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Шайыр Хожамурат Турымбетовтың бул китабына оның бурыіі 
қәркыйлы уақытларда баспа сөзлерде шыққан китапларында бл- 
сылған қосықларының ец сайлаігдылары енгизилген.

Топлам талантлы шайырдың тууылғанына 50 жыл толыу муба- 
рек мерекесине бағышланған. Шайырдыц шайырлықтың шебер үл- 
гилери менен жазылған канатлы косықлары кнтап оқыушылардыц 
қыялларында қанат кағыуы даусыз.

Гражданлық лиризмге толы қосық қатарлары бар.
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СОҚПАҒЫ БАР ЕДИ ӨЗИНЕ ПАЙЛЫ.

Шайыр Хожамурат Турымбетов 1922-жылы туўьь 
лып, 1968-жылы тосаттан қайтыс болды. Ол өзиниң усы 
қыска өмириниң жигирма жылдан асламын творчест- 
воға арнады ҳэм „Гүлистан", Еки дос“, „Талўас“, 
„Шайыр жолы“, „Тағы бэҳэр келди“, „Көп күткен бә- 
ҳ э р “ атлы онлаған қосықлар топламларын баспадаи шы- 
ғарып үлгерди. Солардың ишинде „Көп күткен бэҳэр“ 
атлы қосықлар топламы Москвада рус тилинде, „Ақ- 
гүл“ атлы қосықлар топламы Ташкентте өзбек тилин
де айырым китап болып басылды.

Шайыр творчествоның аўнр ҳэм машақатлы жо- 
лын басып өтти. Нәтийжеде әдебиятты әдил баҳалаў- 
шы көп ғана белгили совет әдебиятшылары тәрепинен 
ез шығармалары ҳаққьшда жоқары баҳа алнўға мия- 
сар болды. Оньщ қосықлары күнделикли турмысқа, 
заманласларымыздың ҳэр күни нелеп атырған жумыс- 
ларына қызығь^шылықты келтирип шығарады.

1956-жылы Москвадағы М. Горький атындағы әде- 
бият институтыи питкергеннен кейинги дәслепки жыл- 
ларда-ақ Хожамурат Турымбетовтыц творчестволық 
қадеми туўраль1 атақлы рус Совет шайыры, Мәмле- 
кетлик сыйлықтың лауреаты Евгений Долматовский:
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„Хожамурат Турымбетов әдебият институтында оқыған 
дәуиринде өзиниң тууысқан Қарақалпақстанының алдын- 
ғы қатарлы шайырларыньщ бири болып жетилисти. Эде- 
бият иниституты Хожамурат Турымбетовқа кэп нэрсе- 
лерди берци. Ол қосықты тек ғана уйқастырыуға еби 
бар адамнан ҳақьшқат шайырлық дәрежесине көтерил- 
ди“,—деп атап көрсетти.

Елиўинши жыллар оның поэзиясында ең жемисли 
жыллар болды. Бул жылларда ол Ўатан ҳэм партия, 
ана журт ҳэм тууылған халық, дослык ҳэм тууысқан- 
лық жаслық ҳэм муҳаббат, өмир ҳэм турмыс темала- 
рында оқыушылар массасының жүрегине жыллы тий- 
ген көп ғапа қосықлар ҳэм ноэмалар деретти. Оның 
көп ғапа қосықлары, атап айтқанда, „Гүлистан“, „Ленин 
ҳаққьшда қосық“, „Партия ҳаққьшда қосық“, „Қара- 
қалпақстан11, „Жаўанлар — қызлар“ ҳэм тағы басқа да 
онлаған қосықлары массалық қосықларға айналып, тил- 
ден-тилге көшип, елеге шекем айтылып киятыр.

Хожамурат Турымбетов қарақалпақ совет поэзиясын
да ылайықлы орны бар шайыр. Ол Ўатан, партия, Ленин 
ҳаққьшда күшли лиризм арқалы массалық қосықлар 
дөретсе, қыска сюжетли қосықлар арқалы терең идея- 
лык, турмыс нызамына тән көркем поэтикалық шығар’ 
малар деретиў менен қатар оқнўшьшь! ойландырату- 
гын юмор — сатиралық қатарларды да оз творчество’ 
сыпда эдеўир кеңнен өзлестирди.

ІІІайырдың поэзиясында ҳақнйқатлнқ, сап муҳаб- 
бат, турақлылық, бир сөзлилик, аңқылдаған ақ көки- 
реклплик, адамгершилик идеясы, бәринен де бурын 
йошлы жаслық сезимлери айрықша көзге тасланып 
турады. Усының өзи шайырдың шығармаларына оқыу- 
шылардыц қуштарлығын арттыратуғын өзгеше қасий- 
етке ийе поэтикалық деталь болып табылады. Буныц 
ҳэммеси до шайырдың өз ана журтының, заманласла-
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рының шын жүректен сүйген талғамына жалғасып атыр- 
ғанын көремиз. Оның көп ғана қосықлары Уатанымыз- 
дың ж үреги—Москваға арналды. Ана журтына Ленин 
қуяшының нурларын сақыйлық пенен сепкен Москва 
шайырға йош береди.

Хожамурат Турымбетов көп санлы поэмаларды да 
дөретти. Олардан „Еки дос“ атлы поэмасында каракал
пак ауылларының биринде мийнет етип атырған Нур- 
бай, Таня, Николай усаған жаслар арасындағы дос- 
лық ҳэм муҳаббат, „Мәңғиге тири“ атлы поэмасында 
адамзаттың уллы данышпаиы I?. И. Ленинниң? эпиўайь1 
каракалпак азаматының ҳэм оның ана журтының тағ- 
дийрине бахытлы өмир бағышлаған идеясы, „Май 
гүллери“ атлы поэмасында Қарақалпақстанлы солдат- 
тын көп миллетли Уатанымыздың жауынгерлери менен 
Уллы Уатандарлық урыста Берлинди альіудағы саўаш- 
қа қатнасығы ҳэм урыстың соңғы саатында рус қызы 
медсестра Ларахан менен танысыуы, оган ашық болы- 
ў н  жигитке муҳаббат жууабын қайтарған жаўьшгер 
кыздың бомбадан набыт больны, өмир ҳэм гүл ҳақ- 
кындағы лирикалық сезим гәззаллығы жырланады. 
„Май гүллери“ атлы поэма шайырдың поэзиясында жо- 
қары поэтикалық шеберликке котерилген шығарма ре- 
тинде әдебиятымыз фондынан жай алды. Поэма өзбек 
тилине де аударылып, „Шарк юлдузи*--журналына ба
сы лды.

Шайырдың лирикалық қаҳарманьл ^ақыйқатшыл, 
турмыста маркисистлик —ленинлик көз қарасқа ийе, өз 
уатаны, партияны, өз халқын сүйген дослық ҳэм па- 
рахатшылық ушын гүресшең мийнетти өмир тиреги 
деп түсинген патриот совет адамы болып есапланады, 
Олар бәркулла өз мәпинен халықтың мәпнн жоқары 
қояды. „Жауынгердиң жесири“ атлы поэмасында урыс
та кайтыс болған солдат Парахаттың ҳаяль! жас бол-
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са да өз сүйгенине өмир бойы садық болып қалады, 
қостарынан қалған баланы тәрбиялап, ўатан солдаты 
етиў әрманына жетеди. Ол:-—зер зебил болған ең кей- 
инги жесир мен болғайман,—деп келешек өмирге па- 
рахатшылық тилейди ҳэм өз жынысы ўэкиллерине ба- 
хытлы өмир тилейди. Бул ҳақьшқат советлик харак- 
терди дәлийиллейтуғын айқың поэтикалық детальлар- 
дың геззал формаларьіның бири болып табылады.

„Қосығым“ ҳаққьшда шығармасында шайыр.

Егерде жаўьшньгц жалғыз тамшысы,
Тама ғойса қуўрап жатқан далаға, 
Аіітыңызшыдамған тамшыдан усы,
Бир майданнан кейин бир из қалама?

Ал, егер де бул тамшыдалаға тамбай,
Тамағойса үлкен дәрья үстине,
Қуртпас оны ҳеш күш болса да қандай,
Ол тамшы жасайды, жоқ болсын неге?!

. ..Мениң де қосығым усы тамшыдай,
Қанекей қосылса үлкен дәрьяға,
Айтың, буннан артық бахыт бар қандай,
Өз тамшымды қоссам поэзияға!—деп әрман еткен

еди.

Ол бул әрманына жетти. Оның поэзиясы социалист- 
лик реализм тийкарында раўажланьш атырған көп мил- 
летли совет поэзиясыиа татлы бир тамшы болып косы- 
лады.

Т. Сейтжанов.
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АРАЛ МЕНЕН ХОШЛАСҚАНДА

Эй сен, сулыу теңиз, толқығаи теңиз,
Эй сен, батыр толқын, туўлаған толқын, 
Айтшы, барма сирә сенде бир кемис? 
Сүзсем шилпилдеди бэрҳама шолпым.

Әй сен, байлық кәни, байытқйн елин, 
Сенсең қулпы дөнген, қулпырган Арал. 
Егер мен жырласам жетер ме тилим? 
Қуўларьг пәл-пәллеп, шарқ урған Арал!

Жаўьшгер күнлерде иркилип сенде, 
Аралым мен сени көрейин, дедим.
Саған ҳурмет, саған муҳаббат менде, 
Перзентлик сәлемди берейин, дедим.

Сен жақсы билесең: қанды қумартып, 
Фашистлердиң аўзьш ашып турғанын. 
Басқыншы Гитлердиң көзин алартып, 
Мине бир жыл—-бизге адым урғаны!...

Мүмкин, олар ойлағанды мынаны:
„СССР дың күшин сындырамыз" деп,



Д у л  етип фашистке пүткил дүньяны, 
Қызларын —гүң, улын—қул қыламыз11—деп;

Аўа, аўа сөзсиз ойлады солай, 
Жәбирлеуди ата менен ананы.
Түсирмекши болды қолына оңай,
Гүллерге мегзеген қыз ҳэм баланы.

Ж о-ж оқ, бул болмайды, болмайды ҳаслй 
Еркин халық еркин берип тура алмас. 
Көне алмас буған жер ҳэм де аспан, 
Шыққан күнге' ҳешким қақпақ бола алмас.

Қызыл ерлер жыйналысып ат қояр, 
Фашистлердиң күлин атар аспанға, 
Бахтымызға жеңис болып сүйген яр,
Бул болар эпизод тарыйх—дәстанға.

Шадлы қосықларға бөленер ертең,
Балтик, Украйнаның кең далалары.
Жеңнс ҳаўазларь1 жаңғырар ертең,
Барқ урар Днепр, Дон жағалары.

Қандай эдиўли ис, мәңгилик бахыт, 
Қорғап қалнў ақ сүт берген ананы.
Ўатан ушын тақ турмасам ҳэр ўақнт, 
Өсирип нетеди мендей баланы!

Әлбетте, тынышлық өзи келмейди,
Ол ушын гүресте сыналыу лазым.
Буны „дәу“ яки бир, „ шайтан“ бермейди, 
Душпаннан қан ушын, қан алнў лазым.
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Эй Арал, эй Арал шалқыған Арал, 
Көксиңде турыппан қәдирданым деп. 
Толқыннан дабыл қақ, шашаыған Арал, 
Хошласнўға келдим, жанажаным деп.

Мине сапар еттим, бүгин фронтқа,
Жетти ел қорғасам дегеи тилегим. 
Кутлықла, ар ушын, миндим ғайратқа, 
Алып ушып кек қайнаған жүрегим.

Маған исен, белде күш-ғайратым бар, 
Бир адамдай жаўга ғайрат салғандай. 
Астымда ок өтпес қаиазатым бар,
Қуўсам өз ўақтьшда жетип барғандай.

Совет азаматы деген атым бар,
Партиям бэрҳама баслап барады. 
Қолымда қуралым, артта халқым бар, 
Сүрниксем, көтерип жерден алады.

Дегенимде, мени қутлықлағандай, 
Аралым, толқынды аспанға аттың.
... Бизлер минген поезд батысқа қарай, 
Жүрип кетти ҳэм де тезлиш артты.

23—30 июнь 1942-жыл. Арал-Саратов.

АЎБ1ЛЛАС Ж И Г И Г

Саўаштан соң, кешқурын, 
Бийик жардыц астында. 
Отыр едим дем алып, 
Жауынгерлер қасымда.



Ҳэр миллеттен болса да, 
Олар маған жақын дос. 
Ҳэммемизге орталық,
Бар тек жалғыз папирос,

Бүгин бизлер себеби, 
Ҳужимде болғанлықтан. 
Келмеген еди еле,
Темеки бизге арттан,

Тартпақтамыз биз оньі 
Гезеклесип тез-тезден, 
Киятырған сол замат,
Бир жигитти көрдим мен.

Ол жигитте бизлердей, 
Кийиити ақтан халат. 
Бузылған окоп беттен 
Келмекте бизгё қарап.

Келдй де жигит бизге, 
Сәлем берди, қарады. 
Папиростан оған да, 
Қалдырыуды сорады.

Аңластырсам жигитти, 
Болып шықты ауылііас, 
Мегзесе де батырға, 
Жигит еле күтә жас.

Тек азғаны болмаса, 
Фронт аўьфлнғьшан.
Мурт та белги бермепти, 
Меннңдей ақ ҳэм оған.



Сағынға-ннан мен оны,
Ушып турдым орнымпан. 
Қолын қысып қаттырақ,
Қу ш ақ л ад ы м м о й н ы н а п.

Аўмлласьш ел ушын,
Ж игер күшин салыпты, 
Ерлиги ушын жақында 
Медальды да алыпты.

Аўьшлас гіенен танысты, 
Қасымдағы жолдаслар. 
Гезеклесип тарттық биз, 
Папиросты қолда бар.

Ноябрь, 1942-жыл. Ржев багыты. 

ҚЫРЫҚ ЕКИНШИ Ж Ы Л

Қырық екинши жыл,
Ноябрь айы.
Күн күтә суўнқ, жерди қар басқан. 
Сонда да тынбай, ҳэр күн удайы, 
Майдалап қарын таслап тур аспан.

Өзимде кийип қардай ақ халат 
Ҳужимде жүрмен, жүрегпмде кек. 
Бойымда жигер, қолда автомат, 
Мақсетим жаўдн жециў тезирек.

Тоғайдан өтии, ойдың шетине— 
Үлгердик жетип, ҳужимлер жасап. 
Өткенде сайдың арғы бетине, 
Шақырды биреў атымды атап.



Командир сесин танығанлықтан,
Оның қасына жеттим сол мэҳэл, 
Командир айтты:

—Тапсырма • саған,
Ж еткер  сен оны санчастька дэрҳал! —

Деўн менен ол, қолғаплы қолын, 
Снаряд түскен жаққа шошайтты:
—-Дым ғана аўьф жарасы оның,
Тез жеткер!— деди, қайталап айтты.

—Есть!— деп жуўапти қайтариў менен, 
Сол ўақьггта-ақ киристим иске. 
Буққышладым да путалы жерден, 
Ж арадар бетке жылыстым эсте.

Мине жарадар. Карда дем алып, 
Ыңырсып жатыр жап-жас жаўьшгер, 
Көзлери жумық, қалғандай талып,
Ҳэм жүзи қуп-куў, оған салсам сер.

Аяқ-қолы саў, сезнлди анық,
Ишинде болса керек жарасы.
Солдат қанына ақ қар боялып,
Қаиға жуўнлған таўдьш да тасы.

Байлаўдь! ойлап оның жарасын, 
Қалтамнан алдым сийлели пакет,
Сур көйлегиниң ашып жағасын- 
Ж арасы н излеп еттим ҳэрекет.

Бирақ, сол замат мьшаў жарадар,
Дым ғапа әсте ашты көзлерин.
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—Қозғама мени... иште... жара бар.. 
Деп бөлип-бөлип айтты сөзлсрин.

Тигилди маған, танымағандай, 
Туражақ болды сүйеиип қолға,
Тура алмады, бирақ ҳешқавдай,
Тек ғана айтты:

—Сен қапа ...болма..
Қой... маған...

Тийме...
қозғама мени... 

Тиримен бэрҳа...
Өлмеймен ҳаслан...

Шын айтаман...
Деди бар... демим... 

Барман мәңгиге...
Мәңгиге жаспан... 

Вешевой мешокта бар бир роман, 
Естелик ушын... ал соны жолдас? 
Қадирле оны...

Ҳэм маған исен... 
Жасайман мәңги...

Айтаман ыра-ас...

Сөйтти де сөзип тоқтатты бирден, 
Ал жәрдем етпеў жат болды маған. 
Жарасын байлап дэрҳал оның меи, 
Санчастьқа алып бардым сол заман.

Бәри бир, егер айтқанда атап,
Көп узамай-ақ жигит берди жан. 
Солдат усынған естелик китап, 
Берилди маған врач қолынан:



Айтсам оқыушым, сизге шынлықты,
Баҳаль1 еди мьшаў >орасан.
Ж азы у тур: „Полат қалай шынықты11, 
Естелик атын оқып қарасам.

Көзимди тиктим жатқан өликке,
Жағамды жууды сорғалап жас.
Ж атар еди ол:

—Ҳеш қайғы шекпе,—- 
Дегендей-ақ тап,—тиримен, жолдас.

Май, Г941-ЖЫЛ. Краснояр госпиталы.

СЕНСЕН, МУҲАББАТЬШ

Төрт пасыл да бахыт эдиўлим-анам,
Намыс ҳэм даңқы бир ақылым-еанам,
Әй Ўатан, саған деи жаслық жүректен 
Бахыттың қосығын баслады балаң.

Саған десем тасар қарьгў-ғайратьш,
Талўас етер бойда батыр айбатым.
Өйткени, сен адам еткен анамсаң,
Ж үрекке йош берди меҳриц, саўлать!қ.

Еркелеттиң, қушағыңда ойиадым,
Нурлы мектебиңде гүл-гүл жайнадым, 
Көксим көкке жетти, еттиң азамат, 
Бағларыңда қалеўимше сайрадым.

Барлық ўақьгт жол көрсеттиң оңымиан,
Ж аў  иіапқанда қурал бердиң қольщнаи, 
Меҳрибанлнқ еттиң бэрҳа өмириме, 
Жүргиздиң данышпан Ленин жолынан.
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Жаслыққа сән берди сениң пәрманың, 
Ж үректе қалмады ҳешбир әрманым,
Әй, сүйикли Уатан, қадирдан аиам,
Сенсең муҳаббатьш, сенсең дәрманым.

1946-жыл, Тахтакөпир.

КЕЛДИ

(Аббаз ағага)

Сүйиушилик самалындай,
Бағы-бостан әнар келди.
Ашықлардың жамалындай,
Ақ алтынлы қанар келди.
Бэҳэрдеги ғаздай болып,
Гүл ишинде наздай болып,
Жеңислерге қойны толып,
Келгенине хабар келди.

Ушқан қустай қанат қағып,
Өңирине түйме тағып,
Ақ алтын булағы ағып,
Уллы иске сапар келди.

Сандығына толган алтын,
Келип қалды—жүзи жарқын,
Терсең шадланарсац, халқым. 
Мийнеттен пал тамар енди.

Қойны—гэўҳар, сулыу—иіырай,
Турмыс көрки, бахьггқа сай, 
Кийсең-кийим, шайнасац—май, 
Жеңислерге жамал келди.



Көрсең, табылмайды кемис, 
Душпанға-ок, бизге-жеңис 
Жети ай бойы ислеген ис— 
Нәтийжеси пахта келди.

Жүзинен жай орын берген, 
Тергенди көкке көтерген, 
Жазылар он бес мың терген, 
Керсең, қызыл тахта келди.

Шад кеўилли қыз-келинлер, 
Ҳэўес болсаң, қол бериңлер, 
Алтын, гэўҳарлар териңлер, 
Ж аңа иске кумар келди.

Қарындас ҳэм инишеклер, 
Қатар-қатар келиншеклер, 
Бағ ишинде гүл-шешеклер, 
Иши алтын тумар келди.

Аямаған елден барын, 
Ата-ана, ағаларың,
Бул мениң айтқан хабарым, 
Сиз қайтарған суңқар келди.

П ахтакешлер—мәрданалар, 
Жалқаўланған артта калар, 
ЬІлғал урған алда барар, 
Көзге сүрме, қуңқар келди.

Созсаң қолды созатуғын, 
Жарыспақта озатуғьін, 
Үлеске-үлес қосатуғын,
Ис қыздырар айың келди,



Күннен бурын хабар берип,
Исте сыналғанды көрип,
Қабыл алсаң сәлем берип,
Сағынғаның тайын келди.

Пахта атызың гүлленди,
Терер болсаң териң енди,
Өлшестирген артық-кемди,
Тас-тәрези, сайың келди.

Ақ қағазды сырламаға,
Кесте салып торламаға,
Тергишлерди жырламаға,
Турхожаға қайым келди.

Двгуст, 1947-жыл. Тахтакөпир,

ОКТЯБРЬ, СЕНИҢ САУЛАТЫҢ

Ленинград, Москвада болсам да,
Ташкент, яки Ригада турсам да,
Кремль куранты нурларын шашты,
Халкым дос болған сон кушағын ашты,
Бул бирлик—-Октябрь, сениң саўлатьш.

Коммунизм ушын атланды халқым, 
Ж ер-жаҳан еситти батырлық даңқын,
Тәбият бағынды бизиң ерлерге,
Партия берген соң мәдет беллерге,
Бул даңқлар—Октябрь, сениң саўлатьш.

Октябрь, 1947-жыл. Тахтакепир.
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Ойнақшыған мысал, жулдыз 
Жылтылдаған суўда қундыз, 
Ҳур Ўатанда тууылған қыз, 
Көзлери бар, Мүнайымыың.

Күлимсиреп шадлығы артқан, 
Көргенлерди бэрҳа тартқан, 
Хабар берген перийзаттан, 
Ж үзлери бар, Мунайымның.

Сөйдегенде қанты-набат;
Ете алмассац ҳешбир тақат, 
Ж уўап айтқаи қабат-қабат, 
Сөзлери бар, Мүнайымның.

Иси, өзи қымбат бизге, 
Шегинбейди ҳасла изге,
Ж аңа келген он сегизге, 
Жаслары бар, Мүнайымның.

Бир-бирине берген сәлем, 
Таңланғандай көрсе әлем, 
Қыйқашлығы мысал қалем, 
Қаслары бар, Мунайымның.

Мысал оқтай ататуғын, 
Көргенлерди тартатуғын, 
Көрсең шадлық артатуғын, 
Кирпнги бар, Мүиайымның.

Жумыр питкен: күш қайнаған, 
Ж еңис үстинде ойнаған,

МУНАЙЫМ



Жумысқа ҳеш бир'тоймаған,
Билеги бар, Мүнайымның.

Қууанышта алып ушқан,
Ж ерден ӨТИП, кекти қушқан,
Шыныққан полат қурыштан,
Ж үреги бар, Мүнайымныц.

Бес норманы бэржай еткен,
Ис пенен мақсетке жеткен,
Таўдай байлықлар дөрсткен 
Ерлиги бар, Мүнайымның.

Иси сулыу—өзи сулыу,
Жарыспақта алда болыу,
Ўатаньша хызмет қылыу,
Тилеги бар, Мунайымның.

Ак телпекли жумақтайын,
Қызығасаң көрген сайын,
Бахытына болған тайын,
Пахтасы бар, Мунайымның.

Бири сиңли, бири апа,
Бирн ана, бири ата,
Бирликтен шығарған сапа,
Өрнеги бар, Мүнайымның.

Ноябрь, 1948-жыл. Тахтакөпир,

НАДЯХАН

Демалыс күн. Бүгин бөлмемде мениң,
Төгип тур бэҳэрдиц қуяшы нурын,



Виреў есик қақты. Мен айттым: —
—Кирин!

Кирди бир қыз тутып қолына гүлин.

Ойладым сол мэҳэл бэҳэрдиц өзи 
Кирип келдиме деп мынау белмеге. 
Дэрриў маған қыздың тигилди көзи, 
Дегендей: „жайыңда отырсаң неге?“

Мүмкин, танымассыз бул кирген қызды, 
Егер қалесеңиз, таныстырайын. 
Сүйемен бэрҳама, оқыушым, сизди, 
Сизлер сорасаңыз, жуўабим тайын:

Аты—Надя, туўь1лдь1 Дон бойында, 
Сонда да ол бизге жақын, жанажан, 
ТуУысқанлық, дослык, оның ойында,
Мен де сүйип деймен оган „Надяхан“.

Екеўмиз де оқыймыз бир қалада.
Бирақ сийрек ушырасып турамыз.
Сол ушын ба, мысал уқсап лалаға, 
Жүректи йошлантты мьшаў кирген қыз.

'Гилегим сол: онын алтын шашлары, 
Мойыныма мениң оралса деймен,
Азмаз көтерилген қыйқаш қаслары, 
Мени ьшлаў ушын жаралса деймен...

Сэлемлестик. Илди Надяхан мени:
—Отырсаң жалықпай неғып бир өзиң? 
Түргел,—деди,—айналамыз көшени,— 
Ҳэм де тикти күлки бийлеген көзин.
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Мен де жүрек шеккишлеўин арттырды, 
Ҳэм қыздың изинен ушты далаға.
Күн күлип аспанда мақтанып турды, 
Көзин салып бизге ҳэмде қалаға.

Ташкенттиң шаўқьшль1 көшеси бизди 
Қалеген тәрепке алып бармақта.. 
Тартпақта скверь гүллери көзди,
Гүллер де көзлерин бизге салмақта.

Тап мысалы еки жастың дослығын, 
Қутлықлап турғандай ҳэмме йошпақта, 
Бизлер айтқан бахытлылар қосығын, 
Басқалар да айтып, даўнс қоспақта.

Бизди қарсы алды бағлардың қойны,
Ҳэм де сайрап турған бүлбиллер сести, 
Кем-кемнен күшейип шаш пенен ойны, 
Маңлайлардан сыйпап самал да ести.

Сыңқ-сыңқ күлип салмаларда гүмис суў, 
Ағып атыр, бизге бир сыр айтқандай. 
Музыкалар, гүңиренип уўда-шуў, 
Тартыуда жүректи сүйемиз жандай.

Каяққа қарама-бәри де бизиң,
Сезиледи, өшпес бахытымыздай.
Бизге буны берген, Ўатаньш, өзиң,
Саған ис етемиз ер ул, ер қыздай.

Май, 1949-жыл. Ташкент.



ШЫРПЫ

Денниц саулығына зыяны үлкен, 
Папирос—зэҳэрли, билемен толық. 
Үйрендим шегиўди, бирақ оны мен, 
Фронтта жүргенде жаўьшгер болып.

Маған жолдас, маған үрдисли эдет, 
Соннан бери бул бир керексиз нәрсе, 
Ойлансам да талай „қояйын“ деп, 
Қоялмадым, шектим ўақнтн  келсе.

Минекей, мен столымның жанында, 
Отырман автомат ручка алып. 
Қосықларым жайнўлн тур алдымда. 
Қарайман оларға көзимди салып.

Ойланаман, сөз маржанын излеймен, 
Қосығыма сөз табаман жаңадан.
Гейде, гейбир қатарларын дүзеймен, 
Отырман, бул әдет сиңискен маған.

Мине, усы ўақнт шегиўди ойлаи, 
Алдым „Прибой11 дың биреўин дэрҳал, 
Еринге қыстым да, асыққандай тап, 
Шырпыға да қолды создым сол мэҳэл.

Бирақта, гүкирт жоқ алған шырпымда, 
Тек, ғана қутысы қалыпты босап. 
Шырпы излеп орнымнан турдым да, 
Шықтым сыртқа қуры қутыны услап.

Дүкап бизиң үйге болғансоң узақ, 
Ойладым сораўдь! қоңысылардан.



Сонлықтан, кетпестен үйимнен узап,
Кақтым бир есикти мен жетип барған.

Шықты үйден уялшақлаў сары қыз,
Танымады, таңланды да қарады.
(Сездим: „көзлеринде барғой“,—деп,—жулдыз):
— Изледиңиз кимди?—деди, сорады.

—Маған—дедим күтә ғана жай сөйлеп,
Шырпы керек еди, егер болса бар?
Ж уўап берди:

—Керек болса шырпы тек,
Керегиңиз бизиң үйден табылар.

Енди мен бул үйге болса да шырпым,
Келгиш болдым, кетип өзимнен ерик.
Неге ондай, мынау қыздан ҳэрбир күн,
Сорап турдым:

—Туршы шырпыңды берип,,!...

Сентябрь, 1954-жыл. Москва.

БИРИНШИ МУҲАББАТ

Театрға кеткен студент достым, 
Неликтен де үйге кешигип қайтты, 
Келиўден азғана отырып тыр-тым, 
Бирден сөз баслады, бир сырды айтты.

Деди:

— Сезесең бе, достым, бүгин мен, 
Театрда бир қыз бенен таныстым.



„Гөззал қыз“ дер едиң өзиң де көрсең, 
Қыз бенен дослыққа қолды алыстым.

Усы ўақьгг достым бирден қуўжьшлап;
—Бахытлыман! — деди, маған қарады. 
Қуўандьг алтынды тапқандай—ақ тап,— 
Қалай дейсең?—деди, меннен сорады.

—Калай дейин? —дедим желкемди қасып, 
Мүмкин кыз қалғанды унап өзиңе? 
Достым жуўап берди дәрьядай тасып: 
Сөзсиз солай! Инанабер сөзиме...

Гүрриңниң изинен уйқыға жатқан,
Сол достым тез-тезден оянды түнде, 
Бәлки, гөззал болар оны оятқан, 
Қайта-қайта ушырасып түсинде?!...

Сентябрь, 1954 жыл. 

ГҮЛ ТУ ТҚА Н ҚЫЗ

Усы ж ылы пайда болған жаңадан, 
Москваның көшесиниң биринде,
Трамвай күтип тур он—онбес адам, 
Трамвайдың тоқтайтуғын жеринде.

М инаў адамлардан сәл-пәл шетирек, 
Қолыпа киширек букет гүл алып,
Аққуба қыз турды бир орында тек, 
Трамвайдан түскенлерге кәз салып.

Қыз бунда келгели кетерип букет,
Толық мрым саат уақыт та өтти»



Ёул жерге бир емес, бирнеше ирет 
Трамвай да келди, тоқтады кетти.

Әнекей жаңадан келгеи трамвай,
Күтип турғанларды мингизип алды, 
Аққуба қыз болса, ҳешбир қозғалмай, 
Бурынғы орныпда турды да қалды.

Мине, усы уақыт гүздиц жамғыры, 
Бирден шелекледи, жаўа баслады.
Ал бирақ; мынау қыз—белгисиз сыры, 
Қозғалған жоқ, букетти берик услады.

Қыздың үстиндеги көк жипек көйлек 
Жамғырдың суўьша жуүылды тезден. 
Сонда да мынау, қыз, турған көбирек, 
Демеди: „Бул жерден кетейинши мен11,

Керисинше, қыздың жүзи жас гүлдиң, 
Ж аңа ашылған ғумшасына мегзеди. 
Қыздың кимдн күткенлигин мен билдим, 
Ал, басқалар ҳешнэрсени сезбеди.

Сентябрь, !954-жыл. Москва.

Ж ҮРЕК СЫРЫ

Жақында бир достымнан,
Алдым мен ашық хатты 
Ол неси, хатта маған 
„Шайыр“ деп қойғаи атты?!

Айтыпты және хатта,
„Жаза бер тынбай қосық.



Жетесең, — дегіти,—даңққй.
Бахытқа бахыт қосып“.

Оқнўшьш айтсам анық,
Мьшаў хат таңлаидырды.
Тыңласаң қулақ салып,
Айтаман толық сырды,

Дурыс ол, сүйдим жандай,
Қосықты жасымнан-ақ.
Сырым сол:

Ҳеш бир қандай,
Даңқ ушын емес, бирақ!

Егерде Мийнетимди,
Қабыллап алса елим.
Жетеди! Ҳэрбир күнги 
Мақсетим усы мениң.

Ўатан ҳэм халқы ушын,
Мийнеттен сыйлық тартқан.
Ерликке қосқан күшин,
Мен де жай азаматпан.

Октябрь, 1954-жыл. Москва.

СТУДЕНТ

Түнннң ишн.
Бнрақта,—

Москвада түн жоқтай. 
Техниканың күшинен 
Жарқырап тур сансыз ай.



.Айлар емес!
Ал, булар— 

Айлардан да жакты рак: 
Кремльден басланған 
Лампочкалар тур қарап.

Москваның терекли, 
Көшесиниң биринде. 
Дэрўазалн қорғанның,
Оц тәрспки төринде:

Басқа жайдан кишилеў— 
Алты қабат бир жай бар. 
Түрли гүллер орнасқан 
Айнасы да емес тар.

Ең жоқары қабатта,
Үлкен стол қасында. 
Отырыпты жас жигит,
Түн жарпы шамасында.

Китаплар тур жайыулы, 
Оңы менен солында. 
Конспект алмақта,
Ручкасы қолында.

Лампочкада жайдағы 
Жымың қағып жанып тур. 
Нурлы жүзин, мысалы, 
Ж ас жигитке салып тур.

Москва қаласында,
Бул жигит тууылмаған.



„Студент —москвич11 деп,
Бирақта, атақ алған.

Себеп, ол Москвада,
Алмақта кеңнен билим.
Өткерип атыр бунда 
Еп кымбат жаслық күнин.

1954-жыл, Москва.

ЖАҢА ЖЫЛ БАКАЛЫ

Кэтср, дослар, капе кэтерейикши, 
Жаңғырсын қолларда толы бакаллар.
Сырты гүмис буның,- ал алтын иши,
Бунда тең-тайы жоқ уллы жеңис бар.

Билемиз ғой, жаңа жылдың бакалын,
Тек ғана бул емес кетергенимиз,
—Жаңа жыл менен!—деп советтиң халқын, 
Шыққан талай қутлықлаған үнимиз.

Ҳэтте, кеше сууық окоп ишинде,
Жатқанда бир адым елимге жақын.
Билесиз бе, гене жылдың кешинде, 
Айтқанбыз жаңа жыл ҳэм Ўатан атын.

Бакаллар сестине сондағы бизиң,
„Катюша11 да қосқан еди ҳаўазьш. 
Жаңғыртқандай болып дүньяның жүзин,
Деп едик:

— Тынышлық, жеңиси, жасасын!



Күткен күнди-тынышлықты орнаттық; 
Бирақ та, биз оны таппадық жолдан,
Дус келсе азаптыц түр-түрин таттық, 
Дүзлик тынышлықты жауыигер қолдан,

Дүздик оны: пүткил дүнья жүзинде, 
Гүлленсин деп тыныш өмир тезирек. 
Дүздик оны барлық миллет сөзинде, 
„Дос“ деген сөз жаңласын деп, көбирек,

Дүздик Москвадан ушқаи кептерлер, 
Сәлем жеткерсин, —кеп пүткил жаҳанға, 
Дүздик мийнст пенен егилген гүллер, 
Малынбасын,—десип және де қанға.

Дүздик, оны далаларда ис қызеын, 
Сүйсин — деп ерлерди тынышлық мийнет. 
Дийқан гүмис шашып, алтынлар сүзсин, 
Көбейсин, —деп-барлық миллетке ҳурмет.

Дүздик заводлардан шыққан ҳэр деталь; 
Арналсын,—деп бизиң гигант қурылысқа. 
Дүздик оны пахта, көмир ҳэм металл, 
Урыс емес, арналсын,—деп турмысқа.

Егер солай екен, усы бакалды,
Арнайық тынышлық—гүл турмыс ушын. 
Күннен-күнге жақсыланған аўҳалдьг, 
Арнайық мийнет ҳэм қурылыс ушын.

Биз буны бэрҳама алдында баққан, 
Арнайық жэне де совет халқына.
Бизге жеңис ушын мәңги жол ашқан, 
Бағышлайық партияның атына.



Бағьішлайық тынышлықты орнатқан, 
Советтиң жеңимпаз Армиясына. 
Тынышлыққа дүнья халқын оятқан, 
Арпайық, елимниң ғарры-жасына.

Көтериңши қане, көтериңши дос,
Ҳеш иркилме, таса берсин бакаллар! 
Көтере.йик жаңа жеңис ушын тост,
Билиң, бул жылда тасқан жеңис бар.

1954-жыл, Москва.

с ы й л ы қ

Төрт жастағы Пурмурат,
Ҳешнэрсе жоқ ойында.
Отыр еди тек ғана,
Машқул болып ойынға.

Сол мэҳэли папасы,
Кирип келди даладан.
Деди:

— Сыйлық әкелдим,
Улым, саған жаңадан.

Сөйтти де бир макетти,
ГІортфелинен алды да,
Қоя салды жай ғана,
Ііурмураттың алдына.

Нурмураттың жүреги 
Тез-тез соға баслады,
— Пароход ғой, папа.—деп 
Макетке көз таслады.



Бул сыйлықта көз тартқан,
Бир жазыуды көрди ол.
— Бул не жазыу, папа?— деп 
Сорауды да берди ол.

Ж уўап берди паасы:
— Нурмурат жан, тыцла сен, 
Сыйлығымныц аты ол: 
„Аврора“ делпнгсн.

— Аврора.—деди де,
Көзин сүзди Нурмурат,— 
Пароходқа солайша 
Қойылған ба, папа, ат?

— А ўа,—деди папасы,—
Сал сен оған, улым сер,
Емес, бирақ пароход,
Ол әскерий крейсер.

Крейсерге Нурмурат 
Қумарланып қарады:
— Крейсер де жүзе ме,
Айт шы?—деди, сорады.

— Әлбетте, жүзеди,
Ел қорғаўға ол керек.
— Аврораға фронтта, 
Мингенсең ғой, сен, демек?

Күлди бирден папасы:
— Мпнгеним жоқ, улым мен, 
Ашнўландн ал улы:
— Ермек еттиң мени сен.



Усы уақыт пагіасы,
Улын алды қолына.
*,Аврора“ ҳаққьшда,
Сөйлеп берди улына.

Ленин—ким?
Октябрь—не?
Нурмурат билди толық!

„Аврора“ макетине 
Қарады кеўли толық.

Октябрь, 1954 жыл.

Москва.

БАХЫТЛЫ ЖАСЛЫҚ

Жаслығым йошланып алға басады, 
Кеўлим Эмиўдейин толқып тасады, 
Қүндей күлген ўатаньшньш койнынді, 
Билимге қумарым ҳэр күн асады.

Гүллердей жайнатқан жаслық* 
Бүлбилдей сайратқан жаслық,
Ким болып шықсам екен деп*
Ҳэр ойды ойлатқан жаслық.

Орта билим алдым, мектеп питкердим. 
Октябрь бағының мийўасьш тердим, 
Енди мақсет, даўам етип оқнўдн 
Табыс қось1ў табысларына елдиң.

Гүллердей жайнатқан жаслық, 
Бүлбилдей сайратқан жаслық,



Ким болып шықсам екен деп*
Ҳэр ойды ойлатқан жаслык.

Шадлантып бахыты ленииши жастыц, 
Москваға—жүрегиме хат жаздым,
„Мал докторы боламан—-деп —өрнекли“,— 
Ҳэм артына „Шадлы жае“ деп ат жаздым.

Гүллердей жайнатқан жаслык,
Бүлбилдей сайратқан жаслык,
Ким болып шықсам екен деп,
Ҳэр ойды ойлатқан жаслык.

МОСКВАЛЫ СТУДЕНТКЕ

(Колхозшы қыз талинен)

Ядымда каникул—июль ҳэм август, 
Ядымда гүлистан жаздың қушағы.
Ядымда сол күилер—ҳэркун болып дус, 
Бизлер сайран еткен колхоздың багы.

Тан сэҳэр оянып атызға келсем,
Сен де жетер един, жумыс басыпа. 
„Жэрдем берейин“ деп исте маған сен, 
Сылтау менен келер едиц қасыма.

Егер, мен айдасам тракторымды,
Ал, сен плугларын меңгерер един, 
Мақтап артымдағы кос тал бурымды, 
Шашымды жнпекке теңгерер един.

Кеште, жумыстап соц, колхоз бағында, 
Ауыл жасларына қосылар еднк.



Ўатан ҳэм бахытлы жаслық ҳаққьшдй, 
Қосықлар базарын биз қурар едик.

Қосықтан соң Москваны сүуретлеп, 
Кеўилли гүрриңди баслар едиң сен.
Д ер едиң:

— Москва тирек ҳэм жүрек,
Дүньяда қай қала оган келер тең!...

Москва ҳаққьшда болған гүрриңлер, 
Гейде жетер еди үш-төрт саатқа, 
Тыңласақ та оны ҳэркуни егер, 
Жалықтырмас еди биздн, бирақ та.

Гүрриңлерден кейин ҳэркуни дерлик, 
Ертип салар едиң үйиме шекем.
Гейде қысып турып қолымды берик,
Д ер едиң:
— Сени көп ойлайман-аў мен...

Сонда мен, сөзиңе жуўап табалмай, 
Қьгсьшнўға түсер едим өзимше.
Айтшы, жаным, қәне, не ушын ондай, 
„Мен де солай“ дей алмадым көзиңше?

Мине, ҳэзир Москваның қойнында, 
ОқыҮыңды даўам етип атырсаң.
Бирақ жаным, түсин мениң, ойымда, 
Кеңнен орын алыи сен езиң турсаң.

Ж әне де аўнлға келгениң де сен, 
Гүманлан ба, енди айта аламан:
— Қәлесең қосылып сениң менен мен, 
Мийнет майданында алға бараман.

1954-жыл.



САМОЛЕТТЕ

Бизлер аспандамыз—бийик аспанда!
Қойнў бултлар астымызда қалмақта. 
Эпизод болғандай тарыйх-дәстанға,
Биз минген самолет алға бармақта.

Самолеттиң гүрилдеген дауысы 
Қулақларға ҳешбир бермейди тыным. 
Сеземен, самолет, техника кусы,
Күтә қыйын табыу самолет минин.

Сол ушын ба, қуллас, мынау самолет, 
Бултларды да мисе тутпай келиўде. 
Мысалы тап бизге еткендей ҳурмет,
Күн әйнектен қарап сәлем бериўде.

Ушпақтамыз!
Ушпақтамыз кеўил шад!
Билемиз Москва күтпекте бизди. 
Москваны, Кремльди етип яд,
Отырман айнадан айырмай көзди.

Бирақ, самолеттиң айналарынан, 
Көринбейди еле мен күткен қала,
Өтгик Казақстан далаларынан,
Себеби, Пензадан ушқанбыз жаңа.

Бәри бир, жүректе шадлық толқыны, 
Эмиўдин де толқынынан күшлидей,
Ал, самолет болса, болмай тынымы, 
Ушпақта, дегендей: „Қус бар ма мендей?1“
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Гей ўақта самолет булқып мәсирип, 
Көшкен булттың изинен де жетеди.' 
Гейде қойыу булттың қойнына киригі, 
Айырады бултты, алға өтеди.

Гейде ойнағандай ол бизлер менен, 
Аудаңлайды, зәрре төмен сарқады,
Ж әне бет алады көклерге бирден,
Усы ўақьгг менде шадлық артады.

Қулласы, бул көкти гезген самолет; 
Дегендей болады: „Исениң маған.
Минсең маған жолымда бар берекет,
Москваға бугип алып бараман!“

Ол дурыс, самолет, жетемиз бүгин, 
Бирақта, сен емес мениң тирегим.
Қанша мақтансаң да сеннен де бурын, 
Москваға жетти қашан жүрегим!

1954-жыл. Пенза—Москва.

ХАТҚА ЖУЎАП

Алдым хатыңды, оқыдым толық, 
Жазыпсаң сәлем жақын жүректен. 
„Ж аслық жүрекке муҳаббат толыгі 
Жүриппен;—депсең,—ойлап сени мен“.

Дегісең: „Мен—бунда, оқмўдасац —сен, 
Арамыз қашық, жол күтә узақ. 
Артпақта қайғы менде күи-күннен, 
Кетпегей д ә ,— деп,— сени узақлап:..“



Жазыпсаң және: „Жүрегиц сгер,
Алынса жулып алған болар ем.
„Мынау жүректи жалгыз соған бер!“
Деп саған арнап салған болар ем.

Бирақта олай мүмкин смсс ҳсш!
Сол ушын қолға аламаи қәлем.
Саған бағышлагі, болса да тап кеш, 
Жазаман күнде жалынлы сәлем...

Хаттың изине қойыпсац қолды,
Солайша хатты етипсең тамам.
Ойладым: „Бунша оған не болды?“
Себеп, дым ерси жазыпсац маған.

„Ж ол узақ“ депсең, ол не қылғаның, 
Жазсаң да сәлем „жақын жүректен11? 
Болмаса текте қашық турғаным,
Ж үректи сенде қалдырдым ғой мен.

1954-жыл. Москва.

САҒЫНЫШ

Бағлар менен бақшалардың мәканы, 
Карасаң, көз тартар сулыу ҳэм көркем! 
Тап усы күнлери пахтаның кәни,
Ядқа көп түсип жүр тууысқан үлкем,

Мүмкин, бул уақытта алма, ериклер 
Шығарған да болар дәслепки гүлин. 
Шешек атып Әмиу бойында гүллер, 
Ж ерлер бояғанды жасылға түрин.

37



Мүмкин, алтын өнген жазық далаға, 
Егилген де шығар биринши шигит.
Деп айтысып: „Жигиттен қыз қалама?!“ 
Атызға шыққанды қыз бенен жигит.

Билемен, ^ақыйқат—Әмиудиң бойы,
Бул күнде уқсады гүлли паласқа. 
Басланғандай болып егистиң тойы, 
Сезилди жасаушы ғаррыға, жасқа.

Кәне, жаным мениң, иркилме ҳаслан, 
Көрсет шеберликти, тик бир орамал.
Оғаи жылдан-жылға алдына басқан, 
Үлкеме уқсатып сулыу иағыс сал.

Тынбай аққан ақ алтынды аралай,
Көрсет бизлер қазған канал жағасын, 
Талай рет қушағынан берген жай 
Кестеден алманың бағы қалмасын.

Ж ибер орамалды, алайын күтип,
Мысалы тап сүйиклисин күткендей. 
Мийнетте ҳарьюам, теримди сүртип, 
Сақлайын жүректиң жанында бирдей.

Апрель. 1954-жыл. Москва. 

ЖАҚСЫ КИТАП

Гуздиң айы.
Екшембиниң.кешинде,
Оқнўдаман қолға китапты алып,
Меннен басқа, жатақхана ишинде,
Текте лампочка тур нурланып, жанып.



Майдан қандай судыу—-күндиздеЙ жарық}.
Гүз болса да еле жасыл тереклер,
Лампочкалар бағдан нэзерпн салып,
Турыпты тап дегендей-ақ: „Келебер!“‘

Әйнектиң алдынап сигналын берип,
Машина да өтип атыр зымырап.
Жаслар да жай ғапа адымыи керип,
Қыдырмақта жүргендей-ақ тойда тап,-

Гейпарасы шақалақлап күлиссе,
Гейбиреўи шадлы қосық айтпақта,
Шақырғандай қыдырыуға, жүриске,
Гармонының дауысы мени тартиақта.

Ёгер ырасымды айтқанда атап,
Бундай кеште қыдырыуды сүЙемен,
Бирақ, тартқанлықтан қолдағы кнтап,
Оқыудың үстинде отырыгіпаи мен.

Октябрь, 1954-жыл

КРЕМЛЬ

Ядымда жас ўақнтлар, 
Аўнлда оқығаным, 
Ядымда салғанларым, 
Суўретин Москваның.

Кремль калмас еди, 
Қымбатлы сол суўреттен. 
Мақтанар едим оиы — 
Ҳэммеге көрсетип мен.
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Бир күни көз әйнегин, 
Көзиие салып мамам.
Қарады қайта-қайта, 
Суўретке ҳэмде маған.

- -  Суўретте күтә сулиў,-— 
Деди ол күлип көзи. 
Бирақта, бундай жайлар, 
Дүньяда бар ма өзи?

— Бар!—дедим мазатланып, 
Кремль! Москвада!
Бул гәплер бизиң үйде,
Ҳеш болмас еди ада.

Шынлықты айтсам егер, 
Айтқандай күлип мамам. 
Барлығы бундай жайдың, 
Маған да еди гүман.

Сонда да Кремльди, 
Ҳақьшқат сүйгенликтен. 
Санамас едим оған,
Ҳеш жайды дуньяда тең.

Сонлықтан ол сүуретте, 
Кремль еди гөззал.
Алдына өсирген ем.
Ерик ҳэм көп қаратал.

Көрер ем ол суўретти,
Ңеше ирет ҳэрбир күнде. 
Йошар ел ол сүретти,
Тек ғана көргениме.



Ал, енди сүурет емес,
Тез-тезден өзин көригі.
Ишине Кремльднц,
Киремен сэлем берип.

Уқсамас екен оған,
Суўретим салған бирақ,
Сезилди Кремлнм,
Ж үз есе гөззаллырақ.

Ноябрь, 1955-жыл. Москва 

ЖУМЫСТАН КЕЙИН

Зарым ата қайтып жумыстан,
Келген еди үйине жаңа.
Орап алды оны айлаиа,
Ақлықлары қоршап тум-тустан.

Шапанын да шешпўге оған 
Ҳешбирқандай бермеди мурса.
Биразлары алдында турса,
Биразы айтты:

— Қолды бер маған!

Жабырласып, ғаррыны дэрҳал,
Отырғызды қолынан тартып.
Ғаррының да шадлыгы артып,
Ақлықларын сүйди сол мэҳэл.

Ишки жайдан шықты кемпирде,
Қолына бар сипсени тутып.
Турғандай-ақ, мысал, суў жутып,
Тыр-тым болды балалар бирден.
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Ғайбар кемпир баслады сөзин;
— Ауыртпақсыз ба басын оның да? 
Көресиз бе, бар қолымда?
Барың ишке! Көрмесин көзим?

Ғарры айтты: — Ақлықларымды 
Қуўажақсац неге қасымнан?
Кемпир айтты: — Өйтпесе саган,
Бермейди ҳеш булар тынымды.

Ғарры турды сыйпап сақалын,
Күлди; —Булар ақылым, ойым!
Булар жоқта дем алыу қыйын,
Сениц оннан жоқ на хабарың?!

19 >5-ж ь іЛі

„АЎА“ ЯКИ „ЖОҚ“

Колхоздан пунктке тасыушы пахта, 
Машина жөнеди бүгин де ерте.
Ж ол бойында тоқтай қалды, бирақта.. 
Бир жайдың тусына теңелген жерде.

Шофер, „аумады ма пахтам11 деди ме, 
Дэрриў шығып машинаны айланды. 
Моторын өширди бирден келди де,
Ҳэм де басын услап азмаз ойланды.

Раднаторда суў турса да липилдеп,
Суў керек болғандай алды шелегин. 
Соқты жүреги де дэрҳал дүпилдеп, 
Сезгендей-ақ бир нәрсениң дерегин.



Бети-аўзьш сүртип, тик тутып басыи, 
Жақынлады жол беттеги ақ жайға.
Әсте ғана қақты жайдың айнасын,
Ҳэм ойлады, келген болар қолайға...*

— Қандай нәрсе! — дедн бпр дауыс иштен, 
Әйнекти урғанша, пшке кмрнңмз?
Шофер айтты:

— Дым асыгыс едим мен,
Мүмкин болса, бпр шелск суў бериңиз?

Сол мэҳэли иштен ақ шашлы ана,
Көтерди де шықты суулы шелекти.
— Алып келген едим тап ғана жаңа, 
Алың,—деди егер болса керекли.

Бирақ, шофер суўға емес, кемпирге,— 
Жалтақлады, қайта-қайта қарады.
Азмаз иркилди де, ҳаўлиққан түрде,
— Әзийзахан үйде ме?—деп сорады.

Кемпир айтты:
— Қызым терии жүр пахта.

Ал, шофер тереңнен дем алды қатты. 
Ойланды да тезден машина жаққа,
Суўға да қарамай, адымын атты.

Барды да моторды ходлады бирден, 
Машинаны салды үшинши ходқа 
Сөйленди:

— Келсем де күтә ерте мен. 
Шыққаны бул ойдың бүгин де жоққа.



Сөйленди және""де:
Қашанға шекем,

Бул қыз жүрегиме басар екен шоқ?
Тоқтай тур. Әзийза 

Жақын күнде сен 
Бересең бир жуўап:

„Аўа“ яки “Ж О Қ “

Октябрь, 1955-жыл.

ТҮСИНЕРСЕҢ ӨЗИҢ-АҚ.„“

Болды мениң жолдасым,
Ҳэмде бойлас, ҳэм қурдас,
Айтсам сөздиц ырасын:
Маған еди ол сырлас.

Бир күнлери, бирақ та,
Аз уйқилаўға айланды.
Бизлер ерте жатсақ та,
Ол жатпады ойланды.

Мың қубылып, мың дөнип,
Сууық демин алды ол.
Гүбирленип, сөйленип,
Арман-берман барды ол.

Ал, азанда қарасам,
Қабақлары исиңки 
Көрсең ҳайран қаласаң,
Руухы да түсиңки...

Жолдасымың бир күни,
Азғанын да сездим мен.
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Дэрҳал иркип мсп оны,
Дедпм „Неге аздың сен?“

„Айтпа,— дедн, бул исги!
Меннен ушты бир тақат,
Сүйип қалдым бир қызды,
А ў ы р ы ў ы м — му ҳ аббат!

Дедим „Исиц ерси бул!“
Таңландым да мсп бирақ.
Ал, ол айтты: „Шыдай тур,
Түсинерсең өзиң ақ!...“

1955-жыл. Мөсква.

МЕНИҢ ҮЛКЕМ

Достым, сен сорадың ба: „Қайдансаң? деп, 
Мейли онда берейин саған жуўап.
Ж ууабы бул сораудыд дым ғана көп, 
Қысқа ғана айтаман ҳэзир бирақ:

Аралдың қубласында толқып аққан— 
„Эмиў“ дегі атақ алған бир дәрья бар. 
Дәрьяның еки бойын көлбеп жатқан, 
Көрсең, көзди тартады кец далалар.

Бурында бахыт излеп бул далада,
Жасаса аш-жалаңаш көшпели ел.
Ал ҳэзир тап усыман гүллалаға,
Айланды!
Жасыл липас бүркенди жер.

45



Завод ҳэм фабрика, комбинатлар,
Бул жерде мәңгиликке алды орын.
Бул жерде ҳаўа ҳэм де суў жолы бар, 
Жаңадан салды халық темир жолын.

Ҳэр түрли оқь1ў орны „кел“ дегендей, 
Турады айнасынан козин салып,
ВУЗ ында гилең жаслар сендей мендей, 
Оқыйды қэлеўинше билим алып.

Өседи бул үлкеде түрли егис,
Пахта, буўдай жоңышқа ҳэмде мәкке, 
Бағларда алма, жүзим, түрли жемис, 
Қарайды, „же!“ дегендей, жекке-жекке.

„Шаббаздың қаўьшьГ1 деп алған атақ, 
Писеди шийрин қауын усы жерде. 
Карбызлар, ҳэр қайсысы бир қушақ тап, 
Биреўи жүк болады палўан ерге.

Эмиўдэрья, Аралдан шыққан балық, 
Тарайды елимизге ҳэр бир күнде.
Ал суўен, Москваға өзин салып,
Турады „Елисеев11 дүкенинде.

Егер де ол үлкеге жолың түссе, 
Кылтықсыз ақ шалыны көресең сен, 
Ж айлаўларда ҳэр түрли маллар өссе, 
Қушағынан шығады ҳэр түрли кен.

„Арғымақ11 деп аталған тухым атлар, 
Өседи Кисинесип усы жайда. 
Қаракөл-камарлар да бул жерде бар, 
Ойлайсаң, буннан жақсы үлке қайда



Бул үлке—Қарақалпақ АССР ы,
Бул үлке жасымнан ақ жақын маған.
Үлкемниң маған мәлим барлық сыры,
Себеби, бул үлкеде тууылғанман.

Үлкемниң бир әдети алғыш қонақ,
Адамлары ақыллы, мийнетте ер.
Эй, достым, ҳеш ойланып, турма қарап,
Қонаққа кел, уақытың болса егср.

1955-жыл. Москва.

ж а У ы н г е р д и ң  а н а с ы

(Анатолий Сафроновтық изп менен)

Қызкеткенниң жағасына жайласқан,
Дийуалы кесектен, тырнағы тастан,
Алма бағлы бир кишкене ақ жай тур,
Айналары түслик бетке қарасқан.

Усы жайда жасы алпысқа жеткен,
Шашлары да қалмай агарып питксн. 
„Жауынгердиң анасы“ деп алған ат,
Бир кемпир жасайды, аты Дәметкен.

Айтып жүрген, дсп: „Көзимниң қарасы“,
Бар еди кемпирдиң жалғыз баласы.
Урыс күнлеринде жаўьшгер болып—
Бала кетти, қалды үйде анасы.

Күн өтти.
Ай өтти.

Толық жыл өтти.
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Бул жылдың артынан тағы жыл жетти. 
„Жалғызымды көрсем?“ деген кемпирде, 
Сағыныу кем-кемнен үдеди кеттн.

Аштырды пал, етип көрди ырым да,
Бирақта, ырымы кеттн қырынға!
Хабар келди: „Балац ерше урыста,
Қаза тапты тынышлықтың жолында...“

Сезилди кемпирге түскендей аспан,
Адамға уқсады—үстин жар басқан,
Бетине қол салды.
Екн кезинен—
Ж асы жағасыпа ақты тынбастан.

Күн өтти.
Ай өтти. *
Ж ылжып жыл өтти.
Бизиң жеңис пенен урыс та питти. 
„Ж ауы нгерД иң анасы “ деп ат алған,
Кемпирге күшейтти ҳэмме ҳурметти.

Хүкимет пенсия берди айма-ай,
Колхоз салып берди оғаи жаңа жай.
Пионерлёр, шепке алып кемпирди,
Сорап турды:

— Шеше, аўҳальш қалай?...

Кемппр болса, қашшан өлгеп баласын,
„Өлди“ деп айтпайды, төксе де жасын.
„Келеди“ деп күиде қарайды жолға, 
Көргендей-ақ киятырған қарасын.

19.55-жыл. Некие.
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АЎЬ1ЛЬ1МА КЕЛГЕНДЕ

Поездан тусиўден аўьглга бизиц 
Ж олланиўш н машинаға отырып, 
Жалықпастан тез-тез мойнымды бурып, 
Ж ән-ж аққа қарадым тойғапша көзим.

Жолдың еки бойі.і толқығап пахта— 
Турыпты, шайқалган теңизгс. уқсап, 
Булдырап квкпенбек таўлардай-ақ тап, 
Бағлар квз тартпақта поселка жақта.

Ж ап бойында ойнап атыр балалар,
Атызда трактор алдына басқан,
Күн күлип тур, ашық гүмбезли аспан, 
А ўнлднп  жайлары, аппақ, мысал қар.

Клубтың тусыпда машинадан тез 
Түстим ҳэм де жетип бардым үйнме,
Анам, бирден өзин таслап ийниме,
Сүйди маңлайымнаи, түсти көзге-көз.

— Улым! Ж аным—улым, жүрссн бе амані— 
Куўанғаннан жас та шықты көзинен.
Төсек салды.

Буйрық бердп:
— Отыр сен!

Ҳэзир аўқатти да беремен сағап...

Усы ўақьгг кирип келди атақлы— 
Квлхоадағы бригадир ағам да,
— Сэлем!— дедим,—үй-ншлериң аман ба? 
Ал, ол болса тек те ийнимнен қақты.
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Оннан кейин муртын таўлап жай ғана, 
Танымай турғандай маған қарады:
— А—а, москвич! Келдиң бе?—деп сорады,— 
Сен туўралн ойлап едим тап жаңа.

Айт!— деди,—оқыулар, Москва қалай? 
Умытқан жоқсаң ба, иним, бизлерди?!
— Умытып болама мийнетте ерди?!
Деп басладым мен де ағама қарай.

Мениң жуўапларьш питиўи менен-ақ, 
Сораўлардь1 бердим озим де оған:
— Ислер қалай? Пахта қалай, ағажан? —
Деп едим, жуўапти берміщи, бирақ.

Тек болғаны тутып қолымнан дэрҳал:
— Түрге!—деди, —сөйлесемиз жайында!
— Тоқтаң! —дедим, ал, ол айтты:

— Тайынба!
Сораған екенсең, ж уў аб ьтд н  ал!!

Тез! Те-ез ,—деди ж әне,—қозғалма әсте, 
Пахтаныц ишинде аласаң жуўап!
Ал, мен ҳайран болдым, беденим жуўлал:
— Б ул,—дедим анама,—пьян емес пе?

— Дурыс,—деди анам, —ол быйыл пьян! 
Бирақ, пьянлығы емес арақтан:
Ол табысқа пьян,

Оған болма таң,
Бундай пьяншылық етпейди зыян...

1955-жыл. Тахтакөпир.



„ЛЕКТОР" КЕЛДИ...

— „Лектор келди. Лектор келди қаладан 
Деген хабар үйме-үйге таралды. 
...Клубка жыйналды халык, галаба, 
Ҳэмме трибунаға нэзерии салды.

Эне, орта бойлы, семизшик адам,
Салды да эйнегин дэрҳал кезине, 
Жөткнринди қайта-қайта жаңадан, 
Дегендей ақ: кирисемен сөэиме“.

Сөйтти де аударды тозығы жеткен —
Қос белбеўли қара портфельдиң ишин. 
Блокнотты алды жыртылып питкен, 
Баслады солайша лекторлық исин.

Деди:
— Бүгин болатуғын лекция 

„Балалардың тәрбиясы ҳаққьшда11,
Үйде, яки даладағы ўақтьшда 
Бул иске болмайды қараўға қыя:

Балалар ертеңгн бнзиц келешек,
Бизлер алма болсақ, ал бала гүли.
Бизиң тәрбияның ең жақсы түри 
Берилиўи керек балаға, демек...

Сөйледи солайша кем-кемнен қызып, 
Цитат та келтирди, ҳэртурли жақтан.
— Балаларды, —деди ол қолын созып,— 
Қашық сақлаң темекиден, арақтан.

Қулласы, лектордың айтқан сөзлери 
Унай қалды тьтлаўш нға  топ-толық.



Тигилди ҳэммениц оған көзлери,
Халық тыңлады оны кеўли толып.

Бул ўақьгг шаршаған адамға уқсад,
Мойнын төмен салып лектор жигит те — 
Клубтан шықты мундуштугин услап,
Ҳэмде жүрип кетти сквер бетке.

Он-онбир жасларға келген бир бала 
Д эрҳал шыға қалды оның алдынан.
Бала айтты:

— Мүмкин болса, сиз, аға, 
Шырпыңызды берип турсаңыз маған?

Лектор айтты:
—А-а, шыргіыма кереги?! —

Папиросты тутандыртты балаға.
Бул лектордың сөзлериниң „дәйеги—
Бар“ деп адам ендигиде нана ма?...

Октябрь, 1955-жыл.

БЕРГИМ КЕЛЕДИ

Паҳ, қаншама жақсы, мениң елимде, 
Исшең, сулыу ҳэм ақыллы қызлар бар! 
Бирақ, мениң барлық жүрген жеримде, 
Ойымды солардың биреўи тартар.

Жауынгер жолдасым етип Сол қызды, 
Өмир сапарына жүргим келеди.
Берик тутып Орақ-балға Жулдызды, 
Елиме барымды бергим келеди.
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ТУТСАҢ—ТУТ

Таныс әмес едик!
Бирақта, сени 

Бирге ойнап өскен қызга уқсаттым. 
Ҳэрбир сөзиң шымырлатып денени, 
Бенде еттиң, оқсыз жүректи аттың.

Дым асығыс едим!
Бирақ, ўақнттьт ,

Сен турғанда, сезилмеди өткени, 
Жипсиз-ақ байладыц, усладың, туттың, 
Тутсаң—тут жиберме, берик уела мени!

УСЛАДЫҢ МЕНИ

Исиң менен, көзиң менен усладың мени, 
Жүрегиме отты салдың, бермедиң тыным. 
Умытажақ аўҳальгм жоқ енди мен сени, 
Ойланнўдьш теңизинде уйқысыз түним.

Күндизйнде ақ алтығшың далаларында,
Мениң менен жарьгалўдн сорайсаң өзиң. 
Бирақ, неге Кеште бағдың араларында, 
Көреғойсам, сезилмейди күндйзги сөзиң?!

Жүрегймниң ышқы отьш билдирсем саған, 
Тек күлесең, басқа ҳешбир гәпид жоқ айтар, 
Өйтпе, жаным, тезиректен бир сөз айт маған, 
Қалемесең, мейли мени дизден-ақ қайтар!
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БИЛЕСЕҢ БЕ?

Айтшы қане, жүрегиңниң сырларын: 
Көзлериңде магнит бар ма, от бар ма? 
Анық сездим сенде бир сырдың барын, 
Ж оқ болғанда жанбас едим отларға!

Билесең бе, ушырасқан уақытты, 
Сөйлеши барлығын, әй көзи қумар? 
Сездим сонда өзимди дым бахытлы, 
Айтпасаң да маған жақсылық хабар.

Тек болғаны узын кирпиклериңнен, 
Атылгандай болды маған бнр ушқын. 
Сол заматы, ацладың ба сирә сен 
Қозғалды саған биринши ышқым?!

Сеннен ушқан ушқын жүрекке түсип, 
Кишкене бир отты дөретти менде.
Усы от үлкейип, кем-кемнен өсип,
Ол неси-денемди орады демде?

Бирақта, ушқынды шашсаң да баста, 
Ж аққан отыңнан алмадың хабар,
Ҳеш қыз жоқ ойымда тек сеннен басқа, 
Ал, сениң кеўлицде, билмедим, кнм бар?

БИЗ КҮТКЕН БЭҲ ЭР

Ядыңда ма, „бэҳэр келсин“ дегениң? 
Мине, келип қалды биз күткен бэҳэр! 
Бирақта, сен жоқсаң қасымда мениң. 
Сен жоқсаң қасымда, жаным сүйген яр.



Турғым да келмейди турайын десем, 
Уйқылайын десем де уйқым келмейди, 
Услайша түн бойы қыйланамаи мен,
Бир күш таң атқанша уйқы бермейди.

Таң атыуы менен көрпемдп ашып,
Әсте ғана көз саламап әйнекке.
Ҳэркуни тынбастан бүркип суў шашып,— 
Турыушы жамғырды көремеи тектс.

Билмедим, не ушын силпилеп турған 
Усы бир бэҳэрдиц келиўин күттиң? 
Билесең бе, күтип жолыңда турман, 
Жолында турман үлкен үмиттиң.

Бэҳэр келди, жаным, бнз күткен бэҳэр, 
Ўэде бар еди, қасыма келши?
Билесең бе, бул бэҳэрде не сыр бар? 
Егер сезген болсаң—тез айтып бер ши?1

ТҮСИНБЕДИМ

Буның қалай, енди етип усыныс 
„Сийрек ушырасайық“— дедин сен маған 
„Егерде екеўмиз тез-тез болсақ дус ,— 
Дегенин не,--кейини болады жаман“?

Айтқаның қане: „Ҳэр кәрген сайын, 
Саған деген муҳаббатьш артпақта. . . “? 
Мениң де әззнлеп күн-күн жағдағым, 
Бэрҳа мени сиз тәрепке тартиақта.

Демек, тез-тез ушырасыу бизлерге 
^ыян емес қайта, пайдалы екен!



Койшы жаным, қойшы сорана берме, 
Бнйкарға қызарып, төмен қарап сен?!

Түсинбедим, жаным, не ушын маған 
Сийрек ушырасыуды еттиң усыныс? 
Өйдей көрме!

Пайда болып жаңадан 
Ышқымыз артады тез-тез болсақ дус.

АЙЫБЫМ КӨП МЕНИҢ ДЕ

Терну ушын пахтаны,
Бир қыз кирди атызга.
Сен шығар деп мен оны 
Жетип бардым сол қызға.

Хызметте турған тақ, 
Айнымайды сеннен ҳеш. 
Баска екен ол бирақ, 
Болса да жас пахтакеш.

Ж ипек қуртын өсирген 
Ушырасты бир жанан. 
Кериўден ақ дэрҳал мен, 
Дыққат бердим сол заман.

Косынкасын сендей-ақ 
Бир тартыпты басына. 
Баска екен ол бирак, 
Жетип барсам касына.

Көзлеринде ойнаған, 
Сениндей-ақ шок жулдыз,



Сансыз қойды айдаған 
Көзди тартты шопан^қыз.

Сен шығар ден шалтырақ 
Адым аттым меп огап. 
Басқа екен ол бирақ,
Уқсаса да дым саган.

Алжастырдыц сен мени— 
Қысқа айтсам сөзимди. 
Талай қызға, өйткеии, 
Шатастырдым өзиңди.

Бирақ билдим анықлап: 
Айыбым көп мениңде 
Умытыппан сендей тап 
Қызлар көбпп елимде,

БИЛМЕДИМ, НЕГЕ?

Билмедим, неге соңгы хатыңда 
Ж әне өкпеңди айтқансаң маган? 
Депсен „Жалгыз сен мениң ядымда, 
Ж үрегим текте саған арналған11.

Жазыпсаң сырды ҳешбир жасырмэй: 
„Түсимде сени көремен күнде. 
Бирақта,—депсең,—айтшы, бул қалай, 
Мени түсиңде көрмепсең бир д е?“ . . .

Жазыпсаң және: „Бәлки жүрегиң 
Басқа қызларға ауысқан болар. 
Мүмкин, табылып күткеп керегиң, 
Естен шыққанды сени сүйген я р . . . “



Сорапсаң меннен хаттың изииде 
Ж азған хатыңа бериўди жуўап,
Тыңла болмаса!

Айтар сөзиме 
Бундай сораўға жуўаплар қап-қап.

Айыбым қандай—текте болғаны 
Көрмегеним бе сени түсимде?
Олай дегенше, тыңла мынаны:
Сақлаулы жүрген сенсең есимде!

Түсимде мен де, мүмкин сендей-ақ, 
Көрген болар ем ҳэркуни сени.
Саған арналған ышқылар бирақ, 
Азапламақта уйқылатпай мени.

1955-жыл, Москва. 

УМЫТЫГІПАН ЖӘНЕ МЕН

Бул сапар да Сегизинши Март пенен 
Кутлықлауды умытыппан мен сени. 
Үйренип қалыппан өзиңнен келген, 
Қутль1қлаўга жуўап берип өйткени.

Билесең.
Ж аңа жыл, яки келсе май,

Я келгенде Октябрдиң байрамы.
Бәлки, ҳэггге бурын сен маған қарай 
Ж иберер едиң телеграмманы.

Меп де дэрриў қутлнқлаўдм ауылдан, 
Жетип барар едим телеграфқа,
Жазар едим қутлықлауды мен саған, 
Ж азар  едим „Молния“ деп бирақта.



Мине, енди Сегизинши Мартпенен 
Кутлықлауды жэне умытыппан мен. 
Себеп, ҳэпте бурын хабарлап мени,
Бул ирет қутлықлау жибермепсең сен.

Март, 1955-жыл.

УШЫРАСҚАНДА

Неге сонша айтып сағынғапыңды, 
Жалықпастан келбетиме тиктиң көз?
„Ал койыппан, бәлки, сағап жанымды11 — 
Дегениң не, таппадыц б'а басқа сөз?!

Айтакөрме!
Жаның түрсын жайында,

Текте ғана сағ-ынғаның жетеди.
Пахтадай ақ мухаббатың тайын ба? 
Тайын болса, мениң кеўлим питеди.

Июль, 1955 жыл. Некие.

СОҚПАҚ

Кишкене бир аяқ соқпақ бар,
Бизиң үйден шыққаи басланып. 
Қыялымды бийлеп-ақ алып,
Сол бир соқпақ бэрҳама тартар.

Усы соқпақ үлкейип ксм-кем,
Қосылады узын кец жолға.
„Әлиппем“ ди көтерип қолға 
Мектепке де соннан бардым мен,



Залым душ пан^суққанда қолын, 
Гүллеп өскен Уатан анама.
Арым қайнап, сыймай қанама,
Сол жол еди жолланған жолым,

Ж аўд и  жеңип бпз қайтқан ўақта, 
Күтип алып мениң жолымды.
Сүйген еди анам қолымды,
Басқа емес, тап сол соқпақта.

Ҳэтте, Москваға жаңадан,
Жүргенимде билим алсам деп,
Усы ғана соқпақ пенен тек 
Шықтым үйден тутып чемодан,

Анық сездим усы соқпақтың 
Мениң ушын баҳаси артық,
Керегимди, руўхьш артып,
Усы соқпақ арқалы таптым,

ТЫРНАЛАР УШПАҚТА

'Гырналар ушпақта түсликке қарап, 
Ушпақта дәл бизиң үйдиң үстинен. 
Аўнлдан узақлап кеткен жоқ бирақ, 
Ушса да тәртипли дизбеги менен.

Өзлеринше „тьфрнўласьш" тынбастан, 
Түсиниксиз сөзин етисти даўам. 
Толғандай-ақ болып шаўқьшға аспан, 
Сезилди ҳақнйқат сол мэҳэл маған.

Мысалы тап сүйиклиси қалғандай.
Сол ушыстан артқа айланды олар.
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Таңырқанып кез салдымда азгантай,
Ойладым: „Булардың артында не бар?“

Мениң болжауымша, мьшаў тырналар 
Кеткиси келмейди биз өсксп жерден.
Сонлықтан, шаўқьшьш етип тәкирар.
Артына бурылды ҳэммеси бирдеи.

1955-жыл.

СТУДЕНТЛЕР КЕШЕСИНДЕ

Ядыңда ма ушырасқаным сен менсн 
Студентлер кешесинде кешқурын?
Сол күни-ақ жақын көрдим сени мен,
Көрмесем де жамалыңды ҳеш бурын!

Тек болғаны қос жулдызға мегзеген 
Көзлериңди анда-сапда қараттың,
Сөз айтпадың, бирақ кирпиклериңнен 
Мениң жүрегиме бир оқты аттың.

Кумар болдым жалғыз ауыз сөзице,
Танысыудың түрли жолып изледим.
Жалықпастан көз тиксем де кезиңе,
Кане, неге жүрек сырын сезбедиң?

1955-жыл.

АҲ, ЖҮРЕК, ЖҮРЕК...

Аҳ, жүрек, жүрек, ҳайранмап саган,
Неге ақылды сонша бийледиң?
Сол бир геззалды көрсетип маған,
Мәжбүрлеп м е н и ,  „соііы еүй“ д е д и ң ? !
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Сүйдим мен, сүйдим-илажым қанша! 
Сырымды айттым қызға қалдырмай. 
Бирақ, мьшаў қыз, сүйсем де сонша, 
Айтпады сырын, бунысы қалай?

Я „аўа“, я „ж оқ“ демейди ҳаслан, 
Дәлкек етеди муҳаббат сөзин.
Бирақта ышқы, мендеги тасқын, 
Умыттырмайды ол қыздың көзин.

А ҳ, жүрек, жүрек, ҳайранман саған: 
Неге ойымды сонша бийледиң?
Бир өжет қызды көрсетип маған, 
Зорладын мени-соны „сүй!“ дедиң!

БИР ҚЫЗ ЖЛСАЙДЫ

Бизиң ауылда жайлар емес аз 
Қарасаң бири-биринен артық.
Бирақта бир жай, болмаса да саз, 
Ойландырады жүректи тартып.

Билмедим, неге таппайман тыным, 
Жумыстан шаршап қайтсам да, кеште? 
Ойымды бийлеп алғандай-ақ дым,
Сол бир жай тез-тез түседи еске.

Айсыз түнде де усы бир жайды 
Алжаепай ғана таба аламан.
Себеп бул жайда еслеткен айды,
Бир қыз жасайды қадирдан маған.

АЙТАР ЕДИМ

„Көп ғана қызларды таңыйсаң ба? дец, 
Егерде бнреулер сораса меннен,



Айтар едим: „Таныс қызлар күтә көгі,
Ҳэм де көбеймекте олар күн-күинен“..

Сол ўақмт жәнеде сорауды таслап, 
„Солардың атларын,—десе,—айтшы сен?“ 
Айтсам да „ м ь ш а ў . . , “ деп сөзимди баслап, 
Айта алмас едим барлығып бирден.

Ал егер: „Айт,—десе, сүйген қызыңды?“ 
Сөз жоқ, пайда болып айрықша сезим, 
Ҳешбир ойланбастан, баслап сөзимди,
Айтар едим аты туўе, мииезип.

СУЎ

Мысалы тап майда тамырлар менен 
Денесине адам таратқандай қан,
Каналлар арқалы узын ҳэм де кең 
Үлкем суў алады Эмўдэрьядаи.

Каналлар суў бернп майда жапларға, 
Жаптан сағаларын алар салмалар.
Айтың, суусыз жерде берекет бар ма?
Суў бар жерде-өмир, суу-жеңиске яр!

Қыздай сыңқ-сыңқ күлип, шығарып сесин, 
Суў жумалап атызларға киреди.
Суў ишсе, бүркенип жасыл көрпесин, 

Ж ерим аянбастан жемис береди.

Қыз-жигитлер бир-бирине суў шашып, 
Салма бойларында ҳэзиллеседи.
Суўдн ишсе, гүллер сандығын ашып 
Бағлар көркейеди-егин писеди.



Сууды көрсе, жас балалар қумартып,
Салма бойларында қурады ойын.
Суў ҳэм кун бар жерде ҳужданьш артып,
Мен де шадланаман, шымырлап бойым.

Деймен, бэрҳа мениң ҳэрбир қосығым, 
Әмиудиң суўьша уқсаса екен.
Буннан сезилмейди басқаша уғым,
Егерде уқсаса бахытлыман мен.

Апрель, 1956-жыл, Москва.

КӨЗЛЕРИҢ СЕНИҢ

Әй, сен, магнит болып мени тартқан қыз, 
Әй, сен қумар көзли сүйгеним мениңі 
Онысы не излегендей бир қылмыс, 
Мудамы алдымда көзлериң сениң?

Дурыс, бир үлкеде өсирип пахта, 
Жыл-жылдан молайттық табыстың кәнин, 
Қасымда болмадың бэрҳа бирақта,
Болса да бирге көзлериң сениң.

Ж аў  шапқанда кеттим ерлик майданға, 
Оқ тийди...
Дым ауыр алынды демим...

Болмадың қасымдаі 
Бирақта қанға
Батқанымды көрди көзлериң сениң.
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Госпитальда жаттым емледи мени. 
Кем-кемнен жанландым, сауалды демим. 
Қанша излесем де көрмедим сени,
Бирақта, телмирди кезлериц сенпц.

Душпан набыт болды. Бпз қайттық елге, 
Орынланды бизге болған иссним.
Күтип алдың! Бизлер дусласқан ж ерде,— 
Дәслеп көзге түсти көзлсриц сениң.

Ҳэзнр жүрмен Москваныц қоііныпда, 
Орынланды билнм алсам дегеннм.
Сен нслесең Эмнўдэрья бойында,
Бнрақта, қасымда көзлериң сеннң.

Кино, театрға барып тураман.
Оқнўлар саз, жүрегнм шад, саў деним.
Сен жоқсаң қасымда.
Бнрақта маған
Ҳэркунн тигилген көзлериң сениң.

Бәлки, кеште уйықлай қойсам дем алып, 
Ҳеш сезбестен ўақьгттьш да өткеннн.
„Бир өзи м е?“ дегендей-ақ сер салып, 
Қарауыл болады көзлериң сениң.

Әй, сен, қыз жананы —көзлери жулдыз 
Әй, сен, гүл шырайлы—сүйгеним мениң!
Ол неткени, излегендей бир қылмыс, 
Қуўдалаўда мени көзлериң сениң?!

Апрель, 1956-жыл. Москва,
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МЕГЗЕЙСЕҢ

Сениң минезиңе түсинбеймен ҳеш5.
Айтшы қане, неге өзгерген демде?
Егер көре ғойсам ертс, яки кеш, 
Айрықша бир сырды сеземен сенде.

Билесең бе, бурын көрсем де қайда, 
(Сәлемимиз дурыс болса да бизиң).
Күтә мегзес едиң бир асаў тайға,
Ҳэм қуйындай уйтқыр еди минезиң:

Гейде шын жүректен айтқан сөзимди, 
Айландырар едиң ҳэзилге бирден.
Гейде күтә бийик тутып өзиңди,
Кетип қалар едиң мен турған жерден.

Ҳэзир енди, бурынғыдан, ол анық,
Бизиң жүрегимиз жақын болса да, 
Көзлериң турады меннен уялып,
Бәлки, мени күнде көрип турса да.

Енди саған, мейли, берсем де буйрық, 
„Болады“ деп ғана бересең жуўап. 
Демейсең сен, „Неге айттың буйырып? 
Сөзимди теңейсең алтынға да тап.

Мысалы, бақшадан алынған үзип,
Бир гүлге мегзейсең турған қолымда. 
Менлик боларыңды билгенде сезип, 
Азапланбас едим сонша жолыңда.

1956-жыл.
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СОРДЙМА ЕКЕН?

Неге сорадьщ;
— Сүйесең бе,—деп,

Бундай сорауды сорай ма екен?! 
Ышқылар қысып, соқса да жүрек. 
Айта алмайман сүйемен деп мен.

Егерде билгиң келсе ҳақьшқат,
Кел де жүректиң соғьлўьш тынла. 
Түсимпаз болсаң, өзиң ойлап тап, 
Сөзимнен емес, исимнен аңлаі

ДЕГЕН И Ң  НЕ?...

Дегениң не, тез-тез айнаға қарап; 
„Мениң жүзимде бар әжимнен белги!“ 
Бул гәпиңди айтакөрме қайталап,
Бәлки, саған жас толса да жүз елли.

Дегениң не: „Онсегизлик дәуирнм, 
Айланбай кетти де қалды артыма“? 
Кетсе кетснн!

Өмиримннң тәуирин 
Бағышлап қойғанмап мен де атыңа.

Дегениң не; „Қан азайды жүзимде,
Енди көз саларсаң гөззал қызларға? 
Қойса, жаным, ҳеш дәлил жоқ сөзиңде, 
Ондай деўге сеннен гөззал қыз барма?!

Дегениң не: Өтти жаслық ўақьггьш, 
Мине енди балаларға анамаң?“
Күтә жақсы!



А на болсаң—бахытың,
Айтшы: Артық ҳурмет бар ма анадан?!

Дегениң не: Алдаў ушын еркеклер 
Ҳаялларға түрли тәсилдн таслар?
Қойса енди, толық бнйғам болабер,
Сенсең мениң ушын он сегиз жасар!

1956-жыл.

ӨЗИҢ ХАБАР БЕРЕСЕҢ БЕ?

Қыз ишннде шаққан един,
Көрсем күлим қаққан едиң,
Жүрегимди бийлеп алып,
Маған күтә жаққан едиң.

Басқа ойды танпай ҳаслан,
Сен дегенде толқып тасқан 
Ышқы сырды теккен едим,
Тек өзиңе жасырмастан.

Сөйлессең де төмен қарап,
Қайтардың ғой дизден бирақ,
„Суйиў ўақть1 емес!“ дедиң, 
Қызлардай-ақ кеўли жырақ.

Ҳеш қашан да сынбас сақты.
Еркин жаспыз жолы жақты,
Өзиң хабар бересең бе,
Егер келсе суйиў ўақть!?!
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Мениң кишкене бир иним бар, 
Минезлери мегзес қуйынға,
Бир әдети жақын ойынға,
Кыял оны ҳэржаққа тартар.

Сағынады аўнлдн тезден,
Мысалы, ол келсе қалаға,
Ал, аўьглға бәлки барама;
„Қалаға,—дейди,—ертең кетемен*.

Қулласы, ол аўь1л-қалань1ц 
Арасында журиўге қумар. 
Сағьшнўлар ериксиз қуўар,
Бийлеп алғандай күшин баланың.

Мүмкин, оны кеширсе болар,
Себеп, иним тек ғана бесте.
Алсам, егер өзимди еске,
Менде сондай ерси әдет бар.

Ал мен болсам, бес емес текте, 
Талай бести салғанман артқа,
Бирақ, бир күш, дегендей; „жатпа!“ 
Тыным бсрмейди менде жүрекке.

Жасай қонсам, мысал, Нөкисте 
Москва деп еагыныу артар.
Деймен; „Онда Кремлим бар, 
Рухландырғап бэрҳа жеңиске!“

Деймен „Тезден сапарға жүрсем, 
Жетсем Москвага, Қызыл Майданғә

ӘДЕТ БОЛҒАН САҒЬ!НЬ1Ў



Ақыл қәии-дацқлы жаҳанға 
Ж олдас Ленииге сәлемге кирсем!

Саяҳатлап Ленин таўларьш,
Хабар алсам көргизбеденде.
Көп естелик қалдырған менде 
Араласам Тверь Бульварын.

ГТушкиннен сорасам кеңес,
Таўьш алсаьі Маяковскийди, 
Элбетте, керип Горькийди, 
Сораўлар берсем онша кеп емес.

Буннан кейин заводларға да 
Хожайимдей кирип-ақ барсам, 
Билмегенди үйреннп алсам. 
Жанажан рустан—үлкен ағадан.

Демди алсам деймен кешинде: 
Үйде емес-театрларда.
Қыста жүрсем лыжада, карда 
Ж аз айларында—тоғай ишинде“.

Ал, егерде турсам Москвада: 
Сағынамаи Нөкис қаласын. 
Сағынаман Эмиў жағасын, 
Сағыныу менде болмайды ада.

Ойланаман: даңқлы үлкемниң 
Қане, қандай кемислиги бар?
Қане үлкем не нәрсеге зар?
Бәри бар, бәрң... үлкемде мениң!



Ойланаман: басқа жерде де 
Қойны сулыу ҳэм де күтә бай,
Бар ма екен үлке усындай?
Бундай сораўға жуўап жоқ менде.

Айтыңызшы, усы сағыныу 
Қай ўақьггта болады тамам?
Сағьшбаўға келерме шамам:
Турғанда Москва...
Турғанда Эмиў...

Май, 1956-жыл. Москва.

ЛЕНИН Ҳ АҚҚЬШ ДА  ҚО С Ы Қ

Аталар атасы, даналар данасы,
Мәңги жас, мәңги бар—мәңғи бар арада,
Ҳэм кесем ҳэм жолдас, халықлардың панасы, 
Ж игерли жолбасшы аўьглда, қалада.

Ол —Ленин коз нуры, жақтымыз, 
Күнимиз-күндизги ҳэм түнги,
О л —Ленин, ашылған ба-хтымыз,
О л—Ленин, партия бүгинги!

Меҳрнбан Ўатапға ҳэм пүткил жаҳанға, 
Азатлық күнинеп-күиинеп нур төккен.
Ҳэм устаз, ҳэм теңлес, бнз өскен мәканға 
Шын бахыт әкелип, шад емир дөреткен.

О л —Ленин, кәз нуры, жақтымыз,
Күннмиз күнднзги хәм түнги,
О л —Ленин, ашылған Оахтымыз.
О л —Ленин, партия бүгиити!



Жеңиске силтеўши, жеңиске баслаўпш, 
Руўх берген күн сайын—күн сайын жаңадйн 
Ҳэм ата, ҳэм қурдас, халық пенен жасаўшьг 
Бүгин де, ертең де, бэрҳама бар адам:

Ол Ленин, көз нуры, жақтымыз,
Күнимиз—күндизги ҳэм түнгн,
Ол—Ленин, ашылған бахтымыз,
О л—Ленин, партия бүгингиі

ПАРТИЯ ҲАҚҚЬШДА ҚОСЫҚ

Қаҳарманлмқ пенен бас болып халыққа 
Октябрьдиң жолын көрсеттиң өзиң. 
Халықларды жеткерип мәңгилик даңкқа, 
Бахыттың таңында нурланттың жүзин.

Қайырмасы:

Халықлардың атасы, апасы сенсең, 
Миллионлар ақылы, санасы сенсең,
Жасай бер, партиям,
Жасай бер, партиям,
Елимниң панасы—уллы партиям!

Уллы Ленин салған саррас жол менен 
Ж үргенлер өмирден мол бахыт тапты.
Бизнң сәрдарымыз болғанлықтан сен, 
Турмыслар гүлистан, жолымыз жақты.

Қайырмасы:

Ҳақ нийстли елге ақыл ҳэм мәдар, 
Коммунизм курыу ушын тирексең.



Сени дегеи халықтың мәдары артар, 
Компартия мәңги соққан жүрексең.

Қайырмасы:

Халықлардың атасы, анасы сепсең, 
Миллионлар ақылы, сапасы сенсең,
Жасай бер, партиям,
Жасай бер, партиям,
Елимниң папасы-уллы партиям!

1956-жыл,

Қ Ы ЗҒА  А Й Т Т Ы М

Москвада қашшан басланып бэҳэр, 
Черемуха гүли септи әтирин.
Жанымда көп емес, текте бир қыз бар, 
Ол қыз—москвичка, сөзлери шийрин.

Мине, бизлер Москвапыц сыртында 
Көлдиң бойындамыз—қалыц тоғайлы, 
Ландыш, сиреньлерде көп екен бунда, 
Ж ай екен бул дем алыуға қолайлы.

Қызға айттым:
— Питксннеп соц оқыуың,

Мүмкин, Москвада қаларсаң пслеп?
— Қалар едим!
Бирақ, болмайды буным,
Тапсырды „түсликте үш жыл исле“ деп.

— Онда,—дедим, Қарақалпақстанға 
Биз бенен жүре қал, боламыз бирге?



— Ж оқ;—деди мынау қыз,—тилиңе алма, 
Баражақпан дәрья—теңизли жерге!

— Күтә жақсы!—дедим, шадланып бирден,- 
Эмиўдэрья қайсы дэрьядан кемис?
Пүтин СССР ға балығын берген
Арал да бизде бар—мол суўльг теңиз!

Май, 1956-жыл. Москва,

ШЫН Ы Ш Қ Ы  КЕРЕК

Мен емес қой, өзиң бир исти баслап, 
Қулағыңныц сыртын бердиц сөзиме. 
Виз екеўимиз салғаң соқпақты таслап, 
Биреў салған жолды таптың өзиңе.

Көзиң күлди, көзиң баслады сени, 
Уәде, ықырарды еттиң пәтпелек.
Маған деген жүрек пенен денени, 
Усындың басқаға ҳэм болдың ҳэлек...

Бенде етиў ушын жүрек-жанымды, 
Жәме ылақтырдың маған қурықты. 
Мине, енди айтып адасқаныңды,
Көзиң шықлы гүлге уқсап турыпты.

Қой жаным, бпр ирет алданған жүрек, 
Ап-аңсатлық пенен түспес дузаққа. 
Қурыққа исенбе—шын ышқы керек, 
Бул дослық созылсын десең узаққа.

1957-жыл,



ӨЗБЕК ДОСТЫМА

Вир түп гүлдиң жүз шақасы болса да, 
Теңдей азықланар ҳэм теңдей аты.
Бир семьяда қанШа адам турса да, 
Ошақтың басында болмас зыяты.

Тап сондай-ақ, өзбек—жанымның жаны,
Бир семья адамымыз туүысқан.
Бизлерди өсирди Совет Уатаны,
Ўатанға арналған бизде жүрек-жан.

„Өзбек-өз ағам“ деп ата-бабалар,
Бурында да босқа айтпаған еди.
Ҳэзир соққаи жүрек-жан Москвам бар, 
Ҳақийқат туўнсқан болдық биз енди.

Бирликти бир гүлдиң шақаларындай: 
Абрайымыз, тағдиримиз, арымыз.
Узеалмас буны күшлер —ҳешқандай, 

Туўнсқанға арпалады барымыз-

Келдим декадаға!
Күтип алдыц сен.

Ағадай, сағынып қалғаи инисин.
Қушағыңды аштың, ырза болдым мен, 
Бирақ тацлантнўда, достым бир исиң.

Көрсең мени ерте, яки кешинде— 
„Меҳмон“, „меҳмоп“ деп айтасаң күтә көп. 
Ж асағансоң бир семья ишинде,
Неге дәркар атаў күнде „мийман“ деп?!

Январь, 1957-жыл. Ташке



ТАЛАНТЛЫ ДОСТЫМА

Биреўлер зер кийер!
Бирақ, зердиң де
Бэрҳа жайнап турмас, төгилер тасы. 
Биреўлер ҳэмелдар!

Бундай ердиц де,
Мүмкин, ҳэмел болмас мәңги жолдасы.

Бирақта, бир нэрсе тартады мени,
Дым артық көринип гөззал дүньяда. 
„Ж окқой,—-дегі ойлайман, оныц ҳеш теңи“, 
О л—талант!
Талантқа жүрегим гшдә.

Егерде ҳақийқат болса талантың,
О л —алтын, тозбайды, қасыңнан қалмас. 
Кыял суңқар болса, талант қанатың,
Елге берсең оны бул қанат талмас.

Талантты ҳешким де алмайды тартып,
О л—сеники, тек өзиңе қараслы.
Кешир!
Саган, емес шадлығым артып,
Достым, талантыңа ийемен басты.

Февраль, 1957-жыл. Нөкис,

БИР ГҮЛ КӨРДИМ

Бир гүл көрдим, күтә ажайып бир гүл! 
Тартты жүрегимди, көп турдым қарап.
Оғап қоиса болар ышқыгіаз бүлбил,
Бул қайсы гүл—атын билмедим, бирақ.



Көп ғана гүллерди, айтсам ырасын. 
Таныйқояр едим бир квриўдеи мсн,
Бирақ, атын таппай, айланын басым,
Бул әжайып гүлге қарап турман мен!

„Қызыл гүл ме?“ досем—'мсгзер ҳинжнге, 
Ҳинжи деўге — еске салар лаланы. 
Пахтаның гүли ме — сун-сулыу псге?
Не ушын соншама бийлер сананы?

Бул гүлде мың түрли гүлден бояў бар, 
Бул гүлде мың түрли гүлдиң нйиси, 
Көрсең оны, ядқа түсер сүйген яр, 
Тоқтамастан өтпес ҳэр көрген киси,

Атын билмесем де әжайып гүлдиң,
Оған аўдн, дослар, ақылым, аңым.
Бирақ ақырында меи соны билдим;
Усы гүлге уқсас Өзбекстаным.

АБДУЛЛА ҚАҲҲАРГА

Баҳасьг жоқ ҳасил тухым шигиттнң, 
Нурланып көгөрер жери болмаса.
Баҳасн жоқ таланты мол жигиттиң,
Күн сайын йош берер ели болмаса.

Демек, тухымның да артық баҳасьш 
Ҳэрўақ шығарады егилген жери.
Демек, ҳэрбир адамийзат баласын 
Өснреди өзи туўьмған ели.

Сол айтқандай өзбек халқы—талантлы, 
Наўайн, Хамзадай улды дөретти,



Айбек, Ғафур Ғулам ҳэм сиздей даңқльі, 
Көп ғана ж азнўпш  қатарға жетти.

Бул жеңис тек ғана өзбекти емес, 
Қууандырды қарақалпақ халқында,
Сизлер жазған мийнетлерден көп кеңес 
Биз талай алғанбыз лампа алдында.

Мине, енди келип Қарақалпақстаннан, 
Елиў жыллық тойыңызда отырмыз. 
Алдымызда дастурханда шерик нан, 
Шериктеймиз тойға, аға, сиз ҳэм биз*

Қадирдан өзбектиң бағында пискен, 
Жүзимниң шарабы толды бакалға, 
Шыршықтың бойында семирген, өскен, 
Қойдың қабабы да қойылды алға. •

Қарақалпақ, өзбек мәңги бас қосты, 
Иниңизбен, хызметлерде талмайман, 
Бирақ, сизге емес, биринши тосты 
Сизге илҳам берген елге арнайман.

ӨЗБЕК ҚЫЗЫ

Дослар, гүмис суўлн Шыршық бойында 
Ушырасып қалдым бир жанан менен. 
Билйедим не барын қыздың ойында, 
Бирақ, ҳайран болдым бир нәрсеге мен.

Қыздыц аты Лала—өзбектиң қызы,
Тсрип атыр жүзим —ҳусайин жүзим! 
Дэрҳал ядқа түсти таңның жулдызы, 
Көргенде жүрекке от шашқан көзиң.



Ҳешбир айрылмайды бизиң қызлардан: 
Керме, қас, кең маңлай, көзлери қумар. 
Жүзиниң ақлығы кем емес қардан, 
Бөксесине түскен қолаң шашы бар.

Жүрегиниң қанша жыллы екепин,
Билдирип тур жүзиндеги күлкиси,
Турқы бийлеп алды аңымды мениц,
Тутқын болар оған ^әр көрген киси.

Мурны писте, ерни жука, қаймақтай,
Кийген кийими де таныс жасымнан,
Бундай қыз жигитке қалама жақпай,
Ҳеш кетким келмеди оның қасынан.

Переводчиклер де болмады керек,
Сөйледи ол ана тилимде менид.
Қарақалпақ, өзбек—-тууысқан демек,
Өзбек қызы-қызы бизиң үлкениң.

Ш ӨЛЛЕП КЕТТИМ

Сүйиу—бир дузлы суў дерсең, 
Ишерсең де шөллерсең"

Р удакий

Ж үрек  сүйген жананның 
Сүйип алдым ләбинен 
Сүйеримде сүйсем де,
Кейин ҳайран болдым мен:

Сүйип турған ўағьшда,
Бахыт т'ойын тойладым.



Бирақ, қыздың ләбннде 
„Дуз бар ма“ деп ойладым.

Себеп, сүйип болған соң, 
Жегендей-ақ мен дузды,
Шөллеп кеттим ,,сүйсем“ деп,
Тағы тағы сол қызды.

Бғҳэр ,1957-жыл. Некие,

ДОС ЛЫҚ—ОКЕАН

Бар ма екен, айтың, дослықтың шеги? 
Дослық—шексиз, дослық мегзес океанға! 
Бирақта, бир достым, тап бардай кеги,
Ҳеш хабарын айтпай, тийнп жүр жанға.

Хат жаздым бир емес, бирнеше ирет, 
Телефонға шақырыпта көрдим мен.
Бирақта, дослықтан кетип берекет,
Досқа ҳайран болдым—„жан доспан“ деген.

Аишўландьш енди, мен-менлик тутып; 
яҚойдым,—дедим, —бундай өтирик досты!“ 
Бирақта жүрегим, диңкемди қуртып,
Сөз бермеди маған, алдымды тосты:

— Тоқта!— деди,—ойлан, әлипайым бол,
Шын дос болсаң, достағі гүдерди үзбе! 
Достың умытса да, сен соз оған қол,
Лйыпты дос емес, өзиңнен изле!

— Яқшы!— деп умыттым бәрин гийнениң, 
Жоқтай-ақ жүректи жеңгендей тирек.



Вирақта, билмедим, достымда мениң 
Бар ма бундай ж үрск—шөккишли жүрек?!

Июңь, 1957-жыл.

ҮЗБЕСЕ ҮЗБЕГЕНДИ...

Жылтылдасып, мысал, қундыз,
Қап-қара бурымлары,
Алдымнан өтти бир қі .і з ,
Билмсдим, кимпиц яры?

Ж үректи тартты дым ол,
Ынтығып көзди салдым,
„Үзбеген еле ҳеш қол—
Гүл ғой!“ деп ойлап қалдым.

Үзбесе-үзбегенди,
Солайша бсрди белги,
Алдымнан өтип еди,
Ж ас гүлден ийис келди.

Сентябрь-октябрь, 1957-жыл, Ташкент,

ТАЎЬ1Қ ҲЭМ ШӨЖЕЛЕР

Бүгин де бәнт бәри күндегидей-ақ, 
Ата, ана-исте, бала мектепте. 
Шөжелери менен ақ тауық бирақ, 
Анаў қыдырып жүр үлкен жол бетте.

Бир мэҳэли еки шөже тосаттан, 
Ҳэррийисип баслай қойды урысты.
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Кишкене болса да екен дым шаққан, 
Бирин-бири жеқиў ушын тырысты.

Кекиллер қызарды, азмаз ақты қан, 
Биреўинин мойнын бири қайырды.
Ақ таўнқ та, келип дэрриў жалма-жан, 
Шөжелерин еки жаққа айырды.

Қайыл қалдым, мьшаў таўьп<қа шекем,
Басқа ойда екен урыс туўральг,
Бирақ, урыспазлар — ақыллары кем,
Ойланбай ма, бэлки таўнқ қуралы?!

Октябрь, 1957-жыл. 

АРАҚ ҲАҚҚЬШДА

Бала: Айтшы, мама не ушын 
Папам жата береди?
Күни-түни кезине,
Уйқы қайдан келеди?

Ана: Ондай деме, қарағым,
Папаң жатыр ауырып,
Шамасы жоқ жүргендей,
Төсегинен ол турып.

Бала: „Денсаўлнғьш ушын!* деп,
Йшер еди ол арақ.
Дэрриў оған арақ бер,
Турма, мама, ҳеш қарап,

Ана: Айтагөрме! Папаңды 
Аўиртнўшь! сол арақ.
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Денсаулықты оЙласаң,
Арақлардан бол жырақ!

1957-жыл, НөкиС.

КЫ САРМ ЛН І>Л Қ О Л Л А РЫ Н

Ҳэзили бар, пазы бар,
Бэҳэр менен жазы бар,
Исшең деген аты бар,
Кезлеринде хаты бар—

Бир қыздың,
Кезлеринде жулдыздың.

Тынышымды алған сол,
Түрли ойға салган сол,
Билмедим не керегин,
Бийлермен бе жүрегин —

Сол қыздың,
Кезлеринде жулдыздыц?

Уйқы қашты кезимнен,
Ийкем қашты сезимнен,
Тек езимди күшлеймен,
Минезине түспеймеп

Сол қыздың,
Кезлериаде жулдыздың,

Не нэрсени биле'дй,
Мени керсе күледи-
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Оның бул не күлиси?
Ҳайран етти жүриси—

Сол кыздың,
Көзлериңде жулдыздың.

МАҚТАНШАҚ

Жауын сууы, аға қойса жырадан,
Пәтли сес береди ҳарлап сарқырап,
Бундай сарқыраҮды ҳешбир дәрьядан 
Еситиуиң мүмкин емес, сен бирақ!

Тап сондай-ақ гейбир шайыр сымақлар, 
Ж ыраға уқсайды шауқымы менен. 
Көкирегине урып, дейди.

—Тек мен бар,
Мен барман дүньяда—барман текте мен!

Декабрь,1957-ж ыл. 

КОСЫҒЫМ ҲАҚҚЬШДА

Егерде жауынның жалғыз тамшысы,
'Гама қойса қуўрап жатқан далаға.
Айтыңызшы, тамған тамшыдан усы 
Нир майданнан кейин бир из қала ма?

Из калмайды! Себеп жалғыз тамшының, 
Нолмас ҳали күнге, самалға жетер. 
Жойытар ол демде өзиниң қунын,
Пуўға айлапар да, ушар да кетер.

84



Ал, егер бул тамшы далага тамбай,
Түсе қойса үлкең дәрья үстине.
Қуртпас оны ҳеш күш, болса да қаігдай,
Ол тамшы жасайды, жоқ болсыи неге?

Мениң де қосығым усы тамшыдай,
Қәнекей қосылса үлкен дәрьягаі 
Айтың, буннан артық бахьгг бар қандай,
Өз тамшымды қоссам поэзияга?!

18-декабрь, 1957-жыл.

„Ж ҮЗД ИҢ Ж ҮЗИН ЕМЕС...“

„Жүздиң жүзин емсс, бирдиң атын бил“, 
Дегендей, атыңды бирден сорадым.
Бирақ, буған гүрмелместен сонде тил,
Ж уўап излегендей жергс қарадың.

Бул қылығың ашындырды жанымды,
Түрлише қыялга шүмгеним ырас,
Ерси көрип жерге ойласқаныңды,
Аншўланьш кетип қалдым, қарындас.

Көрдим сонда: көздиң қыйығы менен, 
Артымнан телмирин нәзер салдыц сен. 
Ҳешбир сөз айтпадын, бирақ тереннен 
Ауырлау гүрсинип демди алдыц сен.

Енди қыйналаман, сонша исенип,
Неге тек өзиңнен айып изледим?!
Үнсиз ғана жүрек гилтин усынып:
„Өзиң аш!“ — деп турганыңды сезбедим.

1958-жыл, Төрткүл.



ӘМИУДӘРЬЯДА

Бултаңлап биз минген қайық,
Дәрья ортасынан жақынлаи шетке. 
Ж үзбекте, жүргендей музларда тайыгі, 
Нөкис жағасынан Хожели бетке.

Асыққандай алға қарап тынбастан;
Қыз отыр қасымда, көзлери қумар.
Ол қоңсы маған, таныйман жастан, 
Бирақта билмедим: кеўлинде ким бар?

Мүмкин, оныц жүрегине болып хат, 
Жазылғанда шығар бир сырдыд аты. 
Бәлки, еле келмей оған муҳаббат,
Ҳэм жанбай жүргенди ышқының оты.

Жасыралмайман бир сырды бирақ. 
Буннан бир жыл бурын колхоз бағында. 
Ушырасып оған, үйине қарап,
Шығарып салғанман таңның шағында.

Тап сол уақыт хошласарда мен оның, 
Маған дос болыуын сораған едим.
Яғный, сонда қысып қаттырақ қолын,
Ол ырас: „сен маған унайсаң11 дедим.

„Унауы не? деди қыз маған тезден, 
Көзин тигип, таңырқанып сол заман. 
„Унауы сол,—дедим,—қайыл болсаң сен, 
Күнде саған ушырасыуға ырзаман...,,

Меинц мынау соңғы сөзимнен кейин, 
Қыз тулланды, кетип қалды қасымнан,
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Тап сол күннен баслап бүгинге шейин, 
Ҳешбир үақыт ушыраспадым мен оған.

Мине, бүгин ушырасып тосаттан. 
Отырыпбыз бир қайықтың ипшнде.
Ал билмедим, сөзлер—былтыр мен айтқан, 
Бар ма, яки жоқпа оныц есинде?

Тек болғаны мени тапымағаидай,
Отыр ҳэзир косынкасын жамылын.
Бурын қандай болсам ҳэзир де сондай, 
Мен болсам отырман сөзди сағынып,

Билемен баслауды сөзди де қалай,
Сонда да қорқаман „щоршытарман11 деп. 
Сол ушын да, ойға батып бир талай,
Қызға коз астынан қараўдаман тек.

Бир мэҳэли ақ толқынлар келди де, 
Қайықты қаттырақ тербей баслады.
Сүйген қызым, дегендей-ақ „болды не“ 
Албырап, қолымнан қысып услады.

Сезип қалдым, мьшаў пәтли толқынға,
Қыз сескенип, нәлет айтты ишинен. 
Керисинше: Шалқы, шалқы ҳеш тынба!?“ 
Деп былайша қосығымды айттым мен.

Толқый бер, Эмиўим, толқының ды ат, 
Мениң де жүрегим толқындай тассын! 
Капа етип, меннен қашқан муҳаббат, 
Мениң қолларымды қаттырақ қыссын!

1958-жыл.



ЖҮРЕК

Жаўьшгер айрылды қолдан-аяқтан,
Бирақ аман қалды душпанға кеги,
Албыратты қаны-шапшыған, аққан,
Бирақ, „ҳаўлнқпаР деп соқты жүреги,

Жаўьшгер аяқсыз-қолсыз қалса да,
Өлимниң алдында ийген емес бас.
Ол бүгин мийнетте—бизиң арада,
Мийнет вахтасында жаўьшгер жолдас.

Эй, Ўатан, сен ушын аяқ-қол емес,
Ал, жанды берсем де „өлдим“ демеймен, 
Өлип баратсам да, шыгарып бир сес: 
„Москвам-жүрегнм соғып ту р “ деймен.

Февраль, 1958-жыл, Некие.

ШАЙЫР ЖОЛЫ

Шайыр жолы—халық жолы бир гүзар,
Бул жолда ҳэр адам алады баҳа.
Халық буйырса шайыр таўдьг да бузар,
Себеп халқы оған илҳамшн саға,

Шайыр жолы—халық жолы узын, кең,
Бул жолда ен уллы емир сапары.
Қушағы гүл Ўатан ҳэм алтын үлкем,
Бул жолда берилмек сиз ушын барым.

2^март, 1958-жыд,



ТӨРТЛИКЛІ-Р

Өзиңнен де бурын басқаның ғамын, 
Көбирек ойла сен, жаныңды қыйна.
Болса егер адамшылық хужданың,
„Дос ғой“ деп сыйлама—-адамды сыйла.

** *

Базбиреудиң, егер мийнет етпесе,
Иши писер, ҳешбир өтпес уақыты. 
Базбиреўдин, „кел сен, мийнет ет“ десең, 
Ийнинен зил басар ҳэм қашар қуты.

X
•к* •»

Териңди төкпесең мийиетти етип,
Демди алыудың да билмсйсең парқын. 
Мийнетти ислесең қатарға жетип,
Дем алыуың шадлы ҳэм жүзиң жарқын.

X-•X- -X
Биреўлерге керек текте дүнья-мал, 
Биреўлерге керек абырай, атақ.



Оларга уқсасам мени отқа сал,
Халқым, мен сенликпен, мениң кеўлим ҳаК*

*
X- *

Биреўлер ышқының отына жанып,
Яр қарасын көрсе қушақ ашады.
Ал, биреўлер айтқан ўэдеден танып,
Ярын көрсе буққы таслап қашады.

*•X* *

Базбиреўлер, қызды көрсе қызығып,
Өзиниң жүрегин алады қолға.
Еркинен айрылып, жолынан шығып, 
Бурылады оңға, ал гейде солға.

** *

Ол дурыс, қарындас, таныс емеспиз, 
Өйткени, биз ушырастық тосаттан.
Бирақ, „бийтаныс“ деп шетлемеңиз сиз, 
Танысыу қыйын ба жүрип турса қан?

■»X- *
Муҳаббаттнц азапларын шекпесең,

, Сүйген жананыңның болмас қәдири. 
„Муҳаббат—от, қайғы, ҳэсирет, дәрт“ десең, 
Опда сенде ярын сүйгенниң бири.

** *
Мешің жүрегимди атты бир жанан,
Бул жүрек бурында атылған еди.



Бирак, бул сапары мен қалдым аман, 
Себеп, бурынғыда ол қалған еди.

** *

Биреўлер сөз қууып, жүреди шаўип, 
Биреўлерди мақтап, биреўдн сайып. 
Ал, бул ўақьгг мийнет етип ҳэз тауып, 
Истен соң қайтаман үйге шалқайып.

** , •»

Ж арғың келмесе егерде басты, 
„Күшлимен11 деп дүкпе сен тасты. 
Ғаррылар жолықса оларға жол бер. 
Бирақта, ҳешўақнт умытпа жасты.

** *

Доспан д е п с ө з  бенен айтпа, 
Көрсет сен исин менен,
Сөз берсең сөзиңнен қайтпа, 
Болсаң дос бизиң менен.

*
•К* -X-

„Отынды шапқанға жақтыр“ 
„Малды тапқанға бақтыр111 
Елиңди сүйген болсаң,
Ел ушын бэрҳа так тур.

Халық нақылы. X,  Т,



„Сүринди,—деп,—жолдасым 
Таслап қашпа жолыңнан,
Егер ертең жығылсаң,
Ол да тартар қолыңнан,

** X

Мийнет етип жеген ас,
Қан қосады қаныңа,
Ж атақ  болсаң ас та қас,
Отты салар жаныңа.

** X-

Өзин сыйлаған адам,
Өзгениде сыйлайды,
Сыйды билмеген ладан,
Текте өзин қыйнайды.

•X* *
•X*

Әдебинде көрин дос,
Шеккен едим ойынға,
Мине енди папирос 
Түсип қалды мойынға.

•X* **

Қараны ағартыу- қыйынға түсер,
Бирақта, ап-аңсат куйелеў ақты,
Ақты қорға, аққа дурыс баҳа бер,
Сәл жерде хақ жанның сынбасын сақты.



Туўь1лдь1 деген сөз—өлди деген сөз,
Бирақ, өлмей турып баҳасьш алар.
Ким өлсе де артта мәңги болып тез,
Я „жақсьГ, я „жаман“ деген ат қалар.

Апрель, 1958-жыл■

«* X-

Айтыңыз, адамлық қәсийет қайда:
Исте ме, сөзде ме,'минезнңде ме?
Бул ушеўи теңдей шықса қалайда,
„Ш ын адам“ деп түсин, хасла үндеме!

•X*

-X- X*

Өтирикти айтсаң—өмириц қысқа,
Дурыслық жеңгепше ғана жасарсаң, 
Гүдикленип қолың бармай жумысқа, 
Ойланарсаң,зорга аяқ басарсаң,

-X-* *
Егерде ким бетке тутып басқаны,
Соның саясында өткерсе емир,
Қуяшлы турмыстан іпетлеп қашқаны,
Оның өмири де бир әшкен көмир.

X-
X- ъ

Дүньяға жақынныц—өмири жақын, 
Жәмийеттен алмас ол толық ҳақьш.
Ондай адам басқаларға ҳешқашан,
Бәлки, пайда бермес өгиз қурақым.
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Егер кимде болса ерликтен хабар, 
Жэмийет ишинен бахытты табар, 
Егер мен-мен болса, тек өзин көрсе, 
Шаңы да сезңлмес, далбайға шабар.

Ҳэр инсанға ақыл, куш-қуўат халық 
А ш қ а — нан, шөллесең, мол еуўат—-халық 
Халқымнан айрылып бир адым атсам, 
Өлтирсе ырзаман отқа-ақ салып,

*•X- X

Мейли, менде қанша талант болмасын 
Мейли менде болсын шайырлық басым, 
Тыңлар ел болмаса—баҳам бир тыйын, 
Демек, жоқпан! Бул сөз шыным, ырасым.



АЛТЫЛЫҚ.ЛЛР

I.

Биреўлер қыялшыл! Буған не дерсең? 
Уйқылап жатып айға да қол созады. 
Биреўлер мақтаншақ! Оған сөз берсең:
„Ол жеңимпаз, ол ҳэммеден озады“.
Ал, мен усындай адамды көрсем, 
Жығырданым қайнап „жиним" қозады.

2 .

Биреўлер даңқгіараз! Текте даңқ ушын 
Ҳасла аямайды қолында барын.
Биреўлер жағымпаз! Сарп етип күшин, 
Сатнўғада таяр ышқы-ықрарын.
Ал, мен бундайлардыц ақылыў-ҳуў ышы— 
Бар ма өзи деймен ҳэм келер арым.

Ноябрь, 1958-жыл.

Ж ЕТИ Ж Ы Л Л Ы Қ

Ядымда бар,
Дурыс хабар:

£ 5-



Толған еди бес жасым. 
Басқа ой жоқ,
Асық ҳэм топ —
Ойын еди жолдасым.

Қайтып истен,
Атам түсте,
Маған нәзер таслады. 
Айтқан бирдей, 
Күндегидей,
Бир ертекти баслады.

Мойын бурсам,
Ойлап турсам,
Қурғақ қыял екен бул. 
Соннан бери,
Шаўьш кери,
Зуўлап өтти отыз жыл.

Мине енди,
Илим жеңди,
Озып шықты СССР, 
Дүнья халқы,
Көрип жалпы,
Бул жеңисти етти жыр.

Ж ан партия, 
Компартия— 
Жеңислердиң сағасы. 
Ақыл-сана,
Асқан дана— 
Миллионлардың ағасы.



Ж үрер жолга—
Жети жылға 
План дүзди жацадаі-іі 
Бул тезиске,
Уллы иске,

Рухланды ҳэр адам.

Себеа опда —
Бул планда:
Ж ети жыллық тлбыс ба 
Бул ҳақмйқат,
Ҳэммеге яд,
Адамлармыз бахтияр.

Қосып үлес 
Көбейип ГЭС,
Молдан хызмет етеди.

Совет халқы 
Асып даңқы,
Тап айға да жетеди.

Өним артып,
Ж ерден тартып,
Молдан байлық аламыз. 
Бийлеп шыңды,
Ашып тыңды,
Ж аңа қала садамыз.

Мал көбейип,
Бах кеңейип,
Суўдан балық сүземиз. 
Ой ҳэм сезим —



Коммунизм!
Сезсиз они дүземиз.

Д екабрь, !958-жыл.

С ӨЗ И Ң  ЕМЕС, ЖАНЫМ ӨЗИ Ң..,

Кұтә ҳайранман, усы қызлардың 
Көзлериниң магнити бар ма?!
Бир қарап еди жетип-ақ бардым, 
Сазендедей қумар дуўтарға.

Әй, жанан, көзиң тартты жүректи.
Бенде етти бир ауыз сөзиң,
Ж үрек  шадланды ҳэм қайгы шекти, 
Себепкери жалғыз сен езиң.

Көзиң тартты мени, көзиң,
Көзиң емес, жаным, өзиң!
Сөзиң тартты мени, сөзиң,
Сөзнң емес, жаным, өзиң!

Сеннен жасыра алайын несин,
Айландырды тутлықпа кесел.
Шыққаны неси түрлише сесим,
Сейлесиуге байласам да бел?

— Киноға...— дедмм, жеңиллеп жүгим! 
Бирақта сен ябармайман“ дедиң.
Дым жақсы болды!

Себеби бүгин 
I Іулды үйде қалдырған едим.

Кәзиң тартты мени, көзиң,
К#зиң емес, жаным, сөзиң,



Сөзиң тартты мени, сөзиң,
Сөзиң емес, жаным, өзиц!

Ерип кетсе де жүрегим мениң, 
Қаршығадай үриктиң бирақ,
Не сыр бар еди ойыңда сениң,
Сонша көзиңниц астынан қарап?

Еркиң бар, жаі-гым, үриксең-үрик, 
Ақыры бир түсерсең жолға.
Темир болса да, дус келсе көрик, 
Денең балқыр, қонарсаң қолға.

Көзиң тартты мени, көзиц,
Көзиң емес, жаным, сөзиң!
Сөзиң тартты мени, сезиңі 
Сөзиң емес, жаным, өзиң!

1958-жыл.

ДӘСЛЕПКИ УШЫРАСЫУ

Ол уақыт жас едим: онның үшинде, 
Ҳэзир тап бүгиндей бәри есимде, 
Аўьглға бир хабар таралып кетти. 
„Аббазлы келди“ дегг, сол күн песинде.

(Аббазлы дегенди көрмеңиз айып, 
Турмайман айтылғаи сөзимнен тайып, 
Билмедим, не ушын Аббаз ағаны,
Сонда услай атар еди халайық).

Аббаздың хабары келиў менен-ақ, 
Қозғалаңға түсти аўнл-ҳэмме жақ.



Үлкен-киши қуужыңласа баслады,
Мысалы, ауылда бир той бардай тап.

Қызлар күлимледи, шашын тарасты, 
Шақын айландырып басын орасты, 
Гейпарасы бир-бирине тулланып,
Ортадағы шар айнаға таласты.

Келиншеклер, қоз басқандай аяққа, 
Жууырысты ояқ пенен буяққа,
Жанына от түсип, албырасып жүр,
Сораў салып:

— Бизиң бийкеш қаяқта?...

Жигитлер де қомпаңласып, гәрдийигі, 
Қолдан келсе таза шапаннан кийип, 
Биразлары қант-шай излеп жүрипти. 
Үйме-үйге кирип, өртенип күйип.

Ал ғаррылар, дэрриў таўьш есебин,
Кими жаяу, кими минип ешегин,
Жүрип кетти төте жолды қуўалап, 
Аббазды мақтасып, бузбастап себин.

Ал мен болсам, қарамастан тамаққа, 
Жетип бардым қыз-жигитлер бар жаққа, 
Кещирерсиз, үмитим жоқ қызлардан, 
Текте ерип баражақпан бирақта.

Мүмкин, қыз-жигитке жүрсем илесип, 
„Ҳаў, бул Хожекең де жигит ғойІ“ десип, 
„Маган да орыиды бермеспе“ деген, 
Дәмем :юр—айтқанда сөзимдн кесип.
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Шайырка сыйлықтыц гамып жегенмен, 
Қалтамда жуп тецге ақша дегсннен, 
Мурным әл-аспаида! Себеби, бүгин — 
Ақшалы жигитке уқсап кслгенмсн.

Мине, солай гүз айыиыц ксшинде, 
Жуўдьфласқан ҳэйкел-туйме пшннде, 
Киятырман қыз-жигитке қосылын, 
Көрмесем де шайыр агам еспмде.

Бул жол узақ емес, үш-төрт шақырым! 
Қалып қойды адым атмў ақырьш, 
Алдағылар журип, артқа жууырып, 
Киятырмыз боздың қуўьш тақырын.

Бизлер келеек адам толып қалыпты, 
Ғаррылар қашшан-ақ төрдп алыпты.
Үй ийеси: „Шайыр тамақлансын11 деп, 
Иркип атыр майдан толы халықты.

Сезип қалдым: шайыр көптн кыймады, 
Ауқатсыз қалса да күшип жыйнады:
— Кире берсин,—дедп ауқат желинер,— 
Киргенлер бирақта үйге сыймады.

Үй сып-сыйдам болды, жынналды шийи, 
Ж уўан жиңишкерДи, қысылды ийин, 
„Маған да бир орын бермеспе11 деген, 
Дәмем, бирақ болып шықты бир тыйын.

Кызлар тийди сонда мениң жаныма, 
Ислеспей де қалдық бизлер шаңына, 
Меннен кишиси де тапты орынды,
Ал, мен сыртта қалдым урып саныма.



Далада болсам да Аббазда көзим,
Балалар көп, турғаным жоқ бир өзим, 
Белдеўге тырмасып, тигилип турман, 
Үйренетуғындай ҳэр ауыз сөзин,

Көпшикке сүйенип, услап дәптерин, 
„Жолдаслар11 дан баслап дәслеп гәплерин, 
Хош-ҳаўазға бөлегенде отауды,
Тербенди ғарры ҳэм жигит, қыз-келин.

Халық сүймес екен шайырды текке, 
Партия, Ленинди көтерди кекке,
Ж аңа жәмийеттиң жақты жолларын, 
Маржан сөзи менен танытты көпке.

ІІІақырды халықты алға басыуға 
Лсыулардың арқа-мойнын қасыуға,
Бир адамның баласына уқсасып,
Ҳэмме күшин қосып колхозласыуға.

Қалған емес оннан жалқаў адам да, 
Қазанына қаза салған ладан да,
Түнниң иши қосық пенен бөленип,
Піығыс жақ аларып, саз берди таң да,

Қосық айтып жигитликтиң пуўьша,
Тийип, алды қызлардыц да суўьша,
Бири жаманланса, оны мақталып,
Теңелип те атыр көлдиң қуўьша.

Аббаздың билмеген заты жоқ екен, 
Қосықлары жат-жамайға оқ екен,
ОГі іауі.імша, ҳинжи териўге шебер, 
Шайырлглқта ғыжлап турған шоқ екен.



Қосыққа йошланьш, ерйимди бериіі,
Далада турсам да бауырым ерші,
Шайырдың алдына қызлардал бурын,
Зыңғыттым теңгемди қулашты керигі.

Солайша қызлардаи кейлл қялмлдйм,
Бул қызлардың мипез-қулқип барладым* 
Шайырдан үйренгел қосикулци і\.ды,
Ертеңине сол қызларга арладмм.

15-10 шшарь, 1959-жыл. Нөкис* 

СИЗЛЕР БАРДА...

Талай жылды бастым,
Алға өрледим,
Талай дөңнен астым,
Кемлик көрмедим.

Мейли, гейде порсаңладым, терледиМ;
Бирақ, душпаныма ҳеш сыр бермедйш 
Сен барда—мен барман, Уатлпым-анам,
Сен барда—мен барман, партиям—санам,
Себеби, сизлерден туўнлған улман,
Сизлер буйырсаңыз—мен таяр турман!

Гейде суўдай тастым,
Унтадым тасты.
Гейде қатты састым,
Услады м басты,

Бирақ, ақырында душпаным састы,
Аўа, сизлер барда текпедим жасты.
Сенсең—қарыу-күшим, Уатаным—анам,

юз



Сснсед, ақыл-зуушым, партиям—панам.
Себеби, сизлерден куш алған ермеи.
Сиз не айтсаныз да—мен „яқшы“ дермен!

Январь, 1959-жыл.

ОЙ, СЕН КӨП ОЙЛАН БА!,..

Ой, сени билемен, таныйман сени,
Бир семья ағзасысаң кишкене,
Саррас жол устинде тадлантып мени,
Неге гибиртиклеп басасаң? Неге!

Қой-шы! Душпаныңның „қызба, өжет“ деп, 
Сыртыңнан өсекти айтқанына ма?!
.у эжлесиўден қорқып, сырттан „гүрк-гурклеп“, 
Сени кәрсе изге қайтқанына ма?!

Ол дурыс, эўмети келсе қайтпайсаң, 
Хақыйқатлық, ушын батырсаң сондай:
Ҳешбир үақыт еки сөзди айтпайсаң,
Ж үрегиң—гулбэҳэр, мухаббатың бай.

Саған жат сум кеўил, ҳэмелпаразльгқ,
Халқың талап етсе—буўасан белди.
Үлкен өмир ушын бул керек азық,
Демек, сен де сүйе аласаң елди.

Ой, ссн көп ойлан ба, тез ат адымды,
Партия баслаўда бул саррас жолда!
Та з сақла азаматлық атыңды,
Өмир путевкасы барында қолда.

Февраль, 1959-жыл, Некие
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ЖАСЛЫҚ ЖЭЎЛАН І РДЫ

Ж игит истен қайтты — атыздап қайтты, 
Қанша шаршаса да шадлық жүзинде. 
Жаслық жэўлан урды -қосып.ш айтты, 
Қайтар еди солай үйине күнде.

Ақыры не ушын болмасын олаіі, 
Мийнетте ерлиги тиллерде достаіг, 
Ақыры бул жеңис, кслмедп оцаіі,
Талай қыйынлықты өтксрдп баетап,

Болғансаң жигиттиц миіінст жолдасы, 
Табыуың мүмкин бе исто кемисин?!
Ол ислеген жаслар бршадасы- 
Пайда етти жасыл пахта теңизин.

Киятыр ол, киятыр ол — уақты хош, 
Ертеңги ислердиң барлығы ядта. 
Бийлесе де жигитшилик жаслық йош, 
Қыялы атызда, ойында нахта.

Бирақ та кириўи менен үйипс,
Анасы қыйланып нәзер таелады,
Қабағы да кеткен булттаіі үііпле, 
Гүңкилдеп улына көзин таслады.

— Ые жетпеди, қатпай турып бууыныц, 
Атыз жумысына буўгашлц белди? 
Түсиниксиз маған, қунді.ізым, буиыц,
Он жыл оқып, бүгин аіідлдыц жерди?

Мендеги ақылды алсац буны қой, 
Болмас буның билимиңе ылайық.



Ойланып-ойланып таптым таза ой, 
Жецил-желпи хат жумысын қарайық.

Ананьщ кеўлине тийгиси келмей,
Жигит күли.млетти анаға көзин.
Бирақ бул айтылған сөзлерге ермей, 
Былайынша жайлап баслады сөзин,

— Дурыс, он жыл адым урдым мектепке, 
Он сегиз жыл кийиндирдиң, бердиң нан. 
Дослардан бөлинип, мийнеттен шетте — 
Қалсам, бүгин жарасар ма, анажан!?

Ҳэмме хат жумысын нслеў шэрт емес, 
Мениң жүрегнмди тартады пахта. 
Солайынша берди мектебим кеңес, 
Мийнет вахтасында турыпнан сапта.

Ақыры, пахтағой саулаты елдиң,
Жердеп ажырассам, не кешер ҳальш?
Усы жерди емип кәмалға келдим,
Енди арналады елиме барым.

Опнаніна, қутлықла, анажан мени,
Бизиң бригада алда баратыр!
Демеіс, мийнет болса адампың теңи,
Ҳор бир тамшы тери алтынға татыр.

Ді'мек, жаслар адым атса—жеңис бар, 
Санайгөр ме „тийкарсыз“ деп сөзимди. 
('апарға атландым—бул дурыс хабар, 
Дүзиуге киристик коммунизмди.

Ырламан, ырзаман!—деди анасы,— 
Сынайыи деп айтқан едим бул гәпти,



Балам, мийнетте бар өмирдид жазы,
Мийнетти шын сүйсең, жолың да жақты.

Июнь, 1959-ж ылі

ҚАЛАЙ БОЛАР ЕДИ ҚЫЗЛАР БОЛМАСА?...

Гей бир ладаиларға салспцыз кулақ,
* Ж ақсырақ көреди уллы болиўди.

Мениң бир достымның ^аялы 6 іір;іқ,
Жақында суп-сулыу етип қыз тууды.

Ал, достым ҳаялға енди терис қарап,
Биринши күннен-ақ баслады дауды.
Күйди, парты шықты ҳэм ишти арақ,
Шау-қым баслап, үйден хаялын қууды.

Усы да дурыс па, ойланың қәне,
Айыбы не бул назәлиМ ҳа.ялдьт?
Жаным түршикти де, жууылдап тәним,
Мениң өзим буған дым ҳайран қалдым.

Айыбы—аналық жүректи ашып,
Өмирдиң гүллерин тергенлиги ме?
Перзентке күлимлеп, тилден дур шашып,
Дүньяға бир қызды бергенлиги ме?

Қалай болар еди шыннан ыраса,
Қызлар туўьглмаса, қызллр болмаса?
Ёгер де дүньяда туўцлмаса қыз,
Қайдан дөрер едик, қәне сиз ҳэм биз?

1-2-июль, 1959-жыл
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Журегимдй тербеп яд болган атың, 
Вергендей-ақ болып ышқыдан хабар, 
Көрискеише шыдамай тур тақатым, 
Шыдам қашып, тақат қашып, сүйген яр,

Билесең ғой жолдың алыс-жақынын, 
Арғымақ минсем де журиўим қыйын. 
Өлшесең ол бирнеше мың шақырым, 
Бирақ, бул да маған болды бир тийин.

Алыста турсам да бирге жүргендей, 
Ядымнан шықпайсаң -б у л  жүрек сөзи, 
Аспаннан телмирген гүл жүзли күндей, 
Бәлки жолымда да сениң де көзиң.

Сезиўдемен былай: жалғыз емеспен! 
Ақыры сен барсаң жақты дүиьяда,
Яки сүйгениңди шығарып естен,
Маған деген ышқың болды ма ада?

1959-жыл.

ҚОНДЫҚ БАРЫП АЙҒА ДА

Дослар, балалық шақ ядымда мениң, 
Ойынға қунығып жэўлан урғаным,
І',гер, Ай тутылса, бөлип хәр демин, 
Ііилемеп, анамның жылап турғанын.

Сопдліі уақытларда қалтырап жүрек,
А Гі іы „к,удап-аў“ деп уғынар едим,
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Көзлеримди жумып, тапқандай тирек,
Ана қушағына тығылар едим.

Аўа, солай, солайі Анам да талай—
Мақуллаған еди усы ойымды.
Ертеклерин айтыгі ол мағаи қарай,
Ж ийи-жийи бөлген еди ойымды.

Минекей сол Айға бет алып бүгин.
Коммунистлик елдиң хабаршысындай,—
Ушты ракета көтерип „жүгин“,
Космос көрмеп еди тезликти бундай.

Ушты ракета Ўатан—анадан,
Ушып барып қонды Айдың өзине.
Тарийққа бетлерди қосып жаңадан,
Күшин таныстырды дүнья жүзине.

Изертлеў қуралы кирисип иске,
Хабарлады көп жол басып өткенин,
Бул ирет те ийе болыи жеңиске,
Совет илиминиң Айға жеткенин.

Енди, дослар, ертек болғаи халықта,
Шынлыққа айланды Айдың „саудасы“,
Питкердик биз Аііга „жолды“ салып та,
Бул жол бизгс коммунизм сауғасы!

Биринши ирет қондық барып Айға да,
Демек, коммунизм жеңиси жақын.
Демек, жеңисимиз болмайды ада,
Партия бар жерде, әдиули халқым.

1б-сеитябрь, 1959-жыл, Некие.

109



КҮТТИМ

Ядымда, Ўатанньш тәғдирин сақлап,
Ызғар окопларды мәкән аткеним,
Квзди сақшы втип, тың-тыңлап бақлап, 
Душпанымды „сүйиклимдей“ күткеним.

Кешир сен, оқнўшьш! Душпанларымды, 
Бирақ; ярға теңеп күткен емеспен.
Сақлаў ушын сен ҳэм мениң арымды. 
Тынбай күттим тақ турдым да гүреске.

Күттим душпанымды, қолынан қысыи— 
Айтпақ ушын емес сағынғанымды,
Күттим сизлер ушын қайтпай алысып,
Керек болса бериў ушын жанымды.

Күттим туўған жерге кирмесин дедим, 
Күттим сақлаў ушын қала-аўнлдьк 
Күттим, уйқым қашты, жанымды жедим, 
Күттим иркиў ушын қара дауылды.

Жеңдим душпанымды — хәммеге шерик, 
Өлимниң бултлары серпилсин дедим. 
Қәдирдан тынышлық: қушағын керип, 
Ж эҳанға нур сепсин ҳэм күлсин дедим.

Октябрь, 1959-жыл, Нөкис.

ГЕНЖЕКЕҢ

Ж ап-жас жигит Генжеге,
Мийнет етиў жақпады.
Ҳэмме күлди: „Бул неге,
Өмирден жай таппады? 11
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Бирак күлки, нәсият, 
Оған тәсир етпеди. 
Мийнет етиў болып жат, 
К өп шиликтен шетледи.

Аўқат, кийим қаяқтан? 
Буған зейин салмады. 
„Ҳэммелерден зыятпан[“ 
Деген қыял алдады.

„Онынщыны пнтксргеп, 
Аттестаты м колымда, 
Билимдарман ендп мен, 
Ким турады жблымда!

„ Қара жумыс? “ — ҚойсаңәІ 
Кийим-пүтин тамақ тоқ... 
Ислеп жүр гой ата-ана, 
Жетеди сол қайғы жоқ...

Қызыл стол табылса, 
Барып-келип жүрермен, 
Маған бул да „қапылса“, 
Талайымнан көрермен.

Уйқы пүтин, деним саў; 
Усылар да жетпей ме?! 
Үйимде көп ғөш, палаў, 
Тамағымнан өтпей ме?!

Анам кассир мен ушын, 
Қәлесем, пул аламан. 
Қыдыраман бағ ишин, 
Тынбай сайран саламан“.



Деп, исжақпас киятыр, 
„Айта берсин аўзь1 бос. 
Кино менен театр —
Маған жақын, маған дос,

Арақтан да таппай мин, 
Жиберемен таңлайға.
Бул исимди кимде-ким,
Шеп көрсе де аңбайман.

Ким тай келер күшиме,
Ден саулықта тасаман.
Арак кирсе ишиме,
Гейде алып қашаман“.

Жолдаслары атызда,
Буны Генже көрмеди.
Қарап турсан бир қыэба; 
Айтсан кеўил бермеди,

Ақыл кирмей ойына,
Тыныш сақлап жас жанын. 
Минди солай мойнына — 
Ата менен ананың.

Уақыт күтпей Генжени, 
Шаба берди зымырап. 
„Қалып қойдым, ерт мени?* 
Деген емес ол бирақ.

Бэҳэр отти, жаз өтти,
Келди гүзги атланыс.
Тырна менен ғаз өтти, 
Тонын сүйреп кирди қыс,



Жыллар өттп санауеыз, 
Билмей тоқтаў дегенди. 
Талай жигит, талай қыз, 
Мийнетинен пал емдн.

Отыз жас та талтайып, 
Минип алды ийнинс. 
Ата-ана, қартаііыи,
Тийди онып „зейппис".

— Балам,—дести отыз жил, 
ТийГизбедик саган шац. 
Енди. тер тек, жумыс қыл, 
Бақ бизлерди тауып паи.

— Якшы,—деди Генжекең, 
Ойланбастан сол замам, — 
Қәлесеңиз, енди мен,
Көкке де қол созаман!

Дэрҳал шыгып үйинен, 
Нәзер салды жән-жаққа,
Бир зил басып ийнипен,
Қос жақпады бирақ та.

Атыздағы трактор,
Танк болып көринди.
Ҳайран болып қарап бул, 
Ж уриўге дс ерипдн.

Курдаслары, қараса, 
Техниканы бийлеі ен,
Ис усылы жацаша,
Қол жумысын сүймеген.



Кетпен деген бос жатыр,
Иске аспай қалыпты.
„НАТИ“ деген жас батыр,
А ўьф лнк, ты алыпты,

Генжекеңде ҳурей жоқ, • 
Албырақлай баслады.
Жүрегинде жанып шок,
Басын қысып услады.

Барған менен атызға,
Буны көзге илмейди.
Генже қалған алыста,
Техниканы билмейди.

Жаңа билди, өмирден,
Изде қалып қойғанын.
Сезе қойды ол бирден, 
Жалқаулықтың ойқанын.

Октябрь, 1959-жыл.

ӘИ, ЎАТАШ

Әй, Ўатан, сениң қушағың —
Қушағың алтынды-алтын.
Сениң бағың-мениң бағым,
Өмирим алтынды-алтын.

Азамат етип әлпешлеп,
Әлпешлеп өсирдиң Ана.
Өстим сениң наныңды жеп,
Күш тасып, кеңейди сана.
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Е р ж етти м, м ий н ет-ж о л да с ы У, 
Жолдасым —бул саррас жолда, 
Мийнет етсең—жеңис басым, 
Желбирер байрағың қолда,

Эй Ўатан, барлық уқыбым, 
Барлығы меники-сенлик. 
Ақыл-^ушым, барлық угым, 
Барлығы сеники-сенлик.

ТУУЫЛҒЛН ж е р и Мғ,

Тахтакөпир, Тахтакөпир, 
Тууылған жсрим!
„Сен де мениң улымсаң бир,— 
Дедиң, — жигерим11.

Бәри дурыс, бәри дурыс, 
Улыңман сениң!
Иштим ууыз-иштим уў ыз, 
Қолыңнан сениң.

Кетсе де ол дәуир артқа, 
Қуўатсац менде.
Балалығым түссе ядқа, 
Қалмайсаң сен де.

Халқың—-батыр, қойның абад, 
Айрықша жайсаң.
Күн десе—бул өмйриң шад,
Ай десе айсаң.

Талай-талай турмыс палын — 
Татғаным ядта.



Ғаз басыуға келмей ҳальш, 
Жатқаным ядта.

Томпаң-томпаң еңбекледим, 
Есикке қарай.
Ергенектен „таяқ жедим,“ 
Тырмасып талай.

Мен жығылсам аямады — 
Ж ер де „таяғын“.
Сөйтип жүригі аттым адым, 
Шықты аяғым.

Бахыт бар ма буннан артық, 
Жап-жас балаға!
Өз денемди өзим тартып, 
Шықтым далаға.

Аспанда күн ядқа салды,
Ана күлкисин.
Бағшада гүл күтип алды, 
Нурлантып түсин.

Басланды да кетти солай, 
Өмирге жолым.
Бахыт гилти маған қарай, 
Былғады қолын.

Жыллар өтти, жылды кууып, 
Кемлик көрмедим.
Йош үстине йошлар туўьш, 
Алга өрледим.
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Маған арнап соқтың өзиң 
Өмир бесигнн.
Мектеп—анам, типш квзнн, 
Ашты есигин.

ІЗеккем тутып „Әлиппемди“, 
Таныдым хатты.
Оқыу ушын ықлас енди, 
Күн-күннен арт.ты.

Қыңырлансам, ақыл берип— 
Көрсетти жолды,
Таныйғойдым бауыр ерип,
Оң ҳэм де солды.

Тахтакөпир, Тахтакөпир, 
Тууылған жерим.
Сен турғанда талмас ҳеш бир 
Күшим-жигерим.

Сөзлериңе кулақ салдым, 
Айтқан соң өзиң,
Ленин томын қолга алдым, 
Ашылды кезпм.

Мениң ушып ғамды жеднң, 
Ж үрген жеримде.
Себеп, бирге болган сдиң— 
Ж үрек  төринде.

Мине енди, тууылған жер, 
Айланып келдим.
Сағыныштан тасып жигер, 
Сәлемди бердим.



Лйтқанларым артық болса,
Ауыр алмассаң.
Кешир қолым тартық болса,
Азғана жазсам.

Шайыр улың сен дегенде,
Кетеди йошып.
Тахтакөпир, саған мен де,
Таусылмас қосық.

Сен ҳаққьшда дереп қалар,
Поэмалар да.
Себеп, улың илҳамланар,
Туўған жер барда!

Ноябрь, і959-жыя.

ҲЭММЕ ДЕ УСТА

Буйрықты бериўге ҳэмме де уста,
Тилди орақ етссң талмайды белиң,
Бирақ, бундай етпп ийнш-щп қыспа,
Егер болса адамшылық жеделиң.

Сөйлегендей етигі керсет ҳенерди,
Исиң де сөйлеген созиңдей болсын.
Халық қатарьшда сенде тек терди,
Ҳэмме алғыс айтсын ҳэм кеўил толсын.

2-ноябрь. 1959-жыл.

„ҚЫ З- ДЕУДИҢ м ә н и с и

„Қыз“ деўдиц мәниси—от ҳэмде бэҳэр, 
Отына жолықсаң көрсетер қэҳэр.
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Жүрегиң өртенер, ауырып басың,
Уйқысызлық болар кешки жолдасың.

Ал, сен кире алсаң бэҳэр бағына,
Гүллер күлим қағар ғумша тағына.
Бәлки, гүлди жулып алсаң да егер,
Күлкисин тоқтатпас ҳэм әтир себер.

ЖАҒЫМПАЗ БАСЛЫҚ

Есйк қақты даладан,
Тықылдатып жай ғана,
Баслық турды ойлана,
Билмей „мынау қай адам?1“

Гүбирленди өзинше:
„Ким бар есик қаққандай?!“

Сөзге жуўап тапқандай,
Былай деди изинше:

„Бундай адам биздс жоқ,
Келген шығар қаладанІ“
Күшин жыйып жаңадан,
Өзин атты, мысал оқ.

Тезден жетигі барды да,
Баслап түлки кәсибиң,
Жайлап ашты есигин,
Бас кийимин алды да.

Баслық көзин қадады:
Бирақ, кирген даладан,
Келген емес қаладаи,
Сол ауылдың адамы!,..

Ноябрь, 1959-жыл, 
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„ЯР-ЯР"

Бизиң баслық ағаның 
Ҳаяль! бар яр-яр.
Көрсең ашынар жаның,
„Зыяны бар“ яр-яр.

„Исле—десең, жумысты", 
Ашыуланар яр-яр,
Егер керсе о л қысқы,
Шаншнўланар, яр-яр.

Сон ыңдайын „ күн - ти й м ес “, 
Куйип-жанар яр-яр,
Кыймылдауды ҳеш сүймес,
Беттен алар яр-яр.

Ж еңгей солай дастыққа —
Берилип жур яр-яр.
Кэрген сайын баслыққа 
Керилип жүр яр-яр.

Баслыққа бул жагады,
„Нарым" дейди яр-яр.
Ийнпнен де қагады,
„Ярым" дейди яр-яр.

Солайынша бул жеңгей,
Наз етеди яр-яр.
Баслык пенен ол тендей —
Ҳдз етеди яр-яр.

4-декабрь, 1959-жыл.
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кЕМПИР ҲЭМ А ҚЛ Ы к

Бес жастағы Әбексш,
Бүгин шықпай сыртқа ҳеш 
Ж  ы л ы н ы ў д ы ц ғ а м ы и д а , 
Болды печыиң жанында.

Себеп сыртта мсқырып, 
„Зэҳэр“ шашып, гіысқілрып 
Қызыл тумсық, аяз тур, 
Бала айтты: ІІеси бул?

Сол мэҳэли мамасы—
Гарры кемпир апасы.
Кирип келди даладан,
Ҳйл сорады баладан.

Шешиўден-ақ гүмпейди, 
Ақлықтайга ец кеиди,
Сүйпп алды бетпнен,
Ҳэм маңлайдың шетинеи.

Ақлығы да шадланып, 
Дэрҳал шалгайдан алын. 
Еркелигин асырды,
Мойнына асылды:

— Мама,—деди пелнктеп, 
Айтып берши маған сен, 
Қар жауады қысында, 
Қандай сыр бар усында?

— Келе қойса қыс аны, 
Сууып ҳаўа ырайы,



Қуўат кетеди жаздан,
Ж ер тоңады аяздан.

Кыстың уўьш татады, 
Дәрья, теңиз қатады, 
Сонлықтан жер толғанып, 
Сум аяздан қорғанып.

Кардан көрпе жамылар, 
Сол себепли қар жаўар.
— Дурыс!— дедн Әбекеш, 
Басқа жуўап таппай ҳеш.

Сөзин айта -баслады.
Ж әне сораў таслады:
—- Айтшы, мама ол қалай? 
Ж азда неге қар жаўмай,

Текте жамғыр жаўадьг, 
Сел-сел болып ағады?
— Келе қойса жаз айы 
Жылыр ҳаўа ырайы.

Қыздырады жоныңды, 
Таслатады тоныңды,
Қызып кетер жер-жаҳан, 
Буған таңланба ҳаслан.

Ж аздың сәни усында,
Ж аз  айлары түсында,
Ж ер ысынып кетеди,
Бойға ысыу өтеди.



Ж ер  сақырлап кебеди,
Шөлден азап шегеди,
Өзиң өлшеп, өзиң кес,
Ж ерге  енди қар емес.

Жибиткендей таңлайды,
Толтырғандай кең сайды.
Мол суў керек болады,
Сууды ти'леп ту рады.

Соның ушын жазында,
Күнде- емес базында,
Жамғыр куйып жауады,
Ж ер рәхәт табады.

Дурыс!—деди Эбекеш,
Басқа жу.ўап таппай ҳеш,

* *»*
Мамасының сөзлери,
Дурыс па, я жалған ба.
Я жууаптың көп жери,
Берилместен қалған ба?

Кейин билср Эбекеш,
Мектебине барғанда.
Дыққат етип ерте-кеш.
Кптапқа кез салғапда.

Январь, 1960-жыл.

СЫ Й ЛА СЫ Қ

Қорқнў деген меннен аўлақ жасымнан,
Шын айтаман айрылсам да басымнан.
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Адамзатта болса писанная дерек, 
Мениңше, өлгенше дурыслық керек.

Себеби ,дурыслық күймейди отқа,
Суўға да батпайды, шықпайды жоққа.

Дурыслықты айтсаң қызармас жүзиң,
Ж ер меңен ойласпас назериң көзиң.

Кысынбассаң, уят қыспас жүректи,
Бул қәсийет ҳэр адамға керекли,

Көргенликтен емес басқаның күшин, 
Сыйлайман адамды адамлық ушын.

Январь, 1900-жыл,

ЖОК, ДОСЛАР, ӨЛМЕЙМИЗ!

Ҳешқашан өлимди етпеймен, писент, 
„Өледи“ дегенге исенбеймен де! 
„Әзирейли“ келип салса да кисен,
Былайша айтажақ жуўап бар менде:

Жоқтан бар болмайды, бардың жоғы жоқ, 
Адам болған адам жасайды мәңги.
Мине соның ушын мениң кеўлим ток, 
Кыял әл-аспанда ҳэм мурным тәңки.

Мысалға айтайын, мениң бир ағам— 
Сталииградта мәртше жан берди.
Ал, өмири қалды елге ҳэм маған,
Қалай „өлди“ деймиз соныңдай ерди!



Қалай „өлди“ деймиз сондай инсанды, 
Қалқан болғанында Ана—Уатанға?!
Қалай „өлди“ деймиз, берсе де жанды, 
Өмир болғаннан соң басқа адамға!

Я бир ғаррыны-ақ алағояйық,
Жамбылдай жүз жасап дүньядан өткең. 
Егер елге хызмет етсе ыланмқ,
Ҳасла өлмес иси деретип ксткеи.

Қалайша еледи совет адамы,
„Адам тәғдири“ деп байлаған белди?! 
Тынышлық, байрағын тутып мудамы, 
Өзинен де бурьін ойлаған елди?!

Қалайша өледи коммунизмди—
Дүзиу ушын жигер-күшин салғанлар?!
Ең биринши болып дунья жүзинде—
Айға да жол салып жетип барғанлар?!

Жоқ, дослар, өлмеймиз! Оннан жырақпыз! 
Елин сүйген адам „өлемен“ демес. 
Мәңгигё жасаймыз, мәңги шырақпыз, 
Өлимге бас ийер адам биз емес.

Январь, І9С0-ЖЫЛ.

ТАЛЎАС •

Болғансыз ба Әмудәрья бойында,
Көргенсиз бе толқынлардыц талуасын? 
Сейил етип қыры менен ойында, 
Айтқансыз ба пахтакешке ҳармасьш?



Кнрмсген болсаңыз, шығып сапарға,
Келиң, дослар, көриң ерке дәрьямды! 
Билмедим, басқа да^дәрьялар бар ма, 
Усындай толқьітар жүректи, жавды?

Мине, мен турыппан усы еркемниң,
Сулиў келбетине нәзерди таслап.
Толқын бийлеп алды еркимди мениң,
Толқын шапты, толқын шапты ғоддаслап,

Ҳеш бир қашан шегиниўди билмеген—■ 
Халқыма уқсаттым оның шабысын.
Тәрийип етиў қыйын оны тил менен,
Ол арқалы көбейеди табысым.

Әмудәрьям йош дөретип жүректе, 
Үлкелеслеримдей алдына басты.
Бундай ўақта дәрпенбеуим керек пе,
Талўас пайда болды, йлҳэмим тасты.

10-май, 1960-жыл, Нөкис. 

Г Ү Л С И З КҮТТИМ

Миңезлериң күтә қызық базында,
Қойғаның ба бизиң муҳаббатқа шек?! 
'Гүсинбедим, ырасың ба, назың ба,
I Іеге минди тақтың: „Гүлсиз күттнн" деп?

Гүлсиз күттим!
Гүлсиз күттим, сүйген яр,

Нирақта, айыпты тақпа мойныма,
Гүлсиз ісүтиуимде үлкен себеп бар,
Өйткеии, бир қыял келди ойыма.



Билеғойдым гүлдиң солып қаларын,
Сол ушын ойладым жазыуды қосық, 
Қосығыма сыйды жүректе барым,
Алдым қосық пенен жолыңды тосып.

ТҮСИНИКСИЗ

Кешир мени, кедлірсгөр қара көз, 
Түсине алмадым усынысыңа.
Ирети келгенде айтайын бир сөз, 
Өзиң-ақ, сер салшы исиде мына:

Қолға-қол жабысты, беристик уәде, 
Қалдырмай айтыстық сырларымызды. 
Мине сонльіқтан ба мениң неге де,
Сен десе жигитлик жеделим қызды.

Нени буйырсам да таяр едиң сен,
Менсиз таппас едиң тақат дегенди.
Мен сорасам нени аяр един сен,
Қалай болып кеткен минезиң енди?|

Биригип кетсе де биздеги жүрек,
Енди не себепли тартасаң кейин?
Мүмкин болса, айтып берши тезнрек, 
Даўам етер буның қашанға дейин?

БИР СЕР БО Й ДЛҚ К А

Халық—жоқарғы суд, халық—эдил суд, 
„Сер-бойдақ“ деп бердн саған атақты. 
Мақтанарең: „Жигнтпен,—деп, мысал от“ 
Бирақ, мақтагшўдаи не пайда таптың?



Жасың қырққа жетти—әжайып дэўир! 
Ссзбестен де қалдың сыйпаныу менен. 
Сени шетке тартты мен-менлик ҳэўнр,
Бул ҳэўир үркитти қызларды сеннен.

Костюмға исендиң—жәрдем бермеди,
Ҳэр күни қыдырдың нәтийжеси аз. 
Гәрдийип-ақ жүрдиң, қызлар көрмеди, 
Бирақ та сезбедиң сонда да азмаз.

Қызларға гинаны тақтың аямай: 
„Кемийек", „қус мурын,“ „пушық“,

„ладан" деп.
„Өтиуи не,—дедиң—қызлар қарамай, 
Өтиуи не ушыраспай маған кеп?“
Мине енди шашқа қьграў түсти де, 
Менмен жүрегиңди қалдырды босқа.,.

Дейсең енди:
— Қай минезим болды шеп? 

Ойланасаң, бир тыныш дем алмайсаң. 
Өзиңди—„ай“, қызды—„айғабағар" деп, 
Ж үрген жылларыңды ядқа салмайсаң.

1960-жыЛі 

ШАЙЫР ЖАСАЙДЫ

Эй достым, не өзи айтшы қайтарып: 
„Тоқтады,—дедиң б е ,~ш айы р жүреги?Г 
Пул неси, шайыр да қала ма ҳарьш,
Шайыр өмирнниң бола ма шеги?!

Ж оқ-жоқ, достым, ҳасла инанбайман мен, 
ІІГі.ш шаііыр „өледи“ десеңиз жалған!



Бийкәр гәп шайырды „өледи“ дегсн,
Себеп шайыр солайынша жаралғаи.

Мейли, шайыр жумсып мәцгиго көзин, 
Мейли, жүреги дс тоқтаўдап калсын.
Бирақ шайыр—тири, бул айкын сөзим, 
Инанбаушы болса қулагын салсып.

Тоқтағаны менен шййыр жүреги,
Ҳаўази қалады қосықларында.
Ҳэр күн берип оқыушыныц керегин, 
Жасайды ол сөзи слде барында.

29-июнь, 1900-жыл, Ташкент 

С АДЫ Қ АҒАҒА

Ҳсшбнр көре алмай бахыттың багын,
Ҳасла кетире алмай кеуилдиң дағын, 
Өлгенинде даңқ ийеси Бердағым,
Сол жылы дүньяға келген шайырсыз.

Октябрьде елдиң бахты ашылды,
Сиз ескен үлксгс нурлар шашылды,
Уллы Ленин қайғы-гамды қашырды, 
Ленинннң багыпа кирген шайырсыз.

Ирэҳэт бағынан гүлди тердиңиз,
Қосық пенен маржап ди:шп бердиңиз,
Сөйтип жүрнп алпыс жаска колднңиз,
Бул жэҳэнде көнти көргеп шанырсыз.

Ғарры дейин десем--жнгнтсиз ғошшақ, 
Қурдас дейин десем шашыңызда ақ,
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Музаңды оқысам — жап-жассыз бирақ, 
Жигитлердей шыйрақ басқан шайырсыз.

Ғарры деўге бармас ҳеш кимниң тили, 
Ҳинжиге мегзейсең ашылған гүли, 
Қарақалпақтың сиз де шәйда бүлбили, 
Қосығынан әтир шашқан шайырсыз.

— Ел!—деп жасадыңыз ҳарьшай ҳаслан, 
Сол ушын йощыңыз жыл санап тасқан, 
Бердиңиз халыққа көп ғағіа дәстан, 
Бахыттың есигин ашқан шайырсыз.

Тәбийат барлығын Сизге берген бе? 
Сатирада уқсатаман мергенге.
Көп тәсир еттиңиз Тилеўбергенге,
Талай жаслар тәлим алған шайырсыз.

Хеш тыңған емессиз жазы-қысында, 
Исиңиздиң баҳасм да усында.
Жазып „Зарымбеттиң ғабырысын11 да,
Көп нәрсеғш көрип турған шайырсыз.

Өмир теңизинде сермеп қулашты,
Сөзиңиз ҳэр үйдиң есигин ашты,
Сиз жазған „Порқанлар11 көринбей қашты, 
Көп ке/жиге пайда қылған шайырсыз.

Алтынды алмасып болмайды мысқа,
Аяқты басыпсыз жаңа алпысқа,
Іііайыр адам ушын жүз жас та қысқа, 
Жетпис жасқа қәдем қойған шайырсыз.

11 — сентябрь, 1960—жыл.



ШАЙЫРДЫҢ д л ң қ ы

Бнлемиз, досларым, ҳэр бир шайырды, 
Өзи емес, шығармасы танытар,
Бирақ, тилеп оқыушыдан қайырды, 
„Өзин танытыушы“ шайырлар да бар.

Мысалға алайын, мениң бир достым, 
Қосығын оқыйды көринген жерде,
Тек те не ушын көтерип тосты,
Ж ек көреди „>камап“ десең егер де.

„Мен! Мен“ дейди, басты айландырады, 
Қосығын оқыйды тыдламасаң да.
Басты ауыртады, ҳаллас урады, 
Бундайда кетеди қашып мазан да.

Ақыры, ҳэр қосық авторға емес, 
Оқыушылар оқыу ушын арналған, 
Бундай шайыр алсын халықтан кеңес, 
Егерде болмаса таланты жалған.

Оқыушысы айтсын өзинен бурьш, 
Оқыушысы ядлап алсын жазганын. 
Соида ғана алар жүректеп орып, 
Қосыгы йошлаптып ҳэммениц жанын.

Мысалы, Бердақ та бүгинги күни 
Оқып берип жүргеи жоқ ғой музасын. 
Бирақ жаңламақта ҳор купи үни, 
Қууандырып елдиц ғаррысын-жасын.

Демек, қанша бийик созса да қолды,
Өз еркинде емес шайырдың даңқы.



Шаўқьш емсс, талант көрсетер жолды,
Ө.ні смес, даңқын көтерер халқы.

3-декабрь 1960—жыл, Нөкис. 

МАҚТАЙ КӨРМЕ ҚОСЫҚЛАРЫМДЫ

Болсам да дәл поэзия ашығы,
Мақтай көрме мениң қосықларымды.
Алда жатыр нешше-нешше шақырым, 
Мақтай берме мениң қосықларымды.

Мақтағанға кызар паң-паң емеспен, 
Шығарагөр мени мақтауды естен,
Ж ол қыдырған жолаушыға мегзеспен, 
Мақтай берме меннц қосықларымды.

Мақтаниіақ әдетти жат деп билемен, 
„Жетилдим" дегенди „қарт“ деп билемен, 
Өзимди еле жас—нарт деп билемен 
Мақтай берме мениц қосықларымды.

Кле көргенимнен көрмегеннм көп,
І',ле тергенимнен термегеним көп,
Іуіе бергенианен бермегеним көп,
Мактаіг берме мениң косықларымды.

Ж олым—алыс, шықтым узақ сапарға, 
Дацқлар столына мени апарма,
Керек емес маған даңқ ҳэм марапат,
Мақтай көрме мениң қосықларымды.

Поэзия ушын меди қыстаған —
Еле пзлеииуде... атланыстахчан,



Қурылысы питпей турған устаман,
Мақгай көрме мениң қосықларымды.

Иркилсем пазнаны салмай-ақ тынга, 
Көкирекке урсам: „Шықтым,— деп шыңға!" 
Онда дәрья емес, болғаным тьшба,
Мақтай берме мениң қосықларымды.

7-8-декабрь, 1960-жыл.

НЕГЕ УЯЛЛСАҢ?..

Шадлысац!
Сенде жок кайғы деген ҳеш, 
Күлкиң—жанга ләззет, гәпиң орынлы. 
Минекей бизлердп кушақлады кеш, 
Колыма туттырып сениң колыңды,

Адам жоқ булманда бизлерден баска, 
Тек те жапырақлар сыбырласады. 
Жулдызларын жайып гүмбезли аспан, 
Жапта суў сыңқылдап алға басады.

Мен турыппаи тутклііымдай бахытты, 
Тутқанымдаіі жас і ыгым ш.іп саўгасы и, 
Солайынша өтксрдик көп уакытты, 
Ўақьп' өткен сайыи шадлығым басым.

Бир мэҳэл ай бизге сығалаіі қарап, 
Қум артынан әсте ғана сүлилди, 
Уялғанға уқсап сен оннап бирақ, 
Үнсиз қана төмен салдыц жүзиңди.
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Ү і і сиз  қ а л д ы ң  неге а й ы п  еткендей,
Көзлериң төменде, жүзиң қызарған.
Ал, мен болсам мурадыма жеткендей, 
Айрылар емеспен сениңдей ярдан.

1950-жыл.

ТАШКЕНТТЕ БЭҲЭР1

Гүз айы. Газета, радиодан 
Берип атыр пахталардың пискенин. 
Тергишлердиң молдан терип,

жаңадан—
Байрам алды жарыспаққа түскенин.

Гүз айы. Көрсеңиз базарға барып, 
Болғандай-ақ алтын гүздиң гуўасьг, 
Жемистиң мазасы мурныңды жарып,
Ериксиз тартады бағдың мийўасьг.

Гүз айы. Өнимди тез жыйнау ушын, 
Көмекшилер кетип атыр қышлаққа.
Көрсеңиз бул ўақьгг Ташкенттиң ишин,
Гүз айыиа уқсамайды бпрақта.

Ташкентте кешелер еле жап-жасыл, 
Ташкентте ашылған таза гүллер бар. 
Ташкентте гүлистан барлық төрт пасыл, 
Ташкентте гүз емес, Ташкентте бэҳэр!

1960-жыл, сентябрь.

НЕ ГҮНАЙЫМ?..

Ҳеш биле алмадым неде гүнайым, 
Қарағьш-аў, сонша көрдиң ғой қайым?
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„Еле ж ас“ деп айланып-ақ өтсем де,
Бэрҳэма алдымда боласаң тайын.

Ж ол бермейди қумар ала көзлериң, 
Жүректи қытықлап айтқан сөзлериң, 
Ж уўаптн урасаң жамбастан шалып,
Мени тацлантнўда дәл усы жериң.

Гейде жолда суў аласац кранттаң,
Сезиледи сууың шийриндей қанттан, 
Шөллетсең де суўға мирәт етпейсең, 
Айрылып қалдың ба дәстүрден —салттан?

Буның әбден кептиреди таңлайды,
(Гейбир қызлар шөллегенди аңбайды) 
Мүмкин, бул әдетти қояр едиц-аў, 
Жүрегиңнен ала қойсам бир жайды.

Кәйтейин, нәзик ғой ышқы дегеннң, 
Ҳайранман батпай жүр ишкен-жегеним. 
Ырыстан-ақ саған инам етер ме,
„Қабылла11 деп, гилтин жүрегим мениң.

1960-жыл.

ОЛ БИР АЭРОДРОМ

Дурыс ғой, Ай бизге телмирип қарап,
Сырын айтпай турар еди алыста.
Балалық шақ ядтан шықпайды бирақ,
Ай тутылса қашқанларым қамысқа.

Соңын ала опы сүйгеним ырас,
Қыдырғанда жаздыц айлы түнинде.
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Лйға нәзер салдым ынтығып бираз,
Талай яр күткенде ақ тал түбинде.

Ал, енди Ай, ҳақьшқатьш айтқанда,
Гүлшеге уқсайды тутқан қолдағы.
Шолпанға уқсайды тутқан қолдағы.
Ол бир аэродром, турған жолдағы.

17-ыай, 1961-жыл.

ТАҚЫЯ ТАС ГИГАНТЫ

Невадан Октябрь самалы есип,
Түнди серпип, бахыт түйинин шешип,
Россия бизге нурын төккенде,
Қарақалпақ тасты кеўили өсип.

Қарақалпақ тасгы Әмиудей болып,
Қууанышы сыймай қойнына толып,
Себеп, Кремльден шыққан күн менен 
Көзи күлимледи жэҳэнди шолып.

Партиям халқымның бахытын ашты,
Кремль өмирдиң ҳинжисин шашты,
1 Іевадан таралған күнниң шуғласы, 
Кем-кемнен үлкейди, созды қулашты.

Жақты нурға бөлеп түн болған елди,
Пркин қолға берди, гул етти жерди,
Нл гәу^әры — Ильич лампочкалары.
Адымын атты да, Эмиўге келди.

Ж эҳэнге таралып Эмиўдиқ аты,
Кезге сүрме болып хызмети—даңқы!
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Мине, бүгин карақалпақ жеринен,
Бас көтерди Тақыя тас гиганты.

И с пенен шығарған жеңислп сесин, 
Тоқтатпаған табыс ушын гүресин,
Халқым партияға бэрҳа миннетдар,
Бизге берген Тахиатас ГРЭС ин.

Июнь, 1961-жыл

УШЫУШЫ ЖУЛДЫЗ

Түн ишн. Жатырман каран аспанға,
Тарыдай жулдызлар ж ымыңласады.
Бирақ та, бир жулдыз, йош берип жанға, 
Оқтай зымырайды, алға басады.

Көзди тигип қаран турман асықпай,
Онын менен бир жүргендей жүрегим. 
Шолпан болса, бул жулдызға ашықтай, 
Тигилип тур, тапқандай-ақ керегин.

Аңласам, жулдызда ушыушы батыр —
Герман Титов екен—шын сүйген халқын. 
Сонлықтан да тынбай ушып баратыр, 
Космосқа көтерип елнпнц дацқі.ін.

7-август, 1951-жыл.

„БИР ЯР БЛР“ ДЕСТИ

!.

Адамлар айтысты: Бир яр бар, дести,
Тек сеинң жолыңда инитнзар, дести,
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Көрмесем егер,
Уўайьш шегер,

Тек ҳэзир жетпесең бауры—қан дести. 
Ал, мен болсам, қуўанғаннан тастым да, 
Излеп кеттим аяқты шалт бастым да.

Бир, яр қайда?
Жасар қай жайда?

Тосаңладым аўзьшдн аштым да!

о

Адамлар айтысты: Неге сасасаң,
Аяғыңды дым ғана жай басасаң,

Тап, дести ярды,
Көзи қумарды,

Әрманың жоқ сол яр менен жасасаң! 
Ҳэзир ғана табажақтай керегин,
Ж әне бирден елпилдеди журегим.

Бирақ, яр қайда?
Турар қай жайда?

Излеп-излеп ҳеш тагіпадым дерегин. 
Айтыуын қойды ма жэне адамлар,
Семи сүйстуғын назлы жанан бар.

Күйгелек көзли,
Ашық минезли,



Иркилме, иркилме, дэррпў соғап бар! 
Иркилиў деген не бағқада бардым,
Отырған шығар деп бүркенип талды.

Аңласам бирақ,
Бийкарға қарап,

Излеппен үйимде отырған ярды.

9-август, ІЭСІжыл. Нөкис.

АҚ ГҮЛ

Әй, өзбектиң қызы — қумар ала көз,
Әй, өзбектиң қызы—қосыққа жақын. 
Сениң сораўьша таппай қалдым сөз.
Соныц ушын мениң мойнымда ^ақың.

Ақыры сен мениң қосықларымды,
Тенеден тысқары мақтап жибердиң. 
„Көрсетипсең жүректеги барымды11,

Дедиң де қолыма бир ақ гүл бердиң.
Ақ гүл бердиңі 

Ақ гүл!
Не ушын олай?

Кызыл гүлди сүйер адам өйткени!
Мьшаў ҳэрекетиц түспеди оңай,
Көп-көп ойға салды...

ойлантты менп.

!-сентябрь, 1961-жыл, Ташкент.
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С...ҒА

„Ата“ дейин десем-экемнен жассыз,
„Аға“ дейин десем—балаларға бдссыз, 
Бирақ, кулак салсам әңгймеңизге, 
Ҳ эзилпазш з — маған түйдей қурдассыз.

Тосаттан дусластық биринши мәрте,
Дурыс: көриспедик музыка шерте,
Бирақ, музыка ҳэм қосықтан зыят, 
Әңгимеңиз кетти изине ерте.

Іо-декабрь 1961-жыл.

КОМСОМОЛ КОЛИ

Сууың—айна, түсин алған гүмнстен,
Ж ағаң—жасыл атлас, гүлден көрпелн. 
Шақақ атып ақ толқының күлискен,
Дем аль1ў жайысаң, Комсомол көли.

Толқының тауланып, секирип тасып, 
Қайығың ойнақлар алдына басып,
Айтылған қосықлар зейниңди ашып,
Кореем шадланаман, Комсомол көли.

Түсинемен тарыйқыңды-жырыңды,
Өткендеги ҳэсиретли сырыңды.
„Ашшы көл“ деп аталыуың бурынғы,
Сорлап қалған едиң, Комсомол кели.

К'үи шыққан себепли теңдей ҳэммеге, 
Іхкилпктен қалған смес дәннеме,
Семи керип қууанбайын мен неге? 
Жаслықтың сәнисец, Комсомол көли.
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Ақ толқыпыц кслбетиңе жарасып,
Ойнауды гөзлейсең суўьтдь! шашып,
Сен геззалсаң, ал мен жмгитпен ашық, 
Қызларға мегзейсең, Комсомол көлы.

Қарап турсам, табылғандай керегим,
Көз тартады батысыңда терегиң,
Көк майса қамысың, бул да бир егин, 
Самалың жағымлы, Комсомол көли.

Қәне, кимлер меҳирицди сезбейди,
Жағаңда ғарры да жасқа мстзсйдн,
Қызлар ҳэзил етип: „Тез, жүр тез!“ дейди 
Жаслықтың сәнисең, Комсомол коли.

Енди умыт болды кебнрдиц аты,
Тууысқаи көп, адамлардың жоқ жаты. 
Ж ағаң сулыу-атлас ікчюн масаты,
Келбетиң дараііы, Комсомол көли.

Сенде сейил еттим жүрегнм йошып,
Шадлық намасына дауысты қосып,
Жағаңда дореди дәл усы қосық,
Өмириң бахтияр, Комсомол көли.

28-июль 1961-жыл.

Ж ӘМИЙЕТ— МЕКТЕП

Ағаш қанша ийрек-ийрек болмасын,
Ийиктей болады бир түссе тсзгс.
Көриги табылса, болып қорғасын.
Суўға айланады полат та, жез де.
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Мысалы, сондай-ақ ҳэр бир адамзат,
Болып көрсин қәне сум яки тентек.
Оннан жоғалады бундай -жаман ат,
Себеп ийик етер жәмийет — мектеп.

Сентябрь, 1961-жыл

БИР МЕН МЕНГЕ

Жаныңдай кересең „мен“ деген сөзди, 
Шыррыясаң, көкирекке урасаң.
„Мен-Мен! —дейсең бэрҳа алартып кезди, 
„Бул нең“ десек, бир шёкелеп турасаң.

Билмедим, бул сөзди қайдан таңладың, 
Атажақ емессең бул сыз адымцы.
Әдеп таңлансам да, кейин аңладым,
Айтып тур екеңсең лақап-атыңды.

21-сентябрь, 1961-жыл

БЕТКЕ АЙТПАСЛ ДА...

Ҳэрбир күнде, ҳэр сааттың өзинде, 
Керсетиўши қыйлы-қыйлы қылықты: 
Адамлар аз емес дүнья жүзинде,
Суль1ўль1қ жолына тутқан қурықты.

Мысалы, жасаўшь: бизиң көшеде 
Бир ала көз болды, қаслары қара. 
Билмедим, сәтеңлик бәрин шеше ме, 
„Сулнў боламан“ деп көп көрди шара.

Тырнағын өсирип, қыйдырды қасын,
Ериндн қызартты, пудралап бетти.



Желкеден кестирди қос өрим шашын, 
Ақырында гезек тиске де жетти.

Себеби, билмеди сулыулық қайда,
Тисин де қақтырып, сал^ы алтыпнан,
Бирак та, ала кэз таппады найда,
Күлгенлер көбейди қыздыц сыртынап.

Бетке айтпаса да: „Мынау қотең“ деп, 
Көргенлер таңланып .бир қарап өтти!
„Мынау бир ис жақпас жылтыр сәтең" деп 
Шайырлар да оган қосық дөретти.

10- сентябрь 1961-жыл, 

КЕЎИЛЛИ Г ҮРРИ Ң

Күлим қағып жаңадан,
Сөзин айтпай шамадан,
Бир сораўдь! сорады,
Ақлықтайы мамадан:

„Сүйген барлық баланы,
Гүл еткен қуў даланы.
Айтып берши,—деди ол,—
Уллы Ленин бабаны?"

Жаслық шағын ойға алып 
Кемпир қалды ойланып,
„Тезирек айт“ дегендей,
Ақлық жүрди айланып.

Кемпнр айтты бир замат,
—Барлығы да маған яд,
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Айтсам Ленин бабаңды,
Адам еди кэрамат.

Сөздиң асқан шешенн,
Берген екен мүшени,
Айта қойса гэплерин,
Нурға бөлер көшени.

Қараңғыда күн болған, 
Жарлыларға үи болған,
Адам еди айбатлы.
Бай-залымға түи болған.

Сөз сөйлесе қаратқан,
Көзи көргиш жырақтан,
Муртлары бар, таўланьш,
Өтип кеткен қулақтан.

Еситкенде мынаны,
Тапқандай-ақ жаңаны,
Ақлық күлип сөйледи,
Иркип гарры маманы.

— Гүдик бар бул жериңде,
Ядымда бар мениң де,
Ондай муртты көрмедим, 
Сүуреттегн Ленинде

— Қәйдем, -  деди мамасы, —
Солай ма екен шамасы?
Бирақ, Ленин, билемен, 
Даналардың данасы.

18-октябрь, 1961-жыл.
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ҲЛМЗА

І іурға  бөлеп елдиң ақылыи-ацын,  
Ж ырлағ ан  сои шайыр бахыттыц тацыи, 
Оны ҳасла өлди деуге  бола ма,
Елинде қалдырса жүрегин-жанын?!

Ҳешқашан өлмейди патриот адам, 
„Өледи“ деў айтылған сөз шамадан. 
Минекей, Ҳамзамнз жасап киятыр, 
Жылдан-жылға ҳэўижлемип жаңадан.

Ол жүр арамызда ауыл-калада,
Ол жүр зазодларда, пахта далада, 
Оның сөзи-алтьш , тиллерде дәстан, 
Ядқа билер ғарры түуе, бала да.

4
ГІьесалары сахналарды безеген, 
Ескиликти ылақтырған, тежеген. 
Қосығының, дауылиаздай шарықлап, 
Елден елге ушқанлығын сеземен.

Өзиниң де, өшпес бахытқа капып, 
Нешше-цешіис қуяш елпн айлаііып, 
Жигитлик дәуирии жалыилаіқаи жер — 
Хожелиге талай келгени апық.

Хожели, Коңырат қалаларында,
Сейил етип бағдың араларында 
Ушырасып маңлайынан сүйди ол, 
Кешеги детдомист балаларын да.

Мейли болса болсын, жетпис жасын да, 
Ол еле жас, бир ағы жоқ шашында,
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Отыр ҳэзир өзи тырнағын салған,
Өзбек совет әдебиятының басында.

Ҳамза жасамақта, жасай береди,
Халқым дөретпесин жандай көреди,
— Елимеі—деп шашқан ҳинжи-маржаньш, 
Урпақлары мәңги жыллар тереди.

3 -февраль, 1961-жыл, Некие.

ЭМИЎДЭРЬЯ

Эмиў, Эмиў—үлкемниң суўсьшн 
Ерке дэрьям, суўн уўиздай 
Алға, алга шапшыйсаң жулқыныгг, 
Сезилесең шабандоз қыздай.

Неге, неге булайша айтпайын,
Ақыры сен байлықсаң жатқан!
Иске барып, я истен қайтпайын,
Атың ҳасла шықпайды ядтані

Бэрҳа сени мақтаныш етемен,
Эмиўдэрьям, эдиўли дэрьям.
Еле талай жеңиске жетемен,
Таңлангандай коз тигнп ҳэр жан.

Партиям бар—белимде қуўат бар,
Ўатаньш бар-табыстың кәни.
Эмиў деген-дұньяда бир ат бар,
Таи сол бир ат тартады мени.
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КИМ АІІІЛР ЕКЕН?..

(Қиздың тилинен)

Билмедим қызлар, қурбы-қурдаслар, 
Жигитлер маған күлип қарайды?!
Дейди: „Ауылда бир өжет қыз б ар“,
Сонда да меннен қолды сорайды.

Беремен қолды, сәлемлесемен,
Қулып пепен бәнт жүрегим бирақ. 
„Қыдырамыз ба қане?“ десе, мен— 
Кетеғояман артыма қарап.

Билеалмадым, усы минезим —
Ҳэзирше мени өртеп турыпты.
Өжет жүректе туўднрьш сезнм,
Ким ашар екеи беклн қулыпты?

ОНДАЙ ЖИГИТ ЕМЕСПЕН

Не ушын, жаным, қақтың қасыңды,
Неге жүрегиме пәнжени урдыц? 
Айландырмақ болын тыныш басымды, 
Халақаңды таслап, масайрап турдың.

Биле алмадым, не уіиын олай,
Бул да муҳаббаттьш жели мс ескен? 
Бундай ҳалақаға қызбаймаи оңай,
Кешир мени, ондай жигит емеспен.

13-май, 1%і-жыл, Нөкис.
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СЫҚМАР

Бир тийинди бес түйип,
Бақыр керсе он суйип,
Қабақ үйип, гәрдийип.
Өмир сүрди бир адам.

Үнемледи аўқаттм,
Артық емес, кем татгы,
Хвостын ақшаға сатты,
Уаз кешти де санадан.

Көрипгенге салып еп,
Бирим екм болса деп.
Колдан келсе жырып жеп,
Күшин жыйды жаңадан.

Сықмарлар ие демейди!
ГІапақасы кемейди,
Хәлсизлиги көбейди,
А йр ыл ғандай па надан.

Дүнья болып ойында,
Кан азайды бойында,
Оиы той ҳэм жыйында 
Гәп етисти ҳэр адам.

30-июиь, 1961-жыл, Иөкис.

ВЕРТОЛЕТ

Ушасаң төтелеп,
Көз тигип қарасам,
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Вертолет, вертолет,
Қаяққа барасаң?

Қол былғап ҳэр ҳалда,
Дегендей: „Ур адым!“
Пәригиң арқаңда,
Шақырып турады.

Айтпан-ақ меп сеииц —
Түсиидим. сырыца.
Ушасаң үлкемнпң —
Ойыпа, қырыма.

Турмысқа қолайлы,
Айрықша суңқарсаң.
Тилесең қай жайды,
Сол маида сен барсаң.

Ертле ў л и а тта й са ц,
Билесең жолыцды,
Изленип жатпаіісаң,
Айрықша орынды.

Жақымсац жасимпап,
Еплисең орасац.
Тамның да басыпа,
Қалесең, қонасаң.

Қалыпиап үйреиип,
Шад болыіі күлемеп,
„Бағымда пймелнк11,
Деп семи билемеп.

14-июль, ІЭоІ-жыл.
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СУМ

Бахыт күни турғанлықтан нур шашып,
Қаяққа барсақ та, жолымыз ашық,
Бирақ биреў болды, пейили қашып,
Күни-түни пәнт бериўди ойлады.

Бола берер екен сумлық деген де,
Я сумлықты аўқат етип жеген бе,
„Адам ж оқ ,—дегендей,—пәнтленбеген де!“ 
Көзлери бир жерде турмай ойнайды.

Түлкише „доспан“ деп, айтты ,,оллаеын,“
Дуўшар келгенлердиң аўьфтть1 басын,
Бирақ, сақлап жүрди урнўға  тасын, 
Жылпылдады, жылпылдысын жоймады.

Өзинше қуўаньш: „Буным ж өн“ деди,
Бирақ та, сумлықтан туқым өнбеди,
Бир алданған екиншиге конбеди,
Өтириктиң ой теңизин бойлады.

Ақырында атақ алды „сум“ деген,
„Жь1ль1сь1ўшь1 изей суўлм қ у м “ деген 
Жан кебейди : 11 Ауызыңды жум!“ деген,
Бундай пәнтқор сумға жолды қоймады.

30-июль, 1961-жыл.

ГҮЖИМ

Гүжим қаншама көп жасаған сайын,
Тамыры бийлейди жердиң қатламыи.
Кокке қол созады, жайып шалғайын,
Тартады коргенниң ақылын-аңын.
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Бундай гүжим дәрпенбсйди дауылда, 
Қыста қалқан, жазда сая болады. 
Көшелерди безеп қала-ауылда,
Жүректи тартады, кеўил толады.

Себеп, уқсатаман бундай гүжимге,
Уллы партиямның жарқын образын. 
Жетнп қалғаным ба коммунизмге, 
Сеземен ҳэр күни бахыттың жазын,

УЛЛЫ ПРОГРАММА

Данышпан партия—искер, қаҳарман, 
Халықты баслады жеңиске, алға:
„Әсир бойы инсан аңсаған әрман, 
Орынлансын!—деди,—жетип камалға.“

„Аврора“ залпынан пыт-шыт болғам муз, 
Суўға айланды да, қуўдьл ипласты. 
Ж ерлер жадырады, мысалы қундыз, 
Теңизлер толқысты, дәрьялар тасты.

Сондағы жүректиц күткен әрманы 
Коммунизм болды—ҳэммеге бир тең. 
Уллы рус халқымыздың дәрманы,
Қолын созды, бсрди ағалық жәрдем.

Алға адым урдық тынбастан бирге,
Көзге сүрме еттик Леиинииң изин. 
Дүздик, жеткенликтен даңқлы өмирге, 
Эмиўдиц бойында социализм.

Уллы коммунизм—ендиги- фаза,
Оған жетиў ушын болған жоқ гүман.
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Міііінетте рэҳэт, турмыста маза,
Гулистан болған соң биз өскен заман.

Ҳсшкашан жүрмедик бурылып қыя,
Тууры болғанлықтан жолы Ленинниң. 
Программа дүзди бизиң партия,
Тилегип орынлау ушын елимниң.

I Іәзеринде тутты коммуиизмди,
Дүзнгі болыу ушын жигирма жылда. 
Қутлықлайман елди ҳэм де өзимди, 
Жүргенлигим ушын бул даңқлы жолда.

АГітыц, дослар, басқа қандай бахыт бар, 
Коммунизм нурын сүііиудічі артық?
Снзлер менен бизлер болдық бахтияр,
Бахыг турғанлықтан кушақлап тартып!

3-август, 1961-жыл. 

КЫЗДЫҢ СЫЙЛЬІҒЫ

„Сыйлығым қалыпты үйде“ деп,
Сен иеге қыйландың қарағым?
Билемен: етпейсең маған еп,
Сол ушын күлимлеп қарадың.

К,;іГггейин, сүйиклим, аңбасаң,
Сен буган зейниңди салдың ба?
І;ц үлкеп сыйлық ғой, аңласаң 
Ку.иімлсп турғаның алдымда.

12-сентябрь, 1901-жыл,
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КЫРАУ ШАЛҒАН ГҮЛ

Кыйлы-қыйлы екен жаслық дегеииң, 
Мсниң жаслығым да түрлише болды. 
Қайғыны көп шектим ышқыцда сениц, 
Бирақ та, басқаға сен бурдың жолды.

Мине бетке әжим енген уағында,
Мен өртенген отқа түсипсең сенде: 
Турыуға қайылсаң ышқы бағында, 
Аянар емессең тек мен дегенде.

Билмедим, арыуым, биле алмадым,
Не ушын жасыңда болмадың булай? 
Қырау шалған гүлди маған арнадың, 
Оны қабыл етиў боларма оңай?

І9-сеитибрь. 1961-жыл, Нөкі

ОН ЖЕТИНШИ Ж ЫЛДЫҢ ОКТЯБРИНДЕ

Телефонная емес, хат пеней емес,
Арпап жиберилген ат пенен емес,
Тек те алып келген гуздеги самал 
Аўьглға тарады бир шадлы хабар. 
Қушағында еркинликтен тан аткан,
Тап мысалы, оннан тапқандаіі тирек, 
Бул хабар да келди, шадланды жүрек. 
Нурын молдан текти аспанда куп де.
Он жетинши жылдыц Октябринде.

Ол хабар тарады канатлап ушып, 
Дийқанлардың косын, шатпасын кушып, 
Ол хабар тарады тилдеп-тпллсрге,



Нур келгендей болды биз өсксн жерге. 
Саҳрани жибитти гүздеги жаўьш,
Таза түске кирди шелдеги аўьш, 
Себебн, аўнлға бир хабар келди, 
Пурлантып Эмиўде жасаўиш елди. 
Айланғандай болды күндизге түн де,
Он жетинши жылдьщ Октябринде.

Ол қуўантьш қарақалпақ ауылын, 
Хабарлады революция дауылын,
Туўьш ескен Россия жерннде, 
Хабарлады Ленин батыр жепинде. 
Хабарлады жеңис қолға киргенин,
Бул жецисти Ленин алып бергенин, 
Балықшылар қосы гүрриңге толды, 
Дийқанлардың сөзи тек Ленин болды. 
Әңгиме көбейди бир емес күнде,
Он жетинши жылдьщ Октябринде.

Шопанға да жетти, қой баққан дүзде, 
Ол хабар толқындай Эмиўди жүздй, 
Хабарда айтылды: „Ленин бир батыр, 
Совет дузиў ушын ези киятыр11 
Дыйқанға береди-дести-жерди де!
Ленин айрықша, бир тууылған адам, 
Жалаңашқа-кийим, ашлар ушын-нан!“ 
Буны ҳэмме айтты жүрген жеринде, 
Онжетинши жылдьщ Октябринде.

Хабар келди байдың тынышы кашты, 
Қаллаш күлимлести, көзден нур шашты 
Кецеске кирисип тоқталмай ҳеш те,
Бир жерге жыйналды ҳэр күни кеште. 
Айтысты: билиўге халықтың ҳальш,
Дәл Ленинниң ези киятырғанын.



Айтысты: „Қалайша күтип аламыз? 
Ақыры, Ленин ғой—батыр, панамыз!“ 
Бул гәп даўам етти күндизи-түнде, 
Онжетинши жылдың Октябринде.

Айтысты: „Болсақ та турмыстан жарлы, 
Қашан аяп едик дос ушын барды! 
Тезден таярлықтың әнжамып жейик, 
Ленин ушын бир ақ отаў тигейик. 
Ақыры саўашта шаршағап болар,
Ақ отауды көрсе, кеўили толар,
Сол ушын аўьшға келгенде Ленин,
Бул отауда алсын бир қанша демин,— 
Дести: кедес берсин үйдиң төриндеГ* 
Онжетинши жылдың Октябринде.

„Олай емес, — Нести тағы биреўлер, 
Ақыры, Ленин ғой—нағыз батыр ер, 
Батыр адам билмес шаршаў дегенди, 
Ленин шаршамайды, алмайды демди. 
Оиианша ол келсе,- -баслайық тойды, 
Сояйық семизден арнаулы қойды, 
Шөгирме кийгизип, жауын шапанды, 
Кутнп алнў керек ондай адамды“,
Д эл  солай айтылды кештид биринде 
Онжетинши жылдыд Октябринде.

Бул усыныс дэрҳал унады кепке, 
Айтнўшнлар болды: „булар а з “ деп те. 
Дести „Ленин дана, ҳэммеден ерек, 
Оған мингизиўге тулпар да керек. 
Ақыры тулпарсыз батыр, батыр ма? 
Ақыры, Ленин ғой тадды атырған!



Кап ат сайлайық, табайық тулпар, 
і•’іч'р ацга шықса берейик суңқар“, 
Солай дести қарақалпак жеринде. 
Опжетинши жылдың Октябринде.

Мынау гәп ҳэммеге тегис унады,
Сөз бир жерден, шықты, басты курады: 
ІЗир шегирме тикти еки сеңсеңнен, 
Шапан таяр болды узын ҳэм де кең, 
Атта таярланды, ақ баслы ерли,
Халық Лининге деп қойын да берди.
Ақ отауды тигиў ел ушын жыр ма,
Қус та қондырылды алтын туғырға. 
Халық жол қарады солайша күнде, 
Оижетинши жылдыц Октябринде.

Ленин келе алмады. Бирақ та Ленин... 
Жиберди өзиниң исенген ерин,
Ол келди, Ленинлик декрет алып, 
Қууанды дуйым журт, куўандн халық. 
Ол келди ашыуға қаллаштың аңын. 
Ііцрге ертин келди Октябрь таңын.
Ол келди ҳэммеге усынды қолын,
Ол келдн көрсетти, Ленинниң жолын, 
Күн нурланды каракалпак елинде,
Он жетннши жылдың Октябринде.

Гу;ч болса да кирди ҳэр үйге бэҳэр, 
Ша/цыктан оянды халық таң сэҳэр. 
Аіітысты: „Не ушын Ленин келмеди? 
Себеп басқа жумыслары көп еди!“ 
Сонлықтан да, Ленин келе алмады. 
Смольныйдан елге сэлем арнады.
Халық та қалмады қарызлар болып,



Сыйлығын жиберди Ленинге толық.
Өмир таңы атты, нурланды күн де,
Он жетинши жылдыц Октябринде.

1952-жыл.

КЫ ЗЛАР КҮЛКИСИ

Ж әне шығып Эмиў бойына 
Алға қарап жүре басладым.
Ж үрек толқып, үлкем қойнына —
Туўған жерге нәзер тасладым.

Ж үр дегеидей алға ҳэм ал га,
Қушақ ашты неГілн кец үлкем,
Усыпдай да үлкелер бар ма,
Усындай да қушағы көркем!

Қайдан шыккан бу.і сулыу ирең,
Қайдан алган екен бояуын 
Мынау жатқан жср емес- -гилем, 
Кериўден-ак көзпң тояды.

Бағлары бар зейннцди аіпкан,
Атызлары „ақ алтын“га баіі.
Даласы гүл, әтирни шашқан,
Ж ер қатламы га нефтьке жаіі.

Бес түлиги танылгап кепке,
Аралында ойнайды балық.
Толқыу пайда етин жүрекке,
Бүлбил тынбас намасып салып.

Ауыллары қала менен тец,
Тоқта жолдас, нәзериңди сал:
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Мен өскеп жер қапшама үлкен,
Қанша ысық, қаншама гөззал!

Бул гөззал жер-бахыттың жайы,
Искер халқым пишкен үлгисин,
Сол ушын да сулыу шырайы—
Елеслетеди қызлар күлкисиң.

1962-жыл, Некие.

КОС БАҲАДЬ1Р

Әнекей, және де изли-изинен,
Қос баҳадмр етти космосқа сапар.
Оларды ушырған Ўатан—бизиң ел,
Корабльде Андриян ҳэм Павел бар.

Олар ушты бахытлылар жеринен,
Космосқа көтерип елиниң даңқын.
Олар ушты уллы Ленин елинен,
Оларды ушырған советтиң халқы.

Олар ушты уллы ана Ўатанньгц 
Орьшлаўға ойлан тапсырған исин.
Олар ушты Юрий менен Германның,
Салып берген жолын узайтыу ушын.

Олар ушты бирак, мынау ушнўлар,
Келип шыққан емес өзли-өзинен.
Бул уш нўда Октябрьдиң күши бар,
Буны керди Лешшшщ дэл ези де...

Ленин партиясы—дана, мэрдана,
Жецистен жеңиске елди баслады.
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Күн санап гүлленип ауыл ҳэм қала, 
Азат иисан алға адым таслады.

Минекей, ерликтиң жемислери бул, 
Мийнетимиз бенен күшлимиз, баймыз. 
Урыс керек емес, керек емес „қул“, 
Инсанлар бахыты ушын жасаймыз.

Океан артынан шауқымын салып, 
Мейли, қышқырыссын урыс қумарлар. 
Бирақ совет ели—биздеги халық 
Тынышлықты сүйгенине мақтанар.

Мине сонлықтан да биз тууылған ел, 
Ж әне еки улын ушырды көкке. 
Д еди:—Ақ жол сизге, аман барып кел, 
Тапсырма—космосты үйрепиу тек те!

Ушты олар, ушты бойлап космосты, 
Мысал, тынышлықтыц хабаршысындай. 
Совет граждапын—бул ски досты, 
Ж улдыз күтип алды, қутлықлады Ай.

Ушты олар, ушты Совет байрағын — 
Желбиретип, космос орбитасында. 
Демек, бул да азат елдиц байрамы, 
Ленин партиясы турған басында.

Жаса совет улы — космонавтлар 
Ең биринши ашқан космосқа есик. 
Ж ерде сизге көз тигиўши Ана бар, 
Бизлерге мақтаныш ҳэм алтын бесик.



Ушың, дослар, ушың, пэруазлай бериңі 
ІЗатыр ерликлериң болмайды ада.
Космостан илимниң маржанын териң,
Нртең барып қоныу ушын Айға да.

13-август, 1962-жыл,

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН

(Хор)

Бахтыярлар жүрты, бахыт мәканы,
Қуяшлы күн ели—жазық, сулыу, кең. 
Кушағы—гүл бэрҳа байлықлар кәни,
Алтыннан қымбатлы, әдиули үлкем:

Қарақалпақстан,
Қушағы — гүлистан,
Сен жаса, әй бостан!
Гүллеп таса бер,
Алға баса бер,
Нурланы п ш ы ғ ы ста н.

Қырың малга толы, жасыл бағларың,
Сууың, балықлы, далаң дақыллы.
.Уатанға арнаған қолында барын,
Ул-қызың билимдар, күшли, ақыллы:

Қарақалпақстан,
К у ш а ғ ы - гү листан.
Сен жаса, эй бостан!
Тынбай өсе бер 
Ллга баса бер,
I Іурланып шығыстан.
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Пахта—мақтанышым, көркиң саулатың 
I іидәкер, мийнетиц жеңис сагасы, 
Ж аҳанға тарады Әмиуден атың, 
Ленинлик партия—елдиң ағасы.

Қарақалпақстан,
Орденли гүлистан 
Сен жаса, әй бостан!
Шағлагі таса бер,
Алға баса бер,
Пурланып шығыстан!

ӘМИУ ТОЛҚЫНЛАРЫ

1 Іәзер салып қарап турсам Әмиуге,
Бир уллы ғайратқа минди де, деймен, 
Қазандағы суўдай қайнап дениўде,
Елдиң ҳэмирине көнди ме, деймен.

Гейде толқынлары тодқын қууады, 
Эўпилдесип бирин-бири буўадш, 
Толқынлар орнынан толқын туўадн, 
Гурестен пәтийжс енди ме, деймен.

Гейде бурқыгі аі< көбигин шашады,
Гейде жапырылып қушақ ашады,
Бири қуўса, екиншиси қашады,
Куўғагш қашқанын жеңди ме, де-ймен.

Гейде жолыи ҳэр тәрепке бурады,
Гейде шапшып барып жарға урады, 
Гейде түйме тағып, ойьін қурады, 
Бойына куш-қуўат енди ме деймен.
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Ҳасла тынар смес күни-түші де,
Ііул шабыста жоқтай ҳеш бир мини де,
111 ыпл! атыр сыңқ-сыңқ күлген үни де, 
Қуўатина-қуўат қосты ма, деймен.

Сәуер ярдай сүйгешше асыққан, 
Дсгендей-ақ: „Арал саган ашықпан!11 
Пул келиси сүрен салып қашықтан, 
Шайырларға мегзен йошты ма, деймен.

Эмнўимди көрсем-көргим келеди,
Кушак ашсам кейинпме ереди.
Жериме уўнздай су ў ьт  береди,
Сирә менпң үлкем досты ма, деймен.

1962-жыл, Некие.

ЖӘНЕ БЭҲЭР КЕЛДИ

Ж эне бэҳэр келди гөззал үлкеме,
Сэўирдиц самалын ертип изине,
Тоқта самал, тоқта жөнсиз ҳуўлеме, 
Түсшібей турыппан айтқан сөзнңе.

Гуўилдейсец көшелерди суўнрьш, 
Шаң-тозаңлар уйтқып алдыңда шабар. 
ІЗупшама не тынбаіі айнамды урып,
Я бернп турсац ба бэҳэрден хабар.

Айтшы самал, айтшы, қалмай тур төзим, 
Каіідан пайда болды саған бул қаҳэр?
Нгер „бэҳэр“ болса айтажақ сөзиң,
Мен өскен үлкениң қысы да—бэҳэр!

2Р-март, 1902 жыл.
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МУЗЛЫ Г АУЛ АР ЕМЕС..

Неге, достым, басқалардан бөлинип, 
Бийиклеўди жақсы көре бересец?
Ж ерде емес, жоқарыда көрииип,
„Таўға м и ы с е м , — дейсең, — таўға!“ дейсең сен!

Не бар таў басында—сол әли дөцде,
Дос болажақсаң ба қар ҳэм муз бенен? 
Таўға смес, көзиңди сал төменге,
Болсаң егер көптен гүдер үзбегеп.

Бағлар қумда емес, ойпагта есер,
Музлы таўлар емес гүллер мәканы, 
Үлкемизде егіін ойпатта писер,
Шыңда емес, достым, „ақ алтын“ кони,

С-октябрь. 1963-жыл.

ГҮЛДИҢ АІЛЫҒЫМАН

Неге жасырайын, жақсы көремен,
Гүллерднц пөпегиц жанымдай сүйигі. 
Еримбеймен, бағшадап гүл теремен,
Гүлдей күлим қағыгі, баўирьш ийип.

Бирақ, оны қанша жақсы керсем де, 
Шырайына қнзнғнўдан  қашықпаи.
Басқаша сыр, басқа ышқы бар менде,
Гүлдиң мииснз пәклигпие ашықиап.

I-ноябрь, 1963-жыл.
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АЙҒА

Аспапдағы нурлы Ай, 
Күткениме жарасаң.
Ашғыңа қарамай?
Қайда жүзип барасаң?

Гейде буғып, жол таслап, 
Булт астына киресең, 
Кеткениң бе ыраслап, 
Сонша шетлей бересең?

Неге бнрдеп жаўди күн, 
Бултгы жарып өттмң бе? 
Айралықтан я бүгин, 
Көзиңнен жас тектиц бе?

8-ноябрь,

ӨМИР ЖОЛЫНДА

Өмиримде болмады— 
айбьишў деген.

Туўрьг жолдан шегинип, 
қаймнғиў деген.

Тек өзим деп, 
айбынып, 
арыңды сатсаң,

Кесегиңди
қаймығып,

достыңа атсаң,
Бул да достан, 

жолдастан,
айрылыу деген,

1963-жыл.
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Дурыслық жол дегенде 
қаймығыу деген.

Солай Ўатан бағында 
жасап келемен,

Көп жасайман тағы да 
еле,
еле мен!

4-ноябрь, 1963-жыл,

СЕЗБЕЙ Ж ҮРМЕН ОЙЫҢДЫ

Маған жақып көринсең де сен өзпң,
Еле неге сезбей жүрмен ойьщды? 
Қалай-қалай болып кеткен минезиң,
Тек ғана түйесең қургақ ойыңды.

Көбирек айтасаң гүл менен күнди,
Бирақ, гүлдей сыр сандығын ашпайсаң. 
Мейли, шығармай-ақ, ҳешқандай үнди,
ІІеге күнге уқсап бир нур шашпайсаң?

6-поябрь, 1963-жыл.

МУҲАББАТ ЖУУАБЫ

(Муҳаббат темасына қарсы бир сыншыға).

Ким айтады ышқы-му^аббат,
Керексиз деп бизнң турмыста 
Бундай сөзге берилме онша,
Шадлы турмыс ушын бул гәп жат!

Тауып жүрген бул кнмниң даўн,
Ышқы сизге өмирдей керек!



Му^аббатсыз жүрек-жүрек не? 
Ыіиқысыз —ол тек напның жауы!

Матросов өлимге езин,
Жанын қыйып ҳуким еткенде, 
„Муҳаббаттан бездпм“ деген бе, 
Нәсиятлап ақырғы сөзин?!

Я түңилип Зоя өмирден,
Дарға куры баргапба еди.
Дарды қабыл алгап ба еди? 
Муҳаббатган шегинии бирден...

Ж оқ, жоқ! Усы ышқы-му^аббат, 
Ж үрегинде қайнатып арды, 
Ерликлерге шақырып барды,
Ел ҳэм ышқы болсыи деп азат.

Я қызлардаи көринген жулдыз, 
Валентина жургендс. кекте, 
„Муҳаббаттан ўаз кештп.м" деп пе? 
Айта корме, айтпайды ҳэргиз!

Я сыншынын жүрегн, достым, 
Жаралган ба муз беисн кардан?
Я кештпц бе сен озиц ярдан.
Үйден кетип кэтерип постын?!

Егер де ким шын сүйсе ярый, 
Уатанын да сүйе алады.
Өлимге де қарсы барады,
Ел ҳэм ярдан аямай барын.
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Ышқысыз жап ойлаііды ҳэркун: 
„Басқаларын бир шетке қойса,
Тек болганы тамагы тоііса...“ 
Бундаіілардан не кутиў мүмкип?

5-ноябрь, 19ііЗ-жыл.

ТОҚГА ЖОЛДАС...

„Адам—бир гүл, дейсең, гүл ушыи кетер, 
Адамлар да гүлдей дүньядан өтер!..
'Гоқта, жолдас, мейли, өтсем өтейии,
Гүлдей қуўрап мен де ушыи кетейші. 
Бирақ, гул ушса да қалады дәни.
Ҳасла гүлспз болмае гүллер моканы.

9-ноябрь. 1963-жыл.

МАҒАН БӘРИ ДЕ БИР...

Қабағыцды шытын, қыйланып гана,
Неге узақ дедмд сен қыстың түнин?
Өзиң-ақ ақылға жуўьгртьш қара,
Айтыуыц дурыс па сен буаы бүгнн?

Маған бәри де бир: жазда, қыста бир,
Күниң шадлы ўақта, түнид де шадлы.
Бул Ана-Ўатанда үй де, тыс та бир,
Егер ем ир болса набаттан татлы.

Күн боны болсам да жумыс басында,
Кешим қуўапьпплн ҳэм дем аламан.
Егер, жаным, ёзид болсад қасымда,
Түннид узағып да сезбей қаламан.

13-ноябрь, 1963-жыл.



КЛЛЛЙ ТЫНЫШЛАНАРМАИ

Өзнмди аўьфға санасам да мен,
I Іеге ҳайран болдың „тынышсызеаң“ деп? 
Уеындай ма еди өзиңниң дәмең,
Сезбейсең бе, питпей турған псим көп?

Ауырды көтерип, жеңилди минип,
Эмиўдей тынымсыз аққым келеди.
Уақытты жнлаўлап, тереңге шүмип,
Океан гоўхарьш тапқым келеди.

Күшим келсе, мийнеттен нал өндирип, 
Поэзия тыңын ашқым келеди.
Уқыбымды айтқаныма көндирйп,
Қосығьгмнан ш апшў шашқым келеди.

Айта керме, „тынышсыз“ деп булманда,
Ел ушын жанды да отқа саламан.
Жүрегим геўдем де соғып турғанда, 
Қалайынша тыныш жата аламан?

14-ноябрь, 1963-жыл.

МЕН БУЛАҚ ЕМЕСПЕН

Меп булақ емеспен— инсанман тек те, 
Халқым теңиз болса, мен—жалғыз тамшы, 
Бэлким, Пегас минип шықсам да көкке,
Мен халық улыман, халқым—илҳамшьк

Соны да сеземен: булақ деген де,
1'тер жери болса ғаиа баҳальг.



Егерде жерсиз болел, ©лиге теңдей,
Гүман жоқ қыйыиға түседи ҳали.

Демек, булақтың да, болмасын қандай, 
Ж ери менен ғана танылар аты.
Шайыр да болады жерсиз булақтай, 
Куўатлап жүрмесе халқы— қуўатн.

Қанекей ол, мениң дөретпелерим,
Булақ болмаса да тамшысы болса.
Қанекей 'ол, күтип көз тигип елим, 
Қабылласа оны кеўили толса!

1963-жыл.

А Ң Л А М А Д Ы Ц  БА?...

Гүз паслында, алма бағында, 
Ушыраттым тосаттан сени.
Неге сонша ышқы дағында,
Ирейимсиз ертсдиц мени?
Дурыс!

Бағды безеген гүлдей,
Жылуаң менен жаныңа тарттың, 
Усылайма әдетиң бирдей,
Мен тәрепке бир алма аттың?!

Буның қалай бул алтын гүзде, 
Турғанымда сениң жаныңда,
Алма, емес өзиңди излеп—
Келгенимди аңламадың ба?

Октябрь, 1964 жыл,
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ЁКИ ТИЛЕК

Отырдық айнаның алдында, 
Мысалы, сүуреттей биз қатып. 
Шығысқа көзиңди салдың да, 
Сен айттың:
—Кетпегей таң атып?

Ал, анаң сол замат еринип, 
Жайнап шықты да жазды бой. 
Уйқысын ашалмай, керилип, 
Сөйленди:
—Таң атпай кетти ғой?І

1964-жь

ХОШ КЕЛДИҢИЗ ХОРЕЗЛШЕН

Кеп күттирген тууысқаным,
Хош келдиңиз Хорезмиеп. 
Аялмайды сизден жаным,
Хош келдиңиз Хорезмнен!

Сизде—пахта, бизде—пахта, 
Салы да бар бизлер жақта,
Күтнп турмыз турып таққа,
Хош келдиңиз Хорезмнен!

Алтын өнген жеримиз бай,
Катар қонған елимнз бай,
Күтип турмыз жолға қарай.
Хош келдиңиз [Хорезмнен!



Келеди деп сизге созған 
Гүллернмиз колым ызда,
Көз л ер и м из ж о л ы ц ы зда,
Хош келдициз Хорезмнен!

Тецдей суўьш берген жастан, 
Шернк дәрьям шалқып тасқан, 
Егизекбиз эўел бастан,
Хош келдициз Хорезмнен!

Теңдей нурын сепкен күним, 
Бириң—аға, бириң—ипим,
Еснк аш ық—үйге кириң,
Хош келдициз Хорезмнен!

Қарындас ҳэм апаларым,
Бизге қымбат баҳаларьш,
Ж үрек  сөзии қабыл алың.
Хош келдициз Хорезмнен!

Келиң, дослар, келебериц,
„Қырық қыз“ болған жерди көриң, 
Қандай сулиў үлкем мениң 
Хош келдициз Хорезмнен!

Бгрунийде кирип бакка,
Барып қайтың Төрткүл жаққа, 
Болың Шымбай, Қоңыратта,
Хош келдициз Хорезмнен!

Елге қосқан үлесим бар, 
Тахиатаста ГРЭС им бар, 
Хожелиде зор өсим бар,
Хош келдициз Хорезмнен!



Тахтакөпир бәрнне бай,
Қыпшақ, Маңғыт ҳэм Шоманай, 
„Ақ алтынға“ бурыннан жай, 
Хош келдиңиз Хорезмнен!

Үстүртиме келип кетиң, 
Вышкаларды көрип кетиң, 
Кегейлиде қонып өтиң,
Хош Келдиңиз Хорезмнен!

Кундыз беиен маралым да, 
Балығым да —Аралымда,
Сейнл етпп дем ал бунда,
Хош келдиңиз Хорезмнен!

Исине ел кеўли толған,
Жеңис. гилтин бермей қолдан, 
Ж ылда-жылда машъал* болған, 
Хош келдиңиз Хорезмнен!

Кел, мпйуалы бағыма кел,
Кел, қамарлы жағыма кел,
„Ақ алтынның“ таў ьта  кел,
Хощ келдиңнз Хорезмнен!

ЫРАСТАН-АҚ ЖАҚСЫ ҚЫЗСАҢ БА?

Усы бир қыз жаман десе де, 
Хақыйқаттан бармайды тилим. 
Сени көрсем йош дөреп менде, 
Тергендеймен бахыттың гүлин.

Машъал-өрнек, үлги.
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Ырастан-ақ жақсы қызсаң ба, 
Я жүрекке түскен музсаң ба?

Өте қойсам егер алдыңнан,
Менпсн бурын сәлем бересең. 
Уяйаман буның артынан,
Жақсы қыз ба едиң еле сен?

Ырастан-ақ жақсы қызсаң ба, 
Я жүрекке тускен музсаң ба?

Көрмейин дсп жумсам көзимди,
Көз алдымда таяр боласаң.
Сенсиз жалғыз сезип өзимди, 
Қыйланаман, жаным, орасан.

Ырастан-ақ жақсы қызсаң ба, 
Я жүрекке тускен музсаң ба?

КГ.ІЗ ЖҮРГЕН Ж ЕРДЕ

Салма бойлап өте берди қыз, 
Көзинде нур, қолында бели. 
Айналасы жер емес қундыз, 
Ғалы гилем жасаган жери.

Дыйқан қызы ғайрат салған ба, 
Усыншама аямай күпшп?
Я шырайды қыздаи алған ба? 
Қызға уқсас бул жерде пншин.

Бир тәртипте салы тур бийлеп, 
Бир тәрепи пахтатеңизи.



Қыз еткен соң бул жсрде мийнет,
Болыу мүмкин қандай кемиси!

1964-жыл.

ҚЫРЫҚ Ж ЫЛ— ҚЫРЫК ӘСИР

Ж ок, көрген емеспен зарлы заманды,
Бахыт қушағында жасап келемен.
Бирақ халқым, жаздырмастан жағаңды,
Ески дәуир сарсылтқанын билемен.

Әмиу толқыса да таңлайың кепти,
Дәнди дөретсең де ианға зар болдың.
Пахта өсирсең це таппай көйлекти,
Тордағы арысланға бара-бар болдыц.

Тец емес айқаста ҳариған ердей,
Ҳалиц кетип, сүринигі, сүйеу изледиң. 
Жығылсаң да душпаныңа сыр бермей.
Гүреске жаңадаи күшти изледиң.

Ж аҳандн  гүңрентип „Аврора“ сести,
Кеулиңди сергитип, көзиңди ашты.
Невадан еркинлик самалы есип,
Силкип-силкип, тиклсп кийдиң қурашты.

Саўашта шыныққан батырға уқсап,
Ел деп ерлик етип ерге теңелдиң.
Ленин берген дослық байрағын услап,
Сен дс бир ел болып қатарға келдиң.

Сонаи бери өтти қырық қыс, қырық бэҳэр, 
Қырық жаз көшип, қырық гүз жемисин берди



Демек, қырык жас деген—жигитлик мэҳэл, 
Кырык, жылда қырық эсир мийўасьш тердиң.

Октябрь, 1964-жыл*. 

Ж  АЎА НЛ АР,  Қ Ы З Л А Р

УПдиц де, дүздиң де гүли—сизлерсиз, 
Дүіп.ямыц жаслығы, түри сизлерсиз. 
(-)мир роўшаньг, нуры—сизлерсиз. 
Паҳадмр жаўанлар, нәзәлим қызлар.

Жақын жулдызлар.
Жаўанлар, қызлар.

Грлер менен сапта турғаи—сизлерсиз, 
1’рлик десе таққа турған—сизлерсиз, 
Наводларда жэўлан урған—сизлерсиз, 
Г>а.\адыр жаўанлар, нәзэлим қызлар.

Жақты жулдызлар,
Жаўанлар, қызлар.

Атызлардан алтын терген—сизлерсиз,
I (.ентнерлеи балық берген—сизлерсиз, 
Мал өсирип бахыт көрген—сизлерсиз, 
Паҳаднр жаўанлар ҳэм палўан қызлар.

I Іурлы жулдызлар,
Жаўанлар, қызлар.

Длып болмас өмир сыйын сизлерсиз, 
Кеўилсиз өтеди жыйыи сизлерсиз,



Бул жаҳанда жасаў қыйын сизлерсиз, 
Баҳадьф жаўанлар ҳэм палўаа қызлар.

Ж ақын жулдызлар, 
Жаўанлар, қызлар.

ЛЕНИН

Елпип есигт сэўир самалы,
Муз ыдырап, дәрья аққанда,
Жаңа гіасыл алыи ҳамальт,
Ж ер жибисип, қарын артқанда.

Туңгыш ирет көзге көринген, 
Байшешектиң гүлиндей болып. 
Бир ул туўдьг рус жеринде, 
Келешектиң нурындай толы.

Ол туўилдн адамийзаттың, 
Бэҳэринйц хабаршысындай.
Волга булқып, толқынлап жатты, 
Көрмегендей бэҳэрди бундай.

Оның өзи солнў дегенди. 
Билмейтуғын мәңги гүл еди. 
Еркинликке түринип жеңди, 
Шығарған да усы ул еди.

Аямай ол жигерди, жанды,
Ел тағдирин ойлап ҳэр күни. 
Октябрьде пүткил жаҳандьь 
Титиретти оның мәртлиги.
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Же IIIIIII МІҚ'1'Ы оц бийик шыдда,
| И к(ітсргечі жецис байрағы,
( іиі . іц с о а п п  ҳ э р  писан т ы ц л а п ,
\ . і у.'плсы жерди айланды.

1111.111. 11>1 к б о л ы п  а д а м  қ ы я л ы ,  
»)і>м;ііі е т к е н  д э ў и р и  к е л д и .
„ Ж у ў і .1 л м а ға н Россиян ы “,
Га.чартты да бахыт эперди.

Оппан бери талай жыл өтти,
Ал, Г*11:1 ж ү з д и к  ө м и р  т е ң и з и н .
Ол олслады жецис дөреттик. 
Б.іржаіі етип бэрҳа ел исии.

< )л баслады, баслан баратыр,
Ж или саррас аўьш қалада.
К'иши пейил, искер, баҳадьф,
Ол ҳэр купи бизиц арада.

1965-жыл январь.

ВОЕНКОМДА

I ІІақырғандай: „Кел мында!“ 
Бир-бирине кез салады, 
Военкомныц алдында,
Турды ана ҳэм бала.

Жеткендей-ақ муратқа,
Кууанышлы бала дым.
Ал. анасы бирақ та,
С уўнқ демин алады.



Ырастан да анасы 
Тоңғандай-ақ қыс күни. 
Қарауыллап баласын,
Тусе қалцы үскини.

Бир уақытта моншақлап, 
Ж ас та шықты көзинен. 
Қолын созып, қушақлап, 
Тартты улын өзине.

Ҳайран болып сол заман, 
Ернин тислеп турды ул:
— Анажан-аў, жан анам, 
Не қылғаның,—деди бул?

Сеннен баска булманда 
Ким тур мойны салынып? 
Мен куўаньш турғанда, 
Жмлаўьш не налынып?

Ал анасы пәсеңлеп,
Сөзин айтты:
— Гәп шашпа?
Усыманнан әкең де, 
Кеткен еди саўашқа...

Сол ядыма түсип тур,
Не жоқ дейсец ойымда? 
Әкең оқка ушыгіты,
Ақ Едилдиң бойында.

Сол урыстың даўьшьг, 
Кара қағаз әкелди.



I Іе қылайын бауырым,
Ядқа салдың әкеңди.

I Іе көрмеди бул басым,
Ссзесең бе сен усы?
Ағып турғаи көз жасым 
Сол урыстың белгиси!

Буннан кейин улына,
Тигилип көз салды ол:
— Қалғайсаң?—деп, бурыла,
Сууық демин алды ол.

Улы болСа күлимлеп,
Анаға көз таслады:
— Қалай болды буиың?— деп 
Жаіілаи гәпнн баслады:

— Өзиң-ақ көр ойланып,
I Іеге ана қаламан?
Т ы н ы і и л ы қт ы ң б а йр а ғ ы н,
Қорғаў ушын бараман.

Февраль. 1965-жыл.

„БАЛАЛЫҒЫМ ӨТТИ УРЫС ЎАҚ1Ъ1НДА“

(Ш айыр Мэтен Сеатнаязовпіық усы ат пенен ж азы лған  
қосығын оқығанда)

Сеникине уқсап мениң де, Мәтен,
Балалығым өтти урыс ўақтинда.
Бирақ, сеникинен меники бөтен,
Л уы ры рақ 'болды бул не, бахтым ба?



Бирден ар оянып, ақылды бийлеп,
Ығбал тезге салды қамырдай ийлеп, 
„Ж асқаншақ11 деген не биз болдық зийрек, 
Балалыгым етти урыс ўақтьшда.

Балалық гүл болса, биз едик шақа, 
Ересектей излеп турмыста баҳа,

Гентейи нес, нагыз шымыры сақа — 
Болнўға ынтықтым урыс ўақтьшда.

Белим майысса да, жигер талмады. 
Жыласам да, көштен кейин қалмадым. 
Исенимли болып басқан ҳэр адым,
Өзимдн тик туттым урыс ўақтннда.

Неге сошла „қайгы езип тасладьГ?
„ІІІурт минезиң1' орын ала баслады? 
Көрмедиң бе, сирэ искер жасларды? 
Мэртлик балалады урыс ўақтьшда!

„Ж алтақлы қ“ дегеннн бизге жат болды, 
Павлик, Олеглердиң аты яд болды,
Ерлик сөзи ешпес муҳаббат болды,
Ар бийлеп журекти урыс ўақтьшда.

Қай жақлардан таўьш алдын сен буны,
Ким ойлаған дейсең сонда уйкыны! 
Шапқыладым тайыншақтай шулғынып, 
Тынышлығым кетти урыс ўақтьшда.

Таң сэҳэрден жуўнрғаньг көринбей,
Неге бригадир болды „жиниңдей? “
Ал, мен оны аўьш командириндей—
Керип, ҳурмет еттим урыс ўақтннда,



Кеш болса бир үйге ҳэмме жыйналып, 
Кемпир-ғарры бермей төрги бойраны, 
Талай додал ад ық информбюроны,
Керип кегирдекти урыс ўақтьшда.

„Қызыллар11 шегинсе мен турдым күйип, 
Тер төктим, ж үреем де қабақты үйип, 
Кен етик табылса қурым^деп кийип, 
Алға атлап еттим урыс ўақтьшда.

Ойынды қайғьгрьгў көргеи түс еди,
„Ерке боль1ў“— ериншектиң ней еди, 
Жасым жетпей, ержетпўди күседим, 
Түринднм билекти урыс ўақтьшда.

Мшим ерт болса да, алдырмай ести,
Ҳеш қашан пәсейткен емеспен сести, 
Атайы душпанға ар-кегим ести,
Елден алдым пэтти урыс ўақтьшда.

Тыл-бул ҳаялларднц жайы деп бнлдим, 
Аўь1лда көринген еркекке күлдим,
„Бала" деп қызлар да меннен түңилди,. 
Жаслық дәрти өтти урыс ўақтинда.

Мейли, қызлар қанша түңилген менен, 
Ҳеш оза алмады қазнўда меннен, 
Көмегимди соран көп ғана жеңгем, 
Меннен жәрдем күтти урыс ўақтьшда

Ҳэр ай жаңаланса бир жыл өткендей, 
„Келе ғой“ деп фронт мени күткендей, 
Военкомнан бир тилегим питкендей, 
Есигин де шерттим урыс ўақтьшда.



Бурыішрақ ушқан палапап уқсап,
І\ыял шарықлады жеңисти нусқап, 
ІЗатысқа атландым Берлинди дуслап, 
Гезеғим де жеттн урыс уақтында.

Өмирге қурылган әлимниң торы,
Белгили ғой,—урыс қорлықтың зоры, 
Әне, сол өлимнен өмирди қорып, 
Сауашты гүжпттим урыс ўақтьшда.

Буиың қалай, қол кирлесе жуўарьш, 
Шыққан күн батысқа түнди қууарын, 
Билмегениң жеңис күни тууйрын, 
Соншама, буулығып урыс ўақтьшда.

Керисинше, мен шад дос-ярым ушын, 
Жас күшимди елге қосқаным ушын,
Сыр бермей жаў жолын тосқаным ушын 
Тынышлықты излеп урыс ўақтьшда.

— Эўладлар!— деп өширсек те жалынды 
Бүпш  керип шадлы балаларыңды,
I Іеге сомша көп телмирип налындың, 
Кызғаншақ болдыц ба урыс ўақтьшда?

'Гаппа жоқ қайғыны-қой сол ўазнқдн, 
Ж аўдан алып арым менен дығымды, 
Сениң ҳэм де мениң балалағымды, 
Қорғап қалмадық па урыс ўақтьшда?!

Ж атақ саны өссе жеңис келе ме?
Тылда рух түссе жеңис келе ме?



Усы жагын ойланып көр еле де,
Өштн алмадық на урыс уақтында?!

Гүңиренте берме муңның қосығын, 
Гүресте шыныққан ердей йош бүгин, 
Жеңис маршын тәрийплейик косып үн, 
Урыс болмасын деп ҳеш бир ўакьпта.

Март, 1967-жыл
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