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Слово за Абай

Абай (Ибрахим) Кунанбаев е роден в с. Караул, Чингиз- 
ките планини, сега Абайски район, Семипалатинска облает 
на Република Казахстан на 29.7(10.8)1845 г. Умира в своя 
край на 23.6(6.7)1904 г. Той произлиза от рода тобъкгь, 
живеещ в тази местност, където били запазени много пре- 
красни легенди и сказания за казахския народ, а така също 
и за преминаването на прабългарските племена. Бащата на 
Абай, както и неговия дядо Ускембай, са били старейшини 
на рода Ускембай. Ускембай бил известен с изключителни 
способности, остроумен и красноречив. За живота на Абай 
е известно от книгата на Мухтар Аеузов ”Пътят на Абай”, 
но тази книга е повече художествено произведение, а фак- 
тите за живота на поета имат по-друг оттенък. За бащата на 
Абай, Кунанбай, има няколко свидетелства от полски пости 
и историци, посетили този край в средата на 19 век. Според 
тях, Кунанбай бил съдия с неподкупна честност, Кунанбай 
имал славата на пророк и от най-отдалечените аули идвали 
за съвет. Все пак Кунанбай бил типичен представител на фе- 
одалната върхушка.

Бъдещия поет израсва в среда, където още бил запазен 
обичая, много унизителен за жените-казашки (многоженс- 
твото, калъма, еменгерството или обичая, според който вдо- 
вицата трябва да се ожени за брата на починалия съпруг). 
Кунанбай имал четири жени, втората - Улжан е майката на 
Абай. Имало е вражда между жените. Но майката на поета 
е успявала да запази душевния мир на своя син. За това по- 
могнала и неговата баба Зсре. Тези жени искрено обичали 
Абай и успявали да го спасят от тегобите на семейния бит.

Първоначално образование Абай получава при аулския
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молла, а после огива в Семипалатинский медрее1.
Въпреки богословско-схоластичния характер на учение- 

то, тези три години на учение са били достатъчни на лю- 
бознателното и търсещото момче да удовлетвори в някаква 
степей своето въображение. През тези години Абай се за- 
познава с класиците на Близкия Изток: Фирдоуси, Низами, 
Саади, Хафиз и др. Те разширяват кръга на неговата естети- 
ческа представа и остават дълбока следа в по-нататъшната 
творческа дейност на поета. И въпреки строгия режим на 
медреса, Абай започва да посещава руско училище. В това 
училище поета учи само три месеца, но те оказват благот
ворно влияние за бъдещото развитие на юношата.

Абай не успял да завърши медреса, тъй като баща му ре
шил, че вече придобитите знания са му достатъчни за да 
направи от сина си свой приемник. Необикновената дарба 
на момчето, неговата критичност, неговото красноречие и 
остроумие, умението ловко да побеждава в спорове със свои 
противници, предизвиквали гордост у Кунанбай, и вселява- 
ли вярата, че неговия син в бъдеще ще стане знаменит казах
ски бий (управляващ и старейшина на рода, родов съдия), 
верен защитник на интересите на своя род. Но надеждите на 
бащата не се оправдали, силом въвлечен в междуродовите 
распри, Абай при решаването на дела се проявил като без- 
пристрастен съдия и винаги вземал страната на истината. 
Присъдите, конто издавал Абай, често пъти били в разрез на 
интересите на баща му и на големите феодали. Не възприе- 
мали и намесата на поета, когато защищавал обикновените 
хора и човешкото достойнство на жените. Кунанбай се драз- 
нел от простотата и достъпността на сина при общуване- 
то с обикновените хора. Абай в същото време бил огорчен 
от жестокостта и несправедливостта на бащата. Между тях 
възникват разногласия, които довели до скъсването на от- 
ношенията помежду им. И така, Абай вече сам определял
I Религиозно учебно заведение-бел. прей.
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своята съдба. гогава всчс с на 30 годпни.
Стихове том започпал да пишс ограно, но много оі ран

имте стихове на поета не достигат до публиката. Към своята 
поетична дейност той се заема в края на 1870-те и началото 
на 1880 г., когато той интензивно изучава фолклора. Абай 
живеел в типичен казахски аул и посещавал от време на вре- 
ме Семипалатинск. Тогава този град бил необикновен: от 
една страна бил крупен търговски център, през който от Ев
ропа и Русия се отправяли стоки за Китай, а от друга страна 
за царското самодържавие тук било място за пребиваване 
на заточени интелигенти заради техните възгледи. Тук Абай 
се запознава с политически заточеници като Е.Михаелис, 
М.Дългополов и др. Михаелис бил високообразован за вре- 
мето си човек, известен учен, един от последователите на 
Н.Г.Чернишевски, и затова обгцението на Абай с него, а след 
това и дружбата, естествено оказват благотворно влияние на 
светогледа на поета.

Абай признава: ’’Михаелис ми отвори очите към света." 
Наред с четенето на руските класици поета започва да се 
увлича и по научна литература - Спенсър, Д.С.Мил, Дар
вин. Абай не само се запознава с творбите на Пушкин, Лер
монтов, Крилов, Л.Толстой, Салтиков-Шчедрин, но е бил и 
първия човек, който със своите преводи прави достъпни за 
казахите руските класици. Редом със създаването на ориги- 
нални произведения, поета превежда “Евгений Онегин” и 
създава към нея мелодии. Абай е бил и композитор и цени- 
тел на народните мелодии. Собствените мелодии на Абай и 
днес се ползуват с голяма любое “Ти си зеницата на очите 
ми”, “На тънкоустната привет изпращам”. Неговите стихове 
се разпространявали из стелите от прославените казахски 
певци като Биржан, Сара, Куандък. В аула при него присти
гали много за съвети. Идвали прогресивно настроеии хора и 
около поета се групира най-добрата част на казахската мла-
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лож, пости, певци и синовете му - Акълбай и Магауия.
Известно с, че на поста му се е налагало да живее в атмос

фера на страшна озлобеност. Срещу него заставали негови 
приятели, негови роднини. Дорн било организирано поку
шение срещу поета през 1897 г. От родовите старейшини и 
управители при губернатора в Семипалатинск пристигали 
многобройни доноси. Губернатора, знаещ прекрасно за по- 
пулярността на поета, само прекратявал кореспонденцията 
му с руските заточеници, като го изолирал по този начин от 
“неблагонадежните” хора.

От една страна, признанието и огромната любов на наро
да, от друга - мразата на степните владетели напомняли на 
поета за страшната несправедливост при устройването на 
света, разделен на бедни и богати, за това, колко е сложна и 
трудно достижима целта за освобождаването на народа от 
безправието и невежеството, в което той виждал смисъла на 
своя живот.

Към разочарованието, към съзнанието за своята самота и 
безсилие се прибавя и лична мъка - смъртта на сина му Аб- 
драхман (1868-1895). Абдрахман получава руско образова
ние, другия син Магауия и дъщерята Гулбадан също са учи
ли в руско училище. Всичките свои надежди поета възлага 
на другия си син, талантливия поет Магауия (1870-1904). 
Преждевременната смърт на Абдрахман и Магауия поета не 
можал да понесе и той умира през 1904 г.

Литературного наследство на Абай са стихове, поеми, 
притчи от книгата за Словото, известии като назидания. Нека 
да припомня, че казахския народ има богат фолклор, който 
е бил съставян в продължение на векове. До Абай и през 
неговия живот са били записали и публикувани епическите 
поеми “Камбар”, “Козъ Корпеш - Баян Сулу”, “Къз-Жибек” 
и други, чийто език в своята основа бил общонароден. Ши
роко се разпространявали в степта многочислени устни ле-



генди и сказания за Изтока. Редом с развитието на фолклора 
вече през 18 в. се заражда индивидуалната поезия. Пенно го 
начало се свързва с името на Бухар жърау (1693-1787), при- 
дворен акин на хан Абълай.

Първата половина на 19 век бива отбелязана с разпро- 
страняването на поезията на “заманите” (“зар-заман”, епоха 
на скръбта). Поетите от това направление били против при- 
съединяването на Казахстан към Русия и призовавали към 
възстановяване на ханско-феодалния порядък. Сред тях най- 
значително място заема Шортамбай Канаев (1808-1871).

Въпреки някои индивидуално-творчески тенденции, ко
нто се откриват в произведенията на акините от различии 
направления, цялата поезия от доабайския период съвсем 
малко се отличава от устното народно творчество. Акините 
не се стремят към индивидуализация на своята поетическа 
реч. Индивидуалността на този или друг поет порадп тази 
причина, че техните произведения не били записвани, а се 
разпространявали устно, а това обстоятелство в известна 
степен способства за загубването на творческото разнообра
зие на конкретните произведения.

Кръга натези, чиито идеи, използвани в словесните обра- 
зи, основно били еднообразни, традиционни и за фолклора, 
и за поезията от книжен произход. Въпреки това, за свое- 
то време творчеството на Бухар жърау, Шортамбай и други 
изиграва известна роля в литературния процес, като подгот- 
вя почвата за възникването на писмената литература.

В своята младост Абай добре познавал тези поети. По- 
късно, когато достига до своето разбиране на изкуството, 
поета ги осъжда заради бедността на мисълта, за откъсна- 
тостта на тяхната поезия от действителността, за нейното 
малодушие. Поета вижда, че в най-добрия случай техните 
произведения са вариации на теми и мотиви от фолклора, че 
в техните стихове няма ясно изразена социална задача, не се
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разкрива творческата индивидуалност на художника.
Голямо значение се отдавало в казахската степ на ора- 

торското изкуство, което обикновено се използвало при 
решаване на съдебни искове. Изхода на делото зависело от 
красноречието на този или онзи бий. Блестящите речи на 
отделните бийове, конто можело да решат успеха на делото, 
били оригинален вид на словесно изкуство.

През живота си Абай имал славата на превъзходен ора
тор. Школата на народното красноречие имала огромно зна
чение за формирането на поетическия стал на Абай.

Действителността, в която внимателно се вглеждал поета, 
фолклора, а най-вече природния ум способстват за форми
рането на светогледа на Абай, който решително го отличава 
и от предшестващите, и от съвременните му поети.

Първоначалните естетически представи поета получава 
през тези години, когато той се обучава в Семипалатинския 
медрес. В своето общуване с класическата поезия на Близ- 
кия изток Абай от началото преминал периода на учениче- 
ството, когато подражавал на Фирдоуси, Низами, Навои, 
Саади и др. По-късно неговите връзки с класиката стават 
по-осмислени и дълбоки:

Шамси, Саади, Физули,
Хафиз, Навои, Сайхали,
Фирдоуси - на младия 
поет помощници са били.

Това написва Абай, когато е бил на 14 години. Тогава 
именно са били написани от него и първите стихотворения 
във формата на газели и “аруз”. И езика, в който преобла- 
давали арабо-ирански думи, и метриката, интонацията, и 
стала - всичко това било в унисон с традиционния дух. Тези 
стихове без превод на много думи (става въпрос за “чайга- 
тайския” език) били неразбираеми за съвременниците. Та- 
къв език, а той е бил езика на казахската писмена литература
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от 19 век, бил съвършено недостъпен за обикновените хора. 
Спецификата на този писмен книжен език била в това, че 
той представлявал в лексическо отношение пъстра смес на 
елементите на арабски, персийски и тюркски езици. Съвсем 
скоро Абай се освобождава от подражаването, а това довежда 
до обновяването на литературния език. Но културата на Из- 
тока дава огромна духовна храна за формирането на таланта 
на юношата. Не случайно по-късно поета не веднъж ще се 
завръща към темите и мотивите на тази поезия. Афористи- 
чния стал на Абай, философичността, широтата на възгледа 
-всичко това идва от поетичната школа на Изтока. За влия- 
нието на източната литература върху казахската свидетелст- 
ват и някои елементи на поетиката, самото отношение към 
лириката като жанр. Целта на поетическото произведение 
е преди всичко поучителна, то е призвано да разяснява на 
читателя определени нравствени принципи. Въпреки тази 
представа за ролята на поезията, Абай утвърждава в своето 
творчество новото разбиране за задачата на изкуството. Не- 
говото предназначение като поет той вижда в това, че трябва 
да способства за подобрението на живота на хората, и чрез 
това да облагороди човека:

Аз стихове не пиша за забава на хората...
Истинския поет - това е защитник на своя народ, на него- 

вата съвест. Колко много напомня на Пушкин, Лермонтов, 
Некрасов.

За разлика от поезията на предшествениците, в чиито 
произведения се правели изводи за общ порядък, форму- 
лирали се определени религиозни принципи и нравствени 
норми, дидактизма на Абай - това е преди всичко обобща- 
ване на жизнения опит. В основата на житейската мъдрост 
лежат знания и опита на образования, талантливия човек, 
стоящ над своите съотечественици, който усеща всичко про- 
гресивно.
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Поетическото новаторство на Абай се проявява не само 
в новостите на езика и стала, но преди всичко в тематика- 
та, в съдържанието на произведението, обхващащо всички 
страни на живота, и най-главното е в самия принцип на под
бора и изобразяване на жизнения материал. Абай създава 
обществено-политическа лирика. Поета вижда главното 
зло, причината за народните бедствия, а именно - омразата. 
Злото идва от бия, бая, моллата и местните кметове:

Тазы мръсна порода 
обърква народа, 
навсякьде лъжи до гроба.
Байя станал сват, 
бия станал брат 
и бъркат ти в джоба.

Алчността, диващината и невежеството, привързаността 
към закостенелите обичаи, страстта към забогатяване, под
купите - това са характерните черти на степните управници, 
конто непримиримо бичува поета. Именно те са стопаните 
на народа, а това възмущавало Абай, предизвиквало болка в 
неговото сърце.

В стиховете на Абай съвършенно по новому се говори за 
живота и смъртта, любовта и омразата, честта и съвестта, за 
човешкия дълг и т.н. За каквото и да пише Абай, той винаги 
изразявал вярата във възможностите на човека. Ето какво 
четем в неговите назидания: “Ако аз имах власт в ръцете, аз 
бих отрязъл езика на всеки. който казва. че човек е непопра
вим.” Ето защо в много произведения на поета се изразява 
настойчивото желание да помогне на човека да се усъвър- 
шенства. Ето защо една от най-главните задачи за поета, 
който се стреми да измени съществуващия порядък, е била 
да разкрие в живота на своите съплеменници, в техния ха
рактер и психология за онова, което се преживява, свързано 
с вековните патриархални традиции.
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Поета безпощадно се присмива в стиховете си на нерав- 
ния брак (“Красиво момиче при хана живее”), което било 
толкова разпространено явление из целия мюсюлмански 
Изток. Абай страстно защищава свободата на жената и ут- 
върждава нейното право да си избира любим. В неговите 
произведения се разкрива света на чистите, искрените от
ношения между юноша и девойка, безкористни, основани 
на любовта и взаимното уважение. В любовната лирика по
ета се изявява и като наблюдателен психолог, който предава 
оттенъците на човешките чувства и преживяванията, конто 
разкриват вътрешния свят на своите герои.

Такива произведения, като “Пято”, “Есен”, “Зима”, “Про
лет” и други, полагат в казахската поезия началото на пей- 
зажната лирика. В тях се рисуват картини на номадския бит 
на казахите през различните годишни времена. Тук поразя- 
ва преди всичко умението да се отдели най-характерното в 
природата и в бита на хората, удивителната наблюдателност, 
точността на картините и ясността на възприемането на све
та.

Творческа зрялост поета постига през 1890-те години. 
Анализа на произведенията от този период дава основание 
да се счита, че в тях все по-забележимо се проявяват и ут- 
върждават принципите на една истинска поезия.

В предшестващите периоди Абай плодотворно работи 
над преводите на произведения на руските класици. Той 
превежда значима част от “Евгений Онегин” на Пушкин, 
няколко стихотворения на М.Ю.Лермонтов, басни на Кри
лов. Забележимо е неговото обръщение към И.Бунин (това 
е в края на 90-те години на 19 век), тогава още начинает и 
никому не известен поет). Абай превежда неговото стихо
творение “С буря не ме заплашвай”). Това свидетелства за 
голямото внимание на казахския поет към съвременната му 
руска литература, за неговата необикновенна чуствителност
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към всичко неподправено и поетично. Абай особено пред
почитал да превежда Лермонтов.

За близостта на Абай до поетическите традиции на Пуш
кин и Лермонтов свидетелства и неговото виждане за поези- 
ята. Истинското поетическо произведение, по убеждението 
на Абай, се ражда не в резултат на изпяването на легенди 
и сказания, а в резултат на непосредственото проникване в 
живота и правдивото изобразяване на действителността. Не 
всеки акин-импровизатор може да се счита за поет, а само 
този, който пробужда благороден стремеж. А самото поети
ческо творчество - това е високо ценено изкуство, достъпно 
само на този, който съчетава в себе си талант, ум и знания.

Абай рисува типичните представители на властта -  во- 
лостните -това са своебразни назначаеми кметове, който от- 
говарят за 200 стопанства. Все пак избирането на волостните 
става по решение на крупните байове (феодален господар).

Казахското стихосложение е силабическо. Най-разпрос- 
транените форми на казахския стих - олен и жър (единаде- 
сетсложни и седем-осемсложни). Абай използва седем и 
осемсложник, новите интонационни възможности на този 
размер поста открива за сметка на богатството на ритмиката 
(а-а-б-б-б-а, а-а-б-а, а-б-б-б и т.н.)

Значимо място в творчеството на Абай заемат неговите 
поеми “Искандер”, “Масхуд”, “Сказание за Азим” (неза- 
вършена), който са по мотиви на източната литература и от- 
разяват своебразното отношение на поета към старинната 
култура.

Създадената от Абай поема “Искандер” свидетелства 
за несъмнено доброто му познаване на известните произ
ведения на литературата на Близкия Изток, посветени на 
описването на живота на Александър Македонски. Това са 
художествените произведения на Фирдоуси (“Шах-наме”), 
Низами (“Искандер-наме”), Навои (“Садди Искандир”) и
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др. Също е бил запознат и с многочислени устни легенди и 
сказания, свързани с името на Александър.

За разлика от известната средновековна европейска по
веет за Александър Македонски (“Александрия”) и източни- 
те класици, в чиито произведения образа на Искандер като 
пълководец и властник е идеализиран, то Абай подхожда към 
оценката на неговата завоевателна политика критически. В 
поемата на Абай няма разгърната биография на Искандер, 
поета говори за него като за прославен завоевател, алчен и 
високомерен човек, жадуващ да покори целия свят. Абай 
показва безсмислието на завоюването заради завоюването, 
богатството заради богатството и развенчава ненаситността 
на Александър/Искандер с думите на мъдрия Аристотел:

В този свят няма толкова ценны съкровища, 
че с тях да насытит алчния взор.

За Абай важно е било да направи определени изводи от 
съдържанието на беседата, и той завършва своята поема с 
назидателните думи:

Ақылсөз өзін мацтап былжыраыды, 

боиыца өлиіеп сөылесең, 
нең кұраыды?
Жақсы болсаң, жарықты кім көрмейді, 
өз багаңды өзіңнен кім сұраыды?!

Ныщожны на мъдры се преструват.
Чест ако нямат те я купу ват.
Разбрахме каква е цената: 
щом светит с теб ще пътуват...

Знай очите ни са вечно жадны, 
още искат все са гладни.
Щом умрат най-ценната награда 
пясък дай им, че бяха безпощадни...
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Глхпаци те хвалят и се гордееш.
С мазницы ли все ще живееш?
Щом се обърнеш, те ти се смеят, 
че постоянно глупеет...

Животът е кратък, мигът отлита.
Минута хващай честита.
Но ако съвест ти си продал, 

от тебе всичко отлита.
Тази поема е едно обръщение към миналото и преду

преждение към бъдещето. В историята никой не е постиг- 
нал завоеванията на Александър Велики, но той не завоюва 
цялото богатство на света. Поета се обръща към нас и ни 
пита, дали и ние ще се изживяваме в такава роля и дали мъд- 
ростта ще надделее в нашето съвремие.

Втората поема на Абай “Масхуд” има много общо с “Из- 
точна легенда” на И.С.Тургенев. Въпреки, че е един и същ 
сюжет, то той е бил използван по-разному от двамата не- 
надминати майстори на словото. Ако Тургенев дава само 
литературната обработка на известната източна легенда, то 
Абай, повествувайки за съдбата на юношата Масхуд (при 
Тургенев е Джиаффар), разкрива и своето отношение към 
живота, обяснява постьпките на своя герой. Тази или друга 
мотивировка на действието на Масхуд изразяват миелите на 
автора. Поета навлиза в ситуацията на онова време, но вече 
с очите на своето съвремие. За Абай това не е просто зани
мателен сюжет, а повод за обсъждане на сложни жизнени 
проблеми, изискващи решение. Такива проблеми е имало и 
през действителността от времето на Абай.

Нещастиего на Масхуд е бил неговия ум, заради своята 
мъдрост той в своето време става везир и народа го почи
тал:

Но тогава земята бете пълна с глупаци и невежи, 
както през всички времена...
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пише Абай. Когато се пзлял вредоносная поток, хората 
пили от тази вода, обезумяват (“в спорове и кавги шумят, 
крещят със всичка сила”).

Мина време и Масхуд е везир.
Бе мъдър и управлява в мир.
Веднъж в съня му яви се мъдреца 
и това му каза Кадир:

“В близките дни дьжд ще селей.
Вода ще е лота, не пий, недей.
Кой пие за миг губи ума.
След седмица ще оздравей. ”

И наистина така се случва и започва да се шири страха от 
обезумелия народ, който е пил от лошата вода и има опас- 
ност тълпата да убие халифа и везира:

Сякаш пияни препълват пазара; 
умен и глупав спорят без мяра.
Везир и халиф гледат втрещени:
Напастта кой я докара?...

Но хората безумии реват, 
никой не слушат, не щат:
“Везир и халиф ума ни вземаха 
и за това даумрат. ”

Викове страшни двореца тресяха, 
с това халиф поболяха.
Убийците как да ги спреш?
"Везире, помогай ” на халифа думите бяха.

“За разум глупаци ще ни убият.
Нека с лоша вода ни измият.
Вода да погуби умът.
Ще пием, щом те пият ”.

Народа одобрява, че те също са пили от лошата вода и те
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станаха безумии. Но вече не им желаят смъртта, а ги имат за 
свои. Нека да припомним, че тука става въпрос за Масхуд, 
Масгуд, Муханед - това е мюсюлманския пророк Харун-ал- 
Рашид-известен арабски халиф от династията на абасидите 
(786-809), прославен от приказките в “Хиляда и една нощ”. 

Поемата завършва така:
Примера ето, глупостта е всесилна, 
щом и разумните за миг килна.
Добро няма да постигнет, 
ако следваш глупост обилна.

Сюжета на поемата “Сказание за Азим” е взет от “Разказа 
за бижутера Хасан” от “Хиляда и една нощ”. В тази поема 
Абай използва само тази част от приказката на Шехерезада, 
в която се разказва за историята на юношата-бижутер. По- 
ета не просто разказва приключенията на приказния герой, а 
създава поучителна история, повествуваща за това, до къде 
довежда човека непредпазливото доверие и жаждата за бо
гатство. Поемата не е завършена.

Макар че поемите на Абай по тематика и сюжет идват 
от древността, знаменателно е, че поета не се задоволява с 
традиционността на темите и мотивите, той ги преосмис- 
ля, като представя материала използваем към своето време, 
като издига важни жизнени въпроси и извежда от постъпки- 
те на героите определен морал.

Перото на Абай създава освен поемите и лириката и про- 
заическите “назидания” (45 отделни прозаически произве
дения), или както сам автора ги нарича “Книга за словото” 
(Қара соз). Именно тук поета се изявява като поет, публи
цист, философ и просветител. Това са размисли за многоо- 
бразните страни на човешкия живот. И тук Абай се проявява 
като наблюдателен, като човек с голяма ерудиция, страстно 
търсещ пътя към подобряване и обновяване на живота.

Абай, като и много гениални представители на светов-
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ната литература, изпълни в псторията на своя парод велика 
мисия: той успя да нздигие родиата си литература до впсо- 
чините на истинското изкуство.

Новото направление, свързано с творческата дейност на 
Абай, намира плодотворно развитие след това в казахската 
литература от по-ново време. Той има достойни наследници 
в лицето на Султан-Махмуд Торайгьров (1894-1921), кой- 
то развива абаевските традиции. В сатиричните традиции 
Абай е наследен от Сабит Донентаев (1894-1933). След това 
идват: М. Ауезов, Г. Мусрепов, С. Муканов, Г. Мустафин, 
А.Тажибаев, К.Аманжолов, конто са били добри възпитани- 
ци от литературното наследство на Абай.

Абай е изтъкнат син не само на казахския народ, но и 
на цялото прогресивно човечество. Той е един от големите 
писатели, които наследяват и не крият принадлежността си 
към прабългарските родове и почита бога Тангра. И това не 
е случайно, защото той също често е отправял поглед към 
Чингизките планини -  там, откъдето са тръгнали прабъл
гарските племена. Творчеството на Абай не се различава, а 
се сродява с българската литература.

Творчеството на Абай подсказва, че те са оставили свой 
наследник тук, който е успял да усети огромната култура 
на своя народ и изключително добре да я представи. Абай 
има силна поезия като тази на Салават Юлаев. Константин 
Иванов, Сеспел, Габдула Тукай, Мирза Ахундов, Коста Хе- 
тагуров, Тарас Шевченко и много други.

Абай е скъп на своя народ, на азиатските и европейските 
народи не само като поет и просветител, но най-вече като 
хуманист, като борец за утвърждаване на човечността на зе- 
мята.

Д-р Иван Д. Иванов
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От преводача

Човечеството разполага с много писания, конто отдав- 
на са се превърнали в настолни и още с първото прочитане 
завладяват трайно читателя си. В европейската литература 
има примери именно за такива произведения, като „Изпове- 
ди” на Аврелий Августин, написана през 400 г., „Теорията 
на нравствените чувства” на Адам Смит, написана през 18 
век, и в края на 19 и началото на 20 век се появява книгата 
на Абай „Книга за словото”.

Един от най-големите изследователи на творчеството на 
патриарха на казахската литература Абай е Ауезов, нека пре- 
ведем неговото синтезирано определение на значимостта на 
творчеството на писателя:

Абай е виждащо око,
Абай е отзывчиво слънце,
Абай е мъдростта на народа.

Всеки, който се запознава с творчеството на Абай, дости- 
га до тези думи, когато първо прочита неговите знаменити 
стихотворения, а след това и тази „книга на мъдростта”, ще 
се съгласи с това изказано мнение.

Книгата, словото въобще - и на Запад и на Изток е от осо- 
бено значение. Книгата или библията е известна, че това са 
писанията на пророците от районите край и в Израел. Тази 
книга и днес се чете от милиони. По-късно ще се появят и 
други книги на арабските народи, на индийските народи, на 
китайските народи, всяка от тях ще поучава своите подани- 
ци. Именно тези книги са сплав от мисли и чувства, една 
дискусия между разума и сърцето, тук се съсредоточават 
житейско-практическите, историко-социалните, философ- 
ско-религиозните опити на великите хора.

Това именно е станало и с Книгата на Абай -  тук ние го 
виждаме като поет, пророк, мислител и възпитател на наро-



дите. Имам достатъчни основания да го на река възпитател на 
народите, защото неговото влияние върху народите от Срод
на Азия е значимо, особено като се има в предвид богатото 
наследство на ирано-персийската поезия, при наследството, 
оставено от Авицена, Саади, Фирдоуси, Махтум-Кули. В 
същото време цивилизована Европа мимоходом хвърля по 
един поглед на тези поети. В повечето случаи изданията са 
информативни, а когато стане дума за поети от Средна Азия, 
то такива почти не се рекламират или се предпочита да се 
твърди, че те още не били развита.

Бих се съгласил с подобно твърдение, но историческите 
факта сочат съвсем друга версия. Преселението на народи
те е започнало някъде около днешен Казахстан. В същото 
време народите на Средна Азия: казахи, узбеки, туркмени, 
къргъзи, таджики - на пръв поглед са различии, но всички 
поотделно имат родствена връзка с прабългарските племена, 
факт, който не се отрича от нито един народ от тях. Някои 
исторически източници сочат, че тези народи са възприели 
исляма, след като са посетили свещения град Велики Бол
гар, наричан още Северната Мека. Тук доказателствата са 
много. За нас, българите, остава интересен факта, че пра- 
българския език се е разпръснал из тези народи, из народите 
наследници на Волжко-Камска България. Но съшо така сле
ди от прабългарски думи се откриват в наследниците на Ве
лика България: дагестанци, кабардинци, балхари, осетинци, 
черкези, абхазци, адигейци, лаки. Аргумента против е, че 
това е било много отдавна. В действителност това преселва- 
не, смесване, идентифициране е един много дълъг, сложен 
и противоречив процес. Като прибавим към това и унифи- 
кацията, която ни даде 20 век, то вече много трудно бихме 
открили разлика и прилика между народите.

В същото време много народи се губят, изчезват и с тях 
изчезват и следите. За да може да се открие мъничко истина
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се палата да се ровим в историята. I I за това най-достоверни 
документа са знаменита творби на велики творци. Именно 
затова е ценна книгата на Абай „Книга за словото”. Книга 
с подобно име има в старобългарската литература през 10 
век: „О писменах”. „О писменах” е написана близо 9 века 
преди, но и двете се стремят да представят някои черти на 
прабългарския дух. За нас, българите, представлява интерес 
Абай, защото тук има един сериозен опит за описание ха
рактера на народите от Средна Азия. Доколко тези притчи 
ще ни бъдат от полза, ще съдим от позицията на времето. 
Четящия словата на Абай в първия момент си мисли, че това 
са откровения към Всевишния, и именно поради това той се 
доближава до „Изповедите” на Августин Блажени.

В изповедите има повече схоластика, а „Книга за слово
то” е едно проникване в характера на азиатските народи, 
онези, конто са останали в стелите на Средна Азия и техни- 
те роднини се разпръеват из Кавказ, Кубан, Крим, Поволжи- 
ето, Приуралието, Прикамието. Августин се спира на духа 
на народите от римската империя. Абай се опитва да опише 
казахите - да им създаде облик и в същото време да даде 
народопсихологията. Навярно тази книга е и един сборник 
от пословици и поговорки, но повечето от тях са дело на 
автора.

Когато прочетете двете поеми -  „Масхуд” и „Искандер", 
то тогава наистина се съгласявате с издигнатото мнение, че 
Абай е един автор на Изтока и Запада. Един автор, който 
търси отговори на въпросите, поставяни от векове. Легенда- 
та за Масхуд е едно изобличаване на алчността, същото се 
прави и при „Искандер". Абай се прекланя пред Александър 
Велики, пред великия философ Аристотел, но той иска да 
даде отговор на въпроса за мащаба на богатството и всич- 
ко се събира в една кост - това е което остава след стотици 
грабежи.
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Има практика да се възхваляват произведения или да ее 
засилва определен нюанс, а в същото време се забравя. че 
основною е в прочитането на книгата. Прочита й завиеи от 
това, доколко тя е полезна за всеки, особено в този век на 
фалш и корупция - това е описано от Абай. Тази книга има 
вътрешен глас, това е гласа на съвестта. Важно е книгата да 
събуди заспалия глас на съвестта. Важно е той да проговаря 
в трудни моменти, в другите моменти не ни трябват съвети. 
Абай съгцо като Свети Кирил иска да предаде божието сло
во. Абай също прави своите откровения пред Всевишния, 
но това не са фанатични излияния, а размисли за сыцността, 
като се опира на явленията от живота. Той не придава един 
догматичен образ на сыцността, а една многопластова, ди
намична конструкция, която може да бъде разгадана от здра
вия разум и вярата. Каква да бъде пропорцията между Вяра, 
Разум и Наука - всеки нека си отговори, Абай подпомага.

В Българската история Свети Кирил тьрси доказател- 
ствената сила на еловою. Той за първи път след гърците ще 
докаже, че божието слово трябва да бъде произнасяно и на 
старобългарски, и българския народ се нарежда на четвърто 
място в света, който има библия на своя език.

Това прави и Абай, той иска да напише книга за своя на
род, той иска да напише една Библия, но той пише тази своя 
книга в началото на разтревожения 20 век. Мислителя зася- 
гат вечните теми, засяга въпроса за религията.

Когато четем неговите 45 слова, ние виждаме и усещаме 
дългогодишните търсения на автора, замислите, конто си е 
поставил, и радостта от откровенията, личи творческия по- 
рив, състраданието и гнева.

Ако повърхностно се четат тези слова, веднага се прави 
извода, че тук автора дава повече обяснения на правовер- 
ната религия -  исляма. Но не е така, тук авторы свързва 
това, коею са ни завещали древните философи -  Сократ,
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Аристотел, Платон, премииаиа през източните мислители и 
се замисля за съвременните хора. Авторы вярва в Бога, той 
вижда в него първичното и творец на всичко съществуващо, 
убеден е в безкрайната мъдрост и добротата на божествено- 
то начало. Неговата вяра е вярата в творческата личност, тя 
е светла и хуманна, деятелна и нравствено целева.

Също така Абай вярва в това, че Бог е сътворил човека, 
но той подчертава голямото и велико предназначение и спо- 
собността да бъдат по законите на този свят. Според него, 
разума на човека трябва да стане мерило за истината, а са- 
мия човек да придобие щастие при сьчетаването на разум и 
труд. Библията на казахския народ, или по-точно на народи
те от Средна Азия, така можем да наречем неговата книга, 
е създадена от автора в края на живота му. Той вече знае 
цената на всичко, и на делата, и на дните, и на изкушенията, 
и на съблазните. Та нали той наследява голямо богатство, но 
не престава да се учи.

Нали автора, знаейки персийски, започва да учи руски 
и да се запознава с руската класическа поезия. Абай ще се 
възхищава на иоемата на Пушкин „Евгений Онегин”, загцо- 
то това е гениално произведение на световната поезия. Той 
разбира, че всичко е преходно и остава мъдростта, която е 
непретенциозна и скромна, която дори се срамува от това 
название, но в същото време е ясна и откровена, и за това е 
особено убедителна.

Тази книга е на повече от 100 години, но и днес е акту- 
ална и не само се отнася за казахите, но е интересна и за 
българите, унгарците, англичаните.

Ето, ние сме вече в 21 век, а какво бихме добавили към 
тези притчи? Ако Омир със своята „Илиада” е полезен и 
днес, то е сыцото и за „Книгата за словото”, и то е защото 
ни се подсказва, как да постигнем поставените цели, и то 
известии цели, конто всяко поколение си поставя, а също
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ни помага да разрешим всекидневните си задачи. Така е и 
с Ботев, Вазов. конто ни помагат и днес да си отговорим на 
много въпроси, когато игото е назад, но итого на безчовеч- 
ността не е премахнато.

И днес ни заплашват всякакви катастрофи, а също така 
катастрофата на разпадането на нравствените и духовни ус
тои. Медиите бълват и сапунени опери и сериали и тъпкат 
главите на младите с безсмислени неща, конто разума въоб- 
ще не приема. Но това не е ли само едно следствие, а къде 
са причините за тези катастрофални резултати, когато не се 
предпочитат българските песни?

Нека да припомня, че Абай още тогава разглежда и из- 
следва страхливостта и безволието, празния живот и мързе- 
ла, лъжата и невежеството на своите съвременници. Това са 
породи на човешката природа, конто се укрепват и разраст- 
ват, конто зреят и ще предоставят на света много трагедии 
и катастрофи.

Всеки иска да направи удар, 
да забогатее за пула време, 
а къде е осмислянето на живота?
Това ли е смисъла на живота?
Как човек да изравни стростите?
Как да га укроти?
За какво се бори и живее човек?

И накрая Александър Велики разбира, че всичкото събра- 
но от него злато в походите се равнява по значение с една 
човешка кост. Това ли е смисъла на нагона за богатство?

Бедствията на обществата, и на българското са в това, че 
породите трудно се регулират. Но си задаваме въпроса: Тези 
породи, вродени ли са, придобити ли са? Кой ги стимулира? 
Митът за богатството не е ли една илюзия и тези, които ни 
промиват мозъците предварително са взели това, което би 
грябвало да получит.
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В сыцото време света се напълни с междунационални 
конфликт, за борби, за теории от името на цели народи. 
Тръби се, че са засегнати правата на еди-кой си сформиран 
народ. Така ли е? Не е ли поредната нагла лъжа?

Ето защо Абай е обичал своя народ, обичал е народите, 
и цял живот търси пътека към тяхното сърце, призовава да 
се премахне враждата между родовете и перченето. Гледал 
на другите народи като на братя. Той дори подчертава, че 
има добри търговци и от ногайците, сартите и т. н., той под
чертава също, че от другите народи можеш да се научиш на 
много полезно и добро.

Такъв зов сега би изглеждал банален или едно абстракт
но назидание, ако в същото време не намираме в „Библията 
на казахския народ” гневна и остро-насмешлива критика по 
адрес на своите сънародници, той негодува като наблюдава 
отблизо моралните падения и развитието на пороците.

Няма лоши народи и няма безнравствени народи. Но 
най-много укрепва душевната сила на даден народ най-вече 
откритата и смела самокритика спрямо нацията. Това наис- 
тина е свидетелство за нравственото здраве на нацията, ней- 
ната способност за усъвършенстване, да преодолява общите 
бед и и да излекува собствените болести. Ето защо „Книгата 
за словото” е един много добър урок и зов за размишление 
на много народи, конто сега се борят за национално самооп
ределение и ненавиждат другите народи. Тя напълно отрича 
стремежа за самоизолация, самовъзпяването и невежестве- 
ното всезнайство, стремежа на много народни лидери да от- 
блъснат своя народ, от това да се ползва от богатството на 
общочовешката култура.

Абай обича своята земя, а с това и света, обича своите 
сънародници, но и всички хора на света, той се е загрижил 
за тяхната съдба, за тяхното настояще, за неизвестното ни 
тревожно утре. Неговото сърце се измъчва за страдащия на
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род, но се гневи срещу празносяовието и безсърдечието си. 
Той иска да вярват хора га, но да присъсгва и разума. Нека да 
вярват хората, но да не ее отнасят враждебно към другите, 
конто не са от тази вяра.

И днешният читател е трогнат и привлечен от естестве- 
ната вътрешна свобода на автора, самостоятелността и не- 
зависимостта на неговите разсъждения, вижда свободния 
строеж на духовния му свят, размах и широта на творческия 
свят.

Четейки Абай, ние си представяме необятната казахска 
степ - като Вселена, а за нас, българите, това е много ценно, 
защото легендата винаги ни връща в тези степи, където и 
сега се почита бог Тангра, и паричната единица на Казахстан 
са тенге (тангри). Дори откриваме много думи в казахския, 
конто са български.

Нашите деди отдавна са напуснали казахските степи, 
най-вероятно, някъде от при Чингизките планини, отдавна 
ни няма, но наши наследници са там. Ние, дунавските бъл- 
гари, обогатихме византийската култура и създадохме една 
световна значима култура -  славяно-българската. Навярно, 
има още много неща, конто да докажат, че прабългарския 
род, насочил се към Крим и Дунав, е носил със себе си ци- 
вилизацията на Изтока.

Да, има такива данни, прабългарите са ползвали вариант 
на китайския, японския,тибетския, монголския и корейски- 
те лунни календари. 12 месеца с 5 състояния или един 60-го- 
дишен цикъл. Навярно, Аспарух се е учудвал на варваризма 
на византийците, а в същото време последните наричали 
прабългарите варвари.

Византийците наистина създават един перфектен град - 
Цариград, но прабългарите идват със своята Вселена.

Навярно, и наследниците им сега носят тази Вселена в 
себе си. Ние я имаме, но трудно я разбираме и откриваме.
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Абай също дава коптурите на едиа така близка Вселена. 
Книгата на Абай е ценна, защото тя ни приучала към неза- 
висимост на духа, а тази незавиеимост и днес е също така 
дефицитна, както и преди столетие. Вярно е, че този процес 
на свободата на духа, сега се развива, но в същото време е 
много мъчителен, много труден, с много падения и възходи. 
Най-трудно е да бъде възстановена и утвърдена духовната 
свобода, негцо, с което пък се отличават българите.

Да, тази книга е една философия, която е подгрята от 
кръвта на мислителя, поета, това е една етика, но не за вяр- 
ващия в определена религия, а този, конто се стреми към не- 
зависимост на духа. Тук има всичко: дълбока лична страст, 
жива любое и справедливо негодувание.

Тази Книга, също много трудно се превежда, защото 
трябва да се търси значимостта на думата в българския език. 
Неоценима помощ получих от Посолството на Казахстан в 
България, което ми предостави казахския текст, а също така 
изказвам благодарност на музея на Абай в Семипалатинск, 
който ми изпрати първите оригинали и подерочници на сло- 
вата, тогава, а това беше преди повече от 25 години, те не 
бяха публикувани изцяло на руски език. Българския чита- 
тел след „Лирика" вече се запознава с „Книга за словото," 
добавени са към нея и преведени поеми на Абай, и с това 
ще се добие една пълна представа за този автор. Може да се 
каже, че това е едно почти пълно събрание на съчиненията 
на Абай Кунанбаев.

Прочитайки книгите му, ние откриваме, че най-българ- 
ското у него е било духа. Търсете българския дух. Търсете 
духа на народите -  великите писатели ни помагат винаги в 
това.

Д-р Иван Д. Иванов 
1980-2008 г. 
гр. Пазарджик
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А Б  А Й
КНИГА ЗА СЛОВОТО 

(Қара сөз)

п ъ р в о  слово
(Бірінші сөз)

Дали добре живях или лошо, но преминах не малко в 
борба и караници, през съдилища и спорове, през страда
ния и тревоги и пристигнах до преклонни години, загубих 
сили, преситих се на всичко, намерих безсмислието и без- 
плодността на своите деяния, убедих се в унизителността 
на своето битие. С какво сега да се заема, как да преживея 
останалия ми живот? Озадачава ме това, че не намирам от
говор на своя въпрос.

Да управлявам народа? Не, народа е неуправляем. Нека 
да сложи това върху себе си този, конто би пожелал да изце- 
ли, неизцелим недъг или запалете юноша с неистинало сър- 
це. А мене нека ме запази Господ от това непосилно бреме.

Да умножавам ли стадата? Не. не си струва да се зани- 
маваш с това. Нека децата да отглеждат добитъка както им 
е удобно. Няма да помрачавам остатъка на мойте дни, да се 
грижа за добитъка - за радост на преминаващите, крадците 
и изнудвачите.

Да се заема с наука? Как да достигна до науката, когато 
няма с кого умно слово да размениш? На кого да предадеш 
натрупаните знания, от кого да поискаш това, което не зна
е т ?  Каква полза от това. че ше стоит в безплодната степ, 
разпънал становете, с аршин в ръка? Знанията се преврыцат 
в мъка, която донася преждевременна старост, когато нямаш
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до retie чокск. е когого може да еподелиш и радост и немал.
А може он т е  ее посветит в служение на бога? Боя се, не 

няма да се получи. Това занятие изисква пълен покой и уми
ротворение. Нито в душата, пито в живота не виждам покой, 
какво благочествие сред хората от този край!

Да възпитавам децата? И за това пямам сили. Бих ги въз- 
питавал, но сам не знам как и на какво да ги уча? За каква 
работа, с каква цел да ги уча, за кой народ да ги възпитавам? 
Как да ги наставлявам, къде да ги насочвам, когато сам не 
виждам, къде децата биха могли да прилагат своите знания? 
И тук не намерих за себе си употреба.

И на края реших: хартията и мастилото ще ми останат 
от сега нататък утешение, ще записвам всички свои мисли. 
Ако някои намери някое нужно в тях слово за него, нека го 
препише и запомни. Ако се окажат ненужни мойте слова на 
хората -  нека си останат при мен.

И вече нямам други грижи.

Бұл жасқа келгенше жаксы өткіздік не, жаман өткіздік не, 
әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік: алыстық, жұлыстық, 
айтыстық,тартыстыкәурешілікті, көре-көре келдік. Енді жер 
ортасы жасқа келдік: кажыдык, жалықтық, қылып жүрген 
ісіміздің бэрінің баянсызын, байлаусызын көрдік, бәрі 
коршылық екенін білдік. Ал, енді қалған өмірімізді қайтіп, 
не кылып өткіземіз? Соны таба алмай өзім де қайранмын.

Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын 
деген кісі бақпаса, не абартқан, көңілі басылмаған жастар 
бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын!

Мал бағу? Жоқ, бага алмаймын. Балалар өздеріне ке- 
регінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзін түгел 
көре алмайтұғын, ұры, залым, тілімсектердің азығын бағып 
беремін деп, калган аз гана омірімді қор қылар жайым жоқ.

Ғылым бағу? Жоқ, ғылым багарға да ғылым сөзін
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сойлесер адам жок. Білгсиінді кімге үйретесің. білмегенінді 
кімнен сұрайсыц? Елсіз-күнсізде кездемені жайып салып. 
қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұндасып, 
шер таркатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез 
қартайтатұғын бір күйік.

Софылық қылып, дін бағу? Жок, ол да болмайды, оған 
да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнінде бір 
тыныштық жок, осы елде, осы жерде не қылған софылык?

Балаларды бағу? Жок, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша 
бағудың мәнісін де білмеймін, не болсын деп бағам, кай 
елге косайын, қай харакетке косайын? Балаларымның өзіне 
ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштыкпен көрерлік 
орын тапқаным жок, кайда бар, не кыл дерімді біле алмай 
отырмын, не бол деп бағам? Оны да ермек кыла алмадым.

Ақыры ойладым: осы ойыма келген нәрселерді кағазға 
жаза берейін, ақ кағаз бен кара сияны ермек кылайын, кімде 
кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын, ке- 
регі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған бай- 
ладым, енді мұнан баска ешбір жұмысым жок.

ВТОРО слово 
(Екінші сөз)

В моето детство често ми се случваше да чувам, как ка- 
захите се смеят над узбеките: ех, вне трески широкополи, 
камуш (тръстика) отдален носите, за да си покриете къщите, 
като се срещнете любезничите, а зад гьрба един други се 
обиждате, плашите се от всеки храст, бръщолевите безкрай, 
заради което са ви нарекли „кречетала“.

Когато се срещнете с ногайците също им се присмивате и 
се карате с тях: „Ногая и камилата го плаши, изморява се да 
язди кон и върви пеш -  и пехотинците и войниците и търго- 
вците са ногайци. Не ногай, а ногай-тъпаии би следвало да



ви наричатС
„Рижеглавия урус (рус), а за това трябва да му завижда 

аула, че когато препуска към него, чупейки си главата, си 
позволява всичко, каквото му дойде на ум, търси узун кулак 
-  бързо ухо“ -  така говориха за руснаците.

„Боже мой! -  мислех си тогава с гордост -  Оказва се, че 
не може да се намери на света по-достоен народ от благо- 
родния казах! Радваха ме и ме развеселяваха такива разго
вори.

Сега виждам, че няма такова растение, което да не може 
да отгледа сарта, няма такъв край, където да не е бил тър- 
говеца -  сарт, няма такава вещ, която той да не измайсто- 
ри. Живеят миряните в мир, не търсят вражда. Докато не 
дойдоха руските търговци, сартите доставяха на казахите 
облеклото за живите и саван за умрелите, изкупуваха до- 
битък на стада, конто бащата и синовете не можеха да по
делят помежду си. Сега, при руснаците, сартите по-напред 
от другите възприеха новото. И знатни бейове, и грамотни 
молли, и майсторство, и разкош и учтивост -  всичко има
п п ы  narvrTJ'Tva 
Ж1г 11 v w P u , l V l

Гледам ногайците, те могат да бъдат много добри войни- 
ци, търпеливо понасят нуждата, смирено посрещат смъртта, 
пазят си училищата, зачитат религията, умеят да се трудят и 
да спастрят богатство, да се обличат и да се веселят.

Ние пък, казахите, прислугваме на техните бейове заради 
жалкото преживяване. На нашия бей те говорят от къщата 
си: „Ей, казах, не за това е постлан пода, че да го тъпчеш с 
мръсни крака“.

Силата им е в това, че те непрекъснато се учат на занаят, 
трудят се, а не пропиляват времето в унизителни разправии 
помежду си.

За просветените и знатни руснаци и дума не може да ста
ва. Ние дори не можем да се сравним с тяхпата прислуга.

34



Къде загинаха пашите предишни възторзи?
Къде е радостиият смях?

Мен бала күнімде естуші едім, біздің қазақ сартты көрсе, 
күлуші еді: “енеңді үрайын, кең колтық, шүлдіреген тэжік, 
аркадан үй төбесіне саламын деп қамыс арткан, бүтадан 
қорыққан, кез көргенде “эке-үке” десіп, шығып кетсе, кызын 
боқтасқан, “сарт-сұрт деген осы” деп.

Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді: “түйеден 
қорыққан ноғай атка мінсе, шаршап, жаяу жүрсе, демін 
алады, ноғай дегенше, ноқай десеңізші, түкке ыңғайы 
келмейтұғын, солдат ноғай, қашқын ноғай, “башалшік” 
ноғай деп.

Орысқа да күлуші еді: “ауылды көрсе шапкан, жаман 
сасыр бас орыс” деп. Орыс ойына келгенін қылады деген... 
не айтса соған нанады, “ұзын қүлақты тауып бер депті” -  
деп.

Сонда мен ойлаушы едім: ей, Құдай-ай, бізден баска 
халықтың бэрі антұрған, жаман келеді екен, ең тэуір халык 
біз екснбіз деп, элгі айтылмыш сөздерді бір үлкен кызық 
көріп, қуанып күлуші едім.

Енді қараптүрсам, сарттыңекпеген егіні жок, саудагерінің 
жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі 
эуре болып, біріменен бірі ешбір шаһари жауласпайды. 
Орысқа қарамай түрғанда қазактың өлісінің ахиреттігін, 
тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға кимайтүғын 
малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой.

Орысқа караған соң да, орыстын өнерлерін бізден олар 
көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, 
ептілік, қырмызылық, сыпайылық -  бэрі соларда. Ноғайға 
қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, 
казаға да шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге де 
шыдайды. Еңбек кылып мал табудың да жөнін солар біледі.
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салтанат, әсем де соларда.
Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін, біріміз жал- 

шы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды: “сәнің 
шакшы аяғың білэн пышыратырға қойған идән түгіл, шық, 
сасы казак”, -  деп үйінен қуып шығарады.

Оның бәрі бірін-бірі қуып, қор болмай, шаруа қуып, нер 
тауып, мал тауып зор болғанды әсері.

Орыска айтар сөз де жоқ, біз қүлы, күні қадарлы да 
жоқпыз.

Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз 
кайда?

ТРЕТО СЛОВО 
(Үшінші сөз)

Къде се крие причината за разделеността на казахите, 
тяхната омраза и недоброжелателност един към друг? Защо 
техните думи не са искрени, а самите те са мързеливи и об- 
хванати от властолюбието?

Мъдрите хора на света отдавна са забелязали: мързели- 
вия човек бива, като по правило, плашлив и безволев, глупав 
и невежествен, - невежата няма понятия за чест, а безчест- 
ният се побира в мързеливеца, алчен, необуздан, не желае 
добро на заобикалящите го.

Тези породи идват от това, че хората са загрижени само 
за едно -  колкото се може повече добитьк да развъдят и с 
това да натежи почесзта на съседите към тях. Ако те биха се 
заели със земеделие, търговия, стремеж към науката и изку- 
ството, такова не би се получило.

Родителите, след като умножат своите стада, постоянно 
говорят за това, че стадата на техните деца да станат още 
по-големи, за да предадат грижата за стадата на овчарите, 
а сами да прекарват живота си в развлечения -  да ядат до
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преяждане месо, да пият кумис, да се наслаждават на краса- 
виците и да се любуват на елитните коне.

В края на краищата техните обори и пасища стават гее
нн, тогава те, след като употребяват силата на своето влия
ние или на заемащото положение, с всички достъпни за тях 
средства купуват, откъеват или отнемат собствеността на 
съседите. Този, ограбеният, пък притеснява друг съсед или 
принудително напуска родните места.

Могат ли тези хора да желаят един други добро? Колко- 
то е по-голяма бедността, толкова по-евтин е техния труд. 
Колкото повече разорени, толкова повече празни обори. Той 
чака моето разоряване, аз чакам, когато гце бъде обзет от 
нищетата. Постепенно нашата, скритата омраза прераства 
в открита, непримирима вражда, ние злобеем, съдим се, де
лим се на партии, подкупваме влиятелни привърженици, за 
да имаме предимство пред противниците, бием се за служ- 
би.

Потърпевшия няма да се труди, като постига прехраната 
по друг начин, нито с търговия, нито с обработка на земята, 
не го интересува -  той ще се присламчва ту към една, ту 
към друга партия, продавайки се, като преживява в нищета 
и безчестие.

Кражбите в степта не прекратяват. Ако имаше единство 
в народа, хората не биха се подчинявали на крадеца, който 
ловко се ползва от гюддръжката на тази или друга групиров- 
ка, и с това само засилва своите набези.

Честните синове на степта постоянно са на съд заради 
лъжливи доноси, правят се унизителни дознания, намират 
се лъжесвидетели, които са готови да потвърдят това, което 
нито са видели, нито са чули. И всичко това е за да опоро
чат честния човек, да не бъде допуснат до избора на висока 
длъжност. Ако гоненият заради своето спасение е принуден 
да поиска помощ от такива негодяи, той потъпква своята
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чесг, ако той не отиде да им се поклони -  значи на него, 
неправилно осьдения ще търпи лишения и невзгоди, без да 
намери в живота достойно място и работа.

Като достигне властта с хитрост и измама, то власти- 
мащите не забелязват тихите и скромните, а се стараят да 
създават отношения с хора, подобии на тях -  гъвкави и ув- 
ъртащи се, като разчитат на тяхната подкрепа, а най-често 
като се опасяват от тяхната вражда. Сега се употребява нова 
пословица: „Не същността на делото е важно, а същността 
на личността“. Значи, за да се сдобиеш с набелязаното може 
да стане с правотата на предприетото дело, с ловкост и хи- 
троумието на изпълнителя му.

Властващите се избират за три години. Първата им годи
на преминава в изслушване на обиди и упреди: „Нали ние 
те избрахме?“ Втората година премина в борба с бъдещия 
съперник. И третата в предизборни обещания, за да бъдеш 
отново избран. Какво остава?

Като наблюдавах, как народа все повече и повече затъва 
в разправии, аз стигнах до извода: за властващи трябва да 
бъдат избирани хора, конто да имат малко, но все пак руско 
образование. Ако такива няма или има, но тях не искат да 
издигат, то нека властващите да бъдат назначавани от уезд- 
ните началници и военните губернатори. Това би било по- 
лесно в много отношения.

Първо, суетата на казахите би принудила те да дават де
цата им да се учат: второ, властващите, не биха зависили 
от прищевките на местните величия, а биха се подчинявали 
само на висшето началство. За да не се размножават неиз- 
бежните доноси и клаузи и да не им се дава ход, би следвало 
да бъде обграден назначавания от всякакви проверки и из- 
питания.

Ние имахме възможност да се убедим в безполезността 
на изборите за бий-съдиите във всяка облает. Не всеки има
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възможност да извършва правосъдие. За да еъветва на внсо- 
тата на „Култобе”, то трябва да познаваш сводовете на за- 
коните, конто сме получили от нашите деди -  „еветлия мы " 
на Касъм-хан, „древния път“ на Есим-хан, „седемте канона” 
на Аз Тауке-хан. Но и те са остарели с времето, изискват из
менения и непогрешими изпълнители, които сред народа са 
малко, а и въобше ги няма.

Хората, които добре познават казахите, казваха: „Ако има 
двама бия, то има четири спора”. Отсъствието на върховен 
съдия и четно число от бий само усложнява разрешаването 
на спора. Защо да увеличаваме количеството на бийте? Не е 
ли по-добре да изберем от всякоя облает по три образовани 
и схватливи човека, като не бъде определяй срока за тяхното 
пребиваване на поста, и да сменяме само тези, които биват 
хванати в неблаговидни работи.

Нека споровете да се решават от двама съдии и посред
ник, избран от ищците. И само когато не са намерили ис- 
тината при тези хора, спорещите да се обръщат към един от 
трите постоянни съдии.

Тогава съдебните дела нямаше да се протакат.

ЧЕТВЪРТО СЛОВО 
(Төртінші сөз)

Внимателните хора отдавна са забелязали -  глупавия 
смях е равносилен на опиянението и води до грешки, раз
говора с пияни води до главоболие. Когато се предаваш на 
празния смях, човек губи съвестта, отстранява се от работа- 
та, извършва непростими грешки, за което го чака възмез- 
дие, ако не на този свят, то на другия.

Човек, склонен към размисъл, винаги е замислен, орга- 
низиран, дали в светлите дела или пред съда на смъртта. 
Организираността в делата и миелите е основата на благо- 
получието. Значи ли това, че ние постоянно трябва да се от-
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даваме на отчаяние? Нима може душата да е само опечале
на, без да знае веселие и смях? Не, аз съвсем не съм за това, 
че ние да знаем че да тьгуваш е безпричинно. Но само като 
се замислиш за своето безгрижие, се опечаляваш от това и 
се постарай да се избавит от безгрижието, като се заемеш с 
полезно дело. Не празно веселие, а полезния и разумен труд 
ще изцели душата.

Само слабите духом могат да се затворят в себе си, като 
се предават на тьжен размисъл, без да намират утешение.

Ако се смееш над глупостта на луд човек, смей му се, без 
да се радваш на чуждата глупост, а гневно. На такъв смях 
няма да се предаваш често. Досадния смях е горчив смях.

Смей се възторжено, искрено, радвайки се, когато виждаш 
човек, който е добил благо, който е направил добри дела, до- 
стойни за подражание. Добрия пример учи на сдържаност, 
навреме да спреш, да не допуснеш опиянение.

Не всеки смях заслужава одобрение. Съществува и такъв 
смях, който не идва от гърдите -  по даден от Бога път, а се 
реди и с празен звън се разсипва, единствено заради това, за 
да прозвучи красиво.

Човек се ражда с плач и си отива скърбейки. В проме- 
жугька между тези две събития, така и не познал истинското 
щастие, без да опознае докрай ценността и неповторимост- 
та на дадения му живот, той безсмислено го пропилява в 
унизителни разправии и недостойни спорове. Разбира това, 
когато живота му свършва. Чак тогава започва да разбира, че 
за никакви съкровища на света не може да продължи живота 
си дори и за ден.

Да живееш с хитрост, лъжа, ходатайство - това е съдба 
на бездарните преминаващи. Вярвай в Бога, надявай се на 
своето умение и сила. На честния и самоотвержен труд даже 
и твърдостта на земята ще отговори с кълнове.
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ПЕТО СЛОВО 
(Бесінші сөз)

Мъката помрачава душата ни, вледенява тялото, сковава 
волята и накрая, излива се чрез думи от устата или чрез съл- 
зи от лицею. Аз съм виждал как хора се молят: “О, Господи, 
направи ни безгрижни, като малките деца”. Това си вменя- 
ват страдащите, обременени от тежки грижи и нещастия, че 
като че ли са по-разумни от децата. За техните грижи може 
да се съди по пословиците: “Ако ти е останало да живееш 
половин ден, то прави запаси за цял ден”, “На бедния и ба- 
щата става чужд”, “Добитъка за казаха е плът от плътта му”, 
“На богатая лика е светъл, а на бедния все едно че е точило”, 
“Джигита и вълка ще добият храна на пътя”, “Стадата на 
почитаемите мъже се намират при хората, те се грижат да 
предпазят своею добро от безделието”, “Ръката, която умее 
да взема, умее да дава”, “Който е успял да забогатее, той е 
и прав”, „Който носи дарове вдига завесата на отчуждение- 
то”, “Ако в бая няма надежда, то не се надявай на Бог”, “Ако 
си гладей, бягай в къщата, където помен правят”, “Пази се 
от езеро с дълбоки брегове, че и от народ коравосърдечен”.

Такива пословици има много! Какво ни казват те?
Не за наука и знания, не за света и справедливостта ми

лее, казват те, той иска да забогатее, но не знае как? Ею 
защо и хитрува, по-ловък става, че поне с измама да отнеме 
богатството на другите, ако не му се отдаде, люто ще враж- 
дува с целия свят. Няма да се спре да обере собствения си 
баща и няма да сметне това за позор. Не е прието хората да 
осъждат тези, който получават своя добитък чрез измама, 
подлост, изнудвачество, кражба и други хитри ни...

С какво се отличава техния ум от детския? Децата се 
страхуват от разпаления огън, а възрастните няма да упла- 
шиш и от огьня на ада. Децата, срамувайки се, са готови да 
потънат вдън земята, а възрастните срам не познаваг. Това
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ли с тяхното превъзходство пред децата?
А ко не им дадеш това, което имаш, да не им позволим да 

ее разорят, да не се спуснеш до тяхното ниво, те са готови 
да ни обърнат гръб.

Това ли е народа, към когото стремим душата си?

ШЕСТО СЛОВО 
(Алтыншы сөз)

Една от казахските пословици гласи:
„Началото на успеха -  единството, основата на успеха е 

живота” (Өнер алды бірлік, ырыс алды -  тірлік). При кои 
хора има единство, и как те се сдобиват със съгласие, каза- 
хите не знаят. Предполагат, че това е общност на добитъка, 
имуществото и храната. Ако е така, каква полза носи бо- 
гатството и каква е вреда от нищетата? Струва ли си да се 
трудиш заради богатството, без преди това да се избавит от 
родствениците? Не, единството трябва да бьде в умовете, 
а не в общността на благата. Хората от различен произход 
могат да бъдат обединени по религия и дух, като щедро им 
раздават добитък. Да постигаш единството с цената на до
битъка -  това е началото на нравственото падение.

Братята трябва да живеят в съгласие, не защото се нами- 
рат в зависимост един от друг, а надявайки се на своите уме
ния и сила, като всеки се уповава на собствената си съдба. 
Иначе те и Бога ще забравят, и с работа няма да се захванат, 
и ще почнат да се нападат един други. Ще се окалят от вза- 
имните обиди, ще се клеветят, ще хитруват и ще се мамят 
един друг. Как при това да се постигне единството (бірлік).

„Живота е основата на успеха” (ырыс алды -тірлік). Но за 
какъв живот става въпрос? За битие заради това, че душата 
да не напусне тялото? Но такова съществуване и па кучето 
е дадено. Този, който трепери за такъв живот, трепери пред 
страха от смъртта, става враг на живота небесен. Спасявай-
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ки ее, той бяга от врага и става известен като страхливец. 
избягва да работ» и става лентяй, мпели ее за водач. става 
противник на истинското благополучие.

Не, става въпрос за друг живот. За този, когато е жива ду- 
шата и ясен ума. Ако си жив, но душата ти е мъртва, думите 
на разума няма да достигнат твоето съзнание, ти няма да 
успееш да заработиш за да живееш с честен труд: 

Безделника е лъжлив илям пал,
Един лентяй-нахал.
Има вид-охранен, бяч 
И не знае що е срам.

Ако си такъв, не се смятай за жив. Праведната смърт е 
предпочитана пред такъв живот.

СЕДМО СЛОВО 
(Жетінші сөз)

Детето се ражда на бял свят, наследявайки две начала. 
Първото от тях изисква храна, вода и сън. Това е потреб- 
ността на плътта, без това тялото не може да служи като 
пристанище на душата, няма да расте и да крепне. Другото 
е стремежа към познания. Детето го привличат ярки вещи, 
слага ги в устата, пробва ги на вкус, докосва ги до бузата. 
Потръпва като чуе писък на дудук или свирка. Юношата, 
тича към лая на кучето, при гласа на животните, при смеха 
и плача на хората, губи покой, като пита за всичко, което 
виждат очите и чуват ушите.

„Какво е това?
Защо е това?
Защо той прави така?”
-  това е потребността на душата, желание да види всич

ко, да чуе всичко, да се научи на всичко.
Като не разкрива за себе си видими и невидим» тайни 

на вселената, без да си обясни на себе си всичко, човека не
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може да стане човек. И битието на душата на такъв човек 
тогава с нищо не се различава от битието на друга твар.

Първоначално Бог отличил човека от животното с това, 
че го е надарил с душа. Тогава, защо ние, израствайки и 
поумнявайки, не търсим и не намираме удовлетворение от 
това любопитство, което ни караше в детството да забравим 
за храна и сън? Защо ние не избираме пътя на тези, които 
търсят знания?

Ние трябва непрекъснато да разширяваме кръга на свои- 
те интереси, да умножаваме знанията, които хранят нашата 
душа. Ние трябва да разберем, че благото на душата е не- 
сравнено по-високо от телесното, и да подчиним плътските 
потребности на волята на душата.

Но не, ние няма да правим това. Като бърборим и пле- 
щим, без да се придвижим дори и крачка от своя аул и къща. 
Душата ни ръководеше само в детството. Като поотраснах- 
ме и укрепнахме, ние не й позволявахме да ни ръководи, 
подчинихме душата на тялото, на всички заобикалящи ние 
гледаме с очите, но не на разума, не се доверяваме на по- 
ривите на душата. Задоволяваме се с външния вид на това, 
което е пред очите ни, не се опитваме да проникнем във 
вътрешните тайни, като предполагаме, че нищо не губим от 
това незнание. На забележките и съветите на умните хора 
отговаряме:

„Ти живей със своя ум, а аз със своя ще преживея“,
„Не ща да бъда богат от чужд ум, а да съм беден, но по 

своему“.
Ние не сме способни да преценим тяхното превъзходство 

над нас, не разбираме смисъла на казаното от тях. Няма нито 
искра в гьрдите, нито вяра в душата. С какво се отличаваме 
от животното, ако само гледаме в очите? В детството ние 
бяхме по-добре. Тогава бяхме човешки деца -  стремяхме се 
да узнаем колкото може повече. Сега сме по-зле от живот
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ното. Животною не знае нищо, но и не се стреми към ншцо. 
Ние не знаем нищо, но сме готови да спорим до преспиване: 
като защитаваме своята тъмнина, стремим се към своею не
вежество да го придадем като знание.

ОСМО слово
(Сегізінші сөз)

Някой ще се прислуша ли към нашите съвети или вни- 
кне в наставленията? Някой властващ или някой бий. Ако те 
имаха намерения да учат на ум-разум, нима биха искали да 
бъдат избирани на такива длъжности? Тези хора смятат себе 
си за достатьчно умни и се стремят към властта, за да учат и 
възпитават другите, като че ли са достигнали пълно съвър- 
шенство, и единственото, което им е останало, е да правят 
наставления за другите. Те ли ще ни слушат, пък и да поис- 
кат да ни слушат, биха ли намерили за това време? Плавите 
им са заети с грижи, да не би без да искат да се провалят, 
пред началника, да не разсърдят крадена, да не смутят наро
да, да не изгубят, а да спечелят. Някого да снабдят, някого ча 
изнудят. Време не им стига.

Богата?! Те в нищо нямат нужда. Дори само за един ден, 
но на тях им е дадено богатство, и им се струва, че те вла- 
деят съкровищата едва ли не на половин свят, каквото не им 
достига, биха купили за сметка на добитъка. Те гледат на ви- 
соко, а мислят още по-високо. Чест, съвест, искреност не са 
им по-скъпи от добитъка. Ако имат добитък, те са уверени, 
могат да подкупят и самия Бог.

Добитъка им заменя всичко -  родина, народ, религия, 
роднини, знания. Кога да се вслушат в чужди съвети? Би се 
вслушал, не няма време. Трябва добитъка да се нахрани, на
пои, изгодно продаде, да се предпази от крадена и вълка, да 
се скрие от студа и да се намери човек, който да се занимава 
с всичко това. След като уреди всичко, то идват и хвалбите.
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Хвала!
А крадеца-злодей и лукавия мошеник, така или иначе въ- 

обще няма да те слушат.
Бедняците, конто са по-смирени и от овцете, са загриже- 

ни за своето преживяване. За какво им са съветите, знания- 
та, ученията, когато всичко това не е нужно и на богатите? 
„Не ни закачайте, разговаряйте с тези, конто знаят повече 
от нас“ -  казват те, тъй като, след като си беден, то тогава и 
знания не са ти необходима За тях никой не се интересува. 
Като имат това, каквото имат другите, те не биха познавали 
никаква мъка.

ДЕВЕТО СЛОВО 
(Тоғызыншы сөз)

Аз съм казах (Осы мен өзім - қазақпын). Обичам или не 
обичам казахите? Ако бих ги обичал, то бих одобрил тех- 
ните нрави, бих намерил в тяхното поведение нещо малко, 
което би ми донесло радост или утешение, би ми позволило 
да се задоволя не с тези, а с други техни качества, и моята 
надежда няма да угасне. Но го няма това. Когато не бих ги 
обичал, не бих говорил с тях, не деля съкровенните си ми- 
сли, да се съветвам, да влизам в техния кръг, да се интересу- 
вам от техните работа, да питам: “Какво правят там, какво 
става?“ - бих си лежал спокойно, но не, така никак не бих се 
отървал от тях. Надежда - такава, че те ще се изсмеят, и аз ще 
се вразумя, ще ги подобря, - въобще не храня. Не изпитвам 
нито едно от тези чувства. Защо е така? Трябва да се отнеса 
ноне към едното. Макар че живея, то за жив не се считам. 
Не знам, дали от досадата, от хората, от недоволството ли от 
себе си, а може да е и по някоя друга причина.

Външно съм жив, вътре всичко е мъртво. Сърдя се, но не 
изпитвам гняв. Смея се, но не мога да се радвам. Думите, 
произнасяни от мене, и смеха ми се струват това, какво мога
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да оставя на моя народ, обичах казахите от пялата си душа, 
вярвах в тях. Когато ми се наложи да разнознавам хора га. ко- 
гато постепенно угасна моята надежда, открих: вече нямам 
тази сила, която би ми позволила да напусна родния край, да 
се сродя с чужденци. Ето защо в душата ми сета е пустота. И 
въобще си мисля: може пък това е за по-добро? Умирайки, 
няма да страдам: „Уви, не ми се случи да изпитам такава и 
такава радост!... „Без да се терзая от съжаления за земното, 
ще се утеша с надеждата за предстоящото.

ДЕСЕТО СЛОВО 
(Оныншы сөз)

Хората молят Бога за дете. Защо му е на човек дете?
Казва, трябва наследник да оставя, за да може сина да 

храни родителите на стари години, да се моли за тях след 
смъртта им. Това ли е всичко?... Какво значи да оставит на
следник? Боиш се, че след твоята смърт наследството ти ще 
остане без стопанин? Ти ли да си опечален за вещите, конто 
ще останат след тебе? Или ти е жал да ги оставит на хора
та? Какви съкровища си спечелил, че ти е жал да ги оставит 
на хората, и да ж алит за тях? Доброто дете е радост, лошото 
-  в тежест. От къде да знает какво дете ше ти даде Бог? Или 
не ти стигнаха униженията, които ти преживя през целия 
си живот? Или малко гнусотии натвори ти със своите ръце? 
Защо искаш да ти се роди дете, и да израсне от него такъв 
негодяй, и да го обречеш на такива унижения?

Искаш, че твоя син да се моли за тебе след твоята смърт? 
Ако в живота ти си правил добро на хората, то тогава кой 
не би се молил за успокояване на твоята душа? Но ако ти 
си правил само злини, за какво ти са молитвите на сина ти? 
Нима той би направил за тебе такива благодеяния, конто ти 
сам не си извършвал?

Ако молиш детето за радости в оня живот, значи рано
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му искаш смъртта. Ако искаш да има радости в този живот, 
мима ще се роди на казаха такъв сии, конто възмъжавайки, 
ще обгради родителите с грижи, ще ги огражда да ги пред- 
пази от мъките? На твоя ли народ, на твоя ли баща, като ти, 
ще възпитаваш подобен син?

Ти искаш той да те храни, когато ти съвсем остарееш? 
И това е пуста работа. Първо ще доживееш ли до дълбока 
старост? Второ ще порасне ли твоя син толкова милосърден, 
за да се грижи за твоята старост? Та кой няма да се грижи 
за тебе, щом имаш добитък? Ако нямаш добитък, то тогава 
съвсем е неизвестно, кой и как ще те храни. Също така е не
известно, ще те храни ли твоя син, ще умножава ли благата 
или ще почне да пропилява събраното от тебе.

Добре тогава. Нека да кажем, че Бог чуе твоите молитви, 
и ти даде син. Ще можеш ли да му дадеш добро възпитание? 
Хе. Няма да можеш. Малко са твоите грехове, а и ще зать- 
неш и в греховете на сина ти. От самото начало на живота 
ти ще лъжеш детето, като му обещаваш ту едно, ту друго. И 
ще се радваш, че си успял да го измамиш. Кого ще виниш, 
когато то порасне като лъжец? У чит го да псува, да понася 
другите, като го защитаваш: „Не закачайте този инат, като по 
този начин стимулираш ината му. “Като го даваш на учили
ще, избираш молла с малка заплата, само и само да се научи 
детето да чете и пише, учиш го на хитрости и подлости, все- 
ляваш в душата му недоверие към връстниците, научаваш го 
към лоши наклонности. Това ли е твоето възпитание? И от 
това дете очакваш милосърдие?

Хората също така молят Бога за богатство. За какво е на 
човека богатството? Молят се, Бог ти го дава, а ти не го взе- 
маш. Нима ти използваш силата си за праведен труд? Не. 
Бог ти е дал сили, за да можеш да се учиш, дал ти е разум, 
който е способен да усвой науката, но е неизвестно, ти за 
какво би го използвал. Който ще успее да забогатее, ако се
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труди без мързел. да се труди без почивка. твори с ума си? 
Но на тебе това не ти е нужно. Ти искаш да получит богат
ство, като заплашваш, изнудваш, заплашваш другите. Нима 
това е молба? Това просене, побоища получаващи се, от из- 
губените мест и съвест.

Нека да предположим, че ти си избрал този път и си се 
сдобил с добитък. То тогава използвай го за това, че да по
лучи т образование. Ако не за тебе, то поне за сина ти. Без 
просвета няма нито вяра, нито благо. Без значение е нито 
молитва, ни постене, ни поклонение на светите места - няма 
да постигнат целта си. Аз още не съм срещал човек, който 
след като се сдобие с богатство по разбойнически път, след 
това да го използва за благо дело. Това, което е сдобито по 
кучешки път, се харчи по кучешки. И не остава от това бо
гатство нищо, освен горчилката на разочарованието, злоба- 
та, душевни мъки.

Докато богатството е в ръцете му, той се кичи с него. Като 
го разпилее, се хвали и с това, че и той някога е бил богат. 
След като обеднее, той се принизява до просешка тояга.

ЕДИНАДЕСЕТО СЛОВО 
(Он бірінші сөз)

Мисли ли някой, как живее народа?
Има две средства. Едното от тях е кражбата. Крадеца се 

надява да преживее с краденото, байя си мисли да умножи 
своите стада, като си връща откраднатото с лихва, власти- 
мащия обещава на бая да открие и да му върне загубеното, а 
крадеца да избегне правосъдието, и да обере и двамата. Тър- 
гаша хитрува, като донася за крадеца на властите, в същото 
време му оказва дребни услуги и купува от него откраднато
то на ниски цени. Освен това, мошениците приучават хората 
към хитрости, за които те не са и помислили, подсгрекават 
ги: направи така и ще станет знатен, направи иначе -  и ще
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получит несметни богатства, ще получит славата на недо- 
сегаемия, ще у п л ат и т  враговетс си. Като разпалва нездра- 
вите страсти, като трови отношенията на хората едни с дру- 
ги, той се надява да използва някой от тях, и затова протрива 
доволен ръце.

Така и живеят: велможите -  като помагат на бая и подкре- 
пяйки крадеца, бедняка -  като изиграва властимащите, като 
ги поддържа в споровете, като преминава ту към една или 
друга партия, за да живее по-добре и да продава честта си, 
продава жена си, децата си, роднините.

Да няма крадец и мошеник -  ето това ще учуди народа. 
Той би се радвал да се труди честно, да се стреми към добро 
и знания, когато пък бая би се задоволил с това, което има, а 
бедняка, без да губи надежда и вяра, да получава това, което 
не му стига.

Обикновените хора неволно посредничат в калните дела. 
Кой би имал силата да изкорени такова зло? Нима ще оста- 
нат в забрава понятията чест, клетва, увереност и съвест?

Би се намерила сила, която би могла да укроти крадеца, 
но кой и по какъв път би вразумил бая, който от алчност 
подтиква мошеника да подпалва враждата?

ДВАНАДЕСЕТО СЛОВО 
(Он екінші сөз)

Когато някой учи другите на божие слово, добро ли, лошо 
ли прави той със своето дело, то нашия език няма да се обър- 
не да му забрани да проповядва, тъй като няма нищо осъди- 
телно в благонамерените дела. Нека да наставлява, дори и 
ако той самия не е достатъчно просветен. Но той трябва да 
помни две неприложими условия.

Преди всичко, той трябва да се утвърди във своята вяра, 
второ, нека много да не бъде доволен от това, че знае, без 
да е завършил учението, като го изоставя, именно такъв се
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лишава от божията благословил, от неговитс наставления нс 
очаквай никаква полза. Каква е ползата. а ко си завил главата 
си с чалма, строго спазваш постите, като правиш молитва, 
по този начин той придава за себе си едно благообразие, но 
не знае, в кои места трябва да се повтаря или на кое място 
трябва да бъде спряна тази или друга молитва? Който е не
брежен, не се държи със себе си строго, не умее да проявява 
състрадание, този не може да бъде считан за вярващ -  без 
пестеливост и внимание няма да удържиш в душата си вя- 
рата.

ТРИНАДЕСЕТО СЛОВО 
(Он үшінші сөз)

Иман -  вярата в единния и всемогъщ Създател, за би- 
тието и съществуването на който ни е дадено да знаем от 
посланията чрез неговия порок, нека Господ да благослови 
неговото име. Съществува двоен път на вярване. Едни при- 
емат вярата, като се убеждават в нейната необходимост и 
справедливост, като я укрепват в себе си с разумни доводи. 
Тази вяра се нарича истинската вяра.

Други вярват, като черпят от книгите и от думите на мол- 
лите. Тези хора имат особена привързаност към предмета 
на своята вяра, твърдост на духа, за да могат да устоят пред 
съблазаните на хилядите изкушения и да не трепнат даже и 
пред лицето на смъртта.Това е традиционната вяра-такли- 
ди.

За да запазиш в себе си вярата, трябва да имаш храбро 
сърце, твърда воля, увереност в своите сили. Но какво да 
правим с този, който няма знания, конто да позволяват да го 
отнесат към привържениците на истинската вяра или няма 
твърди убеждения, който от корист казва на черното-бяло и 
на бялото-черно; кълне се, като нарича лъжата за истина, за 
да бъде наречен привърженик на традиционната вяра? Запа-
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зи мс. Господи, от такива хора.
Вески трябва да помни, че не съществува вяра, освен тези 

двете. И нека вероотстъпниците не разчитат на безпредел- 
ността на божията милост, те не заслужават нито прошката 
на Бога, нито защитата на пророка. Да бъде проклет този, 
който приема за истина лъжливите пословици:

“Острието на меча е по-силно от клетвата“,
„Няма грях, който да не ни е простил Бог“.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТО СЛОВО 
(Он төртінші сөз)

Има ли у човека нещо по драгоценно от сърцето? Като 
наричаш някого човек със сърце, то хората го почитат като 
знатен. Другите качества на сърцето те ясно не си предста
вят. Милосърдието, добротата, умението да приемеш всеки 
чужд за свой брат, като му ж елает благата, конто би си по
желал на себе си -  всичко това е повеля на сърцето. И любо- 
вта е желание на сърцето. Езика, се нодчинява на сърцето, 
няма да излъже.

Само лицемерите забравят за сърцето. Тези, конто мълва- 
та ги нарича „човек без сърце“ често се оказват хора, който 
не заслужават похвали. Ако те не считат за чест учтивостта, 
верността на дадената дума, отвращението от злото, способ- 
ността да водит след себе си заблудени, а не да л ае т  сред 
гьлпата, като жалък пес, - умението смело да се застъпваш 
за истината, когато това е трудно, - да не отстъпваш от ис- 
тината, когато това е лесно да го направит, то в гърдите на 
тези, конто хората почитат за знатни, бие не обикновено, а 
вълче сърце. Казахът съгцо е едно човешко дете. Много от 
тях завиват от пътя на истината не поради недостиг на раз
ум. а поради това, че нямат в сърцето мъжество и твърдост, 
за да приемат съветите на умния и да ги следват. Много от 
тях, конто уверяват, че са направили зло поради невнима



ние, са течи, па конго аз не им вярвам. Те имат знания, но 
безерамното безволие и мързела ги припужлават да прене- 
брегват тези знания. Като отстъпят веднъж, то рядко някои 
намира сиди, за да се поправят.

Тези, конто хората наричат сериозни джигити, храбри 
джигити, ловки джигити, често пъти включват приятелите 
си в тъмни и срамни дела. Тяхното сляпо подражание един 
на друг, безсмисленото следване ги води към нещастие.

Ако човек отдал се на глупави постъпки, на неудържи- 
мо разсипничество, няма сили да спре и да бъде взискате- 
лен към себе си, не се опитва да се пречисти пред Бога или 
собствената съвест, как да го наречен джигит? Съвсем на- 
време е да си зададеш въпроса: човек ли е той?

ПЕТНАДЕСЕТО СЛОВО 
(Он бесінші сөз)

Между глупавите и умните хора, според мене, има сь- 
ществена разлика. След като се е появил на бял свят, човек 
не може да живее, без да не се увлече от интересни неща. 
Дните на увлеченията и търсенията остават в паметта като 
най-светлите дни от живота му. Разумният човек се инте- 
ресува от достойни, сериозни работа, упорито се стреми 
към своята цел, и даже спомените за понесените невзгоди 
по пътя на постигането лаекае слуха му и радва сърцата на 
неговите слушатели. Там не можеш да намериш и сянка на 
съжаление за преживените години.

Лекомисленият човек губи време за несъществени, пус
ти, безсмислени интриги. По-късно се усеща, че най-добри- 
те му години са преминали напразно и вече е късно за раз- 
каяние, което едва ли ще му донесе утешение. В младите си 
години той се държи така, сякаш младостта е безкрайна, без 
да се съмнява, че занапред ще го очакват още по-прпмамли- 
ви успехи и радости. Но съвсем скоро, като загуби предиш-
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наIа си сила и гъвкавост, той се оказва негоден за нищо.
II оше одно мзкушение прпчаква хората, тези конто 

страстно се увличат -  да достигнат успеха или доближава- 
нето до него им размътва главата, опиянява ги. Опиянява- 
нето застила разума, заставя те да правиш глупости, човек 
неволно привлича към себе си вниманието на околните, ста
ва обект на хорски критики и насмешки. Разумните в такива 
критически моменти не губят разум, - сдържани са и не по- 
казваг своите чувства на всеобщо внимание.

Глупака скача на голия гръб на коня, като е втренчил очи 
в небето, сякаш е обезумял, загубил в прахта шапката си и 
не обръгца внимание, че дългата му риза покрива задника 
на коня...

Ето такова съм виждал.
Ако искаш да бъдеш в числото на умните хора, запитай се 

поне веднъж на ден, веднъж в седмицата или поне веднъж в 
месеца: Как живееш? Направил ли си негцо полезно за сво- 
ето образование, за земния или другия живот, няма ли да ти 
се наложи след това да изпиташ горчивината на съжалени- 
ето? Или и ти не си забелязал, не помниш, как и с какво си 
живял?

ШЕСТНАДЕСЕТО СЛОВО 
(Он алтыншы сөз)

Казахът не се безпокои за това, дали е угодна на Бога не- 
говата молитва. Той прави само това, което правят другите 
-  пада и става, моли се. С Бога се отнася като с търговеца, 
който се е явил да си иска дълга: „Ей, това ми е всичко, кое
то имам, ако искаш -  взимай, ако не искаш -  то няма аз под 
земята да ти доставя специално добитък”. Няма специално 
да се затруднява, да мисли, да си чупи езика, да се обучава, 
да се грижи за очистване на вярата. „Това е всичко, което 
зная, да не би сега да почна да се уча на стари години. Глав
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ното е да не ме упрекнат, че нищо не знам, а че езика ми не 
е в ред -  голяма работа".

Нима неговия език не е устроен така, както при остана- 
лите?

СЕДЕМНАДЕСЕТО СЛОВО 
(Он жетінші сөз)

Волята, разума и сърцето се обърнали веднъж към НАУ- 
КАТА, за да разрешат спора: кой от тях е най-важния.

ВОЛЯТА казала: Ей, наука, ти знаеш, че без мен никой 
не достига съвършенството: за да опознает себе си, трябва 
упорито да се учиш, а без мене това не може да се направи, 
да служ ит на Всевишния, да му се покланяш, без да имаш 
покой, - е възможно само с моята помощ; не е възможно, ако 
мене ме няма, не е възможно да се сдобиеш с богатство в 
живота, също и с майсторство, уважение, кариера. Нали аз 
предпазвам хората от малките страсти и ги държа в юзда, 
нали аз ги предпазвам от грях, завист, съблазани, нали аз им 
помагам да се овладеят и в последната минута да се задър- 
жат на ръба на пропастта? Как могат да спорят с мене тези 
двете?

РАЗУМЪТ казал: Само аз съм способен да разпозная, коя 
от твоите думи е полезна и коя пагубна, независимо дали в 
земния или другия живот. Само аз имам способността да 
постигна твоя език. Без мене не может да избегнет злото, 
няма да намерит полза, няма да постигнет знания. Загцо 
тези двете спорят с мене? Какво представляват те без мене?

СЪРЦЕТО казало: Аз съм владетеля на човешкото тяло. 
Кръвта тръгва от мене, душата се помегцава в мене, без мене 
живота е немислим. Аз лишавам от сън, заставям да се вър- 
тят тези, конто лежат в меки постели, принуждавам ги да 
мислят за бедните, които нямат крава, замръзнали и гладни. 
По моя воля младите почитат старите и са снизходи гелии
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към по-малките. Но хората не се стараят да ме запазят чис
то и от това страдат те самите. Ако аз бъда чисто, не бих 
правило разлика между хората. Аз се възторгвам от добро- 
детелта, аз възставам срещу злото и насилието. Самолюби- 
ето, съвестта, милосърдието, добротата -  всички тръгват от 
мене. За какво стават тези двамата без мене? Как те могат да 
спорят те с мене?

Като ги изслушала, НАУКАТА отговорила: Воля, вярно 
каза ти. В тебе има още много достойнства, за конто ти дори 
не спомена. Нигцо не може да се постигне без твоето учас
тие. Но нали в тебе се таи и жестокостта, която е равна на 
твоята сила. Ти си твърда в служенето на доброто, но не по- 
малко твърдост ти проявяваш и в служене на злото. Ето това 
е лошото в тебе.

Разум! Ти си прав. Без тебе е невъзможно да постигнет 
негцо в живота. Благодарение на тебе ние узнаваме за Созда
теля, каю се посветяваме в гайните на двата свята. Но това 
не е предела на твоите възможности. Лукавството и ковар- 
ството, също са творение на твоите ръце. И добрия, и злия 
се опират на тебе, ти вярно служ ит и на единия, и на дру
гая. Е т о  къде е твоя недостатък. Моята задача е да ви поми- 
ря. Добре би било повелител и завършител в този спор да е 
сърцето.

Разум.! Ти имаш много пътища -  пътечки. Сърцето не 
може да върви по всяка една от тях. То не само се радва на 
твоите добри замисли, но и те съпътства с тях с охота. Но то 
няма да тръгне след тебе, ако ти си намислил нещо не добро, 
и даже ще се отстрани от теб с потръпване.

Воля! Ти имаш в себе си много воля и мъжество, но и тебе 
сърцето може да удържи. То няма да ти пречи в благоразум
ною дело, но в ненужною дело т е  ти върже ръцете. Вие 
трябва да се обедините и във всичко да се подчинявате на 
сърцето. Ако вие тримата мирно се разберете и заживеете в
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един човек, то с праха от неговите крака. ще бъдат лекл вани 
слепите. Ако не намерите сьгласие, то аз ше дам предпочи- 
тание на Сърцето. Пазете в себе си човечността. Всевишния 
съди за вас именно по този признак. Така е казано в писани- 
ята, казала НАУКАТА.

ОСЕМНАДЕСЕТО СЛОВО 
(Он сегізінші сөз)

Човек трябва да се облича скромно, а поддържа облек- 
лото си чисто, да бъде спретнат. Да се харчи за облекло по- 
вече, отколкото позволяват средствата, да се обременяваш с 
излишни грижи за външността - това го правят само суетли- 
вите. Суетливите се държат най-различно, един си избелва 
лицето, боядисва си брадата и мустаците, изнежва тялото 
си, стъпва надменно - ту ще присвие устни, ту ще почука 
с палец, ту ще си изметне настрани лакътя; друг пък е под- 
чертано небрежен в своята суета и контене, и като се старае 
да бъде приет към тези прости момчета, то ще се изкаже за 
качествата на даден ездитен кон и за богатите си костюми 
- или виждате ли, това за него не е проблем; старае се, при- 
влича към себе си вниманието на тези, конто стоят над него, 
предизвиква завист от равните му, а сред низшите е един 
пример за недосегаемост, изисканост и разкош. За него каз- 
ват; „За какво ли може този да търгува, след като има такъв 
кон и се облича много фино?”

Всичко това е и нелепо и срамно.
Нека никой да не се увлича по такава благост, иначе много 

трудно ще си възвърнеш истинския човешки облик. В дума- 
та „кербез” (конте) виждам родство с думата „кер” -  суетен, 
„керден” -  надменен -  пазете се от такова поведение.

Човек трябва да се отличава от другитес ум, знание, воля, 
съвестност, с добър нрав. Да си мислиш, че можеш иначе да 
се извисиш - така мисли само глупака.
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ДЕВЕТНАДЕСЕТО СЛОВО
(Он ТО Ғ Ы ЗЫ Н Ш Ы  СӨЗ)

Детето не се появява на света разумно. Само слушайки, 
съзерцавайки, като пробва всичко да пипне и да вкуси, то 
започва да разбира разликата между доброто и злото. Кол- 
кото повече вижда и слуша детето, толкова повече узнава. 
Може да се усвоява, като слушаш думите на разумните хора. 
Недостагьчно е да обладаваш разума, само като слушаш и 
запомняш наставленията на знаешите, избягвайки породи
те, то тогава можеш да станеш пълноценен човек.

Но ако човек постига умни речи, като неуместно се 
включва или обратно - вяло, разсеяно, без да пита какво не 
е разбрал или пък дори не прави за себе си никакви изводи, 
макар че чувства тяхната полза и справедливост, то каква е 
изгодата от всичко това, дали той слуша или не слуша?

Има ли смисъл да говориш с човек, който не знае цената 
на думала? Както е казал един мъдрец, то по-добре е да па- 
сеш свиня, която обаче те разбира...

ДВАДЕСЕТО СЛОВО 
(Жиырмасыншы сөз)

Всички ние знаем -  няма власт над съдбата. На човек е 
свойствено чувството за пресищане, то не възниква по же
лание, а се определя от съдбата. Като си се срещнал веднъж 
с пресищането, то вече не можеш да се освободиш от него. 
А пък дори да събереш сили да го отхвърлиш, то ще те нас- 
тигне и ще те побеждава.

С какво само човек не се пресища? Не му достига, в мал
ка или голяма степей всичко -  храна, развлечения, суета, пи- 
рове, компании, стремежа да превъзхождаш другите, жени. 
Рано или късно, след като открие порочността, безсмисле- 
ността на всичко, той се разочарова и охладнява.
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Живота на човека. неговата съдба, гака както всичко. 
коего съществува на света, се промсня. На ншцо живо па 
света не е дадено състоянието на покой. Откъде тогава да 
се вземе това постоянство на чувствата? Да изпитват преси- 
щане е дадено на хора умни, конто в живота се стремят към 
съвършенство, на много неща знаят цената, ориентират се, 
способни да постигнат безсмислието и суетността на зем- 
ното битие.

Тези, конто са достигнали до краткостта и тленността на 
земната радост, то и самия живот им се струва скучен. Не- 
волно си помислих: блажен е този, който е глупав и безгри- 
жен.

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО СЛОВО 
(Жиырма бірінші сөз)

Трудно е да се въздържиш от самодоволството, незави
симо дали е в голяма или малка степей. Аз отбелязах два 
негови типа: горделивост и самохвалство.

Горделивия човек сам си дава висока оценка. Полага 
всички усилия, за да не го сметнат за невеж, лекомислен, 
който удържа на своите обещания, невьзпитан, суетен, 
безсъвестен, лъжец, злонамерен, мошеник. Разбира цялата 
унизителност на тези пороци, стреми се да бъде над тях... 
Това е свойство на разумния, съвестния и възвишен човек. 
Той е съгласен с това, че за него да не се говори нищо хва- 
лебствено, и ще направи всичко възможно, да не се подигра- 
ват с неговото име.

Другая, самохвалеца, е упорит и иска да се говори за него 
колкото се може повече. Нека всички да знаят, кой е той -  
батир, богат, родовит... Той изпуска изпредвид какво хората 
биха казали и това, че на даден човек никак не му се иска да 
служи за себе си. Не поради това, че той съвсем е забравил 
за тази страна на известността, а просто даже не обръща
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внимание на тази страна на славата. Такива самохвалковци 
обикповеио биват три вида.

Първия от тях е обхванат от желанието да се прослави в 
чуждите краища, сред непознати нему хора. Той е невеж, но 
в него все още има някакви човешки качества.

Другия иска да стане известен и да бъде възхваляван от 
своя род. Неговото невежество е пьлно, човечност не до- 
стига.

Трети тьрси с какво да се похвали пред своето домоча- 
дие или в своя аул, като нито един човек, който го наблюда- 
ва отстрани не би одобрил неговите хваления. Това е най- 
невежия сред невежите, и той вече не е човек.

Този, който иска да получи похвала сред чужди, ще се 
старае да се отличи в своя род. Този, който желае да бъде 
хвален в своя род, ще се старае да се сдобие с похвала от 
своите близки. Този, който търси похвала от близките, и е 
уверен, че ще се сдобие с нея, се хвали и възнася себе си до 
небесата.

ДВАДЕСЕТ И ВТОРО СЛОВО 
(Жиырма екінші сөз)

Мисля си, кого сред казахите днес бих могъл да обичам 
и уважавам?

Да уважавам бая, такъв няма днес, ако и да има, той не е 
стопанин на своята воля и своето богатство. Като враждува 
с едни, от предпазливост раздава добитък на други, като се 
оказва в състояние на зависимост на стотици хора. Мисли 
си, видите ли, аз откликнах на техните молби. Поради своя
та глупост той мисли така. Той сам се намира в зависимост 
от тях. Няма да го нарекат нито щедър, нито милосърден. На 
родната си земя със своя народ се бие, скарва се с доброто, 
като разпъва себе си пред недостойните. Там, където байо- 
вете не намират между себе си съгласие, се плодят всякакъв
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вид изнудвачи. конто еилашват и живеят за чужда смеяка.
Бих уваж'авал мирзата (мурзата-кияза). Но няма да среш- 

неш в наши дни наистина щедри, а тези, конто безсмилено 
раздават добитък наляво и надясно, повече, откол кото ку- 
четата. Един раздава добитъка доброволно, като търси да 
намери изгода, други -  по неволя, някой така се суети, като 
иска да бъде наречен мирза, сякаш са му дали солена риба, 
но много често става жертва на злонамерените.

Бих уважавал и властимащия и бия. Но няма в степта 
божествена управа и съд. Власт, която е купена за пари, не 
струва много.

Бих искал да уважавам силния, но виждам всички сме 
силни за лошо дело, готови за добро дело не может да от- 
криеш. Да намерит умен човек и да му окажет почести. Но 
няма такъв човек, чийто ум да бъде така пъргав при служе- 
не на делото, на съвестта и справедливостта, а за хитрост и 
вероломство всеки е готов да служи. Бих уважавал сакатия 
и нищия, но нали и него не может да считаш за безгрешен. 
Недей обръща внимание, че на лежащата камила не може да 
се седне. Ако би имал сила би намерил и торба за да си взе- 
меш нещо скришом. Кой остана? Хитреца и заядливеца. С 
тях не искам да се разправям. Те докато не разорят другите, 
не ги оставят не ги пускат свободно.

И какво излиза; кого да обичам, за кого да се моля? Смър- 
дящите властимаши и биовете не са в сметката. Остава този 
тих бай, конто живее по причина на своята кроткост съглас- 
но пословицата: „Щом търсиш благополучие, то избягвай 
споровете“. Този е в немилост от всички, макар че раздава 
една половина от своето богатство, а другата половина се 
стреми да опази от крадци и насилници.

Няма какво да се прави, - него трябва да съжаляваме, за 
него да се молим.

Друг аз не намерих.
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Има една радост и едно утешение, конто като проклятие 
висят над казахите. Радва се той, като срещне грешен чо- 
век или ако види някаква лоша постъпка, която той сам не 
е свършил, радва се и казва: „Запази ни, Господи, от такъв! 
Та нали и той се счита за човек, редом с него сме и ние хора 
-  съвсем чисти, съвсем светли.“ Нима Господ е казал, че му 
е достатъчно да бъде по-добър от някой си? Или пък може 
би умните хора са му обещали, че той няма да бъде зачислен 
към лошите, докато открият човека, който го превъзхожда в 
невежество и порочност? Нима ще станеш по-добър като се 
изравниш с мерзавците? На добро се учат у добрите хора. 
Можеш да разбереш този, който пръв идва на конните състе- 
зания или се интересува, колко коня са преди него. Но какъв 
е смисъла да питаш колко състезатели са след тебе? Каква 
радост може да имаш да знаеш за победения, дали пет или 
десет състезателя си надбягал?

В какво казаха намира утешение? Той казва: „Не само ние 
сме такива, всички така постъпват, не трябва да се отделяме, 
по-добре е да бъдеш там, където е болшинството. Празника, 
който празнуваш със всички, е най-големия празник. “Нима 
Господ му е заповядал да съществува само в тълпата? Нима 
високата наука обладава всеки човек? Или тя е достъпна 
само за единици? Може би, хората всички до един са нада- 
рени с гений? Или гениалността озарява един от хиляда? 
Нима тълпата не трябва да бъде унизена? Нима ще ти стане 
по-добре, че половината хора ще ги разболееш, половина- 
та ще останат здрави? Нима не е нужен един човек, който 
много добре познава местността, когато хиляди блуждаят, 
без да я познават? Кое е по-добре за пътника, ако изведнъж

Д В А Д Е С Е Т  И Т Р Е Т О  С Л О В О
(Ж и ы р м а  үш ін ш і сөз)
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огладнеят всички коне или да бъде сига половината от тя\? 
Кое е по-добре, когато пострада от джута цел и я народ или 
поне оцелее половината от него? В какво е утешението на 
един глупак от това, че редом се намират хиляди безмозъч- 
ни? Ще покори ли невестата некадърния жених, като заяви, 
че в целия му род са с такива миришещи уста? Ще се утеши 
ли невестата, като узнае, че не само отсъдения на нея има 
такъв недостатък?

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЕРТО СЛОВО 
(Жиырма төртінші сөз)

Казват, че на Земята днес (1897 г., бел. прев.) живеят над 
два милиарда хора. От тях ние, казахите, сме над два мили- 
она (тогава казахите са били около четири милиона -  бел. 
прев.).

Казахите не са сходни с нито един народ в своя стремеж 
към богатство, в търсене на знания, постигане на изкуство- 
то. Проявяването на чувство на доброжелателност, сила, 
хвалби или враждебност.

Ние враждуваме, разоряваме се един друг, следим един за 
друг, като не даваме на ближния си да премигне с очи. Има 
на света градове с население над три милиона жители. Има 
на света хора, конто три пъти са обходили света. Нима ние 
така ще живеем, като се дебнем едни други, като оставаме 
най-нищожния от всички народи на земята? Или все пак ще 
настъпят светли дни, когато хората ще забравят кражбите, 
лъжата, злословието, враждата и ще се стремят към знания, 
ще се обучат на занаят, ще почнат да добиват богатство по 
честен, достоен път.

Едва ли ще настъпят такива дни. Сега на всеки сто глави 
добитък има по двеста човека. Та нали те ще се надхитрят,
докато не се самоунищожат?
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Добре е да се даде на казахските деца образование и на- 
пълно достатъчно да ги научим поне към грамотност. То та- 
кава е нашата извратена действителност, че преди да дадем 
децата да се учат, по-добре е да натрупаме богатство, а при 
това трябва да се знае персийски и арабски език. Гладния ли 
ще запази ясност на ума?

Недостига на блага, а не родовите разправии способстват 
за развитието у хората на такива лоши наклонности, като 
кражбата, насилието, изнудването. Като имаш добитък, зна- 
чи стомаха ще бъде сит. И след това ще се появи влечение 
към знания, към занаят. Ще почнат хората да се замислят, 
как да получат образование или поне децата да научат на 
нещичко.

Трябва да се учим на руска грамота. Душевното богат
ство, знанията, изкуството и други несметни тайни крие 
в себе си руския език. За да бъдат избегнати пороците на 
руснаците, да приемем техните достижения, трябва да нау
чим техния език, да достигнем до тяхната наука. Това е така, 
защото руснаците, като знаят други езици, се приобщават 
към светновната култура и станаха такива, каквито са сега. 
Руския език ще ни отвори очите за света. Като се изучава 
езика и културата на другите народи, човек става равен сред 
тях, не се унижава с никакви молбички. Просветата е необ
ходима и за религията.

Този, който живее роболепствайки, е готов да продаде 
майка си, баща си, роднини и близки, вяра и съвест заради 
милостиво потупване по рамото. Друг не гледа на това, че 
оголил задника си, само и само да заслужи одобрителната 
усмивка на чиновника.

Руската наука, култура е ключ към световната съкровищ-

Д В А Д Е С Е Т  И П Е Т О  С Л О В О
(Ж и ы р м а  бес ін ш і сөз)
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ница. Конто владес юзи ключ, то вспчко лруто т о  поспи не 
без особен и усилия.

Казахите, конто обучават децата си в руски училища, се 
опитват да се възползват от тяхната грамотност като знак 
на превъзходство в разприте сред роднините. Избягвай тези 
намерения. Стреми се да научиш своите деца с честен и раз
умен труд да изкарват своя хляб, нека другите да последват 
добрия пример, то тогава ние няма да търпим произвола на 
велможническите руснаци, тъй като те нямат един за всички 
закон. Трябва да се учите, за да узнаете това, което знаят 
другите народи, за да станем равни сред тях, за да станет 
защита и опора на своя народ. Нека от тази младеж, конто 
са получили руско образование, да излезат все пак известии 
личности. Това се затруднява, защото родители и родствени- 
ци ги изхабяват, отбиват ги от праведния път. Въпреки това, 
обаче те са много по-добри от тези, конто не са получили 
никакво образование. Жалко обаче, че всичката им образо- 
ваност стига до там, че само да тълкуват чужди думи.

Състоятелни хора рядко отдават своите деца да се учат, 
те по-скоро ще дадат децата на бедните да бъдат ругани и 
унижавани от руските учители.

И на какво могат да бъдат научени тези нещастници? 
Като се карат с родствениците, някой възкликват: „Намес
то да гърпя вашите обиди ще дам сина си за войник, а сам 
ще си пусна брада и коса!“ Такива хора не се боят нито от 
божието наказание, нито от хорския позор. Какво може да 
постигне издънката на такъв човек, та дори и да получи об
разование? Пък и много ли ще му дадат с това образование? 
Ще отиде ли надалеч от другите?

Учил се, ама дошъл, слушал и си отишъл. Никакъв стре- 
меж, никакво усърдие. Бащата с голяма трудност се съгла- 
еява да даде детето си на училище, когато някой друг пое
ма разходите. Нима той иска да се раздели с благото заради
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обучението па детето?
Ею  от мене съвет, можеш да не ж енит сипа, да не му 

оставят богато съкровище, но задължително му дай руско 
образование, дори и ако ти се наложи да се разделит с на- 
трупаните блага. Този път изисква всякакви жертви.

Почитай Бога, срамувай се от хората! Ако искаш, че твоя 
син да стане човек, нрати го да се учи! Не жалей благата! 
Като остане необразован негодяй, то кой ще има полза от 
това? Ще остане ли той утешение за тебе? Ще бъде ли щаст- 
лив сам? Ще облагодетелства ли своя народ?

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТО СЛОВО 
(Жиырма алтыншы сөз)

Казахът се радва до безумие, когато неговия състезателен 
кон на състезания пристига първи; бореца, представен от 
него, побеждава в единична борба, бързият и ловкият сокол 
се отличава на лов. Не знам, дали има в живота по-голяма 
радост?! Навярно, не!

Но какво удоволствие намира той в това, че едно животно 
превъзхожда друго в ловкост и бързина или в това, че един 
човек надвил някой си? А това, че казаха няма по-голям враг, 
отколкото друг казах. Бурно се възторгва за нищожен повод, 
то един се старае в своята радост да досажда на други, като 
поражда завист. Известно е, че да се предизвиква в хората 
завистта е преднамерено -  то това означава да наруш ит ша
риата, да навредеиш на своите дела, да се противопоставит 
на здравия разум. За утешение да се допринася чужда злоба? 
Защо това им доставя удоволствие? И защо, тези, другите се 
огорчават от техните успехи, като се чувстват като че ли са 
унищожени?

Чистокръвни състезателни коне, развъждат ту в един, или 
друг аул, ловка птица, добро куче се оказва в рьцете, ту на 
един, ту на друг човек. И силните борци не всички са родом
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от слип аул. Вепчки тезп достижения не са плод на човеш- 
ките рьпе. Веднъж изпреварпл. веднъж показал се по-еилен. 
не остават бързи и силни завинаги. Тогава защо хората, след 
като знаят за това, досаждат, като че ли намират в тях собст- 
вени черни замисли или срамни дела? Огорчават се, сякаш 
са ги сринали със земята?

Не е трудно да се досетиш: непросветения народ се радва 
на всякакви дреболии, конто не заслужават внимание. Като 
се радва, той губи разума си, опиянява се, не помни, какво 
говори и върши. Не се срамува от това, заради което трябва 
да се срамува, и извършвайки неприлично дело, дори не се 
изчервява.

Ето ти, признаците на невежеството и безразсъдството. 
Като му кажеш за това, ще слуша и ще кима: „Да, да това е 
вярно.“ Но съвсем не вярвай на неговите думи, той е един 
от многото други. Гледа с очите, разбира те с ума, той сякаш 
е безволево животно, няма сили да се откаже от порока. И 
никой няма сила да го обуздае, убеди, вразуми. Взема за пра
вило лошите постъпки, той вече никога не се отрича от тях. 
Само великия страх или смъртта, са способни да го отделят 
от вредния навик.

Няма да срещнеш човек, който да признае своя неправота 
или би се опитал да я обуздае в себе си.

ДВАДЕСЕТ И СЕДМО СЛОВО 
(Жиырма жетінші сөз)

Това са думи на Сократ, Казани от него на един учен, един 
от неговите ученици Аристодем за служене на всемогыция 
Създател. Аристодем често се надсмивал над вярващите.

-  Ей, Аристодем, как мислиш, има ли на света хора, чий- 
то творби са достойни за възхищение?

-  Те са много, учителю, - отговорил той.
-  Кажи поне един от тях.
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-  Аз се възхищавам от поезпята на Омир. грагелииге па 
С’офокъл, уменмето на иякоп да се превъплъщават в чужди 
образи, също така се възхищавам от живописта на Зевксис, 
- Аристодем казал още няколко известии имена.

-  Кой, според теб, е достоен за възхищение, този, който 
създава безжизнени изображения на човека, или Всевиш- 
ния, който е сътворил човека с неговия разум и жива душа?

-  Достоен е последния. Но само в този случай, ако не- 
говите творения са създадени от силата на разума, а не по 
волята на случая.

■- В света има много полезни неща. Ползата на едни е 
очевидна, за назначението на другите не може да се съди 
по външния вид. Как мислиш ти? Кои от тези тези неща са 
създадени със силата на разума, кои случайно?

-  Разбира се, вещите, чиято полза е очевидна -  те са сът- 
ворени от разума.

-  Добре тогава, Всевишния, създавайки човека, го нада- 
рява с пет органа на чувствата, като знае че те са необходи- 
ми на човека. Той дава очи, за да вижда - без тях не бихме 
могли да се наслаждаваме на красотата на света. За да могат 
да се отварят и затварят очите са създадени клепачите, за 
да ги предпазят от вятъра и праха дадени са миглите, за да 
махат погта от очите дадени ни са веждите.

Ако нямахме уши, ние не бихме могли да чуваме нито 
гръмотевицата, нито нежните звуци, не бихме могли да се 
наслаждаваме на музиката и пеенето. Ако нямахме нос, ние 
не бихме могли да помирисваме миризмата на това, което 
ядем. Другите необходими нам, но който не предизвикват 
приятии чувства, отвори се намират далеч от благородните 
органи, разположени на главата.

Нима това не е свидетелство за това, че Бог ни е създал 
много смислено?

Като помислил, Аристодем признал, че Създателя наис-

68



тина с всесилен, и създава своите творения с огромна лю
бо в.

-  Тогава ми кажи, всичко живо, което е създадено, изпит- 
ва ли нежна любов към своите деца, всичко живо ненавиж- 
да смъртта, старае се да преживее. Колкото може по-дълго, 
грижи се за продължение на рода. Всичко е създадено за жи
вота и за неговото продължение. Нима не от любов Бог ги 
създава и тях любящи, създаващи живота?

-  Ей, Аристодем, продължил Сократ -  как можеш дори да 
си помислиш, че освен тебе, човека, никой друг не притежа- 
ва разум? Нима не напомня човешкото тяло на шепа пръст, 
върху която той ходи? Нима влагата на твоето тяло не е кап
ка от влагата на цялата земя? Откъде имаш разум? Откъдето 
и да е, само благодарение на душата, която ти е дадена, ти 
стана вместилище на толкова висок разум. Ти само виждаш 
съвършенството, целенасочеността и хармонията на закона, 
според който е създадена природата, виждаш, поразен си, но 
твоето съзнание не може да обхване това, което виждаш.

Какво мислиш след всичко това, природата безцелно ли е 
породена, случайно или е създадена от творец, който обла- 
дава неизмерим разум? Ако не по волята на разума, то със 
силата на нерушимата закономерност, съразмерена с благо- 
разумието и предназначена за всичко създадено, се обяснява 
тайната, която не е подвластна на човешкото съзнание.

-  Вярно е всичко, което ти казвах, - отговорил ученика, - 
ясно е, че Създателя обладава наиетина велик разум. Аз не 
оспорвам неговото всемогъщество. Но не преставам да се 
удивлявам на това, че на всесилния Създател са му нужни 
мойте молитви.

-  Аристодем, ти грешиш. Ако има някой, който се грижи 
за твоето благополучие, то ти си му задължен. Нима имаш 
нужда да ти се обяснява толкова проста истина?

-  Откъде да знам, той грижи ли се за мен или не?
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Тогава виж вспчкпте животни п виж себе си. Нима ние 
едиакво присмамс деГіствн гелпоегта? Човек с способен да 
мисли за своето минало и сегашно, а за бъдещето дори не си 
помисля. Сравни външния вид на човека и животното. Чове- 
ка стой изправен, на два крака, за да оглежда обкръжавагцо- 
то го. Животните се надяват само на своите крака, на своите 
крила, не могат да подчинят на себе си своите събратя. Ако 
Бог беше създал човека толкова безпомощен, като животно
то, то същия за нигцо не би бил пригоден. Човека е сътво- 
рен да бъде владика на всичко живо на земята. Ако имаха 
животните човешки разум, едва ли техния външен облик би 
съответствал на способността да се труди, да се учи, да учи 
другите на красноречие и добродетели. Помисли само, нима 
бика е способен да построй град, да направи инструмента, 
да бъде изкусен майстор? Това, че Бог е надарил човека с ви
сок разум, в толкова съвършенно, хармонично, съчетаващо 
в себе си духовна могц и нравствена красота на тялото е до- 
казателство за това, че Бог е създал човека, след като е имал 
грижата да го пази. Нима след всичко това човечеството не 
е задължено да се кланя на Бога?

Така завършил беседата учителя.

ДВАДЕСЕТ И ОСМО СЛОВО 
(Жиырма сегізінші сөз)

Вярващи! Има на света богати и бедни, здрави и болни, 
разумни и глупави, добри и зли. Ако някой запита, защо е 
така, вие отговорете -  такава е волята на Господ.

Но се случва, Господ награждава с богатство презирай 
от всички човек, а друг, който се кланя на Бога, честно се 
труди и въпреки това живее в нужда, някак си храни жена и 
деиата си. Безобидния и тих човек често е болен и немощен, 
а някакъв си мошеник и краден разполага с цветущо здраве. 
При едни и същи родители едното дете се ражда умно, а
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другото глупаво.
Господ призовава всички да бъдат добродетелни, да жп- 

веят честно. Той е приготвил на праведните място в рая, на 
грешниците мъки в ада, едни той направлява по верния път, 
другите по лъжливия. Нима това не противоречи на божието 
милосърдие, на неговата справедливост? И хората, и цялото 
им имущество принадлежи на Господ. Той използва своята 
собственост така, както той сметне за добре.

Как да разберем неговите деяния?
Да се твърди, че Създателя е безгрешен, значи, да се при- 

знае неговото съвършенство и погрешимост, и да продъл- 
жаваме да мълчим за това от страх? В този случай, какво 
може да постигне смъртния със своите страдания и усилия? 
Всичко става по волята на Създателя. Хората не бива да се 
винят едни други. Нима, като правят добро или зло, те ще 
изпълняват волята на Господа?

Разумния човек, трябва да знае, че дълг на вярващия е 
да прави добро, истинното дело не може да се страхува от 
изпитанието на разума. Ако не се даде свобода на разума, то 
тогава какво ще стане с истината: „Ще ме познае този, който 
обладава разум?“ Ако съществува в нашата религия изян, 
то как да забраним на разумния да мисли за него? На какво 
би се основавала религията, ако го нямаше разума? Какво 
струва доброто, което не е направено с вяра? Не, ти трябва 
да разбереш и да повярваш в това, което е добро и зло, конто 
са създадени от Бога, но не той ги сътворява. Бог е създал 
богатството и бедността, но той не е създал хората бедни и 
богата. Бог създал болестите, но той не заставя хората да 
страдат от тях. Иначе всичко е прах.
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ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО СЛОВО 
(Жиырма тоғызыншы сөз)

Има казахски пословици, конто заслужават внимание, но 
има и такива, конто не носят в себе си нищо божествено или 
човешко.

Казват: „Ако живееш в нужда, забрави за срама!“. Да бъде 
проклет живота, който не познава срама! Ако този добър съ- 
вет не придружава всяка тежка работа, както е в услуга, то в 
този труд няма нищо срамно. Да заработиш своя хляб чест
но, вместо да търсиш милостиня и да се прозяваш в безде- 
лие -  това е работа на човек, който трябва да има съвест.

„Ловкия, може и снега да запали“, „С умела молба можеш 
всичко да изпросиш“ -  ето ги, проклетите от Бога думи! С 
какво да живееш, като се уповаваш на ловкостта и като из- 
молваш трохички от чужда маса, не е ли по-добре да вземеш 
богатството от земята, като се трудиш с пот на челото?

„Ако твоето име е неизвестно, то подпали полето“. Каква 
полза от такава глупава слава?

„По-добре един ден да бъдеш собственик на камили, от- 
колкото сто -техен прислужник1? Кому е нужен живота само 
от един ден, проведен в безумства, конто носят само опус
тошения?

„При вида на златото и ангела кривва от праведния път11. 
Станал жертва по пътя. За какво е на ангела злато? Като каз
ват това хората, оправдават собствената си алчност.

„Пълната кесия е по-мила от майка и баща, собствения 
живот е по-скъп от златен дворец11. Каква цена можеш да 
дадеш за живота на този негодяй, който смята кесията по- 
мила от майката и бащата? Само човек, лишен от ум и чест, 
може да замени майка си и баща си със злато. Родителите 
трупат блага, като се грижат за децата си, и този който, из- 
равнява родителите с хазната (касата), извършва богопро
тивно дело.
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Трябва да бъдеш внимателен, когато повтаряш послови- 
ците, конто еа породени от лицемерие и педомиелпе.

ТРИДЕСЕТО СЛОВО 
(Отызыншы сөз)

Има ги сред нас така наречените „бъбриви самохвалко- 
вци“, не можеш от тях да направиш и крачка от аула. Стру- 
ват ли те нещо? Каква е ползата от тях? Те нямат нито здрав 
разум, нито самолюбие, нито широта на възгледите, нито 
дълбоко мислене, не се отличават те нито със сила, нито с 
доблест, нито с човечност, нито със съвестност.

Хвърли някой от тях небрежно през рамо: „Я, стига. Та 
кой е по-добър? Коя глава, миелите, е поставена на чуждо 
седло? Та той ли слага месото в моя котел или ми дава дойна 
крава?“

Или ще се спусне с отчаяна решителност: „Аз ли да си 
щадя живота? Та какво струва той? Заради благородното 
дело съм готов и под куршуми, и на каторга. От смъртта 
няма да избягаме!“

Срещали ли сте някога казах, който да действа в съответ- 
ствие с подобии думи? Не съм видял сред тях да се смирят 
пред властта на смъртта, но те никога няма да покажат страх 
пред нея. При удобен случай всеки от тях с жертвена готов- 
ност ще разеече гърлото си с длан: „Нека на място да ме 
заколят!“ Ако тези думи бяха искрени, то техния собственик 
би могъл да ни порази ако ноне не с ум, то поне с нечувана 
храброст. Но как да наречем този, чиято заплаха е предназ
начена за страхливци, които от страх са готови да се скрият 
във всякакви дупки при опасност? Ако това всичко на всич- 
ко е една показна смелост, с помощта на която той получава 
признанието на малодушните: „Виж, колко е голям гнева на 
този господин!“?

Боже мой! Ако ти си с прекрасна душа, щедър и безко-
73



ристен, смел и държаш на думата, нима тези достоинства не 
се разбират веднага след като видит човека?

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО СЛОВО 
(Отыз бірінші сөз)

Съществуват четири причини, конто способстват за въз- 
приятието и запомнянето на чутото:

- първо, трябва да се утвърдиш духовно и да бъдеш не
преклонен;

- второ, да слушаш съветите на умните хора с внимание 
и открито сърце, с готовност и желание да си изясниш сми- 
съла на казаното;

- трето, замислено, нееднократно да си повтаряш тези 
думи на себе си, да ги запаметяваш;

- четвърто, трябва да избягваш вредните свойства на ума, 
дори ако се наложи да се подложит до изкушенията на тези 
сили, да не им се поддаваш.

Вредните свойства на ума са: безгрижие, равнодушие, 
склонност към безпричинно веселие, влечение към мрач- 
ни мисли и пагубни страсти. Ето четирите порока, конто са 
способни да унищожат ума и таланта.

ТРИДЕСЕТО И ВТОРО СЛОВО 
(Отыз екінші сөз)

Тези, които се стремят да усвоят науката, е необходимо 
да знаят условията, без които е невъзможно да се постигне 
целта.

Първо, като добиваш знания, не си поставяй за задача да 
получит посредством тях някаква изгода. За да се заемеш 
с наука, най-напред трябва да я обикнеш, да имаш стремеж 
към нея. Ако ти ценит знанията като ви сте  благо, всяко 
огкритие на нови истини ще донесе на твоята душа покой и
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удовлетворение. Здраво запомняй това. кчіето е ново за тебе, 
гогава т е  ее появи етремежа към т"ьреенею. любой към на- 
уката, паметта добре ще усвой и ще запечата в себе си това, 
което ти си видял и си чул.

Ако твоите мисли са заети с друго, а науката я търсиш 
поради жажда за натрупване, второю отношение към знани- 
ята ще бъде такова, каквото на мащехата към детето. Когато 
душата и миелите наистина са благосклонни към науката, тя 
самата става благосклонна -  леко се отдава. С половинчата- 
та благосклоност тя се и възприема половинчато.

Второ, като изучаваш науката, си поставяй ясни и благо- 
родни цели, не се стреми да придобиеш знания за това, че да 
имаш възможност да спориш с другите. В разумните преде- 
ли на спора ти се дава възможност да придобиеш твърдост- 
та в убежденията, но прекомерното увличане към тях само 
изхабяват човека. Това е така, защото любителите на спора 
често пъти започват споровете не заради изясняване на ис- 
тината, а за да блеснат със своите знания, да удържат връх 
над другите. Такива спорове раждат завист, те не прибавят 
човечност, не служат на науката, напротив, объркват хора- 
та. Това е занятие на заядливите. Този, конто отклонява от 
праведния път стотици хора, не струва и малкою пръетче на 
този, който е върнал към пътя на истината поне един човек.

Да, споровете са един от пътищата на науката, но този, 
който се впуска в тях, рискува да стане самодоволен дърдор- 
ко, завистлив клюкар. На такъв човек в споровете не са му 
чужди и лъжата, и злословието, и боричкането, което уни- 
жава човешкото достойнство.

Трето, ако ти си постигнал истината, не отстъпвай от нея 
дори и пред страха от смъртта. Ако твоите знания не са спо- 
собни да те убедят, не мисли, че някой друг ще ги оцени. 
Ако ти сам не цениш своите знания, как тогава да чакаш 
други да ти ги признаят?
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Четвьрто, еыцествуват две оръдня, кон го способстват за 
умножаваисто на знанията. Ьдно от тях с мулахаза, или тън- 
кото изкуство да водиш полемика, а другото е мухафаза, или 
това е твърдостта да устояваш своите позиции. Тези способ
ности трябва да се намират в постоянно усъвършенстване. 
Ако не ги засилиш в себе си, няма да бъдат умножени зна
нията.

Пето, в Деветнадесето слово беше казано за четирите па- 
губни недостатъци на ума, сред тях е този, който се нарича 
безгрижие, празнота на ума. Душа, заклевам те, пази се от 
това зло! То е губително и за Бога, и за човека, и за разума, и 
за честта. То е враг на вески! Но там, където е жива съвест- 
та, го този недостатък няма място.

Шесто, съда, който помещава ума и знанията -  това е ха
рактера на човека. Възпитавай своя характер! Като се пре
давай] на завистта, лекомислието, го и делото попада под 
влиянието на чужди речи и минутни увлечения, и можеш 
да загубит твърдостта на характера. Няма да има полза от 
учение, ако няма надежно хранилище на знанията.

За да бъде постигната набелязаната цел и да бъдеш верен 
на своя дълг, в характера на човека трябва да има постоян
ство, решителност, сил на воля, конто да са способни да за
лазят трезвеността на разсъдъка и чистотата на съвестта.

Всичко трябва да служи на разума и честта.

ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО СЛОВО 
(Отыз үшінші сөз)

Ако искаш да си богат -  учи се на занаят. Богатството 
с времето пресъхва, а умението -  не. Този, който продава 
плодовете на своите знания без измама, той сред народа се 
счита за светец. Но тези, на конто Господ е дал някакъв за
наят, не могат да минат и без порок.

Първо, те не се стремят да бъдат на страната на най-до-
76



орите майетори, та да приема г от тях о п т  а п не ее етремяі 
да достигнат голямо майеторетво. Доволни еа от това мал ко. 
което имат, считат, че това е напълно достатъчно и се преда- 
ват на мързела.

Второ, трябва да се трудим непрекъснато. А на тях им 
стига да придобият две-три глави добитък, и започват да си 
въобразяват, че вече са потънали в благополучие, започват 
да безделничат, да се надуват, вършат работата си немарли- 
во.

Трето, ако някой се обърне към тях с молба: „ти си май- 
стор, браток, ти си щедър“ или „на тебе нищо не ти струва 
да направит за мене това и това“ и те започват да си мислят 
със самодоволство, че са доживели до дните, когато хората 
започват да се обръщат към тях с молби. Възгордяват се, 
като се подават на ласкаенето и си губят скъпоценното вре- 
ме, като дават повод да тържествува лукавия мазник.

Четвърто, такива хора се стремят към приятелски отно
шения с всеки срегцнат. Достатъчно е някой пройдоха да им 
подари някаква дреболия, да им обещае, че ще помогне, да 
го нарече приятел, то те се радват, че са се оказали нужни на 
някого и стават за приятели. Тук именно се проявява тяхната 
наивност. Като се доверяват на лъжливия език, безумно се 
радват на поздравите на мнимия приятел, те се стараят да 
направят за него всичко, ако той има нужда от нещо, делят 
с него собствените си блага, забравят за храна и облекло, за 
своите грижи и задължения и когато ги налегне нуждата, 
тичат да търсят заеми. Като угаждат на другите, губят си 
времето без полза, остават без доходи, влизат в разправии 
заради дългове, губят своя човешки облик, живеят в нищета 
и безелавие.

Защо става така? Понякога хората са способни да излъ- 
жат когото им попадне, но и те сами се оказват измамени.
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ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО СЛОВО 
(Отыз тортінші сөз)

Всички знаят, че хората са смъртни, че смъртта идва не 
само за стари, и когато вземе някого, тя никога не го връща. 
Казаха вярва в това по неволя, а не защото достига до тази 
истина по пътя на дълбокото размишление.

Казахите твърдят, че вярват на това, което е Бога, който 
ще попита след смъртта за всичко, гце се отплати за добро 
с добро или да те накаже за всичко зло сторено и неговата 
награда се отличава от мирската, и неговите награди са без- 
крайно щедри, а наказанието неизмеримо жестоко. Аз не им 
вярвам на думите. Това е така, защото те не вярват искрено 
и осъзнаго. Като повярват в това, то биха творили добро в 
съответствие със своята вяра и не биха съзнавали, какво е 
печал. Нима е възможно да ги убедиш в нещо друго, когато 
даже в тези истини те вярват смътно? По какъв начин може 
това да се поправи? Могат ли да бъдат наречени истински 
правоверни?

Този, който иска да избегне мъченията на този и на дру
гая свят, трябва да помни: няма в душата одновременно две 
радости, две страсти, две противоречия и две мъки. Това е 
невъзможно. Този, за който земните радости и земните мъки 
са по-високо от грижите и радостите на другая свят, не е 
правоверен.

Доколко казаха е правоверен, съдете сами. Ако той срещ- 
не две неща, едното от конто е предназначено за другия свят, 
второто за земния, и би му предстояло да избира едно от тях, 
то казаха не би пропуснал случая да избере второто, като 
предполага, че ще се сдобие с първото някой друг път, а ако 
не му се отдаде случай, то Господ великодушно ще му прос
ти за избора. Пред съда на смъртта този човек ще се кълне, 
че не е използвал благото на оня свят и не го е сменил със 
земни радости. Как да му вярваш след това?
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Човек на човека е приятен. Тъп каю в живота -  раждане- 
то, възпнтанието. чуветвото за ептоет. глада. мькага. форма
та на човешкото тяло, пътя по конто се появяваш на света и 
по който си отиваш -  при всички е еднакво; и в другия свят 
-  смърт, погребение, тлеене, явяване пред Страшния съд -  
всичко е общо. Откъде да знаеш, дали ще преживееш още 
пет дни или не? Всички хора един други се гостят, та нали 
самия човек е гост на този свят, и тогава струва ли си да 
злословит, да враждуваш заради богатство, да завиждаш на 
чуждо щастие, да се караш с другите заради дреболии?

Да се прекланяш не пред Бога, а пред човека, да се молиш 
не за благославянето на своя труд, а за това, че доброто за 
тебе да бъде отпето от другите, нима с такава молба трябва 
да се обръщаш към Аллаха? Нима може Създателя заради 
един да унищожава и обезсърчава друг?

Като няма здрав разум, ни образование, като не може да 
свърже две думи, упорито настоява на своето, държи се теж- 
ко с мъдрите -  нима това е достойно знание на човека?

И какъв човек е той?

ТРИДЕСЕТ И ПЕТО СЛОВО 
(Отыз бесінші сөз)

Като призовава към съда ходжите, суфиите, моллите, 
благотворители и сеидите, Всевишния строго ще изисква от 
тях. Ще постави отделно този, който е бил ходжа, суфия, 
молла, благотворител и сеид, но който е служил и извърш- 
вал благотворителност през живота си само заради това, за 
да живее почтено и да се ползва с всички блага. И ще по
стави отделно тези, конто са служили заради служенето на 
Господа. Старали са се да му бъдат угодни.

И ще каже на този, който го е възнасял и го е възхвалявал 
с користна цел: „Вис приживе сте служили заради това, за 
да се обръщат към вас с уважение -  суфи, молла, и т. н. Тук
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тона вече го няма. Ваишя шастлив живот свърши, свършм 
вашата пласт нал хората. Тук няма да бъдсте почитасми, об
ратного, ще ви се търси сметка за всичко. Ще отговаряте за 
всичко! Дадох ви живот и ви предоставих богатство. Вие 
използвахте това, за да присвоявате, лъжехте хората, като се 
прикривахте зад грижата по другия живот”.

Към тези, конто са се старали да служат честно, той ще 
се обърне: „Вие през вашия живот и със своите дела сте се 
старали да ми угодите. Аз съм доволен от вас. За вас има 
приготвено почетно място до мене, идвайте! Възможно е, 
тук да срещнете приятели и тези, на конто сте правили до
бро, или тези, конто са ви съдействали с добро намерение. 
Радвайте се!“

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО СЛОВО 
(Отыз алтыншы сөз)

В хадиса (преданията) на нашия пророк, нека Господ да 
благослови неговото име, е казано: „Който няма срам, той 
няма и вяра“. В народната пословица се казва съвсем сыцо- 
то: „Този, който има срам, той има и вяра“. Става очевид
но -срама е неотменна част от вярата (имана). Но какво е 
срам?

Съществува срам, който се поражда от невежество. Това 
прилича на срамежливостта на детето, което се срамува да 
каже дума или да се приближи до непознат човек, макар че 
пред никого няма никаква вина. Като нямаш вина пред ша
риата, пред собствената съвест, да се срамуваш за това, за 
което не бива да се срамуваш, е сигурен признак за глупост 
и нисък произход.

Истинския срам е този, който е изпитван, когато извърш- 
ваш постъика против законите на шариата, съвестта, човеш- 
кото достоинство. Такъв срам бива два вида.

Единия от тях -  когато се срамуваш не за себе си, а за
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нровинеиие па друг. Срамуваш се. защото правши еъстрада- 
ппе към човека п сп мпслпш: „Впж тп, как во ли е етапало с 
този човек? Защо той изведнъж постъпва така недостойно?" 
и се червиш заради него.

Другия срам е предизвикан от съвестта ти, собствената 
виновност пред шариата, пред своята съвест и човечността, 
допуснат по погрешка или поради случаен инстинкт. Може, 
никой освен тебе и да не знае за твоята вина, но твоя разум 
и естеството ти се терзаят, наказват те. Не можеш да си на
м ерит място, не можеш да гледаш хората в очите, измъчваш 
се.

Хората, конто са способни да преживеят такъв срам, се 
отказват от храна, губят сън, случва се това, че те в отчаяние 
посягат на живота си, самоубиват се. Срама -  това е човеш- 
кото достойнство, което те заставя отвътре да си признает 
вината и сам да си направит наказание. В такива часове и 
мисли в главата не ти идват, и думите като че ли се губят. Ня- 
маш време да си изтриеш сълзите от очите и влагата от носа. 
Човек заприличва на жалко куче. Той не само не може да 
гледа хората в очите, но въобгце нишо не вижда. Този, който 
знае за такива терзания, но вместо това, че великодушно да 
прости на виновния, той усилва неговите страдания, като с 
това показва, че е лишен от човечност и милосърдие.

Хора, конто виждам сега, не се срамуват от нищо и не 
могат да се червят. „Аз признах своята вина, какво още?” -  
казват те. Или пък се оправдават: “Аз се опозорих, но нали 
и ти така постъпваш?” Или казват: „Ето еди кой си направил 
така, но си върви по земята, сякаш нищо не се е случило. Аз 
в сравнение с него, може да се каже, че нищо лошо не съм 
направил. Освен това, аз имах причина да постъпя така”. 
Наместо да се срамува, той постоянно се оправдава.

Как да наречем такъв човек -  срамежлив или непознаващ 
срама? Да го наречем срамежлив, не позволява писанието и
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думитс, Казани от мъдреците...
Как да разберем, има ли в тези хора вяра или не?!

ТРИДЕСЕТ И СЕДМО СЛОВО 
(Отыз жетінші сөз)

1. За достойнствата на човека се съди по това, как той е 
започнал делото, а не по това, как му се е отдало да го за- 
върши.

2. Колкото и да е прекрасна мисълта, преминавайки през 
човешките уста, тя бледнее.

3. Когато някой казва мъдри слова на самонадеян прос
так, понякога придобива утешение, но най-често от тях не 
остава и следа.

4. Прави добро на разумния, глупавия само ще го разва
ли.

5. Сина на своя баща за другите е враг. Човешкия син ти 
е брат.

6. Достойния като поиска много, се задоволява с малко, 
нищожния иска много, но остава недоволен, ако му дадеш 
повече,отколкото е просил.

7. Този който, се труди за своето благо, се уподобява на 
животно, което пасе само за себе си; този, който се труди, 
като изпълнява човешкия дълг, то Всевишния го бележи със 
своята любов.

8. Кой отрови Сократ, кой запали Жана д'Арк, кой екзе- 
кутира Гайс, кой закопа нашия пророк в останки от камила? 
Тълпата. Тълпата е безразсъдна. Съумей да я насочиш по 
пътя на истината.

9. Човек е дете на своето време. Ако той е лош, за това са 
виновни и неговите съвременици.

10. Ако имах власт в ръцете си, аз бих отрязъл езика на 
този, който твърди, че човек е неизправим.

11. Да останеш самотен -  все едно е да умреш. Всички
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белп падаі на главата на самотния. В света пма много по
рочим неша. но и утешенною, и веселието съществуват в 
него. Кой с достойнство ще издържи първото? Кой ще устои 
на второю?

12. Кой от нас не е попадал в беда? Надежда губи само 
слабия. Вярно е, че в света няма нищо неизменно, но нали 
и злою не е вечно. Нима след суровата зима не идва пълно- 
водната и цветна пролет?

13. Ако някой мълчи в гнева си, значи цялата сила на гне
ва е затаил в себе си. От когото изригват черни ругатни -  
обикновено е или страхливец или обича да се хвали.

14. Успеха и щастието опияняват човека. И само един от 
хиляда умее да запази хладнокръвието и разума.

15. Ако искаш делата ти да вървят, върши ги разумно.
16. Високата длъжност -  все едно е като високата скала. 

На нея се промъква небързащата змия и бьрзокрилия сокол 
ще достигне. Недоброжелателите започват да хвалят тези, 
конто още не са постигнали височината, а вне, лековерните, 
се радвате на думите им.

17. Света е океан, времето е веене на ветровете, ранните 
вълни са старшите братя, късните вълни са младите братя. 
Поколенията се сменяват последователно, а изглежда по- 
върхността не е засегната.

18. Простодушният, който се е прославил с ума, се чув
ства по-висок от царя, възнесен от щастлпвата съдба. Юно- 
шата, който продава своя труд, е по-достоен от старец, който 
търгува със своята брада.

19. Сития просяк е дявол в плътта, ленивия суфи е лице
мер.

20. Лошия приятел е като сянка, когато слънцето е над 
главата, от нея не мож ет да се огьрвеш, а когато облаците
се сбират, нея не мож ет да я откриеш.

21. Бъди откровен с този, който е сам, поддържай добри
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отношения с тези, конто имат много приятели. Бъди внима
телен е безгрижните и бъди опора на нещастния.

22. Безполезни и безплодни са: безсилния гняв, любовта 
без вярност, учител без ученик.

23. Докато ти постигаш щастието, всички ти желаят до- 
брини, но веднага щом постигнеш целта, твоя доброжелател 
само си ти самия.

ТРИДЕСЕТ И ОСМО СЛОВО 
(Отыз сегізінші сөз)

Деца мои, утешение на моето сърце! Ето написах няколко 
думи за човешките деяния и завещавам написаното на вас, 
за спомен. Прочетете го с внимание, вникнете в същността 
на тези думи, и вашите сърца ще се преизпълнят с любов. 
Любовта на човека е неотделима от неговия разум, човеч- 
ността, знанията. Изходната, първоначалната причина на 
тези свойства се явяват тези съвършенства, конто се дават 
на човека от раждането -  крепко здраве, прекрасна външ- 
ност, всичко останало зависи от благородството на бащата 
и майката, от мъдрите наставници и добрите приятели. Ус- 
тремеността и разбираемостта се пораждат от любовта. А 
разума, човечността и знанията будят у човека интерес към 
науката.

Детето по собствена воля не се стреми от първите години 
към учение. Налага се да го заставят и принуждаваш и да го 
привличаш до тогава, докато в него не възникне жаждата за 
знания. Дете, което има стремеж към знания, може да бъде 
считано за човек, мож ет да пазит надежда за това, че то ще 
се стреми да познае Бога, да разбере себе си и заобикалящия 
го свят, ще се научи да придобива добро, без да загърбва 
честта, и ще избягва злото. Иначе му е съдено да живее в 
невежество, в най-добрия случай ще получи доста повърх- 
ностни знания. Скверно е, че много родители, конто л о то
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са възпитавали своите лона, слел гона ги лават за попечител- 
ство на моллите. а полза от това учение няма. Покварените 
от малки деца не могат да имат интерес към знания, религия 
и почит към своите наставници. Няма да се получат от тях 
пълноценни деца, добросъвестни молли, истински право
верии. Най-сложното е да възпиташ в тях човечност. Защото 
Господ -  това е пътя към истината, а искреността и правди- 
востта са врагове на злото. Нима приятел ще се яви на пока- 
на, изпратена посредством врага? Не можеш да постигнеш 
истината, ако в душата нямаш любов към нея. Човешките 
знания се постигат чрез любов към истината, жаждата да 
откриваш за себе си природата и същността на нещата. Това 
не е божие всезнание, любознателност и стремеж към нау- 
ките дават на човека само знанията, конто са съразмерими с 
неговия разсъдък.

Но най-напред трябва подобаващо да обикнеш Бог. Из
вестно е, че Науката е единия от ликовете на Всевишния, ето 
защо и любовта към науката -  това е признак на човечност и 
искреност. Не може да бъдат достигнати върховете на наука
та, ако се занимаваш с нея, за да си даваш тежест, за да дос
тигнет користни, ниски цели. Нека богатството, всеобщото 
уважение и славата сами да намерят човека, само тогава те 
могат да станат достойни негови украшения. А прекланяне- 
то пред тях принизяват човека.

Ако ти си постигнал любов към истината, желание да 
се учит , намери в себе си внимателния слух и искренно- 
то прилежание. Тези, конто изповядат вярата, преди всичко 
трябва да знаят, в какво се заключава истината за имана, тъй 
като имана (вярата) - това не е сляпо поклонение. Нека да 
предположим, че ние сме повярвали в Бога, в това, че ду- 
мите на Корана -  това е изява на неговата воля, че Мохамед 
Мустафа, да бъде благословено неговото име, се явява негов 
посланик. Какво ни дава на нас такава вяра? Ти вярваш в



Ьога заради него или заради своего спасение? Господ е ве
лик п пяма да пострада от твоего неверие. А ко ги твърдпш, 
не твоята вяра ти е необходима за теб самия, добре, това зна- 
чи, че ти вярваш. Но ако това е вяра заради самата вяра, то 
полза от нея няма да има никаква. Твоята вяра ще се окаже 
наистина праведна, т е  донесе полза, когаго ти сам искаш 
това. Трябва да знает, е какви усилия се достига осъзнатата, 
разумната вяра...

Ти каза, че вярваш в Бога, в псговите лица и имена. То- 
гава ти си длъжен да знает неговите имена, да разберет 
величието на сыцността на вески от осемтте му лика, след 
като си се нарекъл правоверен, да се почиташ като роб на 
Всевишния и да се стараеш да подчинит своите помисли на 
неговата воля. Не твърди невежествено, че е невъзможно да 
се уподобит на Бога. В действителност, не може точно да се 
възпроизведе творен исто на Всевишния. Но подражавай във 
всичките му дела, следвай посочения от него път. Ето най- 
светлите ликове на Бога: Живот, Наука, Могыцество, Бди- 
телност, Чувствителност, Желание, Словото, Съзидание...

Създателя е дал на човека тези осем лика, но не в такова 
абсолютно съвършенство, в каквото той сам ги притежава.

Можем ли ние да се наричаме правоверии, като насочва- 
ме дадените ни, макар и мизерни, но все пак способности 
не по назначение, като не ги употребяваме в угода на Бога? 
Трябва да се знае, по какъв начин да уподобим своите дейст
вия с осемте велики качества на Бога, тъй като природата 
на Бога е такава, че не се нуждае от нашето описание, това 
го изисква нашия разум, който се нуждае от ясност в пред- 
ставата за Бога спрямо осемте споменати ликове. Без да ги 
знаем тях, ние не можем да имаме представа за Всевишния. 
Доколкото ние знаем Господа според начина на неговото 
проявление, то да бъде опознат окончателно на никого това 
не е дадено. Дори най-мъдрия от мъдрите няма да се раз-
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оере и неговите деяния, а нс лори да носпігие вы решит а 
сыцност на неговата природа. Господ, с всесилен, пашите 
възможности са ограничена Да бъде измерено безкрайно- 
то с крайното е невозможно. Като се стараем да закрепим 
в съзнанието понятия за него, ние твърдим: „Бог има, Бог 
е един. Но самого понятие „има“, „един“ не съответства на 
непостижимата същност на Бога, тъй като всяко възможно 
в действителност явление не може да мине без измерението 
„един“. То с применимо към целия сътворен свят, което се 
намира във владения на Бога, за което ние разбираме от пи- 
санията, където съгцо са посочени осем неизменни ликове и 
деведесет и девет благи имена на Господа, конто изразяват 
неповторимия му образ и неговите действия.

Аз искам да започна разговор за четирите лика, първите 
от тях -  Наука и Могъщество, останалото се явява неотме- 
нима съставна част, допълвагца и обясняваща същността на 
тези двете. Ще отбележа един от шестте лика -  Живота.

Ние казваме, Господ има. Господ е един, характеризи- 
райки го и възприемайки го като Могъщество на Науката. 
Нека да се замислим, имат ли реална сила понятията „има“, 
„един“, „могыцество“, „наука“? Не се налага да се съмнява- 
ме в това, че могъществото на науката е реална сила: където 
е Живота, там е и Желанието. А там, където е Науката, Же- 
ланието също е неизбежно. Науката сама по себе си нищо не 
дава. Всичко в света се задвижва с могъществото на Всесил- 
ния. Едно от свойствата, присъщи на Желанието, се явява 
Словото, тоест рента. Нима Словото може да бъде без бу- 
квени знаци и глас? Само словото на Господа е беззнаково и 
безгласово. Но след като има нужда да се говори, значи има 
и способността да се слуша казаното и да се види зримото, 
нали е така? Господ слуша и вижда не така, както ние -  с 
ушите и очите, което се явява господстващо преимущество, 
тоест Могъществото на Науката.
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Следващите от неговите образи е Сьзиданието, тосст 
претворяването в живота. Ако се смята, че Сьзиданието е 
един от образите на Господа и се намира в непрекъснато 
претворяване, без да се освобождава от това, без да се обо- 
собява както Науката и Могъществото, и се намира в подчи
нение и принуждение, това би указвало за неговото безси- 
лие и зависимост. А зависимостта не е присъща на Господ. 
Сьзиданието утвърждава Могъществото. Оттук следва, че 
благодарение на Науката и Могъществото намират обедине- 
ние всичките образи на Бога. Науката е неизмерима и съвър- 
щена. Могъществото всесилно и безупречно. За майстора 
съдят по делата. Нито на един смъртен не му е предоставена 
възможността да обхване с разума, с какъв колосален труд 
е сътворено и с каква могъща сила е събрано и обединено в 
едно цяло всичко, което виждаме и усещаме.

Ако у земното същество разума е неговия властелин, а 
силата му служи във всичките му действия, то се налага из
вода: нали тези свойства служат и на Господа? Понятията 
Наука и Могьщество трябва да бъдат възприемани съвмест- 
но като „Всезнаещо Могьщество“, иначе, едното от тях ще 
се окаже водещо, другото водено. Което също е противоре
чие на учението на Господа.

В такъв случай може да се окаже, че осемте лика на Гос
под, без да се сливат в един образ, ще се превърнат в различ
ии и самостоятелни ликове? Всички тези свойства произти- 
чат от един Създател и всичките взети заедно олицетворяват 
единия и неповторим образ на Бога. Да се търси преднаме- 
реност в тяхното обединение, за да се създаде могъществен 
образ, би било грешка.

Силата на човека се заключава в неговия разум и знания. 
Могъществото на Всевишния е изразено в Науката и Ми- 
лосърдието. Макар Милосърдието и да не се споменава в 
числото на осемте ликове, то се изяснява в смисъла на след-
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ващите исгови имена: Всемилоеіив, Милоеърден, Сьеіра- 
дателен, Всеопрощаващ, Любящ, Защищаващ,

Покровителстващ, Благодетелен, Дарящ, Учтив, Тези 
имена на Бога потвърждават мойте доводи. Логиката на мо
йте изложения също потвърждава удивителната хармония на 
сътвореното миросъздание. Та нали всичко в света е създа- 
дено така, че едно служи в интерес на друго. Неживите тела 
не чувстват болка и служат за храна на одушевените твари: 
животните поддържат живота на разумните същества - хо- 
рата; животните са освободени от отговорност пред Страш- 
ния съд, а човек е надарен с разум и властва над всичко. В 
това, че Бог е създал човека способен да държи отговора 
пред Страшния съд, се е изявила неговата справедливост и 
любов към човека. Той е създал човешкия образ различен от 
формата на червеите, птиците, прочее живи същества, нада
рил човека с най-доброто телосложение, поставил го на два 
крака, разположил високо главата, за да може да наблюдава 
околния свят, за да не се навежда и да не прибира храната, 
както животните, дал му две ръце, конто да служат на глава
та; за да се наслаждава на аромата, дал му нос; за да може да 
вижда храната, която употребява, дал му очи; за да бъдат те 
защитени от опасности, дал клепачи; ресниците са дадени, 
за да бъдат предпазени клепачите от триене; вежди - за да 
бъдат предпазени очите от стичащата се от челото пот; езика 
е даден за това, за да могат хората да общуват, да се разбират 
един друг и да се трудят заедно. Нима това не свидетелства 
за любовта към човека? Ако някой те обича, то нали и ти си 
задължен да му отговорит със същото?

Помисли само: слънцето изпарява влагата, превръща я 
в облаци, които, изливайки се на земята като животворен 
дъжд, дава живот на семената, тревите и цветята, радващи 
човешкото око и сърце; узряват всевъзможни плодовс, за- 
харни тръстики, поддържащи живота на Земята; реките се
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сл ичат в морета и езера, утоляват жаждата на животни и 
птици, служат за обиталище на рибите. Земята дари човека 
с хляб, памук, копой, плодове, крие в себе си нзкопаеми бо
гатства; птиците дават на човека пух, мссо, яйца; животните 
- мл я ко и кожи; водата - риби, рибите - хайвер, пчелите - мед 
и восък, червей ге (буби) - своята коприна. Като добива тези 
богатства, то никой на света не казва: Това е мое! Всичко е 
предназначено за благото на човека.

Мима това не е проява на любовта на Веевишния към чо
века? Нима не е дълг на човека е да отговори на любовта с 
любов?

За да не може човечеството поради своята ненаситност да 
изтребе видовсте животни и да не причини загуби за след- 
ващите поколения, то Господ заставил същата тази човешка 
жадност да пази животните; зверовете и птиците се надяват 
на своята сила, здрави крака и бързи криле; намират убежи
ще в дълбочините на водите, обитават по високите скали, 
крият се в горите; всяко животно се стреми към размножа- 
ване и е надарено с инстинкта за самосъхранение и грижа за 
потомствого. Всичко е създадено не за това, че всяко живот
но, развивайки се, да се усъвършенства до нивото на човека, 
а с цел да осигури на човека непресъхващи източници за 
прехрана. Във всичко ние откриваме проявата на добротата 
и справедливостта.

Ние не се замисляме над това, че доброта и справедливост 
са условнята на вероучението (шариата). Считайки себе си 
за вярващи, ние би трябвало да бъдем верни последователи 
на Господ, но нима ние го следваме така? Нима на нас не са 
достатъчни тези ярки, подобии на небесните светила дока- 
зателетва за грижите на Господ за човека?

Ние харссваме, когато гледаме благодеянията на другите. 
Но себе си ние не обременяваме с излишни грижи за ближ- 
иия. Нима това не е грешно?
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Който допуска злою, не му възиреннтства, той не може 
да се счита за истински вярващ. Или той е вярващ наполо- 
вина.

Къде е този праведен път, посолен от Всевишния? Това 
миозина не го знаят. Аз не съм срещал вярващ, конто би 
вменил думите на пророка: „Замисли се за делата на Гос
пода” или следвал молитвата: „Обичай Господ и той ще те 
обича”, „Твори добро на хората, защото Господ обича праве- 
щите добро”, „Вярващите в Бога творят благи дела, те имат 
запазено място в рая”.

Корана изобилства от подобии аяти, но никой от нас не се 
опитва да вникне в тяхната същност, нямаме нито желание, 
нито достатъчни знания за постигането на тези истини.

Има хора, конто вярвайки в Господ, считат за свой свещен 
дълг да творят на хората добро, тъй като знаят, че Господ 
не обича злонамерените. За това свидетелстват следващите 
думи на пророка, нека да го благослови Господ: „Който е 
несправедлив, той няма сьвест. Който няма съвест, няма и 
вяра”.

От тук ние изясняваме, че вярата не може да възникне 
сама по себе си, тя се ражда от справедливостта и благонра- 
вието. Но справедливостта и добродетелите не се получават 
с една молитва и слепи поклони. Тук доказателства не се 
искат. Ти виждаш вярващи, конто усърдно се молят и съблю- 
дават строг пост, но това не е достатъчно.

Справедливостта е майка на всички благодеяния. Поня- 
тието съвест и мест произлизат от справедливостта. Спра
ведли ва  човек непременно ще се замисли и ще се запита: 
“Защо аз одобрявам добрите дела на другите, а сам не бър- 
зам да взема в тях участие?” Нима това не е свидетелство за 
неговата справедливост и честност? Нима това не е начало 
на благи дела? Но защо. загрижвайки се за хората, той не 
проявява такава загриженост и за Създателя?
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Стремежа към благотворителност се поражда от уме- 
нието да се задоволяваш с малкото. Не губете чувството 
за справедливое, не се уморявайте да правите добро. Без 
справедливост няма нито вяра, нито човечност. Както учи 
Аллаяр суфи, един порок ражда сто други.

Понятията за Всевишния са се образували в нашею съзна- 
ние като за Знаещ, Милосърден, Справедлив. Ако признаци- 
те на Науката, Милосърдието, Справедливостта присъстват 
в теб, това значи, че ти имаш стремеж към знания, ти си 
истински вярващ и имаш висока човечност.

Известно е, че жауанмарта (човечността) въплъщава в 
себе си три такива качества, като правдивост, благонаме- 
реност, разум. Правдивостта олицетворява Справедливост, 
благонамереността - Милосърдие, а разума, както ние зна
ем, е едно от имената на Науката. С тези свойства, но в по- 
малка степей, е надарен човек; иегов дълг е да ги доведе до 
съвършенство, да ги използва за благою, да помни за тях, 
да ги пази в себе си. Да постигнет това е възможно, имайки 
искрено желание и непрекъснато трудейки се. Тези три ка
чества притежава пророка, след него са светиите, учените и 
истински вярващите; тези качества са насочени в служба на 
Всевишния, проповядват се от пророка, и са приети от свет- 
ците с любов. Но тяхната любое стигаше само за това, че 
да проявят загриженост за задгробния живот. За светските 
радости те забравиха или не им обрыцали внимание.

Учените мислят и се грижат за земния живот. Съждения- 
та на светците и учените са противоречиви, макар че те са 
стигнали недалеко един от друг в своите убеждения, макар 
двете страни да разсъждават в полза на Божието учение. Но 
пали всеки спор трябва да завърши с удовлетворение?

Науката и Разума, както и човешката природа, не търпят 
насилие над себе си, за тях е противна неискреността, те 
ни учат да бъдем добри, искрени, благодетелни, коею е и
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Мнлосьрдне. Но аз мисля, че и свети те , и уцените іьреяі 
удовлетворение в споровете заради своята суета.

Ако човечеството заради свое усъвършенстване избере 
тарыката (тук тарикат е в смисъл на едно направление в 
религията, изповядващо духовно самоусъвършенстване по 
пътя на строга въздържаност и пълно смирение), пътя по- 
сочен от светците, то тогава света би запустял. Кой тогава 
ще пасе животните, кой ще спре враговете, кой ще шие об- 
леклата, кой ще добива богатствата от земните недра?

Нима отказвайки се от благата, дарени от Всевишния, 
ние не рискуваме да се окажем неучтиви, неблагоразумии и 
неблагодарни, като при това падаме в тежък грях?!

Избралите този път са застрашени от пълно изчезване или 
те ще се окажат жертви на кафирите, най-невъздържаните 
от тях безелавно ще се оттеглят от избрания от тях път.

Ако този път е начертан само за половината вярващи, то 
веднага възниква въпроса: нима сьществува половинчата 
истина? Истината трябва да е една за всички. Нима може 
да има подбрана истина? Подбрана справедливое? В такъв 
случай народът не може да има и живот, тъй като животът е 
висшата истина. Без живот не може да има съвършенство.

Не всички светци са презряли земните блага. Известно 
е, че трима приближени на пророка -  Хазрет Хусман, Хаб- 
дурахман ибн Гауф, Сахид ибн Абдукас са се славили със 
своите богатства.

Строгата въздържаност на светците може да бъде облене
на с тяхната неувереност в собствените сили, опасенията да 
не се съблазнят със светските радости, конто несъмнено би 
отслабили тяхната вяра. Или това е предизвикано от жела- 
нието да отвлекат вниманието на хората от натрупването с 
примера на своята въздържаност, като са смятали при това, 
че хората, виждайки тяхното смирение, ще се откажат от 
пагубните влечения, користните цели и ще изберат пътя на
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благо 1 ворпіелпостга. Ако това е прпею 01 безкориетпа лю
бое към хората, то техните жертви са неоправдани, техния 
път е опасен и неверен. Да се сдобиеш с истината по подо
бен път могат само хора, предани на своята вяра, достигна- 
ли върховете на науката, обладаващи могъща власт, рядко 
мъжество, духовна непреклонност. Да събереш в един човек 
тези качества е почти невъзможно, или пък техния притежа- 
тел може да се окаже ненадминат мошеник.

Стремежа да се отличиш, да се възвисиш над другите из- 
хабява човешката природа. Невежия, който обявява, че тръг- 
ва по пътя на тариката, по този начин признава за своята 
безнравственост.

Мислител и учен - същността е една, но в техните позна
ния се откриват различия. Признатата в света външна на
ука ни се поднася във вид на наставления. Наставниците, 
достигнали най-високия си успех в своите наставления, се 
наричат учени.

Нищо не е създадено без причина, възможно е, служе- 
щите на подобно учение са водени от жаждата за постига- 
не тайната на мопьществото на Бога, което на никого не се 
забранява, или те са се заели с наука от такъв вид поради 
безграничната любов към Всевишния? Обаче уместно ли да 
се говори именно за такава любов, ако на човек не е дадено 
да познае самия Бог?

Само любов, породена от ясното разбиране, безмерната 
вяра, чувството за благодарност и признателност към Все
вишния за тези същества, конто са сътворени от него с лю
бов, надарени със способността да обичат и страдат, само 
това може да се нарече любов към Всевишния.

И само онези са достойни да се наричат учени, конто се 
стремят да постигнат Бога съразмерно според своя разсъдък, 
конто търсят първопричината на всички явления и предме- 
ги. Те постигат истината, справедливостта, блага в интерес
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на човечоството, за іях нс сьщееівува в живоіа радосі и 
удоволствия, а само труда им. Ако ги нямаше тези миелите- 
ли, конто вървят по верния път, би настъпила всемирна раз
руха. Тези истински учени са в основата на всички човешки 
творения, с помощта на техните умове се въвежда ред във 
всичко, което е на земята. Тяхната дейност е насочена към 
земното благоденствие, като се казва: земния живот - това е 
разораната нива на задгробния живот.

Не всеки учен е мъдрец, но всеки мъдрец е учен.
Традиционната вяра се постига с помощта на наставлени- 

ята на учените, но благодарение на просветата на мъдрите 
тя се превръща в истинска вяра. Това постигат мъдреците, 
конто са постигнали висшия смисъл на вярата. Учените от 
светските науки не знаят основите на религията, макар че те 
постигат истини и биха могли да разкрият за себе си тайната 
на вселената и на човешкото битие. От седемте условие на 
верското учение те са способни да признаят само Господ, 
не могат да отличат привържениците на Бога от неговите 
противници. Нека те да не са наши духовни пастири, но те 
заслужават пашата признатслност, защото, както с казано от 
пророка в Хадис, най-добри се считаттези хора, конто носят 
полза на окръжаващите ги.

Тези хора не знаят нито сън, ни покой, ни развлечения, 
те се намират в едно постоянно търсене на полезшие за 
човечеството открития, те добиха електричеството, като 
подчиниха на човека енергията на мълнията, научиха се да 
поддържат връзка един с друг на огромни разстояния, при- 
нудиха водата и огъня да извършат огромна работа, която 
е непосилна на хиляди хора, те усъвършенстват човешкия 
разум, учат ни да отличаваме доброто от злото, несъмнено, 
ние много сме им задължени.

Сегашните молли са противници на учените. Това сви- 
детелства за невежеството на свещенослужителите или за
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превратпостпте на технпте помнсли, гьй каю с казано: по 
природа човек клони към злою. Много от техните ученици, 
научили наизуст няколко молитви на арабски или персийски 
езици, смятат, че могат да участват в спорове, гордеят се с 
това, и наместо полза причиняват на хората вреди, като ги 
отклоняват от пътя с гръмките си призиви и пустословие. 
Други пък вредят не от зла умисъл, а като се подчиняват на 
природния инстинкт. Радостно е да видиш, когато някой от 
тях чуе правдивото слово и се възвръща към съвестта. Нима 
ще наречеш съвестен този, който пречи на истината? Само- 
доволството, още повече необоснованото самодоволство из- 
хабява човека. Ако правдата се нарича и истина, а истината 
е Бог, нужно е да не и се противиш, а да се постараеш да раз- 
береш и да разсъдиш справедливо. Подобно заблуждение е 
едно от най-големите опасности за отчуждение от вярата.

Когато великия пророк, нека да е благословенно неговото 
име, казал, че “ще има ден, равен по своята продължител- 
ност на година”, то богословите го запитали: “колко молит
ви ще има в този ден?” И получили отговор: “За това ще 
знаят учените от това време”. Не е ли искал пророка с тези 
думи да даде да се разбере, че заедно с времето ще се менят, 
обновяват каноните на вярата?

В наши дни методите на обучение в медресите са безна
дежно остарели, оказаха се не само безполезни, но и вредни. 
В много страни са открити нови учебни заведения, където 
освен богословие се учи военна дисциплина и други науки. 
Нашата младеж много години пропилява в напразно зубре- 
не в медресите, и оттам излизат невежи, неразумии, непри- 
способени към труд хора, конто и по-нататък ще живеят с 
измама и лъжи. Учението на моллите не носи нищо, освен 
вреда.

Красотата на миросъзданието облагородява човешкия 
разум. Случва се, че поради нужда и недостиг човек губи
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своя човешки образ, озверява. Да нямаш стремеж към успе- 
хите на световната наука е признак за невежество, което се 
осъжда и от Корана.

Между богатството, натрупано за това, че да се извисиш, 
и богатството, което трупат за това, че да имат възможност 
да помогнат на страдащите и да не бъдат в зависимост от 
други, има голяма разлика.

Ние не се стремим да овладеем знания, за да печелим. 
Напротив, използваме богатството по пътя на овладяването 
на знанията. Искуството, ето истинското, непресъхващо бо
гатство, да се учим от него е най-благородното дело. Знани
ята трябва да служат на справедливостта и да отговярят на 
изискванията на Божия закон. Човек е длъжен да бъде благо
детелен и не само да се възхищава на благотворителиостта 
на другите, но и самия непрекъснато да върши добро.

Говорейки за моллите, много бих искал да ви предпазя 
от ишаните. Техните учения са лъжливи, пагубни. Много от 
тях са невежи, не знаят истинските закони на вярата, а изби- 
рат пътя на богослужението, опитват се да учат другите при 
цялата си осакатеност на собствените знания, тези учения 
са изкусители на човечеството и вредни са даже за псевдо- 
религиите. Те намират опора сред глупаците, техните думи 
са лъжи, свидетелството за тяхната ученост липсва - освен 
една чалма и повече нищо.

Тъй че знайте това, деда мои! Пътя към Всевишния е без- 
пределен. И на никого не е дадено да го преодолее. Този, 
който се е решил да тръгне по този път, се счита за истински 
вярвагц. Ако твоята крайна цел е забогатяване, това вече не е 
божи път, това е свидетелство за твоето ограничение. Защо 
заради неутолимата алчност да жадуваш за богатството на 
целия свят?! Ако ти искаш да делит с друг твои ге пари, до- 
битък, знания, други блага - то това е пътя на Всевишния и 
е единствения път, който няма предел. Конто са го избрали,

97



се считат за истински неюви роби, те могат да хранят на- 
деждата да се доближат до Бога. Има ли надежда по друг 
път? Способностите и намеренията на някои хора са насоче- 
ни към подобрение на външния вид, те се грижат за своето 
облекло, внимават за походката си, смятат тези занятия за 
високи постижения. Искат да се покажат пред хората, както 
на търговете, като предизвикват завист у глупаците, чийто 
ум е само в очите. Гледайки на тях, едни се измъчват от раз- 
яждаща завист, други не им достигат сили, за да им под- 
ражават. Каква ли полза от всичко това? Колко усилия са 
пропиляни само за това, че да се харесаш на окръжаващите 
със своята външност! Достойнството на човека се съдържа 
не във външността, а в чистотата на неговите помисли, 
неукрасената вътрешна същност, по която ни разпознава и 
нас Господ. Нима ще се увеличи акъла на тези любители на 
огледала? Разума на човека се усъвършенства с безгранич
на, непресъхваща любое към доброто.

Със съвършеното си майсторство Господ е създал света и 
човека, за да може същия да расте и да продължава човеш- 
кия род. Свещен дълг на всеки от нас е да умножаваме чис- 
лото на своите приятели. Това зависи от сърдечността, бла- 
горазположението към окръжаващите, което предизвиква 
ответно чувство, или поне не желайте зло на другите, не се 
опитвайте да се възвисите над другите със слова или дела.

Да се възвисиш духовно може и по други пътища.
Първо - умението да запазиш човешкото достойнство 

дори по време на великите изпитания, облагородява чове
ка.

Второ - самохвалството, изтъкване на показ собственото 
достойнство може само да ти навреди.

Трето - злонамереността, принизяването, оскърбяване 
самолюбието на другите поражда ответна враждебност. 
Причината за желанието да се отличиш пред другите е са-
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мохвалетвото, то поражда завист, а една завист води след 
себе си и друга.

Отсъствието на такива пороии носи на човека примире
ние, а в примирената душа се ражда стремеж.

Съществуват три неща, конто са способни да унизят це
лил човешки род, конто трябва да бъдат избягвани, това са 
невежество, мързел, злодеяние.

Невежеството, тоест отсъствието на знания, без конто 
нищо не можеш да постигнет; незнания приравняват чове
ка с животното.

Мързела - най-злия враг на изкуството; безталантността, 
безволието, безсрамието, бедността са породени от мързе
ла.

Злодеянието е враг на човечеството; причинявайки злини 
на другите, човек се отделя от хората, като се уподобява на 
дивия звяр.

Противоотровата срещу тези пороии е човеколюбието, 
желанието за всеобщо благоденствие, гвърдостта на духа, 
справедливостта, дълбоки всестранни знания. Насочи свои- 
те знания по пътя, указан от Господа, тъй като Господ без да 
се лени, с огромни усилия и старания създаде хармоничен 
съвършен свят. Твоето дело също трябва да бъде направено 
с усърдие и добри намерения. Всичко, което е създадено от 
Господа, има своето предназначение, плодовете на твоя труд 
също трябва да бъдат в полза на хората. Иначе всеки труд е 
безполезен. И вярата ти е оскъдна.

Известно е, че творенията на Господ не са създавани 
без трудности и нито един предмет не е бил създаден без 
предназначение. Всичко има своя цел, своя причина. Човек, 
имащ влечение към знанията, трябва да помни: всяко дело 
трябва да се върши целенасочено. Пророка, нека Господ да 
благослови неговото име, ни е оставил такива слова: “Преди 
да започнеш работа, трябва да имаш цел и стремеж”.
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Но ето ние решихме да правим от сега измиване, да че- 
тем молитви, да постим. Но не е ли грешно да се грижим 
за външното спазване на обрядите? Ако душата ви е чиста, 
сьблюдаването на обрядите за богослужение отразява ва- 
шия духовен живот и облагородява вашата вяра. Нали зато- 
ва мъдреците са твърдяли, че вярата е една, че тя е осветена 
с многотърпението, без сдържаност, тя помръква, а дори е 
възможно да е обречена на гибел. Това е казано поради това, 
че невежите, конто мислят само за спазването на обрядите, 
да не забравят за най-главното - вярата.

Аз имам основания да си мисля, че те са убедени, че им 
е достатъчно да извършат задължителните елементи на об
рядите и да бъдат считани за вярващи. Това не е така, об
рядите се проявяват само като стражеви на вярата. Но каква 
е ползата от стражевите, конто само бдят, без да се грижат 
за запазването и благополучпето на охранявания предмет? 
Какво ще станс с вярата '>сі бдителност? Нима истинската 
цел не е опазване го и чиетотата на опазвания предмет?

Тези, които не са способни да вникнат в смисъла на об- 
рядните знаци, вслушайте се! Най-важното в тях е молитва- 
та. Но преди да пристъпите към нея вие трябва да направите 
омиване. Омиването се извършва след очистването от сквер- 
ната. Помнете за това! Тази процедура трябва да завърши с 
прекарване с влажни ръце по краката - някои от знаците но
сят символичен характер.

Като се избавите от скверната, вие правите измиване, 
очиствайки невидимите за страничното око части на тялото, 
разбира се, съвършенно неинтересно е да знаят странични- 
те, но с тези действия вие показвате на хората, че вашата 
душа е безгрешна и вие привеждате своя външен облик в 
съответствие с вътрешното състояние. При пълното очи- 
стване и спокойствие вие пристъпвате към молитвата (на
маза). Намаза - това е молитва, заклинания.
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Лекото докосване с мокрп палци към шпята п кракага 
означава, че те са вече омити и чисти.

Пристъпвайки към молитвата, вие докосвате с палци 
ушите - това означава, че вие не смеете пред Бога да вдигне- 
те ръце по-високо, тези движения изразяват вашето призна
ние - Бог е над всичко, и вашата молба към него: не ми давай 
да потъна в морето на суетата, протегни ръка за помогц.

Наведената глава и поставянето ръце на гърдите е знак 
за това, че вие стоите не просто като роб пред велможата, 
не като човек от простолюдието пред падишаха, а изказва- 
те с това признанието на по-слабо, нищожно създание на 
справедливостта и безкрайното могъщество на всемъдрия 
Господ.

Обръгцайки се с лице към Къбла (това е посокага, показ- 
ваща къде е Мека и вярващите обръгцат лице натам) - поклон 
към предполагаемото място за посещение, към Всевишния, 
макар, че ние знаем, че на земята няма място, достойно за 
такова посещение. Това е надежда за това, че вашите молит- 
ви ще достигнат до Всевишния.

Четенето на молитвата започва със сурага на Фатих. Това 
е продължителна и съдържателна молитва. Поклоните ста- 
ват като се сложат ръце на колене, това е знак за това, че 
вярващия е застанал пред лицето на Бога.

Първото докосване на челото до земята означава, че чо
век е излязъл от земята, второто - че той ще се върне в земя
та. Обръщането на лицето към небето е знак на надеждата и 
молба за възкръсването след смъртта.

Вие завършвате молитвата с още едно присядане и с ду- 
мите към Всевишния и неговия пророк, нека господ да бла
гослови неговото име, а също с пожеланието към всички 
вярващи в света за единство и благополучие.

И така, какво вие научихте от това слово?
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ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО СЛОВО 
(Отыз тоғызыншы сез)

Да, безусловно, нашите предци са отстъпвали на сегаш- 
ните хора по образованост, учтивост, умение да се държат и 
спретнат вид. Но те имали две достоинства, конто сета ние 
ги нямаме.

Докато се борим с недостатъците, конто ни оставиха на
шите предци, ние загубихме тези достойнства. Ако имахме 
в своя характер решимост и усилия, насочени за добиване- 
то на нови качества, бяхме ги приложили към това, че да 
залазим старите, то би било възможно да застанем редом 
с другите народи. Доколкото няма решимост на характера, 
новопридобитото повече благоприятства на развиването в 
нас на демонически, отколкото човешки свойства. Това е 
една от сериозните причини за загубата на наши национал- 
ни достойнства.

За кои качества ние говорим? В стародавните времена 
е имало хора, които наричали „ел баши” (глава на народа) 
или „топ баши” (старейшини на рода). Те решавали споро- 
вете, управлявали живота на обществото. Простая народ, 
водещ беден живот, се занимавал със своите работа. Не е 
било прието да бъде оспорвано решението на елбашите или 
топбашите или да отиваш от единия при другая. Казват: 
„Вземи нещо, ако е удобно за твоята ръка -  направи нещо 
полезно”, „Когато всеки сам си си господар (бий), няма да 
живеем в разбирателство и в безкрайните простори, когато 
има глава на общината, няма да изгориш и в огъня”. Хората, 
които признават тази истина, принасяли жертви на светите 
духове, и като се помолили, давали управлението на всеоб- 
щия избранник и след това започнали да го поддържат във 
всичко, като скриват неговите недостатъци и възхвалявайки 
достойнствата. Отнасяли са се към него с дължимото по
читание, слушали го и му се подчинявали, тогава и влия-
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телните лица нс преминавали і рапицага па олагоразумието. 
Как да не се грижат за хората, когато всички били братя, и 
всичко било общо?

И второ -  хората свято пазели и бранели единството. 
Само някой да поискал помощ от някого, като споменава 
при това имената на своите предци, и всички се спускали да 
му помагат, като забравяли за всички обиди и разпри, охотно 
правели отстъпки и жертви. Тогава се говорело сред народа: 
„Който не може да прости вина на ближния, него чужд чо- 
век ще го обиди”, „Братя се карат, но не се отричат един от 
друг”, „Ако шестима са потънали в разправии, ще загубят 
това, което е в ръцете им, ако четирима намират съгласие, 
то те ще имат помощ от небесата”, „Който търси верен път 
намира имане, който търси разправии намира беда”.

Къде е сега този благороден дух на общността и държене 
на честта?

Те са били обезпечени от хорската съвестност, доблестта. 
Ние се лишихме от тях.

При сегашните дружбата е не дружелюбие, а вероломно 
коварство.

Враждата не е отстояване на истината, а просто неумение 
да се живее в съгласие.

ЧЕТИРИДЕСЕТО СЛОВО 
(Қырқыншы сөз)

Почтени, ето какво искам да ви попитам (Зинһар, сендер- 
ден бір сұрайын деп жүрген ісім бар): Как така се случва, че 
за покойниците ние не говорим лошо, а сред живите ние не 
виждаме достойни? Защо старите живеят в съгласие с мла- 
дите, а помежду си враждуват, макар че числото на техните 
връстници с всеки ден става по-малко и по-малко?

Само някой да отиде в чужбина, и всички започват да го 
обичат като роден брат. Но щом като той се върнс, то ние го
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принуждаваме да бяга от нас? Защо?
Защо, след като видим добър човек от чужд род, хората 

му се покланят, като възхваляват неговите достойнства, а в 
своя род не забелязваттези, конто превъзхождат чужденците 
в мъдрост и благородство?

В чужд край хвалят своя аул, като се върнат превъзнасят 
достойнствата на чуждия аул? Защо е така?

Защо родителите са ласкави, грижат се за децата, докато 
са малки, но охладняват към тях, когато пораснат?

Защо е трудно да събереш свои роднини, когато има ра- 
дост, мъка или друго достойно събитие, а щом замирише на 
кражба или на грабеж, то всички са тук?

Защо роднините ти досаждат и се обиждат, когато твоя 
кон спечели състезанието?

В старите времена хората са помнели, че ако някой им е 
помогнал да се доберат до някое място, то са си спомнили 
за това с благодарност до последните си дни. Сега хората 
бърже забравят за добрите дела. Защо?

Защо байският син, като обеднее, не се срамува да краде, 
а да отиде да служи на друг бай го смята за недостойно?

Защо двама добри хора не могат да живеят в един род? А 
защо двама подлеци винаги стават приятели?

Защо този, който считаш за свой приятел, на когото по- 
даряваш коня си, ти обръща гръб, като получи подарък от 
твоя враг?

Защо някой не цени приятеля си, с когото живее в съгла- 
сие, а за врага, който някога е изпълнил само една негова 
молба, е готов да му отдаде живота си?

Защо едни търсят човек, който да им даде разумен съвет, 
но избягват тези, който познават техните работа до тънкос- 
ти?

Защо някой когато са на гости се държат така, сякаш са 
докарали със себе си цялото си стадо добитък, а като при-

104



емат гости в своя дом, правят вид, чс са изгоняли стадию си 
надалеч?

Хората търсят покой, но след като той дойде, им става 
скучно. Защо?

Защо народа се управлява от хитреци? И защо, по прави
ло те винаги са бедни?

Защо младите жени са по-заядливи? Защо злодеите са 
смели?

Защо хората сдържани, конто живеят мирно, ги наричат 
безволеви, а този, който е разпуснат, заядлив, драка, считат 
за храбрец?

Защо казахите не слушат праведните думи, не намират за 
това време, но ще се прислушват към клюките и историйки- 
те, и няма да си отидат, докато не ги изслушат докрай, дори 
и да им се развали някоя важна работа?

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО СЛОВО 
(Қырық бірінші сөз)

Този, който възнамерява да учи, възпитава казаха, тряб- 
ва да има две преимущества (Қазакка акыл берем, түзеймін 
деп кам жеген адамға екі нэрсе керек).

Първо -  да има голяма власт, да се ползва с огромно вли
яние, за да плашат възрастните, да вземат децата им и да ги 
дават да се учат, като насочват едно по пътя на знанията, 
друго по друг път и заставяйки родителите те пък да платят 
разходите. Девойките е достатъчно само да бъдат обучени 
на основните правила на правоверието, за да бъдат силни 
поне в религията. В такъв случай може да се надяваш: че 
когато родителите остареят, да се оттеглят от работа, то мла
дою  поколение да тръгне по правилния път.

Второ -  да владее несметно богатство, за да може с под
куп да взема деца от родителите им и да ги отдава да се учат, 
както бе казано по-горе.
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Никой няма такава власт, която да с способна да уплаши 
сегашните хора. На никого не е дадено такова богатство, ко- 
ето да стигне, за да се отплатиш на всички родители.

Когато не сплашиш или не подкупит казаха, то е невъз- 
можно да го убедит или уговорит в нещо. Невежеството, 
наследено от багците, което е влязло в казаха с майчиното 
мляко, преминало през месото, достигнало до костите и е 
убило у него човечността. Помежду си те увъртат, кривят се, 
някакви двусмислени намеци, и ниіцо по-увлекателно на ум 
не им идва. Те се опитват да мислят, но те никога не могат 
да се съсредоточат в своята мисъл. Като говорит с тях, не те 
слушат с внимание, движат си очите, миелите се разеейват.

Как да живеем?
Как да вървим по-нататък?
Енді не кылдык, не болдык!

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО СЛОВО 
(Қырық екінші соз)

Една от причините за пристрастие на хората към поро- 
чността е безделието. Ако той обработваше земята, занима- 
ваше се с търговия, нима би могъл да води празен живот? 
Да ходи от аул на аул с изпросен от някого кон, да живее на 
просия, да разнася слухове, с хитрост и коварство причак- 
ва другите или сам започва да подстрекава, да се скита без 
работа и без полза.Този, който се стреми към благополучие, 
който е свикнал да живее със своя труд, счита такъв живот 
за унизителен. Нима ше си зареже работата, за да се скита 
безцелно?

Този, който е развъдил поне малко животни, не се задо- 
волява с това, не пази това, което има, а се опитва да търси 
радости, като изоставя овчарите и децата да се грижат за 
стадото, коего става плячка за крадците, хигцниците, умира 
от глад. Той т е  преживее тази загуба, но няма да има сили
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да се откаже от участие в тан ни заговори, клюки, дреони 
разправии. Желаейки да получи значимост и тежест в обще- 
ството, той счита за свое задължение да бъде съпричастен 
към мерзки и зли дела, грозни нашепвания, нищожно пако
стничество. Като достигне известен достатък, оставя своя 
имот да го пази друг, „виж там наглеждагС, сами се предават 
на пустословие, лентяйство, безмислено пътуване.

Сега хората не ценят че си умен, имаш всеобщо уваже
ние или богатство; умението да пиш ет жалби, умението 
лесно да излъжеш някого -  ето това сега се уважава. Ко
нто успеят да направят това, няма значение дали са бедни 
или незабележими, то за такива винаги има почетно място, 
тлъсто парче месо и охранен кон. Такъв мошеник леко ще 
преметне глуповатия бай, като заяви лицемерно: „Вне само 
заповядайте, и аз заради вас съм готов да скоча в огъня“. И 
това е достагьчно, без дори да си мръднеш пръста, да бъдеш 
сит, облечен, да яздиш добър кон и да се ползваш с всеобщо 
уважение.

Бая не мисли за загубения покой, не брои своите разходи. 
Преди да говори с някого, той държи да получи съвет от дре- 
бен мошеник, който се клани пред него, като се страхува да 
не загуби доверието на бая, като в същото време се страхува 
да не се появят други съветници.

„Бог е с вас, казва той угодливо, нима вие не сте се до- 
сетили за толкова просто нещо?“ И започва да подсказва 
хитрости едната по-гнусна от другата, внушава на бая под- 
озрителност към другите. В края на краищата баят губи до
верие към себе си на обкръжаващите го. Ако умния човек 
не се съгласява с бая и се отвращава от него, то съветника 
започва да говори: „Ето, виждате ли? Нали ви казах, че той 
само се надува?“ И въобще ше подчини на своята воля на- 
ивния бай.

Ето за какво сегашните хора изразходват своя ум и жела
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ние.
Ето как те живеят.
Ендігі жұрттын акылы да, тілеуі де, харекеті де - осы.

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО СЛОВО 
(Қырық үшінші сөз)

Човек е надарен от природата с тяло и душа. Трябва да се 
знае, какви от свойствата на тялото и душата са дадени по 
рождение и какви се придобиват в резултат на труда.

Необходимостта да се яде, пие, а също и да се спи -  това 
са непроизволни потребности. Желанието да видиш нещо и 
да узнаеш -  това са от непроизволния инстинкт, но разума 
и знанията се явяват приобретение на човешкия труд. Като 
слушаш с ушите, виждаш с очите, като докосваш с ръцете, 
като пробваш с езика, помирисваш с носа, човек получава 
представа за външния свят.

Получените усещания, дали са приятии или неприятии, 
възприети с помощта на посочените пет органи на чувства- 
та, създават определена образност.

Да получиш приятно впечатление от доброто и да се от- 
врашаваш от злото -  това е естествена способност на чове- 
ка. По начало тези дадености са много слаби. Човек развива 
и усилва тези способности, без внимание и развитие те пък 
притъпяват, изчезват или остават в началния стадий, като се 
оказват, че не са пригодни за нищо.

Невежия, който не е способен да мисли, който не е при
учен да се труди, старае се да прехвърли своето нерадостно 
състояние на Бога. „Какво да правя като Бог не ми е дал 
ум?“ или „Нас Бог ни е създал съвсем различии", казват те.

Нима Бог му е заповядал да не се вслушва, да не се вглеж- 
да, да не запомня чутото и видяното? Нима му е казано: „яж, 
пий, развличай се, задоволявай се от хвалбите и се превръ- 
щай в животно, като си разпиляваш душевните съкрови-
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ща”?
Други казват: „Вярно е, че ума е наистина придобито бла

го, но стремежа се получава от природата. Конто има спо
собности, придобива и ум. Неспособните си остават нераз
умии/1 И това е невярно.

Стремеж имат и децата, което е безспорно. Ние вече ка- 
захме, че отначало способностите на човека са много слаби 
и се нуждаят от по-нататъшно развитие и усъвършенства- 
не. Дори и занаята, с който човек се занимава с желание, от 
ден на ден става все по-съвършен. Ако не се възвръгцаш към 
придобитите навици, то ти можеш да ги изгубиш, и ти сам 
няма да забележиш, как си станал друг човек. Нима умение- 
то и майсторството, като те напускат, ще те предупредят за 
това по-рано? Опита да ги върнеш ще изисква още повече 
усилия, отколкото преди.

Душевните способности са толкова разнообразии и мно- 
гостранни, че да ги опишем тук всичките е невъзможно. Си- 
лата на душата е способна дълго време да удържа навиците 
на придобитото майсторство, но без да има внимание към 
тях те губят своята ценност и с времето може въобще да из- 
чезнат заедно със силата, която ги удържа. Да я придобиеш 
отново е невъзможно.

Силата на душата притежава три основни свойства, кон
то трябва да цениш и пазиш в себе си, защото без тях човек 
се превръща в животно.

Първото от тях се нарича „подвижен елемент“. Какво е 
това? Това свойство помага не само да осъзнаеш видяното и 
чутото, но подбужда живо да осмисляш, кое от кое произти- 
ча и къде води. Без това свойство е безполезно четенето на 
много книги, то нищо няма да ти даде. Ако не го направиш 
навреме, ако не помислиш навреме, ако не кажеш навреме, 
навсякъде ще закъсняваш, цял живот ще съжаляваш и ще се 
огорчаваш: „Колко жалко! Как можах да постъпя така тога-
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ва, сляп ли бях?"
Другото свойство се нарича “притегателна сила на ед- 

нородното“. Като узнаеш нещо ново за себе си, започваш 
да мислиш и да сравняваш със сходни неща. Във всичко ли 
си приличат? Или само в отделни елементи? И докато не 
си изясниш цялата причина на сходството, докато не пораз- 
питаш, докато не провериш своите предположения, няма да 
намерит покой.

И третото. То се нарича „впечатлителност на сърцето“. 
Ако съумееш да запазиш сърцето от повратностите на че- 
тирите порока, такива като самодоволство, користолюбие, 
лекомислие и безгрижие, получените усещания отвън ясно 
ще се отразят в огледалната непорочност на сърцето. Тези 
впечатления ще захранват твоя ум и ще се запомнят за 
дълго. Ако не запазиш чистотата на сърцето, ще потьмнее 
огледалото на душата, всичко там ще се вижда смътно или 
в изкривен вид. И понятията ти за всичко на света ще бъдат 
неверии.

Всичко, което се сдобива с труд и се намира извън тебе, 
се нарича богатство. Като не знаем всичките перипетии и 
тънкости на владеенето на стопанството, трудно е да удъ- 
ржиш в ръцете си благото. Също така е трудно да удържиш 
придобитото духовно богатство -  ума и знанията, от конто 
може и да имаш не малко вреда. Като не знаеш за това, за- 
губвайки бдителността, може много леко да загубиш придо
битото.

Всичко на света си има своята мярка. В това число и до- 
брото. Велико дело е да знаеш мярата на всичко. Умението 
да мислиш е похвално, но някои хора, конто прекомерно са 
се увлекли, се оплитат в мисли, губят здравия разсъдък.

В желанието да ядеш, да пиеш, да се облечеш, да се сдо- 
биеш с власт и даже при проявата на внимание и хитрост, 
насочено към това, че да не бъдеш излъган, трябва да знаеш
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мярката. Всичко, коею е свръх мярата, е зло.
Древните мъдреци казвали: „В това, към което упорито 

се стремим, ние намираме зло”. Нека да ти е известно, че в 
двете свойства на духовната сила, наричани „притегателна 
сила на еднородното” и „подвижен елемент”, се крие всичко 
това добро и всичко това зло, което съществува на света. 
Властолюбието, егоизма, гнева, лъжата -  всичко, което по- 
рочи човека, води началото си от тези истини. Такава сила 
трябва да умееш да насочваш за усъвършенстване на добри 
и полезни качества, трябва да стъпкваш порочною в него- 
вия зародиш.

Разумът отличава полезною от вредною, но даже със си- 
лата на разума не може да се преодолее това зло. Може да го 
преодолее само този, който може да елее в себе си волята и 
разума подобно на бързия кон-бегач -  на него всичко е под
властно.

Ако тези качества не са развита или едно от тях присъ- 
ства, а другою не, то духовната власт ще те понесе, каю 
необуздан, неуправляем кон, каю те хвърля и по скалите, 
и във водата, и в пропастта. Ти си безволев. Летиш, без да 
виждаш пътя, полите на твоята дреха са разпуснати, очите 
са насочени към небето... И до края на твоите дни няма да се 
избавит от това безчестие.

Екі етек жайылып, екі көзің аспанда, масқара болып 
кеткенің өлгеніңше.

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО СЛОВО 
(Қырық төртінші сөз)

Най-нищожния от хората е този, който няма стремежи. 
Но стремежите биват различии. И тези, конто се стремят 
към нещо, се отличават един от друг по способностите и 
силата на волята. Талантливите и бездарните, всички те не 
са против да чуят похвала по свой адрес. Те я очакват, заслу-
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жена или не, вее едно.
Хората общуват с хора от своя кръг, делят с тях съкро- 

вени мисли. И най-вече очакват похвали от тези, конто жи- 
веят редом с тях и ги познават, а не от непознати и далечни 
приятели.

Един се стремят към почести. Други са алчни за богат
ства. Не е важно по какъв начин, чрез кражба или хитрост. 
„Който се е сдобил с богатство, той е безгрешен” или „Този, 
който има, е със светъл лик”, казват едни и знаят, че никой 
за това няма да ги осъди. Виждат в богатството си своето 
главно достойнство и чест. Съдейки по техните извратени 
нрави, а това е точно така, но ако се гледа от позицията на 
човечността -  това е един от отвратителните породи.

Едни искал да бъдат почитани като храбреци, свети, бай- 
ове, други се кичат със славата на хитри, ловки и всезнаещи. 
Гордеят се от л о та  слава, като се опитват даже и от нея да 
извлекал полза.

Всички се стремят към нещо, стремят се да четат, но не 
по книги, а по лицата на хората. Гледат, сякаш напипват бие- 
нето на пулса и определят: „A-а, днес се цени това и това, и 
значи тук могат да се изкарат добри пари ... ”.

За да достигнеш до науката по книгите, е необходимо, 
казват, най-напред да очистиш душата си от мръсотии, от 
лоши помисли, и чак тогава да прнстъпиш към четене.

Ако предпочиташ да се учиш по лицата, продължавай за- 
почнатото, тогава не се старай да се очистиш, та нали ни
кой няма да забележи, какво има там в душата ти. Казват, 
че колкото повече гънки и цепнатини има в нея, толкова по- 
неуязвимо и по-сигурно е благоденствието.

Ето сега ти сам разсъди, кой на какво да се учи и към 
какво да се стреми.
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ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТО СЛОВО 
(Қырық бесінші сөз)

Доказателство за същес гвуването на единния и всемогыц 
Бог се явява в това, че много хилядолетия на различии езици 
хората са говорели за съществуването на Бога и колкото и 
религии да е имало, всички считат, че на Бога са присъщи 
любовта и справедливостта.

Ние не сме създатели, а смъртни, конто опознават све
та по създадените неща. Ние сме служители на любовта и 
справедливостта. И се отличаваме по това, колко по-добре 
един от друг осъзнаваме гворенията на Всевишния.

Като вярваме и се кланяме сами, ние нямаме право да 
кажем, че можем да принуждаваме други да вярват и да се 
покланят.

Началото на човечността е любовта и
справедливостта. Те присъстват във всичко и решават 

всичко. Това е венец на гворенията на Всевишния. Даже в 
това, как жребеца овладява кобилата, се проявява любовта.

В който господстват чувствата на любовта и справедли
востта, той е мъдрец, той е учен. Ние не сме способни да 
измислим наука, ние можем само да виждаме, да осезаваме 
създадения свят и да постигаме неговата хармония с разум.

Құдай табарака уатағаланың барлығының үлкен дәлелі - 
неше мың жылдан бері эркім әртүрлі кылып сөйлесе де, бэрі 
де бір үлкен күдай бар деп келгендігі, уа һэм неше мың түрлі 
діннің бәрі де ғадаләт, махаббат күдайга лайықты дегендігі. 
Біз жаратушы емес, жараткан көлеңкесіне қарай 
білетүғын пендеміз. Сол махаббат пен ғадалэтке 
қарай тартпақпыз, сол алланың хикметін біреуден бі- 
реу анығырак сезбекпен артылады. Инандым, сен- 
дім демек инандырамын, сендіремін деген емес. 
Адамшылыктың алды - махаббат, ғадалэт, сезім. Бүлардың



керек емес жері жоқ, кіріспейгұғын да жері жоқ. Ол - 
жаратқан тәңірінің ісі. Айғыр биеге ие болмақта да махаб- 
бат пен сезім бар. Бұл ғадаләт, махаббат сезім кімде көбірек 
болса, ол кісі - ғалым, сол - ғақил. Біз жанымыздан ғылым 
шығара алмаймыз, жаралып, жасалып қойған нәрселерді се- 
збекпіз, көзбен көріп, ақылмен біліп.
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Сърце, своя жар изстуди;
почини малко, постой. 

Нещо търсиил както преди 
и ще ли намерит покой? 

Когато замлъкнеш в гръдта, 
то черноока беди няма да има. 

Приятел ще има пак тя 
и щастие ще ги обзима. 

Тъжен mu бродит в нощта, 
пак черноока става мечта. 

Аз ти се сърдя пак за това, 
че по нея губит глава.

От тъга миелите се изеушиха, 
че пак мечтите те плениха! 
Сърце от това се отърви, 
по път грешен не върви.

Сърце своя жар изстуди, 
по-едържано ти бъди. 

Давам ти добър съвет- 
не губи ти свой къемет. 
Красавицата става лед, 

не разбира тя поет.
Знам очите ни тежат, 

а душите ни горят.
Тъй ли е в този свят 

щом с любое ни покорят? 
Песни като извор текат 

потъват в пясък безплоден? 
Ти ще увехнет в мечта 

-роб неин несвободен!
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О, сърце, своята жар изстуди, 
махни печал от душата.

О, сърце, само отсъди, 
че бърже минават нещата. 

Времето наше отмина 
и мечтата изстина. 
Времето вече е ново 

и друго е нашето слово. 
Напред какво ни остана, 

приятелю, аз не знам?
На мойта любима,желана 

аз всичко с труда си ще дам. 
Предишна сила да се върне, 

с радост дружба да прегърне. 
Дано да ми чуят молбата 
и обич да има в сърцата. 

Нека пак душа не се опари, 
то ние вече сме стари. 

Пред бога ний сме виновни 
за интриги любовни. 

Огъня в тебе не угасна 
по жената прекрасна. 

Нека до тука да спрем, 
покой на сърце да дадем.

О, сърце, своята жар изстуди 
огън недей разклаждай.
О, сърце само отсъди, 

сега не се обаждай. 
Годините все си минават, 

ако огъня не загасиш.
Аз не ти забранявам 

кога да мълчиш
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пред празна забава.
От сега не гори не щуми, 

с теб сега сме сами.
От нова буря ще загинеш, 

не се съсипвай.
Очи черни са прекрасны, 

по тях не кипвай. 
Защо отново да вървиш 

и тръни остри да търпиш. 
Да рискуваш покоя 

и душата своя.
Беше хубаво тогава, 

обич сега те попилява. 
Пак ще станеме глупаци, 
ще ни сочат за дъртаци. 
Пак ще станеме мишена 
и пак на уличен захлас, 

ще се смеят все над нас, 
над душата състарена. 

Нрав горещ исправи, 
очи чудни остави.
В ден стар и нов, 

имаш си една любое.
С теб да бъде нощ и ден, 
с нея всичко да делите, 

ще се радвате на дните, 
с обич ще си надарен.

1881
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Кмет, ако от горе е признат 
от щастие той все тича, 

и ако руснак му даде халат  
или с медал гърдите му окичат.

Вечно той не е признат 
и стреми се да е мил- 

става гъвкав тарикат, 
че за поста е платил.

Унижаван и възнасян, 
похвалата не му е чужда- 
той е мразен и понасян- 

само гледа свойта нужда.

Бе овен голям заклан, 
че пристигал новинар, 
но донесли му капан- 
няма да е господар.

За успехи все говорят, 
там ли щастие се крие?

А се радва на комат 
дете-то не крие.

И  разсъдък, който има, 
казва ти с усмивка зла- 
чест с пари е неделима 

и при тебе е била.
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Като мама ли се закълчиш 
и душа да гъделичкаш, 

мислиш си, че ще се опълчиш, 
но без слова, а със сричка.

Може ли по този път 
да си умен, да си знатен? 
Умните от теб странят, 

на егоизма си приятен.

Пет глупци не ще обучит, 
че за миг се удвояват, 

щом от злите ти се учиш- 
лошото за теб остава.

Казва някой, всичко имал- 
х:од и горд и все надут, 
но понеже само взима, 

вземеш ли му става лют.

Знай свинята е свиня.
Не се плата от надути, 

за това не ги виня, 
че не стават те прочути.

Нямаш полза от това- 
всеки ден да си надут; 
със лъжливите слова- 

ставаш ти прочут.

1889
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Виждах полза там, 
а другаде бях деен. 
Познания презрях, 

бях самонадеян,

Възмъжах-наука 
от ръцете се изплъзна. 

Късно към нея 
разума ми дръзна.

Виновен кой е, че 
без нищо останах? 
От малък да учех, 

наука щях да обхвана.

Ний дълг трябва да 
тачим към детето, 

със знания то 
трябва да е обзето.

Сина в школо прати, 
глава да надигне- 
нека да знае, не 
чин да постигне.

Към наука се 
стремях с душата 

и всеки оборвах 
аз със словата.

1885
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Мои казахи! Мой беден народ! 
Небръснат-мустаци закриват устата. 
Кръв на буза една, а на другата лой.. 
Истина где е? Разум търси нещата.

Красив народ и си многолюден 
защо лика ти изглежда лъжлив? 

Добри съвети не искаш да вземаш, 
езика ти стана като сърп резлив.

С власт не искаш добро да опазиш, 
съня ти тревожен, деня ти също, 

ту се шегуваш, ту се обиждаш; 
доверие бяга и се връща.

Всякакви дребни и подли капани, 
душа ти терзаят, народе.

Лек все няма за тебе, за рани- 
щом недоверие все още броди.

И  роднини за нищо се карат: 
ума им къде е, нима е съдбата! 
Няма единство - все крамоли и 

за това намаляха косачи, стадата.

За пари и за власт бушува враждата, 
ти си безсилен, крещят господата.

Не измиеш ли това от душата- 
страх и омраза ще ти носи съдбата.
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Ними не uojiee от /нова душата, 
че не управляваш ти нещата? 

Вяра щом няма, твърдост щом няма, 
нима ще бъдеш доволен?

И  ако верния път ти покажат, 
ти вече не ще да си болен.

1888

I I

Поезия, тя езика ти владее, 
от камък чудо прави гений. 

Речта щом звъни-сърцето пее, 
красота слух ласкае вдъхновено.

Ако на певеца речта е замърсена, 
с чужди думи-мачка ти душата. 

Такава песен е само похабена 
и за ненужна тя се смята.

Свещенни книги мъдрости даряват 
и мисълта е вплетена в тях, 

щом няма рима, пророците познават 
и мълчат наместо смях.

Молещия се е много мъдър мъж, 
не влиза в спорове горещо.

Слова красиви сякаш летен дъжд- 
едно нищо изглежда нещо.



Смъртни обичат стихове и пишат, 
но избраници със слава се венчаят. 

Миелите ако в злато дишат, 
те като сребро сияят.

Богати гледам как ребят 
словата и ги променили.

И  певци към глупаци се числят, 
ако от измет песни са редили.

Певци пеят с инструмента, 
всичко хвалят, скитат. 

Търсят все удобните моменти 
да позорят, че бога не зачитат.

Трубадур за грошче пей, теши 
и с песни душа разкрива.

И  пееше каквото той реши 
и после си отива.

Слушатели различии бяха, 
с пари не ставаха нещата. 
Звуци сякаш поевтиняха, 

но се търсеха словата.

Като богаташ слова не кълча, 
за грош не меня душата. 

Срещу всекиго ще се опълча 
да пазя истински словата.

Угодник богаташа славы, 
красавиците сякаш забавлява.
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Груби думи без преправи 
за тях красиво става.

Само някой съвети приема, 
а безумци на ината са верни. 

Знатния само надежда приема, 
простете за словата чрезмерны.

Искат да свържат бор с лозата 
и да живеят много охолно. 

Мазник и драка не знаят нещата 
и кой ли живее достойно?

Скубача печалба все знае, 
хитреца все славата търси.
Почне ли бой,всеки си трае, 

но победения той ще претърси.

Търпение, съвест и чест не ценят, 
към мъдрост и гордост всички са глухи. 

Наука не търсят, в тъмнина спят, 
те нищо предат и вечно са сухи.

Чист е остър разум, като леден пласт, 
сърцето непослушно - в зной кипящ, 
търпелива мисъл и огнена страст, 
да ги обуздает само ти си с власт.

1887
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Сърце и разум само ти ще слесш, 
с непреклонна воля, ти ще успеет. 

Тези неща, знай, са безплатни, 
а с какво ще живееш.

Без воля и страст ум е безсилен, 
неразумен е сред мрака обилен. 

Различия три ти съчетай.

1889

За любое, душа, ти моли се пак, 
нека тя да бъде истинска и нова,- 

прогонва от сърцето мрак, 
потъваш в слад ката отрова.

Всички мъки, всякакви незгоди, 
над душевен огън нямат власт, 

само любовта в тебе все ще броди 
с неугасващата страст.

Който любовта не опознае, 
той въобще не е човек.

Ти си беден, но душата трае, 
че семейството е лек.

Все ще бродиш в тъмнината, 
добре че обич нейде светна. 

Славата е прах, дори да е богата, 
без обичта ответна.

1890
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Любовният език, той думи няма, 
чувстваш притегателност голяма. 

Поглед мигом или усмивка — 

ням разговор за двама.

Някога на език любовен пях 
до тънкостите го владях, 
но днеска неговия смисъл- 

отдавна тъне в прах.

Природата е смъртна, а вечен е човек, 
жив или мъртъв, а не свършва век.

С нея съм в раздяла, а пък тя е, 
само част от самотек.

Подвластии сме ние на съдбата, 
но често си губим правата, 

но с това не сме умрели,- 
без смърт останаха словата.

На живота любим бързината, 
света да видиш-взри се във вълната. 
Себе си едва ли ще познает, друже, 

ако не вникнет в нещата.

Смърт ли хулит, то живот възпяват, 
в съдия недей да се вживяват. 

Живот ценит, към смърт си равнодушен, 
но силен все не ставаш.

1895
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На наука страстно се отдаде 
и полытна ти като стрелата, 
не признаваше прегради, сине, 

а търсеше нещата.

И работеше безкрай, 
а приятели щадеше, 

се г а всеки знай, 
не ти пръв беше.

Ти след правдата вървеше, 
все на нея беше предан.

Красив на лице беше 
и личи добре отгледан.

Учител искаше да станет, 
мъдрост с хора да делиш.

И на всички призовани 
всичко да дариш.

Рядък син от Бога дан..
"От мъка недей у мира”- 

така казват, Абдурахман.
Ето смърт не ме намира.

1895

Проклет свят ни краде. Да се сдобрим ли? 
Но си вече съвсем друг, а и нямаш сили.

В надежда тъга се крие. Живот коварен! 
Но нещастни не сме се родили.
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Радост, пенал, знай, отминават, 
не се суеты за тезы що остават, 

мъките твои не се признават, 
близки цени, не те ти остават.

Сърце щом млъкне, думите спри! 
Език е лукав и лъже дори. 

Алчността си ще ли спреш? 
Душата за правда ти пак провери.

1898

А ко мисъл воля преследва 
и сърцето от това истина- 
разума, знай, не напредва 

и ти ставаш просто гадина.

Разум безволев, ако пълзи 
нагоре, губи дълбините. 

Душа уморена я сякаш мързи, 
старея, заспиват очите...

Да усмирит жадната плът,- 
не искаш, ти я жалееш. 

Сили не могат плът да сломят, 
тази борба не умееш.

Всяка твар е с тъмна душа, 
мисъл не знав животно. 

Красота не ще им внуша, 
макар, че все пак е работно.
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Човек не ще се нарычим, 
щом в тьма се намирам, 

на живота смисъла отричам, 
сред невежи се провирам.

1898

Живот пълен с мъка е той, 
всеки ден наново те терзае. 

Сърце не живее в покой, 
що е вяра, то не знае.

Превзети от земята и враждата, 
кажи как да ги обичаш? 

Враждата преследва бедата 
и ти в пустиня тичаш.

Старостта е само пред тебе, 
изход, спасение скрити. 
Безгрижие все си е бебе, 

то за нищо не пита.

Измъчен от болката зла 
mu пак търсиш мечтите. 
Нима радост тук е била, 
и си я виждал с очите?

1899
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От кученце отгледах пес, 
за крака ме той захапа. 
Стрелец обучих и днес 

ме буташе в трапа.

1899

Птички с пера в чуден цвят, 
цветя сега ще поздравят. 

Буря- гръмотевици гърмят, 
те на мястото стоят.

Така все в живота става, 
щастие тревогата създава.

Съмнения в тебе врят 
и търсят някакъв поврат.

Време гони стар и млад, 
спомени понякога болят. 

Живот —тъга и смях крилат, 
смъртта донася кръговрат.

1902
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Като море сърцето,блести радостта. 
Без радост е пусто, танцува смъртта. 

Ако в сърцето пламъка угасва, 
значи чезне и затихва радоста.

Кипи живота, сърцето все се радва! 
Чест и съвест и разум се прокрадва. 
Чест и съвест са важни, а суетата 

е като дим-другаде обядва.

Басне огън на старци в сърцата, 
без огън лошо,така се смята.

Не си вярваш, слушаш все съвети, 
ръка трепери неволно се мята.

1902

СЪРЦЕ, НЕ ДЕЙ СЕ РАЗКЪСВА, 
от хорски клюки не тъжи.

Време всичко разпръсва, 
така ли е, кажи?

Агънце нежно тъгува 
и после тревичка пощипва.
Дете, недей се преструва, 
че всичко в тебе се сипва.

Ново сърце с ритъм твой 
нигде няма да те чака.

Живот без смисъл, добро и покой 
е само за глупака.
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Казваш, в дружбата е бременю 
и хитруваш нощ и ден.

Но ще изхитриш ли времето 
и защо си тук до мен?

1892

ВЕСЕЛА, ЛЕКА ВОДА, 
пуста младост-беда, 
по-добре с ум разбери 

кое е дружба, кое беда?

Когото славата дарява, 
недей на него се надява.

Не бързай, работи, 
тъй успехът побеждава.

Опази от богатство дуилата, 
евтино скъпо се смята. 

Скромността да е стопанин, 
така ще си спасиш душата.

На вески не се доверявай, 
с бодростта си ти спасявай, 
че трудно света се разбира. 

Ти настоявай.

На мазника дай отпора, 
той хвали всички хора.

Ти сам ги различи 
кои са за затвора.

1901
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СЪС СТРУНИТЕ НЕ ME РАЗСТРОЙВЛЙ, 
замълчи, не ме размеквай, 

мъглата става двойна, 
от сълзи не олеква.

Щом живота си припомня- 
само трудности безкрай.

С мъка нова и огромна 
не ме терзай.

Ти си ми добър приятел, 
скъпа, я се усмихни!

Тъй и злото ще изпратя, 
мъка моя премахни.

С теб не ща да споря, 
с обичта ме утеши, 

от душа да поговорим, 
с мен пожара потуши.

Печал стара ще отмине, 
ще просветне на душата 
Всичко лошо ще изрине, 
ще танцува светлината.

Всеки ден от суетата 
ме съвсем измори.

Знай, животът ни е кратък 
и със мене се сдобри.

1902
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МИГОМ ОТЛЕТИ ДОБРОГО, 
дълговечно е злото. 

Вярва се в надежда много, 
нека не угасва огън.

С коня бърже да побегнеш, 
мъка няма да избегнет. 

Мъка рязва те като кама, 
тя не идва, знай, сама.

Мъката е все такава, 
старците да навестява.

А ко облак не се свие, 
кой небето ще измие?

А ко скръбта не заспи, 
тя сърце ще притъпи.
Не познаваш ли печал 
и смеха не си разбрал.

Бог се бори нощ и ден, 
той на мъка не е в плен. 
Ако мъка тука блесне, 

беда няма да ни стресне.

Мъки много ще връхлитат, 
мачкат без да питат. 

Щом си слаб, неупорит, 
смятай се за бит.

Ще достигне и до век 
ей такъв човек.

Че в живота са у сняли 
с дух, а не с похвали.

1893
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БЕЗСЪНИЕ И ТЪЖ НИДУМИВ СТАРОСТТА, 
на гнева ompoeama бушува в гръдта.

Не те разбират. И  няма кой 
да ти изслуша скръбта.

Който е роден-умира-така са нещата, 
минали дни не идват от тишината.

А радостта е някъде назад.
Всичко отминава, за минало се смята.

Бъди разумен, укрепвай дух в борбата, 
бездарният е робът на съдбата.

На мързеливия всички са виновны, 
той не мысли и страхлив се смята.

Под ли хора не обичат честен труд. 
Честният за тях е просто луд.
Но за подлости има разплата 

и руши доволство и уют.

Живота си за съкровище считай.
Учи се много,знай и питай.

Нека напразно не минават дните, 
ненужното веднага измитай.

Глупакът разум не влече,защото 
той не мысли, смята-обществото 

истината ще му каже. И  дори 
не познава нито злото, ни доброто.

Вярва той, че златна е зората, 
а в сребро били ни облеклата.
Но умен що говори, не го чува 

и за всезнаещ си се смята.
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Мъдрият прониква във нещата, 
все премысля, три пъти пресмята 

кое да осъди и кое е грях, 
а глупак се радва на парата.

Враг народен лъже безогледно- 
взема всичко и дори последно.

А на думи все се жали, 
уж живеел много бедно.

На мъката народна дявола се радва, 
ангелът-изгонен, гонен с брадва. 

Знам,подлец не се срамува 
и със дявол ще обядва.

Богатият иска все да е богат, 
уж те жали, а е тарикат.

Но веднага се познава 
и той напуска земен свят.

Еднакво всички сме родени 
и по закон сме набедени. 

Имат власт, искат да са умни, 
но от пари са победени.

1886

Чудно тополите през пролетта шумят. 
Вятърът танцува, понесъл нейде цвят. 

Всички живи под слънцето стоят 
и родната земя за майка те ценят.

ПРОЛЕТ
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Смях и младежки песни летят 
и старцы в юрти не стоят. 

Дори и мъртвите ще полетят 
да зърнат те прекрасен свят.

Аула от пролетта танцува, 
всичко живо, пей, лудува.

И  чужди в радост плуват, 
никой днес не се преструва.

Камила камилчета вика, 
блеят овце, птиче чурулика. 

Между тополи цветето вика, 
реката и тя тананика.

Рояк от птици по реки,езерата, 
всички се бранят и следят играта. 

И  сокола като стрела се мята 
в лебед се впива сред водата.

Девойка извиква: "Помощ, беля, 
докажи за кой ерген съм била!”

Девойки прекрасны в рокли красивы, 
сякаш лалета сред цветя сиви. 

От планината звуци игривы, 
а им приглася славей от ниви.

На камили стоки търговецът кара. 
Овцете близнят и пей господарят. 

Работа много, денем те сварва, 
че с труд урожай се докарва.
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С радост огромна е пълен светът, 
а и Господ помага на път.

От Майка Земя всички ядат, 
от Слънце баща узрява плодът.

Знай на природата вески й вярва, 
че пролет много щедрост докарва. 
Стада ще едреят, ще има храна, 

радост света ще заварва.

Пролет е щедра във всякакви гами, 
само скъперникът гледа да мами. 
Земята дарява богатства голями, 

само камък мълчи, не се срами.

Старци немощни като снега белеят, 
гледат децата, на слънце се греят. 

Лебеди в езеро сякаш немеят, 
а птици в небеса пеят ли пеят.

Звездно небе и луна голяма, 
те пак светят и ако я няма. 
Сутрин се скриват с измама, 

каква прекрасна драма.

Звездите гонят невеста-Земята 
за любим тя слънцето смята. 

Нощем самотен се мята 
и я зърва чак към зората.

Вятъра иде от простор небесен, 
понесъл чудна звездна песен, 

звук щастлив е намесен, 
че без любое света е тесен.
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Зиме белей съвеем земята, 
чака любим в белотата, 

но когато дойде зората- 
тогава щастлива се смята.

Слънце не гледай, ще ослепееш, 
а от топлината му ти живееш, 

вечер пред залез немеет 
и за това ти песен пееш.

1886

р Д Р р

СИЯЯТ НА НЕБЕТО-СЛЪНЦЕТО, ЛУНАТА, 
Мрачна и печална днес ми е душата. 
Моята любима с други е щастлива, 

no-красив от мен е - не виня съдбата!

За мен не си спомня-нека е щастлива 
и към верността ми нека да изстива. 

Нека все без жал тя ме унижава- 
всичко изтърпявам - любовта е жива . . . .

ЛЯТО
Лете дървото сянка мята 
и буйно цъфтят цветовете, 

и навсякъде по бреговете 
пръскат се стадата.
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Высока е в стспта трсвата, 
коне скрива и стадата.

Да се движат нямат силы 
изморените кобили.

Тихо стоят до реката, 
с опашка гонят мухите, 

само жребчетата скитат 
и тъпчат тревата.

Патки и гъски нещо крещят, 
уж почиват, уж летят. 
Смях безгрижен полита- 
значи работят жените.

С бавна походка, като пресмята, 
бай си обхожда стадата, 

после пришпорва коня, доволен, 
че за богатство е болен.

Ето,закипя самовар, 
ще има чай като дар. 

Децата пак се събраха 
кумис да пият под стряха.

Момче, главено за ратай, 
пак до майка си играй; 

"мамо, ти, месо ми дай!”
"Да, но първо чай. ”

Всеки чака горещ чай 
- и бедняк, и бай.

После почва беседа- 
за земята, за съседа.

И  какво ли да се стори- 
някой все говори.
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Cjiyiuaiii дума кресливи,  
не сме всички учтивы.

Старец бял към овчари клети: 
Кога ще пасете овцете?” 

Беднякът мечтае бай да се сети 
меса да даде, налы са съседи.

Пропускат джигити в полята, 
увлечены здраво в играта.
За деца има игры сладки, 

те ловуват патки.

Дебнат покрай реката, 
скрыли примки в ръката.

Ще ти викат всички браво, 
ако патка вържеш здраво...

Всичко отмина, няма да се върне. 
Старец възраст ще прегърне., 

че много живя, преживя, 
а малко ли е това?

Смее се ведно с децата, 
щом успеят те в играта.

1886

Тъмносиви облаци на дъжд са свити. 
Есен. Голата земя с мъгла покрыта. 

Дали от пресита, или така, за игра, 
птичка над степта ниско прелита.

ЕСЕН
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Ни /права, ни иаиета-всичко а тихо. 
Шум от деца - в играта се сбиха.

А дървета сякаш като просяци стоят, 
не от листата те се лишиха.

Телешки кожи и овчи усърдно кроят 
за шубы и домашен халат.
И  юртите някой поправя 
и старицы усърдно предат.

Жерави дружно на юг все летят. 
Керван от камили ги сякаш следят.

А в аулите-покой, тишина, 
смях и игры далече стоят.

Вятърът духа, хладно навсякъде става, 
Студът ни застрашава.

Гладни псета полски мишки ловят, 
че гладът ги разшава.

Над черната степ вятър прах вдига. 
Сива есен. До нея тъй се стига. 
Обычай лош - огън да не палиш, 
и в юрта светлина не достига.

Плещест от снега, сив във шуба бяла, 
сляп и ням - брадата в бяло цяла. 
На всички живи враг, намръщен, 

скърца с обувки в степта опустяла.

1888

ЗИМА
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Стар сват, дяди бял - носит ни ведите, 
щом задишаш-преспи,казват и дедите. 

Твой та шапка-снежен облак, 
като кихнеш, затрупваш реките.

Все си начумерен, все си недоволен, 
глава тръенеш - сняг и някой болен. 

Като стара камила си злобен, 
сам да си си най-доволен.

А ко на двора играят децата, 
щипеш носа, щипеш ръката. 

Даже овчар, занесъл сено на стадо 
и него штипеш в краката.

Кон леда се мъче да разбие, 
че табунът гладей иска да пие.
А вълк отстрани зъбите точи, 

ако овчар не го пребие.

Знайте от мен, конете спасете, 
този дъртак изгонете.

А вълци има и на два крака- 
и с тях се борете.

1888

I

ТИ СИ ЗЕНИЦА ЗА ОЧИТЕ,
златен пламък за душите. 
Сърце, от рани ме спаси. 

Боли много, не питай.
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И мъдрецът побелил 
ей това не е видял. 

Няма го сред живи, 
нито на света бял.

Със сълзите съм на път, 
те душата ми ломят. 
Търсят перли чудесны, 

да те веселят.

Нищо, че в тишината 
си говоря с душата. 
Просто ти ме чуй, 

чакай чудесата.

Чакай за накрая, 
но тогава ще признал 

кой сърцето ми терзай, 
а съм иначе в рай.

Защо си ти към мен 
като зимен ден- 

все по тебе да тъгувам 
и да съм сразен.

Тъмна си като коста, 
както нощем е реката. 

Лице кръгло, взор дълбок 
не закрывай с ръката.

Устни сочни като мед,
бели зъби-като лед, 

и сърцето е немирно- 
все реди куплет.
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Снага тънка и высока
вятърът е със посока, 
все те гали. И си бяла, 

а си черноока.

И  сърцето полудява, 
и за тебе домилява.

На страстта съм роб, 
обичта ми е такава!

Пролет е, ако танцуваш, 
зиме е, ако тъгуваш. 

Твоят смях - славеев звън, 
и душата ми лудуваш.

Ту си гневна,ту си нежна, 
ту си близка, ту безбрежна, 

а домът без теб 
е хралупа снежна.

И при залез, и в зората 
най-красива от цветята. 
Искам само да те зърна 

и затопля се душата.

Като твойта красота 
няма нийде на света. 

Думи вече не намирам 
да ти посветя.

Знае млад и стар- 
красота е божи дар.

И  пророкът ни го казва 
властва се със чар.
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Дулште нс ми достигши, 
само стонове пристигат. 
Само ти си във сърцето 
и мечтите ме настигат.

Аз съм много влюбен 
и без тебе съм загубен, 

и сърцето ще се пръсне, 
че от обич съм погубен.

Всичко вече изживявам 
и спокоен аз не ставам. 
Щом дочуя ти смеха, 

други ставам.

Смел е винаги джигита 
и любое ако изпита, 

ще й бъде верен 
и на нея ще разчита.

1891

КЪДЕ Е ВЕРНИЯТ ПРИЯТЕЛ НА НАРОДА? 
Не виждам вярност в небосвода. 

Честният не е на мода, 
а коварство, клюки, злоба.

Заслуги никой не признава, 
греши и не се извинява.
Не знаеш с кого да си?

- Така в живота става-
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Над всичко царува парата 
и ни владей суетата. 
Говори се за нещата, 

но в думи личи празнотата.

Все по-нагъл враг става, 
приятел с измяна дарява. 

И на народ какво му остава? 
И  що за държава?

Добър и честен се познава, 
щом отдален се задава. 

Само той радост дарява, 
в живота така става.

1889

Всеки след своята стока на пазара отива; 
там и хлебаря и медаря откриваш. 
Един иска пръстен, други пък хляб- 
жена за коприна е много щастлива.

За млад и стар тук щастие става- 
и който купува и който продава, 

но мойте перли от думи не търсят- 
за тях никой нищо не дава.

Много приемат словесния дар- 
но той е невидим, душевен дар. 
Каквото казвам те го приемат 

и душата им хваща както пожар.
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Смисъла търси ли, и млад, и стар 
и дали възприема смирения дар?

На куче перла не трябва - казва мъдреца, 
това го повтаря и твоя другар.

1886

В пансион са много 
събрано казахски деца- 

наша надежда и наша чест, 
тук са скрити слънца?

Бащата доволен-нека сина 
знае истината свята, и в 

съвършенство цели да стигне 
с помощта на шариата.

По руски да четат и пишат 
децата искат много.

Но учат ги да пишат всякакви 
молби и молитвите за Бога.

Лъжа от истината не отделят 
и много добре схващат 

и знаят че няма да гладуват, 
все някой ще им плаща.

А знания, че са оскъдни 
той мързела им е виновен.

В душите пусто, но са горд и, 
а и труда тук не е основен.
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Руснака ги учи така: 
"Мразете подлеците, 

че пътя е пълен с лъжи, 
пазете се самите. ”

За морала кой е виноват?
Нима града огромен!

За Казахските простори и 
красотите нямат спомен.

Романи кой ли ще чете, 
за адвокат мечтаят. 

Лъжата кой ще разплете 
и на театър да играят.

Ще помогна със съвети 
и вий от мен ги приемете; 
честа е важна, не печалба, 

усърдно се учете 
над книга всеки ден и 

правдата търсете.

Не се радвай на мундир, 
не се дръж покорно, 

не ставай някакъв лъжец, 
не се хвали позорно.

На началник щом угаждаш, 
в черна бездна чезнеш; 

от младостта си запази 
пламъка да блесне.

На глупак съдбата е такава; 
тъне в лъжа и смрад,

150



не правы крачката напред- 
докато е млад; 

предпочита малко труд, 
да се труд ши бил си луд 

и на мързел е богат.

Върви напред и все търси 
път широк и верен.

За смелите ще има ден 
по пътя им умерен.

Пред бай гръб не свивай, 
в алчността е той безмерен. 

Правдив бъди и спокоен 
гони лъжеца лицемерен.

Душата има своя цел- 
върви натам все търпеливо , 
властта е с някакъв предел 

за справедливо.

Не можеш ти без съдията 
да победит лъжливо.

Научи ти правилата, 
пълни с ум главата 

и ще мислиш прозорливо.

1886
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НА ВЪЗТОРЖЕНИ ПОХВАЛИ НА ТЪЛПАТА 
не еярвай - тя ласкай.

Не давай на двуликия мазнык 
да те омотай.

На себе си вярвай,на ума си, 
на честния си труд.

За тебе това е отплата 
и дава уют.

Глупаци все се доверяват, 
как да бъде питат.

Страсти и словесен жар 
угаси в гърдите.

От ветрена мълва пленен 
не се лъжи,

света не ще прегърнеш- 
не тъжи.

Ако мъка те настигне, 
сълзите спести.

Ако мига изтървеш, 
друг ще долети.

В сърце дълбоко скрий 
нещо ценно.

И съкровището раздели 
откровенно.

1897
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ЩОМ НЕ ЗНАЕШ
Щом не знаеш - си мълчи, 
щом блуждает - си мълчи.

В дни безделни, вълчи нощи- 
забави празни - не искай още.

За да станет ти човек 
и да достигнет век.

Пет сил и победи 
и над тях пребъди.

Клевета, лъжи, похвали бързи, 
безделие и мързел. 

Петте врага свои опознай.
А разумът и добротата, 

упорство, скромност и делата- 
са пет приятели, ти знай.

Със злото не си играй.
Към беди пороци водят. 
Добро нека те достига- 
денем и нощем помни го.

Ще станет учен голям, 
ако науката за теб е храм. 

Невернико, не унивай.
От великите примери взимай.

На учение много наблягай, 
в живота сам си пома гай. 
Ако избухнеш, обуздай се, 
денем и нощем старай се.
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Това е огромно богатство, 
за всички мъки лекарство. 

След мъдри движи се смело, 
глупака избягвай умело.

Говори с аскакал или бай, 
лъжливи думи изтрай.
С празни думи се бори, 
каквото чуеил премери.

Истината само почитай, 
за съвет глупак не питай. 

Пошлост за нагла се смята, 
не спирай с нея борбата.

Бъди скромен, мълчалив, 
а в урока търпелив. 

Думите му ти разчитай, 
кой е той не го питай.

Помнете певците славни 
и мъдреци, и хора държавни 

само по малки имена- 
повече нищо-тайни времена.

Момче, повярвай на мен, 
-знания трябват на друм. 
Със суета си ти ограден, 
не е мисъл, а празен ум.

1886
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За джигитите смехът е скъп 
и свикват в лошото 

да разберат и да откликнат.
А ако някой от душа се смее, 
повярвай ми ще го обикнат.

Някой няма да те чуй добре, 
други мигом ще те разбере.

Но има такъв, дето не разбира, 
лоши думи ще ти подбере.

Но ако ти от все сърце обичаш, 
не отстъпвай, без да се отричаш, 

че младите са понякога страхливи, 
затова с вода ще ги изпиташ.

Порив на сърцето е потребен 
- човечността да е с тебе, 

че щом си хитър, безсърдечен, 
човече, ти си дребен.

Бъди приятел ти, бъди ни брат, 
дели с каквото си богат.
Бъди искрен, бъди честен 

и лоши чувства да мълчат.

Съвет за този покрай мен, 
с кавги не разваляй ден.

На всеки давай уважение, 
ако с това си надарен.
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Единодушие не е награда, 
глупакът все от него страда. 

Човек достоен тайни крив, 
за клевети е той преграда.

Гнева съветвам те, удържай, 
че той ще те изложи бърже. 

Джигита знав и поддира, 
с недостойни няма да се свърже.

По външна красота не тичай, 
по сляпа страст не се увличай. 
Красивата жена ще те ласкав, 

но бърже кой обича?

Гасне щастие чудесно, 
ако жената сменят лесно 

и с любимата скучаем - 
ще бъде всичко бесполезно.

И  хваля аз жена такава, 
коя душата ти познава, 

върви след танца на сърцето 
и живот за теб отдава.

Жена красива е опасна, 
щом за мнозина е прекрасна. 

Всеки нея ще обича, 
а то е истина ужасна.

Хвала на всеки,кой е умел, 
който по сърце е смел, 

от гуляй и бардаци да се пази 
и в клевети не се е вплел.
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Такъв е нужен на жената, 
за глупак не може да се смята. 
Че умен мъж и жена почтена 

за фамилия чудесна е призната.

Ако сериозна е жената 
и не събужда клеветата, 

тя е свежа като роза 
и дарява топлината.

По байска дъщеря не бягай, 
огромен откуп ти не стягай. 

Но ако е от род почтен, 
не спи, а там посягай.

Ако с приятел си на маса, 
жена ти да не е с гримаса, 

нека всеки уважава 
и усмивка да донася.

Ти приятели подбирай, 
празнодумци не избирай. 

Цени разум, красота 
и умения прибирай.

Младите не искат труд 
и забъркват лоши каши. 

Клюки, бой и все скандали, 
все едно, че са апаши.

Малките деца играят 
и лукавство те не знаят.

Но накрая на играта 
все се сбиват и не траят.
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И набито бете вие, 
майка вие, баща бие. 

Тъй в живота и в играта 
тъй живеем ние.

p p p z p

Измъчен, измамен от всички край мен, 
от брат и от близък аз съм сразен. 

Едва ли приятел ще имам, 
такъв не е отреден.

Един търси от тебе изгода, 
думи хвърля до небосвода, 

а те дебне и измамва, 
така е с народа.

Този мошеник, онзи подлец, 
трети изпечен и нагъл крадец. 
Всички обичат сега суетата 

и всеки срешнат е лъжец.

За имот и имане трепери богат, 
денем в тревоги, нощем не спят. 

Тук стадо отвлекли, там пък пари, 
и денем, и нощем крадат.

Търговци не могат да търгуват, 
бедняци прехрана сънуват.

Щом си наивен, ще те ограбят. 
Дълга си поискаш, ще те напсуват.
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С ъдил прсзира и сап, и закон, 
света за злодеи стана подслон. 

Злото расте и сякаш цъфти 
и ужас препуска на кон.

Всеки на вески завижда 
не си вярват и се обиждат. 

Деца и жена и твоя приятел 
враг в тебе виждат.

Честен един, а много крадат,- 
да се бие, ще го сразят. 

Пияни, развратни лудеят 
и за чуждо ламтят.

Слънцето беше за земя и цветя 
- есен попари сякаш света. 

Скандал и кавги и мъртва зима, 
беден гладува, злодей с къемета

Не зачитат ни сан, ни заслуги 
и на дявола правят услуги.
За пари всичко продават 
- хората станаха други.

ЗА ОБИЧ ПАК ME МОЛИ ДУШ АТА, 
макар и още наранена.
И желана е в душата, 
но е отрова подновена.
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Всички мъки, всяка нес г од а 
на огън душевен не влияй, 
че обич е вечно на мода, 

с нея все сияй.

Тежко му кой любое не знае, 
той едва ли е човек. 

Беден, гол си - да, така е, 
но семейството е лек.

Тъй ще се луташ из мрака 
без близки и познати. 

Слава, пари-прах ги чака, 
като си нямаш приятел.

1890

р р р  р р р  р р р

Мой д у х  пълен с тегла 
и съм убит от раздялата зла. 

Тъй потънах в тъмнината 
и измами ме съдбата. 

Боже, виж, с взор неуморен, 
че аз съм все роб покорен.

И  съня ми, и покоя- 
все от мъка пожълтяха,

а бедата все е моя, 
че със мене остаряха.

Как нататък ще живея? 
Как спокойно да попея?
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Обич мъка ви донася, 
мъка в дните се понася.
Мила, ти си надалече, 

теб не виждам вече.
Душа в мъката изгаря, 

но не идва нова вяра.

И  молбата нека се издигне 
и до Бога да достигне, 

ще нахлуе светлината — 
ще олекне на съдбата.

Дух веднага ще се вдигне, 
щастието да постигне.

1889
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ПОЕЗИЯ, ТИ ЦАРИЦА НА ЕЗИКА, 
че от камък гений прави чудеса. 

Сърце затопля, че топли речта.вика 
и звук чудесен звъни от небеса.

Ако в думите злобата се киска, 
те са чу жди - не са за нас. 

Такава песен никой не я иска, 
а глупак я слуша в захлас.

А книгите свещенни те лекуват, 
в думите прониква мъдростта, 

че пророците умеят да тълкуват 
и римите подреждат мисълта.
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Знай, че мъдрият в храм се моли 
и уцените спорят до нощта. 

Обичай думите красиви, не голи, 
те достигат същността.

Смъртните стихове обичат, 
но не при всеки идва слава, 

че всяко златно четиристишие 
от среброто побелява.

Стари притчи предпочитам, 
пословиците уважавам.

А днес за глупак се счита, 
който е потънал в слава.

В тълпа огромна пееха тогаз 
похвали под път и над път- 

и всеки слушаше в захлас, 
че песни умеят да те увлекат.

Бродяга за парче погача 
всеки може да разплаче. 
Цената му - бил точен.
И, може би едно петаче.

Отивал при бай и при глупак, 
че трябваше да се нахрани. 

По-евтин става на следващий праг 
- таланта е за избрани.
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Не ща пословицы да правя, 
душа не сменям за петак, 
че песента по-скъпа става, 

ако е написана с мерак.

Обичат богатите похвали, 
красавиците пък - гуляй. 

Мойте песни биха ги приспали, 
ако ги ласкаят, знай.

Малцина съвета убеждава- 
безумецът е на ината верен. 

Знатны надеждата ги осветлява, 
простете, не съм злонамерен.

Иска да смени бор с лозата 
и иска да е в мир и прав. 

Мазник и хахлъо и те смятат, 
че били с достоен нрав.

Мошеникът печалбата почита, 
да краде му най-приляга.

Почва бой и не пита, 
за да спечели той облага.

Съвест, гордост, търпение, чест 
и мъдрост са им нужны. 
Знания не търсят днес, 

клюки са техните нужди.
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Той не мысли и не вижда 
от носа си по-далеч, 

а когато е сред хора 
все държи той реч.

Казват му че е неук- 
той вини съдбата; 

всичките биле сме равны 
пред аллах и небесата.

Кой с очи душа разкрие 
истината вижда той. 

Истината ще те изчисти 
и ще знаеш пътя свой.

А невеж със зла душа, 
все стой в тъмнината, 

няма кой да го изслуша- 
тъй далеч е от нещата.

И  мулла с чалма огромна 
криво съди по закон, 

а главата празна стомна — 
не е нужен тук поклон.

Щом сърце е в тъмнината 
добро няма в такъв свят. 

И от всички що ме слушат, 
малко ще ме разберат.

1891
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Вик груб,магарешки рев- 
той не носи ли скука? 

Лъжеш се сам за свой кеф. 
Нима това е сполука?!

На глупака рента е зла. 
Нима това ни трябва? 

Съдбата ни красива била, 
но кой ни я ограбва?

1897

За любое душа отново се моли, 
нека дойде, да е нова- 

с много обич душа утоли, 
такава желана отрова.

Цялата мъка и всичките невзгоди, 
над душевен свят не е властна. 
Само обич - тя свободно броди 

и ще спре да е нещастна.

Който никога не е обичал, 
той човек не с нарича.

Гол и бос си, но дете край тебе тича 
и жена от ъгъла наднича.
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Някога вървиш в тъмнината 
и в дружба няма светлина. 

Славата е тлен, потъва в земята, 
ако не си с дружба една.

1890

НЕКА МЪДРИЯТ ИЗЧАКА 
- думи, речи на глупака. 
Истината ще изплува 

във това е знакът.

Щом си с чист и светъл ум, 
ти не вдигаш много шум 
и вървиш по своя друм, 

шепнет пестеливо.

В живота така става 
- глава като тиква здрава, 

а мъдреца тя прозява, 
щото бръщолеви.

Глупак обича да разказва, 
пълна с въздух пазва. 
Етикета той спазва 

- скъпо е облечен.

Той се хвали за утеха, 
като деца на успеха, 
че победа лека взеха, 

а е тъп като овцата.
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Кой разбора та душата, 
той разбира и словата, 
спира работа и смята, 

че зло не е олово.

Глупак с клюки се надува, 
пръска кал и псува.

Тъй магарето лудува, 
ако сипеш му овес.

1889
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ПРИВЕТ НА ТЪНКОУСТНАТА ИЗГОРА, 
като тебе няма втора.

Взорът ми към теб се мята, 
сълзи затулват светлината.

Най-красива и вече век 
такава не е видял човек.

Твоя образ ще възпея, 
с любовта си ще живея.

Нека стана беден,стар, 
обичта ще е другар.

Ти в сърцето ми ще бъдеш, 
друго всичко ще пропъдиш.

Чужда нивга не признавам, 
на зло и враг те не давам.

Те не могат да сломят, 
красотата в този свят.
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И скам  вмест о блюда вкуаш , 
да докосна огън устий. 

Тъй омайват ме косите, 
що се спускат до гърдите!

В очи бездънни и щедри, 
аз страстно гледам. 

Радоста ми е голяма, 
като тебе друга няма.

Ръка по лицето ти скита, 
за тебе нямам насита.
Аз замирам,а то виж, 
в огън цялата горит.

Юрта малка е за двама, 
теб те няма, теб те няма. 

Като сокол не ще мигна 
и до тебе ще достигна.

Не си алчна, нито злобна, 
а си смела безподобна. 

Ставаш скъпа с всеки час 
и те чакам в захлас.

Чакам много нова среща, 
гълъбице, кажи нещо. 

Искам пак да видя, пак 
на очи бездънни горещ мрак.

1889
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ОТ ПИСМОТО СЪМ ПЛЕНЕНА 
и съм много вдъхновена 
и реши ми сам съдбата, 

че за теб съм предрешена.

Нахалнички ги гониш,знам, 
че в тебе има чуден плам.
- За теб аз съм предрешена 

и живота си ще дам.

Мъдри думи ми редиш, 
в огън сякаш ме гориш. 
Думите горят душата, 

ще ме подлудиш.

Хващай се за конска грива, 
тук да си, ще съм щастлива, 

а когато си отидеш, 
мъката сърце ще свива.

Искрено обичай, знай, 
със любое не си играй.

Не лъжи, не унижавай. 
Сърце няма да изтрай.

По-добре ме с нож срази, 
обичта не ми гази.

Нека бърже да умра, 
но честа ми запази.

Щом си сокол дръзновен, 
ти намираш вески ден, 
някоя за всеки случай.

Тук ме няма мен.
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ІЦом си м ой сега, навеки, 
знай, че всичките пътеки, 

твои са, соколе, 
ще прогоня други всеки.

Гълъбица ще те чака, 
денем и в мрака. 

Искам тебе да прегърна, 
че душата се наплака.

Отговора ще ти дам 
той е искрен, прям. 

Разбери ме ти, джигите, 
че покой без теб не знам.

Нека всеки стар и млад, 
думите ми разберат. 

Нека в песен се превърне, 
що джигитите мълвят.

Златна песен нека стане, 
нека всеки да обхване, 
дето истински обича 

на любими да престане.

1889
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МАГ АРЕ КОН НЕ НАДМИНАВА, 
дори муницията да е здрава. 

Колкото и злодеи да ме чернят, 
моя д у х  не се предава.

Куче вълк не стига в гората, 
но Бог помага в борбата 

-в клетки влизат, а псетата 
ръмжат, победите пресмятат.

Оратори безумстват с тълпата; 
чиновници, търговци - те са им братя, 

че общи цели гонят 
-за храбреци се смятат.

ТУ ЧЕРВЕНИ, ТУ СМЕ БЛЕДНИ, 
сърце бие полудява. 
думи текат медно 

и дъх не остава.

Тъй cmpacma ще ги ломи, 
затуй срещи чакат, 

а останали сами, 
думите протакат.

1889
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И ипшваш mu на среща 
със сърце смутено. 
Нейде шумне нещо 
-чакаш притаено.

А сърцето полудява 
в страх и трепет тъне. 

И лице порозовява, 
ако тя отвън е.

Тя и mu сега сте там, 
тъй потънали в сеян! 
Кой целува става ням 

и е сигурно разбран.

А отгоре е луната 
и за нещо пита. 

Нещо шепнете момата, 
нещо шепнеше джигитът. 

Нека той да е с мен, 
нека ме обича.

И  света ще е блажен 
за това момиче.

И  прекрачили срама, 
огън ги прегръща. 

Любовта не е тьма, 
тя е като къща.

Няма думи, няма песни 
- всичко онемява.

А сърцата ви са бесни,
все така ли става?

1891
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ИСТИНАТА МИ КАЖИ
-mu, душа, какво mu трябва? 

Не обичам аз лъжи, 
не лъжа ограбва.

Гордият живей с похвали, 
с тях залива го тълпата. 

Туй е за души заспали, 
който глух се смята.

Нима мъдрец ще приеме 
поздравите от мазник? 

Там, където съвест дреме, 
не оставай и за миг.

Като блатото вонещо 
са и миелите нездрави.
А ко имаш свое нещо, 

казвай го направо.

Думи-въздух  —са продажни, 
просто те се препродават. 
Уж мазници били важни 
и за умни се представят.

С думи той те заглушава, 
за мъдрец се счита.
Тука обич не решава, 

нито страст, а все парите.

Не робу вам на похвали 
и защо да се преструвам? 

Щомто празно са живяли, 
тях смъртта ще г и лекува.
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Той, животът е свободен, 
неусетно се сънува, 

със отрова е прободен, 
чуден ти се струва.

1892.

СТИХОВЕ НЕ ПИША ЗА ЗАБАВА, 
не са измислица или врява, 

за сърца добры, открыты души- 
ы за млады стыхът мы подобава.

Сърце ако бъднини познава, 
то и стыха се разбыра тогава. 
Елате при мен, дайте ръката, 

стыхът и^е разкрые тайната свята.

Едва ли на зов се откликва веднага, 
че дума се крые и ти избягва.

А новите думы тревожат душата 
- ти неразбран в самотата.

Отговярят ты все кратко, 
ы все ызглежда тъй сладко.
Не вярвай на разни-азрети, 
думыте им все са напеты.

Стыхът мы за мъст не зове, 
джигита за лошо с мен не снове. 

Съвеста аз не заглушавам 
и най-красывото давам.
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Послушайте мойте куплеты, 
те са вы нужны съветы.

Те не раждат рожбы ленывы, 
лентяы грубы ы лъжцы креслывы.

Такыва се выждат добре, 
всеки гы чува, ще гы разбере.

Не са без дом, без разум ы нывы, 
а веселы и много ыгрывы.

Млъкны навекы мой стых, 
ако само за мыг аз сгреших. 

Моля те много, певецо брат, 
че празныте думы души ловят.

Без полза е знай, те са за смях. 
Дарба остава нейде назад. 

Знай добре, аз не пях:

за женкар, сводник или тарикат.

И  помни истина такава, 
стихове не пиша за забава.
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ИСКАНДЕР

Света помни на Искандер делата, 
Македония скиптър сложи му в ръката. 

Той бе син на Филип царя.
За слава световна бе му мечтата.

Филип умря, Искандер царува; 
-толкова млад, а вече мъдрува. 
Родния край бе тесен за него 
-За съседни държави бленува.

Взема им богатства и земята,
-към други държави тръгна с войската. 

Много държави набърже прегази, 
Народи истреби, пустеят полята.

Непокорните той срази, победи 
и съдби безброй той затри. 

Спомени жестоки след него остават, 
градове срина, гробове разкри.

Непокорните с кръв покори, 
свойта държава, той разшири.
Цар на султани, царе и ханове 

той с мъка и бедност покри.

Но алчноста става все по-силна, 
света става плячка обилна.

А мазници все му говорят, че 
Искандер е с дарба всесилна.
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За неги тръбят наврсд глашатаи, 
за него м ного се знае, 

че е орел, кат о буря връ хлит а  
и кървава ж ът ва пак се играе.

Б езкрайно  смел, зъл, кръвож аден. 
И скандер е кат о орел безпощаден. 
В  чудны зем и, просторы, пустыни, 

покой не нам ери т ой хладен.

Сред пустыня безводна вървеше, 
ж аж да господарят  гореше. 

С лънце препича,без капка вода. 
И скандер едвам вървеш е.

Ж ивот  т е напуска, хора  лудеят ; 
см ърт т а ж елаят , ут еха  е в нея. 

И скандер всички как  да спаси?
И  как  всички да успеят ?

К онят  м у  падна съвсем уморен, 
И скандер почт и съкруш ен. 

Л ю бим ия кон м игом  прегърна, 
но бе от звезден лъ ч  озарен.

Тръгна след лъча  кат о в плен  
и до вода бе т ой въдворен.
П и  с охот а ж адно и бавно  
и от надеж да бе покорен.

Чироз се слож и във водит е чу дни  
да ха п н а т  след дни т руд на ,- 

а рибат а ст ава два път и вкусна, 
ло ш и я  м ирис  е вече прокуден.
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И скандер се провикна тогава;
"Няма нийде вода т акава, 

т я веднага ж аж дат а угася. 
И звора іре носы и слава..

Вода вкусна в край чудесен, 
народа да превземем, т ой е лесен. 

Богат ст ва ще вземем  и т огава назад  
и запейт е и за него песен.”

С вода коне и хора напоиха  
и напред бърж е продълж иха. 

Радостно път уват  и се веселиха. 
П ъ т я с песни наградиха.

И  пред т я х  изникна планинат а, 
с чудния извор в средата.. 

В рат и злат ни  всички заслепиха- 
онемя и спря войскат а.

И скандер почука на врат ат а. 
Е хот о го глът на т иш инат а.

Н о изт ръпна м игом  м у  ракат а. 
Н еприст ъпна е врат ат а.

И скандер прегради не познава, 
И скандер вечно побеж дава. 

В рат а злат на удари  поглъщ а: 
"Отворете нося сла ва ”.

С т ъпки се дочуха зад врат ат а  
и И скандер дочу словат а:

"Няма заповед да се отваря. 
идва т я от небесата. ”
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"Искандер съм царя на царе те, 
света покорих, това запомнете. 

Н е обичам аз да чакам  
и веднага отворете. ”

"Тук с това не се хвалет е, 
краят  на света е запомнете.

Ти си алчен и света т и е тесен. 
Н ям а  никой, т и изби враговет е.”

".М ного годи ни до т ука в ъ р е я х  
и прегради въобще не видях. 

Д а й т е  подарък за м оя народ, 
че т ука аз бях. ”

"Н ароди покорит е всичко е това, 
дар взем и с т ези слова"

И  падна вързопче малко, 
с разм ер  на палец  едва..

И скандер се очуди и вързопа разкри  
и гняв искрен го в м и г  покори, 
че вът ре им аш е някаква  кост, 
а с т акива  т ой зем ят а покри.

Урока т ой съвсем не разбра, 
ним а е лот а, безумна игра?

И  х въ р л и  коста надалеч:
"За цар не е среща добра".

С  него бе м ъдрец на м ъдрецит е, 
А рист от ел, уч и л  бе бащ ите: 

"Коста не е проста, т ук я  пост ави”, 
М ъдреца четеш е и мечт ит е.
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С якаш  с книга той си разговаря, 
Тъй съвет и даваш е на царя: 

"Нека всичко т ука да докарат ,- 
кост и злат о, ще равни кант ара.

И скандер съобщ и за новинат а, 
че кант ара ще равни  нещ ат а: 

"На една ст рана коста слож ете, 
-срещ у всичко злат о на зем я т а .”

И скандер е ст раш но изумен, 
дава злат от о добит о с плен. 
Н о по-т еж ка е т ази  кост, 

т овар огромен в нея внедрен.

Н а  м ъдреца казва с много ж ал: 
"М алко злат о значи си събрал. 

Ш ом т ази  кост е по-т еж ка,
Д о  сега т ова не б ях  в и д я л ”.

А рист от ел се наведе към  зем ят а, 
К ост  поръси с пръст  в ракат а. 
Чудо ст ана надделя пръст т а, 

най-т еж кат а в небесата.

Гледа царя и, не мож е да повярва, 
ур о к  т руден м у  се стоварва: 
"Аз урока т ози не разбирам , 

знам  че не е и гаера. ”

"Кост а е най-ценна на зем ят а, 
за им ане огромно се смят а.

За да се насит и алчнот о око 
-хвъ р ляй  пръст  с ръкат а.
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Знай очыте ни са вечно жадны, 
още искат, все са гладни.

Шом ум рат - най-ценнат а награда  
пясък дай им, че бяха  безпощадни.

Владет елъо, не се вълнувай. 
В рат и злат ни  не щ урмувай. 
Знам, че пълен си с досада. 

С лава бе до тук, сега кр о т ува й ”.

М ъдрец  м лъ кн а  и царя т огава:
"И  празно всичко става  

е ист инат а, нека господ да съди, 
Д о  т ук бе м оят а слава. ”

Разказа свърш и, т ази  м алка  поема, 
поуки всеки нека да взема.

За славолюбивы т и не плачи.
С алчни  очи т ой вечно остава.

Ж ивот ът  е крат ък, м и гъ т  от лит а. 
М инут ат а хва щ а й  честита, 
но ако съвест т и си продал, 

от тебе всичко от лит а.

Глупаци т е х в а л я т  и се гордееш.
С м а зн и ц и  л и  все ще ж ивееш ?  

Щ ом се обърнеш, т е т и се смеят , 
че пост оянно глупееш .

Н ищ ож ни на м ъдри  се прест руват . 
Чест ако ням ат  т е я  купуват . 

Р азбрахт е каква е цената.
Щ ом свет ит - с теб ще път уват .
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М А С Х У Д

С т воет о име, о, А л л а х  М ахм уд, 
Расказа почвам до сега нечут.

Б и л о  при ха ли ф а  Х арун-ал-Раш ид, 
Ж и вял  в Б агдат  дж игит а М асхуд.

М асхуд  се връщ ал, почвам своят а реч, 
по път ека вървял идеал отдален.

Д очува  за помощ  се вика  
и т ой се спуска м акар  и без меч.

К радец алчен ст арец ограбва, 
ст арец се м оли-пом ощ  м у  трябва: 

"Който да си ще те спася сега ”- 
каза М асхуд и юзда грабва.

К оня полит а до крадеца прист ига.
Онзи е хит ър , на бой се надига.

И  с нож а ранява  М асхуд, но ст ареца спасен. 
С пасит ел от болка едва м ига.

С т арец гледа  т ече на М асхуд кръвт а  
и от глават а и от други мест а.
И  си каза: ”.Н а доброто с добро 

на дж игит а сърцат  ще плат я. ”

"Е й,дж игит , дълж а т и ж ивот а, 
ще т и се от плат я, заш от о  

т и м е спаси, спаси м и  честа, 
а това за мене е имота.
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Н е съм аз велмож а, нит о важ ен бай  
нит о велик  х а н , а човек съм знай. 

От ж ест окат а см ърт  т и м е спаси  
и благодарност  от мене познай.

С кит ник съм аз и сега изост авям , 
лош и  мест а, беда все т ук  познавам. 

Н о м е почакай на от среш нот о мяст о, 
ут рот о идва и аз се явявам .

П рият елю , ти, не се оплаквай, 
а с бож ие им е днит е очаквай.

Б ог да т е пази и аз т е прегръш ам  
и се бори не прот аквай .”

"АЗ ням а м  заслуга, човече, 
че зов за помощ  чух от далече.

И  аз т и я  дадох, но ще дойда т а м ” 
И  М асхуд  пот егли  вече.

Н а уречено м аст о дж игит а прист ига.
И  С т ареца идва и деня се надига.

Д о  древна гробница М асхуд т ой доведе, 
до м а лко  дърво друж инат а ст ига.

Д ървот о раст е сред пуст инен свят.
Три едри плода на него висят :

Б ял , червен и ж ълт -сняг, кръв и мед: 
"И збирай,нека сърце и глава  да реш ат .

Умен ще си, бял щ ом изядеш . 
Ж ълт  л и  ядеш  ще си богат  и вещ. 

Червен л и  ядеш , ж ени ще т е лю бят . 
От т я х  не ще се от ървеш .”
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Н ад дум ит е казаны мысли джыгыта. 
Сам е кого да попит а:

".Н е ща нит о бял, ныто ж ъ лт  и 
нека червено душ ат а опыта. ”

"Този и онзи, -ызбора твои.
И  не греш и да им аш  покой..

Н о м и  каж и честно, дж игит е,, 
защ о червения да е т вой?”

"Белия първо исках да скъсам.
Д а  бъда м ъдрец вечно навъсен.

Н о ще владея л и  т огава умът ?.
За него вече съм късен.

Равен аз не ще да нам еря  
пък от глуп а к  не т реперя, 
че м ного т акива  край мен.

Н е искам  с т я х  да се меря.

Глупакът  м ъдрец не ст ава  
наука т ой не заслуж ава.

С ъня ш е изгубиш , т ъга ще нат рупаш . 
Трудът  т и напразен остава.

Ж ълт  плод за удобен се смят а.
Д а  си богат  да владеет  зем ят а. 

Всеки т е знае, всеки т е сочи, 
пари да т и глът не, какт о лам ят а .

Всеки т е знае щ ом си богат. 
Всичко купуваш  по алчния  свят. 

Чуж ди богат ст ва веднага налапваш , 
че алчност т а т и е брат.
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Богат ст во без т руд просто е срам. 
Всичко продават  аз знам. 

П р и ят ели  ням аш  щом си богат. 
П ари  за прият ел сменят  едвам.

Съвест купу ват, харчат  парат а. 
К ат о куче ловуват  в гората.

Щ ом не купувам , то куче аз ставам. 
Г лут ница от хора за куче т е смят ат .

Веднага р е ш и х  и съм вече готов, 
плода избрах, това е любое. 

П оловинат а свят -т ова са ж енит е. 
Те власт  им ат  и са ж ивот  нов.

С ъперник л и  имаш , ист ина е една, 
т ой им а сестра, дъщ еря или  ж ена. 

Той същ о има си м айка , а т я  
ще възспре от глупост  сина.

Сред кавгит е хора ж ивеят  
и при ж енит е м ъ кит е леят . 
Гневен л и  си-ж енат а помага. 

Д у м и  л еку  ват, душ и не болеят .

Н а рам ене за това е глават а.
Д а  м и сли ш  и реш аваш  нещ ат а. 

Така аз прем ислих  и реш ение взех. 
Всичко прет еглих, подбрах словат а."

М ъдрит е слова ст ареца разбра:
”Ти си прем ислил своя идея добра. 

Ум m u им аш , а богаство само идва. 
С късай плода, койт о избра .”
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С т ареца кой е, да каж ем  най-подир. 
Ш астие владев и бе свет ец К адир..

С дж игит а т ой се прост и и т ръгна  
М асхуд към  роднат а ш ир.

"Ш амш и-Ж иган"- т ака го наричат .
"Свет а освет яващ ” и децат а го сричат.. 
За него ще раскаж а за ваш е назидание. 

Н ека внуцит е т ук  да надничат .

П репълнена бе т огава зем ат а  
с глупаци , т акива  бяха  временат а. 

Загубваш  ум  красот а, доброта и 
ж ивот а им  гнусен се смят а.

От т акива не чакай доброто  
и съвест и ум -прогонва ги  злото.
И  славни гробове по родна земя. 

Д обре че ги  има да га лят  окото.

М ина се време М асхуд  е везир.
Б е м ъ дър  и упр а влява  в мир. 

В еднъж  в съня м у  яви  се мъдреца.
И  това м у  каза К адир:

"В близкит е дни, дъж д ще се лей . 
Вода ще е лот а , не пий- недей..

К ой пие за м и г  гъби ум а.
След седм ица ще оздравей.

Скверна ще бъде, знай, водата, 
Такава ще е и в планинат а.
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Н о т и се запаси обилно  
и ще спасш и с това душ ат а.

М асхуд се събуди и още в зорат а  
С ха ли ф а  обсъди нещ ат а.

С ъня м у разказа  и веднага реш иха , 
че запаси т рябват  от водата.

Д ен я  наст ъпи. Д ъж д се сипе от небето. 
К ой пие губи у м  и ето. 

денонощно навън т ълпа  лудее. 
Быкове и спор за ля х а  градчето.

С якаш  пияни  препълват  пазари  
ум ен  и глупав спорят  без мяра. 

В езир и х а ли ф  гледат  вт рещ ени. 
Н апаст а кой я  докара?

Те разговорят  с всеки човек 
с тон благ и м ного мек:

У  дома за м а лко  поспете. 
за у м  обеднял съня м у  е лек. ”

Н о  хорат а безумны реват .
Н икой  не слуш ат  не щат:

".Везир и х а л и ф  ум а  ни взем аха  
и за т ова да ум рат . ”

Быкове страшны двореца т ресяха.
С това х а ли ф  поболяха. 

У бийцит е как  да ги  спреш?  
"Везире пом огай" на х а ли ф  дум и бяха.
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"За разум  глуп а ц и  ще ни убият . 
Н ека с лош а вода ни изм ият . 

Вода да погуби ум ът .
Ще пием, щ ом т е пият . ”

П и ха  и т е от водата  
и безумии се вля ха  в т ълпат а.

И  когат оо ст анаха безумии, 
т о всички ги  сочат с ракат а...

С мърт  коит о им  ж елаха.
Сега за свои ги  прибраха.

И  везир и х а л и ф  сега са в т ълпат а. 
Д ва м а  ум н и ц и  за м и г  оглупяха .

П рим ера  ето, глупост т а е всесилна  
щ ом и р а зу  м нит е за м и г  килна. 

Д обро ням а да пост игнет , 
ако следваш  глупост  обилна

П Л А Н И Н С К И  В Е РИ ГИ  
П ланинскит е вериги  спят, 

в съня си нощ ен пак.
Н ад т и х и  долини р а зля т  

Свеж , плът ен и т егнещ  аромат .

П ъ т ят  правей сякаш  чака, 
Л ист ат а вече не т репт ят - 

Ти се спри сега във м рака  
И  заспи, че всички спят.
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ЗЕНИЦА Н А О ЧИ ТЕ

Зеница на очите, 
само т и  в мечт ит е. 

С ърцет о м и  рани.
И  болят  следит е.

С луш ам , че дедит е  
т ачат  м ъдрецит е.

Н ям а м е  т акива  
И  сред нас самит е.

И два т ъж ен м оя  ден 
от несгоди наранен. 
Злат ни  дум и т ърся; 
дар за т еб от мен.

Е т о дум ит е м и  в плен, 
срам  девичи пощаден.

А не зная обичта  
със ст раст т а л и  е във мен?.

ПРИВЕТ, КРАСАВИЦЕ, П РИ ВЕТ!

П ривет , красавице, привет , 
ж ивот а м и  от т еб обзет.
А днит е т ъж ни и сълзи  
взем и и т я х  кат о букет.
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Тъй прекрасна в т ози свят, 
с чар от давна непознат.

В  т еб нам ирам  м оят а обич 
и днит е ст ават  благодат .

И  нека дойде м ъдър сняг, 
след време и на м оя  праг. 

Ти в мен ж ивееш  и на сън, 
м илееш  кат о роден бряг.

КАТО  ЛО ДКА Е  ЛУНАТА

К ат о  лодка е лунат а  
във водат а отразена. 

Н ощ т а черна-т иш инат а  
от рекат а наруш ена.

Тук и горе все дълбоко, 
Цветове лунат а гали. 
В ят ъ р  идва отвисоко  

към  дървет ат а заспали.

Е к  от л а й  в планинат а  
т ам  овчари си пригласят . 

К рачиш , времет о пресм ят ай, 
че все крачкит е т е плаш ат .
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Сърце, недей се разкъсва, 
от хорски  клю ки не т ъж и. 
Врем ет о всичко разпръсва, 

т ака л и  е, каж и?

А гъ н ц е  неж но т ъгува  
и после т ревичка пощ ипва. 
Дет е, недей се прест рува, 
че всичко в т ебе се cunea.

Н ово сърце с р и т ъ м  т вой  
нигде ням а да т е чака. 

Ж ивот  без смисъл, добро и покой  
е само за глупака.

К азваш , в друж бат а е бремет о  
и хи т р ува ш  нощ и ден.

Н о щ е и зхи т р и ш  л и  времет о  
и защ о си тук, до мен?

1892г.

I Ғ =^ \

К онник с беркут  препуска в снега и зорат а, 
л и си ц и  ще хващ а  т ой в горат а- 
да им а късмет  и добре е облечен, 

коня прекрасен, ням а ст рах в душ ат а. 
Л исица  е хит ра , характ ер  неин вечен 

и т рудно се хващ а  т я в планинат а.
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Л о щ и т е  се сбират  т ам  пред горат а; 
конник и беркут  лет ят  в т иш инат а-  

ще от крие на беркут а очите, 
беркут  ще полит не разперил крылата: 

"Много сме ниско, лисица  горе е скры т а” , 
и ще лиш не т ой в планинат а.

Л исица  ще каж е: ”Н е спасяват  кракат а", 
и ще прит ихне  разт ворила  алчно  уст ат а.

Ще скърца със зъби, ще гледа нагоре. 
С хват ка ще има - ловеца чака борбата, 

опасност презира, лет и  в планинат а.

Б еркут а помни, ли си ц а  е врагът, 
бие се ж естоко, челюст и пращ ят , 

но беркут  бат ъйр не чака, 
осем нокт и здравы ще м у  са щ ит ът .

С криле  ще заш ум и в м рака и 
от небе към  зем я т ой си правы път.

Е т о те се сбила, още рано  в зорат а, 
кат о см ели  богатыри почнаха борбата.
Той небесен цар, т я царица  на зем ят а.

Това човек поиска и царет е ето  
бият  се до смърт. С няг слепи с белот ат а- 

т ам  ли си ц а т а  червена и и черен беркут  се м ят ат .

С якаш  дева се надига волно над водата, 
първо ла кт и т е изправя, после и снагата. 

Чернит е коси се спускат  кат о ручей  надолу; 
м лада, гола, неж на- т я е красот ат а.

Б я л о  т яло  кат о сняг, а ли ц ет о  руменее, 
бит кат а това припом ня в душ ат а.
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К ат о м ладож енци  в първа бранна нощ  
т ясно ст ава им леглот о. Т я  загубва мощ. 
А беркут а все напада, силат а се удвоява. 
С или  много, хи т р и н и  искат  се в борбата! 

Тъй лиси ц а  се преборва, т ърси хит ринат а.

С т арци казват , не смелчака, ето, 
плячка  виж да горе от небето.
И  цигара ще запали , и успеха  

ще зат опли  в м и г  сърцето.
К олко ягоди  т ук  има-нека са лисицы, 

т ъй си м и сли  общо взето.

Знайт е носиш  т и вредат а  
щ ом на лов си в горат а, 

че на т ози свят  лов е чуден занаят . 
Н ека все т ака да са нещ ат а  
и смелост т а да побеж дава, 

а ж ивот а е в борбата.

Късоглед т рева не виж да в степта, 
не усещ а вернит е неща.

Н о карт ина идва в душ ат а, 
ако вникнет  т и в рент а.

С амо ист ински ловец  това разбира  
със сърцет о ист инскат а красота.

1882
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Овен вода л и  гази ,по-т лъст а т я не става  
и се смеем, че въ лк  алчно ж аж да ут олява . 

К ат о въ лк  гледам  и не виж дам  нищо, 
с м исъл света не се познава.

К огат о си роден, т о белязан си със знак, 
света в ръка  да събереш ,не знаеш  как?
Твойт а бедна м исъл броди в небесата, 

а на зем я опора т я ням а пак.

С у м  човека м ож е всичко да постигне, м исълт а  
от стъпва, щом т ворец достигне..

Заспивам  аз и кога очи от воря  
искам т айна разгадана от мене да изригне.

С ъм неният а не от ричам, защ от о знам, без съмнение  
душ а,значи  м исъл ням а там.

П онякога  м исълт а ни е безсилна но добре е 
да пом ислиш  и ум  не дреме сам.

Родени сме да м ислим , господ кръв ни даде, 
че в небесата м исълт а ще т е извади  

и без да м и сли ш  ще ст игнеш  своето начало  
на чуж дит е ж елания  праха  т и се предаде.

П ът ека  т ясна и ли  лък ,нека  е ж ивот , 
докат о си ж ив, т о Господ т е дарява с плод.

И  т върдо запомни, правда ням а по път я крив, 
не се подхлъзвай , а се цели  облян в пот.

1895
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От ст арцит е разликат а  м и  е т ъй голям а, 
а с децат а м и  общ език все няма, 

а с връст ницит е що бяхм е близки , родни- 
далечни сме, дели  ни ям а.

И зобилие вече в никой ням а отдавна, 
в ст ари дрехи  бродя и с м аска явна. 

Всичко е безвкусно храпа  и сън- 
глават а м и  е кат о бяла плявна.

Н е се ст рахувам  аз от клевет ат а. 
И згуб их  м ладост т а,ням а  я  м ечт ат а, 
м рънкащ  ст арец, чуж д двор аз пазя. 

Н енуж ен си с ум а, обзет от самот ат а.

1896

Д ет ст вот о ум ря, ним а не разбра?  
Д н и  щ аст ливи  не събра? 

М ладост  м ина, не разбра. 
С т арост т а ним а е добра! 

М ож е би не веднъж  
непост оянен т и беше. 

П ост оянно се менеш е?
Така нещ аст ен ще ум реш , 
кат о кам илат а  самотна, 

и т я им аш е стремеж .

1895
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Д евойка  чудна ж ивееш е при хана, 
т ой даваш е й всичко без покана.

В злат о  цялат а  бе и в пурпурна коприна, 
прислуж ницы  безброй-бе нейнат а охрана.

"Като бик и вол плод лив", някой казват , 
и пирува  хана, и все м у  се подмазват .

А девойка от ст арчески ласки  погнусена, 
дрехит е си къса, че не я  предпазват .

М ладот о сърце не т ърси пиш нит е гуляй , 
а т ърси м лад  и неж ен-него да ласкае.
А ст арческит е кост и ст рах донасят, 
но м ладост  ням а, а старост не ухае.

Старцы за девойки искат  да се ж енят , 
но сърцат а млады любое не подменят .

От невяст а ст ар си с чет върт  век- 
за нея си плат ил, но ще т и я  вземат .

Ж енит е млады глуп ц и т е зат ворят  знай, 
м ладост  т е крадат , обещ ават  рай.

Н о лю бое при ст арец не от ива!
А е т еле щ о водиш  към  своя край.

За бая ст ар силат а м у  е в парат а, 
но м ла д  не става, т ой обратно смят а.

П резрян е, че дъщ еря купува алчно: 
Глупако стар, не ст ават  т ъй нещ ат а.
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Какво да мысли т я, старец нс решава, 
но т е ж ивеят  някак, какт о подобава. 

Глават а м у  завърт а, ст ареца подскача, 
а просто т я сега се подиграва.

С т ари бай, пази се, бил си т и богат, 
ще т е изм ам и, ще бъдеш  т и рогат , 
на ж ена повярвал и ще пропаднеш , 

не се хва ли , уст ат а да м ълчат .

С някой т ой се скарва, виновен бил, 
м ла д и т е  разсм ива, - ст ава за резил. 

Ж ена м у  била стара, а новат а е а н гел- 
на сняг и зной, спор не си реш ил.

С перчене не ще запазиш  с м лад а  брак, 
пред хорат а ост аваш  завинаги  глупак. 

А път ят  дълъ г е м еж ду сърцат а. 
Ще ги съединиш  ли?  Н ям а  как!

1896

П раха  м и  ще изт лее, но ням а да изчезнащ ям а, 
и зора не ще посрещ на и радост а голям а.

Раздяла ще има с м ойт о същ ест во  
и свят  лековат  е кат о смърт  и е измам а.

Този свят  подвеж да с лукав, ласкаещ  зов,- 
кат о кон полит а с изм ам ит е готов. 

Н им а човек у  м ира, не е вярно щом  
ост авя в наследст во ст их мъдър, нов.
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Вески обича ж ивот а, но т и разсъж давай добре, 
крат ким път  съзерцавай, душ а да разбере. 

К акво ще пост игнет  сред м ъ ки  и зло, 
нека до р а зм и сли  т ру дни се добере.

Все се говори т ам  за онзи свят, 
знай, т ой е далеч, светове т е делят .

За ж ивот  си ж аден и ст рах от онзи свят - 
см ело т и каж и; на ж ивот  съм брат.

1895

Господаря, т о се знае, т акъв е по-природа, 
без сеян и срам лъ ж е т ой народа.

Роб позорен за х л я б а  си т репери,ако  
на обяд го викнат , т ой х в а л и  небосвода.

Защ о и господар ст адат а умнож ава?  
Завист  да събуди, да се подиграва.
Той си е свиня, други били  псета, 

за пари т ой подлеца уваж ава.

Ум и честност, днес са скъпи ст оки ,- 
нищ о т е не носят  на господарит е безоки.

Късче злат о  в боклука да нам ерит , 
ц ели я  ще се изцапаш , - за им анет а високи.

Д ум и т е  м и  чуй, м исли  в т иш инат а ,-  
наградат а за т руд т ова се смят а. 

К орист а ни  позори, дост ойно не ж ивеем - 
без свет ъл ум , без огън в душ ат а.

1896
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Тази песен света ще обходи докрай, 
с т оплот а м исъл ще серее, знай. 
М елодия-на  м исъл свет ла сянка, 
т я слуха  га ли  и звук  т е ласкай.

Н а крыла полит а порыв на духа  т вой  
сърце гали , ум  т ревож и той. 

Напевы пазят  радост т а на зем ят а,-
само г л у х  не чува, т ой е в покой.

С ияещ о сърце с песен призовава  
и т е понася, и крыла ты дава; 

т у пенал буди, т у мечты безброй, 
кат о бавачка т я т е приласкава.

Н о колко л и  сега напева ще познаят  
и ще от кликнат  с радост , ще прызнаят. 

Чие сърце ще обхване неусет но  
и кат о върбови клони ще играят .

Тъгува скърби и м а м и  напева  
и идва мечт а, цел т е обзема.
И  сякаш  с него т и се сливаш ; 
и ст раст  и любое м у  е обема.

И м а празна песен, им а песен чудна; 
еднат а ф алш ива, т еж ка и мудна, 
а другат а кат о реч м ъдра звучи- 

събуж да душ ат а непробудна.
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В шест строфы вдож их м ного плам, 
нека м е чуят, аз радост  ще дам.

Глупака ням а да м е  чуе.
А бай  пей за близки  ей-т ам, 

см исъл т е ще разберат  веднага, 
със сърце ще слуш ат ,т ова го знам.

П ролет  напред, ст уда е назад - 
в бъдещ е радост , в м и н ало  глад. 
Хубава песен на душ а е нуж на  

кат о вода чиста от бист ър водопад.

1896

I

Бъдещ ет о скрит о в м ъ гла  от нас, 
л ъ ч  надеж ден светва в уречен час.

В  упор гледаш ; гони време часовете, 
т е са безлични, не ще зарадват  вас.

К акт о бъдещ ит е, т ака и м и н а ли  дни, 
идват  и от иват  и са все едни, 

а м еж ду т я х  е и т воя срок уречен, 
само господ срока т и  мени.

Разум вика ",а з ”, плът т а т и си "мой"- 
душ а и плът  се борят  не дават  т и покой.

Безсм ърт но "аз" нивга не ум ира-  
”М о е”е наречен земен дом твой.
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Защ о т ъй ж адно "моето" ж и вей ? 
П лът ска  радост  знаеш  ще изт лей. 

Добро и справедливо са т вои другари, 
докат о гроб не т е попилей.

За злат о  душ ат а т и си продаваш , 
но и от греха  щ аст лив т и не ставаш . 

Ж ивот  радост  похищ ава знай, 
ж ивот  с коварст во не побеж даваш .

Н апразно си м ислиш , че света е твой, 
"мое" е капчица в бурен порой. 

П ом исли  че плът  и зем но добро, 
ги  ням а щ ом отидеил в покой.

С ираци  бездомни по-добре да ж алеет , 
добро да спасиш ,щ е съумееш .

За хора  се гриж еш е даж е т вореца,- 
ще т е обикне, за народ л и  м илеет .

Н о т ълпа  и народ не са едно и също; 
им а хора  и въ лц и  скрит и вкъщ и. 

Б ъди  справедлив, кат о ист ински м ъж ;- 
бъди добър, недей се мръщ и.

За см ърт ни успех  и благо  са послут ни, 
но зло  и добро не са никога друж ни. 

П ройдоха  с невеж а все се събира, 
но само вяра и правда тебе са нужны.

1897
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П ит иет о на казаха  е кумиса, 
на гост ит е поднася го в таса. 

Н о т рябва м азнина  да има  
и т ъй  кум иса ще т и втаса.

За кум ис прохладен знай, 
всеки иска да е пръв.

Щ ом сме м лади , т огава дай- 
кумис, че т опли  кръв.

П о-добре п и ш и  си т и айрян, 
ако конет е водит  в равнинат а. 

К радеца да не съблазниш , 
и знай, в тебе ще е вината.

Ти коне в х ъ л м а  скрий;- 
крадеца дебне, гледа равнинат а. 

Н авикнал си да поучаваш , 
че по-добър е коня от овцата.

И  ст рува л и  си заради коне, 
да се кланяш  на т ълпат а.

Н е се хва ли , че е сладък  
кум иса в равнинат а.

Н едей напразно да се кичиш , 
за глуп а к  не ха б и  словат а; 

по-добре в дж оба грош  един, 
но т воя да си е овцата.
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Д ом брат а не пинай  със ръкат а, 
звънки ст руни не убивай.

Сърце, не бий, поспри т ака, 
сълзит е не проливай.

С ълзит е по бузит е бягат , 
скръб ст ара пак ож ивява.
В  глават а м ъ кит е ля га т  

и глава  нат еж ава.

Там къдет о в душ а никне  
и болка ж ивей  скрит а,- 

кат о лъ ч  нека проникне, 
взор на лю бим а да пит а.

М оля  те, пак погледни  
и огън в м ен угаси, 

че в гърди т ой м и  вреди, 
от него т и м е спаси.

Разсей, разгони  бедата, 
неж но допри ръкат а.

Към цел да т ръгне душ ат а  
и нам ери чист от ат а.

Н о изм ори се от словат а  
в т ози пъст ър ден, 

аз т и  вярвам  с душ ат а, 
от т еб ще съм спасен.

(бел. преводача: вероят но т ова е 
било последнот о ст ихот ворение на поет а)
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Н А К О Ж ЕК БАЙ

А ко  им аш  т и от чуж ди род 
прият ел верен и отдавна  

с него всичко си делил; 
т айни  м и сли  и м ечт а славна.

Н е чуди се ако т ой  
след кат о в беда попаднеш , 

щ о е било  в м и г  забрави  
и съкровени м ечт и т ой

Твоя враг ще срещне т ой  
и безкрай ще го възнася, 

ще ш епт и че е непобедим  
и с мен не е сравним  

и у  врага ще кипне ярост .

П осле тебе ще посрещне, 
за прият елст вот о пак ще кресне, 

че друж бат а е още от ут роба.
С видет ел бил дори А л л а х  

и пазел друж бат а със ст рах.

П р и ят ел  бил със т воя враг, 
за да го препъне с крак.

И  накрал щ ял да го изм ам и, 
кълне се в своит е имам и, 

кълне  се в Бога т ой без ж ал, 
но чувст ваш  м ного кал.
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П ри т еб ще дойде не веднъж , 
кат о ист ински добър прият ел, 

ще говори все т ака надлъж , 
а е по душ а предат ел.

Р однинит е т и т ой ще скара  
със своя враж еска ръка  

без да мы сли и се мъчи, 
от т еб роднини ще от лъчи;

цел си има да ви скара, 
кат о кучет ат а на пазара.

В  злословие и празни ругат ни, 
т ака м инават  т ехни  дни. 
И ли  на ъгъла  т е дебнат, 

от т войт о м алко  да си гребнат.

Такъв се все харесва, 
всезнаещ  и всякога с намеса. 

От прият ел ще т и ст ане враг, 
кат о т е засипе със помия, 

от т ози вземе от друг краде, 
само взема ням а да даде.

К ат о лъ ж ец  изпъчил ш ия.. 
К ат о дет е си е сърдит ко, 

към  роднини т ой е враг, 
без целт а си т ой да знае- 
злоба слага т ой на праг 

и омраза що не трае.

Свое нищ о не раздава  
сам със себе си изпълнен,
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и т ака в ж ивот а става, 
ако къщ а не погълне  

т о пож ара я  обхваща.

Беда довеж да и веднага в м иг, 
първи т ой надава вик.; 

"Бърж е, веднага се м ахнет е".
А ако роднина нещ ичко усет и, 
следват  клю ки, много крам оли  
и т ъй крещ и че много го боли, 

зове на помощ боговете.

Н е обича да го поучават , 
ако нещ о леко  т е засегне, 

но ако нещ о много се обърка, 
започва т и хи чко  да м ърка  

и на друж ба ще т е учи.

За враговет е т ой т и казва, 
че ут ре т ой ги смазва.
П ри  бурен вят ър плува  

накъдет о е вълнат а  
и как  е смел кат о герой, 
ако наст ъпи т иш инат а.

Такива са си те, уви, 
гаднярит е през временат а.
И  ако го послуш аш  т огава  

т ой не от стъпва, а се съж ивява. 
Б лъснеш  л и  го не прощ ава, 

целия  в злоба става. 
Роднини имаш , но не знает  

кои са с т еб,започне л и  война та!?
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К ой ще срещ неш  т и при буря  
и ще чакаш  т и лазура.

Така т ълкуват  правилат а, 
роднит е, далечни братя.

Н ат урат а им е т акава, 
красноречивы са по домовет е- 

по м аси уд р ят  с ръцет е. 
Н аст ъпи л и  съдбовен миг, 

ст раха ги завладява.

Ш егите лош и  на ленивец, 
но в борбата е ст рахливец , 

но от ст ъпиш  л и  в борбата м игом - 
т ой веднага се надига.

Вечно ще се х в а л и  знай, 
за герой ще се признай, 

от добры прим ер не взема- 
груб, нахален  и се превзема.

С надменно л и ц е  и суетен нрав, 
пред слабия все т ой е прав.

В  изборит е кат о победи, 
крещ и: ”.К ат о м ен б ъ д и”.

И  ако победи т ой сам, 
ако в беда помогне м у  д р уги - 

става груб, инат  голям , 
не признава чужды заслуги.

Б езд елник  и сам се уваж ава, 
безсилния ст рах го обладава. 
Все е т ъй, пръст а м у  подай- 

ръка ще т и откъсне, знай.
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За грубост, за обида не закъснява- 
веднага спора разреш ава. 

Разговор с него никога не става, 
не т е слуш а, само подраж ава.

Н авсякъде кавги  раздава. 
М ож е л и  т акава гадина- 

да т и е роднина.
К авгит е никой не оставя, 

иска все да надделява.

И  никой не си пом исля, 
че това е м ного ниско.

Ще т ръгнеш  л и  след т ози гад, 
т ърси все банкет, обяд богат.

П и ян  и сит -м ечт а голям а, 
народ за него няма.

И  т ърся аз в м оя век 
none един добър човек.

С праведливост  ням а, ням а- 
всичко в т айна е голям а-  
т ака съда дела реш ава.

Със ш епот, т айно в т ъм ат а- 
т ака са все нещ ат а.

Р ъ м ж и ядосана т ълпат а-  
един едно си смят а, 

а друго съда от съж да- 
закон от т еб пропъж да.

А народа страда, чака:
За него кой заплака?

Съда за т ози реш ава,

2 1 9



койт о с бай се познава  
и на богат ия дава.

Чиновник конгреса от крива, 
с това ръ це  си измива. 

К м ет ове народа грабят , 
че всичко много им т рябва.

И  ст арш ина и ж аден бай  
народ канят , знай.

Н икой  не идва на т ози зов 
и конгреса не е готов.

Д а  докарваш  всеки със сила, 
власт т а не би това прост ила. 

Всеки власт ник едно си пей: 
"Разделяй и вл а д ей ”.

Говорят  за това - онова, 
нещ ат а пак ще се реш ават , 

но това са празни слова - 
та т е се само подиграват .

Те правдат а не защ ищ ават , 
т е дори не чувст ват  срам, 
в очит е хорат а не гледат .

Б и й  пред руснаци  се подмазва, 
кат о лоза се вие, 

но бурят а ще срещне сам, 
че м ож е т я да го зат рие.

Сред лош ит е от рода на Тобъктъ, 
клевет и плет ат  все т ъй.
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Там царува завист т а , 
в очи грее алчност т а.

В  безделие ж ивот  прот ича, 
т ака се крият  сред т ълпат а.

Б огат  пари привлича  
и пост оянно смят а. 

Н аследст во т лъст о се пилей, 
но пък влязоха  в капана  
от т я х  добре поставен  
и зам ислян  ден и нощ.

Д ост ойнит е т ворят  добро 
в т руд все нещ аст ни бяха, 
редовет е им  не нам аляха . 
Н апразно сили  се пилеят  

да им се помогне бързо.

Сред племенат а, знай  от мен, 
рода ни е заклейм ен . 

Н ечест ност т а ни щ ом усет ят , 
не ни искат  общо взето.

Търговци също ни от бягват - 
д лъ ж ници  не им  т рябват . 

К ъм  богат и никой не отива, 
от т я х  се крият  и се свиват .

Хорат а не вярват  на власт т а, 
беда ги  гони по места.

От кмет ове не ги  спасяват, 
че вяра т е не заслуж ават .
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К лет вит е им  пуст и, празии  
и всеки ще раздразни.

Само ж ивит е си спомнят  
за радост ит е ни огромни  

и колко друж ен бе народа.... 
Н е го слуш ай  какво т и пей, 

а дали  за т еб м илей .

1887

Д н и т е  преброени знай л и  си т реват а, 
през пролет т а глава  надига от зем ят а. 

К ат о т опола да раст е, да ст игне до звездит е, 
от слънцет о пияно, м ечт ае си стъблото. 
Н о пък зим а идва, ст уда т ук  ще скита. 
С т ъбло ще загине, не чакай потеклото. 
М аадеж ки плам  аз не срещ ам гаснещ, 

но ще го срещ не т ози леден м иг, 
не се хва ли , че всички ще надраснеш  - 

огън ще угасне и ще си старик.

1897
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