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Ана жилямукъну юсюнден баллада
Ол кюн бар эди аллай шургу, шошлукъ,
Таула бушууда сын къатып тургъанча,
Эталмагъанлай да бири да болушлукъ,
Суху суула, желле тылпыу тыйгъанча.

Тау этегинде, бир жербаш юйде,
Жан къазауатда солуй эди адам,
Жаш мангылайы аллай сууукъ терде,
Юсюнден кери бола къарыу, чыдам.

Суууй баргъаны саны иймей турса да
Жанын. Умут жокъ андан, жокъ ахыр да,
Ол кёз ачалмаз элия урса да, 
Эте турады анасын факъыра!

Юсюне къаплана жарлы анасы
Жиляйды: – О балам, о анга ёллюк,
Ананг а кёз жумсун, сен кёз ач ансы!
О кёз жарыгъым, ёлгеними кёрлюк!

О, балам, балам, къалай ачытырса!
Эшитемисе айтхан сёзюмю!
Мени ызынгдан къалай жилятырса,
О, сен жумарыкъ эки кёзюмю!

Жаш а тынгылайды, ёчюле, тына,
Суууй баргъан саны жанын бералмай.
Ана жюреги уа бурула, жана,
Анга дунияда мадар табалмай.

Къуяды жилямукъ, къуяды, къуя.
Ол кеси кесини борбайын къыя,
Онгсуздан онгсуз бола, тылпыуун тыя,
Тёгерегине да тийрени жыя.

Ана жилямугъу агъып кёзюне,
Жашы кёз ачды, кирпик кётюрюп,
Эсин жыйып келди кеси кесине,
Юйге, эшикге жарыкъ келтирип.

Жанынмы берди ана, къууаннгандан,
Ол жангыз жашыны саулугъун кёрюп?
Огъесе энтта жашына къоркъгъандан,
Жилямукъ бла анга жанын берип,
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Кеси тылпыуун ол тыйыпмы къойду?
Артына ауду, турмазча ёрге.
Ана кеси кесин татлымы жойду,
Къоркъдуму бала ачыуун кёрюрге,

Ол кёз ачса, жашы кёз жумарыкъча,
Ана кёз жумду, кёз жумду ёмюрге.
Жутулду алай тузлу жилямукъча,
Ийнана жашы кёмерине жерге.

1965 ж.

 Кюн ахшы болсун, адамла!

Битеу дунияда инсанла,
Бу дуниягъа кёз ачханла,
Сизге атсынла акъ тангла,
Кюн ахшы болсун, адамла!

Жашаугъа багъа бергенле,
Ачый, къууана билгенле,
О, сизге насып, адамла!
Дуния тынчлыкъ а – дуниягъа!

Балаларыгъыз ачытып,
Сиз жилямагъыз, адамла!
Журтундан айырылыуну,
Сиз сынамагъыз адамла!

Сюйген сюгенин тас этип,
Ичден кюймегиз жашлыкъда.
Адамны кюсеу, жангызлыкъ
Сиз сынамагъыз къартлыкъда!

Зордагъылагъа – эркинлик,
Жангылгъанлагъа – кечгинлик!
Къарыусузлагъа уа – къарыу!
Мутхуз кёзлеге – кёз жарыу!

Хар бир акъылгъа – тамамлыкъ!
Хар бир инсаннга – адамлыкъ!
Къургъакъ жерлеге – шош жауун!
Анагъа – баланы сауун!



Эсиргенлеге – жайыгъыу!
Эссизге – акъылдан байыгъыу!
Къарыны ачлагъа – тоюмлукъ!
Осал ишлеге – жоюмлукъ!

Юйсюз, кюнсюзлеге – юй, кюнле!
Сабийсизлеге – сабийле!
Къылыкъсызлагъа – сабырлыкъ!
Дуниягъа – тынчлыкъ, мамырлыкъ!

Манга да – жерими кёгю,
Мамыр танглары, ингири,
Халкъымы эжиу тартыуу,
Ана тилими татыуу.

Таза хауасы жерими
Минги таууму къатында,
Жашар кюнлени да мында,
Къабыр юлюш да журтумда.

Хар эрттен мамыр кюн тие,
Сабанла жангы чач ие,
Сюйген сюйгенни ачытмай,
Чабыуулчу жан къоратмай,

Кырдыкла жангыдан чыгъа,
Гюлле да жангыдан чагъа,
Къар да таулада агъара,
Жырчы да турсун жыр тагъа!

О, тынчлыкъ, тынчлыкъ дуниягъа,
Дунияда жашагъанлагъа!
Сизге атсынла акъ тангла,
Кюн ахшы болсун, адамла!

1967 ж.

Таулу адетле
I
Таулу, таулу адетле.
Ташдан, таудан да – къаты,
Таудан, жырдан да – бийик
Намысы мында къартны.
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Къарт сёлеше, тынгыла,
Сюелип, дып демейин.
Кимди намыс алалгъан,
Къартха намыс бермейин!

Кимди къартны къатында
Сабийге этген хыны,
Кюлген, уллу сёлешген
Бетин этмейин аны!

Сабийи ёлген къатын,
Ачыу басханда башын,
Къартлагъа намыс этип,
Чыгъармады кёз жашын.

Кеси жангыз къалгъанды,
Къуру бешикни теше,
Къызгъан ёшюнюн къысып, 
Жилягъанды ол кече.

Ахшы таулу адетле,
Ким этер сизни жарты!
Бирлеригиз – жумушакъ,
Бирлеригиз – бек къаты!

II
Бир жол мен атам бла
Олтуруп бир къангагъа,
Мен къууана тургъанда
Атам этген чамлагъа.

Бир киши кирип келди,
Ётдюрдюк аны тёрге,
Барыбыз ёрге туруп,
Ол а, къарап сейирге:

– Билмеймисе, – деди, – сен,
Атанга намыс бере,
Атасы бла олтургъан
Ол къачан болду тёре?

Безирепми айтды ол,
Айтдымы кёлю бла?
Ол сёз тюз окъча тийди
Жюрекге ууу бла.
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Ол айтхан керти болса,
Ашланып жюрек жарам,
Тау суула, ана сютю
Болур эдиле харам.

Тауда ахшы адамла
Бермез эдиле къолларын.
Черекле тыяр эдиле
Манга берлик сууларын.

Болмаз эдим ол кюнде
Озаргъа да ныгъышны,
Таза, татлы тау тилде
Къаргъышха да тийишли.

О, таулу тиширыула,
Адепли, бек тёзюмлю!
Сизге айып келтирсем,
Этерем тас кесими.

Кёз гинжича сакъларбыз
Адетлени ахшысын.
Осалларындан а, о!
Жашау бизни сакъласын!

III
Тауда таулу адетле – 
Ташдан, таудан да къаты.
Намысды бек тамата,
Аны билмеген – кырты.

Къыйын бушуу кёрсенг да,
Тур жерингде басып.
Сындырма намысынгы,
Намысды мында насып.

Мында тауладан бийик
Хурмети таматаны,
Жангылса да, онгунг жокъ
Сёзюн жутмайын аны.

Намыс, таза хауача,
Багъалыды хар затдан.
Намыссызлыкъ этгеннге
Къутулуу жокъ азапдан!



Къартха да эт сен хурмет!
Жашха да эт сен хурмет!
Хурмет-намыс жокъ жерде,
Жашау да неге керек?!

1967 ж.

Мени халкъым

Бузда да от тиргизген
Бу мадарымлы халкъым.
Белин бюкдю, тюйюлдю,
Биле жашауну хакъын.

Юсюн таш басхан шаудан,
Жерде таш ашагъанлай,
Тургъанда сен таш ашай,
Тилсизге ушагъанлай.

Тау жухладан атыла
Халкъымы жигитлери,
Анала жилягъанда,
Таркъая акъ сютлери.

Анда да адамлыкъны
Атмай къалалгъан халкъым,
Кёлледе, батмакълада
Батмай къалалгъан халкъым.

Аманны да ариулай,
Ахшы эталгъан халкъым,
Таш жауунла тюбюнден
Саулай ёталгъан халкъым!

Ташлада терек бахча
Чакъдыра билген халкъым,
Жюрек жараларын да
Букъдура билген халкъым.

Такъыйкъаны тас этмей
Ётдюре билген халкъым,
Бушууну, къууанчны да
Кётюре билген халкъым.
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Тили тутулгъанында да
Жангыдан тил ачалгъан,
Жардан салыннганда да
Жардан кетмей къалгъан.

Ташны да жумушатхан
Хунерли, жигер халкъым,
Санга жумуш эталсам,
Ёчюлмей турур отум.

Андан сора не керек?!
Не хычыуунду атынг!
Жаным – сени биргенге,
Огъурлу, халал халкъым!

1970 ж.

Насып тангла
Насып тангларым,
Чууакъ тангларым
Журтумда атхан танглалла,
Дуния жолладан
Мен бек сюйген жолла
Журтума элтген жоллалла.

Сен – Ата журтум,
Сен – элим, манга –
Дуния мюлкюнден сиз багъа:
Мен кесим туугъан юй,
Тау этегинде юй,
Анам от жагъыучу от жагъа!

Келеме сизге,
Ана къучакъча,
Манга къучакъ жайгъан жерле!
Жашлыкъча тамаша, 
Жашлыкъдан багъалы.
О, жашлыгъым къалгъан жерле!

Ма жаным, жырым,
Къарыуум сизге,
Манга жан берген тау элле,
Сизни жаныгъызгъа 



Мени жаным кирген,
Жаным жашарыкъ тау жерле!

Олду насыплы,
Насыплыды ол
Сакълары болгъан жеринде!
Мен да насыплыма,
Насыплыма мен да,
Анам сакълайды да элимде!

Мен насыплыма, – 
Ма эллилерим!
Жырлайла ана тилимде,
Жаратып юйюмю,
Жылытып турады
Ана жылыуу юйюмде.

Сен – Ата журтум,
Сен – элим, манга –
Дуния мюлкюнден сиз багъа:
Мен кесим туугъан юй,
Тау этегинде юй,
Анам от жакъгъан от жагъа!

1970 ж.

Малкъар халкъны жырчысы
Жанатайланы Исмайылгъа

Жырла, Исмайыл, сен жырла!
Сени тау жырда хакъынг бар.
Эжиуюнгю да этерге
Туугъан жерингде халкъынг бар.

Сени жырынгы асыуу
Сингед жюрекге хычыуун,
Сени ауазынг ачханча,
Ана тилни да татыуун.

Ахшы жырлагъа ачалла
Ташла, гюлле да кёзлерин.
Жыр жырланнганда тыялла
Акъылманла да сёзлерин.
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Жырла, Исмайыл, жырынгы!
Суула да эжиу этерле.
Жырчысы жырлаялгъанны
Сабанлары да ёселле.

Акъылманла да тапмалла
Жыргъа, фахмугъа багъала.
Жырла, Исмайыл, сен жырла!
Дунияда къаллыкъ жырлалла!

Жырла, жыргъа къарс къагъалла
Суху сууланы ташлары.
Ачыу, бушуу да кетелле,
Аязалла тау башлары.

Жырынгдан жылыннган юйню
Кел, эшиклерин ачайым.
Таулада чакъгъан гюллени
Аякъларынга чачайы!

Жырла, Исмайыл, сен жырла!
Сени тау жырда хакъын бар!
Эжиуюнгю да этерге
Санга сый берген халкъынг бар! 

1978 ж.

Профессорну юйюнде
Аппайланы Аскерге

Мында къыз, къатын да жокъ.
Мында кёзбау, той да жокъ.
Къонакъланы сыйларгъа
Асыралгъан къой да жокъ.

Бу юйде чыракъ окъун
Жанмайды артыкъ жарыкъ.
Лакъырдагъа устады
Юй иеси, сау къаллыкъ!

Къабыргъала таш тюйюл,
Китапладан къаланып.
Къошулгъанча ушакъгъа
Хар бир китап, сёз алып.
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Жашайла акъылманла,
Болгъанча бу юйлери,
Гомерден башлап мында
Бизни Кязимге дери.

Мында болгъан закийле
Ким кёргенди ёмюрде,
Жыйылып бу юйдеча,
Бу таулуну юйюнде!

Эки профессор да
Жюрек тилеген кибик,
Келедиле бу юйге,
Меккагъа келген кибик.

Бири малкъар тауладан,
Бири къумукъ тюзледен
Келип олтурадыла – 
Келгенча, нарт сёзледен.

Барады татлы ушакъ,
Лахорлары тенглени.
Тойлагъа да алышмам
Мында кетген кюнлени.

Мында сакълайла мени,
Жомакъдача, тауушлукъ,
Адам эрини жетмеген
Акъ чёмюч, алтын къашыкъ.

Юйню ёхтем иеси,
Къолдан саркъдырмай майны,
Чумну сыгъып къуйгъанлай,
Къуяды къайнар чайны.

Къуяды чёмючлеге
Къызгъылдым къалын чайны,
Моргъулдум къара чайны,
Татыулу сейир чайны.

Алтын накъыш чёмючню
Ол тапкадан сайлатып,
Узатады манга чай,
Хафизни да къаратып.
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Къарай болурла мында
Бизге ненча минг къарам,
Тап Кязим окъун манга
Сукълана болур, баям.

Халкъда сыйы жюрюген,
Юч айтылгъан киши да,
Сёзюме татыу сала,
Сыйлайла ючюсю да.

«Ич чай. Жумакъыл къызы,
Шапанг тюйюл алаша, – 
Дейди юйню иеси,
Чам ауузуна жараша, – 

Къарачы сен былагъа!
Чомартлары заманны,
Атыма къызгъанч атап,
Талайдыла къангамы».

Барады мында даулаш,
Кюлкю да, чай ичиу да,
Сёз бла юй иесин
Хорламаз бир киши да.

Ол – керти сёз устасы,
Татлы ана тилими,
Ол сёлешсе, тур къымсыз,
Къыс да эки эрининги.

О, даулаш, Аппай улу,
Базына тау тилинге,
Игиликле келсинле
Биз келиучю юйюнге.

Турсун Таукен улу да
Санга бичакъ жетдирмей,
Турсун Махит улу да,
Санга кесин сёкдюрмей.

Мен да сен махтар кибик, 
Жыр тизгинле тизейим.
Жюзжыллыгъынга келип,
Къолунгдан чай ичейим!

1979 ж.
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Шукур, энтта тюбедик…
1
Сени тансыкъ кёзлеринг,
Сейир насыпда жиляй,
Эринлеринг айтдыла,
Шош, акъырын шыбырдай:

«Шукур, энтта тюбедик,
Жомакъда айтхан кибик!
Минг жылланы термилип,
Бир бирни тапхан кибик.

Минг сууланы биз ётдюк,
Минг палахдан къутулуп,
Дуния толкъунларында
Къалмагъанлай жутулуп.

Къалай болду да былай!
Мени къыйын кюнюмде,
Узакъ, жууукъ ауазла
Къулагъыма келгенде,

Жангыз сени ауазынг
Чакъырмады, келмеди.
Мен кимни кюсегенни 
Дунияда жан билмеди.

Ол кюн санга термиле,
Сынадым мен жангызлыкъ.
Анам, жууукъ, тенг, кёк, жер
Этгенча манг азлыкъ.

Кёзюм къарангы этип,
Дуния бола къарангы,
Жан дарман излегенча,
Изледим къолларынгы.

Ол кюн, ким билсин, манга
Кимни жаны ауруду?
Сени кёрюрча насып,
Жашау энтта жаудурду».

О жаным, жаным, жаным,
Сюйсенг да жюрек бла,



Эшиталмадынгмы мени
Ол кюнде тилек бла?

Ол къыйын такъыйкъада,
Сен къалай билалмадынг,
Жюрегим жюрегингде
Къымсыз жиляй бургъанын?

Сен ачысанг, ол ачып,
Жарысанг жарыгъанын.
Тылпыуча, кёз жарыкъча
Керек болуп тургъанын.

Жаным сени жанынга
Жан сакълаучу мёлеклей,
Тургъанын кече, кюн да
Хауа кибик кереклей.

Ол кюн мен тюйюлмедим
Сени ажалдан къутхаргъан,
Жанымы къолгъа алып,
Жанынгы сакълап тургъан!

2
Ким биледи, жан жулдузум 
Сени ючюнмю батмайды?
Жаным сени жанынгы
Ненча ёмюр сакълады!

Ненча жюз, ненча минг жыл
Келдинг мени кёрюрге,
Жанынг ташха, агъачха 
Кёче ненча ёмюрде.

Бизге алай къыйналып
Тюшдю эсе жюрюрге,
Энди ма бу дунияда
Тюбедик эсек бирге,

Жашау бизни нек атды
Бир бирибизден кенгнге,
Жюрекни эки жарып,
Атханча эки ёртеннге?

Чыкъдыкъ, кюйюп кетмейин,
Ёртенлени ичинден,
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Къалдыкъмы биз жашаргъа
Сюймекликни кючюнден!

Жашлыгъыбыз къайта
Хар бир тюбеуюбюзге,
Тамаша такъыйкъала
Тауусулмайын бизге.

Чырмауланы да жыгъа,
Узакъ жолну къысхарта,
Келедиле дуниягъа
Сюймеклик барын айта.

Жашау берген саугъала – 
Кёп ахшыдыла ала,
Бир бирсиз сау ёмюрледен
Биз бирге такъыйкъала.

Жашлыкъ, насып да бизге
Аланы келиулери,
Тауусулуп къалгъынчы
Аланы ёмюрлери.

Сакълай, сыйлай билейик
Аланы жер ташында,
Тауусулмаз не зат бар
Бу дунияны башында!

3
Тауусулсала жолла,
Бизни бир бирге элтген,
Тамаша такъыйкъала,
Бизни насыплы этген.

Ол кюнде ауазымы
Эшиталмасанг, сен къыйнал,
Ары деричиннге уа
Биргемесе, сен ийнан!

Ийнан, сау ёмюрлени
Мен биргенге болгъаннга.
Мен дуниядан кетсем да,
Жаным сенде къалгъаннга.
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4
Мен ахыр жолгъа чыкъсам,
Саулукъдача жашыра,
Келмезмисе ол кюнде
Мени ары ашыра?

Сюйгенле, сюймегенле
Жиляу этгенде манга,
Сен кенгдеми къалырса,
Тыш адамгъа санала?

Жилямукъ къатыш сёзле
Жазармыса дефтерге,
Дунияда амал тапмай,
Ауазымы эшитирге?

«Болалмадыкъ эсек да
Биз бир таулагъа ие,
Кетди, – депми жилярса, – 
Мени жанындан сюе».

Угъай, кёзюнг кёрмесе,
Ийнанма мен кетгеннге.
Мени саппа-сау сун да,
Уруш жиляу этгеннге!

Биз тюбеучю жерлеге
Кел, келгенча биринчи.
Сакъла, келме ызымдан
Ма мен андан келгинчи!

1979 ж.

Сёзюме тилек
Къарын буруудан къутулуп,
Баласын кёрген аналай,
Сёзюм дуниягъа туугъанда,
Къууандырса эди алай.

Отдан, жилямукъдан туууп,
Чыкъсанг бургъан жюрекден,
Сёзюм, чыкъ, ахшы сёз болуп,
Намысны, сыйны жюрютген!



Туугъанма деме къатындан,
Эрле да къатындан тууалла!
Туусанг, ёт дуния отундан,
Жерде, кёкде да сынала.

Эт жумуш жерге, кёкге да
Сатылмай мюлкге, алтыннга.
Дунияда айып келмезча
Бу сени тапхан къатыннга!

Андан къыйынлы болурму,
Баланы табып къапхандан.
Улан, къыз тапхан – кёп да тынч,
Бил, ахшы сёзню тапхандан.

Ахшы сёз – андан багъалы,
Ачытмаз, этмез жарлы.
Жаралагъа да багъалыр,
Огъурсузлукъну жыгъалыр.

Туусанг, туу, сёзюм, эр болуп!
Бек ахшылагъа тенг болуп!
Алай болмаса, жюрегим
Турсун ма санга кёр болуп!

Сёзюм, туу, туусанг, эр болуп,
Къатындан тууалла эрле да,
Къоруула ахшылыкъланы
Тюзлюк садакъны жерле да!

Ётюп жаханим отдан да,
Эт къуллукъ ахшы адетге.
Адамла кийирир кибик
Сени бу дуния жаннетге.

Кюннге, дуниягъа чыкъсанг да
Бурула, ачый, ахтына.
Тилейме, айып келтирме
Бу сени тапхан къатыннга!

1980 ж. 
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* * *
Умутум бла къысылгъанма гюл татыу бурмасына, 
Сюйгенден азып барама мен, аны туурасында.

Суратчы аны суратларын ишлей туруп, анга
Мен къалам болсам сюйдюм, тие турурча жаннга.

Танг булут кибикди ингилик жаягъында,
Акъ къанкъаз, сен къоркъма, чёп сынмаз аягъынгда.

Жесирингме энди мен мындан ары, ёмюрледе.
Ай кибик кеппе-кесимме энди мен ёргеледе.

Мен Вагифме, жокъ амал, мадар да жокъ, ёлеме мен…
Ай жаягъынгда батыу ючюн азап чегеме мен.

* * * 
Болгъанбыз биз энди къажау бир бирге,
Ушакъ этерге биз бир сёз да табалмай.
Ичдеди хар зат да бизге сейирге
Ачыу да, жарсыу да къаналмай, таялмай.

Биз энди тюбеп не этебиз, ийнан,
Сенден жюрегим сууугъанды, талгъанды.
Отха да баргъанек сыйгъа сыйына.
Алай этегинг да жаналмай къалгъанды.



Болгъанек бирге биз жаланда бир чакъ,
Бералмадыкъ биз ийнаныу, аз жылыуда. 
Алгъынча тюйюлсе сен тынч, уялчакъ.
Кечилмей къалды кёлкъалды, базыныу да. 

Кёрдюк, бир бирден кёлюбюз да чыкъды,
Бушуу да тапдыкъ жюрекден экибиз да.
Этдик искилтин жаннетден чыпчыкъны,
Эслеймисе, бюгюн анычабыз биз да. 

Ачыуду Вагиф сынагъан сюймеклик,
Хар не да озгъанды, сёз къачан да бошду,
Терс ким да болсун, хорлагъан а – менлик;
Узакъ туралсакъ, бил, бары да къошду.

АЛА КЁЗЛЕ

Тохтатыгъыз сиз къанатла тауушну,
Жолоучу турнала, сизге барды сёзюм.
Къайдансыз, аулайсыз кёкле ауушну,
Хапарлагъыз, жюрек тынгылайды ёзю.

Къалгъанды Багдад да сизге сейирге,
Къууана сиз кёкде тизилип баргъаннга,
Турна тюгю тюшмесин энди жерге,
Къанатла къагъа энтта тюбегиз тангнга.

Айыргъандыла мен сюйгенден жауларым,
Ёлю гебенекча, ала кёзледе уа жандым,
Аланы излей, мен башлагъанма арый,
Кёрген а болурмусуз сиз ол жанны?

Кечеле кечсинле, аланыча, тейри, 
Сюйдюм кёзлени ёмюрден ахыргъа!
Лячин да озсун жаныгъыз бла кери,
Сакъласын сизни не палахдан да алгъа.

Жырыгъыз да татлы, эсгертеди жайны,
Андан ёргедеди жаным, турнала,
Билсегиз эди сиз нек бийикди жаным,
Сизни бла бирге учаргъа къурала.



САБЫРЛЫРАКЪ БОЛСУН КЪАНАТ ДА 
БИР ЧАКЪГЪА

Сабырлыракъ болсун къанат да бир чакъгъа:
Мени сизге жюрек сёзюм бар, турнала.
Саф-саф сатыр къайдан чыкъды кёк къучакъгъа?
Башлачыгъыз хапар андан сиз, турнала.

Нечик сыйлы, асыл Багдад да багъалай,
Ызыгъыздан халкъы кёкге аралгъанлай,
Женгил къанатланы бирден, тап алгъанлай,
Тюшюрмегиз бу жол бир тюк да, турнала.

Сюйгенимден кенгде къалгъанча зинданда:
Кюйдюм, тюз гёбелекча, ариулукъ отда,
Излей моркёз мёлек къызла арасында…
Кёргенмисиз ол кёзлени сиз, турнала?

Мен мас болдум, болдум тентек мор кёзледен…
Учуп бара, жыртхыч жыйы сезе кенгден,
Эслемейин лячин да, барыгъыз бирден
Азат, эркин, женгилкъанатсыз, турнала!..

Хар жырыгъыз алай игиди, аламат,
Эсни жангыртханлай, жюрек – сау-саламат!
Вагиф жанын сизге этеди аманат,
Артда жаныгъызда учарча, турнала!

* * *
Башымы ёшюнюнге, 
Жаным, бир салыр эди.
Ариулугъунгу жаннет 
Зауугъун алыр эди.
Иничке бууунунгда 
Билезиклеринг жана,
Къысылсам эди, эрин 
Шербетчигингден къана. 

Жаулугъунг – алтын дарий, 
Тийгенлей тюшер эди,
Бир тутум белчигинги 
Бел бауун тешер эди.

Эринлеринги кюсеу 
Гюлчюгю – ингил насып,
Мен юзсем эди аны, 
Кёкюрегиме къысып.

Лал, инжи да тюйрелген 
Чачынгы сылар эди,
Жай талача, тамаша
Ийисин сынар эди.
Ол жалан ёшюнлери – 
Тыкъ толу эки да ай,
Мен уппа этсем эди, 
От да, буз да тенг сынай. 



Дайым ариулугъундан 
Къанмай сюйюнюр эди,
Акъылдан таяма да 
Дерча сюйюлюр эди. 
Сагъышланмай, башынгы 
Жаш сезим отха атып,
Бир кюер эди, гашик 
Зауукълугъуна батып.

Жаным, сезимим керти 
Деп, къызыу антлар эди,
Дюн-дуния сениди деп, 
Къучакълап къатлар эди.
Сора ол татлы кюйден, 
Тузакъданча, къутулуп,
Башхасын сюер эди, 
Биягъы шашхын болуп.

* * *
Тюзлюкню излеп кюрешдим, тюшалмагъанма ызына,
Ётюрюкню, терсликни да бары дуния къазанып,
Нёгерни насийхатыны кёзбауу шартды асыры,
Адам къолгъа алыр кибик тюйюл биреуню да сыры,
Бир жаннга да ышанмазча, анга таянды ахырым.

Бай, жарлы, къул, къарауаш да табанын малтай бир бирни,
Насыпдан юлюшсюздюле, къадар кёленкеге кирип,
Былада жюрюгени уа – жаланда эриш нёгерлик,
Сёзлерини уа капекге тиймегенлей деберлери.
Ётюрюкден тюплери жокъ, ол а – билген хапарлары.

Залимле орнатхан низам къалгъанлагъа болуп адет,
Биреуню башын сыласанг, дагъыда сен душманса деп,
Санга къара сабан сюрюп, къалмаз аманлыкъ этерден,
Бир огъурлу ёрюмдюкню тамырландырмазла жерде,
Дунияда жашагъанла огъурсузла кибик бары. 

Алимими, жахилими, устазымы, шекиртими, 
Зийна ишлеге алданып, тюз жолдан тайып керти да,
Гюнях ниетле баш болуп, тазалыкъ жардан кетипди,
Шыйыхлагъа, иймамлагъа окъуна шашхын тийипди.
Адамланы юзюледи бу дунияда сыйлылары.

Хар ким бир затха таралып, кюсеуден башха жокъ къайгъы:
Бирле – тахла, бирле – тажла, бирле – патчахлыкъ таягъын, 
Шахны уа ауал нюзюрю – юйресин жери, жайлыгъы,
Гъашыгъ а, ичин от ала, ёледи излеп гъашыгъын.
Бетлерин а жарытмайды аланы ол къыйынлары.

Къошунчуланы окъуна этгенме алимлеге тенг,
Къабыр топуракъны мен нар 1, кёп да къыйналмайын, этдим,

1  
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Бош темирни якъут этдим, ташны да чыгъардым бетин,
Эшек ауузлукъдан окъун далгюзюр 1 этдим да бердим.
Ол хунерими кёрмеген болуп къалды элни бары.

Джамшидни 2 керменин 3 хуру этген бир адепсиз къанбуз
Жарыкълыкъны, насыпны да, бет жибитмей, этди учуз,
Къыйынлыкъдан къан тюкюрмей къалмагъанды бир хадаууз,
Кесим да, ол къапха тюшюп, болуп къалгъанма къарыусуз.
Хыйлалыкъ ат тепсетеди, башха затдан жокъ хапары.

Бир кишиден аямадым мен жюрек жарыкълыгъымы –
Билип къал, ыспас этген а болмады алайлыгъыма,
Адил, намыс, уялмакълыкъ жокъ хаятны къылыгъында.
Тюзлюк жюрюген жер барды деу, чалынды къулагъыма,
Изледим, тапхан этмедим, мен кёп жерлени къыдырып.

Аллай дуниягъа кесими жанашдырмам къабыргъамы,
Ол игини, аманны да айырмады агъымларын,
Адиллик ёгеди мында, адамсызлыкъ – магъаналы,
Шайын юлюш этмегенди бакъы бай да байлыгъындан.
Тёресизлик, хатерсизлик – жашауну баш болумлары.

Ышаннган баш итге ашды, аны кёп кёргенме кесим,
Байлыкъ да тынчлыкъ бермейди, анга да бургъанма эсни,
Саякълыкъ да сынатады кёбюнде жолланы терсин,
Татах шуёхлукъгъа сизни тутхан жолугъуз тюбетсин.
Толу насыплы, чыпсыз да адам болмайды ахыры.

Къартлыкъ, сормагъанлай, жетди, жютюлюк къуруду кёзден,
Жашауумда ненча кока озуп кетди жазда, кюзде,
Къылаууз жастыкъ нёгерим жастыкъ жылыууму юздю,
Аллах, жазыкъсын Вагифге, жаланда сенденди тюзлюк, 
Жангыз сенсе ауругъаннга болушурукъ дарман-дары. 
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