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Қэдир т ут қан а я ў л ы м Төлепберген!
Сен көз жасындай мөлдир муҳаббеттин, танғы шықтай таза ҳүжданнын, асқар таўдай жоқары адамгершилнкгин, қара бастыч ғамы ушын емес, пүткил адамзатгын ийгилигине бағышланған нандай ҳадал мийнеттин мақбал даўыслы, бәлент лапызлы жыршысы един...
.Агамныи ҳәр қашан мақсети бийик,
Арзыў-эрманларын турар нур сүйип;
Дүнья буннан бетер ағарсын дейип,
Ҳэтге сақал-шашын ағартып кетер...“

Сен усындай әжайып адамлардыц ашығы едиц.
Сепин қосықларындағы адамлар сол дәрежеде жигерли еди, сол адамлар шынында да:
,...Темирлерге жан берип нәҳән,
Айға дейин сүйреп барагыр..."

Ҳа Төлепберген! Есигип турмысан, баспа жигитлери
маған: ,Қәдирдан достын еди, сонғы китабына алғы
сөз жаз“, деп атыр ғой!.. Бул, әлбегте, сенин сонғы
кигабын емес, сенин өз қолыннан әкелип тапсырған
сонғы кигабьщ. Ендиги кигапларыннын қолжазбаларын
поэзиянды қәдир тутатуғынлар қәстерлеп жыйнап, алып
келмп бере береди. .Жазбаймана дейин десем, сениц
руўхьщнан қорқаман, жазайын десем, колымнан келме"й жақ...
„Алғы сөз* деген, еле танылмаған шайырларды
таныстырыў ушын көбинесе ,бет ашар“ ўазыйпасын
атқаратуғын болса, оны мен не деп жазаман! Ақыры,
сен алтын лираннын тары „дыррын* етип үзилген
мәўритте-ақ данғаралы шайыр белгили устаз един ғой!
Дүркин-дүркин еликлеўшилерич де дурыслап еликлей
алмай бүлип атыр еди. Бул журггын ким болса соған
5
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еликлей бермейтуғынын саған айғып отырыўдық, журт*
ка уктырыўдын неси дәркар!
Жазбасам да баспаныц: „кәдирдан досгыц еди“ деп,
баска кәдирданларыннан да гөре өзиме исеннм билдиргенине куўандым.
Ырасында да бармак бүгнп сзнасам, биз жигирма
жылдан аслам ўакытгы кыл қыймас жоралықта өткериппиз. ТашГУге излеп барып тунғыш дийдарласкан
жылымыздан бери еслесем, тилицниц зәрре бир азары
тийген мәўритги таппайман, дослық дсслық жайы менен, жоралыктыц мәниси өз алдына-дә!... Сол алпыеыишы жылларғы мениц көкирегимдн еслеймисец сен,
мен анаў-мынаў адамныц изинен сол тәкаббырлығым
менен излеп барыўым мумкин бе еди! Сондай тәкаббырлық бир маған емес, сол ўақыгта әдебиягқа „м-ееи“ деп көкирегине урып келген, „усы ўакытқа шекемги поэзиядағы барлык ески сүрдеўге амоналы қоямыз!1*
деп, даўрык салып жүрген отыздан аслам ҳәўескер
кәлемкешлерге тән тәкаббырлық еди. Ҳәзир ойлап карасам, сол отыздан төрт-бесеўимиз ғана калыппыз, баскаларыныц ки.миси полковник, кимиси муғаллим, кимиси ец сәтсиз журналист болып кегти, ҳәтте биреўи
ҳәзир базарда гешпр-пияз сагып отыр! Калған сапаўлы төрт-бесеўдиц де ишинен тек сенин ғана жулдызыц
бәлент жаркыран шыкканын бүгин айтпасам, нәмәрглик болажак, айткысы келмегенлер еле де көкирегине
урып жүре берсин!.,.
Сонда бизиц отызлагапымыздыц ишпнде де бирин
бири жалған мактайтуғынлар, ншикен мойынлап турыгг
та еснттирип мойынламайтуғын.пар күтә көп ели.
Бир күни сен ТашГ.Уды тамамлап, усы „өзи болған
өзмәмбетлердиц" арасына:
, Айтарым аз мудам мактаньпт,
Маған жакып жанажанларым.
Не барымныц б;рип актарып,
Айтажакпан жоражанларым.
Жаман жолдас хәр кимге өткен
Бу|)ым екен, жоражанларым.
:
.Жолдас таўып жүрну де көптен
Кыйын екен, жоражанларым... ' —деп келдмц...

-

Сени сүймгўдиц өзн қыйын еди, сен қозыдай меҳмин, козыдай биймәлел, қозыдай мөлгилдеп гана жүре^6
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тугын бала един, даўысларын-ҳәм ҳәммеден жаксылық,
меҳир-муҳаббет тилеген, сумлык дегеннен түк хабары
жск ерке қошантайдын мәйин даўысындай өлпен ҳәм
жағымталлы еситилетуғын, косыкларынды оқытып тьщлаганлардын кулақ курышы сирә қанбайтуғын еди:
„Молеллессем досларым менен,
Кейинин ала пушайман жеймен,
„Адамларта азар бергенше,
Өзим азар шегейии „леймен".

Сен усылайша адамларды жаксылыккя, реҳимшилликке, мийирманлыкка шақырып тур.тсан, ал, тынлаўшыларыц болса усындай сөзлерди тек жаксы адамныц
ғана айта алатуғынына шексиз исенип отырады, сен
олардыц усы исенимин ҳеш кашан алдамассан сирә!...
Соныц ушын-ҳәм сенин досларын жаксы адамлар еди,
олардыц бнрден көбейип кетиўине де пәкизе биймәлеллигип, әлпайымлығыц, ҳәмме менен тил таўып сөйлесе
алатуғынлығын, кисиннн күйинишине күйннип сүйиниши:;е сүйсине алатуғыныц:
Маған ысык күндей жалырап,
Адамлардыц жайпап күлтени

—деген ҳақ кеўилии.
Сен отырыспаларымызда бар бол, жок бол, бәри
бир, сен ҳакқында жаксы гәплер айтыла беретуғын,
сенин қосыкларынды досларыц ядтан окый берәтуғын
еди. Сенин есицде шығар, сеннн менеп биз кеўил
„тандырымыздан” шыккан тунғыш шөрегнмизди балабақшаныц кишкентайларына бердик. Мении ,Үшпелек“
сениц ,Ак терек пе, көк терек” деген китапларын
шыкты. Сеп онда бизден узак-узакларда әскерий
ўазыйпанды атқарып атыр един. Өзин >ь ок болсац да
сениц балаларға базарлығынпыц ҳүрметине, ҳәзирги
марҳум жоран, белгили әдебипт сыншысы Камал Худайбергеновтыц Максим Горький кәшеспндеги кирейғе
алып отырған жайына жыйналдык. Сол күни Камалдын
байғус. анасы түни бойы „Төлекжанныц ҳүрметине
аўкат таярлаўдан жалыкпайман* деп, бир тынған жоғаў! Биз сенин төрдеги орнынды бос койдық, рюмкацды толгырып койдық. Досларын өзнц болып сөйледи,
қосыкларыи өзмн болып сөйледи:
7
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... Адам болғаным ушын ба!
Канақәт жок менде,
Сулыулыкты колда кысымяап,
Көргим келеди демде.
Сулыўлық менин көзиме
К өринбес жалғыз,
Гз нур болып көринер,
Гл бзлар нәргиз.
Гә бэлады ағын суўлар,
Ийренлеп аккан.
Гә болады назлы дилбар,
Бир кыя баккан.
Гә болады кеўилимде еснен,
Ләззетли сеслер,
Жаным маған: „Шадлы сестен
руўхданып өс," дер.
Сулыўлық болады генде,
Жулдызлы ақшам.
Сонша сулыў көринер дүнья,
Канша көп бақсам.
Жек көремен бузақылықты
Мысалы Гамлет.
Алгым келер бар сулыўлыкты
Журекке жә.млеп.
Кушаклағым келер дүньяны,
Кушакка сыймас.
Ол аш .|Қ етип мени кыйнады,

Оны көз кыймас..."

—Яша Төле-еп!—деймиз биз Қыдырбай Сайыповқа
ҳәм сениқ қосықларынды ядган тақмақлап бергени
ушын сыйлық беремиз...
Мушайра даўам етеди. .Төлепбергеннин гөзззллық
атаўлынық бәринде жумысы бар, Гөлепбергенде таў,
дала, қыр, қулласы, бәринин жумысы бар, ҳеш қайсысы оны тынышына коймайды, сонын ушын-ҳәм
Төлепберген —шайыр, Мен сизлерге Төлепбергенди
ашып беремен,—деп шулғынады Салый Дәўлегалыев.—
Инанбасаныз тынлап қаран, бунысы еле баспа көрген
жоқ, дыққа-ат-ат, оқыйма-ан:
Кыр—далада сайранлар кылсам,
Таў керинер көзиме нардай.
Бэлентликлер үстинде турсам,
8
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( амал ойнар ойнакы ярдай,
Мениқ менен жумы:ы бардай...

—Түсиндирейин бе-е?...
—Түсиндириўдиц кереги жоқ, қосықтыц өзи түсиндирип атыр, даўамын оқы!...
Жипек самал гуллердн тербеп,
Көкирегимди сайратар тардай.
Журсем е(ер самалға өрлеп,
Бнйҳуўш етип кетеди кандай,
Мениц менен жумысы бардай.
Әрман татлы, әрманым сулыў,
Әрманларым бнйикти алғай.
Көзде—ущқын, жүректе—жылыў,
Ойлар мени тербейли талдай,
Мениқ менен жумысы бардай...*

Мени әпиў ет, достым Төлепберген! Мен саған
соиғы сөз де жаза алмайман. Сонғы сөз жазар болсам,
косықларыцды түсиндириўим керек қусаған. Оларды
проза тили менен түсиндириў мүмкин емес, тек ғана
оқыў керек. Қосықларыцныц несин түснндиремен, сениц кимлигицди қосықларыцнзн артық түсинднре аларман ба, қосықларыцныц өзи-ақ ацқылдап ғана айгып
тур-аў:
.Алдым ба я қалдырдым ба лос кеўлин,
Үйге кагал, досларыма бос кеўяим,
Дослар менен, қосгар мзнен хош кеўлим,
Катгы кетсем өзимди өзим қысарман,
Сонда ғана досларыма усарман.
Мен билмеспен гейде өкпе, ашыўльг,
Мен билмеспен сирэ сөйлеп қасыўды,
Мен билмеспен гейде асып-гасыўды,
Асьш кетсем кейин жэймен пушайман,
Сопда ғана мен өзиме усайман...*

Сен усылай етип, адамларға өзиц түсиндире бергенсец, сырласа бергенсец, муцласа бергенсец. Оқыўшыларыцныц бәри сениц пүткил инсаниятқа:
....Дәртиц аўыр болса маған бер,
Косығымды кан жылатайын...'

—деп тиленип, қолларыцды

жайыўыц менен кегкен
9

www.ziyouz.com kutubxonasi

әжайыл шайыр екенилли билнп калған. Жа-ак, өзицнен артық мен сени түсиндире алмайман...
Мәгар мен сен ҳаккында, бизин сениц менен өткерген ожайып жаслығымыз ҳаккында, саған ,үнленгендей
әри ийбели, әри карапайым, әри сулыў бир кыз кыдырып, бизиц дайымныц аўылына барғанларымыз, Абат
жап бойларыныц жулдызларға толы әжайып аспаны,
шаўкым-сүренли көшелер, тан қулам ийек болып ағарғанша даўам еткен талай-талан одебий айтыслар ҳаккында, досларымыздыц жай көмеклери,ылай тасығамларыц ҳаккында жаза берер болсам өз алдына бир том
болажақ. Мен бунын машакатынан кашпайман, себебн,
жаксыларды еслеў ушып шеккен машакатыцныц өзн —
лоззет. Бизнц жигирма жыллык дослығымыздын ҳүрметине сен мени әпиу еткейсен —мен саған ееке түсириўҳәм жаза алмайман. Еске түсирнўлердиц көбинесе
өлген жаксылар ҳаккында жазылатуғынын билгенлпктен де жазбайман. Сенм марҳумлар катарына косыўга
ҳүжданым бармайды, ҳүкуўкым да жок. Көрип отырсац ғой, биз екеўимиз меннц жумыс өжнремдеги
„Москва* маркалы машинкамныц касында жүзбе-жүз,
көзбе-көз тирилерше сәўбетлесип отырмыз. Сен мени
кешир, сол баягы жигирма жыллык жоралык дәўиринде
де мен касымдағы уллынын уллылығын билмегеним ушын
кешир! Буны маған мынаў косыкларыц ҳәзир айтып
отыр. Мине, мениц алдымда сениц ,Лирнка“ китабын
жайыўлы. Титулына қарап жибер, мынаў сенин кол
танбац:
.Шаўдырбай-а*, достым, Шаўдырбай,
Өмчр ышқы бизда жандырғай,
Бизлер—уллы жараты\чиымыз,
Жүрегихиз бгрҳа саў турғай.
Автор: М. Телек.
28) VIII—66-ж 1'1 вкис, полигрсфком6икат‘

Есице түсти ме қашан жазғанын! Пединституттыц
өзбек тили муғаллимн гайып Якуооз, Узақбай Пиржанов, сеп, мен тертеўнмиз түплеў цехындағы сеннц
,Лирикацды“ көремнз деп, үсип кирип кетпедик пе?1
Түплеў цехыныц начальнигн Сашканыц кабинетиндеги
кишкене мушайраны, „өз сөзлеримиздиц езлеримизге
узақтан еситилгендей* болып сезилгенлерин .есле.
Ю
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„Жүрегимнин тандырында писип шыккан шөрегим,
аўыз тий ж ор а / деп, усы китапты усынғанларын еле
есимде. Бумы сол күни айтканын кылмай, бизлеряен
айырып, биреўлер конакка алып кеткен Ғайып Якубоз
та мәнги еслеп калған. Бул кнтап, сенин усы колтанбан маған буннан былай ҳәр кашанғысынап да қәстерли. Буны мен пешанама тийгизип, бирсүйип, архивиме
саклап қояман. Балаларым менин кандай уллы адамлар менен жора болғанымды билип мактансын! Сенмактаныш етиўге арзыйтуғын шайыр един, бәринен де
бетер, инсан, шын мәнисиндеги бас ҳәрип пенен жазылатуғын пнсан един. «Адамгершиликке абайлы болыц“
деп, жар салыў менеп:
.... Саў болын агайинлер.
Саў болыц кәз көргенчер.
Саў болын ағайин Жер,
Саў болын өскен жерлеу!...*

дедин де тез қайтып келетуғындай хошласып, кегтин де бардын1 Күнде жолына қараймыз, кешигип
атырсан, ағайиним, сен бундай 6'ийтәргнп емес един!
Бүгин-ертен редакциямыздын босағасынан атлап келетуғыпдай есикке қараймыз, биз сени күтсек, колжазбанды қолтықлап, жубайын Амангүл кирип киятыр!
Үйренген әдет пе, я көп зарықгырып күттиргенлнктен
бе, „Өзи қайда?1“ деппем. 'Гүри солғынлаў Амангүл,
үпсиз ғана „өзи мынада“ дегендей, баўырына басқан
қолжазбаны нускап керсетги!...
• Бнрден есиме мынаў түсип кетти: қырмызы макбалға
бөленип сен колынды әлилласм алып жатырсан. Жүристурьгсы, сөйлеўи шалт болғаны ме!:ен усындайда өзин
услаўга академик Сабыр Камаловтап калыспаптуғын
яшуллымыз Төлепберген Кайыпбергенов: „Карақалпақ
совет псэзиясынып усы ўакытқа шекемги ец күшли
шайырынын бнри көз жумды..." дедп де, тығылып,
сөзинпд изин апта алман, жылап жизерди. Сондағы
көзннен сорғалаған жасты көзинди бир ашқаныцда көретуғын един, әттен, ашпадын-дэ! Бул адамнын руҳынын каншелли беккем екенлиги өзине мәлим, бэлким
сен“ усындай адамлардыц көз жасын керсем қыйналып
каларман* деп, меҳир-муҳаббетке толы, гөззаллыққа
ашык, өмпрге куштар көзлеринди ашпаған шығарсац!..
Ҳәзир ойланып қарасам, сонда ол киси қағылмай
П
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калған қанагыцньщ пәрўазын, жазылмай қалған дебднўлеринди, көрилмей қалған қуўанышларынды жоқлап
жылаған екен ғой! Дүньяда аяқланбай қалған қосықтыц, айтылмай қалған сөздин, ҳәўижине минип киятырғанда парта үзилген тардын, бәрннен де бегер шала
орынланған әрманныц пәнти жаман:
,Ох,о! Пушкин парнасына
Мингим келип турыпты,
Шайыр минген таў басында
Тургым келип турыпты,..*

Сен сол таўға пәрўаз етнп баратыр едяц, қаншелли
бәлеит әрман бар еди сенде!... Бул—жоқлаўға да, жыла ға да арзыйтуғын әрман еди...
Сен „Дүнья сөйлей билер сәйлете билсец“ деп,
усы дүньяны тек жақсы кийетлерге сөйлете алған
әжайып шайыр едиц.
Мен ҳәмийше „жақсы шайыр өлмейди, оныц көзи
де сөзинде, өзи де сөзинде. Онын жақсы сөзя ядлардан ядларға, саналардан саналзрға көшип, көкиреклерди ағарта береди, жасай береди“ деген пикнримниц
еле фанатигимен. Мен де тап өзицдей:
....Карсыман, қарсыман
Және қарсыман
Өмирден өлимниц туўылғанына!..*

Қарсыман! „Жер аўырса мен де аўырдым..“ деген
шайырға, бул дүньяда табыт емес, бесик ыүнәсип. Бул
бесикте өзи менен бирге аўырған перзентнн анамыз
Жер тербегеди, тероетип уйқылатады. Өзиц билесец,
ҳәзир тезлик дәўири. Әўладлар тез ер жетип атыр.
'Бзяғы „Әмиўдәрья“ журналыныц биз прозасын, сен
поэзиясын мецгерип турған күнлеримизде палапан шайырларға:
.Сүнемен деп,
куры қыйғырыўдан
Не пайда!
Уатапды,
Адамды
суйиў керес
Жанын ашып, берилип,
Ашыўланьп,
тасып төгилип.
12
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Күйип суйиў керек,
Сүйип күйиу керек!...*

—деп зинҳарлай беретуғын едиц. Ҳәзпр бнразы канаты жетилип, естияр шайыр болып калды. Олардыц бмразы менен үлпетлеспен, шаўқым-сүренли, айтыс-таргыслы баскоспаларына мнрэт етеди. Бараман. Сонда төрде
мудамы бпр орын бос турады. „Төлепберген ағаиыц
орыны ғой1“ дейди биреўи. Менде бир ғайры тәбийий
ҳалат пайда болып: ,Өзи қайда!“ деймен ,Өзи өз орынында!“ дейди тағы биреўи. Тағы биреўи: ,Сен өйтип
адамларды алдама. Көрнп турсац ғой, оныц орыны
зорлық пенен жулынған гүрек тистиц орынындай үпирейип тур!“ дейди. ,Келе койса болар еди! Ондағы
„Жаксы адамныц жүрегин“ айтпайсац ба, тез келсе
екен!“ деп шырпынса, тағы биреўи: „Ондай адам жуўығарада келе коймас, киятырғанда дүрсилдиси қашшан-ақ еснтилер едп!... дейди биреўи қапылтып.
Менин жүрегим жылап сала береди!...

Мен сениц менен әлўидаҳ айтыспапман, тағы бирде
сөйлесермнз, мезгил ярым акшамнан өтип кетти, азапда ерте жумыска кетиўим керек, Теке. Әне, сола-ай,
не, тапымай турмысац?
,...Өшнп кетермен деп сйлаған елим,
Ошмды жандырар жанлар бар екен...“—

деп исенген нешше жүз мыц жораларынныц ишиндеги
ен жақынларынныц биримен ғой. Бар, бийғам, аркайын
уйқылай бер, ертец тағы оқыўшыларыц менен ушырасарын бар, уйкыла достым... Калыс гәппм усы. Дурыслығына қол қояман:
Шаўдырбай Сейтов.
12-фе ьралъ, 19£6-жыл, Иөкис.
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ЛЕНИН
Зимистанды журттан зим-зия еткен
Ақылдыц гәўҳар шам-шырағы—Леним.
Инсанға бахыт ҳәм нур инам еткен,
Жәми жақсылықгық булағы —Ленип.
Күн шығар миллион мәртебе батып,
Әлемнин әжайып танлары атып,
Қанша шексизликке созылса ўақыт,
Сонша шексизликке барады Ленин.
Ленинлик идея мысалы әптап,
Баратыр кем-кемнен жер жүзин каплап,
Бизлер менен бирге адымлар атлап,
Келешекке кәдем қояды Ленин.
Ленинизм —тирйшилик дереги,
Аспанды гөзлеген өмир тиреги,
Орайлық Комитет—соққан жүреги,
Мәцги арамызда болады Ленин.
Ҳәмме безип шығар ески дүзпмнен,
Қыйсық жоллар қалып, жүрер дүзиўден,
Адасқан жол сорар ленинизмнен,
Сарраслық гүзары мудамы Ленин.
Кнм айтар парлаған қуяш сөнди деп,
Ким айтар қайпаған өмир тынды деп,
Ким айтар Ленинди көзин жумды деп,
Келешекке қарап турады Ленин.
16
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Ҳәмме нәрсе әззи ўақыт алдында,
Таслары унырап кетер таўдьщ да,
Миллион жылдан сонғы әўладлардын да
Жүрегинде жасап қалады Ленин.
Жүйрик ўақыт зуўлап ара ашса да,
Дүньяда дәрьялар ҳарғын ақса да,
Көктеги жулдызлар гүцгирт тартса да,
Мэцги жулдыз болып жанады Ленин.
КӨКТЕ КУЯШ КАЛСЫН, ЖЕРДЕ ЖАҚСЫЛЫК

Жуўылып гүптикей, көцнлднц дағы,
Татлы сезим шәменлери оянсын,
Әрман кестесиниц жипек сабағы,
Жақсылық бояўы менен боялсын.
Душпаныц дәс келип сени жецсе де,
Үмит бүртиклери өлип кегпесин.
Көктеги жулдызлар ҳәтте семсе де,
Көцил жулдызлары семип кетпесин.
Жақсы тухымларды саклар бағманлар,
Айтайын мен буны утырында:
Жойтпай сақланызлар жаксы адамлар,
Жақсылықтыц барлық туқымын да.
Ҳайран болған ўақта ақыл-ҳуўшларыц,
Түрли бәле-қадалар қаплағанда,
Жақсылықты сақлап ҳалын досларым,
Қысга қоламтада қоз сақлағандай.
Достым, халық ушын егер қабарсац,
Түрли бәлелерден сени қорғайын.
Зериц болмаса да сен жарқырарсац,
Көцилинде жақсылық болсын ҳәрдайым.
Өмирдеги мениц мақсет-мурадым:
Куўып шығыў қайда болса пәс кылық.
Дүньяда не қалсын десе, жуўабым:
Көкте куяш қалсын, жерде жақсылық.
2 -7 2
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ТӘБИЯТҚА ТӘНЕ
Адамлардын ағласы саған
Қуяштан кем хызмет етпейди,
Жақсы иси етеди даўам,
Неге жасы жүзге жегпейди?
Адамларға бахыт дүньясын
Ашканларды неге көрмедиц?
Айт, тәбият, Қуяштыц жасын
Сен Ленинге неге бермедиц?
Адамлар бар бериўши қызғын,
Жулдыз киби өтер жарқырап,
Миллиард жасар жарық жулдыздыц
Жасын жасап кетпейди, бирақ.
Жулдыз киби хызмети басым
Екенлигин неге көрмедиц?
Айт тәбият, жулдыздыц жасын
Жақсыларға неге бермедиц?
Тилге келди тәбият сонда:
— Буныц ушын жемециз қайғы,
Жулдыз агы умытылса да,
Жақсыныц аты умытылмайды.
Қуўат кегип, бир күни тыным—
Табар, бәлким, көктиц қуяшы,
Бирак, Ленин тәлийматыныц
Таўсылмайды энергиясы!
МАҚТАНЫШ
Мақтаныш сезими көкректи кернер,
Ел менен нәўпирдур шадлық дәрьясы.
Тынышлық байрағы қолда желбирер,
Елим гүллән жақсылыққа жол басы.
Атлаған бахыттыц босағасынан,
Мен дана Ленинниц Ўатанласыман!
Халықтанман Ленинниц меҳри түскен,
Сонлықтан мәканым сулыў, хоширей,
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Кутлы Ўаганыма қуўанаман иштен,
Усы руўхый күшлер мени өсирер.
Октябрь таныньщ нур-шуғласынан,
Көркейген журтымнын заманласыман.
Гербинде бириккен Балға-Орағь;,
Саўлатлы Ўатаным әжайып аўкам.
Шақаларын жаяр дослық дарағы,
Алтын нуры менен аймалар ҳәр тац.
Дослықты анлатқан көз карасынан,
Туўысқан халықлардыц заманласыман.
Мақтаныш етемен Ўатанымды мен,
Тәбият бермеген қанат жараткан,
Космослық дәўирдиц пәрўззы менен,
Калғып кеткен жулдызларды оятқан,
Биринши жол салған көк арасынан,—
Юрий Гагаринниц заманласыман!
ДҮНЬЯ СӨЙЛЕЙ БИЛЕР
ДүНья сөйлемейди деген гәп ялған,
Дүнья сөйлейди ол, сөйлете билсен.
Ол жанлы, аяғын басады ман-мац,
Ол еүйеди секи, сен оны сүйсец.
Адамлар, адамлар, дүнья қолыцда,
Қалай сөйлетсециз, сөйлейди солай. ,
Ҳеш кандай нәрсеге жарлы емес дүнья,
Жаманлық бисияр, жақсылық нобай.
Сөйледн бул дүнья талай заманлар,
Түнерип-түнерип тунғыйық болып,
Әйдарҳа тилиндей тили жаланлап,
Топалац, ульг-шуў, қум-қуўыт болып.
Дүнья гейде жуўас, гейде жалмаўыз,
Ол жыртқыш ҳайўандай ырылдап сөйлер.
Өзин жаўыз болсац, олдағы жаўыз,
Пулемет болып та тырылдап сөйлер.
Дүнья сөйлер дәрья ағысы менен,
Сөйлер халықларға қонған кут болып.
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Сөйлер сондай татлы даўысы мекен,
Сөйлер ол ырғатылған бийдайлық болып».
Пролетар көсеми Ульянов Ленин,
Дүньяға жанадан сөйлеп тил берди.
Барлық континентлер усы тил менен,
Сөйлеп үлгерди.
Бул дүнья кем-кемнен жақсыға дөнер,.
Болмайды бахыттан сөйлемесе де.
Дүнья сөйлей билер, сөйлетсен егер,
Бирақ, қалай сөйлетиўде мәселе.
БИЗ ҚУШАҚ АШАМЫЗ АШЫЛЫЎЛАРҒА

I
Заманым заўықлы. Шыцларға шығып,
Қарайман тағы да жаца шыцларға.
Алыс мәнзиллерге көзимдитигнп,
Қол созып бараман жаца жылларға.
Турған бийигимнен қарайман пәске,
Қанша көтерилип, канша өскенбиз!
Қаншама жақтылық бергенбиз кешке,
Қанша тастай түйинлерди шешкенбиз!
Мыц жыл таслап кеткен аралыкларды,
Толтырып барады жедел, өскинлик.
Жүз жыл ислемеген жацалықларды
Ендирнп барады бизиц Бес жыллық.
Жаца Бес жыллықтыц жаца баласы —
Сәлем, Жана жылым, Сексен бирпнши!
Бахыг ҳәм де шадлықлардыц жацасы
Қағып тур қапыцды, халқым сүйинши!
Халкым жана жылды жыллы қабыллар.
Ўатаным халықлары бәрҳа дос, татыў.
Және атыў ушын жаца адымлар
Бес ба)ыр орнына келди Бес батыр.
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Сырын аян етип нешше сырлардыц,
'Зор ғайрат саламыз қосылыуларға.
Кушағына енип жан.а жыллардық,
Биз кушақ ашамыз ашылыўларға.
2
Жыллар өткен сайын кенейер жоллар,
Еллер тусинисип, жибисер тоцлар.
Көцил кабармасын, кәдирданларым,
Имаратлар курып қабарсьш қоллар.
Тынышлық—урандур ғаррыға жасқа,
Уллы мәселе жок усыдан баска,
Болмасын адамныц қурал-жаоағы,
Тек те еки қолы, мушынан басқа.
Тынышлықты қорғаў-зор ис дегениц,
Жаманлық пенен ҳеш көриспегениц,
Нәлетий урыстыц гөри қазылып,
Тепкилеп көмилсин урыс дегениц.
Жаксы нийетлилер қуяшлас болсын,
Дүнья халқы ҳадал класслас болсын,
Ақаяқлар аяғынан ақсасьш,
Тислеўиктиц тисн пласмасс болсын.
Дүньядағы кескинликлер жумсарсын,
Жәҳилдин көцилине жақсы ой салсын,
Жолы дүзиў болсын өзи дүзиўлин,
Жолы кыйсықлардыц өзи қыйсайсын.
Кыйсык жолдан жүрген сүринип кетсин
.Досқа зыян еткен урылып кетсин,
Апыл-тапыл кәдем баскан бөбеклер
Жана жылда сөйлеп, жуўырып кетсин.
Жаксыларға мудам күн ашык болсын,
Төрт тәрепи кубла-жол ашық болсын,
Жети ықлым жайнап күСанышынан,
'Халықлардыц алғысы минәсш болсын.
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Минезлер жипектей болып есилсин,
Былтыр түсинбеген быйыл түсинсин,
Жолы ашық болсын көнили ашықтын
Көнили жабықлардын жолы кесилсин.
Жүзгеше картаймай өмир сүриниз,
Ҳеш ўақта солмасын өмир гүлиниз,
Кайғы адамзаттан бөлек жасасын,
Шадлықхана болсын бәрҳә үйициз.
Душпанлар аяққа бас урып өтсин,
Қара көкиреклер басылып өтсин,
Бала-шағасына бермей жыйнаған
Сықмардыц дүньясы шашылып кегсин.
Жаксылардыц аты әпсана болсын,
Пейилдиц жаманы шошқада болсын,
Журттан жыйғанлардын аўзы гәшшийип,
Шермендеси шығып, масқара болсын.
Журтым сексен бирге ыразы болсын,
Ҳәр қандай бәлениц иләжи болсын,
Өзинен басканы сүймегенлерди
Аяз атамыздыц аязы урсын.
Өнерлинин бармағынан пал тамсын,
Мын да бир бәледен аман жан калсын,
Саатлар жүрсе де шебине қарап,
Ғаррылар оцына қарап қартайсын.
Дарақлар ырғалып өссин далада,
Турмыслар өьгерип, көшсин жацаға,
Жигитлер қызларға усай бермесин,
Бирақ, усап барсын аўыл қалаға.
Адам билмейтуғын шүнгил қалмасын,
Досларым, өмириц гүл-гүл жайнасын,
Бәрҳә ашық болсын көцил аспаныц,Қыста да бағыцда бүлбүл сайрасын!
31-декабрь, 1980-жыл
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Мен ҳаккында шығарып ҳүким,
Айыр мени байрам-тойыннан.
Болсын десен шадлығым пүтин,
Қосығымнан мени айырман.
Ақ көкрек болса ҳәр адам,
Сумлык болмас ақыл-ойында.
Айыр мени өтирик-жаладан,
Ҳадаллыктан мени айырма.
Шадлық таўып усы бостаннан,
Куўанышым сыймас қойынға.
Айыр мени жалған дослардан,
Ҳадал досларымнан айырма.
Бул дүньяда ырас сөзлерден
Қымбатырақ не бар шайырға!
Айыр мени шийрин түслерден,
Ашшы ҳақыйқаттан айырма.
Не бир, не бир аўыр жүклерден
Салмақ түсйп турсын мойынға.
Айыр мени жеқилтеклерден,
Аўырлықтан мени айырма.
Ўатаныиа сөз айтпа ойнап,
Түсимде де оннан айырма,
Жазаласан, жазала байлэп.
Ана жерде өскен қайыцға.
Шырайымды урлайын десен,
Жаслығымнан айыр, қайылман.
Ардан жуда қылмайын десен,
Ана жерден мени айырман.
АНА
Ана садық бизге удайы:
Әдиўлеймен ананы жалғыз.
Болғанда да қыямет-қайым,
Сени таслап кетпейди ҳәргиз.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Мийримлилик океанынан,
Суўсын берер аўырсан ана,
Қабырғасы қайысып шыннан,
Бас ушьщда болар сол ғана.
Елге апагшылық келгенде,
Ҳәр ким басы менен ғай болып,
Көкте жулдыз сийрексигенде,
Туўылады саған Ай болып.
Ана киби болмас шын дос та,
Өмир деген талай арпалыс.
Ҳәмме сеннен бас алып қашша,
Айланады тек ана байғус.
Егер саған қәўип дөнгенде
Ҳәмме кашьгп табар басқа жол,
Тири болса анан әлемде.
Тек қасыцда қалатуғын сол!
ҚАРТАЙЫЎҒА АСЫҚПАН.ЫЗЛАР

Куўанамыз күн өгкен сайын,
Киси қатарына қосыламыз.
Биз үлкейип жыл өткен сайын,
Жыллар тез өтсе деп асығамыз:
Жасарыўға асыксақ бир гәп,
Асығамыз неге қартайыўға?
Турған жақсы емес пе нурлап,
Өскен гүлдей март айында?
Жаслык деген жап-жасыл майдан,
Гүзде сәнсизленер палыз да...
Неге асығамыз? Сулыў шырайдан
Айрылыўға асығамыз ба?
Жыллар алып кетеди кем-кем,
Сәнимизди, жаслығымызды,
Неге алып кетпейди екен
Жаслық емес, пәслигимизди?
24
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Мәцги жайнап турмайды бәҳәр,
Жыллар зуўламас деп қорықпа.
Өмир деген бир уллы сапар,
Үлгересеқ ғарры болып та.
Эҳ, жаслык тәрк етпегек кимди!
Жаслық өтсе ҳешким куўанбас.
Бир ўақлары жас болғаныпды,
Әўладларға айтсац инанбас.
Сизлер жаслық дәўранын сүриқ,
Жайнай берин ҳәзирги жаслар.
Бул өмирди көркейтип турыц,
Қартайыўға асықпацызлар.
Тез қартайыў-жанға қаслыкты,
Елдиц сәни жигитлер, қызлар,
Жецил күлки менен жаслықты
Өткериўге асықпацызлар.
Гүлге ғумша байлатып кетиц,
Жаслығына болмац карыздар.
Бул өмирди жайнатып өтиц,
Қартайыўға асықпанызлар.
ТӨРТЛИКЛЕР
***

Мен ҳайран қаламан: не ушын таўлар
Бийик болған сайын суўық болады.
Мен ҳайран қалгман: гей бир адамлар
Бийик болған сайын суўық болады.
***
Қыйратқанын көргенде
Адамнан жинли нәрсе жок.
Жарагқанын көргенде
Адамнан уллы нәрсе жоқ.
25
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* # *

Жақсы китап-жанньщ азығы,
Тез жетеди жигит-қыздарға.
Дузы кем китаплар дүканда
Қосылып сатылады дузларға.
** *
Жеткиликсиз күннин бакканы,
Көзин куяш болып бақпаса.
Жеткиликсиз Әмиўдин ақкакы,
Меҳриқ дәрья болып зқпаса.
ӨМИР СУЛЫЎ
Адамлар сарыплар қуўатын, күшин,
Қалай сарыплағанын жол айтып өтер.
Көп нәрсе жоғалтар келешек ушын,
Ҳәтте жаслығын да жоғалтып кетер.
Аға-аға уйык тебер дәрьяны,
Адам жасай-жасай кетер дәрманы,
Бирақ әзелден бар ески дүньяны,
Қайтадан жасартып, жанартып кетер.
Келешек әжайып өмир болсын деп,
Дүньянын рәҳәти кейин болсын деп,
Улы-қызларына женил болсын деп,
Өзинин үстине жүк артып кетер.
Адамнын ҳәр кашан мақсети бийик,
А рзыў-әрманларын турар нур сүйип,
Дүнья бүннан бетер ағарсын дейип,
Ҳәтте сақад-шашын ағартып кетер.
Өмир сулыў, жасасан да қыйнала,
Өмир сулыў, бармас көзиқ қыймаға,
Адам картайса да жақты дүньяға
Қарай-карай көзи кумартып кетер.
26
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МӘЦГИ БУЛАҚ

Таўлардан аккан суў таза ҳәм тынык,
Оннан канып-қанып бир ишсем дерсен.
Әтирапыцда гүллер өсер қулпырып,
. 0 , бийиклик1“ деймен шынларды көрсем„
Мен Ленинди
Оныц идеясы
Мен Ленинди
Онын идеясы

мегзетемен шынларға,
сонындай пәкдур.
көсемимди тынларман,
таза булақдур.

Шадлығы жадырап жүзине шыққан,
Ҳәр бир адам сол булақтан нәр алса.
Бул ялған сөз емес, мине сонлықган,
Совет адамынын жүреги таза.
Ленин идеясы шынлардай бийпк,
Уллы идеядан ҳәмме нәр алар.
Жасаймыз бәрҳәма биз оны сүйип,
Сонлықтан көнлимиз көкке барабар.
КОМСОМОЛ ЖАСЛАРҒА

Ҳәр жыл тода-тода тырналар ушар,
Мын жылда мыц дөнип мәўсим алмасар,.
Ўақты жетип мүжилсе де асқар таў,
Комсомол жаслығым мәнгиге жасар.
Ленин акылынын мелдир булағы,
Жаслар өмирннде жайнап турады,
Сол булақтан нәр алғанлар удайы,
Мәцги жаслык болып жайнап турады.
Елимиздин көрки, жамалы сизлер,
Уллы коммунизм адамы сизлер,
Лениннин урпағы—комсомод жаслар,
Ленин өмирнниц даўамы сизлер.
Сизлер жүргеп жерде сазлар шертилип,
Мениреў далалар жайнар жан кирип,
Сибирь кәнлернне ашылып жоллар,
Тундра түнеги қашар серпилип.
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Сизлер жүрген жерде гүл шешек атар
Қалалар бой тиклеп, дүзейди қатар.
Бостан болып Еллик, Қаршы шөллери,
Әлўан-әлўан гүллер әтир таратар.
Айбатьща жаўлар бағынып турар,
Саўлатына таўлар табынып турар.
Комсомоллық ғайратыцнан Ана-Жер
Жаслық липасларын жамылып турар.
Жаслық интә, жедел ҳәм де ықласьщ,
Кыйынлыққа қасарысып қайтпасын,
„Жасында да қарық емес един“ деп
Қартайған шағьщда ҳеш ким айтпасын
Иси менен елин жайнатгырмаса,
Бойда жаслық жигер қайнап турмаса,
Жаслық саўлат, шырайьщнан не пайда,
Жүрегин от болып лаўлап турмаса.
Ғайратына таў қулатып жасаныз,
Бул өмирди жарқыратып жасаныз,
Досларынды сүйсиндирип исине,
Душпаньщды қалтыратып жасаныз.
Елге хызмет етиў-бас уғым болсын,
Ылғаллы мийнетлер дәстүрин ботсын,
Кейинги әўладлар айта жүргендей,
Мақтаныш еткендей жаслығын болсын.
Гүллер қулпы дөнип басқан изинде,
Нәзеринди келешекке дүзиўле,
Илгери нийетли комсомол жаслар,
Көрискейли болсын коммунизмде.
ЖЕЦИС
Дүньяға тынышлык дэнин себемиз,
Карсылыққа қасарысып келемиз,
Тилегимиз дурысДжолымыз саррас,
Биз жендик, женемиз, жеқе беремиз.
Урыс—жәҳән жүзиндеги қара дақ,
Күйген мийнетлер ол, күйген дәрамат.
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Әламат қуралды жоқетиў ушын,
Адамлардыц күши керек кәрамат.
Алдымызда еле уллы жецис бар,
Жоқ болар жәҳәннен урыс-қағыслар,.
Пазнаға айланып ракегалар,
Тынышлық дүньяда мәнги қоныслар.
Еле ўақыт келер, мен ойлап турсам,
Дәри ийиси емес, анкыйды жуўсан.
Қурал жаракларды қатарластырған,
Өтмишине күлип қарайды инсан.
Талай президентлер келип кетеди,
Талай әзәзүллер өлип кетеди,
Пүткил адамзаттын кәҳәри менен,
Урыстын музлары ерип кетеди.
Суўдан тыныш, кардан ақдур арымыз,
Адамзаттын дәртлериие жарымыз,
Бир елде өрт болса—өрт өширгишпиз,
Парахатшылықгын байрақларымыз.
Тән емес бизге журтты қызғаныў,
Мақсетимиз жүрек емес, муз жарыў.
Бизин қуралымыз-келисим дүзиў,
Бизин уранымыз-қуралсызланыў.
Халқым айтар, „Шоқмар жыйнайды тентек*
Империалисглердин әдети ол тек.
Ҳеш қашан дүньяда болмасын урыс,
Болсын ол ўақытқа әбәший ертек.
Нийетимиз ҳақлығын анғарыў ушын,
Гербдеги Орақ-Балғаны түсин,
Бизлерде қудиретли қурал-жарақ бар,
Силтеў ушын емес, қорғаныў ушын.
Жоқ болар дүньядан урыс урығы,
Ҳәм де душпанлардын жаман қылығы,
Адамлардып емес, көбейип барар—
Қурал-жарақлардын қойымшылығы.
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ҲАДАЛ АДАМЛАРДЫЦ ЖҮРЕГИ

Адам деген әжайып нәрсе,
Онда сырлы материклер бар.
Илим оны тексерип көрсе,
Еле көп нәрсени анықлар.
Докгор аныклайды кеселин,
Рентгенге салып көп карап.
Бирак қандай адам екенин,
Айта алмас ҳеш бир аппарат.
Жаны иплас жанларда, доктор,
Айтса „жүреги таза“ деп.
Жүрегинде аўырыў көпдур,
Дүзелмейди пал жеп, ғоза жеп.
Жүрек, жүрек, аяйман секи,
Жаны ипласлардьщ жүреги!
Сол қаранғы сарайдан сени
Сыртқа алып шыққым келедн.
Қайда барса, сен сонда барып,
Хызмет қылдын сен оған узақ,
Абайсызда қоршаўда қалып,
Әсир түскен адамға усап.
Жаны таза жанларды, доктор,
„Жүрегинде дақ“ деп қыйнама,
О, оларда пазыйлет көпдур,
Биле билмес медицина да.
Жүрек, жүрек, жәбиркеш жүрек,
Ҳадал адамлардын жүрегп,
Сени жақты қуяшқа тенеп,
Көклерге көтергим келедн.
Адамлардын ҳадал екени
Айландырмас ЭВМ мийин,
Кимнин қандай адам екенин,
Адам билер ец алды бурын.
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Жақсылардыц жүреги бәлким,
Даўа таппай жоғалып кетер,
Бирақ атын өз ийесинин
Бәлентликке шығарып кетер.
ТАРТЫЛЫС ЗАНЫ

Әлем сырларынын әндиишеси бар,
Түнлерде аспанға көп карар адам.
„Анаў жымынласып турған жулдызл.зр
Түсип кетпеймекен?“ деп калар адам.
Ньютон қануны жасайды мәнги,
Ким кетеди өз анасы касынан?
Өз зацына садық сайяраларды,
Ҳеш ким тайдыралмас орбитасынан.
Айланар қуяштын әтирапында,
Менин планетам—Ана жулдызым.
Жасап турмыз биз тартылыс зақында,
Ҳеш ким бура алмас жолларды бизин.
Миллиаод жыллар бойы жулдызлар бәрҳә
Бирин-бири тендей күш пенен тартар.
Куяш әтирапында айланғанларда
Жақтылық келешек болмағы дәркар.
Адамлчр жулдыздай көринер көзге,
Дийдар көриспесек сағынамыз биз,
Бәрҳәма сүйенип бир-биримизге,
Тартылыс занына бағынамыз биз.
Биз таўап етемиз дослық қуяшын,
Ол аман сақлайды пүгкил дүньяны.
Тек жулдызлар емес, адам дүньясын
Бнриктирип турған тартылыс заны.
БОЛАР

Болсадағы ҳәмме күннен ьур емген,
Дүньяда дослар да, душпан да болар.
Адам да қуралар түрли реннен,
Ҳан-қырмызы, тис-ақ, шаш кара болар.
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Жақсыныц сүйкимли болар шырайы.
Жазда суўытқандай ҳаўа райы,
Қызғаншақ жигиттиц көқил сарайы
Саратан ишинде музхана болар.
Жаксы сөзди ҳәмме сыйлар,
Жаман сөзли ҳәр бәлеге шаталар,
Қосылғанын болмаса шын опадар,
Көзи сенде көцли басқада болар.
Елине мин таққан естен айырылып,
Жерине мин таққан күштеп айырылып,
Ҳәммеге мин таққан достан айырылып,
Соцында әлемге әшкара болар.
Кец дүньяға неге керек таршылық?
Гейде соған қыйналзман арсынып,
Совет елиндеги бирәдаршылық,
Әўладтан әўладқа әпсана болар.
„Бахыт1* деген сөзден ағла Гәп бар ма,
Нур болып таралар барлық жакларға,
Ленинлик идея барлық ўақларда,
Руўхый өмирге баслама болар.
Хызмет десе өзин алып қашқанлар,
'Гегин дүнья ушын аўзын ашқанлар,
Насақ сөзди тумлы тусқа шашқанлар
Тәни ақ болса да, ташқара болар.
*

*

Илҳам алсам алтын тацнан,
Жазғанларым ҳақ гәп болар.
Жас көцилде арзыў-әрман
Қысы жазы қат-қат болар.
Жананлар мегзер думанға,
Жақсы адам бул заманда,
Көцилханац музлағанда—
Жылытыўшы әптап болар.
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Көп болар журтгыц сулыўы,
Кыйсық болсада мурыны,
Пәкизе болса қылығы,
Қара бала, аппақ болар.
Билмесе жақсы-жаманды,
Ҳадалға косып ҳарамды,
Тум-тусын бәрҳа қаранғы,
„Соқыр теке бақ-бак“ болар.
Ишпей-жемей пул сақлаған.
Көнилинде кир сақлаған,
Ҳәр кимге бир жалтақлаған
Ақыллы да ақмақ болар.
Жөнсиз күлкиге берилсен,
Жумыс ислеўге еринсен,
Журт көзине жин көринсен,
Изги жағы „ўақ-ўақ“ болар.
Гөрқаўлығьщды тыялмай,
Журт ҳақын жесеқ уялмай,
Суўы төгилген қумандай
Абрайыц лақ-лақ болар.
Адам болмайды нийетсиз,
Тил деген болар сүйексиз,
Сөзди сөйлесец дәйексиз,
Басыцда көп тоқпақ болар.
Жуўабым жок.көп саўалға,
Гей жақсы мегзер жаманға,
Гарры үйленсе жананға,
Ел аўзында көп гәп болар.
Қойма өзицдн жоқары,
Халық берснн саған баҳаны,
Журт жапқан ҳүрмет шапаны,
Бойларыца шап-шак болар.
ТЕРМЕ
Топасларды кескир болып жецемиз,
Нәкасларды ушқыр болып жецемиз.
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Наҳакларды биз ҳақ болып жекемиз.
Шатақларды биз пәк болып жецемиз.
Сайызларды тереқ болып женемиз,
Аўызларды герец болып женемиз.
Быжыкларды биз жат болып женемиз,
Нәмәрглерди биз мәрт болып жецемиз,
Қыйынлықты шыдам болып жецемиз,
Наданларды адам болып жецемиз.

Гулдирлетсе гулдирмама
„Дигирманын“
Кабақ үйип, айнып ҳаўа,
Жаўар жаўын.
Жаўған жаўын—жердиц суўы,
Пуў болып ушқан,
Сонлықтан да аспан жасы,
Жерге туўысқан.
Ол булыт болып қацғыды узақ,
Таппады мәкан.
Ата-анасыз балаға усап
Тар болды жаҳан.
Жалықтырды қацғымайлық,
Қайғысы артты.
Түнерди ол қабақ үйип,
Жерге кумартты.
Ойланса да удайына,
Таппады имкан.
Кейин аспан кудайына,
Салды ол қыйқац.
Күдайдан да болмай жәодем,
дем,
Илаж жоқ ?басқа.
34
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Көз жасынан ашылған көздей
Ашылды аспан.
Куўанышлы анадай мысал,
Жер болды бостан.
Өсги гүллер жайнап, жадырап,
Төгилген жастан.
Кулпы дөнди дала әтирап,
Гирбии жоқ ҳаслан.
Ана жерим сениқ ушын
Төгилсе жясым,
Жадыратсын топырағыцнын,
Кийттай гиясын.
Менин жасым Ана-Жерим,
Тек саған тамсын,
Куўанышым, қайғым да менин,
Тек сенде қалсын'
*
БИР АДАМНЫҚ ӨЗИ БИР ДҮНЬЯ
Биреў шешен, биреў жоқ сөзге,
Ҳәр адамнын орны гиреўли,
Ҳәр адамнын минези өзге,
Кайталамас биреў биреўди.
Анлаў ансат емес оншама,
Бар ашық ҳәм түйин адамлар,
Жулдызлардан жақын болса да,
Жулдызлардан қыйын адамлар.
Адамлардын бәри керектей,
Бири жумсақ, бири қаттыдай,
Жақты ишиндеги түнектей,
Түнек ишиндеги жақтыдай.
Мунлы деп
Тегин емес
Жабық деп
Ишиндедур

сен қоймағыл гийне,
шығар муц-зары,
сен қабақты үйме,
бәлки гүлзары.
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Ол мудамы күлип жүргенге,
Жоқ демегил көцилинде қайғы.
Адам қыйын биле билгенге,
Ҳәтте изертлегеннен Айды.
Сен гәрдийме өзимшил достым.
Дүньяларға толы бул дүнья.
Итибарсыз қалмасын ҳеш ким,
Бир адамныц өзи бир дүнья.
** *
Гейдеөзим қарызларға батсам да,
Пул қарыз сораған меннен алам көп.
Уяты азларды ушыратсам да,
Ар-намыс сораған меннен адам жоқ.
Мактанар адамлар байлығы зыят,
Аяйман оларды көрип ҳәр сапар,
Мыц манатқа алмас бир мысқал уят
Бирақ бир манатқа уятын сатар.
Мен оларды қосқым келер қатарға,
(Уяты жоқ адам бийик болмайды),
Уят карыз болар едим оларға,
Бирақ та қарызға берип болмайды.
* **
Көцилим—жақсылыққа толы ғәзийнем,.
Кестелер тоқыўға тайын сөз-ийнем.
Сулыўлықты көрип жаным жадырар,
Әбешийге атланады әжийнем.
Жасайман қосығым, ғәззелим менен,
Көнилим көгерицки өз елим менен,
Бир урсац өлермен жаман сөз бенен,
Мыц урсац өлмеймен нәзелим менен.
Сецлер жибиседи нур-әптап пенен,
Тас баўырлар ерир жақсы гәп пенен,
Бир урсац өлермен дөҳмет сөз бенен,
Мыц урсац өлмеймен ҳақыйқат пенен.
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Жанға жәбир етсеч жекириў менен, р
■Өмириц өтпей ме өкиниў менен?
Кайғыдан картайып, жасарарман мен—
Уқшатып бир урсац меҳириц менен.
Көнил бойсынбзйды күш-карыў менен.,
Душпан яр-дос бэлмас мушларын менен.
Жөги сыйласықтан мын мәрте зыят
Ҳадал ашшыласыў досларыц менен.
*

*

*

Тәбият ҳақ. Бәри жайында
Түни болар ҳәм де күндизи.
Гүз паслында, бәҳәр айында,
Жымыцлайды көкте жулдызы.
Гейде ашык, гейде ашыўлы...
Жаўын жаўар әсге силпилеп.
Шақмақ шағып, зыцып жасыцды,
Түнереди аспан гүркиреп.
-Соц ашылып сулыў жамалы,
Көнилицниц гирти кетеди...
Желпип есип жипек самалы.
Егинлерди еркелетеди.
Ҳеш нәрсени турмас жасырып...
.Ойланаман усы ҳаққында.
Адамлар да күндей күлимлеп,
Көктей гүркиресин ўақтында.
*

*

Муҳаббатты жаздыц деп
Айыпласа критйк,
Сүгтей аппақ сезимди,
Жибергени иритип.
Муҳаббаттан турады,
Адам деген шынында,
Арза берер ҳаялын,
Бир сүймесец жылында.
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Күннин муҳаббатынан,
Таста да гүл гүллейди.
Муҳаббатсыз жигитке
Ғарры кыз да тиймейди.
Биз муҳаббат арқалы,
Ҳәр пәрсеге берикаиз.
Муҳаббатсыз адамға,
Пүткил дүнья көриксиз.
Мен өмирге ашықпан,
Муҳаббатты қосаман.
Муҳаббатсыз қосыктан,
Барлық ўакта қашаман.
Муҳаббатты жаздыц деп,
Айыпламац сыншылар.
Муҳаббагсыз адамнан,
Адам емес, жин шығар.
ШАИЫР ТӘБИЯТЫ

и 4. V -I

Ҳадаллық деп айрыларман жан досган,
Наҳақлыкка күйип-күйип өтермен.
Мен халыктьщ үстинен/қаран алмаспан.
Биракта өлгенше/сүйип өтермен.
Шынлықтьщ жолында мен кеширсем де,
Үлкен болмадым деп ҳеш налымаспан.
Таза кийимиме дак түсирсем де
Ҳүждан сарайыма шан жуқтыр маспан.
Достым, жүрегиме жара салсац да,
Қорықпа, жүрегине жара салмаспан.
Көцилде муц сақлап жасай алсам да,
Көцилде кир сақлап жасай апмаспан.
Мен ала алмаспан бузық ақылды,
Тарпыўға ушырап ессиз қалгам да.
Достым, сындырарман „кыйсык шакынды“г
Бул аспан астында доссыз калсам да.
38
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Сен шыккан бийикке шыға алмаспан,
Журтқа ҳәмирим жүрмес, бирак, умытпа,
Пәсте деп күлме сен, мен ҳадал болсам,
Бийик бола аларман пәсте турып та.
Жәбирлей алмаспан жаны ҳадалды,
Ол ушын өзимди қыйнай аларман.
Гей бир нәкаслардай жаксы адамды,
Мен қорлай алмаспан, сыйлай аларман.
Ўатаным—кен мазмун өмириме ол,
Ўатаным—анамдай әзиз гүлбағым,
Орден тақпаса да өнириме ол,
Орден деп билермен берген ығбалын.
Адамға анк етип мен алданармак.
Кашанғаша жүрер адам сак болып.
Жарлы болсам да мен арлы боларман,
Мен жасай алмаспан жара.мсақ болып.
Мен де қарапайым сиздей, ад-млар,
Дадкым да тарамас, бәлки гәп болып.
Жасай алмасам да болып ҳәмелдар,
Мен жасай аларман азамат болыи.
Жан бере алмаспан ҳәр кимди сыйлап,
Қаяғына болсын бийшара бир жан.
Сәл нәрсеге емес, Ўатандай қымбат,
Нәрселерге жанды етермен қурбан.
ӨМИРДИН БӘРИ ТОЙ ЕМЕС
Өмирдиц
Өмирдин
Өмирдин
Өмирдич

бәри
бәри
бәри
бәрн

мәйхана,
ҳәз емес.
тойхана,
жаз емес.

\
^
>^

Биразлар татып көрмейди,
Өмирдйн асы йшғылтым.
.
Ҳеш кимге!өмир бермейди,
Рәҳәт атлы|паспортын.
^

Л,Л | ү
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Ҳәр кимде кәлер шуўақгы,
Ҳәзликти кимлер тилемес.
Өмирдиқ жолы кыяқлы,
Өмирдиқ бәри гүл емес.

;

Өмир деген бийик шық,
Шығасақ шықға тырмасып.
Өмирде болар қайғы-муқ,
Шықларды турар қар басып.
Аҳ, жаслық деген гүл өмир,
Жаслықты кимлер күсемес.
Жайнап бир турар бул өмир,
Өмирдиқ бәри қыс емес.
Дөқ жерлер суўсыз қалады,
Жерлердиқ бәри ой емес.
Азалы күнлер болады,
Өмирдиқ бәри той емес.

^

МЕНИД ЖҮРЕГИМ

Жүрек, жүрек, мениқ жүрегим,
Сарайымда сайраған қусым,
Жақсылыкты көрип ийерим,
Сен жасама тек те мен ушын.
Косық жазған Ўатан—Анаға,
Мен емеспен, шыны шайыр—сен.
Куўаныштан сыймай ханақа,
Көкирегимди қарса айыр сен.
Ал, набада, айтайын енди,
Кемип кетсе менде ар-намыс,
Жансыз қалдыр мениқ денемди,
Көкиректи жарып пырлап уш.
.

_

БУРЫН

Жүргенге не жетер, достым, ҳағына,
Заман ҳадаллыққа гәплескен бүгин,
Киргенди көрмедим рэҳәт бағына.
Азабын, зәҳметин шекпестен бурын.
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Болмаған бул дүнья кимниц сорамы?
Өшпенлнлик қашыклатар араны,
Дүнья әзелден-ақ болған жаралы,
Ески дийўалларды оқ тескен бурын,
Күнниц көзин бүркей алмайды перде,
Шадлық шан-шәўкети гезеди елде,
Жаксылық тухымын шашыцлар жерге,.
Жаманлық тухымын сеппестен бурын.
ДБар еле адамлар шықпаған бийик,
Бар еле дүньяда арзыўлы үмит,
Жок шығар бирақ та қыз өпкен жигит
Әўелй анасы өппестен бурып.
Ана меҳири болмағанда егер де,
Адамзат баласы өсип өнер ме?
Исенбеймен жер жасарды дегенге
Қуяш нур-сәўлесин шашпастан бурын.
Бизиц гөззал Ўатанымыз—Тац ели,
Жети журтқа жетер қызғын сәлеми.
Адам адамларға жетсин әўели,
Алыс жулдызларға жетпестен бурын.
Бахыттыц қуяшын парлатып кетин,
Өмирдиц жулдызын жайнатып кетиц,
Мәцгилик естелик орнагып кетиц,
Мәцгилик уйқыға кетпестен бурын.
*

*

Достым, далаларға салайық нәзер,
Алтын гүл пасылын көцилим сүйеди,
Тәбият талларды зер нурға безер,
Әдипленген яцлы тонныц жийеги.
Түрли мийўаларға сырығып тур бағ,
Палызлар сарғаяр жупар ийисли.
Адамныц жаслығы сулыў ғой, бирақ,
Адам өмиркниц гүзи жемисли.
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*

*

Мен мсортаға жылай алмайман,
Күле алмайман да жортаға.
Халықты қалай алдайман?
Алдаў бәлесинен қоркаман.
Адам көз жас төкпесин десец,
Тилди шецгел етип сүйремен,
Адам қайнап кетпесин десен.
Ҳәргиз, ҳәргиз жалған сөйлемен.
Ҳакыйкаглық түссе курдымға,
Жағып излер едим мын шыра.
Ғарремлпги басқалардын да,
Жүрегимди қоймас тынышыма.
Айтканымньщ ликини мине;
Сүйер болсан егер, сүй анық,
Бир ўақтағы өтиригиме
Гүсимде де жүрмен уялып.
Әўелден де адамыйзаттыц
Жеги курты өсек дер едим.
Ҳүрейи ушын ҳадалый гәптиц
Жүрегимди төсеп берейин.
Өтирик те атом бомбадай,
Карап етер егер жарылсә,
Өтирпк ҳәм бомба болмағай,
Ырас сез айт егер табылса.
Нур аймалар атомлы коздан...
Өтирикги айтып онда мен,
Алдасам да тек илажсыздан,
Адам бахты ушын алдар ем.
~

*

Жаксы нәрселер көп, бирақ жәҳәнда
Адам дослығынан жақсы нәрсе жоқ,
Бир өзи ц е дөнген жәбир тасларын
Көтерисил турар мыклы ецсе боп.
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Жаман нәрселер көп, бирақ, дүиьяда,
Адам қаслығынан жаман нәрсе жоқ.
Душпан зәҳәр шашар, ҳәтте ези де
Зәҳәрге айлакар сени өлсе деп.
КУРБЫ-КУРДАСЛАРЫМ
Турмыстьш дәккисин көбирек жедик
Кемтарлықта өстик, болдық капарақ,
Таўығымыз туЎса қуўанар еднк,
Кетегинен шыға ғойса ға-қалап.
Жармамыз да жарымады түйирге,
Шигин нанымыз да болды жуқарақ,
Әкемиз де жарымаған кийимге,
Тойларын атқарған жалғыз шапан-ақ
Душшылык татпаған тилимиз жаксы
Болып шықгы, жеп өссе де шапалақ
Ҳәзирги гей жастьщ тиллери ашшы,
Удайына жеп ессе де шоколад.
Турмыс дигирманы аўыр айланды,
Ҳәм де талай сапар тайды бақалақ.
Он жасар бала да қатты ойланды,
Тислем нан қәдирин билди баҳалап.
***
Бүгинги ой-пикир,
Бүгинги дүнья
Нәзик лирикаға
жайғаспай атыр...
Ким айтар қосықты
керек емес деп!
Косык бул —
Дәўирднц
талмас канаты,
Дәўирдин қүдиретин,
Дәўирднн данкын,
Дәўирдин салмағын,
Оныц әрманын,
Қүдиретли күш пенен
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көтерегуғын
'Косық дәркарды.
Ҳай, сиз қосыкларым,
тутьщ арқанды.
Сөйтип
кер канат.
Дәўирдин нәпесин.
Дәўирдин жүгин,
Әўладтдн әўладқа
Жеткер арқалап.
СҮЙСИНДИМ, ГҮРСИНДИМ
Сырымды айтпадым сырым анбасқа,
Жаксы нәрселерге үнсиз сүйсиндим.
Мунымды шақпадым бийпәм жолдасқа,
Гүрсинсем аўлақга жалғыз гүрсиндим.
Мен қыйландым дослар еки нәрсеге,
Дос аяғын кыя басса кыйналдым.
Нәкәс адам баслық болып кенсеге,
Ақ кенсе есигин ашса қыйналдым.
Жыллар әсте жылжығандай туйылды.
Алыс-алыс әрманыма асықтым.
Үйлениў жолында қойдым жыйынды,
Усы күнги балларыма асықтым.
Мен асықтым, жүрген жерин саз егкен,
Жаксы менен дусласыўға асықтым.
Тағдир алжастырып бизди дус еткен,
Жаман менен хошласыўға асықтым.
Гей ўакта тиллер де болар узын дым,
Гей ўақта дәл тиймес урған таяғьщ.
Қуянкы масайрап жүрсе гижиндим,
Пәк жанлы жәбирлер шексе аядым.
Мен қайдан билиппен жаны ипласын,
Ўах, оған дос болғаныма өкиндим.
Сонша ықгықатым, сонша ықласым,
Енбегим еш болғанына өкиндим.
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Достымньщ кемиси сезилиесин деп,
Қысылса қысылдым, созса созылдым.
Достымньщ баўыры езилмесин деп,
Дәртимди далаға шағып езилдим,
Татлы нама шерткен нәпес най сынбай,
Сөз мүлки таўсылмас көнил каршыннын,
Жақсы менен айтыстым мен арсынбай,
Жаман менен айтысыўға арсындым.
Бул өмирим даўам еткей таўсылмай...
Мен де бир ўақ шыбық болып шаншылдымӨз елимде қул болыўға арсынбай,
Басқа елде гүл болыўға арсындым.
Түнилген жок еднм, ҳеш бир адамға,
Атабийзарлардан әбден туцилдим.
Жүгинген жоқ едим ҳеш бир адамға,
Тек ана алдында ҳадал жүгиндим.
Талай зыяпатта болып дуз несип,
Дослар арасынан бәрҳа табылдым.
Бурыс сөзли бурацлардан ўаз кешип,
Дурыс сөзли досларымды сағыпдым.
Түртпедим, тиймедим жөнсиз зейииге,.
Мәҳәлинде масайрадым, мардыйдым.
Киши пейил болдым киши пейилге,
Гәрдийе бергенге мен де гәрдийдим.
Қолымнан узатып турман жаслықгы,
Жүрсем жаслыққа қарай жол жүрдим,
Жан жорамнан сезпп қалсам пәсликти,
Жалгыз жүрип жулдызларға телмирдим.
,Еле жассац* дегенге мен инанып,
Анымды гөзлемей талай ушырдым.
Жаца жылдыц келгенине қуўанып,
Жаслығымныц өткенине ашындым.
ҒАРРЫ ДИЙХАН ОЙЛАРЫ
Азанда уйкымды бөлсе трактор,
Сүйсинемен гүрилдисине,
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Жата бериў бизге уятдур,
Ҳәмме атланғанда исине.
Гүлдирмама уйкымды бөлсе,
Көкти тасырлатып, гүркиреп.
Қәне мениц қолымнан келсе,
Жүргим келер көкте бул тиреп...
Көргим келмес жаўынын жаўып,
Көк көрсегкен „тамашаларды,“
Көргим келер үш кулак болып,
Жаўдыраған ғаўашаларды.
Гейде тилип тамшысы менен,
Жас. нәллерге жаўын куйылар.
Жас баланы қамшысы менен,
Сабалағандай болып туйылар.
Кгинлерди жаўын бүлдирсе,
Суў болып кеткендей сүўретиқ.
Аямай болама жигитлердиц,
Атлан шап жүрисин, мийнетин.
Сондай ўақта ушып ацларым,
Болалмайман шай ишип мәлҳам.
Илажы жоқбекен жанларым,
Нөсерлерге тутыўға қалқан.
Дийхан егин тилегин тилеп,
Түни бойы кирпик қақпайды,
Сондай ўақта көктиц гүркиреп,
Суў бүркип ойниўы жақпайды.
Бәҳәрде биз күшти аянсақ,
Не өнеди атыз ишинен.
Оянайык егер оянсақ,
Трактордыц гүрилдисинен.
♦**
Журтым жамалына нәзер жиберсем
Гүзги көринислер көздн тартады.
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Макганьпитан менпц көтерилип енсем,
Көнилим куўаныштан косық айтады.
Иренлер қубылысы көзим алдында,
Салы атызлары—сары толкынлар.
Шағырайып ашылған пахта бар бунда,
Тынык көк шийшедей жүзим-солқымлар.
Мийўаға малынған сақый гүз кирип,
Торлы қаўынларға толар вагонлар.
Әнекей поезд да жөнер ысқырып,
—Карақалпақ қаўынын алын, адамлар!
Қаўьш тиликлерн айдай жаркырап,
Турар рус кызларынын қолында.
Не бар дослар көнилин хошлаўдан зыят?
Булардын барлығы шадлықларым-дә!
Бәҳәрлин мийнети қат-қат болады,
Жазда пешанадан ағар қанша тер!
Гүзде пахталары аппақ болады,
Қаўын-ғарбызлары сондай пал-шекер!
Қандай жақсы дейсен гүздин излери,
Өтер тележкалар пахта тийелген.
Ағыл-дегилликти көрип гүздеги,
Шадланып, шалқайып таслап жүрермен.
*

*

*

Қуўанаман дәўиримнин адамларына,
Шөлистанға суў апарады.
Капбакты кақғыргып гүл апарады,
Шоп жердиқ де шығарады шырайын.
Бизде жасап агыр еле Гүлайым.
Оларда мол ықлас ҳәм зейин,
Болса да жер кебир, суў там-тарыс,
Кыйынлықтан қорқып шегинбес кейин,
Бизде жасап атыр еле Алпамыс.
47
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*

*

*

Бәҳәрде суў деген жегпесин болды,
Дийхан менен бирге мен де мунайдым.
Бүгин үйге газета келди:
Ақ пахта қушақлап күлимлеп турған,
Сүўретин көрдим мен дийхан ағайдын,
Онын менен бирге
Мен де қуўандым.
Тек те адам емес, пахта салы да
Меҳир емеди.
Сонлықтан пахтанын гөреклеринде,
Меҳир толы дегим келеди.
Пахта қырманлары,
Аппақ қырманлар,
Аппақ ырысқы,
Ол аппаклық алды менен дийханнын,
Ҳадал мийнетине тийисли.
* *
*
Аппақ қырманларды кимлер сүймейди,
Олар менин қыялымды бийлейди.
Бабамнын сақалындай пэк,
Әжедей аппақ,
Аппақ қырманлар!
Бул пахталар ақ боламан дегенше,
Қанша мийнет,
Қанша меҳир кетпеген!
Ҳәр нәрсени аппақ егип шығарыў
Мүмкин емес еп пенен.
Қыялымда: пахта емес, атызға
Гил үмитлер егилген.
Қырманларға пахта емес, бункерден —
Куўанышлар, куўанышлар төгилген.
Бул пахтал^р қырманы емес, менинше,
Қуўанышлар қырманы.
"
Себеби, оны жүреклер шәўкилдеп,
Қуўанғанлар жыйнады.
Қаўыннын аппақ,
Ғзрбыздьщ ғыжлаған шоқтай тиликлери
48
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Булар дийханнын үмитлери—
Куўанышқа айланған.
Мен усылай ойлайман,
Бизде дийхан аты бийик турады,
Салысы атызда тынып турады.
Онын пахтасы да,
Ҳәр тилик каўыны да,
Ығбалы да күлип турады.
*

*

Сары ирецлерди сүймес-ем,
Сары—көйлеклерди киймес-ем,
Сен сүйдирдин сарғайғанында,
Салы атызлары, сөйле сен.
Сарғайғанын көрип салынын
Сары—писиклик деп таныдым.
Тербелисин көрдим өзинде,
Әмиўдәрья толқынларыныц.
Салы жазы менен нур емди.
Гүздинкүни сары түр енди,
Сары болыў—ҳасылға дөниў,
Алгынлар да сары иреқли.
„Сары ирен сары уўайым“
Дегенди мен ядтан куўайын.
Мен сүйемен салы атызлардын,
Сағыныштай сары шырайын.
Ели ушын болмаса пидә,
Сүймес едим Гүлайымды да.
Сендей дәнли болса, сүйер-ем,
Ҳәттесары уўайымды да.
Азанда да, түс ўакларда да,
Талпынғандай кушақларыма,
Сүйсинемен салы атызлардық,
Салланысқан масақларына.
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АЎЫЛ ТАЦЛАРЫ
Бағларды шайкалтып самалларына,
Әжеп саз шерттирип квнил тарына,
Шар тәреп шәмекзар, әзиз жаныиа,
Рәҳәт бағышлар аўыл тацлары.
Мийнет ҳәўиж алып бәҳәрде тыпда,
Көк майса шықлардан тақканда сырга,
Тереклер малынып ал кызыл нурға,
Көнилди сергитер аўыл танлары.
Көк-көмбек көк егис есиктин алды.
Қызлардын кестесии ядыма салды,
Аўылдын жамалын сағынған янлы,
Сарғайып саз берер аўыл танлары.
Гүзде қуслар ушар дизбегин бузбай,
Пахта атызлары жайнар жулдыздай,
Ҳасыл гәўҳарларын жайнатқан кыздай,
Жан-жақты нурлатар аўыл танлары.
Қандай жаксы аўыллардын көркеми,
Қыз-жигитлер сазын йошлы шертеди,
Бүгингиден сулыў болар ертени,
Сонындай әжайып аўыл танлары.
ЖАЦА КУЎАНЫШ
Дослар, жылдыц босағасында,
Дәўлегин, ығбалыц мудам қасында,
Басқан излеримиз калар мәцгиге,
Космослық әсирдин жылнамасында.
Алыс жылда мын жыллық жол асқанбыз,
Саҳрада кулпырған бағы-бостанбыз,
Азамагтай миллоныншы ул туўған,
Өнип-өскен Қаракалпақстанбыз1
Сексен үшинши жыл! Сенде бир нышан,
Жаца бес жыллықгыц баҳадырысан,
Кец пайтахт елимниц халықлары ушын,
Сен келген дәўлетсец, бахыт нурысац!
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.

Кимлер ҳақыйқатгы жасырып қалар,
Ғарремлик шынлыққа бас урып барар,
Жақа жыллар келип, жаца из тусип,
Тумлы-тусқа жоллар ашылып барар.
Жача жыл-журтымныц тынык аспааы,
Шадлық дәрьясыньщ толып тасқаны,
Жақты жулдыз болған Ўатанымыздыц,
Жаца шырай менен жайнап-жаснауы!
Жаца жылым—арзыў-умит гулиндей,
Жаца музыканыц татлы үниндей,
Қуўандырып келер ғаррыны, жасты,
Үйимизге жаца түскен келиндей.
Ҳәммеге мақтаныш болсын бул келин.
Жаца күшлери ол жаца дицкениц,
Жаца жылымызды қутлықлап көкте.
Жымыцласып турар Шолпан, Үркерим.
Барлық миллет дос татыў ҳәм ағайин,
Көцил баққанлардыц көцлин бағайын,
Сөзлеримди гәўҳар шамшырақ етип,
Жулдыз етип өцирице тағайын.
Ҳәммениц көнили жокары болсын,
Жолға шыққанлардын сапары болсын,
Еккен егинлери бирден жүритип,
Дийханныц қолайлы бәҳәри болсын.
Суў сағалас, аўыл эралас болғай,
Ҳәмме жақын болғай ханалас болғай,
Ел мәпин гөзлеген азамат болып,
■Өз мәпин гөзлеген жарамас болғай.
Жүзинизде шадлық күлимлеп турсын,
Достыц „Қәне, Айға жүриц* деп турсын.
Үйиц шадлықхана болып, күлкицнен,
Хрусталь ыдыслар дирилдеп турсын.
Қара көкиреклер ағарып кетсин,
Қәстелер емленип саўалып кетсин,
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Оқ тийип өлгенлер болмасын жерде,
Урыс қураллары жоғалып кетсин.
Ҳәр ел болмай тек те өз күни менен,
Жасасын дослықтын мазмуны менен,
Дүньядағы тиресиўлер тарқалып,
Халықлар сөйлессин қыз тили менен.
Кырыў қураллары күл-опат болғай,
Жаман нийетлиге мын апат болгай,
Барлық еллерде ҳәм континентлерде,
Тынышлық сүйерлер саламат болғай.
Жана жылда күлмесханлар бир күлсин,
Ҳүжданы пәк болып дур-дур силкинсин,
Руўхый жарлылар руўхый байып,
Саҳра-шөлистанлар гүллеп, кулпырсын.
Несийбед нақ болсын, бахыт буйырсын,
Өтирик-өсектиц жаны кыйылсын,
Дапгөй ағайларды албыраклатып,
Үйиндеги жеқгейлерим шыйырсын.
Айтты деменизлер өкпе гийнесин,
Мәденият жумыслары өрлесин,
Базыбир аўылдын клубларында.
Шымшықлар „мәжилис** қурып жүрмесин.
Ҳадал мийнет етип жеқлер түрилсин.
Бағ-бақшалар мийўаларға бүрилсин.
Бирақ, халық мүлкине қыянет етип,
Жырып жегенлердин аўзы жырылсын.
Хәр ким берген ўәдесинен табылсын,
Жерлеримиз мол табысқа малынсын,
Инсапсыз адамлар тәўбеге келип,
Жуўан гегирдекке тарнаў салынсын.
Жалқаў жумыс ислемеўге еринсин,
Жарысларда озып, исте көринсин,
Ақ женгейлер ақ машында шалқымай,
»Ақ алтынныц" атызында көриисин.
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Кақаман кыс болып, мейли суўытсын,
Бирақ, адам адамларды жылытсын,
Жақсылық етиўди ҳеш ким умытпай,
Жаманлық етиўди ҳәмме умытсын.
Бәрҳа үйинизде жактылар б^лсын,
Ҳәр ким ел исине тақ турар болсын,
Ар-намыс деп жүрген азаматлардыц,
Өзи де, журты да бахтыяр болсын.
АНА-ЖЕР ДЕБДИЎИ
(М онолог)

Ҳәй, адамзат,
Сөйлер тил бар менде де,
Дәрт көп менде,
Гәп көп менде,
Менин гәпим нобай гәп.
Гей мәжгүн балларым,
От пенен жүр көп ойнап,
Мек әййемнен адамзатқа,
Ана едим, жер едим.
Сениц ҳәр бир қыймылынды сеземен
Бар менинде көкиректе,
Соғып турған жүрегим,
Мен әййемнен адамзатқа,
Үй едим мен, үй едим.
Ҳәй адамлар,
Мен сизлерди асырадым,
Мен сизлерди сүйедим.
Өзим туўған тентеклердин дәртинен
Сырқырап тур сүйегим,
Қараман көгергенине,
Үстиме менин көк шөптнк,
Миллион жылдан берли,
Миллиард дәрг шектим,
Көз илдирип азғана,
Жатайын десем дем алып,
Орнымнан өрре тураман,
Ок атыспадан оянып,
Болса да инсан қонысы,
Жәнжелге толы ел иши,
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Ат шапканлай дүбирлейди,
Жүрегимниц тебиси.
Мен жатырман аўыр дем алып,
Мен жатырман гүрсннип,
А^ен гүрсннбей ким гүрсинеди?—
Ҳәр жеримде бир жара,
Ҳәр жеримде бир сыпық,
Мен гүрсинбей ким гүрсинеди?
Атып атыр балам-баламды,
Миллион жылдан берли,
Нешше миллион оклар,
Жүрегиме кадалды.
Бомба менен жараландым,
Оклар менен тилиндим,
Өртлер менен караландым,
Танклер менен бүлиндим.
Адамзатка душпан болған,
Балаларымды „балам“ деўге,
Гүрмелмейди тилим дым,
Мен анасыман,
Анасыман ҳәммениц,
Мәрт, раҳадыр.,улларым бар,
Көкирегим тау менин!
Жаксыларды ойласам,
Төбем мениц көклерде;
Саналыныц саналысы адамлар,
Туўылады тек менде,
Мен гуўғанман сулыўларды,
Нефертити—дилбарды,
Мен туўғанман
Бир өзи бир дүнья болған улларды.
АДен Марксти туўғанман,
А\ен Ленинди туўғанман
Булар—ҳадал улларым —
Жаратылған,
Мийрим менен нурларлан.
Мен туўдым Муўса Жәлилди,
Матросовты мен туўдым,
Алғыслар жаўсын ҳақкына,
А^ен туўдым —
Ерназар ала көзди де,
Мен туўдым Салаўатты да,
Туўмағанда бундай уллардч-',

www.ziyouz.com kutubxonasi

.Мен кашшан ак курыр ем.
Бала емес,
Туўдым гей де бәле де,
Жасырмайман буны мен,
Туўғаныма өкинемен еле де.
ААен —Жермен,
Киятырған кәдимнен,
Шықғысты да мен туўдым,
Гитлерди де мен туўдым,
Аҳ, туўмай-ак оларды,
Туўа шөксем еднм мен!
... Бир қысым болар ийманым.
Келтирсем көзим алдына,
Кайғысын Хиросиманын,
Ядымда еле сол урыс.
Женшилди бағда, палыз да,
Урьс кумар жаўызға,
Ғазебим коздай ғыжлап тур,
Урыслар салған жарадан.
Жаным еле сызлап тур.
* • *
Көтерип турмян еллерди, 3
Көтерип турман бағларды, .
Көтерип турман.
^
Океанларды, таўларды,
Нешше-нешше дәўирлер мени сынады.
Булар менин перзентлерим,
Өз перзентин көтерип жүриўди,
Қай ана аўырсынады?
Бирак, маған адамлар,
Аўыр-аўыр нәрсе көп:
Маған аўыр: адамзаттын,
Душпаны да жасайтуғын жеримен.
Менин жүгим аўырласты,
Шейит өлген өлиден,
А\аған аўыр:—
Саўашларда курбан болған
Нешше миллион
Ҳак нийетли жанлардыи
Мен гөримен.
Аўыр дым маған, аўыр дым,
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Аса кеткен қураллары,
Мына өскен дәўирдиц,
Ҳәзир мениқ үстиме,
АКШ тыц ҳәм Батыстыц
Урыс қураллары үйилди.
Маған аўыр көгерип турыў,
Бундай ябуйымды“,
Л\аған аўыр,
Ҳәрқандай әжел қуралы,
Оқ дәриниц бомбаныц
Ҳәттеки бир грамы,
Мен—Анаман,
Маған аўыр: урыстан,
Жәбир шеккен,
Аналардыц көз жасы,
Баўырымды тилкимлесин,
Кайылман,
Парахатшылық пазнасы!
Буўдай егип, нәл егип,
Баўырымды тилкимлесин мыц әўлад,
Канал қазып шөллерге,
Баўырымды тилкимлесин экскаваторлар.
Баўырымды тилкимлесин,
Геологлар, бураўлап,
Үстиме тигип шатырлар,
Мен шыдайман,
Бундай тилкимлеўлерге,
Ырысқал, бахыт берсе болды еллерге,
Мен шыдайман,
^
Урыслардыц зарпынан тек
Жылайман:
I
*

*

*

Сүйсинемен, адамзат,
Сиз космослық кемелерди туўдыцыз,
Тиксинемен адамзат,
Қырғын урыс қуралын,
.
Түрли-түрли бәлелерди туўдыныз,
Урыс деген қызыл қанлар дүньясы.
Урыс деген—көз жаслардыц дәрьясы.
Кан төгиспе урыстыц
Империалистлик ел,
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Болып тур тек ордасы,
Үстим урыс болды,
Әўел бастан-ак,
Сол урыслар болмағанда,
Инсанға жәннет болып,
'Гурар едим қашшан-ақ!
Кырғын урыс қураллары жөнинде,
Көп тарысып атырсыз,
Жоқ етиўге ядролық қуралды,
Ат салысып атырсыз,
Бул жақсылық хабарлар
Кулағыма тийип тур,
„Салқын урыс“ хабарынан суўынған,
Кеўлим қайта жибип тур,
Халықаралық мәжилислерде,
сөз сөйлеп,
СССР атлы үлкен үйдин ағасы,
Қорғап атыр парахатшылықтын,
мәплерин,
Дүнья халқы қол шаппатлап куўанып,
Қуўатлап атыр онын ҳасыл гәплерин,
Буларға мен сүйсинип,
Жениллейди дәртлерим.
Бирақ менин жараларым сызлап тур,
Мен, Вьетнамман,
Дәрт-кайғысы көп болған,
Мен—Хатыньман,
Фашистлердин огынан,
,
Лаўлап жанып шоқ болған,
Мен—Хатыньман,
Мен отлы жара —Хиросимаман,
Сырқырап атырған.
Урыс қураллары менен емес,
Егислнк далалар менен,
Бағлар менен,
Жана қалалар менен жүгимди
Аўыр етгин, адамлар,
Мен көтерермен,
Мен аўырыў анацман,
Мен тек урыс дәрти менен аўырдым,
Айықтырып бул дәрттен мени,
Тәўир етин адамлар,
Баўыр етим адамлар!
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Мен анацман,
Мен—Өмиргүл кемпирмен,
Өмиринмен,
Өмиринди өлтирмен.
Болмаса мендей анасыз,
Карап боласыз,
Қарап боласыз!..
БИРӘДАРЛЫҚ

Жабығамнан сайранлап жалғыз журсем,
Жаткым келмес номерде бир адамлық.
Шәменннн жарасығы нәргиз гулсен,
Көнилде гүл аштырған бирәдарлық.
Бәримиз бир қуяштан нур аламыз,
Әмиўден бес туўысқан суўаламыз.
Куўансақ бәримиз бир қуўанамыз,
Ҳәммени яр-дос қылған бирәдарлық.
Бахыттын шамшырағын сөнбес қылып,
Халықларды бир аўқамға бирлесгирип,
Дослықтын жулдызларын жәмлестирип,
Куяшқа уғрас кылған бирәдарлық.
Жолсыз жерден жол салып, сокпақ қылып,
Копир салып, дәрьядан атлаттырып,
Дослықтыц ошағында от жақтырып,
Отынын каластырған бирлдарлық.
Шығарып алыс-алыс сапарларға,
Намазлыгер, намазшам тақалғапда,
Жол соратып шофердан, шопаннан да,
Таў асып, қыр астырған бирәдарлық.
Зурәәт байрамында ылақ тартып,
Дуўтардан турли нама, күй актзрып,
Көнилдиц сарайынан сыр ақтартып,
Жакын ҳом сырлас қылған бирәдарлық,
Дослык десем танаўым желбирейди,
Татлы сөзим шәшмеси мөлдирейди,
58
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Мәжилис-мерекеде бир-биреўди
Көргенде қыймас кылған бирәдарлык.
Елимниц төрт тәрепин есик егип,
Ҳаўаныц қарсылығын кесип өтип,
Таўларыц тоскынлығын тесип өтип,
Қатнаска жол аштырған бнрәдарлық.
Мүруўбет бар дослардыц шырайында,
Шәмен жайнар руўхый сарайында.
Гүлчехра, Гүлрухсорды Гүлайымға
Дүгәна, курдас кылған бирәдарлық.
Көрискенде көзлерди күлимлетип,
Татлы сезим толкынын дирилдетйп,
Аўыр жүкти ҳәммеге ийинлетип,
Қолларды қолдас кылған бирәдарлык.
Дослық сезим қымбатлы алтыннан да
Сарқылмас басқа байлык сарқылғанда,
Әрманныц бийигине талпынғанда,
Қанатты талмас қылған бирәдарлық.
Ж ер айлансын дослыктыц көшеринде,
Дүньясын доска берип ешейинге,
Бир жигит бир жигиттиц төсегинде
Мардыйып малдас курған бирәдарлық.
Халыклардыц ығбал-бахтын бийик кылып,
Миллетлерди мийтиндей бириктирип,
Бир шацарак көтерген уўық кылып,
Октябрь ғардаш қылған бирәдарлық.
ЖАҚСЫЛЫҚ
Достым, дүнья гөззал, карасац,
Өмир сени кетер мәс қылыгт.
Жаманлық, сен пуш боп каласан,
Көкирегим күсер жаксылык.
Бул дүньяда жалғыз күлсец де,
Жарасықсыз болар ол нама.
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Асығаман, кайда жүрсем де,
Адамларды куўандырмаға.
Асығаман бирәдарларға,
Берсем деймен көнил куяшын.
Асығаман жарадарларға,
Айықгырсам деймен жарасын.
Қәдем қойдым дүзиў жолға мен,
Ислерим бар менин адамлық.
Ойламайман адамларға мен
Ийненин ушындай жамамлық.
Налымайман жақсылык ушын,
Бул дүньядан дәртли өгсем де,
От урлаған Прометейдей1
Отыз мын жыл азап шексем де.
*

*

*

Татыўлык тағамы мазалы сонша,
Ашғылтым асын да шийрин нәҳэрдур.
Татлы тағам егер миллетли болса,
Достым, билип қой сен, пал ҳәм зәҳәрдур.
Адамлар жасаса егер кек етпей,
Минезлер еснлип кетер жипектей,
Жаманнын көнили таўык кетектей,
Жақсынын көнили мисли жэҳәндур.
Мәнги дәўран сүрер жаны пэк киси,
Жайнап турар жана заман жактысы,
Адам баласынын алыс өтмиши
Кийилип-кийилип тозған шапандур.
Теректи мунайтар ызғырық, салқын,
Төлепти мунайгар сүймеген халқын,

Қ Прометай—әййемги грек мнфологиясындағы әпсанаўий каҳариан. Олимп таўынан от урлап адамларға бергени ушын ол,
Зевстиц кэҳәрине ушырап, таўдыц жар тасына байланып, отыз
мыц жыл азап шегеди.—Т. М.
60
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Дәртке жарамаса достьщ да дәртиц,
Постықа тығылар тайын топандур.
Жаксылық, жаманлық мәқги тиресер,
Тынымсыз тырмасқан шықга илесер,
Көнилинде қысы-жазы гүл өсер,
Шайырлық сарайы бәрҳа бәҳәрдур.
*
Жыллы сезимлердин орамында
Көқилимнин тонын жибиттим.
Биреў салған ески жаранын да
Сызлап аўырыўын умытгым.
Рахмет, баўырман жанлар,
Көқил отларына ысындым,
Жақсынын жанында танлар
Бар екенин анық түсиндим.
Туўысқанлық, дослық сезнмлердиц,
Кушағында қанша балқыдым!
Қуўаныштан гейде көз илмедим,
Бәри кетти көцил дәртимниц.
Көнил аспанымныц бултларын,
Әлле бир жақларға куўдыцыз,
Мийрим-шәппәәт еуўлары менен.
Гийнениц гирглерин жуўдыныз.
Қаламыздыц көшелеринде
Мын-миллион айна бар.
Яр-дослардын айналарындай
Ысық айна қайда бар!
Жакты көрсем сол айналарда,
Жулдызды көргендей қуўандым:
Байып-байып руўхый пайдаларға,
Шер тарқатып, дебдиў шығардым.
Сәўбетлесиў қызған мәҳәлн,
Жулдыз семип кетер, ай батып...
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Қайтқаным бар талай сапары,
Көцил жулдызларын жайнатып.
Өткенимде таныс көшелерден,
Сүйсинемен сол айналарға.
Неғыларем егер көз көрген,
Көнил жақынларым болмағанда?!
САБЫР ЕТПЕН АДАМЛАР
Бурын адам басын топ етип теўип
Жүрген деп окыдым ески ертектен.
Дүнгяға урыстын урығын сеўип
Жүрген есиўаслар бар еле, әтген.
Әзәзүл АҚШ тын хот-хоты менен
Қураллы әскери Израильдын,
Жаўызлықлар ислеп олар не деген,
Араб еллерине уўдай жайылды.
Ҳәмме қарар оған жеркениш пенен,
Жылан кирген янлы баспанасына,
Карайман мен үлкен аяиыш пенен,
Арабтын моншақтай жас баласына.
Плди бүлдириўден болса ол мәпдәр,
Ийгиликли, уллы ислери қайда?
Дүньяда Оар еле басқыншылықлар,
Батыстын бийикке өскени қайда?
Жаўызлықтан жаўызлықлар туўады,
Жер-жәҳәнға тийер онын кесири,
Қырыў, жойыў болса егер талабы,
Бийик бола алмас космос әсири.
Дүнья тек те жаўызлықтан турмайды.
Қалар .тарийхтын гөне арбасы.
Исенемен, барлық жерлер нурлайды,
Еле толып ағар мийрим дәрьясы.
Бурын адам басыи топ етип теўип
Жүрген деп оқыдым ески ертектен...
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Дүньяға урыстыц урығын сеўип
Жүрген есиўаслар бар еле, әттец.
Бәрҳә көрк қосып жердин көркине,
Жаўызлық сағасын ҳәмме байлайжақ.
Жаўызларды койсац егер еркине,
Ҳәтге жер шарын да теўип ойнайжақ.
Ҳәрдайым қыйнайды усы саўаллар,
Толғаныс, тәшўишке салады мени.
Өз үйим саў болсын демей, адамлар,
Ойлап жасацызлар бәрҳә ҳәммени.
Домалақ жер үйи болар ҳәмменин,
Бирақ та, ҳәр елдиц есиги бөлек.
Қорғай билиў тынышлықтыц мәплерин,
Пүткнл жер жүзиниц қосығы демек.
Егер қоцсыцыздыц үйи өргенсе,
Оны өшириўге араласасац.
Мурныца күйиктиц ийиси келсе,
Қалай сен шыдайсац, қалай қашасан?
Жер үстинде урыс отлары жана">,
ЦРУ даўам етер қаслык ислерди.
Бийикке ушса да гей бир адамлар,
Жерде ислеп атыр пәслик ислерди.
Урыста нешшениц жаны қыйылса,
Еллер ҳәсирети, ўайршы болар.
Өшпенлилик, урыс дегеп қойылса,
Пүткил жер жүзиниц байрамы болар.
Елатларды қулшылықтан қутқарыц,
Көп егленип жәбир етпен, адамлар.
Көрип турып жанған урыс отларын,
Сабыр етпец, сабыр етпец адамлар!
НИЗАМИЙГЕ
Сегиз жүз қырқ бәҳәр есик қаўсырып,
Келип тур сегиз жүз қырқыншы гүзек.
•Сегиз жүз кырқ ирет гүллер ашылып,
Солажақ сегиз жүз қырқыншы рет.
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Сегиз жүз кырк ирет гүл шәмен лөнип,
Солып қалды, о гүллердин каншасы!
Көциллер шәменин бес булақ болып
Суўғарады Низамийдиц ,Хамса“ сы.
Не бир пашшалардын тахтлары кыйрап,
Олардан калмады ҳәргиз нәм-нышан,
Поэзия бағы мудам гүл жайнап,
Низамий тахтында турар ҳәр қашан.
Сегиз жүз қыркыншы гүз келди ҳәзир,
Салкындур кешкурын, салкындур азан.
Шайырдыц өмири ҳәмийше жасдур,
Низамий бағларын урмайды қазан.
Баку. Ноябрь, 1981-жыл,

БЕРДАҚ

Журтка тийген таяк багып жанына,
Жапакештиц жаны болып сызлады.
Ким тийсе халыктыц намыс-арына,
Сексеўилдиц қозы болып ғыжлады.
Көнили қоныс болды толы журт елге,
Туўылған үлкениц қушағы яцлы,
Сөзлерин ел ядлар түсирмей жерге,
Ашлықтағы нанныц усағы яцлы.
Үлкен дәрьяларды болар байлаўға,
Нәўпир сөз дәрьясын тыйып болмайды.
Халкымныц көцлинде аскар таўлар да
Бердақтай уллы ҳәм бийик болмайды.
Шайыр халық әрманын шебер торлапты,
Халық Бердақта, Бердак халықта, билемиз.
Жүз жыллар бойына сүйдик Бердақты,
Мыц жыллар өтсе де және сүйемиз.
ТУЎЫСҚАН ТҮРКМЕН ХАЛҚЫНА

п.онсы жасаймыз иргеме-ирге,
Өскеницди көрип қуўанамыз биз.
Бир жолдан жүремиз бәркулла бирге,
Және бир дәрьядан суў аламыз биз.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Ленннлик идея—өмирлик шәшме,
Соннан куўат алдын, соннан нәр алдын,
Жерине токыдын гүллерден кесте,
Қаҳарман халық болып кайта жаралдын.
Танымалы халықсан бүгнн бәршеге,
Бахыт сеннен қашып кетпейди жырақ.
Жеринди бай дейди барлық пәрсеге,
Сенин көнилицнен бай емес бирак.
Мен елине ашық болғанман көптен,
Өзинди ҳүрметлеп басым ийемен.
Дос болсан, дослығын мийтиндей беккем,
Әне усы дәстүринди сүйемен.
Екеўмиз шөгирме кийгенбиз мудам,
Ким кимнен алғанын биле билмедим.
Бирақта соншелли унайды маған,
Шөгирме асгынан жадырап күлгениц.
Ашхабад, Сентябрь 1980.

ТАППАДЫМ
Көнилим истеди басқа мәканды,
Басқа' журттыц нағышларын мақгадым.
Айланып шықсам да путкил жәҳәнди,
Бирақ сеннен артық жәҳән таппадым.
Көп еллердиц келбетине кызыктым,
Гүркиреген қалаларын мақтадым.
Жулдыз көрип тесигинен үзиктиц.
Жатқанымды алысларда ядладым.
Шырайлы журтлардыц болдым ашығы,
Гүлин алып гүлзарымда сақладым,
Көцлимде яд болды гөззал қосығы,
Бирақ сеннен аргық мәкан таппадым.
Өзге диярларға ҳайран калсам да,
Араласып жүрсем де мен мол шанға,
Сен картада алақандай болсац да,
Мен сеннен кецирек жәҳән таппадым.
5 -7 2
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Дәртимди түеинер жанлар бар екен,
Мултымды кеширер жанлар бар екен,
Жанып кетермен деп ойлаған едим,
Өртимди өширер жанлар бар екен.
Шөлимди кандырар жанлар бар екен,
Жолымды болдырар жанлар бар екен,
Өшип кетермен деп ойлаған едим,
Отымды жандырар жанлар бар екен.
^Жанымныц жәнеми жанлар бар екен,
■Жәҳәнда жаныма жаўлар бар екен,
Сүрникпей жүрсем деп ойлаған еднм.
Аяғымнан тартар зацғар бар екен.

Мен өзим ен жаксы косығымды
Жақсы адамларға бағышладым.
Жүрек отлары менен жылытып,
Сулыў сезим менен нағышладым.
Мен өзим ец жақсы косықларға
Жақсылар менен бирге авторман.
Дүньям ушын емес, қуўанаман
Қосықларым ушын арттырған.
Суўык қанлы кссықлар ушын
Айыпламацызлар Төлепти.
Тас баўырлар оны музлатты,
Суўық болды солар себепли.
Қосығым көп еди көцилде,
Әлўан нағыслы ҳәм мыц түрли.
Нәлет болсын тас баўырларға,
Биразларын срлар өлтирди.
Қосық деген көнил дүрданасы,
Ҳүжданым ол ҳәм де намысларым.
Дүньяда көп екен жақсылар,
Бурынырақ неге таныспадым?
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Табыў ушын сол адамларды
Бурынырақ неге асықпадым?
Тапқанымда бурын оларды,
Йошым нәўпир ҳәм сулыўырақ
Болар еди жазған қосықларым.
*

*

Менин жаным өмир шайдасы,
Дәрья-дәрья әрманларым бар,
Көнилимнин жасыл Тайгасы—
Гүўлеп турған орманларым бар.
Дәрьялар да бийкар таспайды,
Шөлистанға суў таратады.
Шайырлар да бийкар йошпайды,
Көниллерге пур таратады.
Дийхан жерди лалазар етер,
Шөл үстинен қуўар ғаплетти,
Көркем сөз көнилди гүллетер,
Шайырлар да дийхан тақлетли.
Миннетдарман мен дийханларға,
Жасыл бтғлар, жағыслар ушын.
Қастерлеймен мен де сөзлерди
Көниллерди нағышлаў ушын.
$

$

Аскын ба сен,
Басқаларды бассын ба.
Ерик берме тәкәббирлық тасқынға.
Талайларға тас зынғытып гәрдийме,
Бир күни жагарсан тастьщ астында.
Бүгин тири жүргенине мақтанба,
Қуўанба биреўдйн күни батқанға...
Болсан да ҳийлекер, ушына шыққан,
Сени де түсирер әжел қақпанға.
Қулағанға күлме, бир күни қуларсан,
Жылағанға күлме. бир күни жылаосан.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Анац да басыннан бәрҳа сыйпамас,
Бир күн ғам шегерсец, бир күн куўанеан.
Достым, дүньям жок деп болма жылайман,
Айрылармыз дүньядан зор шырайдан.
Өлген сон артыцда калады бәри,
Алтын тахтын таслап кеткен Сулайман.
Шадлық қайымласса есик ашпаға,
Қайғы излеп кетер басқа баспана,
Бахыг та келмели-кетпели нәрсе,
Ол дағы аўысып барар басқаға.
Шадлыққа шалжацлап кетпегил сен де,
Ғам шекпе, бахтыяр боларсац демде,
Егер бул дүньяда өмириц болса,
Бийнесип қалмассац екеўинен де.
СҮРНИКСЕЦИЗ ДЕ
Жанылмас жак болмас, сүринбес туяк,
Адасып калыўдыц азаби жаман,
Дос ашытып айтса жаныц ғой, бирақ,
Ҳәрқашан тиллери мазалы жаман.
Жацылмас жак болмас, сүринбес туяқ,
Бузбацыз, досларым, көцил бирлигнн,
Өмир жолларыцда сүрниксецнз де.
Шынлық қапысына қарай сүрнигин.
Болса да дүньяда ец аүыр гүнац,
Қыйсық жолға түскен достан кешицлер.
Кәтелессениз де, досларым, мудам
Дуўры жолдан жүрип қәтелесицлер.
Жацылмас жақ болмас, сүринбес туяқ,
Таслары көп болар өмир таўыныц,
Жацылмаған жаксы, жацылсацыз да
Шынлық шежиресин сөйлеп жацылыц.
Жацылмас жақ болмас, сүринбес туяқ,
Кпм билер өзиииц алжаспаслығын.
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Қартайғанда қалай, билмедим бирақ,—
Қәтелесиў менен өтер жаслығын.
Жанылмас жақ болмас, сүринбес туяқ,
Женилиў женил ме сыр бүкпегенге?
Ҳайранман, адамлар алжасып турар,
Сонша ҳийле,
Сонша сумлық пенен де.
САЛМАҚСЫЗЛЫК

Корабль ишинде космонавтлар
Өзлерин салмақсыз сезер ҳәр күни.
Сығасқан үйлердин араларында,
Ушып-қонып жүрген женил пәр киби.
...Адамнын өмири өтеди жолда,
Талай космонавтлар Айға қонды...
Қыялым космосқа шарықлап сонда,
Мына ой ядымда пайда болады:
Жақсы ғой елинди космостан көрген,
Бирақ, аўырлығын артпас қанбақтан,
Узақлаған сайын бул Ана—жерден,
Адам жуда болып барар салмақтан...
ҚАРАМА-ҚАРСЫЛЫҚ

Ақылсыз бир сулыў қыз болса,
Зәҳәр қуйған сулыў зерендей.
Ақыллы бир сықылсыз болса,
Пал қуйылған гөне ләгендей.
Алтын иреци бар мыста да...
Гейде форма сәйкес келмес мазмунға.
Жыллы күнлер болар кыста да,
Суўық күни болар жаздын да.
Сулыўлардын шырайын, түсин,
Сүйип гейде қәтетесемиз.
Сол сулыўдан қутылыў ушын
Базда дүнья-малдан кешемиз.
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Сырткы шырай алжастырады,
Тек шырайға қызған „ўаҳ-ўаҳ“ лар..
Сыкылсыз ақыллы болады
Ҳәм болады сулыў ақмақлар.
Жақсы адам сықылсыз болса,
Оған жабылған бир жаладай.
Жаман адам сулыў қыз болса,.
Қағаздан соғылған лаладай.
Көп нәрсеге кәрап қырынлаў,
Салып жүрмен өзим көпке сер:
Ақыллы сықылсызлар сулыўлаў,.
Акылсыз сулыўлар бәт-бәшер.
Сырткы шырай гейде алдамшы:.
Кийимлер де алмасып кетер...
Исти етип қарама-қарсы.
Гейде
Тәбият та алжасып кетер.
*

*

Гүллениў тилеимен бәҳәр паслына,
Сылдырап суў ақсын жаптан ҳәр күни.
Тынышлық тилеймен аспан астына,
Болсын тек баллардын сүрен-шаўқымы.
Кенислик тилеймен сағыйраларға,
Жүрсин жер үстинде тайдай шапқылап.
Досгым, жол тилеймен алыс барарға,
Өмир жолларыныз болсын жақтырақ.
Тилегенге жақсы тилек табылар,
Жаксылық тилеймен үлкен-кишиге,
Жаксы нийет болсын ойыцдағылар,
Ец жақсы адамлар енсин түсине.
Усындай әжайып жақты заманға,
Жарасып гүллер де кулпырып турсын.
Үйинде, дүзичде, көцилхананда
Бэрҳама шағырайып күн күлип турсын..
7*
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Төбенизде бахыт цуяшы парлап.
Кулпырған гүллерин сүйдирип өтсин.
Микробтай зыянлы иллетти, бирақ,
Шыжғырған нурына күйдирип кетсин.
МИНЕЗИМ БАР

Минезим бар кәлбиме куйылған,
Хакыйқатын айтқым келип турады.
Шынлықлар ашылмай калған жыйыннан
Мен тезирек қайткым келип турады.
Кнмге жағар, кимге жақпас минезим,
Бири сум деп, бири ҳақ деп биледи.
Гейбиреўге түсинбеймен мен өзим,
Өзиндей болмасац жат деп биледи.
Кулкынды тәриплер түрли пишинде,
Жулдырмасам жибермейди пайын дер.
Үндемесем бәле бар дер ишинде,
Ацқылдасам алдамаға қайым дер.
Олар кийгизеди түрли кулақшын:
Өзимди танымай, таппай қаламан.
Адамлардын бәри калай унатсын,
Гейде мен өзиме жақпай каламан.
ДОСТЫМА
Душпаныма оқ жаўдырмадым,
Тек те ғәзебимди жаўдырдым.
Өзимди көи кайғырмадым,
Басқаларды көбирек қайғырдым.
Көнил ушын татып тағамын,
Мен талай мәртебе ушындым.
Киши болмасын деп досларым.
Кишипейил болып киширдим.
Ар көрдим мен артык бахыггы,
Бөлистиргим келди баскаға.
Неге керек журттгн зыятлық
Салынған акшадай кассаға.
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БӘРИ СЕНИКИ БОЛСЫН
Алғарез, дүньянық бэри. садаға
Ҳәжинияз

Саран болалмайман сенин алдында,
Сақыйлык аршасы ашылып кетер.
Ҳәттеки, өл деген сыкмарлардын да
Дүньясы жолына шашылып кегер.
Еншиге берилген еки баспак та...
Азада, иренбәрен гүллер сеники.
Сақый болғаным жок бүйтип ҳеш ўақта,
Дилбарым, дүньяда дүрлер сеники.
Ҳеш нәрсе болалмас менин меншигим.
Санаксыз жулдызлар, сәнем, сеники,
Ал, жаным, дүньянын барлык жер-суўын,
Аспан да сеники, әлем сеники.
Сулыўлық—таўыстын пәри сеники,
Нетейин сәни жоқ сенсиз дүньяны.
Алғарез, дүньянын бәри сеники,
Тек өзин меники болсач болғаны.
СЕНИН ҲӘР КЕЛГЕНИН БӘҲӘР КЕЛГЕНДЕЙ

Бәҳәрдин жайнаған көркин алдын ба?
Сен келсен айланам қулпы дөнгендей.
Лала гүлдей доланасан алдымда,
Сенин ҳәр келгенин бәҳәр келгепдей.
Көнилинде мөлдир булак ағысы,
Даўысында музыканын нағышы,
Көркинде бәҳәрдин ләззегбағышы,
Сенин ҳәр келгенин бәҳәр келгендей.
Кыста
Сеўги
Катты
Сенин

муз катсада Арал тенизде,
гүли өсер бул көнлимизде
аязларда, аямаўизде
ҳәр келгенин баҳәр келгендей.

2
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Жүрисиц жәннетдур, өзиц бийазар,
Сен келсец көнилим болар лалазар,
Сезим шәменлери жайнап гүл ашәр,
Сениц ҳәр келгенин бәҳәр келгендей.
Өзин болсан күндизлерим кеш бодмас,
Бүйтип көнил жулдызлары дус болмас,
Сен келсец өмирим ҳәргиз қыс болмас,
Сениц ҳәр келгенин бәҳәр келгендей.
Шадланамыз шадлы заманымызға,
Бәҳәрдиц шырайы жамалыцызда,
Ашық болғаплықтан мен сендей кызга,
Сениц ҳәр келгениц бәҳәр келгендей.
САЎАЛ
Бар-аў сенде ак машина, қат-кат жай,
Кеше күндиз шайнағаныц аппақ май.
Бар-аў сениц сулыў-сулыў қызларыц,
Барма бирақ ҳүжданын?
Не көрсен де сен үйице тасыдыц,
Бар үйинде мәс ҳаялыц, мәс улыц,
Үйин толы гилемлердиц нағышы,
Барма бирақ намысын?
Суўсып болса өз үйине ағыздын,
Баскаларға бир тамшылап гамызаыц.
Сен жуўап бер енди мына сораўға:
Бетиц бар ма халайыққа караўға?
Не жоқ сен де, кийик те бар, бәри бар,
Таўыгтыц да дөнип турған пәри бар.
Бсап сансыз акшац да бар кассада,
Жақсылығыц бар ма бирак басқаға?
Базар сайын катнайсац қалаға,
Ақша мепен өлшенеди жолларын.
Шытырлаған шырүан тутқан колларыц
Жетимлердиц басын сыйпай ала ма?
73
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Ар-намыслы жораларым болмаса,
Менин ушын болар еди дым қыйын.
Егер усы сорағаным болмаса,
Сенин баҳан менин ушын бир тийин.
*

Жақсылардын көннли'!де куяш бар,
Жаманлардын көдилинде—тас-түнек,
Пәмсиз адам таза жерди ыласлар,
Патас жерди тазартады еслирек.
Жаксы турар пүткил елден уласкан,
Жаман турар тек өзинин сестинен.
* **
Сулыў қызлар жаксы, бирақ та
Көп жигитти алжастырады.
Минез турар барлық ўакытта.
Сулыў шырай аз-маз турады.
Шырайына кызған жигиглер
Удайына турмас касында,
Тез айныйды жаз бенен гүздии
Турған яцлы шегарасында.
Сонын ушын көбирек сыншыл
Болса екен деймен сулыўлар,
Әне сонда оншама тилсим
Болмас еди гурмыс курыўлар.
Сулыўларға көп болар ашық,
Бирак, бәри болмас опадар.
С\'лыў шырай—қыз ушын бахыт,
Гейде бахыт болмай да калар.
Кемшырай кыз пүткиллей бөлек|
Алдамайды шырайы менен,
Жигнт сүйер минез-кулкын тек,
Сол ышқыны әнайы демен.
Дәрдесерге түспен, жигитлер,
Қызып қалмай қыздын сыртына.
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Нағыз сүйген болсаныз егер,
Ашық болын минез-кулқына.
* * «
Жүреги тас, жаны тас бала,
Тикенекли тиллерин курғыр.
Жөнсиз азап берип баскаға,
Уйқлайсан-аў төсекте пыр-пыр.
Қысқа күнде қырқ қыйнап жанын,,
Ол сөзиннен калды қайысып.Сөзин айтып Омар Ҳаямнын,
Отырасан калай „мәй“ ишип?
Сен биреўдин мунын, наласын,
Еситсен де арылмас күлкин.
Ўайран егип көцил қаласын,
Қалай сенид келеди уйқыц?
Буўынсыз ғой кызыл тил деген,.
Капа кылсам биреўди гейде,
Жалғыз өзим сыймай үйге мен,.
Уйқлай алмай шығаман түнде.
Басканы ғой билмедим калай,
Қыйнап мени жөнсиз кызғанам,.
Тан атырдым уйықламай талай,
Астан-кестен болып ҳүжданым.
***
Асқар таў ҳеш қашан да қуламасын,
Дәрьялар өмир бойы ақсын тынбай.
Ер адам егитилип жыламасын,
Болмаса өмнр мағаи ашғылтымдай.
Куяшты түн пердеси капламасын,
Жулдызлар болсын биз 1 е таныс издей,
Дослардан дос купыя сакламасын,
Болмаса өмир маған мәниссиздей.
75-
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ПҮТИНЛИК
Жалғыз өзим жасағанымда
Шықпас еди меннен шайырлық,
Ҳәтте ҳәр бир босағанык да
Аўырлығы маған аўырлық.
Бахтым бәлент емес басқадаи,
Ким мунайса мен де мунайдым.
Дәртлескенде көнлин ашпаған
Досларымды саннан шығардым.
Шайыр ел-журтына әменгер,
Көп демейди хызмет пайын.
Дәртин аўыр болса маған бер,
Қосығымды қан жылатайын.
Өзим бөлек, үйим де бөлек,
Басқалардан бөлек отырдым,
Кийип жүрген кийим де белек,
Бирақ, бөлегимен пүтиннин.
Сонлықтан дв адамларға мен
Ҳақ көнилим менен қуладым.
Журт шалқыса—көклерде төбем,
Қайғысына бирге жыладым.
Күлкисине есимнеи танып,
Мүсийбетин бирге бөлисгим.
Тойларында жүрдим қуўанып
Рязанлы достым орыстыц.
Аўа, мен де журтлар сыяқлы
Қарапайым каракалпақпан.
Планетанын мына Жер атлы
Тәғдирине мен де ортақпан.
Мен шайырман, сонлықтан да мен
Ортасына урдым жәбирдин.
Сақпан да мен, палақпан да мен,
Жер аўырса мен де аўырдым.
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Шайпамайман адамлардыц толысын,
Сорамайман малы-мүлкин, дүньясын,
Иретинде берер маған қол ушын,
Сол ушын адамлар мениц қыймасым.
Адамлар ец жақсы, сулыў қосығым,
Түнлетип барғанда есик ашады.
Жат болсац да жатыркамас жаксылар,
Ҳәтте көцилин де қосып ашады.
Көбейсин дос-яран, көбейсин таныс,
Адамлар жылытар дүзлерде тонсақ.
Жулдызлар жулдыздан болса да алыс,
Адамлар арасы болмасын алшақ.
АСПАННАН АЛАҒАТ БУЛЫТЛАР КӨШПЕКТЕ
Ҳәзир түрли елде, континентлерде
Азатлық самалы гүўлеп еспекте.
Көзинин жаслары тамшылап жерге,
Аспаннан алағат бултлар көшпекте.
Өзинин пығылынан өзи түцилип,
Күшли самал айдаўында куўылып,
Отлы найзағайдан баўыры тилинип,
Аспаннан алағат бултлар көшпекте.
Мәцги орпәр тынышлықтыц дәўраны,
Иске асар адамзатгыц әрманы,
Көшип баратқандай кайғы кәрўаны,
Асланнан алағат булытлар көшпекте.
Барлық елге бахыт кирер нур киби,
Жер бети жасарып барар гүл киби,
Бейиштеп қуўылған әззәзүл кнби
Аспаннан алағат бултлар көшпекте.
Жаксылық жадырар күнниц жүзиндей,
Шадлықлар сап тартар изи үзнлмей,
Ыдырап баратқан ески дүзимдей
Аспаннан алағат бултлар қөшпекте.
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БӘҲӘР КЕЛГЕНДЕ

Тал шыбық үстине қуслар қонғанда
Тербелер таллар.
Далалар жасарып, бәҳәр болғанда
Тербелер жанлар.
Өмирди басынан баслағандайман,
Ҳэмме жак жасыл.
Көцлим қустай жецил, жас баладайман,
Әжайып пасыл.
Көнил тарыма да бүлбил қонғандай,
Зьщылдап кетер.
Сәўир самаллары сырлас болғандай,
Сыбырлап кетер.
Гүлдирмама гүркиреп, көкте жүрер,
Жаўын себелеп,
Көк гиялар тазарып, жасыл дөнер,
Гүлли дөгерек.
Бәҳәр тәбияттыд әжайып паслы—
Кестеши нигар,
Түнде, тад атқанша дөгерек-дашты
Нағышлап шығар.
Жаслығым кетти басқа бәҳәрлердид
Қанатларында,
Сол бәҳәрлердид синлисин көрдим,
Бирақ, жанымда.
Миннетдар боламан бәрҳа бәҳәрге,
Ол ашықлық бағы.
Бәҳәр келген сайын туўылған жерге
Ашықларды көбейтер гағы.
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ЖЛКСЫ АДАМНЫЦ ЖҮРЕГИ

Д РА М А Л Ы Қ Г/ОЭМА
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Катнасыўшылар:
Профессор
Басврач
Жаксы адам
Нәкәс адам

Корреспондент
Врачлар
Медсестралар
Әрўак
С а з а

Б ИРИНШИ С А Х Н А
Операция залы. Еки наўкас еки стол үстинде жатыр. Олардын үстине аю.ростыня жаўып койылған. Көз әйнекли профе;сор
ойшац, залдып ишинде армап-берман гезип жүр.

Профессор
( Столда жатырған жақсы адамныц қасына
барып)
Байғус, казаланды авариядан,
Буны қутқарыўға урындым сонша,
Жас жаны кыйылды, ацсат па маған?
Алып қалар едим илажы болса!
Урынып-урынып болдым аўара,
Гейде әззи, әжел алдында билим.
Атақлы докторман, болдым бийшара,
Жулыны үзилип кегипти бунып.
80
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Хош бол енди, хош бол. Қыялым, тоқта...
Сен еле жасайсан, қарап тур маған.
Жүрегиц бар сенин туўлаған аттай,
Оны топыракқа калай қыяман?
Ҳәзир бир әдисти қолланаман мен,
Бул саўап ис болар еди маған да.
Денен топыракка киргени менен,
Жүрегиц жасайды басқа адамда.
1Жақсы адамныц қасында жатырған нәкәс ада.нды
көрсетип.)
Қасында жатырған мына адамнын,
Жүреги турыпты зорға бүлкилдеп.
Алыў керек бизге қәўиптин алдын,
Басқа жүрек пенен жасаўы мүмкин тек.
Бул бийшара қуўнак, жүректен тозған,
Болмаса саз екен барлық ағзасы.
Ар ушын тырысып бағамыз биз ҳәм,
Аз болсын деп адамлардыц көз жасы.
Оны аман алып қаламыз енди,
Солай қарар етти консилиум бнзин.
(.Жақсы адамға қарап)
Оған саламыз биз жүрекгененди,
Еки үйде аза болмаўы ушын.
Еки врач, еки медсестра кнрнп келеди.

Профессор
Тайын болдыныз ба, бәриниз, қәне?
Бйринши

врач

Тайынбыз.
Ек инши врач
Баслайық тезден.
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Профессор
Жумысымыз шала болмасын және,
Әсбап-үскенени өткерин көзден.

(Медсестраларға )
Барлығын ўақтында таярлап турьщ,
Қәнекей, не кемис, барлығын көрсет?
Биринши

медсестра

Барлық нәрсе тайын, өзициз көриц.
Екинши

медсестра

Мине пышақ, қайшы, минекей пинцет...
Профессор операцияға кириседи. Врачлар да оныц қасыпда
турады.

Биринши

медсетра

О, бийшара жүрек!
( Екишии медсестраға)
Бул киси мениц...
Муғаллимим болған еди мектепте,
Жақсы адам еди, жүреги оныц
Бир нәкәс ацамға енди өтпекте...
Биринши

врач

(Оларға қарап)
Қәне, қойыц сизлер ез-ара гәпти!
Екинши

врач

(Оларға қарап)
Ақыры, операцияныц ўақгы.
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Екинши медсестра операция столана жақынлап турады.

Биринши

медсестра

Көнип тураман ба, қәйгемен енди?
Як, мен булай етип қоймаўым керек.
Ҳүжданым бар болса, өз ролимди
Ҳүжданлы адамдай ойнаўым керек.
Паўза

Профессор
( Терин сүлги менен сүртап, жүректи цолына услап.)
Бизлерге ырза бол, хош енди, марҳум!
Биринши

врач

Бирақ та жүреги жасаўы керек.
Екинши

врач

Үзақ-узақ жыллар жасар ол бәлким...
Профессор

(Жүректи жоқары көтерип)
Қарац, бул қанындай саў, таза жүрек!
Биринши

медсестра

Аўа, сондай таза, ҳадал жүрек ол,
Бирақ та өз ийесине дәрек ол.
Профессор
(Е к и н ш и м е д с е с т р а ғ а)
Бир ыдыска салып жаўып қойыцыз,
Үстине шац, тозац түспесин ҳасла.
Бираздан соц оны орнатамыз биз
Өлим ҳалатында жатқан наўқасқа.
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Екинши медсестра журекти алып,
бастырып қояды.

ыдысқа салып,

қақпағын.

Профессор
Кәнекей, кнрпсе берицлер иске,
Берилген наркозы кетпесин таркап,..
Екинши врач
(.саатына қарап)
Саат жакынласып қалыпты үшке.
Екинши

врач

(медсест раларға)
Қәне, әкелидлер бир таза колғап.
Екиншн медсестра қолғап әкелип береди, ол кийип таярланабаслайды.

Биринши медсестра

(өзинше)
Бул жүректин зая болғанын көрип,
Өксип жылайын ба? Жыламайман.яқ!
Оны бир нәкәсқа салғанын көрип,
Мен қалай шыдайман? Шыдамайман.яқ!
(профессорға)
Доктор, өтинишим бар мениц сизден,.,
Профессор
Айт.
Биринши

медсестра

(қалтырап)
Ь4
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Айгсэм, айыпка санамацыз, бирак,
Бир нәрсем бар еди бурыннаи сезген.
Профессор
Айт кәне, неге сен турсац қалтырап,
Талайын көрдиц ғой операцияныц?
Биринши

медсестра

Доктор, өтинемен, бул исги тоқтаг!
Профессор
Бул кәраға пайдацнан көп зыяныц,
Ийгилик ис ғой бул, керек пе көп гәп?
Биринши

медсестра

Бул жүректи салмацыз ол кисиге,
Доктор, өтинемен, обал ғой, обал.
Профессор
Сен үйретпе,

пухта бол өз исице.

Биринши медсестра
Тоқтатыц, тоқтатыц!
Профессор
Сөйлеме, бар-әй!
Биринши медсестра
,Мен кетемен ҳәзир, бирақ та мына...
(окүрек салынған ыдысты алып)
Жүректи де бирге алып кегемен.
■Сизлер түсинбейсиз, билмейсиз сирә,
Буныц қәдирине өзим жетемен.
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Биринши

врач

Бизлер де қәдирлеп атырмыз оны,
Биз оған екинши өмир беремиз,
Кабак бас болмасан түсинсеш сәны,
Қой ыдысты орнына сен, қәне, қь;з!
Бирииши

медсестра

Парахорға хызмет еттирмеймен, як,
Кара жер астында жатып ширисин!

(Кете баслайды, биришии врая изинен
Биринши

жуўырады)

врач

Берман бер жүректи, үйжацғыр, ақмақ!
(қош нан ыдысты алып)
Кесапат екен бул, жүзиқ қурыеын!
Биринши

медсестра

Дүньяда болалы-аў ҳәр түрли нәрсе,
Ийгилик ис емес, дым уят ғой бул.
^Жаксынын жүрегин жаманға берсе,
Ийгилик ис емес, жынаят ғой бул!
Хәзир айтқан менен түсинбес ҳасла,
Ол ойлады мени есиўас қыз деп.
Хызмет етип атыр ол бир нәкәска,
Мен ондай нәкәсқа етгеймен хызмет.
Бул жерде бир минут турмайман енди,
Кейин мени сөксин, мейли, тергесин,
Қылмыстын гүўасы болмайман енди,
Кетемен, кетемен, көзим көрмесин!
(Қапыни тартып урып шығып кетеди)
■

Перде.
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____

ЕКИНШИ САХНА
Бас врачтын кабинети. Ортада стол, стуллер. Он қапталда диван.
Бас врач терде, өз орнында, профессор диванда аякларын айкастырып, шалқайып отыр.

Бас врач
Ачаў Әбеновтын аҳўалы қалай?
Ислеп тур ма таза салған жүреги?
П рофессор
Ислеймен дегенше қыйналдық талай.
Ислеп тур-аў...
Бас врач
Сол ғой бизге кереги,
Яша, саў болыцыз, хирург достым.
Нағыз мәрт адамсаи, шын азамчтсан!
Бүйтип ислеген жоқ бизлерде ҳеш ким.
Қәнекей, өнирине орденлер тақсам!
(Орнинан турып оныц қасына келап, қолын қысып
қутлықлайды)
Рахмет, рахмет, мәнгиге жаса!
Ҳәмме ушын үлкен жаналық болды.
Профессор
Марапатлай берме мени көп аса,
Акыбети қалай болады, енди...
Оны соц көремиз талай ислер бар.
Бас врач
Нәтийжеси жаман болмас қалай да,
Врачлар оптимист болыўы дәркар.
Профессор
Мәлим болар деп ойлайман бир айда.
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Бас врач
Әжайып жаналық айта жүргендей!
Адамлар арасы дуў-дуў гәп ҳәзир.
Ақсақаллар мыш-мыш гәпке исенбей,
Телефоннан сорастырды тап ҳәзнр.
Профессор
Тилегим: артық сөз болмасын ҳасла,
Бир ай өгсин, нәтийжесин берейин.
Бас врач
Қәне, жүр онда, паләтаға басла,
Оны сизин менен бирге көрейин.
Олао ендн тығаПьш деп атырғанда фотоаппарат асыпған бир
корреспондепг Бнринши медсестра менен бирге кеяеди

Корреспондент
Сәлем, қутлықлайман мен ҳәмменизди!
Бас врач
Рахмет, рахмет!
Профессор
Рахмет, иним!
Корреспондент
Ҳәзир түсиремен сүўретиниздн,
Қәнекей бәриниз қатара турын.
Яқ, яқ, олай емес, асыққанымнан,
Мине, ғабырысып турғаным менин.
Қайсы хирург операция жасаған?
Бас врач
(Профессорды көрсетип)
Мына жигит.
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.

К о р р е с п о н д е нт
Якшы! Аты-жөнй ким?
Бас

врач

Нурылла Набиев. Бас хирургимиз.
Корреспондент
Жүдә бәрекелла!
(Профессорға)
Қай ўацтан баслап,
Яшуллы бул жерде ислеп атырсыз?
Профессор
Айтсам, он бес жылдын жүзи болды тап.
Иним, мен жөнинде ҳәзирше жазбай,
Тура-турын, алда еле кәп ис бар.
Корреспондент
Қысынбан, яшуллы, стажыч аздай,
Көпшилик жаналық билиўге қуштар.
Профессор
Қараў керек аўырыўдын түрине,
Иним, асықпайық, бир айдай шыда.
Корреспондент
Ол кисинин өзи ҳәзир тири ме?
Профессор
Тири.
Корреспондент
Ондай болса, жақсы, ойланба жүдә,
Салдыныз сиз оған кимниц жүрегин?
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Профессор
Атын айтсам... колайсызлаў болмаса?
Биринши

медсестра

Жүреги ол мениц муғаллимимнин,
Жаксы адам еди өзи де аса.
Корреспондент
Ол жүректи ким дегенге салдыныз?
Бас вр а ч
Әбенов дегенге—Зарымбет зорға.
Биринши

медсестра

Бул жерде ырасын айтпак керекти,
Салынды ол жүрек бир парахорға.
Корреспондент
Парахорға?! Онда, атын сызаман.
(Блокнотынан атын өширеди)
Б ас вр а ч
Сызбай турын еле, Әбеновдеген
Бираз жылдан берли белгили адам.
Ел ишинде жермен атанған менен,
Ҳеш жерде, ҳеш кашан ол усланбаған.
Биринши медсестра
Усланыўы шәрт пе?________
Бас врач
Жумысына бар.
Бул жерде былшылдап турыпсан куры!
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Сенсиз-ақ тексерер органдағылар,
Егер усланбаса болмайды-уры.
Бул кәрада жуўылмаған касықтай
Неғып жүрсен, бар сен, жумысына кет!
(Корреспондентке)
Ғошшым, жазып ал сен бәрин асықпай,
Набиев хызметнн айрықша көрсет.
Биз милиция хызметкерлери емеспиз,
Парахор ма, саўдагер ме, бәри бйр бизге„
Ҳәммесине тендей хызмет етемиз,
Жүрмеймиз ҳешкимнин қылмысын излеп.
Биринши

медсестра

(Корреспондентке)
Рас, парахорға салынды жүрек,
Оньщ аты-жөнин парахордеп жаз.
Бас врач
Бар деймен исине, саған не керек?!

(Корреспондентке)
Бунын аты-жөнин жалахор деп жаз.
Корреспондент
Мен қылмыс табыўға келмедим бунда,
Өзлерин сөйлесин, кетемен онда.
Бас

врач

Басланған исимиз болмасын шала,
Қой, қарағым, келип кеткенин болмас.
(Баринши медсестраға)
Дурыс айтып турыпты хабаршы бала,
Менде даўын болса, соч келип даўлас.
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Биркнши медсестра кетеди.

Профессор
Биз жолын тутамыз медицинаньщ,
Ол адамды бурын көрген емеспен.
Биз ойлаймыз емлеў, даўалаў жағын,
Ол жағына кеўил бөлгеи емеспен!
Биринши медсестра
(есиктен келип)
Кеўил бөлиў керек ол жағына да,
Дени саўдыц бәрине де исенбе.
Корреспондент
Барып турған тирсек қыз екен жүдә.
Уққыл-шуцқылына түсинбесем де,
Тартыслы мәселе екен буныцыз,
Шешиўге келмедим бул мәселени.
Жацалыққа толы бул өмиримиз,
Жацалықлар қызықтырады мени.
Ужыбатлы ис бул не деген менен,
Операциялар исленди қәйтип?
Жазыў ушын мен де анлайын терен,
Барлығын қалдырмай берициз айтып?
Бас врач
Барлығын айтамыз ҳәзир биз саған,
Бул медицинаныц жаца усылы.
(Профессорды көрсетип)
Минекей, бизлерде биринши маман...
Корреспондент
Тоқтацыз, алды бурын сол кисини
Барып көрсек қалай болады екен?
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Бас врач
Көрс ениз жүриниз, мине биз тайын.
Корреспондент
Сөйлесип көрейин мен онып мепен,
Баслац қәне, сүўрегке де алайын.
Бәри кетеди.
Перде

ҮШИНШИ САХНА
Бас врачтьщ кабинети. Бас врач бир өзи. Лшыўлы. Ол
телефон номерлерин тере баслайды.
•

Бас врач
Биринши бөлим бе? Ҳе, қалайсызлар?
Жолымбетованы жиберин маған.
(Орнынан турып)
Қапылмас онындай ешкибас қызлар,
Мен оны жумыстан қуўаман, тамам!
Алжасқан екенмен, ўаҳ, әттегене,
Ол жүдә биз бенен ойнаған екен!
Аўылдыц қызы ғой деп жүрсем еле,
Жақ-жарыстырыўын қоймаған екен.
Әп-әнедей истен кемшилик таўып,
Жүргенлигин қара шаппаттай қыздыц?!
Аппақ бетимизге күйени жағып,
Сирә-дә менсинежақ емес бизди.

(Арман-берман

жүре баслады)

Биринши медсестра келеди.
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Бас врач
{Оныц бастан аяғына ғэзепли түрде сер салып)
Халатьщ ақ сениц, жүрегин қара,
Түйени ийт етип көрсетежақсац.
Кимди етежақсац, қәне, масқара?!
Ойнама биз бенен, еле сен жассац!
Бар ма өзи сениц басыцда мийиц?
Көзлериц үлкен де, сөзлериц майда.
Мәкеме деген де, билсен, өз үйиц,
Абрайға тилеклес болғаныц қайда?
Биринши

медсестра

Анаў күнги гәптиц изиме еле?
Ойланып көр, айтып едим дурысын.
Бас в ра ч
Көрсетемен сениц көзице еле,
Ондай болған дурыслығыц қурысыя!
Қәсийетсиз екенсец, басыц қалгацлап!
Биринши

медсестра

Қызбацыз, докгор, ашыўдеген араз.
Бас врач
Айтқызып

қоймайман саған балтамтап,

(Столдыц үстинен бир бет қағазды алып,
оған жақынласып, үстине қолы менен урып).
Жумыстан шығасац, мә, арзацды жаз!
Биринши

медсестра

Бирдей хызмет етип жүрмен жумалап,
Шықпайман жумыстан, шығаман не деп?
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Бас врач
Сен де май ишине түскен кумалақ,
Қумалақты алып таслаўым керек.
Биринши медсестра
Ҳе, еле солай ма? Қәдирдак доктор,
Шығарыўға көп исициз бар шығар.
Мына қылығыца күлким де келип тур.
Ойлап көриц, кемисициз бар шығар.
Бас врач
Дени саўма буныц, естен танған ба?!
Бир ойлап көрсецо ақыл-ҳуўш пенен!
Бизлар уллы исти қолға алғанда,
Шуғылланып жүрсец майда ис пенен.
Нәбиевти күнлеп, бизлерди күнлеп
Аяқларымыздан шалажаксац ба?
Ойлап жүрсец еле бизлерди ким деп?
Бизлер ҳақпыз қанша кара жақсац да.
Профессор куўанып кирип келеди

Профессор
Сүйенип жүрипти ол кроватьқа,
Жүрек тебиси де ҳәзирше саррас.
Бас врач
Достым, қутлықлайман, саў бол, бирақ та
Шырысты бузып тур мына жарамас.
Профессор
(Ж аман көзи менен қызға царап)
Өспес бала өнбес даўды даўлалды,
Ийтлер үре береди ғой кәрўанға.
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Б ас в р а ч
Өмир оты барлық ўакта лаўлайды,
Сөнбейди ол қар, жаўынлар жаўғанда.
Биринши

медсестра

Үрип жүрген ийт емеспен, адамман,
Суў емеспен отты сөндиретуғын.
Шынлықты шац басса, калай шыдайман,
Сизлер тийип турсыз зейниме бүгин.
Профессор
Күнлеп ҳәм қызғанып, гинә, мии тағып,
Жүргенлер сирә дә бизлерге дос па?
Бизлерге қәўпекли ғәремет жаўып,
Шығаражақ бул уллы исти пушқа.
Операция болатуғын күни бул
Қарсы шықты идералды исиме.
Сол күни баслады жаман қылығын.
Бас врач
Ҳаў, еле солай ма?! Онда усы де,
Ҳәр бәлени баслап жүрген бурыннан?
Профессор
Ҳәтте өтә кетти жумысын таслап.
Бас врач
(Биринши медсестраға)
Хабарым жоқ еди ондай сырыднан,
Әўелден сумырай екенсен, найсап!
Еле бул дүньядан әтерсец зарлап,
Ишинди жайлайды жалынлы ҳәўир.
Постты таслап кетсе, егер де, солдат,
Билесец бе, оныц жазасы аўыр.
Сен де ез постыцды таслап кеткенсец,
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Енди отырады сени ким аяп?
Өз абырайынды өзиц төккенсец,
Ақыры, иследиц аўыр жынаят.
Биринши

медсестра

Мойныма аламан ол кылмысымды,
Бирақта оныц да себеплери бар.
(Профессорға)
Ислеген жынаят ислерди енди,
Сизлердиц де түсинбегициз дәркар.
Профессор
Айг, кандай жынаят иследпк бизлер?
Аўзыца келгенин айта берме сен!
Бас врач
Жаман тырнақ арасынан кир излер,
Мин тағарсац ҳәтте Айға, Күнге сен.
Биринши

медсестра

Докторсыз ғой, ақ қараны айырыц,
Шапшый бермец аўға түскен балықтай,
Гүнацыз қасында меннц айыбым
Түйениц қасында турған таўықтай.
Биринши врач колына газета услап ҳаплыгып кирип келди.

Б иринши врач
Яшасын! Яшасын! Там-там, тара-там.

.

(Гэ профессорды, гэ бас врачты алма-гезек
цушацлап, сүйип)
Бул шадлы хабарға қулақ түринлер!
(газетадан көрсетип)
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Минекей Нурылла күлип караған,...
Мына газетаны оқып көринлер!
Қутлықлайман! Қутлықлайман, досларым,
Яша, берекет тап, досгым Нурылла!
(Олардыц кеўилсиз екенин көрип)
Қайда кетти бүгинлиги йошларьщ!
Бундай емес еднциз ғой бурында?!
Бас врач
(биринши медсестраны кәрсетип)
Мына сәрўиназ-дә! Не дейсен буған?
Пүткил ел қуўатлап атырған ўақта,
Қырынлаў, уятлаў емес пе саған?
От коя алмассан енди топыраққа!
(газетаны алып)
Минекей газета, халықгын айнасы,
Мә, оқы мынаны көзинди ашып.
Б и р и нш и м е д с е с т р а
Тийкарсыз мақтаўдын бар ма пайдасы?!
Лйақтаўлар сизлерге болмас минәсип!
Мени маскаралап үстимнен күлин,
Ар соты бир ўақта шақырар сизди.
Минген қайығыныз тесик ғой, билин,
Гүнә тенизине батырар снзди.
Бас врач
Айт, кәне бизлерден пе гүнә таптьщ?
Жаман ба уллы истин басына барған?!
Нёгё“сен бўнШама анғытқа шаптыц, “
Сен гирбиц табарсан ҳәтгеки қардан?!
Билесен бе, мына хирург достым
Жанын алып қалды нешше-нешшенин,
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Ўаҳ, нетесен енти, жанады ишим,
Түсинбегенине сендей гешшениқ.
Биринши

медсестра

Шыкпас жанньщ себепшиси болдьщыз,
Хызметлеринизге кем тас қоймайман.
Не бнр, не бир аўырыўды жендиниз,
Буньщ ушын сизлерди мен сыйлайман.
Профессор
Сонда сенин сыйлағаньщ усы ма?
Б ас вр а ч
Аўзымыздан келтирдин ғой қара қан,
Тентектей түкирип жүрсец мушьща.
Оцған екенбиз дә медсестрадан!
Биринши

медсестра

Сыйлайман. Бул менич жүрек сөзлерим,
Ислегенсиз журтқа соншама саўап.
Бирак та, бирақ та сонғы гезлери
Жүрипсиз бир талай гүнә арқалап.
Ол гүнаныз аўыр зил қара тастан!
Аҳ, оньщ салмағы түсип тур маған.
Бул ушын сизлерди кешире алмаспан,
Болмаса жүзлерин ысықдур маған.
Бас вр ач
Кеўилди музлатар ҳәм де еритер,
Еки ушлы екен сөзлери бунын.
Проф ессор
Сөзлери гә зәҳәр, гә шийрин-шекер,
Нәрсе түсинбедим, айтқанда шынын.
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Бас врач
Ақсат па, ансат па өли жүректи,
Орнынан көширип тирилгиў деген.
Уллы ислерди ҳәм жақсы нийетти
Сонша жек көресец қызғаныш пенен,
Ҳәтте ҳүкиметтиц газетасына,
Жазылған нәрсеге инанғыц келмес.
Қандай кыяллар бар сениц басыцда,
Қәнекеп, биз бенен анықлап сейлес?!
Салғыласып турыўды қой биз бенен,
Адам да өз иснн өзи күнлер ме?
Мүддәҳәц не, айт жасырмай, гизнемей,
Бизлер ойнап жүрген жоқпыз бул жерде!'
Б ир инш и ме д с е с т ра
Ойнап жүрсиз адам жүреги менен.
Профессор
Ким ойнап жүрипти? Абайлап сөйле!
Жүректи салдық өз тилеги менен.
Болған жоқ бизлерде ҳеш қандай ҳийле,
Биринши

врач

Басылар ма десем буныц из бетй
Баратыр ғой кем-кем насырға шаўып.
(Б и р и н ш и м е д с е с т р а ғ а).
Кем бе, қәне, хир.ургтиц хызмети?
Қутқарды адамға дөнгенде қәўип.
Б а с в_р а ч
(Б и р и н ш и м е д с е с т р а ғ а)
Сен еле ойнаган екенсец, о-ҳа!
Жумыстан шыгасац ҳәзирден баслап!
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Биринши

медсестра

Егер маған жуттырсац да курбака,
Усы пикиримнен қайтпайман ҳеш ўакПрофессор
Сөзлери жанымды баратыр тырнап,
Ҳадал исимизди ҳарам десе бул!
Ҳәммемиз бир жакпыз, бир өзи бир жақ.
Бас врач
Ҳәй, снрә ағармас сениц кесеўиц.
Биринши

врач

Аяўға болмайды, яқ оны ҳеш те,
Тырыспайды жәмийетлик мәп ушын.
Ол душпан жацаға, прогресске,
Қозғаў керек оныц жынаят исин!
Жумыстан шығарыў еле аз буған,
Зыянкес ғой бул қыз, тартсын сазайын!
Қәне, кәлем, қағаз беринлер маған,
Үстинен қатырып акт жазайын.
Бас врач
Жаз қәне,
Биринши врач стол үстинен кағаз, кәлем
лайды.

алып, жаза бас-

Б приншн вра ч

(даўыслап )
„Дүзилди бул акт бүгин,
Февральдыц он сегизинши сәнеси...“
Биринши

медсестра
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(өзинше)
Жазсын мейли, қолын иркип ҳәлегим,
Ҳақыйқаттыц қырдан жүрер кемеси.
Канша қыйналсам да, шексем де азап,
Көтеремен ҳақыйқатлық байрағын.
Шынлықтыц қоллары гей ўакта узак,
Көп ўақта табасац мәкан жайларын.
Курамалы китап кеўил дегеиин,
Не бир жумбағы бар шешиўи кыйын.
Булар түсинбей тур ойымды менин,
Кеўилди кеўилге қосыўыц қыйын.
Ацғарыў да қыйын кямниц кимлигин,
Ким биледи, кимниц кандай ойы бар?!
Сонша инта менен айтқан шынлығым
Буларға жаманлық болып туйылар.
Бир-бирин тусинбей кисилер еле,
Канша алжасыққа жол қойып атыр.
Менин ҳаклығымды түсииер еле,
Ҳәзирше әйтеўир қол қойып атыр.
Бас врач, профессор ҳәм биринши врач актке кол қояды.

Бас

врач

(Биринши медсестраға)
Сен жуўап бересец зацныц алдында,
Енди қолға түсгиц шағаўық шаян!
Биринши

медсестра

Ким жуўап береди кимниц алдында,
Бул мәселе ҳәзир болады аян.
(қыялға берилип)
Кандай қыянет бул! Жақсыныц жанын
Зая еттициз ғой нәкәс жаманға.
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—

Соны бнлип мениц төзСейди жаным,
Бул аўыр саўда ғой билген адамға.
Жаксы адам еди, журеги таза,
Ҳақыйқатлық ушын гүресер еди.
Қыс күни түнерип турса да аза,
Оныц кеўилинде гүл өсер еди.
Биреўди муцайтып жүрген адамды,
Ийт етинен бетер жек көрер еди.
Сыйлайтуғын еди ата-анамды,
Ол бизиц үйлерге көп келер еди.
Өзи жасар еди бизиц аўылда,
Ашшыны-душшыны көрген еди ол.
Күйип қалғанымда өрттиц ўағында,
Етинен ет кесип берген еди ол.
Ҳәммеге жақсылык етип жүр еди,
Карймас еди ол ким болғаныка.
Жаксы жүрек еди оныц жүреги,
Усындай жүректин қор болғаны ма?!
Профессор
„Мынаў жақсы адам, мынаў жаман“ деп
Жазып қойылмаған пешанасына.
Бас врач
Зыян ойламаймыз, бул исиц әнтек,
Бизлер адамзаттыц ҳеш баласына.
Биринши

врач

Медицина ушын ҳәмме бир, билсец,
Жоқары адамгершилик бар бунда.
Биринши

медсестра

Медкцина емес, егер түсинсен,
Жуўап бериў керек ҳүждан алдында.
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Ба с вра ч
Биз жуўап беремиз, нийегимиз ҳак,
Тецдей хызмет етип жүрмиз бәршеге.
Профессор
Биз жуўап беремиз, ҳүжданымыз пәк.
Биринши

медсестра

Жуўап бериқ онда мына нәрсеге.
Пауза

Пайда болар ҳәзир баска мәнзере,
Көриниз қәнекей көзиниз бенен.
Мын рет еситип жүргеннен гөре,
Абзалырақ болар бир рет көрген.
Сахна

айланып

кетеди.

ТӨРТИНШИ САХНА
Далацлык. К.ос терек. Аспанда бултлардын уйлығысып жылжып жүргенп көринепи. Қос теректин касынан Жақсы адам әтип
баратырғапда сахнаға Нәкәс адам жуўырып кирип келеди.

Нәкәс

адам

Тоқта! Тоқта, деймен Жацабай, тоқта!
Жа қсы адам

(арпгына қайрилып қарап)
Бунша не аяғыцды өгиз басқандай
Мен сендей ақмақты беремен сотқа,
Енди ирке алмайсац мени ҳеш қандай!

(жүре баслайды)
Нәкәс

адам
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(алдына дизерлеп турып)
Достым, жалынаман, жалбарынаман:
Соцғы рет мениц гүнамды кеш сен?
(Аяқларын суйип)
Мен жуўадай солып, болмайын тамам.
Жақсы

адам

(жеркениш. пенен)
Сен қанша бай болсац соншелли пәссец!
Тур қәне, орныцнан!
(Ол тикейеди)
Адамсац сен де
Адам болып сөйлес сен мениц менен.
Қалай сен өзицди санайсан кемге,
Ақыры, дәрежец емес ғой төмен.
Нәкәс

адам

Парахор де, пәс де, нәкәс де мени,
Мени сотка берме, тек өтинишим,
Гөрқаў де, жермен де, топас де мени,
Жоқ ғой мениц сеннен көп өтинишим.
Аяғыца қояйын мен басымды,
Достым, қәлесециз, қулыц болайын.
Табайын сен ушын түрли ҳасылды,
Курортқа барсацыз пулыц болайын.
(Қалтасынан бир пачка ақша шығарып)
Мә, мынаны ал.
Жақсы

адам

(Өзинше ойланып)
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Алсам калай болар?
Алып қалаларда сайран етсем ҳәс...
Пауз а

Алтын перяштени жолдан шығарар,
Қайтайын райдан, ол ойым болмас.

(оған)
Мәкеме баслығы бола тура сен,
Қыянет еткенсец халықтын мүлкине.
Я«, буған шыдап туралмаспан мен,
Алдатып қоймаймыз сендей түлкиге!
Нәкәс

адам

Түлки де, қаскыр да, маймыл да мейли,
Ҳақын бар әззезүл, шайтан десен де,
Бирақ, тюрьма болып кетпесин кейнн.
Жақсы

адам

Тюрьма ем болады сендей кеселге,
Мына қолыцдағы ҳарам ақшалар,
Халыктыц ҳадал пулы ҳәм де көз жасы,
Қам гербиштен салынды ғой бақшалар.
Нәкәс

адам

(ақшасын көрсетип)
Ал, мыналар?
Жаксы

адам

Тас гербиштин акшасы,
~
Сап болған адамсыз, енди гөнердин,
Ҳүжданын пәк емес, шириген ләтте.
Ҳақын жеп халықтыц, нәрестелердиц,
Ҳүкиметги алдап жүрипсец ҳәтте.
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Нәкәс

адам

Ләтте де, ыбырсық, мусор де мейлн,
Сот алдында мени бир бенде етпе.
Күшигиц болайын, „күшим* де мейли,
Бирақ, журт алдында шерменде етпе.
Жақсы

адам

Қашшан-ақ шерменде болған адзмсан,
Көринип тур бизге ишек-қарынын.
Нәкәс

адам

Кешир мени, сен берекет табарсач.
(ақшасын усьшып)
Ец болмаса ал мынаныц ярымын.
Жақсы

адам

Көрсетпе көзиме акшаларынды,
.
Кайтадан қалтана, кәне, салып кой!
Пул ушын сатпайман намыс-арымды,
Мен нәмәрт емеспен, мени танып қой!
Нәкәс адам коллары

қалтырап, акшаларын кисесине саладьк

Нәкәс

адам

(өзинше ойланып)
Сөйлесем, бетине қаратпай атыр,
Расын айтканда, бул өжет адам.
Үйректей суў шашып, жолатпай атыр,
Қайтадан жалынып көрейин буған.
(Аяғына бойын таслан жалынады)
Достым, ая мени, бала-шағам бар,
Бирге өскен едик муцайтпа мени.
Шағым жазсадағы баска адамлар,
Достым, жалынаман, сен айтпа мени.
107'

www.ziyouz.com kutubxonasi

Жакс ы

адам

Менич аяғыма жығылма нәкәс,
Жолымнан қайтпайман, болма аўара,
Тийгизбе қолынды, қолларын патас,
Оныц менен алып жүрсен сен пара!
Нәкәс адам

(өзинше)
Қанша жалындым, ҳеш пайда бермес,
Айгысып көрейин мен буныч менен.
Баўыры тас екен, ҳасла еримес,
Қәне, бунда қандай дәлил бар екен?
Ҳәр сөзи жаныма батып баратыр,
Қайдан биле берер булардын бәрин?
Ацлыған душпаным, токтап тура тур,
Бир шертип көрейин кеўилиннин тарын.
(./Кақсы адамға)
Парахорлығымды, жерменлигимди,
Қөрген адам бар ма, айт соны маған.
Сен соны дәлиллеп бересеч енди,
Болмаса жаманлық етемен саған,
Мен сенин өзиннен алдым ба пара?
Жақсы

адам

Қалай сен аласан берген болмасам?
Нәкәс

адам

Басқадан алдым ба? Көрдин бе сирә!
Былшыльщды тоқтат, көрген болмасан!
Ж а қс ы а д а м
Көрген адамлар бар. Бергенлер де бар.
Әбден гүжирейип кетипти енсен.
Й08
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Нәкәс

адам

Бәри жалған, жала, барлығы бийкар!'
Жақсы

адам

Бериўге кеплерди мәжбүрлегенсеп,
Алғансац параны тәўир жумыс деп,
Алғансац атақ я лаўазым ушын.
Сен ойламағансац буны қылмыс деп,
Минекей, әбпгер болып турысыц.
Нәкәс
Куры былшылды қой!
Жақсы

адам
Дәлилин бар ма?!;
адам

Дәлилим бар.
Нэкәс

адам

Айт, қәнекей!
Жақсы

адам

Ц]апшыма!
(Қолтығынан қағазларды шығарып)
Ал, не дейсен онда бул қағазларға?
Нокәс

адам

Абайлы бол, кейини питпес жаксыға,
Белли енди қандай адам екенин,
Мени акмақ дейсеп, өзицсен ақмақ!
Өзин муғаллимсен, прокурормедиц—
Үстимнеп буншама материал топлап?!
Ж а қ с ы адам
Сен билмейсец жәмийетлик күшлерди,
Жэмикеттен гөре саған пул жуўық.
10Э
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Көре тура бул жарамас ислерди
Жүре берейин бе көзимди жумып?!
Ол ушын прэкурор болыўым шәрт пе?
Муғаллиммен —жәмийеттиц көзимен.
Биз дәкки беремнз сендей нәмәргке!
Нәкәс

адам

Абайлы бол, ўақ, деп жүрме изинен.
Жақсы

адам

Ўаҳ дейгуғын ўағыц келип тур сенин
Саған ендй тюрьма ашады қушақ.
(Кетиўге қайыяласады, Иэкәс адам алдынан кескеслеп шығып, қолын услайды)
Ўазынды қой, жибер қолымды меннц!
Көзиме көринбе, жолымды босат!
(Қолын қағып жаберип журе баслайды. Нэкәс адаи
оныц артынан барып, оны бир аўыр зат пенен урады. Жақсы адам жығылады. Нэкэс адам оныц қалтасына қолын суғып, қағазларды алып өзинац кисесине салып қояды).
Нәкәс

адам

Сонша жылағанда көнбедиц сорлы,
Мине ецди қула дүзде жатысыц.
Шырадай сөнди ме көзлериц нурлы?!
(Қалтасыныц тусын көрсетип)
Қанша мен урындым мына хат ушын!
Бул хагларды енди жағаман отқа.
Соныц менен бул ис тамам болады.
(оған қарап)
Бар енди о дүньчдағы сотка,
Үйицде қайғылы намац болады.
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--------

Бережак пулым да калтамда қалды,
Тек саған жыназа буйырғап екен.
Бнр арзагөй бул дүньядан жоғалды,
Барып турған бнр қасымкер жан екән.

■

(Корқып, дөгерегине алақлап қарап)
Енди ол өледя каны уйысып,
Дөгеректе жан жок, менин бир өзим,
Енди мен кетейин әсген жылысып,
Биреў-мире>' көрип қалып жүрмесин.
Сахна бир заман бос турааы. Әлленемирден кеикн биэ зрач
пенен бир меп.сестра (Профессор менен 1-медсестра) кобдьштарын
көтерип кирип келеди. Жақсы адамнын журегин, пульсларын
тексере баслайды. Мурнына дәри ийискетеди, укол салады ҳом
т. б. медициналык жәрдемлер ислейди.

Врач
Төбесиие аўыр зат
Калдырып кетипти
Өлип қалады екен
Хабар бермегенде

пенен урып,
тас баўыр адам.
динкеси қурып,
баска бир адам.

Кәнекей ол адам колға түскенде,
Пирин арқасына тацар-ем онын.
Тоқтап тур еле сен жаўыз шерменде,
Түбинде қолыма түсерсеқ мениқ!
Перде
БЕСИНШИ САХНА
Үшин ши с а х в а д а ғ ы к ө р и я и с қ а й т а л а н а д ы

Бирйнши

медсестра

(Профессорға)
Қолынызға түсти сол жаўыз мине,
Айтқан сөзиқизди еске түсирин.
Пирин арқасына тақғанық қәне?
Ким кимнен сорайды енди кеширим?
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Ядынызда бар ма, усы ўақыя,
Болып өткен еди көп жыл илгери.
Касынызда мен де бар едим сонда,
Июнь ба, июль ма, жаздыц күнлери...
Пауз а

Оннан бери он жыл өтти арадап,
Әстен түсиренин мен есицизге.
Камалып та келди ол пәкәс адам,
Кенин екеўи де тап болды снзге.
Сиз оны жаўыз деп әбден жек көрип,
Ядымда, гижинип қатты сәктициз.
Бирақта...
П ау з а

Жақсыныц жүрегин берип,
Бул сапары оған хызмет еттициз.
Профессор
Енди мен түсиндим, жүдә кеш бирақ,
Ол дүзде жатқанда барған мен едим.
Не қылып қойдым мен? Исим латырат!
Душпаныца бердим оныц жүрегин.
Не қылып койдым мен?! Уаҳ-ўаҳ! Қум гелле!
Шебине шертилип кетти ғой намам.
Ғапылда қалдым ғой, егер билгенде
Салмас едим оныц жүрегин оған.
Бунындай боларын кимлер билипти,
Өкинишим өргер болды ишимди.
Нәкәс, бир пул қылды арзыў-үмитти.
Муцлы қылды мениц уллы исимди.
Билмей бәлентликтиц ашлық боларын,
Оған бийкар өрмелейди екенб113.
Уллылык ишинде пәслик боларын
Бизлер гейде серлемейди екенбиз.
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(Баринши медсестраға)
Кешир карындасым, дегбирден састым,
Енди бул кәтелик кайтып болмағай.
Мен уллы гүзарда жүрип адастым,
Өмир деген де бул сыцсыған тоғай.
Мен жақсы адамға кылаплык етнп,
Өзимнин жолыма дузак курыппан.
Гүзарым соқпакқа айланып кетип,
Мине, басқа жераен шығып турыппан.
Биринши

медсестра

Сон бнлип тмрыпсыз, әўел бнлмедиц,
Жаксылык, жамаилық болармыш егиз,
Мен сизди ҳәзир-ак кеширер едим,
Жүрегин ийесине қайгып берсециз.
Профессор
( 1о йланип )
Қалай болар екен енди бул жағы?
Бас врач
(өкинишяи)
Болар ис болды ғой, қой сеч қарындас.
(.Профессорға)

Орнынан қозғама жүректи тағы,
Аспан жерге түспес, жер де ойылмас.
Б ириншн медсестра
Докторларға болар қалай ислесе...
Аспаи жерге түсип, жер ойылмайды.
Бирак журек өз орнына түспесе
Арды қыйнайды.
8 -7 2
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Профессор
Ҳүжданды қыйнайды.
Б ас вра ч

(ҳайран болып)

■

Сонша мийнетимиз шыға ма пушқа?
Биз қалай шешемиз бул мэселени?
Профессор

(ойлы пишинде)
Ислегеним саўаппа, я қылмыс па?
Аҳ, усы мәселе қыйнап тур мени.
Қылмыс дейин десем, ийгнликли ис,
Саўап дейин десем еткеним қылап!
Б ас вр а ч
Ол калай, ол қалай болады қылмыс?!
Ийгйликли ис ғой, ойланын бирақ.
Соншама жан қыйнап исленген ислер,
Сонша мацлай терлер күйип кете ме?!
Биринши

медсестра

Жақсыға қылаплық етилсе егер,
Айтық, абрайды бийиклете ме?
Б ас вра ч

(Биришии медсестраға)
Кейинге шегиниў үлкен масқара,
Уллы истен кемшиликти излеме!
Марҳумнын жүреги соқса басқада,
Абырай емес пёХәммемизге де?
Қарындасым, өткен иске салаўат,
Қалай егкен менен, болар ис болды.
Бәримизге тағылмасын жаман ат,
Абрайды қолдап бермейик енди.
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Бул даўды ҳәзирден туўарып бпрге,
Татыў ислесейик, ҳеш ким күлмесин.
Бул сырды тисицнен шығарып жүрме,
Ҳәттеки ец жақын достыц билмесин.
Бизлер бақырысып сырды алдырсзқ,
Маскарамыз шығар, қалай оцамыз?
Егер усы турысында қалдырсақ,
Абырай, дацқ ийеси бизлер боламыз.
Биринши

медсестра

Ҳақыйқатлық деген, данқтан да уллы.
Профессор

(Бас ерачқа)
Бул ҳадал сөз. Ҳақыйқаттыц усағын
Сақлаў керек сирә гирбиц түсирмей.
Оты жанып гүрлеп турған ошағын
Сақлаўымыз керек қозын өширмей.
Шынлык деген саўлатлы шын, әлбетте,
Ҳәмме де жетиўге инкар етеди.
Шынлықтын алдында адамзат ҳәтте
Уллы нслерди де бийкар етеди.
Бүгин көзим жетти бир ҳақЬ1йкатка,
Минген бийигимнен түсемен енди.
Абырай, данк, жаксы нәрсе, биракта.
Солардыц бәринен кешемен енди.
Саза

(Жоқарыдан гүциренип)
Бәрекелла, бар екенсец дүньяда,
Өмирице, кеўилице нур жаўсын!
Илвйым, мәртебец болсын зыяда,
Сендей адам менен әлем нурлансын!
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Бас врач
Бул кимнин даўысы қүдиретли, ҳөктем,
Гүлдирмама киби гүркиреп кетти.
Биринши

медсестра

Ол даўыс шықты ғой аспаннан, көктен,
Ҳәттеки дийўаллар дирилдеп кетти.
(Қапы қағылады)
Бас врач
Кнм екен бул? Кимсеқ ишкериге кир,
Нзкзс адам ҳүреаленип, ҳаўлығьм кнрип келеди,

Мен ким екен десем, Әбенов, сен бе?
Нәкәс

адам

Бираз ўақтан берли мазам қашып жүр,
Еки күннен берли уйқы жоқ менде.
Профессор
Неге, неге сенин түрин ҳүрейли?
Қорқыныш сезнлер еки көзиннен?
Нәкәс

адам

Еки күннен берлн жинли сүрейли.
Бир қара көлецке қалмас изнмнек.
Уйлығысып турар қара булт болып,
Жүрегимнин соғысын ол тыцлайды,
Түнлерде кәтимниц тусына келип,
«Жүрегимди қайтып бер“ деп қыйнайды.
Қорқыныш қоршап тур мени бүгин дым,
Жақсы ғой маған бүйтип жасамаған.
Ол қуўды, мен қашып бунда тығылдым,
Ҳәзир келип қалды ол босағаға.
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Биринши

медсестра

Биреўдиц жүрегин қайтып бер онда.
Нәкәс адам
Ийеси өлген ғой, беремен не деп?
Сен өйтип бийҳая, бийәдеп болма!
(Әрўақ пайда болады )
Әр ўақ
Өлген адамға да жүреги керек,
Кайтып бер сен мениц жүрекгенемди.
Журттық сеннен көрген жәбири кэпдур,
(Профессорға)
Жүрексиз қалдырдыц мениц денемди,
Тап алған жерице қой оны, доктор!
Жүрегимди салсац космоновтқа,
Яки бир әжайып шайырға берсец,
Разы болар ем барлық ўақытта.
Доктор, сен қалайша алжасып жүрсец?
Жүрегимди бир нәкәска бергенше,
Тилким-тилким етип тасламайсац ба?1
А\ен қайтып айланып тағы келгенше
Сал опы мүтәж ҳәм жақсы инсанға.
Саз а
Жақсыны ҳүрметлен тири гезинде,
Жақсы сөзлерге ҳәм гүлге бөлецлер!
Жүрегине тиймец, турсын өзинде,
Ҳәтте өлгенде де жәбирлемецлер!
Болса да қолыцда әжайып ҳөнер,
Жүрегин нәкәсқа берип қор етпе!
Рухын тирилгпек болсацыз егер,
Естелик орнагыц жақсы жүрекке!
П Е Р Д Е.
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