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С/КК/2 Айтмуратов Дәўлен
А 44 Тымсаллар.
Нөкис, „Қаракалпақстан" 1974. 52 бет
Дәўлеи Апт.чуратов автономиялы республикамыздыц китап
окыўшыларына өзиним тымсалла|>ы меиеи де таныс. Оныц бул топламдагы гымсалларыныц биразы бурын баспа сөзлерде жәрияланган.
Қолыиызда1ы китапқа оныц канта ислеген ҳом жанадан жазылган бирканша тымсаллары менен аўдарма тымсаллары киргизилип отыр.
Тымсаллардагы терец нмкир, әткир мысқыл окыўшыларға ои
салады, олар жаксы окылады.

7 -4 -3
111-73М.
Художник Ещанов Б.

Қаракалпакстан" баспасы, 1974.
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МАЙҚАБАҚ
Ёртеде бир адам,
Биреўге бурқып: „Әй н<орам,
Мен жасымда—дей берипти —зор едим,
Араладым дүньянын шарқыпәлегин,
Нени кеширмедим бастан.
Ҳәттеки жердин ше.тинде жайласқан,
Үргенишке барып келгенмен.
Сонда оған: „Алысқа бармапсан—депги—
сен меннен.
Өзин де самсам екенсен басыч айланған,
Сен бунша "көпти көрдим деп сала
берме айбараққа.
Үргенишке барып келди туйенин жамбасына
байланған,
Бизиқ кемпир пақырдан калған майқабақ та“.
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АҚСАР ҲӘМ ҚАЦБАҚ
Бир күни түс ўақта,
Қанбақ жумалап келип Ақсарга:
— „С ен -д ед и —кете ал.май ҳеш жаққа
Ж а т ырс а ц ж ыл ж ымаста н.
Ал меп бармагаи сирә жер бар ма?
Маған пүгкил дүнья бостан.“
— „Дурыс -деди Ақсар Кацбаққа—
Сеи бостанлықта,
Бирақ та
Жу.малан жүресен ыққа“.
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Т Ү Л К И ҚУЙРЫҒЫ
Шамасы, Тулки тийген қусаған Арысланныц
зейнине.
Түлки қашты, Арыслан „Ҳап!“ — деп түсти
кейнине.
Арысланға кесент етти путалык
Түлки қашты өлим қәўпннен пәт алып.
Табапы тастан болса тоғайды кетер еди от алып.
Қашты ҳәр ҳөнерге салып,
Ойға түсип, пута айнзлып,
Минут сайын жол алмаслап,
Түрли усталық пенен уллы
Гә оцға, гә солға куйрық таслап.
Түлки өлим қәўгшнеп зорға қутылды.
Биракта
Ушыратып каласацтүрли мақлуқты:
Күтпегенде Түлкинин Ешек алдынан шықты.
Ол отлап жүр екен ажырықта.
Сонда Ешек Түлкиге жақын келип,
Былай сөйлей баслады ақыл берип:
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— Әп сорлы, сен кутылар един Арысланиан
әлле-қашан-ак,
Қуйрыгыц кесент етпегенде, болмағанды машақат
Қашар едиц қәлегеп путаны тасалап,
Тулғана қарағанда куйрығын өрески үлкен.
Аяқларыц болса анаў—бул жағын жэне есле?
Оны квтернп жүриў саған аўыр гой, жәбнр
емеспе?
Сениц тиришнлигиц қуйрықты етпейди талап.
Бирақ
Түлки түр билдирди Ешекке күлген.
Түлки Ешекке: —Бара бер—деди —жайыца арман.
Акылыцды басыца жак
Мен соған мүтәж емеспен!
Бирақ сен мынаны шығарма естен:
Мени жүйриклик емес,
Куйрық әжелден кутқаргап.
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ҒАРҒА

Ҳдм

ТҮЛКИ

(//. А. КРЫЛОВТАН)

Мақгағанды жаксы көрме. Оннан таппайсан пайда.
Өйткени сум болады жағымпаз.
Онда тәсилдицтүрн көп, онда жақсы кәсийет аз,
Ол сенин қышыған жерицди таўып қасыйды, абайла.
***
Кудайтала собықтай гөш бериптиҒарғаға,
Гарға сөйтнп қонып алды бир шакаға жарлана,
Лзырақ бнр аўкатланып алмаға
Бәле бирак қаралыға табылады бәрҳәма:
Сорлы—кай ўақта да сорлы.
Бул жерге кәпелимде Түлки тайын болды.
Онбайтуғын, ийис сезими күшли.
Әне, оныц көзи гөшке түсти.
Жалатай астына барды ағаштық жакынласып,
Аяқларын буўынсыз, саққыз қылып басып,
Қасты-ғәрези гөшти алмакшы.
Былай деди Түлки Ғарғаға:—„Жаным!—
Сен кус емес, жерге жиберип қойған
Жарасығы шығарсан алланын".
7
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Көзлсриц қаидай яқшы.
Семиц мойныцдай мойынды бирак
Ертеклерде есигип ек, ол да болса азырақ.
Журтлар сениц жанықда Таўысгы бийкар мақтайды
Қойса со Таўыс дегенди. Ол маған сирә жақпайды.
Саған мегзес сулыў қус жәннетте де аз шығар.
Жаным, сениц шырайыца қарағаида усыидай,
Даўысын ҳәм, анг ишейии, саз шығар?!
Азырақ бир коне, кәне сайран жибер қысынбай!
Кус нагшасы боларлықтай қусғо Ғарға дүньяда
Бирақ ол айтқан бола ма!—Әдиллик бар ма Дүтяда!
Мақтаганга Ғарғанын басы айналды пүгкиллей,
Сонлықтан сорлы „!'арқ“ еттн,
Түлкнни узақ күттирмей,
Гөш жерге түсти,
Түлки қакшыды алды.
Сөйтип тамамлаўға туўра келди тымсалды.
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СҮЙКИМЛИЛИК
Мына нәрсени сез:
Ийтке сулыў сүйкимли емес,
Сүйкимли сүйек таслаған.
Сол айтқандай бир адам
Өзине бир пайдасы тийген кисиге
Шын жүректен әбден каўып қалыпты.
Сөйтип усы ишки сезим сыймай кетип
ишине
Душпан билген бир адамын
Илиўге таўып алыпты.
— Пәленшени, ашнам,—депти —
Пәлен-пыстан дегениц
Көрмеўшилик.
Сен оныц зор, бәлент жигит екенин
Түсингендей ҳалға әўел жетип ал!
Сонда оған:—Ҳәәй, ашнам!
Гәпице исенбеймен ҳаслан
Бос сөзди қой енди!—депти—
Онын саған бәлент болып көриииўи итимал
Сешщ өзинниц соншелли,
Пәс болғанын себепли!
9
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ЕП1ЕК ҲӘМ БҮЛБ ИЛ
( //. А. КРЫЛОВТАН)

Ешек бүлбилге былай деди көриўден:
„Сени сайраўға уллы уста дейди ғой, ашнам,
Егер, ўақтын болса, бир-еки нама ал онда,
Сайрағаныцды көзим менен көрип мен
Өзим, деп жүр едим, анығын айтсам,
Журт айтқан сенин талантын
ҳақыйқат па, жалған ба?“
Мине Бүлбил киристи көрсетиўге ҳөнерди:
Гә лық-лық атты,
Гә мын түрли намаларға өтип те көрди,
Гә қоныраўдай сыцғырлатты,
Жүдә жақсы созып, қайтарып та алды,
Гә сыбызғынын кайғылы намасына салды.
Жүдә нәзик шырылды путалыққа таралды.
Ал енди намасына Бүлбилдиқ
Ҳәмме уйып, турған орнында қалды:
Шаўқымы өшти қуслардық,
ескени де тоқтап қалды желдиқ.
Ю
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ЖаПылып жүрген падалар да әсте ақырын жатты.
Бүлбилдид сайрағаны Падашы Жигитке әбден жақты,
Нама қоздырып жиберди омдағы муҳаббатты,
Сонлықтан Падашы Қызға күлип қойды ўақты-ўақты.
Бүлбил тамамлады. Ешек көзин айырмай жерден:
„ЖараПды —деди—меницше жалғап болмас сди
ҳаслан
Тьщлаўға сенин намаиды болар—десе жалықпастан.
Ҳәй әттегене, саған не дермен!
Бизиц Қораз бенен таныс емес екенсеқ—а, бирақ та:
Сен сайрар едиц буннан да сазырақ,
Егер оннан үйренгеницде ец болмаса азырақ!“
Усы сынды Бүлбил еситкен ўакта
Артына бир қарамай ушты да кетти буннан.
*

*

*

Әй қудайым, бизди де қутқарғайсац усындай сыннан.
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қ у л п ҳәм у р ы
Ҳешкнм емес, өз бахытын адам езн банлапды,
Бнрақ буны мойынлаўшы бенде аз,
Кемис сеиде —көп,
Кемис менде^-аз.
Жақсы —мен,
Жаман —ол
Сеи ец сонғы оцбағанды сөйлетпп көр,
Саған ол
„Барлығып дурыс етип жүрмеп"—деп сапрайды.
Сомда да бирақ аўызы
Пытпытлаған ақылгөп.
(Әбзелн дүзелеғойған ҳәм мақулғой)
Ақыл берғемин қоймайды.
Бир күни уры

(Биреў көриптимиш буны)
'Гүсип жылға ҳәм сайға
Келди еректеги бнр жайға
'Гүн тастай қарацғы,
Булт астында тур
Орақтай ай да,
12
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Кысқасы мацлайға урса билмейди аадм адамды,
Урлаўға түсти деп оцайға
Уры жулкыды кулпты
Гә жақлаўды, гә зулпты,
Ҳеш Кулп сынар емес,
Сонда сөгинип уры:
— яСени соққанныц үйин от алсын
Өзиниц душпаны болсын қызы ҳәм улы.
Бахытқа жеттим дегенде талсынГ
Кулп сол ўақта
Урыға жуўапқа:
Ҳ ә-әй , сен өзицдн сөктиц, көргенсиз,
Меми жулқылама жаныцды қыйнап,
Мен дүньяға келмес едим сенсиз,
Мепи соққан сен өзицсец ҳақыйқат!
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ҲАЙЎАНЛАРДЫЦ СҮЎРЕТКЕ ТҮСИЎИ
(ЕРТЕК—ТЫМСАЛ)

Ешек, Өгиз, Мйт, Щошқа
Порсық, Тышқан, Гүзен, Пышық,
Ҳәм ҳайўанлар тағы басқа
Жәмлести
Сүўретке түсип
Естелик қалдырыўға дос досқа,
Мақул ҳайўанлар айтқан гәп.
Маймыл—фотограф.
Әрман кетпейжақ босқа,
Ҳәмме барын кнйингсн —
Үлкен салтанат.
Ҳайўанларда қуўаныштап ушпаға жоқ
Қанат,
Өгиз бенен сүўрегкетүскепи ушын
Тышқан шад.
Пышыққа қандай жақсы ат,
Теқелгени сондай ирн малға.
Маймыл да ҳайўанлардыд кеўлин таппақшы.
Жүдә жақсы!
Бирақ оларды ҳешким отырғызбады жөнлеп.
Ҳәрким умтылды
Өртага алға.
14
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Биреў биреўдн өцмецлен
Ҳайўанлар өзлерине баскаша тур берии
Отырды көкиреклерин керип,
Тумсықларын көтерип,
Маймыл гә алға, гә бәсип кейин,
Пукталап түсирди сүўретке
Мине сүўрет тайын.
Ортада Өгиз
Ешек пенен Шошқа еки шетте
Ийттиц аяғы тур қуйрығын путқа қысқан.
— Ҳаў, мен қайда?
„Гузен кайда?—деди Тышқан.
—„Менич менен Порсык қайда?“—деди
Пышық мыррыўлап.
Әне Пышықлар менен Тышканлар көринбей қалды.
Сонық менен тымсал да тамамланды.
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ИЙТ ТАЛАЙЫ
Мына сөз айланып кетти накылға:
Акылсыз емес сеннен я меннен
Бир адам былай депти жақында:
.Гейде жаныцды қыйнап еки жыл мийнет еткепнен
Беш минут унап кеткениц жақсырак!*
Мине усылай депти ол адам.
Бирақ
Ислер болады мүмкин болмаған:
Бул сөзди ийт еситип койыпты!
Сирә өтириги жоқ наўа!
Себеби ийтке де жусмнды керек
Ол да буны токып алып мыйына куйыпты.
Жағымпазлык ендп усындайдан шығады. Аўа!
Бирак және бир жағы бар: мына иәрсени сез!
Жағымпазға да ансат емес!
Бул ийт бурын ийт еди қацғымай.
Аты да еди Байкаска,
Ис барысын түсиндя былай.
Бул жер мағап колай.
Бирақ ис басқа.
Хожейин меннен күтеди хызмет,
Хожейин оны алды шийден соққан қоска.
16
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Күнине жуўынды куйды төрт нрет.
Мйтаяқ ағыл-дегил асқа!
Мине, үрмеге еринсе де бизиц көпск
Шамасы, үн ийеси, қоцсы—қоба көрспн ден
Үрди ҳәр даўысқа салып
Қацсылады үй айналып
Гә улыды қарап айға.
Оны да алмақ боп келсе оцанға
Мйт былай ойлады:
(Ойламайды деген бийкар ол, ҳайўан)
— „Усылай көп үре берсем хожейимге унайман.
Ол әлбетте емес акмак,
Ол отыр мениц артымнан бақлап,
Көреди мени ай менен жарыскап
Ҳеш Ийт емес
Екенимди Арыслан!
Ол сөзсиз қуўады ийтлерди басқа.
Жатырған ҳәўлиде үрместен ҳаслан
Ҳәм бул жерде жасайды тек гана БайқаскаГ1
Хожейин тан атырды кирпик қақпастан!
Хожейин, уйқысыз тац менен таласқап
Ертеқине ийтти куўып салды
Мине сөйтип көрдик усындай аўҳалды.

2-174
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ҚАСҚЫР ҲӘМ Ы ЛА Қ
(ЭЗОПТЛМ)

Эп, бенде, сирә сен табарсац пығлыцнан!
Өпткеин мыпандай бир жағдайды сезип қалдъш мен.
Гейде найдалапып пйелеген орныныц үлкенлип-шен.
Әззи кейин сөйлейди мықлыға
Себеби Әззиси не,
Мықлысы не,
Мэкэстиц ағы нэкэсдур.
Өтип баратырған едн бир Қасқыр
Бир жерде бир үйдиц қасынан.
Бир ылақ минип тур екен тамныц басына.
Ылақты көрди Қасқыр—бийгалап
Өзиниц қурбанын,
Бирақта
Түсинип ылақ езиниц қәўипсиз жерде турғанын.
Сөгинди Қасқырға қарап.
Сонда Қаскыр былай деди Ылаққа:
— Сенде ақыл болса болмай кетсин ҳеш!
Бүйтип сөгинбе, сорлы
Себеби сөгип турған сен емес,—
Сениц орныц.
18
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СУЛЫЎ МАЙМЫЛ
Иси оцға баскан ўақта гей адам
Өзин бәрҳә артық санап есаплайды басқадан.
Бирак онда артықмашлық көринбейди ҳеш кандай,
Сонлықтан тымсал шыдамай сөйлеп жибереди
азғантай
*

*

*

Ертеде бир ўақта
Бир маймыл Африка жақта
Жалғыз көзли, қуныш болып туўылыпты анадан.
Буны көрип ҳайран қалып бир адам:
— Қай пығлыннан таптыц,—депти,—қарәлы,
аллаталадан?!
Дүнья еле бийхабар сендей бәлехададан!
Айтпақшы, сени апарып үлкен-үлкеи қалаға
Халықтан ақша жыйнасам биреў тартып алама! —
Деп оны алып кетинти... Бирақ үш жыл он айда
Ығбал айдап кайтып келди Маймыл усы тоғайға.
— Баяғысан ба?!—депти сонда курдаслары—ҳәй!
тоқта!
19
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Усынша ўак көриибсй жпкалын кеггин қай жақка?!
Сол ўакытта бмзгщ Маймыл былайынша
мактапды:
— Бир адам мепн апарды Парижға жоне Л о п д о н га ,
(Әлбетте, сизлер бнлмейсиз бул кусаган жақларды).
Халык карады мағам ыитыгып сонда.
Әсиресе уиағаным ҳәзир де мениц ядымда
Қәддимди көриўге келгеп ҳәттеки Король катынга!
Ьасқа маган сүйсннгенди сынғыза алмайсац ҳеш санга,
Маймыллардыц бәрнн жыйпап бармақларын коссац да!
Былай деди сомда Сир Маймыл оғап:
— Ашпам, меип кеширегөр бөлгениме сөзнцди,
Көрсетпўге пе ушып алып кеттн ол адам
Ҳәммемизди калдырып, тек гаиа сепиц өзнцдн?!
— Усы сөзди айтпады деп отыр едпм бурып да! —
Деп жуўап қайтарды ол жыйырык жыйнаимурынга,
Семицше мсмиц кайсымдай керегим Оар ол адамға,
Адамларга көрсеткеидей корер көркмм болмағандаН..
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А Қ САҚАЛЛЫ ҲЭМ ҚА РА С А Қ А Л Л Ы
Бурында ак сақалли гарры ешектиц туягын
ойнатып,
Күн көретуғын еди арбалы аўылға кый сатып.
Оны көрген адам жерге төгнўге сорар еди қатып.
Арбасын айдап киятырғанын көрсе тасырлатып.
Бмр күнн тоқсан манат карыздар болып оған,
Үш арба қыйын алған еди бир кара сакаллы адам.
Бирак бул кпси жоқ болып кетти төлеместен
ақшасын,
Гарры нәлет айтты, кетти айдап арбасын.
Бес ай, он ай, бир жыл өгти арадан,
Умытты ма, ғаррыға сол адам қайтадан:
— „Ҳа жасы үлкен, хүрметли аға, сен маған,
Еки арба қый сат, алғыс айтаман!
Ашыў менен иши ғыжлаған,
Ғарры былай деди оған:
— Ҳа кергенсиз, сатпайман, сөйлеме жалған!
Сениц күн көриў ушын келеди еп еткиц.
Өгкен жылы малдыц астынан алған,
Тап-таза үш арба қыйымды жеп кеттиц.
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ТАЎ Ҳ д М ТАСБАҚА
Таў басымда, шөпсиз далада,
Жүрип княтырганда Тасбақа,
Жолықты Қўлан
Ҳэм дедп оган:
— „Ҳа, жол болсын!
— „Сорама достым, жер қапырық, жоқ самал,
Мен дүньяға шыққалы ыгал.
Дым жаман жердеги аўҳал,
Ме нслеў керек, не ҳамал?
Ойландым олай,
Гә булай,
Ақыры нийет еттим таўға шықпаға,
Таўға шығып таза ҳаўа жутпаға.
— „Ўай, бийшара,
Аш көзицди, астыца қара,
Не ушын сепде бунша ушты ақ?
Көрмейсен бе?
Сен ҳәзир бийик таўдьщ басында турсан?,,—
Деди де күлип кетти Кулан.
Тасбақа: „япырмай—ә!“ деди буған.
*
Ақылсыз да Тасбақадай кишкене
Оған пүткил дүнья ҳештеце.
22
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КЕРЕК ЕШЕК
(С. МИХАЛКОВТАН)

Өгиз тамацқа шакырды түс ўақта.
Малхана толы қонаққа
Ал стол хәртүрли тамаққа
Конақлао отырса болар еди
Ўақыт та жетти.
Бирақ мынандай сыбырлы:
„ Аўқатка күтеди—дейди—Ешектн!“.
Еситилиўи мәттал „Ешек киятыр!„ деген хабар,
Үй бийкеси стол дөгерегине отырыўға
Қонақларға ым қағар.
Мине қонақ келди сарғайып күткеп.
Карсы отырғызылды саранаў қашарға,
Ҳүрметли орынға саўлықлар беттен.
Өгиз арақ қуйып:
— Ҳәмме—деди—саў болайық бәрҳә!
Тьщлақызлар!
Ешекте сөз бар!
Суў серипкендей өшти шадлы даўыслар.
Бизин Ешек сулы ҳаққында сөзди мыжыўға қарады,
Сулы қанша түрады,
23
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Ҳэм ол калай сакланады
Ол не ушын ток болады буўдайдан.
Ешек аз дегенде сөйледи бирмайдан.
Бир ҳайўан ишип те үлгерди
Ғарры Саўлык та қалгыды,
Солғын түр берди.
Сөз акыры питер емес Сулы ҳаққында.
Ешекте юктаўға жок дәрман.
Мөциреў, мацраў, ишиў, жеў конақларға жоқ дымда
Сонлықтанда биримлеи кетип болды қатардан
Зыянат тамамлаиып.
Тарқан кетсе де барлық жән,
Өгиз қалды тыцлаўға
Ешектнц даўысы карлыққан.
Бупдай Ешек булкэрага кап жақлардан нанда болгап?
Өгнз калай Ешек пеиен аўкатжейдп бнр столдан?
Не ушын Өгиз бул Ешекги
1иын жүректен дос еткен?
Ешек ҳүрметге болды,
Өгиз мугэжлы едн Ешектеи.
Егер ол жем жумысын баскармағанда
Өгиз оны түслендирмек туўе
Жақынлатпас еди салы сабанға!
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ЕКИ Ж Ү З Е К И
„Жора, сспиц бир жаман әдетиц бар дым ғана:—
Дедн Нуржан ьөшеде жолыгып калып Кулманга —
ҮГшце бареам ешейпи цыдырыспа кылмаға,
Коярға мени жер ташин! әбдеи бүлнн каласац!„
„Ҳаў Нуржан, сеииц әдетиц жаманырақ буннан да:
Сеннц де жайша үннце барағойсам мен кирнп,
Бар тапқанды қазанға толтырып келпп саласан!,
„Ал улыўма аптқандэ, Қулмаи, сендей зор жигпт,
иЛепде—шенде болмаса дүньяга келе бермейдп!„.
„Қойса Нуржан, мендейлер ызғып атыр бул ўақта.
Ал, жоражап, сендеплер дүньяға нәрсе келмейди„
„Маган сенден болмага, Қулман, еле бес жыл бар!„
„Маған, Нуржаи, хәттеки аз болады он жыллар!„
„Ал маған көн сениц жалғыз аяғыц шелла болмақга
Қулман жора, булушын көп налыйман кудайға!,,.
„Кәне меп, Нуржан, тец болсам қалдырған сепин
изнце,
Шошка куўып жүргепде бир басып кеткен, ылайға!„
„Жеш!—дейдн Пуржан бир гешнр бернп, —Бермес ем
баска кисигс.
Ал сен десе қулқыным „тез мирэәт ет“ дейдн!
25
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„Мә, сен же!—деп Қулман да қалтадан конфет
алады.—
Сеии көрип жутқаным,—депди,—өқеште турып қалады,
Жутайын деп кылғынсам да ҳәргиз арман кетпейди!„
Сол ўақлары бул сөзди еситип биреў мүйеште:
„Сениц,—дейди —жутқаныц турып қалса өцеште.
Курыйды екен сизлердиц пысыцыз бирин—бирицнен,
Себеби: ол ас алынбай өцешицде турады.
Ал, меннцше, сизлерди „жанымдай көргенлигимнен",
Жутқаным мениц ҳәттеки кейпине кайтып урады.
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ТИРСЕК БАЛА
(АБЗИ

КДЫРОВТАН)

Жүдә тирсек болыпты,
Ертеректе бир бала.
Ҳәкисине қылыпты
Ис буйырсац бәрҳәма.
Бара—гой десе, бармастан,
Барма десе, барыпты.
Ала—ғой десе алмастан.
Алма десе алыпты.
Бир күни оныц атасы,
Кудыққа түсип кетипти.
Оны тирсек баласы,
Тартыўға нийет етипти.
Атасы қолын былғапты,
Қыйғырық салып „тартпа“ лап.
Баласы былай ойлапты,
Атасына жалт қарап:
„Атамныи тплин өлерде,
Қояйын—деп—бир алып“,
Ийтерипти қудыққа,
Алмақ түўе шығарып.
27
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ПЫШЫҚ ЕРЛИ-ЗАЙЫПЛЫЛЫҚ ТА
Тярғыл Пышық
Нолдц өл деген ашық
Жолбарыс кызына,
Қәнэәглепбейди басқа қыздын назыпа
Сагалдыц кызы жалагайлаў зэрре,
Маймыл қызыпыц аягы эрре-тәрре,
Койдыц қызы Қозыбпйкс семнз.
Ийттиц қызында кәсиЛет кемпс.
Ҳәрким ҳэрқыйлы—
Ис былгасық.
Жолбарыс отырған қызыл баскурлы
Үйдиц босағасыиа
Пышық келип бас урды.
Ашықлық аўыр жүк,
Көзде айналып жас турды.
Тилек кабыл.
Баслапды той.
Күлки. ^'аҳаҳа!
Коиақ коп—жср жок аяқ баснага.
Жолбарыс қызыныц юйы
Келди алыстап
Ақсақ коин,
Ҳәтгеки ақсак Тас бака!
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Абыройлыныц қызына, тойына жоқ баҳа!
Той өтти табақ табаққа қағысқан.
Мине Жолбарыс қызы Пышыққа қатын.
Пышық „еркек“ санан өз атын,
Айтты ҳаилга қарап:
— Мен етеыен сеннен талап,
Еркеккс ҳүрмет етнўди еркектн еркек санан.
Болмаса сенн меи етемен талак.
Мепиц үетим кирледи
Кир >ку_\!
Опы биртқ Жолбарыс жагадан кысып:
— Ҳәо, „еркск“, бул не дуў—дуў?!
ЛАепнц ата—тсгнм Жолбарыс.
Бул жөиниде жоқ тарыс.
Кирдн сен жуўасаи,
Пышык!
Болмаса өлтиремен путаққа асып.
Пышыкта көз кетти корыққаииан атласып.
Сонда баласына Аиа Пышық:
— Балам,-деди—сеииц ыацлайыц ақ.
Жолбарыс тецицбе сениц
Пышыкқа Пышық баи.
Пьгшық жуўапқа солманда:
— Ҳә-әй меҳрибан анам,
Мен ақ мацлай емес,
Нагыз мацлайы қараман,
Ссбебн үйленбеди.м Тышқапга!
*
*
Тымсалда иәсият мынандай:
Кара жағдайға
Кисини асылдырма,
Өзнц де асылма шалғайға.
29
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ҚАСҚЫР ҳ ә м қ о з ы
(И. А. КРЫЛОВТАН)

Күшлшшц касыида әззи гүналы.
Олла биллә, Семиз дос емес Арыкка.
Буған мысал толып атыр тарийхта.
Тымсал енди сөз етеди мыианы:
♦ ф*
Суў ишпеге бараман деп, бир өзектпцбойында
(Бәлеқада кайда жоқ, бассац аяк астында)
Сорлы Козы ушырасыпты Қаскырға
Қасқыр бирақ Қозыныц айыбын койып мойынға
Жегенди макул көрипгн.
Зәкүинге сүйендирип жеўдн Қасқыр ҳәм ақыл көрипти.
—Оцбайтуғын,—дейди Қасқыр,—түсиндир маған
сен айтып:
Не себептен мына мениц ишейин деп атырған
Суўымды турсац ылайтып!
Тәртип және әдеп—икрам шығыпты сениц ядыцнан!
Жулайынба басыцды турған жердз бул ушын!?“
Мацлайы қара әззиниц көрген күни курысын!
—„Ҳасылзадам, ирәҳим етиц, кәтелик кетсе кишкентай!
Бирақ сизиц ишейин деп атырған суўды ылайга
Алыўыма нтимал жок ҳешқандай.
зо
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Ец кеминде жуз адммдаи ығында суўдыц былайда,
Ляк бепе, кеширесиз, мен турман!“
—„Демек мениқ өтирикши болғанымба, ант урған?!
Аўа, уятсызлықтьщ билемен жүдә түри кәп!
Ҳаў, айтқандай, сениқ маған былтырғы жылы бир мрет
Жаман гәп айгып кеткеннин умыгылғаи жоқ ҳасла.
—„Ҳаў, мен ғой быйыл туўылдым.
Мен емеспен, ол басқа
Туўылғалы тоғыз ай толды маған, болганы?"
—„Олай болса, ол сениц
Туўсқан аған болғаны”,
Уқсаслығыц билпнип тур, мине сепиц көзициен*,
—„Кешнриц, меннц ағам жоқ Епедеи^жалгыч
өзиммен"!
—„Ақыллы болып баратырсац*Айлапайин, аман бол ...
Ол яки сениц Қәйменец, я Қәйинбимкец бола ма?
Мен оягын билмеймен.
Ояғын меинен сорама,
Ким болса да тамыр шатақ биреў болды саған ол.
Кулласы бәрин душпансыз: Шопаныцыз, Ийтиқиз,
Талай ирет зейиниме тийдициз,
Буныц ушын көрсетемен" „Қандай гүиә таптым
деп?...*
—„Оны ойлап отырыўға, кеширерсиз, ўақтым жоқ.
Аш болғаным ушын ҳәтте айыплысац алдымда"
Деп қасқыр аўыз салды алқымға.
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сөз ҲдМ ис
Бир күнн „Дамбалкеткен® ге
Ғаррылар менен бардым ыепде.
.Мннезнц болса жатык
Болады шикеш|ц катық”.
Өзиц жақсы Солсац
Кнсшшц жутын баратырғапып аласац!
Демек жаксы болады екеп накылларды
басшылыкка алсац.
Пакыллар дуп-дурыс оплан қарасам,
Меп көптпц ншнпде жасы кишимен.
Суўда.ылай тасыПмап журттам өцнрге салып,
Түсте отжақкышлыкка тайынман көптпц ишннен.
От жағаман қолға балта, кесеў алып.
Гей ўақлары ат бақтым.
1'ә үзген аиғырдыц пзппен шаптым,
Жасы үлкен шай пшеди, терлейди.
Мыснаи, костын көйлецкесип бермейди.
Ҳәттеки малдасы менен енлейди.
11слер нақылларга сәйкес келмейди.
Көрдицбе, биз гепде апапы айгып, мынапы
нслеймнз,
Сөнлстнн жнберсец қоймаймыз.
Бирақ нсимиз бурық
Бпз қасықты аўзымызга суғып турын
Гөшти тнслеймнз.
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ПдСЛИК
(ҲИИЦ 1£Г'ТЕПI Т11ЙКЛР1ЛПЛЛ)

Пос өзипмц послнпше борядм,
Д\ине ҳэзир оқыўшым, мына тимснлга қарпшы:

Ергеде бир дуўахан
Бир Тышкаиды алып калыпгы аман.
Гарға жаца түтип жейин деп атыргап жерден,
Ҳэм ол үйге әкелнп, оған ас-суў берген.
Бирақ норсе жер тагшағандай ҳаслан,
Пәп-пәстиц басыпа түседи бәп-бэленг аспан,
Жудырық тинер орынды тар мацлзйдан табады:
Кәнекей Тышқанға Пышық күн берсе!
Деп бир күни Тышқанды Пышықка айландырыпты.
Сонлыктан да дуўахан:, К'үн көрегонсын, қаралы",
Бирак усы Пышыктыц алдынап шыккаи Пйтлерде,
К’үпде талам кыпирмыл қуйқасында оймапты.
Көре сала Дуўахан жәпе бул ҳайўапшылықгы
Оны Пптке ьпландырса, Пйтгн Жолбарыс қойманш.
Мнпе дуўахан дуўалап Пйтти Жолбарыс етинти,
Сейгнн Тышқаи Жолбарысгыц уллы дорежесине
жетнптп.
3-174
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Жолбарыс бирақ
Усы дуўаханға жақынлаққырап:
„Негизимниқ пәслигинен мен көрмедим не исти,—
Деп ойлапты —Енди журтлар тийисли,
Мени „түптен салған Жолбарыс* деўге!
Бирақ
Бул дуўахан аўзы былшырап,
Жасалма Жолбарыс екенимди айтып қояр биреўге1“
Деп оны өлтирмек ушын аўыз салыпты.
Бнрақта бул бузықлықты байқаған
Дуўахаи оны дуўалап Тышқанға айналдырыпты
қайтадан,
Сөйтпп өзи өлимнен зорға аман қалыпты.
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ҚОЯН М д С Л И К Т Е
(С. МИХАЛКОВТАИ)

Шамасы тойға, яки зыяпатқа
Коян шақырылды Кирпиге мирәәгке.
Дослардын ортасында
Гүрриннен кейин хош—ўақгы
Арак суўдай болып айналып ақты.
Қонсыны қоцсы қандырды
Кесе кесени кақты,
Ишти көрмей қалғанша қонақ қонақты.
Сол отырыстам бизин де Қоян
Тирсеги қыйсайғанша,
Көзи тасырайғанша болды пияқ..
Ҳәм зордан
—„Ж-ж-жур үйге,—деди қайтаман“
—„Сен үй таба аламысан,—деди
Ақ көкирек Кирпи оған.—
Сен журтты бүлдирип шаўқым салғанша
Жатсац жақсы болар еди,
Басын өз кәддин алғанша?
Жалғыз езин жойыларсан тоғайда.
Арысланды усы жердедейди,
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Түсерсец огаи оцаГп'а!и
Тынлайтуғын қоянба!
Қоян мәсирди әбден.
— „Маған Арыслан ким,—дейди
Арысланнан қоркаманба мен?!“
Шайнап таслап мен оны
Тацбасам да болар табытқа!
Оны әкел бери.
Жетти оныц менен санасатуғын ўақыт та
Жети қабат терйсин сыйырып оны аламаи!
Сөйтип жалацашлап
Африкаға куўмп саламан!"
Шаўқымлы үйди таслагг,
Тецлесип ағаш арасында
Тецселген сыяқлы стол қасында
Киятыр қыйсық қыйғырып
Түнерген түпги тогайда,
„Арыслан бар деп едн, —дейди
Көрсет маган, о кайда?
Ҳайўанларды көргенмен
Ҳәтте күшлирек Арысланнан,
Олардыц да қолларын қол,
Путларын пут кылғанман.
Әне Арыслап оянды.
Мине көриц енди бизпц Коянды ...
Бизнн қыйсық қыйғырса да бирақ
Тасалап кашгы путаны,
Куйрығын қысып қаттырақ
Арыслан:—Ҳаап!~деп тутып алды жағадан.
— Табаныма ким түсти?—деди,—
Ким тап болды маған?
Ҳаа, сенбе ўасыўасыл?
Бул не шаўқым?
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Жылжыма? Көтер басыцды! С-айра,
Иеге мүцкип тур сениц аўзыц?
Коян мәсликтен турған жерде түсти айра.
Ҳәм кутылыўға жол излеп
—Менбе?... Сизбе?... Бизбе?....
Айтыўға етиц урыксат!
Мен ҳәзир болдым қонақта!
Сонлықтан көбирек ишиппен,
Бәри сиз ушын бирақта.
Ден саўлығы ушын Снзиц күшиклернциздии
Сиздеги жецгейдиц!
Қәне ҳәддин, барма
Ишпей ойлаўға кейнип.
Мине Арыслан жағадан
Жаздырып алды тырнақгы.
Сөр°1тип бнзиц мақтаншақ
Аман қалыўға жол тапты.
Арыслан пияншылыкты жек көрди,
Өзи арақты аўзына алмады.
Бирақ жарамсақланғанды қоллады.
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ҚО РАЗ Қ Ы Я Л ҮС ТИ Н Д Е

—„Ҳей бахытсыз, басы ислемейтуғын мақлук,
Кялайда, сенде бүгип кетеринки руўҳ!“ —
Деи Қораздан жөги сорады Пышык,
Қоразға билдирмей,
Көзин Ийтке кысып.
—„Дурыс,—деди Пышыққа Қорэз байғус.—
Салыстыр мени,
Мениен артык кай қус?
Менде бар
Дөнип турған пәр
Сулыў қуйрык.
Кус төреси Бүркиттегидей тумсық.
Және де оғада көрнекли канат—
Кораз қокыраяды кекилин қызартып
ЛДакуллаўды Пышықтан еткендей талап.
'
Жооок,—деди Пышық.
Саған болмақ қайда Бүркит.
Сен паспанда мақлуқсан жүрген
Тумсығын кыйға басып қиякка сүртип,
Төрт аяқлы мен де сенин менен бирге жүрмен
Саған кус болыў ушын керек аспанға ушпақ.
38
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Саған ушпак қайда
Калта-жемсек,
>Куўан—сыйрақ.
Зуныц ушын саған қанат керек кудиретли! —
Цедп де Пышык кетти мысқыллағандай мыррыўлап.
5иргқ арадан ўақыт өткен жоқ узақ.
Айтқанындай Қораз ушпай кетекке —
Жерге кирип кетти,
Киятырған Түлкиден қашып жүреги суўлап.
Мине усы Қоразға усап,
„Мен адам болдым0.—деп қыйғырды бир ладан.
Төрт емес,
Еки аяқлылығы ушын адамға усаған.
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ПЫ Ш ЫҚ ЛАР ҲӘМ ТЫШҚАНЛАР
(С.

мпхллковт.мь

Ак көкнрск ала Пышык,
Таргыл Пышықка Тышкап әкслди аўзыиа цысып.
Таргыл Пышық күтип алды күпнп бсс жасқа толғаг
Соплық|;ш әкелмпгсн ацды алды қолдан.

Вирак,

Оган мырылдзды мурпып жымырыцқырам:
„Рахмст сагап, амшам!
Ьирақ ссм босқа тырыстын!
Себеби; өтмп кстгп әлле-кашшаи
Ешсйми бир тышкаига караған күн ырыскым...
Кешир бнрак, мүмкип, зейнице тпйип алдым—баГ
Буған қопақ тац қалды, қысыныа есмкте турған:
„Пышықта Тышқам жемес-пе?
Меге әкслдмм мен бунда!!
Бул есптилмеген хабарғой ҳеште.
Кайта соранын мен буниан,
калпэл еснткен шығармам!...“
Столға бирак,
Койылды ыан
Консерва, қанмақ, қанг, пабат.
40
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Колбасаныц -д а ҳәрқыйлы -бири-биринен жақсырақ,
Ҳәтте қыдырып таппайсан елди атлы аралап.
Қулласы, стол аўқатка толды ыссы да, салқын да,
Ала Пышық тойып алды келгенше алқымға.
„Минекей—деп мырылдады ТарғылПышық—
Күнлер өтиўде сансыз,
Қуданға шүкир, өзиқ көргендей,
Мына қусаған Тышқансыз“.
*

ф

Тымсалдын мазмунын сораса меннеп бир адам
Былай деп жуўап берер едим оған:
„Тарғыл Пышық затты жеди мудам,
усы Тышқаниан корыған".
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ҲАҚЫ
Биреўлер аўқат жеп болып столовойда,
— Ақшакызды алыц,—деди официантка апайға.
— Не жединиз? Ҳа—а, билемен,—деди.
Официантка Зубайда.
Үш гүляшқа, үш сорпаға, үш чайға,
Ақшаны шыртып алды үшеўден.
— Ҳаў,—деди биреў:—Мен
Гуляш емес, котлет жедим, апажан.
Есапласац калай болар қайтадан?
— Ҳа, дурыс, котлет жегениц болса бойма ойымда,
Деди апай умыткансып бир қарап,—
Не ҳақыц кетип еди менде?
Сондағы алажағыц меннан отыз тыйын ба?
— Отыз тыйын деген не,
Бересисец—деди жигит бир манат“.
— Өзиц—деди апай, —жигит екенсец шайма,
Ҳәм сондай майда
Сен кеминде жемедиц-бе бир сомлық нан?—
Бирақ тоқтацқырап, деп болдыда,—сонлықтан...
— Ма,—деди-бир сомды сен-ақ ал1 —
Ҳәм апай келди дәрҳал,
Байназарлар отырған жаққа.
42
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Ескертейин:
—Байекец жигиг ғой бирақта
Майда-шүйде менен санаспайтуғын ҳешўақта.
Оған ешейин бир бес, он манат манат-па?
Ол апайға бир онлықты шығарып берди қалтадан,
Ҳәм былай деди омыраўын жоқары алып:
— Апай, ал маған,
Сен ҳешнәрсе бермей-ақ қой қайтарып.
Апай бережақ еди, ол:
— Қысынбан—деди ҳасла.
Бес-он манат кетпейтуғынба апа-қарындасқа1“
Сонда апай қайрылып кейнине:—
Ана жигитке;—Көрдин бе?—деди мине,
Жигнтлер карамайды бирсом түўе, бес сомға ҳаслан
Өзиндей жигитлерге бир қарап жибер мына,
Сен қарай бересен артына.
Уят болады бундай жерде бүйтип қатындай
салғыласқан..

Мине түсиникли болады мына тымсалға қарасан:
Гейде тийисли ҳақынды талан еткенин ушын уялып
қаласан...
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САБАН
Биреў талкылатыўға пьесасын окый баслады,
Даўыска салды, артистке усап кете жазлады.
Пьесада ҳайўан да катнасқан екен,
Бнр сыйыр мөнйреген жерди
Оқыганда мөниреп те жибердн.
Пьеса оқылып болыпды.
Сонда бнр адам;
— Пьеса узыннан узак—деди,—
Сен буны қысқартып исле кайтадан.
Себеби халық ушып мацыздан басқа
Арқа-арқа сабанныц кереги жоқ ҳасла!
— Бул ақылды,—-деди автор —
Айтарсац басқа адамга,
Билсец керек болады иретинде сабан да!
— Аўа—деди оған сонда: Айтарыц барма,
Сабан әсиресе керек
мөцирейтуғынларға.
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ШОРТАН
(И. А. КРЫЛОВТАН)

Күн бермегенликтеи суўдағы Шабакларға,
Шортанныц үсТинен судца берилип арза.
Көп көрсетилдн айғаклар да
Ҳәм, канишёрди салып самарға,
Судқа әкелди суў халкы.
Судьялар да жыйналды,
Өзлерн жыиылған отлаклар беттен.
Биракта атлэры архивге калған,
Судтын составы ибарат еди еки Ешектен,
Еки-үш Текеден, еки ғарры Байгалдан,
Ҳәм, жумыста тәртип болсын деп беккем,
Түлки прокурорлықка сайланған.
Буннан бурын Түлкини усы Шортан Балыкка—
Тәмин етти деген мыш-мыш сөз таралған
еди халыкка.
Жүзге караў болған жок отырғансудьяларда,
Әсиресе Шортаннын шоклығып усы сапар да
Мүмкиншилик болмады шалғай менен басыўға,
Туўра келди бул ирет шарасыз пәрман жазыўға:
„Сақлаған аз Шортанды жигирма жыл қамақта,
45
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Тек путаққа асылсыи-басқалар ушын сабаққа!*
„Хүрметли судьялар!—деди Түлки шығып сөзге—
Оны асып өлтириў аз.
Мен жаза усынар едим өзге,
Колланып ҳаслан көрмеген ҳешким бизин әсирде.
Корқынышлы болсын бул ендиги жалатайларға—
Калай болар усыны мантықтырып өлтисе?“
—„Жүдә жақсы, Тәке! Айтарын бар ма!“ —
Деп судьялар усынысты мақул тапгы,
Сөйтип Шортанды дәрьяға атты.
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АСҚАБАҚ ҲӘМ СЕКЕРПАРА
Бултқа усаған қап-қара,
Пәлектиц астында Секерпара.
Тац ағара баслаған ўақта,
Былай деди Асқабаққа:
— вЭй Асеке, екеўимиз жасаймыз бир палызда,
Бирақ, кешир мени, карағанда мақызға,
Аспан менен жер шелли парқ арамызда".
— „Ол қандай парық?—деди Асқабақ—айтсаныз—да?“
— „Сенин геўден үлкен-аў, бирэқ-та,
Мазан меннен кемис,—деди Асқабаққа —
Сонлықтан адам жемейди писип түспесен табақка.
Ал мени, алмастырып болмайды
палға, қантқа, набат-қа.
Жей алады барлық ўақта,
Писирип қалмай машақатқа,
Келгенлерде қарайман деп маған,
Ҳәттеки сүринеди ансыздан сағаи.
Секерпара сөзин тамамлаған ўақта
Шық астында қақ айырылды еки жаққа.
*

«

Қайсындай абройға ийе болсақда арада
Өзинди айрықша санама.
Сөйтнп айналып жүрме аўараға,
Усап тымсалдағы Секерпараға.
47
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иит
Былай депти бир адамға бир адам:
— Ийт ийтлигин қоймайды деп шарбая

бийкар
датлайды:

Сен болмаса қарап жибер мынаған
Ҳәзнр неге анаў Ийт Султанды нәрсе каппайды?
Енди өзиц-ак бир айгағой, маған?
Бурын адамы жок едиғо бул ийттиц сирә каппаған?!
Огаи былай деди жолдасы бнрақ:
— Ол Ийг еле кабады, сен сабыр ет азырақ,
Ҳәзир Султан таслаған сүйекти ғайзап атыр ол,
Сонлыктан тыныш жатыр ол.
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