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Шырпы — телефон
Ушыраттым бир күни,
(Айтсам жүдэ қүлкили)
Сөйлесип отыр көп бала,
Телефон етип шырпыны.
„Дана екен“ ойлатан,
Сым-сабақты байлаған,
„Ж ер“, „Күн“, бирин „Югштер“,
Биреўин „Марс“сайлаған.
—Алло, алло,„Юпитер“,
Сөйлеп турған мен ғой „Ж ер“,
Қатнасықта болсақ биз,
Ўақыт кеўилли өтер!.
—Алло, алло, бул „Күн бе?“,
Сөйлесиўге мүмкин бе?!—
—Деди бири, —күтер, „Ж ер“,
Қонаққа кел, ертенге!,
—Алло, ким бул,Марс па?
Аралық калай алыс па?!
—Келсец күтип аламыз,
Корабльде жол қысқа!
... Көшемиздин баллары,
Шийрин қыял-ойлары,
Сөзсиз ғой дослар.қыялдын,
Ертен шынлық болары.
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Ж айлаўда
Ж азда бардым жайлаўта,
Жайлаў сулыў жер екен,
Шопан дайым ол манда,
Қойын бағып жүр-екен.
Ҳәмме жақ жасыл.көк-көмбек,
Көп екен, ҳәм де булақлар,
Секирип ойнап куўыеқан,
Кошантай менен ылақлар.
Жайлаў кеши дым қызық,
Өристен қойлар қайтқанда,
Таў артына бой созып,
Кызарып куяш батқанда.
Шаўкымлы өмирн жайлаўдын,
Ҳәм көркем ҳәм кеўилли,
... Дем алыс питти, мен қайттым,
Еске алып тағы келиўди.

Тай-тай бөке
Тай-тай бөке, тай бөке,
Дым еркесед ҳәм бөке,
Тентиреклеп жығылма,
Кулашыцды жай бөке!
Тай-тай бөке, тай бөке,
Кылығы қызық, ай бөке,
Балалықтан алып қал,
Өзине сен „пай“ бөке.
Тай-тай бөке, тай бөке.
Сөзине иси „сай“ бөке,
Мине, демде ғаз турдынСендей шаққан кай бөке!
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Жаз келгенде
Жаз келгенде жадырап,
Қулпы дөнер әтирап,
Жаз көркине тоймаймыз,
Шыныгамыз, ойнаймыз.
Биз бахтыяр баламыз,
Лагерьлерде боламыз,
Каналларда шомылып,
Суўға қармақ саламыз.
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Костёр, костёр жарқырар,
Жоллар, жоллар шақырар!
Шығамыз узақ сапарға,
Биз көрмеген жерлер бар.
Жайлаўларға барамыз,
Онда шопан атамыз,
Үйретеди өнерди,
Бузаў, қозы бағамыз.
Боламыз дэрья бойында,
Үлкенин ой-кырында,
Биздей болып шадланып,
Кимлер жүрген бурында?!
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Шадланып дем аламыз,
Альпинистлер боламыз,
Берген шадлы дәўранды,
Дана Ленин бабамыз.

„Кишкенелер иси" деп
Бэҳәрим келди, бәҳәрим,
Жойып қыстьщ қәҳәрин,
Келиц дослар, қыздырын,
Нәлше егиў мәҳәлин.
Аўыл—қала арасын,
Гүлге бөлеў талабым,
— Кишкенелер иси—деп,
Куўанып журт қарасын!

Қызғанып жүрип пе?
Ҳәзирше жетпейди,
Педальга аягым,
Сонда да келеди,
Машина айдагым.
Кишкене қусайман,
Ағамнын ойынша,
Ен үлкен баламан,
Класым бойынша.
Я, агам, машннасын,
Қызғанып жүрип пе?
Бир күни минермен,
Өзимде “жүйрикке,,
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„Бармайман“—деп,—ол жаққа..
Рульди услап қомпацлап,
Мингенин өзи унатты,
Тан шебердей томианлап,
Велосипедин зырлатты.
Күш бермей велосипеди,
Зынғыды ойга бир ўақта,
Ал Муратым, жылайды,
„Бармайман,—деп,—ол жакка*.

Хош келдин, бәҳәр
Куяш төксе этирапқа нурлар,
Бизди күтер қызык, ойыилар,
Шығамыз майданға йошып,
Ойнаймыз, айтамыз қосық,
Хош келдин бәҳәр!
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Кулпы дөнип, жапырақлап таллар,
Салмаларда сылдырар суўлар,
Нәўбәҳәрдиқ тәшўиши есте,
Кирисемиз қызғынлы иске,
Хош келдин бәҳәр!
Бүлбил нама салса бағларда,
Ырғалады гүллер сайларда,
Кандай жақсы бағларды гезғен,
Жанға рэҳәт жайларды гезген.
Хош келдин бәҳәр!
.

„Бәрҳама таярмыз“
Барабан қағылып,
Жанласа горн,
Турғандай шақырып,
“Сборға келин!,,
Тура баслаймыз,
Дизилип сапқа,
Айтар уранымыз,
“Таярмыз бәрҳа!,,
Лениы исине,
Таяр эўладбыз,
Келешек өми*рге,
Гүлмиз, саўлатбыз!

„Шебер қоллар"
Мектепте „шебер қоллар“ бар,
Менде оған ағзаман.
Көргнзбемизди, жан дослар,
Тамашалан бир заман.
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Онда бизлер тоқыған,
Кестелер көз тартады,
Сүўретлер көп қарасан,
Ықласық шын артады.
Кайта-қайта келеди,
Бир мәртебе келгенлер,
„Шебер коллар“ исине,
Сүйсинеди көргенлер.

Назар
Бизин класстағы Назар,
Көп партага берди ҳазар,
Ойып ҳәр нәрсени жазды,
Шаққы менен талай сапар.
„Кой!“—десек кулақ аспады,
Кайта күлип ҳалласлады,
Досларына кырын қарап,
Түрли қылўасын баслады.
Муғаллимге айтып бердик,
Жыйналыста тәртип бердик,
... Соннан берли биз Назардын,
Жаман эдетин қөрмедик.

Гейбиреў...
Сабақтан қашады,
Колайлап тасаны,
Көшеде уялмай,
Журтқа кар шашады,
Нәсият: балалар,
Усындай болманлар!
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Усындым
Сорамас деп муғаллим,
Барып едим сабаққа,
... Орнымнаи зорға түргелдим,
Түсип тағы сынаққа.
Кешеги „бес“ ке исенип,
Келгениме қысындым,
Устазыма илэжсыз,
К үнделикти усындым...

Кынырлық
Кынырлық етти баласы,
Үзиўге көк қаўынды,
Айтты оған ағасы,
— „Койшы жөнсиз даўьщды!"
Кылмады ол бирақта,
Енди жылай баслады,
Тэўеллеге ол сонша,
Ҳасла қулак аспады.
Ақыр соцы ағасы,
Әперди үзип жамбылша,
— Жылама улым, мә алшы,
Таўысып же тойғанша!
Баласы жей алмады,
Жамбылшаны писпеген,
Бул сапар ол уялды,
Деп амтыўға; „анмны екен!“
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Мен бир сөзли боламан
Мен бир сөзли баламан,
Мен бнр сөзли боламан,
Өтирик айтсам набада,
Мени дос деп санаман!
Мен бир сөзли боламан,
(Мақтаншақ деп ойламан-)
Д у ў р ы бол“ деп үйреткен,
Устаз тилин аламан!

Апама кесент қылмайман
Апам кетсе жумысқа,
Жыламайман, ойнайман,
Болсам да киши, бирақта,
Көп нәрсени ойлайман.
Иси көп ғой апамнын,
Үйде де тыным таппайды,
Ҳайрансан, ол сонда да,
Шаршадым деп айтпайды.
Жумысын, мейли питкерсин,
Етпеймен кесент мен оған,
„Ақыллы бол улым,“—деп
Айтар бәрҳа ол маған.

Аяз бенен Нияз
Баратырып мектепке,
Ушырасты Аязға,
—Кайт бала тез үйине,—
Деди Аяз Нияз ға.
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—Ж о қ —деди, ол қасарып,
Аяз, сеннен қорықпайман,
Күн суўық деп, тайсалып,
Жары жолдан қайтпайман!
Аяз сонда, мырс етти,
„Батыр бала,“—екен деп,
Нияз болса, мектепке,
Таслады қәдем күлимлеп...

Ақғалақ
Ангалақ-аў, ацғалақ,
Жүресец көп қацғалап,
Таяқ тийсе кетесец,
Алысларға думалап.
Ацғалақ-аў, ацғалақ,
Унатпадым мен бирақ,
Жүргим келмес, себеби,
Сендей мәзи қацғалап...

Ол ким?
Оқыўынан көп қалады,
Сабағынан „еки“ алады,
Доска алдында албырайды,
Еки көзи жаўдырайды,
Арацызда болса бәлким,
Ол ким?
Дәптериниц қабы жыртық,
Китап берсец қояр жойтып
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Кийим кийсе шанға батар,
Ойын десе „басын сатар“,
Аранызда болса бәлким,
Ол ким?

Үйинде де шатақ өзи,
Пәтиўасыз айтқан сөзи,
Күтип жүрмиз ойланар деп,
Жаман әдетин қояр деп,
Аранызда болса бәлким,
Ол ким?

Сазенде.
Ҳәўескерлер кружогинде,
Талантлы оқыўшылар көп,
Ат қойыпты, Нәжимге,
Ж урт музыкант бала, деп.
Гармошка ма, дуўтар ма,
Ҳәммесинде шертеди.
Сыйқыр барма, сазында,
Кыялынды ертеди.
Концерт болса мектепте,
Катнасады қалмастан,
Саз шертиўди өзинше,
Үйренипти ол жастан.
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Қэне менде, класста,
Атансам жас сазенде,
Нәжимдей шебер болмаққа,
Шын қумарлық бар менде!

Вожатый
Көремиз оньГҳәрқашан,
Балалардьщ ишинде,
16
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Көремиз оны биз мудам,.
Киши пейил пишинде.
...Жаман болса гейбир ис,
Кыйланады,төзбейди,
Болмасын, деп ҳеш кемис
Көптин мәпин гөзлейди.
Мине қандай көринлер,
Әзиз вожатыйымыз,
Ол кенес ақыл берер,
Ҳүрметлеймиз оны биз?

Палўан екен
„Ҳай-пайына“ қаратпай,
Көкмардағы ылақтай.
Жықтыдемде, Канатты,
Палўан екен Муратбай.
Канат күшли деп турсак,
Екен мәзи мақтаншақ.
Муратбайдай болар ек,
Шынығыўға қатнассақ...

„Дослық мүйешинде“
Көрмек болсақ дос дийдарын,
Таяр түрли альбомлар,
Рус, өзбек, украин,
Мынаў вьетнамлы баллар.
Китап, хат ҳэм газеталар,
Мине олар жоллаған,
Дослығымыз өсип барар,
Планета бойлаған!
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•Кәдирлеўди шын дослықты,
Ленин бабам үйреткен,
Сүйемиз парахат.шылыкты,
■Өмиримизди гүлленткен!

Инимнин саўғалары
-Бул байрамға арналған,
■Саўған нешеў иним?-деп
Сорап едим, ол маған,
Жуўап берди, күлимлеп.
—Биринши, алған „бес“ лерим,
Турыпты күнделигимде,
Жыйдым металл сынығын,
Үлес қой булда өмирге!
—Үшинши, еккен терегим,
Айланар еле нэрўанға,
Ендиги жылы өтемен,
Аралап бағды, байрамға!

Партанық өкпеси
■■. »
—Айтар сөзим, сырым,
Сулыў едим бурын,
Кашырдым сыйқымды,
Сен қарап қырын.
.

Партамнын сөзинен,
Капалы жүзинен,
Уялдым сонындай,
Айып тек, өзимнен!
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Кимдики орынсыз?
Шақырса келмедим,
Бараман демедим,.
Жылытпа аўқатты,
Өкпелеп жемедим.
Туўрысын айтып сиз,.
Кимдики орынсыз?!
Күн узақ ойнадым,
„Хоккейди" қыймадым,.
Кешиктим сабақтан,
Бос қалып аўқаттан,
Карнымды қыйнадым!
Туўрысын айтын сиз,
Кимдики орынсыз?!

Милиционер ағай
Апамньщ сөзине,
Өжетлик еттим,
Үйде отыр десе де,
Көшеге кеттим.
Ойынга берилип,
Ўақыт өтипти.
Әлле қашан қуяш,
Батып кетипти.
Адасканымды шынтлап„
Сол мәҳәл билдим,
Үйим қаяқта, деп,
Жылап жибердим.
...Милиционер келди,
Бир гезде маган,
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—Қәне жүр,—деди,
Мен ердим оған.
... Ойсызлық сол сапар,
Басыма „тийди“,
Милиционер ағай,
Көрсетти үйди.

Болсам журтқа сүйкимли
Тил кайтарғым келмейди,
Жумсаса да қай адам,
„Гежирликти билмейди",
Деп мақтайды ата-анам.
Мектепте де, дүзде де,
Жасы үлкенди сыйлайман,
Дослар да көп өзимде,
Урыспайман, ойнайман!

Ашыльшты пахталар
Ҳүрметленип, халқымда,
„Ақ алтын“ деп аталар.
Аппақ қардай атызда
Ашылыпты пахталар.
Ацсат емес ойласан,
Дийхан қанша ис етер.
„Ак алтындьГ ҳэрқашан,
„Алтын қоллар дөретер!“
Ана-жерге тиллескен,
Бул—аталар мийнети,
Миннет пенен беллескен,
Бул—а ғ ал а р з ий нети!
20
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Арта берсин күн-күннен,
Куўаты гүл елимнин.
Қосарман үлес, ержетсем,
Байлығына жеримниц.

Ықлае
Косылды бизге жанадан,
Бир бала келген, қаладан.
Таныстырды „Ықлас",—деп,
Оқыўшыларға сораған.
„Каладан келген“ деп билдик.
Жатырқап солай көп жүрдик.
Өткеннен сон еки-үш ай,
Бара-бара үйрендик.
Зийрек екен, билинди,
Ардақлаған билимди.
21
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„Пионер" —газетасына
Сүўрети тез-тез илинди.
....Вожатый келди бир күни
(Айтсақ изи күлкили)
—Ықлас,—деди,—шөлкемге
Жэрдемин керек үлгили?
Сонда турып жалма-жан,
Бизин Ықлас орнынан:
—Исленлер,—деди,—менсиз-ақ,.
Қәйтесиз қозғап орнымиан?!
Класс басшы бир сапар
—Кәне,—деди,—балалар?
Ҳәўескерлер топарын
Дүзсек деген ойым бар?
„Макул“ дестик, ҳәммемиз,
Кызық көрмек дэмемиз,
Ыкласқа хош жақпады,
Ҳайран қалдық буған биз?!
...Бэҳәр айы еди бул,
Екпек болдық бағқа гүл.
Катнаспады Ықлас тек,
Класском айтты: өзин бил.
Өзимшил екен, билинди,
Кем-кемнен ҳәмме түнилди,
Сонша бала ишинен,
Дос тутпады ҳешкимди?
Үмитлер қалды ақланбай,
Ойландық сонда бул қалай?
Сабақтан билгир болса да,
Минези екен нақолай?!
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Карар еттик ақыры,
Енбегенсои „ақылы“,
„Көп түкирсе көл болар,“ —
Барғой халық нақылы.
Сол сыяқлы, бирликте.
Шештик „тэмби“ бермекке.
...Жыйналыста қызартсақ,
Ойланар-аў әлбетте...
...Залдьщ иши „лық“ толды,
Сөйлеўшилер көп болды,
Жыйналыста Ықластын
Кылўалары гәп болды.
— Аласлансын арадан?
Деди, биреў сөз алган.
—Ақырғы сөгис берилсин?! —
Деп атыр биреў, аяган?
Деди биреў: ойланды!
Деди биреў: коймайды!
„Келептин ушы“ сонында
Ықласқа келип байланды.
Ықлас шыгып, ортаға,
(Бэлким шын, бәлким жортаға)
„Кеширин!“—деўдин орнына
Жиберди жылап, буўлыға!
.... Билмек болсан сол Ықлас,
Менин менен класслас,
.
Өзимшиллик әдетин,
Айтып бердим мен бираз.
Бәлкнм енди ойланар,
Ойланар да, қыйланар,
Менмен, қырсық минезин
Етпес бәлким, тэкирар...
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Ким болсам?
Әрманларым
Қайсы бири
Врач, устаз,
Ҳэммеси де

мениқ шексиз,
етер несип,
гезсем тениз,
мақул кәсип!

Летчик болып дин ҳаўада,
Самолетта ушсам деймен,
Сапар етип алысларға,
Мәнзиллерди қушсам деймен!
Устаз болсам баллар менен,
Бахыт гүлин тере билген,
Сыр шертисип томлар менен,
Келешекти көре билген!
Дийханшылық ата-кәрим,
Ойланаман, дийхан болсам,
Босқа кетпей манлай терим,
Ўатанымнан алғыс алсам!
Берилемен ойларға көп,
Шофер болсам қалай болар?!
Бул кәсип те емес қой шеп,
Күтер сени айдын жоллар!
Шайыр болып шықсам егер,
Қосык, дәстан жазар едим,
Ҳәмме танып сәлем берер,
Қатарымнан озар едим?!
Я илимпаз болсам ба екен,
Ойлап табар жаналықты,
Әрман, тилек шексиз екен,
Күсер бэрҳа „даналықты,,
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Канат қақсам гүл өмнрге,
Әрманларым алға баслар,
Кандай ой бар өзлеринде,
Айтьщ дослар, айтьщ дослар?

Нызан—-космонавт
... Журт өтирик демесин,
Минйп космос „кемесин",
Нызанньщ айтсақ хабарын,
Баслапты ол сапарын.
Жерди айланып ушыпты,
Жулдызларды „кушыпты",
Бир гезде радиодан,
Кайтыўға буйрық ол алған.

,****

... Күтпегенде сол мәҳәл,
Дусласты шатақ, ғалма-ғал?

25
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Өйткени айға баратыр,
Корабльде жас батыр.
Ислеп турып, тосыннан,
Шамасы „кеме“ бузылған,
...Айтсақ гәпти қысқаша,
Тапсырма еди басқаша.
Өтирик гэпке инанбацлар,
Корқақ деп ойлап қалмацлар
Себеби, космодромда,
Болды ол талай сынаўда.
Дөгеректи серлейди,
Уялғаннан терлейди,
Кнопкада қурттай бир,
„Земля,, деген жазыў тур.
Кол менен әсте басады,
Баланын кеўли тасады,
Корабль бирден сол сэтте,
Зымырайды „жер“ бетке...
... Жоралары мектеплес,
Нызанга болып тилеклес,
Тур екен күтип ҳәммеси,
Нызандай болыў дәмеси.
Батырды қарсы алады,
„У р рала р “қу ла қ ж а р ад ы,
Дабырлы менен шаўқымнан,
Нызан шоршып, оянган,
Караса Нызан, түси екен.
Түсинде р<өрген иси екен.
... Үй-иши түўел қүлистик
„Космонавт11 болар дестиқ...
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Ама-Ўатан кушағында
Бүлбил киби, сайрағаным,
Кызыл гүлдей жайнағаным,
Дослар^ менен ойнағаным,
Ана—Ўатан кушағында.
Билим алып, нур қушқаным,
Дослықта шағлап йошқаным,
Қорықпай космоста ушқаным,
Ана—Ўатан қушағында.
Ана—мектеп алтын уя,
Онда оқыр талай Зоя,
Урысты көрмегей дүнья!
Ана—Ўатан қушағында.
Мийнет етсем бахтым асар,
Кремлим шуғла шашар,
Келешегим алға баслар,
Ана—Ўатан кушағында.
Дүнья кец, бирақ тар болып,
Бир тислем нанға зар болып,
Балалық сөйтип хор болып,
Жүргенлер бар Ўатанында.
Бизде болса, өмир басқа,
Бахыт күлген ҳэр бир жасқа,
Үзилмесин күлким ҳасла,
Ана—Ўатан кушағында.
Кулпы дөнген ҳәмме таман,
Ленин атам дүзген заман,
„Анам, қуяш болсын аман“,
Ана—Ўатан қушағында.
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Полат пенен Мурат
—Үкевди ойнат„ жылатпа?!—
Деп анасы Полатқа,
Айтқанында ҳәр сапар,
Полатта тайын жуўап бар:
,.Мен үлкенмен, сонлықтан
Муратқа тиймес ҳеш адам!“
... Бирақ та усы Полаттьщ,
Минези еди вжет дым.
„Шан жуқтырмас“—өзине,
Сай келмес иси сөзине,
Менменлиги жүдэ мол.
Сондай бала еди ол;
Үкееи киши Муратты,
Талай рст жылатты,
Колында көрсе конфета,
Тартып алар сол ўақта.
Хабардар еди анасы,
Окыўшьш, гэптиц ырасы,
... Бир күни түсте чай ишип,
Отырды семья жәмлесип.
Полат айтты сөз баслап;
—Тьщла апа, кз^лак сап?
Үкелери басқаньщ
Еситтпм былай айтқанын:
Биыщ Мурат дым жаман,
„Әжага“ дсмес ол маган?!
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Сонда ана күлимлеп,
Жуўап берди былай деп.
—Болса да киши, биледи.
Жақсыны жақсы көреди!
Ал сен үкецди өзиц,
Урасан, талай көрдим.
Сол ушын сени жек көрер.
Калай, „әжағам!“—дер?!
... Мурат қалды уялып,
Бетинен кетти тер ағып...
о
^
Б ииик
таулар
Бийик таўлар, бийик таўлар,
Кабағын тур үйип таўлар,
Басыцызда „ақ шөгирме11
Турсыз бултты сүйип таўлар,
Бийик таўлар, бийик таўлар!
Бийик таўлар, бийик таўлар,
Сулыў көркиц көзди „жаўлар“
Тецициз жоқ сақыйлықта,
Ырғалтасыз гүллер, бағлар,
Бийик таўлар, бийик таўлар!
Бийик таўлар, бийик таўлар,
Саған келсем кеўлим шағлар,
Нэў бәҳэрде қысқы қарын,
„Ҳабы ҳаят“ суў боп ҳағлар,
Бийик таўлар, бийик таўлар!
Бийик таўлар, бийик таўлар,
Сизди сүймес бар ма жанлар!
Күдиретли ҳәм айбатлысыз,
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Тәрнйпин тиллерде жаилар,
Бийик таўлар, бийик таўлар!
Бийик таўлар, бийик таўлар,
Кушағыцда жасар ацлар,
Сырлы, бәлент шоққыларын,
„Мунда қел!,“—деп маған ымлар,
Саў болғайсыз, бийик таўлар!

Мектебим
Бир зағара тығып қойынға,
Басымызды „сатып“ ойынға,
Жүрген, менин сада ойыма,
Нур қуйғансан ана—мектебим,
Ыссы, суўықларға төзимли,
Бир „байтерек11 деймен өзинди,
зо
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Билим берип, аштьщ көзимди,
Кәдирлисеи ана—мектебим.
Усап турсақ бир мәрт анаға,
Меҳир қойган сонша балаға!
Мени перзентликке санама,
Ядтан шықсан бир күн мектебим.
Өзиқ менен ойым ёрлеген,
Кай „палапан" сени көрмеген?!
Сенде „түлеп“ қанат сермеген,
Шэкиртинмен ана—мектебим.
Куяш десем оннан алықсан,
„Алтын у я“ атын алыпсан,
Жүрегиме орнап қалыпсан,
Келешегим ана—мектебим!

Гүз
Әжайып гүз, көркем гүз,
Көптен күттик сени биз,
Сенин менен абадан,
Кудиретли елимиз!
Көрдик барып жақында,
Бизин совхоз бағында,
Ўылжып пискен мийўелер,
Әйне гүздин ўагында.
Солқым-солқым жүзимлер,
„Кәне мени үзин“,—дер,
Қызарып тур алмалар,
Сайлап-сайлап үзинлер!
Деген гәп бар, „элекке,
Зор береди пэлекке,,,
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Бақшамызда қаўын көп.
Калмайсыз нзлеп ҳәлекке!

-Щ%?
ъ?

Ашылыпты „ак алтын„
Теци-тайы жоқ алтын,
Жыйнамаққа байлығын,
Атланыпты мэрт халқым!
Куяш пенен нурланып,
Атызларда ырғалып,
„Сары алтын,, лар писипти,
Көрин дослар.бир барып!

I
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ч
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Бурынғыдан дым бөлек,
Өзгерипти дөгерек,
Сулы5глығы көз тартқан,
Гүздин сәни бир бөлек!
Әжайып гүз, алтын гүз,
Көптен күттик сени биз,
Гүз қырманын үймекке,
Келиқиз дослар, келиниз!

Китаптық сөзй
Абайләп усла, ҳәй бала,
Күтпесен тозып қаламан,
Келеси оқыў жылында,
Үкене керек боламан!
Абайлап
Бетимди
Билимге
Оларды

усла ҳәй бала,
жыртып қор етпе.
куштар ҳәр бала,
маган зар етпе?!
зз

3 -3 8
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—Абайлап усла, ҳәй бала,
Орынсыз, жаслай солмайын.
Жыртылып, толып шыжбайға.
Тышқанға жемтик болмайын!
Шығыўым қыйын,
Ҳәр жылы, уқшы,
Дос болмас маған
Бплмесе буны қай

баспадан,
ҳәй бала!
ҳешқашан
бала!

Бәҳәрим
Бәҳәрим келди, бәҳәрим,
Жойып қыстьщ қәҳәрин,
Кел досларым, қыздырын,
Нәлше егиў мәҳәлин!
Теректин таза ҳаўасы,
Өмирлердин даўасы,
Шығайық екшембиликке,
Таўып қолдьщ саўасын!!
Бағ ел көрки, жарасық,
Бөленсин сәнге.жарасып,
Кишкенелер иси деп
Куўансын журт, қарасып...
34
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Арасы аўыл-қаламньщ,
„Ақ алтынлы„ даламныц,
Шайкатылған бағ болсын,
Мийнетинен адамньщ...

Атамнық айтқанлары
Атам айтты: жан балам,
Ақылымды ал, балам,
Зыян болмас нәсият,
Кулағьщды сал, балам.
Еки урысқа қатнастым,
Екеўи де болды аўыр,
35
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Колға кирди кан менен,
Тәрийп етсем, бул дәўир!
Жас едим мен, ол гезде, *
Сеннен сәл-пәл ғаўырак,
Ашлық, суўық, урыстан.
Халық бүлиндй, тэўир-ақ.
Таза дүзим Ленинлик
Бай-ийшанға „жин болды,,
Айтсам ертек, ол ҳәзир,
Күнлер мүшкил күн болды.
Балам, өткен
Залымлардан
Соны ойлап,
Жан бердик,

заманда,
қорландық,
советти,
бирақ корғадық!

„Ақлар,, қашты.биз жендик,
Гүл-гүл дөнди бул заман,
Ўатаннын дузын, ақлаған
Өмириме балам, ырзаман!
Парахатшылык турмысты,
Жана дүзгей ўақытта,
Гитлер деген бир нәлет,
Кол созды, тағы бахытка!!
Тағы урыс басланды,
Канлар акқан сел болып,
Жаўға қарсы атландык,
Биригип, пүткпл ел болып.
„Советти жениў, кул етиў„
Олардын болды ураны.
Сөйтип бизге тасланды,
Жаўдын сансыз куралы.
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Көрмегейсец урысты,
Атанньщ балам.ақылы,
Созылған урыс төрт жылға,
Кайырлы питти акыры...
Нықпыртлап жаўдьщ ордасын,
Берлинге шекем барғанман.
Майданда әттен он қолдан,
Айрылып балам, қалғанман.
Нәлетий урыс талайдын,
Басыыа- салды көп ғулпет.
Мәртлерше берди өз жанын,
Саўашта, иним Кулымбет.
Кайсы бирин айтайын,
Ж үректе шерим көп, балам.
Тынышлықты сүйсен шын,
Болмайсан ҳешўақ шеп.^балам
Бизлер көрген ашлықты,
Умытпа тағы жан балам.
Ана-жерди ардақла,
Ол-ырысқы, нан, балам!
Ҳәзир де гейбир еллерде,
Езилген бар, езген бар,
Бир тислем нанға зар болып,
Көшелерди гезген бар.
Ж асларсыз нағыз бахтыяр
Балалық боп па, бизлерде?!
Жайқалып өскен гүл көрсем,
Уқсатаман, сизлерге!
Ел мәпи турсын ойында,
Ҳәттекн отта күйе бил,
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*

Ғамхоршы балам, өзине
Партияны, сүйе бил!
Нәсиятым ен сонғы
Ҳүрметлей бил, мийнетти,
Сонда ғана халқына,
Боларсан, адам ҳүрметли!
...Ветеран атам саў болсын,
Сөзлери-ақыл көзи екен,
Көрген еки заманды,
„Шежиренин" өзи екен.

Үлес
Класымыз бойынша,
Киристик қоян сақлаўға.
Нәўбетлесип турамыз,
От-жем, суўын бақлаўға.
Жумсак, мамық жүнлери,
Сулыў түске дөнеди,
Күте билсен, жэниўар,
Тез көбейип өнеди.
Кулақларын қайшылап,
Быйқылдасып бақырар,
Жуўырысып от-жемге,
Бирин-бири шақырар.
Шыдамай сэл селтенге,
Кашып кетер деп жүрсек,
Асыранды қоянлар,
Адамға екен үйирсек.
„Терисй, гөши пайда,—деп,
Муғаллим айтты,—қоянньщ“.
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Ядыма түсип усы гэп,
Бүгин ерте ояндым.

.

Себеби келди, гезегим,
Миннетим аўыр, билемен,
Усылай көптин исине,
Үлес қосып келемен.

Муғаллимим
Маман бийдей данасан,
Хызметин көп, санасан,
Сен екинши анамсан
Мугаллимим-устазым.
Ҳәр исте болып, төзимли,
Аштын өзин, көзимди“
Мүмкин бе, сүймеў өзинди
Мугаллимим -устазым.
Мудам мени ойладын,
Сеннен қанат байладым.
„Әлипбен“нен айландым,
Мугаллимим-устазым.
Көз алдымда елесин,
Басқардьщ билим кемесин,
Ядымда" ақыл-кенесин,
Муғаллимим-устазым.
Өмирге жол алыппан,
Баўыр басып қалыппан,
Өзин менен алықпан,
Мугаллимим-уст^зым.
Тәжим етсем аз болар,
Дәстан жазсам саз болар,
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Ж үрген жериц жаз болар,
Муғаллимим-устазым.
Мийнетицнен орасан,
Ағарған шашын карасам,
Биз ушын жас боп қаласан,
Бирақта, мәнги, устазым.

Бир ериншек
(Халық даналыгынан)
Бабалардын сөзлерине жүгинсек,
Бир елатта өмир сүрген ериншек.
Өзи болса сәл нэрсеге инанғыш,
Сада екен ҳэмде нағыз кеўилшек.
Сүймесе де терлеп мийнет ислеўди,
Тәўир көрген көп ишип, көп гислеўди,
Әрманы боп мийнет етпей күн көриў,
Қоймапты ҳеш женил талап излеўди.
... Дизге жетпей өмиринше шекпени,
Тары емес ушық болып еккени,
Ғайры елден сол аўылға келеди,
Сол күнде бир дийхан талап еткели...
Ериншек еситип оньщ хабарын,
Ҳә демей-ақ излестирип табады,
Ҳэм үйине әкеп сорайды оннан,
„Ол жақлардан бар,—деп қандай хабарын
Өзине жетерлик ҳийле-сумлығы,
Бул бир дийхан екён басым қуўлыгы,
Анкаўлығын сезип бул ериншектин,
Былайынша гэп баслайды буўлыгып:
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— Бизиц елме, оҳо, жатып ишесеи,
Сақальща шекем батып ишесеи,
Мийнет деген түсине де енбейди,
Ҳәтте жармаға май қатып ишесен?!
Жата-жата ийим эбден қанған сон,
Тегин кийим, тамақ ығыр қылған сон,
Шыдай алмай келдим жора бул жаққа,
Мийнетке үйренген сорлы болған сон.
... Ериншекке бул гәп мақул түседи,
Бир ақшамда сол елатқа көшеди,
Бирақ ҳасла усамайды күн көрис,
Сол дийханнын айтканына кешеги...
Зар болып бийшара ишер тамаққа,
Тан атпастан жуўырыпты талапқа,
Ериншеклик еткен күни залым бай,
Оны салып қояр екен қамаққа.
Тыным таппай ислеген сон күн узақ,
Ериншекке батты жүдә бул азап.
Ҳалы келмей жатып ишти тамағын,
Өз елинде еркин еди ол азлап...
Ырас екен сөзи анаў дийханнын,
Өз елиме сыяр еди қыйқаным,
Өмир сүриў қыйын екен мийнетсиз
Депти ҳәм ол: жалқаўлықты қойғаным!
Ҳәм ериншек қайтып келип елине,
Асылыпты ҳасылым деп, белине,
... Мийнет-бахыт, мийнет-түби рэҳәт
Ҳүрметли сөз мудам менин елимде!
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Жумбақлар
Катарласқан яак терек“,
Адамзатқа дым керек:
Онысыз астын дәми жок,
Сөйлеген еөзде мәни жоқ.

(Тис)
Шанды көрсе „жутады"
Тикенегин тутады.
(Нийим щеткасы)

Шайнайды, бирақ жутпайды,
Шаршадым деп антпайды.
(Гөш майдалағыш)

Төбесинде пәриги,
„В“ дан басланар,
Атынын бас ҳәриби.
Темирден жүрегм,
Аспанда жүреди,
Гүрилдеген даўысы бар.
Кус емес, уша алар.
Буны кимлер шеше алар?!
(Вертолет)

Жылтырақ, қурттан зат,
Кағазда туоады.
Жумсасан ҳэп-замат
Тоғайды қырады.
( \ л нас ҳғм шаш)
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„Ш ешенликте“ тайы жоқ,
Айтар түрли хабарды.
Үй буйымы жаны жоқ,
Қәне кимлер табады?!
Тили оньщ „кулағыА
Кулағын бурамасан,
Сырын биле алмайсан,
Дым үндемей турады.
(.Радио)

Екй бала
... Ауылымызда Әдил деген
Әжайып бир бала бар.
Сабақтан да билгир екен,
Мақтар оны адамлар!
Бостан-босқа ол көшеде,
Канғымас, дым эдепли.
Жәрдемлесер ҳэм үйине,
Ҳәрбир иске ол епли.
Жолда, дүзде ким дусласса,
Сәлем бермей өтпейдп,
Еликлейди устазына,
Сөзин еки етпейди.

■

Спортта да шаққан сондай,
Футбол дэрўазаманы.
Болса деймиз Әдилбайдай,
Мектепте ҳәр баланы.
...Класымызда бир бала бар,
Аты онын Убайтқан.
Сабақ емес хоккей оньщ.
Бас „талабы“ унатқан.
43
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Мәниси жоқ окыўынын,
Гәптиц шынын айтаман,
Екиншиден быйыл да ол,
Оқып атыр қайтадан.
Таярламай тапсырманы,
Ойнағаны ойнаған.
Қолын силтер „уят“ десек,
Ҳайран болдық биз оған?!
Апасы бир ис буйырса,
Бәрҳа алдап, қашар ол.
Үйде қурттай үкесинин,
Бетине күл шашар ол.
Соннан келип нағыз менмен,
Өзгелерге күледи.
Ж ек көреди ақыл берсен,
Тек өзин жөн биледи.
Кемшилигин жойса егер,
Мақтар едим, ырасым.
Ҳэммелерге жаяр едим,
Аты, фамилиясын!

Улыма ўәсият
Баўыр етим куўанышым,
Өмиримдеги гүлимсен.
Кайғылансам, жубанышым,
Ҳәм балам ҳэм инимсен?
Карайсан ба, мына өмир,
Өзгермекте жанарып,
Турмысьщда улым, ҳешбир,
Көрмегейсен жаманлық.
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Бәрҳа ойлап, сен ҳаққында,
Уйқы келмес көзиме.
Жағымлы бол ел-халқына,
Бахыт күлсин өзине.
Мийримли бол, ата-анана
Катарына қарап, өс.
Патриот бол, Ўатанына
Ж урт мэпине жарап өН

Алғыс
Аязлап қатты аўырдым,
Өткен жылдын гүзинде.
Көриўге келди врач-қыз,.
Күлки ойнап жүзинде.
—Наўқасын қалай басланды
Сорап атыр мүлайым,
Ақ халатлы бул қыздын
Аты екен Гүлайым.
Күнде келип турды ол,
Хабар алып ҳалымнан.
Түрли дәри берди ол,
Укол салды қолымнан.
Анама усас меҳрибан,
Жайнап турған көзлери..
Дэрман берди жаныма,
Айтқан дәлкек сөзлери.
Шыпа таптым, жазылдым„
Жәрдеминен доктордьщ.
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Қандай алғыс айтыўды,
Биле алмай көп турдым...

Күшигим
„Ийт—адамньщ жолдасы"
Еситтим буны атамнан,
Күшигим бар, дым жақсы,
„Бөрибасар11 атанған.
Гейде, „күшим-күшим“ деп,
Алысқа алып кетемен.
Үлкейген сок күшигим,
Ацшылыққа ертемен.
Шабаланып үреди,
„Бөрибасар, ҳәс“,—десем,
Алдымнан шаўып шығады,
Мектебимнен мен келсем.
Куўып салар мал келсе.
Үйимизге сақшы ол.
Сергек, пыр-пыр уйқыламас,
ПьГшығымнан жақсы ол...

Пахтакеш кыз боламан
Менин апам
Пахтазарда
Өз кәсибим
Ен қэдирли

колхозшы,
ислейди,
мудамы,
ис, дейди,
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Усап мен де апама.
Пахтакеш қыз боламан,
„Алтын“ берип Ўатанға,
Ел алғысын аламан!

Сырғанақта
Ш ебердей-ақ бурыннан,
Аяқка коньки байладым,
Жуўырып келип жағадан,
Сырғанаўды ойладым.
Айтканым бирақ болмады,
Аўнап түстим, жығылдым,
Аўырып дизем сызлады,
Үйрениў керек, уғындым!
47
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Куўаныш
Ҳалласлап жас жүреги,
Иним келди мектептен.
Куўаныўынық себеби,
Пион<грге ол өткен.
Колын қыстым қутлықлац,
Болғанына пионер,
Дедим „оқы, ықлас сал,
Үйрен, излен, бил өнер!“
Иним менин пәкизе,
Азамат болып өседи,
Ержеткен сон елине,
Ҳадал хызмет етеди.

Галстук
Есапла сен галстугинди,
“Кызыл туўдын бир бөлеги“, деп,
Үш әўладтын дослық бслгиси
Сол ушын сүп, сакла, кәдирлеп!

Әлипбе
Иши толы сүўрет пенен ҳәрипке,
Билимнин сағасы өзин „Әлипбе“ ,
Сенин менен дийдарласпай, сырласпай,
Инсан сирә өмир сырын билип пе?!
Мектепке биринши қәдемди урсам,
Сен жол силтеўшисен, дәслепки нурсан,
Жолдасындай шийрин балалығымнын,
Бэрҳэ жүрегимнин төринде турсан!
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Тез ержетип
Бахыт тапқан мийнеттен,
Ағам —механизатор,
Адамлар, оны билген,
Дейди: „мийнеткеш, батыр!“
Тез ержетип, ағамдай,
Үлес қоссам өмирге,
Айдап „темир тулпарды“
Орден тақсам өнирге...
49
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Дана бала туўралы ертек
(Халық эпсанасы бойынша)

I
Бул ўақыя болған екен бурында,
Еки ханлық—Рум менен Кырымда,
Мәртебели -қырым ханы бир күнн
Былайынша хат жоллапты Румка:
— „Бизден сэлем Рум бийлеўшисине,
Алланьщ жердеги көленкесине,
Дослықтын белгиси—тартыўымыз бар,
Кабылласа, бизди алғаны есине!
Егер бурын жүрген болсақ қасласын,
Буннан былай кетсек деймен досласып,
50
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Аты шыққан сиздей ҳүкимдар менен,
Мен қумарман сөйлеспекке дусласып!
Ҳәр ким өз алдына болмай атлан-шап,
Ж орықларға дизе қосып атлансак, ^
Ж ер қайысқан лэшкеринен еки елдин,
Бизге қарсы келе алар қайсы шах?!“
Талай нарға ҳасыл затты артыпты,
Аўмасын деп айылын берик тартыпты,
Мине сөйтип хан, Румға жоллапты
Елши етип, тет ўәзийри Артықты...
11
Өзин журттан бийик санап қалайда,
Хан отыр бүгин де алтын сарайда,
Кеше ғана қайткан еди, калаға
Шкарын тамамлап, саррас бир айда!
Бүгин бәзим қурыўда ол пинҳамы,
Қандай көркем мына гүздин ақшамы,
Салқын шарап пенен ойыншы қызлар,
Кумарлыққа жетелейди патшаны1
Гүзги жапырақтай турған қалтылдап,
Хан қасында пәйик, бираз жалпылдақ,
Сарайдьщ есигин гүзетер сақшы,
Алмас қылыш қолларында жалтылдап!
... Бир мәҳәл бас ўэзир келип:—дат!„—деди,
Пансыған хан: „не жаналық, айт?!“—деди,
—Консы журттан бизге елши келип тур
Саўғасына қоса мынаў хат,—деди.
Хатты қолға алмақлыққа еринип,
„Ҳасылзада“ турып кетти керилип.
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Бирақ „ырғалыуда‘‘ кәнизек қызлар,
Сырлы саздыц ышқысына берилип...
III
Патшалықта ушыраспаған бурыннан,
Әжайып бир саўға келди Румнан,
Сыйға—сын дегендей буны ап келди,
Үш түйеге артып алты румлян.
Нарларға артылған ҳасыл заты жок,
Ҳәмиршиснниц сәлемнама хаты жоқ,
Тартыўы тек—ықшам, сулыў үш тулға,
Тулғаларда ҳеш нәрсениц аты жоқ.
Соғылыпты сүйек пенен дәнданнан,
Көркемликте тацланғандай жер-жәҳан.
Саўғаны қабыллап Қырым ханлығы
Бул не жумбак, биле алмай болды ҳайран?
Елши тәжим етип: баслапты сөзди:
—Уллы шаҳ жиберди елице бизди,
Алтын, гүмис, зерге мүтәж емессиз
Ж урт пйеси солай ойлайды сизди?!.
Сонлықтан сыйымыз мынаў үш тулға,
Ец қәдирли байлық сатылмас пулға,
Ҳүкимдар соқтырды, ойланып узақ,
Зииданда жатырған бир дана кулға.
Айырма жок, үшеўи де бирдей зат,
Бирақ сыры ҳәр-бириниц қат-қабат.
Болсадағы бнр-бирине усаған,
Бири арзан, бири оныц дым қымбат!
*
Бириниц баҳасы оныц орташа,
—Дана болса тапсын, деди,—сол патша.
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Шешсе сырды билер достьщ қәдирин
Шеше алмаса, дослығы оньщ ўакытша.
Кырым каны тацланды ҳәм ойлаиды,
Бул қандай сыр, таба алмай қыйланды,
Жарылқаўшысына жәрдем бермекке
Сарайға гил „ҳасылзада“жыйналды.
Адамнық тулғасы—инсан мүсинн,
Ҳәммесинин бирдей сыртқы пишпнн,
Неде болса шебер уста жасапты,
Сулыўлығы сүйсинткендей кисини.
Жыйналғанньщ таба алмады ҳәммеси,
(Гейбириниц ханға жағыў дәмеси)
Сарайдағы гилец „ақ сүйеклердиц"
Кәпелимде „қайырлады кемеси“.
Басланғандай дәрьялардыц тасыўы,
Келди бирден шахтыц ғэзеп-ашыўы:
—Мэўлет үш күн, ашасызлар бул сырды
Таппасацлар сөзсиз дарға асыўым!
Төртинши күн берерсиз бир хабарын,
Елшилерди қонақ үйге апарыц!
—Бул бэлеге тап болдық биз қайдан—деп,
Кайғы басты бегзадалар топарын...
IV

—Кулақ салсын үлкен-киши, бала да!—
Деп жаршылар жар урып жүр қалада.
Әзелден-ақ жацалыққа қумар жүрт,
Ербец етпей сирә К)Ы1ақ қалар ма?!
—Тулғалардыц сырын ашып бермекке,
Рухсат бар хан қасына кирмекке.
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Өзи өлимдар, малы болар патшалық,
Бул жарлықты ким жорыса ермекке!
Әжайып сый күтер буны билгенди,
Бул ҳикметти шешип, зейни илгенди,
Пухара ма, ақ сүйек пе, бэри бир,
Ҳәким боп сорайды шәҳәр Гүргенди.
Дегендей-ақ „бас байрақты аламан“.
Сарай ишин қаплап кетти талабан,
Қоррандозлар қорра таслап атырса,
Палкерлер жүр, дейип, „палға саламан!“
„Көзи ашық у'әлийлер д е “ баршылық,
Кен сарай да етти бүгин таршылық.
... Ертек сонын атар таннан баслайық
Етпесен окы5'шым, егер қарсылық?!
... Кегти өтип, демде үш күн арадан,
Буйрығына ханныц елге тараған,
'Габылмады тулға сырын ашқандай,
Бул патшанын кол астынан сораған?!
Ериккен хан айбатланып бакырды,
Тағы сарай мәжилисин шақырды:
—Бәриниз қум гелле, сизлерден ағла,
Ғайры елдин бир қулынын ақылы!
Кен далага ертен дарды қураман,
Қәҳэримди көрсин бәрше аламан.
Бүгин болса пашшапларым арқалы,
Ҳэр бирине қырқ дүрреден ураман.
Биразлардын кетти „суўға салысы“
Биразлардын келди катты намысы.
„Өлемиз" деп биреўлери дирилдер,
Қымбатлы ғой геўдедеги жан усы!
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V

Усы мәҳәл пайда болды бир балаг
Шаққанлықта қатарынан дурдана,
Аяғында шарық, жыртық бөригй,
Ж упыны екен кийгени де дым ғана.
Шамасы онын он үшлерде жасы бар,
Адырак көз, үлкен аўдық басы бар,
Кен манлайы—даналығын анлатса,
Қалын қаслар ойшыллығын жасырар.
Келди де ол, рухсат ет, шаҳ?—деди,
Бүгин бизге дарыганды бах,—деди,—
Келмес едим әдалатсыз бул жерге;
Әттен әкем қасымда жоқ, ўах!—-деди.
Патша турды ж үз қубартып, танланып,
Исенбеслик келбетинен анланып,.
Бирақ бала айбынбастан өлимнен,
Сөзин қайта даўам етти жанланып.
—Адам емес иплассызлар бәриниз,
Халықтьщ канын сорыў мақсет, кәриниз!
Ел әптада, ел дийўана, саўагсыз,’
Инанбасан шаҳ аралап, көриниз!
Зинданында дилгир болып жатырган,
Бурынғы ж үз басын—әкем Батырхан,
Өсекшинин сөзлерине инанып
Айрылдын шаҳ исенимли батырдан!
Мынаў алдындағы жумбақ тулғалар
Сөзимнин шынлығын тастыйқлар булар.
Сыйқырлы дүньяға баслайман сизди,
Илим-ҳнкметке шын болсаныз кумар!
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VI

Сөйтти де кеп, бир тулғаныц қасына,
Шыбық тықты қулағына асыға,
Екинши кулактан шыкканда шыбық
„Арзан тулға“ деди, шертип басына!
—Бундайлар сыр айтсан умытып кетер,
Бийқайғы өмири уйқыда өтер,
Ондай адамларға исеним болмас,
Дослыққа ҳар қашан қыянат етер.
Тагы бирнне тыққанда шыбықты,
Кулақтан кирип, аўзыпан шығыпты,
Ақылсыз хан, бул баланын сөзинен,
Төмендеги даналыкты уғыпты:
—Мынаў тулғэ, ен арзаны тулғанын,
Оған исенғенин сенин курығанын,
Бар сырынды душпанына паш етер,
Көрмейсен аўзыныи босқа турғанын!
Айта аламан, шаҳым сизге, қысынбай,
Бираз ҳэмелдарын сеиин усындай,
Айыра алмәсан досты, душпанды,
Ғайып боларсан тез, гүздин қусындай.
Үшиншм тулғаға тығылған шыбық,
Кулақтьщ ишинде қалды ол турып.
—Мынаў мүсин, ен қымбаты, ҳасылы,
Деди бала шаҳ тәрепке бет бурып,Беккем сақлар ондай адам дос сырын,
Дослық деп жан берген бабалар бурын.
Дослық, бирлик жеткереди жениске
Дослық инам етер бахыттын нурын!
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Үшинши тулғаны халық десе боларг
Дослық.ҳадаллықты үйретер солар,
Халық—дөретиўши, байлық ғәзийнег
Таўды талкан етер бириксе олар,
Ҳәдден зыят зор берместен салыққа,
Исенбеклик керек патша халыққа,
Бул саўғасы менен рум ханлыгы,
Сени усатқан қырда қалған балыққа!
Хор болмайсан халық пенен дослассан,
Жаўын да бас ийер сонда қасласқан,
Ишпеге, киймеге мүтәж болсам да,
Алдына бас ийип келмеспен ҳаслан!
Ҳэкимлик те, Гүргенин де өзине,
Өтинишим—әкемди қос өзиме.
Тулғалардьщ сыры болса усындай,
Исен, я исенбе, ерик өзинде!
VII

Дана бала шығып'кетти шашылып,
Көпшиликтин қалды аўзы ашылып,
Патша болса пашшапларын шақырды,
Батырханды босатпақка асығып...
Ж ипек мәнги жипек, болмас ҳасла бөз,
Тапқырлығын сол баланын көрди көз,
Мине соннан берли қалды, халықта,
„Ақыл жастан шыгар“,—деген нақыл сөз.
Шын...гя қыял, мэлим емес булманы,
Себеп ертек, халық үмити.әрманы
Даналығын сол баланын жаздым тек
Болғаннан сон жүрегимиин пәрманы...
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