ÝIGITLIGIŇ BOSAGASYNDA
Gülgüne güllerin ýaýan ýandakdan
Maý balynyň ysy gelip başlapdy.
Ädik geýen orakçylar bireýýäm
Hokgalaryn, çepeklerin taşlapdy.
Ýandaklykdan galan körpe gumrular
Uzakda bir ýerde ganat kakyşdy.
Işe täze gelen iki ýaş gelin
Syrly ýylgyryşyp çawuş çakyşdy.
Senem işläp ýördüň golaýjagymda,
Ýylgyrdyň, ganat deý ýaýyldy gaşyň.
Şonda seni bagra basasym geldi
Dyzmaçlygy bilen on alty ýaşyň.
Ýada salýan, ak ýaglygyň seçegni
Sypalapdym çöp üstüne taşlaňda.
Duýdum çagalygym, duşdan geçenňi,
Gelinler syryny gizläp başlanda.
OL GÜNLER...
Ol günler bireýýäm uzakda galdy,
Ondan soň erikler ýaýdy gülün kän.
Ýadymda galypdyr başyň mahmally
Akar ýapdan suw daşardyň gelinkäň.
Seň gelýäniň görsek gyra çekilip,
Köşeşdirdik şagalaňly güzeri.

Gamyşlaryň arasynda bukulyp,
Saňa syn ederdi çaga gözleri.
Bedrelerňi dolduraňda egilip,
Gunça deý mahmalyň ýüzüň açardy.
Şonda seniň gün görmedik, tegelek
Ak ýüzüň az salym şöhle saçardy.
Giderdiň sen soňra gumaksy ýodaň
Iki gyrasyna hünji sepeläp.
Giderdiň yzyňdan seredip ýadan
Çaga göreçlerne ünji seçeläp.
Unutjak bolardyk açlygyň derdin,
Agynap kenaryň çägelerine.
Şonda ýene umyt alyp gelerdiň
Sen uruş ýyllarynyň çagalaryna.

Ogurlapdy ýasly günler sähedin
Obadaky bar tutuljak toýlaryň.
Sen geçen toýlaryň ýatlamasydyň,

Hem sen arzuwydyň boljak toýlaryň.

Ol günler bireýýäm uzakda galdy,
Ondan soň erikler ýaýdy gülün kän.
Ýadymda galypdyr, başyň mahmally
Akar ýapdan suw daşardyň gelinkäň.

GELNEJEM
Çal jagrama küýsetmezdi
Aňzakda ojar gandymy.
Sen bize paýlap bererdiň,
Ýygnalyp goýlan gandyňy.
Nirä gitseň, jüýjäň ýaly,
Yzyňa tirkär ýörerdiň.
Erik iýsem, şänik döwüp,
Maňzyny bize bererdiň.
Ekiz çyksa-da birinem
Öz agzyňa atmazdyň sen.
Gaýma gaýar oturardyň,
Biz ýatsagam, ýatmazdyň sen.
Eşekli harman döwmäge
Giderdik irden seň bilen.
Bir täsin aýdym aýdardyň
Aga çalymdaş heň bilen.
Yza galardym duýdurman,

Aglap barýanňy aňamda.
Diýerdim: "Il-ä gelip dur,
Geläýmel-ä meň agam-da."
Diýerdiň: "Galm-a, ýüwürjim,
Ýa ýadajak bolaýdyňmy?"
Sen ýok, indi bilýänem ýok,
Seniň aýdýan şol aýdymňy.
ÝAŞLYGYŇ BIR BAHARY
Golaýa getirip ýellenen ýüzün
Asman göm-gök selmelige esedýär.
Şindem süýnüp ýatan çalajan üzüm
Teläriň üstünde zaryn ses edýär.
Maýsalar henizem tümmül bolanok,
Edil duýýan ýaly gyssanýanyňy.
"Eje, selmä un goş" diýýän, bilemok
Bir gysym urbany gysganýanyňy.
Düşündim, goşjakdyň aslynda bolsa,
Zat barmy iýere ýazylyp, ýaýrap.
Aňryňa öwrüldiň, asmandan bolsa,
Ilkinji damjalar döküldi paýrap.

FRONTDAN GELEN HAT
"Düşmeris ahyry aýra biz baky...
Diýipsiň, "Bugdaýlar bireýýäm bişdi.
"Hatyňy okamda gaýramyzdaky
Bugdaýlar meýdanlar ýadyma düşdi.
Ýada düşýär düzde saman dek akan
Aý nury, irmezdik orak ormadan.
Indi göz ýetirdim, şol meýdan eken
Süňňümize öz reňkini ornadan.

Aramyz daş, ýöne ýüregmiz daş däl,
Umytda bol mydam, ölüm ýok merde.
Munda ýanýan diňe ot ýa agaç däl,
Suwlaram, topragam ýanýar bu ýerde.
Or, ýygna bugdaýy, unut gussaňy,
Eglenmen, bararyn tamamlansa toý.
Bir haýyşym, ilki bogan dessäňi
Men barýançam dulumyzdan asyp goý!"
Garaşdyk, saraldyk köp ýatan suw deý,
Kyndy galkyndyrmak aç galan ýurdy.
Saçak boşdy, ýöne bir desse bugdaý
Kepbäň bir burçunda asylgy durdy.
KÖNE INTERNAT
Köpden bäri ýaşalanok bu ýerde,
Gadymy daş tamlar ýatyr haňlaşyp.
Birmahal bu zeýli ýerzeminlerde,
Lowurdar durardy gündiz hem yşyk.
Nätanyş oglanlar ýaşardy munda,
Irden mis tüýdükler şowhun ederdi.
Şol oglanlaň eşiklerin görende,
Oba çagalarnyň gözi giderdi.
Pagsa howlularda ýokdy yş, deşik,
Howlyň daş ýüzünde tuda dymaşan
Oglanlar synlardy arzuw edişip,
Şol nätanyş oglanlaryň durmuşyn.
Ýada düşýär, göçüp giden, halanan
Oglanlar, şu daş tamy gördügim.

Giç duýduk biz olaň ýaşka dalanan,
Ýaşka ýetim galan oglanlardygyn.

ERIK
Ýalňyz erik otyr ýoluň ugrunda,
Bir ýaş ýigit syryk edip pilini
Erikleri kakyp-kakyp iýdi-de,
Döwüp gitdi şahalaryň birini.
Galdy erik ýene guşlary bilen,
Gelenler özlerin seýisläp gitdi.
Ahyry bir goja guşagy bilen
Şol döwlen şahany seýikläp gitdi.

GARANTGA
Dur garantga ortasynda mellegiň,
Özüniňki däl oň şyrdagam, donam.
Belki, ol biçärä goýup gidendir
Eşiklerin birçak kazasy dolan.
Belki-de, şu öýüň eýesidir ol,
Daýhan bolaýmagam ähtimal onuň.
Dur garantga, ýöne tutup bilýär ol
Ne diriň, ne ölüp gideniň ornun.
 **
Şapak burugsaýar, çabyraýar ot.
Ýöne asman ot alardan uludy.
Böwsüp barýar azal ýaly samalet
Taba gelen toprak ýaly buludy.

TUT

Garrapdyr tut,
Bilýän ýok oň
Näçe ýüz ýyl ýaşanyny.
Bili bükülip gidipdir,
Aňyp onuň ýadanyny,
Dutar ýasadyk-da, diýdik:
Sen agaçlaň iň merdimi?
Diýdi dutar bir ah çekip:
Gozgama, dogan, derdimi!

BILIPDIR
Gam-gussasyz çagalygmy
tapmaryn,
Tapman senem ene ýabyň
boýundan.
Birçak biz çagakak, her dürli
gurjak
Ýasardyk eýlenen, gyzgylt
toýundan.
Dolsa-da, gurjakdan şowhunly
güzer,
Diýerdiň sen: “Ýene birin ýasaly!”
Şol gün sen ýasadyň bir garry
aýal,
Küýkerip durdy ol eli hasaly.
Menem ýasapdym bir keltejik
goja,
Durdy olam bir goltugy pişekli.
Ýylgyryp hem: “Özüňizm-eý ol?”
diýip,
Sorapdy bir otdan gelýän eşekli.
“Ýok, ýok” diýip, gygyrşypdyk
şonda biz,
Gidiberdi olam diýip: “Bor onda”.
“Hawa” diýip jogap beren
bolsagam
Boljak eken şol eşekliň soragna.

DOSTUMA
Çykar indi gam-gussaňy köňlüňden,
Tutma nalap şowsuz söýgiň ýasyny.
Ilden-günden gizlejek bol, özüňden
Gizläp bilmeseňem gözleň ýaşyny.
Gyz gyt däldir, bolar ýene näz eden,
Ol söýmese, söý saýla-da başgasyn.
Gordan doly gursagyňda täzeden
Yşgyň ody tüweleýläp başlasyn.
Şeýle derde duçar bolup öň menem
Diýipdim: “Heý, oň ýaly gyz tapdyrmy?”
Ömür bormy, durmuş bormy ondanam
Bir kejir gyz çözüp dursa takdyrňy.
Gör dörjeläp kalbyň ýyljak külüni,
Bardyr közem, şonsuz gurak boş gapdyr,
Gör-ä erik seçip otyr gülüni,
Alma bolsa ýaňy gülläp başlapdyr.
Gaýtadan söýmäge çatar seň gurbuň,
Goruň bar-a, öçen däldir közüňem.
Ynha, göräý, ýada salyp soň bir gün
Bu bolşuňa geň galarsyň özüňem.
Ol gyza-da diý: “Men senden hoşduryn”,
Ýokdur agaç ýa ot güli solmaýan.
Ýokdur munda ýeri oýlup boş duran,
Ýokdur öwezini dolup bolmaýan.
IŇ SOŇUNDA...
Ýetginjekkäm söýgiň nämedigine
Dessanlary okap düşünjek boldum.
Hem gadymy aşyklara öýkünip,
Gyzlary yzyma düşürjek boldum.

Bigam gyzlar muňa düşünmediler,
Soň okadym nusgawylaň eserni.
Ýöne tapmadym men hiç bir kitapdan
Gudratly saýylýan yşgyň heserni.
Gözlesem-de çölden, gara daglardan,
Tahyryň sandykly akyşyndan men,
Tapdym iň soňunda ony
klasdaş
Gyzlarmyň biriniň bakyşyndan men.

OBA AGŞAMY ASUDA
Oba agşamy asuda,
Aý buluda girdi üşäp.
Kenardaky giň agylda
Düýeler otyr gäwüşäp.
Sorýar suw şapagyň nurun,
Çykýar bug onuň howry deý.
Men saňa garaşyp durun,
Bukulyp küdä ogry deý.
Bakardym gözlere göni,
Hem golaýdym göwünlere.
Il-günümden gizläp meni
Saldyň, söýgim, ne günlere?!

Ejeme
Eje, guş deý uçup gitsem-de ir-giç
Ganat ýaýyp gelerin seň ýanyňa.
Hem gaşyňda ýüzüm sallar otyryn
Düşünmän nämüçin aglaýanyňa.

Bolmalysy şeýledir-dä, ejemiz
Ekläp-saklap, ýaňy sana goşanda,
Gitmek bilen boluberýäs, diýýäs-de:
"Eje, men-ä ugramakçy, hoş, onda".
Eglenjekdim entek seniň ýanyňda
Kiselem aşykly, jübim şänikli.
Sen pikirem eden dälsiň ogluňa
Başga biri bolar öýdüp şärikli.
Ýöne nirde bolsam-da men, şu mekan
Hem mydam seň mährem keşbiň küýseler.
Emma, eje, aglamagyn, iru-giç
Iller: "Indi ol biziňki" diýseler...

SÖÝGI ÖWRÜMLERI
Çagalygyň ummanyndan
Gyz ýüzüp çykdy kenara.
Onuň al öwsen ýaňagy
Basym meňzejekdi nara.
Çaýyldy onuň meňzine
Şapaga meňzeş öwüşgin.
Ýatladyp durdy gupbasam
Gümmezini tylla köşgüň.
Deň-duş oglanlaryndan
gyz
Ýuwaş-ýuwaş ara açdy.
Oň kalbyna
gorka meňzeş
Bir agraslyk aralaşdy.
Ahyr bir ýigde duşdy gyz,
Ýigit bir hat emläp gitdi.

Haty okan agras gyzyň
Argyn süňňi ýeňläp gitdi.
BIR SÄW BILEN INDIM DÜNÝÄ
Bir säw bilen indim dünýä,
Bagtym çüwdide, doguldym.
Menem ozal gaty kän zat
Tama edilýän oguldym.
Lasyrdap durka hyjuwym,
Gursagym doluka gordan,
Pygamber borun öýderdim,
Betbagt şahyr boldum zordan.
 **
Bu ýagty hem giň dünýäde
Dargursak bolmak aýypdyr.
Gör, ol gök otlukda ylgap
Barýan gyz ak gollaryny
Ýelpewaç ýaly ýaýypdyr.
Belki, ýetişen däldir ol
Sataşmaga yşk derdine.
Ýogsam, onuň bir özi bu
Ummanda ýüzüp ýörmezdi
Çalym edip suw persine.
Bilýän däldir ol entek
ter
Otlar, güller ýaly ir-giç
Saralyp-solmaň barlygyn.
Hem urunmagyň
ýatladyp,
Suwy barha ýatap barýan
Darajyk salmaň balygyn.

ÝETGINJEK
Akyllanan ýaly boldy ol birden,
Bolup ýördi ol öň gyzlaň daşynda
Kän pyrlanyp, başy aýlanan ýaly.
Giňäp gitdi ýigdiň dünýäsi birden,
Boldy agyr dertden aýňalan ýaly.
Agraslandy,
öňki ýaly gyzlary
Gören wagty guduranok, göçenok.
Özünden ulular günde on gezek
Duş gelse-de, salam bermän geçenok.
Boýy bilen boýdaş aýnaň öňünde
Durup, saçlaryna timar berýär ol.
Aý dogupdyr, atyr ysyn kükedip,
Narly ýodajykdan gidip barýar ol.
Batyp giden tylla Gün öz üstüne
Ýapynypdyr al şapakdan öýmesin.
Özgermesin ýigit özgermäbilse,
Gyzam ony söýmäbilse söýmesin.

SÄHRA AGŞAMY
Agşam çygy seçelendi dür bolup.
Ýukajyk gaýmagyn çaýynyp ýagyň,
Akýan ýap ýatyrdy püre-pür bolup,
Egilip durdy tal üstüne ýabyň.
Otyrdy ol suwa oýkap gursagyn,
Golaýda nasoslar durdy güwleşip.
Biz talyň astynda,
başynda suwuň,
Oturardyk gije çenli gürleşip.
Biri-birimizi bagtly saýardyk,
Bardy eýýäm gyzlaň muny aňany.
Biz birigün toý etmäge taýýardyk,

Eger ertir öýerseler agaňy.
Güýçlendirdik ýaşyl ýeliň öwsüşin
Ýelpewaç edinşip talyň çybygyn.
Duýmazdyk biz suwlaň üstün örtüşin
Gamyşlykdan güwläp galan çybynyň.
Dursa seň barmaklaň saçlarmy darap,
Gerek däldi maňa altyn şana-da...
Giçden soň ýyldyzly asmana garap,
Ýatardyk herimiz bir peşanada.

Uzakly gün ot orardyk çalgyly,
Bolyp edil janymyzdan irendek.
Gün ýaşsada diýerdiň sen
näzirgäp:
“Bir azajyk işläýeli, ir entäk”
Men orardym, sen üýşürdiň
otlary,
Tüteşer durardy çygly desseler,
Goýbärdik biz duşumyzdan
geçirip,
Orakçylar yzymyzdan ýetseler.
Soň swulyp güzere, şapyrdysyn
diňlärdik biz,
Towsup çykýan balygyň.
Bardy seň başyňda göm-gök
ýorunjaň,
Ysy ornap giden ap-ak
ýaglygyň.
Çyrpyp syrkyp çalykdyryp sen
ony,
Gaýdanmyzda gerdeniňe
atardyň,
Bolsa häzir şoool ýaglygyň bilen
men,
Aglan wagtym ýüzüm ýapyp

Ýatardym

Ýylgyrdyň,Ŋz bŊwrűň Ŋzűň gyjyklap,
Gyssandyň gunçala:n gŊwnűň açmaga
Sebàp ýokdy bukjalaryň gujaklap
ŉnűp-Ŋsen ojagyňdan gaçmaga
Gaçdyň gitdiň,sorup ýuwdunaryňdan,
Az ýaly Ŋýňűziň tàmiz howasy
Çagalykdan diňlàn hűwdűleriňden
Ýakymlydyr Ŋýtdűň yşkyň owazy
Aýdym-saza hem zenzelà çolaşyp
Ýetdiň edýàň arzuwyňa-geregňe
Şatlan,aldyň bu şatlygy çalşyp
Ataň-eneň sŊýgűsiniň deregne
Diýýàň bu gűn«Razy bol» bir diysemdim,
Ýalaňaç Ŋkűnçler Ŋrtànok seni
GŊzűň ýaşlap ataň Ŋyűn kűýsediň
A olar Ŋyűne eltenok seni
ŉrtenerler aglasaň sen,solsaň sen
Gulagňa dàl,ýeter a:gryň yűregňe
Bagtly dàlsiň,bagty alan bolsaň sen,
Ataň-eneň sŊygűsiniň deregne

Bag
Bu bagda saýrardy guşlar
Dürli mukam çalardy-da.
Hasyl sowuldy, bag bolsa,
Galberdi çolardy-da.

Çykdy guşlaryň ýadyndan,
Baglaram, bagly howlam soň.
Kim halyňdan habar alsyn,
Gyş düşüp, miwäň sowlansoň.

Gel birsellem oturaly.
Gel birsellem oturaly,
Gam-gussany yat eyleyip,
Mana bashga zat gerek dal,
Bilsem seni shat eyleyip.
Gel, saylap sozlen gowsuny,
Diyeyin, "Gulum, shekerim".
Shatlygmy paylashsan bolyar,
Derdimi ozum cekerin.

Enemin uc sargydy
Gunun dogup baryan wagty,
Gunun yashyp baryan wagty,
Yatmagyn oglum diyerdi!
Atandan-Babandan galan zatlary,
Ayap sakla satmagyn oglum diyerdi!
Hem zyyan beryan bolsa-da,
Hic hacan bogaz jandary
Atmagyn oglum diyerdi!

Ejeme
Eje gush dey ucup gitsemem ir gic,
Ganat yayyp gelerin sen yanyna.
Hem gashynda yuzum sallar otyryn,
Dushunman name ucin aglayanyna.

Bolmalysy sheyledirda,
Ejemiz ,eklap saklap yany sana goshanda,
Boluberyas gitmek bilen diyyasda,
Eje mena ugramakcy hosh onda.

Eglenjekdim entek senin yanynda,
Kiyselem ashykly, juwum shanikli,
Sen pikirem edyan dalsin ogluna,
Bashga biri bolar oydup sharikli.

Bilyan nirde bolsamda men shu mekan,
Elmydam sen cirksiz mahrin kuyseler,
Yone eje, aglamagyn iru-gic,
Iller ol indi bizinki diyseler.

Garrylyk
Ozgelerden 2 sagat gic yatyar,
Ozgelerden 2 sagat ir turyar.
Cunki onun galan dowri hasaply,
Cunki onun galan omri azaply.

Peydasy yok indi gussa batmanam,
Juda golayda on barmaly yeri,
Yetmek boljak indi ona yatmaga.

Gelin
Kosheshdi gundizki toyun showhuny,
Gitjege diyilyar agshamam gelin!
Shol mahal cat acan nar guli yaly,
Mahmalyndan jyklap dash cykdy gelin.

Uzatjak bolyan dey bagtly pursady,

Aralygy bilen gok otly pelin,
Natanysh yodadan adimlap dalde,
Dahedem dessemlap baryardy gelin.

Gorenlere eglensedi azajyk,
Diydirmejek bolup baryardy gelin.
Gunun yasharyna gyssanyanyny,
Duydurmajak bolup baryardy gelin.

Dine ikisi
Çöňňelen gozune dakyp aynegin,
Orak dishar ya pil saplar guneshde.
Kempirem cykarda alyp caynegin.
Diyer senem otyra gel gurleshde.

Goyar goja yone yz yanyndan yene,
Cekijin ya igan sesi eshdiler,
Ikisinin yasham yetip bir cene,
Olar 70 yyldan parran gecdiler.

Yuwutdy gohly shaher olan ogluny,
Cykypdy gyzlaram durmusha olan,
Sheydip oyun jagyl jugly sowuldy
Sowuldy ozalky showhun shagalan.

Onde sonda bolmadyk dey goh gowur,
Hanlap yatyr gosha towlan eywany,
Ici gysan goja diyyar kate bir,
Sen menden bir sona galgyn keywany.

Köneçil
Oglum aýtmyşlaýyn köneçilmişim,
Geýinmekde galýamyşym modadan.
Biz tirkeşip sähra tarap barýarys,
Gumaksy hem torç edilen ýoddan.
Gidipdir bu ýodajygy keşdeläp,
Ýeke tar motorlaň, mallaň yzlary.
Görünýär gözüme bar yzdan yssy,
Ýodajykda galan nallaň yzlary.
Gamçynyň yzlary
Ýatyr ýoda urgan ýaly işilip,
Çeýedi, berkdi ol tüýdüp üzerden.
Suw içmäge gelen dor baýtal ýaýa
Meňzeş başyn sallap çykdy güzerden.
Ýaýlaň depesinde çakýar ýyldyrym,
Tisgindirip selme ýygýan gyzlary.
Görnüp gidýär sagrysynda baýtalyň
Ýaş mahaly degen gamçyň yzlary...

Alabahar
Aýran ysly küdäň üstüni örten,
Ýumşak duman ýüpek ýaly endirýär.
Ene pişik küdäň köwegne erten
Çagalarny ýalap-ýalap emdirýär.
Ýaňy örüp salan nagşy gök olaň
Ýapylary oýmur-oýmur edipdir.
Bal arylar almalaryň gabakman,
Nepis güllerini meýmiredipdir.
Ysgap küdäň aýran ysyn gönendik,

Gök otam ysgaňda ünjä batylýar.
Göýä geçen güýzden galan gönezlik
Bu baharyň ak süýdüne gatylýar.

Bahar
Böreň-böreň bolan ýagyş suwlary
Salmalardan akyp barýar şaglaşyp.
Kiparlan ýagyşyň ýaşyl çyglary
Nowçalan erikden damýar şabraşyp.
Mawy köle tarap ylgaşlap barýar
Ak bulutdan gaýyp düşýän kölgeler.
Lowurdaýar altyn çaýylan ýaly
Penjireler, külbeler.
Işe barýan gyzlar mylaýymsyrap,
Syrly ýylgyryşýar habar gatdygyň.
Taba gelen toprak ýatyr tebsiräp,
Ýarjak parsyldadyp, tohum atdygyň
Armanyň ýok...
Sütük deý hoş ýakýar sähra şemaly,
Öňküsinden uzan ýaly ädimiň.
Ak guşlaň otlukdan galyşy ýaly,
Duman galýar aşagyndan ädigiň.
Öňki tanyş keşbi ýadynda ýeriň,
Al gülleri synlap oňýaň, ýolaňok.
Şeýle bir göçgünli hyýalkeş seriň,
Düýşüňmi, huşuňmy, bilip bolanok.
Kaýyllykdyr bar geregiň aslynda,
Armanyň ýok şu bplşuňa goýsalar.
Ýöne ýatyr aýaklaryň astynda,
Zar kalbyňy maýyl eden maýsalar.

Kömelekli meýdan
Artyp barýar ýumşan howaň ýakymy,
Ýazyň golaýlany duýlup başlady.
Ýeňil maşynlaryň demir akymy
Sähraň gök deňzine guýlup başlady.
Getiripdir söhra atyrlaň ysyn
Hem şäheriň ysyn ap-ak gelinler.
Kömelekli meýdan dörüler indi
Uzynly gün lowllar durar selinler.
Ýakan otlaryny öçürmän olar
Saýlansoň bu ýerden garalaryny,
Ýaz şemaly ýalap bitirjek bolar
Sähraň awap duran ýaralaryny...
Çölüň deňiz günler
Dostum Agageldi Allanazarowa
Salam saöa boz jerenleň gulanlaň,
Äpet-äpet kepjebaşlaň mekany!
Gitmez sende ýeke gezek bolanlaň
Gulagyndan kökilikleň mukamy.
Seniň çägäň asman ýaly alysda,
Alysda ol gözýetimden dürbüden.
Boýlap bilmän göreç ýaly arassa
Asmanyňda ýitip gidýär bürgüdem.
Gök otluga siňip gitdi ýodalaň,
Ýollaňňam inçelip döndi sapaga.
Baýyrlaňda köräp-köräp ot alan
Çigildemleň meňzäp ýatyr şapaga.

Diýdiler: "Ot bilden, ýokdur ýol indi,
Iň gowsy düşläň-de şu ýerde galyň!
Mundan aňryk gitmek mümkin däl indi,
Bolmasa gaýygyň, bolmasa salyň."
Ýalňyz güljagaz
Kän ýyl bolan eken bilimi guşap
Çykmanyma bu meýdana çalgyly.
Ýüzüp barýan gök otlukdan, ülpüldäp,
Otyr ýoluň gyrasynda çöl güli.
Saýgarmak kyn ýodalaram, ýollaram,
Bu ýyl oty, kömelegi bol maýyň.
Otur ülpülde-de, ýalňyz güljagaz,
Otur, otur, seni men bir ýolmaýyn...
Maýsaly meýdan
Gideli biz paý-pyýada, gör öňde
Maýsaly meýdanlar ýatyr owsunyp.
Gök maýsalaň çyrpynşyny göreňde,
Atygsan ýüregiň gidýär gobsunyp.
Duýgularmyz maýsa ýaly ter, goýy.
Giňän ýaly gursk gülnüp, aglanyp.
Pel-pelläp dur gökde sähra torgaýy,
Goýlan ýaly örki sähra baglanyp.
Ýat, ýadasaň, gök sypaly ýassan-da,
Arzuwyňdy seniň bu ömür boýy.
Bagtly menem, gök maýsalaň üstünde
Pel-pelläp dur öz söhramyň torgaýy.
Göz öňümde...

Ýatsam-tursam göz öňümden gidenok,
Ap-ak penjelerin açyp güllän,
Äpet-äpet almalaryň astynda
Ýegşerip oturşy pessejik külbäň.
Göz öňümde, durdy göge gezelip,
Ot daşalýan arabalaň arşy-da.
Ýadymda, jaňly hem yzy owlakly
Garry geçileriň mäläp barşy-da.

Bugdaýly meýdanda
Başyňdadyr gaýgy- gussa başgaň,
Ýa bir dostuň toýun toýlar gidersiň.
Hem tomsuň başynda saralyp başlan
Bugdaýly düzleri boýlar gidersiň.
Lowurdar depäňde torgaýly asman,
Gidersiň üstünden berçigen çiliň.
Gidersiň sen ýeke dänänem basman,
Görejiň deý gorap yrsgalyn iliň.
Sumat bolar kalbyňdaky gaýgy-gam
Arzuwlaň gujagna özüň oklarsyň.
Hem mele tötek deý ýüzi gaýzygan
Daýhana içiňden alkyş okarsyň.

Bakjalykda
Towlanjyrap ýanýar ojar ojakda,
Ýanýar bolup burum- burum kak ýaly.
Sojap ýatyr ýatan jar golaýjykda,
Eşidilip dur onuň şürläp akýany.
Ýaýyljyrap ýatyr bakjaly meýdan,
Ýetýär onuň çeti gara baglyga.

Ýaňy dilnen gawunlaryň düzümi
Çalym edişip dur kakan balyga.
Jaryň boýundaky güllän ýandaklar
Güwläp otyr arylary örüzip.
Teläriň üstünde towlanan kaklar
Goýulypdyr sebet ýaly örülip.
Ynha, gawun,
Ynha egdi,
kes-de dil,
Gör pitikläp garpyzlaryň böwrüne.
Bakjalyga gelsem, bolýan men edil
Gelen ýaly öz çagalyk döwrüme.
Güýz peýzažy
Bu tutly hem gür hyşaly mekany
Ýalap, güýz şemaly öwsüp başlady.
Torgaýlaryň nala meňzeş mukamy
Ene ýabyň suwun egsip başlady.
Bir del duýgy köwsarlaýar kalbymda,
Gelýär häzir aglap- eňräp joşasym.
Çybyga düzülen balyklar bolsa,
Ýatladyp dur üzümleriň hoşasyn.
Aýlap ýör olary tutan çagalar
Dözmeýän deý öldürmäge, satmaga.
Torgaý bols dur asmanda pel-pelläp,
Gizlin ýer tapmansoň özün atmaga...
Güýz etýudy
Saralan ýapraklar leýs bolup ýatyr
Üstün örtüp aýmançalaň, ýodalaň.
Näbelet ýolagçy ýoluny ýitir,

Kesilse gatnawy bu pyýadalaň.
Bir agaçlar sojap dem aldy birden,
ýagýar ýaprak uçganaklap gar ýaly.
Ýöräsiň gelenok ýaprakly ýerden,
Basyljak ýapraklaň jany bar ýaly.
Ýalňyz nar
Täsin zat ýok, arasynda baldaklaň
Göze ilmän galan ýalňyz nar ýaly.
Galypdyr ol, birçak eňňere bolan,
Çola bagda gizlin eşret bar ýaly.
Garaşyp durdy ol şindem agaçlaň
Ýapraklaryn ýorgan deýin ýazarna.
Göreçlerne täsin şatlyk çaýar ol,
Ilse bir ötegçiň gamgyn nazarna.
Güýzüň soňy
Gowaçaň gyzgylt çybygy
Ýatladýar durnaň aýagyn.
Noýabr seýär çygyny,
Ýagyp dur gün yrman ýagyn.
Ýaradar hanasy pelleň,
Gatyşyp ýatyr gyrawa.
Degdigi awaýar elleň
Galtaşan ýaly gylawa.
Gyrawlan bolsa-da pagta,
Daýhan ony hökman alar.
Meňzeş giç açlan bagta,
Bu çürşen ap-ak hanalar.

Bulut
Deňizden göterlen bölejik bulut
Tüýdülen pamyk deý gaýyp ýör indi.
Durnaň gözi ýaly dury asmanda
Ak guw ýaly ganat ýaýyp ýör indi.
Men syn edip durun bigam buludyň
Sozuljyrap, gökde edýän oýnuna.
Gaýyp ýör ol,
gaýdyp dolmajak ýaly
Bu deňziň hem gara ýeriň goýnuna.
Derýalar
Derýalaryň öz akmaly ugry bar,
Olar beýik dagdan alyp gözbaşyn
Gaýdar-da, guýular deňze ýa köle.
Men bilýän bu düzgün könedir ýöne
Niçik bolar bagta barýan durmuşda
Derýa kölden çykyp, daga dyrmaşsa?!

SAZANDA
Bagşy Bazar Sähedowyň ýadygärligine
Içseň çaý bar, bar iýseň nan.
Naharam taýyn gazanda.
Bir çetinde naharhanaň
Tüsseläp otyr sazanda.

Diýerdiler: “Ýokdur ganma
Bu sazanda saz çalanda”.
Gelýä goja naharhana
Her gezek aýlyk alanda.
Boşadansoň bulguryny,
Entiräp öýne ugranda
Şadyýan çagalar ony
Garşylar köçäň ugrunda.
Şo ýerde togtar bir dem ol,
Biraz diň salar böwrüne.
Çagalary bir-birden ol
Ogşar hem basar bagryna.
Kemput paýlap, çagalary
Gujagynda taýlar gider.
Kemput gutarsa, olara
Aýlygynam paýlar gider.
Sowular şowhun-şagalaň,
Gutarar oýun-henek-de.
Giçden soň aýaly bilen
Galar ol çola tünekde.
Saz çalar, gümmürdär dutar
Ýekelik gowrup-gysanda.
Ol aglamaz, ýaş görüner
Aýalynyň didesinde.
Durmuşyndan razy olar,
Gözlemäň siz başga many.
Saz!
Sen dargatman saklan bu
Ýarymgöwün maşgalany!

