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Ғарыш мінезді жырлар

А

дамдардың танысуы оңай... Оған мына бай
ланыс пен коммуникацияның мықтап дамы
ған ғасырында таңғалудың еш реті жоқ. Бі
рақ танысу оңай болғанмен, ой мен ойдың табысуы,
пікір мен пікірдің тамырласуы, мақсат-мүдденің сабақ
тасуы, орайласуы қиын. Менің Нұрлан ініммен арадағы
таныстығымның өрісі кеңейіп, мағыналы сипат алғаны
на, шығармашылық тұрғыда сәтті сабақтастық тапқа
нына қуанамын.
Осыдан төрт жыл бұрын Қазақстанның Тәуелсіз
дік мерекесіне қатысуға келген бетім. Қазақ туғандар
қай кездегідей ашық-жарқын қарсы алып, бір кездесу
ден екінші бір кездесуге жетелеп, мені қолды-аяққа
тұрғызбады. Қалың қар құшағында жатқан Алатау да,
түнгі көшелерін сақылдаған сары шұнақ аяз қыдырған
Алматы қаласы да ерекше сұлу.
– Шықа, қарсы болмасаңыз, Сізге бір қолқамыз
болып тұр, – деді Әбіш Кекілбаев інім қашанғы сабыр
лы мінезіне басып. – Егер Сіз жөн көрсеңіз, бас газетіміз
«Егемен Қазақстанда» кездесу бар еді...
– Е-е, сендер жөн көрсеңдер, мен неге қарсы
болайын... – дедім.
Тоқтам осы болды.
Уәделі кезде Әбіш екеуміз қолтықтасып, редак
ция
босағасын аттадық. Бізді жарқын жүзді журналистер
қауымы ерекше туысқандық көрсетіп қарсы алды. Кез
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десу бас редактордың бөлмесінде өтті. Маған редактор
дың өзін-өзі ұстауы, тауып сөз айтуы ұнады. Әдебиет, өмір
туралы ойлары мен тұжырымдары да көңілге қонымды.
«Е-е, соңымыздан білімді, білікті жастар келеді екен-ау»,
– деп ойладым іштей...
Ұзын сөздің қысқасы, желтоқсанның сол бір әсері мол
айшықты күндерінің ықылас-мейірімінің мол болғаны
соншама, мені Алматыдағы дос-бауырларым
ның дәмі
Европаға жібермей, ұшағым мерзімінен үш күн кешігіп
ұшты. Әбіш, Қуаныш, Нұрлан үшеуі мені үш күн бойы
шығарып салудың әлегімен жүрді.
Сондай самолет жолын тосқан күндердің бірінде
Нұрлан:
– Мүмкін, уақытыңызды өткізуге себі тиер. Оқып
көрерсіз... – деп менің қолыма қазақ тілінде шығатын бір
журнал әкеліп ұстатты.
Жаңылмасам, аты – «Парасат»... Парақтай бастадым.
Журналдың айқарма бетінде Нұрланның суретімен үлкен
топтама жырлары жарық көріпті. Оқып шықтым. Бүгінгі
уақыт, заман жайлы сыр толғайтын, ойының астарын
да отты мұң мен сезім бар, мұңның астарында ашу бар,
ашуының төркінінде шындықтың от жалыны бар жырлар
екен. Өлеңі ойың мен сезіміңді тез баурайды. Әсіресе
ақын жүрегін жарып шыққан:
«Түнгі дауыс...
Қандай сұсты? Үрейлі...
Әлде кім кеп көшемді үнсіз күрейді.
Желтоқсанның жетім үні жүр көкте,
жеткізбейді бір ой қуып бір ойды...» –
деген жолдар жадымда қалып қойыпты...
Ертесі мен мінген ақ лайнер аспанға көтеріліп, Евро
паны бетке алды. Алатау да, Алматы да, маған қуаныш,
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тебіреніс сыйлаған желтоқсанның ақ қарлы, сары аяз
ды, шуақты күндері де артта қалып бара жатты. Тілімнің
ұшына Нұрланның әлгі бір жолдары қайыра-қайыра
орала берді...
Міне, ақынның «Құралайдың салқыны» атты жыр
жинағын оқу үстінде тағы да сондай бір өзгеше әсер
шуағында отырмын. Қолжазбаның әр жаңа бетін аш
қан сайын маған әлде бір таныс сезім қолын созатындай.
Дүниелік құбылыстарды өзінің жүрегі мен ойы арқылы
өткізетін ақынның жырларын толқымай оқу мүмкін емес.
«Мен осы өзіммін бе, басқамын ба?
Пендемін бе жүрген құр бас қамында?
Жанымды мазалайды қайдағы ойлар,
жиі жасын ойнайды аспанымда.
Қара нөсер төгеді көктен құйын,
қара аспанның көңілі кеткен бе иіп?!
Жүрегім елеңдейді жиі-жиі,
найзағайлы ғарышым неткен биік?!» –
деген жұдырыктай жүрегі бар жұмыр басты пенденің
қай-қайсысына да тән осынау философиялық тебіреніс
пен сезім иірімдерінің өзгеше суретін салған, өлеңмен
қиыстырып ой өрген жолдарға еріксіз риза боласың.
Ақын қуанса шын қуанып, мұңайса шын мұңаяды. Оның
бір жырдан екінші бір жырға көшіп отыратын лири
калық кейіпкерінің жан-дүниесіндегі толқыныстар ауыл,
аймақ, керек десеңіз, кейде ұлт пен ұлыс шекара
сы
нан шығып, жалпы адамзаттық, толғаныстар кеңістігіне
көтеріледі. Ол аспанмен тілдессе де, жермен сырласса
да, бір қызығы, сені досыңмен, ең жақын, ет бауыр
туысыңмен сөйлестіргендей, тілдестіргендей ерекше бір
халге бөлейді.
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«Қараңғыға ұмтылады неге ойым?
Қамықтың деп кімді, қалай сөгейін?
Беу, көк аспан, аруақтардың мекені,
тіл қатшы бір... Тірілерге не дейін?!»
Немесе:
«Жүрегімді жұлқиды Тәңір сөзі,
тамырына тығылып қаламұштың...» –
деген жолдардың бойынан шынайы шабыттан туған
қуатты жырға тән қайталанбас қасиеттердің жатқанын
қалай ғана аңғармауға болады?..
Нұрлан үшін «қараңғы түн де», «аруақтарға мекен
болған көк аспан да», «кеудесін қысқан Дәуірдің қасіретті
толғағы да», бәрі-бәрі «жүрегін жұлқыған Тәңір сөзін
дей» елестейді. Ақын үшін оқшау ескі обалар кешегі
«хундар мен сақтардан қалып қойған оқылмаған кітап
тай» көрінеді. Жастық шағы от-жалында шарпылып,
зейнеткерліктің құрығына түскен қарт адамның мына бір
кескінін елестетіп көріңізші:
«Күні-түні шыжғырып көмбеге ойын,
іздеп-іздеп шаршаған пендедейін.
Көше кезіп келеді күз адамы
уқаланған үш сомдық теңгедейін...»
Құлаққа, ақынның өз тілімен айтқанда, «жұмақтың
жайлы бір үніндей» естілетін мына ғажайын сұлу әлемнің
әрбір сәті Нұрлан жырының жаратылысын ашар образды
ойлаудың көркемдік құралдары секілді.
«Атқақтап тұр қатты тамырым,
білемін ешкімге көнбесін,
10

көтеріп кетердей Тәңірім,
ғарышқа – мәңгіге пендесін.
Көтерсе, көтерсін... Несі бар?!
Бір көріп қайтайын мұңды Айды.
Адамдар жердегі есі бар,
Айдағы дауысты тыңдайды...» –
деген асқақ үнді, адам атаулының бәріне етене жақын,
таныс, түсінікті ғарыш мінезді жырлар соның дәлелі.
Мұндай Жер мен Көк арасын өлең сиқырымен арбау
ға, жалғауға ұмтылатын табиғаттың өзіндей таза, қуаны
шы мен қайғысы, мұңы мен сыры, мұзы мен жалыны
қатар өрілер отты жырлар – бұл кітаптың басты өлшем,
таразысы.
«Сезімсіз жүрек қалай дір етпек?
Сезімді сұлу құс дейді;
жүректің үнін естір жүрек тек,
түсінер тілсіз ішкі ойды», –
депті бір өлеңінде ақын. Ендеше мен де талантты ізба
сар інімнің жүрегінен төгіліп туған осынау ойлы да отты
Жыр Үнінің адамдар жүрегіне, санасына тезірек жеткенін
қалаймын!
Жалынды, жақсы жырлардың бауы берік болсын!
Өлең – адам ойы мен сезімінің тұңғиық сырларын
тербейтін мәңгілік пен шексіз қозғалыстың құдіретті көзі
екенін естен шығарма! Жыр-құсыңның қанаты талмасын,
Нұрлан інім!
Шыңғыс АЙТМАТОВ.
Бішкек,
17 наурыз, 1997 жыл.
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***
Бiр-ақ келер бұл ғұмырдың бар мәнi –
өмiр сүру! (Кiм-кiмнiң де арманы).
Заула!
Заула!
Ақжал атты күндерiм –
тағдырымның тұлпар тектi тарланы.
Көзде – дала, көкiректе – құс әнi,
асау жылдар ұстатпайды – ұшады.
Бағындырып жалған атты сиқыршы,
табындырып өмiр менi тұсады.
Көзiмдi арбап көкшiл дала, қыр гүлi,
құлағымда махаббаттың сырлы үнi.
Биiк таулар маған үнсiз тiл қатты:
«Армысың, – деп,– жұмыр жердiң тұрғыны!..»
Желтоқсанда орай-борай қар ұшып,
перi заман адалдықпен алысып,
асау ғасыр сiлкiледi санамды,
тамырымда намыс, жiгер, қан ысып.
Өттi боран…
Көктем келдi отты үнi.
тергейтұғын ынжық пенен оттыны;
келдi кезең ез бен ердi сынайтын,
анықтайтын тексiз бенен тектiнi.
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Нұрлан ОРАЗАЛИН

Басқа тiлек, бөтен арман жоқ менде,
Сөзiм жалғыз жаңа туған көктемге:
Бiр өмiр бер, бiр өлiм бер, Тәңiрiм,
тура сөйлер ертеңiме, өткенге…
Жүректегi қойылғанша жыр-нүктем,
Датым жалғыз – сұрайтыным тiрлiктен:
Ажал төне көрмесiн тек Сөзiме
Елiм күткен…
Далам күткен…
Қыр күткен…
Датым жалғыз – сұрайтыным тiрлiктен.
сәуiр, 1988 жыл.
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ОБА ТҮБIНДЕГI ОЙ
Дала төсiндегi ескi обаларды көрген
сайын, есiме Геродоттың: «Сақтар ел
шетiне жау тигенiн обалардың басына от
жағып хабарлайтын болған», – деген сөйлемдерi оралады.

Ерте…
Ерте…
Елес күннен сақталған,
Жыраулардың жырларымен жатталған,
Кiтап шығар оқылмаған бұл Оба,
қалып қойған хундар менен сақтардан.
Он сан ғасыр
жырлай-жырлай жақ талған,
байрақ ұстап, Алтай асып, аттанған
Көк Түрiктiң көзi ме әлде бұл Оба,
тақымында талай тұлпар – ат талған?
Жүйрiктерi желдей есiп самғаған,
оңы-солын «өрттей қаулап, жалмаған»
хазарлардан қалған сөз бе бұл әлде,
ғасырларды ғасырлармен жалғаған?
Үйсiндер мен түркештердiң көзi ме?
Құмандар мен қыпшақтардың өзi ме?
Ел бiрлiгiн қорғай жүрiп, қалдырған
өткендердiң келер ұрпақ тезiне
абыройлы сөзi ме?
17

Нұрлан ОРАЗАЛИН

Жұмсам көздi жаңғырады күнде ойым:
Дәуiрлерден талып жетер үндейiн,
Моғолдардың естiлердей сарыны
түгендеген терiскейi, күнгейiн.
Кiм сенедi!?
Нанады кiм мұныма?
Уақыттың ұрпаққа артар сыны ма?
Мынау Оба – Аспараның азасы,
Ноғайлының тастап кеткен мұңы ма?
Өлмеу үшiн Өмiр атты тасқында,
жасырынып сексеуiлге, тас, құмға
жатқандайын бiр халықтың өткенi,
осы обаның орда тiгiп астында.
Шайқаса да заманалар – шайқалмай,
өзек жарып өзi жайлы айта алмай,
жатқандайын Жiбек жолын тiзгiндеп,
батыр бабам бағзы күннен байқалмай.
Ереуiлдi кезеңдерде ат үстi,
көрген талай қырғын, сүргiн, атысты;
жатқандайын ен Даланың қожасы,
жалғап өткен Шығысы мен Батысты.
Жауларынан түсетұғын кiл басым,
қаһарынан дiрiлдеген Шын, Машын;
көшпелi елдiң кешегiсi жатқандай
бауырына ап сөз бен ойдың тұнбасын.
Кiм бiледi?
Кiм айтады анығын –
кешегiнiң ұлысы мен ғарiбiн?
18
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Күйiнемiн… Күрсiнемiн… Жүректi
жатқандайын жалын сүйiп, қарып үн.
Сырласатын емен де жоқ, жоқ қайың,
менен әлсiз, менен шерлi жоқтайын.
Қара Обаға қараймын да налимын,
ой-санамды шыжғырардай шоқ дәйiм.
Қып-қызыл шоқ…
Көңiлiмде – жан бабам,
найза ұшында болашағын жалғаған,
қара обадан қол созардай ашулы
ұрпағына оты лаулап жанбаған.
Мезгiл жетiп, шөгерiлген түйесi,
қай дәуiрдiң, қай заманның Иесi?
Қозын үрлеп, кейiнгiге дем берiп,
қорғап-қоршап жатқан Елдi Киесi,
мынау Оба қай ғасырдың Иесi?
Қай ғасырға иейiн мен басымды?
Қай ғасырға төгейiн мен жасымды?
Қай ғасырға алғысымды айтайын
сақтай алған жанымдағы жасынды,
бойымдағы асылды?
Қай дәуiрдi өлең-сөзбен өрейiн?
Қай дәуiрдi жырмен жебеп көрейiн?
Қай дәуiрдiң тағзым етiп алдына,
өр көңiлдiң отын жағып берейiн?
Уақыттың шекерi мен балына,
Сап-сап, көңiл!
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Алданбағын!
Налыма!
Қай Заманнан тамырымды таратып,
Қай Заманның жармасайын жалына?
Нар тәуекел! Жөнсiз неге жасимын?
Естимiсiң, көкiрегiмде тасиды үн.
Мың-мың жылдық өмiрiмнiң үзiгi,
Беу, қара Оба!
Отымды үрле,
Алдыңа кеп бас идiм.
қыркүйек, 1985 жыл.
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ӘКЕ РУХЫ
Өлең кеттi…
Менен талай бақ тайды.
(«Жыртық үйдiң құдайы бар»… Сақтайды.)
Әкем кеттi, қиқар кiсi ендi үнсiз,
ешқашан кеп есiгiмдi қақпайды.
Келмейдi ендi қала кезiп бiр адам,
ұлын iздеп сөз бен ұйқас құраған.
Жүрмейдi ендi алып-ұшып бiр ата
ұрпағының амандығын сұраған.
«Шықпады-ау, – деп, – бiр жинағың көлемдi»,
намыстанып, қынжылмайды ол ендi.
Майдангердiң зiлсiз «қызып» айтатын
артық сөзiн естiмейдi ел ендi.
Соны ойласам…
Кеулеп-кезiп мұз-қайғы,
шым-шым етiп жүрек қатты сыздайды.
Қатал кездiң «кесiп» айтар сарбазы
ағайынның шырқын ендi бұзбайды…
Көзiнде оның шуламайды бақ талып,
сөйлемейдi ол топ алдында «мақтанып»,
дос-жараны сағынады, көр әлi,
ол туралы толғар сырын ақтарып.
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Болмаса да оза шапқан мол дарын,
баспаса да жарыстырып томдарын.
«әкең айтқан сөз едi» деп осы елдiң,
бiлем әлi талай-талай толғарын.
Амал қанша?
Көкейге, әттең, кеш түйдiм,
төрiн көрiп құлазыған ескi үйдiң;
отты жанар қадалып тұр суреттен.
Орны бос тұр… Тек дауысын естимiн.
Естимiн де… Кеуде толқып айтады ән,
қайда күндер намыс туын шайқаған?
Өлең кетсе…Қызғыш құс қой киелi,
шын сағынсаң, оралады қайтадан!
Киелi құс оралады… Бек сенем!
Ал әкем ше? Сондай жырды көксеген?
Келмейдi ендi. Есiгiмдi қақпайды.
Егiлтiп бiр сезiмiмдi төкшi, өлең!
Егiл!
Төгiл!
Бойда жалын лауласын.
Тұрғанында жүрек аман. Сау басым…
Нұрын төгiп әке рухы көктегi,
ырза болып аруағы бiр аунасын.
Бойда жалын лауласын!
қаңтар, 1988 жыл.
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ТУРА АЙТҚАНДЫ ТУМЫСЫ
ТЕРIС ДЕМЕН…
«Адам мен адамның арасы
жер мен көктей»
(Халық мәтелі)

***
Пендемiз ғой… Пендемiз бiз әмәнда.
(Ойнаса да бұлқынып муза қанда).
Адам жайлы айтамыз адал сөздi,
тек ақырғы сапарға ұзағанда.
Тiршiлiкте – биiкпiз, аласамыз,
болмашыға таусылып, таласамыз.
Сөйтiп жүрiп сезбеймiз жаз өткенiн,
келiп тiптi қалғанын қараша-күз.
Құлақ түрiп үлгiрмей көктем-үнге,
қонақ сынды фәни мен көкте күнге,
тарқағанын базардың кеш түсiнiп,
байқамаймыз өмiрдiң өткенiн де.
Тiршiлiкте – аз адам жұртына аңыз,
(бәрiмiз де болуға ұмтыламыз).
Пендемiз ғой, пендемiз… Пенделiктiң,
кейде көнiп кетемiз ырқына бiз.
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Жүректi өртеп махаббат ұя салар,
өлеңдi өртеп қырандай қия шалар.
Пендемiз ғой…
Барамыз пенделiкке
шын асылды өсекке қия салар.
Пендемiз ғой… Пендемiз бiз әмәнда.
Адал сөздi арнаймыз «ұзағанда».
Айтыңдаршы! Апыр-ай, күн бар ма екен,
пенделiктен құтылар бұ заманда?!
Пендемiз ғой, пендемiз бiз әмәнда…
ақпан, 1989 жыл.
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***
Өзiңдi өзiң жеңу қандай қиын iс,
кеудең толы – қия соқпақ, қиылыс;
тас-талқан қып бiр ойыңды бiр ойың,
өтiп жатыр тар кеудеде «жиылыс».
Бетi қиын… Бүгiн-ертең тоқтамас,
Айтушы көп…
Айқайшы көп…
Көп талас…
Бiрiн бiрi тыңдамайды он сан ой,
дауға түгiл, тiгетiндей оққа бас.
Бiрiн бiрi аттатпастан бiр елi,
бiрiн бiрi қарш-қарш шайнап, бүредi.
Ашулы да, ызалы да – осында,
Ойдың төрiн буады кеп жыр елi.
Тоқтар емес тар кеуденiң «жиыны»,
иiредi тiршiлiктiң «құйыны».
Көкiректе күрсiнедi Алатау,
түршiгедi кең даланың
Күй…
Үнi…
Елеп-екшеп жер үстiнiң бар әнiн,
жүректi отпен шыжғырамын, қарамын.
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Шақшадай бас шарадай боп шаршадым,
тар қияда қайда кетiп барамын?
Ой мен қырдың арасында сарқылып,
тау мен таудың қыспағында шарқ ұрып,
өзiмдi өзiм өгейсiтiп жүдедiм,
бастаулардың көзiн шайып бар тұнық.
Тырна сазы қалқып түнде алыстан,
тiледi бiр көкiректi ән ұшқан.
Келемiн мен өзiмдi өзiм жеңе алмай,
Жыр – жолбарыс… Ой деген – бiр арыстан…
қыркүйек, 1988 жыл.
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***
Бiр күнi көкке шығам – қалықтаймын,
бiр күнi жерге түсем – алып қайғым;
дүние дүрбелеңiн дулы-думан
жүректiң қағысымен анықтаймын.
Қайыңның түнде тоңып жапырағы,
бiр күнiм мұңға менi батырады;
өлең боп өзегiмдi өртеп өмiр,
бiр күнiм арманға алыс шақырады.
Сеземiн… Көз көредi, iш талайды,
бiр күнiм бiр күнiме ұқсамайды;
бiр күнiм адасса егер ой орманда,
тұтқындар бiр күнiмдi ұста қайғы.
Бiр күнiм көмiлдiрiп күйге бөлек,
бiр күнiм желкелейдi түйнемелеп,
аяғың бiрде – есiкте, бiрде – төрде,
кiредi кейде шаттық үйге кенет…
Бiр күнiм алып келсе дау басыма,
бiр күнiм көтередi тау басына.
Келедi тағдыр өзi екшеп бәрiн,
келтiрiп келмейтiндi тәубасына…
мамыр, 1988 жыл.
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***
Тура айтқанды тумысы терiс демен,
ақындарды бастайды ер iске өлең.
Бәрiмiз де адамбыз, перiште емен…
Қалай? Қайда бармақпыз керiспенен?!
Қай асуды, алмақпыз қай биiктi?
Жанжал мен дау шаршатты.
Қайғы ұйытты.
Көрiп тұрып көрмеймiз шын асылды,
жабы деймiз төгiлген сәйгүлiктi.
Серiк етiп сезiм мен мұң, арманды,
ойдан көңiл жүдедi, мұнарланды,
Көрiп тұрып көрмеймiз шын алыпты,
күшiк деймiз мүсiркеп шын арланды.
Кеуделерде мүдiрсе ұйығып ән,
көрсоқырлар күледi миығынан;
көрiп тұрып көрмеймiз шын дарынды,
«талапты» деп қағамыз иығынан.
Ой мен сезiм жаңғырып, жиi алмасқан,
тiрлiк – арман айдыны, қиял – дастан;
көрiп тұрып асқарды көрмеген боп,
биiк деймiз төбенi ұялмастан.
Болмашыға адамдар төгедi арын,
өз атымен айтпаймыз неге бәрiн?
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Қарға билiк айтады бұлбұл құсқа,
күзетедi есiктi неге дарын?
Деңгейiнен шындықты асырмайық,
қысыр сөзден шаршады «Ғасыр байып»,
өз атымен айта алмай ақиқатты,
әлi күнге келемiз… Жасырмайық…
қыркүйек, 1988 жыл.
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***
Мазасызбын… Нелiктен? Түсiнбеймiн.
Тағы адасып отырмын iшiнде ойдың.
Өзге түгiл, өзiме ұнамайды
өлiп-өшiп атқарған iсiм кей күн.
Мықты болсаң, себебiн тапшы, күнiм,
сезiмiмнiң есепсiз тап шығынын.
көрiпкелiң болса егер, жаныма үңiл,
болсын маған жасаған жақсылығың.
Ойымды еле, сөзiмдi қайта қара,
қайта қара, сезiмдi байқа дара!
Үңiл-дағы шыныңды жасырмай айт,
жүрегiңдi бiр сезiм айқара ма?!.
Айқара алса жаныңды толғанысым,
сөзiмнiң де сезiмнiң болғаны шын.
Ақ-қарасын айт, қарғам, адалынан,
болсын маған жасаған қолғабысың.
Анығын айт! Айт, қарғам, асырмағын,
олқы тұсым бар болса, жасырмағын.
Қара қылды қақ жарған шындық қана
бойдағы асау қозғайды ғасыр қанын.
Мәңгi қалқып көгiмде тұрмас Айым,
бүкпе ойыңды, ессiз бiр сырласайын.
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Адамдарға армансыз айтып, айтып,
басқа ғұмыр кешейiн, бiр жасайын.
Арылайын…
Армансыз сырласайын.
ақпан, 1989 жыл.
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***
Бiз өмiрде жылаймыз да күлемiз,
бұл фәниде бәрi, жаным, кiл егiз:
Шаттық-қайғы…
Мұң-қуаныш… Байқашы,
Егiз…
Егiз…
Жер бетiнде кiлең iз…
Мейлi, құпта! Мейлi, менi терiс де,
екi иықта – перi менен перiште;
адалдық пен зұлымдығың – егесте,
ар мен арсыз мәңгi-бақи – керiсте.
Күн көрiнбес iздегенмен түнде айлы,
қатыгездiк қайсарлықты шыңдайды,
жалған дақпырт бола алмайды шын дана,
армандыны мұқата алмас мұң-қайғы.
Қанатына аппақ сезiм, күйдi iлiп,
шарқ ұрады ақ шағала игiлiк.
Ал арамдық?
Қарға сынды «қарқ» етiп,
далбаң қағар жемтiк iздеп, күйдiрiп.
Санаң кейде сатқындардан түршiгiп,
тазарғанмен кеудеңдегi кiр шығып…
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Ақ пен қара алысуда жүректе,
алысуда От пенен Су – тiршiлiк!
Бiз өмiрде күлемiз де жылаймыз,
кейде пенде, кейде нағыз «құдаймыз»;
«құдай» кезде ұмытамыз бәрiн де,
пенде кезде көлгiрсимiз, құлаймыз.
Бiз өмiрде күлемiз де жылаймыз…
қаңтар, 1989 жыл.
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***
Кеңшiлiк өткенде

Қайда бармадық? Ненi көрмедiк?
Ойларға қандай батпадық?
Ұлды құшақтап, досты жерледiк.
Көңiл бұршағы жатты ағып…
Қайда бармадық? Ненi сезбедiк?
Көңiлде қанша талды арман.
Алтынды кейде сары жез көрiп,
айрылып қалдық шалдардан.
Қайда жүрмедiк? Ненi бiлмедiк?
Жыр болып жүрек бұлқынды.
Асыл жан едi… Неге күндедiк?
Кештеу жанарға мұң тұнды.
Қайда гүлдедiк? Қайда өстiк бiз?
Бар ма екен, қара, көзiмде ой?
Ағаның жолын неге кестiк бiз,
асыл мiнезiн сезiнбей?
Дүние күллi бiзге өкпелi,
жардың да жаны жаралы.
Жаз да жаңбырлы күзге беттедi.
Көңiлде – көктем аралы…
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Қайда барамыз? Қашан тоқтаймыз?
Көңiл де орта. Көл орта.
Күрсiнген кезде қызыл шоқтаймыз,
келiп те қапты-ау жерорта…
ақпан, 1989 жыл.
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***
Жаным менiң – көк орман жан баспаған,
аспанында күмбiрлеп, жалғасқан ән;
сұлу әнге осынау түршi құлақ,
ой, сезiмге шөлi бiр қанбас, ғалам.
Жаным менiң – кең дала сағым ұшқан,
қаз, үйрегi көктемде сабылысқан.
Көңiлiмдi тербешi! Тербе менiң!
Беу, тiршiлiк, сарғайған сағыныштан.
Жаным менiң тау сынды асқаралы,
төсi – шалғын… Ақшаңқан баста – қары.
Көрер болсаң, дүние, кеудемдегi
тұма, бұлақ сол таудан басталады.
Үш ұғымым…
Үш сезiм…
Үш алаңым…
Аманында мен биiк ұша аламын.
Үш қуатым – тұрғанда үш тiрегiм,
табиғаттан таусылмас күш аламын.
Қозғар, бәлкiм, қозғамас заманды үнiм,
жасырмаймын – ойлардан алаң күнiм.
Ай астынан тiлеймiн үш қуатым:
Орман, дала, тауымның амандығын.
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Тербер, бәлкiм, тербемес ғаламды үнiм,
(өлең жазып, ұстамас қаламды кiм?!.)
Жер бетiнен сұраймын жан ұшырып,
Орман…
Дала…
Тауымның амандығын.
наурыз, 1989 жыл.
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АШЫҚ СӨЗ
Тепкiлесе бойды ыстық барынша қан,
не демейдi ашынып, тарынса адам?!
Жер үстiнде бар-ау деп бiр адалдық,
айттым, досым, iрiкпей бәрiн саған.
Айттым адал сырымды ойдағы алаң,
ұялатқан жүрекке, бойға ғалам;
арсыздар мен аярды еске алдым мен
өз басынан өзгенi ойламаған.
Қажет жерде «қаймыққан», «кесе өтпеген»,
бәрiн алу-берумен есептеген,
түлкi мiнез жандарды еске алдым мен
бiрiн бiрi ғайбаттап, өсектеген.
Көңiлiнiң жасырып ақпан, қарын,
мансап үшiн қаймықпай сатқан бәрiн,
намыссызды ойға алып, ашындым мен
жүрегiмнiң қақпасын қаққанда арым.
Даланы айтып, шiмiрiкпей халықты айтып,
арғы-бергi заманға барып қайтып,
жүргендердi көзiме елестеттiм;
бiрдi-бiрге айдаудан жалықпайтын.
Бiр ортаға бастары сия алмаған,
бiрiн бiрi арбаған, жиi алдаған
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жәдiгөйдi ойға алып, тiксiндiм мен,
құдайдың да алдында ұялмаған…
Төкпей-шашпай беделiн, текке күшiн,
бiр аспанның бөлiскен оттегiсiн,
пенделердi еске алдым шерменде боп,
жымқыратын қоғамның көктегiсiн.
Жүрегiмдi қысқасын барынша қан,
Айттым мен де… (Айтады тарынса адам!)
Ойларымды ақтардым, арылмақ боп,
айттым бүгiн жасырмай бәрiн саған...
Ойша кезiп айдынын, көлiн көктiң,
жүрек сөзiн жаңа бiр тебiндеттiм…
Сенi қайдам?
Әйтеуiр өзiм бүгiн
айтып-айтып бойымды жеңiлдеттiм…
тамыз, 1988 жыл.
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НӘУБЕТ ҮНI
Намыс пен ой сiлкiлеп жырдың бағын,
аспанымды шарлайды бiр мұңды ағын;
құлағыма жетедi көктегi айқай,
жүрегiмдi бүредi құрдымдағы үн.
Көзге елестеп замана көшi кеткен,
күрсiнедi көкiрек – тесiк өкпе.
Халық үнi азалы жүректе тұр
қасiрет пен қайғыны бесiк еткен.
Естiмейiн деп едiм…
Көнер емес.
Мың сан аруақ, аспаннан төнер елес.
Жыртатындай санамды ащы дауыс,
Ай астында мың сан үн шегер егес.
Жұлқып бойды бiр ашу ала бөтен,
елестейдi жұт жылғы дала, мекен.
Бiтеу жара…
Шер-шемен…
Ұлы қайғы…
Қайтiп сенi өзiммен ала кетем?!.
Құдай мүлдем атпаса өрлiгiмдi…
Қалай? Қайтiп жасырам шер-мұңымды?
Қай түрмеге қамаймын тiрi куә:
Аспанымды, Өзен, Көл, Жер, Құмымды?!
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Айту керек!
Айтпасам, жанып кетем…
Ұрпағыма болармын анық бөтен.
«Мың тiрiлген» халықтың «бiр өлгенiн»
қайтiп көрге өзiммен алып кетем?
Айырғандар оңбайды көздi ағынан,
от жанады, шоқ болса, қоз қағынан.
Ар-намыстың қақпасын қағады кеп
аштық жылы көз жұмған боздақ ұлан.
Әлдекiм кеп көбемдi айырғандай,
қақ төбемнен болады жай ұрғандай;
айтқанымыз – тiрiге сабақ қана,
қырылғанға құр сөзден қайыр қандай?
Сөзден мәңгi көз жұмған шiрiп өрде
үш миллион қазағым тiрiлер ме?!
«Ащы сабақ» санадан кетпеу үшiн:
Аруақтарға көз жұмған шiрiп өрде
қашау керек ескерткiш!..
Тiрiлерге…
қыркүйек, 1988 жыл.
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ҚОС ЫРҒАҚ

***
Жүрегiм мұң кешедi,
жырменен күн кешедi,
дүние қызыл-жасыл,
кеудемнен түн көшедi;
басқа бiр
Замандармен тiлдеседi…
Жүрегiм күй кешедi,
сыйғызбай үйге сенi,
шулатып аспан астын,
жаңғыртар би көшенi…
Басқа бiр
Ғаламдармен үйлеседi.
Жүрегiм ән құшады,
сызылып таң құшағы,
сұлулық сымбатымен
суырып жанды ұшады;
басқа бiр
Дәуiрлермен алға ұшады…
Жүрегiм мәңгi ұшады!
наурыз, 1989 жыл.
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***
Көкке де шығармыз,
жерге де қонармыз,
бәрiн де ұғармыз,
далаға қонар күз,
қазанда тоңармыз…
Көк-жасыл көлбеңдеп,
басылар гүл, бағың,
қол созып көлден көк,
кеудеңнен тыңдап үн,
шақырмас мұңды ағын.
Жаныңды тербемес,
дала, саз, кешкi мұң…
Жеткiзбей өр, белес,
алыстар көшкiн-үн
жазғырма, кеш, күнiм!..
Даланы қар басар,
аязы кешке ұлып,
дүние арбасар,
ертең де жалғасар
дауысы естiлiп…
Тау, Дала кешке ұлып…
наурыз, 1989 жыл.
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ЖАЛҒЫЗ ҚАЙЫҢ
Шертiлмеген көңiлдегi сырдайын,
жазылмаған жүректегi жырдайын,
ну тоғайдан шеттеу қонып, бөктерде
жабырқаулы жетiм көңiл тұр қайың.
Желге жайып жапырағын тұр аулақ,
адам сынды күрсiнердей сыр аулап.
Жалғыз қайың қабаржытты жанымды,
көзден ұшты көктем құсы «тыраулап».
Жасқа оранып жасыл аспан жанары,
бiр сағыныш жүректi оттай қарады.
Махаббаттың үнi жетiп бейуақта,
бұлдыр-бұлдыр бiр мұңды саз тарады.
Алыс-алыс қиырларға, кеттi өрге,
қия шыңға, тарап ұлы көк-төрге
қайың-арман қанат қақты «пыр» етiп,
айналғандай ақ қанатты кептерге.
Тiлiп өттi көкiректi өткiр мұң,
Жүрек – шанақ…
Шамырқанып iшектi ұрдым.
Көзде – бөктер,
көкiректе – қайың-құс,
«қайың-арман, қабаржыма» деп тұрдым.
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Қайың жалғыз…
Мен де бүгiн жалғызбын,
жел шулайды шашын жайып тал-қыздың.
Махаббаттың үнi жауып аспаннан,
келедi иiсi таңқурай мен жалбыздың.
Қайың жалғыз. Жалғызбын…
тамыз, 1988 жыл.
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ТАБЫСУ
«Ұлы Мағжан Елiне қайта оралды,
Азаттығын, Азабын айта оралды…»
(тiл ұшына келген жол)

Қыр жасарды. Құлпырды көктем-елiк.
Жер дегдiдi. Күн күлдi. Шөп көгерiп.
Ұлы ақынын еске алып жатыр елi,
қара аязды қаңтарда кеткен өлiп.
Қатал заман күзеген қол, қанатын
қалың елдiң жөнi бар толғанатын;
әр жүректiң төрiнде тұр мұңайып,
сатқындықтың құрбаны болған ақын.
Қараңдаршы!
Көлде – мұң, көкте – бүлiк,
көңiлдерден көшедi көктем ұлып;
әр жүректе – сыланған бiр аққу құс,
қызғаныштың жебесi кеткен iлiп.
Жырламайды шындықты текке халық:
Айналайын әдiлет неткен алып?!
Әр жүректе – қамкөңiл ұлы толғау,
қорқау заман өзiмен кеткен алып.
Жылдар бойы жаттаған жұрт iшiнде,
жырларының дала бар түр-түсiнде;
әр жүректе – есiл ер өткен кеше,
халқына арнап жасын да, күлкiсiн де.
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Айт адалын, жаңа ұрпақ – қайырлы адам,
(өлмес жырмен ел байыр, байыр ғалам).
Әр жүректе – кемел ой кеткен өксiп,
махаббатын даладан айырмаған.
Жасаурап тұр көк аспан, қимай көктем,
ой-сананы мың сауал қинайды өктем.
Әр жүректе – жалыны отты өлеңнiң
маңдайына қазақтың сыймай кеткен.
Өкiнiшi өзектi өртеп өткен,
әр жүректе – бiр боздақ ерте кеткен.
Қараңдаршы!
Ерекше мамыр биыл,
қыл пернесiн көңiлдiң шертедi еппен.
Кеудем – шанақ…
Күмбiрлеп көгiм, егiн,
шамырқанып шартарап, төгiледi үн.
(Жарты ғасыр жасырған көзден жасын
тым құрыса жарты күн төгiл, Елiм.)
Егiлуде көңiлi басылғандар,
төгiлуде ес кетiп, ашылғандар,
жатыр шайып көз жаспен көңiлдегi
уақыттың азабын ашынғандар.
Аман қалған қотыраш-батыраштан
жатыр таулар тойлатып, жатыр аспан;
Мағжанымен табысып жатыр Елi –
Махаббаттан жоқ екен батыр асқан!..
мамыр, 1989 жыл.
47

Нұрлан ОРАЗАЛИН

ЖҰМАҚТЫҢ ЖАЙЛЫ БIР ҮНIНДЕЙ…
«Iшек бойлап он саусақ жорғаласа,
Бейiштiң үнi шығар қоңыр салқын…»
Байрон – Лермонтов – Абай

***
Алаурап көңiлден от өрiп,
қызуы жетердей алысқа,
әлде кiм аспанға көтерiп,
менi алып кетердей ғарышқа.
Атқақтап тұр қатты тамырым,
бiлемiн ешкiмге көнбесiн,
көтерiп кетердей Тәңiрiм
ғарышқа – мәңгiге пендесiн.
Көтерсе, көтерсiн. Несi бар?!
Бiр көрiп қайтайын мұңды Айды.
Адамдар жердегi есi бар
Айдағы дауысты тыңдайды.
Тыңдайды ғашықтар ес кетiп,
жүрегiн жүрекке табыстап,
сезiмге мас болып кештетiп,
шулайды махаббат – таныс бақ.
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Жұмақтың жайлы бiр үнi боп,
жыр отын жаңа бiр жағайын,
шiлденiң шiлiңгiр түнi боп,
жұлдызды аспаннан ағайын.
Тiршiлiк осынау жердегi
жарасып, жайғасып қақ төрге,
ойларым құйылып өрдегi,
жыр болып тамсыншы дәптерге…
тамыз, 1988 жыл.
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***
Сендер бар жерде жана маздаушы ем,
сендер жоқ жерде сөне жаздаушы ем.
Сезесiңдер ме?
Сенесiңдер ме?
Сендерсiз бiр күн өле жаздаушы ем?!
Кеудеме қонған сағымдай мекен –
жастығым менiң лағылдай от ең.
(Ұясын ұшқан еске алып кейде
құс-тағы тiптi сағынбай ма екен?).
Сағынбай ма екен биiк ұшқанын,
сағымды белдi сүйiп ұшқанын,
сал дала,
сал тау,
сая бақтарды
самала түнде жиi құшқанын?!
Жиi құшқанын, сүйiп ұшқанын,
сағынбай ма екен жиi құстарын;
менiң сендердi аңсаған кезiмдей,
кезiп ойлардың қиылыстарын?!
Жалын боп жалап өр, тегiсiмдi,
өкiнiш сәттер өртеп iшiмдi,
күндерiм өткен сендермен бiрге
елестер кейде ертегi сынды…
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Сендер бар жерде жана маздаушы ем,
сендер жоқ жерде сөне жаздаушы ем…
Сенбеймiн қалай жылдарды өткергем,
сендерсiз бiр күн өле жаздаушы ем?!
сәуiр, 1988 жыл.
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***
Түсiмде мен тауды көрем көктеңбiл,
жұлқылайды жүрегiмдi көктем кiл.
Қоңыр салқын жел аймалап жейдемдi,
жауады кеп қызыл, жасыл көктен гүл.
Көркем едi мамырдағы тау қандай?
Көңiл көшi есi кетiп, ауғандай…
Түсiмде мен көмiлемiн бiр күйге,
неткен рахат!
Тәңiр нұры жауғандай?!
Неткен ғажап сәт едi бiр ертегi,
алпыс екi тамырымды өртедi.
Қызыл гүл мен жасыл көктем қосылып,
«жұмақ» күйге оранғандай жер, тегi…
Көктеңбiл тау ой шанағын шертедi…
тамыз, 1988 жыл.
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***
Жабықтым… Жанымды ұғар кiм?
Жалықтым. Шаршаған шығармын.
Үш қайың, сенен де, менен де
тарқамай қойды-ау бiр мұнар күн.
Кеуденi қаққылап үн-шанақ,
талмаурап тiл қатар тұмса бақ.
Тымырсық… Жаумай тұр жаңбыр да,
аспанды қойғандай тұмшалап.
Қонғандай ауыр мұң iргеге,
қозғалмай ойларым тұр неге?
Сезiм де селт етер еместей,
көңiл – төр ұқсайды түрмеге.
Ойларым бейшара құстайын,
ұшпақшы…
Қайтiп мен ұстайын?
Тәңiрiм иiмей тұр бiзге,
жағдайың мәз емес, үш қайың.
Ақ жаңбыр жауса бiр, жырғайсың,
ақ жаңбыр жаумаса, құрғайсың.
Табиғат солай қып жаратқан.
Тағдырың?..
Шабытсыз – жырдайсың…
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Жабықтым… Жанымды ұғар кiм?
Жалықтым. Шаршаған шығармын.
Сенен де, менен де, үш қайың,
тарқамай қойды-ау бiр мұнар күн.
Ойлардан шаршаған шығармын?!
тамыз, 1988 жыл.
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СЕЗIНУ
Тұрақтап талай арман қонған, ұшқан,
бұл кеуде шаршаған ба? Тоңды ағыстан…
Қырыққа шыққандардың көзiм жеттi,
жүрегi жүдейдi екен толғаныстан.
Болмайды ойланбасқа, толғанбасқа,
тұйғындай ұшатұғын қомданбасқа...
Көбейiп парыз-қарыз, ұмтыласың,
бағыңды қорғау үшiн қонған басқа.
Ойлардың көшi түнде көкке өредi,
бәрiн де сорлы жүрек өткередi;
қырыққа шыққандарға құдай өзi
қуат пен ыстық жалын, от бередi.
Алғанын төбе көрiп, төрiн-өрдей,
сезiнiп өзiн кейде серiлердей,
жарының жанарына үңiледi,
жас ақын жиырмадағы көрiнердей…
Көңiлiн арбап күнде киелi ұғым,
сұрайды амандығын жиi елiнiң;
тыныштық болса екен деп жер бетiнде,
он беске жаңа толған сүйедi ұлын.
Ұшырып қияндарға ой көктемiн,
жастықтың жанарында той кеткенiн
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аңғарар қырықтағы әке бейбақ,
сезгенде тұңғышының бойжеткенiн.
Түгендеп жеткенi мен жетпегенiн,
қиюлап қиғаны мен көктегенiн,
жағаға алыс қалған қарайды ұзақ,
үстiнен тiрлiк атты көк кеменiң…
Ұмытып сондай сәтте қала шуын,
алады жырдан өшiн, жан ашуын!
Қырыққа шыққан ақын санасында
құбылып, қарашы, ойдың таласуын.
Зер салып, қара бiр сәт, қарашы, ұлым,
әлемнiң сақтау үшiн жарасымын,
қырыққа шыққандардың Өмiр өзi
сығып алып жатқандай бар асылын.
Жырдан ақын алуда жан ашуын!
қаңтар, 1988 жыл.
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***
Сен бүгiн биiктесiң…
Еңiстемiн…
(Көзiңе көрiнедi көп iсте мiн.)
Сырлас ең қатар жүрген кеше ғана,
сезiнер достарының тегiс демiн.
Мұңын да, айтатұғын сырын да ашып,
жанына тыным бермес жыр, үн ғашық,
ақ едiң, адал едiң, алмас едiң,
аттамас ала жiптi қырын басып.
Бәрiне куә жылдар, өткен айлар…
Суалып сезiм қанша? Кеткен ойлар?
Ақ тұйғын адалдығың желге ұшқан ба?
Кеудеңде қураған ба көк тоғайлар?!
Көңiлiн тербететiн Айдағы арман,
жүрегiн тек махаббат жайлап алған,
дос үшiн отқа түсiп, су кешетiн,
апыр-ай, асыл шағың қайда қалған?!
Көзiңе қараймын да – тосыламын,
сөзiңдi естимiн де – шошынамын.
Ақ күннен, адал күннен таппай белгi,
кеудемдi қамшылайды жосыла мұң…
маусым, 1988 жыл.
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***
Ескi достардан хабар үзiлдi,
ессiз сәттердiң көбi сызылды;
естен шықты да талай есiмдер,
ескi көшенiң көбi бұзылды.
Өткен өмiрден белгi жоқтайын,
жанды, жүректi өртеп от дәйiм;
ессiз күндердiң ескi танысы
кешке шулайды ессiз топ қайың.
Ескi достардан қалған көздейiн,
қайтып оралмас екi кездейiн
қалқып ұшады түнде бiр сезiм,
сана күзеткен «жетiм» сөздейiн.
Кеткен айлар мен өткен жылдардан,
биiк шыңдар мен бұйрат құмдардан
жалын жырларым қолын созады,
қолын созады сазды, мұңды арман.
Жүрек кернеген әндi шақтайын,
шәлi бұлғайды көктем, ақ қайың…
Ескi достар мен ессiз күндердiң
көзiндей болып көкпен ақты Айым…
маусым, 1988 жыл.
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ҚЫСҚЫ САҒЫНЫШ
1
Түн…
Қала…
Қар жауып тұр.
Ой-ақбозым… Шауып тұр.
Мен жалғызбын. Түн жалғыз.
Мұң-көкбөрi…
Жүрегiмдi қауып тұр.
Ұстатпайды нұр қашып,
(шегiне бiр жетер ме ой?!)
Түн деген бiр ұрғашы,
өртеп сенi кетердей…
Сезiм-сылқым. Қашады.
Жазылмаған жырдайын,
қар көмкерiп шашаны,
тiлерсектеп тұр қайың.
Ақ жамылып тұр қала,
өң мен түстей арбасқан,
Қиялымда – бiр бала
ат-шанаға жармасқан.
Ақбоз, шана зулайды
даламенен қар басқан,
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құлағымда шулайды
түнгi кафе – ән қашқан.
Қоңырауын көңiлдiң
қағып шана ұзады,
ақ түтекке көмiлдiм,
талып жеттi қыз әнi…
Қыз-дүние, жалған-ай!
Қала бiр күй шертедi.
Дала…
Дала…
Арман-ай,
Жүрегiмдi өртедi…
Жүрегiмдi өртедi…
ақпан, 1989 жыл.
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2
Малтығып жатыр тағы көше қардан,
кеудеден көшедi шер, көшедi арман;
ақ түндi ақ теңiздей дүрлiктiрiп,
шарқ ұрып шағала-мұң көшедi алдан.
Көк төсiн айқыш-ұйқыш түрiп өтер,
шаңқ еткен құлақтарда үнi кетер.
Мына мұң… Шағала-мұң астаң-кестен
аспанның ақ айдынын тiлiп өтер.
Табиғат ерекше бiр күйге енгендей,
құлаққа қайталанбас күй келгендей,
бар әлем той жасауда бiр ғажайып,
Көк пен Жер жаңа ғана үйленгендей…
Түн аппақ…
Аспан аппақ…
Көше қатқақ…
Дүние бұлаңытып көшедi аппақ.
Алматы айналғандай жұмаққа бiр,
көк аспан жерге киiз төсеп аппақ.
Кеудеден көшедi шер, көшедi арман,
малтығып ұлпа сезiм көше, қардан,
ақ түндi ақ теңiздей дүрлiктiрiп,
шарқ ұрып шағала-мұң көшедi алдан.
ақпан, 1989 жыл.
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3
Көңiлiм елеңдейдi құс-елеске,
байқашы, бәрi осының түс емес пе?!
Ақ мамық, сенi көрiп ойға батып,
Айлы түн…
Аяз…
Дала түседi еске…
Көзiмдi ақ дүние, байлап арман,
көшедi елес-сурет жайлап алдан.
Келемiн кешiп қарын түнгi бақтың.
Iздеймiн!
Балғын кезiм қайда қалған?!
Адасып Ай астында қалмады ма?
Асқарға әлде биiк самғады ма?
Жүр екен бал дәуренiм қай арада,
кеттi ме думан қуып ән бағына?!
Сағынып мұң да кештiм, қайғы бастым,
құшағын арсыз жандар жайды – қаштым;
көзiңе көрiндi ме, шыныңды айтшы,
ақ мамық, кезiп келем Айдың астын?
Ақ көрпе…
Аппақ әлем…
Ақ ұлпа қар…
Алысқа, алыстарға сағынта бар.
Сәлем айт, жастығымды көре қалсаң
көзiнен көкжиектiң сағым талар.
ақпан, 1989 жыл.
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ДОСТЫ ЖОҒАЛТУ
Шиырдың да қолыңдағы кесенi,
жандай болып жiбермейтiн есенi;
тойып алып, ауыр-ауыр сөз айтып,
той үстiнде «жазаладың» кеше оны.
Жандай едiң сып-сыпайы, сымбатты,
шын қалпыңды таныттың-ау тым қатты;
қираттың сен аз ғана сәт iшiнде
Достық атты тербетiлген құндақты.
Ел көзiнше оны мүлдем жерледiң,
тергегендей тұңғышыңды тергедiң;
тiл-дұшпанды оңды-солды көсiлтiп,
дос көзiнде қатқан мұзды көрмедiң.
Жалтақтады, жарың үнсiз үрпидi,
той иесi жақтырмады, кiртидi;
жазаланған жазықсыз жан – жан досың
сынды қатты, мұз боп қатты, сыр түйдi.
Қас қағымда тас-талқан қып жыр бағын,
өз қолыңмен өз бағыңды «ұрладың»;
көрмедiң сен досың кеткен сәтте сол
жауларыңның мәз-мейрам боп тұрғанын.
Досың кеттi: ыза-кегiн «бұқтырып»,
ұстамды боп, iрiлiгiн ұқтырып.
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Кеттi…
Кеттi…
Сол күйiмен баяғы
тiк жүретiн, тiк сөйлейтiн, тiк тұрып.
Досың кеттi:
Кеттi бiрге көз, отың,
кеттi күндер жоқ пен барға төзетiн;
жастық шағың кеттi бiрге бұрылмай
пәтер iздеп Алматыны кезетiн.
Досың кеттi:
Кеттi бiрге ән-далаң,
құстай ұшып қалықтаған, самғаған;
кеттi күндер адалдықты азық қып
жалақыны жалақыға жалғаған.
Досың кеттi:
Кеттi бiрге мұңды адам,
талай сенiң арманыңды тыңдаған;
майыспаған мiнезiмен кеттi үнсiз,
қайыспаған қалпыменен сынбаған.
Кешiп үнсiз қыстың суық көк түнiн,
досың кеттi көзiндей боп тектiнiң;
досыңменен кеттi бiрге оралмас
Адал…
Аңғал…
Арман қуған от күнiң…
қаңтар, 1989 жыл.
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КЕЛЕМIЗ ЖАЛҒАЙ АЛМАСТАН…
Жаза алмай жанның жарасын,
кездерде қай бiр арбасқан,
өмiр мен жырдың арасын –
жаз бенен ақпан алмасқан
келемiз жалғай алмастан…
Қабыспай сөзiң кейде iспен,
қонардай жанға мол қайғы,
сезiмдi жұтып, ойды iшкен
қабаржып күндер толғайды.
Ақ деген тұсың қара боп,
сұрақтан сана тұнады;
көңiлдi өртеп жанады от,
белгiсiз қашан тынары?!.
Бұлқынып бойда iзгi арман,
жәудiреп тұрып қарайды,
шаңқ етiп биiк құздардан
бүркiттiң үнi тарайды.
Таба алмай ойдың жалғасын
тұрасың қарап аспанға,
ежiктеп iштен ән басын,
тынасың үмiт қашқанда…
«Тербемей неге қойды өлең?» –
көкейде жалғыз сұрағың;
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қабыспай ойың ойменен,
жұлқиды жанды жыр-ағын.
Аймалап түнде ақ қарды
желкiлдер сезiм желегi,
құшақтап көше, бақтарды,
жылағың кейде келедi.
Көңiлде – кiрсiз бұла арман,
көзiңде – аспан түнгi Айлы,
қол созып сезiм мұнардан,
шәлiсiн шабыт бұлғайды.
Жаза алмай жанның жарасын,
сәттерде қай бiр арбасқан,
өмiр мен жырдың арасын –
ыстық пен суық алмасқан
келемiз жалғай алмастан.
ақпан, 1989 жыл.
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АМАНАТ
немесе
Сенiм туралы жыр
Қалқып көктi кезедi бiр жиi құс,
болашақтың арманы – асқақ,
күйi – күш.
Жүрегiмдi мазалайды тынымсыз
сенi тосқан бұрылыс пен қиылыс.
Сен жүретiн жолдар менi тербейдi,
қыран-сезiм көтередi өрге ойды.
Тағдыр ертең не сыйлайды саған деп,
ойым-күптi…
Маған тыным бермейдi.
Бапкерiңмiн… Тiлекшiңмiн-iшiмнен,
(түлкiнi де бабы жақсы құс iлген).
Мiнезiңнiң артық-кемi – маған сын.
Сақта, Тәңiр!
Ессiздерден iсiнген.
Сақта, Тәңiр!
Көлденеңнен, көздерден,
өтiнемiн, өсек-ғайбат, сөзге ермен.
Қорғау үшiн өзiңдi өзiң, әуелi
құдай құйған қалыбыңнан өзгермен.
Бар мен жоқты тезге салып, теңгерiп,
қиындықты қайыспастан өңгерiп,
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өс, қарағым, Сенiмiңдi сақтап өс,
бойыңды алмай қызыққұмар пенделiк.
Сол Сенiмде – менiң күллi ұраным,
Сол Сенiмде – менiң асқақ жыр-әнiм.
Сол Сенiмде – топырағым, тұрағым,
аялап өс, аялап өт сен оны,
қилы, қиын күн туса да,
Еркебұланым!..
қаңтар, 1989 жыл.
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КҮЗ. АЯЛДАМА
Көк орманын өмiрдiң шайқап, iздеп,
«Көп арманын көңiлдiң айтамыз» деп,
айқай салып жүргенде… Аңғармаппыз:
жаздың өте шыққанын, қайта күз кеп.
Қала аспаны… Қабаржып, қалғып-ояу.
Күз келбетi көңiлге салды қаяу.
Кеше жүрген бiр бастық машиналы
пенсияға шықты да қалды жаяу.
Бағы жанды. Кезiнде көштi iлгерi,
ол туралы бөтен сөз естiлмедi.
Орны – төр мен машина болатұғын
мен әйтеуiр есейiп, ес бiлгелi.
Кiм бiледi?! Тасы өрлеп тұрғасын ба?
Тыным бермей атағы, қырға, шыңға
жүретұғын сол кiсi, ендi, мiне,
ескерусiз, елеусiз тұр қасымда.
Көмекшi де кеңсесi жоқтамастан,
күндер, күндер кетiптi «көп таласқан».
Өзi өсiрген жас жiгiт дәл осы сәт
өте шықты «ағызып» тоқтамастан.
Жүгiретiн алдында байпаң қағып,
өте шықты есiл жан қайқаң қағып.
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«Жаңа бастық» «Волгамен» ұзай бердi,
ал «ескiнiң» жүрегi шайқалды анық.
Қала аспаны…
Қабаржып, қалғыды ояу,
күз суретi көңiлге салды қаяу.
Күз келбеттi бiр адам жарым көңiл,
жарты жолда жабырқап қалды жаяу…
қыркүйек, 1988 жыл.
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БАС И, ҰЛЫМ!
Жанарымда – жасыл жазық.
Тарайды үн…
Шалкөденiң келбетiнде бар айбын.
Қозы-лақтың жарысады дауысы,
жар басынан Қарасазға қараймын.
Қараймын да ұлымды үнсiз сүйемiн,
Қарасазым…
Қара шалғын…
Киелiм –
Мұқаш аға, еске аламын өзiңдi,
еске алам да басымды үнсiз иемiн.
Басымды ием: «сенi туған жер» деп бұл,
(ақыны жоқ, арманы жоқ жер, көк – тұл).
Осы арада «iңгәлаған» бiл, балам,
алғаш рет бiр ұлы ақын – жөргекте ұл.
Жалғап ойдың бағаны мен бағанын,
тау да, тас та тiл қатардай маған үн.
Басымды ием:
Бала Мұқаш өстi-ау деп,
осы араның шөбi сүйiп табанын.
Өзегiмнен отты жалын құйылып,
қара өлеңнiң құдiретiне сыйынып,
басымды ием:
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Өртендi-ау деп бiр жiгiт,
осы арада жүрегiмен «күй» ұрып…
Солай, ұлым, Мақатаев – тектi емен,
тамыр жайып, осы арада көктеген.
Сен де бас и момын, қоңыр ауылға,
Халқым үшiн берген өлмес отты өлең!..
шiлде, 1986 жыл.
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МӘҢГIЛIК ТОЛҒАУЫ
Наз айтып мына болмысқа,
жоқ пенен барға алданбай –
асығу керек!
Жол – қысқа,
көз жұму – күнә жалғанбай…
Жiбегi сусып жүректiң,
құрдымға тартып мың аршын,
демiгiп бойда жыр-екпiн,
байқаусыз бiр күн құларсың.
альпинистейiн мұзарттан,
алысып жүрiп аңдаусыз,
тұншығар ойлар сыз артқан,
үзiлiп үмiт жалғаусыз;
қиылар Айдың сынығы,
үзiлер күннiң сәулесi,
құлазып көлдiң тұнығы,
басылар түннiң әуресi;
басылар жолдың шаңы да,
тыйылар қырдың күлкiсi,
алдыңнан тосар қамыға
беймәлiм күндер түр-түсi.
Шайылар аспан нiл көгi,
суалар сезiм, ән қашар,
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адамзат есiн бiлгелi
салтымен өмiр жалғасар…
Жаңғырар тау да, тоғай да,
елiтiп жұпар көктемi,
көмiлген қыста көп ойға,
лақтырар қыр да шекпенiн;
өзендер жуып арнасын,
қойтастар суда тұншығар,
көк нөсер төпеп жар басын,
көктем кеп, белге гүл шығар;
сарылған көңiл тыншығар,
сағынған көзден жас тамар,
жан кеткен жақтан үн шығар,
жаңа бiр дәуiр басталар…
Сезiмнiң шоғы таматын
сұлу түндерде таңырқап,
шаттанар бiзсiз дала, түн,
ән салар толқып жаңа ұрпақ!
Жеткiншек келiп басқа бiр,
жер менен көктi бағалар,
қабаржып үнсiз тас қабір,
қамығып қырдан қадалар…
Мәңгiлiк осы – қас қағым,
өртенiп, жанып, күйгенiң,
тiлеуiн тiлеп басқаның,
ғашық боп, ессiз сүйгенiң.
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Мәңгiлiк осы – қас қағым,
тырбанып тердi төккенiң,
бастығып, кейде тасқаның,
күлгенiң, азап шеккенiң.
Мәңгiлiк осы – қас қағым,
арбалып қысқа уақытқа,
ажал мен ойдан қашқаның,
алданып аз-мұз бақытқа.
Мәңгiлiк осы – қас қағым,
есiк пен төрдiң арасы,
шақырар ғарыш-аспаның,
жазылмас жанның жарасы…
Мәңгiлiк осы – қас қағым!
Арманы биiк – сынбайды!
Көшсе егер бағың, бастағың,
жетпеген мұрат – шын қайғы.
Сол үшiн, досым, алданып,
наздана бермей болмысқа,
жылдарға жыр боп жалғанып,
Асығу керек!
Жол – қысқа…
мамыр, 1988 жыл.
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ЖОЛОРТА ЖЫРЫ
Шақырғанменен жол алдан,
сағынғанменен Сарқамыс,
мен ендi бала бола алман,
балалық шағым қалды алыс.
Балдырған сезiм баяғы
жанымды менiң тербемес,
ойлардың орғып саяғы,
өртенбес кеште өр, белес.
Көгiлдiр әлем көздi алып,
көңiлiн арбап дала, түн,
өртенiп, жанып, қозданып,
жыр жазбас ендi бала ақын.
Естiлмес қалқып сайдағы ән,
толқытпас селеу өр басын,
ауыздырағын шайнаған
шайқалтпас атам жорғасын…
Бермесе-дағы жол тыным,
қуырып ойдың танабын,
Көксайдың қозғап қолтығын,
тiл қатпас диiрмен шанағы.
Тiл қатпас тау да шың биiк,
тiл қатпас ескi омарта,
76

Адамзатқа аманат

өмiрдiң сыры – тұңғиық,
бiз тұрған кезең – жолорта…
Жолорта тұстың сөзi ауыр,
жүгi де бiлем салмақты.
Аңдыған елдiң көзi ауыр,
ұмыттыратұғын ән… бақты…
Ұмытқаным да көп шығар,
жоғалтқаным да баршылық,
шың басындағы көк шынар
қартайған шығар аршылып.
Қайтейiн, кейде таңдайды
қариды келiп жырым кеш…
(Өртенiп бiткен жанбайды,
өлгендер қайтып тiрiлмес).
Ойласам бiр сәт шөгемiн
аруақтың бәрiн таудағы,
әкем ұйықтаған төбенiң
ұлғайған шығар аумағы?!
Көбейген шығар ауылда
бiз бiлмейтұғын жаңа ұрпақ,
кездесе қалса қауымда
амандасатұғын таңырқап?
Кеудесiн күнде сөз қарып,
кiм бiлсiн, қомдап қанатын,
жүрген де болар қозданып,
өртенiп басқа бала ақын?
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Жыр жазып түнде түсiнде
тұнығын бұзбай бiр бала,
сол топтың үнсiз iшiнде
жүрген де болар қырда ана?!.
Сол бала, бәлкiм, жалғасым,
жанында – жырдың толғағы,
мендей боп бастап ән басын,
менен де озса болғаны…
Шақырсын соны жол алдан,
(сағыныштарымды жалғап ұш…)
Мен ендi бала бола алман,
балалық шағым қалды алыс.
наурыз, 1989 жыл.
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ҚАТЕМ БОЛСА…
(достарға)
Қатем болса, түзетiп, жөндерсiңдер,
кедiр-бұдыр кезiмдi өңдерсiңдер,
көзiм жетер бiр шындық бұлтармайтын –
түбi менi iздейтiн сендерсiңдер.
Сендерсiңдер жаныма от беретiн,
аялайтын, сүйетiн, жек көретiн.
Тең бөлiсер қайғымды қиын кезде,
шаттығымды шалқытып өткеретiн.
Сендерсiңдер кеудемнiң көк орманы,
көңiлiмнiң қыл перне – көп арманы.
Сендер барда шалқармын, биiкпiн мен,
соғар демiм кеудеде, соғар қаным.
Сендер барда, сенемiн, жау алмайды,
менен қашып кетедi зауал, қайғы,
сендер барда жылу мен жарығы мол
жүрегiм – от, өртенiп, алаулайды.
Сендер барда бұрқанған өзендеймiн,
дәуiрдеймiн, тұтас бiр кезеңдеймiн,
сендер барда таудаймын, ғасырдаймын,
ғарыш болып кетемiн, сезем кей күн.
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Сендер жоқта сөнедi ән-ошағым,
тұншықтырып, басады қараша-мұң.
Сендерсiз мен тау да емен,
ғасыр да емен,
кiм көрiнген таптайтын аласамын.
Сендерсiз мен үйдеймiн қаңыраған,
Iнгендеймiн ботасыз аңыраған,
сендерсiз мен жұтаған бақтардаймын,
көкiрегiнен көшетiн жамырап ән.
Мейлi жайып тастасын төрге кiлем,
мейлi менi көтерсiн өрге кiлең,
құр қабықпын сендерсiз қаудыраған,
ең бақытсыз адаммын жердегi мен.
Қатем болса, түзетiп, жөндерсiңдер,
кедiр-бұдыр кезiмдi өңдерсiңдер,
көзiм жетер бiр шындық, ұлы шындық –
түбi менi сұрайтын сендерсiңдер…
ақпан, 1989 жыл.
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ҚҰМНЫҢ ӘНI
«Айқайлау дегенiмiз – өмiр сүру»
Оралхан Бөкей

Менде мұң бар, сенде мұң бар,
бәрiмiзде бiр мұң бар.
Шөлде құм бар…
Ей, ағайын,
Сырды неге бұрдыңдар?
Қалай қана байқамадық?
Кiм себебiн айтады?
Жалын жанды қайта қарып,
сезiм ойды шайқады.
Асау көңiл бұлқынды кеп,
оқ тигендей дiр еттi,
қасiреттен сiлкiндi көк,
от шарпыды жүректi…
Отқа оранды өткелдерiм,
Қайда?
Қайда нұр-ғалам?
Қайда менiң көк көлдерiм?
Қашан? Қалай құрғаған?
Ата-бабам басып өткен
балдырлы су, балғын үн,
қайда менi ғашық еткен
қара өлеңдi шалғыным?
Махаббатқа құштар мекен –
шерттi Дала кеш күйiн.
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Сабыр, көңiл, құстар ма екен?
Сұлу сазын естиiн.
Көптен берi бұл араға
аққу-қазың сұңқылдап,
келмеп едi…
Жыла, Дала,
Жыла кеште үн тыңдап…
Жыла! Жыла!
Сұңқылдап!
Жә, жә, тыңда! Үн бөлек…
Бұл неғылған саз бөтен?
Талып жеткен түнделеп,
әлде жетiм қаз ба екен?
Құлақ түрiп тыңдайын,
шайқап көңiл тұнығын.
Бұл қандай саз, мұңды Айым?
Бұл неғылған тұнық үн?
Кештеу бiлдiм… Естiгенiм –
жел суырған құм әнi.
Кеш түсiндiм, кеш түледiм,
дала сыңсып жылады,
сыңсып жатты құм әнi…
маусым, 1988 жыл.
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ИӘ, ПIРIМ!
(Ақ қағазбен сырласу)
Ақ қағазым – дақ түспеген ардайын,
арбайды кеп жаңа жауған қардайын,
көз суырып аппақ сәби дүние,
елiтедi санамды үрлеп әрдайым.
Қанат қағып ойым алыс ғаламға,
сапар шегем кейде басқа ғаламға,
басқа жандар қоршап менi бейтаныс,
айналамын мен де басқа адамға.
Басқа жүрек тар кеудеде бұлқынып,
басқа дала шақырады гүл тұнып.
Боз үй басқа – боз өлкенiң төрiнде…
Жанарыма жас тұнады iркiлiп.
Басқа Алатау…
Көрем көктен басқа Айды,
адамдар да бiр-бiрiнен қашпайды;
бiрiн-бiрi күтедi ұлы қонақтай,
бiр-бiрiмен жөнсiз жағаласпайды.
Адалдықтың адал жiбiн аттамай,
жәбiрлемей, ғайбаттамай, даттамай,
басқа жандар басқа ғұмыр кешедi,
бiрiн-бiрi атпай, аспай, қақтамай.
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Гималайдың баяғыдай қар басы,
Аралдың да ортаймаған арнасы,
Невада мен Дегелеңде жоқ гүрсiл,
жаңғырады жаңа әндердiң жалғасы.
Қыдырады тау, даланы бөлек үн,
көздi алады көгiлдiр бел, көл, егiн…
Ақ қағазым – аппақ сәби дүние,
ән-күйiмдi айдыныңа бөледiм.
Ақ қағазым – намыс, күшiм, қайратым,
ақ сенiмiм ұмыттырар қайғы атын,
жер бетiнiң ылаңынан жерiген
«Иә, Пiрiм!» деп
саған қолын жайды ақын.
Тыңдайын бiр боз даланың бал күйiн,
естиiн бiр боз бесiктiң «әлдиiн».
Ақ қағазым!
Даңғазадан кетшi алып,
айдыныңда армансыз бiр қалғиын.
Көз жұмайын…
Ұмытайын…
Ұшайын…
Ақ айдынға аспандағы түс, Айым!
Ақ әлемдi махаббаттан жаралған
армансыз бiр қысайын да құшайын!
Айбының мен еншiлеген бер үндi,
жаңғыртайын, жылытайын төрiңдi,
шалқарыңды шат-шадыман мас қылып,
қайғың менен тарқатайын шерiңдi!
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Ақ қағазым –
өрнегi кең, от-ойым!
Оты сөнбес көктемдерге жетейiн;
тым болмаса, қас қағым сәт осылай
сатқын мiнез
жасықтардан кетейiн,
пасықтардан кетейiн,
жарсыздардан кетейiн,
арсыздардан кетейiн!
Ақ қағазым –
жұлдызды көк, жас Айым!
Мамырдағы тау суындай тасайын.
Тым болмаса, қас-қағым сәт, апыр-ай,
айласы мол
парақордан қашайын,
жалақордан қашайын!
Қашайын да…
Иә, пiрiм!
Арманымды
Айдыныңа қашайын!
тамыз, 1988 жыл.
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***
Өзекте – өрт…
Тiлiмде – зар…
Көзде – мұң…
Өлең iздеп елiктеген кезбе едiм.
Жастау едiм. Жұлынатын жыр қысса,
жетпейтiндей кейде өзiме өз демiм,
желкiлдеген, желiк қуған кезбе едiм.
Көңiл тербеп, кейде қиыр шақырған,
кеудем – жалын,
аласұрып, «ах» ұрған…
Зар-мұңымды бөлiсетiн дос таппай,
алты әлемнiң арқа-жынын шақырған
кездерiм көп Махамбетше ақырған.
Ойын тербеп кең Даланың ар-мұңын,
сөзiн сұрап жарлы менен арлының,
ғасыр жүгiн көтермек боп Абайша,
ұлы ақынға елiктеген бар күнiм,
жүрекке артып жер үстiнiң бар мұңын.
Жағалаумен қалып қоймай от басын,
айтқан ықпай мықтыға сын, тоққа сын;
шындық үшiн шырқыраған сәтiм көп,
болып кейде жалын сезiм, от-Қасым,
қажет жерде айтқан ықпай топқа сын.
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Кеудесiнде – көк пенен жер, бар сағым,
тұла бойы тұнып тұрған қарсы ағын…
Заманаға Мұқағали тәрiздi
ойын айтып, мұңын айтып баршаның,
сөз арнадым,
қайғы жұттым,
шаршадым…
Аптап…
Ыстық…
Асуларда хал бiттi.
(мiсе тұтып қала алмадым «қалдықты»).
Ұлылардан үйренемiн деп жүрiп,
шабыт-пiрiм түн күзеттi, таң күттi,
талай-талай ұзақ жолда шалдықты.
Бәрi болдым…
Абай болып ауырдым,
Махамбет боп кештiм талай ауыр күн.
Ай астында ендi Нұрлан болып бiр,
мына тамыз,
қараша-күз,
сәуiрдiң,
Сөзiн айтсам жарар едi Дәуiрдiң?!.
тамыз, 1991 жыл.
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ҚЫЗУҚАНДЫЛЫҚ
Жаратылыс әдiл мына, жарығым,
ақын үшiн ұят – қайғы, ары – мұң;
жер үстiнiң азабына өртенер,
табиғаты, мiнезi ұқсас бәрiнiң.
Қарап тұрсақ, арғы-бергi күн кешкен
ақындардың бәрi бiздей мұң кешкен,
ғашық болса, өлiп-өшiп аялап,
аярлармен алдаспан боп «тiлдескен».
Сәл нәрсеге жарылардай шақ қалып,
сәл нәрседен қалатұғын шаттанып,
бiр әке мен бiр анадан жаралған
Ақын деген адал халық – ақ халық.
Жолын кессең, жасырмайтын «жаулығын»,
ақын деген жанартау ғой… Тау, күнiм,
тұмар етiп жүрегiнде ұстайтын
тек халқының амандығын, саулығын.
Аузы барып кiм айтады сөз бөтен,
ақынына табар ма жұрт өзге тең?!
Анасы – аспан, әкесi – жер адамға
өлiп-өшiп өлең жазу сөз бе екен?!
Өлең – оның болмысы ғой ғажайып,
(отты жырға тағылды ма аз айып?!).
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Қудалауға түскенiмен, қатары
көрген емес ақындардың азайып.
Тiлiн тапсаң, дос болатын мәңгiлiк,
көтеретiн көкке сенi хан қылып,
дос беделi, ел мерейi ол үшiн,
бiле бiлсең, жазылмаған заңдылық.
Жаса!
Жаса!
Ақын атты парасат,
Жердегi ұлы Қызуқандылық!
наурыз, 1990 жыл.
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САРЫ КҮЗ
Сарылып, сарғаяды жарық Айым,
Сағынып, сiлкiнедi сары қайың.
Сары күз…
Сары дала…
Сары тоғай…
Санамда – сақыр-сұқыр сары уайым…
Сам жанып, салқын көкте от күледi,
сарғайған салқын күздiң жеттi лебi;
сарыжұрт бүрiседi кеште суық,
сабылып сарыала қаз көк тiледi.
Сары бел жетiмсiреп қалқияды,
сары адыр, саздау еңiс салқияды.
Сары тал…
Сары қайың…
Сары белес…
Сағым-мұң тербетедi сал қияны.
Сабырсыз серi көңiл тұншығар ма?
Сiлкiнiп алмай, сiрә, тыншығар ма?
Салауат күйiн шертер кеште Дала
сыздатып бой-бойыңнан үн шығарда.
Сары күз…
Сағынышым…
Санамды алған
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саздайын жүрек баурап тәмәмдалған.
Сезiмдi серiк етiп сарыала қаз,
сағымға айналғандай тәмәм жалған,
сары адыр мұңаяды санамды алған…
қыркүйек, 1990 жыл.
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ӘКЕ ҚАБЫРЫ БАСЫНДА
«Тамырым менiң – тереңде…»
Жұмекен

Жатқан мәңгi төсiнде таспа қырдың,
тұрмын үнсiз басында тас қабырдың.
Жас тұмшалап жанарды, буын босап,
шымшиды кеп жүректi басқа бiр мұң.
Толқытады көңiлдi басқа бiр ән,
егiледi сезiмiм жас қарыған.
Көздi жұмсам, көңiлде – басқа жандар,
басқа таулар, көгiнде – басқа қыран.
Естен шыққан ескi ауыл… Сол баяғы…
Құрақ ұшып, қос әжем қол жаяды.
Құрт ұрлаған шығады алдан күнiм,
бiр сәт тыным көрмейтiн қолды-аяғы.
Ойырманың басында – бала киiк,
бала қиял балдайын тамады иiп.
Қара жорға… Үстiнде нағашы атам,
теңселедi дүние санада ұйып…
Қоңыр тiрлiк… Төгiлiп күй ырғағы,
күндерiмдi тербейдi қиырдағы.
Отты кезiң елестеп, әке, сенiң,
сезiледi жүректiң жиi ұрғаны.
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Әлдеқайдан себелеп қырдың әнi,
«Бесiк жыры» кеудемдi ұрғылады.
Ақ шашты анам айналып жас аруға,
айдынына көңiлдiң жыр құлады.
Толқымаған тәрiздi бекерге ойым,
құлағыма бiр дауыс жетердейiн.
Ескi диiрмен – қабақта… Атам үнсiз…
Көкбастаудың қайнары шекердейiн.
Қарадала қозғалып, қара аспаным,
жүрегiме жетердей жар асқан үн;
қос күмбезден қос бабам тiл қатардай,
күңгiр-күңгiр етедi Дала, Аспаным…
Дәуiрлерге дем берген көктемдерге,
көргенi аян Аллаға, көк пен жерге.
Ата-баба кiндiгiн жуған өлке
талай-талай куә боп өткелдерге,
талай-талай пана боп өткендерге…
Қоңырауын көңiлдiң қаққан дәйiм.
Қара мешiт…
Белдеуi – қатқан қайың.
Күллi ауылдың шалдары жағалай кеп,
жайнамазға жығылып жатқандайын.
Бәрi-бәрi қаз-қалпы санада тұр,
ақ жаулықты аналар, бала-бақыр…
«Лә-илла-іи ил-Алла…» деген үннен
аспан асты күмбiрлеп бара жатыр.
Елеңдесiп қырлардың желбезегi,
«Шилi өзектiң» қолтығын жел кезедi.
93

Нұрлан ОРАЗАЛИН

Туған ауыл түтiнi танауды алып,
жетелейдi Көксайдың жол, кезеңi.
Жетелейдi жолдарым алыстарға,
менi әлдекiм күтердей ғарыштарда.
Көзiмдi ашсам…
Мына әлем iзiм-ғайым
кетердейiн қоштасып арыстарға.
Жетелейдi жолдарым биiктерге,
менi әлдекiм күтердей сүйiп төрде.
Көзiмдi ашқым келмейдi. Қабыр үнсiз.
Жатыр үнсiз шалдарым сүйiктi өрде…
(Жатыр қалай жан әкем сиып көрге?!)
Толқытады көңiлдi басқа бiр ән,
егiледi сезiмiм жас қарыған.
Көзiмдi аштым…
Қасымда – басқа жандар,
басқа адамдар, көгiмде – басқа қыран.
Тербетiп тұр Даланы басқа бiр ән.
мамыр, 1990 жыл.
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ТҮН СУРЕТI
Бiрiншi өрiм
Түн қараңғы… Тамылжып естiлдi өлең,
райхан гүлдiң келдi иiсi кеш гүлдеген.
Кере жұтып керiмсал тау самалын,
түстi есiме бала күн «ес бiлмеген…»
Бал дәуренiм,
бал шағым ұлар үндi,
жеткендейiн жетектеп мұң, арымды;
көктен алыс құйылды Айдың нұры
айдындағы сейiлтiп мұнарымды.
Барқыттанып, түрленiп тамаша бақ,
көк пен кеудем тiлдестi жараса қап;
құлақ күйi келгендей күмбiрледi,
жүрек атты қозғалып қара шанақ.
Ертегiдей сезiмге қанбас жаны,
бала күннiң балқаймақ, бал дастаны –
сұлу төрi Сүмбенiң нұрын шашып,
күмбiр-күмбiр көңiлде жалғасты әнi.
Ұмыттырып даңғаза қала шуын,
қала шуын, аластап жан ашуын,
Ессiз сезiм бойымды биледi кеп…
(Ай мен түннiң қарашы жарасуын?!)
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Күй тербеттi Тұйықтың қара шыңын,
тапты бiр жыр көңiлде жарасымын.
Қара шанақ – құлын күн…
Түн суретi…
Жайған сынды табиғат бар асылын.
Қанат қағып ұшқандай ән қиялап,
күмбiрледi көк шырша, тал, қия, бақ.
Қас қағым сәт iшiнде кеудеме кеп,
Айлы аспанның суретi қалды ұялап…
мамыр, 1991 жыл –
сәуiр, 1999 жыл.
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Екiншi өрiм
Көктiң баяу толықсып Ай табағы,
байғыз үнi «сұңқ» етiп, қайталады.
Жүрек тулап, сезiм мас… Көңiл жүйрiк…
Туырлығы таулардың шайқалады.
Самал желге құлағын бұрғандайын,
елеңдейдi бойжеткен сырдаң қайың,
Жаңабайдың шоқысы Ай астында
аппақ сүтке шомылып тұрғандайын.
Жан бiткендi шақырып нұрлы шаққа,
тауды кезiп жүргендей бiр құс аппақ.
Ақой жақтан естiлiп аруақ үнi,
ақ дүние тұрғандай жыр құшақтап.
Ой қажытқан сананы жерлей бермен,
бiр тылсым ән құйылып, өрлейдi өрмен.
Беу, табиғат – тәңiрiм!
Кейпiңдi осы
бұрын қалай, мен неге көрмей келгем?!
Қас қағымда жоғымды тапқандаймын,
өшкенiмдi қайыра жаққандаймын,
түннiң сұлу жан тербер әуенiнен
сейiлгендей бойдағы батпандай мұң.
Кимешектi тауларым – көктемгi ойым,
қас қағымда биiктеп кеткендейiн;
түн суретi кеудеме қонақтады
менi көкпен жалғайтын өткелдейiн…
мамыр, 1991 жыл.
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ӨЗIҢЕ СЕН!..
(Бағлан он жетiге толғанда)
Қашпау – мiндет жiгiтке қиын iстен,
(түк өнбейдi құр бекер күйiнiштен…)
Өзiңе сен! Сен, ұлым, ең әуелi,
сосын барып аруаққа сыйын iштен.
Өзiңе сен! Өзгеге сене берме,
лауазымнан жасқанып, сөне көрме.
Мансап деген жалған дос, опа бермес,
жалт бұрылар, сүрiнсең сен егерде.
Тағдыр атты құдырет шебер, тегi,
асқақтатып, бiреудi шөгертедi,
үмiт пенен күдiктi тел емiзiп,
қуартады, бiреудi көгертедi.
Өзiңе сен… Күшiңе бойдағы ерен,
(Сенiм деген киелi қойма дер ем).
Асыл қамба көшедi қандай қолға?
Қандай орын тиедi ойға берен?..
Үмiт… Күдiк… Мазалар қайнап iштi,
көл-көңiлдiң жатпайды жайнап үстi.
Жеңiлу де, жеңiс те бұл өмiрде
бәрi, қарғам, өзiңе байланысты.
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Өлшемге сал қай заман, қай ғасырды,
өзектiге тiршiлiк «тайга» сынды.
Өзiңе сен!
Жолыңнан тайма, балам,
аруақ та жебейдi таймас ұлды.
маусым, 1991 жыл.
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ӨМIР – АҒЫС
Көңiлде – дүлей бұлқыныс,
көк айдын асау, қос жаға;
мөңкидi өзен жұлқып iш,
жеткенше тұйық тоспаға.
Үрейге жанды көмедi
дүлейдiң асау ағысы;
арнасы неткен кең едi,
адуын мiнез шабысы?!
Жеткiзбей бiрi-бiрiне,
жөңкiлiп толқын қашады,
көз тiксең айдын түрiне,
елестер майдан жасағы.
Қомдап ап оң, сол қанатын,
шабатын жауға тайынбай,
ұран қып ұстап дала атын,
берiспес берiш-қайыңдай…
Көшпелiлердiң келбетi
алдыма менiң келедi,
қиял мен ойды тербетiп,
толқиды судың желегi.
Баса алмай ашу, айбатын,
жөңкiлiп толқын құлайды;
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шақырып қуат, қайратын,
жағадан сырнай жылайды.
Жылайды сырнай сызылып,
мөңкидi толқын жұлқып iш;
суынып, дене қызынып,
тарылтар бойды бiр тыныс.
Тынымсыз дүлей санамыз,
көңiлде – таудың шың, бағы;
жағаны тастап барамыз,
сыңсиды сырнай мұңды әнi.
Қайда арман?
Бақыт?
Қайда құт?
Күте ме алдан құлама?
Барамыз бiздер қайда ағып,
Тiршiлiк атты ұлы Ана?!
шiлде, 1991 жыл.
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БЕР, ТӘҢIРIМ!
Құлағымда – аққу-қаздың сазды үнi,
көңiлiмде – жазиралы жаз күнi,
киiз үйiн тiккен ауыл қаз-қатар,
әнге бөлеп жасыл шалғын Саздыны…
Алып-ұшып көңiл аттай желедi,
табиғат пен өлең неткен тел едi?!
Беу, сұлулық! Ғажап едiң сен неткен!
Суреттеуге сөзiм жетпей келедi.
Жыр тербетiп, азап-қайғы шеккенмен,
қанша сырлас болсаң-дағы көктеммен,
сөзiм менiң жетер емес… (Әттең-ай!)
Сезiм қанша ағыл-тегiл жеткенмен.
Өкпе, назым, шаттық, қайғым керексе,
шайқалады желдi күнгi терекше.
Сiлтейтiндей сезiм-дойыр қамшысын,
сөз таба алмай теңселемiн ерекше…
Жүрегiмде буырқанып, жанып үн,
ойдың iздеп астары мен анығын;
түйсiну мен түңiлуден тұратын
тiрлiк шiркiн табар емес қалыбын.
Табиғаттың көзi – сұлу, iшi – мұң.
Санам әлек. Сөздiң өрiп мүсiнiн.
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Қондыра алсам жарар едi қағазға
көк аспаннан сорғалаған құс үнiн.
Артық жерiн өзен, шалғын, жел өңдер,
ел құлағы ести қалса, елеңдер,
берер болсаң, бер, Тәңiрiм, өтiнем!
Табиғатпен егiз, үндес өлең бер!..
тамыз, 1991 жыл.
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ҚАС ҚАҒЫМДА…
Тамыз оқиғасы…
Талай жүректiң тынышын алды…

Ой толқытар деп пе едiм бұлай қанды?
Бастау көзi бұзылды… Лайланды…
Мылтықтылар көшеде сап түзедi,
үрей, мұңның ұршығы шыр айналды.
Даласынан көңiлдiң құлан қашты,
ысқырынды бiр сезiм «жыланбасты»;
Түлен келiп түрттi ме?..
Қас қағымда
айналаны басқандай жын-албасты.
Көмдi келiп сыз, мұнар көк, өрiмдi,
бiр «бұйрықпен» бәрi де шегерiлдi.
Туды ма күн қайтадан тiл байланар?
Пенделердi түрттi ме, не көрiндi?!
Күдiк қонды… Кеудеде майысты үмiт.
(«Құдайларды» қойғаны-ай сайыстырып?)
шықты алаңға кескiнi ауыр күннiң –
БТР-лер көшенi қайыстырып.
Сәл кешiксе төбеден жай ұрардай,
ақ жейдесiн Сенiмнiң айырардай…
Алдаушың кiм?
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Бiлмейсiң арбаушың кiм?
Мына апатты күш бар ма қайырардай?!
Қанға апармай… Қорғайтын ар, намысын
қалың елдiң, апыр-ай, бар ма күшiң?
Көсемдерден шаршадық қарға-мүсiн,
тобырды ессiз тоқтатар бар ма кiсiң?!
20 тамыз, 1991 жыл.
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АСПАННЫҢ ЖЫРТЫП ЖЕЙДЕСIН…

***
Жүрегiм шаншып отыр бүгiн тағы,
аспанды қорғасын бұлт құбылтады.
Көңiлiм әлденеге өрекпидi,
құлақты тас керең қып, шыңылтады.
Талықсып қашатындай ән, құс үнi…
Арманның ағараңдап талды шыңы.
Өткендей осып-осып жасын қамшы,
желкенi бүредi көп қан қысымы.
Қысылмай қайтсiн, бәрiн көрiп тұрып,
шыңғыртса шаужайынан ерiктi ұрып;
жүйкенi ақжем болған таптап жатса,
күн сайын күйiк тiрлiк өрiп тұрып.
Қала – шу…
Қала – мұңды…
Қала – думан…
Көп ойдың жауабы жоқ. Сана – күмән.
Сескенбей қайтсiн, шiркiн, көпе көрнеу,
ит тiрлiк тiстесе кеп балағынан?!.
Жылаңыз…
Қуаныңыз…
Табалаңыз…
Көл iздеп шаңқылдайды шағала-қыз.
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Тартылған теңiздердiң құны кiмде?
Кiмге айып, кiмге кiнә таға аламыз?
Сырт көзге: Өмiр – күрес, бәйге алаңы.
Жұмыр жер ұршығында айналады.
Дариға-ай!
Қысылмасын қалай жүрек,
жүдеген көрiп тұрып бай Даланы?!
Дүние қысылады, жаншылады,
қан қысқан көкiректен ән шығады.
Өмiр боп көкiректен атылады
өлеңнiң өрттей ыстық тамшылары.
тамыз, 1991 жыл.
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***
Кеудемде – сыз…
Көшедi бiр күй налып.
қала – шерлi, көше – жетiм, үй – ғарiп.
Тағы отырмын пендедейiн шөлдегi
түйiндердiң құрсауында қиналып.
Ойда – түйiн. Бойда – құйын. Көп, тегi.
Алысуда жердегi мен көктегi.
Арып-ашып, қалжырады жүрегiм,
қайғы буды, жетпейтiндей оттегi.
Құлын-дауыс…
Талып-талып жыр көгiм,
тұла бойды кернейдi бiр дүрмек-үн.
Түйiнi мен құйыны мол тiршiлiк
ұйқым менен күлкiмдi алып тұр менiң.
Қыр соңымнан қарыс аттам қалмайды,
бiрге жатып, бiрге ұшады, самғайды…
Таусылмайтын бұл неғылған кермек мұң?
Түгесiлмес бұл неғылған бал қайғы?
Арлан-тағдыр қаба-қаба өкшенi,
өмiрiмдi, тағдырымды екшедi.
Сiңiр ме едi үзiлмейтiн бұл жүйке?
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Құйын…
Түйiн…
Бiтер емес. Жоқ шегi?!
Бiрi – шалғын, бiрi – теңiз, от – бiрi,
арбасады өңкей ноян, тектi, iрi
тәртiбiмен он сегiз мың ғаламның.
Құйын…
Түйiн…
Түгесiлер жоқ түрi.
Тәңiрiм-ай!
Көшедi бiр күй налып,
әлдеқайда абыр-сабыр жиналып…
Мен отырмын Ай астында мұң бағып,
сұрақтардың тұтқыны боп қиналып…
тамыз, 1991 жыл.
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***
Көрдiңдер ме! Ақ жаңбырдың жауғанын.
Жаңбыр емес…
Көк аспаннан жауды әнiм.
Кенезесi кепкен қала тершiдi,
Тәңiр нұры!
Жауғаныңа тәуба мың.
Бойын жазып қайың-талым сiлкiндi,
жұпарымен қытықтады гүл түндi;
Алатаудың құлын мiнез самалы
ала қашты айдалаға күлкiмдi.
Күн күркiреп, жасын ойнап түн ауды,
Көк Тәңiрi бұзып өттi «бұғауды»;
астананың қапырығын тазартып,
аластады жел-құз бенен тұмауды.
Жауды жаңбыр…
«Жауа түсшi, – дедiм мен, –
жауа түсшi, Тәңiр нұры, көгiмнен!..»
(Тайпалардың жалғасы едiм кешегi
қуанғанда көкке қарап егiлген.)
Жауды жаңбыр…
Оян!
Сергi!
Ұш, арман!
Шығар, бәлкiм, «Сенiм» атты құс алдан.
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Көшкен елдiң ұрпағы едiм кешегi
қиналғанда көкке қарап күш алған.
Көк тәңiрi!
Көк бөрiлi көк байрақ!
Кеудесiмен көк тiреген кек қайрап
өскен елдiң жалғасы едiм өртеңдi…
Жауды жаңбыр…
Көкiрегiм кеттi ойнап.
Жауды жаңбыр,
Жауды күйiм,
Жауды әнiм!..
Араласты көктегiм мен таудағым.
Кенезесi кепкен дала қунады,
Тәңiр нұры!
Жауғаныңа тәуба мың.
шiлде, 1991 жыл.
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***
Жүрексiз адам жоқ шығар?!
Жүрексiз пенде – құр сүлдер.
Аз шыдар, бәлкiм, көп шыдар,
кiм бiлсiн қанша дүрсiлдер?!
Ойларым iшке сыймайды,
ақылдан азап шеккенде;
шыжғырып жанды қинайды
тiршiлiк атты от-көмбе.
Өртенiп көзде мұңды аспан,
жұлдыздар түнде жылайды;
соғады жүрек тынбастан
сезiнiп дала, гүл, Айды.
Аспанның жыртып жейдесiн,
жатады түрлi үн шығып;
Соғады жүрек кейде шын,
кеудеге сыймай тұншығып.
Соғады бейбақ дем алмай,
ұйықтасам, қилы түс көрем.
Табиғат – шебер… Ей, Алла-ай!
Болады керiс iште ерен.
Зұлымдықтармен тiресiп,
тулатып бойды жерiк үн;
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боздайды жүрек жыр есiп,
шабыттың үрлеп көрiгiн.
Шайқастан шаршап күнi-түн,
болдырар байғұс ой кешiп;
бесiкке бөлеп үмiтiн,
жатады жүрек сөйлесiп…
Тамырды бойлап үн-ғашық,
көгiнде жұлдыз, Ай күлiп,
ғарыш-тәңiрмен сырласып,
алады кейде қайғырып.
Жүрексiз өмiр жоқ шығар,
жүрексiз тiрлiк – құр сүлдер;
аз шыдар, бәлкiм, көп шыдар,
бiткенше демi дүрсiлдер…
шiлде, 1991 жыл.
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***
Мұнарымды кiм ашар?
Құмарымды кiм басар?..
Досым жалғыз өзiңсiң,
оңаша қап сырласар…
Сен ғанасың жанды ұғар,
кеудемдегi әндi ұғар,
қыздыратын бойымды,
тамырдағы қанды бар.
Сен ғанасың сәндi ұғар,
сезiмдi ыстық, таңды ұғар,
сенсiз өткен күндерiм –
мұзды мұхит, мәңгi қар.
Сенсiз өткен сәттерiм –
ой түспеген дәптерiм;
шертiлмеген шер-мұңым,
еленбеген шақ керiм.
Қашып шабыт, жыр-елiк,
Сөз тұйыққа тiрелiп,
сенсiз өткен санаймын
әр күнiмдi тiрi өлiк.
Сенсiз түнiм – түн емес,
сенсiз мұңым – мұң емес,
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сенсiз көрген шаттығым –
шаттық емес, жын –елес.
Сен ғанасың сенгенiм,
сен болмасаң – сөнгенiм;
Сенсiз, Өлең… Кiммiн мен?
Қатардағы пендемiн.
шiлде, 1991 жыл.

115

Нұрлан ОРАЗАЛИН

СЕНIМ
Нұрсұлтан Назарбаевқа

Халық деген бiр ұлы қалыпшы бар,
қиналса да, бәрiне налып, шыдар.
Халық аман болса егер, ұл тумай ма
қиын-қыстау күндерден алып шығар?!
Көкiректi тiледi қат-қабат үн,
мәймөңкелер жәйiм жоқ ақталатын.
Ел басына сын туды. Серпiл, аға,
Соқты сенiң көрiнер сәт-сағатың.
Топ алдына шық, қане! Алаңға шық!
Көрiп сенi, сiлкiнсiн ғалам-ғашық.
«Көсемсiген» бiреулер бiлсiн әлiн,
ұясына тығылсын жаман, жасық.
«Әулиелер» сезiнсiн пенделiгiн,
қайтсын жүзi қаталдық шеңгелiнiң.
Түзе бойды, мезгiлге тура қара!
Ашыл, Ойым!
Айтыл, Сөз!
Жөндел, Ұғым!..
Құм құйылсын өсектiң өңешiне,
арман, ақыл оралсын ел есiне.
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Алып шығар ғасырдың дауылынан
басшы керек замана кемесiне.
Жаңылдырмай баста алға санамызды,
кеуделерде соқ, жүрек, адал, iзгi!..
Бағыт керек адаспай табатұғын
«Болашақ» деген асыл жағамызды.
Халық деген бiр ұлы қалыпшы бар,
қиналса да, бәрiне налып, шыдар…
Елiм менiң күтуде бiр асылды
қиын-қыстау кездерден алып шығар…
21 тамыз, 1991 жыл.
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***
Жылайды аспан…
Өксидi, күрсiнедi.
Өксiгiнен өзегiм түршiгедi.
Қалай? Қашан сарғайған мына тоғай?
Көктем едi кеп-кеше, бүршiк едi.
Қайың-талдың айқасқан шаң бiлегi,
қайда кеткен Даламның балғын өңi?
Арса-арса боп қуарған қараағаштың
көлеңкесi көмiлген шалғын едi…
Шалғын да жоқ, наурыздың жоқ бүршiгi,
мұңаяды Кетпеннiң өткiр шыңы.
Күнге өртенген өлкенi көрiп тұрып,
өзегiмнен бiр бұршақ кеттi, ыршыды.
Көрiп таудың қураған төбелерiн,
ой, мұңымды далаға шегеледiм;
көкке қарап телмiрдiм…
Жаратылыс
пендесiне сыйынған не берерiн?!..
Не берерiн Тәңiрдiң кiм бiледi?
Аптап.
Ыстық.
Шаншылып Күн күледi.
Жаңбыр аңсап шөлдеген түздi көрiп,
ащы дауыс аңқамды тiлгiледi.
тамыз, 1991 жыл.
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АРАСЫНДА АРУАҚТАР МЕН
ТIРIНIҢ
«Сен – көктесiң, мен – жердемiн,
Сен – перiште, мен – пендемiн…»
Кеңшiлiк

Ұланымның аруағына арнаймын.

***
Сен жоқсың…
Аспан асты, жер бетiнде,
(бiр жұлдыз ағып түстi жерге түнде);
«ағалап» ендi менi тұрмас бiр жан,
түрсем де қанша құлақ желге түнде.
Жалынға жүрегiмдi суғарып ап,
тауымды қозғағанмен жырға бұлап;
«ағалап» ендi маған келмес бiр жан,
тоссам да түнде қанша қырға құлақ.
Отырмын ұстай алмай көшкiн ойды,
кеудемдi қара қайғы кескiлейдi.
Рухың тыңдар ма, iнiм, ғарыштағы,
менi ешкiм сендей ендi естiмейдi?!
Көк пенен елеңдетiп шыңдағы Айды,
елесiң шақырады, мұндалайды.
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Сен жоқсың жер үстiнде ендi мәңгi,
менi ешкiм сендей ендi тыңдамайды.
Сен жоқсың…
Көңiл-дүлей, сағым-қайғы,
сезiмiм аласұрып, бағынбайды.
Аспан асты, жер үстi сенсiз – жетiм,
менi ешкiм сендей ендi сағынбайды…
қаңтар, 1991 жыл.
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***
Сенсiз таң атты, сенсiз көштi күн.
Сенсiз қабаржып, күлдiм, кеш, күнiм.
Сенсiз қыдырдым, сенсiз ой кештiм,
Сенсiз сенделдiм… Үнiңдi естiдiм…
Сенсiз мұңайдым, тынып, ашындым.
Сенсiз күрсiндiм, күйiп, шашылдым.
Өртеп өкiнiш, сенсiз – жетiм iш,
сурет бейнеңдi сүйiп, басылдым.
Сенсiз қар жауды. Сенсiз қыс келдi.
Сенсiз сорлы анаң сағынып, түс көрдi…
Сенсiз ұйықтадым, сенсiз ояндым,
үнсiз жыр жаздым тiреп үстелдi.
Сенсiз түн өттi, сенсiз ән қашты,
Сенсiз ақпан кеп, ақ түтек жалғасты.
Кеудем – мешiттей намаз өлтiрген,
ойым бұлыңғыр, төрдi шаң басты.
Сенсiз сам жанды, сенсiз жел естi,
Сенсiз еске алдым құлын күн…
«Кеңестi»…
Бауыр дегенiң бауыр ет екен,
еске алып егiлдiм сен жатқан дөңестi.
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Сенсiз кеш батты. Сенсiз өштi күн.
Сенсiз, қарғам-ай, кеуденi тестi мұң.
Жапа жалғыз қап… Түнгi көшеден
түнгi ғаламның үнiн естiдiм…
қаңтар, 1991 жыл.
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***
Адал жанды ажалға адам қия ма?
Тәнiң – жерде…
Жаның ұшты қияға.
Ерте кеттiң, өртеп өттiң жүректi,
сыймай кеттiң «өмiр» атты ұяңа.
Сабырлы едiң, салмақты едiң, беттi едiң,
жайдың бұтақ, ел iшiнде көктедiң;
өзiңдi өзiң өрнектеген сәтте ендi,
жанға батты жалт етiп бiр өткенiң.
Қайда кеттiң?
Неге кеттiң асығыс?
Қарашаның болды ызғарлы басы қыс…
Кеудем – көк мұз;
Жаратқанға назалы,
ой-арманнан адасады жасып iш.
Не деп кеттiң? Өтерiңде не дедiң?
ой түгендеп, сөзден азап шегемiн.
Бойды алдырып өкiнiштiң өртiне,
өзiмдi өзiм жазғырамын, сөгемiн.
Бауырда – қан... Талықсып тұр өзегiм.
Уа, Жасаған! Неге оғыңды кезедiң?
Шалқып жүрер шағы едi ғой тойлатып,
тым ертелеу неге жұлдың кезегiн?!.
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Жалынымды сөндiре алмай отырмын,
жүрегiмдi езiп-жаншып отыр мұң.
Ессiз тағдыр!
Еменiмдi жайқалар
дер шағында қалай, қайтiп опырдың?
Нарым менiң!
Арым менiң!
Тектi, iрiм!
Тiледi үнсiз бой-бойымды өткiр үн.
Тәнiң – жерде, жаның – көкте дегенге,
көрiп тұрып, көне алатын жоқ түрiм,
Жүрегiмдi тiлетiндей өткiр үн…
тамыз, 1991 жыл.
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***
Бiреулерге қол жетпестей «iрiмiн»,
бiреулерге көп қараның бiрiмiн;
бiр туғанмен, бiрге жүрмек жоқ екен,
ағаң аман,
жер үстiнде жүр, iнiм.
Аттандырып өмiр көшiн, ой көшiн,
кейде күлiп, қайғырады кейде шын;
әкiм болып елге айтады кейде ақыл,
ақын болып жоғалтады кейде есiн.
Өмiр заңы – кеуде аманда тоқтар кiм,
келедi ағаң арасында «жоқ», «бардың».
Алыс-жұлыс…
Жаға жырту..
Айғай…
Шу…
Додасында тiрлiк атты көкпардың.
Тағдыр нойыс сiлтейдi үнсiз сойылын,
ашынғанда солқылдатар ой-iрiң;
жыртық бауыр, жамау жүрек қозғалып,
асау сезiм билер бойды, дойыр-үн.
Көкiректi жалынға ыстық қаримын,
қаримын да күрсiнемiн, налимын:
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Сақтай алмай сенi, қарғам, несiне,
адаммын деп алшаң басып, далидым?!
Ендi, мiне, жетпейтiңдей бiр демiм,
Кеудем – қайғы…
Жүрегiм – шер…
Iрге – мұң…
Ақдүние – әдiлетсiз. Қарғам-ай!
Керек едi сенiң аман жүргенiң.
Өзiң жоқсың. Далаң аман. Көкте – Күн.
Анаң аман. Балаң аман, от, көгiң.
Өзiң ғана жетпей тұрсың, жарығым,
қысылғанда жетпейтiндей оттегiм.
Шүкiр!
Шүкiр!
Қанат қылып жыр үнiн,
ағаң аман жер үстiнде жүр, iнiм;
елшi болып ел есiнде сақталар
арасында аруақтар мен тiрiнiң,
ағаң аман жүр, iнiм…
тамыз, 1991 жыл.
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Көзiмде – жас. Көңiлiмде қырау бар.
Пенде емеспiн ермек үшiн жыр аулар.
Мен секiлдi ақын бiткен шер кешiп,
жыр толғаған шығар, бәлкiм, жыраулар?!
Қамыққанда тербеп ойдың бесiгiн,
көңiлiмен шайқап арман, кесiп үн;
мен секiлдi талай ғарiп жаншылып,
ашқан шығар қасiреттiң есiгiн?!
Қайғы буып, тарылтқанда тынысын,
күңiрентiп кеудесiмен түн iшiн;
айға қарап ағыл-тегiл сан аға,
мен секiлдi күткен шығар iнiсiн?!
Басын шайқап, бiр сәт ойы көнбестен,
кеудедегi үмiт оты сөнбестен;
мен секiлдi күткен шығар сан бауыр,
қу «ажалдың құрығына» сенбестен?!
Жүрегiмен зар жылаған, қанаған,
iнiсiнiң кетпей үнi санадан;
мен секiлдi батқан шығар шер-мұңға,
солқылдап кеп, сормаңдайлы сан адам?!
Өзегiнде шыжғырылып от-көмбе,
ет-бауырын езiп-жаншып өткенде;
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қарап үнсiз қырқасына «Кеңсайдың»,
мен секiлдi сынған шығар көп пенде?!
Көп пендеңнiң бiрi болдым… Не дейiн?
Әттең!
Әттең!
Кеттi өзiңмен көп ойың…
Арашаға тұра алмадым ажалға.
Кешiр, қарғам!
Отқа оранды көмейiм…
Өрттi, дерттi өлеңiме төгейiн…
қаңтар, 1991 жыл.
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***
Қағаздан қорқам,
қаламнан қорқам – өзiмнен,
ұйқылы түннен ар менен арман көз iлген.
Өзекте – жалын.
Қабаржып қатты өксимiн,
жүрек жаралы,
көңiл – ботасыз бозiнген,
қорқамын сенсiз
қорғансыз қалған кезiмнен…
Қағаздан қорқам,
ойлардан қорқам – арыдым,
қағаз бен ойда – қажытар жанды ғарiп үн.
Бауыр жоғалту – ауыл жоғалту екен ғой,
дүниенiң күллi
ұстаған үмiт, жарығын,
тарқамас шер мен шеменi,
бауыр жоғалту –
қасiрет екен, жарығым…
Көлiм суалып,
елсiзде қалған жандаймын,
шөбiм қуарып,
шешiлмес түйiн – ән-қайғым.
Бауыр жоғалту – дауыл жоғалту екен ғой,
қарағай тәрiздi ем,
өзен сабаған талдаймын,
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қарсы бұтақсыз,
жапанда қалған жандаймын…
Iшiмде – өртiм,
өзiмдi өзiм алдаймын,
түсiмде – дертiм,
өзiмдi өзiм арбаймын.
Бауыр жоғалту – дәуiр жоғалту екен ғой,
Дәуiрдiң жiбiн
үзiлген қайтiп жалғаймын?
үзiлер емес ән-қайғым…
үзiлiп кетер жандаймын…
қаңтар, 1991 жыл.
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***
«Жә! Жә! Сабыр! Сабыр, Нұрлан!» десем де,
көнбейдi үнiң… Жаңғырады көшемде.
Бейнең, қарғам, көз алдымнан кетпейдi,
бағынбастай жұлын-жүйкем еш емге.
Көзде – қала. Көңiлiмде – қыр әнi,
жылдар жұлқып жүрегiмдi бұрады;
сенiң бейнең жалаң аяқ, күс табан
бала күн боп келедi де тұрады,
тереземнен сығалайды, ұрады.
Таза күндер «тұлпар мiнген» көк талдан,
шақырады сәби күлкi, отты арман;
сәби қалпың қол созады тау, тастан,
құлын қуып, жақпар шыңды бетке алған.
Желге еркелеп таудың жасыл желегi,
қарағайлар шайқалады, төнедi,
тастан-тасқа қозы-лақтай қарғыған
қара бала көз алдыма келедi…
Келедi де жайлап менi түртедi,
таудың суын төгiп-шашып, бүркедi;
қолтығына тығылады жәудiреп
әжесiнiң кимешектi, күртелi…
Көктем…
Жыра…
Тау өзенi… Жаға… Бақ…
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Қара бала жүгiредi жағалап.
Қара борбай, қарашығым, қарғам-ай,
көрген түстей барады ұзап «ағалап».
Бәрi тiптi түс секiлдi осының,
жүрегiмдi тiледi ащы тосын үн.
Түс секiлдi мына шулы дүние,
көрген түстей өте шықтың…
Қош, iнiм!
Қош, iнiм!
қаңтар, 1991 жыл.
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***
Үйiм – думан…
Төрiмде ылғи – ән, өлең.
Сөзден түнде ой өремiн, сән өрем.
Жүректердi жұбатамын жырменен,
болмашыға бордай тозар жан емен.
Қиналғанда құлақ түрiп құс-үнге,
қайғы-шердi тұншықтырам iшiмде;
тiрiлермен тiл таба алмай кейде, рас,
аруақтармен кездесемiн түсiмде.
Ортайғандай жылдарымның мол әнi,
сағынғанда көзге жалын толады;
ерте кеткен әкемдi iздеп жабырқап,
жүрем кезiп қалың қорым, моланы.
Ақ, қараның айыра алмай анығын,
ой кешетiн пендесiнiң жаны – мұң.
Түсiмде әр кез қыр басынан қабаржып,
қарайды үнсiз қыршын кеткен жан iнiм.
Айқара ашып пальтосының жағасын,
тұрады ылғи жол бойында нағашым;
тiрлiгiнде кездесушi ек тым сирек,
Өкпелi ме?!
Кеш түсiндiм бағасын.
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Бiрi – шерлi, бiрi – өкпелi, бiрi – үнсiз,
таулар қалғып, күрсiнедi қыр үнсiз;
түсiмде ылғи бақ көремiн тоналған,
арса-арса боп жапырақсыз, бұрымсыз.
Таланымды талқан етiп, тұсаған,
сорлы жүрек жарылардай құсадан.
Не жаздым мен?
Сәлемiмдi алмайды
түсiмде ылғи арқа берiп үш адам.
Бұрылмайды. Үшеуi де ойлы, өңдi,
жанарлары мүдiртедi сөйлемдi;
тiл күрмелiп, өксiп-өксiп оянам,
жасқа малып жастығым мен жейдемдi.
Оянамын… Болмағандай, сiрә, мұң,
өмiр заңы – жалғасады думаным.
Тiрiлердiң тiршiлiгi – ұятсыз.
Кешiр, қарғам!
Кешiр менi, Ұланым!..
тамыз, 1991 жыл.
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АТАЖҰРТ
Өзiңдi аңсағанда, өскен елiм,
кеудемдi күй тербейдi кешке менiң.
Жұлқиды жүрегiме тыным бермей,
тұсауын кескен сенде естi өлеңiм.
Жүрмейiн қай қиырда, қай қалада,
жерұйық, иран бақта, бай далада;
Атажұрт, сенiң орның бөлек маған,
сен маған дастарқансың жайған ана.
Өзiңде қанаттандым, арқырадым,
өзiңмен еңсем биiк, артық әнiм,
тағдырым мұхиттайын теңселткенде,
сенi iздеп шағаладай шарқ ұрамын.
Құлын-ой…
құлын-сезiм құрақ ұшып,
көлiмнiң аққу-қазы жырақ ұшып,
кеудемдi қарс айырып бiр сағыныш,
өзiңе қанат қағар жылап ұшып.
Бал-қиял…
Жiгiт-арман…
Бұла-қайың…
Көзiмде көлбеңдейдi жылап Айым.
аңсаған сәттерiмде самалыңды,
жыр-сезiм бұлқынады тұмадайын.
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Ширыққан кездерiмде ғарышты ұрып,
қиырды қиырлармен жарыстырып,
тауымның өзенiндей өкiредi
көк долы кеудемдегi Намыс-бүлiк.
Ашынған сәттерiмде – өзiңдеймiн,
басылған сәттерiмде – көзiңдеймiн,
әлемдi мынау ұлы, беу, атажұрт,
өзiңсiз көре алмаймын, сезiнбеймiн.
Өзiңе ессiз ғашық пендең едiм,
жарады жеткiзе алса ендi өлеңiм.
Жүрегiм, жұлын-жүйкем тек өзiңде,
арым да, арманым да сенде менiң!
наурыз, 1992 жыл.
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ҚАРАДАЛА
(«Қара сөзi» туралы жыр)
Асқар Сүлейменовке

Бала кезден кезiп, шарлап ой, көгiн,
арманымның жуған талай көйлегiн,
Бұғытыдан басталатын әрi ассаң,
бұл даланы
«Қарадала» дейдi елiм.
Кең төсiнен кеудем талай саз ұқты,
тапты жүрек өлең атты азықты;
Кетпен, Жоңғар қос қанаты тәрiздi
алып құстың алып ұшқан жазықты.
Айхай, Дала! Асау көңiл, ән-дала!
Көкжиегi көсiлетiн паңдана,
көз жетпейтiн, құс қанаты талатын
кең өлкеге қарайды көк таңдана.
Зеңгiр таулар…
Көкпеңбек қыр…
Күн…
Аспан…
Бел-белестер құлпырып тұр гүл ашқан.
(Бұл даланы қалай «қара» деген ел,
анталап кеп Аспантауға ұласқан?!)
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Жарықтықта қаралықтан жоқ белгi,
сұлулығы көздегi өртер от-көлдi;
Iле, Шарын…
Қырғызсайдан ескен жел
Сартоғайды, қытықтардай көктемдi.
Қарадала – өлең менен ән басы,
Көкбастау мен Кеңес, Сүмбе, Жамбасы,
Ақсу, Ақши, Шонжы, Сұңқар, Шошанай,
Тастықара – дәуiрлердiң жалғасы.
Қарадала – Шүңгiт, Көксай – жыр басы,
Қарасаз бен Айғайтастың сырласы,
Ашаноқы, Қалжат, Құлжа жалғасар,
Қулық пенен Торайғырдың құрдасы.
Қарадала – күй қанатты талмайтын,
Жiбек жолы ғасырлармен самғайтын;
Сақ, Хундар мен Үйсiндердiң көзi бұл
Шығыс пенен Батысты үнсiз жалғайтын.
Қарадала – Тоғызбұлақ, Өр, Кетпен,
Ғасырлардың бел құрдасы ер жеткен,
қара халық қара қайғы кешкенде,
қам көңiлiн қара өлеңмен тербеткен.
Қаралықтан ада-күде салты бар,
қонағына құшақ жаяр халқы бар;
Қарадала – қара қазақ атауы
қара сөздiң тiзiмiнде малтығар…
Қарадала – бүгiнiм мен кешегiм,
қайыры мол менiң өлең төсегiм;
138

Адамзатқа аманат

Қарадала…
Қара теңiз…
Қарақұм…
Қарауыл боп көкiрегiмнен көшедi үн.
Қарақорым…
Қарабұғаз…
Қараспан…
Қараөткелде қара сөзге таласқан;
қара халық – қалың қазақ жұртына
«қара» атауы Қаратаудай жарасқан.
«Қара» деген қалыңдықтың белгiсi,
қара құрым жер қайысар ел күшi;
«Қара» деген «Ұлы» атауы көненiң,
сөз төркiнiн бiлмейтұғын кем кiсi…
(Кiмнiң оған келмес, айтшы, сенгiсi?!)
Сенбегендер, сөйлей берсiн, сезiнбей,
Қарадала – хатқа түскен сөзiм ғой.
Қағанаттар дәуiрiнен сақталған
Тарихым ғой…
Тағдырым ғой…
Көзiм ғой…
Қарадала – кеудемдегi жез үн ғой,
Қарадала – менiң бала кезiм ғой;
ғасырларға, ұрпақтарға жалғасар
Қарадала – қара өлең ғой…
Сөзiм ғой…
Қарадала – Өзiм ғой!..
сәуiр, 1992 жыл.
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ДАУЫС
Сағаттың рухына

Жоғалтқалы бала күнгi досымды,
жиi еститiн болдым көктен осы үндi.
Кешiп жүрген азап-қайғым аздайын,
мұнарыма мұнар келiп қосылды.
Өкiнiш көп…
Өнбей қойды iсiм де,
өмiр сүрiп жүргендеймiн түсiмде;
құлағыма келедi ылғи бiр дауыс,
соры қалың соқыр тұман – iшiмде.
Iздейтiндей iзгi ой менен өлшемдi,
дөңбекшидi iшiмде бiр «белсендi»
жүрек атты…
Жасығымды жұбатып,
жан бар ма бiр көтеретiн еңсемдi?!
Өңкей – мырза, өңкей – төре, марқасқа,
Сезiм басқа…
Төзiм басқа…
Ар басқа…
Мына адамдар кебiн киiп мылқаудың,
айналғандай бiр-бiр қалың жартасқа.
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Елемейдi, естiмейдi ешкiмдi,
кеудедегi күркiреген көшкiндi…
Ұлы Абайдың анық келдi айтқаны:
Айқайлап ем… Өз дауысым естiлдi.
Кезiп iшiн қою орман – елестiң,
Адаммен де…
Аруақпен де кеңестiм.
Көктiң үнi маған, маған жеткенмен,
қара жерде естiр емес менi ешкiм…
тамыз, 1992 жыл.
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СУЫҚ СӨЗ
Бiр дос бүгiн бiр досты өкпелеттi,
оспадарлау әзiлмен көктеп өттi.
Астам сөйлеп, шiркiн-ай, артық кеттi,
өкпелiге күллi кеш текке кеттi.
Қатар жүрiп, қаз тұрып, қатар өскен,
бiр қайықта ескектi қатар ескен
қос құрбыдан қалың жұрт iшiн тартты.
Қалыптары тым суық… Қаһар ескен…
Өкпелiге у болды астың бәрi,
шиқан сыздап, көңiлде асқындады.
Бiр-ақ ауыз суық сөз бұзды бәрiн,
сең қозғалды, қозғалды бастың қаны…
Күз келгенде – өмiрдiң жазы кетiп,
жылы сөздi жүрерде азық етiп,
жанға батты, апыр-ай, екi адамның
отырғаны бiр-бiрiн жазым етiп.
Күңiренiп шығатын, күле кiре,
қос құрбының көз тiгiп реңiне;
мен достықты аядым сайтан түрткен,
жара түстi, дақ түстi жүрегiме.
Қалыптары тұрпайы – басқа мүлдем,
ұят болды үйдегi жас-кәрiден;
өмiр сәнi бұзылды бiр-ақ сөзбен,
бiр-ақ сөзбен тарылды аспан, iргем.
тамыз, 1992 жыл.
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АҚҚҰС
Эльмираға

Ұғын менiң жанымды, түсiн, балам,
кеудеме әкеп қондырған құсын ғалам;
ием менiң сол аққұс жыр кейiптi,
кәкiр-шүкiр тiрлiкке тұшынбаған.
Көкiрегiн тербетiп арман далам,
жоққа-барға, жаңылып, жалданбаған,
табиғатқа табынып тәңiрдейiн,
шен-шекпенге, атаққа алданбаған.
Қиыспайтын жерлерде қиылысып,
қайғы жұтып, мұң құшып, күйiк iшiп,
әкең сенiң «әлдилеп» ақ бесiгiн
әдiлеттiң, жүредi биiк ұшып.
Мәңгiлiктiң аялап балдай түнiн,
адалдыққа шөлi бiр қанбайтұғын,
сезiм менен сенiм бар сол аққұста,
өмiрiмдi өлшеусiз жалғайтұғын.
Сиынарым – сол аққұс – сүйенерiм,
қара сөзi қазақтың – сый, өнерiм,
қанымдағы жалғасы ғасырлардың,
аманаты ұрпақтың сүйер елiм.
Сол аққұста – жүрегiм, миым, арым,
сезiн, қарғам, кеудемнiң күйi барын.
Абайлардан аманат қалған мұра –
ием мәңгi сол аққұс сиынарым.
желтоқсан, 1992 жыл.
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КЕТТI ҚАЙДА...
Хан қайда?
Қара қайда?
Тектi қайда?
Бәрi де көтерiлiп кеттi ме Айға?!
Ойласам, ор-қабақта тұрғандаймыз,
өлмесе, бәрi соның кеттi қайда?
Арманға аспан астын бесiк еткен,
сәби боп, ғашық болып есi кеткен;
олар да сiз бен бiздей ән шалқытып,
боз дала, боз тауларды кешiп өткен.
Өмiрдiң қай кезде де салмағы өктем,
бiрi – ғарiп…
Ал бiрi самғап өткен.
Олар да сiз бен бiздей күй толқытып,
үмiтiн ұрпағымен жалғап өткен.
Өлмесе, арамызда жүрмес пе едi,
жыраулар өрiп сөз бен жыр-дестенi?
Батырлар ақ сауытын жарқыратып,
арулар ақ боз үйге кiрмес пе едi?
Мiнезi алмастайын, жай ұратын
серiлер…
Жүрмес пе едi шайыр, ақын?
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Билерiм тұрмас па едi төрде сонау
сөзiмен қара қылды айыратын?!
Қашанда ой төрiнде – келiстi адам,
халыққа ана – сезiм, жеңiс – таған.
Шiркiн-ай!
Жүрмес пе едi, тiрi болса,
әжелер ақ жаулықты ел ұстаған?!
Намысқа қайғы-шерiн бұқтыратын,
қабақпен бiр тайпа елдi ықтыратын,
өлмесе…
Қайда кеттi қара шалдар
аз сөзбен көп дүние ұқтыратын?!
Жаныма маза бермей
көше…
түнiм…
Еститiн әнтек қыста көшет үнiн.
Өлмесе, айтыңдаршы, кеттi қайда,
жүргенi әкемнiң де кеше-тұғын?!
Бiлемiн тiршiлiктiң мәңгi емесiн,
алданып өтер бiр күн әнге көшiм.
Солардай бiздi бiреу еске алар ма,
ұмытып ұшқан күнi жан денесiн?!
желтоқсан, 1992 жыл.
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АЗАТТЫҚ ЖЫРЫ
(Жылға тiлек)
360…
Күн өттi де, түн өттi.
Қанат бердi – қиялымды түлеттi.
360…
Таң сарғайып оянды,
жыр туды асау жарып талай жүректi,
құйын-перен жыл өттi!
Сүйдiк.
Күйдiк.
Кештiк қайғы. Өртендiк.
Намыстандық.
Қалыс қалдық. Жеркендiк…
Ғалам ұлы таразылап елiмдi,
төрiмiзге қонды келiп өр теңдiк!
Теңдiк үшiн өртендiк!
Көгiмiзге көкпеңбек қып ту iлдiк,
көк Түрiктен қайта түлеп туылдық.
Ой да,
Қыр да,
Ой-сана да жасарды,
Бостандықтың жаңбырына жуындық,
көкпеңбек қып ту iлдiк!
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Төзiм, жiгер – қара қайыс, кендiрдей,
аңсап жеткен Азаттығым – өндiрдей.
Жүрегiмде – ғасырлардың ұраны,
ойы – терең,
асқақтығы – сеңгiрдей…
Азаттығым – өндiрдей!
Тарих бiзге бетiн бұрды. Сеземiн.
Бой көтердi «Қазақ» атты өз Елiм.
Бабалардың арманы бар кеудемде,
ғасырлардың өртеп өткен өзегiн…
Келдi, мiне, кезегiм!..
Жүрегiмде – Жаратқанның iзгi үнi,
жоқ демеймiн тiрлiгiмнiң сыз, мұңы…
Қашан?
Кiмге?..
Тиiп едi оп-оңай
Бостандықтың бас бермейтiн тiзгiнi?!
Жаратқанның iзгi-үнi!
Бiлем…
Бiлем…
Еркiндiктiң мол дауы,
дау-талассыз мүмкiн емес болмауы.
Ай астында Әдiлет бар, сенемiн,
жүрегiмде – жылдың жаңа толғауы.
Мүмкiн емес болмауы!
Асу…
Мұнар…
Көрiнедi алдан шың.
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Азаттығым болмасын тек алдамшы үн.
Ей, Бауырым, нәрестедей аяла!
Елдiк қалпым Ертеңiме жалғансын!
Азаттығым болмасын тек алдамшы үн.
Жалғассын де! Жалғансын!..
қаңтар, 1993 жыл.
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***
Бiздер, қалқам, өлең атты елденбiз,
Жауыннанбыз…
Қайғыданбыз…
Желденбiз….
Мәңгiлiктiң үрлеп мәңгi майданын,
ғасырлардың қойнауынан келгенбiз.
Кеудемiзде – аптап, шiлде, май, тамыз,
жырларымыз от бүркедi,
байқаңыз!
Қара қылды қақ жаратын қай кезде,
әдiлеттi байрақ етер тайпамыз.
Арманымыз адалдықтан бас алған,
мiнезiмiз табиғаттан қашалған,
Отанымыз – ұлы Дала, асқар Тау,
ұранымыз – ұлы Шындық қашаннан.
Атамыз – Ой,
Анамыз – Сөз,
күш берген,
қанат берген, көкiрекке құс берген;
аруақтанып алысқанда дiн аман,
алып шығар қилы, қиын iстерден.
Өткенiмiз – өзектегi өртiмiз,
бүгiнiмiз – тарқамайтын дертiмiз,
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домбырамыз – келтiре алса құлағын,
күй төгетiн, ағыл-тегiл…
Шертiңiз!
Көкiректе – күмбiр-күмбiр ән, аңыз,
сағынғанда – сарғаятын Санамыз,
күрсiнгенде – дана қартпыз қуарар,
қуанғанда – перiштемiз, баламыз.
Лауазымға мән бермейтiн тым аса,
жер-жексен қып сынайтұғын сынаса;
от ауызды, орақ тiлдi мiнезден
оңбай түбi бiр құлайтын құласа…
Құласа да иiлместен құлайтын,
жыласа да жас шығармай жылайтын,
арын, жырын қарашықтай қорғаған
өшкенiнше жанарында
Күн…
Ай…
Түн…
Жүрегiмен күндiз-түнi от өрген,
кермектi артық көретұғын шекерден,
қалқам, бiздер өлең атты елденбiз
Ақындықтың ауыр жүгiн көтерген.
шiлде, 1991 жыл.
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Ж

ақсы өлең – жан азығы» деген ақиқат
пiкiрдi жырсүйер қауым бұрын да
айтқан.
Бiр шумақ өлеңнiң өзi-ақ кейде көңiлiңнiң астаңкестеңiн шығарады: не жадыратады, не күйiндiредi...
Тек жақсы өлең болсын. Нағыз ақындық шабыттан
қайнап шыққан «өртке тиген дауылдай» шумақ өзегiң
дi жарып та, қарып та өтедi. Бiрақ бей-жай қалдыр
майды. Поэзияның қасиеттiлiгi де осынысында шығар.
Ақын
ның ардақтылығы да сондай жыр шумақтарын
туды
руын
да болар. Сондықтан да ақынға деген iлти
пат, ақынға деген құрмет қай заманда да кемiмек емес.
Ақынға айты
лар жылы лебiз, жақсы сөз оның жыр
шумақтары
нан алған ләззатты сезiмнiң жүзден бiр
қарымтасы ғана тәрiздi болмақ.
Бүгiнде елудiң белесiне шығып отырған ақын Нұрлан
Оразалин шығармашылығы ширек ғасырлық өл
шемi
бар, көп жүректi оятқан, көп жүректi қуантқан, өз
замандасының балғын шақ махаббатынан басталып,
бүгiнге дейiнгi жiгiт ағасы болған қайраткер-азаматтың
өмiр жолымен үндеседi.
Бiр кездерi:
«Көктем бе едi оятқан
он сегiз жасар күлкiңдi?
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Ақ армандары мол ақ таң,
жыл құсы келген бiр күнгi,
оятқан сенiң күлкiңдi», –
деп басталған уыздай балғын жыр бүгiнде қаншама
сыннан өткен, қаншама тарихты, өмiрдi басынан кешiр
ген кемел шағына келгенiн танытады:
«Өттi уақыт... Қоғам түлеп, өзгердi,
Жақсыны да, бақсыны да көз көрдi.
Жаратушы – Тәңiр Ием! Құдiрет!
Електедi ерлер менен ездердi!» –
деп кең тыныстап, кейiнде қалған өмiрге шолу жасайды.
Осы екi шумақтың арасында халқымыз бастан кешкен
өмiр жатыр, онда ақынның өз бояуымен өрнектеп салған
қолтаңба iзi жатыр. Ширек ғасыр iшiнде ақынның «Жүз
ақын боп желдей есiп», «тiрлiгiн жырмен бөлеген» «үзiл
мейтiн жолы жатыр». Нұрлан Оразалин өлеңдерiн оқи
отырып, өзiмiз бастан кешiрген жетпiсiншi, сексенiншi
жылдарды, одан бергi қазiргi тоқсаныншы жылдарды
қаз-қалпымен көз алдымызға келтiремiз. Сол жылдар
дағы көңiл-күй, сезiм оралымдары, туған жерге, елге,
ағайын-туғанға деген кiршiксiз махаббат, бейбiт өмiрге,
бей
қуат тiрлiкке деген қанағат әр өлеңде жарасымын
тауып, әдемi суреттелген, сонысымен көңiлге ұялайды.
Әсiресе, туған жерге, туған ауылына арналған ақын
өлеңдерi ерекше шабытпен жазылған. Әр шумақтан, әр
жолдан ақынның жүрек сағынышы аңқып тұрады.
«Түйiп ал да, ендiгәрi сұрама,
Мен туған үй,
Мен туған жер,
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Мiне, ұлым, мына ара:
Сарыала егiн қоршап жатқан егiз там,
түстiгiнде – қылдап өрген мұнара.
Сәл аялда, саф-саф көңiл мәулетi,
бiтiк егiн – жаңа ауылдың дәулетi;
құлын күнiм – егiз там,
ал мұнара? –
Осы ауылдың өткен-кеткен әулетi.
Бiлем... Бiлем... Көкейiңде сұрау көп:
«Әкем неге сәл мұңайып тұр-ау» деп,
қиналма, ұлым, тiзе бүк!
жатыр мұнда ту көтерген бiр әулет».

***
«Адал сөзге теңгермеген хан ұлын,
жатыр мұнда сенiң бабаң, жан ұлым.
Ерлiк, еңбек көктесiн деп жерiнде,
осы араға жайған бұтақ, тамырын»,–
дейдi ақын «Таныстыру» деген өлеңiнде. Өз басым
мұны өлеңмен жазылған новелла дер едiм. Дәлме-дәл
суреттелген ауыл, сол ауылдың қысқа ғана тарихы,
ата-баба аруағына деген құрмет, бiтiк өскен ел дәулетi
– егiн – бәрi-бәрi де өлең жолдарына қандай әдемi,
үйлесiмдi сыйып кеткен. Ақын әке мен оның ұлының
ара қатынастары ұтымды берiлген: «Қиналма, ұлым,
тiзе бүк», – дейдi. Бүгiнде қалалық боп кеткен әр азамат
туған ауылына ұлын алып барып, ата-баба қонысымен
таныстырғанда дәл осы күйдi бастарынан кешiретiнi
анық.
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Жалпы, Н.Оразалиннiң көп өлеңдерiнде («Үш
тамшы», «Мiнез», «Күз суреттерi», т.б.) туған жерiнiң
небiр ғажап сұлулығы әр қырынан суреттелген. Ақынның
кiндiк қаны тамған жерге деген сүйiспеншiлiгiне ерiксiз
назар аударасың. Оның шығармашылық шабыты
ның
қайнар көзi де осы сүйiспеншiлiгiнде жатқан тәрiздi.
Осыдан жиырма жыл бұрын Нұрланның алғашқы
өлеңдер жинағына қазiргi қазақ поэзиясының ақиығы,
ақын Тұманбай Молдағалиев қысқаша алғысөз жазып
ты: «Нұрлан Оразалиннiң «Беймаза көңiл» атты кiтабын
оқып отырып, көктемде арнасына сыймай асыққан, бұл
қынған бұлақты елестеттiм көз алдыма. ...Арнасына сый
май алқынған бұлақ өзенге жетпей тоқтамас», – дептi.
Аға ақынның сондағы көрегендiкпен айтқан ақ
тiлегiнiң бүгiнде орындалғанына қалың оқырман куә.
Нұрлан Оразалин шығармашылығы қазақ әдебиетiнiң
арналы бiр өзенiне айналып отыр. Ақынның «Көктем
көшi», «Жетiншi құрлық», «Құралайдың салқыны» тәрiз
дi өлең жинақтарымен қатар соңғы жылдарда газет-жур
налдарда жарияланған топ-топ жаңа өлеңдерi, театр
сахналарында қойылып жүрген «Шырақ жанған түн»,
«Тас киiктер», «Аққұс туралы аңыз», «Қарымта», «Қилы
заман» (М.Әуезовтiң аттас романы бойынша) пьесалары
әдебиетiмiзде өз биiгi, өз орны бар үлкен талант иесiн
танытады.
Қазақ поэзиясының ең озық үлгiлерiнен үлгi-өнеге
алып өскен және оны өзiнше әрi қарай дамытуға
атсалысып жүрген ақын, әсiресе, ана тiлiмiздiң қырлана,
нұрлана түсуiне айрықша ден қояды. Нұрлан шығар
ма
ларын оқи отырып, небiр әсерлi теңеулердi, ұтқыр
сөз қолданыстарды, ұшқырлықты байқауға болады.
Мәселен: «Көзiмнен сынап төгiлiп кеттi», «Ақ қайың
дардың кiрпiгiн сiлкiп», «Осындайда қашады елiк154

ойлар», «Өмiр-боран барады үзiп-жұлқып», «Сезiм үркiп
баласындай елiктiң», тағы басқа осындай Нұрланға ғана
тән бояуларды шығармаларынан жиi кездестiремiз.
Үстiмiздегi жылы «Жалын» журналында ақынның
«Қара
қазан – ғасыр» атты драмалық дастаны жарық
көрдi. Бұл поэзия мен драматургия жанрларының сәттi
бiр тоғысқан жемiсi деуге болады. Жиырмасыншы ға
сырдың 20, 30, 50 және 90-жылдарына философиялық
тұрғыдан шолу жасай отырып, ақын елiмiздiң басынан
өт
кен қасiреттi кезеңдердiң қайшылықтарын, оның
себеп-салдарын, оның ұрпақтар жанына салған жарала
рын ашуды мақсат етедi. Ана мен ұлдың сұхбаты арқылы
әр кезеңнiң дүрбелеңiне үңiледi. Зұлмат жылдардағы
жазықсыз жапа шеккен жандардың қайғылы хал-күйiн,
халыққа түскен ауыртпалықты жан-жақты суреттейдi:
«Басып талай мұң мен шердiң «тетiгiн»,
сан жасытып жесiрi мен жетiмiн;
бiр жылдай боп созылды-ай кеп таусылмай
қара жолдан хабар күткен жетi күн.
...Таулар үнсiз...
Ауыл үнсiз бүрiстi.
Қалт-құлт етiп қыс қамына кiрiстi.
Аудан жақтан жүдеп қайтқан естi қарт
ойын жұртқа байқатпауға тырысты...»
Бұл драмалық дастанды оқып отырып бiр аңғар
ғанымыз – Нұрлан шығармашылығында бұрын байқал
маған жаңа бiр бетбұрыс, эпикалық сарынның бары.
Жарты ғасырдан артық уақытты қамти отырып, ақын
соншама уақыт кеңiстiгiн суреттеп көрсету үшiн эпика
лық баяндауды тәсiл еткен.
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Аудан алыс... Алаңдадық бiр апта,
бармады ешкiм тергеуге де сұраққа.
Жалтақтадық. Қара жолға қарадық,
қырау қонды қабаржытып қыратқа.
Бiздiңше, бұл Нұрлан Оразалин шығармашылы
ғы
ның алдағы уақытта жаңаша бағыт алар және өзiнiң мол
жемiсiн берер жаңа белесi болар деп үмiттенемiз, оның
шығармашылық жаңа биiктен көрiнетiнiне сенемiз.
Сайын МҰРАТБЕКОВ.
Маусым, 1997 ж.
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Оқиғаға:
Ана (әрi Айша келiн),
Ұлы (әрi кiшкентай Берiк),
Иiс кемпiр,
Сәнiм әжей,
Едiге қарт,
Қасым рухы;
қиырдағы қоңыр ауылдың өлi-тiрi
тұрғындары мен әр алуан тағдыр
иелері қатысады.
Өтетiн жерi:
жұмыр жердiң төсi, қазақ даласы;
кейiпкерлердiң жан-жүрегi, ой төрi;
рух атаулының мәңгiлiк мекенi –
көк аспан, ғарыш айдыны.
Мезгiлi:
ХХ ғасыр, 30, 50, 90-жылдар.

Ескерту: Бұл дастаннан таза драмалық туындыға тән сахналық
үйлесiм iздеудiң қажетi жоқ. Iздей қалғанның өзiнде шығарма табиғатын
ашар басты өлшем поэзия болғанын естен шығармау керек.
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АНА МЕН ҰЛДЫҢ
АЛҒАШҚЫ СҰХБАТЫ
АНА.

Күндер қандай ел көретiн бар тағы?
Тағдыр саған нендей жүгiн артады?
Әлденеге өрекпидi жүрегiм…
Хабар жоқ па?
Көзiм менiң тартады…

ҰЛЫ.

Ой қажытқан. Өкпелеме, жан ана,
көзiң тартса, тыным керек санаңа.
Домбыра тарт.
Таза ауа жұт.
Бой сергiт.
Бiр барып қайт туған елге, далаңа…

АНА.

Бiлем, ұлым, алаңдаулы көп күнiң.
Жасырмағын, жаның неден шектi мұң?!
Жүрек құрғыр сезетiндей әлдене,
жалғасы едiң жалған айтпас тектiнiң.

ҰЛЫ.

Жо-жоқ, ана… Жүдемеңiз болмасқа.
Жәй, әншейiн…
Айтам кейiн қол боста.
Ауыс-күйiс – жоғарыда, төменде.
Өзгердi өмiр.
Қоғам басқа… Жол басқа…

АНА.

Жер орнында, ел орнында емес пе?
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ҰЛЫ.

Бәрi орнында. Билеушi де, Кеңес те…

АНА.

А, жаратқан, жары құдай – жалғыздың,
сақ жүргейсiң дау-таласта, егесте.
Сақ жүргейсiң көз бен тiлге iлiнбей,
алған асу, шыққан тауың бүлiнбей...
Қан мен кектiң сұрауы бар қашанда.
Заман – бөрi…
Қабар келiп бiлiнбей.

ҰЛЫ.

Жоқ-жоқ, ана, қиналмаңыз болмасқа.
Дәуiр басқа, Сiздер жүрген жол басқа.
айтқанменен түсiнбейсiз бәрiбiр,
кең отырып, сырласайық қол боста…

АНА.

Сезiп тұрмын…

ҰЛЫ.

Қинама, ана, бекерге,
дәурен өттi алданатын шекерге.
Өзгердi өмiр. Түбiрiмен өзгердi.
Сiздер… Бiздер… Тұрғандаймыз екi өрде.

АНА.

Тура айтсаң да дұрыс айттың көзге сен,
қазақ үшiн болған әр кез сөз – көсем.
Тiлеуiм де, ниетiм де – жолыңда,
анаң сенiң болайын ба, сезбесем?!

ҰЛЫ.

Өтiнемiн!..

АНА.

Арың айтсын шешiмiн,
ақылға сал, сөкпе менi, кеш, ұлым…
Заманың ба?
Қаяу салған адам ба?
Ойланып ал, айтпас бұрын кесiмiн.
163

Нұрлан ОРАЗАЛИН

Үндемейсiң… Үнсiз тыну – ой басы,
Ой – қазына, Ойланшы, ұлым, ойлашы;
қол жалғашы домбыраға төрдегi,
ойлап барып, жүрегiме бойлашы.
Аяқ бармас, қол жетпеске, сөз өтпек,
сөз жетпесе, күй сөйлейтiн безектеп.
Жүрегiнде бұл анаңның көп сыр бар…
Домбыраға қалды бiлем кезек кеп…
Өтiнерiм – сөз төркiнiн бұрмағын,
ұйып тыңда көңiлiмнiң жыр бағын.
Сен туарда әнге жерiк болған ем,
құлағымнан үзiлмей бiр қырдағы үн.
Сезiм оты өртеп бойды, аспанды,
жанарымнан жалын болып жас тамды.
Мына сазға құлақ түршi! Кел, ұлым!
Бiр алапат жүрегiмде басталды.
Ернеуiнен асып-тасқан көлдейiн,
көктемдегi долы мiнез селдейiн…
Тоғыз перне жеткiзе алса жарады,
iшек бойлап ерен сезiм, келдi ойым?!
Күй-тағдырым кеудемдегi өрiлсiн,
бар өмiрiм, бар мұратым көрiнсiн.
Жер үстiнiң адал жүрек жандары
тыңдап, тоқып, айтсын алғыс, жерiнсiн.
Бұл күйiмде сенiң де бар арманың,
бала күнiң жағалаған жар маңын.
Қарақазан ғасырым бар – тағдырым,
тым ертелеу салған бiзге қармағын.
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Бұл күйiмде аруақтардың бар үнi,
Дәуiрiмнiң екпiнi бар, арыны.
Әлде кiмге тым мұңдылау естiлiп,
жақпауы да мүмкiн тiптi сарыны.
Әлде кiмге секiлдi боп үн ескi,
iздеуi де мүмкiн шуақ – күнестi;
ұғынғанға рухы бар ұлтымның
ұран қылған ерлiк пенен күрестi.
Түсiн, ұлым,
ана мұңы, мiне, осы:
Айлы түнi, қаралы iңiр, күнесi;
шақырамын, жер үстiнiң жарлары,
жесiрлерi, жүрегiме түнешi!
Түнеңдершi!
Күймен осы өтiнем!
Көз жасының кеудеме кеп отымен
қоныңдаршы!
Мұз боп қатқан жiбiтiп,
оятайық ой-сананы шетiнен.
Серпiл, ұлым, күй сазына түр құлақ,
туласын ой шанақ төсiн ұрғылап,
тоғыз перне, қос iшектiң бойымен
тау жаңғырып, ақтарылсын жыр-бұлақ.
Киiп ескi бешпетi мен жейдесiн,
бiр дәуiрдiң бастап қоңыр ой көшiн,
күй атымен «Қарақазан ғасыр» боп,
тамырларда атқақтап бiр сөйлесiн!
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Құлақ күйi:
Менiң қайғым сөйлесiн!
Сенiң қайғың сөйлесiн!
Мұңды көңiл кiрлеткен
жуып шердiң жейдесiн…
Ел қайғысы сөйлесiн,
көл қайғысы сөйлесiн,
ұлын күткен ананың
сел-қайғысы сөйлесiн!
Жер қайғысы сөйлесiн,
Төр қайғысы сөйлесiн,
жарын күткен келiннiң
шер-қайғысы сөйлесiн!
Түн қайғысы сөйлесiн,
Күн қайғысы сөйлесiн,
жетiм өскен жер тiстеп
ұл қайғысы сөйлесiн!
Шың қайғысы сөйлесiн,
шым қайғысы сөйлесiн,
жиырмасыншы ғасырдың,
мұң-қайғысы сөйлесiн!
Шын қайғысы сөйлесiн!
Сенiң қайғың сөйлесiн!
Менiң қайғым сөйлесiн!
Қара шанақ шалдығып,
қозғасын бiр ой көшiн.
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Дала мұңы сөйлесiн,
Бала мұңы сөйлесiн,
ана мұңы сөйлесiн,
қалам үнi сөйлесiн,
ғалам үнi сөйлесiн,
заман үнi сөйлесiн!
Сөйлесiн бiр!
Сөйлесiн!
Сенiң қайғың сөйлесiн!
Менiң қайғым сөйлесiн!
Ұлым!
Шанақ сөйлесiн!
Әлқисса:
Шолпандайын оянатын таңдағы
сұлу сезiм сұлу төрге самғады;
Ана-көңiл ала-құйын ой-мұңын
күймен өстiп күмбiрлетiп жалғады…
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ЖАЛА
Бiрiншi күй
(немесе Ананың алғашқы сыры)
I. Бiздiң ән
Ауыл-үйдiң ағараңдап сыртында Ай
көз байлана ән салушы ек бiр тынбай;
тiрлiк жүдеу болғанымен, көңiл тоқ,
тату едi, жыр-сауыққа – жұртым бай.
Аспан…
Дала…
Кеште салқын самғап ән,
қалмаушы едi ошақ оты жанбаған.
Қоңыр ауыл қоңыр әнiн тербетiп,
кештi ғұмыр – өзiн-өзi жалғаған.
Сол әнменен толқып түнде бар ғалам,
сен туған ең, жалғыз ұлым – жан балам.
Жетiм-жесiр…
Қырық жетi…
Шiлдеде…
Сол әнменен қайғы-шерiн алдаған.
Ғашық жүрек әнге ешқашан тоймаған,
қиналғанда сол күндердi ойға алам.
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Ойға алам да… Сiлкiнемiн мен iштей,
қуат алып қиял атты қоймадан.
Айдай шындық – ән өмiрдi шыңдайды.
Ән бар елде – сенiм берiк, сынбайды.
Әкең марқұм сен туғанда бiр шалқып,
сол әнменен тербетiптi түнде Айды…
Сол әнменен шығарып сап сан ай, күз:
Жеңiс тойын тойлағанбыз талай бiз,
көктем туа наурыз көже таратып,
қыркүйекте ұзатылды талай қыз.
Сол әнменен сейiл құрдық, бақ бардық,
Аққу-айдын… Армандарды ақтардық.
Адам Ата, Хауа Ананың салтымен,
шат-шадыман – талай тойды атқардық.
Сәуiр талай сол әнменен көгердi,
Мамыр туды…
Құстар келдi…
Шөп өрдi…
өстiк, өндiк – сол әнменен жалғастық,
соқа салдық, алдық асу, көп өрдi.
Колхоз құрдық…Әкең сенiң салды ұран.
Сол әнменен елдi оятты қалғыған.
Ағаш қиып бар жiгiтi ауылдың,
мектеп салды ескi мешiт алдынан.
Көтермек боп шағын ауыл еңсесiн,
кiрiстi олар үлкен iске бел шешiп,
көше бойын көшет қадап көгерттi,
қайта жөндеп басқарманың кеңсесiн.

169

Нұрлан ОРАЗАЛИН

Бәрiн тiптi бiтiрердей бiр кезде,
жiгер қайнап, жалт-жұлт етiп, нұр – көзде,
ұйқыны да, күлкiнi де ұмытып,
әкең сенiң күйге оранып жүрдi өзге…
2. Әке мiнезi. Айдалу
Өткiр едi…
Тау суындай тасыған.
Кезi жоқ-ты жөнсiз жерде жасыған.
Арын, жарын серiк етiп ең жақын,
екi елi де қалдырмайтын қасынан.
Екi сөздiң бiрi әрқашан ел едi,
елмен ойы егiз едi, тел едi,
дос қайғысын, қуанышын бөлiсер
қай кезде де дайын едi көмегi.
Әзiлменен «түйреп, сүйреп» кей досын,
думандатып өткiзетiн той, кешiн;
жомарт едi әкең марқұм, жұртқа – адал,
шешiп берер үстiндегi жейдесiн.
Отқа түсер қажет жерде керексе…
Қисайды ма?
Қасқаятын – терекше.
Ақ көңiлдiң ақ көңiлi мен бiлер,
жан едi әкең ары таза ерекше.
Жори алман бұл мiнезiн жаманға,
отиемiз көпшiл едi әманда.
кек дегеннен ада-күде жан едi,
болмысымен сенетiн-дi заманға.
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Кiм-кiмге де бұлаңдатпай шешiмiн,
қысқа сөзбен қайыратын кесiмiн.
Мұны да мен кемшiлiгi дей алман:
Қай кезде де тура айтқанның несi мiн?
Оғаш кетiп, жолды бұзған кем күнi,
жұрты сүйген бiр мiнезi – кеңдiгi,
жиындардың сәнi жоқ-ты Қасымсыз,
алғыр ойы, тез жететiн елге үнi.
Дауға түссе, тiлi мiрдей, оқ едi,
тиген жерiн ойып түсер шоқ едi.
Ел аласы iшiнде ғой… Кiм бiлген?
Қасын қайдам? Тiлеуқоры көп едi.
Сондықтан ба? Сенгiш едi елге тым.
Келе-келе менiң де оған өлдi етiм.
«Батыр – аңғал» деген сөз де рас-ау,
қаздай едi ол ен жайлаған көл бетiн.
Аңғармаппын. Аңқау қандай, жас болғам?
Желке тұстан атыларын тас қолдан…
Дос пен қасты таразылай алмаппыз,
құстай болып ақ айдынға мас болған.
Жаны – жайсаң. Көңiлденсе, көл едi.
Ашуланса, сәуiрдегi сел едi.
Адал жанның қай қылығын айтайын
көктемдейiн желбiреген желегi?..
Мен де мөлдiр, ол да таза – өскiн ек,
әскер үйi кеш жетiлген, кеш түлеп.
Тылдағының бәрiн дос деп ұғатын,
сенгiштiгi жолын оның кестi кеп.
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Құдайға да қарайтындай қасқайып,
жанарынан көрмеген бiр жас тайып
Әкең сенiң адам едi… Амал не?
Өткiр тiлi болды бiлем басты айып.
Басқарма да Қасым барда ығатын,
Қозыбақтар сөз айта алмай бұғатын.
Хатшы келсе, келе қалса уәкiл,
мiнбеге де Қасым алғаш шығатын.
Мынау дұрыс, мынау бұрыс дегендi,
тұңғыш айтқан таң қалдырып көп елдi
Қасым едi бiздiң елде, мен бiлсем,
тiлмен тергеп қоғам атты «көгендi»…
Күтпеушi едi «әлiп соңын» баптанып,
бiлмеушi едi сөз сөйлеудi сақтанып.
Қызыл тiлi абыройға бөлеген
оны аңдаусыз ажал болып қапты анық.
Тынып iштен, өзiмдi-өзiм сөгемiн…
Әлi жұмбақ. Айта алмаймын себебiн.
Кiмнен көрем?
Кiм айыпты?
Күдiк көп…
Жауап – бұлдыр, ойдан азап шегемiн.
Обалы анық достан ба, әлде жаудан ба?
Ғарiптен бе? Бiлмейдi ешкiм саудан ба?
Әлде кiмнiң айтуымен бiр түнде
Ұсталды да…
Алып кеттi ауданға.
Қасым мықты. Жау алмайды дегенге,
ұқсатыппыз оны берiк еменге.
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Бармақ тiстеп, кеш түсiндiм бәрiн де,
көз алдымда байланғанда көгендеп.
«Қате болар…» – жанарында мұз жатты.
Жүрегiме қадалғандай бiз қатты.
Мен үрпидiм. Шошынды апам, жылады ұл,
қоржын үйдiң қолқасын бiр сыз қапты.
Қою түнде қарауытты қара шың,
менi иiскедi, сүйдi сенi, анасын:
«Сөз алмайды оқ алмаған адамды»,
дедi нығыз көзбен шолып даласын.
Түнгi ауылдың келбетiне қарады,
бiр ауыр дем көкiрегiнен тарады,
күрсiндi де қара түнге сiңдi үнсiз,
қара аспанның жасаурады жанары.
Алып кеттi бiр-ақ күнде, бiр түнде,
жұртқа ұқсадық ұшыраған үркiнге…
Қабағыма мұң қонды алғаш сол түнi,
дәл сол түннен сап тиылды күлкiм де…
Әлқисса:
Қозғап баяу кеудедегi ғасырды,
осы арада күй баяулап басылды.
Көкiрегiн сипады да әз ана,
күрсiндi үнсiз, көздiң жасын жасырды.
Әлденуақ күйге енiп бiр қырағы,
мейiрлене домбырасын бұрады.
Құлағына құлақ тосып алды да,
сәл бұрылып, перзентiнен сұрады…
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АНА МЕН ҰЛДЫҢ ЕКIНШI СҰХБАТЫ

АНА. Қос пернеден құстай ұшып самғаған,
айта қойшы, не түсiндiң, жан балам?
ҰЛЫ. Кейде бiздiң әнiмiз бен күйiмiз
кейiнгіге жетпей ме деп…
Шамданам?!
АНА. Иә, тағы?..
Не аңғардың? Жасырма!
ҰЛЫ. Зiлiңiз көп қарақазан ғасырға…
Өкпеңiз көп, қиянатшыл кездерге
жалбаң қағып, жалғыз жанға бас ұрған.
Аярланып, марапатты асырған,
ар-ұятты аяққа сап, қашырған,
өкпелiсiз арсыз мына әлемге
өзеуреген шен-шекпенге, тасырға…
Жүректерде мұз боп қатқан күштi ақпан,
Сенiм атты ақ шағала құсты атқан
сол күндердiң аязы бар Сiзде әлi
жандарды адал асқан, атқан, ұстатқан.
Тыным бермес мазасыз ой-жанталас,
кемiретiн ой-сананы бар талас;
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сол күндердiң солығы бар Сiзде әлi,
намысы бар өле-өлгенше тарқамас…
АНА. Сабыр, ұлым! Қызбаланба! Тыңдағын.
Сыйласа да қайғысы мен мұңды әнiн…
Ол күндерiм маған ыстық ерекше
адал сезiм аялаған құндағын.
Ол күндерде мұқалмаған арыны,
жастығымның жалындаған бар үнi;
аш-жалаңаш болсақ-тағы мойымай,
бөлiп жеген қара талқан, тарыны,
ол күндерде жастығымның бар үнi…
Әрине, ұлым, күлген сәтiм кемде-кем,
әкең жоқта мейірiмге шөлдегем.
Пасықтарға бiрлi-жарым ашынып,
топырақты шаша алмаймын елге мен.
ҰЛЫ. Қиын кезде бола алмаған араша,
қайдағы елдi еске алдыңыз балаша?!
Ел ме екен сол қосағыңды айдатып,
ал өзiңдi?
Шаққан талап араша…
АНА. Ұлым!
Ұлым!
Астам айтпа! Асықпа!
Көңiл – тұман,
ашу – теңiз… Тасытпа!
ҰЛЫ. Ел ме екен сол?
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АНА. Елде нең бар? Ел дегенiң ет-бауыр.
Сөйлемегiн ұқсап қай бiр жасыққа.
ҰЛЫ. Айдалғанды көре тұрып кiнәсiз,
қалай ғана басыласыз? Тынасыз?
Елiң егер дер кезiнде ес жиса,
көкiрегiмдi қабар ма едi мына сыз?
Ойланшы, ана,
Ағарғанын шашыңның?!
Жалғыз кiнәң – жары болдың Қасымның.
Ал әкемнiң жазығы не сондағы?
Ойлап соны бала күннен ашындым.
Жасырмаймын.Әлi күнге ашынам,
балғын шағым еске түссе жасыған…
Ел ме екен сол тентiретiп жетiмiн,
арысының безiп кеткен қасынан?
Ел ме екен сол?!
АНА.

Тоқтат, ұлым! Шатаспа!
Бұлай тiптi сөйлемейдi бақас та.
Жолдан шықпа!..
Ел – Ана ғой киелi.
Кие қиын. Анаменен тақаспа!
Ел – Ана ғой… Ел қайғысы – мол қайғы,
Елi-жұртын даттағандар оңбайды.
Елсiз ердiң құны, балам, көк тиын,
есер ұлға естi бақыт қонбайды.
Ел – Ана ғой…
Елге күйе жақпаңдар!
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Есi кетер елге садақ атқандар.
Ел киесi жiбермейдi ешкiмдi,
Ел беделiн мәпелеңдер, сақтаңдар!
Ел – Ана ғой…
Естi, қарғам, бiлгейсiң,
Елге өкпелеп, бекер, бекер тiлдейсiң.
Ел – құнарлы топырағың… Тек сонда
бүр жарасың, шешек атып, гүлдейсiң.
ҰЛЫ. Анажан-ау!..
АНА. Ел демесек…
Түсер ме едiк бiз отқа?
Түсер ме едi әкең марқұм дұзаққа?
Тiрi жаннан қара бақыр пәре алмай,
айдалар ма сыймай заңға, КЗОТ-қа?
Ел деп, ұлым, бiздiң ұрпақ соғысты,
Ел деп, ұлым, дос сезiмдер тоғысты.
Ел деп, жүрiп қатал шақта қайыспай,
қара халық атқарды ерен, көп iстi.
Айтшы, қане, сыйғызбақсың қай заңға?!
Ел деп әкең жараланған майданда,
Ел деп әкең дозақ отын кешкен-дi
өле-өлгенше „жаламенен» Тайгаңда…
ҰЛЫ. Ел дегенiң?..
АНА. Соғыстан соң сансырап,
Тозған ауыл, ес жимаған қансырап.
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Жетiм… Жесiр… Етегiне сүрінген,
кеуделерi – жұлым-жұлым сан сұрақ.
Ел дегенiм?.. Аш-жалаңаш қалалар,
өрт жалаған ормандар мен далалар.
«Қара қағаз», «карточкасын» құшақтап,
боздағының жолын күткен аналар.
Ел дегенiм?.. Қалың орман, тектi емен,
тамыр жайып, жапырағы көктеген.
Ел дегенiм менiң момын жүрегiм
өз жыртығын өзi жамап, көктеген…
ҰЛЫ. Толқып, тулап, кеудемiзден көштi күн,
айыптама, артық кетсем, кеш бүгiн.
Сiз шындықты толғадыңыз күйменен,
мен шындықты жүрегiммен естiдiм.
АНА. Құлыным-ай, сен де менi сөкпегiн,
таға көрме тағдырыма текке мiн.
Күймен осы жасығымды жұбатып,
күйдiм, жандым, ел деп жүрiп, көктедiм.
ҰЛЫ. Кешiр, ана!
Кешiр!
Кешiр!
Сөкпегiн.
Куәм менiң:
жерде – өзiң тек, көкте – күн.
Күймен осы көзiмдi ашып мен де алғаш,
Күндi көрдiм, сенi көрдiм, көктедiм…
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Күй сарыны таныс бала кезiмнен,
күймен осы тау, даланы сезiнгем.
Жылап жатып, тербетiлiп бесiкте,
күймен осы емшек емiп, көз iлгем.
Күйдегi ерен шер-қайғыға малынып,
құлдық ұрып, жалбарынып, жалынып,
сұрағанда сен әкемнiң саулығын
мен де жатқам төсекте оны сағынып…
Әлқисса:
Толқып ана домбырасын қолға алды,
қолға алды да теңiздейiн толғанды.
Ойлы көзiн қадап алыс қиырға,
ұшар құстай сiлкiнiп бiр, қомданды.
Түстi есiне сол бiр зауал күн бөлек…
(Қатал тағдыр қалды дейсiң кiмдi елеп?!)
Алақандай ауыл сұмдық сескенген
Қасымды алғаш әкеткенде түнделеп.
Көршi-қолаң, туыс-туған ұйығып,
отырды да әуелгiде бұйығып,
Сосын бәрi бармақ болды ауданға,
араша айтып азаматқа жиылып.
– Мүмкiн емес!
– Құдай ақы сенбеймiн…
Дедi бiрi:
– Қорлығына көнбеймiн!

179

Нұрлан ОРАЗАЛИН

Барамын да сөйлесемiн тергеумен,
бәрiн өзiм реттеймiн, жөндеймiн.
– Мен де барам!
– Мен де…
– Барамыз!
Шуласты кеп шағын ауыл.
Дала…
Күз…
– Қасымдайын… сыйлады осы халқын кiм?
– Қайсың, қане, Қасымдай боп талпындың?
– Жала!
– Жала!
– Жаласына көнбеймiз…
– Сақтаймыз, – деп, – бiз сынығын алтынның…
кеуде қақты.Әлде кiмдер көпсiндi:
– Пронтовикке тимесiн! – деп тепсiндi.
Шуласты да…
Тарап кеттi келген ел,
нөсерлетiп өте шыққан көк сынды.
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НАЛА
Екiншi күй
(немесе Ананың екiншi сыры)
I. Қараша. Қатқақ
Көбi ауылдың күйiп-жанды, ашынды.
Тарады жұрт…
Тарқады ашу, басылды.
Қазақы ауыл пәтуасы болды осы,
бiрте-бiрте ел ұмытты Қасымды.
Аудан алыс… Алаңдадық бiр апта.
Бармады ешкiм тергеуге де сұраққа.
Жалтақтадық. Қара жолға қарадық.
Қырау қонды қабаржытып қыратқа.
Әкең марқұм ұсталғанда күз едi,
оңтүстiкке құстар бетiн түзедi.
Өттi бiр ай… Ұшты-күйлi хабар жоқ,
қараша кеп құйрық-жалды күзедi.
Жауын-шашын… Жол үзiлдi осылай,
күн артынан күндер өттi тосып ай.
Бiрте-бiрте кiсi аяғы сиредi,
Қасым барда келе-тұғын, жосымай…
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«Бауырымдап» жүретұғын бұрынғы,
баз бiреулер көрмегенсiп бұрылды;
ақ дегенiм қара болып шықты да,
ал «мықтылар?..»
болды нағыз жырынды…
Қайдан ғана айырайын мен бейбақ?!
Сенiппiн ғой жүргендерге «қолдай» қап.
Қыры-сырын кейiн бiлдiм көп iстiң,
көбiне оның баға бердiм ендi ойлап.
Жел сабады майыстырып көк талды,
күте-күте көз, көкiрек көп талды.
Талай мәрте мен ауданға жиналдым,
әжең-дағы бармақшы боп оқталды.
Талай…
Талай…
Көк аспаннан жай ұрды,
пәк сезiмнiң ақ көйлегiн айырды.
«Сабыр, келiн, аман болса келер», – деп,
Едiге қарт жолдан неше қайырды.
Айтты ағайын: «Аудан алыс жер шығар?!»
«Алыс шығар»… – дедi қостап көршi бар.
Айтты Едiге:
«Алыста емес мәселе…
Елмiз ғой бiз…
Ердi iздейтiн ел iшiнен ер шығар.
Қарт та болсам, айтайын мен шынымды,
алжыдыға жорымаңдар мұнымды.
182

Қарақазан ғасыр

Қайсың? Қане! Айтыңдаршы? Ер барда…
Ұлдың дауын iздеп едi тұлымды?!»
Едiге қарт селкiлдеп кеп шүйiлдi,
қыран қабақ қар жауардай түйiлдi.
Еркек бiткен жер шұқыды көзiмен,
ана атаулы «алласына» сиынды.
«Қайсың барсың?» тiлiп өттi көктi үнi.
(Сiрә шалдың түстi есiне от күнi).
Үнсiз тынған топқа қарап салды айқай:
«Сойыңдар, – деп, қорадағы тоқтыны!»
Шынасыл шал көк бәкiсiн қайрады,
қас-қағымда қара тоқты жайрады…
Құдайға атап ас бердi де, сосын қарт,
арба жегiп, тор бестiсiн айдады.
Жел сабады жапырақсыз көк талды.
ауыл тынып, тынып iштен топ қалды.
Бөркiн басып Едiге қарт бел буып,
қара жол мен қара жонды бетке алды.
Әлқисса:
Өттi күндер… Iзiм-ғайым жоғалды.
Қазан ұрды Көкбастау мен көгалды.
Қарашада қабаржытты ұлып ой,
сенiм сынды, үміт, үміт тоналды.
Басып талай мұң мен шердiң «тетiгiн»,
сан жасытып жесiрi мен жетiмiн;
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бiр жылдай боп созылды-ай кеп таусылмай,
қара жолдан хабар күткен жетi күн.
Өттi күндер… Жауын-шашын боранды,
ұрлап-қашып жүректерден мол әндi;
өттi күндер күдiк, күмән шарпысқан,
Едiге қарт ентiктiрiп оралды.
Қабақ қату…
Өңi сынық оралды,
қаймықтырып қара күз бен боранды.
«Сырқатпын», – деп сылтауратып жолды ауыр,
келген күнi түйе жүнге оранды.
Оранды да жатып алды тiс жармай,
жағын ашса, бiреу сөзiн ұстардай.
– Қасым қалай?
– Аман… Шүкiр… – Сөз қысқа.
Қысқа күнi күздiң қойды қысқармай.
Содан басқа сөз айтпастан жатты үнсiз,
қып-қызыл күн ұясына батты үнсiз.
Келген ел де үнсiз-түнсiз тарасты,
Көздер үнсiз…
Қабақ үнсiз…
Жақ та үнсiз…
Таулар үнсiз…
Ауыл үнсiз бүрiстi.
Қалт-құлт етiп қыс қамына кiрiстi.
Аудан жақтан жүдеп қайтқан естi қарт
ойын жұртқа байқатпауға тырысты.
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2. Едiге қарт
Қарт Едiге, мәрт Едiге көп көрген,
қилы-қиын замандарды өткерген;
жасқанбастан жағаласқан кезiнде
азулары алты қарыс бектермен.
Би-болыстан, төреден де ықпаған,
қажет жерде жаға жыртқан, бұқпаған,
Едiгенiң елге мәшһүр мiнезi –
тепсе темiр үзетұғын мықты адам.
Момындарға сүйеу едi, сеп едi,
қонақ келсе барын үйiп-төгедi,
ел бiлетiн кең мiнезi – жомарттық,
сараңдарға қадалатын жебе едi.
Дұшпанына – кесiп түсер алдаспан,
қаталдықпен қай кезде де «қандасқан»,
Едiгенiң ел сүйетiн мiнезi –
айтқанында тұратұғын танбастан.
Елiрмейтiн ел алдында қызынып,
жөнсiз жерде «сен» демейтiн бұзылып,
Едiгенiң елге мәлiм мiнезi –
сүйкенбестен отыратын жүзi нық.
Өмiрде оның көрмегенi кемде-кем,
көргенiмен талайларды «жөндеген».
Қара күрке… Боз үйде де болған ол,
бұйырғанын артық-кемсiз теңдеген.
Ән де салған. Домбыра да шертетiн,
бүркiт ұстап, тазыны да ертетiн;
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жас кезiнде қылаң мiнген, боз мiнген,
ал кейiнгi мiнген аты бөрте-тiн.
Қалың елдi қанжылатып, жұлқылап,
хан жайлауда қамыққанда гүл, құрақ;
«Райымбек!» деп ұран салып, оқ атқан,
он алтыда қол бастаған мылтық ап.
Осы Едiге…
Ел бастаған Едiге,
тартып туған тамырына, тегiне;
қан тамғанда атқа отырған аттандап,
Қарқара мен Шалкөденiң шөбiне.
Кезде сол бiр ел басына күн туған,
кезде сол бiр ер басына сын туған,
от пен оқтың арасынан бораған,
осы Едiге…
Арыстандай ұмтылған.
Арулардың жанарына жас тұнып,
ал аналар маңдайымен тасты ұрып,
боздағанда боздақтарын түгендеп,
осы Едiге…
Белдi буған бас тiгiп.
Осы Едiге…
Ел жiгерiн үкпестен,
Ел намысын қолдан бермей, бүкпестен,
қайрат қылған қырандайын қиялап,
Тәңіртаудың асқарында – тiкте өскен.
Су да кешкен, қар да кешкен, шөп кешкен,
ұлықпен де, бүлiкпен де беттескен.
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Төңкерiсте «қызыл қыран» атанып,
Кеңес үшiн қанын төккен, кектескен.
Таяқ жеген, таяқты да жегiзген…
Колхоз құрып, түрен салған өгiзбен.
Едiгенiң ел сыйлаған мiнезi –
ерлiк, еңбек – бойындағы егiз дем.
Шалғы ұстаса кiрiсетiн жең түрiп,
дауға түссе, тең сөйлеген, тең тұрып;
«бес патшаның дәмiн татқан» алып қарт
осы өлкенiң «құлағы» едi ең түрiк.
Жас шағында күлдiретiп боз атын,
бәйге десе, көкпар десе қозатын;
осы өлкенiң «бiлегi» едi Едiге
ер мiнездi, елге жайған өз атын.
Орақ мұрын, қыран қабақ, кескiндi,
ашуланса, тау мiнездi көшкiн-дi;
осы өлкенiң «жүрегi» едi Едiге
өсек айтып, даттамаған ешкiмдi.
Сол Едiге «ақты» көрген, «бандыны»,
«мәнсiздi» де, көрген талай «мәндiнi»;
аштық жылы түршiккенi жадында,
өзегiнде – өлгендердiң мәңгi үнi.
Сол Едiге…
Босып шығып қосынан,
пана таппай жауы түгiл досынан,
қалың қазақ қырылғанда…
Осылай
Ет бауыры езiлiп бiр шошыған.
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Тау, жырадан, кең даладан сұлаған,
талшық таппай iсiп-кеуiп құлаған
қандастарын көрген сәтте…
Осылай
өксiп-өксiп, iш құста боп жылаған.
Сол Едiге…
Нар Едiге…
Көп көрген…
Жазғытұрым жемтiк iздеп көкте өрген,
құзғындарды көрген сәтте…
Осылай
бiр түйiр жас қолқасына кептелген.
Сол Едiге… Көк бүркiттi көп iлген,
құзғындардан қатты шошып, шегiнген.
Көрген кезде сүйектердi қырдағы
дәл осылай ағыл-тегiл егiлген.
Сол Едiге, нар Едiге. Жоқ бүгiн.
Соғыс… Бес жыл… Қанжылатып өттi күн.
Күзеп кеттi жал-құйрығын – үш ұлын
жұтты майдан, көкiрегiнде – көп тығын.
Көп тығыны – көп арманы кешегi,
көк орманы кейде шулап көшедi.
Еске түссе үш құлыны – үш ұлы,
сынап-қайғы көкiрегiн теседi.
Кеттi күндер қаймығуды бiлмейтiн,
өттi күндер қайғыруды мiн дейтiн.
Ендi, мiне, қайран қартың қарайып,
жатыр төрде қауқары жоқ үндейтiн.
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Үнсiз үйдiң майшам жанған төрiнде,
үнсiз көнiп кеудедегi шер-үнге;
Сол Едiге…
Жатыр тынып, мiз бақпай,
он сан ойдың арпалысып өрiнде.
3. Едiгенiң ойы
Сонда қалай? Қалай сонда болғаны?
Қай сұмырай көзi қиып, жолдады?
Миға қонбас сұмдық iс қой, апыр-ай!
Қасым өскен ұл емес пе қолдағы?!
Жалғыз тұяқ кешегi өткен Арыннан,
қарын шашы өз қолыммен алынған,
бала емес пе көз алдымда өскен ол,
кеше ғана тал бесiкке таңылған?!
Қаз-қалпында… Көз алдымда тұр анық:
бала-Қасым жағалаған жыраны,
жiгiт-Қасым өз еркiмен аттанған
қырық бiрде майданға алғаш сұранып.
Жасын-Қасым жасқанбаған көп iстен,
батыр-Қасым қайта оралған жеңiспен,
асыл-Қасым мақтанышы осы елдiң,
еңбегiмен көтерiлген еңiстен.
Аға-Қасым елдiң қамын ойлаған,
қылыш-көңiл, от жүректi ойлы адам,
әке-Қасым отау тiгiп, жар сүйiп,
ұрпақ сүйiп, шiлдехана тойлаған.
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Сонда қалай? Қалай сонда болғаны?..
(Қарт қиналып, қамығып ой толғады,
күрсiнгенде көкiрегi – от-жалын,
домбыраға тiл бiткендей қолдағы…)
Пиғыл жоқ-ты бiр сөзiнде жат, бөтен,
болар ұлды қай сұмырай сатты екен?!
Қасым десе Қасым едi – қаршыға,
қандай арам қай тасадан атты екен?!
Қара ниет қандай ғана көп көрдi,
кiнәсi жоқ жалын жанды, тектi ердi?!
Мен сенбеймiн!
Қасымды жау дегенге…
Қандай пасық, қай мiнезiн жек көрдi?!
Әлқисса:
Қартың қанша болса-дағы шыңдалған,
ездi бiлем, көкiрегiн мұңды арман.
Өкiндiрiп өрт жалады өзегiн,
орамалмен сүрттi көзiн дымдалған.
Жөткiрiнiп алды-дағы тым қатты,
кемпiрiне көз тоқтатып, тiл қатты:
– Аудан жақтың аузы жаман, бәйбiше,
тағылып тұр Қасымжанға мiн қатты.
– Қайдағы мiн?
– Суық сөздi айта алман.
– Жүрек сезген… Келген сәтте-ақ байқалған.
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Иiс байқұс қабағыңды көргеннен,
құлай жаздап, босағада шайқалған…
Байқұс, бала-ай!..
Не жазды екен соғұрлы?!
– Жазығы ма? Бастағаны тобырды.
Осы ауылдан бiреу оны көрсеткен,
Сезем…
Сезем…
Қасымды бақастықтың оғы ұрды.
Қызғаныштың қызыл итi талады,
қан жамылды балтыры мен балағы.
Қасым, сiрә, оралмайды жуықта,
Айдайды алыс…
Абақтыға жабады…
– Не деп тұрсың? Ойбай! Ойбай!..
– Боздама!
Қатқан шердi кеудедегi қозғама! –
Үш құлыны түстi ме әлде есiне,
дауыс салып қараңғыда созды ана.
Созып-созып өксiп-өксiп тиылды:
– Жалған-ай! – деп жаратқанға сиынды.
– Қазан көтер, – дедi шалы Сәнiмге:
– Отты жөнде. Әкел отын, қиыңды.
Шалың қайта домбырасын қолға алды,
терезеден сыртқа қарап толғанды.
– Шақыр, – дедi, – Иiс пенен келiндi.
Амал қанша? Естiртейiк болғанды.
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***
Айтпақ болып өксiп кеткен жалғызды,
Едiге қарт қиын iске барды iзгi.
Иiс кемпiр, Айша келiн екеуiн
бесiктегi Берiгiмен алғызды.
Пеш жағылды…
Үй жылынды…
Бiрақ та
төртеуi үнсiз. Көңiлдерi – жырақта.
Берiк қана былдырлайды ораулы,
келдi сағат жауап айтар сұраққа.
Естi қартың сөз салмағын жүйелi,
ең әуелi домбыраға сүйедi.
Тартты бiр күй бұрын ешкiм бiлмейтiн,
өмiр жайлы, тiрлiк жайлы киелi.
Батырыңның босап буын, сүйегi,
кәрi жүрек жас қамырдай иедi…
Ел айтатын әлi күнге тамсанып,
мына бiр күй өмiр жайлы киелi,
тартқан сонда Едiгенiң күйi едi…
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4. Едiгенiң естiрту күйi
Аспан. Дала. Кең дейдi.
Кемдi жұрты емдейдi.
Жаман менен жақсыны
заман өзi жөндейдi,
асыл менен жасықты
ақыл-сана өңдейдi,
батыр менен пасықты
ел таниды, көнбейдi…
Күнгейдегi өрлердiң
қияқ шөбi шөлдейдi,
ел сүйетiн ерлердiң
ошақ оты сөнбейдi…
Аспан. Дала. Кең дейдi,
қоғалы жер көл дейдi,
көл, сулы жер – құйқалы,
көл жағалай ел дейдi,
ел iшiнде бiр атты,
ел тiрегi бел дейдi;
көл төсiнде бiр аққу,
қалқып ұшып көлбейдi,
аққу төгiп зар-мұңын,
сағыныштан шөлдейдi,
ел сыйлаған арлының
асыл сөзi өлмейдi.
Аспан. Дала. Кең дейдi.
Ерiн сүйер ел дейдi.
Даналарын аялап,
ұшырмаған желге ойды,
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халық мiнсе ашуға
көктемдегi сел дейдi;
болмас онда басуға,
қызыл судай көнбейдi,
төгiп-шашып бар мұңын,
толқын ұрып көлбейдi,
ел сүйетiн арлының
арман-ойы өлмейдi…
Аспан. Дала. Кең едi.
Кеңге жұрты сенедi.
сенген елдiң көңiлi
сарқылмас бiр кен едi,
ел сөзiне кiм-дағы
басылады, көнедi,
көнбесе елi шыңдағы
ақиықтай төнедi.
Сабыр, қалқам, тарар түн,
көк шыбығың өнедi,
сабыр түбi – сары алтын,
сабыр бәрiн жеңедi.
Аспан. Дала. Кең едi.
Кеңге халқы сенедi.
Елге, жерге сенгеннiң
шөбi шүйгiн өнедi,
сенбегеннiң шырағы
жанбай жатып сөнедi,
өзенi мен бұлағы
көлге жетпей семедi.
Арманды жан алдырмас,
арман, үмiт тел едi,
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мұң-қайғыға шалдырмас,
Сенiм түбi жеңедi.
Аспан. Дала. Кең едi.
Кеңге жүрек сенедi.
Қасым сынды қайсар ұл
бұл қиырда кем едi,
момынына ауылдың
сүйеу едi, сеп едi,
үстiменен ауырдың
жүргендерге жебе едi.
Тар пиғылын пендеңнiң,
түбi адалдық жеңедi,
«жау!» дегенге сенбегiн,
Қасым аман келедi.
Аспан. Дала. Кең едi.
Кеңге көңiл сенедi.
Ұлдар қалып, апыр-ай,
мен кеткенiм жөн едi.
Селкiлдетiп сексенде,
құдай менi шенедi,
өлмес дәрi ексең де,
маған тимес көмегi…
Бәрiне ендi Едiге
мойынсұнып көнедi,
адал ұлдың елiне
келерiне сенедi;
көк орман мен көп көлдi
асарына сенедi,
қилы-қиын өткелдi
басарына сенедi,
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қиналса да қайыспай,
жетерiне сенедi,
асулардан майыспай
өтерiне сенедi,
қарашада шалғынның
соларына сенедi,
мамыр туа балғынның
боларына сенедi;
қаңтардағы еменнiң
тоңарына сенедi,
наурыз туа көгеннiң
толарына сенедi,
туған елдiң көгiне
бiр қуаныш келедi,
соған түбi Едiге,
сенiп жатып өледi…
Қызыл сулы далаға
қара өлең шөп өнедi,
сәуле сеуiп санаға
таңда жұлдыз сөнедi,
үмiтi бар өлмейдi,
үмiт, сенiм тел едi,
кебiн киген келмейдi,
кебенек киген келедi,
туған ауыл көгiне
бiр қуаныш енедi,
соған түбi Едiге
сенiп жатып өледi…
Аспан. Дала. Кең едi.
Кеңге Отаны сенедi.
Сенген елдiң әманда
көгередi желегi…
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Жалғасады жасарып,
жайқалады көл, егiн,
жетiледi жас, арық,
бесiкке ұлды бөлегiн,
үмiтi бар өлмейдi,
көңiл аттай желедi,
кебiн киген келмейдi,
кебенек киген келедi…
Келедi!
Келедi!
Әлқисса:
Мiнезiндей Едiгенiң өр, биiк,
мына күйде сезiм – биiк, шер – биiк!
Домбыраның өне бойын балқытып,
кеттi бiлем аспан да иiп, жер де иiп.
Алпыс екi тамырды күй тербедi,
тербедi де қозғады ойды төрдегi.
Мына күйдiң сарыны ма?.. Сарыны
пендеңдi де оятардай көрдегi.
Әлдилеген…
Әуелеткен…
Тербеткен…
Ауыр едi мына күйде шер неткен?!
Бiр сарын бар
асау,
мұңды,
өзгеше,
бұрын-соңды естiлмеген жер-көктен.
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Кезiп сарын тау-жыраны, аспанды,
сiлкiдi кеп емен, шырша, жас талды,
Айша келiн атып шықты шыңғырып,
ал ананың жанарынан жас тамды.
Жылады ана… Солқылдап кеп жылады,
көлдеттi де көздiң жасын бұлады;
немересiн бiреу алып кетердей,
ұмтылып кеп тал бесiкке құлады.
Шерлi анаға Сәнiм кемпiр қосылды,
Едiге қарт естiдi үнсiз қос үндi.
Боздауынан қос ананың ораулы
бесiктегi Берiк қатты шошынды.
Дiр еткендей қырдың қара шалғыны,
шерлi дауыс өксiп-өксiп қалғыды.
Iште – бесiк, сыртта – тау мен Ай мұңды,
өлмес күйдiң жүректерде талды үнi.
Шыр еткендей қырдың қара шалғыны,
шерлi дала өксiп-өксiп қалғыды;
суық хабар келген күнгi Берiктiң
тау-жыраның құлағында қалды үнi…
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АНА МЕН ҰЛДЫҢ ҮШIНШI
СҰХБАТЫ
АНА. Үнiң сенiң жарып шықты үй, түндi,
сол дауыспен солқылдап кеп күй тынды.
Суық хабар… Сумаң етiп ең алғаш
бөлдi, қалқам, бесiктегi ұйқыңды.
ҰЛЫ. Өттi жылдар… Ұлып көңiл, қар борап,
Тәңір тауды сан күзедi шалғы, орақ.
Талай-талай «жетiм» деген суық сөз
жыландайын жүрегiмдi алды орап.
Намыс жiгер… Өртенгенде сезiм-от,
пенделердiң мүсiркеген кезi көп.
Шақты менiң жүрегiмдi жетiмдiк
қарт әженiң мұңға толы көзi боп.
Шақты талай…
Оңдырмастан шақты кеп,
сағым көшiп, талай-талай батты көк.
Жылдар өттi әлде неден жасқанып,
жан көкеме арнап iштен ақ тiлек.
АНА.

Сезiп соны тандым неше мен естен,
шақты, қарғам, баласың-ау деместен.
Әжең марқұм айтушы едi сондайда:
«Берiк бол, деп, өртең жерге шөп өскен…»
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«Құлыным», деп бастаушы едi ән басын:
«Қайдасың? деп, балапаным, жан Қасым?»
Жер ошақтың отын үрлеп айтатын:
«Жалғызымның сақтай көр, деп жалғасын».
Дауысымен езiп бойды, сүйектi,
енем менiң жүрегiме күй ектi:
«Көп тектiден қалған жалғыз тұяқты
Жасытпа», – деп, қайсарлығын сый еттi.
Жүрегiме, тамырыма күй ектi.
ҰЛЫ. Сағынғанда көкемдi iздеп, ғарышқа
тiл қатушы ем, көз тiгушi ем алысқа…
Әлдекiмдер жәбiрлеген кезде де
көкемдi iздеп тығылушы ем қамысқа.
АНА. Бiлем…
Бiлем…
Көрiп талай мүжiлгем,
қайғы табын аңғарғанда жүзiңнен
«Бар бақытым, болашағым өзiң», – деп,
сипаушы едiм жүрiп кеткен iзiңнен.
Кеудедегi мың сан дауыс, жүз үнмен,
нала-мұңмен, жүректегi сызыммен:
«Қорғай жүр, деп, ұлы баба аруағы!»
Оңашада талып талай үзiлгем.
Сан қайталап Тәңiр ием – Құдайды,
қиналғанда қозғаушы едiм түн, Айды…
Қарадала…
Қара шоқы…
Қара жол…
Боздауымнан талай менiң мұңайды…
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Әлқисса:
Елестетiп қаз-қалпында ел iшiн
(Неткен ғажап сұлу сазды келiсiм?!);
езiп-жаншып шерлi ананың жүрегiн,
жеттi жылдар ойдың түйiп келiсiн.
Түнгi қырман…
Алтыбақан…
Көп халық…
Жыра, сайлар ән салады топтанып.
Жетiм ауыл сәл ұмытып шаршауын,
көк аспаннан жатқандайын шоқ тамып.
Қыркүйекте қайтқан құстың жары – көл.
Ию-қию… Салқияды сары бел…
Астығы мол.
Ауыл биыл алаңсыз.
Аш-арықтар тойлатуда – жарып ел.
Тау самалы түннiң шашын жұлқылар,
тұма-сезiм бұлақтайын бұлқынар;
қыз-қырқын мен жiгiт-желең…
У да шу…
Қою түн мен аспан әннен жыртылар.
Балқаймақ саз…
Балқыған тау...
күз, дала…
«Айгөлекке» басады кеп қыз бала.
Кезедi бiр қоңыр дауыс аспанды,
қыздың үнiн жел толқытар қызғана.
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«Айгөлекке» басады кеп қыз бала,
тойлатуда тобылғы сай, күз, дала;
шалқытады бiр қоңыр саз шанақты,
елеңдер көк, елеңдемес құз ғана…
Тау-жыраны тербетедi төкпе күй,
көңiлде – күй, жерде де күй, көкте – күй…
Той-думанға қырмандағы қосылмай,
жарымкөңiл жабығып тұр шеттегi үй.
Қоржын үйде қаумалаған мұң қатты:
жас нәресте, жас келiншек сымбатты,
қарт әже бар…
Ұзын саны – үш қара…
Өксiп-өксiп қос iшектен тiл қатты.
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ЖАНТАЛАС
Үшiншi күй
(немесе Ананың үшiншi сыры)

1. Мазасыз түн. «Бiссiмiлла…»
Түн.
Қыркүйек.
Аспан ашық. Ай тұнық…
«Қырман әнi» шалқып жатыр айтылып.
Үй – сүлесоқ…
Аула – мылқау….
Тек қана
қара төбет басылады қайта үрiп.
Туыс қайда?
Құрбы қайда тең өскен?
Достар қайда?
Қасым барда кеңескен?
Үйдi, төрдi, жер ошақты осынау
ұмытқандай, шығарғандай ел естен.
Қырда – думан. Қоржын үйде – басқа өмiр.
Ұл – ұйқыда. Елегзидi жас көңiл…
Ене үнсiз.
Жаншиды кеп сананы
тағдыр атты қиын құрсау – тас, темiр.
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Сыртта – думан… Қоржын үйде – мұз қайғы,
мұздай көңiл жылу iздеп, сыздайды.
Алабұртып үйге сыймай от-сезiм,
кезедi ойша қайың, тоғай, түздi, айды.
Iздейтiндей жүйрiк-көңiл жастығын,
ашылардай кеудедегi тас-тығын.
Тоқтар емес түнгi қырман думаны,
ыстық жасқа шыланды кеп жастығым.
Жүрек тулап, дөңбекшiдiм, «ах» ұрдым,
есiмдi алды жұпар иiс – әтiр күн.
Өң мен түстей хал кешiп бiр сиқырлы,
қараңғыдан Қасымымды шақырдым.
«Келшi, – дедiм, – жарығым-ай, кел», – дедiм, –
баурап менi, балқытып бiр көлбедi үн.
Қалған жандай құм, шағылда, аңызақ…
Сағыныштан зарықтым мен шөлдедiм.
«Жетшi, – дедiм, – арысым-ай, жет», – дедiм, –
қырға биыл берекесiн төктi егiн.
Қызыл қырман…
Қыз-келiншек ән салды…
Ал мен бейбақ?
Елден үнсiз шеттедiм.
«Жетшi, – дедiм, – қарашығым, жет», – дедiм, –
сенсiз тағы сарғайтты бiр шөп көгiн.
Думандатты аспан асты, бар ауыл,
сенсiз тойға бара алмадым, сөкпегiн.
«Жетшi, – дедiм, – қарағым-ай, жет», – дедiм, –
өзiң жоқта сұрқай тартты көкте күн.
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Сенсiз өмiр, тiршiлiгiм – сүреңсiз,
той-думанға барар жолды шектедiм.
Жерде мынау шаттық барын ұмыттым,
сенсiз маған қу дүние – тымық түн,
сенсiз маған аспан асты – қараңғы,
қайғырғанда қадiрiңдi шын ұқтым.
Қамыққанда қайталанбас күй кешiп,
жүрегiмде аспан көшiп, үй көшiп
жатқандайын;
атып шықтым далаға,
түнгi самал өзiң болып сүйдi есiп.
Өзiң болып бойды өртедi арманым.
Iшiм – жалын… Отқа оранды бар маңым.
Елеместен күздiң салқын ызғарын,
жоңышқаны жалаңаяқ шарладым.
Ай аунады көкпен баяу, көңiлсiз.
Аспан да – сыз…
Жерде де – сыз…
Көңiл – сыз…
Құлағымда – қырман әнi үздiгiп,
қиялымда – аяладым сенi үнсiз.
Жаным, сенi аяладым құшақтап,
арбап бойды сезiм атты құс аппақ;
аймаладым өзiң бе деп қайыңды
көкiрегiмдi қанжылатып, пышақтап…
Айыра алмай өңiм бе, әлде түсiм бе,
қалған жандай көк тұманның iшiнде
тұрған шағым…
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Әлi есiмде қаз-қалпы…
құлақ түрiп ғажайып бiр құс-үнге.
Қандай мезгiл?
Ымырт па, әлде бесiн бе?
Қанша жүрдiм? Жоқ анығы есiмде?
Қарайғанның бәрi өзiң боп елестеп,
тулады мұң сағыныш боп төсiмде…
Жандайын бiр басқа әлеммен қауышқан,
пендедей боп ес-санасы ауысқан
тұрған сәтте…
Шошып барып, ес жидым,
селк етiп бiр оқыс, ойсыз дауыстан.
– Мен ғой… Жаным!..
Қане… Қане… Кел! – дедi.
Таныс қара көз алдымда көлбедi.
Таныс дауыс, таныс жүрiс, таныс үн,
сәл-сәл болса…
Тұрғандайын төнгелi…
– Не деп тұрсың? Есiң бар ма? Тұр ары!
– Мауқымды бас, көңiлiмнiң шырағы.
– Жоғал! Жоғал! Маңайыма жолама!
Мендiк жүрек – тек Қасымның тұрағы.
– Маған сенiң ақ төсiң де жетедi,
– Арсыз неме!.. жан деушi едiм жетелi
– Махаббатта ар болмайды… Құмарлық…
Қыр соңыңнан қалмай қояр екi елi.
Мен де адаммын… Қатар бiрге өсiп ем…
Елемедiң. Бұйырмады несiбем.
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Кеш те болса, қолды создым бел буып,
Көр, Қасымнан… Қозыбақтың несi кем!
Қызғаныштан ашындым да басылдым.
Отқа орандым. Елден, жұрттан жасырдым.
Бiз де еркекпiз… Байың ендi келмейдi…
– Садаға кет тырнағынан Қасымның!..
Түндi жарып, оқыс, қатты шықты үнiм,
салып қалдым шықшытынан «мықтының».
Жалт бұрылып, қоржын үйге жүгiрдiм,
шықты қайғы, iшiмдегi шықты мұң.
Ағыл-тегiл… Пора-пора егiлдiм.
Намыс буып, көз жасыма көмiлдiм.
«Садаға кет! Қасымымнан садаға!»
Көкiрегiмнен ашу-ыза төгiлдi үн…
Көктiң жасыл ағараңдап төсiнде,
Ай тербелдi шамырқанып осы үнге.
Нәлет айтып әдiлетсiз ғаламға,
боздап iштей жылағаным есiмде,
қыркүйектiң ән тербеген кешiнде.
Майыстым мен мұңнан сәмбi талдай боп,
шын аңсасаң өртеп бойды жанбай ма от?!
Өксiп-өксiп құлағаным есiмде,
кiрiп үйге есi ауысқан жандай боп…
Көздi жасқа бұлағаным есiмде,
кереуетке құлағаным есiмде.
Құлағымда «Бiссiмiлла!» деген үн,
өксiп-өксiп жылағаным есiмде.
Қыркүйектiң кешiнде…
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Әлқисса:
Жылап жатты сыртта мұңды жел үнi,
жұлқылады асау тағдыр желiнi.
«Бiссiмiлла», дедi шерлi қарт ана,
өксiп жатып, қалғып кеттi келiнi.
Әз әженiң көзден жасы саулады.
Ұйқы қашты… Бойын үрей жаулады. –
«Шұнақ құдай, бармысың?» деп егiлiп,
бүгiлiп кеп жер төсекте аунады…
Аунады кеп бiр уыс боп бүрiсiп,
кәрi жүрек бiр тоңазып, бiр ысып;
бүрiп өттi езiп-жаншып қолқаны,
аяқ-қолы әл берместен құрысып.
Шөлге сiңсе – бұлақ, өзен, су ғарiп,
аңсыз қалса – орман, тоғай, ну ғарiп.
Қараңғыда егiлдi ана қайысып,
көз жасымен шер-шеменiн суғарып.
Балығы жоқ, балдыры жоқ көл – ғарiп,
сүрлеуi жоқ, соқпағы жоқ жол – ғарiп.
Қараңғыда сөгiлдi ана қамығып,
жалғыз ұлдың қайтар жолын «оңғарып»…
Жарығы жоқ, жанары жоқ көз – ғарiп,
естiр құлақ болмаса егер сөз – ғарiп.
Қараңғыда қайысты ана булығып,
жарылатын жанартаудай қозғалып.
Ойы он сақ… Қиялдың да жоқ шегi,
он қайтара тiршiлiгiн екшедi,
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тағдырына талақ айтты таусылып,
арманды жан сағынды ұлын, көкседi.
«Алдан қандай күтедi, деп, күн тағы?!»
ашық қалған немересiн қымтады.
Ойлар…
Ойлар…
Тоздырған ба жүйкесiн,
жүрек шаншып, шоршып түстi шынтағы.
Әлденеден iштей қатты тосылып,
сезiктендi, сескендi ана шошынып.
«Бiссiмiлла…»
Естiлдi үнi жаңғырып,
жүрегiнiң дүрсiлiне қосылып.
«Бiссiмiлла…»
Сөйледi аспан… Дала… Түн…
Бұлт қозғады көктiң баяу қанатын.
Қиырларды кезiп кеттi ой-сана,
аңсап ұлын күбiрледi ән атын.
«Бiссiмiлла…»
Мың сан жұлдыз, талды арман,
естiлдi үнi қайың, шырша, талдардан;
ана-жүрек дүниеге тiл қатты,
қия шың мен қарағайлы жалдардан.
«Бiссiмiлла…»
тiлектi үмiт шайқады,
шайқады да күдiк, мұңды жайпады;
ана көңiл қол созды алыс аспанға,
бұлт iшiнен сығалады Ай тағы.
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«Бiссiмiлла…»
Шулады тау шалғыны,
асулардың құлағында қалды үнi;
қоржын үйдi қамалады тыныштық,
көзiн жұмды…
Ана-сезiм қалғыды…
Қалғыды ана… Кешiп, түндi молықты,
қиық Ай да аспандағы толыпты.
Түс көрдi ол. Ұлын көрдi түсiнде.
Тар қияды тағдырымен жолықты…
2. Ана түсi: Қыл көпiр
Ақ дүние… Ай мен дала толысқан,
әлде қайда асығады жол ұшқан…
Жолдың бойы – абыр-сабыр, қалың жұрт,
бiрiн-бiрi итерiскен, торысқан.
Бiрi – соқыр, бiрi – сақау, бiрi – үнсiз,
бiрi – қасқа, бiрi – шұнақ, мұрынсыз,
ұбап-шұбап ұлы жолмен келедi;
еркектерi – жiгерсiз, әйелдерi – бұрымсыз.
Бiрi – мұңды, бiрi – шерлi, ез – бiрi,
бiрi – қорқақ… (Көрiнедi көзге iрi),
бiрi – перi, бiрi – сайтан, бiрi – ынжық,
байқалмайды бiрiнiң де көз нұры.
Өлген… Өшкен… Жанарлары суалған,
тiрi аруақтар сақал-шашы қуарған;
ешқайсының ешкiммен де жоқ iсi,
өрт жалыны алаулайды түу алдан.
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Келедi iлбiп, асықпайды текке арып,
жаны сiрi жолдағы ұлы көп халық.
Әр төбеде – бiр-бiр қорқау… Тұр ұлып…
Қызыл жалын… Шыжғырады бет қарып.
Жасық та бар, батыр да бар, тектi, алып,
жүректерiн жүрген бiр кез кек қарып…
Селт етпестен сезiмi өлген, етi өлген
келе жатыр қыл көпiрге көп халық.
Арып-ашқан… Аш-жалаңаш… Шөлдеген…
Қыл көпiрде – қарақұрым көлбеген;
келедi iлбiп көсемдер мен шешендер,
жыраулар да жазған арнап елге өлең.
Шаттанғандар келе жатыр мұң құйып,
мақтанғандар келе жатыр iлбиiп,
сақтанғандар келе жатыр сүлесоқ,
жанарларда – көр азабы… Тұңғиық…
Жүгiргендер келе жатыр ерiнiп,
бүгiлгендер келе жатыр керiлiп,
үгiлгендер келе жатыр үндемей,
армандылар келе жатыр жерiнiп.
Сескенгендер келе жатыр селбесiп,
өштенгендер келе жатыр шер кешiп,
таласқандар келе жатыр тәж, таққа,
қыл үстiмен келе жатыр ел көшiп.
Дала неткен шексіз едi, кең едi,
ғарыш – түпсiз… Мың сан жұлдыз төнедi.
Бiрақ оны көрмейдi ешкiм, сезбейдi,
ештеңенi көрмейтiндер келедi.
211

Нұрлан ОРАЗАЛИН

Жасаурайды жасыл таудың желегi.
Неткен сурет?!
Жанды азапқа бөледi.
Көрмеу – бұйрық…
Бiлмеу – тәртiп…
Жолменен
ештеңенi сезбейтiндер келедi.
Армандары өртенгендер келедi,
арландары ерте өлгендер келедi;
сурет мына, үрей мына жанды алар
Ана жанын қасiретке бөледi.
Мына қалың мылқаулардың шырқын ап,
өртенгендей табанында гүл, құрақ,
ұмтылды ана бiр сұмдықты сезгендей:
«Ұлым!» деді қолын жайып, шырқырап.
Қозғап үнi көкірегі естiнi,
ұмтылды ана,
кең жазықты кестi үнi…
Тобыр үнсiз. Жалғыз адам бұрылып,
жалт қарады: таныс түрi, кескiнi.
Сұрап алған Алла менен жер-көктен,
жөргекке орап, өз қолымен тербеткен,
мына бiр жан ұқсайтындай Қасымға
көз алдында өскен, өнген, ер жеткен?!
Мүмкiн емес!..
Көрген талай сайранды,
Сұлу келбет, отты жанар… Қайда әлгi?
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Мына адамды аппақ қудай… Сорлы ана
ұлым деуге тiлi бармай, байланды.
Қас-қағымда кете жаздап жындана,
шошып қатты, бедiрейiп тынды ана;
теңселдi де құлардайын шақ тұрды,
отқа оранды арман, мұңы, түн, дала.
Сипады ұлын ұзақ-ұзақ кемсеңдеп,
(Ана шерi немен, қалай өлшенбек?..)
Үзiлдi үнi. Бордай болып үгiлдi:
«Ұл жолында – жан садақа, өлсем…» деп.
Ұл көзiнде күңiренiп көк тұрды,
кеудесiнде қызыл жалын – кек тұрды.
Селт етпедi. Танымады анасын,
Қасым үнсiз… Жолға қарай бет бұрды.
Бет бұрды да, кiрдi топқа сөйлемей,
ашу да айтпай, басу да айтпай, «қой демей».
Жүгiрдi ана жалғызының соңынан,
жеткiзбедi арман-жетiм, ой-кедей…
Жанұшырды…
Сезiм – жүдеу, күй – бөлек,
кеттi ұлымен қу дүние – күйгелек.
Айқай салды. Бiрақ үнi шықпады,
кейiнгiлер жолын кестi кимелеп.
Тепсiнгендей тәңiрiнiң көк түнi,
бұрылмастан қылкөпiрмен кеттi ұлы…
«Ұлым!» деген жандауысы ананың
ғарыш кезiп, жетi қатқа жеттi үнi.
213

Нұрлан ОРАЗАЛИН

3. Ана түсi: Дозақ оты. Жұмақ үнi
Адамдардың өртеп жасыл саз-бағын,
Айсыз түнде дозақ оты маздады.
«Құлыным!» деп жанұшырған пендесiн
қара тобыр таптап кете жаздады.
Қарғыс атқыр!.. Қара тобыр асығыс…
Қас-қағымда жүдеп көңiл, жасыды іш...
Шерлi ананың кеудесiнде – дүлей мұң,
бұлқан-талқан, тау суындай тасыды іш…
Бiрақ ешкiм сезгiсi оны келмейдi,
Көрiп соны сезiм жетiм селдейдi.
Топтың алды сiңiп жатыр ғайыпқа,
жердiң үстiн бiр қара құс көлбейдi.
Көкiректе шыңылдап бiр зар-қайғы,
Жұмақ…
Дозақ…
Бiрiн-бiрi арбайды.
Дозақ оты көкжиектi шыжғырып,
жұмақ үнi көктiң төсiн шарлайды.
Сиқырлы саз… Бой тербейдi жылап iш…
Жұмақ үнi ұстатпайды – тым алыс.
Отқа кетiп бара жатыр қалың ел,
көкке кетiп бара жатыр ұлы ағыс.
Пенделерi келiп қалған кезегi
көндiгiп тұр… Ақтық сәтiн сезедi…
қарсылық та, қаймығу да жоқ титтей,
ұлыс төрiн ұлы қайғы кезедi.
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Ұлы қайғы…
Ұлы жоқтау…
Ұлы мұң…
Жетi қатты шарлайды бiр бүлiк үн.
Жердi кезiп сыңсиды бiр ән-жоқтау,
көшкен мәңгi елдiң қозғап тұнығын.
Жанұшырып жүгiрдi ана жолменен,
киiп-жарып кедергiнi көлденең;
ұлын iздеп әдiлетке шөлдеген,
ой төрiнде арман өксiп, өлдi өлең…
Шыр айналды мың сан жұлдыз, көк түнi,
Құлады ана, кең ғаламға кеттi үнi.
Тау қозғалды… Қозғалмады тек қана
қара тобыр жұтқан талай тектiнi.
Қайта тұрды көрiп көзi жасынды,
мылқау жұртқа шерлi жүрек ашынды.
Селт еттi шың. Селт етпедi тек қана
ессiз тобыр жұтқан талай асылды.
Жүгiрдi ана… Кезiп тау мен даланы,
бар әлемдi Қасымына балады.
Көл қозғалды. Қозғалмады тек қана
қара тобыр жұтқан талай дананы.
Жетi қат жер… Күңiрендi көк талып,
жүгiрдi ана көкiрегiн шоқ қарып;
селк еттi түн. Селк етпедi тек қана
ессiз тобыр – жолдағы жұрт – көп халық.
Жүгiрдi ана етек-жеңiн түрiнiп,
жүрегiнде – бiр қасiрет, бiр үмiт.
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Мылқау жандар алып кеттi жан ұлын,
құлады ана құла дүзде сүрiнiп.
Қара тобыр алып кеттi Қасымын,
қара тобыр алып кеттi асылын,
қара аспанын қаһарына қондырып,
қара орманын – алып кеттi ғасырын.
Қызыл шақа… Алған орап жөргектен,
құдайды айтып, құндағында тербеткен,
қарашығын алып кеттi айырып,
қатал едi аспан неткен, жер неткен?!
Қуанғанда көңiл құсын көлбеткен,
мұңайғанда сағынышын селдеткен
жарық нұрын алып кеттi қу тағдыр…
Қатал едi заман неткен, ел неткен?!
Құлады ана қара жердi құшақтап,
қайғы-шерiн қам көңiлiн пышақтап.
Дозақ оты, жұмақ үнi арбасып,
көк төсiнде қалқыды бiр құс аппақ.
Қозғап таудың тал, қарағай, жалбызын,
қалқыды құс. Кездi көктi жалғыз үн.
Қарап ана әуелеген ақ құсқа,
талықсыды көргендей боп жалғызын.
Құлады ана… Құлазып бел шаң басқан,
құлын дауыс, қайғылы саз, жалғасты ән;
жалын шарпып құстың аппақ қанатын,
көз алдында аппақ әлем, жанды аспан.
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Жанды ғалам… Көз алдында жанды ұлы,
бiр қара құс қақ маңдайға саңғыды;
ой мен қырды құзғын қаптап кеткендей,
«қарқ-қарқ» еткен қалың дауыс қаңғыды.
Жанды ғалам… Көз алдында жанды аспан,
айдынында арман-қайғы арбасқан;
құм мен шағыл, орман-тоғай өртендi,
өртендi тау көк сеңгiрiн қар басқан.
Теңiз бiткен жалын құшып аунады,
өзен бiткен май жанғандай лаулады.
Шыңғырды ана…
Шыңғырды бар дүние,
Ай асты мен жұмыр жердiң аумағы.
Шыңғырды ана… Шыңырауда талды үнi,
ғарыш көкте мың сан жұлдыз қалғыды.
Айқай кездi он сегiз мың ғаламды
түршiктiрiп жансыз бенен жандыны.
4. Ана мұңы. Таң алды
Өртендi көл… Өрт iшiнде жанды ұлы,
отқа оранды Шалкөденiң шалғыны.
Көз жасынан оянды ана тұншығып,
құлағында жалғызының талды үнi.
Көзiн ашты. Күрсiндi ауыр… Екшедi…
Жори алмай мына түсiн еш тегi,
«Бiссiмiлла…» дедi қатты шошынып,
(амалы жоқ, тәубалы жан өстедi).
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Сипап бетiн, түсiндегi жаңағы
жанған отты сағынышқа балады.
«Қолдай жүр, деп күбiрледi, аруақтар».
Таңғы ұйқыны мазасыз ой талады.
Шықса-дағы iштен қанша бор үнi,
түсiн әже жақсылыққа жорыды;
ұйқыдағы Берiкжанын иiскелеп,
немересiн «бәлекеттен» қорыды.
Таң сыздады…
Кездi қырды жел үнi.
Түйдi сезiм кеудедегi келiнi.
«Бiссiмiлла…» Қорыды әже өз төрiн.
(Ұйықтап жатты немересi, келiнi…)
Әлқисса:
«Бiссiмiлла…» Күй басылды баяулап,
Ой төрiнде сiлкiндi үнсiз ояу бақ.
Соңғы перне жүрек шымшып, үзiлдi,
қарады Ана Ұл көзiнен ой аулап.
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АНА МЕН ҰЛДЫҢ ТӨРТIНШI
СҰХБАТЫ
АНА. Құрып кетсiн сатқындық пен қаталдық!
Өңкей шерлi бiр жiппенен маталдық.
Ең ауыры… Жаралаған жүректi
«халық жауы семьясы» атандық.
ҰЛЫ. Неткен сұмдық!
Неткен суық сөз едi?!
Заман бiзге көк қанжарын кезедi.
естiгенде сөздi осынау ең алғаш.
өрт тигендей болып едi өзегiм…
АНА. Есiмде, ұлым, тағдыр ұрып қақ бастан,
дәл сол күнi кiрер қуыс таппастан…
Табанымда жер өртенiп, шоқ басып,
жасқа оранып жанарымда жатты аспан.
ҰЛЫ. Бiлем…
Бiлем…
мезгiл бiзге шек қойды,
көре алмадық ел қатарлы көп тойды.
Бiрақ…
Бiрақ…
Әлi күнге ойымнан
елу үштiң сол көктемi кетпейдi.
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Жетi жасар жетiм көзiн көлдеткен,
құлағымда – сол бiр дауыс, сол көктем…
Көз алдымда тұрады ылғи сол сурет,
махаббатқа, мейiрiмге шөлдеткен.
АНА. Айтпа, қарғам, жылдарды сол «үркiндi»,
есiме алсам, жоғалтамын ырқымды…
Дәл сол күнi жер-жексен боп сенiмiм,
арманымның ақ қанаты қырқылды.
ҰЛЫ. Менiң де, ана, пәк көңiлiм жыртылды…
Әжемнiң де ақ айдыны iркiлдi…
Есiмде, ана, есiмде…
АНА. Құлағыңды тос үнге!
Елу үште…
Марттың бесi, бесiнде.
Аза тұтып Сталиннiң қазасын,
ауыл күллi жылағаны…
ҰЛЫ. Есiмде…
Есiмде, ана, есiмде…
АНА. Дәл сол күннiң күрең қызыл кешiнде…
Әжең, анаң қоса боздап сенiмен,
жертөсекке құлағаның шешiнбей…
ҰЛЫ. Есiмде…
Есiмде, ана, есiмде…
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Әлқисса:
Оралғандай өткен өмiр:
Ән…
Ақ таң…
Келдi өртенiп запыран ой сан атқан.
Шындық тағы жарып шықты жүректi,
шырқырап кеп атылды күй шанақтан.
Атылды күй шамырқанып, аспандап,
(шын жыласа, соқыр көзден жас тамбақ).
Сағағынан домбыраның сөйледi:
Күйген арман…
Өшкен үмiт…
Қашқан бақ…
Қопарылып күй-толғақтың тасқыны,
тар бөлменi кең даланың басты үнi;
жетiм ұлдың бала шағы сөйледi,
сөйледi кеп әз ананың жас күнi.
Адал кездiң ағараңдап көйлегi,
төктi нұрын себездетiп ой көгi.
Қара мешiт…
Қаралы ауыл…
Сол күнгi
қаз-қалпында домбырадан сөйледi.
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ЖАНДАУЫС
Төртiншi күй
(немесе Ананың төртiншi сыры)

1. 5 март, 1953 жыл
Күдiгi мен үмiт құсын көлбеткен
әлi күнге көз алдымда сол көктем…
(Совинформ хабарынан шошынған
аңқау едi, адал едi ел неткен?!)
Бiрi жылап, бiреу iштей қиналып,
жүректерде арман талып, күй налып;
қара мешiт – қызыл отау алдына
жатты халық ағыл-тегiл жиналып.
Ағылды үнсiз ауыл күллi мешiтке,
«Күн көсемнiң» суретi тұр есiкте.
Кәрi-құртаң…
Бала-шаға…
Бәрi үнсiз…
Мұң ораған жүрек атты бесiкке.
Аспан ашық…
Ел үрейлi…
Азалы…
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Қаралы әуен жүректерде сазады;
қайғыруда «көсемiне» жұрт тегiс,
қамығуда қырдың қара қазағы.
Көзсiз сенiм көңiлдердi бұрғылап,
жетiм-жесiр, қатын-қалаш тұр жылап.
Кемсеңдеп тұр жалғыз аяқ Жарылқап,
балдағымен қара жердi ұрғылап.
Қиын кезде алып өткен «ел көшiн»,
ойлап iштей төрдегi «ұлы пендесiн»;
қайғырып тұр басқармасы ауылдың,
елге қарап жинай алмай жөндi есiн.
Репродуктор қақ төрдегi зарлап тұр,
суық хабар таралуда шарлап қыр;
үш қыршынын «герман жұтқан» шерлi ана,
көзiн бұлап, қу құдайын қарғап тұр…
Әлiмсақтан ауыр қаза – елге сын,
қазақы ауыл түгендедi ер қосын.
«Неден болды ажалы?» деп күрсiнiп,
бiлмедi жұрт сенерiн де сенбесiн.
Бұзылмаған берекесi, қаймағы
қамықты ауыл алпыс үйлi аймағы;
митингiге жиналды жұрт осылай,
қаралы күй мешiтке елдi байлады.
Бiр-ақ ұғым жүрегiм мен миымда:
«Сормаңдай ел тiрелдi ме қиынға?»
Көсем үшiн ел қатарлы қайғырып,
мен де келдiм ертiп сенi жиынға.
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Қамықты да қайғы жұтты ел көгi,
азалы саз ауыл үстiн көлбедi.
Бәрi келдi. Төсек тартқан тек қана
әжең сенiң сол жиынға келмедi…
2. Әже мұңы
Келмедi әжең…
Естiгенде көп тегi
ел секiлдi «Аһ» ұрып, мұң шекпедi:
«Кетсе кетсін... Бұйрығы, – деп, – Тәңірдің»,
жыламады, көз жасын да төкпедi.
Үнсiз жатты. Бетiн үнсiз сипады,
шымырлатар сөз айтты бiр құйқаны:
«Патшаға да, қараға да – бiр өлiм,
көсемiң де құдай емес, сиқы әнi.
Сөге көрме! Қарғам, менi сөкпегiн!
Бiз – қонақпыз. Мәңгi – жер мен көкте күн.
Қасымымнан артық пе едi ол менiң?
Жыламаймын. Жетер қайғы шеккенiм».
Не дерiмдi бiлмей қатты тосылып,
«Апа!» – дедiм үрейлене шошынып.
«Мен – анасы, сен – жарысың Қасымның, –
бас шайқады ол, бәрi қарғам, бос үмiт.
Шошынбағын. Жан емес ең осалдан,
бәрi қарғам, бос алданыш, бос арман.
Мансап, шендi иiп-бүгiп ырқына,
пенделерден сескенемiн өш алған.
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Таңда тойса, ұмытатын түскi ойды
белсендiлер бекер кеуiп, iспейдi;
жұмыр жердiң салты қиын: төменгi
жоғарының iстегенiн iстейдi.
Түсте тойса, жоғалтатын кешкi ойын,
кең даланың шулататын төскейiн;
бiрдi-бiрге айдап салып, ұстату –
ақ патшадан қалып қойған «ескi ойын».
Осал жерiн мiнезiнiң байқап қап,
дарынсызды дарындыға айтақтап,
ғұмыр кешу – адамдардың салты бұл –
жалған күлу, жалған сөйлеу шайқақтап.
Алдау, арбау, аярлықпен азғыру,
адал жанды арсызданып жазғыру –
жер үстiнiң мың сан жылғы әдетi –
мықтылардың жолына ор қаздыру.
Жақамайды алдиярлар бiз-ойды,
жақпағанның жал-құйрығын күзейдi;
төменгiлер сөз саптайды елiктеп,
қимылын да жоғарғымен түзейдi.
Артық кетсем… Ашуға жық, кеш, күнiм,
анамын ғой, жасын ұрған өскiнiн;
әмiршiсi қатал болса қандауыз,
баскесерi аямайды ешкiмiн.
Сүйреген боп елдiң жүгiн, өрге ойды,
әулекiлер адалдықты тергейдi;
жағымпазға жанын берген тақсыры,
келе-келе ештеңенi көрмейдi.
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Ызғар сеуiп, сөйлеп ылғи елге нық,
екi көзiн ақ көмедi – шелденiп;
билеушiнiң айрылғаны көруден,
есептей бер, тiрi жүрiп өлгенi.
Сiлкiп-сiлкiп қозға сезiм айдынын!
Аққу – ойдың ақ қанатын жай, күнiм!
Ұмытқандар көру менен естудi,
ұмытады түр мен түсiн қайғының.
…Ел басқару түсiнгенге – арлы ұғым,
кең әлемнiң сезу күнде тарлығын;
билiгiне бiрақ шексiз сенгендер,
ұмытады, ұмытады барлығын.
Ұмытады, жоқ пен бардың арасын,
ұмытады, көздiң ақ пен қарасын;
күллi қоғам айналады соқырға,
жоғалады сымбат пенен жарасым.
Омалады аналардың қарғысы,
тоналады ғасырлардың жарғысы;
күллi қоғам мылқау кейпiн жамылып,
жояр құнын жүректерде ар күшi.
Зымияндар жоғарыға жортады,
алаяқтар қаратады ортаны;
қызыл сөздiң майын алып жаттанды,
қайнатады қайырғандай тортаны…
Жауын таппай ашық шығып белдескен,
өзектерде от оранар, сең көшкен;
бiр-бiрiне сыр айта алмай ашылып,
жұмыр бастар тынар iштен сенбестен.
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Менiң ұлым, сенiң жарың – Қасымды,
сол соқырлар Итжеккенге жасырды;
сол кереңдер Берiгiмдi жетiм қып,
аңыратты қан жылатып ғасырды.
Ерге тиiп қаңғыған оқ езге атқан,
зерделiнiң көкiрегiнде сөз қатқан
күндер үшiн кiм бередi жауапты,
мен секiлдi аналарды боздатқан?!
Қайғырғанмен безеп қанша тiлiмдi,
қозғағанмен қолқа, жүрек жұлынды,
қайтармайды ендi маған, Тәңiрiм,
құлынымды – қыршын кеткен ұлымды.
Мейлi, тiптi көк шатынап, сең көшсiн,
батсын боздап ұясына сөнбес күн,
көсем түгiл, құдай өлiп жатса да,
құлынымды қайтармайды ендi ешкiм.
Ақ түтек боп шамырқанып ар көшкiн,
мұздап түнде жалаңаяқ қар кешкiн;
көсем түгiл аспан құлап жатса да,
қайтармайды саған ендi жарды ешкiм.
Тiрi адамның тiрлiгi бар… Күн көрер.
Тiрi болса, талай шаттық, мұң көрер;
көсемдердiң жүзi келiп, кетсе де,
Берiкжанға жан көкесiн кiм берер?!
Бермейдi ешкiм…
Бермейдi ешкiм…
Бермейдi?!
Жабыққанда жетiм жүрек кернейдi.
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Сағынғанда алақанын әкенiң
шерлі көңiл-шер-теңiзiн тербейдi,
Берiгiме әкенi ешкiм бермейдi.
Екеумiз де екi бөлек «аһ» ұрдық,
екеумiз де бiр адамды шақырдық;
екеумiз де кеудемiздi суғарып,
қайғы-мұңның бiр көлiне батырдық.
Күптi көңiл тосты жолды қабарған,
бұрылмады тiрлiк атты шабарман.
Алты жылда алпыс жасқа қартайдым,
шашым, мiне, аппақ қудай ағарған.
Бiлмейтiндер сұрасын кеп тау, шыңнан,
сенiң талай күңiренген даусыңнан;
бұл жиынға бармаймын мен қаралы…
Жыламаймын!
Жылай-жылай таусылғам...»
Қорқыныш та, үрей де iштен қашқандай,
жанарынан жалғыз түйiр жас тамбай,
қас-қағымда батыр болып кеттi әжең;
соңғы сөзiн кесiп айтты жасқанбай.
Әжең сөзiн айтты осылай кесiмдi,
мен отырдым жинай алмай есiмдi.
Ашуынан көргендей боп ананың,
көктемдегi Iле менен Есiлдi…
Әлқисса:
Келiн үнсiз қарт ананы тыңдады,
тыңдады да көзiн жаспен дымдады.
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Ене байқұс отырды үнсiз мiз бақпай,
сексеуiлдей сирек өсер құмдағы.
Кеудедегi арман, намыс, өр үмiт,
қарт әженiң жатты iшiнде өрiлiп:
– Зауал келсе, маған келсiн, сен сақ бол!
Барып қайтқын, ел көзiне көрiнiп.
Үй сыртында көз, құлақ бар, жала бар,
қауқарымыз – көктемдегi шала қар,
ерiп-ерiп қызыл суға айналар…
Амал бар ма? Берiкжанды ала бар, –
дедi дағы, әже терiс аунады,
қоржын үйдi үрей қайта жаулады;
Айша келiн ұлын үнсiз ерттi де,
елмен бiрге мешiт жаққа заулады.
Аспан тыныш.
Ел қаралы.
Қайғы ащы.
Айша, Берiк шеттеу келiп жайғасты;
әже сөзi – көкейiнде, көзде – жас,
егiлдi кеп, еңсенi бiр ой басты.
Жылады-ай кеп, ағыл-тегiл егiлдi,
ойы – алыста, естiмедi көп үндi.
Iргесiнен дауыс шықты күңк еткен:
– Қой десеңшi!.. Байы өлгендей не қылды?!
Егiлдi кеп… Ағыл-тегiл егiлдi,
көздiң жасы омырауына төгiлдi.
Жас мұғалiм киiп-жарып ортамен,
алып өттi бiр топ қыз бен топ ұлды.
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Алып өттi, оңы-солын кимелеп,
қаздай топты соңындағы сүйрелеп.
Ел тым-тырыс…
Балалар да тыншыды,
Аңырады репродуктордан күй бөлек.
Ұмтылды ұлы қатарларын көргенде,
қатты састы ана жүрек шерменде.
– Мен де барам.
– Тыныш, қарғам, қой деймiн.
– Жоқ барамын! Қуып жетем Ерденге.
– Тыныш деймiн! –
Жұлқынды ұлы: Жiбер! деп.
(Бала емес пе, қоймай қойды дiгерлеп);
– Қарашы, әне, Дәулет кетiп барады.
Шаңқ еттi әйел iргелес:
– Тыныш тұр, – деп жүгермек…
– Әй, қатын,әй! Тый андағы ұлыңды, –
аяқ асты сөз төркiнi бүлiндi: –
өсе келе кiм болады бұл неме?!
Осы бастан алмаса егер тiлiңдi!
(Қара қатын елден ерек жұлынды).
– Кешiрiңiз… Бала емес пе? Не дейiн? –
Ыстық түйiр қарып өттi көмейiн,
– Бөлтiрiгi бөрiнiң… Тауға қарап ұлуын… —
ту сыртынан гүж еттi бiр өгей үн.
Таныс дауыс… Бiлмедi Айша не дерiн?
Жалт қарасты он сан көз бен көп ерiн.
Көмек күтiп жаутаңдады елге ана,
бiлмей тiптi, не тұрарын, шөгерiн.
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Көрген талай иiр менен қиырды,
мас Қозыбақ ат үстiнен шиырды:
– Халық жауы семьясына орын жоқ,
бұл жиыннан кетiңдер! – деп бұйырды.
Айша байғұс құлай жаздап шақ тұрды,
отты көзiн Қозыбаққа лақтырды;
мас Қозыбақ қозықарнын сипалап,
ықылықтап астындағы атты ұрды,
ауып-толқып, ер үстiнде шақ тұрды.
Жалғыз аяқ Жарылқап қарт: «тек!» дедi,
бiрақ сөзi Қозыбаққа жетпедi.
Қамшы иiрiп, қоқаңдады белсендi,
жесiр менен жетiм ұлға шеттегi.
– Оңбаған! – деп әлден уақ жас бала,
тұра ұмтылды жерде жатқан тасты ала.
– Жаудың ұлы… Қараңдар! – деп Қозыбақ,
қорғаншақтап бетiн басты жасқана.
Жетiм ұлдың жанарында жас тұрды,
дәлдеп таспен жүгенсiздi басқа ұрды.
Құдай қағып, тимей қалды атқаны,
Қозыбақты бала қатты састырды.
Көңiл атты қарс айрылып күптiнi:
– Ұлым, тоқта! – оқыс ана шықты үнi;
жанұшырып ұстамақ боп жүгiрдi,
айбарланған жетi жасар «мықтыны».
– Қарғам-ай! – деп Берiкжанын бас салды.
Жабырқады. Жанарынан жас тамды. –
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Жүр, кетейiк, бұл арадан екеумiз,
Қозыбаққа тарылтпайық аспанды.
Қозы сынды жұлқылаған көгендi,
қаршадай ұл таңқалдырды көп елдi;
ата қарап Қозыбаққа көзiмен,
жалт бұрылып құстай ұша жөнелдi.
Бiр түтiннiң арманы мен көрiгi,
қос ананың қарашығы серiгi,
жанын тiлiп «жаудың ұлы» деген сөз,
бара жатты Қасымжанның Берiгi.
Құстай ұшып бара жатты… Өкпелi
қарашұбар Қозыбаққа шеттегi;
бiр ауылдан шықпады деп бiр адам,
арашаға жарамауға неткенi?!
Ашу, намыс, көкiрегiн ұрғылап,
бара жатты қаршадай ұл бұлдырап;
көзде көлi тұманданып, теңселiп,
бара жатты дала күллi тұнжырап,
жетiм көңiл, бiр сүрiнiп, бiр құлап.
«Тоқта, қарғам!..» Ана даусы қалды алыс,
(арман жылап, сенiм күйреп, жанған iш).
«Көкем менiң жау емес» деп барады ұл,
алған бетi – Қисық мола, Жалқамыс.
«Тоқта, балам!» Құлады Айша зар қағып,
төбедегi қарап тұрды бар халық…
Дәл осы сәт жеткен едi жиынға,
Едiге қарт ақ таяғын қарманып.
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3. Едiгенiң ерлiгi
Сезгендейiн бiр сұмдықтың боларын,
келген сүйреп кәрi кеуде – томарын.
Естiдi де болған жайды шамданды,
алып қарттың бойындағы мол арын.
– О, мұттайым! Тартпай кеткiр тегiне, –
Шарай топты киiп жарды Едiге:
– Нәрестенi жасытардай соншама,
Түсiп пе едi ол қорығыңа, шөбiңе?!
– Ж-жаудың ұлы…
– Доғар сөздi! Тек! – дедi.
Едiге қарт Қозыбаққа беттедi:
– Менi де жаз тiзiмiңе «қу жансыз»,
Жау дейдi ғой, Қасым – жұлдыз көктегi.
Ал, шауып ал!
Қасым – асыл… Жоқ теңi!..
Осы ауылдың орны толмас көктемi,
садаға кет оның басқан iзiнен.
Едiгенiң селк-селк еттi шекпенi.
Сәл сызданып, көзiн қадап асқарға,
сабыр айтып, мiңгiрледi басқарма:
– Мұндай сөзге бас кетедi, байқаңыз,
жаман әдет көрсетпеңiз жастарға.
дедi сосын: – Бүгiнгi күн – ауыр күн,
иығына түсiп тұрған дәуiрдiң.
Сүрең салып кетiрмеңiз тынышын,
көсемi өлген бала менен бауырдың.
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– Әй, қарағым!
Жан секiлдi ең жетелi,
Ұл-қызың бар, жарың да бар некелi,
Қасымжанның төлi емес пе ең бiр жылғы,
жетiм ұлға ара түссең нетедi?!
Уа, халайық! Қам көңiлдi жарандар!
Мен секiлдi кәрi шалға қараңдар.
Қамыққанда ұлы, жары Қасымның,
бiр тiрi жан шықпады ма алаңдар?!
Осы бiр жай бауырыма төгедi от,
жүрегiме қадалады шеге боп…
Адал ұлды күйдiрмейiк дейтұғын
бiр жаужүрек осы ауылда неге жоқ?!
– Ж-жаудың ұлы, – мырыңдады белсендi,
шырт түкiрiп, ат үстiнде теңселдi:
– Кiм кiнәлi?.. Сталин мен Отанын,
арын сатып, немiстерге келсе ендi?!
– Содан қорқам, содан қатты шошынам,
ой төрiнде – бос әңгiме, бос ылаң;
жердiң бетiн қаптап әлде кеткен бе,
үйкүшiктер шықпайтұғын қосынан?!
Содан қорқам, содан қатты сескенем,
дөңбекшимiн ұйықтай алмай, кешке мен.
Әй, Қозыбақ! Бiрге жүрiп, iлесiп
сол Қасыммен сен де бiрге өскен ең.
Көзiң семiп, қарның шығып, тойғандай,
сөз сөйлейтiн болып қапсың ойланбай.
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Шiренесiң момын елге астамсып,
бiреу сенi таққа байлап қойғандай.
Асық ойнап, тау аралап, тай мiнiп,
досы болып, дастарқанын жайдырып;
кеше ғана жүрмеп пе едiң, Қозыбақ,
көркеудеңдi тырналады қай күдiк?!
Үндемейсiң?!
Құтылмассың, жарым ұл,
сендейлердiң жүзiн көрген кәрi бұл.
Қозыбақты жұлып аттан алды шал:
– О, қызталақ! Маған ендi бәрiбiр!..
Ел тым-тырыс…
Басқарма айтты:
– Қызбаңыз!
Қаралы елдi қанжылаған бұзбаңыз.
Қозыбақ та, мына мен де бiлсеңiз,
бiр ұрпақпыз, отты кешкен бiз нағыз.
Сабыр! Сабыр! Қызбаңыз!..
– Бөлжiреме! Сабырыңды шайнап iш! –
Едiге қарт ерге қонды қайнап iш.
Қозыбақты қағып атпен өттi де:
– Менi де ұстат, – дедi, – шiрiк-сайрағыш.
Қаракерге қартың басты қамшыны,
желмен сүртiп көзiндегi тамшыны;
Берiк кеткен Жалқамысты бетке алды,
мына жәбiр жанын қатты жаншыды.
Кәрi көңiл қаһарланды, шер iштi,
тарылғандай болды мүлдем жер үстi;
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адалдығы кең даланың аттандап,
аярлықпен кеудесiнде керiстi.
Кәрi көңiл қаһарланды, шер iштi,
от жалады өзектегi өрiстi,
қорғау үшiн нәрестенiң намысын
қартың жасап келе жатты ер iстi.
Қалды артында:
Қаралы ауыл…
Көше…
Мұң…
Тал терегi сақалындай көсенiң.
Қорқыныш пен үрей бойын билеген
қара қауым жоқтап жатты көсемiн.
4. Шал мен ұл
Алда – қырат… Жабырқаған жас үмiт,
тау өзенi дөңбекшидi тас ұрып.
Көктем ғой бұл. Толықсыған табиғат,
сұлу қалпын қала алмайтын жасырып.
Көктем ғой бұл… Сезiмiңнiң көзi – құл,
су қатерлi, таситұғын кезi бұл.
Жарым көңiл қайда қашып барады?
Қайда кетiп бара жатыр безiп ұл?
Кек тұтанса, оянады бұрын ар,
ар сөйлесе, намыс – көзсiз, жұлынар,
бала неме қанжылаған жүрегi,
байқамаса бiр нәрсеге ұрынар.
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Көктем-қыздың бұлаңытып аспаны,
Едiге қарт iштей саса бастады.
«Бекер емес, жараланған көңiлдiң,
Қисық мола, Жалқамысқа қашқаны?!»
Асыққанда жеткiзбейдi, жол – қайғы,
алдын кесiп, тоқтатпаса болмайды.
Сақтай көргiн! Я, тәңiрiм! Бетi аулақ!..
«Ашу – дұшпан, болар сонда мол қайғы»,
ата-көңiл алабұртып толғайды.
Қарт Едiге, мәрт Едiге көп көрген,
қилы-қиын замандарды өткерген;
ойлап соны басты атына қамшыны,
қарагердi салып төте, бөктермен.
Оттай жанған жанарында – нала, мұң,
жүрегiнде жiгерi бар даланың…
Қайратты қарт шыға келдi алдынан,
зар еңiреп бара жатқан баланың.
– Тоқта, батыр!
– Аулақ! Аулақ! Барыңыз!
Айнымайсыз Қозыбақтан бәрiңiз, –
соны айтты да Берiк қашты жолсызбен.
Дүр сiлкiндi кеудедегi кәрi құз.
– Тоқта, балам!
– Жоламаңыз қасыма!
– Е, не болды? Күн туғандай басыңа…
Ақымақпен ақымақ боп соншама…
Адамша бiр сөйлесейiк жасыма!
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Ұстатпастан дедi бала қашқақтап:
– Бәрiңiз де сөйлейсiздер асқақтап, –
ат жүре алмас түсiп алып жолсызға
қорымменен қашты келiп тас, қатқақ.
Жанарында намыс оты маздаған,
ашу да бар, үрей де бар аздаған;
екi иықтан дем алады ентiгiп,
қара тер боп, өкпесi өше жаздаған.
Соны көрiп, шал мүжiлiп, шайқалды,
салып қалды астындағы байталды;
сатырлатып, таспен орғып өттi де,
қарғып түсiп, жетiм ұлды айқарды.
Қиын iске барған мына бас тiгiп,
айқарды ұлды, құшақтады тас қылып.
– Жау болғанша, өлген артық, – дедi ұл,
титтей қолы жiберердей тасты үгiп.
Титтей жүрек бой алдырған намысқа,
адам түгiл шабатындай барысқа,
дүрс-дүрс етiп, ұша жаздап тұр соғып:
«Аяла! – деп, – ата менi, ал ұста!»
– Ботам, – дедi Едiге қарт егiлiп,
көзден жасы сақалына төгiлiп:
– Әкең сенiң нағыз батыр, жасыма!
Жауларынан көрмеген еш шегiнiп.
Бар кезiнде «бармын-ау» деп таспаған,
жоқ кезiнде «жетпедi» деп саспаған;
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Қозыбақтар сандалады, оттайды,
әкең сенiң қиындықтан қашпаған.
Ауыр күнде аянбаған, от кешкен,
қарсы келiп, қас дұшпанмен беттескен.
Шегiнбеген… Сен де қалқам, шегiнбе!
Әкең сенiң нағыз адам шепте өскен.
Бала емес пе? Жылауын тез қойды да,
ұл тығылды қарттың жылы қойнына.
– Ит үредi, бiрақ керуен көшедi,
солай, ботам, бой түзеп өс ойлыға.
Ойсыздардың күнi қысқа әмәнда,
ойсыз жандар күл шашады адамға.
Әкең, қарғам, өз қолымен орнатқан,
сенiмiңдi өлтiрмей өс заманға.
Едiге қарт өй дедi де, бүй дедi,
– Ғұмыр бойы адалдықты сүй, – дедi.
Ботам, ендi жүр, қайталық ауылға,
әжең байқұс күтiп қалды үйдегi…
Әлқисса:
Қанша өмiрді жырлағанмен баяндап,
кiмге серiк болды дейсiң баян, бақ?
Шал мен бала үнсiз өксiп, ұғысты,
ұғысты да үйге қайтты аяңдап.
Боздап, әже, жылап ана қарсы алды,
Сәнiм кемпiр төр бөлмеден арша алды;
ыс салды кеп, ойша тiзiп «жар бол» деп,
арғы-бергi аруақ болған бар шалды.
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5. Ананың азасы
Өртенгендей жасыл-желек жаз бағы,
Иiс кемпiр Берiктi иiскеп боздады,
нәлет айтты сатқындар мен ездерге,
алты жылғы шер-шерменiн қозғады…
Боздады-ай кеп, боздады!
Мейманасы тасыған,
кейуанасы жасыған,
тойы қашқан басынан,
ойы iркiттей ашыған,
мұңаюды мiн деген,
бiрiн-бiрi күндеген,
кешiрудi бiлмеген,
елiн үнсiз жүндеген
заманасын қарғады,
қысқа күндi қарғады,
далаласын қарғады,
Сталиндi қарғады;
асқар басын қарғады,
сөзi уақты қарғады,
басқармасын қарғады
Қозыбақты қарғады,
бәрiн-бәрiн қарғады,
ала кештi қарғады,
алапестi қарғады,
тар төсекте төрдегi
жатып ана зарлады,
зауал түндi қарғады,
жауар күндi қарғады,
қолын жайып аспанға,
зарлады-ай кеп, зарлады…
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Иiс кемпiр боздады,
шер-шеменiн қозғады,
өзiн-өзi «пышақтап»,
қара басын қарғады,
немересiн құшақтап,
шерлi жүрек зарлады.
Естiп соны Едiге,
босағаны қармады,
Сәнiм менен Айшаның
көзден жасы парлады…
Жаралаған арманын,
алалаған бар маңын,
жесiрлер мен жетiмге
салған iлгек-қармағын
пенделерiн қарғады;
қарғады ана, зарлады,
зарлады да боздады,
алты жылда байланған
шер-шеменiн қозғады.
Боздады, ана боздады…
Әлқисса:
Боздады ана…
Iнген сынды… Көзi – мұң,
қозғады елдiң тас жүрегiн, төзiмiн,
үш күн, үш түн тiршiлiкпен тiлдесiп,
Бостандыққа ұшырды асқақ сезiмiн…
Ұшырды ойын, ұшырды арман, мұратын,
үш қайтара жаңғырды аспан, бұла түн,
үш күн, үш түн тербедi әже бесiгiн,
жырға қосып Қасым атты ұл атын.
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Үш күн…
Үш түн…
Тыңдап түнгi дауысты,
мұңға батты дала, бөктер, тау үстi,
орман-тоғай, жаңғырды әже үнiмен,
үмiт кеште үш қайтара қауышты.
Жер бетiнде таусылғандай, сiрә, дәм,
ақ тiлегi қабыл болды сұраған.
Елу үштiң суық марты… Төсекте
ақтық сәтiн күтiп жатты бiр адам.
Кеудедегi кеуiп қалған тақырды,
жiбiтпек боп тәңiр нұрын шақырды.
Шақырды әже… Үш күн бойы күресiп,
ажал, мұңға әл көрсетiп ақырғы:
«Таныс жанар… Таныс тiптi, түр-түсi,
маңдайының таныс қатпар-қыртысы,
көкжал мүсiн өттi…– дедi күбiрлеп,
бұрылмастан үш күн бойы бiр кiсi».
ҚИНАЛДЫ ӘЖЕ: «Күл-талқан қып немiстi,
алып келген осы ауылға жеңiстi,
бұрылмастан, қайырылмастан кеттi, деп,
көк ат мiнген көкжал адам келiстi.
Көкжал кiсi көкiрегi қайнаған,
қос жанары оттай болып жайнаған,
наразы боп кеттi, дедi, қайысып,
озбырлыққа жердiң үстiн жайлаған».
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6. Ғарыш үнi. Көк атты кiсi
«Қашан келсем, еститiнiм зар-қайғы,
соғыс желi саналарда сарнайды.
Жер үстiнiң тұрғындары – алауыз
екi көзi бiрiн-бiрi қарғайды.
Екi көзi бiрiн-бiрi арбайды,
екi көзi бiрiн-бiрi алдайды,
бiреу үшiн байлық – қайғы, мал – қайғы,
бiреу үшiн арман – қайғы, ар – қайғы.
Бiреулерi сатылады сол үшiн,
бiреулерi атылады сол үшiн.
Бiрiн-бiр қанға бояп адамдар,
отқа орайды жер есiмдi қонысын.
Аза-мұңы құлағыма жетедi,
жер дауысы сүйегiмнен өтедi.
Мың жыл бұрын көрiп едiм келгенде,
жердiң үстi дәл осылай от едi…
Дәл осылай шерге батып дала, аспан,
бұзып едi тыныштықты жарасқан,
онда-дағы қос аяқты пенделер
тәж бен таққа, дәулет, баққа таласқан…
Көз алдымда – тау мен дала жер үстi,
ғашық болған ұл менен қыз келiстi;
қатал жандар махаббатты жылатып,
аналары қайғы кешiп, шер iштi.
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Көз алдымда – шегаралы жер үстi,
хан менен хан, ел менен ел керiстi;
бiрiн-бiрi атып-шауып адамдар,
жердiң үстiн талапайлап, бөлiстi.
Таныс маған мың-мың жылғы «бұрынғы ән»,
әскер тартып Үрiм менен Қырымнан;
мына жатқан кең даланың төсiнде
майдандасып, мың сан адам қырылған.
дәл осындай қаралы бiр күй едi,
жердiң бетi шерге батқан киелi;
қарға менен құзғындарға жем болып,
боздақтардың қурап жатты сүйегi.
Арулардың аяқта қап намысы,
өзен-көлдiң сыңсып, шулап қамысы;
көрiп едiм «елiм-айлап» егiлiп,
адам түгiл, қырдың қашқан барысын.
Көз алдымда – ән тербетiп өскен ел,
жер бауырлап, жерiн тастап көшкен ел;
қатал ғасыр айбалтасын сүйретiп,
қалалары – жермен-жексен… Өшкен ел.
Көз алдымда – қонысынан безген ел,
жiгерi құм, ен даланы кезген ел;
абыздары халқына ақыл айта алмай,
көкiректе – көзiн жұмған сөз кемел.
Қанша тiптi, «бұйыртпайық» десек те,
сөз өлдi ме?!
Билiк тиер өсекке.
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Баяны жоқ берекесiз халықты
сөзбен қоса өзi өлдi деп есепте…
Өлгенi сол – тiл мен дiнiн жерлейдi,
өсек – патша, шығармайды төрге ойды;
халық тегiс ұмытады «құдайын»,
«құдайсыздар» ештеңенi көрмейдi.
Таға алмаймын ғасырға мiн, жерге мiн,
келген сайын осы сурет көргенiм.
Түсiнбеймiн… Қиратады неге адам
өз қолымен өзi жиып-тергенiн?!
Даласы кең, орман, суы мол қандай!
Таулары асқақ… Қала алмайсың толғанбай?!
Он сегiз мың ғаламда жоқ сұлулық,
жер бетiне жарасып кеп қонғандай?
Ой жүгiртсем, «Ғалам» атты керсеңге,
жер мiнезiн сыйғыза алман өлшемге.
Көретiнiм – сұлулықты жәбiрлеу,
жүз жыл бұрын, мың жыл бұрын келсем де.
Тағы, мiне, көз алдымда тартылған
өзен, көлдер, көкбастаулар сарқылған,
Адам Ата, Хауа Ананың ұрпағы,
жер бетiнде – құмырсқадай шарқ ұрған.
Тағы да қан…
Тағы қайғы…
Тағы мұң…
Зауал сезiм шайқар қырдың сағымын;
тыныштықты жiберердей бұл адам
құрбаны қып тәжi менен тағының.
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Алапат үн… Жүрек бүрiп, қарып iш,
(ой сананы мұздатардай кәрi қыс).
Уа, тәңiрiм! Ғалам бұрын көрмеген
жер үстiнде болды сойқан жарылыс.
Ұлы соғыс аз болғандай кешегi,
бiр қасiрет, бiр кесапат көшедi.
Күн елiнiң көлеңкесi кезуде
дала менен ауыл, қала, көшенi.
Ән аңырап қарашаның желiмен,
аққу-қаздар үркiп ұшты көлiнен,
жүрегiме қаяу түстi тағы да…
Әттең! Әттең! «Жұмақ» iздеп келiп ем,
жерi – жаннат адамзаттың елiнен…»
Әлқисса:
Сөзбен өріп жүректегi жүз үндi,
үшiншi күн әже сөзi бұзылды:
«Бұрылмастан кеттi, – дедi, – көк атты
ғарыш жаққа...» Көзден нұры үзiлдi.
Сары уайым бағындырмай көп емге,
қозы-көңiл маңырады көгенде,
боздап жатып, қозғап жатып шерлi ана,
көзiн жұмды үшiншi күн дегенде.
Үшiншi күн…
Жан тапсырды бесiнде…
Ел жиналып, жерледi үнсiз, есiмде.
Адал ғұмыр кешiп өткен бiр жаннан,
бiр төмпешiк қалды жердiң төсiнде…
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Келдi ағайын: аға келдi, келдi iнi,
(қазекемнiң мiнезi ғой белгiлi);
диiрменнiң жұқа тасын қалқайтып,
атын жазып, қойды қораш белгiнi.
Шайып iштi мың жуылған, мың кiрлеп,
кеудедегi жамау-жасық, мұңды үрлеп;
қос iшек пен қара шанақ безiлдеп,
домбырадан төгiлдi күй күмбiрлеп.
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АНА МЕН ҰЛДЫҢ СОҢҒЫ СҰХБАТЫ
АНА.

Солай, ұлым… Көсемдерге сендiк бiз…
Сенген үшiн сергелдеңге көндiк бiз…
Қамықсақ та, қиналсақ та мойымай,
қайғыны да қасiреттi жеңдiк бiз.
Иыққа iлiп көне бешпет, бөз, киiм,
тарттық солай тiршiлiктiң боз күйiн.
Мен ешкiмге арта алмаймын наламды,
Аллаға аян… Дәлелi жоқ сөз – қиын.
Айта алмаймын…
Айыпты кiм?
Белгiсiз.
Сондай өмiр сүргенiмiз – сенгiсiз.
Ойға оралса, көңiл, сана сырқырап,
әлi күнге хал кешемiн көнгiсiз.

ҰЛЫ. Амал бар ма?… Жүрегiңдi ән керiп
тұрса-дағы, жүре алмадың сәнденiп;
еркелей де алмадың-ау, анажан,
өте шықты көзден жастық мәңгi ерiп.
АНА.

Тағдыр солай…

ҰЛЫ. Қабағыңда талды мұң.
АНА.

Кеше алмадық таудың еркiн шалғынын.
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ҰЛЫ. Жастық шағың жүрегiмде жаңғырып,
туған жердiң тау-тасында қалды үнiң.
Ерте есейдiм… Отқа оранып бал күнiм,
менi-дағы сенi шалған шалды мұң.
Жадымда әлi қайтқан күнi жан әжем
жылатқаның боздап жұртын Талдының.
Сұрақ тұнып боз аспанның төсiнде,
құлақ түрiп қаралы жұрт осы үнге.
Сәнiм апай, Едiге қарт – бар ауыл,
өксiп-өксiп жылағаны есiмде.
Дауысыңа қосылғандай боз ғалам,
жоқтау айтып тау мен дала боздаған.
Құлағымнан кетпейдi әлi сол үнiң,
қалың елдiң шер-шеменiн қозғаған…
АНА.

Жасыра алман…
Көре алмадық көп тойды.
Тағдыр қатал. Өмiр өстiп өттi ойлы.
Өксiткенi көп те шығар...
Бiрақ та…
Қоңыр ауыл көз алдымнан кетпейдi.
Ел жылаған, сен жылаған көктемдi,
еске салар тым құрыса өткендi,
түнеу жылы сипап қайттым барғанда,
қара мешiт, қоржын үйден жоқ белгi.
Тал, теректiң орнында жоқ бiр шыбық,
көрiп соны қиналдым мен түршiгiп;
бұл арада ешкiм түтiн түтетiп,
бұрын-соңды болмағандай тiршiлiк.
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Ауыл жүдеу…
Сонда...
Сонда көрген ем,
көрiп үнсiз оранған-ды шер денем;
болмағандай Сәнiм апаң, жан әжең,
Едiге қарт тiрлiк күйiн тербеген.
Ел бастаған ұқсап отты жасынға,
болмағандай әкең марқұм Қасым да…
Өткендерi аруақ болып ауылдың,
жатыр ұйықтап Қисық мола басында.
Аман қалған аштық атты дауылдан,
құламаған қиын кезде жау ұрған;
алпыс үйден бар қалғаны – алты-ақ үй,
бiр кездегi «Ырыс» атты ауылдан.
Елестетсем… Бойды жалын шарпиды,
ойды қозғап, ой келедi әр қилы.
Көздi жұмып, ауық-ауық аңсаймын
алпыс үйдiң орнындағы алты үйдi…
ҰЛЫ. Алтау емес… Азайтыңыз бiреуiн.
Бiр шаңырақ құлатыпты тiреуiн.
Дәл осы сәт… Бiреу үнсiз мал қамдап,
аза тұтып, салып жатыр бiреу үн.
АНА.

Бiссiмiлла!..
Жар болар көр, құдайым.
Қай бейбақтың туын, қарғам, жығайын?
Ол кiм болды?

ҰЛЫ. Артық айтса, кеш, ұлың,
айтуға да бармайды аузым есiмiн…
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АНА.

Қозыбақ па?

ҰЛЫ. Екеумiзден өлерде
көз жұмыпты сұрап жатып кешiрiм.
АНА.

Бiткен екен бiр пендеңнiң тұз-дәмi…

ҰЛЫ. Естiгенде тұлабойым мұздады;
қаршадайдан жасығымды жұбатқан
ескi жара жүректегi сыздады…
Кетерiнде елге сырын толғапты,
шығарыпты iштегi бар «толғақты»;
айтып-айтып арылыпты Қозыбақ,
Алла атымен ақтық сөзiн жолдапты.
Кешiр, ана… Қайғысынан басқаның
кеңiгендей болды тұңғыш аспаным.
Көкте, сiрә, көз, көкiрек болған ба?
Қас-қағымға пенде бола бастадым.
Отыз бес жыл мейiрiмдi шектеген,
отыз бес жыл ой-санамнан кетпеген,
сатқындық пен қаталдыққа қарсылық
көкiректi қабатындай… От денем…
Жақсылыққа жори алман мұны мен,
(отыз бес жыл ойлап iштен тынып ем)…
Естiгенде Қозыбақтың қазасын
күй кештiм бiр дәл осындай түнiмен.
АНА.

Сабыр, ұлым!
Өттi уақыт – өстi мұң,
талай-талай өлдi арманы естiнiң.
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Өмiр өзi қояды, ұлым, орнына
бәрiн, барын… Алла атымен кеш, күнiм!
ҰЛЫ. От пен мұз боп жүрегiмде арбасқан,
шыңғырып кеп шаужайыма жармасқан
мұң көп едi…
Бәрiн, ана, күй жеңдi,
бусады ойым көктем сынды қар басқан.

АНА.

Күй жеңдi, ана… Ерiгендей мұз-қарым,
сындырғандай қатал тағдыр ызғарын.
Қозыбақты әкем бiрақ кешер ме,
Анажан-ай!
Кешкенменен бiз бәрiн?!
Бiз – жердемiз, олар – өрде, ғарышта,
бiз – елдемiз, олар – төрде, алыста.
Кешедi әкең…
Қайғы бiзден басталған,
Бізбен...
Бізбен аяқталсын. Жарыспа!

ҰЛЫ. Анажан-ай!..
АНА.

Жүрек бәрiн жырлайды.
Мәңгiлiк жоқ. Ажал бiр күн ұрлайды.
Ай астында махаббат бар, өмiр бар,
жердiң үстi кектен жалғыз тұрмайды…
Буырқанса, тау мен тасты көшiрер,
жан едi әкең нағыз қайсар, есiл ер;
осы сөздi айтар едi ол дағы,
қателессем, Қасым менi кешiрер!
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Сақтан, ұлым! Арсыз кек пен кесiрден,
ой қалған ба мендай мұңлық жесiрден?!
Қозыбақтың бар кiнәсi – надандық,
надандығын баяғыда кешiргем.
Қасымымның қарашығы – өскiнiм,
жалғасысың – тектi менен естiнiң.
Қозыбақтар – бейшара ғой…
Бейшара!
Өлген екен…
Бейшараны кеш, күнiм.
Арманымды айдалаға көшiрген,
жұлдызымды аспандағы өшiрген,
бiле-бiлсең, айыптылар – биiкте,
айыздары қанып үнсiз есiрген…
Солар менiң жарығымды өшiрген!..
Әлқисса:
Күңiрентiп қайта қозғап аспанды,
сағағынан домбыраның жас тамды.
«Қарақазан ғасыр» сырын қайырар
күй түйiнi күмбiрлеп кеп басталды.
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АРЫЛУ
Күй-түйiн
(немесе Ананың cоңғы сыры)

1. Аруақпен тiлдесу
Өмiр өттi… Өзегiмде – тұма-мұң.
Әлi күнге басылмайды күмәнiм.
Үмiт…
Күдiк…
Кеудемде әлi – тайталас,
тарқамайды санадағы тұманым.
Тiрлiк – арба… Айлар, жылдар зырлады.
Замана – жел… Өзгердi өмiр қырдағы.
Тал бесiк те, жер бесiк те – Тәңiрден,
Тәңiр өзi сыйлағанын – «ұрлады».
Тiрлiк бердi… Жарық сәуле аздаған,
от-жылуы жүрегiмде маздаған.
Сезiм бердi қара түнде шырағы
жел соққанда талай сөне жаздаған.
Ғұмыр бердi… Үмiт бердi аздаған,
артық сөйлеп, несiне мен назданам?!
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Махаббаттың жалынына оранған
жер бетiнде мен секiлдi аз ба адам?!
Жайрады бақ…
Жаңғырды аспан, күз әнi…
Жылдар…
Жылдар…
Талып көкпен ұзады.
Пешенеден көрдiк, жаным, жазғанды
бәрiн Алла өзi пiшiп, сызады.
Ағараңдап Айлы аспанның етегi,
аз күн адам арман қуып өтедi;
қай кезде де «құрығы ұзын құдайдың»,
бiреуге ерте, бiреуге кеш жетедi.
Еншiсiн де Құдай өзi бөледi,
құл пендесi дегенiне көнедi.
Көну – парыз…
Көнбеу – күнә…
Жұмыр бас
Бұйрықты сәт бiткен күнi өледi.
Солай бүгiн… Болған солай кеше де,
талай думан, тойлар өткен көшеде.
Бiрақ оған адам шiркiн тойған ба,
«пешенеге жазды» қанша десе де?!
Қатар жүрiп өрлiгi мен өсегi,
өлмейтiндей жер қызығын кешедi;
бағы асқанды етегiнен тартады,
жолы болса, «құдайсынып» бөседi.
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Мансап тисе, пенде шiркiн аспандап,
сүрiнсе егер, жер тәртiбi – жасқанбақ;
аспан асты сабағынан түйгенiм —
оралмайды өлгендер мен қашқан бақ.
Бiлетiнiм тұлабойды жандырып,
жер үстiнде ғұмыр кешер сән құрып,
мың жылдардан келе жатқан бiр дәстүр –
күю, сүю, ұрпақ көру – мәңгiлiк!
Ой бұзылса, тамтық қалмас шын Ардан,
ақыл ғана алып шығар мұнардан.
Аңғарғаным: Қай кезде де қашанда,
адам үшiн адам болу – ұлы арман.
Көргеннен соң Айдың жүзiн, Күн бетiн,
ата болу, ана болу – мiндетiң;
ғашық болу, өле сүю – шын бақыт,
ғашық болып көрмегендер шын жетiм!
Өле сүйдiм… Өмiр сүрдiм тасымай,
өзгелерден жасқанбай да жасымай;
азабын да шын бақыттың көрдiм мен
бiр адамдай жесiр болып, Қасым-ай!
Телiп сенi теңдесi жоқ тектiге,
сүйген үшiн жүрек азап шектi де…
Тәнi – жерде, жаны – көкте, дейдi ғой,
Өлгендердiң…
Саған үнiм жеттi ме?!
Қанат бiтiп фәни, жалған – ұлы ағыс,
жеттi ме үнiм ғарыш-көкке тым алыс?
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Жан мен рух қартаймайды, дейдi ғой.
бұлқынды ма бойыңдағы бұла күш?!
Құлын дауыс… Жүрегiңдi жаралап,
жеттi ме үнiм жұлдыз iшiн аралап?
Естiдiң бе күй сапырған кезiмде
қосылғанын Қарадала, қара бақ?!
Қарап қатты қиналдың ба көргенде
азап пенен мазағымды, шерменде…
Шошындың ба сатқындардың iсiнен
тiлiң тиiп кеткендейiн ерменге.
Өксiгенде мендей әлсiз ғарiбiң,
естiдiң бе, сезiндiң бе, жарығым?..
Туған жерден бұйырмады-ау топырақ,
қай бөктерде өштi сенiң жарығың?!
Арманымның ең үлкенi сол болды,
қасiреттен сағынышым көл болды.
бетпе-бет кеп тағдырменен тақасып,
ашынғанда ашу, ызам сел болды.
Ашынамын әлi күнге күйемiн:
қай орманда қалды сенiң сүйегiң?
Налығанда әдiлетсiз жалғанға,
Өзiмдi-өзiм рухыңмен сүйедiм.
Сүйеп келем…
Сүйеп жүрiп өтермiн.
Өтер қайғым, өзiмменен кетер мұң.
Естимiсiң, ғарыштағы бас ием,
iздеп сенi мен де бiр күн жетермiн.
Жетермiн!..
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2. «Қорғай жүршi! Қорғай жүр!..»
(Адамдарға аманат)
Қасым!..
Қасым!..
Кеудемдесiң, жат мәңгi.
Қарсы ал, жаным, жүректегi ақ таңды.
Ел өзгердi…
Қара орманың көбейдi.
Шүкiр!
Шүкiр!
Атың сенiң ақталды.
Арысым-ай! Ағайының шаттанды,
Қасым атың аруақтанып, жатталды.
Қуаныштан жарылар ма деп едiм,
кеудем аман, жарылмады… Шақ қалды!
Атың сенiң… Аманатың… Ақталды!
Туыс-туған, елi-жұртың мақтанды.
Мен жыладым. Шаттанды ұлың қуанып,
Айлы аспан мен куә қылып ақпанды.
«Бүйтiп тiрi жүргенiмше… өлсем», – деп,
қырға қарап қарс айрылып, кемсеңдеп,
мазалап ем талай-талай, кеш, күнiм!
(Ендi, мiне, ақтығыңа ел сенбек…)
Ұйықта, Қасым! Жүрегiмде ал тыным,
бөлiс келiп шаттығымның бал түнiн.
Жапырақтай сарғайып бiр күтiп ем,
кешiр бүгiн қуаныштан балқыдым!..
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Арман ұшып аңсағанда – мұң көлден,
жалған ұшып шаршағанда – үн белден,
алданып ем «үмiт» деген құсқа мың
шыр-шыр етiп күнде туып, күнде өлген.
Кезiп талай тар қолтығын Талдының…
Есiңде ме?
Жүрегiмде талды үнiң…
Ойлы қалпың Ойырманы мұңайтып,
тербегенi Көкбастаудың шалғынын?!
Жадыңда ма?..
Қозғап түннiң саз, бағын,
күндiз тынып, түнде өртенiп-маздадым.
Қара шанақ болмаса егер… Қайтер ем?
Қамыққанда жындана да жаздадым.
Ұмыттырып кейде өмiрлiк өлшемдi,
кең дүние домбырада теңселдi.
Сағыныштан күйшi келiн атандым,
ұйып, тыңдап, күйлерiме ел сендi.
Есiңде ме?..
Әлдекiмдер дес бермей,
аруағыңды қағытқанда, ескермей,
қара шанақ әулиедей жебейтiн,
серiгiм боп құтқаратын кештерде ой.
Өмiр жайлы, өзiң жайлы бал шырын,
күй боп толқып, құйылатын жан сырым;
тек домбыра арашалап азаптан,
қуалайтын қайғы-мұңның қаншырын.
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Жел азынап кейде көңiл-қорадан,
жерiгенде төрiң жолдас-жорадан
қасиеттi қара шанақ қалды алып,
өсектерден өрттей қаулап бораған…
Жел азынап, қара нөсер төккенде,
«жер қылмақ» боп ұмтылғанда көп пенде…
Жадыңда ма?..
Күйiм менi құтқарды
ысқырынған жыланбасты көктемде…
Ұйқым қашты…
Ұйық кештiм…
Сенделдiм…
Арман оты қабағында сөндi елдiң.
Тағыдайын өз жарасын өзi емдер,
өз Рухыңмен – өз күйiммен емделдiм.
Суға кеттiм, талай жерде қармандым,
Өзiң үшiн! Өзiм үшiн – арландым!
Қадiрiнен айналайын домбыра,
алып шықты айдынына арманның.
Өмiр өттi… Еңiреттi сезiмдi…
Талқан етті тағдыр неше төзiмдi.
Аллаға аян, адалдығым – ақ қағаз,
аңсап сенi ақ перiштем көз iлдi.
Өттi уақыт… Қоғам түлеп, өзгердi.
Жақсыны да, бақсыны да көз көрдi.
Жаратушы – Тәңiр ием!
Құдiрет!
Електедi ерлер менен ездердi.
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Қарақазан ғасыр

Есуасын елестетiп көзiне,
сатқындарды салды мезгiл тезiне;
мойылдай шаш боз қырауға боялды,
бiр кездерi сипататын өзiңе…
Өттi заман…
Күндер зулап қарша ақты.
Есiңде ме?
Ессiз сәуiр аңсатты.
Сен ұстаған нәзiк саусақ көң болды,
сенсiз өткен қу тiршiлiк шаршатты!
Құлақ түрiп жүректегi дүрсiлге,
ғарыш-көкте, аспанда алыс жүрсiң бе?
Қарақазан ғасыр менi боздатты…
Құрсын бәрi…
Күрсiнбешi!
Күрсiнбе!
Келгендей ем құрсауында құлыптың,
кең дүние, қадiрiңдi шын ұқтым.
Кек пен зарды кеудедегi кешiрдiм,
өртең үшiн, ертең үшiн ұмыттым!
Өттi ғасыр…
Өзегiмдi өртедi үн,
өксiк буған тағдырымды шертемiн.
Кешiр жаным, аруағыңмен қорғай жүр!
Ақталды атың – бәрiн бүгiн өртедiм.
Түсiме де жүресiң сен жиi енiп,
алаңдама, төрiң аман – киелi, ұқ!
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Ұрпағың мен Ұлысыңды жебей жүр,
Өмiр сүрген рухыңа сүйенiп!
Қасым!
Қасы-ым!..
Төрiң сенiң – киелi.
Ақ шашты жар суретiңдi сүйедi.
Аманатын жолдап Адам затына,
Аруағыңа басын үнсiз иедi…
Алматы қаласы
қаңтар-қараша, 1989 жыл.
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Дауылдан кейiнгi ақ жауын

А

қынға мiнез керек.
Құдiреттi поэзия – Адам-Ата, Хауа-Ана
ұрпақтарының бойына от қылып құйып
берген Тәңiрдiң сыйы.
Ақ талайдың қасында, Арқалық жонның астында, дөң
жерге үйiн тiктiрген, төскейге малын бақтырған (Хан
Мерген) ғұндардың ықылым заманда мифологиялық са
рында туған «Еңсегей батыр» аңызынан берi, күнi бүгiнгi
кең тынысты панорамада жазатын кесек тұлғалы қазақ
ақындарының саф, мөлдiр жырларын зейiнiне тоқыған
оқырман талай «тар жол, тайғақ кешулерде де» сол лаулаған
оттың бiр сәт сөнбегенiн байқар едi. Осыған қарап Адамның
бойына Құдай дарытқан генетикалық ерекшелiктiң, мiнез
дiң жойылмағанына Тәңiрiңе тәуба қыласың.
Соғыстан соң туғандардың мiнезiнен де, «сенiң,
сенiң, тек сенiң, сенiң шебiң» (Ғ. Мүсiрепов) болуға тиiс
отты жырларынан да жалынның ұшқынын «әу» бастанақ байқағанбыз. Жетпiсiншi жылдардың басында әде
биеттiң табалдырығын имене аттаған буынның жырла
рында адамды елең еткiзiп, уы мен шуы, мұңы мен шат
тығы мидай сапырылысып жатқан беймаза тiршiлiктен
бейтарап қалдырмайтын, дауыл күнгi дарияның күшiн
дей бiр үлкен тебiренiс бар едi. Әйтсе де бiз сол киелi
ордаға бiр уық болып шаншылған Кеңшiлiк, Темiрхан,
Жарасқан, Нұрландардың от болып өрiлiп шық
қан
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өлеңдерiнiң болмысындағы генетикалық ерекшелiктi,
мiнездi байқамадық десек – өтiрiк.
Әдебиеттiң осы кезде асабасын ұстап отырған
ақсақалдары да, қарасақалдары да қазақ поэзиясына бiр
топ талантты буынның келгенiн бiлген, сезген. Бұлар
ды да қасиеттi шаңыраққа демеп келген Абайдың,
Махамбеттiң, Сәкеннiң, Iлиястың, Қасымның рухытын. Тек бұғанасы бекiп, қабырғасы әлi қатып үлгiрме
ген өкше басар ұрпақтың «әттеген-айларына» жiтiрек
көңiл бөлiнiп, олардың әдеби атмосферадағы табиғи
болмысына көңiл бөлiнбей, жұмған ауыздың ашылмай
қалғандығы өкiнiштi-ақ. Әйтпесе Темiрханның әдебиет
сүйер қауымның ортасында талай пiкiрталас, дау-дамай
тудырған салмақты поэзиясы, «Ақбұлақтар, алқынған
ақбұлақтар, қазiр көктем, алдың жаз, шапқылап қал», деп
әдебиетке жұлқынып келген Жарасқанның, «Кеше ғана
көктем едiм, жаз едiм, ғашықтықтың шын сызылтқан
газелiн» деп әдемi сазды әуенiмен оқырманның жүре
гiнен жол тапқан Исраилдың, «Қарлы шыңнан ағатын
басын құрап, әр жас ақын – аптыққан асыл бұлақ» деп
бұлқынып, атойлап келген Иран-Ғайыптың мiнез
дерi қазақ поэзиясында бұрын-соңды байқалмаған ерке
құбылыс едi. Бiрақ бұл толқын осы мiнезi үшiн әдебиеттiң
«мен» деген өкiлдерiнен таяқты аз жеген жоқ.
Неге екенi белгiсiз, бiз өз кезiнде қазақтың үлкен
шайыры Әбдiлданың «Жаңа Гейне мен болам» дегенiн
де, немесе орыс поэзиясындағы түбiт мұрты ендi тебiн
дей бастаған бозбала Вознесенскийдiң «В мою лопатку
вошла гениальность, как в резиновую перчатку красный
мужской кулак» деп лепiрген сөзiн де жылы қабылдап
едiк. Менiңше, соғыстан соң туғандарға көрсетiлген мұн
дай әдiлетсiздiк осы толқынның алдында тұрған буын
ның бұларды мойындағысы келмеген менмендiгiнен.
264

Өнердегi арзандықпен күресемiз деп бұлқынған бұл
ұрпақтың да қатары сирей бастапты: «Сен көктесiң,
мен жердемiн, сен перiште, мен пендемiн» деп өлеңдегi
мiнезiн еркелiкке жыққан Кеңшiлiк, «Ханға сәлем
бермейтiн қайран басым» деп Тәңiрiне мысқылдап күле
қараған Жұматай, қазақ сынының қайыспас қайсар
сарбазы Сағат, «Ақылбайдың әнiне» Шыңғыстың бiр түп
жусанын қосып, жүрегiн ұсынғысы келген Жәнiбек...
Қайтейiк, бұл да қолдағы бар алтынның қадiрiн бiл
мейтiн қазекемнiң қиқар мiнезi ғой. Табиғаты қарағайға
қарсы бiткен бұтақ iспеттес, әр сөзiн қаққан қазықтай
шегелеп айтатын, әр үтiрiнiң жанына шейiн астарлы сыр
ұялатып жазатын марқұм Асқар Сүлейменов айтпақшы,
«Қазақ болып өмiр сүру – қызық».
Бардың өзiн бағалай алмайды.
Дегенмен мақаламыздың басында айтып кеткен генети
калық ерекшелiк, өлеңдегi мiнез, Рух өлмептi. Нұрлан
ағамның жетпiсiншi жылдардың орта шенiнде шық
қан
«Беймаза көңiл» атты тұңғыш жыр жинағын парақтап
отырып, менiң көзiм осы бiр ақиқатқа анық жеттi:
«Өзегiң талған кезде егер,
шалғынды кешiп,
шашаны шыққа малмасаң;
аязда, қарда тоңбасаң,
жауында ойға шомбасаң,
сүймесең желдi,
мiнбесең жүйрiк,
көрмесең Тауды, Даланы
бұрқылдап iзде – жолда шаң.
Өмiрге мынау
өле бiр ғашық болмасаң,
өлең де, жыр да болмас ән» –
деген жолдар соның дәлелi.
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Нұрланның бойынан мен бiр байқаған ерекшелiк,
жүрегiнен жыр болып төгiлген, алғашқы өлеңдерiнен берi,
жырдың қадiрiн түсiрмей, керiсiнше бейкүнә перiште
жанының пәк сұлулығындай мөлдiр поэзияны шөп-шалам
нан тазартуға бар күш-жiгерiн салып келедi. Тiптi оның
осы күнге шейiн шыққан жыр жинақтарының өзi саусақпен
санарлықтай ғана. Бұл Нұрланның көлем қуушылықпен
ат-құйрығын кесiскендiгiнiң анық белгiсi. Расын айтсақ,
өлеңнiң тек сөлiн беруге тырыспай, әдеби ортада әйтеуiр бiр
көрiнiп қалуды мақсат тұтып, кiтап шығаруда алдына жан
салмай, тұзы татымаған нәрсiз жыр жазып жүргендердiң
қылығы – Алла Тағала адамның бойына дарытқан азғантай
бояуын бiр ванна суға езiп жiбергенмен бiрдей әбестiк.
Аса құрметтi ақындар! Поэзия көлеммен емес, сал
мақпен өлшенетiн қазына екендiгi әлiмсақтан белгiлi
ақиқат. Өлең жазардың алдында орыс әдебиетiндегi белгiлi
мэтр Белинскийдiң «...Ныне не то время, что прежде:
ныне только стихами ознаменованными печатью высокого
таланта, если не гения, можно заставить читать себя. Ныне
требуют стихов выстра
данных, стихов, вкоих слыша
лись бы вопли души, исторгаемые неземными муками,
словом, ныне
Плач неестественный досаден,
Смешно жеманное бытье», –
деп осыдан аттай жүз алпыс жыл бұрын айтып кеткен
сөздерiн ақыл таразысына салғанның артықтығы жоқ.
Нұрланның өлеңдерiн оқып отырып осы темiр қағиданы
берiк ұстанғанын аңғарасың.
Қазақ әдебиетiнiң кексе гвардиясының беделдi өкiл
дерi, «Қайдасыңдар, құрбылар, жиырма екiншi жылғылар»
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деп жанын қоярға жер таппай шарқ ұрған Сырбайдың,
Қасымның жырлары кешегi асыра сiлтеушiлiк жылда
рында, одан соң соғыста сан мың боздақтарынан айырылып,
сәл саябырсып қалған қазақы дауылдың алғашқы ныша
ны болатын. Олжас, Ғафу, Тұманбай, Қадыр, Мұқағали,
Жұмекен поэзиясы кеңестер империясының аспанын сан
рет дiрiлдеткен, мұз болып қатып қалған сеңдi қозғаған
ұлы дауыл болатын. Соғыстан соң туғандардың жырлары
шөлiркеп қалған қазақ поэзиясының кең сахарасына
дауылдан кейiнгi нөсерлеп құйған алғашқы ақ жауын
едi. Сондықтан бұлардың табиғатына көктем стихиясы
көбiрек тән:
«Бастауын шайып бұлақтар
тулаған кезде келермiн,
шашбауын өрiп құрақтар
шулаған кезде келермiн...»
Ақынның осы өлеңiн оқыған кезде көктемнiң алғашқы
самал желiнiң лебiн сезгендей бiр әдемi рахат күйдi кешесiң.
Бұл өлең бiздi несiмен селт еткiзедi?
Бiрiншiден, мұнда Нұрлан өзiнiң жандүниесiнде асау
толқындай тебiренген серпiлiстi, табиғаттың болмы
сындағы сан өзгерiске ұшырап жатқан гармония
лық
құбы
лысты жан-тәнiмен әдемi үйлестiрген. Өлеңнiң
финалында абстракциялық суреттi емес, адамның жүре
гiн шым еткiзетiн сағынышты сезiп, шын елегiзисiң.
«Ерте ме, кеш пе... Бiр келем,
сағынышыммен жолды ырғап.
Ай туған шақта iргеден,
қарағайларға қол бұлғап...»
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Өлеңнiң басты мақсаты орындалды деген сөз осы.
Қорғасындай құйылып қалған жыр жолдары ақынның
табиғи бiтiм-болмысы. Нұрланның өлеңдерi өмiрдегi
құбылысты жан-тәнiмен түйсiнiп, жырдың коммуника
циясына терең бойлауымен қымбат. Бiздiңше ли
рика
– құрастырылған ойлардың жиынтығы емес, диа
лек
тикалық ұғым.
«Жалғыз соқпақ барады тауға асылып,
жалғыз бала барады тауға асығып,
алған бетi – Көксай ма?
Көк жазық па?..
Әжесiнiң қалғандай қауғасы ұмыт».
Осы өлең бiзге ептеп Есениннiң әйгiлi жырларындағы
күз суретiн көз алдымызға тартқандай әсер еттi. Өлеңдi
соңына шейiн мұқият оқып шыққанда Адам мен Табиғаттың
арасындағы бiр желiде тартылған гармониялық үндестiктi
аңғарасың.
«Алай-дүлей сезiмiм аласұрып,
бүрiсiп тұр былтырғы бала шыбық.
Орманшының көңiлi – келер көктем,
жылқышының қолында – ала сырық.
Тауға асылып келедi таң асығып.
...Осы буынның әдебиеттегi танылу процесi өте ұзаққа
созылып келедi.
Сұлтанмахмұт, Саттар, Төлегендердi тiлiмiзге тиек
қылмай-ақ, ойымызды әрiден өрбiтсек, Пушкиннiң
тұс
тастары поэтикалық кемелдiкке 20–25, Некрасов
тың құрдастары 25–30 аралығында, Есениннiң буыны
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20–25, А.Межиров, В. Соколовтың қатарластары
30-ға қарай көтерiлгендiгi, әдеби пiкiрталастарда аз
айтыл
маған әңгiме. Әдебиеттегi адамдарды жасына
емес, талантына, бiлiмiне қарап бағалайтын кезең
туған сияқты. Нұрланның да, оның қатарластары мен
сапарластарының да әдебиеттегi өз орнын таба алмай,
сан соқпақта тайқы маңдайларының тасқа жиiрек
соғылуының басты себебi – ақындарды талантына, тiптi
талабына да қарап емес, жасын санап поэзиядағы орнын
әйгiлейтiн констатацияның үстемдiк құрып келуiнде.
Қазақ ақындарының елуге аяқ басқанда тарлан, ал
пысқа жеткенде дүлдүл, одан әрi асқанда Пайғамбар
атанып жататындығы сондықтан. Жалпы, өз басым,
осы биiктiктен ғана әдебиеттiң тенденциясын бақылай
тын «ақсақализмге» қарсымын. Қымбатты оқырман,
менi дұрыс түсiнiңiз. Пушкиндей алтын қазынаны аш
қан «Державиндiкiндей» «ақсақализмге» емес, әдебиетте
өзiнен басқаны мойындағысы келмейтiн мәдениетсiз
«ақсақализмге».
Соңғы кезде «поэзия құлдырап барады» деген сөз жиi
айтылып жүр. Нұрланның, Темiрханның, Кеңшiлiктiң,
Жұматайдың, Жарасқанның олардың өкшесiн басқан
Есенғалидың, Аманханның, Мейiрханның, Гүлнәрдiң
(Салықбаева), Тыныштықбектiң жырларына назар ау
дарған оқырман бұл әңгiменiң «алты адамға көсем бол
ғысы» келiп дiлмарсыған кiсiнiң пiкiрi ғана екенiн байқай
тыны сөзсiз. Мұндай желбуаз әңгiме Пушкин заманында да
аз айтылмаған. «Әдебиет тоқырап қала ма» деп Пастернак
та жан-тәнiмен күйзелген. («В нашу прозу с ее безобразием,
с октября забредает зима»).
Бертiнде Евтушенко, Вознесенскийларды тас-талқан
қылып, олардың поэзиясын жоққа шығарған мақала
ларды да оқыдық. Бiздiңше әдебиеттi өзiмен аяқтағысы
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келетiн ақындардың қылығы – жердi айналып жүрген
Күндi тоқтатам деумен пара-пар, асылық. Дәл бүгiн
Пушкин тiрiлiп келсе де әдебиеттiң соңғы өкiлi бола
алмас едi. Әрi-берiден соң талантты деген әр ақын
«Поэзия» атты ұлы оркестрдiң мазаланған бiр үнi ғана.
Нұрлан өлеңдерiн оқи отырып, сол «ақиқатқа» сенбеске
лажың жоқ:
Жанымда мазаланған бiр үн бардай
Ойларым...
Бытысады бұрымдалмай.
Айқайлағым келедi
өз-өзiмнен
әлдекiмде
барымталап айдалған жырым бардай...
Амангелдi Кеңшiлiкұлы
МЫРЗАБЕК.
12 маусым, 1997 жыл
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Құралайдың салқыны

ЖҮРЕКЖАРДЫ
Ойым осы – өртеңдей алмасатын,
Сырым осы – бұлақтай жалғасатын;
сенем түбі жарайды бір кәдеге,
қалып қоймай архивте шаң басатын.
Әнім осы – асқақтап айтылатын,
әуезімен аспанда Ай тұнатын;
Алатауым сәуірде қайта оянып,
құралайдың салқыны қайта ұратын.
Күйім осы – күмбірлеп тартылатын,
шанағымда қоңыр саз шарқ ұратын;
қайтқан құстың Арқадан үні естіліп,
Қаратаудың мойнына артылатын.
Мұңым осы – өртеген өзегімді,
бермеу үшін күрестім кезегімді;
біреу егер күндесе ту сыртымнан,
біреу үшін өмірім, сезем, үлгі!
Сөзім осы... Серпілсе, боздар тілім,
Атырау мен Алтайдың қозғар түнін.
Шалдықпасын, шабытым аман болса,
алға әкетер өзімді өз қарқыным.
Жырым осы – мәңгілік жазылатын.
Жырға қоспай өткен бе назын ақын?!
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Өртеңімді жалғашы Ертеңіме,
Өлеңімнің отымен, қазына түн!..
Ән, күйімді, сөзімнің асылдарын,
Ой, сырымды Өзіңнен жасырмадым.
Бар болмысым, оқырман, осы менің,
өрдім жырмен тулаған Ғасыр қанын!..
мамыр, 1996 жыл.
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ЖЫРҒА ТҮС,
ЖҮРЕКТЕГІ БАР ЫСТЫҒЫМ
«Мұнар да, мұнар, мұнар күн...»
Махамбет

***
Қиянатпен айтылатын кінә – арсыз,
құмарыңды қандыратын түн – арсыз;
атақ пенен абыройдың жолы – арсыз,
атақтының көкірегі – мұнар, сыз.
Мұнар – үміт...
Мұнар – өмір...
Мұнар – күн...
Тұман құшқан келбетіндей шынардың,
басылмайтын, тарқамайтын бір жерік
дұғасындай тұмардың.
Мұнар – үміт жетелейді күнді алға,
жетелейді қилы-қиын сындарға;
ой мен сана, жүрек – оның тұтқыны,
тұтқын жүрек тыңдар ма?!
Бағынбайды дабыл ұрып, күй ұрып,
өктемсініп, оңы-солын бұйырып,
мұнар үміт – ұстатпайтын көк сағым,
өткізбейтін қиыр ұқ.
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Мұнар үміт – мұнар өмір бастауы,
молдау болып төгіледі шашбауы.
Марапатшы көп болса егер...
Пендеңнің
мүмкін емес таспауы.
Еленбейтін есті сөзі сыңардың,
тасқан жерден басталады мұнар күн;
асқан-тасқан атақтыға көк тиын
тұрмас құны шын Ардың.
Ар жоқ жерде айтар билік шын арсыз,
арсыздарды тыңдап үнсіз, тынарсыз;
жүрек біткен соғар үнсіз – сыңарсыз,
шың атаулы мұңаяды шынарсыз...
Жердің үстін басар келіп
Мұнар...
Сыз...
шілде, 1991 жыл.
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***
Көз ұшында – қияңқы бел, тал, қия,
тал, қияда қалды әнім.
Жүрегіме жетім күдік салды ұя,
күндерімді жалғадым.
Көкірегімді кермек, ащы тесті мұң
түтініндей аршаның;
жаңғырды түн, дауысыңды естідім,
ести-ести шаршадым.
Өзгермейтін бұл неғылған ғайып үн?
Жаңғырды мұң жолдардан.
Аз ғұмырдың арқалатқан айыбын
өзегімде тоңды арман.
Тоңды жүрек...
Тоңды сезім...
Тоңды үміт...
Создым қолды заңғарға.
Шабыт шіркін, шау тартқандай болдырып,
жылу берер жан бар ма?!
Талмаусырап шерге батты жер үсті,
тұншықты үнсіз Ай мұңды.
Кімге айтамын кеудемдегі керісті,
кімге айтамын қайғымды?
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Тіл қатпады түнгі дала, түнгі аспан,
тіл қатпады тал, қия,
Көгілдір тау...
Көктем...
Көк бел гүл басқан,
көз ұшында қалды ұя.
шілде, 1991 жыл.
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***
Аққуым, айналайын, қос құлыным,
сендерді, заманды ойлап өсті мұңым.
Ертеңім не болады?
Кім айтады?
Қай арада тоқтайды дос-бүгінім?
Болар деп кім ойлаған бұлай бәрін,
оңаша қалсам болды жылайды Арым?!
Адамдар қиратуда кеше ғана
өзі қолдан жасаған «құдайларын».
Өздерін аямауда өзге сынды.
Көз – қатал...
Көңіл –тұман...
Сөз – кесімді...
Тәңірі тәлкегі ме? Бұл не өзі?
Кім көтерді билікке сезбес ұлды?
Көзінде шуламайтын көк орманы,
жанында махаббат жоқ, жоқ арманы...
Жер бетін қаптап кетті «әулиелер»,
өзендер суалуда көп арналы.
Қорқамын...
Содан қатты сескенемін.
(Мың жанып, мың қайтара өшкен едім).
Мынау ұлы Даланың төсін еміп,
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ғасырдан ғасырларға көшкен елім,
сені ойлап, сескенемін, сескенемін.
Шошимын...
Шошынам да шамырқанам,
көздерді көріп кейде жабырқаған.
Түн – мұнар...
Дала – мұнар...
Бәрі – мұнар...
Мұнарға қалай келдік? Таңырқанам.
Мұнарды көріп тұрып шамырқанам.
шілде, 1991 жыл.
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***
Мұңымды кім оқысын ішімдегі,
қалт басып қателесер тұсым ба еді?!
Жанымды жабырқаған басқа түгіл,
ең жақын досым-дағы түсінбеді.
Сезгенде соны қатты зарықты ішім.
алыстап кеткендейін жарық, күшім.
Апыр-ай!
Түсініспеу қандай ауыр,
қас-қағымда болдым мен «ғаріп» кісің...
Елеусіз ел алдында кішірейдім,
ұғындым қажетсізін қысыр ойдың;
(кейпіне қарап тұрып безінген ем,
кезінде бір «дөйіңнің» кісі «ірейтін»...)
Сескенткен жүрісімен жамағатты,
сен соған ұқсап кеттің жаңа қатты;
сөзің де, тұрысың да аумай қалды,
айнытпай салдың тіпті «балағатты».
Кінәмшіл болмысың ба еліктеген?
Мен саған өлердейін сеніп кеп ем.
Ашылды, міне, ақыры, шын кескінің,
өкініш – өзегімде, өлік – денем...
Қалайша аңғармағам? Ұғынбағам?
Бола ма тез құбылғыш бүгінгі адам?
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Келемін сүлесоқ боп – шалажансар,
кетердей көзден ұшып шыбын-ғалам.
Біреулер мүсіркейді. Көріп келем.
Сырт көзге жүріс мығым, берік денем.
Күндерге өңі жылтыр алданыппын,
өзімнен өзім қатты жеріп келем.
Намыс бойды буады. Өлік – денем...
шілде, 1991 жыл.
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***
Көңілім бүгін менің ғарыштайын,
көгімнен жұлдыз жауды...
Жарысты Айым.
Шарт кетіп, сына жаздап барып-барып,
бір сезім атып шықты барыстайын.
Барыс-мұң, барыс-қайғы, барыс-арман,
бата алған фәни атты кәрі шалдан;
сөз-жебе ағып өтті көкті тіліп
Махамбет, Абайлардан дәріс алған.
Мұң-шанақ кеудедегі қозғалды ерен,
(сәл болса, жүрек түгіл боздар денем).
Дүние болды бүгін бұлқан-талқан...
Рас екен!
«Тәңірім бар»,
«Көз бар» деп ем...
Мамырда, қарашада, ақпанда да
ұйқыда мүлгіп қалың жатқан дала,
Сілкінді Алатауым, Айғайтасым –
шежіре ғасырларым батпан, дана.
Ән десе, өлең десе есі кеткен,
күйінің Пірі –халық!
Иесі – көктем!
Жүректі жарып шықты жалын-сезім
аруақты, махаббатты бесік еткен.
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Жарыс ой!
Жарыс қайғы!
Жарыс мұңым!
Жырға түс бойымдағы бар ыстығым.
Тәуекел! Атылып қал, барыс-өлең,
арқырап жетер бір күн ғарышқа үнің.
Жырға түс, жүректегі бар ыстығым.
шілде, 1991 жыл.
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ҚҰЛАЗУ
Қайғыдан да, мұңнан да шошымаймын.
Неге өзгердім?
Неге мен осылаймын?
Қайырымсыз, қатыгез болып барам,
мейірімнің көшті екен қосы қай күн?!
Көзімде – жаз. Көңілде – қараша-мұң.
Қай бастауда қалды арман-бала шағым?
Қаз, тырнамен қоштасқан мәңгілікке
қай төбеде қалды ұйықтап қара шалым?
Көкіректі бір күдік жайлап алды,
тауда қалды ойларым, сайда қалды...
Адал заман тәрізді көзден ұшқан,
ақ күндікті әз әжем қайда қалды?
Мың сан жұлдыз – шашылған тарыдайын,
естимісің даусымды, жарық Айым?!
Қайда қалды куәсі жастығымның –
махаббатқа мас болған сары қайың?!
Жұртым қалды қай белде, қай арада?
(Жыл араға түсті ме, ай араға?)
Ала арқанды аттаған қайран дос пен
қалып қойды қай тұста аяр аға?
Айыпты кім?
Апыр-ай, жазықты кім?
Қозғалмайды. Неліктен жазықты үнім?
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Азған дала, тозған тау, сені ойласам,
құлазиды көкірек сазып бүгін.
Қажып күнім... Өтуде қажып түнім,
Ой мен мұңнан жүрегім саз ұқты мың.
Қай қиырда қалды үміт қолын бұлғап,
қайда қалды аяулы нәзіктігім?
Неге өзгердім?
(Таға алман досыма мін).
Көп көрініп жүр ме әлде осы бағым?!
Берсін түбі қайырын...
Қаталдықтан
жүректерді жайлаған шошынамын.
шілде, 1991 жыл.
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ЖАЛҒАН
Кеш түсіндім, қайтейін, кеш түледім,
ұғып соны кеудемді кескіледім.
«Өлең деген өсекші!» сырымды айтты,
бірақ оны...
Сен шіркін, естімедің.
Қондырмақ боп жүргенде бұлаққа айды,
қонды абайсыз кеудеме бір ақ қайғы...
Сынға салдың жүрек пен қайратымды.
(Қалай?
Қашан?
Көңілім тұрақтайды?..)
Қарашы бір! Үңілші!.. Көзіңдемін...
Домбырадай күрсінін, безілдедім.
Ішегіндей қобыздың сарнадым кеп.
Естімедің...
Апыр-ай, сезінбедің.
Естір ме деп еңісте армандадым,
дауылда қап, тұншықтым, тал қармадым.
Толқын айдап, алдыңа келдім неше,
ескермедің, қайтейін, аңғармадың.
Түрің сұсты... Үніңді қайталадым,
алып кетті жағадан шайқап ағын.
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Жағаласып теңізбен – салдым сүрең,
сүреңімді бірақ сен, байқамадың.
Мінезіңді кеш ұқтым, кеш түледім:
Көкірегімнен боз жылдар көшті менің.
Кереңбісің ?..
Керенау?!
Айхай, Жалған!
Айқай салдым. Үнімді естімедің...
қазан, 1992 жыл.
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СҰРАҚ
Көк төсінде қалтырайды көк шырақ,
көңілімде қабаржиды көп сұрақ.
Бітер емес, көбеюде күн санап...
Ал жауабы?
Жамау-жамау... Жоқ, бірақ.
Ұйқы-тұйқы ойларындай көсемнің,
қырық жамау көрпесіндей шешемнің;
жүрегімді жұлмалайды күні-түн...
Кесел...
Мұңы...
Әні...
Жыры осы елдің.
Сәнім қайда?
Кешегімнен не қалды?
Құм аралас шаң қауып тұр көгалды.
Алматым да, Алатау да жабырқау.
Күлкім қайда?
Ұйқым неге жоғалды?
Бір жынды ырғақ безілдетіп түн ішін.
Бөтен әуен... Тарылып тұр тынысым.
Аусар дауыс алқымымнан алып тұр.
Қайда?
Қайда?
Жан тербетер күміс үн?!
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Сырлы сазым, қайда сұлу қашты әнім?
Ел көзінде – басқа қайғы, басқа мұң.
Заман үні сабап жатыр кеудені
билігіне бой алдырған ақшаның.
Ақша –жеңіс.
Ақша –мансап.
Ақша – арман.
Зымияндар барады еніп жапсардан.
Әнің, күйің бәрі ақшаға айналған,
ақша – патша алты әлемді басқарған.
Сатылуда сұлу бикеш ақшаға,
сатылуда баю үшін «жақсы» аға,
кей мықтылар елін, жерін сатуда,
«Ар» ұғымын алып қойып жақшаға.
Түршіктіріп арманды мен арлыны,
Аспан...
Ауа...
Сатылуда барлығы,
сатылуда өзен мен көл, көк орман,
сатылуда патшалардың «жарлығы».
Қалай?
Қайтіп тартайын мен тілімді?
(Жүрек сорлы қасіреттен тілінді).
Пара ғасыр..
Жара ғасыр...
Ақшаға
сатылуда шен мен шекпен, білімді,
сана атаулы сатылудан бүлінді.
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Жер де,
Көк те билігінде – теңгенің,
сарқылуда ойлы сөзі пенденің.
Аспанменен көшеді үнсіз аруақтар,
ал әділет – кеуделерде сөнген үн.
Адалдығың – бақылдаған көк ешкі,
күлкі болдық, құлақ түрер жоқ есті.
Адам –тобыр. Қасиетің – көк ұйық.
Артың – жанжал.
Көрер күнің – көмескі...
Ойланар ма, ел есті?!
шілде, 1991 жыл.
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***
Болмайды тірлік үшін алыспасам,
аламан бәйгелерде жарыспасам,
жетуді мұрат етем – қуар болсам,
Ұстатпай...
Озар болсам, алыс қашам.
Кеудемде аманында ғасыр, Айым,
мен қалай ұсақтайын, шашырайын?
Арманы адамзаттың – жету, озу,
қалай сол мінезімді жасырайын?!
Ақшаңқан көз арбайды құмай көрген,
үміттер ақбоздайын құлайды өрден;
мақсаты мұраттының – биік ұшу,
мінезі жұмырбастың құдай берген.
Санамды сағынғанда жалын қабар,
әу бастан биікті аңсау қанымда бар.
Өтірік неге айтайып бекер босқа,
жүрегім, ұшар болсаң...
Жалындап ал!
Жалында!
Көз ілеспес көк беренім,
жалынсыз бықсығанды жек көремін.
Озсам да, озбасам да дәл осылай
мен қалған өмірімді өткеремін.
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Шын сөзім – осы менің, қайталар мың,
(шалдығып, шау тартармын, шайқалармын).
Алдында адам түгіл құдайдың да
керексе осы сөзді қайталармын.
қазан, 1992 жыл.
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ТҮНГІ ДАУЫС
«Әркімді заман сүйремек,
Заманды қай жан билемек?
Заманға жаман күйлемек,
Замана оны илемек...»
Абай

***
Кеудемде күй толғатқан бір ағын бар,
сағынар салқар дала, жыра, құмдар.
Сөзім бар айтылатын, ойым-қалың,
Ғасырым!
Саған қояр сұрағым бар.
Сұрағым...
Сауалым көп қара құрым,
Кетірем қалай, қайтіп сана кірін?
Арманды тұншықтырды ақша, мансап,
күрсінсе, көкіректен тамады ірің.
Шығардай жан жарасы соқталанып,
адалдық алысуда ноқталанып;
қанағат өлді білем көңілдерде,
ұмтылды көбелектей отқа халық.
Сөз өлді...
Үрей қонды...
Көнді дене...
Жағаға біз көрмеген келді кеме.
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Тіршілік табадайын қуырып тұр,
теңейін оттан өзге енді неге?!
Пендең кем қолын берер жылағанға,
дерт болып жабысқандай мұң адамға.
Барасың алып-қашып қайда бізді,
қондырып қайғы-уайым бұла қанға?!
Кешегі қайда адамдар? Қайда дала?
Жүгірген құс қуалап қайда бала?
Барасың желіктіріп жұмыр басты,
қуалап құйындайын қайда ғана?!
Адасып қалдық білем «шүкірліктен»,
Ғасырым! Сақта елімді күпірліктен.
Тарихта аз ба сәтім өшіп-жанған,
үзіліп жүрмегей тек үтір, нүктем...
Сақтай гөр, сақта елімді күпірліктен!
желтоқсан, 1992 жыл.
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***
Қорқам қатты...
Өзімнен-өзім кейде,
бір сұрапыл ішімде безілдей ме?!
Жүрегім атылатын жанартаудай,
жұртым соны, апыр-ай, сезінбей ме?!
Пендең бар ма тоқтатар көшкін-ойды,
Замана-мұң кеудемді кескілейді;
қалың жартас ішінде қалғандаймын,
дауысымды неге ешкім естімейді?!
Адал мінез, ақ жүрек досым қайда?
Айқайшы боп, бар болса, қосылмай ма?
«Үні шықпас жалғыздың...» деген сөзді
сезінеді екенсің осындайда.
Өңгеріп алғандаймын өңгерместі,
теңгеріп алғандаймын теңгерместі;
ақылман ағаларым қайда кеткен
қиын-қыстау кезеңде жөндер көшті?!
Жалғасардай ызғарлы желге құйын.
Осы ма еді?
Жоқшылық – келмек үйім?!
Қызыл жалын кеудені қайнатуда,
қарғыс атқыр күн туды елге қиын.
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Артық айтсам, сөкпестен, айыр шынын,
желбуаз жағымпаздың қайыршы үнін.
Көз көргенді жеткізу – тілге парыз,
кебін киді байтақ ел қайыршының.
Қорқам қатты...
Өзімнен-өзім кейде.
Бір сұрапыл кеудеде безілдей ме?
Жүректер – атылатын жанартаудай.
Жанартауды мына жұрт сезінбей ме?!
Апыр-ай, сезінбей ме!
желтоқсан, 1992 жыл.
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***
Өмір қысқа, жарығым, шексіз көрме,
адам үшін тіршілік – от, сыз, керме.
Өртендік те сол үшін жандық талай,
кейде ашынып жүрексіз, тексіздерге.
Намыссызды көргенде намыстанып,
налып талай, күйініп нан ұстадық.
Адам үшін тіршілік – мәңгі арпалыс,
күйдік, сүйдік, табыстық, алыстадық.
Тұрмайды екен жеңіліс, жеңіс түкке,
атыстық та шабыстық, келістік те.
Өткен өмір – құлпытас...
Ал адамдар?
Аруақ болып кеткендей кеңістікке.
Қарап тұрсаң, опасыз жалған мына:
Жалған күлкі, жалған сөз, жалған күнә.
Адам ата, Хауа ана ұрпақтары
Махаббатын жорыған «жалғандыға»...
Қыстағы мұң...
Жаздағы ән...
Көктемгі ойын...
Бәрі-бәрі ғайыпқа кеткендейін.
Сабы сынды қамшының ғұмыр қысқа,
қас-қағымда таусылар өткелдейін.
298

Құралайдың салқыны

Аспан, жұлдыз, сұлу Ай – көркем бәрі,
ұлы сөзі бүгіннің – ертең дәрі.
Өтер ғұмыр көз ашып-жұмылғанша:
Кеше – бала,
бүгін – жас,
ертең – кәрі!..
Өмір – қысқа...
Жарығым, қысқа бәрі,
оққағардан басымдау құшқағары.
Біз кеткенмен мәңгілік үзілмейді,
жазда жаңбыр жауады, қыста – қары.
желтоқсан, 1992 жыл.
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***
Түнгі дауыс...
Қандай сұсты?
Үрейлі...
Әлдекім кеп ой-мұңымды күрейді.
Желтоқсанның жетеді үні талықсып,
қашатындай бір ой қуып бір ойды.
Әлдебір күш қозғап кеуде-сырнайды,
жүрегімді сілкілейді, ырғайды.
Қала тыныш...
Бірақ мида бір ызың,
құлақта – шу, көкіректі қырнайды.
Неткен суық?
Қатал қандай мынау үн?
Ой-санама салатындай бұрауын.
Көнер емес, өмір-дүлей көк дауыл,
Тағдыр шіркін, қоймайды-ау бір сынауын?!
Тасаттығын жасады ма текке елі?
Заман неге құбылып тұр өтпелі?
Елестейді көз алдыма түн мынау
аспан кезген аруақтар боп көктегі.
Тентек сезім сабап нәзік мұңды ізгі,
сөйлетердей Алатауды, шың-құзды;
мазамды алып тұрғандайын мынау түн
дәруіштің кейпін киіп күндізгі.
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Неге?
Неден?
Кетті менің тынышым?
Ұйқым қашты... Тарылардай тынысым...
Алматыға қар жаумай тұр неге аппақ?
Қайдағы үрей кезген мынау түн ішін?!
Түнгі дауыс...
Түнгі дауыс...
Үрейлі.
Әлдекім кеп көшемді үнсіз күрейді.
Желтоқсанның жетім үні жүр көкте,
жеткізбейді бір ой қуып бір ойды.
желтоқсан, 1992 жыл.
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***
Жебейтұғын жаратылыс, жанды ізгі,
Тәңір ием – көкте құдай – жалғыз-ды.
Жаңылдық па?
«Құдай-сымақ» көбейді,
көріп соны бойдағы асау қан қызды.
Қуғандайын сахараның сағымын,
ақылдының болды ақыры бағы – мұң;
атақ – құдай,
алтын – құдай,
шен – құдай...
Естіместей ешкім тіпті хақ үнін.
Кім табады шер-шеменнің жөнді емін?
Батты жанға улы тілі шөңгенің,
арсыз – құдай,
делдал – құдай,
бай – құдай...
Оңайы жоқ жер қозғаған пенденің.
Абайды ұғар қалды қазақ кемде-кем,
заман туды сөйлесер тек теңгемен.
«Сөз патшасы» кімге керек?
Апыр-ай!..
Көмейді өртеп оқиын ба желге өлең?
Жан төрінде алысады от-құйын,
армандының жалын орап кетті үйін.
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Өртенді үміт...
Боқ дүние болды арман,
асыл сөздің құны бүгін көк тиын.
Содан болар?
Ойым – жарым, орта – әнім,
қабатындай жүрегімді торта-мұң.
Көкте құдай жалғыз еді... Жалғыз-ды!
Көлбеңдеген көп құдайдан қорқамын...
желтоқсан, 1992 жыл.
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ШИРЫҒУ
(Азаттық толғауы)
Мен Махамбет емеспін,
сен Махамбет емессің...
Болу қолдан келмеді,
көшіп жүрген елеспін,
көшіп жүрген елессің...
Емдей алмай «ентіккен»
кеудедегі «жөтелді»,
жыр жазылмай – ет өлді,
жүректегі от өлді,
тұрар тұста тұра алмай,
ұрар тұста ұра алмай,
жүректерде тұншықты
туа шөккір жыр, Алла-ай,
томағалы қырандай!..
Жанар тұста жана алмай,
санаттыға – саналмай,
кеудені мұз қапқаны-ай,
«жан берісіп, жан алмай»!..
Сен Махамбет емессің,
Мен Махамбет емеспін...
Ой шегіне тірелді,
көкіректе жыр өлді,
қашып жүрген елессің,
қашып жүрген елеспін;
Еңку-еңку жер шалып,
төскейінде белестің
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ерттей алмай күреңді,
сарғайып сана, жыр өлді,
көмейге бұршақ тірелді,
жалында қилы заманның;
көзінде милы ғаламның
елім талай ірелді,
бір тіріліп, бір өлді,
тағдыры жарға тірелді,
сана талай күрелді...
Мен Махамбет емеспін,
Сен Махамбет емессің...
Өзегімде – өгей үн,
өтті-кетті елес күн.
Сергелдең қып сезімді,
ширықтырып төзімді,
ой мен сана тұсалып,
көкіректе көз ілді;
көлбең-көлбең көшті күн,
жүректерді тесті мұң,
еңіреген «елім» деп,
«кең сахара – жерім» деп
арыстардың дауысын
кештеу, әттең, естідім...
кеш жетіліп, теңестім
өзгелердің асылын
«өз асылым» деп өстім...
Сен Махамбет емессің,
Мен Махамбет емеспін...
Болу қолдан келмеді,
ел ерлікке шөлдеді,
жүректерде – көмескі үн,
ойым шер боп көлбеді;
тіл байланған кезеңде,
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өмір атты өзенде
үнсіздермен тең өстім,
мұңсыздармен тел өстім,
өз-өзіммен алысып,
өз-өзіммен егестім;
өзгелердің өткенін
«өз тарихым» деп өстім.
Ой төрінде мұңды ағын,
Жырдың тербеп құндағын,
өзгелердің батырын
«батырым» деп жырладым,
өзгелердің ақынын
«ақыным» деп тыңдадым.
Мен Махамбет емеспін,
Сен Махамбет емессің...
Жүрегімде – көмескі үн,
жүрегіңде – көмескі үн,
өлмей шықтық қойнынан
қанды дәуір елестің...
Иә, Пірім! – деп... Пірім! – деп,
дауылға сап сүреңді,
мінер қайта күреңді,
келді кезең, міне, енді...
Кел қанатты қомдайық!
Жаңаша бір толғайық!
Түзу салып түтінін,
Туған елді қолдайық!
Адамға сөз жолдайық!
Заманға сөз жолдайық!
Жолдайық!
Иә, сәт!
қазан, 1992 жыл – маусым, 2001 жыл.
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ҚАЙЫҢДАР ҚУРАҒАН ЖЫЛ

***
Мен осы өзіммін бе?
Басқамын ба?
Пендемін бе жүрген құр бас қамында?
Жанымды мазалайды қайдағы ойлар,
жиі жасын ойнайды аспанымда.
Қара нөсер төгеді көктен құйып,
қара аспанның көңілі кеткен бе иіп?!
Жүрегім елеңдейді жиі-жиі,
найзағайлы ғарышым неткен биік?!
Сол биіктен келеді ғажайып үн,
тіршіліктің өңгеріп наз, айыбын.
Ұзақ болып көрінер ғұмырымның
күндерінің қарашы азаюын.
Тірлік-арба...
Шыға алмай тертесінен,
көк аспанның тамардай шер төсінен.
Көсіле алмай келемін...
Әттең!
Шіркін!
Тар кезеңнің кеп-келте көрпесінен.
Шырқап жетпей кеудемнің қиырға әні,
досқа естілмей жүректін жиі ұрғаны;
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орта жолда болар ма тұралауға,
тағдырымның бар шығар бұйырғаны?!.
Махаббаттың ойнатып жиі ұшқынын,
өмір барда сол үшін сүйіс, күнім.
Ақын болып армансыз өртенуге
таусылғанша талқаным тиістімін.
қыркүйек, 1992 жыл.
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***
Заман қашып барады, заман қашып,
әлдекімге бұрылып, амандасып;
әлдекімнің көзіне жас үйіріп,
жетегінде барады адам қашып.
Көңілімде: бір сезім – тасығаным,
қуанғаным, күлгенім, жасығаным,
Асанқайғы болайын деп пе едім мен?
Заманменен барады қашып әнім.
Жанарымда – көк аспан, көк орманым,
тамырымда тепкілеп, соғар қаным;
оралары беймәлім, оралмасы,
бірге қашып барады көп арманым.
Кимелеме, кейіме, асықпа, аға,
көше кезіп келеді жасып дала;
Заман шіркін, барады диуана боп,
зікір салып барады қашып Дала.
Көз алдымда – қураған іңкәр қайың,
көкірегім – жаралы сұңқардайын;
Заман қашып барады арпалысып,
шабандозы құлаған тұлпардайын.
Қонғандайын кеудеме бар ізгі мұң,
(қалай, қайтіп өлшеймін парыз құнын?!)
Заман қашып барады ойымды арбап,
мен заманның тұтқыны тәріздімін...
қыркүйек, 1992 жыл.
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***
Түн қараңғы. Түндей көңіл қараңғы,
Мұң-көк бөрі...
Ашатындай аранды.
Аспан толы мың-мың жұлдыз – мың аруақ,
бір жетім ой қаситындай жарамды.
Күрсінердей бір ой мені кеш танып,
түршігердей бір ой менен кеш налып.
Қараңғы түн...
Қабаржиды қу көңіл,
қараңғыға неге сонша өш халық?..
Қараңғыға ұмтылады неге ойым?
Қамықтың деп кімді, қалай сөгейін?
Беу, көк аспан, аруақтардың мекені,
тіл қатшы бір, тірілерге не дейін?!
Таба алмастан жанның асау бір емін,
тірелгендей тұйыққа кеп жүрегім.
Сендер қалай?
Жердегі жұрт шаршады,
білмей бүгін қалай өмір сүрерін.
Білмей сірә, не күлерін, жыларын,
қиналғанда кімнен ақыл сұрарын?!
Олар маған, мен сендерге қараймын
тарқата алмай түн мен ойдың мұнарын...
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Қалды тірлік қыспағында көп ойдың,
жүректерді жаулап алды өгей мұң.
Түн қараңғы...
Көңіл түннен қараңғы.
Айтыңдаршы, тірілерге не деймін?!
Не деймін?!
тамыз, 1992 жыл.

311

Нұрлан ОРАЗАЛИН

***
Жүрек сорлы тыпыршиды, толғайды,
аманатын ақ қағазға жолдайды.
Біреу үшін атақ-қайғы, шен қайғы,
біреу үшін өмір – қайғы, жол – қайғы.
Сезім – қайғы...
Біреу үшін ән – қайғы,
әнсіз көңіл өртенбейді, жанбайды;
жалғыздықтың топанында тұншығып,
аққу-сезім көл мен көкті жалғайды.
Аққу-сезім... Менің жалқы күйімдей,
кезеді бір күзгі бақ пен үйімді ой;
бір-ақ келер тіршілікте қас-қағым
қиын қалай тірлік кешу күйінбей?!
Санадағы санаулы күн аз қандай?
Өмір сүру мүмкін емес назданбай?!
Күрсінесің күзгі баққа көз салып:
«Мамыр қандай? Әдемі еді жаз қандай?!»
Көркем еді Алатауым көктемде,
өрік, алма гүл шешегін төккенде.
Өкінесің...
Өкінгеннен не пайда?
Өртенесің қарап үнсіз өткенге.
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Бұрыласың... Бұрылғанмен, жоқ қанат,
көз ұшында – жебе-сезім, шапқан ат.
Табиғаттың мінезіне налисың,
күзге мынау қойған сені ноқталап.
Әттең!
Әттең!
Ұшар кейін жоқ қанат...
қыркүйек, 1992 жыл.
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КҮЗ-КӨҢІЛ
Тәтем Әбілқасымға

Қалды уәде қай тұста? Қай арада?
Түсті қанша күн мен түн, ай араға?
Бармақшы едім ауылға... Сертім өлді...
Аңқылдап кеп құшағын жаяр, аға.
Жаз аңсаған көңілдің күпті өлеңі,
мың тарау боп ойларым жіктеледі.
Жабырқасам...
Жаралы жолбарыстай,
жиырылып жүрегім бүктеледі.
Жүйке тозып, шаршады ми налудан,
ой мен сезім арыды жиналудан.
Мұңы молдау, күлкісі аз қу тіршілік
тұрғандайын құралып қиналудан.
Жанарымда жаз өлді, көктем алып,
Сағатымды іздедім көкке налып,
Ұланымды сұрадым аруақтардан
мезгілінен кезексіз кеткен алып.
Сезім – жалын... Кеудені өртеп өктем...
Өлең-жырдың пернесін шертеді еппен.
Асекемді аңсадым тұлпар тектес,
өкіндіріп, өксітіп ерте кеткен.
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Жыл болды бір мына жыл ән ықтырған,
жұтқан талай боздақты жанып тұрған;
еңкілдеген Кеңсай мен Алматыны
өртегендей аза-мұң қарып қырдан.
Ой мен мұңнан азапты шеккендейін,
жаңбырлы жаз қол созды көктем кейін.
Азасына шыдамай адамдардың
ақ қайындар өртеніп кеткендейін.
Күрең қызыл күз келді астанаға,
сұрқай тартты Алатау, аспан-ана.
Қайыңдары қураған өтті бір жаз,
киіктейін оқ тиіп қашқан, аға.
Көктемдегі көлінен қаз арылды,
сағыныш боп сілкініп, саз арылды.
Кешір, аға, уақыт қол байлады,
бармақшы едім мамырда...
Қазан ұрды...
Қазан ұрды...
қазан, 1992 жыл.
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ТУРА СӨЗ
Жеңе алмадым өзімді – көнбеді ойым,
айттым... Мені ұғарсың сен де кейін.
Мансап деген, бауырым, бір жәдігөй,
бүгін бар да, ертең жоқ теңгедейін.
Арбаласың, байқамай алданасың,
теңелгендей болады ханға басың;
ең қиыны жаңылып қас пен достан,
жағымпаздың жалбаңын малданасың.
Алданасың сәтіңе «беріспеген»,
алданудан болады беріш денең,
өзінді-өзің ойлайсың «құдаймын» деп,
айыра алмай періні періштеден.
Сайтан түртсе, бола ма желікпеуге?
Көндіреді «құдайың» еліктеуге.
Жүрісің мен тұрысың өзгереді,
үйренеді мақтауға өлік-кеуде.
Көпшікке де көнеді көз, көңілің,
көнгеніңе үйренер өзге құлың;
ақ дегенің алғыс боп, қараң – қарғыс,
айтылудан қалады көзге мінің.
Айналаңды жаулайды «мақұлшылар»,
сөзбен сарай өретін «ақылшылар»;
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көріп тұрып шіп-шикі өтірікті,
қалай, қайтып, көз жұмып, ақын шыдар?
Кешір! Бұздым салтыңды...
Көне алмадым.
Қалың елді...
Келмеді сені алдағым.
«Құдаймын», деп керілме.
Құдай – жалғыз. Айттым тура.
Өзімді жеңе алмадым.
Өзгені де, келмеді сені алдағым....
тамыз, 1992 жыл.
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ҚАРА ШАЛ. ҚАРА БАҚЫР
Қайыршының қолында – қара бақыр,
жанарында – жазылмас жара жатыр.
Жүрегінде...
Кім білсін қандай майдан?
Тану қиын...
Кел-дағы қара да тұр.
Көзбен көр де ішпен ұқ. Жақындама!
Жәбірлеме!
Қорлама!
Тақымдама!
Қарт майдангер – қайыршы мына отырған,
шөлмек пенен білетін атын ғана.
Алыс-беріс ісі жоқ басқаменен,
кеудесінен күркіреп қашқан өлең;
бар арманы – қайырлы қара бақыр,
қозғамайды сезімін аспан, емен...
Елемейді шалыңыз ештеңені,
қайыршылық – кәсібі, көшкен елі.
Отаны да өртенген орманы да...
(Өртенгендер шыныға өш келеді).
Қайыршы отыр қарайып қара алаңда,
қолын созып, қарайды қарағанға;

318

Құралайдың салқыны

Ойы жалғыз – жиғаны жетсе болды
кешке қарай бір қызыл, қара нанға.
Қайыршының қолында – қара бақыр,
жанарында мұң жатыр, дала жатыр;
өртенген жан өксігін баспақ болып,
іргедегі дүкенге бара жатыр...
Тамыз...
Алаң...
Қара жұрт тарады ақыр,
кетті алыстап қара шал, қара бақыр.
Шал кеткенмен, бейнесі кетер емес,
мұздай суық жанары санада тұр...
тамыз, 1992 жыл.
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***
Бағланға

Оңай емес тіршілік қиын, балам,
өмір өтіп барады құйындаған;
оңып жүрген пенде жоқ жер бетінде,
ойлап соны ой алаң, миым да алаң.
Керегі не көп сөздің-бояма мұң?
Кейде шошып, сілкініп, оянамын;
Ақын үшін алаңдау – Тәңір сөзі,
Тәңір сөзін мен қалай қоя аламын?
Табынарым, киелім, қасиетім,
табиғатым, құдайым бас иетін...
Жанда тыным болса егер жыр туа ма,
жүрек түгіл, моншақтап тас иетін?..
Күн туды, ұлым, қоюлау – басқа қалың,
даланың да, кейпі жоқ астананың;
тұншықтырып келеді кіреші-өмір,
соны көріп, сезініп, жасқанамын.
Өгейсініп тұрғандай мені ғалам,
тірлік мына бейне бір жеңіл адам...
Алақ-жұлақ...
Барады қашып қайда?
Көріп соны көз алаң, көңіл алаң.
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Алаңдаумен келеді дала-мүскін,
алаңдаумен келеді қала-мүскін;
жүрегімді жұлқиды Тәңір сөзі
тамырына тығылып қаламұштың.
тамыз, 1992 жыл.
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ДҮНИЕНІҢ ЖАРЫЛАРДАЙ ЖАРҒАҒЫ...

***
Заман – сұрақ...
Далам – сұрақ...
Сұрақтардан түңілем,
түңілем де өз кеудеме үңілем.
Өз мұңымды салыстырам өзгенің
өзекті өртер мұңымен.
Зерттеп әрбір қимылымды жай күнгі,
қиялменен кезем өмір-айдынды.
Кеземін де салыстырам өзгенің
қайғысымен қайғымды.
Көңіл – жүйрік, көктем – сері.
Көш қайда?..
Қарап тұрып мұңаямын кешкі Айға.
Кешір мені, Хақ Тағала!
Күрсінсем, көрмегендей еш пайда.
Артық айтсам, аярланды демегін,
шайқалғанда құлатпастан жебегін.
Хақ Тағалам!
Ақыныңа арыған керек сенің көмегің.
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Түсінгейсің:
Мұңайғаным – жол дағы,
қайғырғаным – қашқан бақыт қолдағы,
күрсінгенім – кеуде қысқан Дәуірдің
қасіретті толғағы.
Көзім толы – көктің жасыл шырағы,
кеудем толы – замананың сұрағы.
Хақ Тағала, көңілдегі шындығым,
маза бермей тұр әні.
Далам – сұрақ...
Заман – сұрақ...
Кешір, көгім, кір сіңген!
Кезім үшін мұңайған да күрсінген!
Дүниенің жарылардай жарғағы,
қайғырмасам...
Жүректегі дүрсілден.
ақпан, 1992 жыл.
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***
Жаны жайсаң, көкірегі – ән-ғалам
жан секілді ең...
Тез өзгердің. Таң қалам?!
Айыпты кім?
Айту қиын анықтап,
жаһан кезем,
жауап іздеп, сандалам.
Сезінбейсің.
Сені тастап кеткен бе ой?
Көрмейсің түк. Көз-көңілің кепкендей.
Тым құрыса, бір бұрылып қарашы,
жалт етіп бір жадыратар көктемдей.
Жо-жоқ! Анық... Сен түкті де сезбедің.
Айтты бәрін ойсыз, мұңсыз көз-көгің.
Бара жаттың баршылыққа мас болып,
бодауыңда тірлік атты «жезденің».
Менде – күдік.
сенде – дәуір сұрақсыз.
Менде – қайғы.
Сенде – көңіл құлақсыз.
Естімейсің. Естігің де келмейді.
Менде – жаңбыр.
Сенде – қу шөл, бұлақсыз.

324

Құралайдың салқыны

Суық сезім, суық ойдан тоңды ішім,
кеудеме кеп мұз жастанған қонды шың...
Сахарада сезіне алмай аптапты,
сары аязға сақылдаған толды ішім.
Өзегім – өрт...
Кімді, қалай сөгейін?
Заман шығар құбылмалы. Не дейін?!
Өкініштен жараланды жүрегім,
ой-санамды алды билеп өгей үн.
қыркүйек, 1992 жыл.
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***
Бәрі сауда.
Алыс-беріс... Арбасу...
Әр сүйем жер аттап басқан – жар басу;
ағайынын алдап жатыр ағайын,
бұның аты – өзін-өзі «дарға асу».
Өтіріксіз қарға адым жер – күш аттау,
өнер болды өп-өтірік құшақтау;
бауырынан безіп кетті бауыры,
бұның аты – өзін-өзі «пышақтау».
Жердің бетін жаулап алды «жауыз» дау,
жүректерде – қаңыраған хауыз, бау...
Азаматтар аналарын ұмытты,
бұның аты – өзін-өзі «бауыздау».
Құлақ түріп жатпайды жұрт түк үнге,
ұятсыздық кәсіп болды бүгінде.
Ата сөзін аттау тіпті түк емес,
бұның аты – орға құлау түбінде.
Арман, мұрат саз балшықтай езілді,
құм қылды өмір жігер менен төзімді;
тар төсегін саудалады сұлу қыз,
бұның аты – тірі өлтіру өзіңді.
Безіп кейде арсыз түннің сиқынан,
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оянамын отты кешіп ұйқыдан.
Тастанды ұлдың тағдырынан шошимын...
Бұның аты...
Болашағың – бейкүмән.
Маған тұман – ендігі сөз?
Ендігі ән?!
Басқа теңеу таба алмадым мен бұған.
Ойым жетім:
Не болады ел ертең?
Күмән...
Күмән...
Жүрек суып, тоңды қан...
наурыз, 1992 жыл.
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***
Қолым – қысқа...
Сөзім де ылғи жетпейді.
Мұқалған ба? Алмасым да өтпейді.
Алматының көк аспанын күрсінтіп,
ашынам да, ермек етем текке ойды.
Көре-көре саясатшыл «ойынды»,
қалың қауым сөзден жеріп, тойынды;
ел «тойғанмен», мен қоя алар емеспін,
ой оғынан кеудем шұрық... Ойылды...
Ойым – мұңым...
Ойым – қайғым...
Қарашы!
Жүрегімде – замананың жарасы;
мансап пенен байлық қуған туыстың
салқын тартып бара жатыр арасы.
Ән де бөлек,
заң да бөлек – басқа сын.
Тіледі үнсіз тағдыр жырдың таспасын.
Тірлік – базар... Баса-көктеп келеді,
саудагердің ұшындырып ақшасын.
Көңілдерді арбап есер құйын үн,
кедей сорлы санар соңғы тиынын;
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өмір мына елестейді көзіме,
ескі үйдегі өрмегіндей бүйінің...
Ашу...
Нала...
Бойға зәрін төккендей,
көрінбейді киікмінез көктемгі ой.
Жанар біткен суалғандай – қараңғы,
жұрт пейілін дауыл жалап кеткендей.
Жолым – қысқа...
Тамырындай сүйріктің,
күйіндемін шідерлі бір жүйріктің.
Заманымен үйлеспей тұр адамы,
кім біледі не берерін бұйрықтың?!
наурыз, 1992 жыл.
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АЙДЫҢ АСТЫН МӘҢГІЛІК
БЕСІК ЕТЕМ...
Фаукенге

***
Келмедік, жаным, өмірге мынау бекер біз,
біреуге – кермек, біреуге – бал мен шекерміз;
біреуге – асыл, біреуге жасық көрініп,
ғұмыр кешерміз...
Өмірден бірге өтерміз.
Көкірек тербеп күмбір де күмбір әр үміт,
өмір мен арман өлең боп түнде өріліп,
ғұмыр кешерміз...
Аспанның мынау астында
біреуге қор боп, біреуге зор боп көрініп.
Біреуден – шаттық, біреуден бәлкім қайғы алып.
Біреуден – ерте, біреуден мүмкін жай қалып,
ғұмыр кешерміз...
Бөлісіп қызық дәуренді,
жұмыр жер тынбай жанарда тұрса айналып.
Тіршілік – келсап...
Сезімің – талқан...
Жыр – келі...
Күн өткен сайын күн кешу, білем, күрделі.
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Ғұмыр кешерміз...
Адамзат ғұрпы, салтымен
отбасын қорып, Отанды сүйіп іргелі.
Ойлы да дана, ақын да батыр, сал, ғашық
өмір өткерген тәртіппен осы жалғасып.
Ғұмыр кешерміз...
Адамзат ұрқын жалғармыз,
тән менен жанның сарқыты, сәні алмасып.
Келмедік жаным, өмірге мынау бекер біз,
қаңтар да қарлы, шілде де шулы, өтер күз,
Дүние жарық әурелеп жүріп аз күндік,
ғұмыр кешерміз...
Өртеніп, жанып өтерміз...
наурыз, 1989 жыл.
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***
Маған артық байлықтың жоқ керегі,
махаббатым болса аман от береді;
артық байлық, артық сөз – бақтың соры,
артық сөзді махаббат жек көреді,
байлықсыз да тірлігін өткереді.
Байлықсыз да думаны тарқамайды,
ән-күйімен әлемді арқалайды;
махаббатын ұмытып кеткендерді
жолбарыс боп түбі бір Ар талайды.
Мен нетейін бөтен сөз, көшірме ойды
(есті пенде ешқашан есірмейді);
махаббатын өксітіп кеткендерді
түбі әйтеуір тағдыры кешірмейді.
Ойлы сөздің орынды жүйесі бар,
кемел ойдың ел сүйер иесі бар;
махаббатын жылатып кеткендерді
құрығы ұзын әділет... Киесі ұрар...
Маған артық байлықтың жоқ керегі,
аман болсын жырымның көк терегі;
жырым барда, жарық бар, махаббат бар,
өмір өзі қалғанын өткереді,
аман болсын жырымның көк терегі...
қаңтар, 1991 жыл.
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***
Сабыр ет, ашуланба, айық, күнім.
Оят! Тербе! Кеудеңнің ғайып түнін.
Кінәлі ешкім емес, тек өзіммін.
Жеткізіп айта алмаған...
Айыптымын.
Шын сөзге шамырқанып, таласар кім?
Жаныңа кеше қатты жара салдым.
Биіктен құлап түстім шыңырауға,
кейіпсіз көз алдыңда аласардым.
Өмірдің ойы-қыры, жолағы көп,
бірде шаттық, бірде мұң қонады кеп.
Ойласам – кеуде – жалын, өзегім – өрт,
запыран көкірегіме толады кеп.
Мен кеше өзім емес, болдым өзге,
сайтан түртті... Кез болдым желді кезге.
Бойымды бір итмінез алды билеп,
жын-пері толды бойға, толды көзге.
Дариға-ай!..
Жанды өртеніп қызыл қайың,
бұзылды аспан...
Көктегі бұзылды Айым.
Жүрегім әлем-жәлем, сең көшкендей,
жоғалды сезімім де ізім-ғайым.
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Көңілдің алды – жамау, арты – құрақ,
ауырлау кешірімнің шарты бірақ...
Кеш, қарғам!
Кешір мені, кешіре алсаң,
Алдыңда артық кеттім, артығырақ.
шілде, 1992 жыл.
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***
Саған айтар кеудесінде әні бар,
сағынғанда: күлкің – дауа, лағыл, ар,
көзің – гауһар, шағылар,
есі кетсе гауһарың мен дауаңнан
алмастайын жанығар,
жанығар да сағынар,
сағынар да қамығар...
Кеудесінде күмбір-күмбір үні бар,
қиылғанда: сөзі-шербет, гүлі-бал,
түгесілмес мұңы бар,
аспан, айы, жұлдызы бар, күні бар;
асқарыңың шыңы – қар,
әуез, үнін түн ұғар,
түн ұғар да құмығар;
тілінде тек махаббаттың тілдескен,
(бөтен тіл мен бөгде сөзді білместен),
түнде сұлу үн кешкен,
жүрегіне қондырып ап ғаламды
өрісінен түн көшкен,
өзегінен үн көшкен,
өзгеше бір күн кешкен;
Сен қамықсаң – қабағында сөнген күн,
азабыңа ақыреттік көнген кім?
Арманыңа сенген кім?
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Жадырасаң– ашылатын аспаны,
жанарыңа енген кім?
Жалын болып келген кім?
Жаны бірге пендеңмін...
Ол – менмін...
тамыз, 1991 жыл.
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***
Сен маған көкте жүзген аппақ Айсың,
Ай қалпыңды...
Өтінем, сақтағайсың!
Жыр жазамын жүректен үзіп-үзіп,
жүрек сөзін, аяулым, жаттағайсың.
Бақыттымын...
Жаттасаң шын айтамын,
жырда менің – тағдырым, Күн, Ай, Таңым;
тағдырыммен біреуді шаттандырып,
тағдырыммен біреуді мұңайтамын.
Сезім-ойдың пернесін басып тұрып,
жырымменен жер үстін асықтырып,
сергелдеңге саламын адамдарды,
сырлы...
жұмбақ...
Әлемге ғашық қылып.
Талып-талып кеудемде алыс бір ән,
қиырларды қиырмен қабыстырам;
жүректерге махаббат үлестіріп,
егескенді елші боп табыстырам.
Арман, қайғы – ақынға несіп екен,
Айдың астын мәңгілік бесік етем.
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Пешенеге жазғанды аз-көп демей,
айдындарды жырыммен кешіп өтем.
Жүргенім жоқ өмірде күйіп бекер,
жырым мені жұртыма сүйікті етер...
Ұғын, қалқам, бойында құдірет бар,
Жыр-киемнің аспанын биіктетер!..
тамыз, 1992 жыл.
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***
Барайыншы ұрланып, ұрын саған,
жыр атқақтар жүректен ұрынса қан.
Сезімім саған деген ақжол сынды,
ақжолынан оңбайды бұрылса адам.
Ақжол – менің күндерім өткен кешіп,
жан әлдилер бір асыл көктем-бесік,
махаббаттың буына мас болғаным,
көкірегімнен күркіреп көктем көшіп.
Гүлзар бақта сайраған әнші құсым,
сәуле төгер кеудеме таң шығысым,
Ақжол – менің жеті қат көкті кезіп,
есімді алған Айлы түн, жан тынысың...
Сезім барда түндерім өлмес менің,
естен, сірә, кетер ме көл кешкенім?!
Ақжол – менің сенімен аймаласып,
ақ толқынды тағдырмен белдескенім.
Жанарыңнан саз ұрлап, күй ішкенім,
өртенгенім...
Өртеніп сүйіскенім,
Ақжол – менің ұятпен, армен асқақ
ақ шұғыла оранып, түйіскенім...
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Сөйлеп отыр көкірек ән жырлатып,
Сыртта – жаңбыр...
Ақ жаңбыр...
Жаңбыр – бақыт...
Жетейінші, қарғам-ай, саған бүгін,
жеті түнде ұрланып, жаңбырлатып...
қыркүйек 1992 жыл.
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***
Алдыңда аласардым ба,
жаныңа жара салдым ба?!
Жазыңның бұлтын қуалап,
жауғызбай жауын қара шалғынға,
жаныңа жара салдым ба?!.
Қол созып төбемде Күнге,
төріңнен төмендедім бе?
Өлеңнің буы жеңгенде,
сезімге бәрін шегендедім бе?!
Төріңнен төмендедім бе?
Төбеңді тегістедім бе,
өріңнен еңістедім бе?
Көңілге ырық берем деп,
байқалмай мас боп жеңіс төрінде,
өріңнен еңістедім бе?!
Соны ойлап бойда жоқ тыным,
жүректі бүрді текті мұң.
Күрсініп батты Ай көктен,
талықсып таңға жетті үнің.
Жүректі бүрді текті мұң...
Алдыңда аласардым ба?!
Жаныңа жара салдым ба?!
Қолыңнан келсе, кеш, күнім,
жауайын нұр боп қара шалғынға...
Алдыңда аласардым ба?..
қазан, 1992 жыл.
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***
Жанарында – көктемгі тау, қыр, емен,
нөсер болып құярдай жауғыр өлең.
Таранады дүние өзің болып,
көзің болып қарайды жәудіреген.
Біреу айтса, апыр-ай, сенбе, дер ем,
естіп тұрып естімес кем бе керең?!
Сығалайды Айлы аспан өзің болып,
сезім болып өртейді сендегі ерен.
Сендегі ерен сұлулық – тынбас арман,
еркелесең, көзімде түн жасарған.
Ұлғайдық деп айтпашы...
Бекер, жаным,
ұлғаймайды адамдар сырласа алған.
Қартаймайды адал жан мәңгі ғашық,
адалдардың артынан алды қашық.
Әлі талай асуды бір асамыз,
үмітіңнің қанаты қалғымасын.
Көктем шулы болғанда...
Жазым – аңыз...
Жабырқама!
Жыр болып жазыламыз.
Талай өлі тауларға бір шығамыз,
Өмір атты болса аман қазынамыз.
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Құшақ жайып көрінсін ғасыр алдан,
тыншымайды жүректе ғашық-арман.
Сен мәңгілік, мәңгілік – кеудемдесің,
мәңгілікке ешкімнен жасыра алман!
Тыншымайды жүректе ғашық-арман!..
қыркүйек, 1996 жыл.
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***
Басы да емен, ғаламның аяғы емен,
баяғы жыр кеудемде – баяғы өлең.
Сен мұңайсаң – мұңайып аспан асты,
сен қуансаң – құшағын жаяды әлем.
Шуламайды жапырақ... Текке қайың...
Өзекті жан – өмір ғой... Өкпе дайын.
От кешкендей боламын сен өксісең,
сен шаттансаң – билейді көктегі Айым.
Ордам менің ойлармен еңселі еді.
Ойларыма, байқаймын, ел сенеді.
Сенім атты арнаға бастаусың сен,
сен қуансаң – кемерім теңселеді.
Күн шығады, қызарып күн батады,
тіршілікті жалғайды жылға тағы.
Сен күрсінсең, күрсініп көк тауларым,
ормандарым ортайып тіл қатады.
Сенсіз ойдан азапты шегер денем,
сенсіз жалын, шуағын төгер ме өлең?!
Мынау аспан астында, жер үстінде
сен болмасаң қайтар ем егерде мен?!
қыркүйек, 1996 жыл.
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ӨЗІМЕ-ӨЗІМ ЖАТ БОЛЫП БАРАМ...
(ой ырғақтары)
Бірінші ырғақ

***
Кімнен көрем?
Білмеймін. Кінәлі кім?
Ой түбіне жете алмай шын арыдым,
Махаббат та, достық та, тірлігің де
болып бара жатқандай мұнар ұғым.
Артық сөзім жоқ еді жанға тірі.
Адалдығым – жанартау...
Жанды ақыры...
Азаматтың біразы ез боп шықты,
бүгінгінің деп жүрген хан, батыры.
Біреу үшін болды ақша, табыс – қайғы,
біреу үшін болды арман, ағыс – қайғы.
Шындық деген қашаннан шідерлі тай,
көгендеулі көңілге шабыс – қайғы...
Біреуді – орман,
біреуді құм арбайды,
біреуді күй, біреуді мұң арбайды.
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Қою тұман – тірлігің – қараңғы тау,
кеміреді кеудені мұнар-қайғы...
Тұман кешу – тар қия... Көпке мәлім.
Қалай жүрем?
Қай тұсты бетке аламын?
Алдым – шың ба, ұйық па?
Соқпаса екен
Алпыс екі тамырда текке қаным?
Қалай?
Қайтіп бұл жүрек жатты аялар?
Адастым деп арманын аттай алар?
Кімге барам?
Кім маған күш береді
Махаббатын әлемнің сақтай алар?..
наурыз, 1991 жыл
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***
Көрдім үнсіз көздерден ел көмейін,
қалды өзекте айтылмай келген ойым...
Ой-санамда «әулие» болған кісі,
қас-қағымда құбылды пендедейін.
Өзеуреді, өзгерді дауысы, Алла-ай!..
Әрекеті сөзімен қауыша алмай.
Пайғамбардың жасынан асқан кісі
Арын...
Барын...
Тартты алға тауысардай.
Өткен жылдар өзге бір сияқты үміт,
жүруші едік сізді біз мият қылып.
Абыройдың шыңынан аунадыңыз,
аунағаның болды, аға, ұят қылық.
Ұят болды!..
Апыр-ай, бүгінгі ісің,
Ой сүрінді. Намыстан жығылды ішім.
Әлдекімнің алдында «құладыңыз»,
жалағанға мәз болып «жұғындысын».
Жүректерден қозғалды қаптай ағын...
Сана салқын... Көрінді – жат баяғың.
Бір қауым жұрт ту еткен жан едіңіз,
Жұртты...
Сізді...
Өзімді...
Қатты аядым!
шілде, 1991 жыл.
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***
Әділдік жоқ. Әділдігің – шартты ұғым,
күннен-күнге салмағы ауыр тартты, інім.
Дос-дұшпанды қиын болды айыру,
аярлықтан таяқ жеді мәрттігің.
Көремісің...Өртке түсті көп күнің,
өртпен бірге талай дүлдүл кетті, інім.
Ұстаз да жоқ, шәкірт те жоқ.
Тексіздер
алып жатыр жағасынан тектінің.
«Адалмын!» деп өзеуреме, жанба аса,
болды бәрі құрғақ қиял, далбаса.
«Кешегі дос – бүгін дұшпан»... Япыр-ай,
сатқындықтан болды жүрек қан жоса.
Қалай жұмам жақ пенен тіл, көзімді?
Қатал тағдыр талқандауда төзімді.
«Ежелгі жау ел болмақшы...»
Әй, қайдам?
Бетпақ заман тілгіледі сезімді.
Әділдік жоқ. Әділ адам лақпайды.
Қасиетті қарасөзден бақ тайды.
Екі көзің шұқып жердей бір-бірін...
(Құдай қайтіп құл-пендесін сақтайды?)
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Ақыл-ойдың шайқалуда дарағы,
Сақтай алсақ, жарар еді...
Жарады!
Үміт...
Күдік...
Көкіректе – көк дауыл.
Долы Ғасыр қайда әкетіп барады?!
наурыз, 1992 жыл.
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Кеше басқа едім. Бүгін – басқамын.
Қарашы!
Кеудемде – басқа мұң.
Күрсініп, күбірлеп, шатынап,
құбылып тұр бүгін аспаным.
Кеше көкте едім. Бүгін – жердемін.
Кернейді кеудені кермек үн.
Тәңірім кешірсін!..
Кеше «құдай» ем...
Ал бүгін! Жұмыр бас пендемін.
Кеше көлде едім. Бүгін – шөлдемін.
Таға алман мысқылдай елге мін...
Кеше кезіп ем билікті көк сеңгір.
Ал бүгін?
Етекте көлбедім.
Кеше шаттандым. Бүгін жыладым.
Құлаттым тауымның бұлағын.
Ашу-ызадан жүрек тұншықты,
ойлардан тас бітті құлағым.
Кеше алмас ем... Бүгін – сынықпын.
Сүреңсіз кеудеде – тымық түн.
Көңіл хабаршы...
Сезем әйтеуір,
Іште бір жатқанын «бүліктің»...
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Күресу қай кезде ерге – сын,
Күлдірсін, жылатсын, тергесін.
Тағдырым! Сұраймын осынау
«Бүлігім» тұншыға көрмесін.
Күрес күйлері көгімді тербесін!
ақпан, 1991 жыл.
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Екінші ырғақ

***
Өртеніп бойда от болып далам,
қуарып ойым белестей,
өзіме-өзім жат болып барам,
жер басып жүрген елестей.
Жандаймын бейне ел ішіндегі
жаны бар, бірақ жоқ әлі,
күзгі құстаймын көл ішіндегі
(соны ойлап жүрек тоңады)...
Балапандайын ұша алмай қалған
жылы жақтарға кезінде;
арман-ойынан күш алмай жалған,
қыстығып тынған сезімге.
Ұқсап кеткенде...
Ширықты да ішім,
ұйығына баттым кешкі ойдың.
Қалай түзеймін бұйрықтың ісін,
өзіме-өзім не істеймін?!
Кебін кигендей боламын кейде
дауылда қалған кеменің...
Дал-дұл боп тұрмын жыртылып жейде,
кім үшін азап шегемін?!
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Өртеніп көзде от болып ғалам,
қуарам неге белестей?!
Неліктен осы жат болып барам
өзіме-өзім елестей?!
ақпан, 1992 жыл.
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Аспанға сенем –
жұлдызды көкке түу алыс,
Тәңір дегенім сол шығар?!
Көңілге медет – жұбаныш,
ғарыш дегенім...
Құдайлар жүрер жол шығар?!
Далама сенем...
Айға да сенем, Күнге де –
сәуле мен нұрға түу алыс.
Замана жаңа – мінбеде,
Адамзатымның
аман тұрғаны – қуаныш.
Тауларға сенем –
бұлттардың арғы жағына;
пайғамбарлардың елі деп,
ғасырдың келер бағына
тіршілік болып
жалғанар үміт желі деп.
Көліме сенем,
ұлыма сенем – ертеңге
жаңғыртар көк пен көктемді,
сенемін жасыл өртеңге
жалғайтын керім
келешегім менен өткенді.
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Еліме сенем,
Аруаққа сенем – арыма
қиналған тұста жебейтін.
Сенемін РУХ-тың барына!
Қондыра көрме кеудеме кесір, өгей түн...
ақпан, 1992 жыл.
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Өзгерем күнде, өзгерем айда,
өзгерем жазда, ақпанда,
наурызда түлеп, өзгерем майда
түскенше ажал-қақпанға.
Өзгерем кеште, өзгерем таңда,
өзегімді өртеп үн бөтен,
өмірде мынау өзекті жанға
өзгеру, өсу мін бе екен?!
Кеше бала едім. Бүгін балам бар,
тіршілік қамы – көп айым.
Өзгерістермен түнім алаңдар,
мазасыз, шулы тоғайым.
Кеше жас едім. Бүгін – жасамыс,
самайды көмді ақ күміс.
Сабыр!
Сабыр ст!
Қайда қашамыз?
Тулама жүрек, жат тыныш!
Тулай да тулай бүлінді жүзің,
Қарлығаш құсым, тулама!
Үзеді бір күн гүліңді күзің,
қоштасып Өмір – шулы Ана...
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Өзгерем жылда, ғасыр... заманда...
Өртеңдегі өскен теректей.
Елің мен Жерің, басың аманда
өзгеру, өсу керек қой.
ақпан, 1992 жыл.
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ЖҮРЕКТІҢ ҮНІН ЕСТІР ЖҮРЕК ТЕК...

***
Қайыршы жұртты жатыр жырымдап,
оқ тесіп ойдың түндігін;
қалталы байлар кімге бұрылмақ,
тағады кімге мінді кім?
Жанған айлар мен өшкен жылдардың
базарда бағы сыналар,
кешкен ойлар мен көшкен жылдардың
айыбын ертең кім алар?..
Қыздайын кәрі қалған оң жақта
көкірегін үміт-кек қарып,
қызғаншақ-дәуір – қиын толғақта,
жүрмесек етті текке арын?
Бекерге былғап бастау-тұнығын,
қалмасақ етті опынып,
алып ғасырдың теріп сынығын,
жанбасақ етті өкініп?..
Замана-жүйрік... Қою шаң қалып,
зулайды көзден кетердей,
өзгеге мәңгі өле таңқалып,
еңсесін тіктеп көтермей...
Осылай мына ел өтер ме, ей?!.
тамыз, 1992 жыл.
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***
Күн өткен сайын күдік үдейді,
күндер көміліп мұнарға.
Дауыл... Теңіздей... Өмір үрейлі,
жағаға қайық шығар ма?..
Тірлік – көк қайрақ, жанып сезімді,
бойда бұлқынып бұла қан,
көзсіз дүние байлар көзіңді,
толқындай тулап құлаған.
Жаннан беймаза кетті күпірлік,
тынымсыз көздің қара-ағы,
қоңыр тірлігін етер шүкірлік
шалдар азайып барады.
Қайда бұрылма?!. Сауда-тіршілік...
Өмір – ханбазар, «қызған іс».
Көріп бәрін де отыр түршігіп,
ойым мертігіп, мұздап іш.
Арты – көк дауыл, жолдың алды – шың.
Дүние-түлкі – бұғалық.
Сезім қайдасың? Сенім бармысың?
Бар болсаң, қане, шық алып.
Жияр ма есін бұ халық?!.
тамыз, 1992 жыл.
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***
Өрісі кеңдер өріс іздей ме?
Өріссіз жанға тар маңай;
терісі кеңдер керіс іздей ме,
іздей ме, шіркін, арман-ай?!.
Бауыры бүтін бауыр іздей ме,
қайғысыз адам не білсін?
Көңілді баспай салқын сыз кейде
көкірек қайдан егілсін?!.
Армансыз жылан, төгіліп алмай,
көк тиын құны – шын ардың,
махаббат-дерттің, көміліп алмай,
қадірін қайдан ұғар кім?..
Сезімсіз жүрек қалай дір етпек?
Сезімді сұлу құс дейді;
жүректің үнін естір жүрек тек,
түсінер тілсіз ішкі ойды...
Армысың, арлы Дала, Ғасырым,
жалынға жанды қақтадым;
кеудеме қонған замана сырын –
құсымды сұлу сақтағын.
Сақтағын, Тәңір, сақтағын!
тамыз, 1992 жыл.
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КӨШТІҢ МҰҢЫ – АМАН ӨТУ ҚИЯДАН

***
Білем...
Сезем...
Заманым қиын бүгін,
құрағындай тірлігім қиындының.
Сұлу сезім тапталып табанымда,
асқақтатты мынау ел тиын құнын.
Жаны өзгерді адамның нарықтағы,
су сатылды сұраусыз арықтағы,
базарда ес жоқ, елде ес жоқ...
Бәдік тірлік...
Бағасы бағасыздың шарықтады.
Ес жиятын түрі жоқ ел ішінің,
адам, арман жоғалтты келісімін;
майдангерің айналды қайыршыға,
көрер кезде қызығын «жеңісінің».
Өткен өмір – жоқшылық, бейнет керім,
тірлігімнің тұманды кей беттері,
көше кезіп келеді қалт-құлт етіп,
пұшайманды ақсақал зейнеткерің...
Екі көзі – дүкенде, жарнамада.
(жасырады онысын – арлана ма?)
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балдағымен келеді жерді соғып,
ел бастаған кешегі тарлан аға.
«Басқа түссе баспақшыл...» Көнбес пе адам?
«Отан үшін қан төгіп, ел бастаған
осы отырған мүсәпір кісі» десең,
кісі тани қоймаған сенбес балаң.
Сенбесе де, сенсе де шындық осы,
көше бойы – өткеннің мұңды қосы.
Қанжылатып жүректі, аласұртып,
келе жатыр заманның «жынды» көші...
Көшеде отыр өткеннің мұңды қосы...
қыркүйек, 1992 жыл.
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***
Арман қудық. Алыстық. Болды бекер.
Беріл!
Тоқта!
Бауырым, қолды көтер.
Жалғандығын жалғанның сездік кештеу,
адамдардың ішіне толды мекер...
Бір-біріне сенбейтін болып алды,
бимәлім күш заманды қолына алды.
«Сабыр түбі – сары алтын» не берерін?
Ел көңілін есер мұң, желік алды.
Қайыршы да, көбейді ұры-қары,
қайда жолдың белгісіз бұрылары?..
Ақындардың көзінде – азап-қайғы,
азаюда қазақтың жыр ұғары.
Көңіл талды көндігу, күрсінуден,
сезім талды түңілу, түршігуден,
ақ жейдесі арманның тоз-тоз болды,
қайта-қайта жуылып, кір шығумен.
Тозды қайғы...
Тозды шер...
Тозды көйлек...
жамап-жалғап жылдар да озды ғой көп.
Уәде мен үмітке күпті болған
халық қолын сілтейді «сөзді қой» деп.
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Көріп соны кеудеде – маза бөтен,
сеніп тұрып сенбеуің азап екен.
Арман-мұңым:
Алданған ұрпағымды
қалай адам етемін, қазақ етем?!
тамыз, 1992 жыл.
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***
Қатар тұрып көтерер кең көшені,
сағынғанда кезімді мен кешегі –
достарымды іздеймін дәтке қуат...
Бұлқан-талқан ішімде сең көшеді.
Сеңмен бірге көшеді бір жылы ағын,
қуанғым да келеді тұнжырағым,
айқай салып, жапанды бір жаңғыртып,
ессіз-түссіз келеді бір жылағым.
Бір жылағым келеді тауға қарап,
тауда – менің үмітім, қауға, қара ат,
тауда менің шежіре тарихым бар,
жебе қылып ататын жауға қарап.
Тауда – менің қарағай, тал, қайыңым,
Махаббаттың тербеген балдай үнін.
Тауда тұнық сезім бар жырларымның
бағын алғаш сыйпаған маңдайының.
Тауда – менің бал күнім, бала шағым,
тауда мәңгі ұйық тауда қара шалым,
теңбіл-теңбіл көктемім – тауда менің,
таудан биік көрінер дала, сағым.
Шаужайынан түрткілеп жиі күнді,
сағынғанда іздеймін биігімді.
Тауымды асқақ іздеймін – достарымды,
басу үшін өрт, жалын, күйігімді...
тамыз, 1992 жыл.
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***
Жымқырмақ боп біреудің үйдегісін,
кім кінәлі жарлының «күйгені» үшін?
Қарап тұрып налисың...
Амал қанша?
Адалдықпен күн көру сиреді шын.
Ботадайын боздайды... Жетім-ішің...
Кім тыңдамақ пендеңнің өтінішін?..
Бірін-бірі алдауда жұмыр бастар,
сөзбен өріп замана бекінісін.
Іздеген боп өмірдің кіл тұнығын,
қоянға кеп айтады түлкі мұңын;
ақиықпен теңелді сауысқаның,
«ала жіпті аттамау...» – күлкі бүгін.
Жапырағын тонатты мұңайған бақ,
күйкентай құс құлатты құмайды алдап;
кедей сорлы ойлайды «бай болсам» деп,
ал байыңның мұраты – «құдай болмақ».
Іске қосып пайда мен епті бірден,
құрығына түсіру көкті күлген,
айналдыру жемсауға жер мен суды,
арайларды хан жүрген, текті жүрген.
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Алтыныңның болды ақыл көк есегі,
(теңгеменен тек мисыз егеседі...);
сеніп жүріп «сәулелі болашаққа»,
алданғандар жіберді көп есені.
Адам дертті... Жүрегін құмар алған...
Қайда барып қонбақшы сыңар арман?
Қалталының кеудесі – тойған бәрі,
қалтасызды күтуде мұнар алдан...
қазан, 1992 жыл.
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***
Көңілдерге кіреуке мұң, енді сыз,
асау жүрек бұлқынады – көнгісіз.
Қала, дала – құрсауында ғасырдың
Ел ертеңі не болады?
Белгісіз...
Белгісіз ой, белгісіз мұң... Көшеді...
Елес, аруақ кезетіндей көшені.
Алматының түнгі аспаны у да шу,
ұйықсыздың сықырлайды төсегі...
Әкім мұңы – қалай жегу тертені,
ақын мұңы – қалың елдің ертеңі,
пақыр мұңы – тірлік қамы, жан бағу,
батыр мұңы – бойын намыс өртеді;
сатқын мұңы – көзіне қос көрінді,
жаттың мұңы – елестетті төрімді,
босқын мұңы – туған елдің түтіні,
достың мұңы – сөзден жұрты жеріңді;
естің мұңы – ой ұшыру ұядан,
өштің мұңы – аман өту қиядан...
Қара түнде мұңға баттым қарайып,
мұң оранып өлең туды сиядан.
Өлең туды өріп түнгі ойымды,
кеудем сөз бен ел мұңынан ойылды;
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қалтыраған қара аспанға тіл бітті,
кеулеп сезім, керіп намыс бойымды.
Жүректерге кіреуке мұң, қонды сыз,
асау көңіл бұлқынады – көнгісіз.
Елім, жерім – жетегінде Заманның.
Заман, бірақ, не береді?
Белгісіз...
қыркүйек, 1992 жыл.
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ТІЛЕК ЖЫРЫ
Қалың елдің қаумалаған шер, ойын,
қауқар жетсе өлеңменен өрейін.
Не берсең де?..
Өтінемін, тағдырым,
халқымменен бірге жүріп көрейін.
Бірге жүріп, бірге тұрып, күлейін,
қара сөзбен қара қылды тілейін;
отқа түссе, өртенейін бірге мен,
өртеңдейін қайта көктеп, түлейін.
Жыласам да бірге еліммен жылайын,
құласам да бірге еліммен құлайын,
Елде менің – бар бақытым, бар қайғым,
Елде менің – тіршілігім, Күн, Айым.
Елден мені жатырқата көрмегін,
Ей, табиғат!
Өзгермейтін өрнегім.
Елде менің – тілім, дінім, ділім де,
Елмен бірге бесігімді тербегін.
Елім бүгін қиналуда... Сеземін...
Ойым – он сақ, өртенуде өзегім.
Ақын сорлы жырдан өзге не берсін?
Іздеудемін аласұрып сөз-емін.
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Аруақтарға қолды жайып ерте өлген,
елдің ойын, елдің сөзін шертем мен;
ғасырымның тынысындай ақырғы
жырларымды ұсынамыи өртенген.
Елге – азаттық...
Маған қайтып келді өлең,
қапиядан сақтай көрсін «көлденең».
Тамырыма балта тие көрмесін,
не көрсем де?..
Көрейін мен елменен...
Қапиядан сақтай көрсін көлденең!
қазан, 1992 жыл.
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ҚОЗДАҒЫ ҚЫЗЫЛ ШОҚТАЙЫН...

***
Жылдар өтеді...
Жылымға кеткен су сынды,
жаным от еді,
ойларым бүгін – ну сынды...
Қара ормандайын
отына түлік тимеген,
бала армандайын
басында бағы билеген
балауса көздің
бозарып жасын төккені,
алауса кездің
белгісіз қайда кеткені?!
Қараймын-дағы
қабаржып іштен тынамын
санаймын-дағы
жылдарымды үнсіз, сынамын...
Жерорта деген
жас емес оңай тәрізді,
орман ойларым–
жиған-тергенім бар ізгі.
Кеудем – ән-ағын,
көкірек толы – сөз-қайғым,
шекті қағамын,
қараспан мұңды қозғаймын.
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Қозғаймын-дағы
қып-қызыл шоқтай қоздаймын,
күрсініп бірде,
қуанып бірде,
боздаймын...
Қарап отырсам, жылдарым өткен:
Өз әнім екен,
Өз мұңым екен,
Өз қайғым!..
наурыз, 1993 жыл.
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***
Мен жылаймын...
Жылаймын іштей Ел үшін,
биік таулар мен көл үшін,
өмір мен өнер, сұлулық,
сымбат көңілде таппай келісім,
өкінген сәттерім үшін,
опынған сәттерім үшін,
Дала тағдыры
толғантқан шақта мені шын...
Мен жылаймын!
Жылаймын:
Көрсетпей жасын көзімнің,
босатпай жібін сезімнің,
тарқатпай ойдың жүйесін,
ұрпақ пен ұлттың
тұмшалай қалса көзін мұң,
құм қылмау үшін
тау-тасын соңғы төзімнің.
Мен жылаймын!
Жылаймын:
қираған қорғандар үшін,
күйреген армандар үшін,
сиреген ормандар үшін,
намысын елдің ту етіп
арыстар үшін өртенген,
боздақтар үшін ерте өлген!
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Азабым үшін өткерген,
мазағым үшін көп көрген,
үзіліп барып жалғанған
Тағдырым үшін от берген,
тұншығып тұрып жасыма,
бақ болып қонған басыма
Азаттық үшін жылаймын!
Астында мына Күн, Айдың,
шақырып атын құдайдың
жылаймын іштей Ел үшін!
Ұғым мен ойлар
санада таппай келісім
алданған сәттерім үшін,
жалғанған сәттерім үшін,
күйінген шақтарым үшін,
сүйінген шақтарым үшін,
Мен жылаймын!
сәуір, 1993 жыл.
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***
Арман боп құшқан
бір мұңның барын білемін,
арқамды қысқан
бір «жынның» барын білемін;
ерте ме, кеш пе
қуалап жетіп ұстайтын,
дәм таусыларда,
бір күннің барын білемін...
Келеді қайдан?
Жерден бе?
Әлде көктен бе?
Мезгілі анық Қаңтар ма?
Күз бе?
Көктем бе?..
Көріпкел емен...
Құтыла алмасым – ақиқат.
Пайғамбар да одан
құтыла алмаған көп пенде;
батыр да ақын
құтыла алмаған данаң да,
жақсы да жайсаң
құтыла алмаған жаман да;
сағаты жетсе
ханың да одан құтылмас
тағына сеніп,
билік жүргізген заманға...
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Дүние – түлкі...
Ешкімге серік, дос емес,
қара жер – тәнің,
ұшады жаның, көшеді ес;
өлмейді сөзің,
өшпейді ойың – мәңгілік,
қалған ғұмырың –
алдану,
арбау,
қарману,
Өмірде ойсыз
тірі жүргенің – бос елес...
наурыз, 1993 жыл.
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***
Қоғалы көл-ай,
Қаңқылдап қазы ұшатын,
Көгалды бел-ай –
кеудеме қонған құс-ақын,
көктемгі жел-ай,
жанымды желпіп елітер,
күн бар ма сені
айыз бір қана құшатын?!
Ие бола алмай еркіме,
көміліп сезім өртіне,
жетсем бір деймін
саздаудың құба талына
шипа болатын дертіме...
Сыбызғы түн-ай,
сыбырлап келіп қонатын,
сырнайлы мұң-ай,
аспаннан өлең жонатын,
қарағай, қайың,
қара орман әнтек күбірлеп,
қара шың-мерген
қарайып көкті шолатын,
қауызын жаңа жарған Ай,
түрленіп түнде бар маңай...
Ұшсам бір деймін,
Кетпеннің құба жонына
жетсем бір деймін, арман-ай,
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қыссам бір деймін,
жалау қып ұстап арымды,
қоғалы көлді, көгалды белді
құшсам бір деймін, жалған-ай,
құшқандай тұңғыш жарымды...
тамыз, 1992 жыл.
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***
Оңаша қалсам...
Ойлардан қаным тасиды.
Қайнайды миым,
құрт көжедейін ашиды.
Ашу мен ыза,
нала мен шерде шек бар ма?
Шерменде жүрек
жауап таба алмай жасиды.
Сұрақта шек жоқ.
Шын жауап... Айхай, шын арман!
Шықпайды көңіл
шиырлап шыны мұнардан.
Көк бөрі заман талап жатқандай жанымды,
Тамтығын қоймай
көкірегімдегі тұмардан.
Әлем де-жәлем...
Әлемнен белгі қалмастай,
жоқшылық келіп
қайрайды тісін алмастай,
Өңім бе? Түс пе?
Жәудіреп көктің жанары,
тоғайға қалың
ұқсаймын қалған жан баспай...
Көңілде – күмән...
Ішімде – бақсы-ой елірген,
күндіз де түнде
жүйкені мұжып, кемірген,
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жалғыздық атты
жартаста қалған жандаймын,
ұқсаймын кейде
далаға күзгі жел үрген.
Жүрегім жалғыз.
Көремін жалғыз түнгі Айды.
Ойларым жалғыз...
Ғұмыр кешуің – мұң-қайғы.
Жер басып жүрген
пендесін жалғыз көктегі
Жаратқан Ием – Құдайым ғана тыңдайды.
... Мына кеш маған
не берер екен? Мына таң?
Бағым мен Сорды тағдырға қалай сынатам?
Ашу мен ыза, нала мен шерге не деймін?
Тасыған қанды,
ашыған жанды
қалайша, қайтіп жұбатам?!
тамыз, 1992 жыл.

381

Нұрлан ОРАЗАЛИН

***
Аластап оймен
дәуір кеселін,
Ел үшін мұң мен шерді кешемін.
Түнім – ұйқысыз, күнім – күлкісіз:
Ертеңім – үміт,
Мәңгі – кешегім...
Отты кешемін, суды кешемін,
кешемін шуын түнгі көшенің;
ауаңды жұтып, асқақ Алатау,
өмірден өтті пендең неше мың?!
Үні жалғасып, сазы қаңғырып,
Абай даңғылын
әнмен әлдилеп,
күймен тербетіп
кетті мәңгілік, кетті мәңгілік
қанша ақының жыр боп жаңғырып?!
Көңілден ұшып ерте еркелік,
қанша боздағың кетті ерте өліп,
желтоқсан желі шарлап аспанды,
өзекте үні кетті өртеніп?..
Аластап сөзбен
Заман кеселін,
Ел үшін мұң мен шерді кешемін.
Жебей гөр, Ием!
Жебей гөр, Тәңір!
Дәм біткен күні
Жұмыр бас пендең
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мен де көшемін,
мен де көшемін!..
Асықтырмағын... Ісім көп жерде.
Бітіру үшін
отты кешемін!
Суды кешемін!
Шаңын сілкілеп,
әнін жаңғыртып
түнгі көшенің
шуын кешемін...
буын кешемін...
суын да ішемін...
уын да ішемін!..
Дәм біткен күні көшемін,
ұмытып тірлік қайғы, кеселін
көшемін!..
наурыз, 1993 жыл.
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МӘҢГІЛІК ЗАҢЫ
Күйіп-жанғанның
басы да соңы біз емес,
киік-жалғанның
қанатын ешкім күземес,
өртену, өту – өмірдің мәңгі мұраты,
өмірдің заңын
ешқашан ешкім түземес.
Түземек болып,
Талпынып талай алысқан, алысқан-дағы
ала алмай бәрі – шабысқан,
тәж бенен таққа
алтын мен баққа таласып,
жан кетіп тәннен,
бас кетіп тіл мен жақ ұшқан.
Біреуге тірлік
ән менен өлең, арман боп,
күю мен сүю арқылы
жалғанды ғұмыр, көкіректерде жалғанды от.
Өмірден өтті:
Жылмаяқ, жылпос, ептілер,
жүрегі түкті батырлар небір, беттілер,
қала тұрғызып,
ғимарат салған байлар мен
қолбасылар да,
данышпандар да, тектілер.
Көсемдер де өткен,
шешендер небір – елге сын,
қиын шақтарда, қиналмай тартқан ел көшін,
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Ескендір...
Шыңғыс...
Темірлер өткен жалған бұл
шірене тартып заманалардың делбесін.
Шырқырап туып,
шыңғырып кеткен бәрі де,
боздақтар небір,
жасамыс, жас та, кәрі де,
періште де өткен,
пері де өткен фәни бұл,
тамыры жатқан Адам атадан әрі де.
Зұлымдық, зорлық,
адалдық, қорлық, шындығың
Нұқ заманында-ақ
көтерген қатар түндігін.
Өзгермей әлі келеді жерде сол тәртіп,
«Жалған» деп жүріп,
жалғаған адам кіндігін...
Күйіп-жанғанның
басы да соңы біз емес,
киік-жалғанның
қанатын ешкім күземес,
өртену, ешу – өмірдің мәңгі мұраты,
Мәңгілік заңын
ешқашан
ешкім түземес...
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КҮЗ АДАМЫ
Көше бойлап келеді жалғыз адам,
қызық қуған, бір кезде бал құзаған.
Жүрісі ауыр... Өңінде өкініш көп,
талай-талай шаршатып таңды ұзаған,
көше бойлап келеді жалғыз адам.
Жанарында пендеңнің күз келеді,
көзден ұшқан құс сынды – іздегені,
жапырағы тоналған тоғай үнсіз,
көк төсінде – тырнаның тізбелері.
Көзі – мұнар...
Мұнары шайқалардай.
Жұлдызды аспан. Алқалы Ай талардай.
Ескі кебіс, үстінде ескі пальто...
Кінәздігі бәрібір байқалардай.
Күні-түні шыжғырып көмбеге ойын,
жоғын іздеп, шаршаған пендедейін,
көше кезіп келеді күз адамы,
уқаланған үш сомдық теңгедейін...
Боз тырналар барады мекеніне.
Боз дүние-ай!..
Осылай өтеді ме?!
Кінәз шалдың қабағы, өңі сынық,
көнбейтіндей табиғат жетегіне.
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Көзін қадап аспанға ауық-ауық,
ой-қақпасын нығарлап, жауып алып,
көше бойлап келеді жүдеу көңіл
кетер ме деп қараша қары жауып...
Жанарында қартыңның күз келеді,
көзден ұшқан құс сынды – іздегені;
жапырағы тоналған тоғай – мылқау,
көк төсінде – тырнаның тізбелері...
Көше бойлап кебісті күз келеді.
қазан, 1996 жыл.
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***
Азатпын мен...
Байқашы, өзгешемін,
өзгешелеу ойым да, сөз де, сенім.
Әйтсе де әлі кеудемде бір күдік бар,
ауық-ауық сонымен кездесемін.
Сескенердей көңіл де көше неден?
Не көрмекпіз тағдырдан, пешенеден?
Еркіндігім – жас сәби...
Тәй-тәй басқан,
ойлап соны кеудемнен көшеді өлең...
Ой – ну орман,
Батамын мұңға бөтен,
жырларыма жүректі құндақ етем.
Жасырмаймын, алаңмын, күдіктімін,
«Дайын ба, – деп, – мынау ел сынға бекем?!»
Мида күрес жүруде жүректерде,
шайқалуда шаңырақ-тірек төрде.
Көзде – жалын, көңілде – бір алапат,
ұйтқып-ұйтқып тұрғандай бір от-перде.
Бұлдырайды болашақ көк аралы.
Дауыл тұрса...
Белгісіз не болары?
Сақта, Пірім!..
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Әйтеуір анық білем:
көп нәрсенің сұраусыз жоғалары.
Сол үшін де Аспаннан, Күн, Айдан да
күрсінгенде сұраймын, мұңайғанда:
Сол сағатты соқтыра көрмесін, деп,
адамнан да сұраймын, құдайдан да.
Асу – қиын, әрине... Жол – шұбалаң...
Еркін жел боп кеудеме енші, ғалам.
Періден де, сұраймын періштеден
Азаттығым аяулы болсын аман!
тамыз, 1992 жыл.
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ОҢАШАДА ӨЗІҢМЕН КЕЗДЕСТІҢ БЕ...

***
Маған бір сезім керек, қарғам, бөтен,
қара тас – қайсарлығы, жардан бекем;
ойыма медет болар қиналғанда,
бағасы адам білмес арманға тең.
Маған бір сенім керек жалғанатын,
айқайлап күнде оятар арман атын;
«үмітсіз – сайтан» деген...
Адамбыз ғой
аялар арманымен жал, қанатын.
Маған бір айбын керек асқақ үні,
сілкитін жүректер мен бастағыны;
ғаламды ғайбаттардан қорғайтұғын
Ерлігіңіз – айбынның қас қағымы...
Өмірге өзек етіп құяр қанын,
сазына дүниелік сыяр бар үн;
осынау үш ауыз сөз толғайтындай
жеті қат жер үстінің күй, арманын...
Маған бір сезім керек, қарғам, бөтен,
сенімі – сергелдеңсіз, ардан бекем.
Еліме қуат берер қиналғанда,
айбыны адам білмес арманға тең...
Маған бір сезім керек, қарғам, бөтен!
қазан, 1996 жыл.
390

Құралайдың салқыны

***
Қайда барам?
Ойды кіммен бөлісем?
Неге ғана жабырқаттың мені сен?
Теңізімді тереңімде тулаған
жатқандайын жаншып үнсіз «өлі» сең...
Ақпан-сезім...
Аспан жетім...
Қашқан ба Ай?!
Айналаны қалың мұнар басқандай.
Долы тағдыр жармасардай жағама...
(Неғыл дейді нәті қатты тасмаңдай?!)
Бақ па?
Сор ма?
Күте-күте шаршадым.
Көкіректе алмасуда қар, сағым;
шыңғырады шұнақ қайғы, шұнақ мұң,
жүрегімде күркірейді қарсы ағын.
Ойым – он сақ, сана сорлы – сабауда,
жарлы көңіл жабығады – жамауға,
дос пен дұшпан алмастырып өз орнын,
ақыл-ойды алған сынды қамауға.
Сана салқын...
Дала салқын...
Жер тоңды...
Шудан – ойым, удан бойым өртенді.
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Сақта, құдай!
Жүрек мұздап өткеннен
ұрпағына сөз айта алмай ертеңгі.
Қайда барам?
Ойды кіммен бөлісем?
Неге ғана жабырқаттың мені сен?
Тереңімде мұхит мөңкіп жатқандай,
кеуделерде сықырлайды өлі сең...
Сырды кіммен, ойды қалай бөлісем?..
желтоқсан, 1992 жыл.
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***
Далада қар...
Қаңтардың үскірігі.
Естіледі боранның «ысқырығы»...
Доңыз жылдың нойыстау мінезі ме,
елге тастап келеді қыс құрығын?!
Жоқ пен барды қосқан боп жырға, күнім,
әлде кімнің жүретін ұрлап үнін
пенде емеспін,
Қағазға жармасады
күпті қылған жүректі қырдағы мұң.
Жауабы жоқ көп ойым күрсінеді,
ақ көйлекті көңілге кір сіңеді;
Алатаудың қойнында аяз ұлып,
ақ қайыңның бұтағы түршігеді.
Сықыр-сықыр етеді басқан ізің,
кетер емес құлақтан бастағы «ызың».
Тірлік қатал...
Арман көп...
Қаңтар суық...
Жеткізбейді жолдарым қашқан ұзын.
Жеткізбейді дүние құр аттайын,
бүріседі ойымда:
Қыр...
Ақ қайың...
Қара аязы қаңтардың ысқырынып,
аш бөрідей қамайды сұрақ дәйім.
Қалтырайды кеудемде қыр, ақ қайың.
қаңтар, 1995 жыл.
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***
Сен бөлексің. Ойың, ісің өзгерген,
басқа адамсың, ескі таныс, көзкөрген.
Арамызды қақ айырып уақыт,
саған – байлық,
маған – өлең, сөз берген,
мінезің де, кескінің де өзгерген.
Байқалады: басқа мақсат, басқа арман
пиғылың мен жүрегіңді басқарған,
ақша, мансап досың сынды ең жақын;
көз тігердей кеудеңдегі асқардан;
басқа пенде, басқа мақсат, басқа арман.
Көрініп тұр еңселісің, ірісің,
өзгергендей жүрісің мен тұрысың.
Ойың – жұмбақ, төрт құбылаң теңелген,
сөзің маңғаз, түгенделген ырысың.
Ел алдында – еңселісің, ірісің.
Түр-түсің де өзгешелеу басқадан,
айнымайсың шытырлаған ақшадан.
Уақытқа бізді өзгерткен не дауа?!
Сәлем бердім...
Қолымды алды басқа адам...
Қолымды алды басқа адам...
қараша, 1996 жыл.
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***
– Досың сатты... Сатты сені...
– Не дейін?..
Бүлкілдеді бұғағың мен көмейің.
Қуандың сен.
Атқан оғың дөп тиді.
Құлағымда қалды тұнып өгей үн.
– Досың сатты... Сатты сені...
– Не дейін?..
Сендей болды бұлқан-талқан көп ойым.
Өзегімде – өсек атты қызыл өрт,
жүрегімді тілгіледі өгей үн.
– Досың сатты... Естимісің?
– Не дейін?
Жабырқадым. Жалын құшты көмейім.
Кімге сеніп, кімге айтпақпын мұңымды,
запыранды қайда апарып төгейін?!
Өзегімді қарыды бір өгей үн...
мамыр, 1995 жыл.
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***
Әй, құдайдың пендесі!
Аманбысың?!
Шаршадың ба тербетіп заманды ішің.
Алды-артыңды аяусыз жалап-жұқтап,
жатыр ма әлде танытып ғалам күшін?!
Түнің ұйқы ұмытып, әнді – күнің,
құлағында тірліктің талды ма үнің?
Өтіп бара жатыр ма көк атты өмір,
табиғаттың аңғартып мәңгілігін.
Қуандың ба?
Күлдің бе?
Күрсіндің бе?
Жүрегіңді жұлмалап дүрсіл күнде.
Амалы жоқ адамдай азға алданып,
көктен саулар көміліп жүрсің бе үнге?!
Көңілдерді күпті қып алаңдасқан,
сұлу сезім... Аймалап далаңды аспан;
байқаймысың, пәруайы, сезесіз бе,
көшіп бара жатқанын заман бастан?
Оралмайтын дәуренің көзден ұшып,
қарады ма айнадан өзге кісі...
Сары жұртын жағалап сағыныштың
ұлыды ма кеудеңде кезбе күшік?!
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Көзді жұмып...
Көрінбей өзге ешкімге,
тіл жетпестей бір ғажап кез кештің бе?
Әй, құдайдың пеңдесі, тым құрыса
оңашада өзіңмен кездестің бе?
Шыныңды айтшы,
апыр-ай, кездестің бе?!
наурыз, 1995 жыл.
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ҚАҢТАР. АЯЗ. ҚАРА ТҮН
Қараңғы түн...
Көрінеді жол қашан?
(Жол қадірін білер ме едің тоңбасаң?..)
Туған ауыл қай бөктерде? Қай тұста?
Жетермін бе қанатымды қомдасам?!
Қаңтар...
Аяз...
Қара боран тұр ұлып.
Қара аспаннан ой жауады сырылып.
Қара дала... Қалш-қалш етіп иығы,
қол бұлғайды қауқарсыздау бір үміт.
Заты момын, түлігі мол қауымды,
өгейсітіп өзім туған ауылды
алдым ба әлде?
Адастым ба?
Бұл қалай?
Қара түнде айыра алмай тауымды?..
Қайда келем?
Жөн бе мына бағытым?
Көзді байлап қойғандайын тағы түн.
Көрінбейді туған ауыл жарығы.
Қайда жырым?
Шалдыққан ба шабытым?..
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Түзде боран...
Көңілде үрей...
Түн үнсіз...
Арман қашып бара жатыр тұлымсыз.
Жол – бұлыңғыр.
Үміт, күдік – екі ұдай,
жүрегімді ұрғылайды тынымсыз.
Қараңғы түн.
Көрінеді жол қашан?
(Түсінер ме есті пенде толғасам?)
Алай-дүлей ақ түтегі ғасырдың...
Өтермін бе қанатымды қомдасам?!
Жетермін бе?
Көрінеді жол қашан?..
ақпан, 1995 жыл.
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ҚҰРАЛАЙДЫҢ САЛҚЫНЫ
Көңілдерде жаңылып ән ырғағы,
қан да салқын тартқандай тамырдағы.
Қан жылады жүрегім...
Үсік ұрған
табиғатты көргенде мамырдағы.
Қатал қандай?!
Апыр-ай, аспан мына...
(Бір алапат ішімде басталды ма?!)
Шие ағаштың бүртігі бүрісіп тұр,
ұқсап анық тұл жетім – тастандыға.
Баулар, қара! Майысып төгеді мұң,
суық ұрды даланың көк егінін.
Таулар үнсіз мүлгиді... Көкіректе –
құралайдың салқыны деген ұғым.
Жалап-жұқтап ой-қырды биыл қатты,
Құралайдың салқыны қиындатты.
Жаратылыс заңы ғой... Дегенменен,
үйлесімнен бұзылған миым қатты...
Құралайдың салқыны – өр үстінде,
Құралайдың салқыны – жер үстінде,
Құралайдың салқыны – ой-санада,
Құралайдың салқыны – төр үстінде.
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Жанарында аспанның жасы кепкен,
жылдың жасыл қашанда басы – көктем.
Құралайдың салқыны... Алда – маусым,
шуақ сыйлап, пендесін ғашық еткен.
Қысылғанда қол созып, іші бұрған,
ақ үміттің ұшардай құсы қырдан...
Мен маусымды сағындым өлердейін,
қарап тұрып мамырға үсік ұрған.
Құралайдың салқыны далада жүр,
Құралайдың салқыны қалада жүр,
долы ғасыр секілді ырық бермей,
сезім тулап,
құйды асау санаға жыр...
Құралайдың салқыны далада жүр,
Құралайдың салқыны санада жүр.
мамыр, 1996 жыл.
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Ойдың өріне, жүректің төріне
шыққан жыр

О

разалин Нұрланның ақындық болмысына тән
екi қасиеттi атап айтқым келедi. Бiрiншiсi –
батылдық, екiншiсi – ғашықтық. Батылдығы
– қашан да ақиқатты айтуы, ғашықтығы – адамзаттың
бәрiн бауырым деп сүюi.
Ақынды ғарышқа алып ұшар бұл қос қанат еркiн
самғарға жүрек керек. «Ойдың өрi мен жүректiң төрiне
шыға алған жыр бақытты» деген өз сөзiн Нұрланның өз
шығармашылығына айтсақ, әдiлеттiлiк болады. Оразалин поэзиясы осындай бағаға әбден лайық.
Жап-жас балаң таланттың әп дегенде ақындық әлқиссасы: «Талайлар қа
мы
ғып iздеген бұл шындық күрес
пе?», «Шыңғырады жер үстi шындықтары // Жүрегiмде жазбаған жырым болып» басталуынан-ақ, қазақ жы
рының қазiргi қарқарасына айналған қайраткер тұлға
ның бастауы қайдан шыққанын байқайсыз. Ендеше, бiр
замандарда ұлы Сұлтанмахмұт, кеңестер тұсында Мұқа
ғалилар iздеп шырқ айналған шындықтың ауылына жол
тартушы Нұрланның отыздағы лирикасы «Күрес жыры»
аталуы әбден заңды екен. «Менiң жиырма жасым келедi»
деген әрi қуатты да қайсар, әрi шуақты да мөлдiр шумақтармен-ақ өлең өлкесiне ақ отауын тiккен ақын жырына тағы бiр үңiлейiкшi:
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Атағы жоқ Есениндер... Жын қысқан...
Жаңғырады жатақхана өлеңi.
Менiң жиырма жасым мұң құшқан...
Түн ортасы...
Көше бойлап келедi,
Жауындатып келедi,
Дауылдатып келедi,
Ән-жыр кешiп келедi,
Жаңбыр кешiп келедi,
Желп-желп етiп желегi,
Менiң жиырма жасым келедi!
Сөйтiп, он сегiз жасында «жер үстi шын
дықтары
жүрегiнде жазбаған жыры болып шыңғыру» түбi жоға
рыда мен айтып кеткен «Күрес жырына» жалғасты да,
жиырма жастағы жауындатып келу соңы – сырбаз да
сырлы «Сырнайлы шақ» пен аспан асты, жер үстiн құша
ғы
на сыйғызардай «еркiн самғайтын қы
ран
дығы бар»
(Тұманбай Молдағалиев) «Беймаза көңiлге», «Ән-жыр
кешiп келу» соңы – Қыз Жiбектiң көшiндей көз жауын
алар көрiктi «Көктем көшiне», «дауылдатып келу» соңы
– қырымға қыранша қарап, мұң мен зарды қолға алар
«Жетiнші құрылық» пен «Құралайдың салқынына» ұлас
ты! Ақ сезiмiн ақтарыла шашып-төгiп, асып-тасып жыр
лайтын он сегiзi ендi үнемдi сөйлеп, үнемi ойлай берер
«уайым да көп, ой да көп» кезеңге – кемел, кемеңгер, кең
толғайтын кезiне қадам басқандай.
Қам ойлайтын пенденi қағанағы қарқ, сағанағы сарқ
қуаныш-шаттық емес, сiрә, ең алдымен уайым-қайғы
қайраткер ететiн сияқ
ты десем, қателесе қоймас
пын.
Нұрлан ақынның 1980–1990 жылдар аралығындағы
туындыларында қай
рат
кер
лiк, азаматтық iрi мүддеден
нәр алған мұң мол. Ойшылдыққа ойысқан ордалы,
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қордалы, парасатты мұң. «Бақаның бағынан сұңқардың
соры артық» деген Баукең ғибратымен бауырлас мұң! Рас,
кешегi кеңестер заманындағы секiлдi бүгiнгi кеңшiлiк
кезеңде де «қара негрдiң қайғысын – халықаралық» деп,
қазақ қаламгерiнiң мұң-зар күйiн «от басы, ошақ қасының
күйкi тiрлiгi» деп қабылдайтындар әлi бар. Тiптi, әдеби
кештерде, қайсыбiр сыр-сұхбаттарда баяғы сус
ловтық
идеологияға бағып, «мұңды өлеңдердi» мансұқтайтындар
да төбе көрсетiп жүр.
Оразалин поэзиясындағы ой мен уайым әлгiнде бiз
айтқан қайраткерлiк жүректен шығып жататындықтан
да, оны шын мәнiнде екi дәуiрдiң ерi, ерлiк жыршысы
дегiзедi. Әуезов айтқандай, «ер атану, ерлiк атанудың өзi
адамның жалғыз аяқ жолынан ұшыраспайды. Үйелмендi
елiнiң өзегiн жарған мұрат-мүддесiнiң жолында ғана
ұшырасады». Бiз оның үш томдық («Жазушы», 2006 ж.)
поэзиясынан сондай елшiлдiк мұрат-мүдденi танимыз.
Сол себептi де Оразалин поэзиясы – ой
дың өрi мен
жүректiң төрiне шыға алған бақытты жыр!
Мен жылаймын!
Жылаймын
Көрсетпей жасын көзiмнiң,
Босатпай жiбiн төзiмнiң,
Тарқатпай ойдың жүйесiн,
Ұрпақ пен ұлттың
Тұмшалай қалса көзiң мұң,
Құм қылмау үшiн
Тау-тасын соңғы төзiмнiң,
Мен жылаймын! –
деген жолдардың өзi-ақ бұған айқын дәлел-дәйек. Мұндай
iргелi ой, iрi мүдде ғана көкiрегiнде оты бар ақынды көр
кемдiктiң де алыс қиырларына алып ұшса керек.
405

Лирика мен эпиканы поэзияның өзге түрлерiнен
төмен деуге болмас. Бi
рақ драмалық поэзия биiгiне
ақындардың ақыны ғана самғап шыға алады. Нұрлан
ның «Қарақазан ғасыр», Есенғалидың «Ғайша бибi» және
Иран-Ғайып
тың «Қорқыттың көрi», Әбiштiң «Абылай
хан» драмалық дастандары қазақ әдебиетi үшiн құбылыс
туындылар екендiгiнде күмән жоқ.
Оразалин үш томдығына үңiлген оқушы оның
ойшылдығы парасатты, философиялық тереңдiкке тамыр
тартып жатқанын пайымдайды. Бельгер ағамыз «Жас
Алаштағы» бiр сұхбатында қазақ ақындарында «филосо
фиялық тұғыр жоқ» деген пiкiр айтып қалғаны бар.
Рас, солай, бiрақ бәрiнде емес. Философиялық тұғыры
тұлғалы шайырдың бiрi Нұрлан екенiне көз жеткiзу үшiн
оның шығармашылығының iшкi иiрiмдерiне бойлау
қажет. Тiптi, таза лирикалық сипаттағы мына бiр жастық
шақта жазылған жолдарға назар аударайықшы.
Шетен гүлдеген көктемде,
Сен менен шеттеп кеткенде.
Өзгердi өмiр, амал жоқ,
Өзгерттi бiздi көп пенде.
Немесе:
Бозала кимешек оранып,
Боз көкпен жалғасар шың барда,
Басылмас боз дала бораны,
Ақындар кешетiн мұң барда...
Екi үзiндiнiң соңғы жолдарына ұзақ та
ратып айтар
ойлар сыйып кеткенi анық. Әсiресе, «Басылмас боз
дала бора
ны // Ақындар кешетiн мұң барда» деуi то
сындығымен толғандырады.
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Ауыр не бар өзiңдi-өзiң шектеуден,
Бәрi даудың басталады жетпеуден.
Жоқшылықтан басталады жабырқау,
Қайыршылық басталады көктеуден.
Бақпады ма? Ұл безедi атадан,
Жақпады ма? Құл безедi батадан.
Тақпағыңа алданар ма жас бала?
Көрiспесе, бiр-бiрiне жат адам.
Мен дәуiрдiң мiнезiнен қаймығам,
Қас-қағымда құбылған да айныған.
Адамдардан...
Надандардан қорқамын,
Ар мен сөзден, мұңнан, жұрдай қайғыдан.
Бұл оралымдар заманның сүреңiн жаратпаған Мұрат
Мөңкеұлы, «шошимын кейiнгi жас баладан» деп уайым
даған Абай, «сол себептi қорқамын» деп ой түйiндеп
отыратын Шортанбай сынды ордалы ойшылдар сарыны
мен үн
де
сiп жатқан жоқ па?! Дәстүр жалғас
ты
ғы
на
соны айтамыз. Үйрену, үлгi алу мек
тебiнiң үрдiстерiн
сезiнемiз. Қалай дегенде де, Нұрлан өзiндiк жырлау мә
нерi, ақындық стиль даралығы бар, кемелдiгi де тек өзiне
тән, күрмеуi қат-қабат күрделiлiгi де тек өзiне тән ақын.
Оразалин шығармашылығы жайлы дү
ниеден өтiп
кеткен дүлдүл сыншы Сайлаубектен асырып айту қиын.
Ол былай дептi:
«Ненi болсын, өзiндiк тұрғыдан, ақын
дық кестелеу
тұрғысынан, жаңаша әрi тың беруге құштарлық лебi оқыр
ман
ды тартып қана қоймайды, баурап алады. Әп-әдемi
қысқа қайырымдар, поэти
ка
лық паузалар, аяқтал
маған
емеу
рiн
дер мен дiрiлдеген сезiмдердiң ұшқын атқан шоқ
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жалыны, интонациялық екпiн мен ырғақтар, әр алуан ас
социациялар, ли
рикалық ойлау жүйесiндегi субъективтi
сәттер, экспрессивтiк реңктер иiрiмi, музыкалық әуездер
үйлесiмi бiрден көз тартады».
Тап басып танып айтқан бұл пiкiрге бiз Нұрлан
Оразалин, Әуезовтiң Мағжан туралы сөзiн қайталап,
«культурасы зор ақын» дегендi қосар едiк. Олай
болатын себебi, көркемдiк бояу
ларының молды
ғын
да,
шыншылдығы шынайылығында, сезiм селкеусiздiгiнде,
тебiренiс тереңдiгiнде, ұлан-асыр әлемдi құшағына қамту
аясының ұланғайырлығында ғана емес, ылғи да өзiн-өзi
қамшылап, өзiне-өзi көңiл толмауында, өзiне-өзi тiптi де
қанағаттанбауында.
«...Отты өлеңнiң жалыны ерте сөнсе,
Мен не дермiн, апыр-ай, ертеңiме?!»
«...Мен осы өзiммiн бе, басқамын ба,
Пендемiн бе, жүрген құр бас қамында?
Жанымды мазалайды қайдағы ойлар,
Жиi жасын ойнайды аспанымда...»
«Кел, Құдiрет, жүрегiмдi, кел, емде!
Кiм айтады? –
Не беремiн өлеңге?..»
«Өмiр босқа күрсiнтiп өтер ме деп,
Ойым, жырым далаға кетер ме деп.
Өзiмдi-өзiм келемiн ширықтырып,
Өзiмдi-өзiм келемiн «көтермелеп».
Бұлайша «ширығуды», әсте, әлсiз
дiк
ке телi
меймiз,
керiсiнше, кез келген өнерпазды өсiретiн өрелi мiнезге
тән қасиет деген жөн.
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Осындайда ойыма қазақтың от тiлдi, орақ ауызды,
ақиық ақыны Бекхожин Қалижан ағамыздың «Махамбет
қабiрi басындағы тебiренiс» атты өлеңi түседi. «Мен –
боқылақпын, боз баспын, Бәйгеге түсiп озбаспын!» деп
тебiренушi едi ғой Қалижан ақын. Шабыты – шарболат,
намысы – қайрақ, қуаты – қыруар, рухы мықты талантқа
тәнтi тебiренiс бұл. Мен ақын Оразалиннiң өзiн-өзi
қайрап, толғаған ширы
ғуы
нан да, қайрат шақырған
шамырқанысты бүкiл жан-тәнiммен сезiндiм:
Мен Махамбет емеспiн,
Сен Махамбет емессiң!..
Еңку-еңку жер шалып
Төскейiнде белестiң,
Ерттей алмай күреңдi,
Сарғайып сана, жыр өлдi.
Көмейге бұршақ тiрелдi,
Жалында қилы заманның,
Көзiнде милы ғаламның
Елiм талай iрелдi,
Бiр тiрiлiп, бiр өлдi.
Тағдыры жарға тiрелдi,
Сана талай күрелдi!..
Әдебиетте қырық жылдан астам еңбек етiп, iргелi ақын,
iрi қоғамдық қайраткер дәрежесiне көтерiлген қаламгер,
ел деп тындырған елеулi тiрлiгiне қарамастан, өзiне ырза
емес! Ал мұндай «көңiл толмаушылықты» өмiрiнде қан
ша асуларды алса да, ешқашан болдым-толдым демейтiн
аса қуатты, мықты таланттар ғана айта алады! Ақиық Мұ
қағалидың өзi «архивтерден табылармыз» деп қамығушы
едi ғой! Маған ақын ретiнде де, баспагер-редактор тұр
ғысында да, кәдiмгi адами жағынан да, Нұрлан Ора
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залиннiң өзiнiң де, өлеңiнiң де осы бiр аспас, таспас,
сабырлы да салмақты болмысы ұнайды.
Ақынның алпыс жылдығына орай жа
рық көрген
үш томдық таңдамалы туындылары туралы редакторбаспагер ретiндегi айтар шағын сөзiмiздiң бiр парасы
осындай. Ойдың өрiне, жүректiң төрiне шыққан өрелi
поэзия, қайраткер ақын, толымды тұлға жайлы толық
пiкiр, толайым талдау алда – ертеңнiң еншiсiнде. Сол
тоқсан ауыз толғаудың тобықтай түйiнi мына жалғыз
шумаққа сыйып кетедi:
Сөйлеп бiр кетсе – данам дер
Дарабоз тұлға, күштi өлең,
Қазақта аз-ау қаламгер
Нұрланның нұры түспеген!
Есенбай ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ.
Қараша, 2007 жыл.
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