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Светофор ҳаққында
_____ қосықлар

(Пиядаларға арналади).

... Усындайдан болады
Көп жоллардьщ кесискен
Бәндиргиси болады.
Машина да, жаяў да
Өтиўге бағдар алады.
Ж ол қадесин билмеген
Өмирин қаўипке салады,
Өгемен деп асығып,
Албырақлап қалады.
Бахытсызлық гейўақта,
Усындайдан болады.
Билмегеннин отына
Билгенлер де жанады.

Жол қадесин билип ал
Бәринен бурын сен өзиқ,
Ж ол қадесин билип ал.
Көшени кесип өтерде
Ж ән-жағықа нәзер сал.
Қарсы алдықда қарап тур,
Бир азамат сақ турып,
Күнимизге жарап тур
Удайына тақ турып.
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Нускаў берер ҳәммеге,
Айтпайды бирақ сөз бенен.
Алжаспайсац қарасац
Түсиндирер көз бенен.
Жарқыраған нурлы көз,
Бирин жумса бири бар.
Көп мәнили сырлы көз
Нурыныц түр-түри бар.
Сағымланса сары көз,
Дыққат қойыц деген сөз,
Жасыл нуры жайнаса,
Пиядалар өтиц тез1
Жадыраса қызыл нур,
Шоферларға нәўбет бул.
Машиналар өткенше
Бир азырақ тоқтап тур.
Светофор ол .сениц
Тәртибицди бақлайды.
Ж ол қадесин дурыс билсец
Каўип-қатерден сақлайды.

Светофор болмаған жерде
Барлық ж ерде светофор болмайды,
Ж әне тәртиплеўши бәрҳа турмайды.
Соныц ушын бес бармақтай билип ал,
Ж ол жүриўдиц қаделерин ондайда.
Көшелердиц ортасында ойнама,
Рульдеги шоферларды қыйнама,
Бир машина көринсе де узақта
Оннан бурын өтемен деп ойлама.
Пиядасан, тротуар деп бил жолыцды,
Әдетке айландыр ҳэркүн оныцды,
Ж олдан жүргенлерге тийгизбе зиян
Алды-артыца селтецлетип қолыцды.
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Тәртип сақлап, әлпайым болып жүр,
Серсиз болма, алға нәзер салып жүр,
Соқлығысып адамларды ирикпе,
Тротуардын бир тәрепин алып жүр.
Бир танысқа ушырап калсақыз жолда,
Мейли сәлемлесин, алысын қол да,
Көп турып, сөйлесип қалар болсаныз,
Жолдан былайырақ шығыныз онда.
Машина киятыр жел болып есип,
Бирақ ол көринер күтә қашықта,
Саған өтиў керек көшени кесип,
Машинаға жол бер, өзин асықпа.
Оннан кейин алға қадем қой сен де,
Шеп тәрепке жибер еки көзинди,
Жолдьщ ортасына анық келгенде
Он жағына аўдар нәзер-жүзинди.

Дурыс бағдар бересеқ
Светофор, жанымсан,
Өз исине алымсан,
Дурыс бағдар бересен
Ж үрер жолдан жанылсам.
Сарғыш тартса жүзиниз,
Серли бол деген сөзиниз,
Шын кеўилден берилип,
Тигилер саған көзимиз,
Жасыл болып жанғаныц,
Алға бағдарланғаным,
Емин-еркин өтиўге
Сеннен руқсат алғаным.
Кызыл сәўле шашқанын
Шоферға жол ашқанын,
Пиядалар турады
Өтиўин күтип басқанын.
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Светофор нурыцнан
Ж алт-жулт етип турылған,
Түсиник алып ҳәмме де
Өз жолына- бурылған.
Светофор жанымсақ
Өз исице алымсац,
Дурыс бағдар бересец
Ж үрер жолдан жацылсам.
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Нөкиске дәслепки
поезд келгенде

Биринши гудок
Тахиатас, Нөкис арасы,
Дәрья, каналлар ырашы,
Солардан өткен қарашы;
Темир жолым питип келди.
Курылысшым қудиретли күш,
Бет қараса шыдамас ис,
Маршруты болып Нөкис,
Поездымыз жетип келди.
Мәртлик болды айтар кеқнен,
Жецис болды артар шеннен,
Әмиў менен Қызкеткеннен
Бүгин зырлап өтип келди.
Паровозым жолды баслап,
Дөцгеленип қадем таслап,
Халқымыздыц ўақтын хошлап,
Биринши рет гудок берди.
Кетти гудок сазға уласып,
Куўанышлар толқып тасып,
Үлкен-кишиге минәсип,
Бир әжайып тойға дөнди.
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Москвадан мийман келер
Сол гудок берилген жерден,
Вокзалым бой тиклер ертен,
Нур менен жазылған яНөкис“
Көзлерге тасланар бирден.
Гудоклар тез-тез шалынып,
Келгени күтип алынып,
Ҳаўазым бәлент жаилайды,
Ж әне де кецирек танылып.
„Нөкис—Москва“ поезды,
Перронда күтеди сизди,
Ж ол бойынша гүлистанға
Мийириқ қанар тигип көзди.
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Жайлым жатқан жазық далам,
Сулыў аўыл, бәлент қалам,
Д ейсен:—менин ўатанымсан—
БәриН анам, мен бир балан. •
Ушыратасан бир вокзалда,
Поездық тоқтап турғанда,
„Москва—Нөкис“ зуўлап өтер
Берман қарай түсип жолға.
Сен барасақ Москвам деп,
Пайтахтым-ғамхор анам деп,
Москвалы мийман келер,
Сүйикли Нөкис қалам деп.

_

Күн шығысқа тартсан сапар,
„Нөкис—Ташкент“ жолға шығар,
„Ақ алтынньщ“ бағманлары
Туўысқанлар қушақ ашар.
Экскурсиялар өткизип,
Саяҳатлар болар қызық,
Билимимиз беккемленер
Көзлер көрип, денесезип.
9
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Үйренемиз ўатан жерин,
Аралаймыз бирим-бирим,
Шадланамыз, шарк урамыз
Кушағында туўған елдин

Және бир бахыт қус болды
Темир жолым тармақланып,
Аўылма-аўыл таралады.
Ж олға шыққан бармақ болып.
Ҳәпзаматта бараалады.
Атлы-жаяў айлық жолды,
Мезгилине ала алады.
Келген затлар вагон толы
Халық мәпине жаралады.
Өмиримиздин мәни артар,
Бул үлкенин сәни артар,
Ғурғынлықтын гиреўи боп,
Байлығымнын кәни артар.
Өндириске көмир келер,
Керек-жарақ, темир келер,
Хожалыққа зәрүр болған
Машиналар небир-небир.
Халқым көплеп пахта берер,
Куба-куба тахта келер,
Таўдай болып үйиледи,
Бизге керек болса нелер.
Ҳасыл таслар, щебень келер,
Күтә арзан, тегин келер,
Мол зүрәәт дөрейтуғын
Ж ерге ҳасыл төгин келер.
Бәри көзден өткерилер,
Кемисимиз жеткерилер,
Дослар ушын жиберемиз
Керек болса бизден егер.
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Азы-көбин билистирип,
Орны менен келистирип,
Поездларым қурдай қатнар,
Байлықларды бөлистирип.
Табысымыз қос-қос болды,
Шадлық шадлыққа дус болды,
Нөкиске поезд келгени,
Ж ән е бир бахыт қус болды.
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Мектеп ёлкасында

Аяз бабаны күткенде
Елкамыз жайнап турмаса,
Бабамыз Аяз болмаса,
Баллардьщ кеўли толарма,
Оннан саўға алмаса.
Ёлка мине, безелди,
Сақланып тәртип тежелди,
Д еди, бвллар қуўанып,
Аяз бабам келер енди.
Мәгар болса жолда аў деп,
Келер мәҳәли болды аў деп,
Турғанда көз жиберип,
Д өгерекке қарап кеп.
Ақ дегелей басында,
Ж етпис-сексен жасында,
Аяз баба келип тур
Баласын ертип қасына.
—Амансыз ба, балларым,
Калай, деди ҳалларын,
Рапорт берди балалар
Көтерисип колларын.
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Оқыўшылардық рапортлары
Абат дер, еллиде үлкем,
Алтын той болды, бир үлкен,
Республикамнын көксине
Тағылды және бир орден.
Д еди, Зәўре, қос орден,
Енди болды үш орден,
Халқымнын исин баҳалап,
Буны партиям берген.
Азат айтты пахтаны,
Көрсетип Төрткүл, Тахтаны,
Ҳешўакта бундай зүрәәт
Болмады деп мақтады.
Сапаргүл, деди: салыны,
Планнан артық алынды,
Ж упаргүл мысал келтирди,
Өнимдар деп малымды.
Сәлим серлеп балықты,
Көп мағлыўмат алыпты,
Мойнағым быйыл мәрт деди,
Куўандырган халықты.
Келистирип Кенес те,
Ойланып түсирди еске,
Биринши поезд келгенин
Айтып берди Нөкиске.
Окыўды салсам еске мен,
Оқыймыз төрт, бес пенен,
Шынар айгты табылмас
Күнделиктен үш деген.

Аяз бабанық сораўы ҳәм
балалардық жуўабы
О, балларым қайылман,
Барлық истиц жайынан
Хабарыныз бар екен,
Бериўге саўға тайынман.
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Жарайды дейди жарайды,
Балларга баба қарайды,
Билмекши болып және де
Бир-еки сораў сорайды.
А я з б а б а : Қани кимнин есинде,
Көринген пахта исинде
Академик ким еди
Алтын жулдыз төсинде.
Б а л а л а р : Шымбайдын шамшырағы,
Мол зурәәт мурады,
Каҳарман ата Шамурат
Мәнгиге ядта турады.
А я з б а б а : Жаналықты хошлаған,
Қызларға уран таслаған,
Көк корабль айдаўды
Ким биринши баслаған.
Б а л а л а р : Мийнетинен* бахтын тапқан,
Орын алған алғы саптан,
Билемиз Айым апайды
Жумыртаўға шырақ жаққан.
А я з б а б а : Қызыл қумды жайлап жүрген.
Жайлаўларда айлап жүрген,
Данкы шыққан қайсы шопан,
Сүриўлеп қой айдап жүрген.
Б а л а л а р : Нөсер-нөсер жаўында да,
Карлы қыс ҳәм даўылда да,
Қой өсирген Самбай аға,
Ж айлаўда да, аўылда да.
А я з б а б а : Әсиресе сонғы ўақта,
Төктин таўы, қыран жақта,
Ким еди салы устасы,
Ийе болған үлкен дацққа.
Б а л а л а р : Питик боаар еккен жери,'
Маржан болар төккен тери,
Тонна-тонна сары алгыны —
Кан Алексей ердиц ери.
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А я з б а б а : Ғайратланып күни-түн,
Ҳүрметинде халықтын,
Атағы шыққан балықшы
Аралдағы алып ким?
Б а л а л а р : Шеберликти менгерген,
Ҳинжи таўып мол берген,
Ардақлы Аяп ағамыз,
Таўдай толқын жол берген.
Болды, болды, болғаны,
Бабанныц кеўли толғаны,
— Рахмет, —деди, —сизлерге!
Алынызлар саўғаны.
Иши қызыл-жасыллы,
Саўға қалта ашылды,
Тас төбеден ҳәммеге
Шадлық дүри шашылды.

17
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Сазға сай қадем тасланып,
Колларға қоллар усланып,
Аяз баба ортада
Кетти ойын басланып.

Ёлкажан
Мудам жассац-жасылсан,
Қадирлисен ҳасылсан,
Байрамлардын басысан
Ёлка, ёлка, ёлкажан.
Көк липаслар жамылып,
Көп безенип, тағынып,

18
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Ораныпсан малынып
Ёлка, ёлка, ёлкажан.
Мысал мениц заманым,
Жадыраған жамалын,
Шадлығы ҳәр баланық
Ёлка, ёлка, ёлкажан.
Айтып қосық ойнаймыз,
Шаршағанша қоймаймыз.
Шырайына тоймаймыз
Ёлка, ёлка, ёлкажан.
Жаца жылды баслайсац,
Ж үзиц жарқын жаснайсац,
Ўақтымызды хошлайсац ,
Ёлка, ёлка. ёлкажан.
Саўлатыца сөз барма,
Көркице тояр көз барма,
19
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Шаршайтуғын биз барма,
Ёлка, ёлка, ёлкажан.
Сен жайнасан жасанып,
Мен ойнасам йош алып^
Келмекте бол айланып
Ёлке, ёлка, ёлкажан.

Жаца жыл
Сен
Сен
Сен
Кел

келерсец өсер бойым,
келерсен өсер ойым,
деп алға кадем қойдым,
жана жыл, кел жаца жыл.

Сен келерсен артар жасым,
Ҳәўиж алар ықыласым,
Илгерилер бир класым
Кел жаца жыл, кел жана жыл.

20
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Сабаадарым жаналанар,
Китапларым жана болар,
Санама нур қуяр олар
Кел жана жыл, кел жана жыл,
Көп оқырман „бес“ аларман,
Билимлерден күш аларман,
Кыйынды да шеше аларман
Кел жана жыл, кел жана жыл.
Талўасланар бойда күшим,
Толысады келбет-пишин,
Қымбатлысан менин ушын,
Кел жана жыл, кел жана жыл.
Шынығарман, нығайярман,
Емеспен жанын аярдан,
Не хызмет болса таярман,
Кел жана жыл, кел жана жыл.

Кар баба
Борап-борап жаўды қар
Оны көрип қалынлар,
Жасаймыз қардан қар баба,
Орап-орап алынлар.
Домалақлап келинлер,
Алып келип беринлер,—
Дейди, усга буйырып —
Оннан кейин көринлер.
Керек емес ҳештенен,
Иси жоқ ерте, кеш пенен,
Ҳәрбир үйдин алдында
Қызып атыр ис деген.
Кушағында қары бар,
Балалардын бәри бар,
Жәмлескенсон барлығы
Бабалар болған таяр.
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Бабалар көп ғаз-қатар
Көргенлер қызыққа батар
Бири-бирине уқсамас
Күлкиден силен қатар.
Биреўи узын соп-сопақ,
Дым созылып кеткен жақ,
Қап-кара көмирден қаслар,
Қолына услагқан таяқ.
Мынаўсы өрескил томпақ,
Бети денеден де жалпақ,
Көргенниц көзи тойсын деп
Басына кийгизген қалпақ.
Бундай бабалар көп,
Бабаларсыз үйлер жоқ
Биреўи сып-сыйдам арық,
Биреўлеринин иши тоқ.
Ҳәр бирин соқты ҳәр бала,
Ҳәр түрли болды ҳәр баба,
Усамаған сыяқлы
Бир балаға бир бала.
Көшемизде тур баба,
Бәрҳа қыста бар баба,
Бунын бәри бир баба,
Тийкарында қар баба.
1974-ж.
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Б изац мгктеп бағында

Ўатаным
Қастерледин гүлим деп,
Мүлтиксиз өс улым деп,
Кушағында күлимлеп,
Әлпешлендим Ўатаным.
Қайт көкирек болмасын деп,
Еркелесин, ойнасын деп,
Қатарынан калмасын деп,
Кеўилиме жегтин ўатаным.
Не тилесем кеўилге сай,
Не қалесем түўел бәржай,
Керек десем жулдыз я ай,
Тайын еттин Ўатаным.
Перзентке жан аналығын,
Ақлы камбил даналығын,
Бахыт кушқан^балалығым,
Меҳрибансан Ўатаным.
Күгкениндей ержегермен,
Жанымды пидә ётермен,
Аналық ҳақын өтермен,
Хызметинде Ўатаным.

Партия
Партиям сен ақылгөйим,
Партиям сен тереч ойым,
Заманымнын жарасығы
Партиям сен абройым.
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Саррас силтеў беретуғын
Сардарымыз еретуғын,
Көзимиздин қарашығы
Партиям сен көретуғын.
Соғар жүрек-жанымызсан,
Жүрип турғаи қанымызсан,
Нурлап атқан ҳәрбир күни
Партиям сен танымыз сан.
Мақсетимиз әзелинде,
Коммунизм нәзерицде.
Алға баслап баратырған
Партиям сен, биз изинде.
Өткир зейин-сезгир сезим,
Сүйсиндирген жердин жүзин,
Тынышлық, бахыт тиреги—
Партиям сен, текге өзин.
Шадлық бердин йошсам мен,
Канат бердиц ушсам мен,
Таярман барлық иске де
Партиям сен, қоссан мен.
Қыйынгой, деп қашсам мен
Онда мени намәрт дец?

Куўанышым сол еди
Келсем үйге көшеден,
Алып келген кеше мен,
Чайник жатыр бөлинип,
Сынған және қеседен.
Ислеген буны ким дедим,
Балларым айтты: билмедик,
Үш жастағы Саўлаттан
Сорайық деп изледик.
Үлкенлери қысынды,
Уялдыма, қысылды,
Ойнап жүрген жеринен
Үкесин үйге ысырды.
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Томпан-томпан асыға,
Жетип келди қасыма,
Чайникти оған көрсетсем,
,М ен ғ о Г —деди асыла.
Не деримди билмедим,
Қуўандым, бирак күлмедим,
Сындыра берер және деп
Қуўанған түр бермедим.
Қуўанышым сол еди тек,
Көринип тур сап жүрек,
Шынлықты сүйип мәнгиге
Болагөр дедим ҳақ жүрек.

Бизиц мектеп бағында
(Ж ас натуралистлер қосығы)
Әйне жаздын ўағында,
Бизин мектеп бағында,
Уўылжыған жемислер,
Л әззет берер жанына.

26
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Гүллердиц жүз түри бар,
Мийўелердиц бәри бар,
Бәри шийрин бәри пал,
Өзиц тацлап, қалеп ал!
Катар-қатар салмалар,
Еки бойы алмазар.
Ж үзим, әнжир, әнары,
Ж есец мийриц қанады.
%
Әйне жаздыц ўағында,
Мектебимиз бағында,,
Биз өсирген мийўелер
Р әҳәт берер жаныца.

Кешигиўдиқ себеби
Муғаллим күнде азанда
Көреди барлап журналды,
Биледи ацлап ол сонда
Кимлер келген, ким қалды.
Әдет болған Маратқа,
Сабағынан кешиккен,
Жигирма минут өткенде
Көринер басы есиктен.
Кеткенсоц сабақ басланып,
Есикти ашып қарайды,
Дыққатын бөлип ҳәмменин
Кириўге руқсат сорайды.
Бир күн емес, ҳәр күни
Кешигеди не ушын,
Вожатый бақлап көреди,
Мараттыц бул жүрисин.
Есигиниц алдынан
Бир автобус өтеди екен.
Үйден шығып Марат соны
Ярым саат күтеди екен.
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Автобусқа минемен деп,
Ўақыт босқа өтеди екен,
Ж аяў жүрсе мектебине
Бес минутта ақ жетеди екен.

Милиционер келди бизиц көшеге
Милиционер кеше келип, Полатты
Үйи қайда деп ҳәркимнен сорапты,
Неге "оны излейди деп адамлар,
Үйлеринен шыға-шыға қарапты.
Биреў айтты оған бир ис болған деп,
Биреў айтты төбелесип қалған деп.
Биреў айтты қарап жүрмей ол бала,
Биреўлерге аўыр жара салған деп.
Биреў айтты алдаўлыққа ерген деп,
Биреў айтты урлық ислеп жүрген деп,
Милиционер келиўиниқ себеби,
Биреў айтты, соны биреў көрген деп.
Бирақ олай болмай шықты изинде,
Меҳрибанлық оты жайнап көзинде,
Мектептен келмеген. Полат жоқ еди,
Ушырасты а1 а-ананын өзине.
Сизиц Полатыцыз —деди, азамат,
Ж олдан таўып алған екен ол бир зат,
Өзи апарып милицияға тапсырды,
Жазып алдық ҳәммесин де атма-аг.
Сол заттын ийеси бизлерге келди,
Жойытылған нәрсесин сол жерден көрди,
Начальник айпы ол мақтаныш етип,
Полат деген бала әкелип берди.
Затын тапқан адам қуўанып қайтты,
Ж үзлери күлимлеп, мын алғыс айтгы,
Полаттын да ата-анасы билсин—деп
Бүл жигитти милиция жоллапты,
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Умытшақ
Ағасы турып азанда,
Дыққаглады Нызамға,
Алып кел деп бир затты,
Ж иберди таныс адамға.
Балам тезирек жүр деди,
Бар да өзин көр деди.
Бары жоғын билдирип,
Бир хабарын бер деди.
Бола көрме аркайын,
Жолына дилгир болмайын,
Сени күтип, жумыстан
Мен кеш-игип қалмайын.
Айтқанды қылмай болама,
Нызам шықты далаға,
Киятыр еди жол менен
Ушырасты бир гоп ;балаға.
Бәри де Нызамнын досты,
Кеселеп жолын тосты.
Ойнайық деп қоймағансон
Оларға Нызам бас қосты.
Кем-кемнен қызды ойын
Ойынға болмады тойым,
Ағасы болса Нызамға
Көп қарады созып мойнын.
Келмеди күгти, күтти,
Билмеди ис қалай питти,
Буннан артық көп турыўға
Болмады, жумысқа кетти.
Ойын да шегине жетти,
Балалар тарқасып кетти,
Ал, Нызамнын бир өзи
Ой үстинде қалды текте.
зо
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—Не ушын шықканман үйден,
Жумысым не еди келген,
Кимге барып не аламан,
Бәрин умытыппан мен...
Ағама не деймен „Ўақ-ўақ,
Д еп турғанда Нызам тап.
Дегендей болды тум-тустан:
—Әй, умытшақ, умытшақ!

Өкинипти әжағам
Әжағамнан хат алдым,
Аманлығын айтыпты.
Өзи барған оқыўға
Қабылланбай қайтыпты,
Кайтқанынын сәбебин
Маған былай айтыпты:
—Ойлар едим жасымнан,
Пилот болып шыксам деп,
Тезлиги озған жасылдан
Самолетта ушсам деп.
Сабағыма кеўил бөлдим,
Муғаллимди тықлап толық.
Тапсырманы билип келдим,
Класымда алық болып.
Класстан тыс көп оқыдым,
Китап десе еринбедим,
Бос болса да қанша қолым
Ойынға көп бер' т,медим.
Бунын бәри берди пайда,
Аттестат алдым билесен,
Очымасан билим қайда
Әлбетте сен түсинесеқ.
Барлық сабақ тендей екен,
Онын парқын билмеген мен.
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Физкультура ансат ғой деп,
Гейде оған келмегенмен.
Экзамен болып усыннан
Ж уўырғанда издекалдым.
Секирсем де мен қысынған,
Көп ншинде сөзге қалдым.
Тартылғанда турникке
Майысып қолым талды.
Әжаған сол себепли
Окыўға кире алмады.
Иним саған тилек сол,
Кадирле барлық сабақты.
Спорттын шын досты бол,
Ж оқ оньщ керексиз ўақты.
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Жумбақ—қосықлар

Буны ким бурын таба алар?
Дәрбентлерде бир нәрсе,
Ж алт-жулт етип турады,
Адам емес өзлери
Жарқырайды көзлери,
Сөйлейтуғын тили жоқ,
Көзлеринен анланар
Айтатуғын сөзлери.
Көзлерин бирден ашпайды,
Ҳешким оннан қашпайды,
Бир көзин қысып қараса
Зымырап келген машина
Сол заматта ақ тоқтайды,
Машиналар алдынан
Кесип өтип адамлар
Былай-былай катнайды.
Ашылған көзи жумылса,
Машиналар барады,
Ж аяўлар токтап турады,
Билесиз бе, балалар,
Буны ким бурын таба алар?

Бул не болар балалар?
Узын-узын қатар жай,
Зымырап жүрип келеди,
Азырақ-азырақ ҳәр ж ерде
Демалып турып келеди.
Күнге-түнге қарамай
Сегбир урып келеди,
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Г ргЧ
Барлық жайдьщ ишине
Адамлар толып келеди.
Ж ол-жөнекей қарасан
Биреўлер минсе жақадан
Биреўлер калып келеди.
Дизбекленген көп жайды
Бир жай алып келеди.
Бул не болар балалар.
Қане ким таўып береди?
34
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Айтып бериқ балалар?
Жай ишинде бир терек,
Жапырақлары жасылдан,
Шақасы бойлап өрмелеп
Ойыншықлар асылған.
Көплиги сонша олардьщ
Асып атыр басынан,
Оған үйир болады
Ҳәмме адам жасынан,
Косық айтып балалар
Айланып жүрер қасынан.
Ойыншықлар нур менен
Шағылысып жанады,
Касына йарған адамньщ
Көрип мийри қанады.
Негизинде бул өзи
Қыс күнлери болады,
Айтып берин балалар,
Ким ойланып табады?

Ойланып көрин не екен?
Үйинде бир айна бар,
Тетиги бар айланар,
Барып оны бурасан
Хош хабарлар сайралар,
Көрсетилер кинолар,
Айтылып қосық, ойналар,
Дыкқат қойып қарасақ,
Бир заматта көз бенен
Ж ердиқ жүзин шоласақ,
Отырсақ да үйинде
Москва, Ташкент, Нөкистен,
Көп жақалық ақланар,
Техниканық күши бул
Ҳеш жери жоқ тақланар.
Ойланып көриқ не екен,
Қане, оны ким табар?
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Сен қарасан, карайды
Ерте турып орньщнан,
Әдетинше бурыннан,
'Шынығып келип, жуўынып,
Көз жиберсен үнилип,
Қарсы алдында бир адам,
Сен қарасан қарайды,
Шаш тарасан тарайды,
Тап өзине усаған
Қуйып қойған шырайы,
Алартсан сен көзинди,
Алартар ол да қайтпайды,
Бирак сенин сөзинди
Сес шығарып айтпайды.
36
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Бунысыз сирә болмайды
Тык-тык етип тынбайды,
Уйықлап көзин жумбайды,
Дөнгелектин ишинде
Бир из бенен зымырайды.
Касьщда жүрип турса да,
Бий орын уйқы бузбайды.
Ал, оят деп өтинсен
Ҳещ қыйланып турмайды.
Мине, ўактьщ болды деп,
Турҳа-турлап шырлайды,
Узын-қысқа еки тил,
Бирисиз-бири болмайды.
Кишкенеси жай жүрип,
Үлкени тез-тез зырлайды.
Күнделикли өмирин
Бунысыз сирә болмайды.

Өзи сымнан ағады
Сөз жоқ егер күн болса,
Ал, қаранеы түн болса,
Бир кнопка бассаныз,
Күнднз болып кетеди,
Ҳәр.жайында бир-бирден,
Ж улдыз болып кетеди.
Өзи сымнан агады,
Керек адам жағады,
Зәрүрлиги болмаса
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Ашык турған сағаны,
Бурайды да жабады.
Айтып берин балалар,
Қанекей ким табады?

Не екенин билиниз?
Жағып койғанотын жоқ,
Я өзинде түтин жоқ,
Көк жалын гүўлеп лаўлайды,
Күйе' деген болмайды.
Руқсатына қарайды,
Үйден-үйге тарайды.
Кыстьщ суўық күнинде,
Пешлеринди қыздырып,
Лаплатады үйинди,
'
Қайнатады чайынды,
Күйдиреди майынды.
Чайын менен аўкатын,
Қалеген ўақта тайынды,
Балалар ойлап көриниз,
1
Не екенин билиниз?
1
38
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Мектепте де, уйде де

Мәўсимлердиқ мәжилисинде
{ертек)
Жыйланысып жақында
Мәўсимлер мәжлис өткерди.
Ҳәр бири өзи ҳаққында
Тәрийплеўин жеткерди.
Қыс айтты орнынан турып,
Ҳәдден тыс бадабат урып:
— Мен болмасам егерде
Кетпейме басқалар қурып!
Турғанда менин каҳәрим,
Мәўсим бе сол бәҳәрин,
Өзим баслап беремен
Керек ислердин бәрин.
Кушағымда қарым бар,
Жер көрпе деп жамылар.
Сақлайман суўды муз егип,
Еритип алады бәҳәр.
Жыл өзи басланар меннен,
Әҳмийетим артық шеннен.
Болар екен сонда қалай
Дейтуғынлар маған тенмен.
Ж ер қатламын тонлатаман,
Жайларынны онлатаман
Ғамынды же ертеден деп
Адамларға анлатаман.
Музларымда сырғанайды,
Карларымда шана айдайды
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Балалардьщ шын достыман
Дийдарыма ҳеш тоймайды.
Шымшып бегтен ҳәзиллеймен,
Денсаўлығын гөзлеймен.
Қыс кийимин кийип алып
Жарысларға кел деймен.
Дийқанлар тынығар менде,
Күш жыйнар, шынығар менде
Ойласылып көп жумыслар
Планы сызылар менде.
Әйнеклерге шым-шытырық,
Саламан сүўрег катырып,
Ҳәмме қыстай болса дер:
Ағашлар бас шайқап турып.
Тыцлап көрдик қыстын гәпин
Д ед и -бәҳәр тиклеп қаддин,
Мақтаныўдьщ кереги не,
Билиў керек ҳәрким ҳәддин.
Мақтансам егер орыным бар,
Т о ц л а р жибип мәлҳам болар,
Бөленип жасыл липасқа,
Тәбият меннен илҳам алар.
Дийқанлар баслар егисин,
Барма сирә кемисим
Мыц қубылып, гүл-ашылып,
М ийўеге қарар жемисим.
Нәўпирленип суўлар ағып,
Теренлер көк түйме тағып,
Сағынып келер досларым,
Былтырғы кегкен қусларым,
Сегбир таргып қанат қагып.
Шарўа кеўли жай болады,
Қозыларым қой болады,
Малларымныц саны артып,
Ж айлаўларда той болады.
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Баллардьщ жолы болады,
Стадионлар толады,
Волейбол, футбол, баскетбол
Ойыннан мийри қанады.
Күлим каққан жамалым,
Дәртке даўа самалым
Л әззетте деп биледи
Ҳәрким менде өз жанын.
Қасийетин ҳәр гүлдиц,
Сайраған сырын бүлбилдиц,
Қалдырмай айтып бериўге
Шамасы жетпес ҳеш тилдиц.
Мен мийнетти сүйемен,
Жалқаўларға күйемен,
Мийнег еткен адамныц
Табысын бастан үйемен.
Минекей сол бәҳәр мен,
Гиреўли орны өмирден
Усыншама саўлат пенен
Боламан қалай қыстан кем!
Сөйледи жаз күйип-жанып;
—Көрмейсизбе нәзер салып,
Мийнет етер, үмитленер,
Меннен көп ис күтер халық.
Асығыста егип болып,
Гей жерлерди төгип болып,
Бәҳәр кетер текте баслап,
Аўырлықты маған таслап.
Ҳәр түбине ғаўашаныц
Ашыр мениц шийрин жаным,
Дыққатымнан шетте қалмас
Сары алтыным-маржан салым.
Азық берип суўғараман,
Өсиўине пәрманаман,
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Ж аздан жазым болды десе
Оған күтә’арланаман.
Қуяш нурын емгизермен
Мийнеттен пал жегизермен,
Маза берип мийўелерге
Ҳай-ҳай жазым дегизермен.
Баглар мийўеден ийилип,
Бағшада өним үйилип,
Палызымнан пал өнсе
Қуўанаман сүйинип.
Ж аз күнлери жайлаўым,
Үдете берер жайнаўын,
Өрис өсип, өним артып,
Көрерсен табыс қайнаўын.
Лагерьде болып балалар,
Мазмунлы дем алалар,
Айрықша түрге бөленер
Ж азда аўыл, қалалар.
Егинлерди өсиремен,
Жетилдирип писиремен,
Барлық ўақта турман тайын,
Халқымыздьщ исине мен.
Буған жақсы түсинемен,
Басқалардьщ есине мен
Салғым келер, билип қойсын
Маған ҳешким келмейди тен.
Сөзге уста екен гүзде,
Қалдырмастан айтты бизге,
Сөзлерине қарағанда
Жақсы емес оннан өзге.
К өз бенен көрдим өзлерин,
Тықладым айтқан сөзлерин,
Өйттик дейди, бүйттик дейди,
Гүрриқ етип бирим-бирим.
42
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Ж ерди таяр еткен биреў,
Оны егип кегкен биреў,
Анығынан келген ўақта
Тәрбиялап күткен биреў.
Атыз нәлге толық дейик,
Зүрәәтлер болық дейик
Енди оны алыў керек
Қалдырмастан ийип-жыйып.
Өнимлерди жыйнаў керек,
Жыйнаў жолын ойлаў керек,
Ҳәмме оған қосып күшин,
Ҳешким албаў болмаў керек.
Саўлаты көп гүзимнин.
Солқымындай жүзимниқ,
Дейди ҳәмме қадирлеп^
Қарашығы көзимниқ.
Дәслепки қадем тасланар,
Мектепте оқыў басланар,
Билим алып устаздан
Жаслардық ўақты хошланар.
Ақ алтын фонд болып үйилер,
Салым гүриш боп түйилер,
Досларымыз шад болып
Душпанлар иштен күйинер.
Сизлер болып, биз болып,
Планлар толып жүз болып,
Орынланбаса егерде
“ •
Мен не қыламан гүз болып.
Сонық у Шын еринбей,
Бийкарлыққа берилмей
Халык хызметин етемен,
Халық кеўлине жетемен.
Гүз‘ де тамамлап сөзин
Мен биринши,—деди өзин
Менсинбеди басқаларды
Бийлеп менменлик сезим.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Бундай тартыс бурыннан,
Талай болып турылған,
Ҳәрким айтып қара басын
Мақтаныўға урЪшған.
Бирин-бири байқасқан
Ерегискен, шайқасқан,
Бир шешимге келе алмай
Нешше сапар тарқасқан.
Хабардар деп әдептен
Көп мәнзиллерди өгкен,
Шақырып дийкан бабаны
Мәжилиске мирәәт еткен.
Ҳәммеси тамамлап сөзди,
Бабаға қадады4 көзди
Шақырдық дегендей болды
Төрелик берер депсизди.
Баба да тиклеп бойын,
Тум-туска бурып мойнын,
Мәўсимлерге қарап турып,
Айтты өзишщ, ойын.
Төртеўин де теппе-тенсиз
Бириц етек, бириқ жепсиз,
Айталманды деп ҳешким:
Бирицнен бириц кемсиз.
Төртеўиц бир пүтинсиз,
Бирицсиз бириц өтимсиз,
Төртеўиц жәм болсацыз
Кайыспастай сүтинсиз.
Меи сизлерге сырласпан,
Ж еримиз көп сырласқан,
Узақтан бирге келемиз
Өмиримше л<олдаспан.
Мойынлаймыз оны биз,
Мақтансацыз ҳақылысыз,
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Түсинсециз бирақта
Адам менен дацқлысыз.
Жасайман десен адамсыз
Онда сизлер надансыз
Алтын қоллар қадирин
Түсине алмай қалғансыз.
Атьщды қойғанда адам,
Данқынды жайған да адам
Енер көркиц, шырайыц
Болса қайманда адам.
Ғарры да сөзин тамамлап,
Д еди, басқа барма гәп,
Айтпады ҳешким ҳеш нәрсе
Кеўиллери толғандай тап.
Мәўсимлер сөзге түсинди,
Бабаға қол усынды
Тәжим етти, бас ийип,
Ҳүрмет еткен пишинде.
Мәжилиске келип дус болып,
Мәўсимлер татыў дос болып,
Бабаны алып ортаға
Кетти ўақты хош болып.
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Өкпелеў
Ақыллы бала дер еди,
Алымды ҳәрбир муғаллим.
Жақсы деп сын береди.
Оған жолдас болса ким.
Күлим қағып жадырап,
Ашылып турған қабағы,
Сирә оньщ болған жоқ
Билмейтуғын сабағы.
Барластырсан балада,
Өмиринде ашыў жоқ,
Жумсаған жерге барады,
Қыйынсынып қашыў жоқ.
Алым, Нағым отырып,
Керисип қалды азырақ,
Алымға алып топылып,
Нағым уят етти бирақ.
Тыртығын айтып жүзиниғқ
яҚотыр“ деди Алымға.
Кемисин айтып көзиниқ
„Соқыр" деди Алымға.
Нағым айтқан бул сөзлер,
Қыйлантты • көрген адамды,Тигилисип турған көзлер,
Нағымға барып қадалды.
Алым бирден ойланып,
Өзин бөлек шетке урды,
Көзинин жасы айланып
Үйине қарай бет бурды.
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Ҳәзир ж үзде қалған’ изи,
Бурын болған жарасыныц.
Көрмейди онын он көзи,
Нуры өшип қарасыньщ.
Ҳешқашан ол ескерген жоқ,
Буньщ булай болғанлығын,
Сорастырып тексерген жоқ,
Көзи қалай қалғанлығын.
Өзи
Бул
Усы
Бир

быйыл он үш жаста,
ҳаққында сөз болған жоқ
ўаққа шекем, ҳасла
аўыз сөз қозғалған жоқ.

Нағымнын бүгин айтқаны,
Балаға дым батып кетти,
Сол еди тезден қайтқаны,
Ойға шүмип, үйге жетти.
Алым үйге
Шыдамады,
Ана көрип,
Бунша неге

келе сала,
апа!—деди
мына бала
қапа?—деди.

— Шынынан кел анажаным,
Көзим неге көрмей қалған.
Кыйланған ба менин жаным,
Қашан, қалай жазым болған.
Ана бираз тоқтап қалды,
Қыйланды ма, ойланды ма
— Ү ҳ—деп суўық демин алды,
Сөз баслады, ойланды да:
—Дуры с балам расында,
Кишкененде болдыц қыцыр
Еки ярым, үш жасыцда
Тынбайтуғын тыпыр-тыпыр.
Бир жыласац қоймадыц ҳеш
Қолда-аяқта турмадыц ҳеш,
Еркелесе-еркелесин
Дедимдағы, урмадым ҳеш.
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Керек затш қолға алсак,
Бизди оған зар егерен.
Бер балам деп сорап барсам,
Ж ер тепсинип шар етерен.
Б-ир күн үйде пышақ көрдин,
Қой дегенди тьщламадын
Жылар дедим ерк бердим,
Не боларын анламадым.
Сен пышақты алып қаштық,
Сүринип жығылдьщ тайып.
. Жазатайым аяқ бастық
Соннан балам болдық майып.
Мен жыладым ҳуўшым кетти,
Ҳәм басымды урдым тасқа.
Тек көзиме күшим жетти
Қолымнан келмеди басқа.
Емлетип сенин көзинди,
Докторға көп қатнап едик,
Билмесин деп өзиқди
Саған сирә айтпап едик.
Еслеп ана сондағысын,
Сел-сел етти көздин жасын,
Айтпады сөз қалды тоқтап,
Еки қоллап услап басын.
— Пышақты мен қолға алып,
Бермеймен деп турғанымда,
Жақларыма салып-салып
Келип мени урғанында.
Жулқып-жулқып қолларымнан
Күшлеп тартып алғанында,
Ҳ еш нәрседе болмас еди,
Шырлап жылап қалғанымда.
Жылап-жылап қояр едим,
Кайтып ондай қылмас едим,
Д ед и ,—Алым:—бундай болып
Узақ жылап қалмас едим.

www.ziyouz.com kutubxonasi

райман мен апамнан
Турым киятқанда жолдан,
Велосипед келди солдан!
Ацлаўсызда қағып өтти
Бала жараланды колдан..
Ҳәммеден бурын бир ғарры,
Көрди де жанына барды,
Орнынан турғызып дәрҳал,
Серледи қолдағы қанды.
— Балам, балам,—деп басын
Сыйпады, сүртип көз жасын,
Қолын қыршылған азырақ
Узақ болады жасын!
Бир милиция жүрип қатты,
Берман қарай адым атты,
Велосипедти тоқтатыўға
Үшпелегин шырылдатты.
Биринши турымға келди,
Таныскп дўҳалын билди,
Жақсы екенсен жигиг деп,
Қуўанған түр билдирди.
Киши екен еле жасын,
Болсын жүргенде жолдасын,
Түсинип қой балам-деди,
Күлимсип, қағып аркасын.
Велосипедти айдаған,
Жигитке барды қайтадан,
Абайлы бол, сен деди:
Ақырғы рет айтаман.
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Келди машина „тез жәрдем“
Бәлким, биреў хабар берген,
Тексерди доктор Турымды
Деди: азмаз зәлелленген.
Баска ҳешнәрсе жоқ деди,
Кольщ қыршылған тек деди,
Дәри жағып, танып қойды
Қозғай берме көп деди...
Ғарры жолын даўам етти,
Милиционер қалды текте,
Баланы доктор үйине
Машинада әкеп кетти.
<
Жасы жетйге қараған,
Оқыўға ж үдә талабан,
Китабын қолтықлап күнде,
Д ейди мектепке бараман.
Үкеси быйыл үшинде,
Бәрибир азан-кешинде
Апасынын сөзи бар,
Турымнын да есинде.
Жыласа болды баласы,
Қорқытып айтар анасы:
Алып кетер ана ғарры
Келип турғанын қарашы!
Болмаса, яқшы тура тур,
Әне, милиция киятыр,
Милиция! жылай береди,
Мына баланы келип ур!
Жылай берме, кой енди,
Жыласац доктор келеди,
Ол узын ийнеси менен
Шаншып, азап береди.
Бала талай жылайды,
Ана талай қайталайды,
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Қорққандай болып сонда,
Есикке бала қарайды.
Бундай сөзлер Турымға,
Көп айтылған бурында,
Ишинен қорқып жүр еди
Түсинбей бунын сырына.
Соннан шығар түси суўып,
Ғаррылар көринер суўық,
Доктор қадар ийнесин,
Милидия кетер қуўып—
Деген ойы бийкарланды
Бүгин Турым көп ойланды,
Еситкенин ҳәм көргенин
Салыстырып, мысалға алды.
Ғаррылар болса баўырман,
Милиция беккем қорған,
Докторым қандай кадирли
Өмир гүзетинде турған.
Адамды қашырып достан,
Алдамаў керек ҳаслан,
Сорайман деди Турым
Апам неге алжасқан.
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Мектептеде, үйде де
Жаслығынан бийхабар,
Окыйман деп гәп табар,
Мурат күнде апасына
Д ер еди мектепке апар.
Апасы жықпай ырайын,
Қуўаныш бийлеп шырайын,
Оқығьщ келсе Муратжан
Апарайын.-апарайын...
Д ейди, кеўилин алады,
Мурат мәс боп қалады,
Бармаса да мектепке
Оқығандай болады.
Күнлер, айлар, өтти жыл
Күткен ўақыт жетти бул,
Мурат бир күн қуўанып,
М ектепке карай тартты жол.
Баласын қосса қатарға,
Буннан артық бахыт барма,
Ертип келди ана улын
Дәслепки қадем атарда.
Мектептин ысық' қушағы,
Баланын зейнин ашады,
Ғамхорлығы устаздын
Анасына усады.
Көз жиберип анасы,
Бақлап барды баласын,
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>

Күнделикли сезди ол
Баласыньщ ыкласын.
Сонда да онын айтары,
Тәртипли бол деп айтады.
Муғаллимди дурыс тьщла,
Ой-сезимин артады.
Тапсырма берсе егерде,
Түсинип ал, сол жерде,
Алды менен исле өзин
Кейин көрейик бирге.
Класста сөйлеп д у ў -д у ў ,
Я биреўге өшигиў,
Ушыраспасын өзин де
Сабақтан қалыў, кешигиў.
Анасы айтқан нәсият,
Балаға болды қалем-хат,
Болып шығар саў болса,
Муратжан бир азамат! —
Деп сүйсинди муғаллим,
Сер салғанда ҳәрбир күн.
Ҳәрекети баланьщ
Муғаллимге унар дым.
Шақырып шетке далаға,
Муғаллим айтты балаға,
Ж әрдем көрсет үйине,
Кол-көмек берип анаца.
Ҳәм тағы да ўақты-ўақты,
Аўдарды оған дықкатты,
Үйдеги исин Мураттын
Муғаллим күтә унатты.
Шақырып онын анасын/
Тәрийплеп берди баласын,
Муратжан мудам үлгили,
Мақтаныш етер класым.
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Бул исте мийнетициз көп,
Сонлықтан зийнетимиз көп,
Тәрбиян ушын балана
Сизге миннетдар мектеп!
Ана да қосылып сөзге,
Бул алғыс миясар сизге,
Бәрин мектептен үйренди,
Куўанамыз буған биз де.
Әсиресе быйылғы —
Еткен иси тийимли,
Қысқа қолым узайып,
Отымнын басы жыйылды.
Тазалықты қолға алған,
Кутылдық үйдеги шаннан,
Толдш турар ыдыслар
Суў қуйылып краннан.
Ж үрген жерин гүл жайнатып,
Үкелерин де ойнатып,
Шаршап келген ўақтымда
Берер маған чай қайнатып.
Расында бул кәрада,
Кеўили толып балаға,
Алғыслады бирин-бирн
Муғаллим де, ана да.
Мектепте емес тек ғана,
Үйде де иси көп ғана,
Үлгили болды ҳәммеге
Мурат деген бир бала.
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Отрядтын сборында
Пионерлери „Б“ бестиц,
Баслаўшысы үлкен истиц,
Намысы ушын класстыц
Гүресип атыр кескин,
Жуўмақлары шеректиц,
Сборларда қаралады.
Үлгермесе егер ким,
Себеплери соралады.
Керек болып қалса жәрдем,
Аянбайды балалар.
Ж әмлесип барлығы бирден,
Тезлик пенен қолға алар.
Муғаллимге ойласып,
М әселелер шешеди,
Көргенлер:—бул ойласық,—
Нәтийжели деседи.
Жақында усы отряд,
Үлгериўди қарап көрди.
Есапқа алды атма-ат,
Кимлер қалай үлгерди?
Жигирма бес еди класста,
Гилец ябеси“ бес бала,
Бул шеректе жок ҳасла,
Үлгермеген ҳеш бала.
„Төрти“, вбеси“ аралас,
Онжетиси бар тағы.
„Беске“ оқыр қойса ықлас,
Ш ереклерде алдағы./
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Үш баланыц үши бар,
Бул үш зыян зәммеге,
Жақсы окыр күши бар,
Төмен оқыйды неге?
Усы үшлер болмағанда,
Бул отряд ҳәрўақ,
Ж үрер еди мудам алда,
Мектепте болып шам-шырақ,
М әселе усылай қозғалды,
Қысынды Есим, Есен де,
Не айтарын билмей қалды,
Қызарып кетги Үсен де.
Айжан айгты: алса да үшти,
Есим сабақтан күшли,
Сонда буныц сыры неде?
Айтып берейин бул исти.
Муғаллимди тынлайды,
Түсинеди, ацлайды,
Класста билгени билген,
Сыргтан қосып алмайды.
Китабын үйге таслайды,
Бетин сирә ашпайды,
Сонлықтан алған баҳасы,
Өмирде үштен аспайды.
Хатийша турып орнынан,
Билемен деди, бурыннан,
Оқыйман десе, егерде
Келеди оныц қолынан.
Бир әдет бар Есенде,
Кайталанар күнде-күнде,
Тыйын бер деп тепсинип,
Турғанлығын көрдим мен де.
Көп берилер тыйынға,
Сол бир жери қыйында,
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Алмасам дейди тыйынды,
Сабақ қонбас мийыма.
Курортқа кеткен папасы,
Бермеген тыйын апасы,
Таярлық болмай оқыўдыц
Төменлеген сапасы.
Д еди, Клим Үсеннин,
Өзинде жоқ исеним.
Сүйенип кеткен бәрҳама,
Көмегине кисинин.
Әжағасы келмесе,
Есаптан жәрдем бермесе,
Үсен нәрсе шешеалмас,
Өзи билип бир нәрсе.
Мине сонын себеби,
Таярлықсыз келеди,
Зейин салып оқыса,
Усен де жаксы биледи.
Сөзге шыққанлар енди,
Беремиз деди жәрдемди,
Жақсы оқыўға шақырды,
Есим, Үсен, Есенди.
Тынлайық деп өзлерин,
Сөз берди бирим-бирим,
Үшеўи де досларына
Айтты турып пикирин.
Бөлек-бөлек сөз алса да,
Қысынса да, қызарса да,
Айтқанлары тийкарынан,
Бир мазмунда, бир мағнада.
Сизлерге уятлымыз биз,
Досларым кешириниз,
Ойланбаслық, билмесликтен,
Классқа тийди кесиримиз.
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Сөзиқиз бизлерге айтқан,
Бәри жан ашығанлы <тан,
Кемшиликти жоямыз
Үлгили оқып сабақтан.
Барлық илажды көремиз,
Бул аўҳалдан өзгеремиз,
Енди бундай „болмайды деп,
Пионеолик сөз беремиз.
Көрсетип отряд исёним,
Д еди , ҳәмме исениц,
Орынлайды, ўәдесин
Есим, Есен, Үсеним.
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Өмирбек ҳақкында
Өмирбек конақта
(халиқ ацизи бойынша)
Базар күни қаласында Шымбайдық,
Өмирбек қонағы болды бир байдыц,
Кеўилдин тарлығы-ҳүрмет болмаўы,
Келмегени емес еди жағдайдын.
Бай түнерди жабылынқы қос кабақ,
Буйрық берди асынлар деп асқабақ,
Ж атар болып, көзлер уйқы тартқанда,
Асқабаққа толып келди бир табақ.
Үй ийеси қонағына жен деди,
Көп жесениз саналмайды дем деди,
Асқабақ жегенлер узақ жасайды,
Бунын өзи мын кеселге ем деди. •
Тынлап сөзин бул аўқатты мақтаған,
Түр билдирди қулағына жақпаған,
Өмирбек сорады: барма бай аға! —
Ата-ананыз тәрбиялап сақлаған.
Ата-анамды бурынырақ жерледим,
Д еди, Ө м ирбекке-бунш а тергедин,
Өмирди узайтса—деди,—Өмирбек
Асқабақтан неге оларға бермедин.
Кайтарып бай не айтарын билмеди,
Гә бозарып, гә қызарып терледи,
Үйиндеги күн мененги қонақтьщ
Ким екенин енди ғана серледи.
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Өмирбектин, бүрге дәриси
(халық ақызы бойынша)
Өзи базар күни еди,
Карыйдарлар көреди,
Өмирбек ғалле базарда
Ж үўери сатып тур еди.
Биреў берман қарай келди,
Ж үўериге карай берди.
Бунын аты не екен деп
Өмирбектен сорай берди.
Алыс жерден келген деди,
Алар парқын билген деди,
Буныц атын Өмирбек
Бүрге дәри деген деди.
Аўылымыз ерек еди,
Усы дәри керек еди,
Аға қалай қолланамыз,
Жолын айтып берсен деди.
Бүргени услап аласан,
Аўзына буннан саласан,
Дәрини бүрге жуталмай,
Өлип қалар қарасац.
Д әрисиз қырар ек онда,
Услайгуғын болсақ қолға,
Өмирбек: ол дурыс деди
Бола берер ол да, б у л ’да.

Өмирбек ҳәм ғаррылар
(Халық ақызы бойынша)
Базда алып күнниц қуяшын,
„Өмир деген бул ушқыр лашын“
Д еп, жаслық жылларын еслеп,
Отырды ,үш ғарры шайқасып басын.
60

www.ziyouz.com kutubxonasi

Оҳ, жетпис деп биреўи дым налынды,
Биреўи айтты күш-қуўатым алынды,
Кем-кем кемейеди кетип ҳал-дәрман,
Ж игер берер жаслық екен жалынлы.
Мен сизлердин инанбайман сөзине,
Мысал етип қарағанда өзиме,
Үшиншиси айтты, күшим тап сондай,
Бурын қандай болса жаслық гезимде.
Еки ғарры бежирейисип қарады,
Оннан-солдан оны ортаға алады,
Сен күшинди қалай сынап билдин Деп,
Айтып бер деп қайта-қайта сорады.
Билемен деди, ол бир үлкен тастан,
Күшимди сынаўға умтылдым қастан,
Орнынан қозғалтып қоя алмадым,
Өткен ўақларымда жигирма жастан.
Жақында сол тасқа тағы барғанман,
Көтерсем деп бар күшимди салғанман,
Жаслығымда қандай болсам, және де
Сондай болып қозғалта алмай қалғанман.
Еки ғарры усы ойға кеп еди,
Күшли болса, күшли шығар деп еди,
Сөз тамам болғансон бәри күлисти
Үшинши ғарры бул Өмирбек еди.
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Өмирбек ҳәм ийшан

{Өмирбек ҳаққындағы халық
ацызлары тийкарында).

Өмирбектин ийшан менен
биринши ушырасыўы
Өмирбекке жақын
Бар екен бир ақун,
Басында ақ сәлле,
Шапаны бар мелле.
Сақалы, қуўдай ақ,
Ап-арық узын жақ.
Ийегин сыйпап,
Сөз сөйлер байқап,
Биреўлердин өзине,
Биреўлердин сөзине
Қыйланғандай тап,
Қояр бас шайқап.
Кимлер жоқ, кимлер бар,
Не дейди адамлар,
С езеди ацлап,
Тыцлар қулақ сап.
Өзи оғада сақ
Минезлери сынық,
Ал, отырар бирақ
Ишинен тынып.
Халықтан жеўди,
Бәрҳа бер деўди,
Көрмейди айып,
Колларын жайып,
Ҳеш қанааты жоқ,
Ондайдьщ аты жок,
Кетсе де байып.
Суўпылар хызметте
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Болып жүр пәйик.
Халык оны биледи,
Халық оған күледи,
Кимлер жыласын,
Кимлер куласын
Оған мәзи гәп,
Тек дүнья ғана мәп.
Оныц жүреги де,
Оныц тилеги де,
Ертели-кеш, түсте
Күнде көп түссе.
Куўжыцлап күлер,
Былай тилек тилер:
„Ж еткерегөр я ҳақ,
Ашылып, ықбал-бақ“
*

*

Ацқаўды алдап,
Жумсады жалдап.
Ийшан есирди,
Биримлеп биразды
Қолға түсирди.
Ж әне ойланды:
Енди ким қалды.
Д еди, ол гүбирлеп:
Өмирбек, Өмирбек,
Абройды төгер деп
Оннан қорықты көп.
Сонда да алдасам,
Изинен қалмасам,
Маған қол берсе
Оны көз көрсе
Артар саўлатым,
Кен таралып атым.
Д еген ой өзин
Бийлеи, қысты көзин.
*

*

#

Биреўди шақырды,
Тез кел деп бақырды.
Суўпы жетип келди.
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Тақсыр, хызмет деди.
Атывды минде шап,
Өмирбекти тап,
Д еп буйырды ийшан
Суўпы кетти қашшан.
Шабарман кетистен.
Ҳә демей жетискен.
Өмирбекке айткан
Ҳәм алып кайтқан.
Өзи де жүрейин
Шақырса көрейин
Д еп келе берипти.
Суўпыға ереберипти
Өмирбек ишке
Әдеп пенен әсте
Кирип сәлемлести,
Отырғанлар иште
Өмирбек кел, дести.
Төрден төменирек
Есиктен өрирек
Өмирбекке бурын
Қойылған орын
Отырды келип
Ийшанға жүз берип,
Бири-бирине
Көз тигип карасты,
Ҳал-аўҳал сорасты,
Басқалар тым-тырыс,
Әйтеўир огырыс,
Болмады сөйлесиў
Ҳәтте сесте жок дым,
Сөз орнында тек
Ҳәрекет пенен ым,
Ийшан алды менен
Саққа жүгинип,
Ецкейип бүгилип,
Өмирбекке қарап,
Гөзегендей көзди гап
Қолынан бир бармақ
Шошайтып турды.
Ким билсин бул сырды1
Тырп етпес бир жан,
Болып буған ац-тац,
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Бир сораў питкендей
Жуўабын күткендей.
Өмирбек те тезден,
Истиц жайын сезген,
Ол былай анлатып,
Қос бармағын гөзлеп,
Көзлерин нәзерлеп
Ийшанға қаратты,
Күлимсиреп ийшан
Жуўапты жаратты.
Өмирбекке қарап,
Ийшан ж әне сорап,
Он қолды созып,
Алға сәл озық
Етип бийик услап,
Өмирбекке нусқап,
Бармақ таратылып,
Дуўры қаратылып,
Алға умтылып,
Тәп берип жутынып,
Бой тиклер бес пәнже
Буған ҳайран ҳәмме

Бул ўақта Өмирбек,
Кайнағандай кек
Қабағын үйди де,
Мушын түйди де
Ийшанға көрсетти.
Ол күлип мырс етти.
Шырағым Өмирбек,
Мен сынадым тек,
Барлығын билесен,
Жақсысан еле сен,
Суўпыға жарайсан
Айт, қалай қарайсан?
Өмирбек ийшанға,
Түсинбей булманда
Д еди, берин айтып,
Мен унадым қайтии,
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Билгишлигим неде
Билейин мен де
Жақсылықтын изин,
Әдеп көрейин өзим.
Ийшан айтты: сынап,
Көрдим сораў сорап,
Сораў екеў болып
Ж уўап болды толық.
Тақ бармақ усындым,
Д әрҳал ақ түсиндин.
Кайтып қос бармақ
Бизге турдьщ қадап,
Менин сол бармағым
Белгиси алланын
Дедим, барма қудай,
Ядьщда ма, ондай?
Сен еки бармақты
Гөзледин салмақлы
Кудайдын барлығын,
Билемен бирлигин,
Ол менин ядымда
Д един шықпас естен,
Қудай былай турсын
Ал, пайғамбарын да.
Сыр болды деп аян
Ийшан етти баян.
Бес бармақ туттым,
Оны бирден уқгын,
Қалайсан намазға
Оны окыйсыз ба,
Д еп сорағаным сол,
Саған қарағаным сол,
Ҳүрреқиз ушты,
Түйдиқиз мушты,
Мушықды көтерип,
Ишарат берип
Маған қарап қойдын,
Ж уўабына тойдым.
Айттық сен: теп-тегис,
Намазда жоқ кемис,
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Бирге алып жүрмен
Ядка салып жүрмен.
Бир ай оразасын
Намаздын қазасьш
Алдынан госып.
Барлығын бир косып,
Беккем түйип алдым,
Дегенине нандым.
Өмирбек зейннли —
Деп ийшан кеўилли
Әсте мыйық таргты,
Өмирбек қатты
Бүлк-бүлк, селк-селк күлип
Шақалақ атты.
Күлкиси басылып,
Сөйлеўге асығып,
Д еди, ийшанға ол:
Кеширин тақ:ырым,
Бул менин ҳак сырым.
Араларымызда
Болыпты қашырым.
Түсинбей анык биз
Алжасып калыпбыз.
Маған сиз қараткан,
Жалғыз бармақтан,
Мен былай анлаппан,
Басқаша бир уғым:
Аларған көзиниз
Ж ек көргени шығар.
Бозарған жүзиниз
Тәп бергени шығар.
Силтеген бармағы
Урғаны шығар,
Д еп түсиндмм де
Ж үдә исиндимде
Кос бармақгы силтеп,
Таныйсан ба, бил деп,
Ҳәр көзге бир бармақ
Барсын деп ойладым.
Сен алсан бир көзди
Еки көзин бирден
Қалсын деп ойладым.
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Көрип бес бармақты,
Еследим қармақты,
Тырнайды деп едим.
Жараланып бетим,
Тилкимленип етим,
Тырналмаған жерим,
Калмайды деп едим.
Егер олай болса
Турайын деп едим,
Қай жерин дүс келсе
Урайын деп едим.
Ашыў кернецкиреп
Кызайын деп едим.
Басьщды муш пенен
Бузайын деп едим.

Бул сөз тамам болды.
Изи жаман болды.
Сөзлер тоқтатылып
Силтидей тынды,
Гүррин, күлкилердин
Бели шорта сынды.
Ийшан қапаланды,
Иштен күйди-жанды,
Бир гәп айталмады,
Тарқап кайталмады,
Өмирбекке қарап
Айталмай сөз бенен
Кейиди көз бенен
Әллен ўақ өткенде
Ийшан тоқтан деди,
Буны айтпан деди,
Ҳешкимде билмесин,
Бизлерге күлмесин.

Өмирбектин. ийшан менен
екинши ушырасыўы
Келмегенсон истин сәти,
Қайтты ийшанныц пәти,
Өмирбек еске түскенде
Шыдамады ҳеш дәти.
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Сол күнлердиц биринде,
Суўпылардын бирине,
Алып кел деп тапсырды
Шакырып атыр „пирими де
Сөйтип маған келтириц,
Келмесе тәмбисин бериц
Тийгизе берсе тилин
Таяктан исин питиоиц.
Ж уўабын өзим беремен,
Алып келиц көремен,
Күлки болып мен оған
Д еди, қалай жүремен.
Өмирбек қарсыласпады,
Көп сөйлеп ашшыласпады,
Ийшан менен гүррицлести
Ерегисип таласпады.
Ж үрсе де бурын күйинип,
Отыр бүгин сүйинип,
Сөзлерин айтты қашаннан
Киятқан нште түйинип.
Әғайинбиз әлбетте,
Бил деди, Өмирбекке,
Оныц сөзин мақуллап,
А ўа,—деди Өмирбекте.
Келип қалдын биразга,
Елиў деген азба,
Айтпасақ бизге болмайды,
Жыгыл енди намазға.
Айыбы жоқ. суўпы бол,
Жасы үлкенге хызмет қыл
Айтып турыў ҳәркимге
Уламаға парыз бул.
Д еди ийшан мүлайым,
Өмирбек айтты болайын
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Ийшан сонда қуўанып
Болғайсан деди илайым.
Өмирбек айтты билмесем,
Билмейсен күнде келмесен.
Деди, —ийшан:—пайдасыз
Садакалар бермесен.
Өмирбек жоқ деди малым,
Ол айтты; келгенше ҳальщ—
Барынды берсен болғаны
Жоқты тап деген залым
Тек малма, пул да болады,
Тартылған унда болады,
Келип жүрсен, барып турсақ
Сыйласық сонда болады.
Қаўын-ғарбыздьщ пискени,
Мийўенин писип түскени,
Суўпылық солай басланар,
Өмирбек билдин бе, мине.
Ийшан келди деп пайыты,
Қол жайып алғыс айтты,
Руқсат алды да Өмирбек
Сол жерден үйине қайтты.
Бар еди бир атыз қаўын,
Аўқат та сол ҳәм саўын
Торға караған, күтпекте
Болғайда деп, бири мын.
Атызды аралап жүрип,
Алды екеўин көрип,
Алғыс алмақшы болды,
Апарып ийшанға берип.
Салды бир қапты таўып,
Бөктерди де кетти шаўып,
Жетип келди ҳә демей-ақ
Гә дүзелип, гә аўып.
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Сиз ушын атызға барып,
Киятырман арнап алып,
Алдын салған түйнек еди
Етициз деди жацалык.
Еки қаўын шықты каптан,
Бири қақ айырылып атқан,
Кемирилипти биреўи
Тислердиц орны бар батқан.
Ийшан көрип қорқып кетти,
Не бәле деп шоршып кетти,
Қаўынлардыц аўҳалларын
Ал, Өмирбек баян етти:
Аралап жүрсем қарыкты,
Бир шошқа бүгин барыпты.
Мына үлкен каўынды
Ж емепти, бирақ жарыпты.
Мына қаўын жетилген,
Ж ери жоқ зая етилген,
Ҳәрекетлеп ийтимиз
Гүлшедей жери кетилген.
Жегилискен қаўынды
Ийт биледи деген бар,
Анық пискен қаўынды
Шошқа тилер деген бар.
Қаўынымыз писипти,
Ийт ҳәм шошқа түсипти
Мине тақсыр алыцыз
Буйырган сизге несипти.
Жарайық' татып көр деди,
Пәтияцды бер деди,
Ийшан айтты: үйден шық,
„Кет, орныцнан тур“, —деди.
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Өмирбектиц ийшан менен
үшинши ушырасыўы
Ийшан бир жақтан келисте
Өмирбек пенен көристи,
Қадимгидей сәлемлесип
Күле шырай беристи.
Иним жасын кишиғой,
Өкпе намәрттин иси ғой.
Уят болар халықтан
Д еди , ийшан: өкпени қой.
Мен өкпелеп нетейин,
Саған намаз үйретейин,
Көп адам бирге оқыйды,
Мешитке бар түстен кейин.
Тақалып тур кейнимде,
Қойып маған зейнинди,
Мен не қылсам, соны исле.
Өзинди соған бейимле.
Тынлады оны ақыл деп,
Айтқан сөзин мақул деп,
Мешитке келип ийшанға
Өмирбек турды жақын кеп.
Ғаррылар көп толы еди,
Ара-аралары жол еди,
Өмирбектин өмиринше,
Мешит көргени сол еди.
Өмирбекте қарап турып,
Турса турып ҳәм отырып,
Ермеклегендей ийшанды,
Мойын бурса мойын бурып.
Намазды даўам етти,
Әдеўир ақ ўақыт етти,
Бир отырып түргелерде
Ол тентиреклеп кегти.
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Аяғы өкшесине.
Қоллары бөксесине
Тийип, ийшанды қозғалтты
Еқтерилип едсесине.
Ийшанды ашыў услап,
Қолын қатты мушлап,
Өмирбектиц өнменине
Муш пенен жиберди таслап.
Өмирбек ҳеш қыйланбады,
Урды екен деп ойланбады
Намаздын бул бир жеринде
Бар шығар деп ойланады.
Барлық күшти жыйып турып,
Қолын қатты түйип турып,
Арттағыға урды келип,
Келистирип бир жудырық.
Болып кетти улы шаўқым
Кимлер күлип басты маўқын,
Өмирбектен болғанлығын
Сол ўақытта ақ билди ақун.
Ҳайран қалды еситкен,
Сол заматта-ақ мешиттен,
Бузғаны ушын намазды
'Өмирбек қуўылып кеткен.

Өмирбектиқ ийшан менен
төртинши ушырасыўы
Капелимде мурттай ушып,
Ийшаннық деми қысып,
Аўырыў бирден услапты,
Көзи аларып, ети ысып.
Жатысы узайып кетти,
Түсирим азайып кетти,
Суўпылардын биразы,
Келгенди қойып кетги.
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Кейин азмаз сергекленди,
Билди кеткенди, келгенди,
Көремен деп биримлеп,
Суўпысын шакыртгы енди.
Бул ис терис болмады,
Соц болса да кеш болмады,
Келгенлердин коллары
Шақырған соц бос болмады.
Тек Өмирбёктен баска,
Барған ғарры да, жаста,
Онын кеўлин сорамаған
Бир жан қалмаған ҳасла.
Ҳәзиретте аўыр аўҳал,
Кеўил сора, хабар ал,
Д еди, биреў: ҳәмме барды,
Сен де көр, ырзаласып қал.
Өмирбек ертледи атты,
Сөйтги д е палызға тартты,
Бос бармайын деп атқа,
Төрт ғарбызды тецлеп артты.
Кирип келип есиктен
Есаплап өзин кешиккен,
Калайсыз, тәўирсиз бе?—
Бул —д еди —мен Өмирбекпен.
—Дегендей болды, бир ҳалмыз,
Өмирбек айтты бармыз,
Сизди' көрмеге келдим,
Әкелдим деди ғарбыз.
Сыбырланып ийшан айтты,
Бул сапар жығылдым қатты,
Жатысым жүда көп болды,
Наўқасым жаныма батты.
Қасына жақынлап барып,
Өмирбек те кеўилин алып,
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Ҳәзиретке қыйланған болды,
Ўақ, ўақ деп турды налып;
Көрип турман қыйланғансыз,
Ж үзиниз бөздей қансыз.
Ийне салған ийттей болып
Тақсыр ж үдә азғансыз.
Ийшан мойнын буралмады,
Ҳоп, деп еди туралмады.
Сөзи өтип Өмирбектин,
Ж ек көрсе д е уралмады.
Жатын тақсыр шүкир етип,
Ж үрерсиз де турып кетип,
Ет дегенин болар қонақ
Жазылған сон кетер питип.
Ўайымньщ пайдасы жоқ,
Азғынман деп ойламан көп,
Еле тулыптай толысып,
Семирерсиз шошқадай боп.
Сизден хабар биле алмадым,
Бурынырақ келеалмадым,
Өзинизде билесиз ғой
Хожалықтьщ ғалма-ғалын.
Айланыстым мен егинге,
Бар азырақ пәлегимде,
Күни-түни қараўыллап
Ж үрмиз сонын ҳәлегинде.
Жатырмыз қоста ийшаным,
Жүрмеймиз боска ийшаным,
Сирә бизди тындырмайды.
Ийт пенен шошқа ийшаным.
Калар гейде жақынласып,
Аўыз салып алқымласып,
Ж үдә жақын аралары
Екеўмиздей, азырақ ашық.
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Шошқа қашар сиздей болып,
Ийт қуўады биздей болып,
Гейде сиз ийт, мен шошқаман,
Көремиз көз үзбей турып.
Ийшан бийжағдай қысталып,
Ессиз, түссиз қалды талып,
Бетине суў бүркип қалды,
Барлық суўпылар жыйналып.

Өмирбектин ийшан менен
бесинши ушырасыўы
Бир ақшам Өмирбекте,
Аўырған исинип өкпе,
Еки ийнинен дем алып,
Шықпаған жаны бар тек те.
Биреўлер қаўетер дейди,
Күн-күннен бетер дейди,
Бул түринен Өмирбек
Арамыздан өтер дейди.

.

Хабар ийшанға да жеткен,
Ийшан жазылып кеткен,
Аўырған екендеди, ол
Әй, тентек —әй, әттен-әгтен.
Ҳал сораўдын саўабы бар,
Ағайиншилик тағы бар,
Д еп ийшан Өмирбекти
Көриўге болды қуштар.
—Өмирбек, Өмирбек жан,
Наўқасланыпсан, қалайсан
Д еген де ийшан, Өмирбек
Карап турды болып ан-тан.
Бетине үнилип және,
Мени таныйсан ба, қане,
Өмирбек айтты, әлбетте,
Д еди, ийшан: жақсы ҳә, ә.
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— Неге сорадын жаным,
Болса айт қандай қыялын,
Қорықпа, —деди, Өмирбек,—
Таныйман, сенсен ҳаялым.
Өмирбек тиккенде көзин.
Ийшан жоғалтты өзин,
Калай кеткенин билмеди,
Таўып алып келген изин.

Өмирбектин ийшан менен
ен кейинги ушырасыўы
Ўақытлар өтпей турмады,
Күнлер, айлар зымырады,
Ийшан менен Өмирбек
Бири-бирине бармады.
Ҳәр жыл жас қосып жасқа,
Ақ енди сақалға, шашқа,
Өмирбектин қурдаслары
Дейди ийшаннан қашпа.
Өзи менен қатар,
Қырық елиў ғарры бар,
Жақыннан бери келип жүр
Айтатуғыны ийшанға бар.
Дурыс айтады ғаррылар,
Д еп ҳаялы етти зар,
Сен олардан кембисен,
Өмеке ойлан, барсан бар.
Бул сөзлер ойландырды,
Өмирбекти айландырды,
Барсам барайын дегизип,
Ақыры мойынға алдырды.
Кирип келди де ҳәзиретке,
Кол қаўсырып көкирекке
Көрисип барып отырды,
Кейин бәсип шетирекке.
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Ийшан оған қарағанда,
Хал-аўҳалын сорағанда,
Ләббей, деди ушып турып,
Айтса атын анда-санда.
Деп ойлады сонда ийшан:
Өмирбек қандай айылған
Д егендей болып турыпты:
—Айтқанықа қайылман.
—Райьщнан қайтқанын,
Сансыз саўап тапқанын,
Тықла—деди Өмирбекке,
Нәсият менин айтқаным.
Кеўлимди менин жықпасан,
Айтқанымнан шықпасан,
Суўпым деймен сонда мен
Үйиме тез-тез қатнасан.
Суўпы болып „пирим“ десен
Екеў болса бирин берсен,
Якшылардын қатарына
Ақыретге илинерсен.
Ол дүньяға барғанын да,
Сеннен саўал алғанында,
Хабардар болып жүрермен,
Көз салып сенин ҳалыца.
Саған гүўалық берермен,
Мақтаўыцды жеткерермен,
Асылсан болды пешиме,
яҚыл көпирден“ өткерермен.
Эй, садаған кетейик деп,
Хызметинди етейик де.п,
Суўпылар жүр жарылқайгөр
Кеўилицизге жетейик деп.
Өмирбек дым болды алық,
Ийшанға унады анық,
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Үйине де қайтпай базда
Қонып жүрди сонда қалып.
Иске ҳарып-талмас болды,
Зейни өткир алмас болды.
Садақаға барса ийшан
Өмирбек те қалмас болды.
Ж әне болды бир шақырық,
Қайтыў ушын соған барып,
Ийшан дәрҳал жолға шықты
Өмирбекти бирге алып.
Ж олда үлкен жап бар еди.
Терен деген гәп бар еди,
Жалғыз ағаш басқалдағы
Ж үдә енсиз тап-тар еди.
Көпири бар, алыс еди,
Жолы узақ шалыс еди.
Барар аўыл арғы ж үзде
Басқалдақтын тусы еди.
Дуўры тустан кадем басты,
Баскалдақтан өтиў қасты,
Жапқа келди, суўы тасқын,
Көпшип атқан аяқ асты.
Қане деди, ийшан: басла,
Қадемди асықпай тасла,
Сиз барда деди Өмирбек,Баслаўға ҳақым жоқ ҳасла.
Басланыз мен ерейин,
С үй еў болып жүрейин,
Алдынызға түскеним жоқ
Усы ўақытқа дейин.
Таяғын услап қолға,
Адымлап әсте алға,
Ийшан менен Өмирбек
Жылыслады тек зорға.
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Басқалдақ қалтырап турды,
Ийшан албырап турды,
Өмирбек болса ийшаннын
Шапанынан услап турды.
Жарыға келди аў дегенде,
Өтермиз енди аў дегенде
Салмагын салып Өмирбек
Селкилдетип жиберди.
Тайып кетип табаны,
Диқ аспанға қарады,
Тиртеклесип екеўи
Тас төбеден қулады.
Өмирбек тартып шапанды,
Мантықтырды ийшанды,
С уў жутып және шаршады,
Зорға ғана қалды жаны.
Қалып қойды шақырық,
Ғарганды ийшан бақырып,
Өмирбек айтты ийшанға,
Қарсы алдында тик турып:
Тақсыр сизден бездим деди,
Ҳалықызды сездим деди,
Алдап-суўлап бир неше күн,
Есигиқде ездиқ деди.
Кәраматы бар болар деп,
Қысылғанда яр болар деп,
Исенип ем суўпыларға
Хабарлы шығар олар деп.
Айтасыз гейде шақырып,
Свйлейсиз бәрҳа лапурып,
Бәринде де сизге жақсы,
Басқага турар қапылып.
Жалған свйлеп сайып жүрсиз,
Ийьнан мен деп'жайып жүрсиз
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Қыл көпирде қалай болар,
Басқалдақтан тайып жүрсиз.
*

*

Өмирбек пенен сол ийшан,
Усылай тарқасқан қашшан,
Өмирбекте қалмаған
Суўпылықтан ҳеш нышан.
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