
J \  £ .0 0 5

2* £>'2-^'к

*

$









Қ АЗАҚ  КЛАССИКАСЫ

Ә БІ Ш  КЕКІ Л БАЙҮ Л Ы

OH ЕКІ ТОМДЫҚ  
ШЫҒ АРМАЯАР ЖИНАҒ Ы

12
том

Алматы

баспасы
1999



ББК 84 (5 Каз) 
К 28

Басылымның  жалпы 
редакциясын басқ арғ андар: 

Мереке Қ ү лкенов 
Темірхан Медетбек 

Тілекқ абы л Боранғ алиү лы

Кекілбайү лы  Ө .
К 28 Он екі томдық  шығ армалар жинағ ы. — Алматы:

«Ө лке» баспасы. — Т. 12. — 1999. — 448 бет.

4702250101 
К --------------- ББК 84 (5 Каз.)

ISBN 5-7667-6633-5
© «Ө лке» баспасы 1999 ж. 
(Қ ү растыру. Алғ ы сө з, кө ркемдеу.)



АУДАРМАЛАР





РОМ ЕО МЕН ДЖУЛЬЕТТА
т рагедия

Қ атысушы адамдар:

Эскал — Верона князі.
Граф Парис — жас жігіт, князьдің  туысы.
Монтекки мен Капулетти — ө штескен екі әулеттің

басшылары.
Капулеттидің  ағ асы.
Ромео — Монтеккидің  ү лы.
Меркуцио — князьдің  туысы, Ромеоның  досы. 
Бенволио — Монтеккидің  немере інісі.
Тибальт — леди Капулеттидің  немере інісі.
Лоренцо пірәдар, Джованни пірәдар — Франциск такуалары. 
Балтазар — Ромеоньщ қ ызметиіісі.
Самсон, Грегорио — Капулеттидің  кызметиіілері. 
Петр — Капулеттидің  қ ызметиіісі.
Абрам — Монтеккидің  кызметиіісі.
Дәрмекші 
Ү ш музыкант 
Паристің  пажы 
Бірінші тү рғ ын
Леди Монтекки — Монтеккидің  әйелі.
Леди Капулетти — Капулеттидің  әйелі.
Джульетта — Капулеттидің  қ ызы.
Джульеттаның  кү тушісі
Верона тү рғ ындары, екі әулеттің  әйел-еркек жекжаттары, 

майрампаздар, нө керлер, малайлар.
Хор.

Оқ иғ а Верона мен Мантуяда ө теді.

УИЛЬЯМ Ш ЕКСПИР
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П РОЛОГ

Хор кө рінеді.
ХОР.

Веронаның  екі дү рдей ығ айы мен сығ айы 
Ә лімсақ тан қ ырғ и қ абақ , қ ым-қ уыт дау арасы,
Теке тірес тайталаспен ғ ү мыр кешіп ү дайы
Бас жарылып, кө з шығ арып, кү нде дал-дү л жағ асы.

Екі әулеттің  ұ л мен қ ызы кө ң ілдері қ осылып,
Опа таппай опат тапты тіпті қ ыршын жасында. 
Сойыл қ ү мар содырлар да қ асіреттен тосылып, 
Бейуақ  тамғ ан бейкү нә қ ан басу болды ашуғ а.

Ә лқ исса, сол оқ иғ аны сізге шертіп береміз,
Сәл шыдаң ыз, екі сағ ат уақ ыт деген сө з боп па! 
Жақ сы ойынды жабады деп сенеміз 
Олпы-солпы мін тапсаң дар біз баяндар бү л гәптан,

БІРІНШ І ПЕРДЕ  

БІРІНШІ КӨ РІНІС

Верона. Алаң .
Капулеттидің  қ алқ ан асынып, семсер ү стағ ан қ ос 

қ ызметиіісі Самсон мен Грегорио шыгады.

САМСОН. Грегорио, бауырым, од оң бағ андардың  ал- 
дында арды қ олдан бермейік.

ГРЕГОРИО. Арды қ олдан беріп бізді не қ ара басып- 
ты?! Қ айсысы келсе де, қ ан салғ андай қ ып жіберем, кө р 
де тү р!

САМСОН. Тоғ ытқ а тү скендей ө зіміз тү ншық пайық  деп 
тіле.

САМСОН. Қ анымды қ ыздырса, қ анжарымды қ алай су- 
ырып алғ анымды ө зім де білмей қ алам.

ГРЕГОРИО. Сенің  қ аның  қ ызғ анша, қ ысыр қ ашар бо- 
шалап ү лгерер.

САМСОН. Монтеккидің  шәуілдектерін кө рсем, қ аным 
басыма шауып, зіркілдеп ала жө нелем.

ГРЕГОРИО. Бәсе, қ ү йрығ ың  жалтырап безіп бара жа-
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татының  содан екен ғ ой. Қ ас батыр деген қ асқ айып тұ рып 
алады емес пе еді!

САМСОН. Монтеккидің  сү мелектерін кө ргенде жү регім 
қ ылп етсе не дейсің . Жігіттерін желкектей жусатып, қ ыз- 
дарын қ ылқ андай қ ырқ ам.

ГРЕГОРИО. Нағ ыз дү лей сен болдың -ау сонда!
САМСОН. Жолымда ешкім тү ра алмайды. Жігіттерін 

тү гелдей жер қ аптырып, қ ыз-қ ырқ ынын қ уыс-қ уысқ а қ уып 
тығ ам.

ГРЕГОРИО. Егесіп жү рген екі жақ сың  да еркектері емес 
пе?

САМСОН. Бола берсін . Еркектерін  кө келеріне 
кө рістіргесін қ ыз-қ ырқ ынына қ ырғ идай тимеймін бе! Шын 
сойқ анды соларғ а салу керек қ ой.

ГРЕГОРИО. Бейшара бикештердің  жазығ ы не?
САМСОН. Қ ауқ арымның  барында қ ауып қ алам. Қ ү дайғ а 

шү кір, бө лек-салақ  ет пен шандыр менде де жеткілікті.
ГРЕГОРИО. Балық  болып жаратылмағ аның а шү кір. На- 

ғ ыз тү зда қ ақ тағ ан қ ақ пыш шабақ  сен болар ең . Қ ылы- 
шың ды суыр. Ә не, Монтеккидің  екі сү мелегі келеді.

САМСОН. Қ ам жеме! Қ ылыш дайын. Ол екеуіне ө зің нің  
де әлің  келеді. Қ орық па, қ асың да мен бармын.

ГРЕГОРИО. Ол не дегенің ? Сен осы ө кшең ді жалтыра- 
тқ алы тү рғ аннан амансың  ба?

САМСОН. Мен жө нінде уайым жеме.
ГРЕГОРИО. Уайымдайтын кісіні тапқ ан екенсің !
САМСОН. Ә уелі намыстарына тиейін. Тө белесті солар 

бастаса, заң  бізді ақ тайды.
ГРЕГОРИО. Тү сымыздан ө те бергенде бетімді тыржи- 

тайын. Ар жағ ындагы әуселелерін кө ріп алармыз.
САМСОН. Мен қ асақ ана тырнағ ымды мү жиін'. Оғ ан 

да ү ндемесе. шын масқ ара болғ андары.

Абрам мен Балтазар кө рінеді.

АБРАМ. Нагып тырнағ ың ды тістелей қ алдың ? Бізге қ ыр 
кө рсетіп тү рғ ан жоқ сың  ба, сэр?

САМСОН. (Грегориога сыбырлап). Не дейін, «иә» де- 
сем, заң  бізді жақ тай ма, жақ тамай ма?

ГРЕГОРИО (сыбырлап). Жақ тамайды.
САМСОН. Қ ыр кө рсетіп тү рғ ам жоқ , бірақ  тырнағ ым- 

ды мү жіп тү рғ аным рас, сэр.
ГРЕГОРИО. Немене, сонда тө белескің із келіп пе еді, сэр?
АБРАМ. Мен бе, сэр? Жоқ , сэр.
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САМСОН. Тө лебескің із келсе, әмірң ізге қ ұ лдық . Менің 
қ ожам сіздің  қ ожаң ыздан кем емес.

ГРЕГОРИО. (Анадайдан Тибальтты кө ріп, Самсонғ а). 
Ойбай, артық  де. Ә не, қ ожайынымыздың  ағ айыны келе 
жатыр.

САМСОН. Артық , сэр.
АБРАМ. Сіз ө йтіп тантымаң ыз.

Бенволио кіреді.

САМСОН. Еркек екенің  рас болса, қ атын бажылды қ ой- 
ып, тө белеске шық , Грегорио, кәні, кө келеріне кө рістіре 
қ ой!

Тө белес басталады.

БЕНВОЛИО.
Қ аруың ды тарт!
Жө ндерің ді табың дар,
Бұ л не қ ырқ ыс, ақ ымақ  ө ң кей!
(Қ олдарындағ ы семсерлерін жү лып алады.)

Тибальт кіреді.

ТИБАЛЬТ.
Қ ү л-қ ү танғ а сө з шығ ындап қ айтесің ,
Сазайың ды мен тартқ ызам, Бенволио! 

БЕНВОЛИО.
Ажыратып жатырмын,
Сен де таста семсерді,
Кел, екеулеп таратайық  бү ларды.

ТИБАЛЬТ.
Татулық ты атама!
Оны естісем
Монтеккидің
Сү мелектерін кө ргендей
Қ арап тү рып жү регім менің  айниды.
Шық , бері шық , су жү рек!

Тө белесе кетеді.
Екі жақ тьиі адамдары иіығ ып, тө белесіп жаггщандарғ а 

қ осылады. Қ олдарына айбалта, қ ол тоқ пах, ү стағ ан қ ала 
тү рғ ындары кө рінеді.
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Қ АЛА ТҮ РҒ ЫНЫ.
Тоқ пақ  сынғ анша тө пеп бақ ,
Монтеккиінің  де, Қ апулеттиінің  де —
Кө зін әбден қ ұ ртайық .

КАПУЛЕТТИ.
Бұ л не дырду? Қ айда менің  алдаспаным баяғ ы? 

АЕДИ Қ АПУЛЕТТИ.
Семсерді әкел, сө зді қ ой!
Монтекки де сарайда 
Мағ ан семсер сермеген.

Монтекки мен леди Монтекки келеді.

МОНТЕККИ.
Капулетти, барып тү рғ ан суайтсың !
Жіберші ө зін әуселесін кө рейін.

ЛЕДИ МОНТЕККИ.
Тө белеске жуытпаймын бір елі,
Тұ р осылай тырп етпей.

Нө керін ертіп князь2 шығ ады.

КНЯЗЬ.
Опасыз ө ң шең , тыныштық тың  жендеті,
Кө к темірді ағ айынның  пәк қ анына суарғ ан! 
Дү рдараздық тың  дү лей ө ртіне 
Су орнына қ ан шашып 
Масайрағ ан ө ң кей хайуан,
Мен сендерге не дедім?
Жан керек болса егер де 
Қ ылышты тастап нас қ олдан 
Пәрменіме қ ү лақ  ас,
Монтекки мен Капулетти,
Бір емес не екі емес,
Ү шінші рет осымен
Қ айдағ ы бір қ аң қ уына бола бейпілдің
Бейбіт елдің  берекесін алдың дар.
Веронаның  жақ сы менен жайсаң ы 
Міне, осымен, ү ш рет,
Қ артайғ анда тү ріп тастап білегін 
Қ олдарына айбалта ү стап тот басқ ан.
Соның  бәрі. мына сендердің  кесірің .
Бү дан былай бір-бірің е 
Қ ол кө терсең  осыдан,
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Бастарың мен қ ош айтыса берің дер.
Таратың дар мынау дырдуды.
Сіз Капулетти, жү ресің із менімен,
Ал, Монтекки, Виллафранкта тосамын,
Бү гін келіп болғ ан іске жауап бер. 
Жандарың ның  барында 
Жанжалшыл тобыр, жө нің  тап!

Монтекки, леди Монтекки және Бенволиодан баскала- 
ры кетеді.

МОНТЕККИ.
Бү л жолы кім бастап жү рген жанжалды? 
Басы-қ асында болыпсың  ғ ой, айтсайшы? 

БЕНВОЛИО.
Біздің  екі қ ызметші 
Капулеттидің  екі малайымен 
Жекпе-жекке шығ ып,
Қ ызыл қ анғ а батысып жатыр екен,
Ү стерінен тү скенім.
Ә ке-кө келеп әзер ажыраттым ө здерін.
Сол арада сумаң датып семсерін 
Тибальт шығ а келгені.
Ә й-шәйіме қ арамай 
Дү рсе қ оя бергені.
Тө белеске шық , бол, бол деп 
Жалаң -жалаң  етеді.

Семсер сермесіп ү лгермей жатып 
Жү рт жиналып қ алды да,
Айқ ай-шуды естіп 
Ажыратты емес пе —
Князьдің  жаң а ө зі кеп.

ЛЕДИ МОНТЕККИ.
Ромео қ айда осы? Кө рінбеді ме ол жаң а? 
Басы-кө зі аман жү рсе жарар ед!

БЕНВОЛИО.
Ханым, бү гін кү н ү ясынан кө теріле,
Атқ ан таң ның  алтын нү ры тереземді бояды да, 
Ү йқ ым қ ашып, серуенге шығ ып ем.
Сикомор тоғ айын кесіп ө тіп,
Батыс жақ  қ ақ пағ а жете бере 
Ү лың ызды кө зім шалды.
Елең -алаң да жапа-жалғ ыз 
Қ ыдырысқ а шығ ыпты.
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Тү се кеттім соң ына.
Жеткізбеді. Тасағ а барып тығ ылды.
Ө зі қ ашқ ақ тағ ан соң  
Мен де тайдым жө німе.

МОНТЕККИ.
Таң  атпай жатып шық  шалғ ынғ а жас тө гіп, 
Ө зімен-ө зі кү ң ірене кү рсініп 
Сенделетін де жү ретінін 
Кө п кө ретін бопты жү рт.
Содан қ алай кө к жиектен кү н кө ріне,
Ілбіп ү йге қ айтады дейді,
Бө лмесіне тығ ылып, перделерін тү сіріп 
Кешке дейін шық пайды дейді сыртқ а аттап. 
Ө йтіп неге жұ рт кө зінен қ ашады?
Біле алмай қ ойдым себебін.

БЕНВОЛИО.
Шынында да бейхабарсыз ба сіз одан? 

МОНТЕККИ.
Тү сінсем, сірә, не дейсіз?

БЕНВОАИО.
Кө рдің із бе сү рап ө зінен?

МОНТЕККИ.
Сү рауымда қ апы жоқ ,
Маң айлатпады ө зімді,
Достарын да сап кө рдім,
Оларғ а да ішін бермепті.
Ө зімен-ө зі жү ргені,
Қ алғ ан жү ртқ а сырт орай.
Себебін білсем
Жеп жатқ ан оны жегінің
Іздемеймін бе бір емін.

Ромео кіреді.

БЕНВОАИО.
Кеде жатыр, әне, ө зі.
Сендер мү нда ойда жоқ та 
Тап болтан кісі болың дар.
Суыртпақ тап сыр тартып бір кө рейін. 

МОНТЕККИ.
Кетейік біз бү л арадан 
Сырласың дар оң аша.

Монтекки мен леди Монтекки кетеді.
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БЕНВОАИО.
Қ айырлы таң , Ромео!

РОМЕО.
Таң  да атып қ алып па еді!

БЕНВОАИО.
Таң  атпақ  тү гілі сәске болды емес пе!

РОМЕО.
Желаяқ  уақ ыттың  аяғ ына 
Жем тү скендей кө рінеді 
Қ амық қ анда кө ң ілің .
Аналар кім, әкемдер емес пе ө здері? 

БЕНВОАИО.
Иә, солар.
Бү л неткен қ айғ ы тү ң ғ иық  
Запыран жү тқ ызып, зар илеткен соншама? 

РОМЕО.
Ондай уды ортайтатын кү ш қ айда?

БЕНВОАИО.
Махаббат аң сап, қ араптан қ арап 
Зари қ аппасаң  неткені?

РОМЕО.
Жоқ . Олай емес.

БЕНВОАИО.
Шынымен ғ ашық  екенсің  ғ ой ендеше.

РОМЕО.
Иә,
Махаббатың  тү ң ғ иыгы тү ншық тырып барады. 

БЕНВОАИО.
Кө рер кө зге момақ ан бү л махаббат 
Зү лымдық  кө рсе,
Қ ас асаудай қ асарысып қ алар қ ашаннан бергі әдеті. 

РОМЕО.
Қ ари боп тү ра, қ апымды қ алай таптың  сен? 
Қ айда барып тамақ тансақ  дү рыс екен?
Тағ ы да қ ан тө гілген бе?
Айтпай-ақ  қ ой, естігем.
Ө ліп-ө шіп сү йген де азап.
Ө ліп-ө шіп жек кө рген де азап.
Екеуі де ессіздік пен соқ ырлық .
Бос азап пен қ ү р ермек.
Қ аң тардағ ы қ апырық тай,
Дар аддындағ ы амандық тай 
Баяны жоқ , мәні жоқ  
Мекерліктен ө ршитү ғ ын бекерлік.
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Қ анбас ү йқ ы, келмес тү с.
Қ ара тас пен кө к мү здан 
Кө кірекке қ андай қ айыр бар?
Махаббат та мендегі 
Тап солардай бекер бейнет, ауыр жү к 
Маган осы кү ліп тү рғ аннан саусың  ба? 

БЕНВОЛИО.
Жоқ , жылап тү рмын.

РОМЕО.
Ол неге, достым?

БЕНВОЛИО.
Сай-сү йекті сырқ ыратап сө здерің .

РОМЕО.
Рахымның  тү бі зақ ым екенін 
біздер біле бермейміз.
Онсыз да ө зім тү рғ анымда қ ан жү тып 
Аяймын деп ауырлаттың  жү регімді.
Енді менің  қ асіретім бү рынгыдан екі есе. 
Махаббат деген, тәйірі, —
Иіс тиіп есең гірегендей сандырақ ,
Ойынның  тү бі ө рт екенін білмес ожарлық ,
Кө з жасынан кө л тү рғ ан бір қ асірет,
Мәң гірген ойдан шық қ ан ө нбес мәнсіз қ иял бір 
У мен дәрмек араласқ ан кермек су?
Сау тү р, достым.

БЕНВОЛИО.
Соншама қ айда асық тың ?
Аяқ тайық  әң гімені әуелі.

РОМЕО.
Мен ө зімді әлдеқ ашан жоғ алтқ ам.
Ромеоны ө згелер тү гілі 
Ө зі дағ ы енді таба алмас.

БЕНВОЛИО.
Ә зілді қ ой, шының ды айт: ғ ашығ ың  кім? 

РОМЕО.
Қ айдағ ы әзіл айтып тү рғ аның ?

БЕНВОЛИО.
Ә зілді қ ойдық . Аты кім еді ол қ ыздың ?

РОМЕО.
Ә лгі ажал аузында әзер жатқ ан науқ астың  
Жетіп барып қ асына:
«Қ алжың ды қ ой, мезгілің  болды ө летін»,— 
Дейтін мысал осы да.
Бірақ , қ алжың ғ а айналдырып, қ аң қ у қ ылар 
Бикеш ол емес.
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БЕНВОЛИО.
Мен де әдейі әң гімені 
Тө тесінен бастап тұ рмын.

РОМЕО.
Мерген жігіт, мен білген қ ыз 
Қ олғ а оң ай қ онатұ ғ ын қ ұ с емес.

БЕНВОЛИО.
Ондай тоты қ олғ а оң ай келмесе,
Қ апы кетпестей қ ып,
Дәлдеп кө зде, ендеше.

РОМЕО.
Бү л сө зің  де ол жайында орынсыз,
Ол Диана, қ орық пайтын Купидонның  оғ ынан. 
Кү лкіні кө ріп қ ызығ ып, алтынды кө ріп азатын 
Арзандардан емес ол,
Басындағ ы кө рікті кө лденең  қ олғ а бү йыртпай 
Кө рге бірге әкететін тү рі бар.

БЕНВОЛИО.
Сонда немене, бү л дү ниеден 
Ө тпекші ме қ у тізесін қ ү шақ тап?!
Сө з беріп пе екен солай деп?

РОМЕО.
Сө з де берген, тү рды және сө зінде 
Ол бикештен шынында да кейінге 
Қ ү р елестен басқ а мирас қ алмайды.
Тақ уа қ ыз қ ажытты әбден мені де.
Ү здім кү дер бақ ыттан.
Ол мейлі сол
Ө те берсін айтқ ан сө зге адал боп,
Мен ө лікпін,
Бү л дү ниеден опа таппан енді мен. 

БЕНВОЛИО.
Ондай қ ызды шығ ар онда ойың нан.

РОМЕО.
Ойлауды қ айтып ү мытасың , ү йретші. 

БЕНВОЛИО.
Ү мытпайтын несі бар:
Кө рінгенге кө з сү зген 
Кө ң іл арсызғ а бер ерік —
Кө лденең нен тап қ ызық .

РОМЕО.
Ондай айда дертке дауа бола ма?
Кө з қ ари боп, ғ арып қ алғ ан пақ ырана 
Баяғ ыда кө ргендерін тіріде ү мыта ала ма?
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Жө ні тү зу кө рсем болды ұ рғ ашы,
Ол есіме тү спей ме,
Ө лем ғ ой сосын ө ртеніп.
Қ ай пәлеге ү йренсемде,
Ү йрене алман ү мытуды.

БЕНВОЛИО.
Ө зім ү йретем, ол жағ ынан қ ам жеме. 
Екеуі де кетеді.

ЕКІНШІ КӨ РІНІС

Кө ше.
Капулетти, Парис және кызметші иіығ ады. 

КАПУЛЕТТИ.
Монтеккимен екеуімізге айып салды орасан, 
Тату-тәтті болмай ма деп тү руғ а.

ПАРИС.
Шынында да инабатты екі әулет 
Ө тесің дер ме қ ырқ ысып.
Соныменен сө з тү йіні не болды?

КАПУЛЕТТИ.
Сө з тү йінін айттым ғ ой,
Қ ызым әлі балиғ атқ а жеткен жоқ ,
Ең  болмаса жетсіндағ ы он тө ртке.3 
Енді екі жыл кідірсең дер,
Қ ү далық қ а қ арсы емен.

ПАРИС.
Одан да жаста некелесіп жатқ ан жоқ  па жү рт осы! 

КАПУЛЕТТИ.
Ү мітімнің  бәрін бірдей жү та-жү та қ ара жер, 
Қ олда қ алғ ан жалғ ыз осы тү яғ ым,
Бү ғ анасы қ атпай тү рып,
Некеге қ айтып қ ияйын.
Қ ымбатты Парис, ө зімен сө йлес әуелі,
Байқ ап кө рің із кө мейін.
Ө зі келісіп жатса егер,
Мен риза, не дейін.
Кешке бізде ү лкен жиын —
Ү йреншікті ү рдісіміз жылдағ ы.
Жиылады бү л қ аланың  ү лкені мен кішісі.
Сіз де келің із, қ алайық  біз қ уанып.
Шілдедегі кө п жү лдыздай самсағ ан 
Сү лулар да келеді,
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Бір-бірімен тайталасқ ан ажары.
Тасқ ынындай сәуірдің
Кенелер жұ рт шатық қ а.
Ө зің із сонда кө п аруды аралап,
Қ айсысының  ү нағ анын
Мағ ан айта қ ойың ыз.
Алдын ала мақ тағ аны деп ойлама.
Қ ызым да болар сол тойда.
Жү рің із, граф.

Қ ызметиііге қ ағ аз ү статып жатып.

Сен, сү мелек, қ ара да мына тізімге
Хабарлап шық , тастап кетпей бірін де.
Қ ү шақ  жайып қ арсы аламыз де, білдің  бе?!

Капулетти мен Парис шьи'ып кетеді.

Қ ЫЗМЕТШІ. «Тізімге қ ара»,— дейді. Мү нда не 
жазылғ анын итім біліп пе? Тігіншіге біз, етікш іге кез 
ү стат деп жазылса қ айтпекпін. «Тізімге қ ара», «тізімге 
қ ара»,— дейді. Бү л қ ағ азда балық ты іш киімің мен аулап, 
балық  аулайтын торды іш киім қ ып ки десе, солай 
істемекпін бе? Ә уелі сол кімдердің  аты жазылғ анын 
айтып бермей ме? Жә, оны оқ ып беретіндей бір 
оқ ымыстысымақ  ө зі-ақ  жолығ ар. Ә не, ө здері де келеді 
екен. Іздегенге сү рағ ан деген осы шығ ар.

Бенволио мен Ромео келеді.

БЕНВОЛИО. Ү ндеме, бауырым. Оттың  емі оттан, 
судың  емі судан. Қ асарысқ анғ а қ асарыс, қ асірет те 
қ айсарлық тан қ аймығ ар. Жаң а бейнет жаның ды кө зге 
кө рсетсе, ескі дертің  шығ ады дейтін жадың нан.

РОМЕО.
Мү ндай алгі жолжелкен
Тагпырмайтьш ем дейтін.

БЕНВОЛИО.
Неменеге ем дейді?

ЮМЕО.
Аяғ ың  сынғ анда.

БЕНВОЛИО.
Есің  дү рыс па?
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РОМЕО.
Есім дү рыс, одан бірақ  не қ айыр,
Аяқ -қ олы байлаулы
Нақ ү рыстан нем ө зге?

Қ ЫЗМЕТШІ.
Армысың , сэр. Оқ и алатын шығ арсың ?

РОМЕО.
Талайғ а жазылғ ан тақ сыретті
Оқ ымай-ақ  айтып береміз.

Қ ЫЗМЕТШІ.
Рахмет.
Менің  іздегенім балгер емес хат танитын кісі

еді.
РОМЕО. Ойнап айтам. Қ айда зытып барасың ? Ә кел, 

оқ ып берейін. (Оқ иды.) «Синьор Мартино зайыбымен 
және қ ыздарымен; граф Ансельмо кө рерге кө з керек 
кө ркем қ арындастарымен; синьора Плаченца сү йкімді 
жиендерімен; Меркуцио ағ асы Валентинмен, айдай ару 
жиеніміз Розалина; Ливия; синьор Валенцио інісі Ти- 
бальтпен; Лючио еркетотай Валентинасымен шақ ырыл- 
сын.» Бірінен бірі ө ткен ығ ай мен сығ ай екен.

Қ ЫЗМЕТШІ.
Ана жақ қ а.

РОМЕО.
Қ айда дейсің ?

Қ ЫЗМЕТШІ.
Біздің  ү йге, кешкі қ онақ асығ а.

РОМЕО.
Кімнің  ү йіне?

Қ ЫЗМЕТШІ.
Қ ожайынның  ү йіне.

РОМЕО.
Алдымен сол қ ожайының ды білгім кеп тү р ғ ой.

Қ ЫЗМЕТШІ. Оны сү рамасаң ыз да айтам ғ ой. Менің  
қ ожайыным. Капулетти деген атақ ты  бай. Бәлкім, 
естуің із бар шыгр? Егер әлгі Монтеккидің  туысы боп 
жү рмесең із, кеш ке сіз де келің із?

Кетеді.
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БЕНВОЛИО.
Капулеттидің  ү йінде
Розалинадан, әлгі сенің  ің кәрің нен басқ а 
Веронаның  бар сұ луы жиылатын тү рі бар,
Біз де сонда барайық .
Ай маң дай аруларды кө ргенде 
Сенің  әлгі шыбық  тимей шың қ  етер бикешің  
Шын тотының  қ асындағ ы тұ рымтайдай боп қ алар. 

РОМЕО.
Кү ні-тү ні бір кө ру боп арманы,
Ақ қ у қ ү с деп алжасса егер қ орғ аны 
Қ ара басқ ан қ арап тү рып қ араптан 
Ондай кө зді неге бердің  жаратқ ан.
Танымасам алтын кү нді аспанда,
Шынында да кө зімді ақ  шел басқ ан да! 

БЕНВОЛИО.
Айтулың ды кө руге сол кө з керек 
Салыстырып байқ а бір сәт ө згемен. 
Сү қ сырлардың  кө ргенде не саң лағ ын,
Достым, әлгі сө зің нен танып қ алмағ ын.
Шын меруерт жолық қ анда міні жоқ  
Қ олдағ ы асыл кө рінбесін шыны боп.

РОМЕО.
Барсақ  барайық , сө зді қ ойып бү л жайлы,
Бірақ , басқ а қ ыздың  бәрі
Оның  жалғ ыз башпайына тү рмайды.

Екеуі де шығ ып кетеді.

Ү ШІНШІ КӨ РІНІС

Капулеттидің  ү йіндегі бө лме.
Леди Капулетти мен кү туиіі әйел шығ ады.

ЛЕДИ КАПУЛЕТТИ.
Емшек шешесі, әлгі Джульетта қ айда жү р? 

КҮ ТУШІ.
Ө тірік айтсам, боп кетейін қ ызталақ ,
Жаң а ғ ана шақ ырғ ам.
Тағ ы қ айда қ ү рыды?
Ау, Джульетта, қ айдасың ?
Жө нің ді айтып сес берсейші, қ ызым-ау!

Джульетта кіреді.
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ДЖУЛЬЕТТА.
Не айтпақ  ең , мен келдім?

КҮ ТУШІ.
Анаң  шақ ырып тұ р, мен емес.

ДЖУЛЬЕТТА.
Неге іздедің із, ана?

ЛЕДИ КАПУЛЕТТИ. Қ азір, қ ызым. Емшек шешесі, бізді 
бір минутке оң аша қ алдыра тұ рсаң ыз қ айтеді. Жә, қ алсаң  
қ ала ғ ой. Сен де ести бер ендеше. Қ ызымыз бой жетіп 
қ алды ғ ой.

КҮ ТУШІ. Мен оның  жасын сағ аты мен минутына дейін 
есептеп қ ойғ ам.

ЛЕДИ КАПУЛЕТТИ. Ол әлі он тө ртке толғ ан жоқ .
КҮ ТУШІ. Оның  әлі он тө ртке тола қ оймағ анына аузым- 

да қ алғ ан тө рт тісімді бәске тігуте дайынмын. Петр мейра- 
мына қ анша уақ ыт қ алып еді осы?

ЛЕДИ КАПУЛЕТТИ. Екі аптадан аса.
КҮ ТУШІ. Екі аптадан аса мейлі, аспаса мейлі. Ә йтеуір, 

сол Петр мейрамында он тө ртке шығ ады. Ә лгі топырағ ы 
торқ а болғ ыр Сусаннам екеуі тү йдей қ ұ рдас еді ғ ой. Бірақ , 
мырза қ ү дай оны маң дайыма сыйғ ызды ма, ө зі тартып алды. 
Ә не, сол Петр мейрамында бұ л он тө ртке шық паса, мен 
мұ рнымды кесіп берейін. Баягы жер сілкінетіннен бері, са- 
нап кө рің ізші, атгай он бір жыл ө тіпті. Дәл сол жер сілкінетін 
кү ні мен бұ ны емшектен шығ арғ ам. Емшегіме жусан ү йкеп, 
қ ұ с қ ораның  кү н жағ ында отыр едім. Тәң ір жарылқ ап, сіз 
онда Мантуяда болатынсыз.

Былай жарымес болғ аныммен, жадымдагы нәрсені еш 
ү мытпаймын. Бү л жү гіріп келсін де, кө кірегіме бас қой- 
сын. Удай ащы жусан аузын қ уырып ыршып кетті. Ә лі кө з 
аддымда. Тап сол уақ ытта қ ү с қ ораның  жалп етіп қ ү лама- 
сы бар ма. Ө зімнің  де аяғ ым аспаннан келді. Қ ү дай жар 
боп, әйтеуір аман қ аддым. Содан бері де аттай он бір жыл 
ө ткені ғ ой. Сонда бү л енді қ аз тү рып... қ айдағ ы қ аз тү рғ ан... 
жү гіріп жү рген кезі еді. Қ ү дай ақ ы рас айтам. Сонда бү л 
маң дайын жарақ аттап алғ ан. Иманды болғ ыр кү йеуім, қал- 
жың бас еді ғ ой, кө теріп ап: «Етпетің нен қ ү лағ аның  не, 
Джульетта. Жә, әуелі бой жетіп ал. Сосын тек қ ұ ласаң  
шалқ аң нан қ ү лайтын боласың . Солай емес пе?» — деп сұ ра- 
ғ аны. Сонда бү л не деді дейсіз ғ ой. Кө зінің  жасын сү ртіп, 
ө ксігін баса алмай тү рып; «Солай!»— дегені. Кү лкіден 
шегіміз қ атсын. Ондай нәрсе тіріде ү мытылар ма? «Шалқ - 
аң нан жығ ыласың  ғ ой» десе, «иә» дейді.

ЛЕДИ КАПУЛЕТТИ. Сіз де бір қ айдағ ыны соғ ады екенсіз.
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КҮ ТУШІ. Доғ ардым, ханым. Бірақ , ө зің із айтың ызшы, 
қ айтып кү лмессіз. Дереу жү бана қ ойып, «иә, солай» дейді. 
Шекесі болса, шодырайып ісіп кеткен. «Етпетің нен жы- 
ғ ылғ аның  дү рыс емес, ө скесін тек шалқ аң нан жығ ыла- 
сың »,— десе, «иә, солай» дейді жұ лып алғ андай.

ЛЕДИ КАПУЛЕТТИ. Сен де бір сө зге тү сінбейтін сап- 
пас екенсің .

КҮ ТУШІ. Қ ойдым, қ ойдым. Мен емізіп ө сірген бала- 
лардың  ең  жақ сысы осы болатын. Енді тек тойын кө ріп 
ө лсем. арманым жоқ .

ЛЕДИ КАПУЛЕТТИ. Той дейсің  бе? Айтпағ ым сол менің  де. 
Ө зің  айтшы, Джульетта, кү йеуге шық қ анғ а қ алай қ арар 
ең ?

ДЖУЛЬЕТТА. Ондай мәртебені кү тпеп едім мен әзір.
КҮ ТУШІ. Ондай мәртебе дедің  бе? Емшек берген ө зім 

болмасам, мү нша ақ ылды ананың  ақ  сү тімен бірге емген 
деп айтар ем.

ЛЕДИ КАПУЛЕТТИ.Ендеше, қ ызым, Веронада, жетпей- 
ақ  сенің  жасың а. Бала сү йіп, жар сү йіп отырғ ан қ ыз аз 
емес. Бұ ғ анаң  қ атып, буының  болса бекіді. Тоқ сан ауыз 
сө здің  тобық тай мынау тү йіні: Парис сағ ан қ ү да тү сті бү гін 
кеп.

КҮ ТУШІ. Ойбай-ау, қ ызым, қ ұ дай берді десең ші. Одан 
асқ ан жігіт болушы ма еді! Ондай еркекті жердің  шарын 
жеті айналып шық қ анда таба алыпсың  ба! Сү лу болғ анда 
сурет дерсің , сурет?

ЛЕДИ КАПУЛЕТТИ.
Кү ллі Верона кө з сү зген қ ү с 
Қ олғ а ө зі кеп қ онып тү р.

КҮ ТУШІ.
Қ ұ с болғ анда қ андай?!

ЛЕДИ КАПУЛЕТТИ.
Не дейсің , қ ызым? Кө ң ілің е қ она ма?
Бү гін балда зерттеп ал оны мү қ ият.
Жү зіндегі әр сызық , әр әжімді 
Кө не кітап сү ресіндей ал жаттап.
Қ айсысында қ андай сыр,—
Ақ ылғ а can салғ астыр.
Ө з ақ ылың  жетпесе,
Ү ң іл жү рттың  кө зіне.
Кел сосын бір шешімге,
Мү ндай бақ ытқ а 
Жеткендер де арманда,
Жетпегендер де арманда.
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