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                                                         I БӨЛIМ

                  АЙДАЙ  АППАҚ  БӨПЕМ  БАР…
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ҚҰРСАҒЫНДА  АНАМНЫҢ
ЗОР  ҚУАНЫШ  БҰҒЫП  ЖҮР

               1
“…Уақыт тығыз…
Амал жоқ,
Қызметтен қалам…”– деп:
Қиналмайды ендi анам,
Ала таңнан алаң боп…

Жаны тыныш,
Күнде үйде,
Шай iшемiз бiз бiрге:
Жүрiсi ауыр…
Толысып,
Түстi анам бiр күйге…

“Жабысты ма бiр iндет?..”–
Жөн сұрасам бiлгiм кеп…
Анам күле сөйлейдi:
“Демалыста жүрмiн!..”– деп.

               2
Бiр шаруаны қолға алар,
Болса анам:
“Қой, доғар!..”–
Деп бəйек боп ақ əжем,
Атам бiрге қозғалар…

«Мен iстейiн мұны!.. ”– деп,
Əкемде де тыным жоқ:
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Анау-мынау шаруаға,
Бұрылмайтын бұрын көп…

Нышаны екен ненiң бұл,
Халат киген көгiлдiр:
Отбасылық дəрiгер,
Үйге жиi келiп жүр.

Қарап, байқап, ұғып сыр,
Ойға кетем қызық бiр:
Құрсағында анамның,
Зор қуаныш бұғып жүр!..

               3
Бiр адам жоқ сырттаған,
Дəрiгер де, жұрт та алаң:
Бөленуде –
Аялы,
Қамқорлыққа жүктi анам!..

“Алда əлi – той, қызық!..”
Үнсiз қалам томпиып:
Атам менен əжемнiң,
Сөздерiнен ой түйiп…

Өркендеген осы елде,
Шалдықпайды кеселге:
Барлық адам,
Əрi арман –
Құрсақтағы бөпем де!..
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ҚҰРСАҚ  ТОЙ

…Думан шалқып, тынбады əн,
Көрген түстей бұл маған:
Жасап жатыр тойды жұрт,
Бөпеме 
Əлi тумаған…

“Құрсақ шашу” шашылды,
Қазан-ошақ асулы.
Көршi үйдегi тəтелер,
Тiлек айтты,
Тасынды.
  
“Естiгендi –
Көз көрер, –
Дейдi күлiп жеңгейлер. –
Жақсы əйелдiң iшiнде,
Алтын бесiк тербелер!..”
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Қылын шерткен жүректiң,
Бəрi жақсы тiлектiң:
“Айдарлы ұл,
Айдай  қыз,–
Дейдi,– аман-сау шыр етсiн!”

Хабар күткен адамдай,
Қарайлаймын алаңдай.
Бүгiн-ертең шыр етiп,
Бөпем туа қалардай…
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ЖАРЫСҚАЗАН

Жадырамай күн ұзын,
Сипап үнсiз бұрымын.
Əлсiн-əлi
Анашым,
Баса бердi бүйiрiн.

“Жата тұршы, күнiм!..”– деп,
Түсiнiксiз күбiрлеп,
Əжем сыртқа беттедi,
Дауысында дiрiл көп.

Өңi неше құбылып,
Буынып та, түйiнiп,
Елпең қағып
Кеттi Атам,
Телефонға жүгiрiп.

Құбылыстай бұл заңды,
Iс басталды бiр мəндi.
Көршi үйдегi тəтелер,
Кiрiп-шығып,
Тынбады.
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Қазан-ошақ асылып,
Көңiлдер тұр тасынып.
Жеттi “Жедел жəрдем” де,
Желдей есiп асығып…

Көршi апалар,
Табанды,
Қайнатуда қазанды…
“Жедел жəрдем” –
Салып ап,
Əкеттi алып анамды.

Жұрт қарап бос тұра ма,
Деп қояды қуана:
“Қазан – бұрын қайнай ма,
Келiн бұрын туа ма?..”

Алабұртып,
Құшып нұр,
Кетердеймiн ұшып бiр…
… Қазан бетi бүлк етiп,
Жақсы хабар күтiп тұр…
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СҮЙIНШI!

”…Сүйiншi!
Ой-һой!…”
Тым ерлеп,
Есiк қақты бiреу кеп.
Қайталанды сол дауыс:
“Сүйiншi,
Кесте тiгер!..”– деп.

Қобалжып атам бiр түрлi,
Есiкке тұра ұмтылды…
“Сүйiншi!..” –
Осы бiр сөзбен,
Үйге жылу, нұр кiрдi.

Кемсеңдеп,
Үнiн шығармай,
Əжем жүр жаны шығардай.
“Кесте тiгер…”–
Бұл сөздiң,
Мен тұрмын мəнiн ұға 
алмай…
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ҚАЛЖА

Əжем гүлдей жайнады,
Атам тiптен жайдары:
“Қалжасы,– деп,– келiннiң.”
Қой сойды атап
Арнайы.

Жөн сiлтейтiн батыл тым,
Əжем – кенi ақылдың.
Қалжаның мəнiн ақырын,
Тəптiштеп сұрап жатырмын.

“Рəсiм, күнiм, бұл ұлы,–
Деп əжем сөйлеп, қызынды. –
Қалжа жеп, сорпа-су iшсе,
Анаңның бекiр буыны.”

“Мəнi көп мұның болжасаң, –
Деп iлiп сөздi,
Созды атам. –
Қалжалы бала 
Олжалы,
Ырысты болар, жан ботам!..”

Қалжада 
Сыр көп бiлемiн,
Кие деп ұқтым мұны өзiм:
“Ауырмай анам,
Бөпем тез
Өссе екен деп тiледiм!”
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АТ ҚОЮ

Өмірден көп көргені,
Ақсақалға төрдегі:
“Азан шақыр,
Ат қой“,– деп,
Жиналған жұрт сөз берді.

Бата жасап бағыштап,
Қарт 
Бөпемді алға ұстап:
“Сенің атың
Əмина!...“–
Деді үш рет дауыстап...

Əн-күй кетті қалықтап,
Атын естіп анық, нақ,
Езу тартты бөпешім,
Қуанғандай шалықтап...

БӨПЕШIМ

Қуаныш сыйлап күрт, шұғыл,
Болды бұл бiр құтты жыл.
Бөпем туды –
Құп-құйттай,
Түсi ерекше қып-қызыл…

Көзi –
Сызық тартылған,
Кезi қызық тартынған…
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БҰЛ  КIМ?

Көрген жанды таң қалдырар,
Үш келiдей –
Салмағы бар…
Бойы –
Үш қарыс,
Шашы –
Селдiр,
Бұл кiм болды,
Ал табыңдар?..

Бойы,
Ойы – өсер кейiн,
Өзi –
Тəттi шекердейiн…
– Бұл кiм болды?
– Бұл –
Əмина,
Құйттай ғана бөпем менiң!..

Өзi iңгəлəп сəт сайын,
Өзгермейдi қалпынан.

Түсiнбейдi сөзге бiр,
Қарамайды көзге бұл.
Қолыңа алып көтерсең,
Қуыршақтай жеп-жеңiл… 
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АҒА  АТАНДЫМ  МЕН-ДАҒЫ…

Қалай тағам бекер мiн,
Жұрт:
“Жiгiт боп есейдiң,
Бауы берiк болсын,– дер, –
Кесте тiгер бөпеңнiң!..”

Есейдiм бе табанда,
Мың сан ой жүр санамда.
“Аға болдың!”– дейдi жұрт,
Маңыз берiп маған да…

Жайнадым да жайландым,
Бақыт құшқан жандаймын.
Менi де 
Аға дегiзген,
Ақ бөпемнен айналдым!
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ШIЛДЕХАНА.  БЕСIК  ТОЙ

“Құтты болсын!..” айтылып,
Мəз-мəйрам боп жатты жұрт.
Жауып жатыр шашу боп,
Өрiк-мейiз, тəттi, құрт…

“Үзiлмесiн той!..” – десiп,
Сөйлеуде жұрт ой көсiп. 
“Қызыр дарып,
Құйттайға,
Өссiн,– дейдi, – бойжетiп!..”

Шiлдехана –
Бұл да өзi
Ел салты екен iргелi.
Қызылшақа 
Бөпемнiң
Шiлдесi қайтты, кiрдi өңi…

Шаттық тынбай алғашқы,
Əн, күй кезек алмасты.
Шiлдехана соңы ендi,
“Бесiк тойға” жалғасты.
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ИТЖЕЙДЕ

“Қой, бөпешiм, бұлқынба,”–
Көндiрдi əжем ырқына.
Əйбəт жейде кигiздi,
Тiгiсi тек сыртында.

Ғұмыр тiлеп,
Жол тiлеп,
Айтуда жұрт оң тiлек:
“Жасың ұзақ болсын!..”– деп,
“Итжейдең тез тозсын!..”– деп…

Iстi көрiп бүгiнгi,
Қабағым сəл түйiлдi:
Итжейде деп нелiктен,
Атады екен киiмдi?!


