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I, 'Г. Сәрсенбаев

ЎАҚЫТ ҲӘМ КЕЦИСЛИК

Қосықлпр дуриина
#

*

*

Барлық есиклерди саған
ашаман, бәҳәр.
Ләмгершилнк.
Ж ийде ағашынын қабыгы
исинеди буннан зынт
ызгарды синдире алмай.
.

•

*

■

•

.

Ким биледи—
бәлким, бизиц көкирегимиздеги
ҳәр бир өкиниш
тәбияттьщ жүрегин
тилип өтетуғын шығар.
Бәлкиль бизиц көкирегимиздеги
ҳәрбир куўаныш
тәбияттын журегиндеги
дағларға ем шығар.
Сенн карсы аламан,
бәҳәр.
Сени карсы аламан
әлемниц тәшўишлери менен,
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сени қарсы аламан
шешап үлгермегеп
мәселелеримнин иш инде...
Сени карсы аламан ~
Сен келдиц.
Сени карсы аламан—
Мен барман.
*
Сел ағар таслардан-тасларға шапшып —
бәҳәрден-бәҳәрге бәрҳа усылай...
1Суяш тас төбецде турар шаншылып —
әсирден-әсирге бәрҳа усылай...
Бәрҳз болып келген усы пасыллар
ҳәм усы бояўлар жасаган бәрҳа.
Бәрҳа болып келген қупыя-сырлар
усы тәбияттын сандықларында.
Ҳәм бул топырақта бул адамлар бар —
Дүньяны кек я тар түсинетуғын,
қуўанатуғын ҳәм де гүрсинетуғын —
келиў бар, кетпек бар... Бул адамлар бар.
Усы топырақта усы адамлар бар —
сезимлери менен, ойлары менен,
исенимлери, қыйлы-қаллары менеп —
бар олар ихтира еткен қураллар...
Пикирлердин сәйкес келиўлери бар
ҳәм д е —пикирлердиц қайшыласыўы...
бул ҳесап-саны жоқ (мыц*мьщ!; шырақлар
күтеди Дүньянын ашылысыўын—
4
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Аспан төриндеги жулдызлар янлы
Ж ерде исенимлер шок болып жанар—
мына кедисликке бэри сыяды,—
не сөнди, не калды—
тек Ўақыт 1 үўа...
»

*

*

Барлығы адамныц журегинен өтеди—
метеоритлер жерге кулаған,
қуўанышлар бизлер куўанған,
мүсийбетлер бизлер кыйналған —
барлығы адамньщ журегинен өтеди,
қан тамырларымызға иренин снндирип өтеди.
***
Сулыў сөзлерди мен дым көп еситтим—
енди мен оларға алданалмайман.
Куры сөзлерди мен дым кеп еситтим —
енди мен оларға шыдай алмайман,
Шыдады көзлерим, кулағым төзди —
пәрўа кылмаўға да уйренген едим,
бирак бул мазмунсыз көтере сөзлерднц
қәўпиниц нелиғин сопынан билдим.
Бул наймыт сөзлердиц зилдей таслары
жер қыләды екен кекирегинди—
кусемеўи ушып руўҳыц аспанды,
тек жүриўин ушын көрип күнинди.
Адам —ол адам тек ойлары менен,
ойларыц пәс болса—дүнья тарылар.
адам ба ол Айға умтылып көрмеген? —
Ж ер басып журген бир жарым-жартылар...
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Жасай бериў мүмкин, Күнлерде не бар? —
Түн өтсе келеди, өте береди.
Дүньяны руўҳына алған адамлар
Ҳаят мәнисине түсиник береди.
Олар кулы емес тар исенимниц,
олардыц исеними—бул жақты Дүиья!
Олар синонимй бәлеытлик түсинигинин»
олар синоними ҳуждан түсинигиниқ!
Демек—адамлардын адамлары бар,
демек—жасаўдьщ да жасаўы бардур.
Не пәсте. не бәлентте—ацлағанлар бар,
ҳәм жол бар жерлерде тосқаўыл бардур...
*

*

*

Буўдак-буўдақ шац қалады
арба жолда...
Көптен бери арэаныц дөцгелеги
тиймеген дақгыл жолда...
Аттыц туяғы некен-саяқ
тийетуғын гүзар жолда...
Буўдақ-буўдақ шац қалады
арба ж олда...
Шацға көмилип ирецкин
жоитады жолдыц бойындағы
боянлар,
шац жугып ағады жол жийегинек
түскен жаптағы суўлар...
Арқан бойы көтерилип
сейиледи шацғыт,
және тыныш калады
дацғыл жол,
және Қуяштыц нурына
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ашылады данғыл жол,
енднги дөдгелеклерге шекем,
ендиги туяқларға шекем,
мениц аяқларым шацын
көтере алмайтуғын данғыл жол.
Ж аз бойыжаўын болмайды,
тырс еткен тамшыға
зар болады гүзар жол,
ацыры, ол да аяйды
тунызығып атырған боянларды,
күндкз көгилжим аспанға қарайды
түнде жулдызларды санайды
өзивиц шанын ези аспанға
көтере алмайтуғьш гүзар жол,
дөдгелеклер, туяқлар менеп
өмири гузар ж ол...
Буўдақ-буўдақ шан калады
гүзар жолда...
*

*

Бир ғана өмири бар адамньщ—
арттыратуғын дәўлети де сол,
айрылатуғын дәўлети де сол.
бир ғана өмирибир адамныц
ҳәм мудамы тәрезиде бул нәрсе—
Жаксылық пенен Жаманлықтыц
парқына қойған тасы
бир пәлледе—
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бнр ғапа өмири бар адамиын
мына Куяш нуры түсип турған
Жердиц үсгинде.
ЖОЛЛЛР ТУЎРАЛЫ ГҮРР1ТЦ

Бизлер биле алмаймыз бу жулдызлардьщ
жолында қаншама шац-тозац барын—
бнрақ биз билемиз жолдыц азабып,
көлиь*лердиц еле жетпесин ўағын...
Мәйли, узақ болсын бул жоялар. АТәйли.
Нийетимиз дүзи ў екени ырас.
Мәнзил артта қалар. Тозац сейилип,
көремиз жулдызымыз емеслигин пәс.
Бул жоллар саўдалы. Жердиц үсгинен
өмирлерди алып өтер бул жоллар.
Бийҳесап сокпақлар менен кесилген
өз жүги өзинде кегеди олар. ..
Үлкен мақсег пенен жүрген адамды
жоллар кыйпар майда нәрселер менен —
сынайды биздеги не бар шыдамды
я алдап көреди гүрсилер мепен...
Бу жоллар хожейин шацлы көксинен
өзине писентли өте алмағанларға —
бийшаралар емеспиз руўҳы езилген! —
Сыйып, сыя алмай турамыз жаҳанға! —
Бизиц сорарымыз жоқдур тәғдирден
усы машақатлы жоллардан басқа—
8
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көремен шац-тозан перделери д е
жасыралмай көкте жулдызлар жасар!
*

*

*

Бул көкирек быламыжар болмасын—
сүйснн сүйетуғын затын ащык ол,
күйсин күйетуғын отта ашық ол—
бул нөкирек быламыжар болмасын.
Сана—саат емес, барлығы өлшенген,
таў берип түсириўге бир алгоритмге—
адам өткен болса кай көшелерден,
боялып шығады сол ирәқлерге.
Көшелерди танлаў керек болады,
бул көкирекбыламыжар болмасын.
•

*

»

Өмириннин не бир даўылларында
сени жылытатуғын қуўанышлар бар—
өмирицнин қатал даўылларында
сени жубататуғын алданышлар бар...
Не болып өтпейди бул өмирицде,
бәлки, өз пейлиннен, бәлки, базылардын
кайсы бир пәзийлетлерден төменлигинен...
Кулласы, мәўритлер бар ҳазар қылатуғын .
Бирақ сен бәлентсен сәтсизликлерден—
басқа жол жоқ, бәлент болмағық лазым.
Қандай күи болса да жүрегинди езген —
өзиннин куўанышларыц өзицде қалсын:
Ул-қызыцнынғамсыз күлкиси болып!
Жаныцды жасартқан бир сезим болып!
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Бәлентлиги болып мақсетлеринннц
ҳәм мазмуны болып бул өмирищшн.
Нийетиц ҳақ болса сарсылма ҳаслап —
өткинши пәрселер өтип кетеди.
Кеўлиқде жай болсьш қуўанышларға,
Атажақ тац Сени,
Сеии күтеди.
И
-

*

*

О адамныц инабатьша
исенимсизликтен туўылғаи гәплер,
о адамныц ақыл-идрегине
исенимсизликтен туўылған гәплер,
о бул дүньяныц улығўарлығыкан
қорққан адамлардыц
санасында қәлиплескен гәплер—
сизлерге исенбеймен!
*

*

*

Сизиф,
сен көрмедиц таўдық шоққысын —
бирақ көресец
соған дейинги азаплы жолды.
Ал таўдын шоққысын
,
көре алмайсац,
шықпайды нәлегий тас
нәлетий шоққыға —
п'
Сизиф, сен көрмедиц таўдыц ^окдысын.
Күнди түн алмастырады —
ақыл-ҳуўшыцныц орнына
бас сүйегицниц ишине
10
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жайғасқан гиддимаи тасгы жокарыға
жумалатып баратырсан, Сизиф!
Түнди күн алмастырады—
Сизий!
Айлар, жыллар, әспрлер!
Сизнф!
Бирақ сенде Ўақыт түсипиги ж оқ—
Ўақпг тас больпт
бас сүйегицнин ишине синди.
Төмеинен жоқаоыға дейинги
аралықты сен өлшемейсец—
сенде Кецислик түсиниги жок,
Кеқнслик тас больш
бас сүйегиқниц ишине сицди.
Сизиф!
*

*

АппсҚ хризантемалар,
мине, сизлер де
Қуяштыц нурына
ашылдынызлар,
қарсы алды сизлерди
рэўшан дүнья—
алыс аспаны менен,
ирәцлери менен,
сеслери менен,
Куяш сизлерди қарсы алды—
оныц ҳэўирин қайтарғандай,
оныц ҳәўиринен мәлҳам болғандай

11
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ақ ирәц керек еди Жердиц бетинде,
аппақ хризантемалар...
*

*

Өзи жараткан
қарама-қарсылықты
өзи шешеди тәбият—
ақылсызларды ақыллыларға
жецдирип шешеди,
Жаманлықты Жақсылыққа
жецдирип ш еш еди—
бирдеи-бир дурыс жол ушьгн
усылай гүреседи тәбият.
*

*

*

Ж ол,
узыннан-узақ созылғам жол,
алдыцдағы белестин
аржағында пе барын
көре алмайсац,
кай жерде етигин менен
суў кешеринди биле алмайсан—
сонықушын да жол

узыннан-узақ—

ол даўам етеди
көкирегине әрман жайғаспай
калған күнге дейип.
*

*

Көрднм
дүньяға жазылмаған
бир бет ақ қағаз болып келип
12
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сол ҳалы кда кететуғынлардьщ
трагедиясын
(бәлким* олар езлери сезбейтуғын).
Ақыры, адам көшкен үйдиқ орпына
келип-кетпейди,—
адамлзрдыц арасында жасайды ол,
оннаь кейин де адамларға
мәкан болып қалады Жер,
бул топырақтьщ үстннде
адамныц инабатына ылаиық
нәрселер бар,
наылайық нәрселер бар,
жақсылыкқа миясар адамға
жақсылық етиў бар,
жаксылықка миясар емес адамға
жақсылық етиў бар —
адамныц ҳәр бир
ис-ҳәрекетиннц
баҳаланыуы бар.
Жер бетикдегн өмириқниц
инабаты ушын
Дүньянық қурылысыныц
мағызын шагып көриўге
умтылыў бар.-

Мине, қайтып кслдим бул топырақка.
Қайсы сокпақларда жециске
ерискен болсам — өзимдики,
қайсы соқпақларда жекилиске
ушыраған болсам—өзимдики,
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мен өзимди жецежак едим —
ақлаў ушын Жер бетинденг тнришнлигимди.
Өзпн менен гүрес—
өмириндизәҳорлеўи мүмкин болған
и ки р - н! нкирл е рд е н
алаелал алыў' ушын көкирегинди,
Қуяштыц нурына шомылдырып
алыў ушым кәкирепщди —
бул бир күнлик саўда емес скен,
О ҮЛ
V

зәкги екен
Көкке көгерилнп баратырған...
Өрмелейсен,
өрмелей бересец,
тоқтай алмайсан,
егер тоқгасац—
үзиледи барлық сабақлар
сениц өзнқе ҳүрметицди сақгап киягырған.
Енди соқпақларым түседи усы әгираптан.
Мен қағазға көшириўге асыққан
пикирлеримнин,
сезимлеримниқ
Дүньянын рәўишине
анықлық ендиретуғьшлығына
кеппллпк бере адмасам кеоек
ҳәм бул мепиц бәлектпәрўазлыққ а
түсип кетиўдеп
қорқып айгкан гәпим емес...
Енди леннсн
сора^са керек
бул толыракта—
не болады мәниси
бул соқпак-жоллардып?
не ақлайды олардын даўамын?
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Мен калай ақлайман
Ж ерге салмақ түсирип турғапымды?
Адамныц тиришилигиниц
мәниси,
баҳасьт,
адбмвыц қалай жасаўы кереклиги,
адамныц к еге умтылып жасаўы кереклпги
адамнын езин қалай Дүньяға
бағышлаўы,
сайбағысдаўы
кереклиги
әллекашан
аўызша да,
жазба туринде де
айтилған, жәрияланған, қабылланған,
түсиниклерге,
исенимлерге
айналған...
Сонда мениц ендиги ҳәлекшнлигимник
себеби не?
мәниси не?
мақсети не?
ҳәжети қанша?
V

Усылай
ези қойған саўалларға
жуўап излеў менен ғана
адам шыға алатуғын болса керек
Жер бетиндеги ҳәр бир гияныц
тәғдири менен жасайтуғын
Ўақыт ағымына,...
❖

*

*

Базда
гәп етиўге арзымайтуғын нәрселерге
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г

ўайран «олады кеўил,
байланады ақыл,
карлығады тамақлар,
зая болады Уакыт,
Адамныц Өмири,
Кудиреги...
Усындайда
Мәртлих
Керек
Адам Баласына
Өз Өмирин Ақлайтуғын
Уллы Бир Максет
қоя алыўы ушын алдына.

16 -
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ҲӘР ЖЫЛЛАРҒЫ КОСЫКЛАР

•*
Шапәәг күтеди алам адамнан,
жақсылық күтеди адам адамнан,—
бәри жен ғәрезден болалсақ аман—
ғәрез бар жерлерде халыслық болмас.
Таўға шықпасац да шықкандай көргил,
пәсте бәлентлерден шок болып жүргил,
таска емес тоиырақка көгереди гүл!
Асықпас жерлерге асығыс болмас.
Ким бар паяныиа жеткен дүньяиыц?
Дүньяға қалады жыйпаған малыц,
өзине қалады өзинниц итибарын—
жақсылардыц жолын жасырып болмас.
Куяшдур адамныц адамға меҳри,
ҳаслы зерден болса мүриўбет көпири—
колында бар мүлкиц бүгинги күниц—
бүгинги жойтқаныц ертец таптырмас.

*■

й'-

Мәртлик ҳаккында болады
мениц ендиги қосықларым.
2 -1 8 9
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Өзимнен үстем келиўге
маған жетпей турғап мәртлик
ҳаққында.
Мени оттан тайсалдырмайтуғын
исенимлер қалсын көкирегимде—ертенги күнге созылған қолларымныц
төмеи сырғапамаўы ушын.
Мәртлик ҳаққында болады
мении қосықларым,
мәртлик себепли
мийрим-шапәәт бар,
муҳаббег бар,
исеним бар.

Мен нықаплардан қорқаман
бир кийилсе қайтып жүзимнен алыибай
қаларын билип.
Бир кийилген нықаптыц өмиримди буняан былайғы
жағында баспүкил қулына айналдырарын билип.
*

*

*

Дүньяны түсингенлерди көрди
бул топырақ,
дүньяны түс тәқлетте сүргенлерди көрди
бул топырақ...
Бир күни шағалмәсликке
жетиү үшын емес
түсиниги жоқары адамлардыц
атыныц азып жүргени,
ертец өзиниц аяғынық асты
айнадай тегис
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болыўы ушын емес олардыц
езлерине езлери
сүргин қылып ж үргени—
бағышласа керек олар
кеўил мүлкини
усы топырақта ертец ле
гия кегериўи ушын,
теккем уўынды мөҳминлик
а е 1:ен жутатуғьш
топыраққа буншеллп
уў тегиле бермеўц ушыи...
Топыраққа уў төгетуғып пәкәслердиц
өмир сүриўи ацсат болмаўы ушьш
машақатта егер өмири кимлердиц...
и

*

*

Қәлесец параз ет
мени жасайды деп адам
баласыныц изи түспеген атаўда —
бирақ мен ол ж ерде де
ада мныц адам ға м үнә сибети нин
неше пунктке қурылатуғынлығын
түсандирип беремен,
адамлардыц дүньяға көз-қарасыныц
неше пунктке
қурылатуғынлығын
түсиндирип беремен
жулдызларға...
Ақыры, өшик сана менен
жерди басып тура алмайман.
Куяшқа түсиндирип беремен
төбемди күйдирген,
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адампыц төбесиниц
қәйтап күпетуғыпын,..
*
Жасыра алмайман гүманларымдьг,
исенимлерпмди жасыра алмайман.
Қайсы көшелердиц шацын жуттым,
қайсы көшелерде өзнмди мәрдана тутты
жасыра адмаПман.
Қайсы тас мүсинлерден түцилгенимди
жасыра алмайман.
Н еге куўанып,
неге қапаланғанымды жасыра алмайман.
Төбемдеги Куяглтан тиришилигимди
жасыра алмаймаи.
*

Көп нзрселер ғәрезли пикир элеминае
денене жақынлығынап ез көйлегицнии—
ақ талдын бәҳәрги бир иүртнгинде
пүткил ҳаягы бар соған дейинғи.
Лпйкпии мын муҳам бир аўыз гоши
з \е л ез кеўлиқе шырағданлығы—
оул торт туяқтағы пышлқтыц зарпы,
қаЛчып батып кеткен мөри 1Пубар.-д
Бир тнл бар карақалпақ тилв агъ.!Г.и,
рәўшап қылынған түсиниклср бар —
усы сүйектендур тамырымдағы кан,—
усы тклдиц руўҳы хат-қәлем маған —
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еле-ҳәм ирән дәркар туйғылар бардур,
еле-ҳәм еаррасланбағы керек нағышлар—
Куяштыц мудамы қайнамағы бул,
өзин түсикдиргиси келген ҳуўшым бар...
Нур ирәцлес гүли айғабағардын—
Күннин рәўишинин уллылығы бул.
Мен жарты жолыхшын парқына бардым —
Дүньяныц салмағы кекирегимде тур.
*

4«

Сөз кәдири, демек, гәүҳар қәднри.
Исенгиси келер исенбегенлер.
Солдур ким-кимге де сапар сегбири—
биреўге күн тиймес, биреў күнсимер.
Бақсац дөгерекке —
бизден-ҳәм жгкты
талай ғардашларды көрген адамлар.
Сеннен де аямас май шапалакты.
Серсизлик—^үргинин,
алдар сағымлар.
Ж ол дегеп кьтдықшыл, жол деген жу хә
саўмалар арқанды —
иГптиц козгалмас.
...Қаласап бнр өзнн. Мына куў дала
қанша кец (»олса да сени сыйдЕломас.
*
Ж әне әйнегимди кағажақ па гүз? —
Пасыллар алжаспгс, бузбас тәртибнн.
двиранлар каласац—өз өмиримиз
бизлерге жантаспай жыйнар кедебин.
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Ж әне бир мәртебе капырақ төгилип,
және бир мэртебе хошлаеади гүз.
Гә.-;п түндп. гәҳи күнди келтертип
пасы тдан-пасылға қол жегкеремнз.

Тацларда бағымда сайрайды бир кус—өзин ҳеш дарақтан таба алмайман—
я езнн көриўге умтылалмайман—
тадларда бағымда са ;ра:1д л бир қус.
5оз думан қозғалып агырған бнр пант—
тан жақа саз берип атырған бир пайт—
түспмде мужиза ҳал болғап бир пайт—
бнр әзи бағы.мды жайлайды бир қус.
Кеўлимди кәтерге толтырған сеслер—
гәҳи ҳәўиж алын, гә тынған сеслер—
гия нйнсинде ацқыған сеслер—
тацларда бағымда сайрайды бир қус.
гайбанам, сезетуғын болсац итимал—
сени тыцлайтуғын уйқысызлар бар —
сенин қупыяца қарыйдарлар бар—
менн жумбағына айнтлдырғап қус.

,'И.онзиллер түйини сокпақ ашыўдур.
Зер-зебилим шығып шаршадым. Жапыц
гаығып кетейин деп қушақласыў бул!—
Издерим кум басып қалган жоллардыц
көзиче тирелип турып жанғанын
кәлеймен. Қып-қызыл өртти қәлеймен!

22
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Сүл-сатым тийелген тозык грбапыц
алтактасы жаца.
Өртти қәлеймен—
өртенип кайталдан туўылыў ушын,—
кайтып түцилменин тэбиятымнан.
Өзиме ҳәуестен буўлығыў у:лын!
Бар ма ол? Бар ма ол?
Мен уятыман
Күлден бас көтерип ашылар Дүньяиык.
Әлиплени жаўып басланды сокнақ—
сүрдеу Әлиппеге кайтарер. Соқпақ
ойл ы-бәл ентлндур. Сү рде ў
айнаныц
жүзиндей.
Отлы шар баратыр кулап—
турман ортасынла қос рельстиц.
Бийтаныс жер. Акшам. Қызарар шкрақ.
Бир аглам әрасы қос рельстин...
*

*•

*

Бир жағым тарийхтыц тасыр-тусыры,
бир жағым—өзимниц кулыншаклығым...
Тып-тынык айнәда жумбақ усынды
бир тутам күнлердиц шарлаўкқлары.
Адамнын дүньяға келгени ба>ыт,
бәзим болмаса да ҳэр қәдеминде.
Бендешилик, базда налыш қыламыз,
салғыц келнп турар өзинди кекге.
Айнала сүтинлердии бәри тас емес,
тирепбсрди керек жерлер баршылық—

www.ziyouz.com kutubxonasi

демек, куяшқа-ақ қаиьш жүрсец бәс1 —
Басқа гэплерицпиц бәри шуғыллық.
Адамларды көрип жүргеииц ығбал,
езицитщ куўанышыц өзице дарып.
Мениц улемимде Зебинисо бар,
келер пәреижесин қольгиа алып...
лғ

*

Боз думан тарқалар...
Ирәцдар сүўрет
нәзеримнен ушып баратырғандай.
Дал бедеў оннақшып кетти селеўлеп.
Мен қалдым. .Қос өкпем тарс жарылардай.
Тым-тырыс. Жазылып жуўсайды дала,
тымса сезим бойын қақсатқан кыздай
шапшып түргелердей... нәпес аларда
жүзине жуўырған толқынды бузбай.
Өмнримше кегер усы пәрьядым:
дүнья бир ярымдур, мен бир ярымман,—
дунья көзлериме мениц сыймады —
көкирегнм-ҳәм тарлық етери аян...
*
Алтын қойыў мүмкин мыстын үстнпе,
алтыннық үстине мыс қойылмайды,—
азғантай елпилди болса көксицде
ҳәр алған нәпесиц өзице хожайын —
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ҳом послик ҳор ка;пан пәслик б о т ты,
ҳасыллық ҳор қашан ҳасыллцқ болар —
чҲүжданды“ сөзликтен өшнрнп бо шды,
бирақ саў қалады нерв тамырлары...
Инабатыц менеп кет өз жотыцнаи
гндпр-будырлығын сүрннгип дүзеп—
баздз бар аўыз сөз қазаға себеп,
базда бир аўыз сөз бағыгалайды жан—
базда ембегицнпц заи кегкени
соағы ислерицде болмасын көзгир—
ҳәмийше өзице яр болсын еркиц,—
өзицниц қәдирнц ҳәмийше өзиц.
4:

-Ч
г

Билгепни пшпцде болған ўақытларыц,
шөптиц сынғаныиа лықкатын алац:
руўҳыц дәсмаясы—буўық алқымыц,
бармағыц, тислериц шайнай алмаған...
Кзякқа қоясан кеўлинниц мүлкии?
Кулп болсан бу халықта гилт қашшаинап
егер ашылмасац—демек, тзғдириц.
Санасып турыўға журттыц ўақты аз.

саз,

Адамлар менен бар бул патшалығын —
өзлерп өзлерииде бир шегаралар:
белгили жолыцныц неше шакырымлығы,
қайсы тәрепнцнен болары шамал...

25
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Халықтыц қолына бер патшалығыцды! —
Өзлери кағады артык жерипди —
биледи қай жерден саға аштырарьш,
сен тек арқалайсац чмаркер“ кетпенди...

Өмир бойы кутылмадыц тәшўишинен дүньяаыц.
Көшке ерип келдиц.., келдпц кам гербиштей
былқьктдап.
Сеп өзице бир куницди, бир күницди кыймадыи!
Сен езицди сатып келдпа ҳәр бурылысга қылпылдап.
Корқып келдиц сен өзицнен. Қорқыныштыц глеги бар.
Сен өзннди кермеў ушын қармаландыц. Көзлерин
қарацғыдур. Кеўлицниц бпр жыйрығындт кек қаллр
кец дүньяға, сепиц барлы-жоқлығыцды сезбеген...
Н

*

*

Жайғаса алмадым гөрт пасылға мен,
пасылдаи-тсылға
ецсем шыдамлс—
қутылмақ мойынға түскеи жүклердеи
жоқ маған. Беспнши мәўсимицди аш,
жилўалы тәбияг, кербаз тәбият,
саўдалы тәбият, араз тәбпят! —
Оймақ сеннен гөре кецлеў көриндн—
бул пе пейли тарлык, сам-саз тәзият?
Билдим—
сам-сазлығыц жуўабыц маған.
Айыўдыц пәнжесп жараспас тарға,
жург ийпе көтерип бармайды жаўға,—
бар бнр нызамлылық биз ацламаған—26
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жайғаскән жернмде қаламан мен де.
Күдиретим келмес өз даўысымнан
шығып қыйғырыўға. Ҳәм мына Ж ерде
төрг ғана пасыл бар. Жер мәкан саған.
*
Түн қойнына сыймайды куслар,
шақалардан бәдар ушады.
Сарқырама қулаған таслар
қус тилинце сөйлеген шағы,—
жалықтырса мәзи күн-көрпс —
ғәрез бенеи жасаў шертилип—бул аспанды бояйман тегис,
буннан гөре ақшыллаў етип —
болсын түнниц баўыры пүтим.
Ҳәм көзлерим кецирек ашылсын
дағын жуўып бул гунгиртликша.
Кас көгермес көздкц гүнасьш
қарапғыда көзлер жацылса.
Ертецги күн—алынар қастыц,
бир қолыца бередй ҳаса
ҳәм өзице айтқызар ўаспын.
*
Билмеймен сезимниц ояныўларын бәҳәрии, жактысьгн куяш нурыньш
көзимизди а:нқаи сол күнги...
Ярым
сана менец ярымын дүньяпыц
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таныған саатьш...
иМьщ кәтле шүкир
шамшырағым түуел барлығы ушын—
мық кзтле, мыц кәтле,
мыц қәгле шүкир,
шекспзликтиц маған тарлығы уатьш ../
Алмалар шақаиыц уша басында—
кол созсам жетпсйди.
Путақ сьшдырып
ез шыбығын урдым алма ағашына—
жаиырақлар ўас-ўайран.
Сынбады шыбык,
Ҳәрекет алмасып жайпарахатлыкка,
ҳәрекет жуўмақлар жайпарахатлықтьг.
л... Сәдде ҳәриплерди оқып жүркп-ақ
көз илиўден қалды майда шрифтти/
$

❖

*

Сетемшид кийиклер кегти ылағып...
Қалды Ай қулаған дала шайпалып.
Өмирим бир өмир қәўипсиз-қәтерсиз,
қай күлим қарацғы, қай күним жарық—
билмеймен. Дубирлер шацныц астыкда
таға түспейтуғып гүмис туяқлар—
мен бул уллы жолды дастық қыламан,
саў қабырға қоймай қабырғаларымнаа—
ендиги дүркини әтсе үстимиен—
бәлким, мен азғаитай есиме келермен...
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„Куним өгсе—есап“ болғанда еди —
шанға жатпас едим дүс төменимнен.
*

*

*

„Муўса, сен яры“ны шерткен сенип саўсақларыц
умыттырады семсерлердиц суўыклыгын,
содғы ирет қысымыца илинетуғын жалын
ТУ
*/ Л П О П
Л Д Ы Н .•

яр қушағыныц көз жастан ыссылығын,.,
Ҳәм тағы ла баска ялғаншыньщ алағадаларыи.
Дәртинеп бегерирек дәртке аан болгап
жаным жай гаппас—
бир бийтаныс дүньяныц карсысындамап,
ҳуўшымды жойтаман,
ҳуўшымды жойтаман...

Шайкалады Шахамапда жәнеўит таллар...
Мен аспанды пәршелеймен сай жағасыида.
Дара жулдыз жанғаспады ҳеш қайда. Жоллар
какшып алды. г апып оолды шуғла ушқкнған.
Журттан ерек емес едиц, кептиц бири едпц
сағыйраныц кеули менен жер оасып келген.
Тәғдириц бе? Тәғдирице еркелемедиц.
Ағыстасан. Бой бермейди терецлер бүгин.
*
Ж ер тилге киреди деп ойлайман мен —
кангпа аяк басты, айтса итимал.
29
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,спаи оир сәилеиди деп оилаиман мен —
қанша тутип жутты, айтса итимал.
Алашанғыт кылып өтин кетемиз,
билмеймиз изинин не болажағын.
Гә утылып, гәде утып кетемиз,
дунья утылмаўы менен қалады.
Калады бул аспан. Тыпыш океан
Тыныш океан болып калады.
Дүньяға я пайда, я болып зыян,
ҳәр басқан изицнен нышан қалады.

Ҳәр күни уллы ислер мемен ғапа
машғул болыўға
жердиц үстиндеги тиришилигимиз
имканият бере бермейди,
кеширерсиз,
колымыздан да келинкирей бермейди.
Жердиц үсгинде исенимлирек жайғасып
алыўға
кетеди өмиримиздиц бир бөлеги,
өзлеримиз дүзген майда-шүйде мәселелерд*
шешиўге кетеди
өмиримиздиц бир бөлеги,
жердиц бетиндеги тиришилигимиздиц
насаз тәреплерин жециўге
кетеди өмиримиздиц бир бөлеги...

Егеп• био* биньят болған
зя.т жоғалатуғын болғанда
олем турмас еди бул турысында—
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бизлер жоғалмаймыз,
қайтамыз барлыкқа
нәрес гелердиц түслер ииде
олад еле пәмлеп алмайтуғын...
4.

Көгалай тецпз едиц сен бир ўақытлары
ендн, мине, кишигирим көлболдыц.
Көлбеп жатар сдиц дархап ўакытларын
ендл жүзице шықгы бардық қоқымыц.
*

Кисипиц неснйбесине колыц созбағьгл,
ки:иниц несийбесине ғылаплық қылма.
Бул халыс өмнрицде бир азғантай күн
«лданба ҳәмиянда шыцғырлағанға.
V*

Уйқылап баратырған күиниц сыяғы.
Тям^ғымды жыртып шығалмас сөзлер.
Кап-қара бултларды самал айдайды.
Қактнп баратырман,
бүкке таслаў ушып муздай төсекке
қурсаўлар үзлигип қысқанда өмиримди.
Февраль.
“Кабыўлы калғап есик күтеди менп.
Поезд асықпайды.
Поезд асықпайды.
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„О күним!..11
Ампнат, бу бәҳәр бәҳәр емесдур —
марттын аяғыида қар, қара суўық.
Куяшты, куяшты көргим келип тур —
к ө з те р им ка мас ып,
ькпем суўырыльш.
Орта Азияда бир аўыл калды,
ылай суў жайылып
кара тал өскен.
Таўларсыз.
Аминат, сенин ығбалыц
Минги таўда1
көкке тирескеи.
„О күним...и
Тәғдир табыстырған кэтте шәҳәрде
жыл айналды, жаным. Бир-биримиздн
сорау салып излеп кед көшелерде
тастан табалмаймыз излеримизди...

Сәҳәр сыбырлылар семди сызылып...
Бир уяц шуғлалар көзицде ойпап—
қаткан үйлесимди ҳәрекет бузып! —
колларыц кағазды кыйнар сыялап.
Күн делик жазасад
саққа жүгшшп
1 Ми нг и т а ў

Элъбрус та\ ыныц балкар тилиндсгц атама; ’
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темир кәтте
дизед қозғалтпағанша.
Сағымларда бәлент таўларды херпп
кеўлиме ғулғула түскени қашшан.

Қайсы кинотеатр еди—умыгтым,
жаўынға тап болдық книодан шығып.
Шаптық қол усласып.
Тун жым-жыртлығын
өкшелердид сести бузды туншығып.
Шаптык. Риганьщ тас көшелери.
Жайылғап шашларыксуў тамшылаған.
Аспаннан қашамыз ог шашыраған —
аспан шахмақлардан көшеленеди.
Жаўрадық қайрылмай трамвайларға.
„Айтшьқ ансайсад ба жыллы төсекти?* —
дедид еркеленин.
Түнек айкырған
жылўалы күлкиндн жанып еситти.

Дурыслап бир жулдызларға
бақпағалы ай өгипти,
Усы бир ан кеўилимди
нешше сапар майып етти.
Ойын қылып алқымыма
тақап турғаи тыйығым-ҳәм
нешше сапар од жағымнап
сол жағыма тайып кетги.
33
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Темир емес ҳаслы опык.
Ҳаслы оныц руўҳымдур.
Өз жаныма қысымымдур.
Бәдениме жайып өтти
зә қәрин-ҳ әм, басқасы н- ҳэм.
Ҳәм ол енди инабагтыц
қәдирикин не боларьш
қайта-қанта айтып өтти.
Ал, ендигим көзим қорқып
қалғанлықтан емес, инан.
Бир тисленген бармақ қайта
тисленбейди. Ай өтипти,
жыл-ҳәм өтер. Енди қайта
бой тиклеўге қол ушын бер.
Жойтар болсам сенид жәннет
көзлерицди жайым тупкир
күнник жүзии көрмейтуғьш.
Рәҳим ет, Сағынбайға!
Бир ай гирбин-ғубарымды
о
»
о
ағыи суудаи шаиып өтти.
*
Сен ғой менн төсегинде
жатыр дессец тымышыпа —
бир ай бойы тым-тырыссац.
Қойдын, әне, тынышыма!
Сөтин көкирек аўызымнап
ар жағында ке болғанын
көре ғой сен. Қайылман-э
бузылмағаы шырышыма!
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Мен билмеймен пеғын жүрсег
каяқтасан, қай ойдасац—
бул күнлери дурыслыгьш
бир майданнан буркс мағап!
Гүман емес кыйнап турған.
Қыйнайтуғыи мыпа дүнья
көрмегенше қарары жоқ
сени мепиц қол ушымда.
Жетпегенше мурадыма
к ый мыд ым- ҳ ә м, пики ри ^\ - ҳ ә м
теииз кылар шалшыкларды
келмейтуғьш қоиышымнаи.
Мәйли бир күн, келпп-келип,
ай далада калайынмен —
зәрре кәдик келтиргенкен
көкирегице. 1ынышына
қоймайтуғ ын Са ғы нбайды
мына ғана нәйлаж дүнья
алысына арамыздынСол дүньяпыц налышыман.
*

%

*

Сепсиз көрген қызығымнын
сокыр тыйып баҳасы жоқ.
Түсимде бир жүзик көрдим —
я мөри жоқ, я қасы жок.
Касларыцпыд қағылыўын
көкирегимде оятаман,
қәйтгим ғамлы кеўилимди,
МүДДӘҲӘСИ

К Ы П - Қ Ы 3 ЫЛ

ШОҚс
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Үзилежақ сыбырлыцнан
өртенеди мениц ишки
сарайым-ҳәм, ҳаятым-ҳәм
қамаўдағы. Пайдасы жоқ
дәрилердиц, тағы басқа
дәрманлардыц. Оқ бийғәлет
болғаннан соц оныц енди
ирисн жок, майдасы жоқ.
Бир нашарды еркелете
алмағаным қалай енди!
Қайтпайтуғын болсац маған —
Көкте Айға ықласым жок.
Мен өзиме исениўге
көрдим сеннен алыс кетип—
исен маған, усы мениц
ықтықатым. Намасы жоқ
бул өмирдиц, ләбнзиме
гүман қылсац. Сағынбайдыц
бир басынан басқа бахыг
қусы қонар басы да жоқ.
*

*

‘.V

Бир кәтте ш әҳэрде қалдыц бир өзиц.
Дийўалға қол питпес—жүреғиц қысса.
Маған-ҳәм уйқы жоқ. Жаўдыр көзлериц
түн қойныиан мағаи телмирер—жас бар...
Казань вокзалында күтесец келнп.
Сағынышыцпан қайга туўылсац.... бахтым.
Шашларыцды самал биримлеп терип
журтты қақ айырып жуўырсац ... бахтым.
30

www.ziyouz.com kutubxonasi

*

*

I үл ди көре алмайсан тикени менем.
(Нәпесн қысылғаннаи иреқки ашылатуғын
ҳенер :-кок, айтайып, жердиц бетинде.)
Айтаяяғым, бирақ, бул емес ед и .
{Өз Гаҳаеьш ҳәр ::им биледи өзи).
Ким болсан да саған исенип келдим.
Ҳайям айткан толы мәй гүзелердиц
топырағымыздаи биньят болажақлығын
канзшаннан билемен. Ал, бугин, енди—
өмирицниц маған карацғы жағы
бурынғыдай меии қыйнамас. Көнер
басым бул мслерге.
„Қудайьш-аў, ҳәзир-әм
усындай ышқы-муҳаббет
бар екен-аў!в—деп тацланыпты
бир ҳаял бизлерди
сыртым ызд т көрип.
Тон алдьь\[ бүгин
жигирма төрт жасыцныц ҳукуўқын. Тағы —
ҳуқуўқын қәлбицииц ҳәм өмирлигин,
туцғьпп муҳаббеттпц сыцғырлаўуғы...
-»

*

V

Жоғалар т«ринде малынған бағдьш
бир ғалбаиа шуғла...
Кеттнц бул ақшам.
Қыймай жасаўраған көзлериц—жактым! —жолымды,
V
«•
ч
кеулимди әилер рәушан.
37
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Хош, қос рельске тапсырдым сени—
қалдым тьщлап түннен дем алысыцды,
узадын,
псезддыц дүрсили семди —
кимге тапсырарман сағшшшымды!-—
Ўақыт бир мәўритте кзлдытабжылман—
сен келгенше күнлер бир дақыйқаға
сыяды—сааттыц тили жылжымай
қалады көрсеткен жеринде—маған
Ўақыттан тысқары жасағанлығым
қалады биймәлим. Умыт каламан.
... Рельслерден озып келесец.
Та ғы
Ўақ?згт ағымына алар қайгалдан
Ҳа ятымд ы—С ен и—Исен ими мд и.
Жоғалған төринде түндеги бағдыц
бир ғайбана шуғ.ча—көцлимниц таоы —
Д ү н ья , бир көрсеткен Ләили жималын.
*

$

*

Бул есикти қайтып қақпағым мүшкил.
Мәртлигим—алдыцда диз шөкпегеним.
Бу тәғдирдиқ нси жумылған мущдур,
қайтьщ жазыў ушын кегер өмириц.
V

Жоқсац. Уаз кешиўге миннетли еднм
бир түсиниклигимнен. Бир сеннц ушып
жасай алмағаным. Ақыбет—кеттин
суўық қушағымнан. Жоқсац меп ушын.
Жатласып үлгердик. Платформад*
қайтыи көтермеймен чемоданыцды.
38
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лурск вокзалынан тауларға таман
псезд қозғалады. Кол былғаўым муц.,.
ул есикти қаптып қақпағым мушкн «■ЧI * 1
$ **
Ертеклергс мүтажбен
бийҳуш кылатуғын
сарғайғаи жапыраклардьщ ийиспнен.
Ергеклерге мүтә:кбеп.
Келермисец
каранғы түнимди урлаған
иәрестем?
Келермпсеи
он жетпдеги кыздыд
садалығьқ
бплғамлығы менен?
Б шҳаллығы менен.

Неге есигиндц қақтым сәҳәрден? —
Қайталдан өзиме исенбек маған
жазылган болар ма?
Сетемленемен
>
«I
V
и
гилтгиц оиитаныслау тауланғанынан.
Дедим: Сағынралығын жолыма нур бол
тәғдир бирдацғылға шығарды —болар...
Мениц-ҳәм ғумшадан көзлерим тьшғай,
маған-ҳәм бесиктен созылсын қоллар.
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Дурыеи: Руўҳым сегбирдеп т ]ршаишалығып келемен.
Ашылыспайман.
Отырып-отырып кетемен. Шыдаи
жургенииди сенни!
... Ке шири м с с ра йман.
ТЕНИЗ ҲДККЫНДА ГҮРРИЦ

г/.

У ;з 6 \ п . и т е г е

*у

ЧГ

л\еп сеииц алдыцда ақлана алмаиман—ендиги қалып
туоған азын-аўлақ ҳужданым жол қойманды.
Рәхимсизлпк
еткен мен. Бир* ислеген ойсызлыгым■
ныц кәўшш ог алыспай турған^а дүзеўим зәрүр едн
(усылай мен тағы бир пәмәртликке жол қойыўдан
өзимди саклайжақ едим).
Алдыцда дизе бугпп көзлерине телмирднм —бүгин
сол көз-қарасымды умытыўынды сорадым.
чӨкннесец...в—дедиц. Сенн екипдирмен өзнм екинсем<—мәйли.
Сен маған Паланганы көрсетиўге ыкласды едиц.
Дәрьянызды көрсетежзқ един. Бәлким—көрсетерсеп.
Кешир мени. Өзш. е исене алмей турып сеннқ ма»
ған исенип қалыўыцнап корқтым—кеишр.

Лҳағалауды ;күўады т о ‘:{ г ^
Тарсыпады кецлпгш[. .демнн
ж а с ы рад ы ;I \ ци не . Ко [ .■
.с
толқыпларда —нәзерпм мепиц,
1

ч

■м-р лийкпнди рәмәўзимиздеп:
батын қьглып өзлеримиздеи,
көп сораўлар жуўапсыз келдппаразылық нотасы киби...
Өзи қамалған төрт днйўалдыц шегарасын ғана '1
нып үл герген адам енди басқалардыц руўҳып мүтәл<
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ыкласын да сол тас қамалдыц көлеми менеи өлшейдп
екен.
Кәўетердн ушықландырған
бу ҳаллардыц нақолайлыгы...
Шаршадым көп жумбақларымпан —
усы жерде калады қайғым:
„...меники ақмзкшылық екен... саған мәлел бериўге ҳакым жоқ едн ... сениц өмирицди байрам етиў ме
ниц мац-тайыма жазылмағак екен... Умыт...14
Г

)1

гу

_

I үиин едик—енди шешилемиз.
Ҳәр исшц бир „қол-қайтыи барды...
Излеримди жасырған тениз
бир заманнан қайтады тағы,-—

бир адамлар, дусласпайтуғын,
дусдасыппыз,—тәғд ирдиц исин
д ү з е ў керек болды, қарағым,
көрсип ҳәр 1пш өз несийбесин...
лВсе было прекргсно... Все

было прекрасно,..“

I [сен маған. Өз қулағына
пссп, жаным : ғумша сийпенде
ч.цьажақ куньш-гуйғыда.ч
саклс'-:'-асақ—кейини жаман.
Оттан шыққзн күймейди от 1 \ па .
ысыраман оп ы жолыцнаи.
Аймалағл \' алақанымнан
СууыСҚЗППП”
ж у б а пи ш маға!!...
4;
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Бүдег
•Ў

у тебя

V

вре мен и —при х оди... слышишь...

П рИ Х О Д И ...“

Жағалаўда ж

*

Т Г
V

тқыпар тециз

*

*[•

Сениц бир пәкизе әндамлылығьщ...
Мен билмегеи кәўпи нашар балапыц —
кәўпи жыйналмағаи алма бағыпыц —
ҳәр торсылды сайын қалмады жамым.
Көнерыен тәғдирдин бул ойынына,
көнермеи жылыма алағадалы—
қайгып асылмаспап (кешир) мойныца,
мен-ҳәм сыйсам керек қағыйдаларға.
Ақырьқ прәцлерге тазалық керек,
сезимлерден азат болмағыц ушын—
сезимлерге тарлық қылғанла көкирек.
Сийнемди сийпеце қойғаным у ш ь ш —
кеширмессец мениц былғасығымды.
Қашшан жол табыўдан гудер үзгеним —
полат көрген кисиц шийшедей сыиды,
енди пе пәтиўа қалсын сөзлерде! —
Қалай бул өмиримди сазластырарман
таза ирәцлерде ө.миримде жоқ —
не боларын енди билмедим,
маған
сени байрам қылған түнге илажым жоқ.
42
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Өтеди өмирим еле нәмәлим
мэрнлин мон рола рд ыц әтн р ап ьшд а —
өтер өмиримнен тауыққа мерген
еркеклер, өзлерин алдадқырәған
өзлерпне азырақ исенгенинде*
Як, яқ—нызамда жоқ ғалаба бу халық
Әплатун болмаса ыбырсық деген ,—
ақыры Әплатунға керекдур тамак»
:кайын жылытыў керек Эйнштейннин,
ақша төлеў керек Модильяниге...
Бирақ урмаў керек ийттин күшигин,
бирақ—туўры қараў керекдур Күнге.
Басқалардыц өмири—буггын барлығы.
Ал мениц өмирим сегпш алдында-кип-кирттай қыз мени бағындырыя алдыц,
көресец журтлардап парқым жоқлығын да.
*

*

Мени жалғыз қойыц—үиренискенмен
түнлердин буншелли узақлығынз.
Мен 1'әрип емеспен, жоқ ҳәм Шаҳсәнем.
Жоқ ҳәм қалмақтагы апам,
қүдыққа
жийеилерим менеи ысыратуғып.
Арзайым жок.
Бпрақ менде бар шығар
ҳужданнан бнр пәрсе—бир қарақалпақтыц
әлпешлеп сақлаған қызыпа шашар
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зәҳәримди өзим жутарман. Түнлер
бәриг! сыйдырады—айлы әлемди
руўҳыма алған ақшамлар билер
саклаўды қарлығып шыққэм үнимдн...
Мени жалғыз койыц—
коз болса бәлды
ошақта
дүмшемди койып алыўға.
Ашшы көк шай, бэлким, басар солығымд ы
кешкен мәнзиллерге саяхатымда.
Аяма аламаи пүткил өмиримди—
истығбалым мыц сан жорымы менен —
сыймайман ҳажмына күн ҳәм күнлердиц —
сыймайман бул ақшам өз өмириме.
Мени жалғыз коныц—
бир өзим күлап,
бир өзим жылайын —
жеиилсин басым.
Усыншама жүкти көтерген кекирек
бул жеккеликтиц де көтерер тасын.
•

*

*

Излесем таипайман бағ арасынан—
бүлбилим сенбедиц ҳаўазы сынған?
Билмедим—аспанда Ай ма сарсылғак,
я сен бе альгслап қолларын созған?
Созған қолларыца жетпейди қолым,
жүрген жолларыцнан өтпейди жолым...
Қәйтермен—көзлерим жасларға толы,
қәйтермен өмиримди нағышын бузған?
44
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Жулдыз жерге түсер—касымда жоқсац!
Самал қайтып есер—касымда жоқсац!
Тағы қара нөсер—қасымда жоксац!
Мен бурын көп сдим, мен бүгин азбан,
Ендп дәрегиндн кандан табарман—
ендн жүрегимде қалады әрман —
енди мен самалға сыбырланаман—
мен бир илысларда умытылған сазбан.
*
Жылар екеўимиздиц садалығымыз
шенгелликтен терген сүтилмегицде,
Сен, тилии шығарып былғақлаған қыз! —
Бәҳәрдей дирилдеп турмайсац түн дс—
сүтилм еклер

каш ш ан

көЗ‘ Карасыц

өзге,

әш өкөйледн—

көйлегиц

өзге.

Шийрии үмитицде түнлер сөйледи —
сулыў соқыр қылған туйғылар өзге.
Собығы бәҳәрги сүгилмегицниц
тацлайыцда татыр. Курдас қызьшныц
кулағын тоздырдыц:
ҳәр өткен күнниц —
ноппс ҳәўеслерднц—сабағы узын...
Ертец суўы қашқаи собықлар посып
үпслеги қонар орайпеғиие.
Бул телмиргеп көзлер. Бул ўақты-хошлық
Бир пәкизе болып қарайдыц күнге...
4=

*

Он алтыншы бәҳәри
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енди гүбелек қуўыўға уялатуғып
қызалактыц—
ярыы ақшамда уйкысырағапдағы
тамсанған еринлерн
қымылмай қалған—
ғулғулалары
көгис жулдызлар шашыльш атырғач
бир кецисликлерге сарпараз ететуғы
түслеринде оянған-—
он алтыншы бәҳәрн...
ТҮН. ДАЛА. ОТ.

Түн.
Жулдызлар думанлығы —
өзектен—
көтерилдн қыз,
майысып ийниндеги
қыл мойын гүзениц
аўырлығынан.
Отқа асығады.
Самал желпилдеткен жактыда бир
көйлецке қараўытады.
Көкирегике шашыратып
тис қамастырған кара суўды
көтерсец гүзени басына...
Жалан аяк>
шашлары тозғыған қыз
адымларын санап басып киятыр.
Түн ертенип баратыр—
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бәдешылн сезимлерине жайғастырар
салқынлық пенен
кара дәрья ағьш баратыр.
Барлығы кайта тууылған —
енди көз жаслардыц жосағы бәтен.
Види кара каслардыц
ырғағы бөтен...
Булкилдегем буғағымда туйнелғем
ессиз еркеликтиц
шағы—бул түн...

Тәўбе!—Алмас пышақ сыймайды кынға.
?Ден;щ мәртебем—Сен. Барлығым—Сағлм.
Мкпәўўар әрманым!
Бендемен.
Сағач.
Мем жолыца шықтым. Көкирегимдн
иуткпл жалацашлап. Жолыцда шайдац.
Көз илмей күтиппен кәдир түнимди.
Көз илмей—намолим келериц қайдан.
Жнлуа емес еди, наз емсс еди,
зқлымиан аздырған, санамда тынған—
маған ҳазар берди
жанып-өшпеги
шыралардыц ақшам. Мениц жулқынған
хөк ж ийегим алыс. Көшелер... Таллар...
Карацғы түн.
Бәҳгр.
Жарқ етер шуғла! —
Бир жат ағымларда шапшыр туйғылар...
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Жойтылғым келеди,
қайтып ^абылыўға...
АЛ АҒАД АЛЫ К

Енди меннен бийғәрез жацлар
шоқ сеслерин! —
Тып-тынық сеслер!
Соқпағына бурып қыйқымлар
алағада аралас түслер.
Тәбияттан қәйтип көшиптн
бу кекшиллик әрманларына?!
Тәрк егемен шүкиршиликти —
жолы арман аҳлардық жаца—
Ссн-ҳәм, мен-ҳәм жол айрығында
жойтыламыз.
Жатласқаннан соц
өкиниш тек дәрья араға—
бой бермейди—
берман бир қара! —
Сезинемен—
диземде кустай
керилесец! жанып! ҳазарсыз!
Ал, төгилген шашлар,
алмастай,
пәршелер ме жанды аяўсыз?!
Әрман ағын суўдай ықласыц,
көзлеримниц сыпырар жасын...
Мен алдьшда әззилик қылдым,
сен әззилик қылсац—
не қалсын?!
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*

*

*

Түсиц бе,
онын ба—
қалдыц ацламай,
елес қушағьшда саз бердиц тацдай...
Тилип кецисликти сүтке малынған,
қара сызық турды ақлыцды алған —
неге қара сызық? неликтен? неге?
Неге бул кецислик сүт ирәциндс?
Усы түсиниксизлик қыйнады сени.
Елес ғайып болды. Түсинермедиц
қайталдан сол сүўрет жанланғапында?
Екннши кирмек жоқ өрт майдапына.

4—189
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ЖОЛЛАРАЛТАЙ ТАУЛАРЫНА АЛЫП БАРАДЫ
Ц осы қлар дүрқана
Н. Селекозаға.

*
Жоллар
Алтап таўларына
алып барзды—
кар жатпайды
бул таўлардық басыяда,
бул гаўлардық
төбесин булт жасырмас,
мине,
дийдар көрисгнк,
Алтай таўлары,
Катунь дәрьясы,
дийдар көристик,
мен еле түсинип
үлгермеген қупыясы бап
жоллардыц.
'
Жоллар маған сырын
ҳәзир ашпаса керек —
бул топырақтыц сыры
өзине мәлим,
неге жоллар мени бунда

зо
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көргпси кедгекнн
бү 1 ин ацлай алмасам керек,
сыры өзине МӘ.1ИМ жоллардық

үстннде қаламам,
мениц менен
түнги аспанныц
жулдызлары қалады,
оқый алыўым керек
бул жулдызлзрдьғ...
Бул жазыўларды...
*

*

*

Мен түсинип үлгермегеғ:
не сыры бар екен
бул жулдызлардьш...
Олар әсирлер боаы
гүўасы болып келди
жер бетиндеги
қыслар менен жазлардыц,
адамлардын көкирегиндегй
үтмиглер меиен
аҳыў-зарлардын...
Көрди олар—
қалай жасағанын
жақсылардын...
Көрдн олар
Орхон менен Еписейде
тас қашаған
усталарды.
Адампыц көкиреги менен
байланысы болса керек
бул жулдызлардыц.
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*
О улығўар таўлар,
мына әпиўайы тасларда
адамлардыц өмири бар—
мен ойлайман,
жулдызлардыц сырыи аилаўға
олардын да
ықласы кем болмаған шығар.
*
Горно-Алтайскте үлке таныў музейиниц алдындағы ашық майданға қойылған тас мүсинлерди көрип
менде бирден: „неге буларды жайдын ишине киргизип
коймайды?"— деген ой пайда болды. Сондағы ойлағапым, буларсолай еткенде жақсы сақланар еди деген
пикир еди. Сопынан ойладым: Әсирлер бойы қыстыц
сууығында, жаздыц ыссысыыда ашық хаўада турып
бүгинги күнге жеткеи тас мүсинлерге баспананыц кереги жоқ еди. Оларға жулдызлы аспаннық өзи баспана.
*

*

*

Жоллар Алтай таўларына
алыц келди мени...
Бунда да жылғалардыц
бойларында таллар өседи екен...
Бунда да адамныц баласы, бендешилнк,
минген төбесиниц
бәлент болғанын күсейди екен...
Ақыры—алыстағыны
бәлентте турып көрип болады,
ақыры—алдыцдағыны
бәлентте турып көрип болады.
Мениц бул таўлардын төбесинде
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туры[I кәргим келда —
атшетағины,
алдымдағыны,
бул топырақта
озимо айтажақ
сезлерим бар еди.
*

*

Өткен күнлердиц есабы өзинде,
Надежда.
Мен ҳеш кашан
сенин кекирегинди қайтармадым,
мен ҳеш кашан
саған жәбир қылмадым,
мен саған исепе алдым,
мен саған
Исеним
Дүньясыныц
есигин аша алдым—
сениц адамларға иеенип,
сеннц әдалатқа исенип
жасай алыўыц ушын.
Надежда,
егер бул гәплерде ғәлет болса—
айт маған!—
Надежда,
еле де көкирегицде дәрт болса—
айт маған...
•Я

£

Мен саған адамнын өмири қандай
қағыйдаларға курылатуғынлығын
түсиндирип бердим,
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бул қағыйцалардыц адалшыц кимлагп
баҳалаўдағы орнын түсиидирип берл;
мен сени мэртликке тәрбияладым,
басқалардыц нәмәртлигинеи
жоқары болыуыц ушып,
меи сенле беккем ираданы
тәрбияладым—
әззилерден жокары болыўын ушып,
сеннц
ҳәр қандай жағдайда да
инабатыцды сақлап жасай алыўыца
исеиип калыўым ушын...
*

V

Жоллар мени Ллтай таўларында
ойларга талдырды...
Дүркин-дүркин қәўимлер
өткен бул ж ерден—
түрли тиллерде
жулдызлы аспан
менен
адамныц көкирегиниц
байланысын
сәўлелеидирген,
тәбинттыц қубылысларыпа
түсиник берген,
өзлериниц ис-ҳәрекетлерине
түсиник берген...
Буннан көп әсирлер бурын
мениц дүньяға келиўим
мүмкин еди,
ОЭЛКИМу

бул топыракта...
Еле атомпыц қурамы
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намәлим заманда,
адамлар тәбиятка
сыйынған заманда,
бартық мәселелерди
ат үстинен силтенген
кылыш шешкен заманда...
Бул топыраққа,
мине,
жигнрмаланшы әсирде кәдем койдым.
Жулдызлы аспаннан төгилген
нур ағымына көмилип
дийдарластык,
Алтай таўлары.
Көкирегимде әсирлердин.
батын дәрьясы
оянады.
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ДӘПТЕР БЕТЛЕРИ
*
Сағыныш жасағап шубҳасыз-шексиз!
Талай Алпамыслар себил Баршыиға.
Илайым, мын еркек калғай телпексиз
биреуи бир тал ақ косса шашына—
птибар, итибар, итибар жапым,—
беглик—диянатлур, шуғладур жангап!
Бийғубар исеним соцғы жарағын.
Бийғубар исеним—
кэз жас ҳәм ҳуждан.
Лқкан тулпарлардыц туяқ силтеўи
ҳәм
кайыцныц ларса қулаўын жәмлеп
шытнай жазлап ғана орныкқан кеулиц
мүбарек, мүбарек ж-эне мүбарек!

Суў бопында сениц умыт қалдырган күлкиц
ак шуғлаға малынады сийнеспн қымтап —
ада болар емес, жапым, ҳәўирн түннин!
Бир аспанныц астынднмыз—туйғылар жырак..
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Я аржақлы, я бержақлы болар мәҳәлим...
Түн қойнына сыйдырғысы келмес ҳуўшымды
бәдешщниц ҳәр қашырымы суўларға мэлим.
Қалай енди анырайын қыялдан шынды?...

Көрдим жылдырымныи акқааын, еле
қалан түсерлигин көрмедим, бирақ,
Аспая кед. Ж ер-ҳәм кед.
Бул кецисликлерге
жылдырымнан кейин сезимлер қонақ.
*

*

Кеп
ҳәм
Еле
көп

«
мәрте кул болдым сезимлериме
көп нәрселерге көзим үйренди.
де андайман көзсизлшимди,
пәрселер егер жети жүйремнен...

* * *
Жасаймлн бәит болып қыялларыма,
өзимнпд кемисимди пүтинлеп өзим.
Айтыла бермейди айтар сөзлерим...
Жасаймаи бәнт болып қыялларыма.
Тәбплт сыяқлы төрт мәўсимдеги
көкпрегиме пүтин сүўрет киреди...
Негедур түсиме суўсар енеди...
Жасайман бәнт болып кыялларыма.
Түским келетугын сокпакларым бар,
жылынғым келетуғын мамық уялар...
Ж урт сезбес пәрселерге берип итибар,
жасапман бәнт болып қыялларыма.
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О төбеме келғен күдиретли Куяш,
ядыца ал, мен-ҳәм айнаида бармаи—
мени ҳалықтырған мына қия-даш
тагы бәнт етеди кыялларымда...
*

*

Мен бул көшелерге кайтып келемен.
Мен бул көшелерсиз «миримди
тәсаўуыр ете алмайман —
тағы
Лрбатты бастан аяғына жүрип өтемен,
тағы
„Кузнецкий мост“ та өзимди көремен...
Усы көшелерге табаным тиймегенде
мен кандай руўҳы гәда болар едим.
Жигирма жасымда өмириме кирдич—
енди пүткил өмири.м сениц руўҳыца толы,
Москва.

Сеннк көзлерип, көзлериц. Куяшқа ынтық
көзлериц.
Сүўретлерден баккан сениц көзлерин,
жылўалы көзлериц,
бахытлы көзлериц.
Л\ениц алдыма күлип Н1ығатуғын көзлериц.

Сызғышқа келмейди ғайры минезлер,
моцги татыўлық жок мүлктей қолдағы —
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ашшыласып калсак көкирегим излер
сени, Юрмаладан қайтқан жолдағы.
Мен саҳрадан келдим, сен —Эльбрустан
бул тнк минезлилик—кылыш қындағы.
Бир өмир кеўлимнен жойта алмаспан
сени, Юрмаладан қайтқан жолдағы,
Базда түсиниклер кайшыласады—
бир дастыққа қойған баслар жумбақлы
Руўҳым —шешилнп түскен саатын
сении, Юрыаладан кайтқан жолдағы.

Түнги тынышлықта тынықты булақ.
Бир нашар мунаяр суўдын боныпда—
қостары үй жақта шийшеге ипак,
соцынан кетеди карта ойынға.
Бул ҳаял умытты суўға келгенин,
қапыраған кеўли аўлақ қайғыдан—
барлық жубанышлары қалды жөнпче.
Бир үзик елеслер болманды тамам:
...Көкирегин ашты қус кепиренде
түстей бир ҳалатта басы айналып...
Ўақыт токтап калды талдьш тубинде:
„Кимди еркелетти мойнынан алып?!*
Отыр дизелери сезбей шелекги,
дснесине тпйгеп темир жылыды.
Ядьгна алмады үйди, төсекти,
ядыпа алмады кеулин Оурынғы.,.
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