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КДРАКАЛПАК ТӘРИЙПЙ
Әмиў—А р а л —Кызылқумнық аясы,
Ҳақ әйлеген ж ери Карақалпақтық.
Ш өлден чашар болса ығбал саясы ,
Катпар-қатпар шери Қарақалпактын.
Кылышы-туўры сез, қэлканы—хаклык
Көқли ш егарасы з, ойламас сақлй к ,
Нсабы—шотында ж оқ яақма-нақлык
Шатасқан пайты көп Қарақалпактық.
Кызғыштай қорылар Ж ер ҳәм Аспаны,
Кеқли дәрья ннбн алтын ж асқалы .
Тән алмайды яратканнан басқаны,
Ғайбар минези бар Қарақалпақтық.
К у с канаты талған шексиз ш ели бар.
Көзлердей жасаўрап баққан көли бар,
Ыгысқак койдап да ж у ў ас ели бар,
Ғәрнп-қәсери көп Карақалпақтық.
Көшип^қонып жасап өткен—Тураны ,
Тилде—Каракалпяк болыў ураны ,
Ийшаны колында Ҳақтық кураны ,
Калкы динине берк Карақалпактын;
Ж йпке дизе бермей ёкпе-гийнейй,
Бирлессе қудирет күшДур бийлсрй,
СуйеНгени—умит, Әрман—уйлерй,
М әсләҳәти узақ Қаракалпактшь
МьрТке кап колласар қостар йунйсий,
Мингизер атынық зәқгнсин басып,
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Халык ушын буўынар белнн кынасып,
Кяйтпас қайсарлары Қарақалпақтық.
Арман тур десен де келер ғаррылық,
Журтында тек журер байлык, жарлылык,
Бәршесинсн үстик намыс-арлылық,
Канжары қыл жалар Қаракалпактыц.
Касарыскан жеринен кан алмаса,
Жаўыныц басыяа саўда салмаса,
Карекенлик көшкисинде калмаса,
Көцли ксншимейди Қаракалпақтыц.
Сол жыллы лебизге кетеди ийип,
Сәл наҳақлық көрсе кетеди күйип,
Шадлығы шашылып, муц-дәртин түйип,
Телегя бос турмас Карақалпактыц.
Улы насаз шықса мүмкин бе бүркеў,
Қызы ойсыз болса бетине ширкеў,
Халқында ҳеш мийри канбас шөлиркеў,
Ығбал суўсыны кем Карақалпақтын.
Дурыслықтан өзгеге дизе бүкпеген,
Таў-тас ж оҳ мацлайы барып дүкпеген,
Дортин-куўянышыи артқан ж үк пенеи.
Көши роўана Қаракалпактыц.
Шскпени жетпесс жетпес дизиие,
Ҳешкимди тик бақтырмайды жүзине,
Сөз ерер, шөп ермес бирақ изине,
Кеқнли бийғубар Қарақалпақтыц.
Ийлеўи қанган ж ер, дузы татлы жер,
Аўзы дуўалы ж ер , қэлем«-хатлы жер,
Гүллер төсслген ж ер, тикен-шатлы жер,
Кекиреги бостан Қарақалпактын.
Журисн-турысы саўлат-салтанат,
Тили бүлбилгөя, көцИллери хат,
Назын мәрт көтерер, көтере алмас ат,
Кыз ҳәм келинлери Карақалпақтыц.
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Жипекгейин ж ука жүзинде зия,
Сыиык минез келер, бақпайди қыя,
Көзинде-сөзинде болар мэргия,
Кызлары кәлем қас Каракалпактын,
Нәзэкат бағыида—нәзик, ийбели
Кызыллы-жаеыллы липас кийгеии,
Ашык-машуғыиық жанып-күйгени,
Сыр болы п сақланар Қарақалпактыц.
Сулыўлар елииде порийлер мисли,
Гүлзархан, Ғумш агүл, Айбазар нсми,
Ж үз мын гөззаллықтыи қаймагы—ҳүсни,
Мәҳийтабанлары Карэқалпақтын.
Кумлар-суўсап бакқаи алтын зерендей,
Шайпалса, төгнлсе дэртим терецлер, .
Қоллаўшы Кырк шилтен гайып еренлер,
Ж орчса жылаўынла Каракалпақтыц.
Алымыныц шырлар қәлеми-хаты,
Шайырыиын сөзден ж оқ басқа заты,
Мыц-мыц тэрнйп, толгаўлардыц елаты,
Ж ери көэге сүрме Карақалпактыл.
Моншақ киби дизип сөзлердиц дүрин,
А қ қағазға сырқып көзиниц нурын,
Жырлап өтер сли-халқынын жырын,
Халилгзнбаны дер Карақалпақтыц!
8-апрель, 1993-зкыл.

Я С С А Ў И Й Д И Н Е Г Е Ғ А М Г Ү Н Ө Т Т И Д Е С Е М ? ...
{Хохеа Ахмст Яссаўий жолыка)

Ө зи қәлеп жердиц астын мәкан тутып,
К ^ўлиндеҲақ, бармаклары тэспи сытып,
Халық аҳ шексе, ол кара кайғы жутып,
Өлмей турып өмир жолы питти десем!
Нәкаслыкты көрмейин д е , күймейин деп,
Намәртлерге алтын басын иймейнн.дец.
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Кеткен ексн нәпси тонын киймейин деп,
Ялған болар, әрманына жетги дссем!
Пайгамбарлык салтанаты-сәни менен,
Көкнректс шайыршылык кәни менен,
Көзн тнри, геўдесинде жаны менен,
Н едур, өзин дәрт оғына чутты десем!
Аяк алып жургизбейди урлық-ғарлық,
Ул-кыз бенен коса туўар мунлык-зарлык,
Бул дүньялық ислерден ўаз кешип барлық,
Тек те, басыи шайкай-шайқай кетти десем!
Ж ок-жуканьщ жалтаклығын көрмеў ушын,
Кэнәәтсиз нәпсиге жол бермеў ушын,
Өзгелер деп өзин-өзи тергеў уи 1ын,
Ҳақ пәрманыи жер астында күтти десем!
. . . Мүтәжине жеткере алмас пулын санап,
Бул жоқшылық аш ийт киби ж алак-ж улақ,
Замаи қайда бара 1ыр, зан қандай я Рәбб?
Қарапайым халықка қабақ шытты десем!
Жараспас па, татыў ерли-зайып болса,
Зүрьяд зэр үр !... Туўар .. О п е к , майып болса?
Буиыи ушын сорлыларда айып б ол са...
Ғам тыйығы жан лииасын сөтти десем!?
Н аҳаклы қ ой-сс.ш м ииди таплар екен,

Кеп-кен дүнья усындайда тап-тар екен,
Ж ер үсмш тәрк еткенмнде гәа бар ек е н ...
Яссаўийди неге ғамгүн өтти десем!?
25-сечтябрь, 1991-жыл.

ТӘБИЯТТАН ТИЛЕК
{Ямаса Наўрыз байраиына арналған қосық гүл дғстеси)

Мыи токсан төрт, Наўрыз айы,
Тилегнмиз ҳак удайы,
Ж ердиқ ҳәм көктиқ кудайы,

Нэзернқ сал елим ушын!
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Кыс қылышы тикти қәҳәр,
М уз қурсанды аўыл, шаҳәр,
Келсин, нәзәлим қыз бәҳәр,
М акул, аты-жвниқ ушын!
Ж ердин токған квксин жибит,
Бнз кө э саткан әрыан, умит,
Өнсин жаксы нийет шигит,
Кыткершилик еыи ушын!
Дараклар ыийўа салғаншз,
Ғаўаш а
ғумшалағанша.
Дақылын жыйнап алғаиша,
Қол ж аў, жамғыр-селик ушын!
Ы ғбал—М ур ап , Щадлык—Д арға,
Бой үйрет пе мунға-зарға,
Анажаным—Әмиўдәрьп,
Яр болагөр көлим ушын1
Бәҳорим, жазым ҳом гузим,
Ашық-жарқын болсын жүзин,
Тоҳшылыкка имкән дүзин,
Кырман толы өним ушын!
Туўыры сөз ашшы тийер,
Бос болсан ьөп қамшы тийер,
„Мыд косшыдан бир басшы“ дер,
Сап өмир, сап денин ушын!
Әўелинди ҳәм кейнинди,
Берсин, кен етсин пейлиқди,
Салғайсан илгир зейнинди,
Ж оқ-ж укалан мөмин ушын!
Т әш ўи ш —қайғы зарпын жутар,
Әрман—дүр моншағын сытзр,
Гүрес кылыш-қалкан турар,
Бәдбәшере өлим ушын!
Өмнрдегн алтын түйме
Кеўнли бәҳэр, ак сийне,
Ж арасады ҳусин-ийбе,
Ҳуўышлы қыз ҳәм келин ушын!
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Бак-дәўлет кос жанар болғай.
Тилиннен пал тамар болғай.
Перзентлсрии нэмар болғай,
Халкы м , талган белиц ушын!
Еллерди бнрэдар, еткен,
Жаксылыкка кардар еткен,
Каракалпакты бар еткек,
Ш ү к и р , шадлы демиц уш ы н.
Қоршаўсыз ыгбал ҳәремиц,
Калтқысыз кеўил тәрезин,
Т е к , Аллааан боп ғярезин»
Халкы м —дацқым мениц ушын!
Ўатан ж алгы з, езиц жалғыз,
Бәршени дурыс ж олаан барғыз,
Ж олы ца нур жаўсы н Н аў р ы з,—
Б у л ҳайт-тойлар сениц уш ы н !...
Март, 1Ь9$-жыл.

Ж Ү Р Е Г И И -А Ў , Н Е Б О Л Д Ы С А Ғ А Н ? .. .
Ж ү р е г и м -а ў ... не болды саған?
Г ә тоцазып, гәҳи мазлайсац.
Тар кәпестей сезилер ханан,
Т ап , жарылып кете жазлайсац.
Д үбн р салып ат киби асаў,
Кан майдаида жацлар ҳаўаэыц.
Билемен бәнт ете алмас бирак,
Хош еметлер, бәйги, лаўазым.
Аппак-аппак сезим шывдарыц,
'Гәшўишлерге ж аўлап алынды.
А ҳ . . . әрмаилым! Ш ерли муцласым,
Түсинемен, ғәрип ҳалыцды.
Зәррем қалмас, мени толғантып,
Ғейде көзсиз ойын курасақ.
Ҳакыйқатлық бэндиргисинде,
Мәрдана ғ.ә бийҳал турасац.
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Е п көрмессец: ышқы-муҳаббат,
Налышларын айтыўды ендн.
Сезимлерге тасқын кенарын,
К е м -к е м ... кем -кем қайтыўлы енди ..
Сақлығы ж о қ, ҳақлық деп, ҳақлық
Э ҳ , к ө зл ер -о й ... бизлсрди сатты.
Арашалаи алмаса пәклик,
Ж ү р е к , сен де гүнәға баттьщ!
Бек бола алмай қалар тислерим,
Бул тил деген ж үўенсиз, арсыз.
Сен талықсац, жаны-тәнимниқ— .
Күни қаран, дицке-димарсыз.
Кетер, келер әлўан пасыллар,
Әрманларға толмас қушағыц.
Бүлбиллерин бунш а күйгелек ...
Ж ү р е ги м -әй . . . э ҳ , алтын бағым!
Мына ўақыт: жаслық жағысын,
Енди бизге көрмес ылайық.
Айралықтан аўыр нәрсе жоқ,
Үн салысып, қәне, ж ы лайы қ!...
4-аюль, 1990-жыл-

МУҲАББАТ ИЙРИМИ ТАРТҚАН К Ө ЗЛ ЕРД Е.
Салтанат тахтында барар балтырлар,
Ж угынысқан көзлерди жаўлап жалтылдар,
Мойнына дар жиби түскен адамдай,
Д әр т —қыл көпиринде жаным калтылдар.
Қос *әнар“ бир-бирин жөнлеп, булқынсып,
Баратыр көйлекке сыймай жулқынсып,
Сүйинши сорайтуғын шадлы баллардай,
О ған, ой-қыялым ерер шулғынсып.
Көк көйлек—көк көл, ол— аппақ балықгай,
И зинде—ж үреги м , жаным ҳалықлар,
Куралай көз ышқы қашар жеткермей,
Әрман қусыы-шуйлигип, гә калықлар.
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Жәннет жамалындай бактым жүалерге,
Зибаным сез тапиас оған сөзлерге,
Ғарк болып кеткендей сеэДим өэнмди,—
М уҳаббат ийрими тартқан көзлерде ...
4*янёарь> 1994'ЖЫЛ,

МЕНИЦ ДӘРТЛИ ӘМИУДӘРЬЯМСАЦ!...
Заманым кслди деп ағыўда едиц,
Бахыт шыракларын жағыўда едиц,
Бизге—Ана болып бағыўда елиц,
Уллылығы менеи исми жәриясац.
Бойыцда сүрилип не бир дәўранлар,
Үстицяен өткснди ж ы ллар-кэрўанлар,
Сеннен саға алған канша әрманлар,
Бүгин мәдет излеп өзиц ҳайрансац.
Сен тосац аққалы, биз ҳэм тыныкпыз,
Кепсерши болмасац үзик*жулықпыз,
Кәйтсе до, дәртлеспиз, кеўли сынықпыз,
Көзим қарашығы Әмиўдэрьямсан1
.
Сағындым ғой мәўиж урыўларыцды,
Қәўетерли ойын курыўларыцды.
Кандай сүйсем әкем, досыў-ярымды,
Жаныма солардай жақын дәрьямсац.
Туўылган халкымныц қарар көзи един,
Б а к сы ғ а -са з , шешенлердин—сөзи едиц,
Асаўлыкта ай*жулдызды гөзедин,
Куўғанға туттырмай кашкан жейрансац.
Талай жол өзгертип кесип таўларды,
Тәўбеге келтирип мевмен жаўларды,
Басыцнан думандай кетпес даўларды,
Сейилтнп, намэртлер колын байларсан.
Барған жериц нурлы, гүллер топырак,
Кәдирицди биле*билмеспиз бирақ,
Жасағайсац қәўнп*кәтерден жырак,
Д әўи р жүги аўыр, мэгар талғансац.
10
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Баяғы ағыслы суўларын кайда?
Мойны бир гез аппак қуўларын кайда?
Бнзлерди ана боп туўганын кайда?
Меҳрнбаным, дәртлн Әмнўдәрьямсад!
Нәкасларды тартса дермен, нйрнмиц,
Тәшўишли халкыма түскей мийримик,
С өзи , көзи, өзи ләби шийриним,
Үмитсиз теиизге илҳам арнасац? ...
.Ә м и ў'1—деген атыц көп түскек хатка,
Ҳэмме куштар болған нокталамакка,
Енди мегзсп турсац бир ж уўас атқа,
Щабыска өзиндн кашан сайларсан?
Сен болмасац бүлбил болмас бағларда,
К у с туўе толы журт калар дағларда,
Ж ү р , кайтайык, сол илҳамлы шағларға,
Ж ургыц мснек бкрге жаснап-жайнарсац!...
Август, 1У88-жыл.

БАХЫТ МАҒАН ДЫМ ЖАҚЫН КЕЛДИ...
Бахыт маган дым жакын келди,
М ен ап-акык көрдкм көзлернн.
Нәзик гене еди ол сондай,
Ж ан алып, жан берер сөзлери.
(Кандай екен түр-түси, ҳүсии,
Кандай болып келер екен деп
Кеше-күндиз күттим мен, күтткм
О л ҳаққында көп ойландым, көп.)
Тап, ап-анык көрдим бахытты,
Ләби, кирпиклерине шекем.
Қыялымда жүрген бир кызға,
О л оғыры уксайды екен.
О л да мсни таргты өзине»
Аппак канат-қоллары менен.
Көкирегиме бас қойды әсте,
Бнр денеге айландық кем-кем.
11
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Керсегпеди бзска дүньян ы,
Шадлык такып койды көзимди.
Жеткеииме, мея анык оғая
Исендирген гезде өзимди,—
Ол негедур... билмеймен еле,
Бир аҳ! шегип кегги д« Калды.
Шыкиадым ба кеўлинен, қәйдем
Өзине куп көрмсген яқлы,
Мен бахыттын гүлше колларын,
Пешаиама басканман бир гез.
Кызғынлығы, дирили онык,
Токирарданар бойымда т е з-тез...
Мсн ап-аиык көрдим бзхытты,
Көзи-кирниклерине шекем.
Жүрегимде жүрген бир кызға,
О л оғыры уксайды екен!
Қ Ы Д Ы Р Н И Я З Ҳ А Ж Ы БАЯ ЗЫ
Әўел-да тилиидс Алланыц аты,
Кеўлине битилген илаҳий хаты,
Тлиҳа Бар еткенге шын муҳаббаты,
Ай»сак Қыдырнияз максым баязыв.
Ҳақтык дсми дарып, ығбал жазылып,
Акыл кәни бидим менен қазылып,
Рәўа болыпты оған ҳаж ылык,
Айтсак Кыдырнияз имам баязын.
Ж ан —ғәзийнеханасы пазыйлет толы,
Халыкка игақсилык боп тутаскак жолы,
Мукәддес Кәабаға жетипти колы,
Айтсак Қыдырнияз ҳажы баязын.
Аллатаала кеўилине нур қуйған,
Кекирегнке—аспан, ж ер , сыр, жыр сыйған,
Илим-билим бостаиынан дүр жыйған,
Айтсақ Кудырнийз ахун <5аязын.
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Озбырға-ыэбырға жаны кас киси,
Ж ас болса да дуйым журтқа бас кнси,
Ж уреги көзинен өтер тәсписи,
Айтсақ Кыдырнияз ҳақтын баязын.
Мәртлик тоныи кашшаи пишип қойыпты,
Әдалат ашығын қушьш, тойыпты,
Китапларды суўдай ишип койыпты,
Айтсақ Кыдырнияз устаз баязын.
Бенде жокдур Яратқанға бенде емес,
Бериўден жязбаса пәк нур кенде емес,
Биз деп сөзлер, сиз деп сөзлер, сен демес,
Айтсақ Кыдырнияз шайх баязын.
Тиллерде сөйленген шежире, дәстан,
Булбилдк сайраўға үйреткен бостан,
Кеўил дүньясына жайғаскан аспан,
Айтсақ Қыдырнияз ҳажы баязын!
М ай,

О Н С Е Г И З Ж А С ...
Ж улдыз гөзлер, минер пырақ,
Кыял ертип кетер жырак,
Ж үрегинде жанар шырақ,
Кус пэрўазлы он сегиз жас.
Күнлердик сулыў, жақсысы
Билинбес душшы - ашшысы,
Әрманлардық жол басшысы»
Ж узи г у л т у л он сегиз ж ас.
Сөзи, көзинде мәргия,
Тек бир мәўрит бағар кыя , . .
Уш ар кетер, қалар уя,
Егленбейди-аў, он Сегиз жас1
Кыз патшадур, жигит ўэзир,
Бири мәртлиқ, бириси ҳүр,
Жолларына төселмиш нур,
Сырлы*жырлы он сегиз ж ас,
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1994-ж ы а ,

Жаслық бағындағы әрмай,
Кулпы дөнип ғумша жарған,
Аҳы ў- зары сәўер ярдан,
Лебиз күткеи о н сегиз ж ас.
Баҳәр паслына усарсац,
Ҳ ү р үмитлерди қушарсаи,
Көзлердец оир-бир ушарсан,
Сағынышлы он сегиз ж ас.
Гүллер жаелас сениц менен,
Куп әжеп: өз тецик менен,
Сырлас един мениц менен,
Куралай көз он сегиз жас.
Ҳ и ж р а н ... Д и й д а р . . . Шийрин п оса,..
Ж үрек-баўыры қызыл ж оса,
Ышқы толы алтын кеса,
Гә от, гә суў он сегиз ж ас.
М уҳаббат,—дер пәк гүли бар,
Сайрагыш серхош тили бар,
Көксинде йош бүлбили бар,
Бағы-бостан он сегиз жас!
Май^ 1№3-№ ыа .

ОНЫНШЫ КЛАССТЫ ПИТИРГЕН ж ы л ы
Оныншы классты питирген жылы,
Соқғы имтиханды тапсырған күни,
Өткенде қызлардып тунғыш дүркиии*
Балалықтыц алтын жибин қырққанбыз.
Ўақыт бйзге; яенди буннан көш* деди4
„Калғйн ег.абыцды өзиц шеш* дсди,
Класс бялларыпын соцғы геШтеги,
Азырақ-азырақ шарап жутканбыз.
Сол нәўше кызЛардЫц билеги аппак,
Тутсақ, сағат баўдай қолымыз шап-шақ,
Так бир болып қалғай жандай ғоддаслап,
Соқыра пушййманлық бағын қаққанбыз»
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Ҳэр жацсак кәдемге телем төленё(3,
Өкиниш—шар тас дур жаныц егелер,
Гейбир жаналықтан абзал гөнелер,
Изге карайляп көз майын сырқкаябыз.
Жалы-жылаўында кайғы
Шоқлығын услатпас суў
Қос аяқлап сәдде берер
Пүтин китапларды сонда

ҳәм бахыт,
т у л п а р - ўацыт,
укш аты п,..
жыртқанбыз.

. . . Кзра көз, қәлсм қас әрманлардын да,
Сонғы дуркинлери келин жегкендей,
Өмир дәптеринен жулынған жыллар—
Аппақ ақ парақлар ушып кеткендей .. .
Кеўлим уясыньш үмит қуслары,
Гүз жақыя дегендей безиге берер.
Сол китаплар менен балалығым да,
Жыртылып қалғандай сезиле берер.
15-июнь, 1990-жыЛ.

ҚЫТКЕРШИЛИК ...ҚЫМБАТШЫЛЫҚ...
Бурын арба, енди дорба,
Енди сока, бурын жорға,
А к бозлақ жер денди шорға,
Дәрмансызлық, дәрмансызлық,
Д у с келгендей тап кембеге,
Сол күнлер екен жөнгене,
Уш сомнан аспас денгене,
Арзаншылық, арзаншылық,
ТоқшЫлық,—саўын суўалып,
Свз гүрзисинде у ў а л ы п ,
Ешки туўса да қуўанып,
Шүкиршилик, шүкиршйЛйк*
Айымызды алып турсан,
Ж ағага қол салып турсац,
Жайып; жанып, жайыП турсан..;
Қымбатшылық, қыыбатшылык.
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Өрмелеп саўда төбеге,
Бул жыртык-жамаў кемеде,
Ығар болсақ биз еле де,
Үмитсизлик, үмитснзлик.
Патша иси сиясатдур,
Кәтип иси—кэлем-хат дур,
Тэшўйшимиз кат-қабат дур,
Шарасызлық, шарасызлык.
Талай мәрди-майдан өткен,
Тасқын дәрья, сайлар өткен,
Пүтин елди ўайран еткен,
Иксапсызлык-инсапсызлыкХалкым, кеўлиқ әптер-тэптер,
Кимдур сен деп »токыр“ гәплер,
Төркининде ж еке гәплер,
Нэмәртшилик, нэмэртшилик.
Шын жүректен күле билмес,
Баўрын ел деп тиле билмес,
Ийбе-иззет биле бнлмес,
Уятсызлык, уятсызлық.
Ж омарт ердин қолыи байлап,
Ойды-кырды ж үрсеч жайлап,
Калсак бунда жыллап-айлап,
Ҳяйраншылык, ҳайраншылық.
Бир яйлыққа бир жан үйля,
Кете берер жүйсиз, жүйли,
Көрикбейди ушты-күйди,
Дарканшылык, дарканшылық.
Бас кийимсиз, аяқ жалан,
Ж ер тепсинип турса балац,
Ҳәр кайссына болып алан,
Ләмгершилик, ләмгершилик.
Бўрын көй затлар суў тегин,
Көллерде ғаз ҳәм к у ў тегин,
Ишлекке бүгин у ў тегин,
Жетпесинлик, жетпесинлик.
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Нырк, нырқты бил, шыксан нырктан,
Бир көресин барды журттан,
Кеўил парақларын жыртқан,
Ҳүрметсизлик, ҳүрметсизлик.
Турмыс шар айнамыз сынык,
Бурқып аққан жаплар тынық,
Мойкымызға алғаи минип,
Ҳүждансызлық, ҳүждансызлық.
Нәзер салсам: оқ ҳәм солым,
Бнр-бирине созар қолын,
Излегенлер тапқай жолын,
Тилеклеслик. тилеклеслик.
Салмақпысан темир ноқта?
Әй, бәтшағар, Тоқта, тоқта!
Биз кенликкиш халыкпыз жоққа,
Шарасызлық, шарасызлық.
Ҳешким кетпес елден ерек,
Н е тапқанды етип ғөрек,
Бөлисилер ығбал— шөрек,
Мийримлилик • мийримлилик.
Коллар бос, тек, тилде ўаздур,
Кәтқуда кем, қосшы азлур,
Халқым кайраўдағы ғаздур,
Ж игерсизлик, жигерсизлик.
Ў ә ж көпдур талас.тарыслы,
Заманымыз дағдарыслы,
Арбасы — сынық арыслы,
Қыткершилик, кыткершилик.
Дәрдесерге түскен заман,
Н е болСан да болғыл аман,
Б у л ,—жокшылық деген жаман,
Дилгиршилик, дилгиршилик!..
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ЖҮРЕКТЕН ОҚ ЖЕСҒҚ ЖОҚДУР ШЫПАСЫ
Жүректен ок жесец, жокдур шыпасы,
Жанычды сызлатар, ҳазары жаман,
Ж алған, биймәнидей тирилик мына,
Өлим-житиминен журсен де аман.
Ҳешкимди тән алғыц келмейди гейде,
Гейде шығарарсац өзинди жокка.
Сакланып журиўди ойларсап, бирақ
Д у с болыўын мумкин қанғымай оққа.
Ғапылда жанарсац. қалып ғәплетте,
Исенген Ҳақлығын сатылып кетсе.
Ж уректе тат баскан ески писенлер,
Кеўил кызғынында атылып кетсе.
Өлмей-ак, өлгеннен бетермен гейде,
Гәде, бар емеспея, я жоқ емеспен...
О к жоиған сур мерген емеспен, ж ә-ж о қ ...
Як, як! Яранларым, мен оқ емеспен!
Апрсль, Ш О- ж ы а .

ЖАН ДҮНЬЯНА ҚАШАН ЖЕТЕРМЕН ЕНДИ!..
Жолыиа паяндоз етип жанымды,
Көғерейин нар көтермес назынды,
Тиленейин жайып алақанымды,
Нәзерин түспесе нстермен енди!
Наздән белин сынып кететуғындай,
Кеўилим липасын сөтетуғындай,
Өмирим зар-гирян өтетуғындай,
Ж ан дүньяна қашан жетермен енди?
Ж аўдыр ала көзли
Бийлигикде путкил
Жипек сезимицнин
Ҳүзирицде куллық

ерке маралым,
көқил сорамым,
жазсац орамын,
етермен енди!.

Көкиреғим толы йош ҳәм шер менеп,
Ышкы деп аталмыш шукым зер менен,
18
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Каймактай ләблериқ басқан мөр менен,
Ашылып... ашылмай кетермен енди!
Мен енди сени деп әрманлы болдым, Д әрт ийеси болдым, дәўранлы болдым,
Яр бақпас... Косықтан қырманлы болдым,
Тәғдирге тән берип өтермен енди!..
Декабрь , 1У93-ЖЫЛ.

ЕЛ А Ғ А С Ы
Елим деп шадланар, Халқым деп ғамлы,
Липасы—пазыйлет, сөзи әндамлы,
Алаиан қозғалса ол салдаманлы,
Ғаўасатқа бөгет— Елдиқ Ағасы.
Арзыў-әрман журты әл-ҳзсыл гия,
Сезимлери—алтын саўытлы сыя,
Ығбал бағы тәшўиш қусына уя,
Үмит жағысыдур—Елдиц Ағасы.
Беглигин бузбайды, кеўлин шешпейди,
Байракдарлық етпей күни кешпейди,
Интизам елинен ҳәрян көшпейди,
Нурхана, Сырхана—Елдиқ Ағасы.
Яратқан—кеўлине жазып барар хат,
Зийреклик—калықнан алып шығар Ат,
Әдиўли устазы, досты—Ҳақыйқат,
Ш оқ киби, оқ киби—Елдяқ Ағасы.
Ибрат алдықғы өткен ҳаслы жақсыдар,
Рухы нда—от, ой, ақыл шапқылар.
Баҳыт—жолларын нур, орнын тахт қылар,
Емен киби беккем—Елдиқ Ағасы.
Кеўил торезнси қалтқысыз сөзлер,
Уллылық изинен барыўды ғезлер,
Лип-лип жигер, мыд-мық саўаллы көзлер,
Ырасшыл, турақшыл—Елдиц Агасы.
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Ескекши, ел-журты жүзген Кемедб.
Лебизи, тәбизи ернек-өнеге,
Инилер кетерип жүрер төбеге,
Ўатан қолында Т у ў —Елдин Ағасы.
Жемиске сырғыган Өмир дарағы,
Арғымағы көшти баслап барады,
Серхош халык сөзлери—кеўил парағы,
Тәлим, Туйғы, Тақат, Тилек—Сағасы ,
Ағаларға Аға—Елдин, Ағасы!
Январь, 1994-жыл.

КӨРГИМ КЕЛЕ БЕРЕДИ ОНЫ
Муҳаббаттыц бағына кирсем,
Сәўер ярдыц ;.;анында журсем,
Кеўилинде не барын билсем...
Көргим келе береди оны.
Егер, сондай болып қалса пайт,
Менин қандай екенимди айт!
Мөлдиреген сезимин ылайт,
О л да азмаз ойласын ыени?
Жаны таза дурыслы шайыр де,
Ҳақыйқатлық ушын сайыл де,
Н е айтсан да көнер, кайыл де,
Көрсет сөйтип сол қызга мени!
Жүрегиме өз исмин ойсын,
Жилўа-иазы кыйнасын, сойсын.
Мәйли мени сүймей-ак койсын,
Мақта бирак, сол қызға мени!?
Ашық екен, деп ж үр ме бнрақ,
Ондай дәрттен болғайман жырак,
Көкирегим кем-кем ыдырап,
Неге ойлай беремен оны?
Қызыкпаспан данкқа, атакка
Достым, мени сонда да мақта.
Ҳүзиринде жүгинип саққа,
Арзым айтсам тыцлзр ма мени?!
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БУ,

ДҮНЬЯ...

(Дисберген рановтыц 50 жыллық яд етау кешесинде оқылды).

Бзгыр Ерназзрдай саўлатлы-сынлы,
Өмнр жыршысыныц сазы бузылды.
Ә ўелҳа әйш-әширет, ақыйры мунлы,
Тегис емес, ой ҳәм дөц дур бу дунья.
Кимге қымбат, кимге бир қара пуллык,
Кимде ҳүкимдарлык, кимлерге қуллык.
Кимге бир мезгиллик, кимге ж үз жыллық,
Ҳәм узак, ҳәм кысқа жол д у р б у дүнья.
Дәртсизлер ҳәмийше кеўли ток екен,
Ҳәр бир дем санаўлы алтык сөк екен.
Әлемде әжелдей залым жоқ екен,
Ж аксыға паянсыз екен бу дүнья.
Бул бир гилем—ҳәр ким түрлише тоқыр,
Бул бир китап—ҳәр ким өзинше окыр,
Бир көзи—шам-шырак, бир көзи—соқыр,
Кимге—ш ел, кимлерә—көл д у р бу дүнья.
Өмир ойынында Ҳаклык утылмас,
Мәрт берген ықырар-лебиз жутылмас.
Инсан, инсан екен ҳеш ўақ кутылмас,
Аманат, —деген бир жүктен бу дүиья.
Вунная ж үз мын өмир, ж ү з мыч көш еткен,
Кимлер жасап өткен, кимлер бос өткен.
Досбергенди өзине шын дос еткен,
Содыра қаст-ғәрезин тиккен бу дүнья.
Отын өшсе үрлер қостарық болғай,
Зүрияд, —деген кеўил хошларын болғай.
Яранлар, дос киби досларьщ болғай,
Мийрим-мириўбетке ел дур бу дунья.
Б у емир журтында кыйлы жоллар бар,
Әрмана созылып талған коллар бар,
Сайрай алмай кеткен серхош тиллер бар,
Көз ашып-жумғанға теқ дур бу дүнья!
4'Октябрь. 1991- ж ы а .
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ДОС

БОЛЫЎ ҲӘММЕНИК КОЛЫНАН КЕЛМЕс!
Каймығыўды билмес ж?ўҳардын жүзи,
Темир тыйықлардын калтырар дизи,
Сайрам-сайрам болып қалғаидай изи,
Мәрт болыў ҳәммениц колынан келмес.
Бул ушын ен агла сезимлер керек,
Өзгеде жок такат-төзимлер керек,
Көзлерге ж ас алып езилмек керек,
Яр болыў ҳәммениц қолынан келмес.
Аўыр кешер онын жоллары ж удз,
Арзыр дейди жанды әйлеўге пидә,
Өзи колламаса бир кәдир қуда,
Д о с болыў ҳәмменин қолыиан келмес!

ТА, АДАМ—АТАДАН ХАЛКЫМНЫЦ ЖАСЫ
Әўел-ҳа көгерген жерин Хорезм,
Тек Аллатааладан екен ғарезин,
Н е урыспак-турыспакка бар един,
Даналар, батырлар балан болыпты;
Талнй қырк жигити талай мыц болган,
Әттец... мық болса да соныра жым болған,
Өмыриниц жарпы тәшўиш-ыун болған,
Шадлық—дөцбекшиген самал болыпты.
Қылышыныц кегилмеген жери жок,
Саўытынын сөгнлмеген жери ж ок,
Көкси калкан етилмеген жери жок,
Гириси ок толы кәман болыпты.
Дүнья бзсланганнан берли бар ел бул,
Ш аҳ липаслы өтмишине зар ел бул
Аўыр қайгы жүгин тарткан нар ел бул,
Жаўды жайпағандай шамақ болыпты,
Әмиў, Арал тэбияттан сый десер,
Мүшкил түскен ж ерде қандай күй десер,
А к отаўын бүгин қара үй десер,
Кеўил жургымыз кеп тадан болыпты.
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Өтмиш-кешмиш суўын етикшен кешкен,
Д а ўы л дубелейде көп жанып-өшкен,
Көп жерден дуз таткан, көп қонып-көшкен,
Тек те исми-жисми аман болыпты.
Ағалар, шынжырна-шынжыр тәрийпим,
Заманым сөйлерлер ўатак тәрийпин,
Каракалкақ—дүнья турғанша турсын,
Ығбал-бахыг нурлы сағам болыпты.
О ўел-ҳа бар еткен кәдир кудасы,
'Га, Адам—Атадан халкымнын жасы,
Ҳ а ў а -Ь н е туўған арғы анасы,
Оннан берли не-не заман болыпты.
Апрель, 1994-жыл.

АНАЖАНЫМ, ӘМЎИ—ЛРАЛЫМ!..
( Толгаў)
Тғбиятта туўылып-ержетиў ҳғм ҳартаиыў т*к '
адамл арға, дарақларға, гүл лер ге, жан лы *жэн иў арларга
ғана тийисли емес қусаған. Сонда, бул нғрсе, бул қубылыс
асқар-асқао таўларға да> бизиқдғрьямыз бенен меқизимиз*
ге де тғя болғаны ма?
Он-он бес перзентти жалғыз өзи-ақ тғрбиялап ьсирген
соқыра кекселик жеқген лнаныц еонша ул-қызлары турып
ғмеқгерсиз қалганы сыяқлы не-не ўақытлардан берли қан•
шадан-қанша ғўладларды тғрбиялап кғмалға ке лтирген
Апалымыздық балына да усындай саўдл тусип тур> Ол>
тғбият меқрине, ол инсан меҳрине зар. Ол бизлероиқ к?оирдан Анамыз, бурин жасап еткен ата-бибаларымыздық
да Анасы. Келешекте де келеси дүркин-дуркин эўлгдлардық
да Анасы болып қалмағы зэрур!?

Сескенген^ей кейнн шегннип,
Иштен күйип, кеўли егилип,
Орманлары кум боп тегилип...
Арал, неге кашып баратыр?
Айдын болған бул кумлар асты,
Талай суўлар толкындап-тасты»
Тобинттыц бар кандай касты,
Арал, кимиен қашып баратыр?
С у ў емес, цум кем-кем ж емирип...
I успниксиз, тэшўиш емирн.
23
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Жәрдем сорап, шыгып себили,
Жанған көксин ашын баратыр.
Бнди и>ге қайтар ма суўлар?
Корқынышта балықлар, қуўлар.
Ы с-ысси. еткек Әйдарҳа қумлар,
Не күнлерге шатып баратыр?
Ғазлар ушар табалмай көлди,
Көрер, көлди тықсырған шелди,
Дэртте, дағда калдырып елди,
Бизди ҳайрак етип баратыр.
.Адамлардыц кетти!..* деп пейли,
Калған шығар ямаса зейки,
Н е көргилик... не болмак кейни,
Арал, биздси кашып баратыр?!
С у ў теган, Суўдан Ьа арзан, суўдаи туўесилмес, суўдай
бийесап. Бул не гғп? Қғзир әжвптғўир болып еситилетуғын усы сезлерге бурын ким дурислы итибор бергенди дейсиз? Рашнда да бизиц нғзеринизде суўдан көп нғрсе ж оқ •
тай, суў ҳеш азайып, ҳеш-ҳеш таўсылмайтуғындай еди гой.
дмиў—Арал! Олар туўылғам. жеримиздиц қос шалигырағы. Усы үмитли мвлдиреген көзлерде енди, тғшўишли
муқ излера. Бул квзлерди қайғы перделемегей? Оны аман
сақлоп қалыў ушын не қылсац, не шара тапсақ екен? Тасқын жүрек сезимлеримиздиқ барлық сағаларын оған бурып,
барлық салаларын оған апгрып қуйдырайық! Усы көзлерди^ кирпиклерине айланайықП

— „Қақыйкатлык қайтты әзине!*

Як, ол кулак аспас сөзине.

Айланса егер, шадлы гезике
Шертер едик алғыс намасын!
«Тоғайларды алып қойды деп,
Ғам-қайғыға салып койды деп,
Жағаларым қалып қойды* деп,
Кум ишинде батып баратыр!
Дурысын жана айтып келемиз,
Не алдық?
Бәрин қайтып беремиз!
Куламаса болар өремиз,
Жылап елдич бала-шағасы!
...Б о л са да ол өлеси ғарры,
Кеўилинин кеткен қарары,
.Көш кен журтта қалса мазары ?..“
Арал, неге қашып баратыр!*
24
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Тартылғаны гәп пе, Аралдын?
Өмир заны: ел п ў, жаралыў.#.
Яқ. Тецизим!..
Кет пе, қарағым?
Дәмиқ кем-кем татып баратыр!
Вүгинга нүни суўдан қғдирли, суўдан қынбатлырақ
нэрс* жоқ. Бүгинги күни суўдық жуўапкершилигинен асқан
эйуўапкершлик жоҳ, Бугинги күнибуры я бийҳуўда сарп
тгилген суўлардық кийесине ушырап атырмыз. Тғбият
пенен, дғрья ҳғм теқиз бенен есапласыў кереклигин енди•
енди түсинап жеткендеймиз. Арал ясғдир-хсапалар шекпекте. О л мислцх бала-шағасыныц несийбесин кисғпыоға
алдыоып қойған базаршыға уқсайды. Инсабы болсақайтып
бермеспекен, мениқ ғғрип ҳалымды билмеспекен деп көзле*
ри жасаўрап, этирапына жаўтақлап қарай-қарай кетип
баратырған сыяқлы.

Нвкис, ҳәр күи кенес курады ,
М әскеў, Ташкент бас катырады,
Ойында бир саўал турады:
жАрал, неге кашып баратыр?!*
Дослар жасар бир-бирин сүйип,
Колын созар Алма-Ата, Киев
Б ак у, Минск сөйлер күйинип:
»Арал, неге кашып баратыр?*
Каспийдин дым кеткен тынышы,
Кәсте жатыр жалғыз иниси,
Аўырласып кем-кем тынысы,
Ж үзинен кур тайып баратыр!
Иеге бундай? Ол қалай гене усындай аўыр аўҳалға ги*
риптар болып қалды? Бунық айыпкерлеои бар ма? Ьуяын
ушын кимлерда гүналап9 кимлерда жазаға тартыў керек?
БилмедикХ
Аралдыц суўынық азайыўы-аоаны тоцыртқадай ашыл•
ған кимселердиқ ашқарақлығынан. дмиудғрьчмыз^ық суўларнн симирип атнрғач, аяғымыз астынан кеткен бул
оқпанлар қаяқларға барып қуйды екен? Олар , түпсиз-туқтойымсыз қулқынлар менен тутасқан. Бугин , а л
оқпанлардая кетяеч жыққынлар Сайланоы маУ Кулқынларға тарнаў қойылып, беккемленЬп меУ Бөгет Сасылмады ма? Тоқыртқадай тойымсыз кегирдеклер пателсе, ты•
ғын тығылса ғана Эмиўамиз қайтадан толыа-тасыпу Аоа*
лымыз таслап кетнен жағаларына қайтып ез қзддин
алыўы мүмкин . Болмаса, шбичттан қачшама жалыныпмсалбарынып сорансац да онық бергендей жғрдеми ж оқ.
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Теқапе пмйасли суўға қылаплық ••ткенЗи қачшя қоярмыз
е»Ои? Оннан адғанлаоымызды қашая кай*\врып дерер екенбаз? Теқаздиқ обал~саўаоы, оғин тнлейтугын қаоыз/шрымыз мойнынызда кетпесин?! Киси ҳақы оЬамасын\

„Эмиу* —аты көп түскеп хатқа,
Куштар едик ноқгаламакка,
Мегзер бүгин бир ж у ў ас А тқа,
Ким минсе де көнип баратыр'Лрналардын тосан ағысы,
Боз жерлерднн өшип нағысы,
Набыг болып көллер камысы,
Кум тенизи алып баратыр.
Гүл көгерген жерлерди не бир,
Куннен-күнге қысыўда кебир,
Миз бақпайды биреўлер темир,
А л, бнразлар жакып баратыр'
Ойлай ма тек оны балықлар?
Ж ан гүйзелтер бәрше халыклар,
Не болса да дәртке шалыққгн,
Бул дәрт кем-кем батып баратыр.
Төбелерден, сайлардан асып,
Гә кәд тиклеп, гәде қуласып,
Толкынлары шуўлап жыласып,
Әйўан-жойўан бодып баратыр!
Мәнзилине жетеалмай талған,
Үзик-жулык адасқан кәрўан,
Балықлардай кырғақта қалған, —
Кемелери өлип баратыр!
Заман шаны бунда жуўылып,
Кайғы талай кери қуўылып,
Неш ше әўлад өскен туўы лып,—
Таслап барар енди жағасын!
Диқке курып, кезлер алақлап
Барғанында мунлылар ҳақлап,
Калып еди ашлыктан сақлап,
Камыс қақыра болып панасы.
Халыклар ушын нс етти ме аз?
Берди аўқат, болды косық-саз,
Енди өзи жордемге мүтәж,
Изине көз сатып баратыр!
Перзент бэлғаннан кейин неге енди. езиз Анансанымызды ғдиўлеп-ардақла насқа\ Ақыры, ол Ана ғой\ Тебияттық
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иашли&и бэфрдй* басланғаны сы#қлы, ансанлар өмира де
^ н^пнбасАанады. У еындяй исми мчқэд&с меҳапбанлары"ызды йгебераестсй қғстерлвп, яеге улығламас екенбия?
лгА Тзыяттыц анеш Куяад. Ал, кЩбгфр менен дгрьялао
лзлияттын Щ илҳм ш н қосықагылары. Визлер де> анала*
'ымызп ағпап к*уи.1 лерьмазде Оз^р киЗи гүллер кегер'
ел11мағ*а-з*с*римпм нур бериўши, суў бярпўшп дғоь$лардай хызмет ете адсақ қвне еди?\

Арал—жерди жасартқан т *нйз ,
ӘмиЎ-Сырга—ол нәзәлим қыз.
Ғошшақ ерлер таласқан ж улды з, —
Кез алдында а?ып баратыр,
Еди олар әзелден ашық,
Муҳаббаты толкынлап-тасып,
Булар ынтык, сәўер яр қашып,
Жүрсклеркн ж ағып бәратыр.
Еки бнрдей дилбар жиги^ти,
Сол қыз бүгин зарығыо куттн,
Арыў Арал жасар үмнтли,
Әрман канат кагып барзтыр.
Тәгднр жолын түрлише салса,
Сазыи муқлы иамага шалса,
Айралиқта, ҳәр к у р гта калсз,
Кыйыса алмай бағьт барагыр!
й
дмв^диқ илхомлы а^ыслаоы жасыл тоға ларды, ж аэық далаларды, сулыУ (иыоайлы жағысларын изое қалды*
рып, $>8104 таўларды-тасларды кесип өтап бизге сондай
асығысар еди.>, Олардық асығысАыгы—Лнапық перзешпике,
пър&нтмиқ анасына, туўылған жеоиме сағынышындай,
Олардық асыгыслығы—сғўер ярдық ашыгына, жыл қусларынық жыллы даярларға асыққаяына мегзер еди.
Эмиўдғръямиздан—суў емес, зяса&ып емир, зжайып
йоцлы &ыр агар еда. Эмиўдғрьнмызда копшилик ақлап қғдцрине жете бермейтуғык *р<е толҳычлир к«да*и*
«ндега ығбаьбахтымыз гнолып-тисар $ои, Онық асоўлығы
сдачетксн тентекасиликлери дғ өзнне сокбай лсарасықлм
рда. Мгйла, онық қанФай еркелиги болса да хеш қлбиқ шыт•
пйстан қопирер едик-аў]..
Муҳаббатты, елди арлаклан,
Болыўы шарт ҳэр ж и гй т —Фарҳад!
Бар нарсенн-әм билмесек сақлап,
Тениз гнйне етип баратыр!
Дэрькар бүгин таў-тасты шаппақ.
Кайткекде де су ў көзнн таппақ!
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Барлык әрман, сезимлер аппақ, —
Аралға ерип кстип баратыр!
Кайыркомлық етер халықлар»
Басгенедди көтер жабыкпай,
Қырга шығып калған ибадықлари
Кемелерин қақсын калашын!
Әмиў, текиз суўларын ылайг,
Арал, Арал!
Қайт изице, кайт!?
Шады-қоррам қосыгыцды айт,
Ығбал-доўлет күлга карасын!
Шыпа бағыш суўға толарсақ,
Т әғдир оғы тийген жаралым!
Инсанлар бар, —сен де боларсак,
Анажаным, Ә и и ў—Арадым!..
Товарсыгак сранлера
жари ьы пкш чеч кебар
лер толассыз децбекшаўде. Л*ыслы арналар онық дэртц
дэрман болыўга киятыогандаи сешнеди. Онық бирес
ықырсып, сыбырланып пСуў, суў, суўу\\ Суў> суўў^ суўў„.
дегея ҳғлсиз даўысы талып-талып еситилсе ое журектг
жарып жаберетугындай лғрземге түсиреди%
Ағашлар , көк гиялар аспанкан нэзеран узбейди. Көшш
баратырған бултлардан жақбыр жаўдырып нетчўда жа
лы*ыП'жалбарынып соранады. Лғблеран тосып, кокирек*.
лерин ашып квкке қол созады: .Суў, суўў 1*.. —дейди%.Суў\
суўў1 Суў9
Ыер де, ‘д миў—Арал жағалаўларындағы барлық жан
лы^жансыз нэрселергғ тил пите қойса, зибан ене қойа
9Суў, суў, сссуўў\\\' деген жалыныш.гы сөзлер , олардық
көпшилигиниқ соцғы тилек, соқғы лебиз, соқғы свзлери
пупгкил дуньяны лэрземге келтарип жацғырар еди. Аўа
теқаз бийтакат* теқиг суў соранады!
»„Суў, суў1...* Суў. , суў, с уў\ Суўў-.. Әне, Аралдыц сы
бырланып, журегиниқ тупкир-тупкиринек шыққон толғаў
ын есатип атырсыз ба? Ол, бизлердек узақласқан сайын
даўысы кем-кемнен жақыннан еситилмекте, Жан дуньқ
мызда туўлағак, шуулаған сезим толқынларын пайда ет
пе*те\ Суў> суў! С у ў I., Суў, суўў\,. Суўў
Март, 1987-жыл.
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ЖҮР ЕКЕНСЕҚ СЕН ҚАНДАЙ БОЛЫП?..
Дуз-несийбек кайда шашылған,
Ж ү р екенсец сен қандай болып?..
Бир гезлери атып едиц ғой,
Өмиримде тап тақдай болып!
Кеўлим толқып еслеймсн еле,
Нурлы күлкнч, ерке назынды.
Өмирицниц дәптерлерине,
Соннан берли нелер жазылды?
Келнн болып түскен есиктен,
Толықсып бир өткен шығарсан.
Кеўлин бәҳәр, әбден ашылсып,
Гүлдей жайнап кеткен шығарсан?
Кандай болып жүр екенсен сен,
Ө з бахтыцды тапқансан, бәлким?
Ж аз күнлерим аз қалған менин,
Гүз күнлерим басланар салқын.
Сезилесен гей ўақытларда,—
Көкирегимде тап жандай болып.
Жан дуньямныц көк жийегинде,—
Булдырайсан ак тандай болып!

ЖУРНАЛИСТ
Әрман ҳәм жақсылык жағысы гезгени,
Инсан жан дүньясын жылытар көзлерн,
О қ өтпес қорғанды алады сөзлери,
Уәлийге тәқаббил көреген журналист!
Арыўда не сән бар айна ҳәм тарақсыз,
Жигитте айбат жок атсыз ҳәм жараксыз,
Сизлер халык кеўлисиз, сизлер ақ парақсыз,
Ж игерли, ерж үрек, жаўынгер журналист!
Көксинде сезимлер аталмыш бийик шық,
Уатан отаўында биризер уўыктын,
Д үньяда аз емес, тәшўйшлер, күйик-мун,
Елинин-журтынын ығбалы журналист!
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Шадлыктан, тәшўнштен өзине сыймайды,
Келешек бахты ушын жанларын қыйнайды,
М үдк-дәске топламас, жыйса сөз жыйнайды,
Жайдары, халкынын байрағы журналист!
Отсызға шоқ үрлер, ғаўғаны тынышлар,
Хат-қағазлар алған ақыллар-ҳуўышлар,
Қәлеми алдында диз шөгер кылышлар,
Жаналық жаршысы гүресшен журналист!
Тайсалмай сөз айтып, сын берер дүзимге,
Замана келбети қубылар жүзинде,
Қуўатлап-қоллаған халқы бар изинде,
Е ц әднл ҳәм дәдил мәрдана журналнст!
Апрель, 1994‘ ЖЫЛ.

МУҲАББАТ ШАМ ЖАҚТЫ ЖҮРЕГИМИЗГЕ
Биз, санаўлы демлер жасадық бирге,
Бахытлы жасадык...шадлыктан талып.
Муҳаббат шам жақты жүрегимизге,
Кеўиллерди әбден көрермиз анық.
Сенин көзлерине айланды дүнья,
Сенин менен бирге басланды өмир.
Жанларымыз бирге жасай баслады,
Лекин, тәнлеримиз болалмады бир!
Тек сезиялер менен аймалап сени,
Көкирегим маўқын басарман аз-маз.
Жасадық: жүректи, жүрекке берип,
Кеўиллер, кеўнлге етисти пәрўаз.
Сол демлер...
Жылларға бергисиз демлер,
О н түўе түсимде мын-мын лоланды.
Талай күндизлерим кеўлимнен өшип,
Сол түн, түн болса да ядымда қалды.
Соннан бери дилгир жолларымызға,
Колларын созады қолларымызға,
М егзеп, гә өшип, гә жанған жулдызға,
Бизлерди зарығып күтпек т е ,— Әрман! ^
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ТАЗА ЖЫЛ, ҲАҚ ТИЛЕК ТИЛЕП КЕЛ ЕНДИ!
Жасы үлкеи жыллардан алып пәгия,
Халық қәлеген жолдан ҳеш баспай қыя,
Мүбәрек жамалық таратып зия,
Таза жыл, ҳақ тилек тилеп кел енди!
Дәлүў*он бир айды ертип изине,
Ҳ ү т—күш -қуўат жыйыгт талған дизине,
Ҳәмалдыц— нур ойнап жарқьгн жүзинде,
Қыс тонын ийнинен шешер ел енди.
Сәўир, Ж аў за—еки сулыў нэзэлим,
Саратан, Ҳәсет—қуштар курыўта бәзим,
Сүмбиледе—кызып күнде базарьщ,
Бәҳәрия—Жазға берер кол екди.
Мийзан—Тәбиятқа, Көкке сыйынып,
Ақырап—телеклерге дән боп қуйылып,
Каўыс—қызғыш, сарғыш нурға кийинип,
Гүзде корқыгады жамғыр-сел енди.
Ж едди—бир жылдын бар тапқанын түйип,
Кәтиржәмлик пенен ишип ҳәм кийнп,
Өмир бостанында сүйилип, сүйип
Ўақыт тулпарына берер жол енди.
Колға қәлем тутқан серхош шайырлар,
Елинен шетлесе баўыры қайырлар,
Басшылар, шешенлер, мәртлер, арыўлар,
Халык пенек тәшўиш тарт,. бирге күл енди.
Кеўлин бәлент болсын, сынбасын сағын,
Төрт мәўсим—кәмалға жеткизер барын,
Он еки ай қоныўга келген қонағым,
Қутлы кәдемице питсин гүл енди.
Бурынғы кәтқуда жылларға уса,
Нәкаслық жол таслап кетпесиқ туса,
Сеннен шетлеп өгсин тәшўиш, ғам-русса,
Тек жақсы сөзлерди тилге ал енди!
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Э р ш н капылары қалмәсьщ илик,
Кеўил көзгилери болмасын сынық,
Тоқшылыққа уйытқы-аўызбиршилик,
Татыў-татлы турмыс шийрин-пал енди.
Рәц-бәрен төрт пасыл, үш ж үз алпы с к ү н ,
Бирге ат сабылтып, қолласар жүгин.
Кирисин көп болсын, аз болсын шығын,
Мәртлик кәмарыны буўсын бел енди!
Ж ыллар тарийхында қалсын тэрийшш,
Күнлерин қуўаныш пенен карылсын,
Ҳәр демин—нур шашқап алтын каўырсын.
Ҳақ нэзери түскен бол бир жыл ен ди!...
'Л‘декабрь, 1$&3-ясыл\

МЕНИҚ ҲАЯЛЫМНАН Ж АҚ СЫ ҲАЯЛ ЖОҚ...
Кәйдем, қаяқларға әкетер ағыс,
Кайсы бағлар гүл н н әйлейди бағыш?
Батып-шүмип, соқыра мен шығар жағыс»—
Мениқ ҳаялымнан жақсы ҳаял жоқ.
Кыз ҳәм жаўанларды тәрийплер жырым,
Бираз қосықларым паш етер сырым,
Ж үрегиме қуйған муҳаббат жырын,
Мениқ ҳаялымдай жаксы ҳаял жоқ.
-Жаслық гүлин қашшан терип койыпты,
Бахтын маған қосып өрип қойыпты,
Ул-қызларды туўып берип қойыпты,
Менин ҳаялымнан жақсы ҳаял жоқ.
Келин боп еикейип түскен иргени,
Меннен бетер ақсап, айтып жүргени,
Катырма Көйлеги көкирек бурмели,
Мениқ ҳаялымдай жақсы ҳаял ж оқ.
Кеўиллер—Қостарсыз табар ма қарар,
Өмир жолларында жаныцда барар,
Кап қолласыў ушын күпиме жарар,
Мениқ ҳаялымнан жақсы ҳақл ж оқ.
32

www.ziyouz.com kutubxonasi

Сулыўлар, ш айы ры н қойсы н кеш ирйп,

^Күрек-исмлерин сы зды , ©ширип.
^аскаларды.яр 11 дегсним өтирик,
дунип ҳаялымнан жақсы ҳаял жоқ!

Июнь. 1993’ Жыл.

Ҳ Ә З И Р Е Т И Д И Й Х А И ТӘ РИ Й П И
Д ийханы м , м убәрек, ш адлы қ қырманын*
Кырмапнан да бәлент арзы ў-әрм анын.

[)үпш бүлбилгөя ж үрек тарларыц,
Кеўил қусы ц уш а р гу л д е н -гу л л е р ге .

[(таҳийда нурлы иэзсрде бақкан,
Клим қоллаў тапқан әўел-ҳа Ҳактан,
Хош хабар дулдили Қарақалпақтан,
Ь‘угин шабыс әйлер елден-еллерге.
Ғорбзсизлик туўы қолга тийипти,
Манлайын күн қағып, ыгбэл сүйипти,
Тобият мириўбег нурын қуйыиты,
/Каксылық көгерер изден-излерге.
Әмиў—даққыллар ҳам баглар Парнасы,
Бар нешше саласы, қанша арнасы,
Пахта арна, Қылышбай, Қуўаныш Жармасы,
Шәменлер орнатар дузден-дузлерге.
Дийхан—тек, жериие артады умит,
Алтындай сомланган ҳор дана шигит,
Тәбият! Қаст ет пе, кеўилиц жибит,
Қүш-қуўат дярытьш белден-беллерге!
Халык тилек тилейди; жаўмай тур, Ж аўы н,
Бултларды Қызылға алып кет Даўы л,
Пахтаға лам тийсе аўырар Аўы л,
А қ иамык шыдамас селден-селлерге...
Дәслеп Тахтакөпир бәйгиден өтти,
Вллик еле тын екенин көрсетти,
Өъбехстан шлеайдениесаниқ КарйқаЛпакспиШ
Уеспублакаси пахтакешлёрй мийнет жеқисине арналг&н
кө рст и ўде оқылды. ( X , Д )
*
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Тулйар атларыпыц дүйири жеттй,
Төрткүл данғаралы тилден-тиллерге.
Буглн сөз қозғалмас—тәшўиштен, дарттен!
Тек, ерлик, жақсылык күтилер марттен,
Шығып шартханадя етилген шәрттея,
Әмиўдәрья атлар ж үзден-жүзлерге.
Үстирт, Кызылкумда төрт түлик малы,
Тоқшылық исмидур-бийдайыў-шалы,
Мол мийўады дарақ кешеги нзли,
Бағлар нәзер алар шөлден-шөллерге.
Соны токсаны ў-ж үз, алды ж үз елли,
Болыўға талабан дийханлар белли,
Мәртебе липасын кийген Хож ели,
Н ур үлесип турар көзден-көзлерге.
ХалыҚтын жасаўраған көзиадей Мойнақ,
Арал дийдарына болар ма тоймақ?
Ш зберлер колында ийне ҳәм оймак,
Ж ам аў-ж асқаў излер көлден-көллерге...
Сакый топырақ ийип, бериўин-берген,
Зер тергенлер шадлык шашбаўын өргеи,
Әл*Беруний өткен теберик жерден,
Алтын дияр мийрас ерден-ерлерге.
Тарылмағай Ж ер , Күн, Дәрьяньщ пейлн,
Оларсыз—дүньяныц йе балар*кейни?
Бозатаўч. Қараөзек, Шымбай, Кегейли*
М ар майДан қуўырлар демнен-демлерге.
Узақ ат Сабылтып, уЗак шаўыпты,
Қанлыкөл келешек гилтин таўыпты,
Кала халкы далаларға аўыпты,
Кемелери жүзип өрден-өрлерге.
Ж ү з асырым деген емесдур оцай,
Т ек , асырым емес, байлық-аў нобай,
Ат басын жаздарып келер Ш оманай,
Бас байрақ тийнсер кемнен-кемлерге»
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булкыр Коцырат1,

Клйын ж и ге р кернеп
Ү я д а ’1 мийиетинеи керерлор ирәт,
‘й ө г и с — д әстур ханға етеди м ирәт,
М эрт дийхан мәрҳамат, тө р д е н -тө р л е р ге !
>Куа ал п и с хож алы қ, О н бес райок,
Үлсс косқанлы ғы н айты ў сирә ж ө н .
Ү01 ж у з он т өр? ы ы ц н ы п к ү н к ө к с и н суйген,
Әлҳәббиз!.. ТэсийнлерК . Б и зд е н — снзлерге!
Ҳәзирети д ийханды ж ы рлап кәлемим,
Сайран-сәйир етер косы к әлемин,
Кырманлар к у п алып пахта сэлем и н;—
Байрамлап ж еткейсиз гү з д е н -гу з л е р ге !
Ч-поябрь, И/93'ЖЫЛ.

ӘРМАН—ҒУМШАЛАҒАН ПАСЫЛДА
( 3 ..... га)

Гул ашып жяйвапсам жаслық бағында,
Жаныпсац айралык—костар дағында,
Ойне, тап уўылжып пискен шағында,
Шэменнц тәрк әйяеп ушқан бүлбилиЦ,
Ө зинди айнаға салып қарағыл,Т ү й и л ге н ш аш ынды ж азып, тарағы л.
Ө м ириқ алдында еле карағы м,
О н гү л и ц н е н үзилген те к.б и р гү л и к .

Күн батпас, күн батса атпас тацларып,
Сарсылсац сыркырар пүткил жан-тэниц,
Тасқа салып сындыр кайгы канжарын,
Кой аш, кеўилицнйц әрман түцлигин.
Сезим кусларьщ ды алДыр ма д әртке,
Г ү л ки б и ж үзи н д и сал ма намәртке,
М е н тилеклес болып ж асаўы м ш әрттей,
Бахтыц кол усынар саған бир күни.
Э р м а н — ғум ш ал аған гү л л е ў ПаСлыцДа,
Өз ҳәрем нқ, өз баРыца кас КылМа,
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Курғамағы кбрек көзДе жасгьщ Да,
Тәгдирге мой берсен етер билдигин.
Әй, сен кумыры кус жойыткан жубайын,
Шадлығыц жолында сары уўайым,
Кеўлич дағын—-қалай, қәйтип жуўайын?.,
Мәйли, қәттий нәзер, саған кимлигим!..
Көзн жаўганлаған уркек кийигим,
Әрман таўы болсын шыққан бийигиқ,
Садық ийеси бол Өмир үйинин,
Ғумшалап, дүр шашсын ыгбальщ гүли!?
Июль, /98Ў-Х^

СЕН ҲАК.ҚЫНДА ЖАЗЫЛМАҒАН ҚОСЫҚ]
Көкирегимнин аспан төринде,
Пайда болды бир жарык жулдыз.
О л сен—кези күлимлеген қыз,
О л өзице айтылмағзн косык.
Ж үрегимде от болып жанар,
М үмкин, бәрҳә муз болып калар,
Ж ан дүиьямды ләрземге салар,
Сен ҳаққында жазылмаған косық.
Саған сөзим калай ж етеди,
Бул сөз мени қыйнап өтеди,
Өзии киби көп зар етеди,
Әрманыма айланған қосық.
ЖақСы болса еди өзицдей,
Шийрин болса еди СөзиндеЙ,
Жайнап турса еди көзиндей...
Сен ҳақкында айтылмаған косық,
Қыялымда булақтай ағып,
Көкирегиме бир-түйМе тағып, Баратырған тек кыя бағып,
Сынғырлаған сен гөззал қосық.
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^ппак кағазларға толса еди,
Хнўар шашларыцдай болса еди,
Мендей аш ығын боп калса еди,
Сен ҳақкы ида ж азылм аған коеық!
М арт , 1987-ж ы а .

дўЫЛҒА КАЙТЫЎҒА БАЯҒЫ ҚЫЗ ЖОК...
Дўылға қайты ўға баяғы қыз ж о к,
Он төрт күнл и к А й ж о қ , ж а р ы қ ж улды з ж о к ...
Кәдирин билдим бе. ығбал-бахы т^ы н,
Енди, ол кыз т у ў е бир салым дуз ж о к .
Калермен, балалық етпейди қабыл,
Хош көрер ме.және ылайтсак жабын?
Квмилипти ўақьгт шацына қаш ш зн,
бизди есиркемес каксам да дабыл.
Ж аслы кка кайты ўға жоллар ж еткизбес,'
Т эғд и р не айта да еки еткизбес,
Л р ж а ғ ы — налышлы бүлбиллср гузи,
Кнрген есиклерим нзге еткизбес.
Ийссиз ж ургы м дай кви и л и -күй нм ,
Онда ж о қ ата-анам, туўы л ға н үйим ...
(')\ш р ерис ж ибим тартылған б ун н а н ,
Пирақ, көи ж еринен түйи лген түй и н .

Жаз паслы жырақлар—гүллер сайланбас...
Кеўлимде ышқыдан дэсте байланбас.
М уҳаббат туўралы жазарман сийрек,
Кызларды мактаўға тилим айлаибас.
Лосларға айтыўға таўсылды сөзим...
Өзимниқ ишимде адастым өзим.
Тилим басқа сөйлер, кеўилим басқа,

Мен сабырыў-такатка қапланған гөзим.
Аўылға кайгыўға баяғы кыз жок,
Ол қыз түўе бизге бир салым дуз ж о к ...
Сорағлап жар салдым өткен күнлергс,—
Журегимнен баска ҳеш жерде из ж ок 1..
1 2 -феераяь, 1992-жыл.
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СОНҒЫ КОНЫРАЎ
Бугин кеўиллерде бир қыйлы ҳәўи р,
Көзине жас алар балалық дәўир,
Дүньяда ие аўыр-айралык аўыр,
Әлўидағ а 1 гыўда содғы кокыраў.
Сагыныш гиясы ныш урар енди,
Өкиниш, жүрекке муш урар енди,
Бул уя кусларын ушырар енди,
Хошласыў косыгы соиғы коныраў.
Бир-бирин қыялмай көзлер жаўдырар,
Көкирек ацқылдан, оазлер саүды рар,
Л\ек1еп- 6 осап калардай боп ҳаўлығар,
Мисли, дабыл қағар сонғы қоцы раў.
Он жылтык пзрталар—а л т н туғырым,
Кәднринди биле-билдик пе бурын,
Кеўлимнэге куйып кетермиз жырыц,
Ушыға қыйкымлы соцғы коцыраў.
Ж үреклер айналып серхош бүлбилге,
Бүгин ҳәмме норсе дөнгендей гүлге,
Ҳәтте тас еденлер кнргендей тилге,
Күлднрер, бүлдирер сонғы коцыраў.
Ш акасч сан әлўан, бир ж ерде түби,
Бир бағдын гулимнз, бир саздыц жиби,
Әдиўли устазлар ҳаўазы киби,
Кәдирдан, теберик, сонғы қоцыраў.
Билим зәмзэмине толыдур кесем ,
Артық болмас знбан бериўшим десем,
Ҳақ нэзерин салған мешит-медресем,
Тилек тилеп қалар соцғы қоцыраў.
Кәсийетли босаға, сокпаслар, жоллар,
Д ем еп, бағдар берген меҳирбан қоллар,
Бүгин майысыўда нарт шыбык таллар,
Тербеп, тебиренткен сонғы қоныраў.
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ЖзнлаО бер, жанғырып,. жаркыншакланып,
У р йи сал, әўладлар шықсыи сапланып,
БәрҲ 3 кәлбш ш зде каяар сакланып,
^яди хош аллияр соцғы коцыраў!..
СУЎГ

А Б А Р Ғ А Н кыз

>Ксм бойыида катара таллар,
Ж с л п н п ойнар ерке саиаллар,
Ж ей ра н ж у р и с пенеи ж а н а н л а р ,—
Кара да т у р ө тк е н гезлери.
С арҳаўы зға кели п ийилнп,
С у ў аларсац кө зи н сүзилип,
Ж асқа излеп келген сен к н й и к,
Ж а ўганл асы п т у р ға н көзлери.

Ш екеринде суўьгц глайпалмас,
Қәдем баскаиларыи байқалмас,
Кесип түсер нәзерин алмас,
Гыжлап турғаи шоқгай л зб л ер и ц .
Көкиреклер куш ақ жайысып,
Сезнмлерге калар байысып,
Қыпша белин кем-кем майысып,
Талып-талып келер колларыц.
Булкил кағар аппак тамагып,
Келе берер саған қарағым.
Ҳәр басылған сайын аяғын,
Сүйип-сүйип калар жолларыц.
Гүл-гүл дөннп барар жүзлерин,
Қыйын болды нәзер үзбегим,
Ж үрегимде қалған излерин...
Сенн ойлап атар тан.зарым}
Октябрь, 1986-ж ы а .

.39

www.ziyouz.com kutubxonasi

СҮРЕН
’Пиз бэрине шыдаЛ беремнз,
Шыдам болмас иорселерге д е !..
Лнснп турған егшшмизди,
'Падалилар жайиап кетсе Де5
Көкнректе-шядлык, бир жағы
Қатпар-кагпар жас тамышысы.
Қайгы жаўлап шадлығымызды,
Шынқыргса /а дзрт камышысы.
Жығылсак та кайтадан турып,
Басымызды кем-кем тукырыи,
Биз, борине шыдай беремиз!
Ө тс алмаймыз сөзлен арыға,
.Ө м и р көши дсймнз, дүзелер*.
Нәкаслыктыи-қуршапкы аттай,
Жал-куйрығы кашак ғүзелер?
Көп сүрнигип кетилгея туяк,
Талай талып, жацылган жакпыз.
Шыпта үстииде дүиьяға келген,
Кәнәәтшил қарақалпақпыз.
Көп нарседе бармаймыз терен,
Кезлср .к ө р м е с ” , кулақлар .геред *
Биз бәрине шыдан беремнз!
Ө з ҳалымыз взимиз бснен,
.И й т ғзйзайды таяғымызды*.
Лығл ' бузык иамэҳрсм биреў,
Лзғырса да ҳнялымызды.
Умы«тық па, арды-намысты
Барымызды злгапдай сытыи.
Каяктағы саяк-сандырак,
Көшемизли ж үрер .шанғытып*.
Гей-гейде тап емирден тойып...
Тисимиздн-тисимизге қойып,
Биз, бзрибир шыдай беремиз.
«Уўланбағак калиапгы ҳеш ким,
Д у з ншинде болыПпыз қакпаш.
Ҳалымыз дым аянышлымыш...*
Буидай гәп-сөз бизлерге жакпас.
Дузлы шалгыт, көшпели қумлар,
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Халыкка Гәшўнцг урығын сепкен.
Ушыл жүрип өлер шымшыклар,
Ал, бпз бираз шьшыкқан, беккем!
„Сорамаймыз ҳешкимнсн акыл,
Бизге усылай жасакан м ак ул ...*
Биз бәрнне .ш ыдан* беремиз!
Ары.мыэды ярлар баскалар,
Бизин ушын жаға жыртысып.
Кеўил деген торсык калтаыыз,
Кәпелимде калар тыртысып.
Ж ан ашырлык жаксы пазыйлет,
Тернсине алар езлер көп.
Өзгелерди қаралаў ансат,
Туўры с& здси, хы йсы к сеэлер кеп.
Өзимизше, ҳәмме де .ҳакчыз*
Көн жағдайда оннан жыракпыз,
Бнз бәрине шыдай беремиз!
Әйтеўир бир жандалбас болы и,
Қашын жүрер қуты-анымыз.
Д х - е берсек ҳ,>ммесин жипке,
Уўайымнан атпас танымыз.
Ғыйбат сөзлер ийттей ырылдап,
Ж ан 'алқымға алып капса да,
Ахмаклыктын топыр балтасы,
Ж ел к см и зд е ш ингнрик ш апса да,
Илажсызлык-кийилген ^иокта*.
Ж анбак туўе айланып ш окка...
Ж ак, үн-түнсиз шыдай беремиз.
Кеўнллерде-не кыйлы қаллар,
И ш ке бүкпей айтыўмыз керек!
Ҳақыйкаттан жүз үгнргенлер,
Туўры жолға кайтыўмыз керек!
Бозламас..н журек генениз,
Катыў керек, жылзмэў керек.
Баскалардын таўларын ансап,
Ө з бийигиинен куламаў керск!
Халкына тил тийгизсе би реў...
Тап, кудайдан тапса да тир.-ў!
Мүмкин емес, шыдамаў керек!
19-феераль. 19Ь9-жыл.
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С О Л Я Р А А Й Т Қ А Й С Ы З !..
Ярға сағынышлы жүрек сәлемнм,
Ойланып-толғанып жазар қәлемнм.
Муҳаббат азабын неге кәледим,
Я ышкы тәннри ҳүкнм етти ме?
Б ул ,—сөзден буўылған бир гул дәстесн,
Сарғыш бояў басым әрман кестеси,
Болғай ол да мендей сәўги қәстеси,
Кеўли, ышқы-умит гүлин екти ме?
Сол қыздыц жүреги бизди таныр ма,
Көп егелген жанын және жаныр ма,
Бурынғы жаныўлар снрә жаныў ма,
Ол да мени-дийил кайғы шекти ме?Күйголек кәзлери баккан сүзиле,
Кеўлимиик тарлары үзиле-үзиле...
Қыялым делбедей ерип изине,
Бул жолдан қайтпакқа шамам жетти ме?
Таяўсыз көп ықтым ығбал салында,
Мзйли, жанайын деп урдым жалынғэ.
„Н еге түсе берер қусым қалынға“ ,
Изинс карайлап қыймай кетти де?
Бугин, жаслық бағым сәл сарғыш дөнди,
Кекирегнмди таскын сезимлер көмди,
Онын дәрти менен жасайман енди...
*Ж үреги қәлбине сыймай кетги де!“
И ю ль, 1089-жыл.

СӘЛ ГЕНЕЖ АСЫ РАК БОЛАР МА ЕДИМ?!
Өзимди қараўыл койып жолықа,
Пәрмана боп шығып оныў-солына.
К ус киби кондырсам деп-ем қолыма,
Сәл гене жасырак болар ма едим?!
С ен —К ү к ...
Айғабағар болып қарар-ем,
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Киряиклернм менен шашын тарар-ем,
Кәйткенде де хызметице жарар-ем,
Сәл гене жа<ырак болар ма едим?-'
Нетермен, тагт, болған б о л с ш шебиннен,
Поса бермесен де щийрив Ләбициен,
Калай нәзеримди үзермен сеннен?
Сәл гене жасырак болар ма едим?Г
Ж үрер жолыц, сөзиц, кеўилиқ тазә,
Жанды кыйнар‘ сенлик бйлар биймаза.
Мен саған не кылдым? Бул кандай жаза?
Сәл гене жасырак болар ма едим?!
Сезимлерим бираз езнлген шығар,
Гукәкар ким? Бори өзимвеи Шығар?
Як, барлық гәп сениц көзицнеи шыгар?
Сәл гене жасырак болар ма едим?!
Жакынлатса болар жастын арасын,
Мен де излеўдемен соныц шарасын,
Куыар көзиц суйип-күйип карасын...
Сәл гене жасырақ болар ма еднм?!
Апрель, 1Ш - ж ы а .

ЖАҚСЫЛАРДАН ШАРАПАТ БОЛДЫ1
А я , дослар жырым баслайын,
Шадлык терип, ырбал шашлайьш.
Шайырана айгьш кви айдын,
Кеўиллерге кәдем таслайын.
Бирлик—дийии жоллап хат-хабар,
Нөкисге жәм болды Пйтшалар,
Туран—деген уллы айлаўда,
Түркистанлы ерлер ат шабар.
Темир жолыц—ығбал-дәўлеғиц,
Елнм-журтым бакты әўмеш н,
Халыклар ара, кеўиллер ара,
Кулаш жаяр дослык сәўбетиц. .
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.

Келисимге койылды коллар,
Ж үз көрисер тенгелер, сомлар.
Монзяллерден баслар мәнзилге,
Әрман, үмит төселген жоллар.

Шыктьа кеўил жылкымыз таўға,
Алтын балық түскендей аўға.
Кәрўан тарткан жүйрик поездлар,
Халыкдар ушын тен*тайсыз саўға.
Туркий тиллес пайтак елимнин,
Талғаны бар талай белишш,
Ем буйырып, тилек тилесер,
Бас ушында бийтап Көлимиин*Зер босаға жоллар ашылсын,
СақыЙ кеўил, коллар ашылсын,
Алыс-берис дәрьяларыныч,
Сағалары молдан ашылсцн!

Шегараляр алып тәмбинв,
Басқыш қойды, сүйеп зәкгини.
Келер шапқыр яАрал‘ поезды,
Алма А т а —Нөкис мәнзили.
Коныш-койны. ол-ҳасыл затлар,'
Д орья, тоғай, таўлардан атлар.
Халыкты, халыкқа дийдарластырып,
Кеўиллердеи, кеўилге қатнар.
Бул елдс көп аласат болды,
Соцыра акыл-парасат болды.
Ҳак нәзери түсип бул жерге,
Жақсылардан шарапат болды!
24-янаарь, 1994-жыл.
А лм а А т а —Н өк и с м ғнзили бойлаи кат чайт угын * А р а л ' ж олаўш ы лао псезды ны қ биринш и келиўинбеги сал~
танатта оқы лды .

• Бвйгап кел—Арал теннзн нәзерде тугылып отыр. { X . Д .)
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ОЛ ҲАККЫ НДА

АЙТШ Ы

КӨ Й И РЕК *

О л кызды мен бнлиеймен онша,
Еситпедим ҳэтте сөзлерин.
Қол алысып көрмедик еле,
Тек таныйман кара көзлерин.
М ен ҳаққында не ойда деўге,
Анықлап бир рет те көрмеген.
„Сүйнклим* деП атайын десем,
Яр болыўға ўәде бермеген.
Ж үрген жерде оны сорағляп,
Делбе болған бийшара ж үрек.
Өтинишим, оған таныс қыз
О л ҳаққында айтшы көбирек(
Тамылжыған кырмызы нурлар,
Толықсый ма алма жүзинде?
Ой-қыялым ерип жүргенин,
Билмейтуғын шығар изинде.
Ол ҳаккында сөзлер,
Кеўлимнин,—
Ашылмаған есигин аш ар.
Оньщ менен қашан тиллесип,
Қолын услап көремен қашан?..
Көкирегиме кояйын жазып,
О л ҳаккыкда не билесеи, айт!
Усы йошлы музацыз ушын,
Ҳақысына не тилесеқ, айт!?
Калай қабыл алар екен ол,
Ж үрегимди жиберсем берип...
Муҳаббатқв исенер еди-аў,
Ондағы өз сүўретин керип!
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ЖОРА, ӨНИПгӨССИН ЕЛИ-ЖУРТЫҚЫЗ!
(Двстым Артықбайдыц 40 жыллығына
батшлад)
Кем-кем кымбатлаўда Өмир нырқыныз,
Ҳеш ўақ бузылмасын кеўил ш ы рш ы ныз,
Қ ы рқ ж ы ллы қ жоллардан келген тулпарьщ ,
Қынаптағы қылы ш ки би қырқьщыз.

Жан дүньян алтын-зер, гүмис сыртыныз,
#Қос көл“ди симирген янды уртьщыз,
Қ ы рқ ж ы л қанат какқан ығбал сунқарын,
Қ ырқ жыл қы р ғы н кө р ге н сақал-муртьщыз.
Ж алғаньщ нан басымдаў ма д у р ы с ы қ ы з ,
Ө мир гүр е сп е кд ур , қанбас қуры щ ы ны з,
Көзин майын ж ағы п дәўран жолында,

Та, тамышы қалмағанша сырқьщыз,
Алпамыстай алп тулғалы турқыныз,
Журегинде бар жигитлик қурдыныз,
Қостарық, ул-қызық көзи қункарын,—
Ж ора, өнип-өссин ели-журтықыз!
Март, 1994-жыл,

„АЛАМОЙНАҚ* ИЙТКЕ АРЫЗ
“Аламойнақ” арзымды тьщла,
Қабағьщды ал ма қарс ж аўыйГ
У сы үйдеги қум ар Көз қы зға,

Келип қалдЫм ацсарым аўыП.
Қетегиқе келмейди түскйм,
„Н еткен у р а -с а я қ “ деп ж ү р ме?

Ҳүкимдары өзинсеҚ тыстьщ,
Сыйласықлы болғайлы, үр ме!?
„Б и р көрсем ..." деп келип едйм мей,

Қуўдьщ былай-былай қарачшай.
Қүлим көз қыз түўе, ҳәтте сен,
Жүрйсимди қалдын жаратйай,

www.ziyouz.com kutubxonasi

Болмаспеди ма?пн „ын-жыибыз4
Өз үйимде тыныш жаталсам...
Бийдәўлет деп билдиқ шамасы,
Қызғанщақеан, бунша қаталсад!
‘ Аламойнақ“ арзымды тьщла,
Абайсызда алмағыл қаўып!
Усы үйдеги қумар көз қызға,
Келип турман ансарым аўып.
9-ноябрь, 1986-жыл.

ҚОЛЫҚЫЗДАН КЕЛСЕ АШЫҚ БОП ЖАСАҚ!..
Д үн ья—шадлықтан ҳәм муннан ибарат,
Ығбал тағамына қатылмышдур дәрт.
Ҳәр қандай бәледен сақлар муҳаббат,
Егер, мүмкин болса ашық боп жасан!
Бундай бийҳуўыш етер шарап жок бәлким,
Буннан сулыў айна-тарақ жоқ бәлким,
Онын азабындай азап жоқ бәлким,
Лекин, шыдап-тезип, ашық боп жасақ!
Өмир дарағьща мийўа байлатар,
Ығбал бостанында бүлбил сайратар,
Илаҳий нур дарыр, жанын жайнатар
Ҳақ болғықыз кёлсе ашық боп жасан1
Виле тура басын саўдаға салған,
Ким мәсирген, кимлер ғаўғада қалған,
Бирақ, муҳаббаттан басқасы жалған,
Мәрт болғықыз келсе ашық боп жасақ!
Дүқкилигмн дүзеп
Көп гүнаға батсан
Туқғыш муҳаббат
Қолыдыздан келсе

тегислер жйнғы,
болмаССан оцлы,
па ямаса соцғы,
аШық боп жасан!

Ышқы деп гўл емес тәйиц төсениз,
Муҳаббатқа тоЛсый кеўил кесециз,
Дүнья, ҳүр азада болеын десециз,
ДоС болҒЫцыз келее аш ы қ боп жабац!
41
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Өз қэлеўиқ менен болмайды бул иС,
Бийпайда, жүрегин соқпаеа дурыс.
Муҳаббат илаҳий уллы қубылыс,—
Қолықыздан келсе ашық боп жасац!..
2/-август> ШУ4-ЖЫЛ,

СӨЗЛЕСИЎ
( Аналарға, келиншеклерге, қызларға)

Мықнан тулпар, жүйрик жүзден,
Ерлер, тепсе темир үзген,
Мийўацыздур өнген сизден,
Бул өмирге сағасызлар.
Билген дана өз шамасын,
Пәк тутьщ жүрек ханасын,
„Қызын ал, көрип анасын“ —
Д ер , сиз үлги боласыз ба?
Қарац өткен изицизге,
Ж ол болар ол қызыцызға,
Ш иркеў түссе жүзицизге,
Төмен қарап қаласыз-дә!
Несип болсын сүйилиў-сүйиў,
Төгиле бермей ой түйиў,
•Ул-қызыцыз көрсин тыйыў,
Өмириц муц-наласыз ба?
Алдыцғы арба жүрсе қайдан,
Соцғылар да соннан айдар.
Ти л—жүректиц сөзин айтар,
Қөкирекке көз саласыз ба?
Ар-ҳүжданға болсын ацлы,
Өссин десец интизамлы,
Бала ушын қыйнац жанды*
Сиз, меҳирбан анасыз ба?
Аз халЫқпыз, көп туўылайық)
Ёл белине буўылайық*
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^адаллыққа ж уўы л а й ы к.
А ғы н суўдай ағасыз ба?
Перзент нойнында көп қарыз,
Бирақ, Ана етпес арыз,
Бәрш е инсанға бир парыз,
Адам бола аламыз ба?
Бозлар айланып кебирге,
Д әўир-бетон ҳәм тем ирге,
Кем -кетиги көп өм ирге,

Етек-жец ҳәм жағасыз ба?
Көлдиқ сәни үйрек-ғаз дур,
Қыз келинниқкөрки наздур,
Өмир—мисли ақ қагаздур,
Мәқгилик сөз жазасыз ба?
Ҳаял жаны сырлы болар,
Нешше жүз ҳәм қырлы болар,
Қарақғы гә қурлы болар,
Жанып турган шаласыз ба?
Сырлы, сыншыл көзлериқиз,
Бар-аў, гайбар гезлериқиз,
Еркеклер боп сөзлериқиз,—
«Шақымызды қагасыз-дә!“
Әмиўимиз болса тасыў,
Сүйинши сорап, шашық шашыў,
Жараспас қыз алып қашыў,
Жигитлер ес-санасыз ба?
Көрмей-билмей барған яры,
Шигин шығып, десе тары,
Тақ болып кеўил қарары,
Иштен түтеп-жанасыз-дә!
Шықсақ адамшылық издей,
Үйиқе ҳарам кирсе дүзден,
Динке-дәрман кетер дизден,
Изей жайдай тозаСыз-дә!

www.ziyouz.com kutubxonasi

Гүл бар жерден 'кетиў қыйын,
Бир қарамай өтиў қыйын,
Кеўлицизге жетиў қыйын,
Гейде, „қатты* „ш ағасы з-дә!“
Көллер камыс қопасыз ба,
Көп жигитлер опасыз ба,
Қы зларжан-аў, қапасыз ба,
Қумыры қустай бағасызлар.
Әрман жүги талай аўып,
Көзинен нур гә муц жаўып,
Түспей жүрген сазын таўып,
Ғайры нагыс намасыз ба?
Турмыстьщ көп қәтелиги,
Басылмай жаслық желиги,
Умытып жүрген әкелигин,
Жанларды ойлап азасыз ба?
Көкиректе қайғы тасын,
Еритер ме көздиц жасы,
Бийнеке ул*қыз туўылмасын,
Нәпсиге гөр қазасыз ба?
Таққан үмит тумарымыз,
Зарымыз ж оқ, бар зарымыз.
Ж үректе намыс-арымыз,
Нәкаслықтан тазасыз ба?
Сезим оты жалынласцан,
Әрманлары қалыцласқан,
Куралай көз қарындаслар,
Жигитлерди уғасыз ба?
Сизлер мисли қызыл алма,
Багыцыз бағманы бар ма?
Писип жерге түсип қалмац,
Тынған суўда ығасыз ба?
Сулыўман деп қуўанарсыз,
Д уўтар —дуўтар емес тарсыз.
Гүл бүлбилсиз, қызлар ярсыз,
Сәнициз ж оқ, инанасыз ба?
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Келдиц я кеттиц дем еген,
К ути п турм ас ўақы т д еге н,
Сетемш ил қ ус бахы т д е ге н ,—

Безигер сәл абайсызда.
Парықлап билип мыстаи, зерди
Сатып алын жақсы ерди,
Сүйиў ушын туўған жерди,
Муҳаббатты тән аласыз ба?
Жүзлерициз гүл-гүл дөнип,
Бағымызда бүлбил болып,
Өмирге көз ҳәм тил болып,
Күндей жайнап бағасызлар!
22-февраль, 1988-жыл.

МЕН СЕНИ УМЫТПАЙМАН!..
М уҳаббат—отлы майдан,
Жалында қалдым ҳайран.
Ж алт берип кеткен жейран,
Мен сени умытпайман.
Төгилме кирпиклерин,
Жанымды түртип мениц,
Қыялым—уршық мениц...
М ен сени умытпайман.
Ж үзицде қал бар еди,
Көзинде ләм бар еди,
Ләбицде пал бар еди,
Мен сени умытпайман.
Алшақлап барар ара,
Қол жетпес сәўер яра,
Ышқыцда биз бийшара,
Мен сени умытпайман.
Көксимде—өртен, бүлгин,
Ишинде бир гүл—күлдиц...
Қыпша бел, шашы сүмбил,
Мен сени умытпайман.
51
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Муҳаббат оғын атып,
Кеўлимди қан жылатып,
Кетсец де дәртке шатып,
Мен сени умытпайман!..
29-июль , 1992-жыл.

СЕН ҲӘММЕГЕ КҮЛИП ҚАРЛЙСАҚ.
Сен ҳәммеге күлип карайсац,
Ким болса да кеўилиц ашық.
Айырмассац: яжақсы-жаман“ деп,
Нәзерлерден билмессец, қаш ып...
Жатырқамай қатысасац тил,
Кимлигине турмайсац қарап.
Жүрегнцде жылытып ҳәр сөзди,—
Узатасац сезимге орап.
Кеўлиц сырын айтып қоясац,
Сен ҳәммени бирдей деп билип.
Сезбейсец бе? Бираз жигитлер,
Анталасар, қарасац күлип.
Сен , абайла?..
Қара көзлериц,
Билесец бе, ушқын шашыўын.
Тәккаббырлық, жасампазлық жоқ,
Ж оқ па, сирә аз-маз ашыўыц?
Виреўлер бар тиллери сүйри,
Сөз айтады сыртыццан сайып.
Исенбеймен, сен жаксы қызсац,
Мен билемен: жоқ сенде айып.
Сен ҳеш кимди етпедиц қапа,
Ҳешким қапа етпесин сени.
яАлдап кетсе тил жутқан б и р е ў ...“
—деген ойлар қыйнайды мени.
Мен қорқаман, саған түсинбес,
Бир ҳүждансыз шықса жолыцнан...
Ж ақ, ж ақ!..
Бизлер бирге кетемиз,
Жибермеспен енди қолыцнан!
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Ж Ү Р Е Г И М , О Т А Л Ы П Қ А Й Т С Ы Н Д Е П ...
Үйбетице бардым мен б уги н ,
Ж үр е ги м н и ц сөзин айтыўға.
Қуўаныссын деп, д и л ги р көзимиз
Ө зиқнен от алып кайты ўға.
Көзлерицнен о қы ўға келдим,

Хатларыцды маған жазбаған.
Кеўилим ниц муцлы қо сы ғы н ,—

Жеткермекши, көзлерим саған.
Ж оқсақ...
Үнсиз, күтип алысты
Сүўретлерйқ илинген төрге.
Ҳәр нәрседе тоқгар нәзерим,
Сен қураған көрпешелерде.
Айқыш-уйқыш шатысқан сезим,
Ойларымды, ойларым бөлди.
Услап-тутқан ҳәр бир затыцды,
Мениц де, дым услағым келди...
Тоқылынды бәри ядыма,
Орналасып қалды көзиме.
Өмирим бойы мен айтатуғын,
Айланады олар, сөзиме.
Димары жоқ, изге қайтыўға,
Оны таслап қайттым бир өзим,
Айланшықлап сени, үйицди,—
Қалып кетер, енди, жүрегим!..
Ж УРТЛ А РЬЩ Н АН СЕНИ Н Ж УМ АБАЙ

АҒА!

(Қлрақалпақстан халы қ жыраўы Ж ум абай аға
Базаровқа)

Қобыз зереншеси—Дәрбент торылған,
Кәмалшац силтенсе муқ-дәрт орылған,
Қарақалпақша ақыл, нақыл қарылған,
Сөзлериццен сениц Жумабай аға!
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Сүрен салса тарғылланған даўысын,
Батырларьщ найза саплар жаў ушын,
Тулпарға тәқәббил бардур шабысын,
Излерицнен сенин Жумабай аға1
Кеўил көгинизде шақмақ шағылар,
Сазьщыз көзлерден жулдыз тағынар,
Корыған намысы, сынбас сағы бар,
Мәртлериқнен сениқ Ж умабай аға!
Тап үзиле ж азлап... зордан жалғанып,
Алатуғын бүркит қустай шағланып,
Халықтыц жүрегиндей өттиц дағланып,
Дәртлериқнен сениц Жумабай аға1
Толғаўдан пешанақ жыйырла түскен,
Дүнья жазылсып, гә қуўырла түскен,
Ҳәо шығарлық сайын шыйырла түскен,
Муртларыцнан сениц Ж умабай аға!
Таўдай төбецизди қапламыш қыраў,
Бирақ, жаз жаныцыз гүл жайнап тур-аў,
Ш үкир, өзициздей бар екен жыраў,
Журтларыцнан сениц Жумабай аға!
12-май, 1994-жыл.

ШАЙЫРЛАР
Адамлар, оларды кешириқ,
Балтамтап сөзлеўге ўақты ж оқ,
Косықтан аскан—таж-тахты ж оқ,
Көбиси бийшара бахты ж оқ,
Адамлар, оларды кешириц!
Ағалар, оларды кешириц,
Жүриси-турысын сынамац.
Жанлар ғой жүреги ж ы лаған...
Ж әқ, жаман пыйғылдан дин-аман,
Ағалар, оларды кешириц!
Дослары, оларды кешириқ,
Дурыслықтан басқаға ийилмес,
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Жудырығы жаўға да түйилмес,
Сүйеди, онша көп сүйилмес,
Дослары оларды кешириц!
Арыўлар, оларды кешириқ,
Сизлерден үзе алмас көзлерин,
Жилўақыз көркейтер сөзлерин,
Билмессиз биймаза гезлерин,
Арыўлар, оларды кешириқ!
Инилер, оларды кешириқ,
Баспа гә шүйелме минези,
Төгилип-шашылған нур өзи,
Гей ўақта бир тәреп би.р өзи,
Инилер, оларды кешириқ!
Заманлар, оларды кешириқ,
Сезими қуслардай дүрлигип,
Ел-журты қыйналса сырнығып,
Өтеди тубалап, сүрнигип,
Заманлар, оларды кеширин!

. .

Көп дийдар көрисер, көп айырлар,
Қағазсыз-қәлемсиз майырлар,
Халкына жылаўдар шайырлар,—
Жалынлап жасасын, өширмеқ!..
Жаныўдан тоқтаса, кеширмеқ!?
7-июнь, 1994-жыл.

КӨЗИ, СӨЗИ, ӨЗИ СУЛЫЎ ҚАРАҒЫМ1
?К итабыма қол тақба сораған қызға жазылған қатарлар)

Көзи сулыў, өзи сулыў қарағым,
Мийўасы мол болсын Өмир дарағық,
Бахгық толып-тасып жазған сөзлерден,
Ушып-ушып қонсын кеўил парағьщ.
Ҳадаллық деп жаққыл жанықды жақсац,
Ығбал—гүлиқ болсын көксиқе тақсац,
Ш адлық—айна болсын сүзилип бақсац,
Әрмақ, Дәўран болсыч алтын тарағық!
:

Январь, 1992-жыл.
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СОЛ АК.ШАМ СЕН ЖАНЫМДА ЕДИЦ...
Жақынласып келди жулдызлар,
Ай да қарап қалды бизлерге.
Толып кетти көкирегимиз,
Мьщ-мьщ ҳаўаз, мьщ-мық излерге.
Бүлбиллердиқ сайраўы да сонда,
Маған басқашарақ сезилди.
Айтып атырғандай бүлбиллер,
Саған айтатуғын сөзимди.
Дыққат бөлип сыбырлымызға,
Тынып қалды самаллар бирақ.
Сен өзинди умыта жазладық,
Көксиме бас қойып азырақ.
Тунғыш ирет жүреклеримиз,
Бир-бирине жақынлап келди.
Жасыл майсдлықлар үстине,
Сенин әнўар шашық төселди.
Әрман моншақлары дизилип,
Кеўлимизди сондай безеди,
Ай нуршашып қосық айтқанда,—
Сол ақшам сен жанымда едиқ!

АШЫҚ АЙДЫН ПИРДЕН ПӘТИЯ АЛЫП КЕТ)
Әрман мәнзилине шықкан жолаўш ы ,
Кеўлине иләҳий бир дем салып кет.
Жылаўында болып сүйеп-қоллаўшы,
Ашық Айдын пирден пәтия алып кет!
С у ў кеспес сезимлер өзлерин кайрап*
Ж үрек бүлбилиниз қайтадан сайрап»
Шадлық қусларықыз өтсин масайрап,
Ашық Айдын пирден пәтия алып кет!1
,
Ышқыға ышқыны сапқықыз келсе,
М уҳаббат •гулпарын шапқыныз келсе,
Ашықлықта мәкан тапқықыз келсе,
Ашық Айдын пирден пәтия алып кет!
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Ҳәмледарлар ҳәр ўақ ж оқ затқа жерик,
Бул муқәддес жайдан тийсе теберик,
Саўап алып, перзент кетерсиз көрип,
Аш ы қ Айдын пирден пәтия алып кет!
О л д а,
Бәрш е
Ҳөнер
Аш ы қ

мен д е, әзиз бирәдар сен де,
халық бир Алла жаратқан бенде,
деп туўылған дилбар сазенде,
Айдын пирден пәтия алып кет!

Ж үреги көзлилер, жаны гереқлер,
Ақылы сайызлар, ойы тереқлер,
Яр болар Қырқ шилтен ғайып еренлер,
Ашық Айдын пирден пәтия алы» кет!
Ақсат саўда емес ярлар саўдасы,
Басынан сейилмес ҳижран ғаўғасы,
Дәртсиз жүреклерди дәртке шаўласып,
Ашық Айдын пирден пәтия алып кет!
Пәтия
Рухы й
Кеўил
Аш ы қ

да қонбас болмасац арлы,
дүньяқыз түскен бе жарлы,
зибанықыз үн салса зарлы,
Айдын пирден пәтия алып кет!

Атадан жалғызлар, алтаў туўғанлар,
Қәлбин жәбир-жапа сели жуўғанлар,
Ақымбет бақсынық жолын қуўғандар,
Ашық Айдын пирден пәтия алып кет!
Мөминлер, даналар, ерлердиқ ери,
Кимниқ жүрегинде бар болса шери,
Жамылып жүрсеқ де жолбарыс тери,
Ашық Айдын пирден пәтия алып кет!
Мәйли Гөруғлы бол, Рустеми Зал,
Ж үйрикке томар дер, менмеиге заўал,
Ж асаўды қәлесен мәрдана, Ҳадал,
Ашық Айдын пирден патия алып кет!..
Август, 19%4~жыл.
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К Ө К И Р Ш Л Б Р И Д М Е Н Е Н М А Қ Т А Н Ы П ...
Каракғыда шаққандай шақмақ,
Сен көзлерге у р ш д ы ц бнрден,
Ж үреклерге сондай урылдын,
Тар үзнлди көкиреклерден.
Көзлер саған ишип тоймайды,
Көзлер сени алады такып.
Сайлап басып барар един сен,
Қәдемлерик менен мақтанып.
Э ҳ , көзлерин! Сенин көзлерин...
Мақтанасан оны ойадтып.
Көзлериннин гүмис сәўлеси,
Сезимлерге кадады қ а ш п .
Сел ҳешкимди кврмей етесен,
Раҳатлк самалдай есип.
Щийрин, шийрин, шийрин қыяллар,
Өзин менен кетер илесип.
Квзлер бирден тым-тырыс қалды,
Калар онда бир отлар ж аны п...
Сен бул жерден өтип барар-ен,
Көкиреклерин, менен мақтанып’
М ҮСИНЛЕР
Кыйлы пишимдеги ылай мүсиндерге,
Жеримнздиц үсти баратыр толыгк
Бирақ, өмирдин бир соққысынгк-ак,
Олар, сьншп қалар шыл-пәрше болыи.
Олардын бойынан есер суўык леп,
Бизни дүнья уш ы н ,—
Санлардай қесир.
Зуўаласы пи снк ийлеиген бе екен?
Оған қосылса еди азы-кем меҳир.
Қам ылайдан соғылған бул мүсиншелер,
Үгигиле баслар, жамғыр, күн алып.
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О тка, инсанлыктын таза нурына,
Ш аўлап алынбаған әбден тапланып.
Ағаш тан жонылған,
Ишлери ширик,
Сырты жылтырағаи сулыў мүсинлер.
Отын боп жарымас, жыллылык бермес,
Отқа жакқанда да оларды, егер.
Ҳәрекетш ек, кеўили аш ы қ жанлардын,
Арасында жасап кала алмас узак.
Олардын дослығын, шадлығын кврии,
Ақылдан адасып кете жазлар тап.
Тырп етпес көзиниц қарашықлары,
Жыландай арбайды,
тәсил етеди.
Сезимиц уясы бузылған куетай,
Сеннен көпке дейин безип кетеди.
Жылан терисиидей бир суўы к нәрсе,
Сезесен, оларды турғандай қаплап.
Келин, Адамлзр! Қызғынымыз бенен,—
Мүсинлерди шыныктырайык,
Тапдап!..

КИМНЙҚ ИСМИ ЕКЕН ТИЛИНДЕ?
Кимнин нсми екеи тилинде,
Ж үрегинде сүўрети кимнин?
Қыялынан кешиўде нелер?
Ж ү д ә-ж ү д ә келеди билгим!
Есигинин алДына шығып,
Сийнесинде әжайып назы,
Түсим е көп енген сол жайда,
Ж айнап-жаснап ж урмскен ҳозир?
Анасы нан жаўып тандырға,
О л зуўала жайып атқанды.
Қандай ойлар, қандай ис пенен,
Баслады екен бүгинги тавды?
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Яки почта қутысын тинтип,
Хат излей ме кара көзлери.
Оған қатып қалғандай бир мун,
Бар ма оньщ ерир гезлери?
Еркелетип ғәрип анасы,
Жипек шащын өрип қойды ма?
Сол суп-сулыў көзин, жүрегин
Баскалар-әм көрип койды ма?
Кимнин исми екен тилинде,
Жүрегинде сүўрети кимнин?
Жайнап-жаснап жүрмекен ҳәзир,
Ж үд ә-ж үд ә келеди билгим!..

АЛПЫС ҮШТЕ АЛТЫН ТОЙЛАР БЕРИПСИ31
(Х алқабад еганиц белли ютқудаларыныц бири Бегимбай «1
АйымЬетовтыц пайғанЬар жасына иш ққан торқалы тойы1
қутлыцлад.)

Нөкис—Шьшбай жолы, „Ж үзимбағ* тусы,
„Тентек жаптан“ отер кен гузар усы,
Аўылым—журтымнын жыллы қуўысы,
Әўладларға сезим-ойлар берипснз!
Халқабад елаты, Анна-бексыйык,
Үлкени-кишиси тыдлаған уйып,
Пайғамбар жасында ел-журтыц жыйып,
Бүгин данғаралы тойлар бериисиз!
Усы кутлы жайда канатты қомлап,
Бәлентлеп ушкансыз Яратқан қоллап,
Алыска ат, жақынына хат жоллап,
Күни бурын сазлап жайлар берипсиз!
Дуньяда бир ноқат—Анна зўылы,
Перзентлер ырысқалы—Ж ердур саўыны,
Жыйған-гергенициз тойға саўылып,
Ҳәр қонаққа арнап қойлар берипсиз!
Палўан, шабандозын әбден күттирип,
Бәйги жарыстырып, гүрес туттырып.
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Азырақ-азырак шарап жуттырып,
Байрагына баспақ, тайлар берипсиз!
Айымбеттен калған бир бала болып,
Топ айырып шықкан бир дана болып,
Кл басшысы болып ҳәм пана болып,
Күш-ғайрат, бүгилмес бойлар берипсиз!
Турдыгүл апаныц гүлдей жаслығы,
Ығбал он кол менен салган дастыгы,
Әйне отыз бес кырқ жылдын баслыгы,
Ул ҳәм қызға бөлип пайлар берип.сиз!
Шадлық тенизи кыр дөгерек аға,
Ели-журтымызға дым керек ага,
Пайғамбар жасыныз мүбәрек ага,
Ллпыс үш те алтын тойлар берипсиз!
17-март , 1994-жыл.

БУЛ Д ҮН ЬЯ Д А М УҚ СЫ З АДАМ Ж ОҚ.
(К ези ж аслы , көкарега. шерла ж анларға)

Ел толысы шайпалса кыйын,
Ж ер даҳылы жайпалса қыйын,
Ҳақыйқатлык тайсалса қыйын,
Ҳеш дәдимал айтар шаман жоқ.
Дөнип турар қэўип-қәтери,
Н е сумлық, не бәле-мәтери,
Туўры жолдан болмас өтери,
Гәп инсанда, қыйлы заман жоқ.
Бул’ Өмирдиц бир аты—Төзим,
Мақырап с у ў иш ер сеп қоэым,
Ҳеш жаманлык көрмесин көзин,
Бул дүньяда мунсыз адам ж ок.
Кам кайнаған суўдағы ш әмбе,—
Ақ хожанық ақлыры ҳәмме,
Кулп, гилт керек еместей демде,
Уры-ғары, нәкас-надан жоқ.
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Зәҳәр катлы .әжел шербети,
Тәғдир бир күн басар мвр етап,
Ҳеш ўақ тегис болмас ж ер бети,
О дуньяда жаҳсы-жаман жоқ.
Бул шайқаслы майдан бос болмас,
Ханаластан жақын дос болмас,
Шын ашықлар ҳеш ўақ қос болмас,
О қ табылар, атар кәман жок.
Ялғаншыньщ гәрдишлери көп,
Ж убаныш ы, зар ислерн көп,
Налыш еткен дәрўишлери көп,
Бул дүньяда мунсыз адам жоқ!
8-апрелъ, 1994-жыл.

ҮНСИЗЛИК...
Өзинин соцры жақтылығын сырқып,
'Гунжырап, лып-лып етип жанар шам.
Тиллерге байланып қалған сөзлеримйз,
Арада үнсизлик етеди д аў ам ...
Кеўиллер жәзийра...
Оны ҳүўилдетип
Ессиз бир самалдар дөнбекшип еседи.
Ж үреклерде үнсизлик, көзлерде үнсизлик..,
Рәпенек сезимлер ж елбиреседи...

ӘРМАНЛЫ, ӘРМАН...
Кзйта нур Дарыўы енди гүмана,
Бул кеўилханамды ғам менен жуўдьш.
Тәрк етип төселген сезимлеримди,
К уўды а ж үреп щ н ен ...
С е в , мени куўдын!
Жылт етпес кеўлимде үмит ушқыны,
Тозғыған ойларым кетти днмардан.
Меннеи тақат кетти...
Кегги, ҳәм м еси... .
Т ек бнр ӘрАган кзл д ы ,
Әрманлы, Ә рм ан...

www.ziyouz.com kutubxonasi

ҮЗЙЛГЕН ҮМ И ?
Сен деп сонша еткен налышым,
Ж ү р е гщ е барып жетпесе,
Д елбелер-ш е күйип-жанғаным,
Э ҳ , кәйтермен...тәсир етпесе.
Көзи ашык кетеди ышкым, .
Ҳижран деген байланып оққа.
Сод өзимди сезиўден калып,
Лүткил барым шығады жоқка.
14-декабрь

/984-жыл.

Т Ә Ғ Д И Р , С О Н Д А Й Д А Н С А Қ Л А Ғ А Й !..
Ойьш а түссе арқама тартар жүрегим,
Көзим жетеди, сонынан болар налыўлар!
Жоллары оныя армаған қызлар,
Корқаман...
Биреўицизди жақсы көрип қалыўдан.
Өлимдей аўы р,—
айыплы болыў, айыпсыз
Кәрине ҳеш не келтирмес тек те арсызлар.
Коркаман о л ар ...
Қорқпайман ҳеш , ҳеш !
Коллаўш ы м,—
Ҳак нийет жанлар дүньяда сизлер барсызлар!
Ойламай-ак хойы и...
Азғыралмас ҳеш шайтанын,
Ыкырарымнан, сөзим, жолымнан таныўдан.
Аямач менй!..
Тиймекиз өйтип арыма,
Ж үрегим мениц сескеибес ҳеш ўақ жаныўдан.
Өмир алгебрасы—шешимсиз көп мәселе,
Шатасады Көбейтиў, Бөлиўлер ҳәм А л ы ўл ар...
Көрермен тәғдир не жазса,
Бирэк, сақлағай?..
П әс адамларға миннетдар болып -калыўдан!
«
31-март, 1984-ж ы а .
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Ме й и н , БЛЙРАҒЫМ*..
{Сүраивр хаққында Сүр(н)
(Қарзкалпақстанымызлыц бирдеы-бир Мзмлек<
дик Нышанлары— Констнтуциямыз, Гимнимиз^
Гербиынз ҳэн Байрағымыздын кабыл алыныўы!
дай уллы ислерде ат салыс^ан ел перзентлери!
арнайман.)
(Автор)

Әдалаттыц алтын пуўы берилген,
Озық ойльг, ҳәр сөз щебер өрилген,
Акы л ҳэм даналық елгезеринен,
Еленген дур киби менин Нызамым!
Ҳәр тал каўырсында—илаҳий нуры,
Кумай к у с~ б а хы г ҳәм еркинлик жыры,
„Карақалпаҳстан* —алтын турыры,
Жақсылыҳ нышаны менин Гербим!
Халқым квзлеринин сүртеди жасын,
Ел*ж урт тзўап етип ийеди басын,
Бинят— әрман, ж нгер, сезнмнен ҳасыл,
Қәстерли-кийели менин Байрагыи!
Ҳ әр бир ырғағында мын-мын ушқын бар,
Сөзлерине липас сезимтал нурлар,
Әўладлар тилинен твгилген жырлар,
Ўатанды улығлар менин Гимним!
К уяш —тиришилик, көгис нур—әлен,
Зер- ш уғла—дүньяға, өмирге сәлем,
Т а ў —әрман, корғаны—әзелден бар Ел,
Т а , А д ам —Атадан мениц Тарийхым!
Ш еж и р е, Даналық, Ө гм и ш , Багырлык,
Б у н а а мәртлер еткен ыынға татырлык,
Күн туўмағай кы льш -калқан, шагырлық,
Еркин қуслар ели менин Аспаным!
Д әр ья —мийрим, тениз—ашқылтым өмир,
Қ ос төбе артында мәнзиллер не б и р ...
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Байраклы *гүл шеқбер айлана-өкир,
Талаплыға берер иекнқ Заманым!
Салы масаклар ҳәм пахта ханалар,
Байлық булағыныд көзи саналар,
Суверенлигимди дунья тән алар,
Жолы айдын меинн Мәмлекетим!
1

Халқьш жан-тә\1иие гүмис мөр киби,
Ушыға кыйкымлы, алтын-зер киби,
Ҳәм нәзик, ҳәм айбындырар ш ер киби*
Сүренлер ишинде менин Сүреним!
Ҳасыл— сегиз қырлы, бир сырлы .болар,
Жергы путинленер, төгилген толар,
Тәнҳалык ж у р 1 ыиа жарасар олар,
Ўатавым, Анам, Ж ерим, тәнҳа Қуяшым!
Үшинен туўғаи А й , бир жарық Ж ул д ы з,—
Д әўри-дәўран басы деп билермиз биз,—
Ҳақ кэлеп, бак-дәўлет салғав екен ж.үз,
Моцги-бақыйлықдур менйц Жолларым!
Ҳүкимдар терт пасыл бийлик жүргизген,
Әрман үйлерине бир-бир киргизген,
Ү ш ж үз алпыс бес күи дәўрэн сургизген,
Дондан босағалы мениц Жылларым! .
Дәўирлер даўрығы, өтмиш сазасы,
Әрманлар баўлыгы, өмир тазасы,
Татыўлыктыц тацлайда татыр мазасьц
Дослык-бирздарлык мениц Тәрийпии!
Ашык ҳа_ўаз беней шарлағай елди,
Көзлеринде шақмак, кбўли жеделли,
Сүренлер ишинде даўысы белли,
Жацғырып жацлаған м«;ниц Ураным! ’
Сыйынткан пир киби көзице тийер,
Кайсарлықтын темир саўытын к.ийер,
АсКар таўдай айбат, сүдиндей с ү й е р ,.
Ж ол басшы сәркарда мениц Байр.ағым!
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Ўатанымнын йсмн-жөний танытар,
Ж игерлер қайралар, жанды жанытар,
Көз тояты тояр, мийри канысар,
Шадлықтай жарқырар меннн Нышаныы!
Толмаған жарты А й эрманра мегзер,
Б ес бес жулдыз ығбал-дәўранға мегзер,
Тойғын сары гүзге, қырманға мегзер,
К өк, жасыл—-бәҳэр, ж аз менин Тәбиятым!
Ж үреклер шыцында турар желбиреп,
Путкил ел көз болып бағар мөлдиреп,
Уллы сапарларда таяныш-тирек,
Қалыцда қалдырмас мениц Байрағым!
М уқәддес топырақ берген рецлер,
Ж ерден, Көктен усындай бес түр енген»
Ҳ әр бири дацқ, уллылықгай сүренлер,
М әдеткар, мәрдана мениц Байрағым!
ҮлкеН-кйши бәрше твцдей жүгинип,
Арзы-ҳалын айтып, тынлап, уғынып,
Ж ургынан кез алмай бағар тигилйп,
Қылды қақ айырғаи әдил Нызамым!
Еркин өмиримиздиц нәўпир Сағасы,
Ығбал дәрьямыздыц нурлы жағасы,
ЕлДиц кәтқудасы, халықтын ағасы
Мәсләҳәг-кецейши мениц Нызамым!
Ҳешкимге бас ййип» я ойлап сумлык,
Мәртебе дәмем жоқ бир қара Пуллык
Сағай қол қаўсырып әйледим қуллык,
Мәрдала ҳүким сур мениц Нызамым!
Т а, АдаМ—АтадаН халқымНыц ж асы ,
Ҳаўй—Ене туўған арғы Анасы,
Ҳақыйқаттын тәўҳар тэрези-тасы,
ҚалтқысыЗ свйлбйди мениц Нызамым!
Оцланып өмирдИк қәте-кеииси,
Нйҳақлык үсҒинеи мўдам жецисй,
Бўл Оағдыц ҳеш ада болнас жемйсй,
СарқыЛмас нўр киби мениц Нызамым!
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Тш ш ж әўҳар киби, өткир Жйна^Ы
Ж үректе акыл-ой, белде мәдары,
Ўатанымнын буўған алтын Кәмары,
Менин дин—ийманым, мениқ Нызамым!
Алыс доўирлерТе салғанында из,
Не дүркин әўладлар көриседи ж үз,
Шалғайьщнан сүйип шөгеДурман диз;
Қарақалпаҳстан— Мениц Байрағым!
Апры ь,

КЕШ КЕЛГЕН МУҲАББЛТ
Гүл паслында ушырастык,
Ышқы багында адастык,
Мени тәрк етерде жаслыҚ,
Сен неге келдин, муҳаббат?..
Бизди не қылар-ен сүйип,
Өтсин дегендурсан күйип?
Көп шығынып қашқан кийик,

Аншын дым кеп*аў, муҳаббат!
Қаяқтан саған д ус
Бир конып ушқан
Т е к , ләби шийрин
М аған кеш келген

болдым,
қ ус болдық,
түс болдын,
муҳаббат!

А й , Күн киби турдын багып,
Жанымды отына ж ағы п ...
Кетейин десем ылағып,—
Барар жерим сен, муҳаббаг!
Тартарман ышқыц зардабый,
Бунш а кеп екен қардарыц,
КеўЛимннц сезим тардарын,
Шерттиц де кеттин, муҳаббат!
ДйЙдарыцДЫ ҳәр күн Көрсем,

Ак жүзиқнен поса терсем,
Қосығыма қосып өрсем,
Гумнс күлкинди, м у ҳаб б ат.,.
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1994-ж ы А .

Саған сөзлеўге ҳақым жок,
Ж аны м-аў... менде ақыл ж оқ!
Маған өзиндей жақын ж оқ...
С ек кимсек билмем, муҳаббат?
Март болалмайман алдында,
Өтпес тыйықтай қалдьш ба?
Кәлбице тыйым салды к-дә...
Недур гүнайым, муҳаббат?!
Жалынышым бар, пәрмаи ж оқ,
Саған сөзлеўге дәрман ж ок,
Өзиқнен баска әрман жөқ,
Ҳайран-ҳәсирег, муҳаббаг!
Мен ем ес онша тезимли,
ТежеЙ алыаспан сезимди,
Бир көриў ушын көзинди,
Излеп барармаи ыуҳаббат!
Кеўлице еди-аў, исегеалсам,
Бунша нәзиксен, қаталсад.
Сени умытып кетеалсам...
Тап бахыт киби муҳаббат!
Жигитке Көз ж ас нуқсан ба?
(Тастай берк болып шыксак-дә...)
Айып екенин уқсам да,
Гейде өксиймен муҳаббат!
Бурын ҳеш кеўйл бөлмедин,
Сонша күткенде келмедин,
Еглейдин* неге еглендин?
Маған кеш келген муҳаббат!
Түнги Д!акмақтай жарқ етип,
Нурын жан-тонимнен өтип...
Барарсан еиди тәрк етип,
КеЛдиц де Кеттиц...муҳаббат1
ГәДе наМақул СөЗ айтып,
Сезййлерйцдй ыЛайтыН,
Койған жокпан ба Муцайтып,
Мени әпиў ет, М уҳаббат!...
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ЖЫЛЛАРДЫ САНАДЫМ...АСЫҒЫП САНАДЫМ.
Қашан тамамлаймыз мектепти усы,
Кутылар күн бар ма алгебрадан?
Уйықлап қалып журдим китап дастанып,
Мурным қыйыў-қыйыў болып шырадан.
Жылларды санадым... асығып санадым...
Ж еткенше асығып он сегиз жасқа,
Неге асыққанман... неге куўанды м?..
Үйленип, үйден ш ыш п кеткенде басқа...
Ыссы үлкелерге асыкқаи қустай,
Бүгин кайтсам деймен „Қыйсық терек‘ ке.
Қайтган оқыр болсам ҳәтте, есаптан
,Б е с “ ке үлгерер-ем ҳәр бир шеректе.
Кеўлим егитилип жыларман үнсиз,
Күнлерге—хошласпай кеткен, күйине.
Балалыққа—жырақ-жырақта қалған,
Үйге қайтқым келер...
'Гуўылған уйиме!
Кулындай шапкылап өткен күнлеримди,
Кулындай шапқылап излегим келер.
Шапқылагым келеди,
Шапқылатым...
Кулындай оқыранып анасун излегсн!
...Д әстүрхан отираныида үй*ишимиз жәм,
Әтөштанда ғыжлап турар еди шоқ.
Сол күнлерди қайттан көргим келеди,
Ядымнан басқа жерде жок олар, жоқ, ж о қ !..
Янеарь,

1983-жыл.

БҮЛДИРШИН!..
Жүзин он төрт күнлик ай киби жақты,
Кумар көз, кәлем қас, жупқа додақлы,
Варын шашып тойлар жүрегим аҳлы,
Ҳүсни-шырайынды көрнп Бүлдиршин!
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Ашсам дедим көнил аршақыз кулпын»
Өпсем дедим аҳ*ўаҳҳ...қайырып зулпын,
Тән деген хызметшиц, жан деген мүлким,
Жолықа садаға болсын Бүлдиршин!
Өзимди керейин жүзиқе карап,
Сүмбил шашларыца болайын тарақ,
Сөзлерин, көзлериқ тыйыксыз жарак,
Муҳаббат бендеси еттин Бүлдиршин!
Наз билен бурылар аккуў мойынын,
Б у дүнья бейиши жәннет койынық,
Тойшылары болып поса( тойынын,
Айшы*әширет, сапа сүрсек Бүлдиршин1
О т*суў шабырыскаи әжеп тәбксн м ,
Жүрегимди өрт^п, жанымды жаксын,
Бул п щ ы р көнлимди шад әйле, мәс қыл,
Бағықнық бағманы болсам, Бүлдиршин!
Ышкы гүлнк өсип, жетилмиш 'мәгар,
Жисмин ақ төсекте есилмиш мәгар,
Менин үмиг жибим кесилмипг мәгар,
А ҳ дариға, ўаҳ дариғ, ў а ҳ ҳ ... Бүлдиршин!
Яр. кеўил кусынды берман ушырғыл,
Әрман бостаныма әкеп тусиргил,
Муҳаббат шарабын бизге иширгил,
Бар я жоқ болайын, мәйли, Бүлдиршин!
Сентябръ,

1994*жыл,

Халқыиыз арасыкда: сулыў, сүйнимАа нғрселер қақ
,ү рип аўызғз сддғандаа*, и6улдари1индей ганз қыз екен*гтөр
ғзиз жигит екенл деген сыяқлы теқеўлер жүргазиледи
жгсап> көпта кърип, көп есаткенлердиц сөзлеране сү
#бүлдаршин* деген сүйкимАи ҳғм серхсни, өзи кшикене ғпсз
қус қусгйдЫ) әжгйып рғқ-бғрецликке ийе, сийрек ушыргсц
хошғтир гүл қусзйды,
Мен де, бир жас өспирм гөззгл қызды Бүлдиршинге ме
усы қосығымды о н щ су^ы^лығынг бцғыш ет т им (Х.Д .)
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ҲАЯЛЛАР
(Ш ала-ш арпы уйқасы қли қосық)

Оттан, суўдан, дүньяньщ ҳүр сезимлеринен,
Рән-бәрен нурлардан, нәзикликтен, дүрден
Әбизәмзем суўынан, бейиш топырағынан
Ҳ а ў а—Енениқ нәзеринен, ыкшы-муҳаббетинен,
Жаратылған шығарсыз Сизлер?
А н а—меҳирбан, ғамхор, әзиз, қәдирдан
Нозәлим, перийзат, дилбар» саҳибжамал
Қара көз,'қәлем қас, назлы-жилўалы
Хош ирей, сулыў, сүйикли яр, .ж ан ан ...
Ж әне айтылмаған кандай сөз қалды?
Мен де жақадан сөз қосалмасам да,
Бәрибир Сизлерди улығлап жазаман.
Еркегиқиз—патша,
Журтын умытып
Ойлап кетер кара басынын ҳәзин.
Олар жаксы керер буйрыкпазлықты,
Сонда, болық Сизлер ақыллы ўәзир.
ГТайғамбар болса да баладай жумсарсыз,
Салғыласыўда кетпес ҳешкимде ҳақық.
Сизлер менен жаўласыў жеқис әкелмес,
А ш қулақтан-тыныш кулағы мақул.
Ўәжлеснп отырмайық балтамтап айтысып,
Шеннен тыс көбирек сөйлеўиқиз де зақлы.
Мен ҳеш көпсинбеймен,
Д уры с деп таныйман,
Канша сөз етсеқ де арзыр Ҳаялды,
Тек кийим, тек гәптен тон пишнў емес,
Д үн ь я липасын да шақлап пишерсиз.
Еркеклер суўсынлап токмейил болса да,
М уҳаббат мәйинен тамсансып ишерсиз.
Онш а майда деп те болмас Сизлерди,
Анаў-мынаўға ҳеш ет қақпайсыз.
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Гейде бир төрткүл шүберек уш ы н-ақ,
Бойыцызды тамнан таслайсыз.
„М үм кин“ свзи тийисли ерксклер.уш ы н,
„Мүмкин емеси* ҳаялларға ылайық.
Бизге онша айып ем ес нәрселер,
Сизлерге карағанда саналмыш айып.
Әзелден-ақ, дуньп тилане тусип,
Кандай болсаныз—солай танылған.
Сизлер сыяқлы биз еркеклердиц д е ,—
Топырағымыз бир жерден алынған.
Жынысы басқаларға оиш а йсенбессиз,
Лекин, тонииизди коярсыз бағышлап.
Сизлер Излериниз, Ислерипиз. бенен
Ж упыкы Өмирди жасайсыз нағышлап.
.К а р а катын“ лейсиз, .а қ қатын“ дейснз,
Бир-биринди минеп ат тағасызлар.
Сулыўлык—Сизлердиц баслы темацыз,
Биз емес, өзлерин гэп табасызлар.
Кустай сергек, бэҳәрги кектей сезимтал
Билмейтуғын нэрсени билетуғын да.
Биз емес, ақыры, өзиниз емес ие
Бир-бирин.мысқыллап күлетуғын д а.
Сүйри тил келинлер тапқан сөз итимал?
0 , тоба!
.А лбаслы , мэстан кемпири* нес?!
Кеширип коярсыз ҳаял жыныслылар,
Бул сөзди тапкан да еркеклер е м е с ...
Бизлер ойланаман дегекш е, Сиздер
Барар н<еринизге барып қайтасыз.
Тез лаўлап жанасыз
тез пейилсиз ды м ,
Тез таўып аласыз ҳәм тез жойтасыз.
Сизлер’ менен бирге куўаныш ж үрер
Сизлер барған ж ер ге из салар бахыт.
Сизлер менен бирге уйыгқыр дүбелей,
Сезия дарақларын гейде қулатып.
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Жв.кык дос гакпасбыз шыннан дэслассагс,
Өмирге Дналық жаныныз аўы рар.
Сиз ҳаяллар батыл, өзин умытып
Ҳәтте, Бар етке.нге карсы д аў урар. •
Көзлернннен шашырар илҳам ушқыны,
Кеўил көгимизде ойнагып жасын.
Ж илўа-назлы ҳәр бир қәдем , ҳәр сөзивдзди
Күлкициздин әжеп зер кыйқымларын Кеўлимиздиқ сезим деген сабакларына
Моншақлардай дана-дана етнп өгкерип,
Ушығанын қыйқымындай жүрермиз терип!
1-Март. 1И89-ЖЫЛ.

СЕНИЧ ЖАЙНАП Ж ҮРГЕНИЦ ЖАКСЫ
Ж аздай жайнап келгенин жақсы ,
Ж үзин гүл-гүл дөнгени жақсы,
М е н утылып жүрейнн мәйли,
Бирақ, сенин женгении жақсы.
Параоз берип кем-кем өзине,
Ай көринии журсен көзиме,
Тил не демес, уш па сөзиме,
Ө з баҳанаы билгениц жақсы .
Сайлап басқан п а ҳ ...ҳ ә р кздемнн,
Судыўлыкта сени ш аҳ дедим,
Кеўилиқниц тиллә сәдебин,
Ж з з д ы р ы п , сон илгенин жақсы .
Кеўли бәҳәр, көзлери сүзик,
Бармағына болайын ж үзик,
Доланып, сән-салтанат д ү э и п ,
Сынғыр-сынғыр күлгенин жаксы.
Унатыў ҳәм унаў рэҳәт,
Әрман көксин сылаў рәҳәг,
М уҳаббат деп жылаў рәҳәт,
Сени ойлап бүлгеним ж ақсы !..
17-яарт, 1989-жыл
72
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АЛТЫН БОСАҒАЛЫ ЖЫЛЛАР АШЫЛСЫН}
Ҳ ақ нәзери түскен кәсийетли нгай бул,
Ен байлар иш инде-кеўили бай бул,
Ө м и р әлеминае—К у я ш б у л , Ай бул,
Ш адлық нурларынан ж үзлер ашылсын!
Турмыстыц таўсылмас ғалма-ғаллары,
М инген атларынын ж атпас жаллары,
Кегейли елинин болдық баллары,
Кеўил бағынызда гүллер ашылсын!
Өмирди—жазмыштьщ кыйып қамысы,
Бийтапшылык—деген тийсе камышы,
Д әри деп аталмыш ҳәр бир тамышы,
Тамырларда ойнап, көзлер ашылсын!
Кеўил туғырында—Әрман алғыр баз,
Елим-халқым дийип айтып өгкей ўаз,
Кегейли Ҳәкими М ақсег Байнияз,—
Алтыв босағалы жыллар ашылеын!
Бүгин уллы күни болды улыстын,
Ж аксылар изинен ерген дуры с дым,
Ағамыз Сапарбай Аннақылыштын,
У сы елге сақый қолы ашылсын!
Хзлқабад—бул журтгы н Әзиз Анасы,
Кәстелердин келип ықлар панасы,
Колдасов Мақсеттин Д әриханасы ,
Ленгасы кесилип, жолы ашылсын!
У сы бойдын пукарасы, бийлери,
Пүтин болсын кеўиллери, үйлери,
Кийгени—куўаныш, ш адлы к—түйгсни,
Ҳ әр бир перзентинин бахты ашылсын!
Б ас шыпакер Абат елдин ағасы,
Ағадан да б егер —Үмит жағасы,
Х а л қ а б а д қаласнндагы ж ақадан қзд квт ерм я Д з р и х а н а аМ^Ш
арат ыны қ ж о л аш ар салт анат ында оқы лды . ( X Д . )
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Д ен саўлыкта—нурлы ығбал сағасы,
Ғам бултынак кеўкл көги ашылсын!
Уллы Ийшанлардыц теберик ж ери,
Кол каўсырсып турар кыр*дөгереги,
Ҳ ә р перзент кеўлинде ҳадаллык мөри,
Көп таза жайлар, көп қулплар ашылсын!
Ы -декабрь, 1993-экЫЛ.

ДЫМ СУЛ Ы Ў-АЎ. СЕНИН, КҮЛГЕНИД...
Ж үзлеринде тамылжығаи нур,
Мөлдир көзлер саклайалмас сыр,
Көкирегиқде толы шығар жы р,
Ушқынлары шығар күлгенин?
Кеўил айна, сыкдырғышпедия,
Сезимлерди бүлдиргишпедин?
Бүлк-бүлк етип күлдиргишлерин,
Кандай сулы ў, сениц күлгенин!..
Тәбияттық бәҳәри*жазы,
Өмиримиздин косығы-сазы,
Геззаллардыц жилўасы-назы,
Бәринен д е сулыў күлгениц.
Ҳ ү р кызындай эй, саҳибжамал,
Кирпигин ок, касларыц кәмаи,
Еки куяш көринди маған,
Өртейтуғын шығар көзлерин?,.
Өциринде еки тумарын,
Қарай берсем кетип кум ары м ,..
Әпиў еткил бизди нигарым,
Ды м сулы ў-аў, сениц күлгеннц.
Бар әтирап нурға малыиар,
Бар кеўиллер жаўлап алынар,
Көзлер ерип жүрип жалынар,
К?ндай жа^сы сениц күлгениц.
75'
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Күн %арк етип кетти көрннип,
Ернп кетсем кардай еримик...
Косығыма қосып өрилип,
Қалса деймен. . сеш щ күлгенин,?'...
октябрь ,

ОРАЗАН БА ТЫ Р
...С в н и қ өлимақ-маған өлим. М ениқ өл и !
мим саған ж үрам , перзентим. К ам ке й и т
К ун алыў бур ы н т н бар. Кайы л болмаа
ған намерт-елин Қырады. Вкеўимиздиқ би р е ўщ
м из %ғзир бас бермесеч, көп геяле кесилип, көп'
квз ж ас т вгилеаин оеп т у р ...
ч
■ . . . —Ө л и м чм алдында соранаман. меннен соА
еки ур уў арасында шахмақ шағылмасын. Ы р з х
б о л ы қ л и р \ ..

^

Т . Кайыибергеаовтын, „Каракалпак. дастаны^
трнлогиясыньщ „Маман бий ансанасы" китабынан.
>.
Тозғып кеткен халқымды жыймак ойым бар еди,
Өшип калған отларын,
алыстырсам деп. деп едим!
Көп бүлинген Ел едик: ким влип, ким калғанын,
Таўып, бирин-бирине таныстырсам деп едим!..
Бир гездеги толы ж ур т—ақ отаўым баў-шуўлы,
Бабаларым көтерген кен кереге шанар-цу
Дәўир даўылларында көп уўығы сөтилди,
Елим деген Ерлер кайда?..
Мәкан қалса, қақырап!..
Ж ерли, суўлы
көз тартып туратуғын жеримпин,
Жасаўлары бурынғь! табьглар ма деп едим.
Жан аўыртып жүргеним,
Ат сабылтып жүргеним,—
Сол Огаўдыд кемтиги жабылар ма деп едим1
Араладым елме-ел,
кирип шықтым үйме-үй:
“ Ө з күниқе аман б о л ...“ десип мағаи ермеди.
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Ж аўда кеткен бенд&лёр,
аразласқан ағәйин,
Мен қәйтейин... Өзинен арыдағын көрмеди!
У р уў алаўызлығын тыймақ ойым бар еди,
Усы бугин, олардық мен боларман курбаны.
Әжелге бет бақтырмас батыр едим,
не пайда?
Анаў кек алғышлардыц анталасып турғаны1
Сорлы елдиц бийлери сабацызға тусицлер,
Қырып-жойып кетпексиз,
түпиринбец мушына.
Урыс туўын көтерип, курсац саўаш майданын,
Шыркырайды, айтыц ким?
Найзаныздыц ушында!..
Калсын енди әдира, мына саўыт-сайманым,
Семсерлер қан қаппасын, салыцызлар кынапқа.
Көргенлери аз емес, жаз күнн де жаз емес,
Мына Елдин ул-қызын тентене етип жылатпац?!
Бир-биреўге жаўығып, даўрығыўды қойыцлар,
Аттын басын тартыцлар,
кейницизге қайтыцлар!
Каракалпақ детен халык қурымасын деСециз,
Ж үрген жерде ҳәр ўақыт мириўбет сөз айтыцлар!
Сорлы елди тағы да
сорлатпақшы шыгарсыз?!
Ө з қолыцды өзлериц ашыў менеи шаппацыз.
Ж уда етиц геллемнен; болсын соқғы кандарлық,
Мен өлейин!..
Кеўлицнз кеншип тыныш тапсацыз!
Әмецгерсиз, кймсесаз,—халқым меииц Ырза 60Л
Журтты Сизге тапсырдым: ырза болыц Шайқымы 31
Көз жумарман, Елимнин Ел болғанын көреалмай...
Қәне, батыл қыймылдац!
Қан ацсаған қайсьгцыз?!
Намәртйцйз, мәртиқйз бәршецИз Хош калыцлар,
Ғарғые тасыИ жаўдырып, тиллейтуғын ыен бе едим!
П'
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Вар еткеннев Сизлердиц бахтықызды тилейнен^
Хош ! Х о ш !..
Әрманый д ун ья,—■
Аўзы бирликсиз Елим !..
16-март, 1981-жыл.

СЕН МАҒАН СҮЙЕМЕН ДЁП ЕДИН>»
Канаты кесилип әрманлар,
Өзлерин отларға салған яр.*.
Кеўлимде дәрт болып қалған яр,
Сен маған, суйемен деп едиқ.
Өтермен айралық дағында,
Бул күнлер айланар сағымға,
Сол ақшаы алма бағында,
Сен маған сүйемен деп еди қ.,.
Бәрҳәма күтиўде бол жаным,
Жольща уласар жолларым,
Изиқнен созылған қолларым...
Сен маған сүйемен деп едиқ?!
Мөлдиреп қуралай көэлериқ,
Посадаи туншыққан гезлериқг!,
Бунша не баўырым езгениқ,
Сен маған сүйемеи деп едиқ!
Сен мени жандырДын күн болый,
Ашылдым* төгилдим гүл болы п..,
Мен енди жасайман ким болып,—
Сен маған, сүйемен деп едиқ?!

ҚЫЗЫЛ ҚУМ
Сенде тек, сарғайған кўм вмес,
Лобин шөл кептирген гүл емес>
Самаллар тИлинде муқ еи ес,

Дәўирлер тәрийпи ҚыэыЛ қум.
Бабалар ат сүрий өткен ж ер,
Ж урт талай тәрк әйлеп кеткен ж ер.
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С о н ығбал-бахытқа жеткён ж ер,
Хош әтнр, көк әлем Кызыл қум,
Уллы кум, нурлы қум бизик қуы,
Жоллары, қоллары узын кум ,
М удам гүл жайнасын жүзич кум,
Қызыл кум, Қызыл қ ум , Кызыл қум!
Дәстицде шәҳәрлер калған ба?
Г үл ашқан бәҳәрлер қалған ба?
Ишилген зәҳәрлер жалған ба?
Өтмишин кум жутқан Кызыл кум.
Халкымныц кеўлиндей кецлнгин,
Пейлиндей—ойыц ҳәм дөцлигиц,
Бәршеге бар әжеп тецлигин,
К үн меҳри қыздырған Кызыл кум.
Ардақлы Ана кум, нурлы кум,
Ж үреги шерли қум, жырлы кум,
Сен Шопан ата, сен сырлы қум,
Кызыл қум, Кызыл қум , Қызыл Кум!
Кушағын ҳүр мокан ж ай болсын,
М удам төрт түлигиц сай болсын,
Ҳәмдамыи Кун болсын, Ай болсын,
Әўладлар косығы Қызыл кум!
Апрель, 1992^жыл,

ЯД ШЫРАҚЛАРЫ
(Класслас қы зларЫ )

Фмйр—кец адымлы, кец кулашлары
Нурлы дәргай биЗдей Дым жырақлады,
Кеўлимнен сөнбес ҳеш яд шырйкларЫ,
Н еге, бул кунлери жатласыП кеттик?
,.,К и м жарты Зағара, ким пүтин шөрек,
Балалық ырысқысын белисип жер*ек.
Е қ туцғыш сынаКлар... шеректей, шерёк
Тецнен қол усласып атласып өттйк,
7У
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Кир болса да ж е я ҳом жаг-аларымт,
Бизлерди ес көрип сағаладыныз,
Алдаркатып үлкен агаларымыз,
Гәде, еки ортада хат тасып кеттик.
...Ө м и р уўысынан дондей шашылдық,
Ҳәр жерде көгердик, гүлдек ашылдық.
Ығбал гәде бизден өзин қашырып,
Турмыс тәшўишинен датласып өттик.
Сизлерди излеўге ҳор пайт' шагландым,
Э ҳ , талай үзилдим ... талай жалғандым,
Қашшан сарғыш тартқан жаслық бағларын,
Тэрк әйлеп, аўзына шат басып кеттик.
Тутсам, ҳәр бнрине бахыт кесесин,
Ж үрек отыяызды—Әрман көсесин.
Ойларым көп гезер өтмиш көшесин,
Қыял жағыеында катнасып өттик.
Окт ябрь, 1989-жыл,

УНИВЕРСИТЕТИМ М ЕНИН,

УНИВЕРСИТЕТИМ !

Халкымнын үм и ти -әрм аны ,
Изинде келешек кәрўаны,
Жаслыктын шаркана тарлары,
Универснтетим мениц, Университетим!
Сен алтын материк ашылған,
Әлемсен жулдызлар шашылган,
Қәдеми уллылыкка басылған,
Университетим м еш щ , Университетнм1
Даналық китабы колында,
Интизам оцында-солыада,
Әрманлар аГылар жолыцда,
Университетим мекиц, Унинерситетйм1
Ҳ ак нәзер салғаи ҳу р сарайсац,
Илаҳий нур болып тарайсац,
Әсирден, әсирлерге карайсац,
Университетим мениц, Университетим!
60'
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Ҳәмийш е экаслыксан, тьщсан -сёй,
Н е дүркнн әўладсац, ыыцсан се н ,
Цл-ж,уртым көз тиккен шыцсач сен,
Универснтетим ме/шц, Универсигегим!
Нурысақ кезлердиц қырағы,
Кеўлимниц суўсынлар булағы,
Билимииц мәцгилик шырағы,
Университетим менин, Университетим!
Уатаниыц нэўкыран шағыса!!,
Акыл-ойдык алгын таж-тағысан*
Өмиримнин гүл ашқан багмсан,
Университетим мениц, Университетим!
б-апрель, 1994-жыЛ.

К.АРАҚАЛПАҚЛАРДЫН, КАРА ҚАЛПАҒЫ!
Өтмиштен, кешмиштен гайыбым сорап,
Ш ежирени шөпшеп саламан орақ.
Ығбал дакылымды берегөр я Рәбб!
Каяқта халкымныц цара Калпағы?
кБәрш е бас кийимнн қэстерлер әне,
Қаракалпак'болСац Қалпағыц кәне?!“
Саўаллар жаўапсыз қалады және,
ҚарақаЛпаклардын кара Қалпағы!..
Инсяный дүиьяныи бахыты, керкй,
Ә ўел*ҳа басыкда бар болғай ерки.
Оннан кала берсе курашы, бөрки,
Көринбес халқымныц кара Қалпағы?!
Ата-тегим аныК* бяр иргем, үйим,
Тек те кеўлимизде бир катгы түйин,
Қай ҳүкимдар замаи салды екен тыйым?
КийилМес халқымныц кара ҚалПағы?!
Қазанға Мегэетип Зийўар жыр еткен,
Көп ағалар бас кийимсиэ қур өткен,
Елди тәрк әйлеўге ке мажбүр еткен?
Қарақалпақлардыц кара КалпағьЦ
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Шөгирме д е , тақыя да жат егаеС,
Бас кийимди жойтыў жаксы ат емес
О л —халқымыз исми, мәзи заг емес,
Қәсийетли, муқәддес, кара Калпағы!
Халқымызға жаны-тәииндей жақыи,
Сенде кеткеидей бар қүдирет, акыл,
Ҳештен кеш болса да бас қосқан мақул,
Көзден бир-бир ушқан кара Қалпағы!
Сорағлап, жар сзлдым изин, сүлдерин,
Болар ма шалқайтып кпйер күнлерим?..
Керек! Зәрүр!.. Д әр к ар ... ол елеберин,
Қарақалпақлардын қара Қалпағы!
29-май, 1994-жыл.

ШАЙЫРДЫЦ ПАРЫЗЫ
Ж үрек, ж аны -ты цлаўы дәрькар,
Кимнин қандай арызы болса.
Биэ қәйтейик, мәнети артар,
Усы шайыр парызы болса.
Көзлериниц ие жазығы бар,
Сулыўлықты оқыган, көрген.
Ығбал, усы қызлар деп мәгар,
Зибанына шайырлық берген.
Асты менен өтер аўырдыи,
Куралы тил, сузер шақы жок*
Басқаларды. қәйдем, шайырдын,
Ёлден ерек ж асаў ҳақы жоқ.
О й, сезими қоймас түртиўди,
Жаксы қосық жазылса—тулер;
'Кайғыныц кез жасын суртиўди,
О л езине миннет деп билер.
Тәгдир зарпын ж у ж ан дә>ир ол,
Халықтыц свзин айтыў—парызы.
Шайыр тутқан ж ол, Дым аўыр жол,
Ҳәр кймсеге бйрдай қарызы.
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Сөзинен зер минар тикленГей,
Нурландырыи ақыл-ҳуўыш елин.
Т ә ш ў и ш ж үги оған ж үкл еи ген , —
Барлық обал-саўап, исеним!
Ортасында от пенен суўдьщ,
Емлер өмирдин жан жарасын.
Бөлиў ушын шайыр боп туўдын,—
Наҳақлык ҳәм ҳақлыҳ арасын!..
8-шонь, 1994-жыл.

С И З Л Е Р У З А Т Ы Л Ы П К Е Т Т И Н И З ...
(Кыз апалапым Ықлыйма

Ҳ<ш

дзиймага )

Ш аўкым-сүренлерге толы ҳәўлимиз,
Дасқал өскенлердин талас-тартысы.
Тийген де шығармыз зейинлерице,
Үйил пүтин ем ес...Си злер жаргысы.
Ата-анамыз дизген гаўҳар моншаклар,
Өзиқизди бирим-бирим сөтгиниз.
Көзге түспей турып жасыл жапырақлар,
Басқа пасылларға өтип кеттиниз.
Баска бир гүлзарға көогирилген гүллер,
О л бағлар снзлерге ўнамады ма?
Минеп-шенеп баккан сыншыл көзлердиҚ,
Шыдам бердициз бе сынағанына?
Журт түрлише өтер буЛ жолдан, бираК
Сизлер қылдай жолдан жүрип өттидиз.
Туўган үйицизге екенсиз қоиақ,
Өзге мәкан—Уатан Дүзип кетгиниз.
Алгын шакарактын ш эқ жулдызлары,
Баска, баска үйлерге нўр болғансыз,
Тәрк етип таж-тахтлы қыз патшалыГын,
Азамат ерлерге ўәзир болғансыз.
Өзге есик кирИп-шикканьщЫзДа,
Шашынызды иЛиП тырцамады ма?
Сыры кетпедн ме?
м-'
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К.ылаў гуспесий,
Мөлдиретип такқац сырғаларықа!

Үйицизди кернер шадлы шаўқымлар,
Д аскал өскенлердиц талас-тартысы.
Бүгин ҳәр бнриниз бир пүтин .Ўатан,
Бизии Шаяарақтыц сынған жзртысы!
14‘ ноябрь,. /985-жыл.

БАБАЛАРЬЩ
Кысық кезли, күнге күйген гүреқ шырайль!,
Келбетиииз қәд көгерген
Ойымда менин.
Ж урегиме ойнақ салып, тамырларымда,—
Лепирисқен қанықыз бар бойымда мениқ!
Мэкан еткен,
жүрип өткен излеринизди,
Сизлерди бир көриўди дым ҳәўес еГемеҚ. .
Қушағына атылар-ем ҳеш жатсынбастан,
С о л щ аўқы м ш ы л топарыда ерип кетер*ем!,
ТулПарларьщ дүбир салып,
излеп келсециз,
Киндйк қаиьщ тамғаи топырак .
та.ппай барарсыз!
Сол 'ўақлары; қаракалПақша сөйлеғ.енимй,
Таяыркана*—
жүрек-.баўрыц үзцле карарсыз!
• ;. ;
Ҳәм есЛерсизг
Ата мийрас. ж асул қырларды*.
Терт тулйги сай халқьщныц жайлап жатқаный.-'
Билесиз б е?..
. . .
Бул дуньяйын. тала| өзгерип,
Әўладларыц талай жердйц дузын татқанын!
Сизлер барда: айиалады мунарланған таў,
Ёли-журтьщ кенарынан талай тасыпты.
Сизлер барда: гиркиресин аўлак салған жау*
Сизлер кетип: ел шетине аяқ баеыптыЬ. . '
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...Ж ал ачаш лап семсерлерди,
Аттан туспестен,
Ата журтын қызғыш киби корып өткенсиз.
Ж аў ләшкери шериў таргьш
үстине дөнген,—
Сөтнлместей саўытларды талай сөткенсиз.
Т ун ш дала,
ж ас егинлер,
нәрестелериц,—
Кутырыйған дүбирлиден шоршып оянған.
Шоршын гелле, шоршын ш еп-ш ар,
шоршынған әлем ...
Канлар-ыцыз бенеи бул жер,
Талай брялған.
Соннаи берли ётип кеткен нешше әсирлер,
Бирақ, сизлер: ысык, жақын жааларымызға.
Блди суйиў, ҳак сөйлемек, туўыры жүриў,
Өзлеричнен өткен екеи қанларымызға!
Ҳ а —ҳа—ҳе—ҳ е —ҳейй—э э М !..
Бабаларым, елге шарлайман!
Қәне еди әсирлерден атлап өтсеаиз?
Әўладлардын топырланған жиг.ер қылышын,
Кайраў ушын бир пурсатка келип кетсениз!?
20-февраль, 1981-жыл.

С Т У Д Е Н Т —Ж А С Л А Р Ҳ А К К Ы Н Д А Қ О С Ы К
Тоғыз балл даўыллар ҳеш норсе емес,
Тецизди таўларға урған қәҳәри.
Олар ө р ,—
Сол даўыл,
Сол толқьшлардан.
Олар—дәўирлердвд гөзэал бәҳәрн.
Олар дараклардай,
Жулдызлардай көп.
О лар—дүньядағы Бесинши океан.
Мәнги йаплап турар,
мәнгиге толқы н...
Планетамыздағы-гӘрман ҳәм Қыял! -
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Илнм*билим менен ҳәр күн шыцланған,
Уш канда ҳеш талмас канатлары б ар ,
С взлери —шақмактан,
Ж ү р е ги —оттан,
Совдай бир косыкка айланған олар!
...Биринш и нәўбетте ннсан затына,
Бир-бирине нағыз дослык болыў ш әрт.
Өзгелер тошўншин алса өзине,
С о л —өмирге қалкан болатуғын Мэрт.
Бундай дослықты ҳеш кермеген ж әҳэн ,
Ж ер жүзи тилинде бир косык жацлар.
Халык ушын қан төккен мын-мын жаслардық,
Жаяындай шуғлалы бул нурлы танлар.
Халы к, халык ••
И нсан, ннсан
Ҳ ә п е , Кара жер
Гейде өз-өзине сыймай деқбекш ир.
Таўды тесип өтер булақ көзлери,
Түнеклерде жасап қалалмайды нур.
Ж аслы к—қуллыктын тар буғаўлары иа,
Отыра алмайды қолларын берип.
Дүнья көксиндеги вулканлар мисли,
Қозғалыскан жерин кетер төцкерип.
Ким бузыўы мүмкнн бундай дослықты,
Миллет, тән ренки, тиллер, яки дин.
Олар туўры свзлн,
Олар данышпан,
Олар суслы курал,
Олар нәзик г ү л ...
Нәкаслықты көрип шыдап туралмас,
Акыры, пнсанлык деген нәрсе бар.
Ҳакыйкатлық туўындай ҳеш жығылмас,
Ьәрҳама алдыцғы сапларда олар!
Бәри қол усласып шықса бирлесип,
Полат шынжырлардай үзялмейтуғын.
Карасак, шайқалып турған дүньяны,
Сол шынжырлар услап турғандай бүгик.
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Сол замат вулкандай ты ғар атылып,
Азатлық, еркиилнк туншыккан ж ердгн.
О лар сол еллерде бәрҳа бар ек ен ,
Д үнья қалас жасар қәўип-кәтерден.
К ерек, десе мына адамлар уш ы н,
Кайғыға алмасзр шадлығын, сазын.
Өзгертер мылтыкка ҳэм пазналарға,—
Циркуль-сызғышларын, кэлем-кағазын.

•

Билим таўларынын Альпннистлери,
Д унья тәгднрнне аўыртады ж ан.
Тецсизлик бар екен жердин үстннде,
Олардыц гуреси етеди даўам .
Дуры с айланыў ушын өз көшеринде,
Инсанлар меҳрине зар А н а—Ж е р и ...
О л ар , дуньямызды толтырын ушқан,
Парахатшылықтыц ак кептерлери1
И ю нь, 1385'м ы л.

МЕНИД ӨКИНИШЛИ, ӨКИНИШЛЕРИМ.
Әкем бийшараиыц иаўкасы шығып,
Төсек тартып калды қыс ортасында.
А пам , әжапамлар гезекпе-геэек,
Тан гузетнп журдик оныи басында.
Арзымас бир иске кеткеимеи сол кун
Кайтып келсем, деми узилген ағам ...
Мени көп сорапты ж олға ж аўгацлап...
Сонда болалмздым .. Өкнннш ыаган!
Ана.м айтар еди мудам зинҳарлап;
.Т ан д а кеш турғанды тэцирим „өли *1 дер
Балам, ертерек тур, бос қалып ж үр ме?
Ырысқы кун шыкпастан бурын бөлинер".
К еш тусиндим усы рәўаятка,
К еш турып, кеш калып бираз нәрседен.
Өмирнм жартысы өткеи уйкы да,—
Е н д и . өкипишлер жүректи пәршелер!.-.
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Сол қыздьщ ләбинен сүйе алиады м -аў...
Бир сөз айтылмалы батылым жетип.
Қәлбим жылап, ацсап изледим оны,
Бирак ол қол жетяес калғанды кетии ..
Сонғы к е ш ... сондағы асыққаныма,—
Өз-өзимди талай тирилтип, жерледим.
Колларынан тутып эҳ , сонда, сонда
Неге тан атқанша жүре бермедим!
Өкинишлер баўырымды езедн еле,
Барға-жокқа толып-тасьшзлмайман.
Азғана өмиримде көп қәгелерге,—
Акбай жол қойғаньш жасыралмайман.
Менин, өкинишли, өкинишлерим!..
1 & август ,
қарақалпак

1У82-ж ы л.

бүлбили

{Кдсықшы Д влибай Мэмбетмурати&қа)

Бүлбилге тәқэббил әрмаишыл ким бар,
Кеўлинде—жуп алтын сым, нурлы шын бар,
Билмеймен, жигитте кандай да мун бар,
Сағыныш, айралық, бирьян емес пе?
Жалынлаи жанбасан болмас қызғынық,
Сулы ўға ким қызбас, айгпас кызды ким,
Камшы урман, тартпақ Илҳам дизгинин,
Бәйгиге ҳәмме де ҳардар смес пе?
Нәкаслыктын жүйрикке көп ҳазары,
С азд ур —дәртлилердин кеўил жазары,
Бир майданлық сулыўлардыц базары,
Бирақ, мыи жылға тец дәўран емес пе?
Мәртлер ылғал урса алғыр баз болар,
Ашық зарлай-зарлай хош ҳаўаз болар,
Ат намысшыл келер, ҳийле аз болар,
Тулпар тусаўланеа әрман емес п е?
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Бәҳәрдей сезимгад, нсазға уксай д ы ,
Кангарыч сазланған сазға уксайды,
Тодасынан калған ғазға уқсайды,
Мисли, жаны-таки жырдан емес пе?
Туйғын кустай жон-жағына қаранып,
Шадлык үлестирип, ушқын соранып,
Ж алацаш қалса да журтқа жаранып,
Ж асаў, Ҳактан келғен пәрман ем ес пе?
Тәбияттан ағла сезим дарыўы,
Й ош сойгүлигиниц топты жарыўы,
Косық—акыл-ҳуўшын алған арыўы,
Олсыз, жас өмири гирьян емес пе?
Әжинияздьщ шийрин сөзиндей жигит,
Даўығбайдыч қарар көзиндей жигит,
Сахнаға жарасқан өзиндей жигит,
Ҳалық көксинде ғумша жарған емес пе?
Ж үрек зибанында—кеўиллер гнлти,
Ҳаўазынан дағыр муя-гирбиц булты,
Өнеринсн баска ж о қ кымбат мүлки,
Р уўхсы з—ҳойраныў-ўәйран емес пе?
Щ ешенлер сүйенер ақылға, тилге,
Нәзиклик берилмии! қызларға, гүлге,
Д ә р т —тутыр болса да с е р х о ш бүлбилге,
Ж ан дүньясы гүлге қырман емес пе?!
Ув-швнъ, 1У!)4~жыл,

СӨЗЛЕРДИН ТӘҒДИРИ
Д өҳм ет қылышынан қан таыып турган,
Сөзлердин қайғылы кара жыл.тары
Әж ел әйдарҳасы ашкан аранын,—
О л ар —халықтыц, тилдиқ дәртли уллары.
Гүнасы не, билм ес... кимдур олардыц
Көп бүлинген елик және булдирди.
Е р ж үрек, ец қайсар, ец сулыўларын,
Өлим ағашына сайлап нлдирди.
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Олардын тәялери каланып отта,
Оларды тирилей көыип таслады.
Оларды әкегти жыртық кемелер,
Ж ағы слар—кеэ болып көэин жаслады.
С ө з—гүл. Ғумшаларыи түсирген жулып,
Шуғыллықтыц сыйқақ тарғыл таслары.
Жипек бурымлары тасланған қыркып,
Жырылып қыйылған кәлем каслары.
С өзл ер —тыррыўласып ушқан тырналар,
Көк дэптердей көкте сапка дкзилген.
Аткан окларынан „Ш екаманлар" дыц,
Бәҳәр косыҳлары—талай үзилгея.
С ө з —ата-анадур, сө з—перзснт, әўлад
Сөзлер —халыкларды халық еткен—халыклар.
Д эрья, теқиз жырақ, эрманлар ж ы рак ...
Мисли шалшық суўда қалғаи балыклар!
Аншылар ийт салып түскен изине,
С ө зл ер —жаўганласқан ҳайран кийиклер.
Ҳәр төбеде, ҳәр сай-салада калған,
Өзлерин умытып қайгы—күйиктен.
Аўмалы-талмалы көши-кәрўакы,
И зге қайтатуғын жоллар кесилди. '
С өзл ер —тулпар атлар.-.жалы-қуйрыгы,
Тәғдир тақымында баўдай есилди.
Сөзлер-аҳы ў-зарлы әрманлы қосык,
Олар ырғағынан жанылыскан сазлар.
М исли, Сунқар кустай канаты сынғаи,
М исли, тодалары бузылған ғазлар.
Ата-бабасынзн мийрас үйинен,
Әрман бостанынан қуўып шығылды.
Ғайры елатларға етилди сүргин,
Тиллер, кем-кем арманырак тығылды.
С өзл ер —көп шағылған таўларға уқсас,
М исли, жаўдыраскан үмитли көзлер.
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О л а р -к а й ы р тепкен дәрьямыз мысал,
Сезлер, сөзлер, сөзл ер ... Әрманый сөзлер!
Д өҳм ег кылышыныц шытнаи турғанын,
Ж әҳәнге жар салып айтыўда олар.
Күлдирер, жылатар бул муцлы шадлық,
Халкына—тилине қайтыўда олар!
21‘ Мчрт, 1990-жы.л.

БИР БЕЛСЕНДИ ЖИГИТ БОЛДЫДЫЗ
(дж ин и яз ш °йы рдиқ урп а қл а р ы н ы қ бири.. ж урналист
Ф * дилмаш К а р л ага М ахсудовқа)

Тепсе темир үзетуғын ғайраглы
Баспада белсенди жигит болдыцыз.
Қалемди ойнатып, тилди сайратып,
Китапта нәсийҳат*үгит болдыцыз.
Қызларды шарпығак ж үрек ҳәўири,
Мыц тоғыз алпыста жылдыц сэўири,
Дилмашлықта дубир салган дәўири,
Туўып-өскен елте үмит болдықыз.
Әжинияз—қосыкта К убла, Кәабамыз,
Кызы Ҳүрзададан туўған бабацыз,
Геззаллык, шешенлик екен сағаныз,
Бяр сыр, ссгиз қырлы жнгит бо.т ы ны э.
Жасыцыздан
Дәўирлердиц
Халық ушын
Билимге бир

әке жолын тацлапсыз,
ойы-кырыи ацлапсыз,
руўхый байлык ғамлапсыз,
ата жуўық болдыцыз.

Бунда—бәҳэр, жаз паслыцыз өтипти,
Ўакы т^сонш а жылларыныз сөтипти,
Гүмис рен мәўсимиқиз жетипти,
Баспа отаўына уўык болдыцыз.
Баспа дүньясында күндей жарқ етип,
Отыз үш жыл өмирициэ сарп етип,
Енди ансаг емес кетиў тәрк етип,
Бизге кыл кыймас дос, туўыс болдыцыз.
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Перзенти, шәкирти, досты баспанын,
Ж узди к жүзин көрсин Өмир аспанын,
Д аўам етип Карл М а х су д дәстанын,
Ж енгей менен алтын-гумис болдыныз!
20-август, 1993-ж ы л.

КАРАКАЛПАҚСТАН ҲАҚҚЫ НДА ҚОСЫ Қ
Дэўирлер көшинен егленип кал ма,
Әрманларды—халыклык эрманға ж алға,
Бәрҳ&ма алға бар, мудамы алға,
Алтын шаияраклы туўылған Ўатан,
Әзиз Анажаным—Қарақалпақстан!
Нурстаи, Гулистан, Станым, Стан!
Қарақалпақстаным, Қарақалпакстаным,
Қарақалпақстан!..
Өмиримиздиқ саўлат, жарасығы сен,
Көзимиздиц нурлы қарашығы сен,
А ғла сезимлердин дара шьиғы сен,
Санмын кеўиллерге ш уғла шашкан тан,
Ығбал куяиы мыз—Қарақалпақстан!
Бағстан, Ш өлистан, Станы м, Стан!
Қаракалпақстаиым, Карақалпақстаным,
Қарақалпақстан!..
Монгилик шынар бол, мийўалы бағ бол,
Әрман сапарына ҳәрдайым тақ бол,
Канша кыйналсац да азат бол, ҳак бол,
С аҳр а бүлбиллерин ш ад еткен бостан,
С е н —жаным, сен —тәним, Каракалпақстан',
Ж үрекстан, Әрманстаным. Стан!..
Қарақалпақстаным, Қарақалпакстаным,
Қарақалпакстаи!.,
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Эйнегинди

бйре£ қаққАндай...

Әйнегинди биреў қаққандай,
О л самал емес 4
сеп билсенКешлетип ушқай қусбекен,
Бир қарап жибер жөн билсеи?
Сағынған ярыд келгендей,
Н егедур кеўлин елж ирер.
Ысырлып шетке перделер,
Көзлерик тысқа телмирер.
С ен бирақ, мени көрмейсен»
Ж улды злар жайнар тек, түнги.
Ж әннетке алып кирейин,
Карангылыққа кел сунгн?
О л жулдыз ем ес,—Үм итиц...
Ж анып гә өшкен ҳәр дем де.
О л менин дилгир көзлерим,
Қоздырар дәртги яр сен де.
Топ-толык көкиреклерин,
Ә некей, қайтар*тасынар...
Ҳәм бираз ойшац көзлериц,
Бир бослыкларда асылар.
С ел к еттиц, келдиц 'өзице,
Сыцсысып ғазлар өткенде.
Кеўлине ыисли, булбилдин*-а
Сеслери талып ж еткендей...
О л п у з а ,— ж урек даўы сым,
Еситер оны баска к и м ?..
О л бүлбил ем ес,
Кеўлинде,—
Жацғырығып калған қосығым!
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ТӨГИЛИП ҚАЛСАМ, т ө ги л и п ...
Ж а с денед лаплап,
кирпиклер,—
Алысқан гезде ашырым.
Айнаднан түсип, тинтинип
Барайын саған жасырын.
Үргизип көше ийтлерин,
Журғеним кашшан, ығып тек.
Тиллесип, дийдар көрисейик,
Оцаша өзид шығып кет?!
Көкирегидде не дүрсил?
Ж урегим менен еси тсем ...
Тәнинди, тәним
Ләблеринди,—
Ләблерим менен бекитсем!..
Тапсырып саған өзимди,
Ҳәўирли демге көмилип,Алдыцда сенин,
Саўы лдап,—

Төгилип калсам, тегилип.,.
СЫБЫРЛА МАГАН, БЙР НӘРСЕ!,
Ойнасын жүрек; ойнасын
С әл гене жадый кел яр, сен.
Бойымды бир от шарпысын,
Сыбырлй; маған бир нэрсе!
ҚәЛёмес, Қәлбим
сол сөзлер,
АйтылСа анеаҒ,—жалацаш,
Сыбырла, деМйд ентигип,
Тозғысын аз-маз қолац шан1..4
М әўижли сезимлеркцнин,
Қайнаўытлаған жерииен.
Зарығып ШыҚсын, зарығып
ЖүреҒиднид еқ төринен.
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Муҳа^бет,—көзРиз деседи,
Лебизин оған көз болсын.
Өзимнен -басқа ҳеш кимге,
Айтылмайтуғын сөз болсын!?
Сыбырла маған бир н әрсе...

СЕН КЕТТИН, ҚАЙТТАН ГҮРСИНТИП...
Ж алт етти бир н у р ,—сол көзлер...
Булкынды бирден жүрегим.
Тозғыды кыялларым д а,
Гүрсинди бирден жүрегим!
Майысып сол-сол кирпиклер,
Сүзиле маған карадық.
Умыта жазлап езимди,
Үзиле саған қарадым.
Кәдимги жакты дүиьяда,
Барымды қайта сезиндим.
Сезиндим, кеўлим елж иреп,—
ӨзИмнен-өзим езилдим.
Билмепиен, бираз күнлерим,
Уйқыл.ы-ояў өткенин.
ҚыйылыИ Әрман қ а н а ты ,—

У ш а алмас, сен яр кегкели!
Бетйдниц алмаларында,
Ойылған Наз күлдиргишйН.
Бойлары гене талдырмаш,
Қы з-ец-аў, сонда булдирш ть
С ен кеттиЦ ;.. Қ айттан гү р си н ттй н ,
К озды ры п ески д ағл ард ы .

Тепсинип қалды жүрегим,
Әрманлап өткеН щағларды!
АпрвАь, 1 ш -ж Ы Л ,
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6 И Й СӘ Ў6 ЕТТЕ ҚАҚТЫ М Б А ЕСИ Қ?

Бийсәўбетте кақтым ба есик?
Еглендяц я р , ләрўазаш ш аш1
Муҳаббатқа ерте-кеш и ж ок 4
Әие, ж а т батыўда куяш .
О л тәбият нызамы болсын,
К еш кирнп, тзц турыўы атып.
С ен бақпайсан-- кетежақ е^ди,
Менин үмит қуяшым батып.
Т үн бүрк еўд е бар әтиряпты,
Кеўлимде түн болыўда пайда.
Өзик киби бой гизнеп бүгин,
Керингиси келмейдн ай да.
Ж үрегице жетпеген екек,
Ҳ еш нәрсеге арзымас жырым.
Муҳаббаттын атлас па тады,
Арамыэға төсер ме нурын!?

СОЛ Т Ү Н Ж Ү Д Ә Ө Т Т И Б И Й Т А Қ А Т ...
Сол түн ж үд ә е т бийтақат,
Мен ониай да бетермен с и р э .
Сен жатқайда кол созьш ж ерде,
Уйы клаў деген ек аўыр гүна.
Гүиа болса менде не илаж,
Ш уғла ш аш а алмасам ойыца.
Бирак бүгин гүзетнўйм шәрт,
Есигйқди түии бойына.

Кушиклери жыдасьш атыр»
О лар неден азап ш егедур,
Ийтик СЫНСЬ1 р>
бугйн барлық зат,
Мунлы керинисте Негедур;

Алдарқайбас ғәрип жүрегим;
Бозлап шықты сод айсыз ақШам(
Көкирегимде соны жоқ ойлар»
Күшиклерин киби таласқан.
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Н ЕГЕ, УРЫ БОЛМАДЫМ ЕКЕН?..
Н е г е , уры болмадым екен?
(Қосык жазыў шәрт пе еди сырлап )
Үйинизден тек бир нәрсени,
Сени ғана кетер-ем урлап.
П әш ек гулдей шырмасып қашшан,
Ж асар едик заўык-сапа сурип.
Бунш а, бунша жалынбас едим,
Өмирим бойы изннде ж үрип.
Биреўлердей майда сөз бенен,
Ж үргенимде кеўлинди аўлап.
Ө тер едим, кайғысыз-дәртсиз,
Төгнлмес*ем, буншелли саў л а п ,.,
Болсам бой ма, я бир бийзары
Сөзинин ж ок, алды-аргы, ж өнч,
М әйли кандзй жол менен болсын,
Өзимдики етер-ем сени.
Ы шкы бағы кадаған болып,
Бизиц ушын жабылған қапы.
Б у л , ярына колы ж етпегеи ,—
Өкинишли бир жигиттин гәпи.

ЯҚ, ЯҚ... ЕНДИ ЖАНҒЫМ КЕЛМЕЙДИ!
С ен ҳаккында питпес ойлардыч,
Шыныраўында калғым келмейди.
Кеўилимдей жайрар кағазлар,
Қолға кәлем алғым келмейди.
Ҳүрлер ишинде сен ҳүр едиц,
Ж ан дүньяма түскен нур един,
Жайрап калды енди жүрегим,
Кәйттлм?.. Сеннен танрым келмейди!
Өмирим бойы күттим бул күнди,
' Тәғдир рәўа кериктн түндн,
Такатым тамшылап сыркылды,
Өткенди еске салғым келмейди.
9Т

239
www.ziyouz.com kutubxonasi

Қыялымды еле ертеди,
Сезимлерим еле бөртеди,
Күйгелек көзли яр өртедин...
Як, як1.. Внди жанғым келмейди1..
26-август, 1984-жыл.

Д ҮН ЬЯ ҒА САЛ ТАН АТ ДҮЗДИРГЕН

СИЗЛЕР1

Әзиз үрпаклары Ҳ а ў а —Ененин,
Тазанын дийдары, кези гөненин,
Өмир, деп аталмыш уллы Кеменин,
Ескекшиси болып жүздирген Сизлер!
Шын тулпар—бийеден, алп—Анадан,
Соран яайгамбардан, шаҳдан, данадан,
Анасыз—Кәабасыз екен қай адам?
Инсаныйлық сезим ендирген Сизлер!
Әрман алтын тонын пишпеген ким бар,
Үмит жасқасына түспеген ким бар.
Муҳаббат шарабын ишпеген ким бар?,..
Ышқы бағынан гүл үздирген Сизлер!
Сөзимиз дузсыздай, қоспай сөзлесек,
Д әл нышана алыў қыйык гөзлесек,
Кыяк-кескиқиз көп, болмас тезбесск,
Жүрек-баўрымызды ездирген Сиэдер!
Корольды, Балтаны кескен Көзгирлер,
Бәҳәр тәбиз, көк сүйриктей сезгирлер,
Ашықлық пирине жүгинткен Ҳүрлер,
Ғәриптн дәрбәдәр гездирген Сизлер!

Жанлары жуқарып, сезимин түткен,
Ана болып күткен, қоегар боп күткен,
Сағыныш бағына мийўаеыз питкен,
Бир қүдирет күшти сездирген Сизлер!
Аллатаала баслап боларлар ҳәр ис,
Мәртликке, Ҳаклыққа ты м сал-Тум арис,
Өмир арбәсына ҳәр бирин—Арыс,
Еркеклерге камыт кийдирген Сизлер)
Қыз—патшалык дәўран, дым шалқаярсыз,
Келинлик пасылда пәлек жаярсыз,
Аклык-шаўлық көрип, сон қартаярсыз
Әўладпа-әўлад шышкыр диздиргеи Сизлер!

www.ziyouz.com kutubxonasi

I

^ а , бизГе шёкёмги бираз шайырлар,
С и я сагган ... Яқ, ышқыдан майырлар.
Яр саўда?Км,н® ^ылмет,қайыылар... ..
Зийўарды дининён беЙйрёёй* 'СизлёрР
Дүнья гилемине өМйрЧоқыйсыз; ;
Пәклик шалгайЫна намаз-оқыйсыз,
Ҳәтте, булақ суўы болмас қокымсыз, .
Тәш ўиш түйиншигин түйдирген Сизлер!
Телпек кийгенлердиц ары.бир деген,
Ш үберек тартканнь^Гбэрибйрдеген, ■
Ингянлык липвсын ж уўы п, (кирлеген. :
Сүйип билмеслердч сүйдНргеи Сизлбр!
Дүнья өзлерицсиз соқабас,' жетим
Тәғдир аўлақ салгай ондайдыц бетин,
Сулыўлық тахтында Патша боп өтнн,
Қайтпас қайсарлардьГийдирғен Сизлер!
Қәдди-бойыныздЙ ЗӘрре кемис ясок,
Өмир дарағында-'бу'ндай нсемис жоқ,Кыз кеўлин жаўлаўдай уллы женис жоқ,
Ер ме, шёр ме, ҳалын билдирген Сиз.чер!
*£әцир аты киби жүректе :саклап|
Иош Излеп, қол жайып барармыз -ҳақлап,
Ада етеалмағ&н ҳеш шайыр мақтап,
Бизге сөз теқизйн сүздирген Скзлер!
ДүНья жамалыпа: жарасқан қалсыз,
СөзимИзге мағыз, шийрин Қыяясыз,
Д әўи р дигирма.нын тйртқан Ҳаялсыз» Шадлыққа салтанат1 дүздиргек Сизлер!
Б ам аа айлаўында, сурип өтин Ат,
ПазыйЛеТ бабынйа -қвйДыргаЙСЫз Хат, * .. >
МсшщизокиСмициз—М еҳир-М уҳаббаг,
БаХыГты-ыгбалдьг күлдиргеи Сизлер!..4.
М&Р1Н.У994--ШЛ,
ХаЛық йраЛЫқ };а*л1қь1зАар бййр&Мы 8-Март ' күкгЫе ЬпРыш*
лш&ан РёспўЫока %аял~қыз*арйнЫц салтанаплы м*жиласая<?*
НАйтаятынизд&ы Мғденият сарайичда оқылды, {X , Ц.)

'

V.

.
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С6Й, ҚАЙҒЫНЫ к о й ЕНДЙ!..
С аў басынды саўдата,
Шатпасын*эй, шатпасый5..
Шоры шықкай көз жасыд,
Қабағьща қатпасын.
Ҳешкий кол ушын бермес,
,Сорлылар!“ деп аяр тек.
Сырт билмес сырларынды,
Дуйым журтқа жаяр тек.
Журекти қурышелли,
Шнрлатқанық қалады.
Дәрт^ыза пышығына.
Тырнатканык калады.
Сал. нарсеге қынжылып,
Аўоыныз қыйсаймасын.
Үмит шачарағықнын,
Уўықлары тайыасын.
Көп қосып арқалаўдан,
Енкиш тартқан бой енди.
Көз жастыц көмеги жок,
С е » қайғыны қой еиди!..
Қамсык па^ қабағынныц,
Шорланғаны қалады.
Жемтйк боп кетпес ўшык,
Тис қййрап ал шамалы!

2‘МШ, 1990-ИоыА,

ҚОЙАЗ 6ЕНЕН ЙЙТТЙЙ ДЫ ЗМ ЕТИ“
Ҳеш ўак ғаплет уйкЫсыйа батпасйыш,
Ж урт сергек тзртсЫн деп бийғам жатпаспыш,
Шакырып турмаса танлар атласпыш,—•
Үшекте отырып мяқтанар Қораз.
АЫсЛй,.аўь!р жукти тартЫп келерми1й,
Шаршай*шалЫқса да жортып-желермиш,
МойнЫна қамМт яТЯш селЫп өлермяш,
АрбанЫд астында кияШрған Ийт.
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Дүньяға ғәзнйне ойы-ақылы,
Қыйын туйинлерди ацеат шеше злар.
Нәкаслык аралас ығбал дакылы,
Адамлар бнр-бнрин шалып &ш злар.
А к кйбик боп алма көзи жасланып,
Ар-намыс деп шийрин жаннан кеше алар.
Туяғы кетилип, алға тасланып,
Атлзр бир-бириаен озып өш алар.
Ҳ А С А Н Ы Н Б А С Ы ҲӘ М УШ Ы
Жудырыклар ойыи курар да турар,
Мойныиды ҳәр жакка бурар да турар,
Мудам тас төбеннен урар да турар,
Ҳасанын бас бети болмаған мақул.
Көксин мун пәнжеси бүрер де журер,
Маклайын кос қоллап тнрер де жүрер,
Өмнринше жерге кирер де жүрер»
Ҳасаныд уш бети болмағаи ыакул! -

НАмәртлики.
Өмир сынағынан ким калай өтер,
Шадлық курап-тигер, мун-Тәшўтшг сетер,
Халкыннын ар-намыс байрағын кетер,
Дуньяға тек мәзи нелиў намортлик!
Өзгелер бир пәтте, өзин даралап,
Кеўли геўгим тартып, изик каралап,
Ҳүрдей ҳақыйкаттык-жүзин жаралап,
Ҳакты наҳақлыкка телиў намәртлик!
Сомланғаи сап, сезгир гәннн бар екев,
Тән иш инде аршыл жаньщ бар екен,
Жүрегинде жанған жалын бар екен,
Ошағын Ошарлып сөииў иамәртлик!
Баскаға кампәтир жағдайын.*жайтын,
Кемдик келип болйр жеккелцк пайтык.
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Дәрт тая.ў^бойламас^кейинге қайтын,
Ыза азабына кеннў 'намәрглйк!
Руўхыд изикде жўрмегей налытт,
Инсаныйлцқ идтиЦ- ,өэицде қалып,
Дастығынаы бирге. кетпесеқ алып,
Душпаннан жеадлип өлиў намәртлик!..
*■
* ишоль.-йЬТ-йсыл,

ЖҮЗИЦДЕ ДҮНЬЯНЫК ЖҮЗ ЛШН. ЖИЛЎАСЫ
Бурын ҳеш, кыа затын көрмегендеймен,
Бойым яра қосып- өрмеғен-деймен,
Суяыўлықты жаиа серлегенДеймен,
Шөлиркеп, тарқамас .қумарым менен.
«•
Д ү н ^ с у й и и , қүйип қарасар саеан, :
Кеўиллер хош 'сёзим орасйр саған,
Косықтан гүл тақсам жарасар саған,
Сөз саплап, қалмаған қарарым менен.

Тулған сом алгыадДй.^Шн^кТаўҳэрдай,
Меҳир-муҳаббатын абы-кәўсардай,
Назерин Қ ы л жалап турған жәўҳардай, '
Кан ^ылатар; кеўик сбрамым менен.
Ҳәр жыллУ леш^иқ-гйНйрйн тюсадур,
Ләблерин муҳаббат толы кесадур,
Кылығық қыядым жолыи тосадур, Ж үрегиднён'ект^ёп хабарын менен.'

:

Аккуўдай' жүзёрсен, 'кояларын канат,
Тулнц сүжиқ-с.ужиқ, сөзлерин набат,
Ҳ ә р б и р қадем.инде' уллы салтанат,
Кәддц.дә^мётиц .ж уп әнарьщ меяен.
Ж үзиаде жәҳәйнин 'жүз мын жилўасы, ■
Көзицде илаҳий ышқы шуғласы,

Өзинде .бар сулыўлық жәм қулласы,

Биздн "бәнт е’Ттйқ кос жзнарык -менен! -.'
%0-март , / 994-ж ы л,
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. -чШ

ШАЙЫРМАН ДЕП Д^ТЫЎ ОҒАДА ҚЫЙЫН...
Карагыя. әпиў ет, билмем, ..саўалын, .
ГүМана, бар якн жоқдур даўамы м?."
.£ и з т ( кйм Л ш ш йз еле намәлим,
Шайырман д ^ ’ а Э ы ў оғада. кыйык! ■ ' ■

•'

^Шаҳ ойыны киби көщип билмесец, .
жаный тўры’п'^шип билмесен,
' Тәғдиў түйинлерин Шёшнп билмёсеп, •
Ш ешеямен деп.'.айтыў.Оғада кыйын!
.
Ушқыр оклар, кескир қылышлар ҳеш гәп,
Кеўлиц пүтиклекбей жараспас йощпақ,
Журтын жалтан екён, барлығы бос гәп,
Батырман деп айтыў_ рғада қыйын!
А я к —жол жүрёрДё, канат—ўшарда,
Табылсад тек поса, тек те қушарда,
Жан* кыйна’май"жетсед яр емес яр да,
Ашыкпан деп айтыў оғада кыйын!
Ы ғба^. б ^ а р ы т а ^ыЗлы нйрк';болса,
Ел ншйндё жёр-Көк &ибн: п&рк болса,
Г.унара. өз тәшўишине ғарқ болса,
Басшым.ан. деп айтыў. оғада қыйын!

Жан •сезимЦ’ хйлықгЙ! ’ к э р алмас екен,
Жақсылык ну'рь! в о п ' тараЛ.йас‘ екен,
Ж зўҳар кылыщта.й тик баралмас екен,
Шайырман деп айтыў"0ғада Кыйын!
17- июль, 1994-жыл.
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ИЙЕСИЗ ЖУРТ
(Поэма)
дкем из бийш ара—ж үдғ б и р кеўили б а й адам еди. Иним
Щ үкир бай ды — А йш үки р, кашкектайымыз Гецж еханды ~А қ.
генж е, сени болса Ҳйм ийқы з, А қҳзм иш деп төбесинс копи.
рип , мойнына миншзгенде мисли т аў Оасына шыққандай
б о л а р едиқиз. Қзйдем , қарақларЫ м г.. Б и з сөннан бер л и о н нан сэл бғлент ирек--ш ады қоррам лы қ бийиклерине шығып
көрдик пе е н е н с и р э ? ..
Қарындасым, Ҳ Ә М И Й Д А \ Ийесиз қ а л ға н журтымыз
.К ы й сы қ т ерек * ҳсққы ндағы өткец к ү н л е р дғптеринен
ш ирип ж азған усы кеўи л дгстанымды м е ҳ а р б а н —Ат а,
х о р —Анамыздық алдында еткен ш ағлардан—өзице агалық,
туўысқанлық т илеклеслак пенен усынылған кишигирим есте*
лик деп билгейсец\
( Аетор )

М ен аўылдан
М әгар, қуры
'Гурмыс соны
С а ц , иннм де

кеттим ертерек,
шаптым далаға.
еткенди зәрүр,
квшти қалаға.

Кексе Анамды, қарындасымды,
Уйдиц аўыр дәскесин алып,
Көшти...
бизиқ „КутЛЫ2ЯҒЫМЫЗ“
Барған жерде жүрди таланып.
Кетип қалып жүрди аўылға,
Оған ҳешким дыккат бөлмеди.
Абзал қ ә р и п е с к и м әканды ,
Бир күнлери ... кайтып келмеди.
Ийтаршылық—не дәркар ийтке?
Барған жерде керек онысык,
Тәбиз билмес ийт, пышык ушын,
Кырын карар бираз коқысы.
Ҳәр бәҳәрде келер ҳарлығаш,
Ш ийлеўсиз сол дәлизимизге.
Баўыр басып қалып-ек, бирақ
Көшкен ўақта ермеди бизге.
—Пешем емес*. кимдидур тиллеў,
Обалы не? Ериўин, ерди ...
104
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£езий изге кайтйасьшЫздьЗ,
„Ш ырр-шырр“ етип жылап жиберди.
Өкиништиқ курсаўы қалыв,
Ишки туйғым етиледи п аш „л
Үнсиз-тунсиз қалды бағымыз.
Ермедиғой... бир де*бир агаш!
Сырлас, қыймас деп жүрсек,
олар,—
Тек, жерге бас ийеди екен-аў.
Сол топыракты бизден де көре,
Ҳақ, ҳакыйқый сүйеди екен-аў?
Ядқа түссе туўған мәканым,
Енсем түсип, қаларман жаўрап.
Ата журтым қарап турғандай,—
Әкем болып—көзи ж асаўрап...
*

•

*

Жазылажақ кеўил шеримиин,
Мен унамсыз қаҳарманыман.
Каланбаса ошаққа отын,
Қаз£н'шалқып, булқыйма кўман?
...Сийрексипти .М ай д а жийде*миз,
Киятырман, қолымда балтам.
Кеп қырқылып, шабылған таллар,
^Болып қапты-аў дымгене жалтан!
Хабарлгсйас биз бенен енди,
Дүнкийискен гөне түбирлер.
А ғаш Ч ү ў е адамларды да,
Тәғдир дегев, аяўсыз бирлер.
Әкей пақыр, жемис-жяйдегин,
Пуллар еди базарға сатып.
А л , о и з...
Онын нурланғаи бағын,
Не күнлерге қойғанбыз шйтып?;.
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1*үби менен бердик көтерё,..
Ким жаршл;ар,.ку!йдрО£С салып.
А -^ Д ^ а қ л а р .т а б а й тире8ёр,' '
Ж ерге бёккем асылсып аЛып. 1
Карсыласар.., ақьпры 'болйаС,''
ТуўғаЯ ж.ерин қуигйп жығылар,.'.’ :
С ол , қунлерди еслёс^м "бүУин,
Өкиништен жаным 'сығы'Лар: '
Айтысканды, 'бәлким йуйым' журт,
Сөз-т.қалбимди ^ р н а п қазар дым.
„Қолы ’.курЫ; емес.‘ едй’ ғ о й ў ''
Ә т т е ^ .. ^о^ла^ДЙўлетн^ар^ы н...*
Кыйнар енди ҳүждан азабы,
Себеби, .бул~ойсыздын иси.
Ш аиш ы п:едим ,өзим щүлликлеп,
Менин менен .жаэдас көбдси.
к
Биреў еғер, биреўлёр йсўлар,
Кимдур бузар, кимдур дүзетер.
Бул өмирде кимдур қолы суқ,
Оны кимдур қорғап—гүзетер.
Оке руўЛы. кеширгей бйзДй/
Түсе алмадым мулкине ара,
Соннан' меник кёўилйм дағлы*
Журтымнын да жүреги жара,
ГеллекленДи тйлЗЙ МРргебё;
ТалаЙ наррган шықты тйлларь!/

Дым*дым енйреп қалРан йғашлар,
Әкемиздин .ғамгүн баллары,..
Сүйеклерин өлғён ағаштыи,
Сон әкетер ҳәркиМ сүйретий.
Ата-ананнЫн айтпағаный да:
Кояды-.екен турмыс үйретип»

Олар көрий-билаеРен ислер,
Соқпағында қөлденец жатар,
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Аклытады кәўип-қәгерге,
Қыйыншылықларға сынатар.
Кебейтеди қарыз-парызды,
Кимге? Қашан? Қалай өгелер?
Үйретеди шуқып көзине,
Мурныца жип тағып жетелер.
...М ек и н мунлы әкем қусайди-аў,
Ыныранысып, гүрс-гүрсс кулаған.
Ар-намысым ағашлар менен,
Сатылғандай туйылар маған!
*

«

*

Сағынышым, кем-кем бийтакат,
С ол күнлерден узаған сайын.
Өтмкшимнин яд шырақларын,
Кыялымда кайттан жағайын.
Ж ан дүньямнык көптеи беклеўли,
Есигннен үнилдим және.
Суўы қ сезим бойымды қарып,
вз-өзимнен түқилдим және.
Б ай ,—деп ж үрсем , кеўлим жупыны,
Тусаўлы аттай әрманым шабар.
Аўылымнан, Анажанымнан,
Көпген берли алмаппан хабар.
Кыршын кеткен жак досларымнын,
Бар емес пе еди баллары?
Жоралықты келтирип Сәржай.
Сорамаппан, арзы-ҳалларын!..
Туўған жерге куштарлык сезнм,
Мени көптен женип жүрипги.
Қыяметлик жорам Дәўлетбай,
Түснме көп енип жүрипти.
Бул не болар?
Марҳуы руўхы ,
Жаталмайды-аў кеўлин жәм етип.
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Балалыктан ескен достынан,
яТийе берсии“ ж үр ме дг>ме етип?
Кыйнала. м а, өз үйин таппай,
Баскан ақбас, сораларына.
Гүлайханы , еки перзенти,
Уўайы м ба жоражаныма?
Фәтҳә еткенде ясми тилиме,
Туспей калған бармеди пайты?
Е ге р , оны умытып кетсеы,
Ҳ а ў , менин дос болғаным к.айсы?,.
М ени корсе калар қамсығыи,
Кыз апасы Абадаи апа.'*
Көзине ж ас толмасын неге?
Н еге ғана болмасын капа?
Н еге ғана кеўли бузылмас,
Сезимлерин кайғы сындырар.
Л\анлайына жазтанын керген,
Ж етимликте өскен мунлылар!
Ш ар қ урып бир ушпай атырыи,
Тәғдир қос қанатын қайырса.
Көсилип бир шаппай атырыя,
Дойнағына урып ыайырса?..
...Б а сл ан мени қәдирдан ж оллар,
Кулыншақ боп өскен үйиме.
Ж аздырлар м а, өкинкш түйген,
Кеўлимде|-и шийе түйннлер?
Аш ш ы сезим жаныиды қарпып,
Тағдиримнен түнилдим бүгин.
М ен өзямди умытып барып,
Ж үрегим е үқилдим бүгин!
М ен , кеш иктнм...
мына өмирде
Кебинесе жүрдим утылып.
Енди, сол-сол ҳинжи—әрманлар,
Моншақтайын кеткел сытылып.
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К«нлерге—к$қ. Т арға тар—Дүйьй
Г ә д е зыят керегиднен д е.
Наэырканар ҳәтте, пүтинге
Биреў қайыл, щерегице д е.
Ө м ир—деген қустайын еркин,
М ол-көл. Гей ўақ толмас уўы с та.
Ж еге бермес созған нәрсеце,
Мүтәжликтиц қолывдай қысқа.
Адымлары алш ақ—ўакыттын,
Тутып болмас: жуўы рғы ш , епли.
Бул тәғдирге исенбек қыйыи,
Мннези бар: бир оцлы-шепли.
Ертип кетип уш калақ сезиы,
Танып койған көрер көзииди.
Сөйлейтуғын тилим болса да,
Айталмадым бираз сөзиыди.
* * *
Жөркыраған айдай моржасы,
К&птен дүтлеп таэаланбағаи,
Сығырайып жаиғаи бир шыра,
Барҳа қарап турғандай маған...
Үйимизге ҳэрқашанғыдай,
Геўгимли кеш келгенде кирип,
Шыраларды жағады Анам,
Гцбиртиклеп, сейленип жүрнп.
Ерте жатыл, турыўды ерте,
Зинҳарлайды бизге удайы.
А л , китаплар иәсийҳат окыр,
Сьзркылғанша шыраныц майы.
Шыра м ай ...сол тоқыма пиликлер...
Таўсылмастай сезилер еди.
Өмирди де ойлаппан усы лай...
Ж үрек-баўрым езилер енди.
Береалдык па кешлерте жақты,
Үдгердик пе дүньяны танып?
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Кәҳәт майдай сол ўакыттағы,
Сыркылармыэ биэлер-эм жанып.
Өткен күннин сақлап 'сәўлесин,
Сезимиынен сенбейди сирә.
Өжиресинде кеўлимнин гүнгирт,
Илдириўлн турар сол шыра!
Өмир—паныс...мыч-мын пәнжире.
Биреўинде биз ҳэм бир пилик.
Шытыр-шытыр жанарман жылап,
Шытыр-шытыр жасарыан күлип.
Айналмакта күнлерим күлге,
Баратқандай мәнетим артып.
Жасарады-әрман, үмитим,
Өзим кем-кем егеде' тартып.
Ғарры қыздай сыйпап-сыланар,
Басын бәйги жолына тиккен.
Ой-қыялым таўлар қамышы,
Шабандоздай тойдан кешиккеи.
Түўеснлгеаш е бойда кызғыкым,
Ушқынларман болса дегеним.
Тәғдир үплеп катақалмаса,
Е ле өшким келмейди менин!

Аўылымыз, қәдимги аўыл,
Сағындырған ысык жамалы.
Параклаўда кеўлим дәлтерии,
Өткен күнниқ жипек самалы.
Баладықты ядқа салыўшы
Бул самаллар.қай ўакта тынған?
Әне, үйим...
арғы қапталда,
Арба тур, бир арысы сынған.
М ақул-аў, бул дрба жөнинде,
Табағойса сөзим ж уйесин..
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Сәл ертерек жогалтып едик,
Бизлер онын нағыз ийесин...
Соц«сонггне қалашылықтын.
Аўыр қосын туўарып еди.
Усы арбаны сатып алғанда,
Баладай боп куўанып еди.
От-шөп тасыр, гә төгин төгер,
яАқ гүррени* арысқа жегип.
Не рәҳәт көрди өиирден,
Өткендей-аў, тек, азап шегип.
Әне, арба...
торланар кем-кем,
Қатпар-қатпар көкирек шерим,
Узак холлар каўсатыи әбден,
Желиндирген дигиршиклерин.
Жан әкеыдей талыпты ел да,
Өяир жолы кеСилип жатыр...
Шацарактыц ески арбасын,
Байғус Анам тартып киятыр.

Қайыр тепкен „Қыйсык терек жап‘
Баяғыда ылайтып аққан.
Аўыл—деўден тилге оралған,
Мынаў иенин бийшара шатпам.
Кирип-шығып босағамыздан,
Үйир еди шадлык та, мун да.
Жуғырласқян палапанлардай,
Ушып-қонып жасар-ек бунда.
Жасар едик: тәшўиш не, дарт не?
Турмыс салтын ацғармай, билмей.
Ата*анам гүл екпеген «енен,
Ай-қыздарын өсирди гүлдей.
Ойларыма аркаў сол шағлар,
Тек елеслер енди түс киби.
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Уямызды кеткенбиз бузый,
Бир безбуйрек наймыт к ус киби.
Бир-бир ушып кеткен көзимнен..
Сорағлайман опадарлыкты.
Өзге түўе, өзимди өзиме, •
Уктыралмай үним қарлықты.
Ҳешким көптен изеп баспаған,
Қыр-әтирап қарар елерип.
Ҳәтте, тамнык дийўалларына,
Ақбас, нсантақ кеткен кегерип.
Шенгеллердиц, жигилдиклердиқ
Жармасады шаты-тикени.
Ж урт ийеси сол ж уп қумыры,
Енди бәлким танымас мени.
Мақтағандай нәрсе жоқ ҳә'зир,
Қағып-силкип сөйлермиз минеп.
Бизиқ анаў ийт кетекке де,
Ж үргея шығар шағаллар түнеп.
Бул гәпиме түсине ғойса,
Түлкилер де мысқыллап күлер.
Ийеси тәрк еткен мәканда,
Жасамакты олар да билер...
Үй алдында сығасып өскен,
Енди биреқ-саран «Майда тал*.О , кудайыы1.. Карлығашлар ма?.
Ақыл-есим ҳайранлықтан лал.
Бахыт киби бул әжеп куслар,
Усы жайдын тәнҳә бәҳәри.
Көшпепти д е , шайқалмапты да,
Қатар конған үш-төрт ,ш әҳәр и “.
Карлығашлар кеширимли-ғой,
Урысып-кейир, соқыра жубатар.
Ҳүждан мени жазалаў ушын,
Садағынан ғам оғын атар,
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Э ҳ , ы ғбал-әй... рийзалыкган,
Төппеллеые толалмадым-аў.
Садықлыкта туўылған жерге,
Куслар шелли болалмадьш-аў1?..
Аўылымыз/баяғы аўыл,
Шадлы шаўкым-сүрени тынған,
Ж ай сыртында саўсап-каўсаған,
С ол арбамыз арысы сынған.
Бул ағашлар кашшан өлгели,
Соннан берли жатыр жерленбей.
Ж ә -ж ә к ... көмип таслаўдан көре,
Сүйеклери сакланған жендей.
Сезим—казық, балғадур—ҳүждан,
Көкирегиме қағады сына.
Халқабадқа қагнап-ем талай,
Минип онын алтақтасына.
Ж елден жүйрик әрман-кыялды,
Көз илеспес алға оздырдык.
Соннан берли не-не күнлерди,
Ҳәтте, услап-тутпай тоздырдык.
Бәҳәр менен жаз орталығы...
Шалбарымнын балақлары к е ц .'
Ағысы жоқ аўыр сезимлер,
Енди кем-кем тартпақта терен.
Көксймдеги ғәрип жү.ректи,
Алдап-арбап келген көзлерим.
Талай езиц-женшти-ғой оны,
Иштен.шыкпас аўыр сөзлерим.
Ж ака-жака байкап қарадым,
Жолларымныц ойын биййгйн.
Кәдемлерим көшпейди жецил,
Аўыр енди аяк кийимим.
Қанша жамап-жаскағ.ан менен,
Кем^кем қыйрар өмир ҳәр&мим,,
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Ш адлы қ—кадак, тәшўишим—батпзн,
Майысыўда кеўил тарезии.
...А к соқиақлар шеп бастыриыпты,
А я к , туяк таплзп шаршаткан.
Дэўлетбайдык конысы бетки,
Ж ийде өткел алынғаи жаптак.
Бул жерлердиц көз ж асы —жамғыр,
.Кы Асык терек“ самалы катты;
Жүрегимнин. әряаи дийўалын,
Талай тиклеп, талай кулатты.
Бир-бир дәрттен ҳәр ш аш түгинде,
Ҳ еш мойымас, емендей берик.
Енди буянан табалмай турман,
Ж ан әкеинин кзин теберик.
Ҳ еш бир перзент ата-аиасын,
Анык ачлап, түсиябес толық.
Кеш билермиз кэднр-кымбатыи,
Бийшаралар кеткен соқ елип.
Билмелпен-ғой, экемди мен д е,
Бизге ат ҳ ә а арба, ҳәм арыс.
Сүйетуғын шекемди гейде,
Шаппатлары жақыннан таныс.
Ж апсак басып, ис етсем қәте,
Изсиз қоймас, жазалар ағам.
Ҳеш кам билмес еол шаппатлардыи,
Талай керек болғавын ыаған!
Тәғдир мақул деп тапқан болса,
Шабылып, батыя, жакайыя дедим.
Өкннйштгн, дәрттен, ҳужданнан,
Ж үд ә-ж үд ә кеп шаппат жедим!
*

*

*

Кем кеўил халы к—қыз туўы сқанлар,
Маған аўыр кез ж ас қылғаны.
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Көкейимде... Әжапаларым,
Куўдай сынсып узатылғаны.
Ж ат журтлык боп кетти муялылар,
Сынық к е ў л и шыл-пәрше сынып.
Алтын у я —„Қыйсык терек“ке,
Телмирисип, кустай талпынып.
Ж ас суйриктей карындасларым,
Жаўдыр көзли, гүмис айдарлы.
Карақларым мийнет белбеўик,
Беллерине ерте байлады.
Э ҳ , аўы л*әй... Әрманласы м-әй...
Улы-кызын муләйим, Ғдрип.
Танып билмес қалалы баллар,
,Ә липбецде“ кырк бир мын ҳәрип.
Шакасына зил түссе гүлдин,
Тамырына келмей ме зақым?
Оларға дурыс еттиц тәрбия,
Ойынлардан—кем бердин ҳақын.
Арба айдап, төктирдиц төгин,
Шопан егтиқ изинде малдық.
Кнтапларын колынан алып.
О рак берип атызға салдыц.
С о ц барылар мектепке бунда,
Сабаққа да қойдыи қатнатпай.
Инилерим, карындасларым,
Кетпен шапты буўыны катпай.
Еки бирдей кыз апам бәлким,
Сол себепли оқый алмады.
Көгеренлеп док урған дәўир,
Баска не-не зәўлим салмады ...
Мен де сендей—әпгер де-тәптер,
Кан ж ы ларман... тек, путин сы рты м.
Ж ан әкемдей көзи ж асаўрап,
Қәсте жатқан ийесиз Журтым!
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Бердимурат ахун еккен бағ,
„Кыйсық терек“ жап“ тыц сәл өри.
Асты-усти төгилмей қалмас,
Баслы дакыл: тары, жүўери.
Тыным билмес ағам бийшара,
„Ҳилғак“ урып, атады сакпан.
Заман күлип бақпады оған,
А л , ол, заман тәбизин баккан.
Пәп-пәкиэе дәстүрлеримиз,
Халык кеўлинен кеткендей ө ш и п .
,Теперишлер* көзине түртки,
Ж ол бойында бар еди мешит.
Жери бозан, жаплары суўлы,
Ғаз ҳ»м куўлар бар еди көлде.
Әдиллиги как жарған кылды,
Кзткудалар бар еди елде.
Қора, төле. кетеклерине,
Қонак болған коян- кырғаўыл.
Дигирманы, тандыры ортак,
Шийи-шийлес гез еди аўыл.
Қазыў шығар ала бәҳәрден,
Сүймен салып миз бакнас тонға.
Шадлык солқымларым үзилген...
Д әўек жорам тири еди онда.
...Көзлеримди суўғарар көз ж ас,
Қопа, шока үйинин тусы.
Ж арғы, балта кырғын тийгизген,
Бзғымы здан калғаны усы.
Ен генжетай Генжеханымыз,
Ж үретуғын гез апыл-тапыл.
С у ўға ығып кетип бир күнн,
Саклап калған жийде паяпыл.
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Көкирегине кан каткыр өлим,
Басылмады-аў, жаннан — жериги!
М арҳум иним Сапарбайжаннын,
Сәл бериде бир түп ериги.
Балаға тән кылық*кәсийетлер,
Козы*ылақка шекем бөлисиў.
Ушырды көп пәтпелеклерди,
Буйырмады езине уш ы ў.
Ж үрек шайды болған ата-анам,
Талай сары уўайым жутты.
Өлимшилик көп болды үйде,
Тәғдяр және кабағы н шытты.
Ж үз үсирер к уў түўе жастан,
Өмир — көшпек ойынын бузып.
Талпынып, тал карманған менен,
Әжел сели кетер ығызып.
Тәмедар боп усы баладан,
Улкен үмит етип ж үр едик.
Аўырғанда, кудайталадан,
,Т әўи р ет!?‘ деп сонша тиледик.
Жалынып ҳәм жалбарыныўмыз,
Тьщланбады, болмады кабыл.
Әзирейли келди, қолтыклап,
Жазып толмас кара китабын.
...Ж игит ағам Убайдулланын,
Тедбил торы аты бар еди.
Нэзик, сезим парақларында,
Жипек сөзли хаты бар еди.
Балалыктын ай тасан несин,
Ҳәр нәрсеге болғыш-ак куштар.
Кәне, — деймен усы торыға,
Минип алып қуйындай ушсам.
Бир сапары қарымға тартып,
Таралғыға аякты салдым.
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Ж әниўар мени алды да кетти,
А т үстинде узак сандалдым,
Қайшыланған кос кулағынан,
Гүўлеп-ш уўлап самал еседн,
Оммақазан атып жығылдым,
Сонда маған жалын т ө сед я *...
Ө м ир—асаў аттан да бетер,
Айбықәддем екени айғақ;
Тақымын бәл бос болса қыйын,
Минип өтсен мудамы жәйдақ.
Ығбал атын қосып бәйгиге,
Кеўлим сирә толып-тасты ма?
Жал-куйрығын төсемек түўе,
Туяғынын түстим астына,
Бала едим сүйеги усак,
Сол себепли көзнм жасланды.
Батырлықты үйрениў уш ы н,
Оқып шықтым талай дәстанды.
Түслериме „И йш ан қала“ ны,
Корғап турған батырлар енди.
„Ханжы ғалы ж ап“ тыд бойыяа,
Қатар қонған шатырлар енди.
Үмит еттим, таўып ал сам 'д еп ,
Ханмақсымнык қалқан-қылышын...”
Даўры ғы зор ҳәўлеки заман,
Кулағымды таўлар бул уш ы н.
Алпамыстай шықсам кайралып,
Мәртлик, ҳақлық болып мойтумар.
Гүлпаршынды кайдаи излермен,
Табылмады маған Байшубар.
...Ж елаяклы қ—-асқан қәбилет,
Баллар сондай минез-кулықлы.
И ске салып қумырысқаларды,—
Излетер»ек ғулығулықты.
*Жақсы ат үсгивдегк адам жығылғанда жалын төсейди деген
бир ҳикмет бар.
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Табанларға еткенбиз сүрме,
Асығыслык тәндур ўақытқа.
Лекин, шабан шықса несийбен,—
Ацсат емес, жетиў бахытқа.
*
*
*
Жупынылаў турмыс ишинде,
Өмир гүлим кеш бүртик жарды,
Табаным гартпаған жерге д е,
Ығбал бизди жетеп апарды.
Н е дәўир ўақ калған беклеўли,
Енди, кеўлим кенары толмас.
Дәўлетбайдық ески журтына,
Зыяратлап бармасам болмас.
М егзес-ек, бир тикеш басылған,
Бир тандырда пискен шөрекке..
Тендей уш ы п, тендей қонғанбыз,
Алтын у я — ,Қы йсы к терек“ те.
Бизлер, усы жердиц-аспанныц,
Әмецгери—күйгелек кусы .
Ан а саўлы қ—аўылымыздық,
Егиз өскен едик қозысы.
Мен мацырап қалдым изинде,
Дәрт мүшкилин артты да кегти.
Алтын шақлы сол ақ кошкарды,
Ә ж ел —касқыр тартты да кетти!
...Е леслей д и Нәзигүл шешем,
Қармаланып салғаны төсек.
Д әў ек сыбап-ҳәклейтуғын жай,
Мына жатқан үйинди кесек.
Тәғдир, аяп-мүсиркеў билмес,
Журтымызға көтерген тоқпак...
Тутастырып турғаы үйлерди,—
Жойтылыпты баяғы соқпақ.
Сол жылайман гүзек күнлери,
Қос соғысып көиистим бақан.
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Сонда х<үдә кеўилли еди,
Мына ғамгүн, ийесиз мәкан.
Асты көмик ылай сыпада,
Жуғырласып окыймыз сабақ,
Капталдағы шетен..қорада,
Илдириўли бир-еки қабақ,
Қатнар рдик мектедке' бирге,
Кыял жүйрик, жолымыз данғыл.
Күтип алар, хошлаСып қалар,
Ү й алдында өскен торангыл.
...Е н д и бақсам: әрманлар жасап,
Шадлык шақақ урғаны ж алған.
Мисли, бизин балалығымыз,
..
Сол кесеклер астында қалған!
Биз де тўрмыс дәстүрханыныц,Аш ш ы -душ ш ы татқанбыз дузын.
Қәлер едик, жипек минезли,
Айболғаяды шашлары узын.
'V
Ядымда жоқ: .бир-биримцздин,
Зейнимизге тийген гезимиз.
Гүлхан болды отырсақ-турсақ,
Толқып-булкып сөйлер сөзимиз.'
Ә ттен... сол бир уялш ақ хатлар,
Қалтамызда-ақ жүрйп жыртылды,
Аппақ ..сезим—кусларымыздыц,
Қанатыныц ушы қыркылды.
Э ҳ,ем и р -әй ...сы н ы к кеўлимиз,
Бир-биреўсиз сирә кеншймес.
Әрманларға, ой-қыялларға,
Мына журтқа едик еншнлес.
БатылсыЗлық мойыитурығы,
Аяқларды бастырар шалыс.
Кимди айтып, койсак.та кимди,
Балалық ш ағ—гүнәдан қалы с.
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1 үл-ғумшалы ҳүр пасылым-әй,
Ж ақсы-жаман күняме шёрик.
Енип ҳәзир.еол түр—сыпатқа,
Кетким келер сүтилйек терип.
*
*
Дегищ алған д ә р ь я д у р -Ө м и р ,ЬГқлап кеттим, дьш аз өрледим.
Ата-анамиан, туўысқанлардан
Жақынырак ҳәмдәрт көрмедим,.
Көксимдеги жапалы ж үрек,
Бунша неге урады шапшан?
Мен ж үдә бир күйинбес .едим ,
С о л күнлердей күн тапкан болсам.
Адамларды түсинген сайын,
Ж ан бийшара ҳәсирет шегер.
Өзимнен ҳеш налынбас едим,
Дәўлетбайдай дос тапсам егер .
Умыталмаспан—сол
Уғрын бақҳан аҳыў
Сондай гүллер д ус
Ж азармедим,' мына

он жетиде,
көзлерди.
болғанда, мен
сөзлерди.

'Бүлдиршиндей сол нәўше қызлар,
Хош ирей, хошқылық, хош әдеп.
О лар—үзилип қалмас, жойтылмас
Кеўилиме тағылған сәдеп. "
...Кетейин деп кеттим бе буннан,
Нашүкирлик түлени түртти.
Селлер ж уўд ы , тәщўиш тенселтти,
Сағыныш деп аталған журтты.
Жаны ж үдеў ырысқы-несийбем,
Гә тоқырап, гә жортып-желген.
'Көптен берли жолларым буры ў,
У еы , Әрман—аталмыш елден.
Сыйдыралиас өкиниш көшин,
Ж үрек—деген кәрўан сарайым.
Тырнақ салған жүзиқе тәғдир,
Ийесизим* Аўылым—АйымГ
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Гүлшелёрим—КарындасларьЫ,
Айдарларын туқғыш ерген жер,
Дуз-несипти баска жаклардан,
Шөпшеўимизди макул кврген жер1
Енди* тек те, гвне тамлықтын»
Кесеклерин сылап қайтамзн.
Кеўлим алып-ушып келерде,
Жүрегим қан жылап қайтаман...
Сен—Уясан қуслары ушкан,
Қвдири жок меннн керегнм.
Ескгиқнен ендны—Халкыма,
Тври Ўатан—„Қыйсық терегим"!..
1989—90+жыллар.
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