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АНАЛ1 А И Т Л Р Е Д И ...

Анам айтар еди, урыс жылларын,
Ғамлы ертеклерин уйып тыцладым.
Бираз үйдиц оты өшип қалғанын,
Анам айтар еди,
Урыс жылларыи...
Түи жаршлпда жылқышы қус шақырар,
Торацғыллар үстипен Ай жүзеди.
/Гентек" гәде кайтып, гәде тасыган,
Майсалар көмкергеп суўдыц жийегин.
Тыным таппан, ушып-қонар дигнлдик,
Қубламызда „Қара жылғац бар еди.
Өлпец самал
меиен назлы қубылып,
Мәрўан қамыслар ырғалар еди.
Аўылдыц пайызлы жазғы ақшамы,
Қуслар тиллеринде жыр болар ед и ...
...Ж ағы с ызық-ызық, ерте намазшам,
Ай да булыт астынан тайғанар еди.
Кнйиктей ылағын тапқан адасқап,
Анам жигербентпп аймалар еди.
Ийинге илинген б ө т т т е к р н е л е л
Толы сөк, загар4.
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Салқын леп жағада тыпбай есиўде,
Мениц қарағым да миндн кәтирге,
Басында бар еди қара шепеги,
Суўға ецгерилип, тыпбаП былғайды.
Жулқынар самаллар,
Булыглар көшеди,
Толқыплар туўлайды,
Жағыс шуўлайды,..
Көкирек дегенлер қарса айырылып,
Гүциренер әлем, әлем гүрсииер.
Сел жаўды, сел, ким буидайда сабырлы,
Көз жасларда толас таппай силпнлер...
Мййнеткеш атамыз сирә жантаймас,
Ақ шашлы аиалар арба айдады.
Бир тислем Н А Н ..,
Түсице енбес, пал-қаймақ,
Нәрестелер,
Желкилдескен айдары..,*4
Анам айтар еди, „Қуўаиыш Жармавныц,
Бәҳәр әйямыида толып-тасқаиын
Еле, жазылмаған жүрек дағларын,—
Урыс из қалдырған, изи таспаныц.
Айтар: ерип кетти ҳәсирет музлары,
Ығбал отларынын гүрлеп жанғанын...
Жер жүзине И Л Ә Ҳ И Й Д А -н у р дарыр,
Бирақ,
Жоқлар Аиам, жоқлар, кеткеи Т А Р Л А Н Ы Н !!!
1917’ жыл> май.
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АДАМ НЫ Ц КЕУИЛИ

Таяқ таслам жер емес жақьш,
Бунда шөллер далалари жатыр.
Буида саисыз жулдызлар жаинар,
Бупда бийик таўлар бар, таўлар!
Инсан кеўили шексиз океан,
Сансыз толқын болып толқыгаи.
Ток қанша тез өтсе де сымнан,
Қәбийлетлирек, кеўиллер буннап.
Сезимлер бар жоқары волтьли,
Нәзиклиги, гүлде де жоқты.
Тасып кетсе бермес тегеўрин,
Айтып болмас адамныц кеўлнн!
Ж үреклер тек, ҳагына соқса,
Инсаният түсер ме еди отқа!
Қуисы з,—
Алтын-гүмислер қырўар,
Атомнан да күшлирек нур бар.
Бул көзлер ғо й ...
Болса да жебир,
Жалғыз сөзге-ақ, толады кеўил!
1977-жыл, н ^ябрь
СЕИ ЯР ҚАЙТЫ П КЕЛ?!.,.

Сағынышыма шыпа әйлегил,
Көкирегим ғамнан жуўылсын!
А ш , сүйпклим, „әрмаи әйнегин*,—
Нәўбәҳәрдпц тацы қубылсын...
...Ш а ш баўыца жүрдим шырмалып,
Ҳәмме қыздаи ағла шырайыц.
Зәррем қалмас,—
5
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Ышкьг, қызғаныш,
Ҳүкимдар ғой, мен не қылайыи?
Бас ийгенмеи қүдиретиде,
Төздим сезим азапларына.
Меи жетермеп, пәк нийетиме,
Минднм қыял қаиатларына!
...Хош ҳүрейлим уйып тыцлайын,
Әндпйшец бар болса, айтып бер.
Тек,
тилеймен, кеўлиц, сынбаўын,
Бийқарарман,
сен яр, қаитып кел?!...
1976-жыл, апрелъ.

ШЫПАКЕРДЕР

Нурсыз көзлер жаўтацласып жатқанда,
Үйдиц-күйдпц ғамын ойлаў дегеп не?!
М еш еллер...
Жапсақтыц зарпын тартқанлар,
Кайра-қайра, жүрер ме еди жер басып,
Пидайылық егпесециз егерде!
Пурдай меҳирициз, дәри-дәрмақлар,
Бетин қайтарады,
Қыстыц ызғырық.
Көзлер жанған шамдур,
Сүйрик бармақлар,—
Жалғайды қайтадан үмнт жиплерин,
Семгеп тамырларда қаиды қыздырып!
Өмир ушын!
Тәғдир менен тиреспп,
6
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Тынған жүреклерге демди үрлейснз.
Кирпик қақпай турасыз-аў
Сиресип
Ж урт қатарлы, бир арқайын жүрмейсиз!
Ата, ана, перзентлердиц көз жасын,
Тыя алар!
Т ек, бир ғаиа сөзициз...
Шабылғаннан бетер болар,
Өз басыц,—
Көз жумылса, себепшндей ож елге,—
Жазғырасыз, езицизди- өзициз!
Нәкаслардыц, нәрселерии қулатқан,
Өз қәддине жүресизлер келтирип.
Зәҳәрли сөзлердиц найзасын атқаи,
Пейли тарлар,
Дым, әигек ис етеди-аў,
Ҳак жанлардыц сезимлерин өлтнрип!
Олар,—
Марҳум жанлар жүрек дегепнен,
Тек те, бас шайқатар,—
Несин айгасыз...
Ҳәр инсанға туўыскандай
Әменгер
Болып дәрг ецгерген қәдирданларды,
Б әр қ ә,—
Гер аўзынан алып қайтасыз!
1979-жыл, апрзАь

МУЗАЛАР

Қыз туйғысы киби музалар,
Жүрегиме сиц шымбыр-шымбыр.
Жилўалаипр гүлли қыябан,
Лемин преспекти,
гүмис нур...
7
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Акамия гүллеген жерлер,
Унатаман усы қолпинди.
Ҳаўа сулыў демице епгеи,
Жаслыгымыз киби пәўпирли.
...О п с , сепнц ақланған жайьпь
Узақ сегбиртамам болар ма?
Дә! ўазацыз ашылған сайын,
Қанатым жоқ, ушып-қонарға.
Еснгицшщ алды қара тал,
Самал менен сыбырласады.
Еликлегеи, билемен сағам,
Өрим-өрим опыц шашағы.
Тәбияттыц бир арыўы Май—,
Мийзамкешин, лапызлы жыршыц.
Әйнсгиннен сығалайды А Й ,
Ол да саған алдырған ҳуўш ы н...
Леппн проспекти...
Гүмис нур
Жнлўалаиар, гәўҳардай ағар.
Ж үрегиме сиц, шымбыр-шымбыр.
Ҳуўышымды алған музалар!...
1976-жыл

ХА Т

Уйтқыды ғой, уйтқыр дүбелей,
Ж үрегимде ҳаслан сейилмес.
Жайнап-жасна, доланшы гүлдей,
Нур шаш, бәҳәр тацына мегзес.
Айтылмаған сырлар бар, сырлар,
Кеўил қупиясыи сақлама?
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Жүрегимди тынымсыз тырнар...
Сен де кеўил бөлме, басқаға?!
1973-жыл
ҚОРҚЫНЫШЛЫ!..

Маған қорқыиышлы, әрмансыз жасаў,
Опда. тириликтен жоғалар нышан.
Оида, жүрегимде тутылар матам,
Онда, бахытқусы басымпан ушар!
Қорқынышлы бәле, дөҳмет ҳәм өсек,
Тарайтып жиберсе кец пейиллерди.
Татыў шацарақтыц ошағын көсеп,
Дизден қайтарады ҳэм зейиилерди.
I
Қорқынышлы, жүрсе арада жүргей.
Ажыратыг| болмас караны-ақты.
Ана жер с)ийнесин қапласын гүллер,
Ҳадаллық/қоллагай адамийзатты!
Қорқынцшлы емес, даўыллы теқиз,
Толқынлар қойнында болсам да,
Тамам!
Т ек, мынадан зәррем ушады меннн,—
Ар-ҳүжданнан ж уда болыўдан,
Қорқаман!
Ҳақыйқатлық бүлип жүрсе,
Эзәзүллик күлип л<үрсе,
Жораларым, жүз үгирсе,—
Қорқаман!!!
Йюль, 1979-жыЛщ
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Ж АЛҒЫ ЗЛЫ К

( Б а л л а д а -ә п с а и а .)
Дүнья бплмсс,—
Сатқыилык қылып,
Бурынғыдап зор болганларды.
Еситкснбпз,—
Елдеи шыгынып,
Ақырында, хор болғанларды.
Мен билемеи,—
у
Ийттид өлими,
/
Ондайлардьщ түсер басына. )
Ондайлардыц қарадғы күни, |
Тек, қузгынлар қонар қасыиа;.
I
# •*
#
...Бөлекленип баратыр екеў,
Ж ырақ салып елден қарасын.
Олардики,
Бузыў-жарыў, жеў,
Пәслик тольг,
Сезим- санасьг.
Не жетиспей баратыр олар,
Дым ашқарақ, жебир көзлери.
Адамларга қарсы оқ ж онар...
Бузық еди, суўық еди —
Пейли, түри-түси, сөзлери!
Себил болып,—
Көллер, шөллерден,
Тоғайлардан, асты таўлардан..
Океанлардан арғы еллерге,
www.ziyouz.com kutubxonasi

Мйллйон-миллион таб армынқ
Барған!
Буўырқаиып турды толқынлар,
Басын тасқа урды толқынлар,
Бетин былай бурды толқынлар;
„Б ул ар ,—
Аш бөрилер!
Қорқы қлар!...11
...Ж е р д е , суўда қуўалап даўыл,
Зәррелерии ушырды бираз,
Сабалады нөсерли жаўыи,
Көк тециз тек, түтнгип турар.
Келгенлерди ҳүрмст қылмады,
Бул материс қанта,
Ғәзепли!
Адам түўе, —
Ж анлы-жәиўарлар,
Иилерипе зытқандай, мисли.
„Қорқыиышлы-аў,—
Дым қорқы ны ш лы ...11
Басқа т үўе,—
Өзлерин сатты.
Кеўиллери, қара-сур түсли,—
Аиаў жатқан тастан да қатты!
Балалады, сопша ҳарамлық,
Көзлерине,—
Күйик рец дала.
Көкиреклерп еди қарацғы,
Хәмме иәрсе, со т ы қ т ан қара!..
Екеўи енди, тапқан олжаны,
Уйқылары келмес бөлиспей.'
Көзлери аш ,—суқлы қоллары,
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Берпспейди,
Ҳәргиз өлпспей.
Ацлысып-ак, атырып тацдЦ,
Не ҳийлени онлады булар.
Ишлеринде бнр отлар жанды,
Бәс тнгиснп ойнады қумар!
...С о л түн,
Айра салды досларды,
Сол түн ,—
Көрди, асқан зулымлық!..
Ол!
Канжарын қайымлап барды,—
Ҳәм силтедп...
О , сумлық,
Сумлық!
Жаралы жан шапшып, уйқыдан,
Аш бөрпдей улып жиберди!
Аўылласы,—
Кутылмақ будап,—
Кегирдегин жулып жиберди!...
Қара басы қалған бәтшағар,
Канлы қолын сүртнп пешпие.
Жолдасыныц қоржынын „қагар“,
Ҳәм қарайды, оган өшнге.
...О л илбиўде,
Асып белеслер,
Беденлерин аяз қарпыйды.
Қумлар, —
Алгын болып елеслер,
Пәнже урып, ацдай тарпыйды.
12
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Ақ тасларды терер етеклсп,
Өрш еленип,—
Уйтқыр борасын!...
Оны әжел барар жетеклеп,
Қарманады,—
„Мен мындалайды",
Шақыряр ол өлген жорасьш.
•1:
...Ж е р тарпыды, топырақ шашып*
Өкирди ол!
Қан көрген малдай.
Қанлы көзнн тарақлап басып,
Ол, недендур сескенер,
Қашып.
Көкйреги ҳәўлирер,—
„Ў ан -ўа-а-а-а-я -ан ...!и
Таргылланып шықты даўысы.
Шимиркенпп „дирри етш
Таў-тас.
Қанга жсрик, жардагы кузғын,
Қулай жазлар,
Тск, жайып қулаш ,—
Қорққанына,
Шыцгырған сестен,
Ғарқ-ғарқ етип жмберди күлип...
Табанларыи оныц тас кескен,
Қанлы изн жатар билинип!
„...Ж ексуры имаи!
Неткен сорлыман?!...
Ш ермендемеи, ел-ж ург алдында.
13
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Кез алдымды басыўда Думай,
Түрим адам,—
НаГыз малғунман!
Қайда семген?!
Жулдыз, ай, қуяш,
Адым атсам алдым шыдыраў.
Тамағым аш,
Үстпм жалацаш,
Ацсат екен қулаў, уныраў.
Өртеп жибер,
Мениц денемди,—
Гүркирец көк,
Ойнацлар жасыл?!
ГЗасқа ҳеш бпр қалмагай белги,
Тек, бир қысым күл болып қалсын...
Мениц қара көкирегимди,
Жақтырталмас,—
,
Мына алтыилар!
Сипсе болгыр, бул сүйегимди,
Жоқлаўшы да шықпас
Халқымнам!
Излеў түўе, баспас тилине,
Болдым ақыр,—
Бетлерге ш үй ел !...“
Суў қуйылды,
Сол сәт үнине,
Ж ел уйтқыды,
Қуйып өгти сел...
Тайгақ тастаи кулады ацсыз,
Ец ақырғы деми сарқылды.
Желди қушып,
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О л, жатты жансыз,
Етегинде.... таўдық алгынлы!
*

л.V.

Бүлбнл қонсын, гүл шақасына,
Бахыт қонсын елдин басына,
Ҳеш адамныц пешанасыпа,
Басылмасыи, сиро,—
Жалғызлық!
Ғарғыс атқырларға жарассын,
Жортқан қасқырларға жарассын,
Тек те, сатқынларға жарассын,—
Жалғызлық!...
1979 ж ы л, сен-пяэр ъ.
АУЫЛ ТЛЦЫ...

...Т ү н қуслары сайрайды не бнр,
Көк ииисн сондай ацқыйды.
Алар дала ишинен демнн,
Кецисликте тек ай қалқыйды...
Тац атыўда шығыс лалаплап,
Тац шапағын қушқаи керегем.
Ж ас жыпғыллар, қарабарақлар,
Гүзар жолдыц бойын безеген.
Куяш нуры көктен қулаған,
Қаолығашлар ушар сарқылып.
Тандырлардан түтин шубалар,
Аиаў көкте турар шаншылып...•
••ғ«Ақ соқпақтан келер толған Ай,
Майыстырып дүўден себети.
15
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•Оғам өзғе ашық болмағай,
Изпн өбип срер төбети.
Арыў қыздыц ким билсин ойын.
Дицде отыр, зуўала жайып.
Шашларынан сыйпасам оныц,
Кетермедим,
ҳәммеден байып!...
Аг.рель, 1977-жыл.
УНИВЕРСИТЕТ АЛДЫНД4.ҒЫ

ОЙЛАР

Оссалам, саўлатлы имарат,
Ллтыниаи ардаҚ:'!ы босағам!
! Пам -шырак жулдызлар туўажақ,
Сезимлер өзпцпеп от алар...
Ж үрегиц дүпилдеп соғыўда,
Әрмаилар бойьщды кернейди.
Сан мыцлап келешек жолыида,
Шыцлардан-шыцларға өрлейди.
Телегей тециздиц толқыны,
Шайпалып атқандай гүздеги,
Аллея бойларын толтырып,
Агылар жаслардьщ дизбеги.
...Бнрпмен бүгинги әўладтыц,
Бнлимге кеўилнм куныққан.
Муқам чы қоцыраў жацласыи,
Сеслерии сағынып турыппан!
Мон жана тигилгеи жас шыбық,—
Өзнцпеи баслаиар жаслығым.
Халқымныц хызметин тақ турып, *'■
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Ислермеи,—
Әрманым татлы дым!
Сезимлер мумиядай балқығаи...
Гүзд.еги талларда тербелер.
Ақ мәрмер төселген басқышлар,
Этаждан-этажға өрмелер.
Баслайды сәўлели залларға,
Баслайды „мәнзнлге" саўлатлы.
Нәўпир суў аққандай таўлардан,
Аққандай, жүзлегеи тармақлы...
Билимниц мыцлаған шырағы,
Жанып тур жаслардыц жолында.
Нур шашты сентябрь куяшы,
Жүрегиц соғыўда-соғыўда!!!
1977-жыл, сентябрь.

МЕНИЦ СӨЙЛЕР ЖҮРЕГИМ...

Жаньзм отқа
Не десек те,
Сулыўлықтан
Оц жағымиап

жақпа әй, жанан,
қызсан айтыўлы.
бийқуўшдур санам,
мисли Ай туўды.

Ышқ соқпағы... Тайдырсац табан,
Илҳам бизге кетер дарымай.
Өмпр, турмыс—бир тайпақ самар,
Бахтымызды қосып қарығай?!
#

*

*
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Еринлерин сүттиц қаймағы,
Кеўиллерге кел, енисейик.
А қ көйлекли әзиз „периштем11,
Тоты кустай турдьщ сыланып.
Көкирегим кеп-кен көриктей,
Бир терец дем алды,
Куўанын.
Көзиц мисли жулдыз, ойнақшыр,
Ш оқ сезимиц түндей қалғымас.
Айналаға заўық орнаттьщ,
Илқам қусым, уш -уш қарлығаш!
1977-жыл, апрель.

МАТЕРИКЛЕР ТУТАСЫ П АТЫР...

Океанлардық нар толқынлары,
Ж ер —кемесин шайқалтып атыр.
Гейде ж уўас,—
Гейде қәҳәрли,
Шаплығады, жар қақшып атыр.
Ақ көбигин шашып атыр!
Илаҳийда иурлар арқалы,
Материклер турар тутасып.
Ж ер шарыныц тозбас қалқанын,
Қыйратпақшы, таўып қалпалын,
Көрмедиклер отыр ж утасы п...
...Ҳақыйқатлық нуры парлайды,
Түн ацлары көзп қамасып,
Топарлары барар тарасыи,
Бир ләрземге салып таўларды,
Ҳақыйқатлық.^сазы жацлайды.
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Океанлардыц нар толқынларЫ,
Гейде туўлар, гейде жуўасыр.
Илаҳийда нурлар арқалы,
Материклер тутасып атыр!!!
1977-жыл , июль.

ҚЫЗҒАНЫШ

Пал ҳәррелер гүлге пәрмана,
УшЫп келип үймелескендей.
Кызғаныштық дәрт арбасына,
Жегилгеиим ырас,
Сескенбей...
Аўзын ацлып аўдиторияныц,
Бнр жигит ж үр, бети қап-қалыц.
Оган күлип бақпа, сен жаным,
Басқа жақтан,—
Басқа жақтан салсын соқпағын?!
Актер жигит огыры кербаз,
Т ық ыр ш ыйд ы, ш ыйыр ып м у рт ын.
Аяқларып басады ғаз-ғаз,
Жылтыратып келип жүр сыртын.
Ашпа ҳәргиз!
Ашпа оған ышқыцныц қулпын!?
Саған таныс сүўретши достым,
Байқайсац ба, өзице ашық.
Тыцла
Оныц кеўили бос дым,
Бирақ, саған емес минәсип...
Не қылапыи досты табалап,
Портретнцди еиди салажақ.
Сағаи инам етип „өзицди“
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Бақырантып қойып көзимди,—
Меннен сеш? тартып алажақ.
Жигитлерге сепи қыймайман,
Айиалацда жүргеп қамалап.,.
1976- жыл.

САҒАН АРНАП...

...С ағаи арнап қосық жазғанман,
Бирин жыртып бирин өширип.
Ийне менен қудық қазғандай,
Ҳәр шуўмағын бир күн көширнп.
Шәрт еместей,
1Лығыў баспадан,
Ҳәр сөзине бирақ сақ болдым.
Не десец де, қәлем-хат маган,
О , ҳүрметли „редакторы м...11
Қосықларым саған унағай,
Аспанлатар усы ,—
даўымды.
Сақлағайсац тиллә „д уўа“ дай,
Оган мениц „демим“ салыўлы!
1978-жы.г.

МАЙСАЛАР ЫРҒАЛҒАН СО ҚП АҚТАИ ..

Майсалар ырғалғаи соқпақтан,
Сүйрикли жасқаға келерсец.
Кезлериқ жалынлы шақмақтай,
»Қараспақ“ ойнасақ жецерсец.
Аўылдыц сен ерке қызысац,
Сулыўлық тек сеннеи табылар.
20
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Тигилсем, тигнлесец...
Денеме бир дирил жайылар.
Кел, қәне!
Маз етил, буралып,
Көргенлер ақылдам тансыи да.
Жазайын көркицнен жыр алып,
Журегим ышқыцда жансын да!..
1918-жыл,
ЖЫЛ МЕНЕН ХО Ш Л АСЫ У

Қонақ келсе күтип аламыз,
БарымыЗды қойып алдына.
Сарпай сайлап оған жабамыз,
Жайиатамыз шертпп сазды д а ...
Ж ы л!...
Сәи-салтанат пепеп сеии де,
Асығып жүрип күтип алганбыз.
Үйимиздиц сыйлы төрние,—
Ксўи/1, —гилемлерип салғанбыз.
Жыл!
Сансыз ғой, дөреткенлериц
Сайрап атыр дацғыл жолларыц...
Кец ҳәм қыснақ көп өткеллериц.
Нелер қойып, нелер болмады.
...Бир тилегим орынланбаған,
Жатсам-турсам сол қыз әрманым
Дийдарына мийрим қанбаған...
Тек, тисленип қалды бармағым!
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...Ж ы л!
Енгиздиқ жана дүньяға,
„Муҳаббаттыц тат,—деп-шербетин“ .
„ Э к е “, —деген ат берип маған,
Зайыбыма бесик тербеттиц!..
Бпрақ, турмыс тәшўишлеримди,
Хошласарда тилге баспайман
Кеўлнм мениц тасқып сезимли,—
Ушып жүрген қарлыгаштайман.
Ж ы л !...
Жылжыўда соцғы саатлар,
Дәрўазацды епди жабамыз.
Тагы жолга шыгады атлар,
Ж әне ала-қупып шабамыз!!!...
1977-жыл, денабрь)

МЕН

ЖИГИРМА

БЕСТЕМ ЕН

М еп жигирма бестемеп жора,
Қара бала бүгип есейдп.
Лта-енениц аўзы „ораза“ ,
Ғайбар келип отты көсейди.
Гейде-гейде қабағын шытар,
Жалғыз өзи отыр „тас қалап“ .
Қыялларым қус болып ушар,
Сулыўлыққа көзим ашқарақ.
Меп жигирма бестемен жора,
Болып жүрдим кеше мос бала.
Шүйелме гә баспалық, қалды,
Басымызға түсип машқала...
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Ж ИЛЎЛ...

Қыз ойиаса,
түймелер ж ы ц—жыц.
Бурымлары белпп қушады.
Қанатлары сып-сыплап, қуўды ц—
Масли, өзи болып ушады.
Күлип бақса тек жалғыз рет,
Бир памалар кеткеидей жацлап...
Дәргайында мудамы гүзет,
Сынға салар, бар аўыл-аймақ.
жилўасы үзгеи шынжырды,
Ҳадаллыққа болар арапшып.
Аққан ылай суўды тындырды,
Қайтарады жүзии жарақтыц.
Туйғыларды баўрайды жилўа,
Жалт етеди мнсли жылдырым.
Диз бүгеди, патша да, қул да,
Еситкенде сыцғыр-сыцғырым...
* * *
,,.Тоты қустай сылынасац сен,
Көзлернмди көзиц ойнатты.
Күш сынассақ, жығаласац сен,
Кеўлиц терец, кимлер бойлапты?
Шыгып атыр демим терецнен,
Көкирегим кеп-кец көриктей.
Жанарларда турқыц шенелген,
Сонша суқтап жүрсец „кезикпей“
Жылаўыцда ойын-заўықлар,
Кеўилиме мениц нур қуйдыц!
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Ж ас жүреклер енди қаўышқай,
Ацсаўдаман, сьщғыр-сыцғырьш,..
1976-жыл, фе.

ЖАДЫРАП ТУР АНА ТӘБИЯТ

Көкиректе илҳам молшылық,
Көгис мақпал жерге жайылған.
Көшелерди барар толтырып,
Ж ипек көйлек кийген арыўлар.
Студепт қыз бүгин кеўилли,
Балконында жатақхананыц,
Мойыл шашы жапқап өцирин,
Айдан зыят деймен жамалып.
Көкиректен сезим урланып,
Жалтац етер бизди тәўир-ақ.
Күлкисинен толқып қызлардыц,
Жадырап тур ана тәбият.
1977-жыл , апрель.

КЕЛ, АРЗЫ ЎЛЬЩ ! БОЛ, МАҒАН Ш ӘШ М Е...

Исмицизди билмедим ҳәтте,
Текте, мәлим, аўылыц, жайыц,
Сени күтип,
Мектебиц бетке,
Мен көзимниц жагарем майын.
Жағасында күтерем сайдьщ,
Оқыўыцнан қайтарец кешлеп.
Өзиц меиен тиллесиў, қайғым,—
Барсамдағы, қулшынып дәслеп...
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Әтирапқа тынышлық шөккен,
Шырылдайды тек ғана шекшек.
Аппақ булытлар, ақ жамғыр сепкен,
„Мәстан мама“ қағады пөстек.
Торақғылға сүйенип әсте,—
Тьщ, тыцлайман...
Ж оқ еле дыбыс.
Кел, арзыўлым...Бол, маған шәшме,
Тәбияттай алайын тыныс?!,..
1976-жыл, апрель.

ТҮНГИ НАҒЫШ ЛАР

Жылқышы қус тынбай шақырар,
Сайрар бүлбил сонша үзилип.
Ақ теректиц уша басына,
Қалғандай ай мисли илинип.
Ж ок аспапда асықтайын бульгг,
Кус қанаты, сести ап-анық.
Тамшы-тамшы жайнар мерўерт шық,
Түн даланы жатыр дастамып!
Көк аспанныц белбеўи мисли,
Кец гүзардай қус жолы ақшыл.
Жулдызлардыц гүмис сәўлеси,
С у ў д а ,—
Сүцгип, қалқып ойнақшыр...
СЕН ТУЎЫЛДЫЦ...

Сен туўылдыц...
Толған яцлы кемисим,
Кецейгендей,—
25
www.ziyouz.com kutubxonasi

Кеқейгендей өрисим.
Бәҳәримсеқ бағымыады жасартар,
Меҳримиз бар,—
Сөнбес куяш сен ушын!
Сен арқалы даўамланар жаслығым,
Ҳәм татарсақ дәмин душшы-ашшынық
Ата-анама,
Аялаған ақлығын,—
Ҳәзир сениқ күлкиқ керек ем ушын!
Сен туўылдық...
Көзи ашылды булақтық,
Ақғар табыў ацсат емсс бирақ, дым.
Ойлан,—
мәнзиллерге сен адым аттық,
Ойлан, азамат бол?
Атлан, ел ушыи!
1977-жыл, окт ябр

АМАНАТ

Сениқ әкеқ,—
Мениц жан жорам,
Бизлер менен мәқги хошласты.
Анақ қалды, болып боз-боран,
Олар үш жыл ғана қосласты,.,
Меи, мынамы айтайын саган,
О л, адамнық еди адамы.
Не жигитлер әкеқе яран,
Ж урт таныйды жақсы таманын!
Ондайлардық орны бөлек гой,
Душпанын да сыртынан саймас.
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Жигит еди алагөлеклеў,
Жигирма бес жаста еди саррас.
Қызыў иси тартпасын салқын,
Әке әрманларын ушластыр.
Бас ушыцда „шырақлар11 жансын,
Ж ас қәбирин гүл менен басты р...
...Ә кен менен аўыр-жецилди,
Бирге қолласқан
М ы на,—
Мына қолларым менен,
Оны, қыймасымды көмип атырман!!!
Сести „тық-тық11 беллердин нышлы,
Ж үреклерди ләрземге салды.
Қас қағымда әкец тап мисли,
Дүмпешикке айналып қ а л д ц ...
Улым!
Жалғыз тилегим тағы,
Болсын сенде дослық, әдалат.
Инсанлықтыц алтын таж-тағы,
Жан әкецнен саған,—
А М А Н А Т !!!
1977-жыл.

ГҮҚГИРТ ТҮСЛИ КӨЗ ӘЙНЕГИЦНЕН.,.

Гүцгирт түсли көз әйнегицниц,
Аржағында күлген жанарыц:
Мисли думан ишинде едим,
Тоқымлапган тандай жабағы,
Ж үрек туўлап,
Сулқ түсти тағы...
27
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Гүцгирт түсли көз әйнегиқнен,
Ж үзим қара болып көринер.
Аягыцньщ асты ойлы-дөц,
Барлығыма...
Барлығыыа бийпәрўасақ сен!
...Болмасам да айбат шеккеи шер,
Айтпа, сағал болып улыўды.
Айналацда жортар „бәрилер",
Неге сениц,—
Неге сениц көзиц жумыўлы?!
Геўгим тартқан көз әйнегицнен,
Жанарыцды көре алмаймаи мен...
1977-ж ыа , июнЬщ
БӘҲӘРДИҚ ЖЫЛЛЫ ЛЕП САМАЛЫ ЕСТН.,.

Бәқәрдиц жыллы леп самалы ести,
Айырықша ләззетке бөлеп жанымды.
Сыцқ-сыцқ күлип акқан булақтыц сесги,
Еслегер бота көз сол нәзәлимди.
Алыстап ынтығып қарайман тез-тез,
Бпйик төбелерден қуяшлы кешге.
Иитизар көзлерим қадалса бир гез,
Капгалға тайсалып кетерец әсте.
Булақтаи сылдырлап ағар тынық суў,
Жүректен жай алған сол нәзик күлкиц.
Ығбал сокпағымыз болмағай бурыў,
Жайпасьш мучаббет гүли, СүГшклим!
1972-жыя., апрелъ.
28
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ТИ Л ЕК

Косығымды енди қайтып,
Жүрегице тоқыма?!
Шарпылмаспан,—
буннан артық,
Көзлерицниц отына...
Өмир дегеп шалқар тециз,
Туўлап атыр шайпалып!
Бағдары жоқ ҳәм ескексиз,
Ж ү зе р ,—
Сеи мингеи қайық...
1978•ж ы л,

БӘҲӘР ҲӘМ СЕН

Бәҳәр, сешщ сулыў жамарыц,
Жүрегимди турар қыздырып,
Наз ҳәйкелин тақтық жананым,
Тек, сыргыцнан бақгым шулғынып.
Ҳүрден ағла қәдди-қәўметиц,
Бурынғыдай күлип киятсақ.
Инам егер едим, ҳәммссин,
Бул дүньяда нени унатсац.
Сени сүйиў уллы ғәнийбет,
Қушағыцда талсам туншығып.
Муҳаббегти жүрмен әдиўлеп,
Етежақпан, оғаи қулшылық.
Толқынлапсын мазлы күлкицнен,
Боҳәр тоқын қурғаи шымылдық.
Ақ тамағыц тур-аў, бүлкилдеп,
Алмадайсац пискен уўылжып.
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Отырыппап жулдыз жамылып,
Ә ҳ, арыў кыз! Көзде қункарым.
Танларымыз атар тамылжып...
Бәҳәр, бахтым, сеп кел, шжарым!
1977-жы.г. апрель.

,КЫ ЗЫ К1..“

Кеўиллерге жуўык нәрселер,
Гейде ж үда,
Суўы қ нәрселер.
Бетлеримнз шнмнркенбестеи,
Дермиз оны, „қы знк нәрселср*.
Кошкарларды дүгистиремиз,
Өшестнрии,
„У р -ҳ а -у р “ курып.
Әззилигич айгып жүремнз
Күлемнз-аў,
Иеге күлемнз!—
Майырылса, шақы омырылып.
Үйрегемнз кусгы, нйтлердн,
Ан изине сөйтип саламыз.
Жараланған кулап-кийиклерди,
Көргеи гезде заўыкланамыз.
С а х н а ...
Екеў ж үрсе арпасып,
,К ы зы кп десип, кнрппк какиаймыз.
Отырамыз, ксўлимпз тасып,
Нәкәслыкка қол шаппатлаймыз!..
Э х , нетерсен!..
Пейли-ыкпалы,
30
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БузыК адамлар.
Усылардын неси кызықлы,
Қызык адамларШ
1979’ Жыл, май.
АДА.М БОЛАЛМАЙ-АК КЕТТИ О Л„.

Сөз тыцлатып, шар тәрепшю,
Барған жерин той-думан еттц.
Бйлент болды мәргебесн д е,
Созг-ан жергс ко.чы да жетти.
Доўран сүрди ,—
нБардикн-бардай“ .
Соиша байлык бойына сицди.
Л\ашиналар,—аргымяклардай,
И е қыйлысын әрмансыз мнндп.
Көп иәрсеге жетсе де күнш,
Туўыры бмр тугалыады жол!
Борннон де өкпнмшлпсн,—
Лдам болалман-ак кеттн ол!..
1979-жыл, октнбрь.
ТЕК ЯА Ҳ “ УРАСАЧ1

Бойыма сен шырматыласан,
Кссиз ғана сүйетуғындай.
Сөйтесеи д с ,—
Тек, аҳ, урасац,
Ж үрекгепеи күйетугыидай...
Неге жамып, неге күймесип,
Шын кеўилден ҳеш тнл жармайсак.
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„СүЛсмек* деп, „бахытлымап* деп,
Т ек , өзиндн,—
Т ек , езипди алдап-арбайсан. ’.
Талпьшсад д<ч матан каншслли,
Сонша узап баратырыпсан.
Қайтпассан ҳеш!
Бул пешпнама,
Күйпк у щын...
Күйик ушыи жаратылыпсан!
Соидай татыў жүрсек те ж асап,
К еў/пшиздип шалсзқта ығыи,
Бнр-бнреўдн сүйе алмасақ,

Сепчн,
Меииц,
Бахытсызлыгым!..
Есснз гана сүйетугындай.
Қушағымда шырыатылисад,
Ж үректенед күйегуғындлй, —
Сөйтесец д е , тек, аҳ урасад!
1979-ж ыл, м'лй.
*

вь

*

Д әрья,
Ийрим тартар, туўлайды ағыс,
Ылақ ойналгандай тапланды қамыс.
Ҳ эргиз умыт болмас...
Бупдай азаплар,
Тац сәҳэрде күишкледн жолбарыс.
Баласы.чя тасып ус.чағап аўын,
Ықтырмасы болды, сынсыса даўыл,
32
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Жыллар өтти...
Сол қартайган анасын,
Д ү т тоғайда таслап кетти тас баўыр!
1915-жыл.

АШ ЫҚЛЫҚ...

Кеш е сенн көрип шадландым,
Жяиатуғын бахтым бяр екен!
Суўдан кеўип жатқан аиғардыи,
Ағатугын ўакты бар екен ...
Сен бир кирмей кеткен бағлардық,
СарғаЙғанды жапырлкляры.
Гүзде геллекленген таллардыц,
Б әҳәр колсе,
Шығар нартдары.
. . . Келиспейди маған кайқылык,
Сезимлерим кемик лордайсан.
Киятырман, сымдай тартылып,
Нозеринди сала ғойғайсац...
Айыплыман,—
Гәптиц утырын,
Таппай, мәзи бағыппан ыкка.
Ж үрегиие жол салыў ушын,
Бара алмадым жағымпазлықка...
...К е ш с сеии керип шадландым,
Жанатуғын бахтым бармекен?!
С уўд ан ксўип жаткан ацгардыц,
Ағатуғы н ўакты бар ма е к е н ?!...
1977‘ Ж ы л , ЗО апрель.
3 -5 1 8
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ДӘРЎЛЗШЫ

Дуйым журтты калдырып тәсийн,
Аягыпда геуишснз мәсн.
Көзин тацьш өрмелер жылдам,
Ала жиптиц устннде кылдай,
Най сестпие елчгнп сондай,
Ш ар базарда дорўазшы ойпар...
Табжылмас ҳеш , мықлы баканЛар,
Дөгереги ҳалка жасалған.
...Ш у ў л а п коя берди аламап,—
Қолдан кеттн узын қада да.
Тынды бирден сести де найдын,
Дәрўазшынын ҳалы иеғайбыл...
...Қәдемимнз басылса жансақ,
Бнз ғапылда жанамыз-жанспқ.
Керек-ак гой, епшнллик аз*маз,
Турмыс бизғс курылғаи „дәрўаз*.
Квкирекке қуйылыц „сазлар1*,
Дәрўазшыға бола гөрцц яр!
1977-ЖЫЛ.

ӘРМАН

Толқыннап, толкыпга-голқынга,
Кайықлар баратыр өрмелеп.
Ш оршынба, жүрегим, шорншнба?
Даўыллар жулкынар, бсрме ерк.
Тынбасам жетермеп жағаға,
Талмастан ескекти есемен.
Ш арқ урып ушыўда шағала,
Теннзден сирә ўаз кеше ме!
...Ө м и р д е әрмаплар портыиа,
Асықтым,
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Көринбес »ж ер“ еле.
Толкынлан толкынға-толкынға...
Өрмеле, кайығым,
Өрмеле!!!
1975-жыл, де<а5рь.
СҮЎРЕТ

(Кыдырбай аға Сийыиов Карацалпақ
суўретлеў искусствосындағы дзслепки
қарлығаш еди.. )
Баска журттыи толырағында,
Ө з елимннц көрднм жамалын.
Жуткан яклы болдым мен сонда,
Еркедеп бнр ескен самалын.
яСүўрст“ , —дей де алмайман, шыиым,
Аўылыма болдым келгендеП.
Ийиси аиа топырағымиын,
Көкирегиме шым-шым еигеидей!...
*

*

...Қызлардыц лэм кирлнклернндей,
Кпстин,—

Нозик дирнл каккаида-.
Қ'осықка сыймайтуғыи сезнмлср,—
Дуўтарға жзне перде таксац д а ,—
Бул өмирде шертилмейгугын,
Намаларды сөйлеп бсредн.
Сүўрстлерииди ҳсш өлмептуғын,
Талай эўладларыц кореди!..
35
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Бар гөззаллык сеи барда ояў
Бир толы Лй едик түнлерге.
Жүрек каныч болғаи ғой
Бояў>—
Тац пурына, кызыл гүллергс!!!
Айтатуғьш,—
Л\!1ҚТаНЫ01 кылып,
Ул болғансац туўған жерине!
Ашык еди толы журтшылык,
Сениц салғак сүўретлорице!!!
Июль 2979-жыл.
,

ДОСТЫМА

Бир уяда есксн сункардай,
Бир аўылда ержеттик биргс.
Дуўтардағы кос жипек тардай,
Айлы тунде сыр шерттик бирге.
Ак такырда жуўырыстык қанша,
Бойгидеги тулиарлар яцлы.
Дала гү;1ип кезимиз шалса,
Кеўил шалқып боларек шадлы.
Дорья бойын тынбай шарладык,
Кальщ тоғай, шлтлы жигилдик.
„Кара көли ден сүзгенде балык,
Тебемизде шырлар дигилдик.
Ощрап ак жадиллса танда,
Куўаиыштан жайнар жүаимиз.
Тым-тырыслык. Келермиз алга,
Кяр бетинде қалор нзимиз.
Өткеи күпге көз салсақ шолып,
Талпыидырар келсшсгимнз.
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Халыктыц сүйген уллары болып,
Өмирдс де қалса изимиз?!
1971-жыл, декабрь.
ИЙТ ҲАҚҚЬШ ДА ҚОСЫК

Ийт, дегеи ат сағаи ынясар,
„Бөрибасар", буны уғасан.
Келгенлердип бойына шаишьш,
Кезлериц ақшыйьш,—
Щобадаиьш үрип шыгасац.
Мииезице канық адамлар,
Қалтасына салып келср наи.
Иззстнц мол бул ашналарға,
Бос кслгенгс нейнлнц дым тар.
Хожайынық тапқаи ауыцнан,
Дәм татса да бетср жаўыцнаи.
Үргишлигиқ ушып унатар,
Сатыўга да гейде қайымлар.
Олле иеткеи биреўлер,
Тумсығыца дорба илдирип,
Жетеклеп жүр карғы баўьщиаи!
Нәпсиц кызыл түлки, куўасац,
Күшик смес, „шайтаи“ туўасақ.
Ие десе де, деенп дегеилер»—
„Ийт44,—деген ат, сағаи миясар!
1976-жы.г, декаэрь.
Ж УЎАП

Нәзеримнен нзлегт жубаныш,
Көзлериме телмирме мудам.
37
www.ziyouz.com kutubxonasi

Кеўлнм мении бир ғайры нағыш,
Ке5'лиц сешш еейнлмес думан...
„Сүйиклим!" деи жазьшсаи хатгы,
Ләблерпмдн дегеисец ,набат“ .
Әрмапларьш оғыры татлы
Ышкы бпзди етер ме абат?
Неге керек, соишеллн налыш,
Нсге керек, сопшелли гүман...
Иэзертшегг пзлея жубалыш,
Квзлериме телхшрме мудам!
*

Косыадарын таиты ийесин,—
Жүрсгл.ме көтти сездирмей,
Ойларымда жоқ е;хе шешим,
Нглснермен,
Блкшаца кирмей.
Тидим бармас!
Ж ат!и деўге аўлақ,
Жатсынбайман,
ышкы-цнгонды,
Көккрегицнои жарьгла жазлап—
Лтылажак сездим вулкаплы.
Отгын-суўдьщ ыгьта түстмм,
Виз блсқага ир ек, „оснр^ек.—
Бүй деп жуўап жазыў дым мушкил,
Оида сағаи дарыр ҳосирег.,.
Васқа қыздан баггыиды нзле,
'1'ода-тода «куўларл ушады.
Илэжсызбан,
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Нтпегил, гийие.

Инкаршшьт бәнтдур қушағиШ
2976- жш л, опрыь.
КОСЫ ҒЫ М А

Журеклсрде буйыгып жаткан,
Сезпмлерге ушкып болып тий.
Купштай бол, пгуғласыи шяшкал,
Сулыўлыктыц бар л]тасьш кий.
Сыцгырлагап гүмис күдкидей,
Ләзвст ойле, косыгым жаггга.
Оқыганга тиймс түрпндей*
Сыр/гы саз бол, жуп жппек тарда!
1973-жыл.
КОРГИМ КЕЛМЕС.*.

Бир-Сирине кылаплык жасап»
Лдамлардьщ „түлки“ болганын,
Тапылганыи, созлсрге насак,—
Жақсылардыц күлки болғамын
Көргим келмес!...
*

Пәс тутпашн алам-адамды,
Ҳакыйқатлык бэркулла,
Жедснп!
Кеўиллердп,—
Гейбир, карапгы.
Анпақ нурлар жуўып жиберскн!
39
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ЛУЫР

Мық гнддиыан бслсадағы тас
Мьщ еалиак.чы болса да таўыц,
Ксздеи тамган жуп тамшы жас»
Бәринен лўыр).,

1979-ок'ыл, октябрь.

ОИДА Б Ә Х З Р ЕДИ...

Ондз Ооҳәр сдк...
«Куўаиыш жарма“,
Ҳалласпап агады, жнлўалы пгыс.
Онда, айпалада сендей кыз бар ма,
Көз алдымда е;иж. таранған таўыс!
...Сонда хат жоллпдым спган сорбнилз,
Журегимди ышкыц шулгыткан клшшак.
Өзгеринти пасыл, уй ботицдо жаз,
И л ҳ л м дарытыпты с у ў алгпи

ж й склц ...

Куштар болмасам да гезеидсликке,
Жаяў сегбир тарттым сол бир жылларЫ.
Әрмапым^-жолдасым калмядым жозгкс,
Ллдымла ыргплды баглар мпйўплы!
. . . /Копс бәҳәр кслдн, шарк урар куслпр,
!>аглар кушагьшда гуллер стер наз.
„ /К'ольш д ы торыды демегпл сырттй!/и...
Буиы жүрегимиен сорац сәрбнпаз!
1975-жыл, 16-млрт.

САМАЛ КАККАИ АЗАНГЫ П1ЫКТАЙ...

Еар үмитпм жоқка шықты, ушты қуйыпдай,
Сезимимди сезшшўдеи, тандыц ба, еиди?!
40,
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■ -/рмлиларым шпшаўлапгаи тли жулдызьшдай»
Жүрегицде сап ышқымнан қалды ма белги?!
Жапарыцды тек бәлептке кадап арыўым,
Гшюратсыз ойларьшды кеткснсец укпан.
Күттим жүрегинде ышқы оттай жаиыўьиг,
Ышқьтц сенин, самал қаққаи азаиғы шықтай...
...Өктшишлл,—
уК'үрдик бир гсз кызыққа батып,..

Тэғдиримс иалынсам да сол да ығбалым,
Сүттен де ақсац, кетсецдағы қайгыга
шатьш,—
Косықларым, сеи ҳаккында әзиз дилбарым!
ТӨРТЛИКЛЕР

Ақкуў пәрлерииеи такса да гпрга,
Нмер „дүбелейде" қаралыгыиа.
Уллылар басыида болса дэ ғаўга,
Дүнья бас ийеди даналыгына.
'Л*

Бойгпдс сүртшгип майырылды жорга,
Пкя көзи мисли от болып жанды...
Қаршыға гапылда оралды торға,
Шьщларга шарыклап ушь:ўдан қалды.
СЕИ Н93ӘЛИМ Қ Ы З С А Н -

...Сен нозолим кызсац шынында,
Жигитлердц ҳуўштаи айырған.
Касларыцды айтсеш кыйылған,
Қарашығып түплшс жабылған.
41
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Нәўше гүдсеп, кЫзсац өспирим,
Жүрегицди нелер кытыклар.
Шак конб8ған гүллсрдеП ж үзт ,
Лдамлорға лзззет усынған.
Саган кызык, телмирискеи кэзлер,
Журегинди жүрер ойнатып.
Жандырады—
Бар сондай гезлер,
Таслаўы да мумкпи тоцлатып!
Көшпе булытлар гейде жаўмайды,
Тек, бүркейди күшпщ дийдарын.
Қ ыя льщд ы не,;1ер та ўл айд ы,
Өткинши ышқ,—түнек дилбарым!
Жолы оньщ кылдай жинпшке,
Көзсиз болсац, кыйындур ҳалын...
Арыўлардыц орпы бийикте,
Гөззаллыгы мына дүпьяиық!..
Май> 1976'Жыя.
МЕ1ШН М УҲАББЕТИ М

Сеп ҳаққында ойларым шийрин,
Бәҳәр паслы, бир мийўели баг.
Сырым нәзик, қанады мийрии,
Ке5'илице түйме етип тақ!
Жүрегимнин сан мын толкыўы,
„Тептек ж-аг“ тын акқаны булқыл!
Жапыракларын жууып таллардын,
Көк майеадг тунган мерўерт шық.42
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Шөлиркедим ышқына иағыз,
Журегимде гыжхады әпгап.
Саған деғен ыкдасым Ҳа, кыз,
Кеўилимде гүл киби аппак!
•

1976-жыл, октябрь.

Л1< КӨЙЛЕКЛИ „И ЕРИ Ш Т ЕМ ...“

Хош қылыклы кь:зсаи сүйиклим,
Сен дегенде болдым серлирек.
Жантаспастан шетлеў кыйыстын,
Ақ көйлегин барар желбиреп...
Кезлеримнз түйисер бир гез,
Жүрегимде шақмак шагылар.
Нәзеримнен тайсаласан тез,
Кнрпиклериц тез-тез қагылар.
Алып қойып.жүрек гилтимди,
гҲәмириме бағындыц'' дейсец.
Сьшғырлаған гүмис күлкицди,
0 , каншама сағындым дейсеқ?!...
...М ен гүзетти.м сонда тацларды,
Жасыл ҳәрем, сен отырған жай.
Тербетилген майда таллардыц,
Арасынан сығалайды Ай.
Кел, сүйиклим!
Аўыл бағына,
Кеште сейил етейик жаным.
Тусинсейик ышқы сазына,—
Тек, өзицсен менлц ығбалым!
1973-жыл, апрель.
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ОИЛАРЫМ с е н ХАККЫНДА
Лғар су?лар, агар тынбастан,
Шырайланган жасыл жағыслар.
Лкар еуўлар, ағар тынбастан,
Кьлмларды таргар агыслар.
Тукым төгер г-уллср гүздепг,
Батар күнлер, тацлар атады.
Көз алдыннан көшлер днзбегн,
Әстен жыгжып етнп жатады,
Жыллар өтер, пзли-изннен,
Әмпрдин ҳеш өзгермес зацы.
Солзр гуллер,
Бнрак, тубипен
Ж ана нартлар көгерер тағы.
Ыргалысып нәрўан қамыслар,
Самал ессе нама шалады.
Кеўлимдегн өшпес нағыслар,
Э ч , кыз!
Сеии еске салады ...

Алыслардзн көзге шалынған,
Көзлериме ысык шок таллар.
Ж а з,—
Далялэр шыкқа малынғаи,
Лўыл тацы қаншама гөззал.
-Тептек ж ап“ тып жасқасын таўып,
О , арзыўлым күттйм каншама!
,А л —дсйсец б е ,—баа<асын таўып,—
К өи ,—дейсец бе, гүллер баКшада“ .
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Шекеринниц
Калды мине,
Ийбе саклап
Ийшшғашты

сыцғыр-сыдғырыи,
қулағым шалып.
келерсеа, ҳүрим,
ийнице сальш.

Мош агызлы бөлгсн соқнактаи,
Жнлўа меиен еттнц нәзэлим.
Гүналыдай қалдым кыйпаклан,
Кыя бақтык,
Болент нәзериц.
Қырдыи қопыр кпГтгп яалы,
Отлы кезпц тур-аў, мәлдиреп.
Жүрегимннн еен шерттиц тарын,
Кеўлнм мумдай кеггн елжнреп...
*

*

Ойнегицннц кешкн жақтысы,
('ыйкырлы бнр күшке мегзейди.
Үйиииздиц „үлкеп“ сзкшысы,
Жатты көрсе жапы төзбейди.
саған айдап апарған,
Үәбияттын күши—жсл емес.
Шздлыман бир,—
Толып-тасарман,
Мендей ашық болмағапдай ҳеш!
„Қызыл пердев мисли кызыл ш оқ,
Көре алмай турыппан налып.
Сен ҳаккыида ойлаиамаи тек,
Ш ык сейилге,
К ел, яр, оянып?!
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Мисли юкаракшыдАй* алаклап,
Аўы л сыртыл айландым ж алгы з...
Ылайланып ағар жТентек ж а п \
Ағыслары, тынбайды ҳәргнз...
С О Н Д А ...
Иним Шүкарбайга

Боҳар келсе, ҳәтте түр енер таскп,
Ж ердиц сийнеси де босай баслайды...
Ғаўкы лдасып,—
Ж ялацбасланып, куяш қа,
Днйханлар йошланып кәдем таслайды.
Бундайда әкемиз сиро тынбайды,
Е д и , анамыз да мийнетке кайым.
Олар псрзе^гг ушыи жанын қыйнайдьт,
Бизден үмиг күтер, үлкейген сайын.
Әкемиздиц болды сондай уғымы,
Өмирде қарамас еди сүўр ет к е,..
„Н есн и е гәп етип отырман буны !в
Сонда қызықлар көп еди-аў,
Үй бетте!..
Лспаида пол-пәллеп,
Зуўлагт,

Калкыған,
Куслар курар еди ойын базарын.
Үйимизде шадлық оты шалқыған,
Б ә ҳ ә р ,—
О пда бәҳәр еди, қарагым!
Козыдай ойнақлап, секек агарек,
Көкиректи кернеп таскын қуўаиыш.
46
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)Клрыопақка суўға кссек агпрек,
Ж ү зсе к , ийрим тартып, иркеди ағы с...
Э ҳ , песнн айтасац...
Кустай шарқ урып,
Тош ўиш сиз ж асарек, қызық мол еди.
Ж ақсы түслер көрип,
/Корысыи ж ү р д и к ...
Кекпрегимиз әрманларға толы едп!
Ө м и р —д ә р ь я ,—
И зде қалған ол туслар.
Б ә ҳ о р , ж аз паслы өтнп,
Г ү з д е ж етипги...
1>пзнц ҳәўлпдеги
Уялас кусляр,
Қаш ш ан, ҳэр тэрепке ушып

қетппти!...

1974-жыл.
* » »
Сирә-спро, таппадым тақат,
Қыялларым қанат қомлады.
Үй бетице баслады мени,
Лўылыцныц арба жоллары.
Тас төбемнеи дөнип турыпты,
Аўылыцныц көгис аспаны.
Н эзери м де,—
Маған суўы қ дым,
Адамлардыц көз қараслары.
Қоймас, қонмас!
Ж ү р ек ш улғыўы и,—
Ш ала екпеыен,
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Таппаймаи дамыл.
Шакырады,
Ж арық жулдызым,—
Иитизарым... „Беснпши аўы л!..“
1976-ж ы й .

Ж Ы ЛАМАСЫ Н, БАЛАЛАР1
( 1979-жыл,

Хальщ аралық балалар жылына бағышлап.)

Әўел бастан, пейли тпрларға,
Тарлық етип келдн,—
Бул кец жер!
Қәноәтсиз,—кольщда барға,
Бунш а,—
Урыс кумар үлкенлер!..
Олар, салар әжел қармағын,
Ўайран болар кеўил ханалар.
Сум урыстыц тартар зардабын,
Ортада тек,
Паллар, аналар!
Кетип атты,
Жазықсыз өлнп,
Кетип атты, талып өзсклер...
Бул дүньяға, тек жана келип,
Көзин жана ашкан бебеклер!
Олар ыенен бир туўылып ғам,
Нгизегин жалмап,—ж ерледи...
Болса егер,
43
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Т ек, бир үзим нан,
Үзилмес те еди-аў демлери!
Раўажланған бираз еллерде,
Тиленшилик етеди олар!
Көз жаслары айналып селге,
Ж ылаў меиен өтедк олар!..
Канша әрыан, жулдызлар сөнди...
Буны дүнья умытар ма?!
Ҳ е ш !..
Ж етер, жетер!
Хорламақ епди,—
Буры н, көргенлери аз емес)
Ақы л-ҳуўш лы , естияр жанлар!
Бүлинбесин,—
Мына, ж ер шары!
Бунда, миллиард нәрестелер бар,—
Жылатпанлар!
Жылатпақлар оларды!
1979*ж ы л, окт я5рь .

4—513
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