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M. Ә. САБИР
(1862—1911)

Рәссамы Р. БАБАЈЕВ.
1906-чы илин сонлары иди. Ајда ики дәфә нәшр олунан
Дәбистан адлы ушаглара мәхсус журналын нөвбәтн нөмрәси чапа
һазырланырды. Шамахыдан Бакыја кәлән севимли шаиримиз
Мирзә Әләкбәр Сабир идарәјә кедиб, журналын редактору илә
көрүшдү. Ушаглар үчүн „Дәбистан кими көзәл, шэкилли бир
журнал нәшр етдијинә көрә редактора өз тәшәккүрүнү билдирди.
Редактор фүрсәтдән истифадэ едиб, Сабирә мәктәблиләр үчүн
ще’р Јазмағы тәклиф етди. Бу тәклиф бөјүк шаирин үрәјиндән
иди. О, дәрһал стол архасына кечиб, ушаглар үчүн илк ше’рини
јазды.
Мәктәб, мәктәб, нә дилкүшасән,
Ҹәннәт, чәннәт десәм сәзасән,
Шадәм, шадәм тәфәррүчүндән,
Әлһәг, әлһәг, көзәл бинасән!

мисралары илә башланан һәмин ше’р нәшр едилдији күндән
кениш јајылан, дилләр әзбәри олан „Мәктәб шәргиси иди.
О вахтдан Сабир мәктәблиләрин севимли шаири кими
танынды. O, өмрүнүн сон күнләринә гәдәр мәктәблә, кәнч нәслин
тэ’лим вә тәрбијәси илә јахындан бағлы олмушдур. Узун мүддәт
Шамахыда вә Бакыда мүәллимлик едән Сабир ушаг
психолокијасыны инчәликләринә гәдәр өјрәнмишди. Бүтүн
бунлар шаирин ушаглар үчүн Јаздығы ше’рлэрдэ парлаг экс
олунмушдур.
Сабир мәктәблиләр үчүн тәсадүфдән-тәсадүфә дејил, мүнтәзәм олараг Јазырды. Сабирлә дәрслик мүәллифләри олан Аббас
Сәһһәт, M. Маһмудбәјов, C. C. Ахундов вә башгалары
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арасында сых Јарадычылнг әмәкдагалығы, шәхси танышлыг вә
достлуг вар иди. Тәсадүфи дејил ки, бөјүк шаирнн ушаглар үчүн
Јаздығы, мәктәблиләр тәрәфиндән севилә-севилә охунан,
әзбәрләнән ,Јаз күнләри, „Ушаг вә буз „Ағаҹларын бәһси, .Ҹүтчү
вә бир сыра башга ше’рләри илк дәфә мәктәб дәрсликләриндә
чап олунмушдур.
Кәнч нәслин нәчиб әхлаги сифәтләр руһунда тәрбијәләнднрнлмәсиндә Сабир ше’рләринин әһәмијјәти чох бөјүкдүр. Бу
шерләрин идеја мәзмунунда ики әсас хүсусијјәт диггәти чәлб
едир. Шаир, бир тәрәфдән, вәтәнпәрвәрлик, әмәјә мәһәббәт,
достлугда вәфалы олмаг, гочалара, ата-анаја һөрмәт, доғручулуг
кими јүксәк мэ’нәви кејфијјәтләри тәрәннүм едир, дикәр
тәрәфдән дә өзләринин пис һәрәкәти илә ушаг тәрбијесини позан
валидејнләри, артыг алыб әскик сатан таҹирләри, сүдә су гатыб
сатан алверчиләри, зәһмәтдән бојун гачыран тәнбәлләри,
оғурлуг, Јаланчылыг кими чиркин әмәлләри өзүнә пешә едән
дәләдузлары кәскин тәнгид атәшинә тутур.
Сабирин ушаг ше’рлэри мәзмунҹа мараглы олдуғу кими,
формача да садә, ојнаг вә ахыҹыдыр. Шаир һеч вахт гуру
нәсиһәт вә тәсвирчилик јолу илә кетмир, o, демәк истәдији
фикри кәнч охучулара габарыг шәкилдә чатдырмаг үчүн
мараглы һадисәләр сечир, биткин сүжетләр гурур.
M. Ә. Сабирин ушаглар үчүн Јаздығы нәғмәләр, мәнзум
һекајә вә тәмсилләр өз әдәби-бәдии тәравәтини инди дә тамамилә сахлајыр, совет мәктәблисинин јүксәк идеја-естетик
тәрбијәсиндә мүһүм рол ојнајыр.

M. Мәммәдов.
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МӘКТӘБ ШӘРГИСИ

Мәктәб, мәктәб, нә дилкүшасән, 1
Ҹәннәт, ҹәннәт десәм сәзасән,2
Шадәм, шадәм тәфәррүҹүндән,
Әлһәг4, әлһәг, көзәл бинасән!
Әтрин, әтрин күли-ҹинандыр,5
Фејзин, фејзин һәјати-ҹандыр,
Гүнчән, гүнчән сәфаји-виҹдан,
Нурун, нурун зијафәшандыр!7
Таһир,8 заһир9 һүнәрләрин вар,
Баһир;10 заһир сәмәрләрин11 вар,
Дәрја-дәрја тәмәввүҹүндә12
Парлаг-парлаг күһәрләрин13 вар!
Дәфтәр-дәфтәр хәбәрләрин вар,
Рәһбәр-рәһбәр әсәрләрин вар,
1

Дилкүша — үрәк ачан, фүсункар.
Сәза —лајиг, јарашан.
Тәфәррүҹ — КӘЈИНТИ сејр етмә.
4
Әлһәг — һәгигәтән. доғрудан.
8
Ҝүли-чинан — бағчаларын күлү.
һәјати чан— чанын һәјаты.
1
Зијафәшан — ишыг сачан.
8
Таһир — тәмиз.
9
Заһир — ачыг, ашкар.
Баһир — ишыглы, а|дын.
Сәмдр—мејвә, фајда.
“ тәмәввуҹ— далғаланма, ләпәләнмә
18
Ҝүһәр — гијмәтди бир даш адыдыр.
2
8
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Мишкин-минжин гәжшләриндә
Аһу-аһу нәзәрләрин вар!
һиммәт,16 һиммәт сәнинлә али,
Хаки-вәтән16 сәнинлә һали,17
Сәнсән, сәнсән мум насын18
Нитги, фикри, дили, мәгали!1
Ҝулшән-күлшән ләтафәтин вар,
Рөвшән-рөвшән20 сәадәтин вар,
Вазеһ-вазеһ21 бәјанларында22
Ширин-ширин һекајәтин вар!
Олсун, олсун сәнинлә хошһал.
Јетсин, јетсин кәмалә әтфал, 23
Ҝөрсүн, көрсүн пәсәрләриндә2
Сабир-Сабир пәдәрләр25 игбал!2"
Аһу — чејран.
“ һиммәт — cә’ј, гејрәт.
Хакн-вәтән — вәтән торпағы.
һали—хәбәрдар, мә думатлы.
Hac — ннсанлар, чамаат.
“ Мәгал — данышыг, сөз.
Рөвшән —ишыглы, ајдын.
Вазеһ — ашкар, ачыг.
Бәјан —билдирмә, изаһ етмә.
Әтфад — ушаглар.
Пәсәр — оғул, оғлан.
Гәдәр — ата.
Игбал — бәхт.
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МӘКТӘБӘ ТӘРҒИБ

Мәним бағым, баһарым!
Фикри зијалы2 оғлум!
Мәктәб заманы кәлди,
Дур, еј вәфалы оғлум!
Еј көзүм, еј ҹаным!
Кет мәктәбә, ҹәваным!
Ҝүн чыхды, сүбһ ачылды,
Гаранлыглар гачылды,
Пәнҹәрәдән күн дүшдү,
Отаглара сачылды;
E] көзүм, еј ҹаным!
Ҝет мәктәбә, ҹәваным!
Оғул, оғул, амандыр,
Чох јухламаг јамандыр!..
Еј көзүм, еј чаным!
Кет мәктәбә, чәваным!
Иәсиһәт ал, нәсиһәт,
Гыл кәсби-елмә8 гејрәт!
Елмсизлик бәласы
Мүшкүл4 олур, һәгигәт.

Тәрғиб—нстәтмәк, рәғбәтләндирмәк.
Зијалы—ишыглы, ајдын.
Кәсби-елм—охумаг, елм өјрәныәк.
Мүшкүл—чәтин, әнкәл.
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Еј көзүм, еј чаным!
Ҝет мәктәбә, ҹәваным!
Мәктәбдә вар шәрафәт,
Дәфтәрдә вар ләтафәт;
Ҹзри олур гәләмдән
Ширин-ширин һекајәт.
Еј көзүм, eј ҹаным!
Кет мәктәбә, чәваным!..
Мүәллимин кәламын
Ал, сахла еһтирамын;
һәгдән едәр тәмәнна
Мәктәбинин дәвамын.
Еј көзүм, еј чаным!

Кет мәктәбә, чәваным!
Елм өјрән, имтәһан вер,
Өз фэзлини нишан вер;
Гәдрин бил елмү фәзлин,
Елмин јолунда чан вер.
Еј көзүм, еј ҹаным!
Кет мәктәбә, ҹәваным!
Ҹари олур —ахыр, төкүлүр.
Тәм нна — јалва^ыб исхәмлс.
Фәзд-билик, һүнәр.
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ЕЛМӘ ТӘРҒИБ

Елмин иззәти1 пајдар2 олур,
Ҹәһлин никбәти8 ҹаншикар4 олур,
hәp кәс елм охур, бәхтијар олур,
Милләт елм илә бәргәрар5 олур;
Охујун, әзизләр, охумаг зәманыдыр!
Охумаг hәp адәмин әдәби нишаныды
Елм илә сәрфәраз6 олмасаг биз,
Ҹүмләдән биниЈаз7 олмас^г биз, —
Биздә фәхрү, мүбаһат8 олурму?
Гејриләрлә мүсаваг9 олурму?
hәp бир таифә бир сәјаг илә,
Чатды иззәтә иттифаг илә,
Дүшдүк зилләтә10 биз нифаг11 илә,
Мәктәб ачмады иштијаг12 илә;
Охујун, әзизләр, охумаг зәманыдыр!
Охумаг hәp адәмин әдәби нишаныдыр!
Сидг илә әл-әлә чатмасаг биз,
Гәфләти бир тәрәф атмасаг биз,—
Биздә һәрҝиз сәадәт олурму?
Сибгәт етмәкдә гүдрәт олурму?..

Иззәт — шәрәф.
Па;дар — даими.
Никбәт — бәдбәхтлик.
Чаншикар — чан алан.
Бәргәрар — мөһкәм.
Сәрфәраз — башыуча.

Бичијаз — еһтијачсыз.
Мубаһат — ихтихар.
Мүсават— бәрабәрлик.
Зи ләт — мүснбәт.
Ни aг — ајрылма.
Иштијаг — һәвәс.
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УШАГ BӘ БУЗ
Дәрсә кедән бир ушаг
Чыхды буз үстә гочаг;
Сүрүшдү бирдән-бирә,
Дүшдү үз үстә јерә.
Дурду у шаг, нејләди?
Буза белә сөјләди:
„Сән нә јамансан, a буз!
Адам јыхансан, а буз!
Аз галыб өмрүн сәнин,
Јаз кәләр, артар гәмин!
Әријиб суја дөнәрсән,
Ахыб чаја кедәрсән!"
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ЈАЗ ҜҮНЛӘРИ

Ҝәл, кәл, a јаз күнләри!
Илин әзиз күнләри!
Дағда әрит гарлары,
Бағда әрит гарлары.
Чајлар дашыб сел олсун,
Тахыллар тел-тел олсун.
Ағаҹлар ачсын чичәк,
Јарпағы ләчәк-ләчәк!.
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ЧҮТЧҮ

Чыхды күнәш, долду ҹәһан1 нур илә,
Ҹүтчу сүрүр тарлада ҹүт шур8 илә.
Атлпр, өкүзләр котана күч верир,
Каһ јүрүјүр, каһ јыхылыр, каһ дурур.
Ҹүтчү батыб ган-тәрә, јер шумлајыр,
Шумладығы тарласыны тумлајыр.
Олса да артыг нә гәдәр зәһмәти —
Ишләмәјә вар o гәдәр гејрәти;
Чүнки билир раһәт әзијјәтдәдир,
Шад јашамаг СӘ’ЈДӘ, гејрәтдәдир;
Имди әкәрчи она зәһмәт олар,
Гышда әјали, өзү раһәт булар
Ҹәм едәҹәк тарласынын һасилин,
Бәсләјәҹәк аиләсин, һәм елин.
*
*
*

Чәһан —дүнја, аләм.
Шур— һәвәс, сә’J.
Будмаг — тапмаг.
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МӘКТӘБ УШАГЛАРЫНА ТӨҺФӘ

Доғар инсан ата очағында,
Бәсләнәр валидә1 гуҹағында.
Ата һәр күн кедәр ишә, чалышар.
Hә гәдәр зәһмәт олса да алышар;
Севәмәз кәнди2 истираһәтини,
Арар3 өвладынын сәадәтини.
Ишләјәр, чисми4 ган-тәрә бојанар,
һәр насыл олса да чәрәк газанар
Ана өвладә вәгф едәр6 өзүнү —
Јумамаз, јуммаса ушаг көзүнү;
Сүбһәдәк бинәва чәкәр зәһмәт
Кәнди өвладына верәр раһәт;
„Лајла-лајла" дејә чәкәр кешијин.
Мин мәһәббәтлә јелләјәр бешијин»

1

Валидә —ана,

2

Кәнди — өз.
Арамаг—ахтармаг.
Ҹисм — бәдән.
Насыл — кечә, нә чур.
Вәгф етмәк — вермәк, фәда етмәк..

3
4
8
6
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Ah, бизләр чочуг икән нә гәдәр
Вермншик валидејнә рәнҹү7 кәдәр!
Шимди биз онлары әвәз едәлим,
Онларын хаһишинҹә јол кедәлим.
Соралым һәр зәман ризаләрини,8
Алалым хејрили дуаләрини...
Бизә лазымса һәггә гул олалым,
Валидејнә мүти оғул олалым,
Атаја һөрмәт етмәјән чоҹуғун,
Анаја хидмәт етмәјән чоҹуғун
Hә олур кәнди нәфсинә хејри?!
Hә дә ондан вәфа ҝөрәр гејри!
Рәнч — әадјјәт, зәһмәт.
Рша —разылыг.
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МӘКТӘБ ШАҜИРДЛӘРИНӘ ТӨҺФӘ

Еј ушаглар, ушаглыг әјјами,1 2 —
Ҝәлән әјјамын ондалыр ками .
Ким ки, гејрәтлә зәһмәтә алышар,
Кәсби-ирфанә3 рузү шәб4 чалышар,
Зәһмәти мајеји-сәадәт5 олар,
Јашадыгҹа һәмишә раһәт олар.
Ҝим ки, тәнбәллијә мәһәббәт едәр,
Даим әјләнҹәләрлә үлфәт6 едәр,
Кечирәр вәгтини ҹәһаләт илә,
Бүтүн өмрү кечәр сәфаләт илә.
Иштә, өвлад, сиз бу һалы көрүн,
Бу ики вазеһ еһтималы көрүн;
Вәгтдән даим истифадә един,
Елм тәһсилини ирадә един;

1

Әјјам — күнләр.
Кам — истәк, мурад.
Кәсби-ирфан—билик газанмаг.
4
Рузү шәб — күндүз вә кечә.
5
Мајеји-сәадәт — хошбәхтлик мајәси.
6
Үлфәт — достлуг.
2
3
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Чалышын, бини!аз олун, чалышын!
Елм илә сәрфәраз олун, чалышын!
Ҝәләчәк күнләрин сәадәтини
Газанын фәзлү7 фәхрү иззәтини.
Сиздәдир милләтин үммид ҝөзү —
һал илә сөјләјир сизә бу сөзү.
Динләјин јанғылы сәдаләрини!..8
Ешидин атәшин нәваләрини!..9
Охујун, милләтин ниҹаты10 олун!
Ta әбәд11 баиси-һәјаты олун!
Фәзл — һунәр, билик.
Сәда — сәс.
Нәва — HӘFMӘ, аваз.
Ничат — хилас, гуртулуш.
Ta әбәд — һәмишәлик, даими.
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ТӘБИБ ИЛӘ XӘCTӘ

Бир тәбибә кедиб дә бир бимар
Деди: „Мәдәмдә ағры бир шеј вар;
Бир дэва вер, мана илач ејлә,
Өлүрәм, чареји-мәзаҹ2 ејлә“.
Дутду нәбзин тәбиб онун дәрһал- ,
Нә јемишсән?“—дејә единчә суал,
Деди: „Јанмыш чөрәк једим, догтур,
Једијим бир әлавә шеј јохдур".
Баха галды тәбиб онун сөзүнә,
Истәди бир дәва төкә көзүнә;
Хәстә: „Мә’дәмдир ағрыјан, a көзүм,
Јохса мәфһумунуз дејилми сөзүм?”
Деди доктор она ки: „Еј әһмәг,
Ејбли олмаса көзүн мүтләг,
Јанмыш әтмәк4 јемәз идин әсла,
Бу сәбәблә јарар төкүлсә дәва“.
Бимар — хәстә, нахош.
Мәзач — әһвал, тәбиәт.
Әһмәг — ахмаг.
Әтмәк — чөрәк.
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ГОҸА БАҒБАН

Бир тагым кәнҹ јол кэнарындан
Кечәрәк бир бағын чиварындан,
Ҝөрдүләр јүз јашында бир бағбан

Ишләјир бағда cә’j илә һәр ан3;
Титрәјә-титрәјә әли, бир дә
Алма чәрдәкләри әкәр јердә.
Ҝүләрәк етдиләр суал - „A гоча,
Јүз јашында нәдир бу һал, a гоча?"
Деди: „Јер шумлајыб ҹәфа чәкәрәм„
Торпаға алма чәрдәји әкәрәм“.
Дедиләр: „Бунда бир сәлаһын4 јох,
Сән бу күн вар исән, сабаһын јох-„
Имди әкдикләрин нә ЕӘГТ чыхар?
Бу чыхынҹа сәни зәманә јыхар!..

Тагым—бир нечә нәфәр, бир бөлүк.
Ҹивар — Јахын Јер, кәнар.
Ан — дәгигә, заман.
Сәлаһ — хејрин.
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Раһәт ол, чәкмә бош јерә зәһмәт,
Оламаз мејвәси сана гисмәт!“
Деди: „Әкмишләр, алмышыз, јемишиз,
Хејрлә јад едиб дуа демишиз;
Әкәриз биз даһа јејәнләр үчүн,
Әһли-хејрә6дуа дејәнләр үчүн . 5

5

Әһли-хејр — хејир иш көрән.
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МОЛЛА НӘСРӘДДИНИН ЈОРҒАНЫ

Keтмә јатмаг зәманы чатмыш иди,
Молла Нәсрәддин евдә јатмыш иди.
Накәһан1 кучәдән уҹалды сәда,
Вурһарај дүшдү, гопду бир говға2.
Молла, чијниндә јорғаны, дәрһал
Кучәјә чыхды мүзтәриб3 әһвал;
Ҝөрдү бир јанда бир ағыр дәстә,
Санки минмиш адамлар үст-үстә;
Истәди дәстәјә тәрәф кетсин,
Бу јығынҹаг нәдир, суал етсин;
Ишбу әснадә бир нәфәр тәррар4
Јорғаны гапды накәһ, етди фәрар5.
Молла бу гиссәдән6 пәришан-һал
Евинә дөнҹәк өврәт етди суал:
„Де көрүм, кучәдә нә вар, а киши?
Бу нә дә вадыр, анладынмы иши?“
Деди: „Јорған үчүн имиш бу тәлаш,
Алдылар јорғаны, кәсилди сәваш"7.

Накапан — көзләнилмәдән, гәфләтән.
Говға — һај-күј.
Мүзтзрлб — изгираблы
Тәррар-оғру, гулдур.
Фәрар — гачмаг, кизлинчә гачмаг.
Гиссә — һадисә, әһвалат.
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УШАГ BӘ ПУЛ

Кучәдән бир чоҹуг јүјүрдү евә,
Бир бумажник1 2 3 булуб деди бу невә:
„Ана, кәл, кәл ки, девләтә чатдыг,
Пуллу олдуг, сәадәтә чатдыг!"
Деди хатун ки: „Сөјлә, еј фәрзәнд, 8
Нолду ким, олдуг имди дөвләтмәнд?8
Ҝөрәјим, вер, нәдир, нәдир бу, оғул?
Деди: „Булдум буну ичи долу пул;
Јол кедән бир гоҹа киши накаһ
Дүшүрүб кечди, олмады акаһ;4
Көрмәдән кимсә мән гошуб 5 алдым,
Тез гачыб кәндими евә салдым 4.
Анасы оғлунун ҹинајәтини
Ҝөрәрәк заһир етди нифрәтини;

1

Бумажник — пул кисэси.
Фәрзәнд — о»ул, өвлаа.
Дөвләтмәнд — дөвләтли, варлы.
4
Акаһ — хәбәрдар.
6
Гошмаг — гачмаг, ]ү үрмәк
2
3
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Деди: „Оғлум, нә сәрд6 имиш ганын
Ҝи, буна разы олду виҹданын?
Тифли- мэ’сум7 икән күнаһ етдин,
Ҝәнди вичданыны тәбаһ8 етдин;
Ни|ә вердин фәнајә доғрулуғу,
Иртикаб9 ејләдин бу оғрулуғу?
һеч зәнн етмәм, өзкәнин мали
Бизи зәнкин гылыб, едә ааи.
Јох, јох, оглум, инан ки, хар10 оларыз
Әрзәли-әһли-рузҝар11 оларыз!
Хаин олсаг әкәә бу дүнјадә
Ирзү намусумуз ҝедәр бадә;
Ҝөзүмүз мүнтәһаји12-зилләтдән
Бахамаз кимсәјә хәчаләтдән;
Ҝәрчи13 пул чох фәрәһфәзадыр14, оғул„
Лејк15 намус пәк16 бәһадыр, оғул!“

Сәрд — сојуг.
Тифл — ушаг.
Тәбаһ — пуч, бәрбад.
Иртикаб — пис иш көрмә, күнаһчар.
Xap — көздән дүшмүш, етибарсыз
Әрзә (И-әһли-рузкар — зәманәдә јашајанларын адчағы!
Мүнтәһа — сон.
Кәрчи — әкәр.
Фәрәһфәза — фәрәһ, севинч артыран.
Лејк — анчаг, лакин.
Пәк — чох, лап.
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ҸАМУШЧУ BӘ СЕЛ

Бир киши сахлајырды бир ҹамуш,
Су гатырды сүдә, едирди фуруш.1
Јағды шиддәтлә бир јағыш накаһ,
Кишинин вәз’и-һали2 олду тәбаһ.
Тутду дүнјаны селләрин ҹуши,3
Дәр зәман4 * алды, кетди ҹамуши.
Киши ағлар көз илә гылды фәған;
Сөјләди оғлу: „Ағлама, бабаҹан
Чүнки су сүдләрә түфејл олду,
Гатдығын су јығылды, сејл олду.
Инди ҹамушуну апарды исә,
Башына мәһшәри гопарды исә,
Сәјләмә ким,6 7 фәләк гәзасыдыр ол,
Тугдуғун ишләрин ҹәзасыдыр ол.

1

Фүруш — сатыш.
Вәз’и-һал — ишин вәзијјә.и.
3 ЧуШ __ һәрәкәт, гајнама.
4
Дәр зәман — бу вахтда.
6
Түфејл олмаг — гарышмаг.
6
ким — ки.
7
Ол — o.
2
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МОЛЛА НӘСРӘДДИН BӘ ОҒРУ

Молланын бөркүнү чалыб оғру,
Јүјүрүб гачды бир баға доғру;
Бахмады оғрусу кедәр нәрәјә8,—
Өзү анчаг јүјүрдү мәгбәрәјә8.
Молланы көрдүләр дурур орада,
Дедиләр: „Дурмусан нечин бурада?!
Деди: .Бир оғру бөркүмү чалды,
Гачды, кетди, башым ачыг галды
Дедиләр: „Оғру гачды, кетди бага,
Бурада бош отурма, дур ајаға,
Баға доғру кет, ејләмә еһмал1,
Оғруну тап o јердә, бөркүнү ал“.
„HӘMӘ6 лазым, — деди ки, — бағ һарадыр,

Оғрунун агибәт јери бурадыр".

Чалмаг — көтүрмәк, алмаг.
Нәрә — һараја.
Мәгбәрә — гәбиристанлыг.
Еһмал ејләмә — бош тутмаг.
Агибәт — сон, ахыр
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АРТЫГ АЛЫБ ӘСКИК САТАН ТАЧИР

Бир нәфәр таҹир өз дүканында
Оғлуну сахлајырды јанында;
Еләјирди гәрибә дадү стад1—
Сатдығында—кәм2, алдығында—
Мәкрү тәзвир4 иди онун һәр иши,
Дүз дејилди бүтүн алыш-вериши.
Атанын шүғлүнә5 олуб ади6—
Ҝәрдүјүн өјрәнирди өвлади.
Бир күн өз дәрдинин илаҹы үчүн,
Ҝетди таҹир бир еһтијаҹы үчүн.
Оғлу көрдү ки, вәгти-фүрсәтдир7: „
Дәхли сојсам, — деди, — гәнимәтдир
Әли дәхл ичрә, ҝөзләри никәран,
Атасы бир тәрәфдән олду әјан;

Дадү стад — алвер.
Кәм — аз, әскик.
Зијад — чох, артыг.
Тәзвир — алдатмаг.
Шүғл—иш, мәшғәлә.
Ади —адәт етмиш.
Вәгги-фүрсәт — фүрсәт вахты.
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Даралыб бүсбүтүн ҹәһан ҝөзүнә,
Вурду бир силлә оғлунун үзүнә.
Ҝөрдү бир пир8, хејли тәҹрүбәкар9,
Деди: „ETMӘ әбәс буна азар.
Әкдијин данәнин будур сәмәри,
Сәндән әхз еләјиб һәмин һүнәри...
Чәкдијин нәгшдир, бу нәгши хәта,
Вермә иснадын оғлуна, әбәда!
Тәрбијәт мүстәһәггидир10 өвлад,
Пәдәриндән нә' көрсә ејләр јад;
Хаһ11 әмри-гәбиһ,12 хаһ ҹәмиг.,18
Едәр өвлад ҹүмләсин тәһсил.
Салеһ14 ол, салеһ олсун өвладын!
Талеһ15 ол, талеһ олсун өвладын!
Пир — гоча, јашлы.
Тәчрүбәкар — тәчрүбәли.
Мүстәһәгг — мөһтач.
Хаһ — истәр.
Әмри гәбиҺ — пис иш
Ҹәмил — јахшы, көзәл.
Салеһ — садиг, доғручу.
Талеһ — јарамаз.
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ЈАЛАНЧЫ ЧОБАН

Бир чобан бир күн етди дағда һарлј:
»Ҹанавар вар, — деди, — кәлин, еј вај!“
Әһли-гәрјә1 јүјүрдү дағ тәрәфә,
Ҝетмәсин та гојун, гузу тәләфә
Бунлары мүзтәриб2 көрүнчә чобан
Ҝүлмәјә башлајыб деди: „Јаран3,
Сиз буну санмајын һәгигәтдир,
Дамағым кәлди, бир зәрафәтдир!41
Бинәваләр гајытды; лејк4 чобан
Јенә бир күн дағ үзрә гылды фәған:
„Ҹанавар вар!“ — дејә бағырды јенә,
Гәрјә әһлин көмәк чағырды јенә.
Кәндчиләр етдиләр дүбарә5 һүҹум,
Јенә олду, јаланлығы мәлум.
Доғрудан бир заман бәәзми-шикар,
Гојуна кәлди бир нечә ҹанавар.
1
2
3
4
5
6

Әһли-гәрјә — кәнд әһли.
Мүзтәриб — изтираблы, гәмли.
Јаран — достлар, ашналар.
Лејк — анчаг, лакин
Дүбарә —икинчи дәфә.
Бәәзми-шикар — овламаг мәгсәдилә
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һәрчи дад ејләди чобан јаһу!
Ешидәнләр деди: Јаландыр бу!
Бу сәбәбдән һәрајә кетмәдиләр,
Она һеч е’тина да етмәдиләр.
Чанаварлар једи бүтүн гојуну,
Иштә, оғлум, јаланчылыг ојуну!
Бах, јаланчы танылды чүнки чобан,
Доғру деркән сөзү көрүндү јалан.
һәркиз, оғлум, јалан демә ки, худа
Дуст тутмаз јаланчыны әбәда!
һәм дә хәлг ичрә һөрмәтин олмаз,
Иззәтин, гәдрү гијмәтин олмаз.
„Еви јанды јаланчынын, — дерләр, —
Она бир кимсә етмәди бавәр
7
8

Дуст — дост.
Бавәр — инам, e тимад.
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АҒАҸЛАРЫН БӘҺСИ

Алма, палыд, там ағаҹы һал илә .
Ејләдиләр бәһс бу минвал илә:
Башлады тэ’рифэ палыд гамәтин,
Өјдү өзүн, зорбалығын, һаләтин:
„Јетмәз олур, — сөјләди, — дағлар мәнә,
Лајиг олур фәхр едә бағлар мәнә;
Аз гала башым јетишир көјләрә,
Шах-будағым көлкә салыб һәр јерә;
Әссә күләк, гопса да туфан јенә
Әjмәjә әсла күҹү чатмаз мәнә;
Ҹанлыҹадыр, зорбаҹадыр балдырым,
Сындыра билмәз мәни һеч илдырым!
Алма ағаҹы она верди ҹәваб:
„Ејләмә тәриф өзүнү, еј ҹәнаб!
Зорбады һәрчәнд ки, гәддин сәнин,
Јох мәнә тај олмаға һәддин сәнин.
Сәндә битәр бир нечә веҹсиз гоза,
Анҹаг о да гисмәт олур донгуза.
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Мәндә, вәли, јахшы, көзәл алма вар,
Рәнкини һәр ким көрә һејран галар!
Дадлы, ләтафәтли, мәлаһәтлидир,
Саплағы инҹә, өзү ләззәтлидир!"
Шам ағаҹы билди бу кејфијјәти,
Сөјләди: „Бәсдир, бурахын сөһбәти!
Бош данышыгдан нә чыхар, ај балам?
Гыш күнү сиз чылпаг олурсуз тамам;
Лејк мәним гышда дәхи јаз киби,
Јашыл олур палтарым атлаз киби;
Лазымам ев тикдирән инсанлара,
һәм дирәјәм, һәм гапы ејванлара;
Гыш собада халг мәни. јандырар,
Мәнфәәтим халга мәним чох дәјәр!“"
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ГАРҒА BӘ ТҮЛКҮ

Пендир ағзында бир гара гарға
Учараг гонду бир уҹа будаға.
Түлкү көрҹәк јаваш-јаваш кәлди,
Ендириб баш, әдәблә чөмбәлди.
Бир зәман һәсрәт илә гарға сары
Алтдан-алтдан марытды баш jyxaры;
Деди: „Әһсән сәнә, a гарға аға!
Hә нәзакәтлә гонмусан будаға!
Бәзәдин сән бу ҝүн бизим чәмәпи,
Шад гылдын бу ҝәлмәјинлә мәни.
Hә көзәлсән, нә хошлигасән1 сән,
Јери вар сөјләсәм—һүмасән2сән!
Түкләриндир ипәк кими парлаг,
Бәднәзәрдән3 вүҹудун олсун ираг!4
Бу јәгиндир ки, вар севимли сәсин,
Оху, версии мәнә сәфа нәфәсин!"

1
2
3
4

Хошлига — көјчәк.
һума — әфсанәви гуш адыдыр.
Бәднәзәр — пис көзлү.
Иpar — узаг.
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Бојлә сөздән фәрәһләниб гарға,
Ағзыны ачды та ки, етсин—ға,
„Ға„ едәркән һәнуз бирҹә кәрә
Пендири димдијиндән енди јерә.
Түлкү фөврән6 һавада гапды, једи,
Гарғаја TӘ’HӘ ИЛӘ бојлә деди:
„Олмасајды ҹәһанда сарсаглар,
Аҹ галарды јәгин ки, јалтаглар."
5 Фөврән

— o саат, дәрһал.
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ГАРЫНЧА

Ҝөрдүләр бир гарынҹа бир мәләхи
Дашыјыр гаршысында сүр'әт илә;
Дедиләр: „Мурә2 бах ки, бунҹа јүкү
Галдырыр бир зәиф гүввәт илә“.
Деди: „Сус, гүввәти - бәдәнлә дејил,
Чәкирәм гүввәти-һәмијјәт3 илә.
Еј оғул, мурдән көтүр ибрәт,
Ҝет ағыр ишдә ишлә гејрәт илә.
Уфаҹыг ишләри һүнәр санма,
Бојлә ишләр кечәр сүһуләт4 * илә.
һүнәр олдур ки, бир бөјүк әмәли
Едәсән һәлл мин сүубәт6 илә.
Кишиләр һиммәти дағы гопарыр,
Киши ол, дағ гопар һәмијјәт илә!

1

Мәләх — чәјирткә.
Мур — raj ышга.
һәмијәт—бирлик.
4 Суһуләт — асанлыг.
5
Сүубәт — чәтиндик.
2
3
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Хассә, ичраји-әмри-милләтдә
Пишкам ол кәмали - чүр'әт илә!
Вәтән уғрунда, милләт ешгиндә
Бәзли-ҹан’ ет хүлуси-нијјәт8 илә!
Иш апар, баш кедәрсә гој кетсин...
Ад галыр, бәс дејилми, милләт илә?!

Пишкам — габагда кедән.
Бәзли-чан — чаныны фәда етмәк.
Хүлуси-нијјәт —тәмиз нијјәт.
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ӨРҮМЧӘК BӘ ИПӘК ГУРДУ

Бир өрүмчәк өзүн өјүб дурду,
Деди фәхр илә: „Еј ииәк гурду,
Hә кәсаләтлә иш көрүрсән сән?
Нијә бунҹа ағыр һөрүрсән сән?
Ҝәл мәним сэн'этимцэ сүр’әтими
Көрүб играр гыл мәһарәтими...
Ишә кирҹәк тамамыны һөрүрәм,
Аз заманда неҹә чох иш ҝөрүрәм “
Бахды, күлдү она ипэк гурду,
Сәрзәниш1 2 етди, тэ’нэлэр вурду,
Деди: „Бәрфәрз3 олса һәр јердә
Тохујурсан бөјүк, кичик пәрдә;
Де көрәк, онларын нәдир сәмәри?
Бәлкә дә һәр кәсә чатыр зәрәри!..
Лејк мәндә јох исә дә сүр’әт,
Јапдығым ишдә вар ағыр гијмәт.
Аләмә фаидә верир карым,
һәр кәс истәр ола хәридарым!

1

Кәсаләт — тәнбәллик.

2

Сәрзәниш -- TӘ’HӘ, гахынч.
Бәрфәрз — тутаг ки
Кар — иш.
5
Хәридар — алычы.
3
4
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