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Hormatly okyjy!
Jumagözel Annaberdiýewa – Nury Akmyrat
gyzy 1951-nji ýylda Murgap etrabynyň Gökdepe
obasynda gullukçy maşgalasynda dogulýar. 1970-nji
ýylda şol obadaky 3-nji orta mekdebi üstünlikli
tamamlaýar. Mekdepde okan döwründe köpçilik
çärelerine işjeň gatnaşdy. Ol ýaşlykdan çeper eserleri
köp okaýar, goşgy ýazýar. Mekdebi tamamlandan soň,
kolhoz önümçiliginde göreldeli zähmet çekdi. Obadaş
mugallym Juma Annaberdiýew bilen durmuş gurdy.
Bagtly maşgalada 6 çagany terbiýeläp, il hataryna
goşdular. Ol häzirki wagtda hormatly dynç alyşda.
Mähriban ene şahyr ýüreginden bagtyýar döwletimize,
agtyklaryna, tebigat gözelligine buýsanjyny goşgy
setirlerine geçirýär. Şol goşgularyň bir toplumyny şu
gün il-güne hödürleýär. Janyň sag, ömrüň uzak,
galamyň ýiti, kitaplaryň höwri köp bolsun, Jumagözel
şahyr!
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Buýsançnama
Salam, säherimiň, gülgün jemaly
Salam gül ülkämiň, sergin şemaly
Göwünler gül açýar, gülälek ýaly
Berkarar döwletim bagtyýar meniň
Salam müň hünärli, ezber elleri
Türkmenimiň ogullary, gyzlary
Geljegi nurana, aýdyň ýollary
Berkarar döwletim bagtyýar meniň
Salam seýkin basan, gelin, gyzlary
Gülçiçege dönen, bahar ýazlary
Dana gojalary, ner ogullary
Berkarar döwletim bagtyýar meniň
Her säher oýanýan, bagtdan gana
Tereň howalaryň, hoş ýakýar jana
Her günüm beslenýär, şöhrata - şana
Berkarar döwletim bagtyýar meniň
Gapylarmyz açyk, göwnümiz açyk
Gül ýüzli myhmana, törümiz açyk
Toý berýäs dostlara, saçagyň açyp
Berkarar döwletim bagtyýar meniň
Murgap jülgesiniň, ajap illeri
Wasp edýär watany, saýrak dilleri
Bugdaýly – pagtaly, ýaşyl pelleri
Berkarar döwletim bagtyýar meniň
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Bu ýerler
( Mollanepesiň mekanynda dörän setirler)
Hakyň emri owaldan,
Keramatdyr bu ýerler,
Il-ulusy abadan,
Salamatdyr bu ýerler.
Adamlary öwlatdyr
Işler munda şowlandyr
Bela gelse kowlapdyr,
Alamatdyr bu ýerler
Owal şaýat Biribar
Sähetdurdy piri bar
Batyr –Sopy miri bar
Guduratdyr bu ýerler.
Mollanepes şahyrym,
Taplap Zöhre-Tahyryn,
Jennet etdi ahyryn,
Keramatdyr bu ýerler.
Bakja-bagy bossany,
Aman eýlär hassany
Weýran eýlär gussany
Gudratdyr bu ýerler.
Goçgar-ata tudy bar,
Asyrlardan Ýady bar,
Geçmişinden ýadygär,
Dowamatdyr bu ýerler.
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Ejem bolsa ýanymda
Gyş günüm ýaza dönýär
Ejem bolsa ýanymda
Köp wagtym-aza dönýar
Ejem bolsa ýanymda.
Göwnüm Şähere dönýär
Döwrüm Bahara dönýär
Söhbet Şekere dönýär
Ejem bolsa ýanymda.
Oýlandyrar oturar
Müň bir sowal getirer
Jogabyny bitirer
Ejem bolsa ýanymda.
Edep berer ,Erk berer
Zynat berer,Görk berer
Näme berse Berk berer
Ejem bolsa ýanymda.
Suwa barsam –salymdyr
Azaşaýsam ýolumdyr
Bar zat –anyk , mälimdir
Ejem bolsa ýanymda.
Ak ýollara ataran
Arzuw eýläp oturar
Maksadyma ýetirer
Ejem bolsa ýanymda.
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Çaga

buýsanjy

Tahýa geýdirdi
Ejemjan maňa
-Oglum ol juda
Gelişýär saňa
-Diýip sypady
-Meniň başlarym
-Tämiz saklaýan
-Üsti başlarym
-Ynha serediň
Akja dişlerim
Her gün ýuwýaryn
Dynyp işlerim.
Ýalta bolmasaň
Ýetişip bolýar
Dostlarym menden
Görelde alýar.
Erte ulalyp
Bolaryn adam
Beýik işlere
Goýaryn gadam.
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Toý goşgusy
(Gutlag)
Ir bilen toý başlandy
Daňataryň öýünde
Ýüpek sözüm çözlejek
Menem onuň toýunda.
Toýuň toýa ulaşsyn
Dabarasy dag aşsyn
Balalaryň bagtyny
Taňryň täk öziaşsyn.
Ogul-gelin bagynda
Bägül bilen bäsleşsin
Bereketli dulunda
Orun alsyn ornaşsyn.
Anha geldi gelnaljy
Alyp juwan ýaşlary
Bir enaýy görmegeý
Şowhun derbe daşlary.
Gabaklary ýylgyrýar
Gözler baksada ýere
Bir azajyk ýygrylýar
Çala-ja batyp dere.
Gutly bolsun bagtyňyz
Gutly bolsun Tagtyňyz
Ömür- baky ynjaman
Ýalkym saçsyn bagtyňyz.
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Agtyjagym Aýjerene
Aýna kalbyň döwülmesin
Gara gözleň süzülmesin
Gülüp-oýnap gez jahanda
Göwün-taryň üzülmesin.
Bir nije söz diýsem saňa
Ýüzüň nury meňzär daňa
Nur ýagyp dur gözleriňden
Bagtyýarlygyňdan ýaňa.
Arşyň kürsüň arasy bol
Aýyň-günüň parasy bol
Ös-de ulal, oka bala,
Ylymlaryň jorasy bol.
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Aýgözel mugallym
Tötänden sataşdyk Muhat ilinde
Remezan aýynda ,günüň birinde
Täze aý dogan dek öýüň töründe
Aýgözel mugallym, gözel mugallym.
Jemagat jem bolup ,gaşyňa üýşdi
Täsin söhbetiňe ýürekler joşdy
Dürdäne setirleň göwnümi açdy
Aýgözel mugallym ,gözel mugallym.
Gören-eşdenleriňi,ýazga geçirip
Ýagşylyk paýlaýaň ,ýaman öçürip
Gussadan-şatlyga göwün göçürip,
Aýgözel mugallym ,gözel mugallym.
Söz bilen beslär sen, baran jaýyňy
(Gül bilen gutlaýan,paýhas-paýyňy)
Iki dünýe Abat eden jaýyny
Aýgözel mugallym , gözel mugallym.
Il üçin alada goýup başyňy
Terk edip öýüňde zerur işiňi
Artdyrýaň megerem,ömür ýaşyňy
Aýgözel mugallym, gözel mugallym.
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Türkmenistan ,Watanym bar
Hak nazaryn salan Diýar
Türkmenistan-Watanym bar
Pederleriň täk arzuwy
Arzuw eýläp ýetenim bar.
Sil dek akýar nebit-gazy
Göge galýar Pagta-dagy
Ygşyllaşýar Bugdaý-bagy
Bal kölüne batanym bar.
Ol nurana alymlarymyz
Aýan etdi-ylymlarymyz
Has çuňlaşdy bilimlerimiz
Beýik maksat tutanym bar.
Keramat dek bir ogly
Saýlady Oguzyň ili
Ýüreklere salyp ýoly
Bagty-bagta sapanym bar.
Aşgabatdan alyp galkyn
Halk maslahat düzýär erkin
Täzelendi döwür durkum
Türkmenistan Watanym bar.
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Gerdiş
Meň ýolumda köp durduň
Men saňa ýan bermedim
Aňtap selpediň ýördüň
Sen maňa ýaz bermediň
Sozlup men senden irdim
Ýalbardym ýazgarmadym
Elleriň kirdir Pelek.
Gulagyň kerdir pelek
Kä gazdyň, käte bozduň
Kime gülüp bakar sen
Özüň isleseň düzdüň
Kimi başdan ýakar sen
Men sessiz dymyp gezdim
Akyl-huşsuz çykar sen
Dillerim laldyr pelek
Täk özi zordur pelek
Çagajykkam çürkediň
Men görgüli gorkadym
Ah körpedim-körpedim
Gözleriň kördür pelek.
Ýetimlik ne ýesirdi
Günde başym keserdi
Ýaşym yza teserdi
Arka durmadyň pelek.

Kän utuldym oýnuňda
Asylgydym boýnuňda
Meni henizem goýnuňda
Aýlap ýörmüsiň Pelek.
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Türkmen dili, ene dilim
Ene dilim, ene dilim
Ýaşa sene, sene dilim
Ynha menem enedirin
Seniň bilen bile dilim.
Ene dilim, ene dilim
Diňe şuny diýer dilim
Ýaşap ýörün men bu zaman
Seni söýe –söýe dilim.
Syýa bilen beslener sen
Zybanymda seslener sen
Timarlap men ösdürer men
Kalba guýa –guýa dilim.
Bu gün bolduň döwlet dilim
Ýetmiş iki bagyň güli
Güýjüň misli dagyň sili
Aşar gaýa-gaýa dilim.
Aýra düşsem elener men
Sagdan-sola dolanar men
Guwanar men, begener men
Şuny duýa-duýa dilim.
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Seýitnurjana
Agtyjagym Seýitnur
Bissimilla , alhamdyr
Enesiniň diline
Joşup gelen ylhamdyr.
Dert tapynsam derdime
Dermanymdyr, melhemdir
Döwletim, Täji –tagtym
Hazynamdyr, genjimdir.
Gönezligim dowamym
Daýanjymdyr, güýjümdir.
Keşt eýlesem, keşbiňe
Togabymdyr, Hajymdyr.

Men seniň gyzyň
Eý, Ene ýerim
Janym- jigerim
Men sende öndüm
Saňa giderin
Bu dirilikde
Gysym topragyň
Gara gözüme
Togap ederin.
Eý, Ata Watan
Men seniň gyzyň
Seň hyzmatyňda
Epmerin dyzym.
Duzuň haklaryn
Aýap saklaryn
Adyňy Kalba
Gaýap saklaryn.
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Toý gutlagy
Janlarym adyň aman
Hany- soltan saýadym
Baran öýüň bagty bolgun
Bagy –bossan saýadym.
Gülüp-gidiň, gülüp-geliň
Gül-gülüstan saýadym
Altyn alma-alkyş al
Aýdym- dessan saýadym
Gaýynlaryňy goýmagyn
Sowuk-yssa saýadym
Göwünlerine –guýmagyn
Gaýgy-gussa saýadym.
Bagt bilen, basyrgyn
Astyn- üstün saýadym
Edebiňden gandyrgyn
Bakyp messan saýadym.
Täze öýüň Aýy- güni
Zemin –Asman saýadym
Demirgazyk ýyldyzy
Bolgun nusgam saýadym
Gün geldikçe rowaç bol
Artyp-esseň saýadym
Kepil men Jumagözel
Zordur Ussaň saýadym.
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Sapak
Owal- başda, ilki ýaşda
Galdym ene mährinden
Oglanlykdan –saýlanmankam
Datdym ykbal Gahryndan
Siltese-de ykbal meni
Terk etmedi Köňül şährinden
Azajyk paý goýan eken
Goýnunda gül bahryndan.
Bilýän süýtde agzy bişen
Üfläp içer suwdan hem
Iýsem-de bal şirin-şeker
Gorkup ýörün Zäherinden

Gyzlaryma degişme
Birisi garaja
Birisi akja
Birisiniň saçy
Gyzgylt meleje
Birisi ýalta
Ýöräp çalaja
Nogta dek saçy
Ýetýär gulaja.
Birisi alçak
Ýöne däl kilçik
Uzyn boýy bar
Gözem alaja.
Ýene bar biri
Akmajyk diri
Bolsa-da Ene
Entek balaja
Körpe gyzym.
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Atsyz goşgy
Goýuň meni, özüm bilen iki-çäk
Oýlanyp oturaýyn ýeke täk
Soň diňläýin bu dünýäniň derdini
Tanar ýaly namardyny-merdini.
Segsen-dertli sepil dünýä ýakaň çäk,
Saňa ýardam eýlejege boldy çak,
Çek golumdan, meni mundan al-da çyk,
Men bereýin gara-pälleň merkini.
Meçew bermän dawwalara-jeňlere
Ulaşaýyn ýakymly Saz-heňlere
Şu ýörelgäm sapak bolsun soňlara
Düzü-dünýä menden alsyn görküni.
Döredenlem göwher bolsun, dür bolsun
Ýigrenýäni bahyl, gyýbat, şer bolsun
Okanlaryň gursagyndan ýer bolsun
Gurdugym şol, binýatlaryň berkini.
Owal ahyr ýaradypdyr her kimi
Kör ykbala eýe etdi gör kimi
Gawunyň gowsuny iýensoň şagal
Gurt aglady, görüp şagal erkini.
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Mary
Maru-Şahu –Jahan mähriban ilim
Senetçiler, söwdagärler, täjirler
Bu gün seniň waspyň aýdyp sözläýin
Keýmir-kimin, ene kän-kän, batyrlar
Geçmişiň galypdyr, ýeriň teýinde
Beýik-beýik alymlaryň bardyrlar
Taryhyň, gat-gat açyp yzlaýyn.
Metjitlerňi-medresäňi gözläýin.
Rowaýat bolupdyr, ömür beýanyň
Parasatly, akyldarlar, hanlaryň
Jahan şasy diýdi, seni eýýamyň
Ýurt üçin gaýgyrmandyr janlaryn
Ýaşyl-begres,dört pasylda geýýäniň
Molla-Töre ahun, Parsa-pirleriň
Joşup akan, Murgabyňy gözläýin.
Güljemel han mähek-daşyň gözläýin.
Seni arzuwlapdyr,dünýäniň ýüzi
Asyrlardan aşyp-aşyp, gelipsiň
Görküňe gidipdir Çingiziň gözü
Söweşlerde, ýeňilmänsiň-ýeňipsiň
Pälinden tapypdyr, betpäliň özi
Mertlik eýläp, gaýnap-joşup bilipsiň
Jelaletdin Meňburuny gözläýin.
Synmaz erkiň gün dek görküň gözläýin
Togrul bilen Çagryl döş gerip goran
Garaşsyzlyk daňy atdy ilimde
Gelmişek duşmana gurt kimin daran
Bgtyýarlyk ýaňy sagy-solumda
Alp-Arslan, Mälik şa iline ýaran
Galkynyşly zaman, ösüş ýolunda
Soltan-Sanjar Kümmetiňi gözläýin.
Beýik ogul, Arkadagyň gözläýin.
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Şükür
Ajy- süýjüňi gördügim
Razy bu gün ykbal senden
Dostlaryma gol berdigim
Razy bu gün ykbal senden.
Gaý-tupanyňda ýördügim
Mert kişi kibi durdugym
Gadamym sanap urdugym
Razy bu gün ykbal senden
Altmyş ýaşda, azar bardyr
Umman özüm, kenar bardyr
Göwnüm üste güzer bardyr.
Razy bu gün ykbal senden.
Her – nije adyl bolsam-da
Ser-sepil, sadyl bolsam-da
Käteler nadyl bolsam-da
Razy bu gün ykbal senden.
Watanmyzy jennet bildim
Gül goýnuňda, oýnap güldüm
Altyn - aşyklarňy süldüm
Razy bu gün ykbal senden
Gol -aýakdan aýyrmagör
Dostlarymdan, doýurmagör
Gabahat iş gaýyrmagör
Razy bu gün ykbal senden.
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Heňňam
Adam ogly, oňla bilse
Bu mataldyr, dünýä gelseň
Bir gün aglap, bir gün gülüp
Bolmuş däli-diwana sen
Köňül- atly, bardyr güzer
Her kim oň küýünde gezer
Seriňi sämedip, gezer
Dönmüş doly ummana sen.
Eýäň özi berer akly
Kime nowsan, kime nepli
Ol gelipdir şaýly - sepli
Kaýyl bolmuş permana sen
Ukudadyr diýdeleriň
Gurulgydyr bijeleriň
Bilmeý haçan idelerin
Dönmüş dilsiz gulmana sen
Kerwen gider, döwran öter
Her kime bir, nesip ýeter
Hakyň özi, hasap tutar
Ondan almyş permany sen
Ylym bilen, geçse halyň
Ýalkym salsa ömür ýoluň
Dowam etse, ogul -gyzyň
Asyl etmeý armany sen.
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Jan, Watanym Türkmenistan!
Iki gözümiň garasy
Jan watanym ,Türkmenistan!
Boldy döwletleň seresi
Öz watanym, Türkmenistan!
Bedewleriň oýun tapar
Gyz gylykly gyýa bakar
Aýlawlarda joşup çapar
Öz watanym, Türkmenistan!
Akar çaýlaň, akyp barýar
Ymgyr çöli, söküp barýar
Bagt kölüne ýetip barýar
Jan watanym, Türkmenistan!
Göwnüm gülýär, her ýan baksam
Saglyk ýollaryňa çyksam
Ýyldan-ýyla öňe git sen,
Jan watanym, Türtkmenistan!
Dolsun şöhrat atlaryňa
Bat goşulsun batlaryňa
Gam düşmesin ýatlaryňa
Öz watanym ,Türkmenistan!
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Gözel goşgy okanda
(Şahyr Gözel Şagulyýewa)
Diňläp, diňläp, doýmarsyň
Gözel goşgy okanda
Argynlygy duýmarsyň
Gözel goşgy okanda.
Şirin – şeker dillidir
Şygyrlary bellidir
Gujagy ak güllidir
Gözel goşgy okanda.
Sözleri dürdänedir
Ylymlary ganadyr
Akyllydyr, danadyr
Gözel goşgy okanda.
Çeşme-çaý bolup akar
Mähir-Çyragy ýakar
Göwünlere nur çöker
Gözel goşgy okanda.
Saýra, saýra bilbilim
Seýrandadyr her günüň
Diňlesin Türkmen ilim
Gözel goşgy okanda.
Garaşsyzlyk galkymy
Dünýä düşýär ýalkymy
Taryp edýär halkyny
Gözel goşgy okanda.
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Lukman gyzlara
Dünýäniň bar görki sizde
Berekella gyzlar size
Melhemleriň erki sizde
Berekella, gyzlar size
Gije-gündiz eller işde
Yhlasyňyz täk serişde
Ak halatly päk perişde
Berekella, gyzlar size
Asmanyň Aýy-Tabanda
Gökde ýyldyzlar doganda
Bu säher derdim sabanda
Berekella, gyzlar size
Başdan sowan müň belany
Hassa bimarlaň amany
Ezber lukmanlaň ynamy
Berekella, gyzlar size
Beg-başyňyz,yrylmasyn
Ykbalyňyz ýorulmasyn
Hiç ýamanlyk görülmesin
Berekella, gyzlar size.
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Ömür bossany
Hemme bagtyýardyr
Seniň seniň saýaňda
Bir ajap söz dörär
Ýürek taryňda.
Päkligiňi gördüm
Gyşyň garynda
Ömür bossanynyň
Miwesi sensiň.
Mähir ummanynyň
Melegi sensiň
Eşret derýasynyň
Bulagy sensiň.
Durmuş deňiziniň
Erkin balygy
Ynsanyň diliniň
Senasy sensiň.
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Jemiläme
Belent bolsun başlaryň,
Uzak bolsun ýaşlaryň,
Saňa hormat getirsin,
Akyl-paýhas işleriň.
Gülüp dursun gözleriň,
Çytylmasyn ýüzleriň,
Dür-dänesi dek bolsun,
Seniň aýdan sözleriň.
Ýaza meňzäp ýazlaryň
Hiç bolmasyn gyşlaryň
Dagamasyn daşyňdan
Deňiň bilen duşlaryň.
Biwagt gam basmasyn
Dökülmesin dişleriň
Bir-bigänä bakmasyn
Seniň göwün-guşlaryň
Saýlap algyn bir käri
Bolsun saňa wepaly
Manyly ömrüň bolsun,
Soňra ökünmez ýaly.
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Bulutlar
Asmandaky ak bulutlar
Topbak-topbak gök bulutlar
Nirä barýaňyz at salyp
Bir-biriňizden gyssanyp
Gara-gara saçlar ýaly
Kä süşüşjek goçlar ýaly
Burum-burum burulýaňyz
Arasynda gerinýäňiz
Agyp-dönüp, sozulýaňyz
Hünji-kimin üzülýäňiz
Ýuwup-darap,ýeriň zülpün
Maýsalarda düzülýäňiz
Asmandaky gök bulutlar
Älem üste päk bulutlar
Ýalkym salýar,gylyjyňyz
Görkezip gaýrat-güýjüňiz
Giň asmanyň şasymy siz?
Ýa gözümniň ýaşymy siz?
Ýa bolmasa Gök han begiň
Yşk dagynyň joşumy siz?
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Iki uýa
Keşbi-de meňzeş
Kesbi-de meňzeş
Göwni rehimli
Beter janypkeş
Gözleri goçak
Saçlary gujak
Özleri tämiz
Bezeýär ojak
Günuzyn ýortar
Yhlasy artar
Päk zähmetleri
Abraýa elter
Arzuwy akdyr
Kinesi ýokdur
Ýola ugrasa
Ýoldaşy Hakdyr
Gardaşyn söýer
Syrdaşyn söýer
Ugrunda olaň
Başyny goýar
Tagam bişirse
Elleri süýji
Ula hem kiçä
Dilleri süýji
Maşgalasy-da
Başynyň täji
Agzybirlikde
Bar zadyň güýji.
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Arzuw
Gelse zyban dilime
Alsam galam elime
Ilki başlan dessanym
Bagt getirsin ilime
Gardaşlarma-garyşyp
Garşy-alsam,garaşyp
Ýagşylarna ýarasam
Ýaran bolsam, ýanyna.
Baş toýuny gutlasam
Ýaş toýuny gutlasam
Gatlamalar gatlasam
Ýaglar çalyp elime
Ugradanmyz ugr alsyn
Ýolgan bilen ýol alsyn
Önüp-örňäp il bolsun
Bilbil gonsun gülüne
Gelip gitsin duluna
Ýakym bersin janyna
Şaýat bolsam,şanyna
Alsa bäbek eline
Bir gül menem gyrmyzy gül sowsany
Her toprakda görküm açman ýaýraman
Bilbilem men, namalary sowsany
Öz bagymdan özge ýerde saýraman.
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Gel çagajyk
Adam ataň nesli bolup
Gel çagajyk, gel çagajyk
Adamzadyň asly bolup
Gel çagajyk, gel çagajyk.
Ylhamlaryň joşusyň sen
Melhemleriň başysyň sen
Diýsem kaknus guşysyň sen
Gel çagajyk, gel çagajyk.
Müň dürli gül ysly bolup
Eýjejik bir tüýsli bolup
Özi ýaljak döwletli bolup
Gel çagajyk, gel çagajyk.
Ele alsam göçürýärsiň
Gussalarymy öçürýärsiň
Mähriňden suw içirýärsiň
Gel çagajyk, gel çagajyk.
Dowamatyň dowam bolsun
Her bir öýden sesiň gelsin
Sürek-süriň egsilmesin
Gel çagajyk, gel çagajyk.
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Ene
Bir gelin geldi
Saba säherdeBaýramalydaKurort şäherde.-

Barja zat bize
Çagalarnady
Öz iýjeginem
Bize goýardy.

Ady hem Göwher
Gözleri jöwher
Başdaýaglygy
Her reň öwser.

Wah entek ýaşdy
Ol biçak ýaşdy
Bu hakykata
Aklymyz çaşdy.

Salam berdi-de
Söze başlady
Ýere bakdy-da
Gözün ýaşlady.

-Haltäçdi ady
Maýa dek gelin
Kalbymda galdy
Hasratly ýalyn.

Mähriban ejem
Dünýeden ötdi
Bizi goýdy-da
Bakyýa gitdi.

Diýdi-de gelin
Zaryn elendi
Şol naçar üçin
Ýürek dilindi.

Ejem ejedi
Dagyň parçasy
Saçlary gijäň
Tünüň garasy.

Gamly bakyşdan
Döredi goşgy
Gamgyn göwüne
Ýarady goşgy.

Yssydy mähri
Gün dek çoýardy
Tagam bişirşi
Iýmän doýardy.

Şol ene bolsun
Şu goşgyň ady
Älemde galsyn
Arzyly ady.
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Geldiňmi
Eziz balam, bahar eýläp bossanym
Ýene giden saraýlarňa geldiňmi?
Seňki bolsun herne baglan dessanym
Goja göwün haraýlara geldiňmi?
Hoş gelipsiň, mübärekdir mekanyň
Akyl bolsun, öwreneniň okanyň
Çaýy çykmaz bilgin ogul ýekäniň
Küren oba-hataryňa geldiňmi?
Il-günüdir, Saçagmyz deý keramat
Her dem bolsaň dertleriňe deramat
Namart dostdyr gara başa melamat
Dostlaryma ähtibarym geldiňmi?
Iki ýyldyr Gulluk edip gelip sen
Esgerlikde belent atlar alyp sen
Munça şükür ak-garany bilip sen
Gutly bolsun dükanyňa geldiňmi?
Äber eliň elleriňi gysaýyn
Saçak ýazyp toýluk malym keseýin
Boýuň gördüm, bu gün bir gez öseýin
Gara gözüm, tagam, duzum geldiňmi?
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Ene perýady
( Şu goşgyny, öz mähriban öýünden gaçyp, durmuş
gurýan gözel gyzlara bagyşlaýaryn )
Soňlanmanka çagalygyň bahary
Ýalňyşdyň , ýaz günüm gyş etdiň gyzym!
Başa urdy nämeleriň heseri,
Aglatdyň gözlerimi ýaş etdiň gyzym!
Başyma deňänim, derek boýlaryň
Höwes bilen tutuljakdy toýlaryň
Ne sebäpden goýduň ýaýnan öýleriň
Entetdiň, bagrymy , daş etdiň gyzym!
Bilmedim näpelek, näkysmat boldy
Ölümden öteräk bir hasrat boldy
Kimseler gynandy,kimse şat boldy
Ýakynjak araňy daş etdiň gyzym!
Nädeýin baryny çekip otyryn
Ýene-de ýoluňa, bakyp otyryn
Ene men, günäňi ötüp otyryn
Ýaradan ýabşyrdy,duş etdi gyzym!
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Ýetir
Bir ene geldi,kömek edara
-Bar ,ene saňa, kömek bereli
Ýuwaşja sözli,däldi nadara
Hasapçyň ýanyna, bile baraly
Elinde bir top kagyzy bardy
Zähmet hakyňy barlap göreli
Nirä girjegini ,bilmänsoň durdy
Kömek puluňy, soň ibereli.
Karidor giňdi, gapylar kändi
-Bor, gyzym, onda öýe gaýdaýyn
Bir gelin enäň, halyny aňdy
Ýene bir arzym bardy aýdaýyn
-Gel bäri ene, hol gapa sary
Radýam bardy, öýümde durdy
Habaryň alar, Nury hem Çary.
Öňler aýdardy, indi öçüpdir
Begendi ene: köp sag bol gyzymIçindäkiler, bir ýan göçüpdir
Bir uly kömek edäýdiň özüň
-Tozan sorujym öýüm syranok
Ol emaý bilen gapyny açdy
Sowadyjym hem buzun berenok
Göz aýlap jaýa, içeri geçdi.
Kir maşynym hem ýykylyp ýatyr
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-Amanmyň gyzym, amanmy janym
Suw guýsam oňa, dökülip ýatyr
-Senem sag-aman, otyrmyň hanym
Bu jelegaýda ussa ýokmudyr
-Ynha men size işli-je geldim
Inžiner ,,Tehnik“ kassa ýokmudyr
-Dogry elli bäş ýaşly-ja geldim.
-Bar, ene , kändir, onam taparys
-Men hem il ýaly, nepaga çykjak
Seniň ýumuşyňy, derrew bitiris.
Gurawlygym ýok, iş burup-ýykjak
-Ene bu ýanda bir mekdep bardyr
-Nirä barmaly, kimi görmeli?
Daş töweregi, göm-gök, gür bagdyr.
Bu kagyzlary kime bermeli?
Şol ýere barsaň , ýumşuň bitirler
-Özüňiz görüň, özüňiz biliň
,,Enjamlaryňa“ Gül bitirerler
Bu işde maňa, gol-ganat boluň
,,Hünär mekdebi“ berk, tälim berýär
Bar zat ,,Internet“ düşüp bilemok
Ussat talapkär,mugallymlarmyz bar
Sanap, aýyryp, goşup bilemok.
Hünäre höwes döredýär olar
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,,Kalkulýatormy ýa-da kompýuter''
Gül ýüzli oglan hem gyzlarymyz bar
Jan balam, özüň bu işi bitir
Aý berekella, bolaýdy bi-ýä
,,Tilpun'' diýdimi, ,, Trubka'' diýdimi
Bary ap-aňsat bitäýdi gör-ä.
Maňa habaryny soň özüň ýetir.

Derýa
Gadymy derýa, müdimi derýa
Şol gidip barýa, şol gidip barýa
Aýtsana derýa nirä barýarsyň?
Meniň erkimem süýräp barýarsyň
Göremde seni, göwnüm açylýar
Tolkunlaň maňa nama eçilýär
Namalar bolsa özüň hakdadyr
Gözel kenaryň, ýazyň hakdadyr
Üstüňden geçsem, herzaman, herçak
Hyýalym diýýär, al suratymy çek
Suratyň sygmaz oýnam setire
Gelsem ýörite saňa sapara
Toraňňy tallar, degre daşlaryň
Gözbaşlaryň hem , aýakuçlaryň
Çeksem suratyn, dürli guşlaryň
Goýup bilmen –o täsin daşlaryň
Saýraşyp gezer süri sülgünleň
Penalar ony, gyzyl ýylgynlar
Ýaşylbaşlaryň her reň öwser
Kümüş balyklar oýun edip towsar.
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Giden gözellik, iki kenaryň
Lezzeti bardyr, alma-enaryň
Murgap jülgesi adyň ne gözel
Seni synlasam, döreýär gazal.
Gadymy derýa, müdimi derýa
Şol gidip barýa, şol gidip barýa
Aýtsana, nirä barýarsyň derýa?!
Meniň erkimem deň gidip barýar.

Agtyk gyzjagazlaryma
Gyzjagazym, gyzjagazym
Diňle meniň sözjagazym
Hiç bir gyza çalyşmaryn
Basyp giden yzjagazyň.
Gyzjagazym, gyzjagazym
Ýanyp duran, közjagazym
Bu gün seniň juwan keşbiň
Ýatladyp dur özjagazym.
On dört –on bäş ýaşlaryňda
Akyl doly başlaryňda
Kem görmedim işleriňde
Şirin- şeker sözjagazyň.
Ýüz –gözüňde , nur görüner
Päkligiňde gar görüner.
Sensiz dünýäm dar görüner
Göwün- örküm özjagazym.
Meňzäp ýaňy bişen miwä
Ýetişersiň tizjagazym
Uzak bolsun ömür- örküň
Bagtyň bolsun, gyzjagazym.
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Baýdak baýramyna
Döwlet baýdagymyz biziň
Baýdaklaryň seresi
Tes-tegelek, gün ýaly
Omuň altyn tugrasy
Gutlaýan eziz iller
Başymyz gök diredi
Şanly toýuň şanyna
Ajap aýdym döredi.
Türkmenistan Watanym
Adyň dünýä ýaýrady
Raýatlaryň -illeriň
Bilbil bolup saýrady.

Gözbaşym
Göter meni gözbaşym
Kämilligiň dagynda
Ylham bolup akaýyn
Şygyrlaryň bagyna
Göter meni gözbaşym
Päkligiň çür başyna
Ahwalymda –ak menzil
Dolsun göwün hoşuma.
Ýetir meni gözbaşym
Ýodajykdan- ýollara
Bolsa-da kötellikler
Döz geleýin sillere
Nygmat boldur şahamda
Hümmet bardyr bahaňda
Guýsun –güýzüň çagbasy
Ýyldyrym dek çakanda
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Ýasama dişler janyňy ýakýar
Aşaky dişler şakyrda-şykyr
Ýokarky dişler hem ondan hem beter
Ne diýýä diýip- geňlemäň meni
Düşdi dişlerim ýasatdym ony.
Ýasama dişler gorsanyp başlar
„Eýesi şol dem käýinip haşlar ''
-Ýok edip muny zyňaýyn diýer
-Gerek däl, şonsuz oňaýyn diýer.
Diýse-de özi, diýişdedir gözi
Alar-da ele, süpürer, ýuwar
Göterip ýerden, tutýan dek közi
Eltip ýenede, ýerinde goýar.
Altmyşa ýetmän, döküldi dişlem
Öňküden beter „Köneldiňmi sen“
Alsa-da altmyş sadap dişimi
Almasa bolýa-la, akyl – huşumy .
Ýaşasyn ylym, ýaşasyn lukman
Düşse dişiňiz ýasadyň hökman
-Ýaýdanyp ýörmäň! Ugruny tapman.
„Azyrak gülüp, azyrak gepläň“...
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Bäbejik
Ak guş ýaly, akja oglum,
Ak posalak päkje oglum,
Ulalaňda her bir işde
Bolgun ,gaýym bekje oglum.
Ykballaryň ýorulmasyn ,
Adyň dilden goýulmasyn,
Bunäteňet diýilmesin,
Şadyýan bol, kökje oglum !
Ynsabyňy ýuwutmagyn,
Nebsiň guluň iýitmegin,
Baýlyk baky öýütmegin,
Dokmäde bol, dokja oglum.
Taňrym seni söýen bolsun,
Akyldan paý guýýan bolsun
Rysgyň özi goýýan bolsun
Bolgun hüşgär, sakja oglum!
Uzak bolsun ýaşjagazyň,
Meň gyzykly işjagazym ,
Gije ýatsam, düýşjagazym,
Eneň bolsun, bakja oglum!
Nesilleriň uzap gitsin,
Tutan işleň düzäp gitsin,
Maksadyňa myrat ýetsin,
Binýadyň tut bek-je oglum!
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Isleg
Bolsun otagym, örän asuda
Ýazjak bolamda şygyr kyssa,
Ünsümi bölüp, bimaza etmäň
Oýundan, çyndan adymy tutmaň.
Ýanymda dursun tefal çäýnegim
Kitaplar bilen ýene äýnegim
Süýjüdan dursun gantly- şekerli
Okasam dessany „Hanly –Nökerli“
Bir gowy kitap alaňda ele
Dünýäň bar gamyn berýärin ýele
Arzuwlarymyň ulusy ýene
Ol dowam etsin, seneden- senä.
Sallançaklaryňyz üwrelip dursun
Agtyjaklarymyz öwülip ýörsün
Aşhana taýdan eşidilsin gülki
Bagt gülki taýa bakýandyr ilki.
Dogandyr dostdur, bagt bilen gülki
Onuň bilendir bar zadyň durky
Saglygyň berki, dünýäniň örki
Goý mydam dowam etsin-dä, gülki.
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Meň oglumy gördüňizmi?!
Harby geýim geýen janlar
Meň oglumy gördüňizmi?!
Tälim alyp ýören känler
Meň oglumy gördüňizmi?!
Kirpikmen kamak gözlüdir
Gysga däl, orta boýludyr.
Aklylly Kerem sözlüdir.
Meň oglumy gördüňizmi?!
Gulluk agyr ardym diýmez
Esgerlikden irdim diýmez
Ýalta bikärligi söýmez
Meň oglumy gördüňizmi?!
Gaýdan ýeri Maryň ili
Dört pasyl solmaýar güli
Aşyp geldim uzak ýoly
Meň oglumy gördüňizmi?!
Bu ýerlere diýrler Tejen
Topragyndan nurlar seçen
Çagyryň, geldi diýip, ejeň
Meň oglumy gördüňizmi?!
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Ümür Esenowa
Folklorçy, Ümür Esen
Deňizmi sen, dagmy sen!
Ertekimiň, hakykat
Ýa-da erem bagmy sen !
Söz şäherine soltanmy?
Jan baharna galtanmy?
Setirleriň Peltämmi ?
Çyragmy sen, ýagmy sen?
Hazynaly, sandykmy?
Bir jadyly kündükmi?
Aýtgylaryň endikmi?
Pursatmy sen, çagmy sen?
Saýradaňda dilleri
Hüwdüleýäň illeri
Gezýäň oba- çölleri
Derwişmi sen, Pirmi sen?
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Mynajat
Gije, gündiz dileýärin Alladan
Owal başda Gözden-gaşdan aýyrma
Eden işim, ýörän ýolum bilere
Başymdaky, akyl- huşdan aýyrma.
Bir menzile ýetdi ömür salymyz
Şükür huda hiç neneň däl halymyz
Abat bolsun il-gün, ýakyn-ýadymyz
Bimahal çak, döwranyndan aýyrma.
Dost öýünden, döwran baky göçmesin,
Gara gözden, gyzyn ýaşlar seçmesin.
Ojagynda ýakan ody öçmesin
Dowamyndan ogul-gyzdan aýyrma.
Haka ýetsin dillerimiň senasy
Täk özüdir bendesiniň penasy
Seždegähim serim Türkmen- binasy
Imanymdan Ygrarymdan aýyrma.
Bu nesipdir Alymlary söýdügim
Gol göterip Ak pataga uýdugym
Derwiş kibi Gara –başy goýdugym,
Kämil kätip, kelamyndan aýyrma.
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Bir zenanyň haýyşy boýunça ýazyldy
(Elegiýa)
Irden gitdiň, gülüp oýnap
Agtyklaryňy, söýüp- söýläp
Öýle galman, geldiň neýläp
Ýakam ýolum ýyrtmaýynmy.
Ýitirdiňle ýazlaryňy
Diri ýakdyň gyzlaryňy
Togap edip yzlaryňy
Gözlerime sürtmeýänmi?
Agyrtmadyň aglatmadyň
Sowuk- yssa daglatmadyň
Aýryljagyňy aňlatmadyň
Ýoluň gözläp, ýormaýynmy?
Amangözel , adym bardyr,
Mülkamandan dadym bardyr
Ýüregimde oduň bardyr
Pyganyňy dartmaýynmy?
Agyr ýüki urduň egne
Tap-bereri ejiz göwre?
Sürek- sürüň goýduň ýolda
Menzilene ertmäýinmi?
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Bentler
Meniň neslim- neberäm
Alnyňda baş egerem
Sizden gözbaş alýandyr
At-abraýym, dabaram.
Ýerde ýatmaz sözlerim
Ýitip gitmez sözlerim
Bahasy pes goş däldir
Batyp gitmez sözlerim.
Ýazan ýerim mekanym
Ýurdum Türkmen diýary
Inen ýerim dünýäge
Murgabyň çep kenary.
Bu jülgäni bezeýär
Ir-iýmişli baglary
Baksaň göwnüň göterýär
Pagta – galla daglary.
Adamlary agzybir
Ýagşy ýagdaý-hallary
Ýaýlalarda ýaýraýar
Agyp, dönüp mallary
Türkmen agaň gyzy men
Saýrak dili, uzy men
Şowhy düşmüş äleme
Pyragynyň yzy men.
Pikirleriň gomlaryna
Gark bolupdyr gara janym
Çyka bilmen kenaryna
Galmady sabry- kararym
Dost sözi tenekardyr
Rehim etse halyma
Galdym gaýgym küreksiz
Guwwas gelmez ýanyma.
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Gelinler
Eltilem egindeşlem
Siz göwnümiň serweri
Siziň barlagyňyzda
Tutan işim ileri.
Ýap-ýaňyja baryňyz
Täzeje gelindiňiz
Ýüz-gözüňiz nurana
Aý adyn alandyňyz.
Hut öz ellerim bilen
Gujaklap getiripdim
Pişme seçip gül bilen
Waspyňyz ýetiripdim.
Gül keşbiňiz gül büräp
Gül dek owsun atardy
Gülýakaňyz ýaldyrap
Gün dek ýalkym saçardy.
Bu gün bolsa baryňyz
Kämil ene kähuda
Perzentleriňiz meňzesin
Özüňize ýa huda.
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Balajykdan –baglarym
Men sizi dünýä getirdim
Indi nesihat ýetirdim
Ýatsaňyz üwräp oturdym
Barlygyňa bähbit getirdim.
Bägül ýaly açyldyňyz
Müň bir şatlyk eçildiňiz
Pişme deýin seçildiňiz
Arzuwlap ile atardym .
Eşdilende maşyn zogy
Sarsypdy ýüregimiň bagy
Bagra basyp gyzyl çogy
Didäme elim ýetirdim.
Gelnaljylar oňup gitdi
Bir-birinden ozup gitdi
Gözýaşlarym doňup gitdi,
Ýene men parzym bitirdim.
Yzly- yza gitdi bary
Boşanda öýümiň töri,
Maňa-da bar eken biri
Toý-toýlap dula geçirdim.
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Neşebent ýigide
Haýpym geldi ogul saňa
Aýdanlarym derman bolsun,
Gül janyň atypsyň oda
Odam saňa girýan bolsun!
Aldanyp alyna tüssäň
Gutaranok ýalan kyssaň
Göwrede ýok ýary esseň
Görenlere arman bolsun.
Çagalaň dat eder otdan
Aýryldyň sen ähli zatdan
Bu günüň ajydyr ötden
Zäher , zakgun haýran bolsun!
Bu derdiňdiňden galarmykaň?
Bir gün oýnap gülermikäň?
Ýat-ýakynyň bilermikäň?
Hakdan saňa perman bolsun!
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