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КЕШЕ ҲЭМ БҮГИН ТУЎЫЛҒАН ОЙЛАР

(|Оүркан)
* **
Куяшым кулпырып телмирген,
Шәпәәт—нурыцсыз мен киммеп?
Аяз ба?
Әптап иа тынымсыз,
Өмирден өзимди излеймен.
Кәсийетли топырақ—бир уўыс,
Ҳәсиретиц сезбесем —
Бир куўыс,
Геўдемен,
Ҳаятым өзицсиз,
Не кешер Ўатансыз өмнрден.
Рәц-бәрец айкулақ айбатлым,
Бир тамшы,
бир жутым,
бир кулгым,
Шалқыған шағалам—ушан суў,
Не қайыр,
Әмиўсиз өмирден.
Күн—куяш түнерер,
Күлимлер,
Аяўлы жер —ана улым дер,
Дәрьяныц-тециздиц сазасы,
Өзицнен өзицди изле дер.
Ҳикмет көп бул гәпте —
билгенге,
Кеше де,
бүгин де,
з
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ертен де,
Сабаклас талайы талайдыц,
Өзимнен таба алсам өзнмди.
*

*

Уйқымды ныймайман,
Тур дейдн анам,
—Наўкан болар ма едиц,
Әй, ессиз балам...
Бойымды ғәплет бир зил тартқан,
Калайда уйқы емес
уйықлайман.
Уйқымды қыймаймап тур дейдн апам,
Қайталар тан сәҳәр,
Ҳәр сапар:
—Наўкан болар ма едпп,
Ой ессиз балам...
Ал, өзи қыйналар —
Уйкысызлықтан.
*
Түши гүбелекгеГ! умтылған отқа,
Өзинди бунша кеп урасаи топка,
Аспаныў-пәлекке шығып кетерссн,
Мәгәр топман пилтесине от басса.
Зәрре жаным қалмас,
Өзинди көрип,
Ескершесем болмас,
Еситип-билип,
Аснаныў-пәлекке шыққанда,
Ғошшым,
Кетип жүрме бизди тағы майырып.
Деп күлип мысқыллап, тымсаллап келип,
Ақыл айтқан болды, ол нәсият берип.
4
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Букдайлар кәдирли топка бас суқса,
Жиберер ме деймеп бәрпн куипаякүн кып
Н:

*

*

Кеше ҳом бүгип туўылгаи ойлар,
ўаты-ўақты,
Бирин-бири қайшылап турар,
2 х 2= ?
Нақ шешими копе —
Кимниц кеўлине сыяр?
Өтмиш деп карадық кешегнмизге,
Ҳәм бүгипниц тәрк етерип билсекте,
Көзди жумып тарса каттык,
Келешек —
Бизди умытпайды дейип өмирде.
Жүрдик несийеге, турмадық наққа,
Ақ қараға,
Кара айланды аққа,
Көрип көрмес,
Билип-билмес, зпбаисыз,
Ҳақ гопти жүзге емес айттық кулақка.
Блди ецсесине көтерген ерлер,
„Халық душпаны* атанып аўдарылды жер,
Умытпайды ҳасла келешек әўлад —
Кешениц бүгнннен парқын билсе егер.
Сызықлар жүргиздиқ,
Оцнан ҳәм солдан,
Кытай дийўалларын,
Койдық жацадап.
Сөйтип ҳайўанатлар бағына түсгик,
Енди шығып кетиў мүшкил бул тордан.
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Көздиц отын ишимизге жутқанбыз,
Еки бирден дәрьямызды қуртқанбыз.
Аралдыц орнына пахта өсирип,
Неге кепин оранбаймыз мутқа биз.
Кеше ҳәм бүгин туўылғап ойлар,
Бирин-бири усылай қайшылап барар,
2x2= ?
Дәл шешимн кпмпиц кеўлине сыяр?
ШЕГЕ
Үмбетвай Сайтовқа

1
Дәрўазасы тас қамал кулып урылған,
Қалалы үйдиц
түпмесин басып турман,
Оўпилдеп кеп ийт үрдп ишкерпден,
Электр қоцыраўз.! шыцгырлаудаи.
Баў бағшалы,
ша рба қл ы, қо йқор ал ы,
Шеге аўылга барғапда ҳәр сапары,
Капсы егиктиц алдыпда пркплсем де,
Жуўырып шығар дэслеп балалары.
2
Кыялдай кец далага қэдем койсам,
Куўрай қуўиақ, ал селеў турар ойшац,
Белис-белис қырлардан ийек артып,
Жупар ийпс ацқытып шығар жуўсан.
Жоталы таў биздеги, Кара бир таў,
Өзи дара, өзи шыц, өзи оқшаў,
6
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Йарағойсам жол түсип күтип алар,
Мәрмар тасын тасыған машиналар.
3
Дәрья деген кудирет асаў еди,
Жуп жағасы үйирген шашаў елди,
Қалайғана көз жазып қалып қойдым,
Ингенинен адасқан бота киби.
Қашапда бул дүпьяныц бирн кемнс,
Қыласынды қыламыз өкииемнз,
Ойсызлықтыц түбиндей тасырайған,
Баяғы көк аспандай ушан тециз.
1987-3

* * *
Дәрья-дәрья сағым.
Белис-белис кум.
Мүшкил көз ашпагым,
Шағыраяр күн.
Бет алдым тецпзге,
Бүгин неге мен.
„Жүрген дәрья“—дейди,
Дэрья емеспеп?
ф

*

*

Қара суўық,
ызғырық боран,
Аш қасқырдай
Гезер даланы,
Ат жылаўын ойға тартаман.
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Сэл ықтырма,
дәрья ултаны,
Қараўытқан буклер,
Т0раЦҒ1)1Л,
Жабайы үн шығарып бозлар,
Астымдағы атым торы апғыр,
Оқыранып,
киснеп қояр...
* * *
Суўат едп бул жасқа бурып,
Үкн опғаибыз сүпменлеп музын,
Пада малды,
Жылкы үйирин
Суўғарғанбыз талап мортебе.
Жылыў еди ортасы муздып,
Парқы жоқтаи,
Ляз суўықтыц,
Ҳәм жүзгенин торалағаздыц,
Көрген едик талаП мэртебе.
Үки оймақшы болып меп тағы,
Апплқ музға урдым балтаны,
„Парс етип муз түсти ойылып,
Кеүип қалған дэрья ултаны,
Қәйткенде де туцгыш мәртебе.
Ф

¥

*

Ҳәр дем өмир гүлп болмагы лазым,
Лазым пыш урмагы пикнр гпяныц,
Түсиник суцқары болмасын жазым,
Онсыз да—
Жетпесини көпдур дүньяныц.
Жулдызлы түн баўырын қанжардай тнлип,
Лаўлап жанған жалын кимди шақырар?
8
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Пәрўана талпынар отқа,
не билип?
Мақлуқ жарғанаттыц қаидап парқы бар?
От ысырыў сумлық!
Өз қолыц турып,
Кпсиге қараған күпипц азабы,
Өтер,
Мөмин ийттей желип-жуўырып,
Қашан тарқағанша гәғдир базары.
Топырақты қанға қарып таплаған,
Тапланған полаттыц қуны артықмаш,
Як, дүпья жуўап күтер бүпш,
Шайырдан —
Түсиник жоҳилликтен болар ма қалыс?
НЕЛЕРДИ ОЙЛЛДЬЩ ЎАТАН ДЕГЕНДЕ
Мақсет ПуоымО^точқа

I
Лқырлап қалған едн жаўынлы Гүз де,
Сен кеткенде ярым ақшам едп Нөкнсте,
Нелерди ойладып иним, Мақсет?
Суўдай сапырылған топырақ арасында,
Шалқып жанған аспан астыпда,
Мелердн ойладыц нним, Мақсет?
Мектеп партасынан отырдыц БТР дыц
кабннасыиа,
Футбол майдапынан—саўаш манданына,
Ақылға сыяр ма иним, Мақсет—
Пелерди ойладыц Ўатан дсгенде?!

9
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II
Нки жылдк' иир иинннсп атқарып қайттыц
пиим.
Шыгпрып сялыўға шыкқаиым оспмде күни
”
кешегидеп,
Еки жыл әўел еле аўзынан сарысы кетпегеп,
Нәресте един.
Қалайғана көзи қыяр адам адамды...
Әкец бул өмирде ойламаған,
Анац ощ.1 түўе түсинде де көрмегсн,
Меп-со кыялыма келтирипбеи бе?
Сағыйрадай көзлеримиз жаўтацлап,
Турдық күшимиз жетпедн көз жасымызға
күшимиз жетпеди саған бир нәрсе айтыўга.
Ннди ойласам:
Ҳцр биримизге тоселле берип,
жүзимизден сүйдиц,
туўыскан генже қарындасыц
ҳәм төрт қыз апац алма гезек баўырларына
басты,
Ата-анадан жалғыз емеслигице көзиц
жеткен болса ксрек.
Бирден ержетип кеттиц сол сәтте.
Нөкис вокзалынан поезд козғалды.
Жүреклерде муз қалды,
Ярым ақшам еди, шожды аламан.
„Дн барып аман кайт кулыным!!!11
Шығысқа бет алдыцыз.
Хатлар келдп соц ўақты-ўақты
Аўглнстлннап,
Сол күннен баслап,
ата-анац не онлады,
не түнлерди тацға улады.
Анта алмайман, иним.
Еле аўзынан сарысы кегпеген нэресте едиц,
10
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Калайғана көзи қыяр адам адамды...
Гейде ғамгүн отырасац ойларға талып,
Үнсиз яд етерсец досларыцды —
қураллас...
Қап аралас,
көз жас аралас,
Атадан алтаў туўылып,
Ўатанына жалғыз қанттын, иним.
1937-жыл, юябрь.
ТҮСИНИЎ

Айырмаймыз 1 ейде,
Майда*ирипи,
Салы ескен жердиц —
Болар шигинп.
Далбай қағып,
Жар саламыз халайық,
Аштан қалсақтағы,
Көштен қалмайық,
Несийбеси дедик,
Ығбалы жецип.
Биразды,
Төбеге көтердик келип.
Бирин тахтқа,
Кырқын атқа мипгизип,
Дәўир-дәўран дейип,
Дәстүр енгизип,
Тойларда,
мейлис-мерекелерде,
Ыклас-қалыс,
Хызмет етпедик кимге?
Пейилиц кец халқым,
Кеўилпц таза,
Бнрак қалар ек ен ол,
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Лтым насыбайдан да,
Сөз дағы демеилер бул,
Айтыла салған,
Кол емео
кеўил кабартқанныц,
Қайбнрн оцған?!
'ГӘНИМЕ УРЫЛҒЛН ҚЛНЖАРДАЙ

Меғе буныц аяқ қолы жоқ?
Өз сокпағы,
Жүрер жолы жоқ,
Себеби ол жаралғап деднк,
Ҳамал ушын тецп-тайы жок.
Билсек бүгин:
Сөйлер тили жоқ,
Өмирге де каряр мейилсок,
Тоба деймиз,
Ҳәттс өзи жоқ.
Себеп дос та,
Душпаны да жок.
Лнасына сәлемге бармас,
Атасын,
Яқ, зиярат қылмас,
Буйрық күтер,
Буйрық шығарар,
Ессиз зая кеткен ақ қагаз,
Бул бенденнц күни қурысын,
Тецдей еткен астарын тысын,
Ядгарлық орнатып қояйык,
Тирилигинде,
Өзи түцилсин!
Байқамайды,
Май питип көзге,
Дәўир-доўран келгенин өзге,
12
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Азамат халык,
Азамат ерди,
Көтериў кереклигин төбеге,
Жуўмаклаймап гәпти кып созбай,
Бирақ буныц соцы —
Не болғай,
Калшылдап,
Калтырап тур мине,
Тәпиме урылған қанжардай...
*

♦

Баягыныц гәии көп,
Баяны көп,
Ҳәркнм тыслап ызинше,
Бояды көп,
Ацғысын ацғармастан,
Төте етип,
Тыцғысын тыцламастан,
Өте кетии,
Биреў алды тацбасын,
Ҳәрип етип,
Биреў алды ҳәрибнн,
Ғәрип етип.
Кайта айланыи келиўге,
Пайыт таппай,
Пайыт тапқаны кетпеди,
Айып тақпай.
Тоз-тоз етип тарийхты,
Жун түткендей,
Кимн қырман шашлады,
Белин бүкпей.
Ким сацлақсыз сақлады,
Сейфинде,
Ким саўғаға сыйлады,
Тиллә-тецге.
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Керегесиз, уўыксыз,
Куў шацаракКарый тарийх кулласы,
Қалды саўсап.
Көклемекши боламыз,
Көилеп келпп.
Ҳәр әсир, ҳәр дәўирдсн,
Үлги терип.
Ак отаў—ақ баскурлы,
Әшәкөйли,
Биз сени тиклемесек,
Ким тиклейди.
Хатқа салған хаткердпи,
Хаты өшпес.
Ҳатамтай дай сақыйды Iг
Аты өшпес.
Тарийхтыи турар сксн
Көғин шолып,
. Өмири жанған срднц
Жулдыз болып.
Баяғынын гәпи көп,
Баяны көп,
Ҳасыл нусқа сүймеГ|ди
Бояўды тек.

Дабыл қағар —
Ииформациялар,
Шегиў зыян!
Ҳоттеки түслерине бсрсди аян,
Инфаркт! Инфаркт!
Шсгиў зыян!
Мысқыллап күледи мультик,
14
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Г иябентлик—
Қәстелик!
,..Тасты таска урып тутандыраман,
Гия өнген тасты,
Шылымым зейниме зәҳор куяды,
Көз алдым тынады.
Ҳалдан тайып от 1.1раман,
Тутанған таска.
Илаж табарман ба жанэасқа?

Үйрекке бир пул еди,
Топан суў басса да дүньяны.
Ол күнлер өттн.
Тобығымнан аспас дср едим дәрьяпы,
Қалай жатқан болсам солай турып жүрди
Ол күнлер де өтти.
Бир куним бир күниме усамаслығын,
Соплаў ацғардым.
... Мүшкил айқаспағы кирпиклеримпиц,
Үйреклер уялар көзим уясын,
Бир уммандур пикир бойламас,
Сумлығыма таяў бойламас еди,
Мәжбүрмен жүзиўге түнниц дәрьясын.
Күнниц-го батыўын тилемесем де,
Тәўбе етип тилейин
Мен енди иним —
Тацныц атыўын...
ТИЛЕК

Бахтияр ҳәр демиц, ҳәр бир қәдемиц,
Гүл ашар Абадаи әрмаиыц сениц,
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Гия —Көкти, Жерди—Куяш сағынсын,
Тотыя татыўлық тилегим менпц.
Халқым қарапаиым, адыр қарақалпақ,
'Гуўысқанлық жан сезимин ардақлап,
Уўыз сүтин берип, бесигиц шайқап,
Дер: қатарға қосылды тирсгим мениц.
Ақ терек, тоғай тал аралас өскен,
Таласып бир салма суўыны ишкен,
Бул аядай жер әзиз Ўатандур билсец,
Бөлшекленбес пүтин жүрегим мениц.
Өмнр саған, Сен өмирге шөллеген,
Кеўлиц Айқулактай дөнсии рәцбәрец,
Ығбал атыц озсып мудам мәрредеп,
Айтсам ада болмас тплегим мениц.
Жыллы сөзге жулдыз ерпн мос болар,
Ай да ашық-машықларға ес болар,
Көк 1 И сүйиў жақсы нийет ис болар,
Көпти сүйпў—дослық, тилегим мешщ,
Дәртим бисяр, баян әйлер гәпим көп,
Сап жүректс сап муҳаббст болсын тек,
Жаныц алсын жалгыз гөззал Күннм деп,
Әлқысса, әдиўли тилегим меииц.
*

август, 1969-ж.

*

Өмирден,
Өмирдиц өзинен туўылғаи саўалларға,
Жуўап излейсец достым, Азат.
Бесик жасап қалады қурдас,
Ойшац шығып кеттиц жумысқа.
16
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Сәҳәрде ҳаўаньщ айнығаны нес?
Шацкай түсте қайтасац шайға,
Беснк шайқап күтеди қурдас,
Айланады—
Кесецде шәмбе,
„Бүгин-ертец қонақ келер ме?“
Өмирден,
Өмирдиц өзинен туўылған саўалларға,
Жуўап излейсец достым, Азат.
Ойшац атланасаи жумысқа.
Тал түсте ҳаўаныц айнығаиы нес?
Ицирде,
Ораласац үйице,
Төрт көз түўел достурхан дөгереғинде,
Күлдиргиши
Күлиўге қайым,
Аласан да жигербентицди,
Жырлап отырасац „Түлкишектн11,
Сергек тартар кеўил сарайыц,
Достым, Азат, егер мен билсем,
Өмирден,
Өмирдиц өзинен,
Көз жарады мыц-сан саўаллар,
Ал, жуўабы табылмас бирден,
Ойшац өмир сүриўден артық,
Жоқпа дедим дүньяда бахыт.
Бесик шайқап мүлгийди қурдас.
*
Баян еттиц бәрин бир бастан,
Бастан айтыц бердиц барлығын,
17
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Жанып кеттнм дедиц де ҳақтан,
Бийкарладыц ҳақтыц барлығын.
Кайта бастам кимгсдур тағы,
Тағы бастан баян ойлер-ен...
Ба ы емес,
тек те аяғы менен жүрген,
Саған не дермен?!

Бир дем ғутллмадым, билекгеиечнен,
Талнындым пур излен түнеклернпием,
Уттым я уттырдым, егленгеп менсн,
Пурсаг, мсн өзнме түсинбен қалдым.
Маҳак гпналадым кпмдпдур базап,
Болким бәҳорннн ойледнм казан,
Ҳалым нешнк кешип, не болар жазам,
Тонҳо мен өзиме түсннбей қалдым.
АК КАҒЛЗ
Мар.\ум, журналист Қудайисргсн аға
Алламбергсновтыц естелигнне.

Бпр сыргыўы болады қыранныц да,
Бнр шайқалар пайты бар шынардыц да,
Бир жапырақ ақ қағаз шығарднц да,
Услаттыц-аў қулшынған кулыныца.
Шуғла, дегсн Куяштыц сыцары-ғон,
Еркелетип турады, бир если ой,
Бала нәр :е не билсин? Нәресте-ғоП,
Ҳэр қодеми жарасық бир уллы той.
18
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Өмирди сен жырладын, өмир сени,
Жалықпастан тыцлады. Ким билели,—
Қашан кнмниц Ө1ерин, соцғы деми,
Ақ қағазға нелерди жазбақшы еди..н.
Ўа, дариғ, сол кеткеннен оралмадыц,
Оралсац да, ееице келеалмадыц,
Кулыныца қалдырған ақ қағазын,
Түсин жойтиай турарын көреалмадыц?!
Февраль, 1988ГҮМАН

Кеўнл қусын урып жыққан найзағай.
Гүман,
сенпен бир қудайым сақлағай.
Жанын емес,
Жан сезимин талайдыц—
Баўызладыц
Қан шығармай—нахтадай.
Гүман деген мезғил билмес „бес қонақ“,
Тпс-тырнағыца шекем алады жаўлап,
Ол бар жерде,
Бирлик суўы таргылып,
Исенимниц гүли солар ғумшалаи.
Досган —гүман,
О, кудайым көрсетпе,
Тапгы шықтан мәлҳәм алар көк шөп 1 е.
Өмнр—дәрья дегишипе тартса да,
Өрлер қайық
Сүйенген соц ескекке.
Дз ба еди адамзаттыц қысмети?
Әдалат деп қанша жәбир шекпеди,
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Гүман—сении нусқаўыца ергенлер,
Ўа, бенделер,
Влеберин көп пе еди?!
Күки кеше ушыраттым бприсин,
Көптен аиырып ҳом болмас түр-түсии,
Бирақ тақаты жок турып бнр жерде,
Гәп баслапды сөздиц басып снрисин.
Түр ацлатып,
Ак көкирек ацқылдак,
Меҳирбансып,
Суўық жүзп жаркылдап,
„Тири жанга зәрре зәлел етпеднм,
Жаиыма жат,—дейдп. —менпц шугыл гәп
Сөйтип турып,
Сарсылады, бозлайды!
Әлле кимниц жети атасын қозғайды,
Бир көзипдп бнр кезнце душнан деп,
Қызып сөнлегенде баўры музлайды.
Самал есседагы
Хошы болмайды,
Шымшық „шырқ“ етсе жапы калмайды,
Коразы шақырса да қоцсысыпып,
Гүмаиланар,
„Гүманланбай болмайды11?!
Машын кирсе көшесине набада,
Гүман туўар бул мацлайы қарага,
Кимниц үйине,
Неге келгенин бнлмей —
Т ыншымайды,
Өмири өтер далада.
20
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Дадым жетпсс,
Илажым жок үгилдим,
Гүманлы бендеден гүлли түцилдим.
Иман-диянаттан журдап журынныц—
Қуяштыц жагасынаи тутқанын көрдим:
„Ким1 е жағыныўды биледи куяш,
Кимге кыя багыуды да биледи қуяш,
Мениц тас төбеме отырып алып,
КөПлецкем үстинен күледп Куяш“
ҮСЕНБХМ МУЕАЛЛИМ СДБАҚ ӨТЕДИ

Кемисиц болса айт бәри питеди,
Колыц сөз жулдызға барып жетеди.
Билмеймен не ойлап отырасыз,—деп
Үсенбай муғаллим сабақ өгеди,
Китапта не барын талап етеди,
Қырық бес минутын санап өтеди,
—Инсан тәбияттан реҳим күтпейдн...
Дейип А\ичуринше таллап өтеди.
Халықты бүлдирип, жерди бүлдирип.
Не бир қалаларды суўга шүмдирпп,
Жайҳун—Сайҳун ағып жатты бийпайда,
Адамныц үстинен мыц жыллап күлип.
Мине, тәбияттыц қәтесп—Арал,
Демек бул қәстелик—Аномалия.
Тециз суўға зар ма?
Шөллеримиз бар.
Барса абат болар бул еки дәрья.
Ақыл-ой имкириц жетпеген жерге,
Бас катырма.
21
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Жетер, тек қолыцды соз,
План—нызам биздс,
Кайтыў жоқ нзге,
Себеп: тонна-гопна...
Сөз бергенбиз, сөз.
Үсепбай муғаллим сабақ өтеди,
Ҳәр жылдағы ставкасы питеди,
Куты қашып тәбияттыц күн сайып,
Пйтақай баладай меҳир күтеди.
Карлығаш үйлерге салмайды уя,
Вүгин тацып болмас сарқылған дәрья.
Ушан тециз аквариумдай киширип,
Ҳәр сабақтыц басы экология.
Үсенбай муғаллим сабақ өтеди,
Заманагөй жуўап талап етеди,
Кайта қурып ис планын ҳэ демей,
Ҳасла, қайталамас сөзии кешеги.
Лйтар: айырсац да,
Омиў—Сырынан,
Бул жерлерге өлбар дарымас апат,
Ҳәтте Кызылкум ҳәм Карақумыиап.
Жасаў мүмкин кооператив қум саат.
Үсенбай муғаллим сабак өтеди...
*

*

*

Кыршый берди, қыршый берди,
Т үк шык нағ а н ма цл а йд ы,
Көшип қоныў қәйткенде де,
Өз-өзннен болмайды.
22
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Әлип дейип хат таныған,
Ҳак таныған бабамныц,
Канға сицген туўрылығы қалмайды.
Соннан шығар үш мушел жыл жасаған,
Мына мени бир калыс ой,
Бир алыс оп қыйнайды.
Әлип деген ансаглыкта дал болмас,
Жалғыз тилге ҳәрип туттым үш мэрте,
Демек меииц „соқырлыгым“ тац болмас.
*
„Әўелемен“, „Түлкишектен“,
Басладым яд е тек ти .
Каршадайдан таныдым,
Өмирбекти,
шицкилдекти,
Еледағы, елецлер кеўилимде,
Жулдызлы түн,
„Мыц бир түп“,
түн ертекли.
Тау шыцындан шакырган,
Нақыл-мақал,
талай дәстан,
ацызлар, әпсаналар.
Ақылым уғрас келмес Ҳажынияз,
Сөйлессм тилге тпйек „Әй әлип“ бар,
' * 1

Көз ашып көргеним таў емес мепиц,
Шег-шебирсиз жазықлык емес,
Түпсиз аспан емес,
Көз ашып көргеним,
Кара үйдиц түцлиги,
23
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Әтәшданнан бир нур сығалапды,
Кереге көзли кер жылан,
Шийдиц арасында
Есимде жоқ жылан шаккапы,
Анамныц қайсы бармағып.
Жалма-жан
Жылан шаққан бармағын,
Гузе толы қатыққа басқан.
Мен сонда қундақта жатқанман.
Бүгин ақлығын шилле суўына шомылдырып
Еследи бул ўақыяны анам,
Қырқ қасық суў куйып,
Жаратқанға шүкирлик қылып,
Жыланды услай 1<ойса қысып,
Жаздырмас екеи нәрестенпц қоллары.
Деп ақлыгыныц пәпжесине салды бармағып..

Көзим, деп қапелимде,
Күйдн пнсти,
Сапырылды дүньяныц,
Асты-үсти.
„ 0 3 “ ти гаўлап атыр,
Телефонда,
Жаздырмас пышақ салған,
Шаншыў мына.
Ҳо, демеп келди вран,
Тез жәрдемнен,
—Ҳеш гәп жоқ, тек көзице
Кирпик түскен,
Буныцды алдық, мине,
Еми питти,
Деди де, саў болыц дсп,
Шығып кетти.
Эҳ, дүпья, қәсте дүнья,
24
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Кимлер сениц,
Дәртиие шыпа излеП,
Табар емиц?
Терис кирпик жанларды,
Терип таслап,
Ҳеш гәп жок, саў болыц деп,
Кеўлиц хошлап,
Тез жәрдем көрсетер жан,
Табыла ма?
Эҳ, дүнья, дәртлп дүпья
Қосте дүнья!
•1:

*

Дусласып қаламыз тағы да,
Тағы да дусласып турамыз,
Кәйтсеые өтпеймиз арыға,
Ары да—
Лдасып каламыз.
Өткеллн өмирдин,
Өткели,
Жылдырым —
Аралык узақга,
Жан бар ма,
Өзине өкпели,
Налыйды тағдийрден,
Бирақ та.
Қыйнаса кәйтесец,
Сыймаса—
Бул жүрек өзге бир қәлипке.
Сазасын.
Ўа, әўел тыцласа,
Кайрылар едик пе?
Биз неге,—
Кайтпаймыз?
Ол демге қайтыў жок,
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Жаўдырар,
Жанарыц қыймаиды,
Дәрт толы қәлбнцде гина жок,
Бирақча,
Коз жагыц сынмайды.

Суўлыкка тасланып,
Киснегеи аттыц,
Ҳалаты сийнецде,
Сәнем бул акшам.
Көз айдын,
Ҳаяттыц таттыц—
Шарабын.
Соц жәмди сындырдыц—
Билкастан.
Айыбыц жок,
Жокдур гүнайыц,
Көзгенецде,
Балқыйды бахыт,
Кыяқланған қыягы,
Жәмниц,
Жүрегинди
Тилкимлер айым.
КЫРГЫЗ

ДОСТЫМА

—Ассалаўма әлейкум, достым Базарбай,
Көп ўақ болды жүргениме саган бир хат
жазалмай,
Жумыс басты,
Ғалма-ғалы көп-ғой мына дүньянын,
Кимге дэри,
26
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Кимгс

керек
тнс-тырнақлаи жынғанын,
Аргымызда жоқ-гоп сирә,
Кам
сүт емген
беидемиз.
Кеўилимнз әл-аспанда,
Ал өзимиз жердемиз.
Ҳа ў а л а й мыз, ас па пл а й мыз,
Сөйте турып ҳәр купи,

Усламак боп қуўалаймьн—
Дүнья

дегеп
түлкини.

Алпамыстыц
Алп Манастыц ар-намысы руўхы.
Бердақ бабам қосықлары,
Тоқтағулдыц жыры,
Батырлықты,
Қайсарлыкты,

қалбимнзге
қуйсада,

Талпынбаймыз,
Канаты жоқ, қыран қустай
ушпага...
Бул бир узақ әцгпме-гой,
Бул бир узақ өмир-гой,
Айта берсец қунын жойтар,
Купып
Калай достым ҳал-аўҳалыц
Көрмегели

жойтса
тегин-гой,
жыл
өтти,

Кеўил қусы дусласты да —
Досласыўды
үйретти.
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Ал, бизди ғой сениц өзиц
Хатты алып япырмай ким

Умытқапда
шыгарсац
Бул

озп
деп
турарсац?

Соц ядыца тусермен-аў
карақалпақ улы бон,
(Үй-ишицде билмейди-ғой
билетуғын
өзин
тек,,)
Бизнп елдиц мәп жайыпан
хабарыц бар
қалайда,
Соцғы ўақта
Бнр тамшы да, суў түспегеп
Аралға,
Акыбетн оныц бүгин
атқан
Жақсы болып
жок,
Аралдагы Ыссық колдей
Бети берман кайтқан жоқ.
Койтседағы биз Аралды
Аман сақлап калармыз,
Ысық тәбият—Ыссық-Арал —
Бизиц туўған
Анамыз!
]!)86-ж

Бүпш ақшам
Жылап шыккан
Қызалағым Айсултан,
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Неден шоршып,
Бунша қоркып
11еге ғана жылағаи?
Нәрестем-ай,
111а м —ҳәстем-ай,
Жаца бирге карагап.
Қышкырып көп,
Шалығып көп,
Бунша неге шырлаған?
Кемпир апап,
Мениц анам,
Бесигицди тербетер,
Пәйик болып,
Басгенецде,
Канатлайды бес бетер.
Сағынрам-ай,
Тек жыламай,
Кәне бир күл әкеце,
Олдағы бнр,
Кундағы бир,
Тап өзицдей нәреете.
Султан қызым,
Тулпар кызым
Лйдай кызым жылама?
Жылаү ушын,
Келмегенбиз —
Сен де, мен де дүньяға!
*

Талыкқан атымныц жылаўын серипней
Кайттым жалғыз сокпак пенен,
Шанқай түс.
Бәҳәйбат куяшты-ҳәм писент егпей,
Диц аспанда торғай шырлайды жалғыз
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Елден ерек қонған төбешик кумлар,
Жәзийрама жазда табадай қызар,
Бүкшийнснп жатар әптап ыссыға.
Тош.ш терис кпйген қарабарақлар.
Ҳәўнр жүзди шарпыр, ал бпрак от жоқ,
Көнлецке қуўрылып ерпп баратыр,
Елин еткен самал жок, я порше булт жок,
Талыккап атым да уйықлап княтыр.
Мыс кайнаған мециреў дала, ыссыда,
Жол қараўлап әлле кнмди күткендей,
Ақ шецгел, жантақтыц шығып басына,
Күиғе күйреп гүм-гүм отыр бпр беткей.
ДӘЎИР д ш т и п п
(А '17// гсир)
Лр||.1 Пайамкы Жума Оагыр дегсн
өтлем, өзи шешен гаГнкц) адам скеп.

Дәўмрдмц дегмшинде кыскы көрнн
бпр айтқан снзн еле еснмнзде. —деп
отыратугып едн экем.

Қорқақтыц күни өтсе, куны артып,
Батыр кетти, батпан ярым тары қалып,
Ҳақынқаттыц өчи жок аты қалып,
Күйди жүрек күйдирги таты қалып.
Кара кийген кеўилде, ел иши де,
Ким шыдайды тәғдирдиц дешшине.
Ким шыдайды тәғдирдин дегишпне,
Түпсиз умман тартады дем ншине,
Тал қармандым, бас кетсе бөрк ишинде,
Ызалы жолбарыстай кек ишимде,
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Туўған жерден табаным таяжақ па?
Сум заман дог-душпанды аяжақ иа?
Сум заман дос-душпанды аяжақ па,
Я бир тегис зәҳәр-уўын жаяжақпа,
Сөнтнп нспн питирип нақма-наққа,
Дым ғана көрмегендей болажақ па.
Заман-ай қараттыц-ғой кырышяцды,
Сә бир зумда қуртпақшысац туқымымды
Бир зумда қуртпақшысац туқымымды,
Майламақшы болдыц ба жылымыцды,
Түсиц суўық, ал ишиц ыза-муцлы,
Ата-кәриц сол болса, бурын-соцлы,
Ҳәлеклснбей нллә деи аўыз жасқан,
Қасарысып үстиме кийдим ысқат...
¥
Салмадан аққан суў ссннеп бнйғәрсз,
Билмегиц дәркар опыц қәдирин-кунын,
Өскен тал, ажырық-гпя, алғәрез—
Салмадан бийғәрез ишссде суўын.
Шарға бойлы басшыныц сөзин қуплан,
Үп-дәскели болғанлар байлық топлап,
Бүгин журттыц жүзине қалай қарар,
Я ссигпн отырма иштен қулыилап.
Уай, аўа, олар саған әнейиме,
Тирилер-өлер жерин билмей түўе,
Кашшан-ақ өтип кеттп арендаға —
Кооператив жер алып мепшигпне.
£
Саҳибжам ш тугқан гүлдей мысалы,
Долы кеўлим бүгин көркем түс алды,
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Мыч мукамға денген қуяштын танғы,
Қырмызы нурынан қосық туўылар.
Ырғағында айлы әлем кецлпги,
Қатарында қаПтпас срлср ерлиги,
Ҳәр сөз, ҳәр буўында елдиц бирлш п,
Қәлем тутсам хатқа өзи қуйылар.
Гүзде кеткеп қуслар қайта оралып,
Қыс та өтти, ақша қардай аралық,
Қар қойнында жасыл майса көз жарын,
Нәўбәҳәрге, күн көзинс ынтығар.
Хош әтнр таратып тыныққан ҳаўа,
Дәртли жүреклерге мыц да бпр даўа,
Наўрыз—кызға, кыз жарасық Наўрызға,
Тәнҳә өзли-өзп сырласпақ болар.
Қас қақпай қарасар қыйылып келип,
Бир-бирине меҳнр ықласын берип,
Бәҳәр қызда, қыз бәҳәрде ержетпп,
Наўқырап жаслықтын көзине түсер.
Қызлар бунша көркем, көклем уялар,
Дийдарын паналап әсте сыгалао,
Қырат, қыр қойпында тасқан ылгалар,
Сү 1 рик пепен ойнап сыцқ-сыцқ күлнсер.
Баяны адақсыз, тәрийпи бисяр,
Соныцдай бир қосық онда бәри бар,
Дуўтар сести, гобыз шалғап намалар,
Халқымиыц кеўлнпен шыққандай болар.
*
Терезе есиксиз төрт дпнўал,
Не мақсетте:
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Пискен ғыштан каланған?
Бирде әлип, бирде кәдди дал,
Адамларға ҳанран қаларман?
* *
*

Д\ӨМ1Ш билип,

Мөмин дсме мөмипди,
Ол билмесе,
Артық пенен кемпцди,
Өз халқыныц —
Арына ат шаппаса,
'Гартып жесе
Аўзыцдағы жемицди.
:Н

*
0 1 ырыс-турысы,
Нағыз патшалык,
Журттыц арқасынан,
Сөз бенен қағып,
Сылап-сыйпаи жумсар,
Барса кслмеске,
Бай ҳәм жарлы дейип,
Айтарсац нағып?!
* *
*
Бмйғәрез жасайды
Адамнап адам,
Иргеси иргеце тийпп турса да,
Бийғәрез ой сүпер қызын ҳом балан,
Сениц айтқаныца көнип турса да.
САЯ ҲАҚКЫНДЛ ҚОСЫК

Өз са яц өзице түспес, мысалы,
Саяцды салып жүр дегенде сөз бар,
33
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Биразлар саясынан қоркып жасайды,
Саясына бағып жасар биразлар,
* '
Даўрык— шаўкымлардап талыккаи руўҳым,
Жалған —жасықлардан жалыккам руўҳым,
Әмиўдей ацғарын кетеалмас казып,
Длдапған, Аралдай барар қулазып.

Селтсц болаберсец,
Сылт еткен сеске,
Колыц суўып
Кеўлиц кулшыпбас иске.
Сәл ой жуўырт.
ЗеГшиц илсе егерде,
Тырнақ деген кургыр,
Киршнл емеспе?

Ийнениц көзичен өтип алған жип,
Жаздырмас не болса барлыгып дизип,
Ак, я кара сабак,
бул бир түбинде—
Турган жаца ғана жагқа көз сүзпп.
ӘСИР МЕНҒ.Н ДӘРТЛЕСИЎ
(дүркин)
1
Бас пүкил—
Тас дэўириниц ҳәсиреглеринен,
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Бас саўғалаў,
Буншелли мүшкил.
Ҳәр адымда,
ҳәр адымда
Кәўетер бардай,
Қас кағымда,
қас қағымда
Нышанаға алынар мацлай.
Шақырықлар айланды қырғынға,
Сүренлер айланды сүргинге,
Уранлар —
„Урралар” ,
Айланды Уранға.
Шек қоймақшы болыи талай,
Сызық тартсақта,
Исимнз айланды қырынға,
Жигирмаланшы әсир,
Бул қалай?
II
Нандай қәдирлеген адамды,
Он жетинши жыл —оснр ныҳалы,
Нурларыцды сағындым сондай,
Үммтимниц қуяшы
Тацгы.
Тацлайымда анам сүтиндей,
Татығансац,
Тамсанаман мен,
Куўаныштан өзиме келмей,
Кәдемице ләбим басаман.
Кешир әсир —
Айыбыц жоқ мудам,—
Сениц саўлат төккен қәддицде,
Мәцги тәзим әйлермен,
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Адам —
азаг дейип
Қапын төккенге.
Калиймаға келгенде тилим,
Ленин исмин тәкирар етим.
Ж игирмал а и ш ы ә с ир,
Бул сениц—
Кутлы исмиц
Ҳәм қүдиретиц!
III
Исеним бар еди,
Мәдет едн ол,
Хорезм халкынан нышан көринди,
Дөнген ўакта ашлық—
Нак жети миллион,
Дослық, Арал дейнп хатқа нлннди.
Айналыи кстсйин бнрликлп журтым,
Мыц да бир бплскли,
Жумыры ецсем.
Халқым қалыс истиц басыпда турдыц,
Мийрим-шәпәәтте —
Куяшқа тецсец!
Еркиц өз қолыцда калды ацсаган,
Исеним бпйледи ҳәр кәдемицде,
Мыцда бир ырзаман,
Халқым,
Бахтына —
Дус еткен тәғдирге уллы Ленипди!
Жетпис жасар —
Атам ҳәм анам.
Ақлык сүйген меҳири менен,
Сени дағы сүйеметг,
Ўатан,
Ҳәм жигирмаланшы әсиримди мен!
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IV
Сон басланды аласпт-ғаўға,
Жәбдилеснў—
Алды сркнцди,
Шек қойылды ҳотте ойлаўға,
Қанымызға мәцгүрлик сицдп.
„Тәрк етпегиц дәркар диницди.
Арабша хат қатты қадағап!?
Үгпт емес
Ҳөктемлик жүрди,
Қэҳәри—қан
Қылқаўған қанжар,
Хан тутымы,
Көзпмпз көрди.
Ақылымыз болды лал,
Ар-сар.
Тилеп алды тек уллылықты,
Сөйтип қәте қылды ол адам,
Сабақ боларма екен, утымлы,
Жигирмалапшы эсир бул саған?!
V
Гүбелектен жанған отқа урынган,
Ипсан қоднр-қунын жогалтты,
Санлқсыз сүренлер,
Шақырық мыц сан,—
Нурлы келешекти, қардай боратты.
„Көзп ашық пайгамбар бнледи бәрин,
Көкте тэцир—
Жерде Сталпн“, деднк,
Көзимнз пан тилер,
Тилде Сталин,
Колхозда дэн турып
Атшоқай жедик.
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Көл қацсыйды суў түспесе сағадап,
Бизде қацеыр едик ашаршылықган,
Латынша жазыўда өзгерди дели,
Саўат ашып бараткапдай ҳ.тр адам.
Ҳәм урыс басланды
Таба емес, тоба1
Ўатан ушын —
От кешкенбиз жан пидә.
Миллион-миллион қурбанлар руўхы,
Жигпрмаланшы оснр
VI
„Ўатан, сениц муқәддеслигиц,
Аян еди. бир таблн жерде,
Қызғалдағыц,
Жуўсан, көсигиц,
Таптырмайды дүньяда емге.
Ат шаптырым аўыл арасы,
Лмнў дегиш таслап турады,
Сол аўылдыц көзи қарасы,
Мудам қыялымда турады.
Ара алыс қэйтермен ендн,
Шегннбекте душпан серпнлип,
Хат жазамап сағыпып сепи,
Күт, жолыма көзицди тигип.
Ўатац, сениц исмиц тебернк,
Бабалардаи қалған мәкапым,
Биз жецемиз,
Жецемиз дедик,
Ыразы бол туўылған топырағым!“
Миллиои-миллиоп арзыў әрманлар,
Жанды жағып жүрекги дағлар,
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Сағынышлы бул сәлем хатлар,
Жигирмалашны әсир.
VII
Бөлеклерге бөлимгеи жерди,
Шегаралап,
Қыйды кыйқымлап,
Бпр тән, бир жан,
Бир тутас елдн,
Ажырапык тикепек сымлап.
Бас көтергеп даракты қырқып,
Бар өмирин әйледик қазан,
Ҳәр биримиз
Оқлаўлы мылтық,
Катарымыз толды жападан.
Саўлат курып, салтанат курып.
Тәнҳә өчи болып бипледп,
Миллеглерди сыпырыстырып,
Мәканынан жуда әйледи,
Бахыт сөзин мен енди қалай,
Емнн еркин тилге аларман,
Жигирмалапшы әсир —
Япырмай,
Дәртке малҳәм қайдап табарман
VIII
Урысты еслемес еди әкем,
Үисиз жүрер едп —
Ким бплсин?
Кыялынан өткерер ҳәр дем,
Баян етпей ишки туйғысын.
Ғамгүп ҳалда жумыстан кслсе,
Шаўып шығар едим алдына,
Отырғанда ынылдап әсте,
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Сорағанман коркып, тартына,
Эҳ, сондағы айтып бергени,
Еле көз алдымнан кетпейди,
Сорлы тоғдийрдиц ермеги,
Ада м!—
Як, ҳеш жан исенбейди.
Үш мүшел жыл өмирим өттн,
Аттай шаўып,
'Гекте сол елес,
Көз алдымнан ҳеш кетер емес,
Жигирмалапшы әсир!
IX
Дәрт шағарман
Әсирим спған,
Босағамда
Наўрыз ойям,
Пәк пийетлер
Тилеўдеп алдын,
Шын жүректеи
Күлиўдеп алдын,
Төгилейин
Айтып барымды,
Егилейпн
Айтып зарымды.
О, әсирим,
Менип ҳаятым,
Тилде сөзим
Жазғанда хатым,
Аз халқымныц
Озиз атындай,
Тәкирарлармап—
Исимииди тыпбай.
Кайсы дәўир
Кай дәўирде де,
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Инсаният минген
Жер кеме,
Өр толкынды
Анырып келер,
(Ҳор толкында
Шапылып келер).
Сабыр такат
Керекдур ҳэр дем.
Абыржыда
Шайкалса бирден.
Ҳәм туўры
Бағыт алғанша,
Тисти тиске
Койып талганша,
Шыдам керек
Тынык ой керек,
Дүзиў нийет
Ҳәм мақсег керек.
(Ҳәр нэрсеге,
бир нәрсе себеп/
Жақсылыктаи
жақсылық дөреп,
Өшпес мэцги
өмир шырагы,
Кайнаўытлап
өмир булагы.
Кеўиллерге
нур қуйып турар,
Нурлы кеўил
Куяш-кез жарар —
Әдалаттыц
урығы мудам,
Иисаныйлык
урығы адам,
Өсип-өнип
Урқан атады,
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Мүрнйбетлй —
шәпәәт бағы,
КөркейеДи

сулыў түс алып,
Өмир, де, ен —
ҳаслы гөззаллык,!
Ал, бирақта
нур менен сая,
Жолдас емес
десекте мына,
Тпришилик—
мүлкп дүиьяныц
Шатыстырып
бирге болғанын,
Көп көргенбиз,
алысып барар,
Нур, ҳәм сая
қарысып бпрар.
Ғккпсиниц
парқып анырмак,
Аттан анық,
ол туўралы гәп,
Козғаўдыц да
өзи бнпҳуўда,
Дссек дағы
бул, өзи жүдә,
Әлимсақтан
қалган моселе,
Әттец оныц
шешимин еле,
Табыў қайда?
Жол қарастырып,
Тас түнекти
нур меиеп жыгып,
Куданлардан
от урлап бирдей,
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Киятырмыз
Прометейдей.
Әсирлердиц
толқыны таўдай,
Жер кемеге
урылар сондап,
„Тоғызыншы
бал“да,ўа, дарийғ,
Жецилгенин
билседе анык,
Жалын-отты
өширмекшндей,
Сөнтип исин
питирмекшидей.
Қара сая
ерип келеди,
Жаўызлықка
ерик береди,
Шынғыстап
тап Гитлерге шекем,
Бузық пийет еди,
не деген!
Қай әснрде
қай дәўирде де,
Нур ҳәм сая
келмес мәмлеге.
О, әсирим меиин,
жапакеш,
Сенин акыл—
ойыца тенлес,
Уллылықты
аларман қайдап?
Өтмишке ҳәм
өзин гүўасан.
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„Эттен, эттен",
дейип бас шайкап,
Бармақ тислеп
турғапларын „қап",
Қолдан кетти,
дейип өкииип,
Едсен түсип
нәзерин сынып,
Қалған ўақтыц
көп болды-аў сонин,
Иштен жанып,
иштеп өртепдиц,
Сол ҳалатыц
қан жутып турған,
Жүрегимде
мөрлепип қалған,
Руўхымды
жегидей жеди,
Маган аян
сыр емес епди,
Арал! Арал!
Тилиме басеам,
Жапым күйер,
ақыл билқастан,
Өз-өзине дузақ қурғацы,
Өз-өзиниц қасаы қурбаны,
Өшип баратқандай
нур-зия,
Әмиўдәрья,
Арал—Сырдәрья,
Жер кемени
қайырға таслап,
Дузлы қумды
көкке қулашлап,
Абыржыўға
түскен ана-жер,
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Шашып аткан
яцлы түйилер.
О, осирнм,
меииц тәшуншли,
Өмиримниц
сен Чернобыли,
КүГ1ер жаным,
калмас такатым,
Ҳәр бир демнм,
ҳәр бир саатым,
Есаплаўлы
өшип бараман,
Умнт! Умит!
Өшик санадан —
Қалапгаиа
к ү 1 ейин антшы?
О, әсирим,
жш ирмаланшы!
О, әсирим,
мениц ялымда,
Жер козғалған
күнғн Армения,
Өрре турды
дүнья аяққа,
Қурбан бердик,
канша, биракта...
Тәбиятка —
кимниц дады бар,
Ме.у -шафқат—
^зылар коллар,
Аўыр дәртти,
ҳәсирел . " р ы н ы ,
Миллион жүрек
бөлисип турды,
Қыйрап к.алған
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тас арасында,
Кус капаты
яцлы ашыла,
Парақланып
„секген тоғыз“ дын,
Калсндары
жатар еди. А\уц—
Жутты қәлбим —
әрман, не деген?!
Карыздармыз
„сексен сегнз" ден.
О, осмрнм
жигирмаланшы,
Кайгы-ҳәсирет,
қысметнц ашшы!
Бупш мнне,
Наўрызы ойям.
0, осирим,
сениц гүл-гиян,
Өнип шыккан
қырларда гөззал,
Тус алыпты,
буртпк жарган 1 ал,
Нәўбоҳәрдиц
самалы менен,
Шайқалады
сулыў ҳәм көркем,
Куслар еркин
көкте шарқ урар,
Куяш қыздай
жымыйып турар.
Тац соҳәрден
басланған сейнл,
Даўам етер
ертецге дейин,
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Наўрыз гөже
ец баслы тағам,
Дәм татысан—
мыида бир даўац,
Ҳәм нийет ет,
жақсы күнлерди,
Куяш күлген
жақты күнлерди,
Ана жердин
аманлығына,
О, әснрим,
болагер гүўа!
АЛЫС КЕТТИМ
(дүркин)
■V

*

Дөиис-денис алап,
Шалкар-шәлқар көк,
Аспаннын астына қалай жайғасар?
Кулдыраған кишкене өзек,
Сыцқ-сыцқ күлип кушағын ашар.
Тутас бултлар көшеди көкте,
Гә селлетип, гә силпи таслап,
Ынтыгады жыс тоғай ҳәтте,
Ашық нурлы күнлерди қумсап.
Шөлиркегеп шырша кеўлимде,
Күлер өз үлкемнин дийдары,
Табылмайлы жуўсан бул жерде,
Бирақ, хош ийиси тутар ҳаўаны.
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ТҮНГИ ПОЕЗД

Көзиц талып кетер,
Жаўып китапты,
Көпшикгиц астына ысырып қойдын.
Саатқа қарайсац,
Еле түн жарпы,
Бийтақат жолаўшысы түнгн поездьщ.
Купенпц еспгин әсте қаўсырып,
Темеки тутасан тамбурға шығып.
Тас түнек айнаға үнилип,
Бнйтакат турасан ойларға шүмпп.
Я, хошласып шыктын,
я күтер дппдар,
Я сағыныш,
я айралық дағы бар —
Жүрегпиде жол азабы тағы бар.
Бпптақат жолаўшысы түиги поездын.
Тац ата, я кешке мәнзпл күтедп.
Бел1 илен1 ен жерге поезд жетеди.
Ҳақ жол тиле,
өзиц түспп кетсрде,
Бийтакат жолаўшысы түнги поездып.
Кос рельс—дуўтардагы жуп тардай,
Поезд барар,
Ойын түсксп дилбардай,
Өмир—мәнзил ҳасла жалықтырмасын,
Көзиц талып кетип жапқан китаптай.
Бийтақат дүньяны,
Түнди бпйтақат,
Кәнс сндн бир қынльща келтнрсец?
Ҳәмде өмир-өмиринше адамзат,
Пикириц шығып кетсин қос рельстен.
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ГҮТ

К А У Н А С . ЧЮ РЛЁН ИС

I
Көгис думан
Нуў қарағай ормапдай,
Сылт етпейди
Жан шоршырлык,
Ҳәсирет қайғы турғандай.
Жас сүўретши бояўын жайып салды,
Тац қуйылып келеди кум шығыстап,
Өмир сениц турқыцды қубылмалы,
Өширежақ бир күш бар,
касарысқан,
Жүрегимди жаралар көрген санын,
Жасыл рец дөнеди қыағылт сары,
Сесгепецди мен қалай умытайын,
Сес бояў —
Ал, рәц-бәрец сестиц бәрин.
II
,,.Нуў гоғайда адасып,
соц табысқан,
Муц—әрманлы жанлардан
әзел бастан,
Қаламы нөсер жаўын кушадыкеп,
Нөсер жаўын қаланыц қушағы тек.
Жер көктиц қуўанышын, қайғы-дәртин
М. К. Ч ю р л ё н и с - (1875—1911-жж). Литиа халкыныц художнигн ,\әм композиторы.
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Көниллерге жайлаў ушын,
Саа шалып, нама шалып тәбият тур.
III
Думан —ренлерди буркей алмайды,
Жаўын—сеслерди жуўып кете алмайды,
Ҳақыйқатлық.
*

*

Ф

Сағымдай жылға жылжып,
Енди көкке,
Тоғай өрип барады,
Көкжийекке.
Кен жазық мөлднреп тур,
Жаўын жуўған,
Булт көшер,
Гүўлеп самал —
Есер қырдан.
*

Кандап зәўлим кок сараи,
Тамашалап асықпай,
Киятырсам қус ушты,
Бирақ сылт етпес тоға 11.
** «
Достым мен сағыиған топырақ,
Ат туя 1'ы қазған далада,
Уўысыма енди,
Алшақ емес тәғдийримиз,
Ҳәтге ортақ ығбал-бахтымыз,
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Аўыз ашпадым,
Саўалларын,
Адаксыз,
Калды жуўапсыз,
Шаппак жок кылышты кумға,
Ол болар нәмәртлик
Кеўлин күсер сениц де мәртлик,
Ўа, достым мен сағынған топырак
Ат туяғы қазған далада,
Енер руўҳыма.
*

*

Жүректи қыйнайды айралык тағы
Мәлҳем таўалмайды аралықтағы,
Сезимниц сарғайған бағлары —
Айралык,
айралық,
айралық юғы.
Канатыц талдыма ушқан кус?
Ақ көбик дәрьяны жутып дүз.
Тециздиц ултанын қушып дуз,
Капатыц талды ма ушқан кус.
Қалдыц сен қайларда,
қалдыц сен,
Адасып,
асылып көзицнен,
Кәлбимниц сазасы жетпеген,
Сазайы,
Айралық не деген?!
Пәрўазы тәрк етип ҳаўаны,
Кайраўда жалғыз газ қалады,
Сыцсыған сестине кус жолы,
Қус жолы егитилип барады.
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Бәҳәрим аўысып қыс таман,
Көз жарған бүртиклер музлаған,
Әлқызыл гүллерди баўырықан,
Баўырықан көкснме басарман.
Тәғдийрдиц дегени артықмаш,
Я ссни,
и мени тыцламас.
Өртенин өртеди әлемди,
Бул әлем ақ сийне қарлығаш.
Тағы, тағы, тағы,
Айралық тағы,
Сағыйра жүректи дағлады,
Сен келнп жеткенше,
Сағыныш,
Сарғаяр сезиминц бағлары.
*

*

Есснз,
Түс лериме снесец,
Нәўше қәддин елеғе шекем,
Ўақыт ҳүкимини билмеген,
Айдай телмиресец,
ләм-лим деместен.
Кыйыласац,
қыймайсац сәнем,
Сөйтип мени кыйнайсац, сәнем,
(Илаҳида ләззетли бул дем),
Умытаман өзимди-өзим.
Бирақ мени,
умытпайсац сен,
Ҳәр мәҳәл түн.
Келерсец,
Әттен,
Ҳәм кетерсец ләм-лим деместен,
Түслериме аян берсецде,
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Жырақтасаи,
әзизнм мениц.
Күлин кү 1 ип а.шиын десем,
Жалқы айралық,
Екеўпмнаге тец.
Илажсызбыз,
Кайтпайды пзге,
Жыллар,
Жацсақ басылған қ?дом,
Бүгин тағы сол ҳалат,
Сол дем.
Жүрек бпйҳуш,
Кеўиллер бийҳал,
Мәўрит--Өмир телмирер,
Мәйус—
/1әблер кәлиймаға келмей қалар лал.
Жаным жағып,
Жаным күсеген,
Жанарында меҳирме десем,
Булт жасырган айдай,
Ўа, дарийғ—
Ғамгүнгинам,
Көз жас төгерсец.
Базан түслернме енсец сен...

Көзлер дусласып қалганнан берли,
Пикнр, бир ғәлетнй —
пикир қыйнап келедн,
Мени қашан,
қайда ушыраттыц?
Сенн қашан,
қайда ушыраттым?
Қалган күнде
жоқныз екеўимиз,
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Бирак кеўилде
еримекте муз.
Тәнимизди қақсатып келген,
Сол музды
Сеннц ықласын,
Көз қарасыц еритти билссм,
Меииц ықласым
көз қарасым еритги билсец.
Енди тәнимизди қақсатады,
Дусласқан көзлердиц ҳалаты.
*
Алыс кеттим,
Узақ сапардан —
Хат күтерсец, сәлем күтерсец,
Сен апасац, опалы ярсац,
Иләҳида ҳактан тилеген.
Хат кешеўлеп солем кешигер,
Айтып болмас,
Ким билсин нелер?
Қыялыца
Түсице сиер,
Хат кешеүлеп, сэлем кешигер.
Тыр-тым,
Үн жоқ,
Дицқеси курғыр,
Пышық кибп телефон мызғыр,
Балаларды алдаркатасац,
Қәйнеиеце алдырмассац сыр.
„Меники иес?
Бунша қоўетер11.
Дейип бир ой тәселле берер,
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Сабыр сақлап өтеди күилер,
Тақат етип жетеди күнлер.
„Бир қыяда,
Иси мыцсандур,
Кяспи-кәри талабы солдур,
Кишкенесин сағынған ҳәмдур“.
...Кеўилице куйылады нур.
Алыс кеттим,
Узақ сапардан,
Хат кешеўлеп, сәлем кешпгер,
Сеп анасац опалы ярсац.
Түслерице енеди пелер?...
*
*
Терезеден қараймап тысқа,
Борасын қар,
Жарасық қысқа,
Руўҳымда әптаб,
Саратан,
Ғәлетий ҳал,
Бәлким дым қысқа.
Жылт еткен ой жанымды жағып,
Жисмим өрттей,
барар тутанып.
Көзлериме аяз тыгылар,
Терезем тур,
Суўық қурсанып.
*
Аппақ кар ушып тур ма,
Түсип тур ма,
Уйтқып кеп есер даўыл,
Есер мыпа —
Минези тәбиятты усап кетер,
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Баяғы минезиме меннц бала.
Ядыма туссе гейде кысыпарман,
(Бирақта ол әдетим қашшан қалған),
Қарлы қыс,
Қандай гана тамаша сдиц,
Қар ҳәм даўыл,
Тынбасган ойып курған.
Аппақ қар ушып тур ма,
Түсип тур ма...
# **
.Ушқынлаиған аппақ қар,
Түспес жерге,
Гезер самал,
Қарлы аяз көшелерде,
Өрлн-қырлы асығыс жолаўшылар,
Сә-сер салын қарамас бир-бпрпне,
Қалай гапа көз ашыў мүмкип мына,
Борасыплы,
Лқ қыстьщ қыл 1.1 гына,
Үргин борап —
Үреди қумшаўыт қар,
Бетти жалап кол салып мойыныца,
Бннгапа қыс қылыгы,
Тацдур маған,
Бул журт өзч көнликкен,
Бәри аяп.
Дирилден кеп турады-аў —
Бир сулыўдын,
Ақ көйлеги сыяқлы қарлы боран.

Үш кун,
Үш түн қар жаўды үргин үрип,
56
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Дүньяны таслай жақтай қарға көмип,
Аяз карпып булағай турдыма де,
Жүриў мүшкил,
Көшеде жолды көрни.
Машкаласы онкыз да бастан асқан.
(Қала—дегеи машқала толып атқан,
Бир қонағын шығарса,
Мыцы келер,
Тамашалап каланы өрден-ықтан).
Қатарласып
Дизилип көшелерде,
Қар машина тынбастан қар гүреўде,
Биздеги пахта тернў моўсиминдей,
Тик аяқтан турғызған гүллән елди.
Үш күннен сон.
Қар тынды, тынды үргин,
Бултта көшти,
'Гәрк етип барлық жүгин,
Тыныш ғана сылт етпей мүлгип атыр,
Тойынған ақ аныўдай қала бүғин.
1?

*

*

Самал ҳәм қяр,
Қар ҳәм самал,
Қала иши .унтқып турар,
Суўық демлп борасын кыс,
Ат шанада желип барар,
Тереклердиц шақасында,
Қабат-кабат жай басында,
Аппак қар тур сызатланып,
Ҳәм өримде, ҳәм ығымда.
Текшелерде, сокпақларда;
Гүрлеген гүзар жолларда,
Қуйылар қар уйытқып келип,
Қолтыгыца, конышыца.
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Зэўлим қала.
Көше бығ-жығ,
Тәбняты жүдә қызык,
Үргнн менен ойнар тынбай,
Бнр косыўые,
Бпр топ шымшык.
**Ф
Дәрт екенин уйкькызлықтыц,
Қәстелик деп уқтыц бп кеўлнм!
Жалғыз турспп,
Сонша ўак мпне,
Бүпш тағы тац ала геўгим.
Узақ түнге төтепки берип,
Жулдыз турар жымыцлап келип,
Мәцгп сүйген руўх ҳэм жанныи,
Нышанындап
азатлық—ерик.

КУС ж о л ы

Көз тигемеи,
сыр-жумбак
кус жолына,
Ар-сар болар,
тац болар,
кеўил мына,
Гепде,
алып ушады,
шарықлайды,
Әжайып нур,
мөлднрер,
ағыс яцлы,
58
www.ziyouz.com kutubxonasi

Кандап ғаНа
тамаша
нур дәрьясы,
Аппақ нурдан
дөреген
инсан ҳаслы!

Неге мешщ
ақылым
болмас ҳайран,
Қашап сонде
кус ушқан
тартып кәрўан?
Қай дәўирде,
Ай ж а 1 ып,
жулдыз батқан,
Қай жылы,
қайсы күни
қайсы ақшам?
Әлемди—
түп каплаған
муц қаплаган,
Тас түнек —
зым-зия нур,
өшип калган,
Ўа, сонда
шыр-пыр болып
Кақнус қус,
Өртенпп
ушқан демде
жапган жулдыз,
Сол бир сорлы,
кара күн
болмасын деп,
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Тун-түплигии
турады
жулдыз бозеп.
Өяине
<тз бпнлнгп
жетпес заман,
Ппкирим,
он-қыялым,
бол рәўшаи,
Кус жолы,
алтып камар
ҳасыл гоўҳар,
Болге буўсам
руўҳымды
демеп турар.
Талғанда
модст болар
қуўат болар,
Жулдызы м,
адассам жол
сплтеп турар,
Деп аламзат,
атлапар,
максетине,
Жақсы ннпот
мәртлик пс,
пйгнликке.
#

'л-

Шыцга шыгыў
күдпрет
қаПда бирден?
Қанша жулдыз —
етеклеп
ерии жүргеп,
60
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Көз илместен
турады-аў
жанып ғана,
Бәрпнпц де,
Саз шалады

әрмапы
кус жолы ма?

мыц ырғак
мыц муқамлы,
Жулдыз туўды —
кимницдур
жанды ығбалы,
Базда жулдыз —
жылысса,
сарқын келнп,
Кәўетерли,
кәўипли
сыйқын көрип,
Зардаплы —
салмақлы
ой басады,
Калардай тап
қапылып
курыи бәри,
Бирин-бири,
мүйизлеп
сүзип атқан,
Парқы жоқтай
жердеги
адамзаттап.
*
Сан-мыц жулдыз,
сан-мыц жыл
жанып турған,
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Япырмай—
калай шьщға
барып қонған.
Бири бнрдсн —
лип етип
өшип қалар,
Жүрекке,
әлле қандан
өксик салар.
Бири тамып
кетеди
бири ағып,
Руўҳымды
күйднрип,
жаным жпғып,
Сырлы жумбақ
шешимин
тапнай турсам,
Айжарылкап
Ай туўды
қыяқланған.
Тағы қыял
бөлиидп,
ой тербеди,
Жүзиме
урылғандай
Айдыц леби,
Дийдары
дирилдейди
күлимлейди,
„Умыттыц
дегендей-ак
неге мени?"
Бнр сәнем
сыбырлаған
жүрегиме,
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Кус жолы
гуўа еди
сол бир демге.
Өтипти,
соннан берли
бәҳәр ҳәм жаз,
Кайларда
қалды екеи
ол сәрўиназ?!
*
Жети қат —
айлы әлемде
саўлат курған,
Кус жолы —
мәқгилик ол
парлап турғап,
Жулдызды,
жулдызларға
дусластырған,
Ҳакыйқат,
ҳадаллық ол —
жанып турған,
Тәрезисин
тецгерин
әдалат деп.
Ҳәр бир жулдыз
шашады
шәпәәт тек.

Талай сапар
сырластық
ал бирақ та,
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Өмир өзи
толы-ғой
сыр-жумбаққа,
Туцғыш морте
көргенден
бү! ин сени,
Егитилип,
егилнп
турмаи мнне,
Ҳәр мәўрптте
тартасац
сәўбетице,
Әне ж\лдыз
туўылды,
туўды және,
Адамзаттыц
мәканы
жерде болса,
Көа жарады
жулдызлар
қус жо.чында.
19Ь5-ж.

ЯЛҒАН ДЕЙМИЗ
(баллада)
I
Бәҳор,
Көктн напзаған жаўлап алды.
Даланы жаўын жуўып тыпып қалды,
Куяштан көз айырмай туцғыш рет,
Айкулақ,
Көкжийекте турып қалды.
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Көзге түсги жап-жасыл майса бирден,
Ҳаўаны кус ҳаўазы тутты бир дем.
Әлле қандай кеўлимде пошлы сезим,
Оятқандай болдыц ба,
Наўрыз—көклем?!
Сә-уғалмай жүргенде,
Өмирди мен,
Түсине алмай болдым тац,
Өзимди мен.
Қайданғана тан болдын,
Тулымлы кыз? —
Ақ терекги аралан суўға келген.
II
Жаз еди.
Жүзиц жарқын, кеўлиц тынык,
Әгирапыц көз тоймас бнр сулыўлық,
Бнр сулыўлык кеўилге уялады,
Калайда —
Кыпмас сезим, қыимас қылық.
Сетемшил,
Сергек нәзер, ынтығады,
Аттай туўлап жүреклер туншығады.
Ләбинде Абат жаптыц қос қарлығаш,
Канатлан —
Суўды сызып шарқ урады.
...Жасқадап суў алдыц да иркилмеднц,
Шелегицде суў күлди,
Сен күлмедиц.
Мениц сада сағмра сези мимди,
Алып кеттиц,
Қайрылып сыр бермедпц.
III
Гүз екени ядымда,
Дала қырда—
65
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Селеў-куўрай тагынды гүмис сырға,
Тыррыў-!ыррыў тырналар қайтып агыр,
Жер-көктп бнйҳуш етпп қосық жырга.
Аспан арыў жамалын көлде көрпп,
Булт та шашын тарайды,
Көрнк берип,
Нар камыслар сыбызғы шалып турды,
Ырғатылған самалға ернк берпп.
Жап жағалап парпшан княтырсам,
Қуйды жаўын шелеклеп,
Урман-нурман —
Бүк аггыпа тығылдым,
О, ығбалым,
Бнр қысым боп жалғыз сеп —
Күлпп турсац.
IV
Кыс.
Кылаўлы
Кыраўлы суўык турды.
Арасы Жер ҳәм көктпц жуўык турды.
Шымыры аяз қарпып отпрапты —
Түймеден —
Куяш көзи күлин гурды.
Ак терек,
Ак сезимнпц кушағында,
Сылт етпес—
Кыял сүрип узак тацға.
Соқпағыца ақ мамық паяндоз боп,
Из түсирмей бүрксйди калыц карға.
Өмирдпц уғынбаған сырып еле.
Жас едик,
Өзи хожа,
өзи төре,
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Кыс айыплы болады енди неге,
Арамызда айралык аяз-желге?...
V
Төрт моўсим —
Тобе-төбе дарадағы,
Бүр ашып жер көркейди,
Бәҳәр тағы —
Сени мепи сорағлап телмиреди,
Ак тереклп бүк жаска
Сол баяғы.
Ол жерлерге бармадык,
Жазда өтти,
Г үз келип —
Үйрек сыцсын, ғазда өттп.
Кеўилимниц Куяшы сорағлайды,
Баяғы Лйкулак қыз қайда кетти?
Ялғаи деймиз,
Өмирдиц неси ялғаи?
Кырпақ қақшып айнала тынып калған.
Сениц мениц әрманым сыяқланып —
Айна көл —
Кар астында умыт калған...
ГҮН, БИР ЖУП КУС ҲӘМ АЙРАЛЫК
________ ҲАКҚЫНДА БАЛЛАДА_______
„Бир с ө з бенен а ш н и - я р ы м ,
Ьийгана болды нғйлғйин".
„Ғэрич-ашық" дғстанынан.

Бнр жуп кусты көрднм тал шақасында,
Кеўлиме яд—аян отырысы да.
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Сетем алмасын деп турдым,
Ҳаслында.
Ыкласым кеткен соц жуғырлысыпа.
..Лйлы ақшам.
Бәҳәр. Бағдыц қушағы.
Бир жуп елес, ертектеғи мысалы.
Шийрин-шийрин тиллеседи пинҳәмы,
Сырым алмасьш деп
Әлле ким тағы.
Жапырак саз шертпп
Самал буйығар,
Өз ҳаўазыи тыцлап куелар тынығар,
Аппақ Айшатырға ықласы кепш,
Кас кағысып сансыз жулдыз жымыцлар.
Ўа, дарийғ.
Түн қызғаныш мойпп симирип,
'Гақаты-тақ.
Ығбалыиа күйинии.
Көзгнр алмай тац атқапша бақлады,
Сыр сақламай
Ишинде дык сақлады...
Күтти жигит.
Өгги бәҳәр селлетип,
Жаз да өтти,
Ышқы бағын шөллетип,—
Жигнт күтти.
Казан урды гүллерди,
Куслар өтти көктен сыцсып хошласып.
Күтти жигнт.
Аяз қарпып қыс келди.
Лқшам жулдыз келаи, ол қыз келмеди,
Каралы түн сақ-сақ етип күледи,
Шуғыл исин тонҳә өзи биледи...
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Жигнт күтер,
Жаралаиған жүреги,
(Шуғылға да усы емес пе ксреги0)
Күтер байғус,
Тағдирипе тон берип,
Күтедп ол,
Кус каптқанша күтеди.
...Бир жуп қус қонаклар тал тақасына,
Кеүли уғар сыр бар отырысыпда,
Сетем алмасын деп сығалап қарап,
Бар ыкласын берер жуғырлысына.
Жигит жаны кустыц тилин уғады,
Оған аян ашык—бүлбил пиғаны,
Сырым алмасын деп ғайбана кнмсе,
Шийрии-шийрнн сөйлеседи пинҳәми.
Лйлы ақшам.
Бәҳәр, бағдыц қушағы,
Олар сайрар ертектеги мысалы:
—Аҳ, Сизлер муҳаббет қурбаны,
—Яқ, бнзлер қыянет қурбаны.
ЖАН ҲАЛАТЫ
пояма.
„Молла Ерилқсен оқыгыл ашипки Зийўар дэптерин"
джинипз. „Шықты жан“.

I
Жым-жырт. Үпсиз,
көк толы жулдыз.
—Неге жаным,
Тигилип калдыц?—
69
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...Канша жыллар, әсирлер өжп,
Жан ишинде муқаддес сезин,
Кәсгерленген әдиўли туйғы,
Бийлеп алған миллионды, мыцды,
Ашық-машық—өмир татлы дем,
Ғәннйбет дем, бийбаҳа билсем,
Илаҳийда ҳәмде азада,
Дийдарласыў мәўритн тонҳә.
Тәрқ етпейдн сейилин Лқшам,
Тақат етсе,
Келер атар...Тац.
Айҳәстели,
дәрт-кәстели Шам,
Сызатланып турганы қашшан.
'Гамған жулдыз,
Жацгырмас,
Ҳаўаз.
Пәрўаналар пәрўана болар,
Тәгдири тац,
Отқа урылар,
Әлипшырўан.
Кербала шөли.
бәри, бәри...
тек ғориптики.
Тас қарацғы,
Тац қарацғысы.
Шаҳсанем бар Шааҳббаз қызы,
Зулпы-зыя ҳом кара кези.
'Гилло көшки,
Көкте қус жолы,
Әйлер Ғәрипти.
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Лрзығады, күтедн Лқшам,
Дийдар несиб.
Жетип қалар Тац
Уйқысы жок,
ҳәм Ғаўыққустыц.
Сескенеси келеди талып,
Мәцги бахыт—келеди алып,
„Боз ат минген ярыц келди дер,
Келдн ярыц, Тацыц келди дер“.
Кус уйқысын,
Калай, ким кыйсын?
Буйығады ҳәтте жулдызлар,
Буйығады Ақ тал, мәжнүнтал.
Көз ашыўға уялар олар,
Ал жүзлерп дуўлап қызарар.
Илаҳийда пәк ҳом азада,
Ушырасыў мэўрити тәнҳэ.
Ўапалы яр сөзинде турар,
Ўәдели ўақыт,
Ўәдеси—сәҳор.
Жетип келди.
Жетип 1селди яр.
Карасады.
Сағыныш.
Дийдар.
Тац ҳәм Ақшам. Ашық-машықлар.
Сезимлсри қарысып барар.
...Ашықларды сыйдырмас полек,
А 111 ық л а р ға Ўа т а нд у р—ж үр е к.
Жулдыз ағар,
Ҳаўаз жацғырар.
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Уяттан өртенип жанар Кун шығыс,
—Неге жаным,
Тигилип қалдыц?
—Ҳал-ҳалатым.
Жан ҳалатымда
Өзегине от тускен дүнья.
*

А
*

О, муҳаббет, тац еоҳәрги қуяшым,
Зулмет түнниц серпип таслап сыясын.
Жан-дүньяма ғыжлаган нур қуйдыц да
Журегиме ипам еттиц қыя-шыц.
О, қыя-шыц, памыс шыцы, ар шыцы,
Адамзаттыц өлшем тасы—аршыны.
Ышқы отыпа қамалмаса жүреги —
Болар ма еди Байсын елдиц Баршыны.
Жаслық —бул яд. Әўладлардан теберик
Жерди жарып шықпағанбыз қөгерии,
Заманласым изгилерге ертецги,
Не айтамыз?
Өстик деймпз нс көртО
Есте тутыў,
Еске алыў—өзи не?
Аққан жулдыз қозғаў салган ссзнм бе^
Яд етиў ҳәм ядқа түсиў —
Күдирег—■
Қулындагы шаққа қайга келнў-ме?
Туўылған жер, өскеп ана топырақ,
Аўыл-алап —ата-мәкан, шацарақ.
Көз ушында бир нәресте киятыр —
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кустай сырғып,
сағымланып кулдырап.
Айдар қусым, дийдлр қусым усы ма?
Г үбелегим,
Кел бөбегим касыма,
Бахыт болып өзиц туцғыш копгансац,
Адамзаттыц бах конбаған басына.
Кулшынып кеп сыйман турсам қанама,
Жақын келип: —Рас танымадыц ба?
Деди дағы, Күлди сада нәресте—
Билдим сонда,
Өзим екен сол бала.
О, балалык, пәк сағыйра пасылым,
Көз кумаргып, желкнлдеген жасылым,
Сени сонша сағынармаи деп пе елим,
Изде калған қанша мәпзнл—асырым.
Аўыл десе, мен баяғы баламан
Козы бағып, мал қайырган даладан,
Гскен самал айдарымды сагыпып,
Кум-қыратлар гүл әшөкей усынған.
Билмеспеи меп қандай тилсим сыр барын
у\ўыл десе, урқан атар қыялым,
Түн жамылып жулдыз бенен ақшамы,
Апмаманыц ертегнн тец тыцладым.
Соныц бири ҳәзирдағы ядымда,
Аттай шапкан алтын бесик ҳақкында,
Туўылған жер алтыннан да ағласац—
Бесик болган мына мениц бахтыма.
Кем болмасын қалмасып деп қатардан,
Палапандай әлпешлеген ата-анам,
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Жоқ-жуқл ҳал,
Ол жыллардыц жарасы,—
Жүрстнмде тыртық болып сақланар.
Тал шыбмқтаи,
Жас сди олар, жас еди:
Ўақыт қатал,
Тәғдир қара тас еди.
Алып қаптқан қанлы урыстан
Жецисти,
Кимсениц перзентн, кнмниц атасы...
Жий-жипи анам айтып отырар,
Талай тацға татыйтуғын гәпи бар,
„Кырық жылдан соц жацарады қазанда,
Еллн жылда ел көркепип толысар"
II
Шақаман тәреплерге тыққаныц бар ма?
Көз қамастырып,
I [аўрыздыц ақша қярына.
Боздыц аты боз-дә,
Косберген өзектеп Дрпакөлге шекем,
Дт шапқан аптақыр—
Дйтарыц бар ма?
Касқыр көрдим десец исенедм аўыл-ел,
Түлки көрдим десец исенеди аўыл-ел,
Коян көрдим десец исенеди аўыл-ел...
Той десе қуўбас жумалағаисл кнби,
Жатып турып тақаты болмас,
Тапда туяқ қалмас...
Ярым ақшам аўған шамада,
Кар қуяды. Сылт елпес дала.
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Лқша қар—кут, Наўрыздан дәрек.
Үшинши шақырымы болса керек—
Қораздыц—қашшан еди баслағаны,
Қәне енди упқыныц қашпағаны?...
Базар етер ким тапқан барын,
Қанылтақ жонаға ертлеп атларын,
Аў-дузағы, тийекли қақпан,
Жай алады қазакы қанган,
Қап-коржыиды бөктерип кпнжығаға,
Уўыс толы жүўерини де салып дорбаға,
Кими аниан.кими муннан,
Кими тақтан, кими жуптап.
Әтирин келтиргенлер—
Қусыи қондырып,
Из қуўып, сүрдеў қуўып.
Кими-я несиб деп, ермекке,
Тазы ма, көпек пе,
„Ҳал“ берип ийтке.
Қулласы айы оцынан туўып,
Басқа талаптан қол жуўып.
Гәси атлы, гәси пияда,
Аўыл-ел шығады еонарға.

Тац атпастаи басланады,
Шаиарақтыц ғалма-ғалы.
Кесек пеш от симирип,
Қуман қапнар төгилип.
Қатқан қыраў әйнекке,
Тем-тем еримекте.
Сонарга кеткен ағасы,
Саўынға кеткен апасы,
Балалар уйкысырап,
Корпенп теўип таслап
Аўнап-қуўнап жатады,
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Саз берип тац атады.
Сүт әкелип анасы,
Писирсди, кулласы —
Жайып агшақ дәстурхан,
Козды тартып ошақтан,
Әтештанға қояды,
Нан-шөрек қыздырады.
Карашанын демлейди,
„Тур қарағым тур дейди“,
Маза кетер уйқыдан,
Хабар келсе тур-турдан.
Турағойын—шырағым.
Мацырап тур ылағыц—
Түрип таслап ғүўенин,
Анасына жибериц,
Кетпен турып падага.
Карда жаўғап далаға,
иIарапаты 11аўырыздыц
Рысқалы аўыздыц,
Шығып ғана қарай-гой.
Турағой балам, тура-ғоП...
„Мә-ҳоә“ дейди ылагы,
Селт етеди қулағы,
Уйқыдағы балалар,
Бприм-бирим оянар.
*
Кара-оныц балалығына,
Күни кешегидей ядымда.
Үйинен суўырылып шықты да,
Жол алды ол бас аўған жаққа.
Отираны көз жетпес кецнс,
Кар қаплағантақтадай тегис.
Ғорбац-ғорбац жүредн келип,
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Қызык көрип, тамаша көрип,
Гүриилдетип дизедси қарды.
Барар.
Аўыл узакта калды.
Ксшп барар, кетип барар ол,
Ал изииде сайрап қалар жол.
Коябер бул балалык шақты.
П а р ыкл а ма с ж а к ыи -ж ыра кт ы.
Асып кетти бнрәз жер демдс,
Сексеўиллер өскен нәкенде —
Аппақ қарға көмилип атыр,
Мислн салтанатлы ақшатыр
Ертеклерден еситкеии бар —
яАқ шатырда—хан патша жатыр“.
Сондадағы шоршыўды билмее,
Сә, сескениў кәрнне келмес.
Қорқыў деғен спрә жок онда,
(Соц туўылған бул ой шамамда)
Сырдандай боз,
Сырдандай дала,
Көкте қуяш.
Жер аппак ғана,—
Шағылысар.
Айнадай жалт-жулт,
Көз қамасар.
Дөгерек жым-жырг!
О, не деген сақын тәбияг.
Ҳо, баратқан балаға карап,
Бар ықласым аўып тур мениц,
Тәбияттыц жаратылыстыц,
Туп сағасы бир екенин шын.
Тасып гейде боламыз ҳәси,
Инсаныйлык демекшц ҳаслы,
Колда бардыц қәдирин билмек,
Куяш. Жер. Суў.
Кишкене өзек.
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Бағытынлн жанылмас-аў деп,
Атпаў керск ҳәттеки кесек.
Атпаў керек, ацды-қояиды,
Уўлы дейип зәрре жыланды —
Куйрығынан басыў
билгенге—
Балта урыў өз өзегпце.
Атпаў керек кез бенеп оқты,
Атпаў керек сөз бенен оқты,
Тағы терецпрек ойласақ,
Адам тобнятқа дос-инақ.
Анаў баратырғап балага
Пеге тац боп қалдым буншама,
Жерден жсгп коян танқапдай,
Алып-утып турыпиам сондайУ
... Блец етти көзп алдыида,
Кус ушқандан болды ма, қайда?
Ҳайран болып гнлт турыи қалды.
11е нәрсе ол?
Ҳеш ацбап қалды.
'I ағы елес.
Яқ, елес емес,
Б.шки деўге, яқ ешки емес,
Байқасласа. Кпйик ҳақыйқат,
Карап турған көзи жаўтацлап,
Катып қалды, тапжылалмастан,
Катып калды, көз айырмастан,
...Сыран суўық еди музғала,
Каяқтандур өткен қыстама?
Аўылдағы бир ацшы ғарры,
Кийик атып алып барғаны,
Бирден опыц есинс тусш,
Айнымаған өзи-түр—тусп,
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Сүўрет болып ядында қалган,
Жатса түслеринде қыпнаған,
Ойлар еди, өлгени жалган,
Дол сол кийпк алдында турған.
Үркек нәзерлерп тайсалмай,
Канша ўаққа тигплип услай,
Кас кақпастан, япырмай бала,
Бағысқаиы еле ядымда.
Әлле неден сетем алдыма?
Яки жанарлары талды ма?
Бирден шапырасты нозерлер,
Бирин-бирн жоғалтты көзлер,
Тап көз бенен қас арасында,
Бип-биринен жазып қалдыда.
Шоршып түсги бала ҳәм кийик,
Алша түсти арадағы жик.
Шет-шебирсиз жатқап жазықлык.
Түпсиз зипдан, барады жутып.
Сырғып кстти. Кийик. Жан ҳалат.
Сағыйра тур өкирип-жылап.
❖ %
Шақаман тәреплерге шыққаиын бар ма?
Көз қамасырып,
Наўырыздыц ақша қарына.
Боздыц аты боз-дә,
Косберген өзектен Арпакөлғе шекем,
Ат шапқан айтақыр.
Айтарыц бар ма!
Касқыр көрдим десец исенеди аўыл-ел,
Түлки көрдим десец исенеди аўыл-ел,
Коян көрдим десец исенеди аўыл-ел,
Кийик көрдим, —деди ол —
Ана байғус ҳә, дегенде исенбедн.
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„Каршадайдян журтты алдар сен бе“ деди,
Өжетлиги тутса тағы кстер үйден.
(Ол жыллары еки үйден бири мсргем).
Сезди ана, шырағымлап алдарқатты,
Егил-тегнл, нәрестесин сүйипатты...
„Жалац анқ жар кешмн,
Кызыл аяқ қыр кешип...“
Үйиринен адасып
Баўыр ети-музласып,
Аяз қа рпып- қаў ж ыра п,
Еки бир көзи жаўдырап,
Жүргсн шығар жарқылық,
Ай далада шарқ урып,
Көрдмм дсйнп, шырағым,
Киииктип жалқы ылағыи,
Айтагөрме ссн ҳәргиз,
Кнйик жалгыз, сен жалгыз,
Жалғыздыц жамы куданды;
Куралайды,
қуўрайды,
Тәцирим тсц жаратқан,
Қайтагөр балам ырайдан,
Лебиз шығар, жан шығар,
Аў-дузақ қурып ацшылар,
Еситсе балам, киснлер,
Кийикти қолға түсирер,
Алдыцда жатыр бийик таў,..
Кимиси атлы, ким жаяў,
Мергенлср шықса далаға,
Кийигиц аман қала ма?
Шалкып аққан жуп дәрья,
Жағалап қонған булманда,
Мыцсан түрли мақлуқ бар,
Мыцсаи түрли қылық бар,
Ана қыр менен мына қыр,
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Арасында ел жатыр,
Сонлыктан,
боз бозлайды,
Сырқырайды, сызлайды,
Мүрийбет сезер жүрегим,
Кабыл болғай тилегим,
„Айнанайын улымнан.
Бир нәрсе шығар бунымнан,
Тилден-көзден сақлан “деп
Атац талай айтқанды,..
Қайдан да кийик жүреди?
„Боз бузаўлар“ дер еди,
Берекет шығар елиме,
Кут шығар келген жериме,
Кийик деп айтып турғаныц,
Шын болғай- дә, илайым.
Гезин жүрген дүз ацы,
Ж а кс ыл ыкт ыц ны ша ны.
Тис жарып жүрме беидеге,
Тис жарсац болар децгене,..
Тонып ғана алмына —
Кулыным Наўрыз гежеге.
Шақаман тәреплерге шыққаныц бар ма?
Көз қамастыра
Наўрыздыц ақша қарына.
Аўыл деймнз,
Аўыл емес баяғы,
Ата-ананыц қолда ҳаса таяғы,
Әўгшлдетип ақлық сүйген,
Сүйиниши —
Айтыц енди өзгсрмеген қаяғы?!
Катар-қатар тал ырғалған салмадан,
Суў ишкенде кимниц мийри қанбаған.
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Жора-жолдас,
катар-қурбы капдасыз —
„Гөкек“ бериц бүгинлиги қаптадаи?
Төпбелеме—
Түлеп ушқан бпр дүркпн,
Жанарыцда тамшы емес от туреын.
Устазлардыц қыраў шалған шашыпдай,
Сийрексипбиз—
Тәғдир неткен жексурын.
Өмпр-ағые,
Ушан дәрья моўжнрди,
Ким өринде,
Ким ығыпда көринди?..,
Я, нлайым аўыл-елдиц бахтына,
Саў болғайеыз, тилегим сол енднги.
Өмнр—устаз ҳәр демннде сорағлар,
Яднамасын бнрим-бирим парағлар.
Тут өзинди Ҳүждап-айпа алдына,
Сеп кнм едии,
Ким болдыц бил—танып ал?
III
Жаз. Бунша кербаз.
Бирақ мнйзан түскен күнлер,
Дәслспкп ҳәптееи апық август айынын,
Суў десе адамныц ети туршигер,
Ғарры-қартацлардыц тилинде—
Ақнреп,
Сумбеле...
Даўыгкөлдиц ултаны көрчнеди мийзан
'
суўынан.
Куяш шашын жайын отырма деп қалдым.
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Бапары тарқамаған балықшылардын,
Аў саўмалап балық қараған қаиықлар,
Аманат ғапа шанқалып турар,
... Емге таптырмайды көл қусы.
Ҳәтге зон ғарғаларда көзге тусе бермейди,
Куяш шашын жайып отырғап експ,
Оцым ба я тусимбе усы?
пСуўы қашқан жер жетим,
Кусы кашқаи көл жетим,
Куты қашқан ел жетнм...“
Келе алмайман өзнме.
Әўелинде,абайламағап қусайман.
Алты айлық аўырыўдап турғандай
көрениш тартқан.
Әбшери қашқан,
Казан урмай-ақ
Жүзлери запрап —
Көзлери, көзлери...
Як, айта алмаспан,
Түпсиз бир оқпан.—
Кимсе.
Япырмай, ким болды екен бул өзн,
Жүрек жутқан,
Бунша умман ботшағардыц көзлерн?
Куяш неге шашын жайып отыр екеи десем,
бир гәп бар қусайды-ай, мыпа кимседе.
Үш жасар улымдай,
маўқын басалмай,
Кулшынған,
Ышқынған жүрегим,
Канасына сыймай сағынған жүрегнм —
Мына шет-шебнрснз.
Ушы-қыйырсыз кецислик деп,
Карса айрылып қабынған журегим ,
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Дала десе,
тап болды бул окпан көзлиге...
Дәслебинде,
дәслебинде байкамаған ексн,
Сәл иәрседсч алкынбай ма жүрек
Ацы-ҳушы кетти мыманы көрип,
Еки окпанда,
Еки өрмекши аў курып
Жсмтик күтип,
отыр жутынып.
Куяш шашын жапып жылап
Шақка тнйгеп зорбден туяқ
Меден безпктн екеи көлдиц
Қайда ксткеп қарағай саплы

деген?

отыр ма?
сызламайма?
куслары?
пайзадай нар
қамыслары?

ҚаГ|да екеи бул жағапыц
Айга шапқан жолбарыслары?
Нрмекши ин курғап умманларга қараймап.
Өкиниш нн курғац жүрегнмдс —
Мсликтен, неликтен?
Аспан асты бунша тарылғап,
Кап нәрсениц заўалынан?
Өрмекшиге жем болар ма мепиц жүрегнм?
Жүрек жутқан кимсе өзгеппц
жүрегине зәриў емес екен,
Неге дерсец?
Бупы соц билдим.
Ғаўасаг басланды жағада.
— Балык, балық ойпап атыр..,
Жердсн жети қояп тапкандай,
Шаўып баратыр аламан.
„Мен аламан,
мен аламан...“
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Толы журттыц кылығына күйип-жанамап.
Жииек аўды апырды, бадық жарқылык.
Шапшып жатты туўған жерднц төсимде.
Оцым ба, я тусим бе?
(Қашап туўған бул он менде,
Билмеймен-ғой өзимде,
Сүйегиме сицғен ой ма,
каным менен қарысып,
Туўған жердиц топырағы
буйырғай да түбннде!)
Балықпысан балык,
Кайырлап калып.
Туўлап-туўлап жибереди,
Дәрьядай.
Кустан талпынды,
Камыстай шайқалды,
Жолбарыстай ақырды ма деисец,
Кулақларым питпп қалды,
Енди-енди өзиме келгсн шығарман деймен.
Үш жасар улымдай келер опыц қарамы,
Шыкқыр көзим көрдп,
Жүрегимди өкипдирген екн өрмекши,
Жүреғимди сескендирген еки умман,
Казан урамай-ақ сыйқы запран тартқан
ҳарамы,
Курдымга тартты,
қурдымға тартты.
Балықты...
Куяш шашын жайып жылап отырған екен,
Өзиме кслсем.
Туўлаған дәрьяны,
IIIарк урған кусты.
Жағалай өекен қамысты,
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Айға шапкан жолбарысты,
Табарман қайдан.
Япырмай бала,
Жүрек жутқап уммаи көзли кимсе,
Жүрегимди пеге,
Меге жутпады?
Үш жасар улымды неге еследим?
Көрип турып кырға шапқан балықты?
*
Жол-аўылдап алып шыгып барады,
Жол-аўылға сокпақ болып тарады,
Бпрақ мына ыгбал дегсн гузардыц —
Дусласыўы,
Дусласпаўы гүманды.
Биз билмегеи жаратылыс сыры көп,
Нэўбәҳәрде көз жармайма гия -шөп,
Сел-сел куйган пөсер жаўын койнында,
Кылтыйган көк
турар еди-аў дирнлдеп.
Гүл көрсеюр белис-белнс қырларда,
Қызғалдақ гүл,
Жуўада гүл,
Жуўсан да,
Туўылған жер-аядай деп сүйсем де,
Сеннен өткен кецислик жоқ дүньяда.
Пасыл өтер,
Бәҳәр қүўып,
Жаз куўып.
Көк аспанда гезип жүрер ақша булт.
Шөл тамсанып аршын төсин көргенде,
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Кәйтер едй,
шакмақ шағып жаўса булт?
Нур тамызып,
Күн төбеде турады,
Шық тамбастан,
Жер табадай қызады,
Қарақалпақтыц туўған жерғе ықласын,
Тәбиятта сынамакшы болады.
О, тәбият,
Меҳириц гүл,
Кәҳәриц тас.
Бирақ дағы садықлыгыц айнымас.
Сен айнысац,
Сен айнысац билмедим?
Адам айнып,
Адам болып жарымас..,
IV
Талап излеп үш туўысқан,
Айлы аспан астынан.
Тәрки әйлеп жолға шықты.
Киндик кескен ылашықты.
Бири дийхан,
бмри шарўа,
Бири қумар еди аўға.
Күн көриси қәйткенде де.
Журттан алық едн зәрре.
Қандай мақсет, не-қыялда.
Талап етти бул сапарға?
Ким әзәзүл жолдан урған,
Ким үгитлеп, ким азғыртқан,
Маккарлық па,
мәпдарлық па?
Я ғарлық па,
я ғарғыс па?
8/
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Не ой менен қандай шайтан,
Бул сүргинди басқа салған?
Бул ылайсац,
Бул сумлықтын,
Билмес ҳеш кнм ақыбетин.
Ақыйырын..,
Жигитлерде,
Билмес еди, нәйлаж еди.
Жумбақ еди, түп дереги,
Бнрақ олар қайыл еди.
... Тәғдийирдин дегенн ме?
Я ығбалдыц женгени ме?
Кулласы олар сыр бермеди.
Егитилип, үгилмеди.
Яки шарбақ, я бах дедп,
Артык бунда қалмақ деди.
Бар қысметти ишке жутты,
Сум пәлектиц басы қутлы,—
Соцы ўайран,
Соцы ҳижран,
Бул шийрин жап бес күн мийман.
Деседағы сүлдерн шөп,
Ишгеги дэрт жегидей жеп,
Сыйқы-сыяғы запран,
Гүлдей солып, шекти афгаи,
Кас кағымда нилдей айнып,
Үшқапалас елден тайып.
Шыгып кегти.
журттан ерек,
Журтгап бөлек,
талап излеп.
Изде қалды бир кыйтақ жер,
көз қыймас жер,
туўылғап жср.
Калды изде майса сабат,
88
www.ziyouz.com kutubxonasi

жасыл жайлаў,
шсксиз алаи.
Дөцгелек кел калды бозлап,
дөцгелснип,
көзин жяслап.
Нар камысы қалды шуўлап.
үйрек үркип,
ғаз ғанкылдап,
Қалды изде ата мәкан,
толаным журт,
халык баўырман.
Сегбпр тартып кеткен сдри,
Қалар еди бори-бәрн...
Долы-дүўбақ тәбияттыц,
Сыпқыры көп, сыры бисяр.
Қөрип-билип адамзаттыц —
Лқыл-ойы болар ар-сар.
Қүн-түн жүрдн,
түц-күн жүрди,
Саҳра, шөл-қырат асып
Қумлар жүрди.
Таўлар жүрди.
Қуйын жутып,
Бултлар басып.
Үш туўысқац, үш қаналас,
Қыпмылдайды, қыр асады.
Ү[п туўысқап, үш қаналас,
Бнр-бирнне қарасады.
Қарасады,
Нуры семген,
Жанарлар аш, сырлы-пинҳам.
Қарасады,
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Гүман менен
Қандай аяз, суўык адам?!
Нешше мәнзил-мгжан отнп,
Талыксыды,
тамсанады.
Ҳалдан тайып, днмар кетип,
Басланады жан ҳалаты.
Соцдадағы сыр алдырмас,
Ғ.рбец-ербец келер еди.
Сағы сынбай-шубҳа калмас,
Көйлецкедей ерер еди.
Үш қаналас, үш туўысқан,
Алысар нз ойы менен,
Үш қаналас, үш туўысқан,
Танар еди ес-түсниен.
...Көз алдыпда елес-елес,
Бнр қыймас жер турар едн.
Оцы да емес, түси де емес,
Ғайбана дус болар едп.
Көз алдында желкилдеген,
Жасыл майса, жасыл алап,
Өцы ма екеп, түси ме екен,
Дусластырған ҳақ жарылқап?
... Көз оцында дөцгелек көл,
Самал шайқап турар еди,
Оцы да сол, түси де сол,
Аўға кетип барар еди.
Ғки ағасы бир ат мннип,
Қайтып кстти келген журтқа.
90
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Не кешедй ҳалым дейип? —
Бул абынып отыр отка.
Саўлап түсип көткен жулдыз.
Суўдыр-суўдыр ағып атыр.
Андалада өзи жалғыз,
Жамын отка жағып атыр.
Уйкы, яқ бнр ғәлетип түс,
Қушағына алар еди,
Нак төсине конып бир кус,
Канлы пәнже салар еди,
Қара түпек бир туцгыйық,
Курдымына тартар еди,
Деми тынып,
қаны уйип,
Жүрек музлап қатар еди ..
Айырылып ақыл-ҳүштан,
Барар еди жан алқымлап,
Барар еди үш туўысқан,
Жылт е'1ти бир сағым-сацлақ.
Ессиз ғана тәғдирдиц,"
Айдаўында болған сүргин,
Үш қаиалас туўысқанныц,
Шәшме-булак кесги алдын.
*

*

*

Сыцқ-сыцк күлип шел булағы,
Сонша назлы таўланады,
Периўза суў,
сырлы ағыс.
Сынғыр-сыцғыр,
жырлы жагыс,
Куяш пуры түскен сайын,
Желпип самал ескен сайын,
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Сай-саланы сайран етер,
Көрген көзди ҳайран етер.
Кус атаўлы мәкан етпп,
Сайрасада пиған етип.
Сан-салтанат курар едн,
Мөлдиреп суў турар еди.
Мәнзил асып кийиклср де,
Тамсанысып суў ишпегс,
Келер едн,
Үркиў билмес,
Жәннет дейпп,
жәнпе!' емес,
Рәибәрец гия-шөби,
Писнп түсксн жемпслсри,
Сакаўатлы сакый булак,
Әтнрапы кнгис алап,
Соныцдай бнр қыя-кырда,
Ойламаған адам бунда,
Тиришилик,
Өмир бар дсп,
Қәпелммде дусласар дсп,
Үш туўыскан усы жерге,
Сүре жығылса да бирге,
Жатқан еди естен танып,
Тула-бойы күпип -жан ып,
Өтти, үш күп,
Өтти үш түн,
Генжетайы ашты көзин.
Суў ншти қанып шәшмеден,
Излеп екеўин дембе-дем.
Тапты,
көтерип басынан,
Ҳөлледн ллбин,
Соцынан —
92
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Косуўыслап суў уртлатты,
Еккиси ҳәм кезин ашты,
Турарға әттец дицке жоқ,
Жнсми лаплап болып тур шоқ.
Генжесиннц хызмети
Ҳәммосинеп асып түсти,
Гия-шөп жыннап,
Түтетти,
Себсп салды.
Шыпа егти,
Бирим-бирим қөтерди бас,
Үш туўысқан, үш қаналас,
Гия-көктен гөрек етип,
Булақ бойын мәкан етип,
Күн көширди бир неше ўақ,
Курбан ҳайт, деп тойса тамак.
Үш туўысқан күтпе|снде,
Тап болды сырлы гүзеге,
Суў тийинда жатқан екен,
(Аўзын мумлап жапқан екен)
Ортаға алып үшеўи,
Сындырғанда тас гүзени,—
Саў-ў етип төгилди жерге,
Нағыз алтын, ,
гүмис тецге.
Тацланысты үшеўп де,
Үнсизтигилди бир демге.
Соц ҳаўлығып урман-пурман,
Пай алмак болып олжадан,
Кол урды,
шайқас басланды,
Кырампыш...
Ақылдан азды...
Кәйтерсец,
Бул көзсиз инсап,
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Кәтеликлер кылды мыцсан,
Әттеи мына иси ушын,
Бнйкарлаған,
Жетти пуштын,
Қандай жаза,
Не күтеди?
Ўа, дарнйғ, жан тутш еди.
Сағымлапып,
сызагланып,
Сыпсып,
Сыисып сыцсын, ағып,
Булак бозлап жатар сди,
Айлы олем муц жутар еди.,.
* *
Кеўил дегеп нарзап булақ кезп екен,
Мәцги бахый суў ышкында шөллегеп,
Кеўпл деген елеберин жанларым,
Айтылмаған,
Жазылмаған сөз екен.
Күидиз жумыс, ақшамы йош бийлепди,
Өмиримннц нар толкыпы тербейди,
Асаў ссзнм,
Жүнрик қыял ҳәр қашан,
Өз үйирин жоқлап тыным бермейди.
Жулдыз жылжып;
Ай туўғандай он төрттеп,
Сай суўыцда ай жамалын көрсеткен,
Дилбар ма елиц,
дийдар ма еднп,
дем бе еднц—
Жан сезимим,
Жап ҳалатым жылт еткен!?
Пөкис—Вильнюс, 1988-жыл.
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