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МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ БАЛАЛАР
. УШЫН
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Т Ә Й -ГӘ Й БАЛА, ТӘЙ БАЛА
Берман қара ҳәй бала,
Тәй-тәй бала, тәй бала,
Ҳәзирше сен асыкпа,
Бас' аяқты жай ғана. .
Тәй-тәй бала, тәй бала,
Берман кара ҳәй бала,
Тәй-тәй болып жүре алман,
Жығылады гей бала.
Берман қара ҳәй бала,
Тәй-тәй бала, гәй бала,
Тәй-тәй болып келеди,
Бизиц бала, ай бала.
Бир, еки, үш бала,
Жыйна тезирек күш бала,
Албырамай, асыкпай,
Нық басып жолға түс бала.
Тәй-тәй бала, тәй бала,
Кара берман, ҳәй бала,
Жүреғойсеш, пай, бала,
Бас қәдемди жай ғана,
Корқама екен ай бала.
Кел-кел бала, кел бала
Колыцды маған бер бала.
Жүриўге өзин қорқасац,
Изиме әсте ер бала!
Ҳ Ә Й И Ў А Й Т СА А Н А Л А Р,
Л ЭЗЗЕТЛЕНЕР БАЛАЛАР
1
Кызым-қызым, кырмызы,
Жайнап турар нур жүзи,
Көп кызлардыц ишинде,
Сулыўлықтан бир өзи.
Кызым-қызым қыз ғана,
Уйқылв қызым аз ғана,

Мениц кызым қандай қыз,
Аспандағы айдай қыз,
Апасынан сораса,
Шийриц-шекер палдай қыз,
Кызым-қызым қыз ғаыа,
Уйқыла қызым аз ғана.

4
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Кызым-кызым кундызым,
Аспандағы жулдызым.
Деп койыпты апасы,
Түнлерде менин күндизим,
Кызым-қызым кыз ғана,
Уйкыла кызым аз ғана.
Кызым шашын тарайды,
Айналарға карайды,
Кыз барма екен дүньяда
Кызымдай мениц шырайлы.
Кызым-кызым кыз ғана,
Уйқыла кызым аз ғана
Акылға толы баслары,
Кызымныц алтын шашлары,
Арыў болып жетисер,
Кыя-қыя каслары,
Үлкейе койса жаслары,
Кызым-кызым кыз ғана,
Уйқыла кызым аз ғана.
2
Балам, балам пал екен,
Жүзиндеги кал екен,
Апасына жан екен,
Ҳәйиў-ҳәйиў жаным балам,
Уйкылап калар мениц балам.
Ак мамықтай жүзлерицнен
Карамықтай көзлерицнен. .
Кип-кишкене излерицнен
Мен айланай жаным балам,
Ҳәйиў-ҳәйиў мениц балам.
Көркем қәдди-кәўметимсец,
Тилде шийрин сәўбетимсец.
Басымдағы дәўлетимсец,
Ҳәйиў-ҳәйиў жаным балам,
Уйкыла-уйкыла мениц балам.
Ай^мүйизли кошқарымсац,
Бийик-бийик аспанымсац,
Ай-жулдызлы аспанымсан,
Ҳәйиў-ҳәйиў жаным балам,
Уйқыла-уйқыла мениц балам.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Зер кекилин жарасады,
Оған ҳәмме карасады,
Сулыў кызлар таласады,
Ҳәйиў-ҳәйиў жаным балам,
Уйқыла-уйкыла мениц балам.
Жаз алдында нәўбәҳәрим,
Үй алдында сәрўи талым,
Тәнимдеги шийрин жаным,
Уйкыла-уйкыла менин балам,
Ҳәйиў-ҳәйиў жаным балам.

•

Кайтпайтуғын нәзеримсен,
Бақшамдағы гүлзарымсан.
Үйимдеги базарымсан,
Ҳәйиў-ҳәйиў жаным балам,
Уйқылап калар менин балам.
Өмиримнин жарасығы,
__
Көзгенемнип қарашығы,
Болар маған карасығын,
Ҳәйиў-ҳәйиў жаным балам,
Уйқыла-уйқыла менин балам.
КЕМПИР,

ҒАРРЫ ҲӘМ АҚЛЫҚЛАР*

Кемпир-ғарры кеўли хош,
Алпыс-жетпис жасында,
Жүрегинде тасқын йош,
Ақлықлары қасында.
Ойынларды көреди,
Балалары қызықкан.
Араласып жүреди,
Шетте қалмай қызыкган.
Айдаған боп машина,
Лклығы: „дө-ө-өт, дө-ө-өт“ дейди..
—Жүрежақпан алдыға,
Ата, былай кет,—дейди.
Бир баласы гүр-гүрлеп.
—Тракторман мен!—дейди.
—Кемпир апам келсин, деп,
Карап турман мен,—дейди.
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1Көктен ушса самолёт,
'Кол былғар бири бақырып:
—Ата, үйдин қасына
Түси р,—дейди,—шақырып!
>Бир аклығы томпанлап.
—Поездды таяр еттик,—д ер .. .
—Кәлеўшилер, келицлер,—
Москваға кеттик!—дер.
Ақлықлар аГыса жан бар ма,
Шәрин бәржай етеди.
Косылып гейде оларға,
Бирге ойнап кетеди.
■ Кемпир-ғарры ақлыкты,
— Шийринлерден шийрин дер,
„Сонын ушын удайы
Арта берер мийрим“, —дер.
ГҮБЕЛЕК
Канатыцды жайылған,
Жайнап турған гул деппен,
Гүлл.ериме кайылман,
Ашылыпты-аў бул деппен.
Колды созсам гулиме,
Канат қағып ушты ол,
Бириншн рет көриўим,
!Гүл болып турған кусты ол.
Гүл дегеним губелек,
Болып шыкты изинде,
Касына барсам ушады,
Ҳайран калдым өзимде.
Жанына жакын келсем мен,
Кете алмайман гүбелек,
•Услайын деп куўсам мен,
Ж еге алмайман губелек.
•

Күндизипде масайрап,
-Гуллер менен боларсац,
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Биле алмадым мен ойлап,
Түнлерде қайда қонарсан.
Жазы менен усындай,
Ләззетте жанын гүбелек,
Калай болар қысында
Сенин ҳалын гүбелек.
ГӨЖЕКЛЕР
Фермамызда көп гөжек,
Тен жартысы көк гөжек,
Шым карасы төрт гөжек,
Буўрылы бар бес гөжек,
Коныры бар кос гөжек,
Сегиз гөжек сур гөжек,
Сары жағал бир гөжек,
Күтә сулыў бул гөжек.
Алтаўы бар ак гажек,
Таргылы бар так гөжек,
Биреўи дым сақ гөжек,
Өзин тез-тез окып көр,
Есаплап шығар, қосып көр,
Бунын бәри бизин гөжек.
Нешеў болды сизиц гөжек?
БИРИН-БИРИ КЫ ЙМ АЙДЫ
Жуўырып кетсе пышығым,
Куўып кетер күшигим.
Екеўиниц ойнаўы —
Мениц ушын қызық дым.
Ашыўға минип алысар,
Айқасып аўыз салысар,
Бири кашып, бири куўып,
Әдеўир жерге барысар.
Екеўи усылай ойнайды,
„Кой“ — десен де коймайды,
Тислейжақ болып турса да.
Бирин-бири кыймайды.
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А Т А М ЕККЕН БАЙТЕРЕК
Бойы бийик әл-аспан,
Атам еккен байтерек,
Аўылымызға' жараскан,
Сән-сымбаты бир бөлек.
Жазда койыў саяман,
Коныр самал еседи.
Саўлатына тояман,
Жәннет усы деседи.
Жыйналып жазда адамлар,
Түсленисип қайтады,
Рәҳәтленип ҳәм олар
Атама алғыс айтады.
‘
Бул теректи көрген киси,
Еслеп кетер атамды.
Халкы ушын еткен иси,
Бөлер данққа адамды.
Атамнын карар көзиндей,
Әлпешлеймен терегин,
Атамнын болып өзиндей,
Жасай берсин тилегим1

МЕН АТАМДАЙ БОЛАЖАКПАН
Жап бойында қатар гүжим,
Бир жағында өскен жузим,
Еккен буны атам бизин,
Мен атамдай болажақпан.
Саясынан ләззет тапкан,
Мийўесиниц дәмин татқан,
Атама көп алғыс айткан,
■ Мен де алғыс алажақпан.
Шебер дийхан болған агам,
Жер қәдирин билген катан,
Мийнет етсец сүйер Ўатан,
Мен де дийхан болажақпан.
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Иси менен данк калдырған
Ҳәўли-ҳәрем бағ калдырған,
Көргенлерди тац қалдырған,
Мен атамдай болажақпан.

ГҮЛШИ қыз
Гүлараны дослары,
Айтысады: — Гүлши қыз.
Гүллер болса жадырап,
Деп турғандай, келши қыз.
Есигиниц алдына.
Гүл егеди Гүлара
Азық берип гүллерге,
Суў себеди Гүлара.
Гүллер менен бирдей болып,
Ойнап жүрер Гүлара,
Гүл ишинде гүлдей болып,
Жайнап жүрер Гүлара.
Айтар гүллер: — „Гү.лши қыз,
Арамызда жүрши қыз,
Өзимизге усайсац,
Тез-тез бизге келши қыз!“ ...
Ж ЭРДЕМ БЕРИН, К Э РИ М ГЕ
Бүгин де ерте Кәрим,
Баслады кешеги кәрин,
Билип алмақшы бәрин,
Неше шөжесиниц барын.
Беккем тутылған қолға,
Жүўери толы кырма,
Кысымлап шашгы такырға,
Шөжелерин жәмлеп зорға.
Әўел тегис қарап өтти,
Сон шетинен санап кетги,
Жартысына жана жсатти.
Шөжелери тарап кетти.
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Арадан өтсе де ҳәпте,
Келтире алмай исти сәтке,
Санай алмай шөжелерин,
Калып жүр ол, куры пәнтке^
Балалар берман келициз,
Шетте қалмай бириниз,
Шөжесин санап бериниз,
Куўансын Кәрим инициз.
НАН
{Кишкенелер ушын қосық)

Мол болсын нанымыз,
Нан менен жанымыз,
Болмаса нанымыз,
Кыйын ғой ҳалымыз.
Аналар ойлайды,
Аталар ойлайды,
Биз ушын, нан ушын,
Мийнетин сыйлайды.
Саў болсын атамыз,
Саў болсын анамыз,
Нан ушын тер төккен,.
Меҳрибанғанамыз.

,

Наняардын усағын,
Дәнлердиц масағын,
Түсирмеймиз дым-дым,
Бул сөзимиз шын-шын.
ЯД ЬЩ Д А ТУТ ЖАН БАЛАДЬ
Ядында тут жан балам,
Дүньяда уллы „нан“ балам,
„Наннан уллы бар“ десе,
Бул гәп шийки-қам балам.
Нан бар екен өмир бар.
Нан болмаса өмир тар,
Айтып кеткен бабалар,
Тислем нанға болып зар:-
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—„Алтын, гүмис—тас деген,
Арпа бийдай—ас деген“ ,
Нан кәдирине жетпеген,
Барып турған пәс деген.
Мәнисине каранлар,
Билмесецлер соранлар,
Нан халыктыч байлығы,
Дөретер мәрт адамлар,
Жумсап олар бар күшин,
Биз жейтуғын нан ушын,
Нан мийнеттиц жемиси,
Ол мазалы сол ушын.
Кәстерлесек биз нанды,
Алғыс айтып мын санлы,
Ҳүрметлеген боламыз,
Нан авторы—инсанды.
БӘҲӘР К Е Л С Е ...
Ашылып қуяш жамалы,
Алтын нуры таралар.
Сәўирдиц есип самалы,
Аўылма-аўыл аралар.
Суўлар ағар салмадан,
Көк липас кийер жер бети,
Тәбиятка енип жан,
Өзгереди келбети.
Кызыл-жасыл гүл болып,
Әтирапымыз жайнайды.
Өз алдына түр болып,
Түрли куслар сайрайды.
Бәҳәрде барлык дмйханлар,
Исти қолға алады,
Гүздеги бийик қырманныц
Түп-тийкарын салады.
Жазық жасыл жайлаўлар,
1Болар сүттиқ булағы.
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Көбейер, ойнар жәниўарлар.
Бузаў, қозы, ылағы,
Жаслығымыз—бәҳәр бул
Ләззети мол өмирге,
Жасаймыз жайнап-жаснап сол
Бәҳәр менен биз бирге!
С А Ғ Ы Н А М Ы З К Ы С Т Ы ДА
Айтсак кыстыц кызығын,
Бир әжайып өзи дым,
Әйнеклерге сызады,
Шым-шытырық сызығын.
Тереклер турар малынып,
Муздан моншақ тағынып,
Алғандай болып көринер,
Ак орамал жамылып.
Аппзқ кардын үстинде,
Тамашаға батамыз,
Жумалатып топ етип,
Бир-биреўге атамыз.
Муз үстинде сырғанап,
Жарысады шаналар,
Озғанларды кутлықлап,
Кол шаппатлар балалар.
Қальщ кийим киймесен,
Тоцдырады етинди,
Кайт дегендей бала сен,
Шымшылайды бетинди.
Суўықларға үйренип,
Шынығады денемиз,
Суўық суўға жуўынып,
Кеўилленип жүремиз.
Жазда жайнгп жүрсек те,
Шомылып суўға ыссыда,
Оныц да орны бир бөлек,
Сағынамыз қысты да.
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Ф АБРИКАДА АПАМ БАР

Фабрикада апам бар,
Шеберлердиц шебери,
— Колы гүл!—дер адамлар,..
Кийим тигиў өнери.
Кийсе егер қайсы қыз,
Апам тиккен көйлекти,
Сорамай-ақ танырсыз,
Жарасықлы көрикли.
Костюм тиксе балаға,
Унамаған бири жок.
Көргенлердиқ бәри де.
Дейди буныц мини жоқ.
Жолдаслары мақтайды,
Апац сениц шаккан деп,—
Көрсец ҳүрмет тахтаны,
Ис өними артқан көп.
Фабрикада апам бар,
Келин, буйыртпа беринлер!
— Колы гүл!—дер адамлар,.
Шеберлигин көриқлер!
МЫН. Ж А СА СЫ Н
Атам менен кемпир апам,
Турар олар аўылда.
Бизлер барып жазда мудам,
Тойып жүрмиз қаўынға.
Аклықларым келсин деп,
Жаксыларын жыйнап кояр.
Шийринин солар жесин деп,
Тамағынан қыйып қояр.
Куўанысып күтип алар.
Ишсек тайын сүт ҳәм катык,
Гезек-гезек сүйер олар,
Бетимизден шорпылдатып.
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'Бизлер ушын жанын үзер,
Кец ашылып қушағы,
Айтып небир алтын сөзлер,
Көзлеринен нур шашады.
Ҳәр сапары ушырасканда,
Куўанышқа батамыз.
Мыд жасасын деймиз сонда,
Кемпир апам ҳәм атамыз.
УЛ-ҚЫ ЗЛАРЫ М КӨП ЕМ ЕС,
(Степан. Олейникти оқып)
Еситемен ҳәр жерде
Бзлалары көп дегенди.
Көп бе екен деп балларым,
Санайман үйге келгенде.
Көп дегени сондағы,
Бир топ ғана бала ғой.
Меницше онша көп емес,
Жабылған бизге жала ғой.
Ул-қызларым жоқ емес,
Бар, бирак ондай көп ёмес.
Минекей санап корейин,
Агларын айтып берейин.
Минаўар менен Шынаўар,
Шамси-Камар, Санаўар
Рашид пенен Сара бар,
Саламат пенен Мурат бар,
Сабира менен Куўат бар,
,
Мийрас пенен Саўлат бар.
Бәри де бүгин ер жетип,
Курды жана имарат,
Перзенти келсе камалға,
Ата-анаға бир мурад.
Биз қуўанып ата-ана,
Кутлы болсын айтамыз
Ҳәр кайсысында бир конақ,
Еки ҳәптеде кайтамыз.
Ул-қызымыз жоқ емес,
Бар, бирақ ондай көп емес,
-Мейли, айтсын адамлар.
'Санаўлы ғана балам бар.
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АТАМ БАР

Балалар менен татыў дос,
Пенсияда, истен бос
Күлип турар, кеўли хош ,
Кәдирданым атам бар.
Мудйм ақыл айтады,
Бакшадан алып кайтады.
Көрмесек, ҳәр күн жойтады,
Меҳрибаным атам бар.
'
Кызык айтқан ертеги,
Тынлағанды еритеди.
Ўакыт тез-тез өтеди,
Мениц сондай атам бар...
Жаксы нийет ойында,
Миндирип мени мойынға.
Жалыкпайды ойынға,
Жанажаным атам бар.
Мени сирә қыймайды,
Менсиз үйге сыймайды,
Бирге турмасам болмайды,
Жанажаным атам бар. >
ӘКЕМИЗ ҮЙДЕ Б О Л М А СА
Әкемиз үйде болмаса,
Кызык болмас ойынлар.
Бақырады апам да:
.
— Ойыцды енди койынлар1
Әкемиз үйде болмаса,
КөриН' р гүнгирт шамлар даМунайғандай сезилер,
Тым-тырыс болып тамлар да_
Әкемиз үйде болма а,
Ашылмас апам кабағы,
Жуўғарада писпейди,
Асқан кешки тамағы.
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Әкемиз бенен жемесек,
Аўқатлардьщ дәми жоқ.
Жолыққандай боламыз,
Ьир кеселге еми жоқ.
Әкемиздиц жолына,
Күнде айдай қараймыз.
Келмеди деп не ушын,
Апамыздан сораймыз.
Әкемиз үйде болмаса,
Кеўилсиз өткен ўақтымыз,
Үйимиздиц саўлаты,
Әкемиз екен бахтымыз.
КЕМПИР АПАМ
Кәўип-кәтерден саклайды,
Сыртымыздан бақлайды,
Тек бизлерди жаклайды,
Кемпир апан,
Кемпир апам.
Тәртипти бузсақ күйеди,
Урмайды, қабак үйеди,
Кейнинен және сүйеди.
Кемпир апам,
Кемпир апам.
Оттан, суўдан корғап жүрер,
Аўқат жец деп зорлап жүрер,.
Бәримизди тецдей көрер,
Кемпир апам,
Кемпир апам.
Кимлер қандай билип жүрерг
Ашыўланбас, күлип жүрер,
Урыспац деп ақыл берер,
Кемпир апам,
Кемпир апам.
Жаксылықты гөзлеп жүрер,
Ақлығым деп гизнеп жүрер.
Көринбесек излеп жүрер,
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Кемпир апам*
Кемпир апам.
Ата-анамньщ анасысан,
Адамлардыц данасысан,
Узақ жыллар аыад боп жасац^
Кемпир апам, Н -‘ .
Кемпир апам. V <- ■ ;
АПАМ Ж АҚСЫ

,

Күлимлеген көзлери бар*
Көзге ысык жүзлери бар,
Дәртке дәрман сөзлери бар,
Апам жақсы, апйм жақсы.
'
Аўкатларды сайлап берер, '
Катық, сүт ҳәм қаймақ бёрер,.
Шад болсын деп ойнап берёр,
Апам жақсы, апам жақсы.:
..
Гейде бизлер айтсақ қосық,
Отырады даўыс қосып,
Тап баладай ушып-ушып,
Куўанады, апам жақсы-.
Кетемиз гейде тыцламай,
Тәртипти бузып анламай,
Шаппат урар, бблар „ўай-ўай*:
Сондадағы апам жақсьг.
-Ч‘ ' •
■ Ойлағаны перзент ғамы,
Мудам гүзетте турғаны,
Майдай жағады урғаны . .! . ,
Апам жақсы, апам жақсы.л 1 ,
.
. ‘ 15 1 ’
Дизлерди деп ойланады ■ ■ ‘
.Бизлерди деп қыйланады.
Бизден мыц-мыц айланааы,
•
Апам жақсы, апам жақсьн
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К Ө П ОЙЛАНЫП ҚАЛАДЫ
Султан еле кишкене,
Ойламайды ҳештеце,
— Кайсы, —десен, —од қолыд?
Көрсетер анық —деп: „мине11
—Кэйсы, —десен, — шеп қолын,
Көп ойланып калады.
Сораўға жуўап бере алмай,
Дым қыйналып қалады.
—Ж оқ ғой сенид көп қолын?
Ойлан ба?1—деймиз Султанға,—
Белгили болса од қолыд,
Калған колыд шеп қол-дә!
БА СЛ А РЫ ТЕРИС К А РА СҚ А Н
Ботинка бар Муратта,
Өзине жүдә жараскан,
Кийип шықса, бирак та
Баслары терис қарасқан.
—Ботинкам менид жәп-жана,—
Деп кийди Муратжан,
Умытып кетип ол және
Шеп кийеди Муратжан.
Ш Ә М Ш ЕТ ДЕГЕН БАЛА БАР
Шәмшет деген бала бар,
Иренжир оған балалар,
Еки қыдыр бар десе,
Бирлигине саналар.
Алдырмайды Шәмшет шаш,
Кир болады соннан бас,
Жасар шаштын астында,
Самал тиймей мадлай, қас.
Уйпаланып турадьт, .
Көринбейди қулағы,
Шашын көрсе Шәмшеттид.
Кашар үркип ылағы.
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ЕНДИ МЕН Д Е АЙТАМ АН
Максет етип Рая,
^
Мектепке быйыл барыўды,
Таярлық көрип өзинше,
Салып атыр қарыўды.
Ерке болып жасында,
Айта алмайды , Р “ ды ол.
Билдиргиси келмейди,
•
Басқаға усы сырды ол.
„Ыйая“ , дейди атын да,
—ВС “ де? —десен — „ Ш “ дейди.
Бәри оныц ядында,
Усыннан уўайым жейди.
Капталында үйинин,
Кеше кеште тур еди,
Күшиги келип пР-рр“ деди,
Пышығы келип „Мырр“ деди.
Буны көрип Рая,
Шақалақлап күледи.
—Кыйын ҳәрип қара-я,
Булар қалай биледи?!
Ҳайран калып қыз бирден,
—Айтын, —деди'қайтадан?
Каламан ба, сизлерден
Енди мен де айгаман!
Х О Ш -Х О Ш БАҚ Ш АМ ,
Х О Ш БАҚШ АМ
Тәрбияшы ана болып,
Мен бахытлы бала болып,
Еркин өстим, еркеледим,
Кушағында тасып-толып,
Хош-хош бақшам. хош бакшам,
Умытпайман ҳеш қашан.
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Жүзим жарқын, жайнадым мен,
Мийрим канып ойнадым мен,
Тәлим берип тәрбияшым,
Тилим шығып сайрадым мен.
Хош-хош бақшам, хош бакшам,
Умытпайман ҳеш қашан.
Сеннен қанат қомлап алдым,
Мектебиме жоллама алдым,
Толып оқыў жасына мен,
Кушағыннан кетип қалдым.
Хош-хош бақшам, хош бакшам,
Умытпайман ҳеш қашан.
Хош-хош менин меҳрибаным,
Тәрбияшым-қәдирданым,
Хош-хош бақшам, хош бақшам,
Ўмытлайман ҳеш қашан.
Хош-хош бақшам, хош бақшам,
Умытпайман ҳеш қашан.
АЙТЫП КЕТТИ ҮМ ИТХАН
Балалардын сонша жыл,
Тәрбия алған бақшасы,
Есинрн оирә шықпас бул,
Ҳәтте онын пақсасы.
Жасы толған ҳәр бала,
Мектепке алар жоллама,
Карай берер артына,
Кеткиси келмей сонда да.
Кеше ғана хошласып,
Кетип еди Үмитхан,
Келди бүгин алжасып,
Хошласканын умытқан.
Сорады да кеширим,
Кайтып кетти Үмитхан.
Алжасып бунда келгенин,
Айтып кетти Үмитхан,
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ЖЫЛЛАР
I
Дүньяға келип адамзат,
Тәбият пенен сырласқан,.
Дөрегип небир кәрамат,
Тилге келген дер, аспан.
Жулдызға болып сәўбетлес,
Емген куяш нурларын,Уғып барған тынбай ҳеш,
Күннин, түнниц сырларын,
Таўып ўакыт дәрегин,
Секунд, минут ҳәм саат,
Пайдалансын деп керегин,
Белгилеп берген атма-ат.
Минут турар секундлардан,
Саат турар минутлардан.
Жети күн бирге жәмлессе,
Ҳәпте болып аталған.
Төрт ҳәптеден бир ай болса,
Он еки ай курар жылды.
Гөие жыл тамам болғансоц,
Жаца жылға берер жолды.
Ҳәр жыл төртке бөлинеди,
Үш-үш айдан тецдей болып,
Оған мәўсим делинеди,
Билемиз биз атын толык.
Дәслепки мәўсим кыс бодар,
Шымыр аяз, жерде кар,
Кар баба келер алыстан,
Капшығында саўға бар,
Екинши мәўсим бәҳәр бул,
Дийханлар жерин тегислер,
Салмада суўлар ағып тур.
Басланып кетер егислер.
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Үшинши мәўсим жаз болар,
Писпеген жемис аз болар,
Жасыл дөнип тәбият,
Жанға рәҳәт-ҳәз болар,
Төртинши мәўсим—гүзимиз.
Шашланар тасқын кырманлар,
Тояр карап көзимиз,
Орынланар әрманлар.
Ой жуўыртып тереннен,
Карап көрсек ойланып,
Жыллар изли-изинен,
Келе берер айланып,
Күнлердин шығып батканы,
Ҳәр күни танныц атқаны,
Тәбияттыц сырлы нызамы
Тоқтап қалмай бир жерде.
Избе-из жол тартқаны.
Талай-талай сыналып,
Макул болып табылған,
'Он еки жыл косылып,
Бир мүше деп алынған.
Мүше деген мысалы,
Өмирдиц бир бөлеги,
Бурыннан солай атаўлы,
Халық жақсы биледи.
'Он еки жасты мәселен,
Бир мүше деп алады.
Еки мүше косылса,
Жигирма бес болады.
II
Жыйналысып калайык,
•Депти мәжилис қурайық,
Длжаспаў ушын ҳәр жылдыц,
Атын қойып алайык.
Барлық жыллар усыманнан,
•Дизилисип өтсин дейди,
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Кәлеген ҳайўан-мақлуклар,
Келип бунда күтсин дейди.
Узактан жылды ким көрсе,
Бахты бәлент болады,
Койылып аты сол жылға
Жыл басы болып калады.
Көре алмаған узақтан, •
Бириншиден қалады,
Тийисли ҳәр ким орнын.
Нәўбег пенен алады.

-

Еситип буны ҳайўанлар,
Бир-бирине карасар,
Боламыз деп жыл басы,
Узакларға қарасар,
Айтты түйе мактанып,
Жақын келер алыслар,
Биринши көриўши анық,
Барма маған жарысар.
Каран мениц бойыма,
Жыл басы болыў ойын ба„
Мен турғанда алмасын,
Ҳешким оны ойына.
Ҳайўанлар еди баршылык,
Көрсетпеди карсылык,
Карсыласып түйеге
Етпеди ҳеш таршылык.
Мине сөйтип турғанда,
Келип капты жыллар да,
Биринши болып ким көрди,.
Шешилмеди булманда.
Нәзер салып каралды,
Ҳәммеден бир-бир соралды,
Ец биринши жылды көрген,
Тышқан болып саналды.
Ҳайўанлар оған күледи,
Исенимсиз түр береди,
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Бойы болса бяр ели,
Тышкан қалай көреди.
Тышқан айтты, дурыс, деди,
Неге керек урыс деди.
Бурын көрдим жылды мен,
Былай болды бул ис,—деди.
Түйениц бардым касына,
Өрмеледим аркасына,
Мени түйе сезген де жок.
Минип алдым басына.
Алыска жолға карадым,
Көрип жылларды санадым,
Биринши боп жыл көрип,
Орынланды мурадым.
Турды тышқан куўанып,
Онын сөзи енди анык,
Болды тышқан жылдыц басыг
Мойынлар ҳәмме тән алып,
Кепшиликтиц алдынан,
Дизилип_ жыллар жүреди.
Баскалары кейнинде,
Тышкан баслап береди.
Анықлап мине карацлар,
Тышканнан соц сыйыр бар.
Оннан кейин өтеди,
Жолбарыс пенен қоянлар.
Балык, жылан әсте жылжып,
Келер шаўьш жылқы киснеп,.
Кой мацырап, ушып мешин,
Кораз келер керип төсин,
Ийт асықпай келер еснеп.
Нәзер салсац кандай қызык,
Есерленген пейли бузық,
Ец изинде келер доцыз,
Азыўы менен жёр сызып,
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Бул он еки маклук,
Үлгерди жылға илинип,
Көп ҳайўанлар бос қалды,
Куры шаўып бүлинип,
Болса да сондай тулғалы,
Мийнети күйди, болмады,
Сөз етер ҳәмме түйенин
Жылға илинбей қалғанын.
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Ю Ш И МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ
БАЛАЛАР УШЫН

27
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Ы РҒА Л А Р ТА Л Л А РГ
Ы РҒАЛ АР
Бәҳәрде келер тырналар,
Суўларға толар арналар,
Таярлық көрип дийханлар,
Жер сүрип, атыз тырмалар.
Бүртиклер ерик. алмалар,
Мәўжирип ағар салмалар,
Салмалардыц бо йларында,
Ырғалар таллар, ырғалар.
Ашылып гүллер жайнасар,
Бүлбиллер қонар сайрасар.
Козылар куўып бир-бирин,
Секирип-секирип ойнасар.
Басланар барлық егислер,
Писер гейбир жемислер,
Аўыллардыц артар көрки,
Кызыктырар түрли ислер.
Жадырап кетер далалар,
Шапқылап жүрер балалар,
Аўылымыздыц саўлаты,
Калалар менен барабар.
СҮЙЕМ ИЗ С У Л Ы Ў
Ж АЗДЫ БИЗ
Сүйемиз сулыў жазды биз,
Узыннан узақ күнлерин,
Шыжғырған ыссы күндизи,
Коныр салқын түнлерин.
Басланады каникул,
Дагерьлер бизди күтеди.
Окыўшылар жазы бул,
Кызық болып етеди.
Барып канал, көллерге,
Шомыламыз, жүземиз,
Өсимликлер, гүллерден,
Гербарийлар дүземиз.

Аралап тоғай, таўларды,
Үйренемиз үлкени.
Нени көрсек биз бәрин,
Барамыз жазып ҳәр күни.
Әтирапымыз көк егис,
Көргенде көзиц тояды
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Писип турған көп жемис,
Жесец мийриқ қанады.
Сулыўлыкты жаздағы,
Хадал мийнет дөреткен.
. Соньщ ушын биз оны,
Сүйемиз шын жүректен.
Г Ү З ҚӘДИРИ БИР БАСҚА
Сарғыш дөнип дөгерек,
Еслетер алтын рёнин.
Дийханларға не керек,
Излер гүзден дәрегин,
Гүз қәдири бир баска,
Мектепке кәдем таслаймыз^
Устаз бенен класста,
Окыў жылын баслаймыз.
Кырман-кырман зүрәәт,.
Ҳадал мийнет, табысы.
Бәри жанға рәҳәт,
Халқымньщ ар-намысы.
Мәртликлердин айғағы,
Иске асқан әрманлар.
Мийнеттин палдай каймағы,.
Үйилген таўдай кырманлар.
Келген ҳәр бир гүзимиз,
Бизлер ушын бахыт бул.
Бәрҳама жайнар жүзимиз,
Шадлыкка толы ўакыт бул.
КЕРЕК ҒОЙ С А Ў ҒА ЕТПЕГИ№
Сулыў менин портфелим,
Кирлетпеймен ҳеш жерин.
Портфелимниц ишинде,
Таза тур китап—дәптерим.
Тәртиплеп ғана саламан,
Кайырмайман шетлерин.
Тамызбайман сыяны,
Пухта тутып бетлерин.
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'Китапларым түп-түўел,
Жыртып зая етпедим.
Себеби, бул китапты
Ендиги жылы үкеме,
Керек ғой саўға етпегим.
*

ЕСАПДАН БАЛА
Сәрсен бириншиде,
Жаксы биледи есапты.
Карасац дәптерин,
Есаптан гилец вбес“ апты.
Таяқшаны бир-бирлеп,
Иркилмей санап кетеди.
Бирден баслап алжаспай. Отызға шекем жетеди.
Санды._санға қосады,
Санды саннан ала биледи.
Көбейтиўден алжасады,
Бөлиўди шала биледи.
—Қанша оқыўшы бар,
Айтып бер билсен,
Ҳәм неше парта бар,
Сизин класста десец?
Әри-бери ойланар,
Айталмай көп кыйланар,
Ец изинде Сәрсеннин,
Мынадай жуўабы бар:
—Буны шеше алмайман,
Санды билмей калмайман,
Ал, партаны, баланы,
Бир-бирине косалмайман.
ЎАТАНЫ М
Кәстерледин гүлим деп,
Мүлтиксиз өс улым деп,
Кушағында күлимлеп,
Әлпешлендим Ўатаным.
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Кайт көкирек болмасын деп,.
Еркелесин, ойнасын деп,
Катарынан калмасын деп,
Кеўлиме жеттиц Ўатаным.
Не тилесем кеўилге сай,
Не квлесем түўел бәржай,
Керек десем Жулдыз я Ай,
Тайын еттин Ўаганым.
Перзентке жан аналығьщ.
Ақыл-кәмбил даналығьщ,
Бахыт кушкан^ балалығым,
Меҳрибансан Ўатаным.
Күткеницдей ер жетермен,,
Жанымды пидә етермен,
Аналық ҳақын өтермен,
Хызметицде Ўатаным.
МЕКТЕБИМ
Дыққат қойып нәзер салсам,
Дүньяда ец кәдирдансан,
Бас ийеди саған инсан,
Кушағы кец мектебимсец.
Жасларға жайлы уясан,
Кеўиллерге нур қуясан,
Таритйхыца мен қарасам,
Ҳәммеге тец мектебимсец.
Ацларман ҳәм маған мәлим,.
Ата-анам да алған тәлим,
Ада болмас билим кәним,
Жана-жаным мектебимсец.
Әжапам да, әжағам да,
Тецер сени шийрин жанға,
Бахыт берген ҳәр адамға,
Меҳрибаным мектебимсец.
Мениц ушын мисли айсац,
Көзге ысык, қутлы жайсац,
Жүрегимде бәрҳә барсац,
Сен әдиўли мектебимсец.
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МЕКТЕБИМДЕ У СТ А З Ы М КӨП
Көз алдыма келсе мектеп,
Мектебимде устазым көп.
Ылайык, оньщ бәрине,
Басымды ийсем ҳүрметлеп.
Бир-бирлеп ҳәрип үйреткен,
Ҳәриплеп сөзлер үйреткен, 4
Устазлар ядтан шыкпайды,
Ойымды кем-кем өрлеткен.
Жақсы бол деп жалынып,
Кемисим болса налынып,
Турғанлығым есимде
Нәзерице алынып.
Унайғойса бир исим,
Куўаныштан жайнар түсин,
Алғысларым шексиз бүгин,
Сиздей уллы устаз ушын.
Шәкирт ушын ашыр жаныц,
Ата-анамдай мийрибаным.
Көрдим сенде уллы устаз,
Уллылықтыц көп нышанын.
АҚЛЫ ҚЛАРЫ М Б А Р МЕНИЦ.
Ильяс пенен Ильҳамжан,
Диларам менен Минарам,
Кырмызы менен Нурнарам,
Аклықларым бар мениц.
Оқыўынан кеш қалмас,
Төмен баҳа ҳеш алмас,
Үсти басын кир қылмас,
Ақлықларым бар мениц.
Минезин ҳәмме унатқан,
Ҳәм акыллы, ҳәм шаққан,
Үкелерин жубатқан,
Ақлықларым бар мениц.
Ойын десе тындырған,
Чайнек-кесе сындырған,
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Ж оқ жерден шаўкым туўдырған,
Аклықларым бар мениц.
Мәдияр, Мансур, Миясар,
Үй-ишине қарасар,
Бир минутга тирессе,
Бир минутта жарасар,
Ақлықларым бар мениц.
Индира кызым жаныма,
Айдай болып келеди,
Бекзада қызым жаныма,
Тәй-тәй болып келеди,
Ақлықларым бар мениц.
Салаўатым алыстан,
Сәлем берип келеди,
Мэльс оннан қалыспай,
Изине ерип келеди,
Ақлыкларым бар мениц.
Дилбар менен Исламбек,
Кетпес меннен алыслап,
Лизахан келер жылыслап,
Ақлықларым бар мениц.
Мениц атам, мениц атам,
Деп мени бәри бөлисер,
Сабыр кылсац азырак,
Өзлери демде-ак келисер,
Ақлықларым бар мениц.
Бала тили пал деген,
Шийриннен де мазалы,
Айтқаны халықтыц сол екен,
Бала үйдиц базары,
Ақлықларым бар мениц.
М ӘС БОЛАДЫ АГ1АСЫ
Оқыўдан келип Айсара,
Дем алады азырак,
Оннан кейин сабағын,
Таярлаўға ҳәзир-ақ.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Ҳәлек етпей ҳешкимди,
Бакшаға кетер төтелеп,.
Алып кайтар үкесин,
Колынан ғана жетелеп.
Шыкпайды тротуардан,
Тәртибин саклап жүристин,
Мәс болады апасы,
Кызыныц көрип бул исин.
КӨРЕМИЗ ОНЬЩ Ж УЎМ А ҒЫ Н
Әне, қаран Нурымды,
Әдети қалмас бурынғы,
Айтылса да ҳәр күни,
Кыйыў-қыйыў мурыны.
Тексергенде тазалық,
Төмен қарар қызарып.
Ертенине көз салсан,
Көринбейди жаналык.
Дослары және ескертти,
Кирсиз болып келмекти,
Көремиз онын жуўмағын,
Нурым .якшы" деп кетти.
ӨКИНИПТИ ӘЖ АҒАМ
Әжағамнан хат алдым,
Аманлығын айтыпты,
Өзи барған оқыўға,
Кабылланбай қалыпты,
Кайтқанынын себебин,
Маған былай айтыпты:
—Ойлар едим жасымнан.
Ушқыш болып шықсам деп,.
Тезлиги озған жасылдан
Самолётге ушсам деп.
Сабағыма кеўил бөлдим,
Муғаллимди тынлап толык.
Тапсырманы билип келдим,
Класымда алык болып.
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Жласстан тыс көп оқыдым,
Китап десе еринбедим.
Бос болса да канша колым,
Ойынға көп берилмедим,
‘ Бунын бәри берди пайда,
Аттестат алдым билесеқ,
Окымасам билим қайда,
Әлбетте сен түсинёсеқ.
Барлық сабақ тендей екен,
Онын парқын билмегенмен,
Физкультура ансат ғой деп,
Гейде оған келмегенмен.
Имтихан болып усыннан,
Жуўырғанда изде қалдым.
Секирсем де мен қысынған,
Көп ишинде сөзге қалдым.
Тартылғанда турникке-,
Майысып қолы талды,
Әжағам сол себепли,
Оқыўға кире алмады.
Иним саған тилек сол,
Кәдирле барлық сабақты,
Спорттын шын досты бол,
Ж оқ онып керексиз ўақты.
УМ Ы ТШ АК
Ағасы’ турып азанда,
Дыққатлады Нызамға,
Алып кел деп бир затты,
Жиберди таныс адамға.
Балам тезирек жүр деди,
Бар да өзин көр деди,
Бары-жоғын билдирип,
Бир хабарын бер деди.
Болагөрме арқайын,
-Жольща дилгир болмайын,
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Сени күтип, жумыстан,
Мен кешигип қалмайын.
Айтқанды кылмай болама,
Нызам шыкты далаға,
Киятыр еди жол менен,
Ушырасты бир топ балаға.
Црри де Нызамнын досты,,
Кеселеп жолын тосты,
Ойнайык деп коймаған сои»
Оларға Нызам бас қосты.
Кем-кемнен кызды ойын,
Ойынға болмады тойым,
Ағасы болса Нызамға,
Көп карады созып мойнын.
Келмеди, күтти-күтти,
Билмеди ис калай питти,
Буннан артык көп турыўға,
Болмады, жумыска кетги.
Ойын да шегине жетти,
Балалар таркасып кетти,
Ал Нызамнын бир өзи,
Ой үстинде қалды тек те.
—Не ушын шығып едим үйден,
Жумысым не еди келген,
Кимге барып не аламан,
Бәрин умытыппан мен...
Ағама не деймен яўак-ўак“
Деп турғанда Нызам тап,
Дегендей болды тумлы-тустан;.
—Әй, умытшақ, умытшак!
ТОПКА ӨКПЕЛЕЎ
Ойын-ойын көп ойын,
Ен кызығы топ ойын,
Ойнайғойсан топ бенен,
Сирә бизге жок тойым.
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Секиремиз, шабамыз.
Умытып гейде тамақты,
Аз қалады ўақтымыз,
Таярлаўға сабакты,

.

Сол жерине капамыз,
Тобымыз бизге кой демес,
Шакырмаса ағамыз.
Үйге қайтыў ойда емес.
Домалап кетсе табамыз,
Өзинше кейин қайтпайды,
Бәрҳә бирге жүрсекте,
Пайдамызды айтпайды.
„Ә Л И П Б Е“ МЕНЕН ХО Ш Л А СЫ Ў
М у ғ а л л и м : — Дыққат етин балалар,
Уллы-уллы илимпаз,
Дапкы шықкан даналар,
Илимге қәдем койғанда,
Бирипши рет қолына,
яӘлипбе“ ни услаған,
яЭлипбе“ден баслаған,
Алтыннан артық „Әлипбе“ ,
Үйренилип алынды,
Келешек терец билимге,
Дә.лепки тийкар салындьц
Ҳәриплердиц барлығын,
Бес бармактай таныпсыз,
Кайсы сөзде кайсы ҳарип,.
Жазылады, қаныксыз,
Буныц ушын „Әлипбе*
Куўанышлы, кеўилли,
Сүйеди ол сизлердей,
Окыүшыны зейинли,
Ҳәзир мине келип тур,
Алдыцыздан өтпеге,
Сизлер менен хошласып„
Рухсат алып кечпеге,
Умытылмас қәдирдан
Сөз беремен яӘлипбе“ге.
„Ә л и п б е “ : — Ҳә балалар, балаләр,
Бәриц мағая карэцлар,
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“'■ Сизлер менен болдым дос,
Оныц ушын кеўлим хош.
'Үйренип барлык ҳәрипти,
Сулыў жазып келдиниз,
Көп сөзлерге түсинип,
Мәнислерин билдиаиз
Өзлериц менен досласып,
Бираз ўақыт өткердим,
'Кетежақпан хошласып,
Өз исимди питкердим.
Мен сизлердиц бәринли,
Шын дослар деп карайман.
Кетиўим керек, ал енди,
Бүгин рухсат сорайман.
Ю қ ы ў ш ы ла р: — Рахмет саған „Әлипбе“
Үйреттиц бизди ҳәоипке.
— Ҳәр бетицнен нур шаштыц,
Көзимизди сен аштыц.
—Сағасысац акылдын,
Жақсы иске шақырдыц.
—Ана—деген ҳасыл сөздиц,
Шын мәниси-н сеннен сез-дим.
—Ал, атаны кәдирлеўдин,
' -Жол-жобасын өзиц бердиц
Алтын ўғым—Ўатан деген,
Жүреклерге сицди сеннен.
Дослық деген өмир сәни,
Сен тәрийплеп бердиц оны.
—Тынышлык өмир тиреги,
Сүйеди инсан жүреги.
—Адамныц бахты мийнетте,
Мийнет бөлер ҳүрметке.
—Сүйсец егер елинди,
Болыў керек билимли.
-38
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—Хызмет етсец халқьща,
Дацқ қосылар дацқыца.
—Әй, әдиўли „Әлипбем“,
Барлығын өзиц үйреткен.
—Жақсы исиц көп жүдә,• Айтқан менен болмас ада<.
—Бизлердиц шын сөзимиз,
Кыймайды сени көзимиз.
Жаннан да артық көремиз,
Калай жуўап беремиз.
—Тилекти қабыл алсацыз,
Биз бенен бәрҳа қалсацыз?!
„Ә л и п б е “ : — Жоқ-жоқ ҳасла болмайды
Айта гөрмец ондайды,
Бул кетистен кетермен,
Талай қырдан өтермен,
Күтер жаца досларым,
Мен оларға жетермен,
.Исти даўам етермен.
О қ ы ў ш ы : — Әй, „Әлипбем“ қәдирдан,
Сораўымыз бар саған,
Сөзицди кабыл аламыз,
Сиз кетсениз егер де,
Биз ким менен қаламыз?
„ Ә л и п б е * : — Айталмадым бурынлаў»,
Сораўыцыз орынлы-аў,
’
Асыққан соц кетиўге,
Умыттым айтып өтиўге,
Өзи де әне киятыр,
Салтанатлы саўлатлы,
Мыцларға татыр бир батыр,
Аты „Оқыў китабы“
Балаларға дамхор мудамы.
Иши толған акыл ол,
Ҳәмме ушын мақул ол,
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Жүзлерицди жайнатар,
Тиллерицди сайратар,
Сизлер менен дос болар,
Кеўил бөлсе оған ким,
Ўақты бәрҳә хош болар,
Келип қалды минекей,
Балалар қәне, көринлер,
Ийилип сәлем берицлер.
Ҳ ә м м е: — Әссалам „Оқыў китабы“ ,
Келиц, бизге келициз.
Кәдирлеймиз мудамы,
Ҳүрмет етип сизди биз.
Келиц »Оқыў китабы",
Сизден өрнек аламыз,
Не айтсацыз орынлап,
Ҳакыйқат достыц боламыз.

'

„ О қ ы ў к и т а б ы“:—Бәрекелла, балалар,
Окыған билим ала алар,
Куўантар мени сөзициз,
Тәртип ҳәм окы'ў исинде,
Жарқын болсын жүзициз.
Ҳ ә м м е : — Келиц „Оқыў китабы“
Ҳүрметлеймиз мудам л, .
Жацалықты жаклаймыз.
Өзицди таза саклаймыз.
Келиц „Оқыў китабы“,
Ҳүрметлеймиз мудамы.
Дос болсацыз биз бенен,
Бахытлымыз сиз бенен,
Келиц „Оқыў китабы",
Ҳүрметлеймиз мудамы.

.
•

Окысақ шад боп йошамыз,
Билимге билим косамыз,
Келиц „Оқыў китабы",
Ҳүрметлеймиз мудамы.
„Ә л и п б е “: — Сизлерде болған ҳәр күнди,
Есимде узақ сақлайман.
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Ъөлекленип кетсем де,
Сыртыцыздан баклайман,
Кәнекей, хош болыц дослар,
Тилеймен сизге табыслар.
Ҳ ә м м е: — Хош болыц „Әлипбе“ миз
Ғайрат салып оқыймыз биз,
Билим алып ер жетемиз,
Азамат боп, күткендей сиз,
Хош , хош „Әлипбе“ миз.
ҚАР БАБА
Борап-борап жаўды қар
Ойы көрип қзлыцлар,
Жасаймыз кардан қар баба,
Орап-орап алыцлар.
Домалақлап келицлер,
Алып келип берицлер,—
Дейди, уста буйырып,—
Оннан кейин көрицлер.
Керек емес ҳештецен,
Иси жоқ ерте, кеш пенен,
Ҳәрбир үйдиц аЛд лнда.
Қызып атыр ис деген.
•
Кушағында қары бар,
Балалардыц бәри бар,
Жәмлескен соц барлығы,
Балалар болған таяр.
Бабалар көп ғаз-катар,
Көргенлер қызыққа батар,
Бири-бирине уқсамас, '
Күлкиден силец қатар.
Биреўи узын соп-сопақ
Дым созылып кегкен жақ,
Кап-кара көмирден каслар,
Колына услатқан таяқ.
Мынаўсы өрескил томпак,
Бети денеден жалнак,
41
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Көргеннин көзи тойеын деп^.
Басына кийгизген калпакБундай бабалар көп*
Бабаларсыз үйлер жок,
Биреўи сып-сыйдам ар лқ,
Биреўлериниц иш.и тоқ.
Ҳәр бирин соқты ҳәр бала,. ■
Ҳәр түрли болды кар баба,
Усамаған сыяқлы,
Бир балаға бир бала.
Көшемизде тур баба,
Бәрҳа қыста бар баба,
Бунын бәри бир баба,
Тийкарында қар баба.
ҚАРЛЫ ҒАШ Ҳ Ә М Ж Ы Л АШ

(Поэм а )
I
Аўылда турар атамыз.
Сәлем берип қайтамыз,
Калада бир гәп болса,
Атамызға айтамыз.
Аўылда кандай жаналық,
Соны анлап кайтамыз,
Атамнын кызык ертегин
Кунығып тынлап кайтамыз.
Жаз айынын иши еди,
Күн оғада ыссы еди,
Атам менен шай ишип,
Отырмыз, ўақыт түс еди.
Терис әйўанға салыпты,
Карлығашлар уясын,
Әдеўи<р болып калыпты,„
Палапанлар — баласы.
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'Палапанлар шүйкилдеп,
Пәске төмен қарайды,
-Аўзын ашар тез-гезден,
Бәлким аўқат сорайды?
Бири келсе, бири кетер,
Әйнек қапы ашық тур,
Карлығашлар балларына,
Бир нәрселер тасып жүр.
Кәпелимде қарлығашлар,
?Келип қалды жыйналып,
Шырылдасып ушты олар,
Үйдиц ишин айналып.
Не болды деп буларға,
Атам отыр ойланып,
Жоқарыға карады да,
Коя берди қыйналып.
„Ўак-ўақ“ , деди даўыслап,
Кетти уядан палапан,
Уяға қарап жылыслап,
Киягыр әне бир жылан.
Шыжа-пыжа карляғаш,
Көзлеринен тамар жас,
Перзенти ушын орнына,
Налымайды тиксе бас.
Жылан кем-кем алдына,
Мойнын созып киятыр,
Кан сорыў түсип ядына,
Арқасы қозып киятыр.
Палапанлар шүйкнлдеп
Шырылдасып қарлығаш,
Жыланға бәри бир пул тек,
Не деген жаўыз баўры тас.
Барғанда мойны жыланнын,
Уяға төмен ийилип,
Тым-тырыс болды сол ўақта,
Ҳәрекет бирден тыйылып.
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Жалын болып жыланнын,
Көзиниц алды жалт етти.
Жылан көзден айрылып,
Жерге барып жалп етти.
Атам айтты бизлерге сонда,
Жыланнын кулап түскенин.
Тап усындай ҳәдийсенин,
Неше сапар гезлескенин.
Карлығаштын достьГбар,
Мылтыкшы деп аталар.
Тәжирийбеден билемиз,
Бул гәп рас, бурыннан бар.
Мылтыкшыны карлығаш,
Уясында сақлап қояр
Тамағын да етпес аш,
Не керегин таклап кояр.
Мылтыкшы сөйтип өз достын
Кәўип-кәтерден саклайды,
Карлығаштық барыў-жоғы,
Балаларын баклайды.
•
Карлығаштын хызметин,
Мылтықшы солай ақлайды.
Шегирткеден мығымлаў,
Бир әжайып жәнлик ол.
Унамас оған жәнжел-даў,
Сондай бәле, пәмли ол.
Карасан сырттан, солдаттай,,
Карыў-жарақ асынған.
Душпанға корған, айбатлы,
Кийими онын жасылдан.
Секиреди, ушады,
Зыянсыз, пайда береди.
Өзи жүдә қырағы,
Көзи алыстан көреди.
Мудамы таяр турады
Нышанада куралы,
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Душпанлығын бнлге егер,
Дәрҳәл өзин урады.
Жылан жақын келген ўақта,
Жасырынып турған екен.
Сезип оныц жөнсиз исин,
Өзин көзге урған екен.
Мылтыкшы исти питирип,
Дослықты бәржай келтирип,
•Жецис тойын тойлады.
Айтып қосық, ойнады.
Карлығаштыц үйинде,
Келешекти ойлааы,
Жай парахат отырып.
Палапанлар ержетип,
Еркин ушты уядан,
Деп жүргенде сур жылан:
Биреўдиц жанын қыяман.
Максетине жетпей-ақ,
Өзи кетти дүньядан.
Кол созып жәрдем бергени».
Дослықтыц уллы иси бул.
Карлығаш жаўын жеигени,
Шын дослықтын күши бул..
Жасай берсии дослығымыз.
Дослық-ўақты хошлығымыз.

II
Карлығаш деген жаксы кус,.
Жақсылықты сүйеди,
Жаманлыққа болса дус,
Иши-баўыры күйеди.
Бул ҳаккында айтылған,
Әпсаналар- билемен.
Тынласацлар мен ҳәзир
Соны айтып беремен.
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—Айтын,—дедик биз сорап,
‘ Тум-тусына бир карап,
Бизлерге нәзер таслады,
Атам сөзин баслады:
—Ерте, ерте, ерте ўакта,
Оғада бир алыс жақта,
Ҳайўанларға патша солып,
Жылан минипти тахтқа.
Сонда сона ўәзир боптьг,
*Не хызмет бар, ҳәзир бопты,
Патшанын кеўлин хөш етип,
Табар екен ҳәтте жокты.
Бир күни патша ўәзирин,
Шақырыпты жасырын.
Бурын ҳешкимге айтпаған,
Сонаға айтыпты сырын:
—Достым сона, түсин сөзге,
Қан сорыў бул әает бизге,
Билмесин ҳеш еситпесин,
Бул сырымды сеннен өзге.
Шетинен кыйып жанларды
Түнаға батып жүрмейин.
Дәми жоқ бир қанларды,
Куры татып жүрмейин.
Сал усыған сер деди,
Аралап өзин көр деди,
Кимнин қаны мазалы,
Тез хабарын бер деди.
Буйырған сон пагша хызметти,
Шад боп толып-тасты сона,
Кеўлине бир жетейин деп,
Көп қырлардаи асты сона.
Аўылма-аўыл аралап,
Тоғайма-тоғай гезеди.
Татып көрип ҳәм жалап,
Канлардын дәмин сезеди.
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Адамньщ қанын сорғанда,
Ләззет бар дейди бул канда.
Бунын дәмин татпаған,
Өмиринше әрманда.
Сона солай ойлайды,
Адамды сөйгип қыйнайды,
Болмасын исим шала деп,.
Қайта-қайта сынайды.
Ҳақыйқаттан қараса,
Сөздин усы ырасы,
Табылмайды жаҳанда,
Канныц буннан ағласы.
Гәп болмасын изи деп,
Айтпасын куры сөзи деп,
Апарайын бир уртлам,
Көрсин оныц көзи деп.
Сона күшин жыяды,
Әдеп өзи тояды,
Патшанын пайын бир уртлам
Тил астына қояды.
Карамай тоғай, таў, суўға.
Асығады қайтыўға,
Жолға раўана болады,
Патшаға тезирек айтыўға.
Сона карыў салады,
Самалдан пэт алады,
Болғаннан сон жол узақ,
Канатлары талады.
%Бир терекке қонады,
Аз ғана дем алады,
Шаршап келген сонаға,
Карлығаш тап болады.
Сонадан ол
. Кетип един
Неге бунша
Деп бетине

сорайды,
не жайлы,
шаршадын,.
қарайды.
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Айггы сона,—бул,—леди,
Айгпайтуғын сыр еди.
Айтпасам саған болмады,
Айтылмай-ақ жүр еди.
Мен сонаман, с.онаман,
Ҳәр жерлерге конаман,
Уллы жылан патшаньщ,
Бас ўәзири боламан.
Алдына бир күн шақырып,
Патша маған шап деди.
Кәҳәри келип бакырып,
Мазалы қан тап деди.
Сол кетистен кеткенмен,
Нешше кырдан өткенмен,
Патшанын ҳәмирин орынлап,
Бул жерге бүгин жеткенмен.
Жолым болды раўан,
. Патша алдына бараман,
Хызметин толық питкердим,
Үлкен саўға аламан.
Карлығаш айтты: сонажан,
Болмасын тағы исин кам,
Сен анықлап билдин бе?
Ен мазалы, қайсы қан?
Сона сонда билдим деди,
Ҳәтте алып келдим деди,
Исенбесец кара мине,
Астында тур тилдин деди.
Сонда турып карлығаш,
Сонаға айтты: аўзынды аш,
Көрейин өзим анықлап,
Адамға неге болдыц кас.
Көрди аўзын үцилип,
Кетти оннан түцилип,
Ништердей тилин сонаныц,
Қарлығаш алды суўырып,
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Калды сона зарланып*
Өшти енди үним деп.
Тилсизбен деп арланып,
Калай болар күним деп.
Карлығаш қарап сонаға,
Деди: енди қайта бер.
Көрген билген исинди,
Патшаға барып айта бер.
Сонда сона ызылдап,
Жән-жағына қаранып,
Турғандай болды бир нәрсе,
Карлығаштан соранып,
Айтпаса да сөз бенен.
Бергендей болды тусиник,
Жылт-жылт егкен көз бенен:
—Достым маған кайт дейсеч,
Жалғыз қалай қайтаман,
Патшаға барып айт дейсен,
Тилсизбен, қалай айтаман.
Сөнын ушын жанымда,
Жолдас болып жүр деди.
Патшамыздын қәҳәрин,
Көзин менен көр,—деди.
Сораў берсе ол маған,
Ызылдарман мен деди.
Менин айтар сөзимди,
Тусиндир оған сен деди.
Сонанын кеўлин изинде,
Карлығаш усылай сезинди.
Сона менен қарлығаш,
Жолдас болып кетеди.
Ушып-ушып бир күнй,
Патша алдына жетеди.
Патша турып сонадан,
Аманашн сорайды.
Сона қуры ызылдап.
Карлығашқа қарайды.
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Тәжим берип патшаға
.
Карлығаш былай сөйлейди:.
—Айтыўынша сонаньщ,
Ен жақсы қан дүньяда,
Курбақанын қаны дейди.
Бул қанға тен келмейди,
Ҳеш бир қаннын тазасы,
Бул канға тен келмейди, ,
Ҳеш бир каннын мазасы,
Бул сөзи қалай дегендей,
Сонаға патша карайды,
Олай емес дегендей,
Сона басын шайкайды.
Сол ўакытта патша ойланып,,
Карлығаштан бир бәле,
Болғанлығын байкайды.
Исип-кеўип тамағы,
Патшанын артты қәхәри,
Шашырап, уўлы-зәҳәри,
Өз-өзинен қутырып,
Жутаман де.п жутынып,
Карлығашқа умтылып,
Оған карап шабады.
Карлығаш ушып үлгерди,.
Зорға ғана қутылып,
Сонда да жылан аўзында
Бир қысымдай пәр қалды,
Куйрығынан тутылып,
Карлығаштын куйрығы,
Соннан айыр болған екен.
Бир кысым пәрин сол жерде,
Жылан тислеп калған екен.
Сол күннен баслап жыланлар.
Карлығаш пенен өш екен,
•Ал, әзелден карлығашлар,
Адамлар менен дос екен.
Адамлардыи үйлерине,
Келип олар уя салар.
Бир қәўипсиз жасайын д е п , .
Шын жүректен үмит қылар.
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III
Жазығы жок көрген көздиц,
Деди атам көрдим өзим.
От тийип еди бир үйге,
Аўылымызда бурын бизин.
От тийген баглап қорадан,
Кора исленген сорадан,
Кем-кемнен өрт өрлей берди,
Өширип жүрмиз көп адам.
Жуғыр-жуғыр карлығашлар,
Өрт үстинен айланады.
Көринбейди баска куслар,
Мәгәр булар қыйналады.
Ог зыянын биледи екен,
Кыйналысып келеди екен,
Аўзы менен әкелип суў,
От үстине себеди екен.
Өшириўге келмес күши,
Бирак бул тек достын иси,
Карлығашты корғаў керек,
Ҳадал жүрек ҳәрбир киси.
Тез түсишиш, илгир зейин,
Мийримли ҳәм кен пейилли,
Карлығаш бул кус сейдини,
Барлық халық та солай дейди.
Кайта-кайта шайкап басын,
Гейдесүртип көзде жасын,
Атам усылай тамам етти,
Қарлығашлар ҳикаясын.
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МАЗМУНЫ
Мектеике шекемги балалар ушын
Тәй тәй бала, тай б а л а ......................... ..... ..............................................................................
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