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ХОШ-ХОШ БАҚШАМ,
ХОШ БАҚШАМ

Жасы толган ҳәр бала,
Мектепке алар жоллама,
Карай берер артына,
Кеткиси келмей сонда- да.
Кеше ғана хошласып,
Кетип еди Үмитхан,
Келди бүгин алжасып,
Хошласқанын умытқан.

Тәрбияшы ана болып,
М ен бахытлы бала болып.
Еркин өстим; еркеледим,
Кушағында тасып-толып.
Х ош -хо ш бақшам, хош бақшам,
Умытпайман ҳеш кашан. 0
Ж үзим жаркын, жайнадым мен,
Мийрим қанып ойнадым мен,
Тәлим берип тәрбияшым,
Тилим шығып сайрадым мен.

Сорады да кеширим,
Кайтып кетти Үмитхан.
Алжасып бунда келгенин,
Айтып кетти Үмитхан.

ЕНДИ МЕН ДЕ
АЙТАМАЯ

Х ош -хо ш бақшам, хош бақшам,
Умытпайман ҳеш қашан.
Сеннен қанат комлап алдым,
Мект^биме жоллама алдым,
Толып оқыў жасына мен,
Кушағыннан кетин қалдым.
Х ош -хош бакшам, хош бақшам,
Умытпайман ҳеш қашан.
Хош тхош менин меҳрибаным,
Торбияшым— қздирданым,
Хош -хош бақшам, хош бақшам,
Умытпайман ҳеш қашан.
Х ош -хош бақшам, хош бақшам,
Умытпайман ҳеш қап!ан.

АЙТЫП КЕТТИ ҮМИТХАН
Балалардын сонша жыл,
Тәрбия алған бақшасы.
Есинен сира П1ықиас бул,
Ҳәтте оньщ пахсасы.

М аксет етип Рая,
Мектепке быйыл барыўды,
Таярлық көрип өзинше,
Салып атыр қарыўды.
Ерке болып жасында,
Айта алмайды „ Р “ ды ол.
Билдиргиси келмейди,
Басқага усы сырды ол.
вЬ1йая“ , дейди атын да,
— ВС “ д е ?—десен— , Ш “ дейди.
Бәри онын ядында,
Усыннан уўайым жейдн.
Капталында үйинин,
Кеше кеште тур еди.
Күшиги келип яР -р “ деди
Пышығы келип вМ ы р“ деди.
Буны керип Рая,
Шакалақлап күледи.
— Кыйын ҳәрип, қара-я,
Булар қалай биледи?!
Ҳайран қалып қыз бирден,
—Айтын,-~деди— қайтадан?
Каламан ба, сизлерден.
Енди мен де айтаман!
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Үкем сондә кемпирге:
— Расыпды айт,—деди.
Өзиннин неге тиеиц жоқ,
Жей бердин бе қант?—дедк.

АПАМ ПЫШЫК ӘКЕЛДИ
Апам кеше консыдан,
Ала пышык әкелди.
Кип-кишкене. дым сулыў,
Бала пышык әкелди.

Күлип қойды апам да;
—Дурыс қызым, сөзин,—деп,т
„Зыяны бар—деп айтпады,—
Кемпиримиз бизин“ , деп.—

Болмасын уПде тышкан деи,
Сол пышықты сакладық.
Шетки жайға жиберип,
Изинен эсте бақладық.

Сонын ушын мен кантты,
Нан орнына жегенмен,
Базда ишпей аўқатты,
„Кант таўып бер“ дегенмен.

Урды өзин куўысқа,
болды уллы-патырлы.
Карады да тум-тусқа,
Ш етирек барып отырды.

Аўырып-сызлап тислерим,
Мазам болмай көп жаттым.
Зиянын оныц билдиМ де,
Қант жемеске серт айттым.

Көз жиберип узақтан,
Жуўырын бардым касына.
Минип алған бир тышқан,
Пышығымныц басына.

— А п а,—деди, Гүлнара,—
С о р аў берсем бола ма?
Күнде емес, күнара,
Азырақ жесем бөла ма?

Апамнын да кеўили,
Пышыгымнан суўыпты.
— Көрдим,—кеше дейди ол.
Тышканлар буны қуўыпты.

—Жегин келсе азырақ,
Берейин қызым ҳәзир-ақ.
Кантты куры жей берме,
Тек шай менен иш бирақ.

Ҳәммемнз саган наразы,
Пышығым буны анла сен!
Тышқаннан болып ғәрезли,
Көп күлкнге қалма сен.

Кант жегиси келгени,—
Гүлнара;—апа, шай,—дейди,
— Қызымнын шайды ишкени,
Кант ушын-аў, пай,—дейди.
Кемпир менен ақлығы,
Бул сырды жаксы биледи.
Түсинисип бир-бирин,
Биледи де күледи.

КЕМПИР АПАМ
ҚАНТ КӨРСБ
Кемпир апам қант кәрсе,
Жасырады жүреди.
—Ж ей бермен!—деп биулерге.
Бақырады жүреди.

МЕН АТАМДАЙ
БОЛАЖАҚПАН

— М азали—деп көн жесен,
Тис қалмайды тисгщнен,
Тисим пүтин болсын десен,
Ш ығарма,—дейди,— есиннен.

Жап бойында қатар гүжим,
Бир жағында өскен жүзим,
Еккен буны агам бизин,
Мен атамдай болажақпан.
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^Саясынан лэззет тапкан,
Мийўасынын дәмин татқан,
Атама көп алғыс айтқан,
Мен де алғыс алажақпан.

Секиремнз, шабамыз,
Умытып гейде тамақты.
А з қалады ўақтымыз,
Таярлаўға сабақты.

Ш ебер дийхан болган атам,
Ж ер кәдирин билген катан,
Мийнет етсен сүйер Уатан,
Мен де дийхан болажакпан.

Сол жерине қапамыз,
Тобымыз бизге кой демес.
Шақырмаса папамыз,
Үйге қайтыў ойда емес.

Иси менен данк қалдырған,
Ҳәўли-ҳэрем, бағ қалдырған,
К өргенлерди тан калдырған,
М ен атамдай болажакпан.

Домалап кетсе. тобымыз,
Ө зн н 1ле кейин қайтпайды.
Бәрҳа бирге жүрсек те,
Пайдамызды айтпайды.

ТОПҚА ӨКПЕЛЕЎ
Ойын-ойын, көп ойын,
Ен қызыгы топ ойын,
Ойнайгойсақ топ пенен,
Сирэ бизге ж ок тойым.

ЗҒ
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ШЭМШЕТ ДЕГЕН
БАЛА БАР

ГҮЛШИ КЫЗ
Гүлараны дослары,
Айтысады: Гүлши қыз.
Гүллер болса жадырап,
Деп тургандай „келши қыз!м.

Ш әмшет деген бала бар,
Иренжир оған балалар,
Еки қыныр бар десе
Бирлигине саналар.

Гсигиниц алдына,
Гүл егсди Гүлара.
Азық берип гүллергс,
С у ў себеди Гүлара.

Алдырмайды Шэмшет шаш,
Кир болады соннан бас,
Жасар шаштын астында,
Самал тиймей манлай, қас.

Гүллер менен би!>дей болып,
Ойнап жүрер Гүлара.
Гүл ишинде гүлдей болып,
Жайнап жүрер Гүлара.

У йпаланып турады.
Көринбейди қулағы,
Шашын көрсе Шәмшеттин
Кашар үркип ылагы.

Айтар гүллер; „Гүлш и қыз,
Арамызда жүрши қыз,
Өзимизге усайсац,
Тез-тез бизге келши қы з!..н

НАН
{К ш икенелер уш ы н қосық)
М ол болсын нанымыз,
Нан менен жанымыз.
Болмаса нанымыз,
Кыйынғой ҳалымыз.

БАСЛАРЫ ТЕРИС
КАРАСҚАН
Ьотинка бар Муратта,
Өзине жүдэ жарасқан.
Кийип шыкса, бирақта
Баслары терис қараскан.
— Ботинкам меииц жэп-жаца,—
Деп кийеди Муратжан.
Умытып кетип ол және,
Шеп кийеди Муратжан.

Аналзр ойлайды,
Аталар ойлайды.
Биз ушын, нан ушын,
Мийнетин сыйлайды.

БИРИН БИРИ
ҚЫЙМАЙДЫ

С а ў болсын атамыз,
С а ў болсын анамыз,
Нан ушын тер төккен,
Меҳрибанғанамыз.

Жуўырып кетсе пышыгым,
Куўып кетер күшигнм.
Екеўиниц ойнаўы —
Мениц ушын Кызық дым.

Нанлардын усағын,
Дәнлердин масағын
Түсирмеймиз дым дым,
Бул сөзимиз шын-шын.
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Ашыўға минип алысар,
Айқасып аўыз салысар.
Бири қашып, бири қуўып,
Әдеўир жерге барысар.

.кеуи усылай ойнайды,
„К о й 1*— десен де коймайды,
Тислейжақ болып турса да,
Бирин-бири қыймайды.

Көктен ушса самолет,
Кол былғар бири бақырып:
—Ата, үйдин касына
Т үсир-дейд и ,— шақырып!

КӨП ОЙЛАНЫП ҚАЛАДЫ

Бир аклыгы томпанлап;
— Поезды таяр еттик,—дер. —Кәлеўшилер, келинлер,-М осквага кеттик!—дер,

Султай сле кииисене,
Ой ла ма йд 1.1 ҳе Iмте це
— Кайсы,—десен,— он қолыц?
Кәрсетер анық—деп: пмине“
—Кайсы, —десец, - - шеп қолыц?
Кмп ойланыи қалады.
Сораўға жуўап береалмай,
Д и м қыйланып қалады.
—Ж оқ ғой сенин көн қолыц,
Ойлан баV! —деймиз Султанга,—
Белгили болса он қолыц.
Қалған қолыц шеп қол-дә!

КЕМПИР, ҒАРРЫ ҲӘМ
АҚЛЫҚЛАР
Кемпир-ғарры кеўли хош,
Алпыс-жетпис жасында.
Журегннде таскын йош,
А қл Iлкла р ы қас ынд а.
Ойынларды көреди.
Балалары кызыққан
Араласып жүреди,
Шетте калмай кызықтан.
Айдаған боп машина,
Ақлыгы: „дө-ө-ет, дө-е-өт' дейди.
-—Жүрежақпан алдыга,
Ата, былай кет,—дейди.
Бир баласы гүр-гүрлеп,
-—„Тракторман" мен! — дейди.
„Кемпир апам келеин" деп,
Карап турман мен,—дейди.
—I—I_____ ■

Ақлыклар айтса жан бар ма,
Борин бәржай етеди
Косылып ! ейде олар! а,
Бирге ойнап кетеди.
Кемпир-ғарры аклықты.
, Шийринлерден шийрин" дер,
„Сонын ушын удайы
Арта берер мийрим,, лер

МЕКТБПТЕ БАЙРДМ
Колымда длпте.р. клле.мим,
Мектепкс койган қәдемим,
Устазга туигыт сллемим,
Умыгылмас ҳеш менин,
Өмиримдеги еалганат.
Ж үректе қалар болып яд,
Ҳдм үнимде, \эм мектепте байрам бул.
Жаздын сонгы түнинде,
Куўаныш толып үйиме.
Карап касы-кабагыма,
Жәмлесип блри жаныма.
Үлкен-киши туутлсканым.
Күткен күи сентябрь танын,
Ҳэм үйимде, ҳәм мсктепте байрам бул.
Толганда ок.Ы\' жасына.

Түрли Қ1ЛЯ.1 басымда ,
Щ.тўкилдеп согып журегим,
Мардыйып кодем басқаным,
Ана-мектеп есигин.
Биринши рег ашканым.
Ҳ д ч үйимде, \дм мектепте байрам бул.

■-
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'ол бнринши қоцираўдыц
Шыцғырлысын тыцлаўым,
Устазым айткан сөзлердиц,
Мэнисин азлап ацлаўым,
Өниримде жайнап жулдызшам,
Октябрят болыўым,
Ҳэм уйимдс, ҳэм мектепте байрам бул.

Бир-бири менен дос болса,
Ж үректе мудам йош болса,
Көи окыса, сал са'сүўрет,
Шын жолдасы болса мийнет,
Косық айтып, ойын ойнап.
Удайы ўақты хош болса,
Тек ғана сондай балалар,
Оқтибрят бола алар.

Искс асып шийрин эрманым,
Тусинип уллы дослықтыц,
Парқына менин барғаным,
Кунг пенеи оқып сабақты,
Жақсы баҳа алғаным.
Класста улги болганым.
Ҳэм мсктепте, ҳэм үйимде байрам бул.

ОКТЯБРЯТЛАР КИМЛЕР
ОЛАР?
Иси менен свзинин.
Вирли1 и беккем иолаттан,
Кырагылыгы көзиииц.
Өткеп аўыр сынақтан,
Кыйынлықтан қашиайтуғын,
Жақсы иске баслайтуғын,
Кртенги пионерлер олар.
Октябрятлар мине солар.

Ядыцда тут жан балам,
Дүньяда уллы нан балам,
„Наннан уллы баря десе,
Бул гәп шийки—қам балам.
Нан бар екен—өмир бар,
Нан болмаса өмир тар,
Айтып кеткен бабалар,
Гислем нанға болып зар:

Меҳрибаи кен нейиллн.
Окыўла жудэ зейинлн,
Мектебин сүйип бақлағаи,
Тазалыгын сақлаган,
Улкенлерди ҳу рметлеген,
Жасы улкеним-ж аиы м дегсн,
Минс сондай балалар,
Октябрят бола алар.
Сүттен де ак журеги,
Жаксылык бэрҳа тилеги,
Жек кәреди жалганды,
Айтады тек болганды,
Ҳакыйқатты коргауға,
Мудамы таяр турады,
Мине сондай балалар.
Октябрят бола алар

яды ндл ТУТ
ЖАН БАЛАМ

- „Алтын, гумис— тас деген,
Арпа бийдай—асдеген*,
Нан кәдирине жетпеген,
Барып турған пэс деген.
Мэнисине карацлар,
йилмесецлер сорацлар,
Нан халықтын байлыгы,
Дөретер мэрг адамлар.
Жумсар олар бар күшин,
Биз жейтугын нан ушын
Нан мийнеттин жемиси,
Ол мазалы сол ушын.
Кэстерлесек биз нанды,
Алғыс айтып мын еанлы,
Ҳурметлеген боламыз,
Нан авторы— инсанлы.
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КУУАТТЫН ҚОС ТЕРЕГИ

ТАЗАЛЫКБОЛЫП
сайланды м
Азада келип мектептен,
Сумкасын үйге таслады,
Үкелерин шакырып,
Өяннин* жүмы с баслады
Дизии койлы катара,
Улзада, Улжан, Абатты
Ҳлр бирине дара дара;
Аўдарады дыккатты.
Ҳәммесинин көрип колын,
—Не демен кир, аекен тырнак
Д ед и ,—енди таза болын,—
Тырнакты гез керек алмак.
Ш ан болыпты и1ашларыныз.
Уйпа-жуйна, қарап көрин.
.Аўырмайды басларыныз,
Күнде бир ўак жуўып жүрин
Күдип еди Абат оған ,—
— К ой —деди о д —ойынынды
Кнрлеп кеткен жүлә жаман,
Кара. к\мак-мойынынды.
— Барынлар,—деди Азада,
Бүгин мэўлет беремен.
Үстиниз кир ме. таза ма.
Ертен және көремен.
Кызынын бул исине,
Нэзер салды анасы.
«Тэўирғой. деп ишинен,
Куўанды жүрек ханасы.
Анасы айтты:—Куўандым,
Кемиси жоқ дым, ҳасда.
Буны қалай ойландын?
Азада айтты:—класста,
Тазалык болыи сайландым.
— Рас па. жаным. рас па?
Кызым сеннен айландым;
— Акыры бизин Азада
Таза десен, таза дэ!

А н 1лк еки жыл тояды,
Ж ап бар еди кескеи жолды,
Жагалатын сол жапты,
Билмеймем кайдан тапты,
Куўат деген бнр бала,
Би|) нартты экеле сала,
Кесип оннан қәлемше,
Отырғызды қос нәлше.
Егилген нәлше* қарыстай.
Болды демде ақ арыстай.
Калын жапырақ шакалы,
Дем алыўдьщ мәканы,
Екеўи өснп жарысқан,
Көзге түсип алыстан,
Кызығып ҳәмме қарайды,
Саясында отырып,
Кнм еккен деп сорайды.
Шықты онын дереги,
Аталып кегтн бул күнде,
Куўаттын кос тереги.
А к сақаллы бир ғарры.
—Куўат деГен ким ?—■деди,
Баллар айтты раррыға;
— Кууат деген бнр бала,
Усы манда ж ү р —дедн.
Шакырды олар Қуўатты,
Келди бала жуўырып,
Сәлем берди тпк турып:
— Шакырган биздн ким ?—деди
Куўат деген биз—деди.
Кеўли толып гаррынын,
— Куўат болсан сен~ деди,
Жакынырак, кел,—деди,—
Колынды маған б ер ,—деди,—
Терегин ушын жан балам,
Бизден алгыс бар саған,
Дэрт көрмесин колларын,
Айдын болғай исолларын.
Сыйпап турып онык басын,
— Узак болсын,—деди, жасын.
Көрип турып Куўатты,
Гарры өзи ойга батты,
— Канекей барлык балалар,
Куўаттай оолып ҳлм олар,

12
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ЫРҒАЛАР ТАЛЛАР,
ЫРҒАЛАР
1>л.\әрде кслер тырналар,
Сууларга толар арналар,
Таярлык көрнп дийханлар,
Ж ер сурип, атыз тырмалар.
Бүртнклер ерик, алмалар,
Мәўжирип ағар салмалар,
Салмалардын бойларында,
Ыргалар таллар, ыргалар.
Ашылып гүллер жайнасар,
Бүлбиллер конар санрасар.
Козылар қуўып бир-бирин,
Секирип секирип ойнасар.
Басланар барлык егислер,
Ппсер гейбнр жемислер,
Аўыллардын артар көрки,
Кызыктырар түрли нслер.
Жадырап кетер далалар,
Шапкылап жүрер балалар,
Аўылымыздын саўлаты,
Калалар менен барабар.

САҒЫНАМЫЗ ҚЫСТЫ ДА
Айтсак кыстын кызыгын,
Бир әжайып өзи дым,
Әйнеклерге сызады,
Шым шытырак сызыгын.
Тереклер турар малынып,
М уздан моншак тагынып,
Алгандай болып көринер,
А қ орамал жамылын.

13
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Аипақ кардын үстинде,
Тамашата батамыз,
Жумалатып тон е 1ип,
Бир биреўге атамыз.
М у з үстинде сырғанап,
Жарысады шаналар,
Озғанларды кутлықлап,
Кол шаппатлар балалар.

...

Калын кнйим киймесен,
Тондырады етинди,
Кайт дегендей бала сен,
ИЬ
ылайдьл бетинди.

ч«М
р.> V

'

О
;арг\ үйренип,
‘ иыяыгады денемиз.
. уўык суўға жуўынып,
Кеўилленип жүремиз.
Жазда жайнап ж үрсек те,
Шомылып суўға ыссыда,
Онын да орны бир бөлек,
Сагынамыз кысты да.
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Барып канал, көллерге,
Шомыламыз, жүземиз,
Өснмлнклер, гүллерд^н,
Гербарийлар дүземиз.

БӘҲӘР КЕЛСЕ..,
Ашылып куяш жамалы,
Алтын нуры таралар.
Сәўирдин есип самалы,
Аўылма-аўыл аралар.

Аралаи тоғай, таўларды,
Үйренемиз үлкенн.
Нени көрсек биз бэрнн,
Барамыз жазып ҳэр күни.

Суўлар агар салмадан,
Көк липас кийер жер бети,
Тэбиятка енип жан,
Өзгереди келбети

I

Әтирапымыз көк егис,
Кергендс көзин тояды.
Писип турган көп жемис,
Жесен мийрин канады.

Кызыл-жасыл гүл болып,
Әтирапымыз жайнайды,
Ө з алдына түр болып,
Ҳәр түрлн куслар сайрайды.
Ьәҳәряе барлык лийханлар,
Рульди колга злады,
Гүздеги бийик кырманнын
Түн-тийкарыи салацы.

8

Сулыўлыкты жаздагы,
Ҳадал мийнет дөреткен.
Сонын ушын биз оны,
Сүйемиз шын жүректсн.

ГҮЗ ҚӘДИРИ БИР БАСҚА

Жазык жасыл жайлаўлар,
Волар сүттин булагы.
Көбейер, ойнар жәниўарлар.
Бузаў, козы, ылагы.
1

Сарғыш дөнип дөгерек,
Кслегер алтын ренин.
Дийханларга не керек.
Излер гүзден дсрегин.

Жаслығымыз бэҳәр бул,
Ләззети мол өмирге,
Жасаймыз жайнап —жаснап сол,
Ьэҳэр менен биз бирге.

Г ү з кәдири бир басқа,
Мектепке кэдем таслаймыз.
Устаз бенен класста,
Окыў жылын баслаймыз.

СҮЙЕМИЗ СУЛЫУ ЖАЗДЫ
БИЗ

Кырман кырман зүрэәт,
Ҳадал мийнет табысы.
Бәри жанга рәҳәт,
Халкымнын ары-намысы.

Сүйемиз сулыў жаздын биз
Узыннан-узақ күнлерин,
Шыжғырган ыссы күнднзи,
Коныр салқын түнлерин.

Мәртликлердич айғағы,
Иске аскан әрманлар.
Мийнеттин палдай қаймағы,
Үйилген таўдай қырманлар.

Басланады каникуль,
Лагерлер бизди күтеди.
Окыўшылар жазы бул,
Кызық болып өтеди.

Келген ҳәрбир гүзимиз,
Бйзлер ушын бахыт бул.
Бэрҳәма жайнар жүзимнз,
Шадлыққа толы ўақыт бул.

16
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Муғаллим: Дыққат етин балалар,
Уллы-уллы илимпаз,
Данқы шыкқан даналар,
Илимге қәдем койғанда,
Биринши ирет колына,
Әлипбени услаған,
Әлипбеден баслаган,
Алтыннан артық әлипбе,
Үйренилип алынды,
Келешек терен билимге.
Дәслепки тийкар салынды.
Ҳәриплердин барлығын,
Бес бармактай таныпсыз,
Кайсы сөзде кайсы ҳәрип,
Жазылады каныксыз,
Бунын ушын элипбе
Ку.ўанып]лы кеўилли,
Сүйеди ол сизлердей
Оқыўшыны зейинли,
Ҳәзир мине келип тур,
Алдыныздан өтпеге,
Сизлер менен хошласып,
Рухсат алып кетпеге,
Умытылмас кәдирдан.
С ө з беремен „Әлипбе“ ге.
Әлипбе: Ҳэ балалар, балалар,
Бәрин маған қаранлар,
Сизлер менен болдым дос,
Онын ушын кеўлим хош ,
Үйренип барлык ҳәрипти,
Сулыў жазып келдиниз,
Көп сөзлерге түсинип,
Мэнислерин билдиниз.
Өзлерин менен досласып,
Бираз ўакыт өткердим,
Кетежакпан хошласып,
Ө з исимди питкердим.
М ен сизлердин бәринди,
Ш ын дослар деп қарайман,
Кетиўим керек, ал енди,
Бүгин руқсат сорайман.

19
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Оқыўш ы лар: —Рахмет саған „әлнпбе*
Үйреттнн бизди ҳәрипке.
— Ҳәр бетиннсн нур шаштын,
Көзғгмизди сен аштын,
— Сагасысач ақылдын,
Жақсы иске шақырдын
— А н а—деген ҳасыл сөздин,
Ш ы н мэнисин сеннен сездим.
— Ал, атаны кәдирлеўднн,
Ж ол жобасын өзин бердин.
Алтын угым ўатан деген,
Жүреклерге синди сеннен.
— Ленинлик уллы даналык,
Адамзат ушын жацалық.
Ғамхорлыгы партиянын.
Бахыты ҳәрбир адамыын.
Дослық деген өмнр сәни,
Сен тэрийплеи бердич оны.
—'Гынышлык өмир тиреги,
Сүйеди инсан жүреги.
— Адамнын баҳты мийнетте,
Мийнет бөлер ҳүрметке.
—Сүйсен егер елинди,
Болыў керек билимли.
— Хызмет етсеи халқына,
.Данк қосылар данкына.
— Әй, эдиўли „Әлипбем*
Барлыгын өзин үйреткен.
— Ж аксы исин көп жүдә,
Айткан менен болмас ада.
— Бизлердин шын сөзимиз,
Қыймайды сени көзимиз.
Жаннан да артык көремиз,
Қалай жуўап беремиз
— Тилекти қабыл алсаныз.
Биз бенен бәрҳа калсаныз?!

20

www.ziyouz.com kutubxonasi

Әлипбе: — Ж оқ-ж ок ҳасла болмайды,
Айта гөрмен ондайды,
Бул кетисген кетермен,
Талай қырдан өтермен,
Күтер жана досларым,
М ен оларға жетермен,
Исти даўам етермен.
О к ы ў ш ы : - - Ә й , вӘлипбем“ қэдирдан,
Сораўымыз бар саган,
Сөзинди қабыл аламыз,
С и з кетсениз егер де,
Биз ким менен каламыз?

Әлипбе:—Айталмадым бурынлаў,
Сораўыныз орынлы аў,
Асыккан сон кетиўге,
Умыттым айтып өтиўге,
Өзи де әне киятыр,
Салтанатлы саўлатлы,
Мынларға татыр бир батыр,
Аты „О кы ў китабы"
Балларға ғамхор мудамы,
Иши толган акыл ол,
Ҳәмме ушын макул ол,
Жүзлеринди жайнатар,
Тиллеринди сайратар,
Сизлер менен дос болар,
Кеўил бөлсе оған ким,
акты бәрҳә хош болар,
елип калды минекей,
Балалар кәне, көринлер,
Ийилип сәлем беринлер.
Ҳ әм м е :— Әссалам
Келин, бизге
Кәдирлсймиз
Ҳүрмет стип

.О қ ы ў китабы",
келиниз.
мудамы,
сизди биз.

Келин яОкыў кигабы “ ,
Сизден өрнек аламыз,
И е айтсаныз орынлап,
Ҳақыйкат достын боламыз.
О к ы ў к и т а б ы :- Бәрекслла, балалар,
Окыған билим ала алар,
Куўантар мени сөзиниз,
Тәртип ҳәм оқыў исинде,
Жарқын болсын жузиниз,
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Билим берип ер жеттирдин,
Сыйпап мудам басымыздан.
— Кәдирлеймиз, кдстерлеймиз.
Уллылардан уллы деймиз.
Устаз сизге миннетдармыз.
Мәнгиликке ҳүрметлеймиз.
Биздеги ен баслы сезим.
Ддам бол деи айтқан сөзиц.
Халык ушын хызмет счиў.
Максетимиз. текте бизин.
— Мектептин данкын саклаймыз.
Жаксы нслерди жаклаймыз,
Ҳэм мийнетте, ҳэм окыуда.
И с е нп мле рд и а кл Дйм1,1з.
Х ^ м м е:
Жегкиншеклер жайнай берсин,
Коп окыўды ойлай берии.
Ана мектеп қушагында.
Ш ад боп күлип ойнай бериц!

3. УСТАЗ; 1АРҒА
Мол зүрэәт алыў 'касты дийханнын,
Мал есириў болса кэспи шоцаннын.
Устазым, келешек тэғдирин ойлап.
Сен бағманы болдын нэўше инсаннын.
Тынымсыз актарган китанлар бетин,
Билсмиз устазым кутлы мийнетин,
Шэкиртиннии жүрегинде саклаўлы,
Ьизушым сарп еткен күшин. хызметин.
С и з бир ҳзсыл жансыз нолат төзимли,
Ш ексиз минрим және терен сезимли.
Жатсан турсан шэкиртим деп толғанып,
Неше саиар шыр-т уйкылар бузылды.
Багдар берднц алға кәдем тасладық,
Сэрдар болдыц жацалыкка басладык,
Өмир саранынын сырлы гплтлернн
Усындыныз, колымызға усладык.
Бнрпмиз аўылда шарўа боламыз,
Биримиз занодта қола куямыз,
Мейли кнм болмайык Уатан хызмети,
С н з —устазсыз. мектен ушкан уямыз.
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Үлкейди дем налымацыз жасымыз,
Ағарды деи қапаланба шашымыз.
Буныц бари уллылыктыц нышаны,
Алдыцда иГшўли бизнц басымыз.
Кыйланбацыз ожимлп деи жузимиз,
Ойланбацыз гирсукс деп көзимиз.
Мыцсан шокиртлернц—сулыў шырайыц,
Нурлап турган көз боламыз өзимиз.
*
Жүрплмсген тыцларга из салдыцыз,
Е ц кыйын коспптп тацлап алдыцыз,
Бнлим булагынан қандырып бизди,
Ҳүрмст кушагында монгн қалдыцыз.

ЖАҚСЫ ДОСТЫ ИЗЛЕЙМЕН
Айтып едн магап әкем,
Әкеспнен еситкенин,
Носпят деп айткан екен,
Ядымда тур еле меннн.

Жартысын саган қалдырсын,
Бөлиўине кара сен,
Өлшестирип бул исин.
Усылайынша сына сен.

Әкемннц сол бир сөзлерин,
Тыцлаган болсам жасымда,
Кайталап айтыў ноўбети
Келди бүгпн өз басыма.

Теп-тен шыкса бөлгени,
Әд илл икт и н б ел гис н.
Излеме онда өцгенн,
Достын нагыз сол киси.

—Саиар шекссц алыска,
Жолласлыкка морт керек.
Тырыскан арга-намысқа,
Ш ын азамат-—сап жүрек.

Алағат болып бөлинсе,
Басым болса бир Ж1гы.
Көбиси саган берилсе,
Өзинде калса азырагы —

Тап болсан ондай жолдасқа:
Ке5глицнин карар тапқаны,
Бир-биреўдн колласа,
Атыцныц шыга шапканы.

Сакыйлыктын нышаны,

Соны ц ушын жан балам,
С ө з мэнисин анлай бил,
Ж үрер болсац сен балам,
Жолдасыцды тацлай бил.

Көбисин өзи меншиклеп.
Азын саган калдырса.
„Биринши рет өзим" деп,
Ҳә демей сыр алдырса —

Бирге жүрер адамга
Болмасан сырлас ҳеш бурын,
Айтайын саган бул мандя,
Сынаўдын мына бир түрин.

Жолдаслыкка жарамас,
Араны дәрҳал ашагер.
Басканын ҳалын сорамас.
Сондайлардан кашагөр.

Пайдалы бир зат усынып,
Тец бөлиўди сора сен.
Ж арты.жағын усыныц
Ө зиц ал де жора сен.

Әкем айтқан нәсиит,
Ж үрегнмде кэлем хат.
Жақсы нсти гөзлеймен,
Ж ақсы дссты излеймен.

Ҳәм де кеўил кецлиги
Ҳүрметке боле сол жанды.
Көринсе ондай беглиги.
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ЖУМБАҚЛАР
Бпр әжанып гмлемше.
Димўалларга қагылган,
Жер жаҳан сымып пшмпе.
11злегснпц табылгап.
Москна. Парп/ь. Лопдон ба.
Барлыгы да бар онда,
|-.л мс, жер ме. тснпз бе
Мыеал угным еем пзлс!
(карта\
1:рлс баҳлр егплпп'.
Г у :п е ппепп ашылар,
Калмасын деп тогмлмн,
Термуге халкы.м асы1 ар.
Үлпплдегеи ақ мамык.
Жынпар ҳомме куш салып.

(пахпщ )

Ҳлр упде бар бир апиа,
Карамаглы бул ампа.
Жацалық болса жаҳаида.
Киз алдыиа келеди.
Ҳом көресеи квз бепен.
Тусимдпрер енз бепеп
Блрип амтып бередм.
Үлкем бс ол. кпшп ме,
Ҳомме оны кнредп.
(т елевизор)
Ө:;п бпр зат домалак.
Тепсеп кете|> домалаи.
Тебермп «зпц тепсеи дс.
Услапеац зорга кууалан.
Кь;с кун.н рм кнп болыи.
Аспапнаи жаүар ак болын,
Ьал гардыц жүрор колыпда,
А к ЖУмбаршак тои болып,
Суеыкта қгпты болса да.
Куяштын нуры түскенде,
Ыдырап кетер жок болып.

www.ziyouz.com kutubxonasi

(топ)

(қчр)

V'

'__-.7

Са|)ы, кызыл, жасыл, нур,
Үше\и де ҳасыл нур,
Дәрбентинде жоллар ш н ,
Ҳлрекстти ба<лап тур.
Нәўбетлеснп үшеўи,
Аламларды кәўиптен,
Сақшы болып сақлап тур. (светофор)
Кәннен казып алынар,
Аўкатка косып салынар,
Түг-и ақ бирак кант емсс,
Кәйтсрсец онын тазасын,
Айтыў кыйып жеткерип,
Аўкатқа берген мазасын.
Онысыз күнин кешпейди,
Дэстурханнан түспейди,
Ол болмаса ҳсш адам.
Ҳатте шай да ншпейди.
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(Оуз)

(нан)

Сүйеги полат ак суикар,
Канатлары кагылмас,
Сапар шекссн лым длркар,
Жолынан сиро жанылмас,
Мнннн алсан үстине.
Асианлап зымырап кетеди.
Лийдилеген жсрине.
Ҳәп заматта жетеди.
(са м олет )

Ьес жуп ексн ылаклары Кодирдин.
Канша сонда
Ылагынын кулаклары Кодпрдин.
Ҳәр ылактыи туяклары терт лана,
Ьасларын есапла. көзлерин сана.
Клнекеп косып кнр ылаклар канша,
Ьарлык ылакларда к у л 1клар канша^
Ҳор ылакта төртеў болса егерде.
Ҳоммеснн косканда теяклар кани1а.
Әлбетге. ылакта бир-бирден гелле,
Кки ки;< барлыгын билесен сен де.
взлерин апыклаи есаплаи көрин
Кантя' о.|яр екен косканла борин? .
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БАХЫТ КУСЫ

I

II

Арзы деген атам өткен,
Аты елге тарап кеткен,
Оныч маман дийханлыгын,
Көрген жанлар тәрнйп еткен.

Гаррылык пенен наўкаслык.
Арзы атаға батты бир күн.
Тура алмай көзден асылып,
Төсек тартып жатты бир күн.

Тиллескен дейди жер менен,
Ҳасылдар жерди серлеген,
К үн кеширген өмир бойы,
Ҳадал манлай тер менен.

Жалгыз улы бар еди,
Шакыртып алды қасына,
Бармақлары калтыран,
Сыйпалады басынан

Ж ер аралап көреди екен,
Топыраққа сын береди екен,
Кайсы егин қайсы атызға,
Егилиўи керек екен?!

Аты Султан улынын;
— Келднц бе деди кулыным?
Мөлтилдсп көзден жаслары,
Баласына карады,
Султаннын да көз жасы,
Әкесннин жүзнне,
»
Тырыс-тырыс тамады.

Ақыл менен бәрин таньш,
Биледи екен соны анык,
Ҳәмме егин егер екен,
Арзы атадан кенес алып
—Бул жерге ек тары,—д ей д и ,—
Дзн болады бәри—дейди,—
Тары екпей салы ексен,
Шигин болар жары,—дейди.

Балам, —дедн, тпгип көзин,—
У к мэннснн сөзимнин.
Зорга гана тутыи өзнн,—
Түбинде* деди. жүзпмнин—
Ғарры жоне кайталан.
Баласына карады,
Бир норсени айтажак.
Баласы ,Н е “ деп сорады.

Бир жерлерге бийдай ек.-дер,—
Бир-бир катар төгин төк-дер,—
Дийдиндегн болар сонда.
Усылай етсен өннм кеп .—дер.

— Балам мениц дегеннм,
Пайдан сенин езннннн.
Макул излеп көргенпн.
Түбиндс калды жүзимнин.

Арзы атанын ақыллары,
Кнпке унап макулланды,
Мол зүрээт бере берди.
Еккен барлық дакыллары.

Еспткенлер
Түрли ойга
— Ырас па
Деп ойлап

Оған ҳәмме разы боп,
Нурдай жауды алғыслар көп,
Ҳәр бир дийхан ҳүрмет етти,
Арзы атаны устазым деп.
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бул снзди,
қалып жүр;
екен бул ә з и ,—
ишп жанып ж үр.

— Ааамат,—дер,— бул ғаррыны,Ертецгисин ойлаған,
Баласына арнап барын,
Ж ер астына жайлаған.

Тэселле берип гилен дос.
Кеуил айтты балаға,
Тнледи оган узак жас; .
— С.абыр ет.-деди-жылама!

Ьиреу айтты әкесин;
„Дүньяны ҳеш жыймады" деп,
Биреў айтты әкесин;
„Жыйнап қойған дүньясын,
Ьалларына қыймады" деп,
Биреў айтты экесин;
“ Усындайдық себебинен,
Колымызға сыймадыя деп,
Арзы атаньщ бул сөзи,
Екеў ара, үшеў ара,
Болып кетти дуў-дуў гэп.
Султаи болса ол ўақта
Ойланарға пурсат жоқ,
Кеўили онын ҳәр жақта,
Басында түрли кайғы көп.

Сум әжелапн кармағы.
Жазлырмады қармады.
Сайлап жүрип бүгии бнр,
Жаксымызды жалмады.

V

Көпшиликке ҳүрметли
Бәршемизгс дэркар еди.
Күлни турган нур бетли,
Дийхаиларга дос-яр еди.
Колдан келер
Кайтадаи жан
Карсы туркан
К үш сыцасып

шара жоқ,
бсрнуге,
кара жоқ,
көриўге.

Күшке кслсс сгерде.
Бар гапратты салар едпк,
Ец болмаса жақсынын,
Жанын алып калар еднк.

Бала ушын қуўаныш,
Ҳэр тацнын аман атқаны,
Батар онын жанына,
Ғаррынын қатал жатқаны.

Кыйланбаган адам жок,
Жаксылыгы соншелли
Ҳэмменин гәии усы гэп;
„Ж аксы еди а\ҳ жақсы еди“ ,

Әкесинин кейинги,
Сөзин Султан тынлады.
Басқа түсер бүгинги,
Кыйынлыкты анлады.
Әкесинен және де,
„Сөйлер* деп үмит етсе де,
Ҳешбир дыбыс болмады,
Узак ўакыт кутсе де.

„О рчы ц толмас әкежан,я
Ден бала басын шайқады.
Әкесине халкынын.
1.1.1ын ҳүрметпн байқады.
Кана болган жүреги,
Сүйнниш кс толады.
Халыктын жаксы тилеги,
Балага дэр.ман болады.

Кайтып көзин ашпады,
Сөйлеўге тилн келмеди
Баласы көзин жаслады.
Ғарры есин билмеди.
Усы күни ел жата,
Кысылды көп, кетти ҳалдан,
Дүньядан өтти Арзы ата,
Ҳеш иләж келмеди қолдан.
Хабар тарап үйден-үйге,
Калмай бәри жыйналды.
Болып ҳәмме үйме жүйме,
Шын жүректен қийланды.

Халык идыпап тас.тар ма,
Е.т Iн рзенти ерлерди.
Данклы днйхам Арзы ата,
Салтапат иенен жерлсидн.

Әксснн жерлеп бо.саи соц,
Таркасады көшми.тнк,
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йжТГг'*
га1щ№|
ш-ези калгансоц,
Ой устине ой кслнп,
'Г ы!Iды |).майд ы Султанд ы,
Ҳс»|> тлрспкс тартады,
Қыяллар Пнйлсп кнп санлы,
Бпйжагдай болыи жатады.
Узак түнге уйкы жок,
Терсн ой1 а батад!>1,
Илинбестеи кәзлери,
Талай танлар атады.
Әкесинин айтканы.
Кетпес ҳэргиз есинен,
Баланыц шыгып ан-таны,
„Н е екен“ дер ишинен.
— „ Т үбинде!..
Түбинде калды жүзимнин“ , —
деи айтқаны әкемниц,
Алдынан мыьа көзимнич
Кетер емес өмирде,
Жүрегимнен өзимнин.

Алтыннын калган бвлсгин,
Ҳәммегс тен бвлер едим.
Өзлерице керегин
Өзлерин алын дер едим.
Габылын калса сол алтын,
Халкым тегис көрер еди.
Әкемиздин еслеп атын,
Алгысларга бнлер еди.
Өзи койып. взи болын,
Көп кыялга батты бала.
Капталына жакын келип,
Анасына айтты бала;
--Ә к ем айтыпкегкен сөзди,
Ана сиз де билесиз бе?
Рпс па скеп опыц озп,
Магап айтып бсрсснз бс?
Квмгсп скси кайсы жсргс,
Н с екепин ссзтицпз бс?
По.тдыныз ба сиз дс «»иргс,
Билдпрссцпз соиы бизго.

Не екен сол көмилген,
Алтын ба екен жатырган,?!
Қайдан алып келинген,
Әкеме калай шатылган.

— Айнананын, жаным оалам,
Буннан снрл хабарым ж ок.
Айткан емсс ҳсш ўак маган,
Кситпедим бпр ауыз глп.

Минекей серлеп қарасан,
Отырган зорга курасып,
Алтыны бар адамнын,
Бола ма үйи ылашык?!

Гарры айткан бул гопте.
Негнзипдс жан бар шыгар.
Сынап көрейин деити.
Бир жагында мпн бар шыгар.

Гүмис пе екен, пул ма екен?!
Бнр тийинлап жыйнаган,
Айтканы оныц солма екен.
Балам деи жанын кыйнаган.

Ғарры апткан сөзицде.
„Ж узи м ш щ туб и “ деп сдп.
Кыйын бо.тды изпнде,
Ат!4зда жузнм көп сдн.

Кемилип бир ҳасыл зат,
Умытылып ж ү р м е ек ен ?
Кыйланганда болып яд,
Гсине түсип тур ма екен.
Кэнекей алтын болғанда,
Калдырмастан алар едим.
Таўып алып сол манда,
Халыкка саўга кылар едим.

„Кай жузимпиц туби С>ул?;
Ойлапдырды Оалапы.
Лшаралмай соны ол.
Алб.ыраклан кал;|ды.

Жайлардын бузып гөнесин,
Ак сарайлар салар едим.
Тэмийинлеп халыктын ҳэммесин,
Срл жайларга алар едим.

— Отыз тун сдп сгилгсп,
А.тты-алтыдап бсс катар.
Казыу керек шетииен
Барлыгын да бир катар.
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Султан колга бел алын,
Қазыўды кызгын баслады.
>’сыган улкен куш салып,
Басқа нстн таслады.

Ертсли кеш барып-кеп.
Ислей берди жумысын

Азан менен ксшине,
Үш түптин түбин карайды.
Енди қашла калды деп,
Калганларын санайды.

Казылган сон бел менен,
Үш мәртебе тереннен.
'Гопырақ босап жер деген,
.Ундай болды еленген.

Отыз тупти он күнде,
Казып шыкты бирмс-бир.
Бул атызда калмады,
Бел тиймеген ҳеш бир жер. ,

Жүзимлер мысал бамбуктей,
Саат сайын өседи.
Көргенлер иштен танланып,
Не болған буган деседи!

Көмилип жатқан бул манда,
Билинбеди ҳеш нәрсе.
Белге сонша казғанда,
Илинбеди ҳеш нәрсе.

Кулаш жайды шакалар,
Түплери кетти жуўанып,
Ж үзимлер быйыл мийўалы,—
Леди ('ултан қуўанын.

Султан та:ы кайталап,
Көрмекши болды бир катар.
Ж ер казыўды етти талап,
„М үмкин: шетиректе жатар!"

Бийиклиги барабар,
Үш метрлик пақсага.
Кунде бала аралар,
Капа болып жатса да.

Казды шала қалдырмай,
Излегеннен дерек жок.
„Калай болды, япырмай!"
Ойланды Султан ҳайран боп.

Жаиырагыныц шенбери,
Кем кел.мейди қарыстан
М эўжирип тур, кетер зсйниц,
Көзге түсер алыстан.

Ойланды турып ол және;
— Ер гезеги үш деген.
Тагы бир кёрейин кәне,
Табылағойса күш пенен.

Күн пзннен кунлер өтпп.
Ай артынан айлар келдн.
М нйуа деген қал.чы нитни,
Абат етер аўыл елчи.

Үшинши рет қазылды,
Хешнәрседе шықпады.
Әкесинин айтканын,
Ьаласы излеп таппады.
Төртинши рет жер қазыў.
Султанға да жақпады.

Жетилисии ГП1СТЛ жүзнм.
Шеттен жыйнап тернп атыр,
„Кэлеўинше ал,— ден—өзн ц,Дос-яранга берип атыр.

IV

Баданадай ҳэр данасы.
Солкымында днзилип тур.
Султан әзн басшы болыи,
Тзртип пенсм үзилип тур.

Нэтийжеси болмады,
Казган менен кыйналып,
Бул сөз ядтан калмады,
Бала жүрди ойланып.

Көтеречп колын зорга.
Ҳэр солкымды үзген уакга.
Бундай багды көрген бар ма,
Бурын-соилы бизпн жакта!

Сорайтуғын эке жок,
Алдадын деп не ушын,
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Келиў менен барыўдан,
Айтсак сөзднн расын
Ойлагг акыл жетпей тур,
Кемиси жок карыўдан.

Ьолгаппгш соц мпиуасы коп,
Бприм-бгфпм сангшады.
Ҳэр түбпнчс мын солкым деп,
САштаи өзп шамаладг.1.
Н:< уГипшц инш мснсм.
Ьлр.\г1 тымбгш гг1пргп’ сгмды.
Луыпымым куш и мсмсм.
1 -кп пп.ш жыймам гглды.

Аўылдын сэл аркасында,
Консы отырган сыбайлас,
Өзм токсам жасында,
Ьггр бир ғарры аты Ыклас.

1 >ир жагымам сгнып калды,
Саучг! мслсм муллг<ды.
1»мр хожалык болчы ҳаллы,
Сатмаса ҳеш болмады.

Өзи уста, йзи мерген,
Он бармаг ы-өнерли екен.
„Данышнан" деп сын береди
1'үрринлескен, барын көрген.

!>мр полсгин алды кақлап,
Кугде жайып кишмиш етги.
Калталады борин таклап,
Ьмр ожайып ис етти.

Сорасан дурыс ақыл берген,
Ҳадаллықты макул көрген,
Ж үдә жетик лийхан болған,
Иайын алган ана-жерден.

'Гау-таУ болып жыйналдьг,
Ьсаоы жок, саны жок,
Складка аймалды,
Кншмишп жок жайы жоқ.

Сол бабага Султан езин,
Таныстырып кайтпак. болды.
Әкесинин сонг ы сезин
Оған барып айтпак, болды.

Алынып болды бизинше,
Жузимним бмйик кырмамы.
Султанным еле өзинше,
Бар кеўлинде әрманы.

Сақал, шашы куўдай аппак,
Баба гөрде отыр еди.
„А т а “ деп Султан даўыслап,
Сэлем .берип, үйге кирди.

Атызды тегис аўдарып,
Мийнет пенен шыныкты,
У зақ ўак ислесе ҳарып,
Дем алды енди тынықты.

И ззет, ҳүрмет көрсетип,
Колынан барын алады.
„Тетнкснз бе, ата"—деп,
Ҳал-аҳўалын сорады.

Әрманы оным сол еди,
Әкеси айтып кеткен сөз,
Тәмеси онын мол еди,
Еске түсер сол сөз тез.

Еарры огап бнр қарап,
— Кел. кел, бала.м, кел,—деди,Ам ан б а ? —дедн ҳал сорап,—
Танымадым мен,—дедн.

Султан караи жатпады,
Ж үд э узак ойланды,
Бағқа күнде катнады,
Кайта-кайта айналды.

— А т а —деди,— м.’ н сизге,
Адайыда келгеним.
Жумысым жок ҳеш мзге,
Ойласайын деп едпм.

Ойлағаны сол болды,
Уйқыдан күнде турыўдан,
Айдын тақыр жол болды,
Үй менен бағдын арасы,

Арзы деген кисинпн,
Баласыман аўылда,
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Султан деген пспмим,
Жасайман усы қауымда.

Қазып шыктық үш рет,
Умытылган ҳеш жер жоқ.

— Бнлдим балам, таныдым,
Кәдирдан едн Арзыжан.
'Газа едн жаны дым,
Ҳүрметлер еди ҳор адам.

Таба алмадық ҳеш дерек,
Излеп-излеп би з,—д ед и ,—
Ата сизде ой қандай,
Не айтасыз сиз, —деди?

Өткен екен дүньядан,
Хабарлыман, бнлемен,
Қандай еди Арзыжан,
Узақ жаса улым сен.

Сонда баба балаға.
Ьир тикленип карады,
— Жүзимицниц мнйўеси,
Быйыл калай, —деп сорады.

Борекелла, айт балам,
Гәплернндн ты нлайын.
Аўылдагы бпр бабац,
Ақыл бер десец мен тайын.

' Айтары жоқ бабажан,
Быйыл жүдә мийўели.
Көрмегенбиз ҳеш қашан,
Бундай болык мийўени.

— Әкем бпрден аўырды,
Лаплан еттпн ҳәупри.
Гә.\н жатты, го турды,
Ж аза алмады бауырын.

Ьыйылгы жылдын мийуеси,
Кслеси жылға ушласар.
Жыйналма> ан жүзпмлер,
Шакаларда еле бар.

Гүзеттик үш күн удайы,
Бпзлер экем нақырды.
Ауырласып жагдайы,
Жанына мени шақырды.

Ьаба айтгы түспндпм,
Мэнпсине исннннц,Жерден алгын нзлеген,
Кемиси жоқ күшиннин.

Бетиме бир қарады,
Кыйығын салып көзиниц
„Келдин б е ? “ —деп сорады.
вТүбинде“ —деди жүзимниц.

Ьалам мийнет етипсен,
Мақсетине жетипсен.
Әкен айткан шектен де,
Арман өтип кетипсен.

„Түбинде калды жүзимниц",
Кайталап айтты тағы да,
Жойытты есин өзинин,
Усыны айтқан ўагында.

Әкецниц балам көмгенин,
Сенин. усы тапқаныц.
Тапқаныцныц гүўасы,
М ол өнимге батқаныц.

Бизди жүдэ қыйнады,
Әкем айтқан бул гәплер.
Ишимизге сыймады,
Болмады ҳеш дереклер.

Әкец балам, бир данышпан.
Ө з дәўириннн қариясы еди.
Гли сүйген жетик дийхан,
Тасқын ақыл дэрьясы еди.

Әкемнин айтқан мийрасын,
Ж ер астынан таппадық,
Отыз күн тынбай расы,
Ж үзим бағқа қатнадык.

Әкец саған. кецес берген.
Сен мийнеттен қашпа деген.
Ҳадал мийнет калдырмайды,
Куры сени босқа деген.

Барлык жүзим отыз түп,
Еки-екиден он бес жуп,

Мысал еткен жүзим түбин.
Ислеўпцди айтқан сениц.
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Әкецниц саган миирасы—
Сен кешеги алган өним.
Мине снди оилдиц балам,
Кецесиўге келдин балам.
Мнйнет— бахыт. мийнет— алтын,
Ҳәм алғысы елдик балам.

ж*

№

Мийнет пенен абадаисан,
М ийнет—өмир егер нансан,
Миннетсиз ҳеш жасай гөрме
Мийнет пенен сен адамсанҲэр гәпин Ыклас бабанын,
Шын жүректен сүйеди.
Султан уллы адамнын,
Алдында басын ийеди.
Түсинип барлық сөзине,
Кайыл калды өзине,
Алғыс айтып бабаға,
Қайтты Султан изине.
Уктым деди бала да
Әнгименин жай жөнин.
Казбағанда бола ма,
Тап усындай мол өним.
Әкем айтқан ҳаслында.
Нэсияты усы екен.
Я
Мийнетим қонған басыма,
Мэцгилик бахыт кусы ёкен.
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ҒАРРЫЛАР ЕЛДИН,
САЎЛАТЫ

То|ай нши түни менен,
Патыр-патыр тынбайды екен.
Шабыса ма, тебисе ме,
Жабайылар туўлайды екен.
Жолбарыс иа, Арыслан ба,
Бакырысып шуўлайды екен.
Бир жагымсыз даўыслардан,
Кулаклары шынлайды екен.
'Гас карангы коркыныштан,
Тула бойы жуўлайды екен.
Жырткышлардын сеслеринен,
Жүреклери суўлайды екен.
Жырткыш тинтип түни менен,
Тоғай ишин коймайды екен.
Түри бөтен маклук көрсе,
Тан атканша жалмайды екен.
Ертецине көрсен барып,
Онда барған адамлардын,
Ҳәтте изи қалмайды екен,
Соннан шыгар эйтеўирде,
Бул жерлерге келгенлерден
Үйлерине аман-есен,
Ҳеш ким қайтып бармайды екен,
Аты шыккаи бир жигит,
Есен деген бар екен.
Өзи батыр тулгалы,
Кайтпайтуғын нар екеи.
Ерегиссе шаршамас,
Ө р көкирек ер екен.
Адамлар онын лакабын,
Есен палўан лер екен.
Ж ок екен онын шешеси,
Сексен жаска толыпты,
Есш нин де экеси
Шакырып (арры баласын,
Ьилдирип кеуил наласын.
—Келди.м балам, сексенге.
Мингиз дагы енсене, Деди, —апарын таслайгой
Халык дәстүрнн баслайгой.
1:сен де плаж ете алмай,
Дэстүрдн бузып кете алмай,
Өз-өзинсн куйинии,
Кабаклары үйилип.
Бир-екн нан түйинип,
Гаррыга берип калтаны
Арқалап алып экесин,
'Гаўга караи тартады.

Вурин, бурын, бурында,
У р л д а ма, Кырым да,
Ж үдо срте заманда,
НнПмолнм қапсы тамапда,
Дүньяга кслин тпри1пилик,
Адамаат наПда болгаида,
Ханлар тахта отырып,
Үстсмлик стпн тургаида,
Нызам мспсн бскптни,
Квн достүрлср дерсткен,
Карсы тургап адамнын
Алды-артып ор сткен.
Вылап-былан кетпсстеЛ.
Әтираиын калын тор еткеи.
Сол достүрдин бирсўн.
Гаррыларды осирссс.
Азан бернп хор стксн.
Х ор еткенп сол скен.
Сексенге жасы жеткен сон,
Бойынан куши ксткенсон,
Әкесин ҳорким аркалап,
Кстер екен тауга карап,
Биник таудан өтер екен.
Пышык мурны батпайтугын,
Бир тогапга жетер екен.
Әкесин таслап хошласып.
Баласы кайтыи кетер екен.
Ьилмейди неде жазыгы.
Колында азырақ азы1 ы,
Ғарры бозлап жылайды екен.
Баласы болса кейиине.
Жалтан-жалтац карайды екен.
Илаж болмай акырында.
Тогднйрим усылай шыгар деп,
<3зн кайыл болады екен.
Баягыда вз окссин.
Өзи таслап кеткснлпгнн,
Сонда ядка алады екен,
Сойтип сабыр кылады екен.
Рохпмсиз хан баскарган,
Сондай длстур заман екен.
Ө з үйинеп, ел-елаттан,
Снро кайтып келмес болып,
'Гнрн кеткен жаман екен.
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)деўир и<ер жүргенсон,
Таўга жақын келгенсон,
Жигит ш артап талады,
Нир арнага салынган,
Үлкен кеиир касында,
Дүмнешиктин басына,
Отыргызын ғаррыны,
Азырак, дем алады.
Отырып гарры жан-жаққа,
Аныклап нлзер салады,
Этирапка қарады,
Өз-өзинен бнр ўақта,
111ақалаклап куледи,
Күлгенине гаррынык,
Баласы ҳайран қалады.
Күлетуғын жер емес,
Неге ага күлдин деп,
Баласы оннан сорады.
—Дуры с балам, айтканыц,
Күлнўимнпц ссбебин,
Бурын саган айтпадым,
Баягы өткеи жылларда,
М ен де сендей жас едим,
Уўайым жоқ, мәс едим.
Шыққанда экем сексенге,
Аркалап алып, ал мен де
Ж үрдим усы жол менен,
Өзнм отырган төбеге,
Отыргыздым кол менен.
Бул төбеннн басында.
Отырып мениц қасымда,
Айтып едп бир сөзди,
Ядыма түсти сол менин,
Себебн мениц күлгеним,
Бүгнн мунда келдим мен,
Балам жассац еле сен,
Айлар, жыллар өтедн,
Аркасында балапнын.
Акыры сен де келесец.
и Әкецс не пслесен,
Алдына сол келедп“ .
Балам еле асыкпа,
Кересец оны деи еди.
Әкеме еткен нсимди
Сеинен көрпп турыппан.
Әкемнпн айтқан сөзинин,
Келгенине алдыма.
Ҳайран боп күлип турыппан,
Басыма түскен саўдага,

1ЭЖСНЗ КНННН ТУПЫ

Күлгенимннц себебин,
Айтып берин турыипан.
Әкемнин айтқан сөзлери,.
Келген болса маган да,
Б\л нәўбетлер келеди,
Ақыры балам саган да.
Көргепин ҳэм билгенин,
Кула д үзде күлгеннн,
Ғарры айтты усылай,
— Балам енди ж ү р —деди,—
Апарып меНи таслаўдын,
Илажын тезирек көр,~-деди.
Әкесинии гәплери,
Есенге болды батқандай.
Ҳәр сөзинин салмағы,
Мысалы тап батпандай.
Кәпелимде баланын,
Үскини кетти куйылып,
Бет әлпети жыйырылып,
Саргыш тартты жамалы,
Ж ан жеринен аткандай
■ Өзин аўыр сезинди.
Ш үмип терен ойларға,
Ж үрек-баўыры езилди.
Әкесин Есен аркалап,
Тоғай емес, таў емес,
Үйине кайтты изинде.
Келип Есен елине,
Әкесин алып келгенин,
Кеннен хабар кылады
Ғаррысы айткан гәплерди,
Көпке мэлим етеди.
Өзинин ойын билдирип,
Халык алдынан өтеди.
— Тыцланызлар халайық,
Усы ма бизге ылайық,
Дурыслап нэзер салыныз,
Ҳайўанларды алыцыз,
Жолбарыстыц күшигин,
Алар болсан өшигип,
Тириде саган бермейди,
Күшиги ушын адамды,
Шыбын шелли көрмейди.
Билдирмей урлап кетсен де,
Изиннен сени серлейди,
Ж үрегинде гезнейдн.
Умытпайды ҳеш қашан,
Коллы болган баласын,
Өлгенинше излейди.
Бизлер болсак адамбыз.
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Соннан келип надачбыз.
Әлпешлеп биздн «сирген,
Әкеде кандай жазық бар,
Ойлап көрин досларым,
Усында бир кызык бар.
Хан ҳәмири дей^изгой,
О л да мүмкин дурыс шығар,
Ханды жолдан аздырган,
Ханнын жонын коздырған,
Хан касында огырган.
Әке кәдирин билмеген,
Болған шығар бузыклар.
Әкемиздн өзпмиз,
С ум эжелге баслаймыз.
Тоғайлыкка апарын,
Жырткыи1ларга таслаймыз.

Өтип турса күн усылай,
Әкемиздин изинен.
Ҳэмме калмай барамыз.
Я талас жок. тартыс жоқ,
Я карсылап атыс жоқ.
Өзимиздем өзимиз,
Не ушын барып өлемиз,
Өлгимиз келсе өзимиз,
Дүньяга неге келемиз,—
Деп сөзлерпн айтгы да,
Ксен халыкка карады.
— Бул айтканга өзлериц,
Не дейсиз,—деи сорады.
Ҳэмме бирден шуўласып,
С ө з сөйлеуге таласып,
Шэукплдесип жүреги,
Айтты былай тилегин:
—Макуллаймыз сөзйнди,
Кууатлаймыз өзинди,
Ойлар едп усыиы.
Жүрегимиз бизин де.
Ғаррылар узак жасаса,
Болар еди жарасык.

Көзимиз калай кыяды,
Нырыкка калай сыяды.
Шимиркенбед денемиз,
Өзимиздей адамды,
Жанған оттын ишине,
Неге таслап келемиз.
Әкенди әзин өлтирсен
Калай карар баланыз
Оу/ысады. әлбетте.
Ба/1аныз бенен араныз,
Дыккат койып бул сөздин,
Млниснне карацыз,
Ойламан акем кетти деп,
Бизлер аман каламыз.
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Ҳәр Г>ир үйлин өзинс.
Волмлй ма кнп карасиқ.
Всен айтты халыкка.
— 'Гайла таяк. калмастан,
Хан алдына барамыз.
Халкымызлык тилегин,
Оған мәлим кыламыз.
Ғаррылардын жанларын,
Сорап алып каламыз.
Берегойса тилекти.
Хан менен улиет боламыз.
Карсыласса биз бенен,
Аямай карсы турамыз.
Курал алып колларга,
Бир шетинен кырамыз.
Басым келсе хан тореп,
Колларынла калармыз.
Бахыт ушын өлди леп,
Жаксы атак алармыз.
Өзимиз барып өлгеннен,
Саўашта жүрип өлгениц.
Мын мәртебе аргыкты.
Ғсен айткан бул гәнлер,
Халыкты өзине тартыпты,
Изинде сансыз ләшкери,
(гсен ханға барыпты.
Колайсыз көрии түрлерин.
Хан албырап калыпты.
Сонда да сыр билдирмей,
Жаксылап карсы алыпты.
Изине ертип бес жигит,
Ғсен ханга кирипти.
Кирип солем бериити.
Ҳәмде халыктын тилегин,
Ханға айтым көрипти.
Хаи да буны тынлапты.
С өз млнисин анлапты.
Мыйык тартын күлинтн.
Тилегин халыктын бернпти.
Бул ҳаккында айта алмай.
Ҳәмиринсн кайта алмай.
Хан да ойланып ж үр екен.
Ойланғанныц монисн,
Онын ла өз әкеси.
Ссксен жаска келинтн.
Ғсен ханға айткан тағы:
— Ғарры леген акыл кәни,
Онын акылын алыу ке['ек.
Пайдаланып калыў керек.
■

Жумсаў ке['ек ҳүрмет пенен,
Ғлимиз/ю йолмас гарры,
Бир-бмр багдан дөретпеген.
Караман уам ексе шынар.
Аўылларға саўлат болар.
Жаслар оннан үлгп адар.
Ғткен иси агалардын.
Мппрас болып бизге калар.
Дурыслыкка хан не десин.
Ғ.сенниц айгкан кенесин:
—-Буныи дурыс, улым,—деди.—
Неге айтпадын. бурын— леди.—
Ақылына турдым,-леди.
Бир ўознрди шакырды да,
—Коне. хагка салын—леди,
Ғзррылардын дизимнн тез,
Бүгнн-ертен алын— деди.
Ғаррыларды тирилей.
Тогайға гас.таў койылсын, —деди.
Бүгиннен баслап бул дәстүр,
Биротала жойылсы н. ~ деди.
Ғаррылар жақсы ис етсин,
Терек тиксин, баг көгертсин,
БуГф.ык етип жазын.— деди.
Бул буйрыкты. жәряя етип,
Пүткил елге мәлимледи.
Есенге өз колы менен
Зер жағалы сарпай жаиты.
Ҳүрм ет, иззет жолы менен.
Кеўли толып алғыс айтты.
Ғаррылардын жанын қоргап,
Есен палўан елге кайтты.
Бул ханлыктын кол астында.
Бағ болмаган жер қалмады.
Ел болды жүзим, алмалы.
Халык арасы токшылык,
Абаданлық орнады.
Ғаррылардын басында,
Корқыў деген болмады.
Есеннин уллы исине,
Ханға көрсеткен күшине.
А қ пәтиясын бермеген,
Есеннин атын билмеген,
Бир де гарры калмады.
Карағанда хабарларға,
Ен әййемги заманларда,
Таў артында, тоғайларда,
Балаларынын аркасында,
Көп ғаррылар барган дейди,
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Зая болып жырткышларға,
г ^ Т и р и л е й жем болған дейди,
иӘкене бурын не кылсан,
Алдыца келер" деген сөз,
Сол жыллардан қал!ан дейди.
=» «

Бнйтәртипке ермейди екен,
Көше гезнп жүрмейди екен.
Рухсатысыз үй-ишиннц,
Киноға да кирмейди екен.

®

Окыўшылар Мараттын,
Бул ислерин жаратты.
„Болайық ҳомме сондай“ —деп,
Классқа уран таратты.

Ҳүрметлесен әкенди,
Максетице жетерсец.
Ертен сенин өзице де,
Перзенттен соны күтерсец.
Әкеце ҳүрмет ете бил,
Шықиасын ҳеш есиннен,
Балаи үлги алар ол,
Сениц барлык исицнен.

Кеўлинде жок ҳеш әрманы,
Бизин Совет елинде,
Гаррыдык доўран бир доўран..
Ҳомме оны ҳүрметлер,
Атажан ҳа, атажан!
Үйинизде ғаррылар,
Ақылгөй, устаз, ветеран.
Елнмизде ғаррынын,
Гүл жайнаған өмири.
Жаркырар мәртлик белгиси,
Орденғе толы ецири.

Кешигип қалыў сабактан,
Оиыц уиш н кылмыс жатқан,
Марат соған үйренген,
Ец биринши келген ўактан.
М у ғ а .ш ш де сср салып ж үр,
Ишинен билип танып ж үр,
С ө з келгсн жерде Маратты,
Үлги етип алып ж үр.
Мектепте можилис болады,
Әлбетте ол мақталады.
Класстағы дослары да,
Марат пенен мақтанады.
^ Ө р н е к болып айтылғаны,
Куўацдырар ата-ананы,
Шэкиртинен лэззетленер,
Мсктемтеги устазлары.

ШЫБЫН КАЛАЙ ПИЛ
БОЛДЫ
I
Ө зи он бир жасында,
Ж үдә актнв класында,
Бнлмейтуғын сабағы жок,
Тан каласац ықласглна.

Ҳәм үйииде, ҳом мектепте,
Үлги болды Марат көпке,
Окы ў даўам ете бсрди,
Ҳэите артынан етип ҳәпте.

I!

Ислемейдм орынсыз ис,
Таярлықсыз келмейди ҳеш,
Китапты да көп окыйды,
Сабагыныц боринен бес.
Мактаныўды билмейди ол,
Билмегенге күлменди ол,
Ж әрдем берер досларына.
Ец бир жаксы қосийети сол.
КН.Франконық у ш аттчғы гурриқи мотнзинде.
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Соц-соц Марат. ҳэр з^ақта,
Кеишгип келди сабақка,
Бурынрыдай ыкласы жоқ,
Карай берср мсан-жакқа.
Балалар ҳэм мугаллнм,
Бул ҳақкыида ойлы дым,
„Өзгерипти бала“ деп,
Олардыч ишн етти гым.

€

Айтпады бирак езине,
Сәлмады адам изине,
„Билстуғын балагой,
Ойланар" деп өзн де.

Мар>ат енди кашпай жак,
Өтириктен кайтпай жак.
Усы рет кутылса,
Кайтып етирик айтпай жақ.

Басланды жаман әдети,
Калыўды кем-кем үдетти,
Бнр-екн күн катарына,
Сабагына кслмей кетги.

„Аўырды, дейин мамамды.
Көрейин сөйтип шамамды.
Кетпедим гаслан мен— дейин,
Дўырым атқан адамды,*

Ҳәмменин ашыды жаны,
—Ҳ аў, балалар, Марат қәне?
Келмесе егер ертен д е,—
Дести:— Излеў керек оны.

Ө з ойын өзи макул деп,
„Д уры с табылған акыл“ деп,
Азанда кслди класска,
Калғанына таўып себеи.

Ертенше қаранык,—деди,—
Хабарын алаиық,— деди,—
Бир ссбеби бар шығар,
Анықлап сорайы қ,~ деди.

Муғаллим көрии Маратты,
Дыққатты оған қаратты,
— Аманлық па, не ушын,
Калдырдын көи сабақты?!

Сабақтан қалып жүргенин,
Мектепке бармай келгенин,
Мамасы да билмес еди,
Баланын кимге ергенин.

— Аўырып калды мамам,—деди
Наўқасы дым жаман,—-деди,—
Окыўгича бармай ак қой,
Кайырқом бол маған,—деди.

Азанда турып орнынан,
Әдетинше бурыниан,
Асыгыс ишим шайын да,
Кетип жүрдн алын иан.

Н с қыларымды биле алмадым,
Өзим бунда келе алмадым,
Жиберейин айтып десем.
Балаларды көре алмадым.

Үйир болып бир балага,
Барып жүрди қалаға,
Ойнап-ойнап кайтады.
'Гүс болды аў деген шамада
„Оқыўлан келдим* дейди де.
Аўқатларын жейди‘ де,
Және ойнан кетеди.
Ойыма алмай үйди де.

Муғаллим сорап Мараттан,
— Маман калай ҳэзир,—деди,
М арат айтты:—Текте жатқан,
Болмай атыр ҳәзи,—деди.

Марат бир күн ойланды,
Аўырды. Оасы айланды,
„Муғаллимге не деймен— ?•*
Усыган жүдо кыйналды.
Бундайлы сирә билмеген.
Еситпеген. көрмеген,
Айтыу түўе өтирик.
Касынан да журмегеи.

— Опда. Марат, үйице қайт,
Мамаца меинен солем айт,
Ғамхорлық ет, бол қасында,
Ж әрдсм ксрск усындай найыт.
Мугаллпмге алгыс айтты,
Сөйтип Марат үйге кайтты,
Аўырыў жрқ үйдс жатқан,
Кыздырылды ойын қатты,

III
Кызларға айтты муғаллим,
Кыйын болар аўырса ким,
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Жәрдем берин Маратка,
Нәўбетлесип бир күн-бир күн.
Беринизлер суўын тасып,
Керек болса аўкат асыи,
Марат ушын қыйын болкан,
Каран кеткен түри кашып.
Муғаллимиин сөзи менен
Тез Мараттын изи менен,
„Көремиз" деп мамасык,
Өзлериииц кчзи мемен.
Бир-еки бала, кыз келди,
Маратка олар дус келди,
— Жордем ушын келдик—дедиМуғаллим бизди жиберди.
—Тәўир ме— деди,—маманыз?
Айтсан ўакыт табамыз,
Жумыс болса ислеймиз,
Келгенинше шамамыз.
— Рахмет, ҳолек болманлар,
Үйге ҳэзир барманлар,
Жаца ғана жатып еди,
Тынышын енди алманлар,—
Деди Марат өтинип,
Ж эне бир өтирик өтирип,
Мынадай деп айтты олар:—
—Тэўир ак ўак турып-турып
Мукаллим де кслмекшн еди,
Өзи келип кормекши еди.
Би[) жумысы шығып калды,
Бизлер мснен жүрмекши еди
Жатса-жатсын мамасы,
Уйыклағанғой шамасы.
Кетти олар келемиз—деп,
К[>тен жоне ҳэммеси.

Бир жакларға жол жүрип,
Кетин еди кыдырып,
„Окыўдан балам калма*' деп
Айтып еди ол турып.
Мектептен рухсат алғанын
Сабағынан калканын,
Мамасы сирл билмейди,
( 'нзлеринин жалғанын.
— Келип калса муғаллим,
Калай болар бул ҳалым,—
Д сд и — Марат ойланып,—
Кыйын болды аў маған дым,
Бунын алдын алайын,
Мсктебиме барайын,
Муғаллим үйге келместей,
Бир иложын табайын.
Класына барады,
Ортаға ҳэмме алады,
Мамасынын аўҳалын,
Муғаллим оннан сорады.
— Өзгерис. жоқ еле де,
Ыссылык бар денеде,
Айтты М арат:— ҳэзнрше,
Келе алмайды келеге.
— М арат, сен онда кант—дедн
Ғ а м хорл ықт (»1 мола йт—д еди, —
Кещте мен де бараман.
Мамана соны айт—-деди.
— Мамам ҳэзир үйде жоқ,
Алыи кетти доктор кеп,
Емлснеди сол жерде,
Үйде менин ©зим тек.
Маратка айтты—балам,—деп
Капа бола бер ме көп,
Докторға барса жақсы екен,
Тэўир болып кетер—-деп,-—

— Меники бул болды аў айып
Дсди Марат мунайып,
Аўырмаған мамасы,
Баратир өтирик улғайыи.

Бола бер Марат. үйинде,
Дурыслап кара үйине,
Маман усылай жатқанда,
Конама сабақ мийице.
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Докторға барып қайтарман,
/Мамаца бәрин айтарман,
Болмас өзим кермесем
Достым еди кадирдан.
Марат қайтты кейниие.
Түсин кетти ийни де.
Дийемен* деп корыкты,
Муғаллимнии зейнине.
— Билин калса егер мамам.
Не айтаман енли оған.
Д еди—Марат кыйналып,
Болды бунын кейнн жаман.

Кыйиалды оган елжиреп,
Кеўили жүдә бос еди.—
Айтыўыи керек ондайды,
Бармасам оған болмайды,
Таярлайын бир нәрсе,
Бүгнннен күн жок қолайы.
Айланысып аўкатка,
■—Апары с,~ деди М аратқа,—
Не қыларын билмей бала,
Лал болын турды бул ўақта.
Ойлап-ойлаи көреди,
Ой түбине жетпейди,
Не болса да көреди,
Өтирик енди кетпейди.

Марат үйге барыпты.
Мамасы келип калыпты.
Окыўга бармай жүргеннн.
Кашшан-ак билип алыпты

— Аўырмаган адамды
Аўырды деп неге айттым?
Катал дедим анамды,
Өтирикти молайттым.

Күйип- писип жан ымгы.
Катты ашыүланыпты.
Отыр екен баламнан,
Билейин деп аныкты.

Лосларымды алдадым,
Анам катты жатыр деп,
Айтқанларын кылмадым,
Демин алып атыр деп.

Көре сала баласын,
Айтты гәптиц расын.
— Хабар кылды кнргенлер.
Сабактан неге каласан?

Киргнзбедим меи үйге,
Ашылмасын сырым деи,
Себеби, мамам ,жоқ еди,
Жибердим сон бир келин де»..

Марат айтты: — тынлэ. мама.
Мен мектептен келдим жана
Аўырып атыр муғаллнм,
Калғанымыз сонсын гана,

Мукаллим де алданды,
Мамам жатыр дегенге,
Жәрдемди дәрҳал колга алды,
Қыйналмп бетср меннен де.

Баллар менен барып жүрмиэ,
Күнде хабар алып жүрмиз,
Ҳәркимлердин бийкар айткан.
Сөзлериие исенбен сиз.

Бараман депти Мараттын,
Көриў ушын мамасын,
Билдмм де онын шамасын
Сол ўақта мектепке шаптым..

— Ж үдо жаксы қыз еди,
Бир үйде жалғыз өзи еди,—
Маратка айтты мамасы,—
Бн татыў досты — биз еди,

Үйге ол келмесин дедим,
Сырымды билмесин дедимг
Докторда деп зйттым мен,
Сөйттнм де үйге кайттым.

Мении менен жас еди,
Жаслайымыздан дос едик,—

Барса ол соннан докторға,
Барган менен мамам бар ма„
ш ш ш ш а я п ш ш ш а щ шшшияД
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Излеп излеп таппаган сон,
Кайтып келеди бунда.
Бәринен де кыйын мағаи,
Келгендс не деймсн оган,
Әтирикти ойын десем.
Екенғой бир ақырзаман.
Мамамды және алдаппан,
Устазды аўыртып ядтан,
Ж ок жердеғи өтирик,
Тап болды маған қаяктан.
Изипде маскара болдым.
Класска лшкара болдым;
* Муғаллим, мамам алдында.
. Мен бир жүзи кара болдым...
Караса Марат узақтаи,
Кәдем таслап локтор жактан,
Муғаллимди көредн.
Үйге карай кияткан.
Өзин шетке алады.
Марат тасаланады.
Муғаллим ишке киргенсон.
Аўы зда барып турады.
Ушырастм еки дос.
К уш акласш еки дос,
У зақ ўакыт сойлесии,
Ма}'кын басты ски дос.
Муғаллим сонда достынан,
Аўырғанын сорады;
— ТлС-ир болып кеттин бе
Д окгор калаи карады ?
—Түсинбедим, достым мен,
Аўырмадым мен-деди.
Оны айткан ким саған,
Қайдан билдин сен—деди,
Мукаллим Оасыи шайкады,
С у з д и и қамын байкады,

Еситсе де Мараттан,
Муғаллим оны айтпады.
Муғаллимнен сорады,
Маоаттын да мамасы,
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—Өзиц тоўир болдыц ба,
Аўырғансак шамасы.

Муғаллим де. мамасы да;
—Енди, Марат анла—деди,Бү| иннен баслап сабактан,
Бир минут та калма—деди.

Әйтеўир турып кеттин бе?
Еситип едим жатты деп,
Наўқаслығы өзине,
Әдеўнр ғана батты деп.

Буннан баска снз айтыў,
Енди оған артык еди,
Усынын ози ак Маратгыц
Жанына дым Оат.ып еди.

Муғаллим бирден карады,
— Ҳеш бир см де алмадым,
Ким айтты, —деп сорады,—
Докторға да бармадым.
Мараттын сонда мамасы
Муғаллимге не десин,
Ишинен сезип отырды,
Баласыныц кәтесин.
Муғаллими Маратты,
яИшке берман келсин* дсди.
Жалған сөзлин изинин
Не екенин билсин деди.
Марат ишкс кирип келди,
Ҳешкимге де карамады
Жерге тнмен үнилди,
Ҳеш норсе ле сорамады.

вйВ
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Кеширинлер анажанлар, —
Л еди ;—бори нзимнен.
Лйтылған барлык ғаўасат.
Болды менин снзимнен.
Жалғыз аўыз жалғаннын,
Зил боларын билмедим.
Кишкене бир шыбыннын,
Пил боларын билмедим.
*

*

ХалкымыЭ ҳеш ўак унатпас,
Болғанларды жалғаншы,
Дурыслык ушын кетсин бас,
.Жалғаншы болып қалғаншы!.
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