислейтуғын ислер көп еди.
Жақын ўақта мен көретуғын,
Жарқып -жаркын түслер көп оди.
Журегимиен сорғалап турған,
Көрмеснн деп жараларымды.
Тац шағында үйнме келген,
Киргизбеднм жораларымдьг.
Суйген ярым—сүйенген таўым,
Бийпарўалық етти жаныма.
Гақылдата бермен еснкти,
Зар емеспеп аяғанына.
Өйтип-бүйтип бәрибир мени,
Бәрициз де алдап кетесиз.
Ғалаўытсыз дирилдеп турган,
Өмиримди былғап кетесиз.
Жақынлардыч опасызлығьсн,
Көтермейдн менин жүрегим.
Мен адамман—актёр емеспеи.
Ойнап жүрген инсан ролин.
44
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Қайылдурман ҳәттеки, өмир,
Ийтлерице талатқаныца.
Бирақ ҳеш те қайыл емеспеп,
Жүрегимди қанатканына.
Пал усынып шийрин кесадач,
Зәҳәринди коса бересен.
Алдайтуғын болсан, ақыры,
Неге шийрин поса бересен.
Өтириктен
Өтириктен
Еки аяқлы
Өзгени де

сөйлеме ҳасла,
қалады кеўил.
табылса саған,
өлтирмес өмир.

Телефонды таўласан болды,
Билдирмейди алыс-жақынды.
Тилден зәҳәр тамып турса да,
Жеткереди айтар гәпинди.
* Л •»
Мен бүгин жырламадым,
Бүлинди қосықларьш.
>Канымды тырналадьщ,
Билинди ашытқаньщ.
Тынымсыз жүрегимди,
Неликтен дирилдеттиц.
Кешигип келдиц дағы,
Ўактынан бурын кеттиц.
Қойдыц да дыцғырлатыл,
Шертпедиц тарларымды.
Қулаққа шалдырдыц да,
Курыттыц дәрманымды.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Кеўлиме жақпағанды,
Қалайша мақуллаймап.
'Гартсамда сазайымды,
Мунайып отырмаймаи.
Ер адам қайысқанда,
Көзлерин жасламайды,
Жақсы ийт өлимтнгкп,
Жақынға тасламайды.
БӘНДИРГИДЕ
(Михаил Нсаковскийден)

Лшық-жарқын бәҳәр едн,
Лспан ашық, күн күлгсн
Шофер жигит барар айдап,
Начальнигнн ммилирген.
Бирден турғап бәнднргиде,
Киятырғаи жол үсти,
Керди шофёр жас бнр қкзды,
Тынды мотордыц сести.
Антты шофёр гүрсинди де:
—Жол бағдарын байқайын.
Билмейтуғын жер болған соц,
Бағдар сорап қайтайын.
Машинадан түсти де ол,
Атлап өтти салмадан:
Сорап билди... қыздан бәрин
Туўылғапнан бермаған.
Ал қыз болса айтты оған,
Бой жеткепии өзиниц.
46
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Бой жеткепин өзиниц ҳәм
Дирилдеген сезимин.
Гүррицлесип турды бираз,
Екеўи де шадыман.
Ал шофёрдыц шығып кеттп,
Начальннги ядынан...
Кантып келсе машинада
Баслық бурқып кайпап тур.
—Сопша иркгнц,—дейди,—-ме1ш
Жол үстинде байлап қур.
—Айып лыма н,—де ди жиг >Iт, —
Алмацыз тек кеўилге.
Токсан жолдыц дәрбентннде
Жолды табыў жецил ме?!.
М АН ЛД -Ш ҮЙЯЕ...

Не кеп—майда зат көп бүгии турмыста,
Ўацтыцды алады майда нәрселер.
Сол ушын адамлар тараи тум-тусқа,
Қацырап калады гепде кецселер.
Еки аўыз есекке барған қатыипыц,
Сөзин жыйнай берсец қырман болады.
Екеў арадағы майда гәл пеиен,
Гейде уллылар ҳәм қурбан болади.
Деймиз шайыр өлсе: „Қандай ири еди,
Өтти идеялар ышқында жасап.
Майдалар қасында жанып жүреги,
Ири нәрселерге жыйнады масақ!..“
Адамлар, нелнктен майдамыз бунша,
Мени де қыйнтйды майдалыгыцыз.
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Қолемди қалтырап қолға атамыз.
Қәнеьей қосыққа шайдалығыныз?!.
*

*

*

Жарты уйкымды саған бердим,
Алсын дегт көз шырымын.
Карацғыда калғы, жаным,
Тарқатылып бурымыц.
Ҳәсиретимди бөлистим де,
Саған бердим шадлығын.
Түн өзиме қалсын мейли,
Саған болсын жақты күн.
Ашықлықтыц машқаласын,
Мен көрейин, сен көрме.
Сазайымды мен тартайын,
Муҳаббетиц сөнгенде.
Өмирде де мүмкнн онша,
Көрмедиц сен қайралып: —
Сүйискенде ким қуўанса,
Соған қыйын айралық.
Жарты уйқымды саған бердим,
Алацсыз бир қалғып ал.
Кле татлы төсекке де,
Өмир сени зар қылар;
Бөпелериц жатқармайды,
Огырғызып тик танда.
Косықларым уйқы бермес,
Китап болып шыққанда.
Түни менен илинбейди,
Қара көзиц қарамық.
48
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Тацки мурым жатар биреў,
Төсегице оранып.
Қорылдысы батар оныц,
Сепнц нәзик жаныца.
Ллыстан қол созғыц келер,
Кеўилинниц тарына.
Бирак ол да қыйын нәрсе,
Алым ал көз шырымыи.
Карацғыда қалғы, жаным,
'Гар қат ылып бу рымын.
ЭКЕСИ АРТЬ'НДА ТУРАР ТАЛТАНЫП...

Аўылымызда бир жасүлкен бар еди.
Дүньясы, мүлки бар... бәри бар еди.
Тек ғана дүньядан оныц кемиси,
Жалғыз бир тырнаққа пнтизар еди.
ди қтапса ақсақал көнбей ырыққа,
Жетпес мурынына нәҳән сырық та,
Дүньяны сатар ол жалғыз басы ушын,
Досларып сатар ол келсе нырыққа.
Кс?п еди. төппелеп толды шыйланы,
Тгяр машипасы, гилем, үй бәри.
Сатты сүйиклисии баска ҳаялға,
Сэйтнп... тырнаққа да түстп диндары.
Ақсақал усыпнан кетти өзгерип,
Бурын көрмегендп енди көз көрип.
Аралап аўылдыц арасы менен,
Өрден-ыққа шапты баласы менен.
Коцсы едик азлап... көплер қатары,
Еиди кирип келер ана „мақаўы“.
<9
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Отырсан қапынды кашады тартып,
Турсан әйнегиннен кесек атады.
Турады үй бетке гөзеп „кәман" ды,
Лқсақал қайтар бул өжет баланды,
Қапысынын тесигинен сығалап,
Лйланып кетпейдп ҳәжетқанамды.
Үйпнди толтырды урлық зат пепен,
Сынық ойыншық ҳәм ағаш ат пепен.
Қой десен-о, аға, күшиц барында,
Өлип қалмайды ғон бир шаппат пенен.
Ўайран етип кеўил хошлығымызды,
Есиктен шықпаймыз ендн омалып,
Лззи даўысымызды қатты шығарып,
Бузды усы бала „дослығымыз“ ды.
Шадлық керек шыгар басқаларга да,
(_!олай сүйе ме екеи бала сүйгенде,
Деймиз ара тура жанға тийгекде,
Шадлық керек шығар басқаларға да.
Берекет таппайсан бирақ та барып,
Жақсы-жаманлығын ортага салып,
Айқырып есиктен қуўып шыгады,
Бала-шағамыздыц жүрегпн жарын.
Дүньясы, мүлки көп... ақсақал кәптсин,
Өмирде бир перзент көрген қартанып.
Оны сәл жүўенлеп қояйып десен,
Әкесн артында турар талтайып.
Ғ.нди итимал жоқ есикти қулплап,
Бизге „татыўлық“тан кешип кғтпесек.
Сорлап бул арадан көшнп кетг.есек,
Яки бул дүньядан өшнп кетпесек...
50
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АЗАМЛТ
Өз тракторы ушын курбан болған харьковлы
■йаманласым Анатолий Мерзляковтын естелнпше

Биреўлер өз басыи қуткарыў ушын,
Өртер дүканларды сайманы менен.
Өргер әлемди ҳәм... ткк қалыў ушьш,
Миллнон аппақ-аппак жайлары мепен.
Ал ендп бпреўлер сатып жолдасын,
Масайрап шадлықка багқанын көрднм.
Не бпр саўдаларга шатып саў басып,
Жатлпр менеи ойнап жатқанын қөрднм.
Ҳәтте көрип жүрмиз күн көриў ушып,
Душпанып шақырып дуз бергенлерди.
Ҳәтте көрпп жүрмнз ак сүтнп айтып,
Аз-кем ақша ушын қыз бергенлерди.
Ал сеи билмес пе едпц усылай жасаўды,
Ғырыстай жас еднц, жаттыц өртепип.
Көзлери жаўдырап сүйиклиц қалды,
Жақын жолдасларыц калды жер теўпп.
Маған ерик бериц, маўқым басылсын,
Көзпмниц жаслары кетти мөлдиреп.
Бүгин шайыр болса саған бас урсын,
Ел ушып туўылғап перзент өлди деп.
Ҳәзир уша алмас мениц ақ қусым,
Әззи жүрегиме түсти салмағыц.
Мүсәпнр ата ҳәм ана бахты ушын,
Буннан жақсы еди ғой жаман болғаныц.
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Жана тракторшы келди ориыца
Топырағыц торқадан болсын, заманлас!
Ҳадал кеўлиц ушын мыц-мыц үйлерде,
Биз сени қәдирлеп турмыз жалацбас.
МОИЫНЛАЎ

Мен сизлерди алдап жүриппен,
Бул сөзиме инан, адамлар!
Бүгин сизге ҳағын айтпасам,
Ояныўым гүман, адамлар!
Өкинбеймен ҳешким айтпаған,
Ҳақыйкатты айтқаным ушын,
Өзим зорға ийелеп алған,
Исенимди жойтқаным ушын.
Шайырман деи шертнлип мәзи,
Мен сизлерди алдап жүрнппеп.
Қәлемим де Пушкиипен әззн,
Шөпти-шарды .қармап жүриппен.
Жүз қызды мен сүйген шыгарман,
О, сүйиклнм, гәпимниц шыны.
Тец ярымын мен таслап кетсем,
Мени таслап кеттн ярымы.
Өтириктен жыладым гейде,
Марҳумларды аятыў ушын.
Жылар гезде жылай алмагап,
Салқынларды оятыў ушып.
Гей ўақытта ийе болмасам,
Гейде ийе болдым қоллаўга.
Ҳақыйқатты көрсетиў ушын,
Гейде туўра келди алдаўға.
т
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Базы ўақта көширип алды.м,
Урлап кеўил дәптерицди мен,
Пәлен достым айтты деп генде,
Айтып жүрдим гәплеримди мен.
Солайынша үйрендим аздап,
Иске салып сезиўлеримди.
Муҳаббет деп... сол қызға жазған,
йаян еттим сезнмлеримди.
Өзлерицди алдадым солай,
Әцгөдектей, албаў баладай.
Алдай бердим қосығым меиец,
Қанша сүйиўиме қарамай.
Өзлерицдн шад етиў ушын,
Мен былғанып қалдым ыласқа.
Сөйтип сизди алдағанларым,
Гейде шығып жүрди ырасқа:—
Себеп: қызға муцайып жазған,
Қосығымды жаслар көширип,
Баян етип өз жүреклерин,
Гей ўақытта кетти қосылып.
Хәзир бәлким олар екеўи,
Бәлент шыцға-тыцға атланды.
Соныц ушын басамыз гейде,
Кызға жазған хатларды.
Жырлаймыз биз усы өмирдиц,
I өззаллығын, сымбатлылығын.
Айралықтыц ашшы екенин,
Муҳаббеттиц қымбатлылығын.
Курғақ сөзге бөлеп дәптерди,
Айтпай бәлентпәрўаз гәплерди,
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Жазбай .«улдыз, таў ҳәм таслардьг,
Шарықламай ай ҳәм аспанды,
Жүрегицде қандай сыр бар деп,
Үнилемен көзлеринизге.
Өзлериниен жыйғапларымды,
Айтыў ушын өзлерицизге!
ЯПОН МЕЛОДИЯСЫ

1
1{ал болайын сепиц аппақ сийнеяе,
Қ'/л болайын қолым жетсе сүймеге,
Мениц кайры- сақаўатлы Мариком,
Жәллат яцлы кирпигицди түйреме,
Бүгин менде бир муҳаббет бар үлкеп,
Токионы сыйлайын ба, мәлийкем!
Хон-сю атаўыиыц жулдызы—
Мспиц Мариком!
Атаўды да ал, тецизди де ал, ал бәрин,
<’зған саўға мениц жанар таўларым,
Аспан толы жулдызлар да сеники,
Оҳ, Марико, әрманым!
Қәлемесец жоқғой оғап өкпем де,
Жарлы япон жарымайды шекпенге.
Менкц отлы жүрегимди ал, алмасац,
Сонпан басқа ҳештеце де жок меиде.
2

Бул өмнрде қуўанышым тек бнр сен,
Бул өмирде жубапышым тек бир сен,
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Саған қарал созып едим қолымды,
'Еки ийиинен кесип таслап кеттиц сен.
Булақ едим мениқ жолым бөгелди,
Муз қарыйды оттай ыссы денемди.
'Сыйлайтуғын жүрегим жоқ басқаға,
Кушақлаўға қушағым да жоқ енди.
Өмпримниц қызығы жоқ пәлеидей,
Алыс жолда шайқаламан жол өнбей.
Сенликлердиқ бәрин алып сен кеттнқ,
Енди қешкимге сыйламасын дегендей.
3
Кимлерди мен бахытлы етип жарытамап,
Мениқ тойым басланбай-ақ тарқаған.
Жулдыз мени не қыладыдеймен де,
Сигарамды үсти-үстине тартаман.
Жырла, қеўлим, қабырғам бир сөгилсин,
Тықлағанлар не муқайсын, не күлсин.
Өз қызыўы жеткеннен соқ өзине,
Жулдыз мениқ жылыўымды неғылсын?!.
Бул өмирге жақа келген сорлы едим,
Мен көзимди туўмай атып жерледим,
Шалқып турып сүйнклиме сыйлар ем,
Жүзигпмди алмайды ғой олмениқ.
Аспан түнек, ашық едим күнге мен,
Ҳәсиретимди айта алмайман тил менен,
Әттеқ бнрақ таслайды ғой ылақтырып,
Сүйиклимди сыйлар едим гүл менен.
Қурысып өмир қәсиретке толған сол,
Қөтересеқ тек басықа салған соқ.
55
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Ь!шкы сырын укпайды ғой гей адам,
Өз жүзиги өз қолында болгап сон.
Дослар ғана келеди тек меии деп,
Өмирде олар таяқ жеген көп рет.
Душпанларым күледи ғой, о, әттен,
Меп бәрине жылар едим ениреп.
Өмир ушын түскен олар отқа да,
Бирақ бизиц мацлайымыз қап-қара.
Өтириктен күлимлеймен ыржыйып,
Тек соларды қамықпасын деп гана.
4

Хиросима, Хиросима, қуўмацлай,
Мениц қалам ыцырсыйды нурланбай.
Әкем мени муцайсып деп әкелпп,
Анам мени жыласын деп гуўғандай.
Жүрегнмде өзиц салған жарам бар,
Ара-тура тыцлап қойыц, АДАМЛАР!
Бул адамзат аман болсыи десециз,
Жылап турган сүўретиме қарацлар!
ЖАҚСЫ ХӘМ ЖАМАН

(Рэўаят)

Тәрбиялы биреўи,
Жигит екеп мүлайым.
Бирге жүрген адамныц,
Жықпайгуғыи ырайын.
Қасындағы жолдасы,
Жаман екен бнрақ та.
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Төрбетке ол өтипти,
Барса бирге қонаққа.
Бийиклеў жүрсе өзи,
Ол жаман қуўаныпты.
Жақсы турып жаманиын,
Колына сўў алыпты.
Гезекке отырайық,
Бизлер-әм арасында,—
Деп айтса, жаман жигит,
Көнбепти жарасыўға.
Усылай мүлайымға,
Кысымды көп берипти.
Кулласы шыдамнын да,
Шегине жеткерипти...
Екеўи жолға шықса,
Соқпаққа сыйдырмапты.
Бирлесип кудық қазса,
Бир тамшы қуйдырмапты.
Отқа да таласыпты,
Суўға да таласыпты.
Тацырқап екеўине,
Адамлар қарасыпты.
Каныцды қыздырады
Ҳәр жерде араласып.
Тойларды буздырады
Жақсыға жағаласып.
Ол пакыр буны бар деп.
Жыйыннаи қалаалмайды.
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Бул оны мақтап журсе,
Ол буны жаманлайды.
Аўылдыц адамлары,
Қаншама төзип турды.
Ақыры бул екеўи.
Бәрин де безпктирди.
Дуйым жург пикирлести;
„Былайша шешейик биз:
Кесири ушын бир жаманныц
Жақсыдан кешейик биз!“
Салды да бир гүзеге,
Тирилей көмип қайтты.
Ҳәм азмаз кеўилленип,
Сәл қапа болып қайтгы.
Шыдады үш күн аўыл,
Жоғалгып таянышын.
Қәбирге кетти және,
Жеце алмай аянышын.
Қайысгы қәбир үсти
Қызыққап аламанға.
Аламлар шоршып түсти
Абайлап қарағанда:
Бығырлап ол екеўи,
Алысып атыр екен.
Бәрибир жаман адам^
Үстинде жатыр екеп!
58
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косығьш
(Михаил Светловтан)

■Сезимлерим еөнбеген еле,
Еле лаўлар тамырымда кан,
Поэзия мениқ кудайым,
Мен ше, онын қулыман мудам.
.Қосығымда ойламан мәцги,
Жырланар деп тек те бул заман.
Жыр жазаман ашықлар ушын,
Айрылғанлар ушын жазаман.
Көтерилди көп нәрсе естен,
Кәп жасадым, көпти кәрди бас.
Жаслығымньщ үстине ҳәзир,
Әллеқашан басылған бир тас.
Хәтте жаман емес турмысым,
Оқыўшыға таныспан бирак.
Әсир бойлап тасладым қәдем,
Го етикли, гә жалан аяқ.
Ел қатары жумыс қылар ем,
Әпиўаны мен де адамман.
Күтпегенде келди де қосық,
Тутып алды беккем жағамиан,
Адамлардын өзиме жолдас,
Ортасына атып жиберди.
Келешекке болғыл да сырлас,
Түсиндир деп өткен күнлерди.
Адамлардан бөлинбе өзин,
Сен оларға сырлас, дәртлес бол.
69
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Автобусқа отыр, әзийзим,
Асыў ушын солар менен м<ол.
Ашна бол сеп қуўанған гезде,
Ямаса ғам басқанларына.
Көтер ашып олардыц дәртин,
Поэзия аспанларына.
Сонда сеннен жасырмай өзин,
Пинҳәм сырын ашады әлем.
Сәл булт басса аспанньщ жүзин,
Өширмек бол өз қолық менен.
Ғаррыға ҳәм жасқа әзелден,
У сы болар биздеги әдет.
Соцғы шырпы данасы менен,
Бир үлкен от жаныўы керек.
От сәўлеси, жалын табына,
Умтылғандай ҳәр тири инсан,
Хәмме келер жырьщ жанына,
1 анымаған менен таиыған.
Солтүсликте, түслик жеринде,
Жазсац тыныш, урыс дәўирин.
Мәдет бол деп ғамлы кеўилге,
Даўыслайман, жалынлы жырым!
Тац балқысын үстинде жердип,
Әлўан нурлар жайылып жумсақ.
Қайсьщ қәне бир қайьщ қәрди!1 ,
Өзге әлемниц дарағын қумсап.
Тәбият зор илтипат пенен
Бул дарақты маған көрди еп.
60
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•Өтинемен неииз кетеди,
Ай?чт ғойын жасырақсац деп.
Айтыц және: „Мутәж емессец,
Дастық, дәрн қойма басыца.
Жырыц еле ог, жалынға тец,
Тийеди, -дец, -нышанасына1*...
МЕНИҚ ТӘШЎИШИМ

Балаларды жылатпацлар,
Қалсын олар тнри, амаи.
Балаларды жылатпацлар,
Онсыз да көп жылаған.
Қайтыс болған ата-ананыц,
Еотпцм цтер хабарын.
Жылатпчцлар балаларды —
Ө м ириц ниц д а ў а м ы н !

Освенцимде жылады олар.
Сүт орнына қан пшип.
Бухенвальдта жылады олар,
Кәз жасларын таўысып.
Қайыстырын қабырғасын әлешшц,
Урыс отын тутатпацлар тазадаи.
:
жүз мыц табытынан тнк турып,
Хиросима ецирейди азадаи.
Өмир биздп салқын бол деп туўған жоқ
Сонлықтан да қызыў болғап қанымыз.
Вьетнамлықгыц жылағанын көргенде,
Өртенеди жанымыз.
Өртенеди... он жүрегиц болса да
Шыдамайды ер бенде,
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Бир ананьщ езилген бгс баласын
Танк астынан суўырып,
Бир қапшыққа жылап турып
жыйнағапып кергенле.
Бес жүрегин өширди,
Көзиниц бес қарасын.
Жыламайды бундайда,
Қайсы ийттин баласы?!.
Жигирма биринши әсирим,
Бул сумлықты кермесии.
Емип атыр нәресте,
Өлип атқан жас ананыц,
Суўып калған мәммесин...
ЛАен жүрегн таслардыц,
Жек көремен ҳәммесии!
Адам жаны муцайыўға,
Жылаўга да ҳақылы.
Ҳайўанлыққа қол шаппатлаў,
Мүмкин емес, ақыры!
Маган өмир қызық емес,
Жанға батса аўыры.
Маған әлем толық емес,
Жанып атса жарымы.
#

*

Жүрегимде тынып жатқап бар булақ,
Жүрегнмде бар туцғыйық Аралым.
Бирақ сағап келген ўақта албырап,
Белгили ғол сөз таба алмай қаларым.
62
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Мейли-аў бзри! Жүрек тур ғой табысып
Түсинбе тек колайсыз деп буны, еркем!
Бар сөзимди бүгин айтып таўысып,
Ажырасып кетпеймен ғой күнп ертец.
НУРАЛАЙ КӨЗ ҚАРЫНДАСЫМА
(Ҳэзил)

Бүгин бунша кеўлимди дирплдегтиц,
Сокпағымнан адасып қырын кеттим.
Мен ҳаққында бир китап жаз деп едпц,.
Саған арнап дәслепки гүлимди ектнм.
Жапымныц көрсец еди жайнағанын,
Бир букет саған арнап сайлағаным.
Қызды көрсе кеўнлшек шайыр деген,
Рас көрип жүредп ойнағанын.
Шама бар ма ағацда наз еткендей,
Шайпалады кыялы жаз өткендей.
Сен мени бир қуўантып мунайттыршьг,
Дым болмаса жүрмейин азап көрмей.
Бир толқын сал кеўлиме, ылай салма,
Қосық оқып жүремен бир ай сонда.
Талай қосық жазып ем бостан-босқа,
Мен өзнцнен ырзаман муцайсам да.
Мийиримди бир қандыр булақ болсац,
Көп сағынып жүрейин жырақ барсам.
Қарақаны болсын деп үйленгенниц,
Сен кеткенде қәнекей жылап қалсам!
Көп ойнайды сулыўлар мен билемен,
Жеце алмайман, өзице жецдиремён,
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Аға деген тилицнен айнанайын,
Айнанайын көзицнен мөлдиреген.
Карағаныц кеўлимди жаз кылады,
Ким керилип сулыўға наз кылады?
Өз-өзинен келмзйди жақсы китап,
Опы зорлап сульгулар жаздырады.
ТАЎЛАР

{6*. Сғўирбаевқа.)

Барлық таў дей алмаймыз бийик бүгин,
Мен десе көтермейди ыйықты ким?!
Гей таўлар геўдесинен кән шығарып,
Кэтерген байлығынаи бийиклнгин.
Шайырлар жырға қосар бийиктн көп,
Барлығын болмас бәлки сүйпкли деп.
Ко шында нәрсеси жоқ генбнр таўдыц,
Басы тур көк аспанға ыйық тиреп.
Болса да геўдеси онын аспан маған,
Қай таў бар жердиц бетин жастанбаған?!
НАН ҲӘМ ҚУРАН
Ақыз

Шағал мәслик қурып жүрген ўақтында,
Бир молла тойынып язәҳәр-заққымға“,
Аўзына баўырсақ салып отырып,
Бурқып көп сөйлепти қуран ҳаққында:
—-Дүньяда қураннан уллы нәрсе жоқ,
Түссец алып шығар пәтли азаптан.
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Дүньяда кураннан уллы нәрсе жоқ,
Писсея алыи шығар отлы дозақтан!..—
Деп ол барз-бара кетип ҳәсиге,
Баҳаны бермекшк болыгг қуранға,
Қолыныц майларын сүртип мәсиге,
Қурапды қойыпты гюрсылдақ НАНга.
Буған ашыўлангап үйдиц ийеси,
Лўылынан бир арқа қуран алдырып,
Үлкен нан себеттн байлап пәтикке,
Таслапты ийпанды аштан талдырып.
Молла үш күн аят оқыды шырлап,
<'озса қолы жетпей нәҳән себетке.
Молла үш күи турды қаныны тыряап,
Алланы шақырып турды кэмекке:
—Аш болдым сонындай қурысын қуран,
Белден дммар, меннея кейип кегежақ.
Г..удайым, наи жибер, жалғыз тислем нан
Болмаса моллапыз шейит кетежақ!...
Вирақ бенде қатал, аллада, ис көп,
Бпр өзя үлгерсии қайсы жағына?!.
Молла үш күн турды бармағын тислеп,
Ьнрақ кези е.чди жетти ҳағына:
—Умтылгапым ушын, алла, уллы нәрсеге,
Ознц кеширегер мениц гунамды!—
Дец узыи қолларын созып себетке,
Молла НАН да алды басып қуранды.
5 -4 7
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ИЙТ КЫЛЎАСЫ
Аўылымызда бар едп бир капшык ақ,
Турар едп жүзнн сондай кубылтып.
Ж у р е р еди қацсылап,
^
Гүлли аўылдыц яб о йда қ “ларып шубырткл..
Билмедпм меп (жанып тургаи нур көр .е),
Сол капшыққа иншп калаи жы.лыйдьС
Со.л қурғырға „ашық“ болып бпр гезде,
Мепиц д е ийтим таслап кетти, жыллы үпди,Уай— ой, енди хор болдым мен намысиш,
Шайыр едим, геўдемдеги жыр тыиды.
Көрген халык д ер еди бир арыслан,
Аяп кетткм, аяп кеттнм пйтнмди.
Карай гөр сеп нәлетнйдиц кеснрпи,
Жаркырап бир ашылсыи деп аспаным:
Каншығына жасадым да ксшприм,
Мен ийтимдп пацқ еткизпп тасладым..
ШАЙЫРЛАРҒА ТИЙМЕН...
Шайырларга тнймен, адамлар,
Шайыр қыздай мүлайым болар.
Минезлери жипектей нәзик,
Иретинде Гүлайым болар.
Шайырларга тнчмец, адамлар!
Жазар сөзин жазып қалсык о.;.
Семирпп го азып қалсын ол.
>!<ыр булағын қазып калсып ол,
Жү ре г ин е нәпәк, наҳақтыи,
Еки жүзлп қанжар салс:.ш (’Л,
Шайырларға тиймен, адамлар!
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взлернц деп өртенер шайыр,
Лўырьшды желкелер шайыо,
Капра басып туўғап жери;!де,
Өз елине еркелер шайыр,
Ортак болып жақсыльтыпп,
>Ка>.:аныипап жеркенер шайыр,
11!аы рларга тиймен, адамлар!

Келмег.се;! бнр мереке берсем,
Биз бархшпмыз сеп егер өлсен,
Деп жыйыпда сөгкп жүрыеплер,
Лбыр-айын төгии жүрмецлор,
Азын-аўлак уйқласьш шгйыр.
Кум кылмастан оныц жнгерни,
Алданса ол алдап жибернц!..
Шаныр да бир нәресте бала,
Онсыз дагы уйқысы шала.
Кеўилнпе тпймецлер знпҳар,
Кейин оны алмайсац ала.
Мақта оны, кетсин куўапып,
Сен бар деп тек жүрер жубанып,
Ол жасамай—жүредп жанып,
Шайырларга тиймец, адамлар!
Шайыр деген илҳәм булагы,
Бөгей берсёц тесип шыгады.
Ол пүткпллеп ҳадалый нәрсе,
Хадал адамлардан жуғады.
Түрткилеме өз баланды сеп,
Оида шайыр қандан шығады?
Тек ақмақлар пшер суўына,
Кирлеп кеткен қолып суғады,
Шайырларга тиймен, адамлар!
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Шайырлык мага» да иеснп. Карейин.
Нәҳән китап жазып, «снп !<-э!;е;ип1 .
Азгана жел бер де бел бер колыма,
Мен саган топна-чап қосык берейин,
Болмаса муриымды кесип берейин!
* •* *
Аўылымда кызлар көп еркелегеи,
Бирак бири бупшалық өртемеген.
Қыйсацлатып шелегин Фируза қыз,
Суў алыўға шығады ерте ыенеи.
Суў алыўға шығады тац азанда,
Яки кеш пе, әйтеўир мәнн аз онда.
Дқ көйлеги желбиреп самал менеи,
Аяқ изи қалады қаоа жолда.
Сығалайман пердедеп корка турып,
Аным меннц атқандай қайта туўып.
Нззнк геўде өтеди дпр-днр егип,
Толы шелек кетеди шанпатылын.
>К'арқыратып кеўлпмппц тупегип кун,
Кирсе деймен үйиме нуры өмирдии,
Суў бер ҳәзир, Фируза, уў бер магап,
Ҳаплыгыўын басайып жүрегимниц!
* •» *
Гейде мени биреўлер унатады:
Қуўаптады, қуўаптыл, жылатады.
Шайыр деген кеўплшек, кеўилшектн,
Жеткен адам ап-ацсат қулатады.
68
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Өз ярым бар өзнме жетегуғы;:,
Нркелигим, беклигим өтегуғып.
Неғылайын езгениц арыў қызы;.1,
Аўмастырып басқаға кететуғын.
Ц Ы ГЛН

САЗЫ

Барлық тнл де узақ емес бнзле_рге,
Аспан асты —үй усы!
Сол тплде биз сөйлеймиз.
Кайсы жерде жүрген болсақ сыйысып.
Бизде Жер бар, кец асаан бар жалғыз-ақ,
Цыгапсыз жер қайда бар?
А.чқ жетпес бар ма узақ,
Бнзге таиыс одтуслик те, тайга да.
Нс гнтарлан пәтля даўыл,
Ҳешкимге де жырақ емес иамамыз.
Қақ жүректиц қоцыраўын,
Эх, иыгаика, қара қыз!
ЖАЛЫНЫШ

Усы бүгип қабағым сулық менкц,
Жаралаиған жаимма үмит берин.
Егер сизде бар болса бнр күднрет,
Өмиримнин бағдарып билнп бериц.
Жазалмадым меп бүгнн жазыўымды,
Сырқыраггы бир нллет азыўымды.
Егср Снзде бар болса бир қудирет,
Қайтарыц, жайма-шуўак ҳәзилимди.
Қағып едим талалдыц қапыларын,
Бүгин сизснз жәрдемге шақырарьш.
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Егер снзде бар болса бир қүдирет,
Жазғы желге ушпасын жаиырагым.
Жақсы дейди өмпрдеа үмнт қылған,
Тоқтамагай саатым жүрип тургап.
Илинбейди кирпигим, сәл илиьсе,
Лирашымды көремен күлип турган
Сәл жыласа бзснгин тербетемеи,
Ол муцанса кәзимди көллетемен...
Бнр бүртнгим өмирде аман қалсып.
Керек болса ол ушын мен кетемен'..
*

*

Қолымнан меннц келмеди, жапым, ҳештепе
Қуйылып кетти папашыцньщ үскинм.
Хош, ырза бол, Лнрашым —
Лирикамныц ушқыны!

поэзия
Жапымнан шықпай жүрдиц сеп,
Сезнмнкц албаў ўақтында.
Дүньяны жырга мегзетип,
Сөйледнц қосық ҳаққында.
Даладан гүл де жыйнадын,
Әкелдиц мағап оны да.
Поэзня деп бир тал бүртикти.
Услптып кеттиц қолыма.
К’елпскеп қәддн бойларыц,
Кнрппгнц ништер —оқ еди.
Мепп де бпр қыз сүйер деп,
Ядыма келген жоқ едм.
70
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Қуўаныщ толды кеўилге,
Жүрегим сондай толқыды.
Бириншн мәрте өмнрде,
' йкысыз шықгым сол түпи.
Гүиалар ким бар ашықты;
Қуйы.ха сезим булақтай.
Сол күнп жаздым қосықты,
Ҳешкимнпн жырын унатпай.
Жуўырдым қатар-қурбыға,
Мазасын да алдым олардыц.
1әўирлеў деген жырды да,
Мүмкин мен сомда шығардым.
Бирден-ақ озған бедеўлер,
1Цанпайды-аў гейде жыраққа.
Бақытлы болған бпр күни,
5'мытып кеттиц бирақ та.
Жаца ғаз турған баладай,
Жалпылдап бирден қуладым.
Ер болыўга да жарамай,
Езилня қатть; жыладым.
Соя күии бәлким бунымдьг,
Жаздым ба каным қарайып.
Сондағы жазған жырымды,
Окып та қойды-аў халайық.
Т үс и н и п
С уўы ты п
Ж ацадан
Ө секлеп

сайыз ойы м ды ,
к е ў л и н бул бир сыц
итыққан шаПырды,
к е тт н ким билспн?!.

Пикирнм сопдай былғасып,
Келе алмай қойдым өзнме.
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Сол күнн шыккан бир косык,
Түспедн ме екен көзнце?
Оқыған гезде ышкынын,
Шарабын ншкей деп едим.
Көзннниц жасы үстине,
Мэлдиреп түскеп деп едпм.
Өкннпп пшлей, жүрегп
Өртепип-күпгей деп едим.
Ендигп тапқаи ярыцды,
'Гурақлап сүйген деп едпм.
Егер де олай болмаса,
Бул жакты дүппя тар маган.
Поэзии деп магап усынған,
Бүртнгпц ғумша жармағап...
АЙТ, ЖАНЫМ!

Айтшы, жаным, тартынба >;ас.га,
Косылганыи гарры ма, жас па,
Досты жоқ па өзицпен басқа,
Қыял ыма алд а йт у г ынд а й,
Мацланыпды соқтырып тасқл.
Истеп қайтсац күтпп ала ш ,
Сүйднргепде кеўли тола ма,
Қызғанғанда күйип-жапа ма.
Қыялыма сүпмейту ғындаГ:,
Өйтсе оғаи күлип қарама.
Түри қандан, көзлерм қандай,
Тарта алмай ма сезнмсиз жапдаи,
Тура ала ыа есннеп танбан,
72
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Бир салкынлық бар шыгар бәлкн,
Жүргенсеиди түсиие алмай.
Емес шығар меницдей ашық,
Сөзи бәлки шынлықтан кашык,
Айт, айта бер кеўлинди ашып,
Өзим ушын өмирде сени,
Өкинтпеспен бегице басып.
Жок дейсец бе, жоқ болса жоқдур,
Барлығыиап кеўплиц токдур,
Өткен өмир атылған окдур.
Жубын таппай калғаи муҳаббет,
Көкнректе ғыжлаган шоқдур.
Иеғылайын сепи каратыи,
Зәҳәрнцдп /күриппен тагып,
Тек жыр жаздым шердк таратып,
Көз алдымда мактама оны,
Кокирегимди меннц қанагнп.
ОН АЛТЫДАҒЫ КАРЫНДАСЛАРҒА

Алдамаў керек сүйгеиде,
Жалтармай өмир сүриўге,
Еркнн бпр басып кнриўге,
Есигин ашкан үйлерге.
Карындаслардыц касы пда,
Келеди ҳадал сейлегик:.
Сизлерден бурын себеГн,
Гөнерди мениц көйлегнм.
Гөнердим мениц өзнм де,
Асыгнп жүрип ?рманга.
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Кэя карай бор.ме сузилип,
Огырып бирге қалғаида.
Өтнрик айтыў не керек,
Жоқ болса не зат—жоқ менде.
Алдарман бәлким мен сени,
Шалқып бир шалқып кеткенде.
Сол гезде менп танып күн,
Көп ери< берме сезимге.
Өйткенн маған жолықтыц,
Отыздан өткеп гезимде.
Отызга келдим минекей,
Торлады әжпм мацлайды.
Қар басқаи гезде адамды,
Периште деўге болмайды.
Онлаган жыллар бурып да,
От-жалын болгап бул ағац.
Унамай қалса бир қызга,
Екинши қызга унагап.
Еснме гейде туседи,
Уйқысыз шыққан кешелер.
Шацғытып еле турады,
Мен жүрил өткеп көшелер...
Асыўлы жур де жарагым,
Ай мепен күнге тецесем.
Аўлақ жүр меннеп, қарағым,
Алдап бнр кетсии демесец.
Отыз жас деген—тәўир жас,
Оқлаўлы турган пнсепдей.
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Аныклап кара квзиме,
Сөзиме мениц исенбей.
*

•*

Кеўилимди жырға бөлеп,
Жолығыи едиц қай күни?
Оншалық жарлы емеспен,
Өзиццикн жаиымныц барльгқ байлығы.
Тоцып бир турған гезимде,
Жанымды нурға бэледиц.
Салпаўсып турған сезимге,
От берип кеткен сен едиц.
Өзиндикк қосыклар,
Барлығы да өзпндики, канатым!
Шуўағыцды өзнц алып кеткенде,
Ергец маған калады ғой қара түн.
Карайды ғой бәри де маған түнерип,
Мшипен буны хошламай жүрғец жанлардыц.
Ким болар екен қасымда,
Қанатым мениц талған күн?!.
Сдаттай мәниц жүрегим,
Соғып бнр кеттн дүрсилдеп.
Кеттиц-аў мениц төбеме,
Көғинде бүгип бнр жулдыз жамып турсын деп.
Рахмет, соныца да суйиклим,
Тац менен бүғин бирге аттым.
Жадырап жүрген күнлерим ушын өмирде,
Рахмет саған, қымбатлым!
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ЖҮРЕКТЕГИ ЖАЗУ.ЎЛАР

Әсмрлердиц батпай келгеи азыўы,
Бизиц елдиц бар өзиниц жазыўы.
Опы да биз жазыў деймиз, өйткенп,
Ҳәр нәрсеге түскени ме жазығы?!.
Талай патша бул жазыўды жек көрди,
Талай араб өз ҳүки.мин өткерди,
Бул жазыўды езгертсем деп Муҳаммед,
Кец жәҳәнниц тзғдирине от бердн.
Жазылған соц болмайды ғой ошт атып,
Болмайды оны көпегпце талатып,
Жойта алмагап сөйтнп иайғамберпц де,.
Көп ерлердиц көкнрггпн кянптып.
Ол туўралы талай китап жазылган,
Соралған ол талай илим-пазылдан
Бизиц алтын әснрде де оны излеп,
Талай гөпе топырақлар қазылгап.
Ҳәрким оны асығады көргемше,
Ҳәрким оны сағынады бир көрсе.
Эҳ, бир күндей өтти-аў нешше зспрлер,
Бул адамзат затты—зат деп билгешге!
Бизнц елдиц муҳаббети—жарық күп,
Не түрлисип көрсетеди ҳэриптиц.
Тапқыц келсе ол жазыўды изле сен,
Көкирегинен қаснйетли халықтыц.
Халкым меннц туўысқан ел бнр тутас,
„Қырқ қыз“ жазсац бир қатарып умытпас.
Мен елсем де усы тилде сөйлегей,
Қзбнриме қойып кеткен қулпытас.
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Мен ҳәзир отыздаман,
Алдыма да, артыма да қара;.ман.
Алдымда бәрп деп жүрнп,
Артымда қалды талай күн.
Бул жаетыц барын билмей,
Онбесте көп ойпадым.
Жигирма жасымда да,
Ертелеў деп ойладым.
Огыздаман мен бүгпн,
От*жалыи көкирегим.
Ҳәзир кесип түспесем,
Ертец өкинемен.
Қайралып алапын деп,
Басымды тикшм бүгин.
Еермелип қаланын деп,
Қынымнан шық!ым бүгнп.
С ем ссрм ен —

тат басып атқан талайдан,
Сермелип к^тсем қияман.
Қайралып гаска алғансоц.
Қыиыца қалай сыяман?!.
Бәйгиге птыкса бнреўлер,
Менин де арқам козады.
Батады меииц жаныма,
Бос жатқан күнииц азабы.
Қашангы отыраман,
Тат басып қынабымда.
Жарқылдайын баўырымды жазып бнр,
Жаслықтыц шуўағыида.
.
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