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Бауыржан Бабажанұлының жаңа жинағына негізінен
соңғы жылдары жазған жырлары мен баллада-поэмалары еніп
отыр. Өзекжарды өлеңдерден өмірдегінің бәріне өзін
жауаптыдай сезінетін беймаза ақын жанын ел, жер, тіл, дін,
ұлт тағдыры, ұрпақ қамы шынайы толғантатыны сезіледі.
Жинақтағы туындыларға Жаратушы – адам – табиғат
– қоғам арасындағы жарасым мен жаңсақтыққа толы күрделі
қарым-қатынасты сан қырынан саралай суреттейтін
бедерлі тіл мен бейнелі ой тән.
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...Асылы, өлең туралы айтудың да, жазудың да қажеті
жоқ.
Өлеңді түйсіну, сезіну... һәм кеудеңе, жүрегіңе сіңіру
ғана керек.
Әрине, нағыз өлеңді.
Нағыз ақынды да солай.
Өлең үшін, ақын үшін емес.
Өзің үшін.
Нағыз өлең, нағыз ақын өзіңді байытады, өзіңнің
кеудеңді кеңейтеді, өзіңнің жоғыңды түгендейді, ұмытқан
асылыңды бәлкім, жоғалтқан ардақтыңды өзіңе табыстырады,
жүдеген рухыңды серпілтіп, бәлкім, қарайған көңіліңді қайта
ағартады, пенделік нәтіңді — әдепкі Адами болмысыңа қайта
көшіреді.
Ал өзгесі – нағыз өлеңнен өзгесі! — кезінде өлеңмен
тілдесу көрінген қойшысының қолынан келетіндей болған
қазақтың айтуына сайсақ, «атасы арзан жел сөз» болып
шығады.
Жел сөздің де зияны аса жоқ — нағыз өлеңге жібі түзу
тыңдарман, оқырман дайындайды. Тек... тобыр үшін ғана
емес, «әдеби билік» үшін де «жел сөздің», тобырлық сананы
әлдилерлік қана шамасы бар өлеңшінің қадірлірек бола
беретіні бар. Мұны түсінуге болады: ойы, түйсігі мен түсінігі
қортықтар үшін өзінің қолы сәл жетпей тұрғанның бәрі —
ақын, «почти пайғамбар»...
Бұған опынудың қажеті жоқ — нағыз өлең, нағыз
ақындар — болашақтың, тіпті, мәңгіліктің де қазынасы болып
қала береді. Адам, адамзат өз табиғатынан танып, адасып,
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азып кетпесе — солай!..
«Әдебиетте ұлылар да мәңгі қалмайды, олар тек едәуір
уақытқа кідіреді» депті бір дана. Сол «кідіру» қолынан
келгендер — нағыздар. Олар, кемі өз тұсын, өз дәуірін
байытады. Сүлеймен, Нұх, Мұса, Иса, Мұхаммедтерге
таңдай қаққызып, бас шайқатқан ұлыларды кім біледі қазір?!
Демек, нағыз өлең өз қауымына қызмет етеді.
Пайғамбарлыққа пара-пар қызмет. Не, соның маңайы.
Бауыржанның мына жинағы туралы да негізгі айтарым
— мұны тек түйсіну, сезіну керек. Оған қоса, осындағы
өлеңдердің қазақы жүректерге — адаса жаздап, қазығына
қайта оралғандай кейіпте отырған қазақы халықтың жүрегіне
көбірек сіңгенін тілер едім. Себебі...
Себеп көп. Ал бастысы — Бауыржан қазақ өлеңіне өзінің
ерекше болмыс-бітімімен, өз үні-өрнегімен келген, түйсіктүсінігі түгел оқырман қапысыз таныған ақын. Тез оңар әсіре
қызылдың қызығына беріліп, арзанға ұрынуды білмеген ақын.
Сөз байғұсты шебер құрап, жаттанды сезімдерді құрғақ
айтқыштыққа орап ұсынып жүрген желөкпелердің қатарында
Бауыржан жоқ. Оның өлеңінде қасаңси бастаған сезімдерді
жібітіп, көзіңе жас әкелетін күш бар. Ал бұл — көрінген
өлеңшіге бұйырарлық қасиет емес.
Бауыржанның өлеңдерінің басты әсері — оны осы қазір
ғана өзің жазғандай күй кешесің. Бұл — нағыз ақындықтың
басты критерийі.
...Жазбау керек еді осыны. Көп мықтының ең озық
өлеңдерін өз қазынамша тұтынып, өзегіме, діліме сіңіріп
алған мені өлеңмен таңдандыру қиын еді. Осы әдемі,
шынайы, көркем, анайыдай арзан емес, асылдай астарлы
өлеңдерден тұратын жыр кітабына қуандым. Сол себепті ғана
бірер сөз жаздым.
Асылы, өлеңді оқу керек!..
Өз басым, әлемде теңдесі жоқ қазақы Өлеңнің ұрпақтан
ұрпаққа ұласып келе жатқан асыл қазынасының
Бауыржанның өлеңдерімен көркейе, байи түскеніне бек
сендім.
Мейірхан АҚДӘУЛЕТҰЛЫ.
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І БӨЛІМ

ҚАМЫРЫҚ
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ҚЫЗКҮТКЕН
Бір қыз бар Ақтөбеде, аты — Көктем,
Қалқамның көркем еді нәті неткен!
Бірақ та әкесінің түсі суық,
Қыс деген — аты да өктем, заты да өктем.
Аузынан шыққан сөзі, сірә, балдай,
Жігіт ем қай қызға да ұнағандай.
Далада тұрмын, міне, діңкем құрып,
Еркемді үйден сыртқа шығара алмай.
«Бұл кім, әй?
Бұлай тұрған жарамайды».
Барақ-Жел айнала үріп, абалайды.
Боз бұлттың жабығынан сығалаған,
Сұлу Ай күліп, мені табалайды.
Ойлар кеп бірі мәнсіз, бірі мәнді,
Көңілім көкке қарап ұлыған-ды.
...Түшкіріп, қақырынып-түкірініп,
Қырсық шал жатпай, ұзақ жүріп алды.
Кеудемді тағы күдік кескіледі:
«Ай, осы қашан маған ес кіреді».
Кетейін десем, сол сәт
Қалқатайдың
Сыңғыры шолпысының естіледі.
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...Барақ-Желдің үні өшті абалаған,
Қырсық шал да қисайды... (Шамалағам).
«Шығады ол. Әні-міне кеп қалады...»
Жүрегім алдамайды!
Сенем оған...
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КӨКТЕМ
Салтанаты жарасып бұла көктем,
Ақ қайыңдар иіліп тұр әдеппен.
Жынды Желді жібердім, тілін тауып,
Қалқатайдың қал-жайын сұра деп мен.
Сарт еткізіп ауланың ергенегін,
Апыл-ғұпыл жөнелді ол «Мен дегенің...»
Алаңғасар мінезі бар демесең,
Нәті жақсы жігіт қой Жел дегенің.
Бір-біріне қызығып таңдай қаққан,
Құс оралып көліне шалғай жақтан.
Азан-қазан. Көл әлі алаңдаулы
Қай құс екен кешігіп келмей жатқан?
Бұлт артына Күн сұлу кеп тығылып...
Тентек жаңбыр салып-ақ кетті бүлік.
Су-су болған бір топ қыз сыңғырласа
Қозғалақтар көрші шал, жөткірініп...
Шартылдаса аспан жақ сең жүргендей,
Ниетінен бұлттардың шөл гүлдердей.
Марқаясың, мәз болып, мына өмірде
Күз дегеннің барына сенгің келмей.
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КӨКТЕМ. ӨЛЕҢ
Көктемнің айтты жайын бар,
Тізбегін құстар бұзбай кеп.
Бүр жарды кенет қайыңдар,
Бойжеткен биыл қыздай боп.
Жан-дүниең қайтіп түлемес,
Сүюдің балын татқанда ой.
Өріктің гүлі гүл емес,
Көктем-қыз жазған хаттар ғой...
Сезімге, бұл сәт, кім ие,
Беймаза бір күй тапты ойлы ұл.
Тал ғана емес, дүние,
Көңілдер гүлдер шақ қой — бұл!
Аруға, анау, арна жыр,
Болмайды ол, сірә, кетәрі.
Жүрегі оның дәл қазір —
Бәйшешектердің отаны.
Жұпарын шашып бау-бақ та,
Дүркірер кез ғой, дүркірер,
Жөнеліп жатыр жан-жаққа,
Ақсүйек іздеп күлкілер...
Табады дүр сөз тілерде ел:
«Көктемнің аты — Ізгі үміт!»
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«Махаббат!» — дейді біреулер,
«Бақыт!» — дер біреу үздігіп.
Бақыттың аты-затына,
Сенбейтін жанмен дос емен.
...Көктемнің жазған хатына,
Жауабым менің – осы өлең!
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ҚЫЗ-КӨКТЕМ
Ішіп ап мас болғандай жігіт қымыз,
Ақтөбенің көктемі — қылықты қыз!
Қылықты қыз үйден тез шыға қоймас,
Мұны қалай, жігітім, ұмыттыңыз...
Кейде түсіп кете ме, күдігі алға,
Әйтеуір, себеп тауып құбыларға.
Бірнеше күн қабағын ашпай қойса,
Амал қанша, қызға тән қылық — ол да.
Естілгенде түздің де, құздың да әні,
Көңілдегі ери ме мұздың бәрі?
Әп-сәтте жылап қалар...
(Ештеңе етпес,
Жыласа, тазарады қыздың жаны).
Күнге айналып, алқызыл гүлге айналып,
Көңілі бір-ақ сәтте бүрлей қалып.
Бірдеңені іздейді аласұрып,
Нені іздейді, өзі де білмейді анық...
Бір ашу алқымымда тұншығады,
Сезсе ару одан әрі қырсығады...
Білерім, қыз мінезі — өткінші бұлт,
Бұлттан кейін күлімдеп Күн шығады.
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...Қос жанары жарқырап шамдай жақұт,
Жүзіне шыққан алау қанды ойнатып.
Үздіктірген, уыздай Көктем-Ару,
Құшағыңа енген сәт қандай бақыт!
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ҚАЗАҚ
Жазығы не менің жазған басымның,
Қазақ, сені көргім келсе күнгейден.
...Нар ұлдарың айбарыңды асырды
Кезек-кезек олжа салып, Сиднейде.
Тұрсын ағам* үлкен махаббатпенен,
— Осы жер, — деп — жіберетін шын демеп.
Мұхтарханды тартты шапалақпенен
— Жи есіңді, ҚАЗАҚ ЕМЕССІҢ БЕ?! — деп.
— Алып ұрғын!
Басылсын, — деп — мына дау
Хас балуанын шығарарда ортаға.
Дәл осылай тартқан, шіркін, шығар-ау
Атам қазақ қамшыменен арқадан.
Шаршаңқы ұлды тани алмай жұрт та аң-таң,
Күш құйылып, қалғандай бір тыныстап.
Әлгі сөзден дүр сілкініп, Мұхтархан
Саидовты** қуып тықты бұрышқа.
«ҚАЗАҚСЫҢ — СЕН!»
Қуатты сөз керемет,
*Тұрсынғали Еділов — Сидней олимпиадасына барған
бокс құрамасының бас бапкері.
** Саидов — өзбек боксшысы.
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Армандарың аспан жаққа жиі ұшсын.
Қазақ болып тудың, артық не керек,
Сен де, ендеше, жеңілмеуге тиіссің!
...Жанды көрсем, борға айналған шыдамы
Қиындықтан болып әбден үргедек.
Шапалақпен тартқым келіп тұрады
Жи есіңді, ҚАЗАҚ ЕМЕССІҢ БЕ?! — деп.
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ТҮС
— Өлең керек! — дейді өкімет түсімде,
Уай, неғылған ғажап бұл!
Барлық ақын бір-бір патша пішінде
Төбелері тимей көкке аз-ақ тұр.
— Осы қазір өліп кетсем арман жоқ,
Көзіме анық көрінгенде төңірек.
Жер бетінде мұндай Билік болған жоқ, —
дейді бірі еңіреп.
— Бұл өкімет қалды неге бізді елеп,
Бір бармағы ішінде қап тұратын.
Қандай Өлең керек еді сізге?! — деп
Топ ішінен сұрап қалды бір ақын.
— Жалған жырдан басымдағы бақ қайтар,
Тәтті сөзбен бірге өткізер айласын.
“Хан емессің, қасқырсың!..” деп бетке айтар
Махамбеттей хас ақындар қайдасың?!
Жауап осы!
Болмас енді жиі дау,
Көрдім күліп, жадыраған ағаны.
Әй, дегенмен, бәріне ұнау қиын-ау,
Кей ақынның түйіліпті қабағы…
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Сөздің құнын қара түгіл, хан білмек,
Арманың не, парасатқа бай елім?!
— Тұр, шайыңды іш,
жұмысыңнан қалдың, — деп
Иығымнан жұлқылайды әйелім.
Қап, кешірек неге атпады мына ақ таң,
Әйелдің де оятқышын…
ой, Алла-ай.
Тәтті түстен арылдым мен, жұмақтан
Хауаға еріп шығып кеткен Адамдай.
Бірақ ойым жамандықты қуады,
Әлгі түсім өңге айналар секілді.
Жорытпақ ем, жан жоқ аузы дуалы,
Сосын іште қалдыруға бекіндім…
Ай, ақыным, неге сонша тістендің,
Ішінде қап жүрсің бе көп егестің?
Шаршап жүрсең, сен де осындай түс көргін,
Сәл ертерек оятпасын тек ешкім…
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ҮСТЕМ ТАП
Уақытты тоқтататын амал бар ма?
Бермеген ондай құзыр жаралғанға.
Үстем тап дейтұғын бір топ болыпты
Біз білмейтін бағзы бір замандарда.
Өзі айтар шешімін де, кесігін де
Жат оған мейірім де, кешірім де.
Мың-мыңнан жылқы айдаған байлар болған
Топ-топтан жалшы ұстаған есігінде.
Ал оның ұлы қандай паң, көрікті
Сөзі үстем, жүрген жері лаң болыпты.
Ол таңдап жүйрік мінсе, қасқа кедей
Мінер ат, ішер асқа зар болыпты.
Сыймай бір жатпағасын мал — қораға
Кедейдің жолын тағдыр оңғара ма?
Ол жүрсе үйлене алмай, бай-бағландар
Қос-қостан қатын апты.
(Оңбаған, ә!)
Таппаған қара халық сенер қоғам,
(Өмірге қайғы ішем деп келер ме адам).
...Е, болса, сондай заман болған шығар
Бұл мыстан-тарихыңда не болмаған.
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— Не заман ол?
Шет жағасын көрсең, деймін —
Айтшы, ата, бәрін ашып берсең, деймін.
Әйтпесе, жұртта ес жоқ, шулайды кеп:
— Үстем тап тірілді! — деп...
Мен сенбеймін.
Мырза көрсе қуанар кезде... бұлар,
Ішінде құдайдан шын безгені бар.
Жұмыс жоқ...
тамағы тоқ,
іш пысқасын
Осы жұрт тек әйтеуір сөзге құмар.
Ел үшін шыбын жанын қинап жүрген
Қиындықтан айылын жимай... күлген,
Шекпендінің бәрі әйбат. Дәл соларды
«Үстем тап» деуге тіпті қимаймын мен.
Масайған той тарқарда әндей соңы
Тобырдың болушы ма еді мәнді өлшемі.
Бәрі жақсы олардың...
тек мына жұрт:
— Үстем тап тірілді! — деп...
— Әй, қойшы оны...
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ЕСКЕНДІРДІҢ МҮЙІЗІ
Мазасыз ой тап болды неге маған,
Тыныштығын күйттеген өлең аман...
Шекпен киіп жайланып, үнсіз қалды,
— Ел мұңы — менің мұңым! — деген ағам.
Жә, жарайды, тек сол ма үнсіз қалған,
Көкірегіңмен не пайда Күн сызғаннан.
Мен де үнсізбін. Тек шекпен кигенім жоқ,
әуел бастан ондайға қырсыз болғам.
Құрдым-уақыт көп күнді өтті де ұрлап,
Өзегімді ащы ойлар кетті қырнап.
Құдыққа кеп мұң шақтым:
«Ескендірдің
мүйізі бар басында», — деп сыбырлап.
Ақиреттен үмітсіз пенделердей,
Басын тықты топ қарға көңге өлердей.
Алтын сандық үстінде ел тарықты,
Мысалы, теңіз кешіп шөлдегендей.
Кес-кестеген алдымнан «құтты» шың көп,
Жанарына жанымның шық түсірмек.
Түбін тесіп сандықтың бал жалаған,
Қақты арқамнан қысық көз «мықтысың» деп.
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— Шошқа аунап кеткендей көлшігіне,
Құты қашқан қалпымды көрші міне! —
Құдыққа кеп... жақындап бара алмадым,
Айналыпты ол біреудің меншігіне.
Айқайладым (қалайша жайлап айтам,
Жұлдыз мініп, дәм бітсе Айға қайтам):
— Ескендірдің басында мүйізі ба-ар!
...Жо-жоқ, мүйіз жоқ онда, ойнап айтам.
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СҮЛЕЙМЕННІҢ ЖҮЗІГІ
Қайран басым болған кезде бір әлек,
Жалғай алмай көп ойлардың үзігін.
Пайғамбардан қалған маған мұра деп
Тақтым қолға Сүлейменнің жүзігін.
Содан кейін күндер кештім қызықты ең,
Құшағы ыстық Бақтың аулын мекендеп.
Сәуле түсіп, жазу шықты жүзіктен:
«Байқа, бала, бұл күндер де өтер»,- деп.
Аттан түстім, түстім дұшпан торына,
Азап шектім, ит-өмірден түңілдім.
Далбасалап қарап едім қолыма,
Бұл күннің де өтетінін ұғындым.
Кісі ақын жеп, біршама елді жылатқан,
Бір ағама жүрген жері — хан жайлау.
Сыйлар едім жүзігімді, бірақ та,
Сиыр қосып берсем де ол алмайды-ау.
Деп: — Мыналар қалмай алсын мына айдан,
Тізім жасап жүргендерге сөз бұзып.
Пошта пұлын төлеп маған Құдайдан
Посылкамен келсе осындай көп жүзік.
Ащы ақиқат түстес болар өліммен,
Қарап жүр деп, бағың менен сорыңа.
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Тізімменен үлестірер едім мен,
Һәм «алдым» деп, қол қойғызып соңына.
Соңына ерген көп итіне үргізіп,
Енді тізе батырмас деп, мына елге.
Тым болмаса, түссе көктен бір жүзік,
Кигізер ем, шіркін, анабіреуге...
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САПАР
Әуелде мен өзіме сенем деп ем...
Алайда бас білмейді өлең деген.
Аулынан баяғының бір шығарды,
Салт мініп сол шіркінге жөнелген ем.
Құс үркіп, дүбірімнен жылан қашып,
Көзімде қараңғы мен нұр арбасып.
Қиқулап ел шетіне іліккенде,
Тұр екен айналаны тұман басып.
Кеп жеттім сәскеде ме, бесінде ме,
Тоқтатқан, ай, мынау ел көшін неге?
Жұрттың бәрі жынды су ішіп апты,
(Абай жазған әлгі аңыз есіңде ме?).
Жұрт көрсін, төрге озайық, өлеңім, ал,
Құймақұлақ мен ем ғой көнені ұғар.
...Алдында ас, жынды суы... өлеңі бар,
Қонақты елемейді-ей неге бұлар?!
... су құйған кәрлен кесе келдіңіз бе?
Тартайық (не амал бар енді бізде?...).
Қарасам, анау да ұлы, мынау да ұлы,
Кіл мықты тұратын ел көрдіңіз бе?!
Ай, дәурен, айхай дәурен, бұла дәурен,
Басыңнан өтпейтіндей мына дәурен.
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Бірін-бірін жарыса мақтайтұғын,
Осы елде, сірә, өлгенше тұрам-ау мен.
Бас тартар түскен елдің ғұрпынан кім...
Әйтсе де басымды бір сілкіп алдым.
(Тұмшалап жан-жағыңды көрсетпейтін,
Ғажабы бар екен ғой бұл тұманның).
Алады бір бозбала зорға демін,
—Біз, — дейді, — заманында... болмақ ерің!
Мына тұман ашылса не болады-ей,
...Ай, бірақ, не шаруам бар онда менің?..
Сөз ағып... ел-жұрт үшін қам жегендей,
Содан соң тағы да той... ән дегендей.
... Ауылға қайтар уақыт болып қапты-ау,
Бізде де қатын-бала бар дегендей.
Бағзының елін көріп, ертеңі — күз...
Аяқталды бұл — сапар-ертегіміз.
...Өлеңім, көрмегейміз тертені біз.
Сеніммен өрге жүзіп бара жатқан,
Біз деген бақытты елдің желкеніміз!
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АҚЫН АҒАНЫҢ ӘҢГІМЕСІ
«Жыр жазу түк болмай қалды бүгінде...
Көп шабандоз қосылды кеп дүбірге.
Еркіндік бар, батылдық бар үнінде,
(Даусы мықты құлақ аспас күбірге...).
Айқай сап тұр қала-дағы, дала да,
(Айқай салсаң ғана бағың жана ма?!)
Шұрайлы сөз тіркестері...
Бірақ та,
Өлең деген — сөз ойнату ғана ма?
Самарқанның көк тасын да еріткен,
Талай дүрді жүрмін күнде көріп мен.
Жырларынан мін таппайсың.
Алайда,
Жүрегімді қозғамайды-ей, неліктен?
Керек жерге қоймағандай үтірді,
Қаншама ой айтса-дағы ұтырлы.
Қазіргі өлең — құс кеп ұя салмайтын,
Шаһардағы бетон үйлер сықылды.
Өлең үшін қабырғасы қайысып,
Қатар шапқан адалы мен дәйісі.
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Сөз ойнатқан бір-бірінен асырып,
Жүріп жатыр шеберлердің сайысы.
Ал АҚЫН қайда?!».
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БҮГІНГІНІҢ АҚЫНЫ
Жиырма өлең жаздым,
маған атақ бермеді,
Әй, ел болмас, бұл қазақ.
Тағдырымның тартып келем кермегін
Жүрегімді мұң қажап.
“Атақ бер!” – деп айқай салдым,
(…күтіп ем)
Бір ойым бар бұзық шын.
Қырықты айтып,
отызда не бітірем? –
Ай, Есаға, қызықсың.
Мен – ақынмын!
Болсын үйім-қазығым.
Білмеймін мен басқаны.
“Жыр жазбаймын,
сол ма менің жазығым?”
– дейді бір дос…
— Кетші әрі…
“Әдебиет — ардың ісі!”.
Түсінем.
Бірақ қанша тұрады Ар?!
Бақ сұраған мына дүрмек ішінен,
Тек мен ғана боп қалам ба “бірадар”.
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Сәл бірдеңе түссе болды қазанға,
Және түбі көрінбесе қапшықтың.
Әркім барын шығарады базарға,
Мен жырымды ап шықтым…
Бірақ жандар білетін аз сөз құнын,
Қайтер дейсің, көнем де.
“Әркім өзі көрсін, – дейді, – өз күнін”
Үкіметім, өлем бе?
Жан сырымды жайып жүрем жалғанға:
“Мына қоғам — оңбаған!”
…Бәрі жақсы-ау, тек оңаша қалғанда
Бетің нарттай қызарады, сол жаман…
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ЮРА. 1 МАМЫР
— Тұқымдарың жайылып, көктегірлер,
Күреңқабақ танытқан жоқ па едіңдер?
Осы үйден Юра келіп тамақ ішсе,
Несібеміз ортаяр деп пе едіңдер?
Еркегің, қатының бар, оңбайсыңдар,
Түбі осы ниетіңнен сорлайсыңдар...
Ескі-құсқы киімді бөліссеңдер,
Дәл содан кедей болып қалмайсыңдар.
Мал келіп, сыртта азан-қазан кезде,
Бұлқан-талқан боп қалды әжем лезде.
Ақ көкем күңкілдейді: — Ішкіш неме,
Тауып алған шығар «бас жазарды» өзге.
Юрамыз — жалғыз орыс ауылдағы,
Жоқ оның қатын-бала, бауырлары.
Қашан, қайдан келгенін білмейді ешкім,
Батырдың тек өзіне мәлім халі...
Қолы — алтын, сонысымен мақтанатын,
Пысықтар бірер апта ап қалатын...
«Юра қайда?» дегізбей күн батқанда,
«Құдайы қонақ» болып кеп қалатын.
Ол келсе, қай-қай үй де кет демейтін,
Асын да, арағын да шектемейтін.
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Бірнеше ай ат ізін салмай кетіп,
Юрекең кейде осылай «өкпелейтін».
Кейде жұрттың көңілін ағыл-тегіл,
Көтере алмайтыны мәлім де еді...
Сүйкімі кетіп солай жүрсе-дағы,
Шал-кемпірге ерекше қадірлі еді.
Кейде айта алмаса да дұрыс атын,
Әңгімесін тыңдауға тырысатын.
Ол орысша сөйлейді, бұлар — қазақ...
Әйтеуір бірдеңе ғып ұғысатын.
Бал күні еске түсіп бұрындағы,
Қу тірлікке қайнай ма зығырданы?
Ол жыласа, кемпірлер егіледі:
— Е, Алла, бұл да өзіңнің құлың-дағы...
Уақыты жоқ мұңайып, торығатын,
Көрші қызға хат жазар «болып ақын».
Уайымсыз, балдәурен балалық-ай,
Орыстың бәрі Юра деп ұғатын...
...Ортайған жоқ біздің де несібіміз,
Қонаққа ашық әркез есігіміз.
Қазақстан бүгінде әлемге үлгі,
Жүз жиырма ұлттың тербелген бесігіміз.
Сан алуан болса да көзқарасымыз.
Өкіметім десе егер: «Жарасыңыз»,
Е, мейлі, достықтан кім бас тартыпты,
Юра көрген ауылдың баласымыз...
Төрт құбыламыз түгелдей бейне тіпті,
Қазақпыз елемейтін кей кетікті.
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Тек олар... қақ төрімде жатып алып,
Мені ұмытып кетеді кейде тіпті.
Көріп, біліп бәрінің жөн екенін,
Ортасында жүрсем де мерекенің.
Юра келсе, мәз болар әжем құсап,
Мен қуана алмаймын.
Неге екенін...
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БІРЖАН ШАЙЫРДЫҢ
ӨЛЕҢІ
Сәті түсіп... қарашы, ә,
Іс бастадым, жаңаша.
Ойлар билеп тамаша,
Қуандым жас балаша.
Мақтау еді күткенім,
Ағам ойын ірікпеді:
«Дұрыс екен... Бірақ та,
Не деп жатыр жұрт?» — деді.
Түйе жұтып... түгімен,
Бие жұтып... бүгімен.
«...не дейді ел?» — деп дөкей мәз,
...Сұрай ма екен, шынымен?
Досым менің өткір-ді,
Жұмыс істеп... екпінді.
Еңселі үйге кіріп ап,
«...не деп жатыр?» — деп күлді.
Әрең жүрген тепеңдеп,
Қожанасыр көкем де.
Құлақ тосар: «Мен жайлы
жұрт не айтар екен?» — деп.
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Тұла бойы — жарасым,
Көйлегінің бағасын.
Білсе де ару сұрайды:
«Жұрт не деді, ағасы?»
«Мені шалып, құлатпақ,
Өй, әкеңнің... бір аттап...»
Басу айтар әйелім:
«Жұрт не дейді... Шыдап бақ».
Ісім қанша бітпеген,
Қолым бармай түкке мен...
Адымыңды ашқызбас,
Пәле болды-ау «Жұрт» деген.
Естігендей сұмдықты,
Ел бір сәтте дүрлікті.
...Жүрек емес, байқасаң,
Құлақ билеп тұр жұртты.
Алтыным-ау, алтыным,
Ақылыңның ал тілін.
Өз білгенің бар болса,
Жұртта нең бар, жарқыным?!
Ақыл, қайрат... дем берер,
Кем болса Алла теңгерер.
Бара алмайды алысқа,
Құлағына сенген Ер.
Түзетілер (о, тоба),
Қайырылма көп қатаңа.
...Осылай деп жыр жаздым,
Жұрт не айтар екен, а?..
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ЖЕЛТОҚСАН
Неменеге шошисыз, қаймана, сіз?
Әзелден бұл желтоқсан ай мазасыз...
Қайын жұртқа келгенде төрге озатын,
Ожарлау жігіт сынды ол... қайынағасыз.
Қызып алса есер де, әңгі де өзі,
Ештеңені көрмейді қанды көзі.
Осындайда жинаған беделінің
Бәрін төгіп алатын бар мінезі.
Ол ылғи да ағысқа қарсы ағады,
Алысуға күші кем болса-дағы.
— «Күш атасын танымас. Тәуекел!» — деп,
Еменнің жағасына қол салады.
Мұңаятын шығар-ау жырақ барып,
Жұртқа әйтеуір жатпайды сыр ақтарып.
...«Не шықса да тентектен шығады!» — деп,
Желтоқсанды күтеді бірақ халық.
Биыл оның пиғылы бөтен бе екен,
Екпіні «бетерден де бетер» ме екен?
Жел күшейе бастады, дауыл тұрып,
Ақтүтек боран соғып кетер ме екен...
2009 жыл.
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ОЙЫН
Оңашада жұрттың бәрі мойындар,
Түр көрсетіп қойып, бәлкім, өкінген.
«Қазақты алдау» дейтұғын бір ойын бар,
Қазақстан дейтін мемлекетімде.
Жер бетінде тағы қандай ғажап бар,
Жауап таппай, қаңғыдым.
Ойнайтын... һәм алданатын қазақтар,
Не сиқыры бар мұның?!
Сөзден басқа не әкелер жұртқа бақ,
Мынау — мінбер, сөйлегін.
Өз мүддесін өткізерде тықпалап,
«Қазақ үшін!» — дейді, Ерім.
«Қазақ үшін!».
Ережесі ойынның
шығар, бәлкім, кім білсін.
(Бір сен үшін бәрі дайын Сойыңның
Жұртым неге ділгірсің?).
Өзге жұрттың бүтін мұнда тірлігі,
Барлығы да көрермен.
Тәңір теріс айналмасын бір күні,
Өз шындығы жоқ елден.
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Болдырғасын күле берер, құсалы Ай,
Бұл ойынды тоқтататын жан бар ма?
Хақ-Тәңірдің жүзін көрмек Мұсадай,
Қарай берем заңғарға.
Оңашада жүрек байғұс шошынар,
Тар қапасты ұрғылап.
Бүйте берсек, ойынымыз осылар,
Ұтатұғын, ұтылатын кім бірақ?
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БІР АҒАМЫЗ
АЙТЫПТЫ...
Салулы төсек, салқын үй,
Ақ шаһар болды — қонысым.
Деген жоқ: «Мынау түсінігі таңқы би»,
«Атекемдеп» аяғын құшқан болысым.
Сөзімді төктім түйдектеп,
«Қара қазан, сары баланың» қамы үшін.
Ана біреулер тақымға салып сүйретпек,
Мен жыртпасам намысын.
— Қонақжайсың һәм дарқансың,
Тарихыңа үңілсең.
Тәңір азабын тартарсың,
Салт-дәстүрден түңілсең.
Қасқыр да қылмас жолдасына қастығын,
Біз айналмайық мазаққа.
Төңірегіне ұйысыңдар басшының! —
Ат үстінен ақыл айттым қазаққа.
Сөз деген не?
Суыратын қалтадан,
Ақша емес қой, білесің.
Басшым мені қағады ылғи арқадан,
Дайын және үлесім...
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Талай жиында «Ай, қазағым» деп күңіренгем,
— Ой, пәлі! (Қостап қойды ағай).
Қазақтың маған керек екенін білгенмен,
Қазаққа мені керек пе екен деп ойламай.
Қайда барсам да тыңдайды жұрт сөзімді,
Сеніммен һәм үмітпен.
Сендіре алмай қойдым бірақ өзімді,
Айна алдында тұрып мен.
Сұрағы тым ауыр екен уақыттың,
Сүйенгенмен алпыс екі айла-амалға.
... Бұрынғының биі қандай бақытты,
Өмір сүрген айнасы жоқ заманда.
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ТЕРІСАҚҚАН
Көріп жүріп жақсы менен жаманды,
Мына ойға бекідім мен кеше бір:
«Аяймын мен дұшпаны жоқ адамды,
Оның сүріп жүргенінің несі өмір?!»
Жиын-тойда:
«Жоқ болсын деп дұшпаның»
Тілек айту, дәл меніңше, далбаса.
Мен қалайша тізгінді нық ұстадым,
Анабіреу аяғымнан шалмаса.
Бәрі, бәрі соның ғана арқасы,
Назар салып қарап жатса маған да ел.
Тағы ор қазып, езіп жүр ол малтасын,
Өй, жарайсың, азаматым, аман бол!
Қорқақтыққа алдырыппын бекер бой,
Қиын кейде басқа ақыл қонбаса.
Әй, өзім бір мықты жігіт екем ғой,
Анда-санда лағатыным болмаса.
Кейде удай ашып тұрып өзегім,
Жақынымдай жақсы көрем әлгіні.
Шыным — маған көмгеннен соң Бөжейін,
Аянышты Құнанбайдың тағдыры.
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Түсінбеймін,
Ай, мына жұрт не дейді:
— Дұшпан деген көрер көзге күйік! — деп.
Мені аяқтан шалатындар көбейді,
Күннен-күнге барамын мен биіктеп...
Көріп жүріп жақсы менен жаманды,
Мына ойға бекідім мен кеше бір:
«Аяймын мен дұшпаны жоқ адамды,
Оның сүріп жүргенінің несі өмір?!»
Мұндай пікір айтқан дейді, бұрын да ел,
Қайталауды намыс көрген емес ем.
А, Тәңірім, дұшпаныма ғұмыр бер,
Мені елеусіз қалып кетсін демесең!
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ИСАНЫҢ ЖАСЫ
Әр фәнилік ұмтылады асқарға
Биіктіксіз бұл өмірдің мәні кем.
Отыз үште Иса ұшты аспанға
Мен үй алдым Ақтөбенің шәрінен.
Кім ұнатпас жарылғанды ағынан
Аспан анау қиялыңды жиі ұрлар.
Орын тапты Иса Алланың жанынан
Менің де енді жер бетінде үйім бар.
Ұқсастық па?!
Шығар, бәлкім, күпірлік,
Отыз үш жас жас па жанға құт қонар?
ҚҰРДАСТАРЫМ бар, құдайға шүкір, нық
Менен гөрі әлдеқайда мықты олар.
Маралтай мен Адалбек жүр арынды,
Ақеділ һәм Ә.Балқыбек — сырттандар.
Мендей ақын болмағанмен дарынды
Таланттары бар олардың жұртты алдар.
Пайғамбарлық...
ауыр, тіпті, ойыма
Салмақты артық, жан емес ем, құп көрер...
Әр пенденің шақтап қана бойына
Аллам өзі көтеретін жүк берер.
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Желбіретіп Ібілістің байрағын
Рухымды жеңіп, талмай күрескен.
Күнәсі көп, кейбір дінсіз ойларым
Мені-дағы таңар кей күн креске...
Түбінен у көрем өмір-шишаның,
Бірақ әлі үмітім бар маздаған.
Отыз үште — жасында ұлы Исаның
Көкке ұшуды Тәңір бізге жазбаған.
Тірідей...
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КҮБІРТКІ
Ащы мысқыл батқаны-ай, шымбайыма,
Дегенмен, Ақыл, сені тыңдайын, ал:
(Бас жарылса бөркім бар... кім көреді?!)
Ағамның жығылайын ыңғайына.
Келмейді, Жүрек, сені сескендіргім...
Бояуына алданып көшкен күннің.
Досым да өзгергендей...
Бірақ оны
Кеше алмасам несіне дос боп жүрмін?!
Бұл қорлыққа бара ма етім де өліп,
Дүниенің жүрсем де к...н көріп.
Мен біртүрлі бәріне көне берем,
Қазақстандағы қазақ секілденіп.
Намыс пен Ар осылай жоғала ма...
Айқай салсам:
Кет, досым.
Жолама, аға!
...Қазақстандағы қазақ секілденіп,
Мен бір күні жарылсам не болады, а?..
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ӨТІРІК
Ол өтірік айтады, мен сенемін,
Мен өтірік айтамын, ел сенеді.
Ел өтірік айтса егер...
Не болады?
(...Іштеріне үңіліп көрсем еді).
Түңлігімнен көп болды төгілмей нұр,
Ақ жаныма жабысар желімдей кір.
Содан соң өз-өзімді жұбатамын:
«Өтірікке құрылған өмір ғой бұл...».
Жұрт сенгенге, біз сенбей өлеміз бе...
Ел,
Мен сияқты бәрі де көнеміз дер,
Шындық деген — жарық қой.
Сол жарықтан
Көрұғлыдай қорқамыз неге біздер?
Шындық керек! — дейміз біз лепіріп те,
Шындық керек! — дейміз біз... кекіріп те.
Содан кейін...
Жүреміз үлес қосып...
Күллі дүниежүзілік өтірікке.
Ұран салып небір дүр келсін, мейлің,
(Жұрттан асқан сен де бір ерсің деймін).
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Сенген түр танытам да,
(Күліп іштей):
«Өтірігіңе береке берсін» деймін.
Берген соң Құдай сондай өре бізге,
Қарамыз да күлеміз, төреміз де.
«Ертеңгі күн не болар...»
Жан шырылдар...
...Е, мейлі, жұртпен бірге көреміз де.
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ҚАМЫРЫҚ
Бір сәтте-ақ есі ауысып ғасыр әлгі…
Ер Есім хан Тұрсынның басын алды.
Әм құртты жер бетінен Қатағанды —
Бауырлас елді шапқан тасыр, әңгі.
Жарлық шашты.
Ешкіммен кеңеспеді,
Жерге тығып жіберер егескенін.
Хан ғой — ол!
Дұрыс шығар.
Бірақ Тұрсын…
Бірге туған бауыры емес пе еді?!
Тәңір қиын талқыға салыпты Ерді,
Тәшкенге жеткенінше налып келді…
Ел тағдыры түскенде таразыға,
«Ханда тамыр болмасын…» халық көрді.
Қуарған дұшпан түгіл, достың өңі,
Осындай іс болғанын… Ес біледі.
«Қазақтың қазақ қанын төкпеу керек!» —
Осылай дейді «Есімнің ескі жолы».
Естісе шошитұғын әнтек үнді,
Бұл қазақ содан бері қамкөңіл-ді.
…Тағы да қойға қорқау қасқыр шапты,
Тағы да бейбіт күнде қан төгілді.
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Уай, дүние-ай, шын келбетің осындай ма?
(Қазақты шапқан алдым қосынды ойға).
…Қан кешіп, Тұрсын тағы тайраңдайды,
Япыр-ау, Есім қайда, Есім қайда?
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ҚАРҚЫЛ
Жағамызға қол салды...
Үндемедік,
Беймезгіл есік қақты...
— «Кім?» — демедік.
...Тереземнің сыртында нар ағашқа,
Шуылдайды топ қарға күнде қонып.
Нар ағаш — ағаш емес...
Өзім менің,
Мен ғана дәл осындай төзімді едім...
... Қарғаға қызық емес, шығар, сірә,
Арманым,
Мұраттарым,
Сезімдерім...
Ит басына жатқандай іркіт төгіп,
Қарғалар қарқылдайды.
Үркітпедік...
( Шіркін-ай, еңсем бір күн жазылар ма,
Қарға емес, бұтағыма... бүркіт қонып).
Дүние — домаланған сайда қаңбақ,
Бір-ақ сәтте қуарар жайнаған бақ.
Кенеттен дауыл соғып...
Мен құласам...
Шуылдасқан топ қарға қайда бармақ?
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Осыны білмей ме екен, антұрғандар,
«Мен бір мысал айтайын.
Ал тыңдаңдар...» —
десем, құлақ қақпайды бірі тіпті,
...Е, мейлі, қарқылдаңдар, қарқылдаңдар.
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ҚАЗАҚСТАН
Қазақстан — Ғажапстан!
Жақсы ұйқас,
Жақсы ұйқаспен өлең жазғым кеп еді.
Бірақ, бірақ мұнымды жұрт жақтырмас,
Ғажаптығын сезінген жоқ себебі!
«Қазақстан — Қағазстан!»
Қостайды ел,
Осылай деп өлең жазса ақыны.
Мықты болсаң бұдан кейін саспай көр,
...Не боп кетті ақыры?
«Ауруын жасырған (жан) өледі»,
(Ел де солай сияқты-ау).
Ғажап елде өмір сүргім келеді,
Қағаздан сәл болса-дағы ұяттау...
2004 жыл.
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ОЙ
Анау — еңіреген ер екен,
Мынау — шетқақпай көрген шер екен.
Кешегі қиын-қыстау заманда
Елім дегендер көп екен,
Жерім дегендер көп екен.
Тілім дегендер көп екен,
Ділім дегендер көп екен.
Сонда бұл қалай?
Халқым деп қан жұтқан қайран ерлерді
Сорлы қазақ қойған болды-ау тыңдамай.
Сөйтетіні бар енді,
Ай, мұндар-ай...
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ЖИНАЛЫС
Күлтөбенің басында күнде жиын,
Жиналыссыз қазаққа мүлде қиын...
Әйтеуір, мәжіліске айналады,
Шаруаңның қамын күйттеп кірген үйің.
Ал енді сөз берілді, сайра, құсым,
Апыр-ай, мына ағамның қайрағышын.
Ана дос өткір екен, сөзін бөліп,
Төраға оның бағын байлады шын.
Біздің ой — жұртта қалған көне тонды ой,
(Ендеше, үнсіздікті жөн етем де).
Ақылды ағалар бар, олар айтса
Парақор, жемқор деген көп екен ғой...
Ықтырар тістеген мен күштегенді,
Ай, бізде бар екен ғой, күшті... өнерлі.
Дүние түгел өзгеріп салары хақ,
Тек қана мына жиын бітсе болды.
Жаның тоңып, жаураса — пана, мекен...
Мынау бір кеңес болды алабөтен.
...Терезеге қарап ем, ар жағында
Күннің көзін бұлт басып барады екен...
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РОЛЬ
Біреудің жиі үйіріліп көзіне мұң,
Біреудің өзі — керім, сөзі — керім...
Байқасаң өмір деген — үлкен сахна,
Әркім ойнап шығатын өз ролін.
Сахна бұл қалған талай саңлақтардан:
Біреудің айбыны асып, аруақтанған.
Біреулерге бақ қонып, ардақталған,
Біреулер дүниені қарғап қалған...
«Секілді шыңға біткен көркем шынар,
Ер болса, дәл осындай ер болсын ал!»
Жұрт жабыла мақтайды бір кісіні,
...Құдекең дұрыс роль берген шығар.
«Кеудеде мынау жұрттың толған шерін,
Айтуға... анау жерге сен баршы, ерім» —
деп мені айдап салмай тұра тұрғын,
(Біреудің ролінде нең бар сенің...).
«Қасіретке айналар қор болса өнер,
Маймыл қылып қойғанын Аллам шебер...»
Кеше жұрт мүсіркеді бір дарынды,
... Қайтеді ол тиген роль сол болса егер.
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Аузыңды ашсаң көрінер жүрегіңіз,
Ай, аға, сіз де нардың бірі едіңіз.
Бұл дүние қас-қағымда өте шығар,
Әйтеуір дұрыс болғай роліңіз...
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ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ
ӨЛЕҢ
«Атекем дұрыс айтады..»
Ғабит Мүсірепов.
«Этнографиялық әңгіме»
«Жер сатамыз...».
Тулады көнбей бауыр,
Бірақ Желді қоймайды жеңбей Дауыл...
Біраз ауыл қаңырап...
Онда не тұр?
Билік дұрыс айтады: «Өлмейді ауыл!»
Мінбелерден келтірер, Күштім, дерек:
«Нарықты әбден игердік...».
Пістім, демек.
«Қазақ тілін...».
Қой, енді ол ұят болар,
Билік дұрыс айтады: «Үш тіл керек!»
Күн шыққан соң гүлдейін шықты азалар,
Оңашада жарасын құртқа жалар...
«Қытай қаптап барады...».
Не демейді ел,
Билік дұрыс айтады: «Тіпті аз олар!»

55

Бауыржан БАБАЖАНҰЛЫ
Асулардан өтпей ме ызғытып Ер,
Асқар шыңдар... қонатын бізді күтер.
Адамзаттың қазаққа бәрі бауыр,
Билік дұрыс айтады: «Біздікі төр!».
Тәңір өзі кеңейткен керегені,
Патша көрген елміз біз өнегелі.
«Қашан қазақ боламыз?!».
Ай-ай сабыр...
Билік дұрыс айтады.
Не деп еді?...
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СҮЮ
— Мен елімді сүйем! — деді бір ағам,
— Мен Елбасын сүйем! — деді бір ағам.
Содан кейін бастағандай ұлы істі,
Зор дауыспен дәлелдеуге кірісті.
— Бұл шіркіннің жүзі, сірә, жанбай ма,
Үнсіз, іштей сүюге де болмай ма? —
десем, аға, сіз де басты шайқайсыз:
«Сүю — сүю бола ма екен айқайсыз?».
«Мен де сүйем!».
Елге бұрып бетімді,
Айтпақ болып ниетімді.
Аузымды ашсам... айдаладан жел есіп,
Дауысымды жұтады, ылғи , о, несі?
Қасқыр байлап ұстағандай қорада,
Тілі қанша келгенімен тобаға.
Сән-салтанат былай тұрсын, сүю де
Жараспайтын адамдар да болады, ә?!
Бір ұяттан қызарады батар күн,
Сүйгендердің болмысына жат-ау... мұң.
Мен де сені сүйем, Елім, жаныммен,
Бірақ, бірақ, сақаумын...
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ҒАСЫР
БАСЫНДАҒЫ
КӨҢІЛ-КҮЙ
Ебірей шал «Ел сенікі» деп күлді...
Мейірхан
Ақыл айтар: — Айналып өт жырадан,
Адам болам десең қалмай қатардан.
Алдыңғы күн атқа қонды бір ағам
Мұса шалдың ұрпағынан бата алған.
— Онда тұрған не бар? — дейсің,
білемін —
Тазы ғой ол шалған заман-түлкіні.
Білем... бірақ ауырады жүрегім,
Көріп оның езуінде күлкіні.
Ағамды емес, ананы айтам,
... сол, иә.
Тектен-тек ол бермейді ғой батасын.
Ертеңгі күн ит қосады соңына
Өзі істетіп, көріп сосын... қатасын.
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«Алданғанның болайын, деп соңы мен»
Қашан, шіркін, мына жұртқа ес кірер.
Ана әзәзіл жымиыстың қолымен
Тақта үстінде алмасады пешкілер.
Мына өмірде есем кетті талайға
Ібілістің алдына кеп шешінген.
Рухымның басы қалды Қаройда
Ықыластың қолыменен кесілген.
Өз қолым ғой...
Оған қалай кінә артам?
Ар жағында тұрған сұлба... (таныман).
Алға ұмтылсам керіледі мың арқан
Арқан ұшы... кіл қандастар тағы да.
Алауыз боп, шеккенімен түрлі азап,
Албасты ат қып мініп алған мойынын.
Төрді өзгеге беріп қойып, бұл қазақ
Бастап кетті егеуқұйрық ойынын.
Жапырақтар құшар кезде ажалын
Қабағына мұң ілінер күздің де.
Үш жүз болып тайталасқан қазағым,
Енді тағы бөлінер ме жүз дінге?
Дәл осыны мақсат қылып, жанығып
Мың құрығын тастағанмен кіл мұндар.
Ондай күйге жібермейді, Тәңірім
Оған-дағы керек шығар шын құлдар...
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Осы бір ой жылытады жүректі
Шын сенімді қозғалта алмас нән құйын.
Тәңір қабыл алсын осы тілекті
Қол жайыңдар,
Әумин!
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ӘНШЕЙIН ӨЛЕҢ
Бүгінде жұрттың бәрі — бай баласы,
Қосшы боп, құлдық ұрған айналасы.
Дәл соның атасынан пана тапқан
Қазақтың қаңғып жүрген қайманасы.
Атасы — мына достың батыр болған,
Аузынан шыққан сөзі мақұл болған.
Батырдың шарапаты тиеді деп,
Көп адам сол кісіге жақын қонған.
Жұрт айтса,
рас шығар, күндемеймін,
Өзімнің айтарым жоқ, үндемеймін.
Дәл қазір қанша іздесең таба алмайсың
Ұрпағын жылқы баққан бір кедейдің.
Үлестен қақса да ылғи шетке, мейлі,
Несіне тағдырыма өкпелеймін.
Тек таңқалам: түбі шикі боп шыққаны-ау
Ана жыл шуылдаған көп кедейдің...
Тарихтың дұрыс шығар мәнді үкімі:
Санада қалмайды екен жарлы тірі.
“Кедеймін жеті атамнан...”
... сол ақынның
Алпауыт бай боп шықты арғы түбі...
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...Алдына жеткен шақта арман сірі,
Қыңыр шал ажырайтып алған түрін:
“Баласы... балық жеген қу кедейдің!..”
...Апыр-ай, қалай әкем қалған тірі?
Өмірге біздерді алып келген деймін,
Қара шалға ханды да тең көрмеймін.
Ай, сәбет өкіметі, рахмет,
Әкеме қатын алып берген деймін.
Нақ байлам осы шығар көне, бекем —
Қоғам өтсе, жұрт оны сөгеді екен.
Беті аулақ, мына дүние шыр айналса,
Менің әлгі көп ағам не дер екен?...
Өткеннің оралмасын ұқса да айқын,
Атасын айтса жүзден сұс тарайтын.
Доспын мен ұрпағымен біраз байдың
Тек... арғы атасына ұқсамайтын.
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ЖАЯУ МҰСАҒА
Мұстафа атың тартып алды аяусыз,
Жадымызда содан бері — Жаяусыз!
Атымыз жоқ, жаяу жүрміз біз-дағы,
Сіз қалдырған бұл тірлікте баянсыз.
Ай жарықта атсыз қалып, қорландың,
Қорландың да домбыраңды қолға алдың.
Жаяу жүріп әйгіледің тарихқа,
Дүмі мықты Мұстафасын Шорманның.
Тағдыр қанша кезесе де жебесін,
Біз жайлы жұрт үндемейді, не десін?!
Көп аттыдан жаяу қалған сіз емес
Көп жаяудың ішінде кім елесін.
Бай ауылға әнге тізгін ұстата,
Атпен кіріп жасамадық іс қата.
Сондықтан ба, қумақ түгіл ауылдан,
Бізге мойын бұрған емес Мұстафа.
Тұлпар мініп жүрмесе де ақтабан,
Жүрегінің түкпіріне сақтаған.
Жаяудың да бір арманы боларын
Қайдан білсін билігі бар атты адам?

63

Бауыржан БАБАЖАНҰЛЫ
Мұң шаққанмен тыңдамайды керең күз,
Бүйте берсек іштен тынып өлерміз.
... Тарихқа атын байлағысы кеп жүрген
Бізде де бір Мұстафа жүр, көрерміз...
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ҚАР ЖАУҒАН КҮН
Ақтөбеде әдемі қар жауып тұр,
Арасында жер-көктің жалғанып нұр...
Аппақ әлем, мен саған қарай берем,
Сиқырыңа осынау алданып бір.
Риясыз шағы бар ақтарылар,
Біздің хәлді бір ұқса, Ақпан ұғар.
Олқы тұсын көңілдің... жауып кетер,
Қандай жақсы ең, дүние-ай, ақ қары бар.
Көп жаманның сыртымнан сөйлегенін,
Көтере алмай, қамықса кейде өлеңім.
Мынау аппақ әлемге қараймын да:
«Бәрі жақсы болады!» — дей беремін.
Ей, досым, кеп қалғандай заманақыр,
Сен де салмақ салмағын санаңа құр.
Аппақ қардың атымен ант етемін,
Бәрі жақсы болады!
Қара да тұр.
13.02.2014
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ЖАҢА ЖЫЛ
ТҮНІ
«Алақай, бүгін Жаңа жыл келеді,
Жаңа жылды күтетін түн келеді».
Жұрттың бәрі біртүрлі қуанышты,
Кеуделерін осы ой кеп үрлегелі.
Ауыртпалық жиналып... кететіндей,
Жылмен бірге бір бақыт жететіндей.
Аспан жақтан нұр саулап түні бойы,
Ертең дүние өзгеріп кететіндей.
Е, Алла, кезек келіп, Ай, Күн аман,
Жақсылыққа дастархан жайдыр әмән.
— Аяз ата келеді! — деп қызым мәз,
— Білем, ол — Орал аға... — дейді балам.
Мәз болып қонақтың көп келгеніне,
«Барыс жылы жайғасты төрге, міне,
Тек қар жоқ. Жаңбыр жауып...» — дейді әйелім,
...Е, шүкір, ол да Алланың бергені де.
Жаңа жылдың таңы атты...
Лезде тіпті,
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(Шүкір, таңның атқанын көз көріпті).
... Баяғы таң.
Тіршілік сол баяғы...
Иә, айтпақшы, күнтізбе өзгеріпті:
1 қаңтар 2010 жыл.
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ӨЛІАРА
Көп боп әуре-сарсаңы,
Бойда қалмай түк дәрмен,
Қыс шаршады, шаршады,
Арса-арсасы шықты әбден.
Қояр әлсіз ышқынып,
Ой көбейер мұндайда.
Боран болып ысқырып,
Билік айтар күн қайда?!
Ай, мәз емес жағдайы,
Іштей бәрін топшылар.
Айқайласа, айқайы,
Жылағандай боп шығар.
Кімге айтады өкпесін,
Бек ұғады шал бұны, —
Қолдан билік кеткесін,
Кімге дәрі хандығы...
Айтып өзен-көлге өкім,
Қызыл су жүр аралай.
Қарақотыр жер беті,
Жазылатын жарадай.
Жерге төккен отын бар,
Күнге қарап елеңдей.
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Жылтырайды тоқым қар,
«Мен де еримін» — дегендей.
Тастады, Қыс, қанжарды,
Біткені ме дау біздің?
...Е, тағы да қар жауды,
Ақша қары наурыздың.
Балпақ шығып жиі іннен,
Бетіне опа жағып қыр.
Аппақ болып киінген,
Көктем есік қағып тұр...
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ҚАМШЫ ҚҰДІРЕТІ
баллада
Әлқисса, біз білмейтін заман екен,
Әрине, уақыт — басқа, сана — бөтен.
Аты да ұмытылған бір түбекте,
Оқиға өтті дейді алабөтен.
Сескендірген даңқымен атырапты,
Өзі мықты, халқы да бақуатты.
Бір баһадүр хан бопты.
Қарсы келген
дұшпанның қабырғасы қақырапты.
— «Тағатын міндерің ғой, ылғи маған,
Естіген сайын іштей бір қиналам,
Ал болсын дегендерің! Шәр салам», — деп,
Басып алған елдерден құл жинаған.
Осылай бір ермекті тапты дейді,
Халқы да хан қабағын бақты дейді.
Тек: «Құлды жинай берген дұрыс емес...»
Бір ақсақал қарсы уәж айтты дейді.
Қамқа тоны сәл сырғып иығынан,
Көңлі қалып, билердің жиынынан.
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«Құлдан қорқып...
Алжыған деген — осы»
Хан мысқылдап күледі миығынан.
Бұйрық бар:
«Ез!
Аяма!
Жаншы!» — деген,
«Қашқан жауға қатын да ер».
Әлсіреген,
құлға бәрі мәтіби.
Жасауылдар,
бөріктіріп сабайды қамшыменен...
Сегіз өрім бұзаутіс ысқырады,
Ысқырған сайын құлдар ышқынады.
Қарсыласып көргендер болып еді,
Ұзамай қалыбына түсті бәрі.
Бір күні хан жорыққа тағы аттанды,
Көрші елді жауламаққа талаптанды.
Қалың қол жөңкілгенде, арттағы елге,
Азғантай жасақ қана қарап қалды.
Қалың құлдың көзі енді жанды дейді,
Қол кеткесін бастады лаңды дейді.
Аз жасақты қырып сап, қолдарына,
Бір күні ел билігін алды дейді.
Уай, дүние-ай, ару қандай, мыстан қандай,
Бақ жанса, құл қолына құс қонғандай.
Алшаң басып...
Кеште хан төсегінде,
Ханымын ыңырсытып, құшқан қандай.
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Кілең құл қарқылдайды, жырқылдайды,
Жарасар бәрі...
Болса, ұртың майлы...
Кешегі сәлем алмас ханшаларың,
Қойнында қара құлдың бұлтыңдайды...
Құл кешегі бағланды тепкілейді,
Азары бұл нәубеттің өтті дейді...
«Осылай да осылай боп жатыр...» — деп,
Ханға да елден хабар жетті дейді.
Ол дереу бұрған екен аттың басын,
Құдайым іске осындай тап қылғасын...
Құлдарға кешірім жоқ!
Мойнындағы
Құрықты хан тағына лақтырғасын...
Қырамыз бәрін түгел дескен дейді,
...Құлдар да хан қолынан сескенбейді.
Қыл ауыздан күтіп ап көп жасақты,
Қиян-кескі айқаста дес бермейді.
Иықтан бір албасты басты дейді,
Ханның қолы шегініп, қашты дейді.
Жалт бұрылған әскердің түрін көріп,
Не істерін білмей ол састы дейді.
Кенет...
Кенет...
Қарқылдап күлді дейді,
(Мұндайды есі ауысты, жынды дейді).
Уәзір біткен жоламай...
Сол кездері
Бір бала хан алдына кірді дейді.
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Хан ием, әуелі Алла деп айтайын,
Содан соң елдің қамын жеп айтайын.
Бала демей, сөзіме құлақ түрсең,
Дұшпанды жеңер жолды мен айтайын.
Бала да батыл екен, тартынбайды,
Екі көз екі алмастай жарқылдайды.
Уәзірден, қолбасшыдан қайран болмай,
Баланың әңгімесін хан тыңдайды.
Содан соң дереу қолды жиды дейді,
Басқа заман түсіп тұр қилы дейді.
«Ақыл — жастан» — деген сөз рас екен,
Бала арқылы берді Алла сыйды дейді.
Ал енді, жаршыларым, жар салыңдар,
Әскерім, жауға қарай қарсы ағыңдар.
Қылыш, сүңгі, найзаның бәрін тастап,
Тек қана қолдарыңа қамшы алыңдар.
Хан сөзі екі болмас.
Барсын ерлер,
Қиқулап, ұлы айқайға салсын ерлер,
Құйғытып келе жатыр, міне, ұрандап,
Найзагер емес, кілең қамшыгерлер.
Хан ісі кенет оңға басты дейді,
Бала айтқан айла іске асты дейді.
Қамшыны көрген сәтте-ақ қалың құлдың,
Зәресі ұшып, құттары қашты дейді.
Бір-бірлеп қуып жетіп, құрықтайды...
Тарихтың тағылымын кім ұқпайды:
Иығына алтын тон ілсе-дағы,
Құл ешқашан қамшыны ұмытпайды.
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...Көз алдымда қиқулап сәйгүліктер,
Тұрса-дағы кейде ойды қайғы бүктер.
Осы аңыз есіме ылғи түсе берді,
...Ештеңе айтқан жоқпын, әй, жігіттер.
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ІІ БӨЛІМ

ТӘҢІРІМЕ
БІР УӘДЕ
БЕРІП ЕМ...
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СӨЗ
«Әуелі Сөз болған».
Киелі кітаптан.
Бабам мүлде өзге еді,
Тілі келген тобаға.
«Ел анасы — сөз!» — деді
Бас иіп сол анаға.
Атамды сөз өлтірді,
Иманы еді ол оның.
Сөз қозғады дертімді,
Ащы ой жуған кемерін.
Әкемде сол жүгіріс:
«Уәде — Құдай үйі!» — деп.
— Жалған! — деді Ібіліс,
Көзін қысып жиірек.
Содан... жаным ауырмай,
Құмға сүйреп кемемді.
Қара ниет Қабылдай,
Сөзді өлтірдім мен енді.
Қандай ғажап (күлем бір),
Жақын тұрмау, Ар, саған.
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Алдап кетем біреуді
Ләззат алам әм содан.
Сөзге тоқтап, жеңілмей,
Басқа теуіп обалды.
Атасы өлген келіндей
Именбейтін боп алдым.
Мақсат басқа, өзге арман
Болмысым да... көнерді...
...Атамыздан сөз қалған,
Не қалдырам мен енді?
Сап-сап, көңлім — бозжорғам,
Жоқ нәрсеге налыма.
«Ең әуелі Сөз болған!»,
Сөз болады соңы да!
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УӘДЕ
Әлмисақта Рух болып танысып
Тәңіріме бір Уәде беріп ем.
Содан бері шайтан қалмай жабысып,
Көрші болып қонып алды менімен.
Қандай ақыл қосасыңдар,
Дейтіндер:
«Тек сұлулық билеу керек әлемді!»
Көрші қонса шайтан әйел кейпінде
Ол құрғырың болса және бәденді?!
Одан қашып құтылмады көп адам
Ойнақ салар қаныңда һәм миыңда.
Тіпті құлақ аспас едім мен оған
Бірақ, бірақ, «көрші хақы» қиындау.
Сезем, білем көп қылығы ерсі шын
Астыма әкеп қояды ылғи көпшікті.
Бір досымның сұрамақ ем көршісін,
Тәңір алғыр, ол да шайтан боп шықты...
Ай, досым-ай, баладайын аңғал тым,
Жұртты өзіне тартады ылғи соныңыз.
Құдай көрдім десем, неге таң қалдың
Бәріміз де көріп ек қой оны біз.
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Рас, онда Рух еді көрінген,
Жоқ болатын еліміз һәм тәніміз.
Содан кейін кеп жатырмыз өмірге,
Кезегіміз келген кезде бәріміз.
Уәде беріп, орындамау ерге сын,
Түбінде ор боп шығады ол алдынан.
Біз басқаша ғұмыр кештік келгесін,
Айтылған сөз айтқан жерде қалды да.
Мақшар күні жүзінен бір сұс тарап,
Күллі дүние сезінген сәт әмірін.
Не деймін мен білегімнен ұстап ап:
— Уәдең қайда?! — деп сұраса Тәңірім.
Маған ара түсе алмайды-ау бір адам,
Көбі өйткені жүрген менше адасып.
«Ат шаба алмас мінімнен» деп жылаған,
Біз түгілі Құнанбайдың баласы.
Біз — құлыңбыз, шайтан буған сезімі аш...
Мына түрмен көре алмайтын маңыңды.
А, Жаратқан, жүрегімнің көзін аш,
Содан кейін алсаң алғын жанымды...
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ҚИЯМЕТ-ҚАЙЫМ
Уай, дүние, тұман басты байтағыңды,
Айта алмайтын сәт туды айтарыңды.
Бір кезде жер бетіне жіберілген,
Күллі әлем Алла алдына қайтарылды.
Жиналды барша адамзат бір алаңға,
Момының да осында, ғұламаң да.
Қайтар жол жоқ, жоқ енді бұралаң да,
Қайда жүрсең, алдыңда бір-ақ Алла!
Айыратын шақ осы Ақ-Қараны,
Кім қуанып, кім отқа қақталады?
Періштелер ғаламға жар салып тұр:
«Сот болады, адамзат, сот болады!»
Әркім ие болар шақ «ауызына»,
Жуасы да қорқады, жауызы да,
Қорқыныштан бір сәтте сыйып кетті,
Күллі ғалам тарының қауызына.
Ақыным, бекер уақыт оздырасың,
Бұл шақтың неменесін сөз қыласың.
Ана безді баладан, (өзге түгіл):
«Әркім өзі көтерсін өз күнәсін».
Патшаға боп көрінер қараша — нар...
Жазумен пенде бар ма таласа алар?
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...Уай, кім бар, күнәсі көп адамзатты,
Алланың қаһарынан арашалар?.
Адамзат ең әуелі Нұхқа келді:
—Уа, асыл пайғамбарым, құтқар елді.
— «Үмбетімді қидым ғой мен өлімге,
Аллаға қарар қандай бет бар енді...».
Мұсаға қалай енді ел жүгірмейді,
«Менің де қолым қан ғой...».
Дірілдейді.
Ғайса түк сөйлемей, тек бас шайқайды,
...Адамзат сонда да әлі түңілмейді.
«Тірлікте жүрер жолды таба алмаппын,
Ақыры Алла екен ғой тәмам заттың,
Мұхаммед — екі дүние пайғамбары,
Сізде енді бар үміті адамзаттың...».
Ұмытпаған бір сәтке құбыланы,
Жас жуып, нұр дидарын шұғылалы.
Алланың досы жүзін Хаққа бұрып,
«Үмбетім, үмбетім...» — деп жығылады.
...Одан соң не болғанын жан біледі,
Анығын жалғыз Жаббар-Жар біледі.
...Менікі тек жай ғана қайталау ғой,
Шалдардан жеткен аңыз-әңгімені...
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ҚОНАҚ
Есіне сап ғарыш жаққа қайтуды,
Хақ-Тағала хабаршысы — Ай туды.
... Иә, иә, қайтқан да енді жөн шығар,
Келгелі де көп әңгіме айтылды...
Елден ерек көрінетін түр-түсі,
Өмір шалдың қонағы еді бұл кісі.
Бай шал еді ол, көрінбейтін көл беті
Су ішуге құлағанда жылқысы.
Жасыл жайлау,
Қымызы бал,
Таза ауа,
(Рас, кейде артық кетсең жазалар).
Қызы сұлу, қызығы мол ауылда
Қонақ болған ғажап, ә!
Жанарымен байлап тастар жігітті,
Құмырсқа бел сұлулар-ай, қылықты.
... Осы ауылдан қара үзіп кете алмай,
Біздің жігіт қонақтығын ұмытты.
Жанында екі атқосшы бар: Бақ, Қайғы
(Мұндай серік аспан жақтан таппайды).
Ана жолы кете алмады, жиналып,
Біздің қазақ тойдан ерте қайтпайды...
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Айды көріп, айтып шалға алғысын,
Кетпек еді...
Сосын айнып қалды шын.
Ертең — той бар!
Бармай кетсе ұят-ты.
Көре жатар арғысын...
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СҰЛУ
Оны көрсе Ай да жүзін жасырған,
Тағдырым, — деп көрген түске бас ұрған.
Көне хисса кейіпкері сықылды,
Бір аруға ғашық болдым жасымнан.
Жымиғаны — жерлік барша құлға азық,
Бәрі әуреге түсіп жатар жыр жазып.
Жас үйріліп шыға келер көзіне,
Ақ бұлт тектес жаны да оның тым нәзік.
Һәм жеп-жеңіл, білінбейді салмағы,
Күллі Алаштың кие тұтар ардағы.
Аққу сынды жүзіп өтсе жанынан,
Оған қарап жүріс түзер жел-дағы.
Төрден орын беріп небір асылға,
Қойынына көп қуаныш жасырған.
Жер бетінде жүз жыл өмір сүрсе де
Ондай сұлу көрмеген көп ғасырлар.
Су астынан тауып алған жақұттай,
Мәңгі есіңде қалып қояр уақыттай,
Қос ат мініп қуса-дағы соңынан
Тәмам ғашық жете алмаған бақыттай.
Пенделіктің түспес оңай торына,
Мың-сан еркек бас тігіп жүр жолына.
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Хафиз екі қала сыйлар ару да
Су құя алмас оның тіпті қолына.
Бар әлемнің шайып өтер қайғысын,
Сол сұлудың — аршын төсті, ай мүсін.
Жанарына бір «шомылып» алса егер,
Мәжнүн бірден ұмытар еді Ләйлісін.
Жазылсын деп көп қабақтар түнерген,
Бір ер өнер асырсын, деп бір ерден,
Әлемге үкім жүргізсін, деп сұлулық —
Аллам өзі жер бетіне жіберген.
Оны көрсе Ай да жүзін жасырған,
Тағдырым, — деп көрген түске бас ұрған.
Көне хисса кейіпкері сықылды,
Бір аруға ғашық болдым жасымнан.
Дәл осылай аша бермес ер сырын,
Емес мұным — жүрген жерім қомсыну.
...Соңғы күндер жиі еніп жүр түсіме,
Алматы деп аталатын сол сұлу.
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ҚЫЗЫЛ АЛМА. ӘЙЕЛ
Әйел деген — әу бастан-ақ ажарлы ән,
Жүрек — оның мекендейтін тұрағы.
Жеміс-жидек ішінде мен базардан,
Қызыл алма алғым келіп тұрады.
Абай жазған Масғұт сүйген алма бұл,
Ұрғашыға көрсететін сүйкімді.
Менен бұрын алардай бір оңбағыр,
Талай түндер бұзды күдік ұйқымды.
Әлсіз ғана сәл сүрінсе шер төкпек,
Хас мықтының даңқын көкке жаяды ел.
Қуанышты бөлісетін еркек көп,
Ал, қайғыны бөлісетін тек әйел.
— Мына бір сөз кетпеген жөн құлақтан,
Әлмисақтан мәлім жай бұл ғаламға.
Әйел бізді қудырған да жұмақтан
Түбімізге жеткен-дағы сол алма.
Бұл шіркіндер сан жақсыны алдады,
Сенемін деп қалма кейін өкініп,—
деді ағам қып-қызыл бір алманы
Басытқы ғып қарш-қарш шайнап отырып.
Аға ақылы маған тіпті батты ауыр,
Мезі болдым ақыл айтқыш бұл елден.
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Өзімнің де басым бар ғой тәп-тәуір
Неге өзгенің айтқанымен жүрем мен?..
Уәж айтайын (мысалға мен жүйрікпін),
Өңкей еркек су құйғандай бақшаға.
Сен аңсаған байлық пенен биліктің
Сұлуларсыз құны қанша жақсы аға?!
Бақтың құнын біліп бастан көшкесін,
Көңіл жасып, сәтімде бір ашынған.
Табан асты кілт бұрылды көп досым
Кілең әйел табылды кеп қасымнан.
Атқа мінсем анталайды жан-жағым,
Осыменен нешінші рет алдандым.
...Айналамда сенетін жан қалмады,
— Әй, ақсақал, әкел қызыл алмаңды!
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МЕНIҢ АҒАЛАРЫМ
Ағаның көрдік алқасын...
Есенғали
Ана жылы қиналып... амалдап ек...
Уақыт басқа, бұл күнде заман бөлек.
Iнім де бар жаныма еріп жүрер,
Маңдайымнан сипайтын ағам да көп.
— Қуанам деп, биіктен көрінгенде әр, —
Iздеп келген бір ағам көңілденді ал.
... Тілі қатты тиіп ед біздің шалға
Кешірсе әкем бопты да,
Менің нем бар...
Ата-анам бар қасымда — құт-берекем,
Бақыт бар деп ойламан тіпті бөтен.
Атасына мың алғыс, анау ағам,
Дәл менен үлкен үміт күткен екен.
Жаулап алған менің бар көкемді ізгі ой
(Астар іздеп сол күйді бекер бұзды ой).
...Бәсе, неғып жүзі тым жылы десем,
Мына ағаммен бір Жүзден екенбіз ғой.
Ақын ағам (соғамын жатқа өлеңін),
Алып шықты оңаша баққа мені,
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Менің Төлеш ағаммен дос болыпты
...Бұрын тіпті мұнысын айтпап еді.
Бір кафеге соққасын үш айнала
Аяғымды сөзбенен тұсайды аға.
Бас бәйгені алып-ақ кетеді екем,
Келмей қаппын анада мүшайраға.
Соғыстырып стакан небір дүрмен,
Айға барып қонғандай көңіл бірден.
Баяны жоқ бәйгені неғыламын,
Ағалардың сөзіне семірдім мен.
Сасып жүрмін, себеп көп таңырқауға.
...Мұрша бермей бір сәт те жабырқауға,
Сәл қызғасын шешеңді “түгендейтін”
Бірақ бәрі жетпейді-ау Әмірханға...
Ауызына қаратқан кәрі-жасты,
Кей ағама ұқсап мен жарымаспын.
Аман болсын! Не деуші еді...
...таптым, иә:
“Бақырауық түйенің бары жақсы”.
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ҚЫРТ ӨЛЕҢ
Ай, шіркін-ай, жасым келсе тоқсанға,
Тоқсан жасқа келген қартта дос бар ма?!
Досым да жоқ, қасым да жоқ отырсам,
Әңгіме айтып кілең... қолы бостарға.
Ту сыртымнан айтса-дағы аз өкпе ел,
«Қарияны сыйлау әркез қажет!» дер.
Теледидар жан-жағымнан қаумалап,
Сұхбат алып жатса келіп газеттер.
Тамағын сәл қырнап қойып, жөткіріп,
Ал сөйлесін тоқсандағы Тектілік:
— «Маралтай тым бұзық еді...
Ал Жарас
ЖенПИ жақта көп жүретін, — деп күліп.
«Жырмен ғана өткен күндер мәнді» деп,
Алматының көшесінде қаңғып ек...
Екеуі де мені тастап жөнелді:
«Хор қыздары бізді күтіп қалды!» — деп.
— Біраз еңбек сіңірдім, — деп, — қоғамға,
Әмірхан да еріп кетті оларға.
Кемпірлері керек қылмай қойғасын
Кетпегенде не қалды енді-ей, соларға...
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Ай, бәрі де еді-ау, шіркін, құдірет,
Міне, мынау — бірге түскен сүгірет...
Қайсысының немересі-ей, ұмыттым,
Кеше, ата, деп құттықтады бірі кеп.
Дауыл соғып өтсе-дағы нешеме,
Жүрмін. Солай жазылған соң пешене...»
...Тоқсанға кеп, осылай деп отырсам,
Ә.Ботпанов атындағы көшеде.
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ҚАЗАҚ АЙТАДЫ
Мен, мен едім, мен едім,
Тауға айналдым, төбе едім.
Егеменді ел болдым,
Енді мәңгі жайқалады, желегім,
... деп едім.
Бірақ, бірақ, азат, дархан еліме,
Тілім керек болмады,
Ділім керек болмады,
Дәл осылай кете берсе, түбінде,
Менің-дағы болар ма екен керегім?!
Ел иесі — мен едім,
Жер иесі — мен едім.
Садақ ұстап, тартатын Ер табылса,
Нысанаға дөп қадалар жебе едім.
Ал, әзірге қанағатым — қорегім...
Түбі қайыр болса, әйтеуір, ел үшін,
Неге болсын көнемін.
Босағада отырғанмен дәл бүгін,
Төрге бір күн шығарыма сенемін.
Бірақ, қашан?!
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АЙҚАЙ
Кімнің даусы қаттырақ шығар екен?
Кел, ағасы, екеуміз айқайлайық,
Кім кінәлар таққанға сайтанға айып.
Ері батқан тұғырдай қайқаңдайық,
Елдің қамы туралы ой толғайық.
Айқайшыға боп еді қақпай қашан
(Қалың дудың буына көп қайнасаң)?
Кейуанадай бұл қоғам ұмытшақтау,
«Мен де бармын!» — деп еске сап қоймасаң.
Демес үшін: «Кімсің сен, кәне, қайқай!»
Көкетай-ау, дұрысы, керек айқай.
Топты жарып серкені ап шығатын
Сіздің айқай порымы бөлек айқай.
Үнсіздіктен пайда жоқ, сірә, тапқан,
Өстіп, өстіп қалармыз құр атақтан.
Біз байғұстың неміз кем, айқайласып,
Бірін-бірі естімес мына топтан?
Анау үйде төгіліп май-қаймақ тұр,
Мынау үйде бұрқырап шай қайнап тұр.
Дастарқаны жұтаңдау кербез көкем,
«Мен елеусіз қалдым!» — деп айқайлап тұр.
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...Әй, дегенмен сізге айқай жарасады, ә,
Біз дегенің бұл істе «бала-шаға».
Жиналғандай бейне бір тамашаға,
Сізге қарай бастады ел, қарашы, аға!
Қандай ән бұл?
Е, бәсе, «Шайтанқара»
Сізбен бірге қосылып айтар дала.
«Тағысын тағы аларсыз... бойға сіңсе»,
Бастысы, тоқтап қалмай, айқайла, аға...
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АҚ ПЕН ҚАРА
Өмір — қара көрінер,
Бояғасын.
Сізді амалсыз тыңдаймын, аяғасын...
Қара аспанды төбеңнен төндірердей
Не басыңа күн туды әй, ағасы?!
Соқыр байғұс жазбайды көргенінен:
«Қараспайтын халыққа
Сенгенімен.
Үкіметтің оңбаған екендігін»,
Білмейді ғой деймісің,
Мен де білем.
Түбі тесік қалтаңның,
Хош, кедейсің...
(Бетіңе айтсам, ініңді дос дегейсің).
Жалақыңның шай-суға жетпейтінін,
Білем, бірақ, дәл маған не істе дейсің?
Ал, ал мен де заманды жаман дейін,
Заманына лайық адам дейін,
Қатыгез боп барады қоғам дейін, —
... Содан кейін не деймін, содан кейін?!
Өзге жұрттар көп айтар «жақсыны» өте,
Бәрімізге бір аспан асты мекен...
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Дүние түгел өртеніп кеткен жоқ қой,
Жан қуантар бірдеңе айтшы, көке!
Өткеніңді ойменен парықтап ал,
Саған берер жауабын халық табар:
«Егер айдың он бесі қап-қараңғы
болса, қалған он бесі жарық болар».
Рас, бүрден айрылды талай табан,
Бірақ қалай өмірді қарайта алам?
Бұрынғылар әлгіндей сөз айтыпты,
Асырып мен олардан не айта алам?
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«ДІНСІЗ» ӨЛЕҢ
Бір досым «уахаб» болды, сақалы бар,
Бірінің «... жамағатшы» атағы бар.
Інімізді қамады абақтыға,
«Салафи» дегендермен шатағы бар.
Әңгімесін тыңдасам анда-санда,
Кейбіреуі қарамай оңға-солға,
Дінсіздерге аяусыз күрес ашпақ,
— Ай, тапқан «кәпірлерің» мен бе сонда?!
Дін жолына бас тіккен, жан-жағым, ер,
Қайсысына еремін, паруадигер?!
— «Өз жолыңмен жүре бер...» — дейді бір ой, —
Кім дұрыс, кім бұрысын Алла білер.
Бәрі тура жол тапқан... санаменен,
Маған ғана бұйырмай тағалы өлең.
«Тура жолда» жүре алмай, тайғанақтап,
Баяғы «қисығыма» бара берем.
Торсығыңнан су ішкен қаталаған,
Арамды жемек түгіл,
Атамаған.
Біреудің ала жібін аттамай-ақ,
«Қисық» жолмен өтіп пе ең, ата-бабам?!
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— Е, Алла! — деп сиынып торыққанда, —
Аттың белін талдырып жорықтарда, —
Дінсіз бе едің, жалғыздың атын алмай,
— Төбемде Құдай тұр! — деп қорыққанда?
...Онсыз да жетер жандар жиі алдайтын...
Білсең де түлеп ұшқан ұяңды айқын,
Не күн туды, бір шалдан өнген ұрпақ,
Бір дастархан басына сия алмайтын?
Әрқайсымыз «оятып», қауымды анау,
Ал тосалық кеудені жалынға алау.
...Бір күні біз де өтерміз.
ҚАЗАҚ пенен
ҚАЗАҚСТАН не болмақ, бауырлар-ау?!
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БЕЙУАҚ
«Ай, заманым, заманым,
Қайда кетіп барасың...».
Таппағасын амалын,
Жұрт... жалайды жарасын.
Тіл байланып, жақ сынды,
Күн байыды, кеш кіріп...
Белең алған ат сынды,
Уақыт тұр тепсініп.
Алуан-алуан қос құрып,
Күнге ашқызып түңлігін.
Шуылдасқан көпшілік
Естімейді бір-бірін.
Сор айналып жан-жағын,
Келмей қойды Бақ қатал...
Дуалы ауыз қалмады,
Мынау жұртты тоқтатар.
Астамсып кіл күшенген...
Кім не десін бұларға?
Көктен Ғайса түсер ме,
Жерден Мәді шығар ма...
Өтірікке ел үйренді...
Қайтпағасын меселі,
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«Бас-басына би болды,
Өңкей қиқым...» кешегі.
«Ақырзаман боларда...»
Мықты екенсің, ай, шалым.
Көл арнасы толар ма,
Күні туып Ғайсаның...
Жүрсе де көп түңіліп,
(Сенген жанға құт ерер).
Жүрегіне үңіліп,
Бір ғажапты күтеді ел.
Астамсып кіл күшенген...
Мен не дейін бұларға?
Көктен Ғайса түсерде,
Жерден Мәді шығарда...

100

Н ИЕТҚАБЫЛ

ӘН
Күздің бағы жанбаған әу бастан-ақ,
Сонысына қарамай ән бастамақ.
Анау шыңның басынан ән тыңдайды
Жаңа ғана жеткен бұлт жамбастап ап.
Жапырақтан тағдыры айырғасын,
Тал айтады бұл әннің қайырмасын.
Емен аға безеріп қалған тұста
Мұңлы қайың бір әуен дайындасын.
Көзге жас ап, жоғары қараған көл…
Мұңлы сызық — аспаннан тараған жол.
Қайтқан құстар сыңсиды Ай, Таңсық боп:
“Балталы, Бағаналы ел аман бол!..”
Ән салып тұр бақ-тағы біз баратын,
Тәкаппар қыз, таясам сызданатын.
Қош айтысқан күрең сәт есіңде ме,
Қол бұлғаған мен емес… күз болатын.
Ән сап тұрып ақ қайың дір еткенде,
Жұбатамын, (жоқ өзге тілек менде).
Күздің әні тым мұңлы, сол мұңлы әуен
Шым-шым етіп сіңеді жүректерге.
Шырқалады ән әлемге мұң дарытып,
Әлдекімді қалғандай құм да күтіп…
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Желдің-дағы жүрегі жылап кетті,
Түсінбейтін кеткенмен түр танытып.
Беу, дүние, күткенің осы ән бе еді? –
Дүрсінгеннің …ішінен осал көбі…
Адамды адам қылатын осы бір сәт,
Егер одан айырсаң, қоса ал мені!..
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КҮЗ. КӨҢІЛ-КҮЙ
Осы күздің аспаны жылауық тым,
Сәл жымиса қайтеді бірауық Күн.
Көз жасыңды қайтсін ел…
Боқтайды кеп,
құлаған мас шетіне бір арықтың.
Ұйқы қашып, мәңгірсе бір
басыңыз,
Ұзақ түнге терезе — сырласыңыз.
Өршелене оны да сабалайды
Әлденеге ызалы ұрғашы-күз.
Неге сонша жылайды, (тұспал ма екен?…)
Бағын әлде байлады, іштар бөтен.
Әлде бәрі бір күнде кетіп қалып
Кеулін әбден босатқан құстар ма екен?
Жаңбыр ғана шаяр деп мына шерді,
Содан ақыл берді ме, мұң әсерлі.
…Мені-дағы көп достар сатып кетті,
Өлгем жоқ қой, (жылағам, рас, енді…).
Мөлдір бұлттан пәренжі жамылды Ай да,
Шаршады ғой… аспан сәл дамылдай ма?
“Жылама енді, сүрткін деп, көз жасыңды”
Ақыл айтар күзге ешкім табылмай ма?
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Мен-ақ ақыл айтар ем, түсін, бірақ…
Біреу алып кеткендей күшімді нақ.
Айқайлаймын, дауысым шығар емес,
Тұр, өйткені, менің де ішім жылап.
Көңілдің көп бояуы оңар шерден,
Бізге-дағы көп адам болар сенген.
Сол сенімнен шығайық, жылама, Күз,
…Алдыменен сен тоқта, содан соң мен.
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КҮЗ. АУЫЛ
Өңменіңнен өтердей қара суық
Күшейгенін түс ауа, қарашы, ұлып.
Поштабайы секілді күз-болыстың
Әлденені жел іздер аласұрып.
Қамшы сілтеп, долы жел ысқырады.
Жер-жаһанды қуырып, тықсырады.
(Өмір осы: дәурені жүрген кезде
Әлді біткен әлсізге күш қылады).
Сезінердей өздерін жарты құдай
Әй, мына, қарғалардың қарқылын-ай.
Көмір сатқан көрші шал шіренеді
Көтерілмес жазда оның нарқы бұлай.
Талды шауып бітірген (отын делік)
Аңырды ел «тоғайдың» шетін көріп...
Кедей үйге қи бермес, тағдыр кейде
Ұлы Абайдың жеңгесі секілденіп.
Қараша үйдің мұржасы түтіндейді,
Қара шал осыған бек шүкір дейді.
Келіні нән сандықтың аузын ашып,
Қыс киімін баланың бүтіндейді.
Жолыққандай даланың қасқырына
Жаутаңдайды бір ағам бастығына.
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Жаңбыр асты қалдырмай жиып алса,
Биыл бітік шықты елдің астығы да.
Бастамасын, қараша, көп кесірге
Қара бұлт кеп қаһарын төкпесін бек.
Түні бойы төпелеп жаңбыр жауып,
Соңы оның қарға ұласып кетпесін де.
Малға әйтеуір ие бар кетсе де ықтап,
Ит-құс шауып кетпесін, тек сеніп қап.
Мұндай күні тезірек үйге жетіп
Етке тойып, содан соң кетсең ұйықтап...
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ҚҰДАҒАЙ
Сәлем бердік, төрге шық, Күз-құдағай,
Құрметіміз қалған ба сізге ұнамай.
Қабағыңнан қаймығып кетті шығып,
Қыз мінезді Жаз дейтін біздің ағай.
Даңғырлатып бұлт-нөкер шелектерін,
Желіктірер анау жел желөкпені.
Әжеміздің өрмегін күрт үзіпсіз,
Сәл сабыр ет, құдағай, о неткенің.
Біздің әрбір ісіміз күнә сынды
Өршелене жаясың құлашыңды.
Жекжат жөнін білмейтін ел емеспіз,
Ақылға кеп, бер енді бір ашуды.
Қайың шашын жұлыпсыз обал-дағы-ай,
... Бұрын қалай келгенбіз абайламай.
Біз еңкейген сайын сіз шалқаясыз,
Мінезіңіз, апыр-ай, қалай-қалай?
Ренішім қалайша іркем енді,
«Көп асқанға бір тосқан» бір келер-ді.
Бізді тыңдамасаңыз Қыс сөйлесін,
Сол ақсақал әулеттің үлкені еді.
Ныспысы — Қыс,
заты оның тегін емес,
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Әдеп сақтар ол сізге келін емес.
Екпініңіз басылып қалғандай ма
— Жә, деймісіз,
Е, солай жөніңе көш.
Әй, құдағай-ай...
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КҮЗ — ШЫНДЫҚ
(экспромт)
Көктемнен көңіл жібін үзбесе де
Мен осы кереметтей күзге сенем.
Қаншалықты зер салып қарағанмен
Жалғандықты таппайсыз сіз көшеден.
Есек мінген қараша байпаңдайды,
Жүзінен қуанышы байқалмайды.
Күз дегенің — кәрілік,
Ал кәрілік,
Өтірік айта алмайды.
...Кәрілік өтірік айтпауға тиіс!
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* * *
Күз кірді берекелі бай секілді,
Ол айтпас табиғатқа қайшы өкімді.
Тоңғанын жұқа көйлек жасыра алмай,
Дедектеп бұлттан бұлтқа Ай секірді...
Көзінде әлдеқашан сөнген арай,
Ана ағаш — күз ырқына көнген ағай.
«Әлі де бауыры оның жылы ғой...» — деп,
Алмалар секіреді жерге қарай.
ТВ-дағы диктордай батыл ақ тал,
Күз жайлы күнде беріп жатыр ақпар.
Даланың дастарханын толтырды әбден,
Сап-сары бауырсақтай жапырақтар.
Қоштасарда білмейтін неғыларын,
Көңілі бос құстардың халі мәлім...
Жә, жарайды, босама, ғұмыр болса,
Түбі анық қанаттымен жолығарың.
Олардан сұхбат алған Күз хақында,
Сұлу қыз, жақындаңыз Сіз де ақынға.
Сары бауырсақ-жырымнан ауыз тигін,
Уай, не бар одан басқа біз пақырда...
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ТОЛҒАҚ
Үш күн болды аспан тұр қар жауа алмай,
Қайта-қайта толғақ кеп «алдағаны-ай».
Кеше адалбақанға асылған бұлт
Ыңырсиды күнұзақ: «Алла-ай, Алла-ай».
«Көзі тиіп кетті ме қаймананың,
Ақсарыбас, а, Құдай, байлағаным».
Күні-түні Аллаға жалбарынып,
Үйден сыртқа шықпайды кейуана-Күн.
Қосшы қылып жұмсайтын жынын әкеп,
— Кет, пәлекет, жаныма жуыма! — деп.
Жаңа жеткен бақсы-Жел зікір салып,
Қамшысымен шайтанды қуып әлек.
— Бұл жолғысы ұл болар — келіскен ер,
Әлде тағы қызалақ — өріс келер.
Шарананың кіндігін мен кесем! — деп,
Таласуда шуылдап періштелер.
Емен аға, бір қызық, желіккені, ал:
— Аспан-ана жіберер беріп хабар.
Әй, бәйбіше, сыйыңды дайындай бер,
«Сүйіншілеп» бір бала келіп қалар.
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Күрсінеді Жер-ана, (дерті көп-ті),
Көптен бір той күтіп ек,
Реті кепті.
Дәргейіңе бар ғалам бас ұрып тұр,
Қасарыспай ей, Алла, бер тілекті!
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АДАСҚАҚ
Шешеңнің шайын ішкен –— қандай бақыт!
... Әкеміздің мінезі-ай.
(«Оңбайды», ә, түк?).
— Қызыңа айт.
Теңін тауып кетсін», — деді,
Апамыз жиырмаға толмай жатып.
Апамыз студент-тін.
Үлгілі еді,
Бір ой сәби кеудемді тілгіледі:
«Неге кетсін деді екен?
Апамды әкем
Жек көретін шығар, ә?
Кім біледі...».
Ата-ана жолға түсті – мұсылмандық.
...Ұясынан ұшырды құсын барлық,
Үш үйдің отын жағып үш қыз кетті,
Ошақтың үш бұты боп — үш ұл қалдық.
«Бағың да — мен, — деп келер, —
«күйең» де — мен,
Түйең де — өлең, бұларға, биең де — өлең.
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Сұрағанын беріп тек құтыласың,
Назары қатты ел ғой, бұл — жиен деген.
Жаман болса, құлақтан тартасың да,
«Ел болар...» нағашының арқасында!» —
осылай деп мәз болып отыратын,
Қисық шал жиендердің ортасында.
Жүрген жері — аста-төк жиын нөпір,
Көп ортаға болғанмен зиынды өкіл.
Отбасында бір ағам төменшіктер,
Отыздан асқан қызы үйінде отыр.
Қымбат тон...
Модадағы көйлек дейді...
Әйелдің қиялына ой жетпейді.
«Саған не салмағы бар?
Нан тауып жүр!»
Жеңгеміз ағамызды сөйлетпейді.
...Еліктіріп еркін ой, азат әлем,
Андағайлап ұмтылды озат өрен.
Кеңістіктің аузында шырылдайды,
Қазығынан адасқан қазақы әлем.
Шошымаймыз көрсек те шетін кепті,
Оң жақта қыз босанып...
Жетім көп-ті.
Астаң-кестең дүниенің бәрін көрген,
Бабамыз: «Қыз мұраты – кету! – депті.
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«Қыз өссе — елдің көркі».
Ән саламыз.
Сұлу көрсек, мәз болып, тамсанамыз.
...Мақаңның* тізіміне ілігеді,
Мұратына жете алмай
қаншама қыз...

*Мақаш Тәтімов
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ШЫНДЫҚ ТУРАЛЫ БІР ӨЛЕҢ
Шындықты әр кез адал адам ғана айтады,
Мұқағали туралы шындық әлі жазылған жоқ.
Оны түбінде жазатын мына мен боламын.
Ақын ағаның әңгімесінен.
Жаным ашып, ақынға ауыр ойдан жүдеген,
Шындықты іздеп менің де жазғым келді бір өлең.
Түгел әр кез есебі тәкаппар мен сырбаздың,
Шындықтың да жолында керек шығар бір Мәжнүн —
Деп көз майын тауысып, талай томды ақтарып,
Бағым ба әлде сорым ба шындықты іздеп таппадым.
Бір ұққаным: үмітке иек артса сенім-ер,
Әркімге өз дегені шындық болып көрінер.
Өмір сүрер пенделер бір-бір шындық құшақтап,
Қара шындық бірінде, ал бірінде түсі аппақ.
Кеше сөйлеп бір Бедел, рухы өлген сонша өлік:
— Айтқанының бәрі де шындық! — десті қол соғып.
Езуіміз көпіріп, шаршағанша жақ талып,
Кеше даттап біреуді, ал бүгін кеп мақтадық.
Солай, солай қашаннан, жиіркен, мейлі, жиіркенбе,
Шындығыңыз бүгінгі жарамайды ертеңге.
Айтыңдаршы, ағайын, тірлігіңде мән бар ма,
Бүгін сүйген шындығың айналса ертең жалғанға?
Өмір сүрер пенделер бір-бір шындық құшақтап,
Қара шындық бірінде, ал бірінде түсі аппақ.
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Не көрмеген бұл басым бәріне де төзген-ді.
Айналамның бәрі ұран:
— Шындықты айтар кез келді!
Е, бәрі-бәрі дұрыс қой, бірақ қайда шын шындық?
Жауап таппай бәріміз төмен қарап күрсіндік.
Қайда, қайда, қайда екен Ақиқаттың ауылы,
Ақыры бір табармыз жүр ізделік, бауырым.
Иә, айтпақшы, бір өсек естідім бе кеше осы:
«Әкесі өлген шындықтың, қайтыс бопты шешесі».
Жаратқанға қиын ба жазған құлды мұңлы ету,
Шындығыңыз бүгінде тұлдыры жоқ тұл жетім.
— Жә, жә, жарар, босама, болған іске бекінгін,
Қоғамыңда кімің бар сөзін тыңдар жетімнің? —
Деді маған үмітім, — көңіліңе тоқып ал:
«Жетім қозы тасбауыр, маңырар да отығар».
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* * *
Сазға отырған сананы тіршілікке құл етер,
Жүрекке мұң түнетіп, күн артынан күн өтер.
Қараңғы аспан көгінде Ай туғанда іңгәлап,
Біздің ғұмыр-кітаптан үзіледі бір парақ.
Ескі зират маңынан үні естілер байғыздың,
Жымыңдайды жұлдыздар — нөкерлері Ай-қыздың.
Кеше солай жымиған, жымияды ол ертең де,
Өкінбегін бауырым, арманыңа ерте өлген.
Иек артқын, одан да үмітіңе алды аспан,
Қиялыңда күн сүйіп, құдайменен жалғасқан.
Өз ойынан у жұтып,
Мынау жалған тірлікте қанша дана жаза алды,
Өмір сүру — көп үшін күту ғана ажалды.
Өмір, өлім — қос сезім тірі адамға мәңгі ырзық,
Ойлы адамның қашан да бойын билер жалғыздық.
Жұрттан асқан ақыл-ой байлығы һәм қорғаны
Жалғыздық та бір бақыт, Аллаға ұқсау ол-дағы, —
Деп іңірде тамызық ұрлап тамұқ отынан
Үміт пенен үрейдің шамын жағып отырам.
Дәл осылай сен маған әңгіме айтсаң сенбес ем,
Әлгі айтқанның барлығын бастан кештім мен кеше.
Қолы жетпей бізге де бақыт дейтін байғұстың,
Мыстан-өмір қолынан көземенен қайғы іштім.
Иә, солай жұттым да бір қайғының «шырынын»,
Жалғыз жортып, түндерде көкке қарап «ұлыдым».
Айға ұмтылған арманның отын жаққан бейнеттің,
Тілін тауып бір күні өлеңімде сөйлеттім.
Ел қамын жеп еңірер болсам деп ем ойлы адам,
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Маған тілін шығарып, мырс-мырс күлді айналам.
Сосын әлгі ойымнан әп-сәтте мен «тазардым»,
Біздің ғұмыр — бұл күнде күту ғана ажалды.
Сазға отырған сананы тіршілікке құл етер,
Жүрекке мұң түнетіп, күн артынан күн өтер...
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***
Өзегімді от өртеп «елім» деп ем,
Көкірегіме түспеді көңілді өлең.
Күлді тобыр.
Уақыттың дәптеріне
Жазып едім жайыңды шерімменен.
Сезім өлген.
Жыр сұлық.
Құлқын тірі,
Бір ойыңды бір ойың қылғындырып,
Еңіреген елім деп ерлеріңнің
Көкіректе қамалып бұлқынды үні.
Даңғазаның буына маң дала мас,
Жапырақсыз қурады арман-ағаш.
Кірпігіне қан қатып қоғамың тұр,
Үміт күткен ұрпағың ол жалаңаш.
Арманымен қондырған айға өлеңін,
Адалдықтың әр кезде байрағы едің.
Етік сатып ертеңің базарда жүр,
Енді күнің не болар, қайран елім?
1994 жыл.
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АҚЫН МОНОЛОГЫ
Көңлі түссе құдай сүйген пенденің,
Асқақ ойға бере алады ми көрік.
Жаратқаным жалғыз билер жер-көгін,
Маған бір сәт бергендей боп күйге еніп.
Көкжал-ойым көкке қарап ұлыды,
Жанымды өртеп, мың қуаныш, мың қайғы.
— Мың мисыздың мағынасыз ғұмыры
Менің бір жол өлеңіме тұрмайды.
Деп асқақтатып көзім салмай етекке,
Жанарынан жыр іздедім аспанның.
Арманымды Аллам алса жетекке.
Шыңға қонған көңілімді жасқар кім?!
Бәрін қойдым, Хақтың жолын таңдадым,
Ей, пенделер, түйсігінде түн өлген.
Аппақ армен жүзін көрген Алланың,
Өздеріңді желеп-жебеп жүрем мен.
Асқар тауға айналармын өлгенде,
Мен емес ем, болмашыға мастанар.
Менің жырым жүріп өткен жерлерде,
Қара тастың жанарында жас қалар.
Солай, солай бұл сөзіме күлмегін,
Бақытың да мұңымнан көп төменде.
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Арманына жетпей өлген пенденің,
Соңғы сөзі қалар мендік өлеңде.
Көңілімнің көгі бұлт қып үйірген,
Төгіп, төгіп жанымның ақ жаңбырын.
Тәннен ұшқан көбелек-жан күйімде,
Тәңіріммен табыстырар тағдырым.
1993 жыл
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ЖАНАЙҚАЙ
Заман қиын.
Жұрт жүдеу.
Жоғарыға бір қарап,
Бір жақсылық күтумен күн кешуде ел ілдәлап.
Сол жақсылық әлі де кешігетін сыңайда,
Ашынғасын жұрт байғұс тіл тигізер құдайға.
Көсемсініп, көбейді айтатындар елге ақыл,
Бірақ, бірақ соларды түсінбеймін мен пақыр.
Оған себеп, көмейде сұрағым бар іркілген:
— Түк бітірмей халыққа ақыл айту мүмкін бе?
Қара сөздің қаймағын сүзіп алған ел тегі,
«Қойшысы көп қой-дағы арам өлер», — деуші еді.
Сол секілді (бұл сөзім туғызар ма өте дау):
Данышпаны көп елдің соры қалың екен-ау...
Көп аң-құстан жырақтап, шыңға кеткен барыстай,
Жұрттан алыс күн кешкен көп білгіштен қалыспай,
Мен де бір сөз айтайын (е, қашанғы күтем мен) :
Құрғақ сөз бен уәдеден құлағы әбден бітелген.
Есіңді жи, қазағым, сатылмаған қалды нең?
Сату оңай, «айнаға бір қарап ал, алдымен».
Енді ЖЕРДІ саудалап, үкімді өзің кесесің,
Баладайын базарға алып шыққан ШЕШЕСІН.
Анаңды да сатқасын саған пікір өзгерер,
Жетім елді көзге әсте ілуші ме ед өзгелер,
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Осыны өзің ұқпасаң, хақ нұрына жарығыр,
Мансапқұмар анау көп шуылдаққа бәрібір.
Кел, ендеше, кеңесіп, төсеп бірге сорға иық,
Ата-баба қалдырған АМАНАТТЫ қорғайық.
Сөйтер, сірә, білген ел ОБАЛ менен САУАПТЫ,
АНАСЫ үшін әр пенде АЛЛА алдында жауапты.
1999 жыл.
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***
Аспанға жазған арманын,
Тәкаппар, текті талғамым.
Тағдырың сенің зарыңа,
Құлағын салар бар ма күн?
Мінәжат етіп Алланың,
Атына талай зарладым.
Үмітімнің ақ жібімен,
Жер менен көкті жалғадым.
Көңілді бұлт-мұң басып,
Алдымнан күн мен түн қашып.
Жете алмай қойдық бақытқа,
Мысалы, Айға Күн ғашық.
Қуаныш сыйлар жартымсыз,
Сүр өмір, сіз, тым салқынсыз.
(Жұмаққа жетер жолдағы
Азапта жүрміз, бәлкім, біз).
Тойлардан қашып бір кештік,
Жылаумен жүріп күн кештік.
Бақытсыздық пен ақында
Бар ма екен әлде үндестік?
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2004 ЖЫЛ.
ҚЫС. АҚТӨБЕ
Қойдан жуас келеді қонақ деген
Әйтсе де аға лебізін жаратпап ем.
Айта салған мол етті турай беріп:
“Суық қала ғой, сол Ақтөбең...”
Қалай ғана бұл сөзді тыңдайды екем,
Кез келгенге бұйырмас мұндай мекен.
“Қызық кісі... сөз қылып қайдағыны
Берген қонақасысын бұлдай ма екен?”
Іште боран, бұл күнде сыртта боран,
Тоңары хақ, іргесін мықтамаған.
Қалтырайды көңілім жел өтінде
Анау таудың етегін ықтамаған.
Бас білген тай секілді үйретіліп,
Жатағына күн жетер сүйретіліп.
“Суық қала дейді ғой, сол Ақтөбең...”
“Суық, суық...” деймін мен үйде отырып.
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ӘУЛЕТ
Уай, барлық жаратылыстан зият таң,
Көрген сайын сенің нұрлы жүзіңді,
Өлер болдым ұяттан.
Көп қулықтан хабарсыз,
Сірә, күліп қарайсыз-ау маған, сіз...
Айналайын, арда таң,
Маған тіпті болма таң.
Мен қайтейін затым солай болғасын.
Жұрттың бәрі атқа мініп, «жау түсіріп» жатқанда
Балық аулап нең бар еді сорлы атам?
Ду-ду еткен көшенің,
Ортасында қалың ойды кешемін.
Ақты құртқан хас балшабек,
немесе,
«Халық жауы» болмағаны несі оның?
Домаланған қаңбақтай,
Желге қарап, жан бақпай.
Партияға да өтпей...
Сиез барып, орден тағар уағында,
Тым болмаса қой бақпай,
Менің әкем сорлатты-ай...
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Ойға батам оңаша:
Көш соңында ілбіген,
Торы көр де мені көр,
Тартқан дейді-ау тегіне ел.
...Әй, дегенмен бұл да жаман емес, ә?!
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ҚЫРЫҚТАҒЫ КҮБІР
Уақыттың тілі, шіркін, жалаңдайды, ә?
Көңілім көп нәрсеге алаңдай ма...
Қырықтың шықтым, міне, қырқасына,
Япыр-ау, мен бұзатын қамал қайда?
Сан арман күткенменен тағы да алдан,
Қарасаң, дүниенің бәрі жалған.
Біз деген — өткендердің көлеңкесі,
Алланың әмірімен сәл ұзарған.
Санамды уласа әбден дөкір молда,
Қарауға Жаратқанға бетім бар ма?!
Сүргенім — бұрынғыдан қалған өмір,
Атамнан қалған шапан секілді ол да...
Топ ұзап, керілдескен әлгінде тым...
Кей-кейде ұлғайтып ап жанның дертін.
Кетер күнді... үйіне шығарып сап,
Келер күнді күту ме — бар міндетің?!
Естірің үш-ақ сұрақ айналадан:
«Кіммін мен?
Қайдан келдім?
Қайда барам?»
...Қалың қорым мүлгиді жол шетінде,
Алланың аманатын айға ораған.
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Бірін-бірі жеңе алмай Ақ — Қара түк,
Тағы бір күн барады шаққа батып.
...Маған тілін шығарып, күліп кетті,
Тұсымнан өтіп бара жатқан уақыт.
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АЛЬБОМДАҒЫ ӨЛЕҢДЕР
Курстас жігіттерге
Бір өлең жаздым, атылған оқтай,
Әділжанға ұқсар, мысалы.
Бір өлеңім бар, Батырболаттай,
Тым адал һәм кең құшағы.
Бекжанға ұқсар мына бір өлең,
Көш бастайтұғын көсемдей.
Мына бір жырды Тұрарым дер ем,
Кенеттен құйған нөсердей.
Ана бір өлең ақтарып сырды,
Қыдырбек құсап шарқ ұрар.
Ал мынау ғазал Ботпанов сынды,
Күн батқан шақта жарқырар.
Өлеңім менің, қайран талабым,
Қамаштай жұртқа қадірлі.
Мынандай жырды қайдан табамын,
Тарбаев сынды сабырлы.
Әлжан боп күліп тұрады бір жыр,
Бақыттай қамсыз біреуі.
Ал мынау өлең — Мұраты құрғыр,
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Жұрт үшін күйіп жүреді.
Айтуға ұлтың, ғұр(ы)пың жайлы,
Базарбек-өлең дайынсыз.
Ержан боп бір жыр ірі турайды,
Қалдыбай-өлең уайымсыз.
Пысық-ақ, басқа не дейік мұны,
Кенжедей бір жыр тым өткір,
Ал мынау өлең, көбейіп мұңы,
Біржанға ұқсап жүдеп тұр.
Ғылымның жүгін жиысты бір жыр,
Ізетпен Нұрлан - аңғалдай.
Қиыннан қиыстырылды бір жыр,
Әңгіме тапқыш Ерболдай.
...Қамшысын сілтеп күркіреген көк,
Ілестік неше керуенге.
Ай, жігіттер-ай, бір-бір өлең боп,
Жүрсіңдер менің кеудемде.
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***
Жастықтың бір есімі — Көктем еді,
Бір дәурен біздің бастан өткен еді.
Кеше ғана айрылмас дос емес пе ек,
Бұл Көктем неге сонша өкпеледі?
Мезгілімен ашылар түңлігіміз,
Бір күнінен аумайды бір күніміз.
Бұл күнде жайбарақат малын баққан,
Жаз дейтін жайлы ауылдың тұрғынымыз.
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***
Беу, көңіл, неменеге бұзыласың,
Байланған балақ бауы біз — лашын.
Амалсыздан шұлғисың басыңды енді,
Күндерге көжедейін тұзы басым.
Кеп қалғанын сезсең де жақын күздің,
Елітіп ерке жыры ақын қыздың,
Дариға, еріп кеткің кеп тұрса да,
Басыңды босатпайды ақыл-тізгін.
Жастық-ай, әр күніңді нұрға малған,
Тұнған арман, кей сәтің бұрмаланған...
Қызығудан басқа енді амалың жоқ,
Ұлыңа жастығыңды ұрлап алған.
Бірте-бірте сауықтан жеріндіріп,
Арқаңа алғаннан соң өмір мініп,
Қамшыны көрген сайын тепеңдейсің,
Кеудеңнен қысып кейде өмілдірік.
Сонда да...
Келіп қалған күз ұнамай,
Қу көңіл әлденеге бұзылады-ай.
Сызылмайтын жерлерде сызылады-ай,
Қызықпайтын нәрсеге қызығады-ай...
Беу, дүние...
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ҚОЛ БҰЛҒАР
Жастық-ай, қол бұлғаған ажарлымсың,
Мәңгі есте сақталатын ғажап жырсың.
Қасыңнан салдыр-күлдір өте шықтым,
Қалған жол құнын Өмір-базар білсін...
Алаулаған аруға жырың да ұнай,
Тәп-тәуір көрінгенмен түрің былай...
Көрінген дуға кіріп кете алмайсың,
Делебең қозғанымен бұрынғыдай.
Биыл әбес көрініп былтырғы арман,
Барымташы жылдар-ай жылқымды алған...
Дәл қазір жетіп барсам, танымайды-ау,
Анау маң, риясыз күлкім қалған.
Шоқ боп жатқан қызық пен шыжықты үрлер,
Сыпырылып саусақтан жүзік-түндер.
Арқандалған тұлпардың бас жібіндей,
Қысқарып бара жатыр қызық күндер.
Тәуіп кеп емдегендей жараны ұзақ,
Не шабытсыз шайырдай қаламы — жат...
Қалқатайдың аулынан шыққан жандай,
Артыма қарай-қарай барам ұзап...
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АҚЫЛ
Інішек, күдер үзген бізден, сірә,
Ақылды үйден сұра, түзден сұра...
Ай, бірақ жүрегіңдей бола алмайды-ау,
Барсаң да жүз көріпкел, жүз балшыға.
Сан тарау жол сілтеген өмір мынау,
Таулар анау сипаған жонын қырау.
...Өзгенің тоны жылы болғанменен,
Өз күртең иығыңа қонымдылау.
Сан аға ініге айтқан сөзді,
менің,
Қайталар келді саған кез,
білемін:
«Өмірде бір мақсатқа жету үшін,
Әр адам тыңдау керек өз жүрегін».
— Айтты, — деме, — жұрт білер
жайды ағайым,
Көрсетер өмір бәрін айнадайын.
Жүрегін тыңдамаған адамдар көп,
Біреуі қасыңда отыр, айналайын...
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ҒАЗАЛДАР
Шығыс шайырларының мақамымен
Жолың түсіп тірлікке, жалына оның жармастың,
Бұ дүние өткір-ді жүзіндейін алмастың.
Тура жолға бастайтын қалғып кетсе періштең,
Аяғыңнан шалатын дайын тұрар албастың.
Құран ұстап қолыңа, хақ жолына түсе алмай,
Кіріп алған ішіңе шайтанменен арбастың.
Жеңген шақта ібіліс, шайтан көлге де түстің,
Қызығы көп алдамшы, оған, сірә, қанбассың.
Күнде думан-той қуған жалған ләззат тойдырып,
Мекен болған аз күндік ол ауылдан әм қаштың.
Өз жыртығың жамауға таппай жүріп шүберек,
Қайғы шектің, қамсыздау қамын ойлап қандастың.
— Ажал ғана айырар екеумізді, — деп жүрген,
Пенде екенін де көрдің, қасыңдағы жолдастың.
— Мүшкіл халін мүміннің көрмейді ол неге? — деп
Аллаға тіл тигізіп, ақылыңнан алжастың.
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Әй, ақыным, есің жи, қисық шеге-дүниені
Ешкім түзей алмаған, сен де түзей алмассың...
ІІ
«Көретін жан бар ма екен ақ Алланың дидарын?»
Осы сауал жаның жеп, өзіңді-өзің қинадың.
Кір фәниден бір сәтте басыңды алып қашқың кеп,
Құл Қожа Ахмет секілді бұ дүнияға сыймадың.
Шыққыр көзің көрген-ді, дүние үшін, мал үшін
Ағайынның бір-бірін өлімге де қиғанын.
Шебер-құдай ондайдың жазасын да берген-ді,
Басқаларға бұйыртып ғұмыр бойы жиғанын.
Біле тұра осыны, бағытыңнан жаңылып,
Шайтанға еріп бір сәтте, қу нәпсіңді тыймадың.
Әй, ақыным, есіңе ал, бұрынғыдан қалған сөз:
«Алла алдыңа барғанда жалғыз жолдас — иманың!»
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ҚИЯЛ
Маған төгіп күллі дүние жарығын,
Қиратты да көн-тірліктің қалыбын,
Сарайыма күн көтеріп күлкі енді,
Сары уайым жоғалтып ап сабырын.
Қуанышқа босатты да мұң төрді,
Қайғы жылап, қара шәлі бүркенді.
Менің жаным ұшып шығып кеудемнен,
Қызыл гүлдер арасынан жыр терді.
Қайыр тілеп пенделікке қол жайған,
Пасық ойдан сананы езіп жайланған,
Бек тазардым, ғайып ерен қырық шілтендей,
Қарақшыдан періштеге айналған.
Айта жүріп, мәңгіліктің әнін мың,
Жаным жырмен арулады тәнімді.
Жаным қалмай шаттандым кеп тұрғандай
Адалдығым қолын алып Тәңірдің.
Пенде-ғұмыр аяғымда тапталып,
Сорлы басқа бір-ақ сәтте бақ дарып,
Қиялымның кемесімен мұз жарып,
Жұмақ жаққа бара жаттым аттанып...
1993 жыл.
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АСПАН МЕН
ЖЕРДІҢ
АРАСЫ...
Сағи Әшімовтің аруағына
Аспан мен жердің арасы,
Тым қашық емес шамасы.
Сағи Асанәліұлы
Отыз сегіз-ақ жыл жол жүріп,
Жұлдызға жетті, қарашы...
Тұлпардай келген таң асып,
Дос түгіл дұшпан санасып,
Жүрген бір сәтте бағы асып,
Күнді іздеп бара жатты да,
Бұлтқа еніп кетті адасып.
Егесіз қалып сарайы,
Аңырап қалды маңайы.
Көк аспан жаққа көз салып,
Ажал барын бір еске алды,
Жиналғандардың талайы.
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Қойнына алып Жер-анасы,
Арулап қойды Алашы.
...Тіріде сыйлас, ағайын,
Тым қашық емес қарашы,
Аспан мен жердің арасы.
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ЖАЛҒАН
«Өмір» дейді,
сол өмірдің өзі түс,
Көрге кіріп оянармын, сірә, мен...
Батырболат
— Жүгіреді, еншімді алып қалам деп,
Күйкі күндер түріп алған балағын —
(Мен бірдеңе білетіндей... маған кеп),
Өмір не? — деп сұрайсың ғой, қарағым.
Маңдайының бақ пен соры бес елі,
Қособада жолын Ажал торитын.
Өмір деген... көрген түсің кешегі
Хақ-Тәңірдің өзі ғана жоритын.
Мен білетін пәлсапа осы...
бара бер,
Мырс ететін болсаң бұған ақырын.
Жүрегіңмен тыңдар болсаң, ал егер,
Мынау айтар ақылым:
— Әлсіз жанның маңайынан табылдым,
Көп нәрсеге болмағанмен ептірек.
Мен түсімді жорытар күн, Тәңірдің
Қас-қабағы дұрыс болғай! — деп тіле.
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ЖАЗМЫШ
Салтанатқа
Келді, кетті бір ғұмыр,
Талтүсте күн тұтылды.
Фәни жапты түндігін,
Көкке бір ән жұтылды.
Пенде алдында ақталмас,
Ажал деген — қарау ұл.
Тағдыр домалатқан тас
Түскен жерге ғана ауыр.
Жүрді, күлді, өкінді,
Ілесіп ап дүрмекке.
Күндер өтті не түрлі,
Қуантып һәм мұңды еткен.
Бозда, асыл жар — бозінген,
Арманы оның көп еді.
Атқа мінген кезінде
Жан-жағы да мол еді...
Соның бәрі бос екен,
Аз күн көңіл хошы екен.
Шолақ қасқыр құйрығы —
Өмір деген осы екен.
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Жыла, жыла, жылап қал,
Жауабы жоқ сұрақтар.
Аздан кейін ел кетер,
...Тірі адамда мұрат бар.
Өтеді өмір арманмен,
Өзегіңді өрт есіп.
Бетке қолың салғанмен,
Жауап қатпас төмпешік.
Одан қалған бір шыбық,
Ауық-ауық күрсініп,
Жыласа жел жұбатар,
Жалғасады тіршілік.
Аллаға мың шүкір де!
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ӨМІРЗАЯ
Өмірзая жұлдыз болып келем мен,
Жарық жыр боп аспаныңда жылт етем.
Салыстырсаң маған біткен өлеңмен,
Тіршілігің тек әншейін қырт екен.
Әділ Ботпанов.
Тағдырың кеп байланды ма сөзіңе,
Аспан жаққа аңсары ауған саяқ ұл.
Басқа жұлдыз түспегендей көзіңе,
Сол жұлдызда нең бар еді, әй, Әділ?!
Су аяғы сіңгендей кеп құрдымға,
Ай-жағалы қамқа-түнге оранып.
Сол жұлдыздай сәл жарқырап тұрдың да,
Аяқ асты кеттің бір күн жоғалып.
Қос қабағың жауар бұлттай түнеріп,
Жігеріңді жасытқанда қырт тірлік.
Ай-ару қыз нөкерлерін жіберіп,
Әлде сені әкетті ме тұтқын ғып?
Жыр елінде көш бастасаң көсемдей,
Шіркін, мен де табылмас па ем сол маңнан.
Енді, міне,.. бағы тайған шешендей,
Қайран сөзім Әмірханға қор болған.
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Ертегіге ішім менің жылиды,
Жақсылықпен аяқталар ақыры.
Арлан-көңіл Айға қарап ұлиды,
Жанындағы жұлдызда қап жақыны.
Бір өзеннің бұрып кеткен арнасын,
Өмірзая!
Сен ұрладың күлкімді.
Жек көремін... Әділ сенде болғасын...
Тағы сұмдық жақсы көрем біртүрлі.
Өйткені сен — Әділсің!..
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ӨҢ МЕН ТҮСТІҢ АРАСЫ
«Түгінбай әулие дүниеден
озды...» — деген хабар
жеткенде, әйгілі Жаныс би
қапелімде: «Түгінбайдың
өлгені ұят болған екен...» —
депті. Күнара телефонмен
сөйлесіп отырған Талғат
Бакушевтің қазасы туралы
естігенде мен де сондай күй
кештім...
Тым ерте тарқады ма базар біздің,
Есітіп, естен тандым қазаңды, ізгім.
Мен деген мың жігіттің арасынан,
Таңдауы саған түсті-ау Ажал-Қыздың...
Сүю-күю...
Арпалыс...
Жиі «аттандау...»
Өмір деген — өзіңді сияқты алдау.
Қамал бұзар қырықтан енді асқанда,
Сенің өліп қалғаның ұят болды-ау.
Білем, білем, «Бұл өмір — сынақ қана»,
Тым ерте аттандың-ау, бірақ, бала.
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Ақсиып, ылғи күліп жүруші едің,
Жайраңдап жүр ме екенсің жұмақта да?!
Сәл қуанып, көңілім көктегенде,
Бір нәрсеге қолым не жетпегенде,
Іздеймін де...
Біртүрлі сене алмаймын,
Сені мына өмірде жоқ дегенге.
Зіл қара тас кеудемді жаншығандай,
Қысыламын кей сәтте жан шығардай.
...Әйнегінен пойыздың қарай берем,
Қарсы алдымнан күлімдеп сен шығардай.
Әй, бірақ, жазудан кім құтылар-ды,
Рас шығып тағдырдың үкімі әлгі,
Оралдың вокзалынан, міне, тағы,
Сен емес, інілерің күтіп алды...
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ДЕРТ
Бір сәт мігір таба алмай,
Жан секілді жын қаққан.
Біреу келіп қалардай,
Кететіндей бір жаққа...
Мазам қашып күнімен,
Қарағаным жол кілең...
Телефонға үңілем,
Терезеге телмірем.
Бір орында тұра алман,
Атқақтайды жүрегім.
Сыртқа асығыс шығам да,
Үйге қайта кіремін.
Күл ғып сенім-тіреуді,
Қол созғанда түн — көрдей.
Құтқаруға біреуді,
Қалатындай үлгермей...
Хәл бұл, адам сенгісіз,
Күлсең, маған күл, мейлің.
Қайда барам, белгісіз,
Кімді күтем...
Білмеймін.
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Жан ба әлде кірлеген,
Құзға сүйреп дүйім дау?
Жынды дейтін жынды емен,
Саумын деу де қиындау...
Аяғына қан түскен,
Тұлпардайын дерегі.
Тәңірім-ау, тал түсте,
Дедектеткен не мені?
Қолыңды соз тағы да,
Қиналдым-ау бір,
Алла-ай.
Аласұрған жаныма,
Не керегін біле алмай...
6.04.2014
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ЗАПЫРАН
Әмірхан Балқыбектің қазасына
Егіле берем, егіле берем,
Есімді бір сәт жия алмай.
Көзімнен жас боп төгіледі өлең,
Арнасын тауып құя алмай...
Білемін, ертең түрегелем ептеп,
Нән сойыл тиген жаным қан...
—Жылауық өлең кімге керек? — деп,
— Ұрсушы едің ғой, Әмірхан.
«Етегін жасқа толтыра қалатын,
Ақын ба ақын қыз-кеуде?
Керексе, кісі өлтіре алатын
Шайырлар керек біздерге!
Ұмытпайықшы, біз — тарпаң жұртпыз,
Жаратқан Алла ақын ғып,
Қара өлеңдегі «спартандықпыз»,
Біріміз жүзге татырлық.
Найзадан тапты мұрат бабамыз,
Бүктіріп тізе бар елді.
Батысқа біз де, түбі, аттанармыз,
Жаулауға жырмен әлемді!
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Шыңдарға сүйреп биік, мықты арман,
Даңқы үшін Патша-Өлеңнің,
Хас ақын, әсте, қиындықтардан,
Қорықпауы керек!» — деген кім...
Жүрген бір жерің жиын, көкем-ай,
«Лайық ұл ең ғасырға!»
Өле салу да қиын ба екен-ай,
Өмір ғой — қиын, расында...
Өр ағыс едің, байқалмай тындың...
Күрмеліп тілім, уай, Алла-ай.
«Жақсы өліпсің...» — деп айта алмай тұрмын,
Атамыз хакім Абайдай...
9.04.2014
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ҚОРҚЫТ ЖЫРЫ
Маралтайға
Үміт жібі ыдырап,
Болмаса да, түк таныс,
Айға қарап ұлып ап,
Әмір жолға шықты алыс...
Бебеулейді жан құрғыр...
Қалдың ба, дос, торығып.
Бізді де Ажал аңдып жүр,
Анадайдан көрініп.
Сетінеген сеніммен,
Ішімізде жортып күз,
Қашып жүрген өлімнен,
Біз де бір-бір Қорқытпыз...
Жә, жә, сабыр, үндеме,
Сірәғасы сөздің бұл.
Түсті ме екен бірдеңе,
Жасаурайды көз құрғыр...
...Асу көп біз асатын,
Көз тігейік қашыққа.
«Қырық бесте хас ақын
кетеді...» — деп, асықпа.
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Өлеңіңді зор тұтқын,
Жазбай кетсек, сол — қайғы.
Қобызындай Қорқыттың,
Бізді қалам қорғайды!
Кірші әсем баққа, ана,
Аймаласын арай-нұр.
Тек қана анау жаққа да,
Бір көзіңмен қарай жүр...
Ажал бағып тұр, әне,
Арамызда алаңқай.
Шақпасын кеп жыланы,
Қалғып кетпе, әй, Маралтай!
13.04.2014
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ІІІ БӨЛІМ

БІЗДІҢ АУЫЛ,
СҰРАСАҢ...
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ТӨЛЕГЕН АЙБЕРГЕНОВКЕ
І. АТТАНАРДА
Бауырынан жаратып Өлең-Керді
Ықыласына ел-жұрттың бөленген-ді.
Жібек-Жырдың дабысын естігесін
Ақ Жайыққа асығыс жөнелді енді.
Ақбозға ер салғанда жылып өңі,
Бір сайтан, Тәңір атқыр, күліп еді...
Жанына еретін дос таппағасын
Елінен бұ да жалғыз шығып еді.
Тәңір тегін жаратпас есті де өр ғып
Мінеки, Жібегі бар көшті көрдік...
— Апыр-ай, бұл қай ер?! — деп жалт қарасты,
Дүбірін ақ боз аттың естіген жұрт.
Жалған-ай, екі айналып келмес, түге,
Адымын сөз... кесті ме, көз... кесті ме?
Түбінде Қособаның бұ да қалды
Тағдыры Бекежан боп кездесті де...
Содан соң атқа мінген мен бір ермін,
Дүние, жанарыңда мөлдірермін.
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...Жесірін іздеп шыққан Сансызбай ем,
Жеңге-өлең, сені ырқыма көндірермін.
ІІ. НАЙЗАҒАЙ
Ата-ана жүрегінде жарылыс мың,
Жасаған
Жалғыз ұлы ең ... Сағыныштың.
Уызына жарыдың Мейірімнің,
Алапат Жыр мұхитын қанып іштің.
Толғанда запыранға кеуделері,
Жыр деген — шал-кемпірдің «ермегі» еді.
...Қолтығыңнан демеді Жақсылық-жыр,
Құдайберген, Құтбайдың1 термелері.
Құшақ жайып қарсы алып, кеңгір белдер,
Көз төңкеріп қарады мөлдір көлдер...
Дауыл тұрып,
Бұлт көшіп,
Жасын ойнап,
Дүбірге айналды ылғи сен жүрген жер.
Бітіміне сүйсініп хас береннің,
— Ай, мынау, соқпағы екен басқа өлеңнің, —
деп мәз боп қарт Алатау еміреніп,
Тасы да жырға айналды Қаскелеңнің.
Семейде жырың қанат жайып қалды...
Түркістан кеудеңдегі байытты әнді.
1. Қарақалпақстан, Өзбекстандағы қазақ жыраулары.
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Мұнаралар аспанға жырыңды оқып,
Қолын бұлғап ақ ерке Жайық қалды.
Күркіреп бере қоймай жол шораға,
Ұстап ап, өлең оқып, көрші ағаға.
Өттің сен...
Іште кеткен жырларыңды,
Тыңдайды бұл күндері Сорша2 ғана...
...Жазу ғой (Алла жазса, қатал деме),
Бұйрықпен су түбіне батар кеме...
Жұлдыздарды жамылып қала бардың,
Кіндігің қаны тамған... жат өлкеде.
Кездерде аспанын бұлт-наза құшқан,
Естілердей етене саз алыстан.
Наурыздағы найзағай күркіресе,
Елеңдеп, сені іздейді Қазақстан.
Сен болып құйып өтсе, ақ жаңбырлар,
Дүркіреп, гүлге толар тоғжан-қырлар.
Жүректерге от берер,
өзің, аға
Найзағайды қалам ғып жазған жырлар.
Құйрықты жұлдыз болып түстің де ағып,
Талайдың кеудесіне ұшқын дарып...
Жарқ ете қалған сенде арман бар ма?
Өткендер қанша бізде бықсып жанып...

2. Төлеген аға жатқан қорым
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ІІІ. ТӨЛЕГЕННІҢ АУЫЛЫ
«Бас зеңіді, — деймісің — денем ауыр...»,
Бір серпіліп қайтпаймыз, неге, бауыр?!
Анау қырдың астында бір ауыл бар,
«Төлегеннің ауылы» — деген ауыл.
Бұл ауыл — жеткен ауыл Хаққа өлеңі,
Үйіне кісі келсе, Бақ көреді.
«Қыз қуатын жігітке ат береді,
Жанам деген жүрекке от береді».
Қиял қосар ауыл бұл, қиялыңа,
Пайдаң болып шығады зияны да.
(Неге сонша қарайсың жан-жағыңа,
Бұл ауылда кіл жастар тұрады, иә...)
Ауылдың патшасы — Жыр, басқасы — құл,
Көктегі Нұр суарар бақшасы — гүл.
Ақан келсе, жайылып жастық болар,
Батырашты қондырмас қастасы — бұл.
Беретұғын жастықтың базарына әр,
Ән-күйі бар, өлең-жыр, ғазалы бар.
Бірін-бірі аяқтан тартатұғын,
Үлкендердің «дертінен» таза бұлар.
Жігіті бұл ауылдың — дөненшығар,
«Қонақкәде» — деп сізден өлең сұрар.
Қой асығы...» — деп оны қомсынбаңыз,
Мүмкін, ол — әлдеқайда терең шығар...
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Қыздары бұл ауылдың — ай маңдайлы,
Жыр тыңдамай көңілі жайланбайды.
Ұрдажық, көкірегінің сәулесі жоқ,
Жігіттің қазығына байланбайды.
Жағасында ду болар айнамкөлдің,
Мінезі де көрінер «майданда» ердің...
— Ай, мынауың қайтеді... — деп қалдың-ау,
...Тентегі жоқ ауылды қайдан көрдің?
Ай туды. Сен де ақсүйек лақтырғайсың,
— Қайтайық, — десем, тіпті, жақтырмайсың.
...Жүрегің сәл қарайып баратқанда,
Аулына Төлегеннің кеп тұрғайсың.
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* * *
Біздің ауыл сұрасаң, Қоңыратта,
Өліп-өшіп қайтейін, сені мақтап.
Бар сырым тұр көзімде.
Сенбейсің бе?
Саған деген бәрібір көңіл аппақ.
Жансусарым,
жарығым,
маңдайлы әнім,
Сен деп жидым сөзімнің балқаймағын.
Көз алдымнан сылаңдап күнде өтесің,
Маған бұйырғаны тек таңдай қағу.
Жамалыңнан жап-жарық нұр еседі,
(Шыдамсыздың тағатын түгеседі).
Күн-көзіңнен бір ұшқын жалт еткенде,
Жүрегімде әп-сәтте гүл өседі.
Түрің жоқ қой, құрбыңның халін білер,
Сорым күлер немесе бағым күлер.
Қос ішегін домбыра-жүрегімнің,
Кірпігіңмен, қалқатай, қағып жібер.
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АУЫЛҒА ХАТ
Ай, Күнге ұлын балаған,
Арманы биік, еңселі,
Жанымның нұры — жан анам,
Сағынып жүрмін, мен сені!
Шалыңның жүзін жібітіп,
Бар істі жайғап ақылмен.
Күндердің көзін жылытып,
Аналық махаббатыңмен.
Ұл жайлы сөзді тірілткен,
Танытып елге оң қабақ.
«Кеп қалар», деген үмітпен,
Жүрсің бе күнде жол қарап?
Шақырып алдан сан арман,
Алыстап кеткен құсың ем.
Өмір боп сенен жаралғам,
Өмірді жалғау үшін мен.
Бесігін Ардың тербедің,
Сананың көзін жарық қып.
Жұтаңдау, жарлы дүниені,
Қанағатыңмен қарық қып.
Талайсыз мұңға бағынбай,
Жылдарға жазған әз үнін.
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Мейірімнің жылғаларындай,
Маңдайыңдағы әжімің.
Киесі қолдап даланың,
Жер басып жүрсе өлеңім.
Жаныңның нұрлы жамалын,
Жыр қылып өтсем деп едім.
Сол арман жанға от берер,
Темірқазық қып алғам шын.
Мұратқа мені жеткерер,
Жолдарда барлық сен барсың.
ІІ
Апа, атқа мінгелі өмір атты,
Қанша алдымнан сен болып таңым атты.
Міне, тағы өзіңді еске салды,
Кезбе бұлттар бетке алған Қоңыратты.
Пейіліңмен ағайын үлгі етер шын,
Әлі талай жанымды гүлдетерсің.
Жадың менен сондағы құмда қалған
Бал күнімді жетектеп жүр ме екенсің.
Абысынның ауылдық мәнге айналып
кетер сөзін тыңдарда таңдай қағып.
«Қаныңды ішіп» жүр ме екен, қарғыс атқыр
Қара сиыр өрістен келмей қалып.
Жатса-дағы көктем мен күз алмасып,
Күн күлетін кеудеңнен жүз арна ашып,
— Немереме бұйырғыр, — деп жүрсің бе,
Қарсы алдыңнан қозы-лақ, бұзау қашып.
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— Туған жерге орнықпай, жамбас тіреп,
Бұлар қайда, бәтір-ау, бармақшы, — деп,
Күдер үзіп біттің бе әлде бізден,
«Отыз ұлдан осырақ шал жақсы», — деп.
Қысқа күнде мынаны, ананы айтып,
— Күнін көріп жүр, — деп — бұл бала қайтіп?
Уайымдамай, қуанғын жаңбыр жауса,
Ақша бұлттан жібердім сәлем айтып.
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ТҮС. ӘМУ
Жұлдыз-түндердің ағылды көбі,
Уақытқа тимей пайдасы.
Түсіме ылғи Әму кіреді —
Балалығымның айнасы.
Жүрек жылатар сезімді менен
Ұрлап ап, көкте Ай туар.
«Айнадан» ылғи өзімді көрем,
Бақытты әрі бейкүнә.
Ауына түспес балықшылардың,
Жылым ап суды «кезерде».
Мен, сірә, алтын балық шығармын,
Салатын сайран өзенде.
Тосардай алдан мол қамыс қызық,
Шөнжігін мықтап жасырған,
Атам айтқандай, жолбарыс жүзіп,
Өтеді кейде қасымнан.
Толқындар әні қайталанады,
Соңынан тау-тау көш еріп...
Әмуім бәрін жайпап ағады,
Жойқын ғой жойқын десе жұрт...
Көп болды-ау, сірә, жорымағалы...
Толқынға мұңын жасырып.
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Түсімде Әму толып ағады,
Аралға қарай асығып.
Асқанда мол су жағадан құлап,
Атқақтап асау жүрегі.
Қағанағы қарқ, сағанағы сарқ,
Кішкентай көлдер күледі.
Әмуім толқып, елжіреп көлдер,
Тиердей көкке төбесі.
Арал-Анаға енді жеткенде,
Оянып кетем, о, несі?
Бір алау дәйім ішіңде жанып,
Жаныңды ылғи қариды, ә?
...Нағыз арманға түсіңде дағы,
Қолың жетпейді-ау, дариға.
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САҒЫНЫШ
Маңдайынан күн сүйіп,
Кекілінен жел тарап.
Көңлі көкке ұмсынып,
Қолын бұлғап шартарап.
Қызылбасты өлтірген,
Батырды әулие көретін.
Көзі көрмес кемпірге
Қисса оқып беретін.
“Батырдың жұрт мақтаған
Ісін жалғар дұрыс ер!”
Шыбық мініп... ақтабан,
“Қан майданға”кірісер.
Ертіп “ауыр қосынын
Жау қалдырмай шабатын”.
Шаршағанда досының,
Үйінде ұйықтап қалатын.
Сұрағанда бауыры,
Төгетін көп тақпақты.
Көршісінің қауыны
Көрінетін тәп-тәтті...
Ашатұғын “төл” сырын,
Қызса әкесі “тереңдеп”.
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— Өй, әкеңнің... көршінің
Қызын алып берем! — деп.
Шешесі бек сүйіне,
“Қап жататын аса таң”.
Оралғанда үйіне,
Қозы баққан “қошақан”.
Күндер қайда кеулімжай?!
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ҚАЙРАҚ
Жан көрінді (кеше аттан құлағам)
Аяқ... шыдап көрші енді.
Ақырды әкем: «Тый жасыңды, жылама,
Көтер, кәне, еңсеңді!
Тізгінге ие бола алмайды шіріктер,
Қарық қылар өзге не?
Көздің жасын көрсетпейді жігіттер,
Өй, әкеңнің... ез неме».
Жаулығының ұшын тістеп кемсеңдеп,
Шешем жүзін жасырды.
«Көзім жасын көрсетпеймін өлсем де!» —
деп көтердім басымды.
Кім шыдайды айтқан сөзге астарлап,
Сілкіп тастап күдігімнің көрпесін.
Аяғымды мықтап таңып ақсаңдап,
Атқа міндім ертесін.
... Палуан — өмір жықты тағы шалқамнан,
Қазақтығым азап күн боп жолығып.
Қаным шығып ерім батқан арқамнан,
Құлазыдым дүниеден торығып.
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Сірә, менің жолым болмас.
Алысқан
шаршатты көп белсенді.
... Әкем даусы естіледі алыстан:
«Көтер, кәне, еңсеңді!»
Қапелімде тоқ ұрғандай селк еттім,
Тосын қуат құйылғандай қаныма.
Күрес қана жалғыз бағы еркектің,
Атқа қону керек шығар тағы да!..
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ЖАЗ
Құлазыса көңілім... Жазға барам,
Еркелегім кеп тұрар аздап оған.
Құшақ жайып, қуана қарсы алады,
— Қайда жүрсің, кел, кел — деп мәз боп ағам.
Салқын көже ішкесін құмырадан,
Көкірегіңе құйылар шұғылалы ән.
Саясатта шаруасы жоқ демесең,
Шаруасына бұл кісі мығым адам.
Бой көрсетіп қалса да тасадан мұң,
Бергеніне шүкір деп жасағанның.
Тасқан дария келмейтін тобығынан,
Мінезінде мәрттік бар осы ағамның.
— Жүнжіп жүрсең, Тәңір де қолдамайды
Ал, ал, жолың болмады... сол ма қайғы? —
деп жымиып, кетпенін қолына алса,
Маңдайынан жаңбыр-тер сорғалайды.
Бір шұғыла төгіліп жанарынан
Барын салып ұсынар табағына.
Қолы ашық, дастарханы мол болғасын,
Үзілмейді бұл үйдің қонағы да.
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Ағам — осы. Әр ісі — өнегедей.
Жасыл құрақ тәп-тәтті немередей,
Аяғыңа оралып, былдырласа,
Одан басқа, шынымен, не керек, ей...
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АЛҒАШҚЫ МҰҒАЛІМ
Абат Елубайұлына
Осы жайт еске түссе,
мен күлемін,
Балалық-ай, не деген мөлдір едің?
...Қатарымның «ерлігін» тыңдай-тыңдай,
Бір бұзықтық жасағым келді менің.
Асау тай ем.
Тай қашан бас біледі?!
(Қас албасты тал түсте басты мені...).
Тым болмаса қасымда Ыбырай жоқ,
Қауын-қарбыз ұрлауда ол – «мәстір» еді.
Жалғыз шықтым.
(Мұнымды «ел» құптамай ма?),
Мына жайды да түйгем мықтап ойға:
«Жолдасбай ағам қазір жұмыста жүр,
Жұлдыз жеңгем...
Түсте енді ол...
Ұйықтамай ма?»
Бәрі ғажап.
Қатып тұр «план» енді,
(Осыны айтып күні ертең «қырам» елді....).
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...Нән қарбызды енді үзе беріп едім,
Жұлдыз жеңгем үйінен шыға келді.
Айқай салып: — «Қарбызды таста» –— деді,
Кенеттен бір ой билеп басқа мені.
Қарбызымды тастамай зыта бердім,
Жете алмасын білемін,
(Ақсақ еді...).
Батырлығым желпиді түңлігімді,
«Ерлігімді» бар бала жыр қылулы.
...Кешке «сымсыз телефон» жеткізді кеп,
Абат ағай естіпті ұрлығымды.
Депті ағай: — «Бара бер, жаза –— менен»,
Содан кейін, әй, кетті маза менен.
Ертеңіне мектепке зорға бардым,
(Кеше сабақ еді ғой - ғажап әлем...).
Соңғы парта...
Әзірге жарап тұр-ау...
Саусағымды қаламым қанатты ма-ау...
Тұқшыңдаймын, басымды көтере алмай,
Әй, неғылған бітпейтін сабақ мынау...
Осы қазір болардай заманақыр,
«Енді ұрлық жасасам ба?
Қара да тұр...»
...Балалардың түзетіп жазуларын,
Ағай маған жақындап келе жатыр...
Қабағын сәл түйіпті...
Салқын демек...
Алақандай жүрегім алқынды ерек...

174

Н ИЕТҚАБЫЛ
— «Ай, Бауыржан, мұның не?
Жарамайды,
«Қ»-ның былай аяғын тарту керек.
Дұрыс ұста, қаламды.
Тыңда, бала-ай,
Өшіргішті былай қой, жұлмаламай».
Содан кейін ақырын сыбыр етті:
«Сен енді қауын-қарбыз ұрлама олай...».
«Жарайды...».
Өз даусымды естімедім,
(Сол сәтте жоқ еді өзге еш тілегім).
Айқайламай, ел-жұртқа дабыра етпей,
Ағайым бір күнәмді кешті менің.
«...Бала, маған ұнайсың. Ірі істерің, —
дейсіз бе, — Оны істедің, мұны істедің».
...Менің жаман болуым мүмкін емес,
Өйткені, мұғалімім дұрыс менің!
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СУРЕТ
Сыдыққа
Құлдыраңдап бауыры ақ қара тай,
Қоңыр қозы енесін тапты, алақай!
...Қозы бағып жүреді, сары бала,
Көк күпәйке үстінде,
Ақ малақай...
Қуантып жүр демесең, ата-ананы,
Шартарапқа кеткен жоқ атағы әлі.
Палуан болып, жұртты әлі желпінткен жоқ,
Емес тіпті кластың «атаманы».
Жекпе-жекте танытып еркектігін
Жер қаратқан талайын телпектінің,
Күндер алыс...
Алматы түгіл, оның
Мектеп әлі көрген жоқ тентектігін.
Ата-әжесі кітапқа үңілер күн,
Қиссадағы айналып біріне ердің,
Асыр салып жүреді үш-төрт бала,
Үш-төрт бала алаңсыз
(Бірі — менмін...)
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Ағамызға «ақ найза» жасатып ап,
Көп белдерден жатамыз аса құлап.
Кейде күлкі болады демесеңіз,
Қос «ақ боздың» «тізгінін» босатып ап...
...Кейде сусып дүниең қолыңдағы,
Аттатпай қазылған ор жолыңдағы.
Торыққанда
Бейкүнә осы сурет,
Түсіңе кіре ме, дос, сенің-дағы?
Күнде тастап жүретін күресінге,
Ақындығым құрысын,
Күресің де...
Көк күпәйке үстінде.
Ақ малақай...
Сары баланы сағынам.
Білесің бе?...
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ӘЙЕЛ
Ері тағы ішіпті...
е, кім ішпейді —
шаршаған шығар, сірә, дұрыс, мейлі.
Айырын қолына алып, шөп жинады,
...Бәрібір бұл істемей, кім істейді.
Ұл сабаққа бармапты...
— Әй, жетпегір,
Бұзықтықтан жүреді «бәйге» ап небір.
Сәлден кейін түседі сабасына
...Бұл да бір, бұрқ-сарқ еткен шәйнек те бір.
— Жүрісі анау, шаруасы мандымай түк,
Мына түрмен бітірер тамды қайтіп?—
«Енесінің баласын» «жамандайды».
Көрші келіншекпен «сәл» әңгіме айтып.
— Қайда кеткен әлгі қар?...
Кішкенесін
тастай сала жүгірді (түс кезі еді...).
Адуынды ене тұр, бірақ оның
Рә жек көрмейтінін де іш сезеді.
Қарсы келсе болмайды, ұғынады.
...Сосын ері тұрады, қырынады.
Тамақ ішіп әлденіп, кілең тентек
Әжесінің бауырына тығылады.
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Таңылса да бейнетке басыбайлы
Қарғамайды Құдайды, жасымайды.
Кекілінен сипайды кенжесінің:
«Осы тентек түбінде асырайды».
— Мені ұмытып кетті ме, қара, бұлар...
Иттер-ай, қай жақта жүр, жаңағылар? —
Күйеуі атып тұрып жөнеледі,
Демек, кеште тағы да қонағы бар.
Тағат таппай, ыңылдап әлденені
Қызы айна алдында сәнденеді...
Ұршығын жиып қойып, айран ішті,
Сәлден кейін өрістен мал келеді.
Күн батқанда қосылып әуенімен
Үйге ырыс енеді шелегімен.
Атам қазақ қалай тауып айтқан:
«Әйел қырық шырақты!»
Сенемін мен!
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ШАЛДЫҢ БАЛАСЫ
«Апасының аңғалдау, әңгүдігі»,
Шегебай — кемпір менен шалдың ұлы.
«Ақ Шегем сүт кенжем ғой, — дейді әжеміз, —
Әкесінен аусайшы бар қылығы».
Көрсе де көп қатынның қарғайтынын,
Біледі де әжемнің қорғайтынын.
Күн сайын «бас жарып, көз шығарады»
«Қылығы әкесінен аумайтын ұл».
Әжеміз ақ таяғын қолына алсын,
Қыңбайды біреу емес, оны барсын.
«Сонша не бүлдіріпті-ей, өңшең шірік,
Әуелі ақ Шегемдей болып алсын...»
Осылай таяғымен жасқады да,
Қалдырмай мейірімнен басқа мұра.
Бір күні шалын іздеп кете барды,
«Кенжесін» баласына тастады да.
Өмір сүру керек қой өлмегенге...
Көнді ағам, қайда барсын көнбегенде?!
«Әй, әкең қатты сараң!» — деді бірде
«Ағасы» сұрағанын бермегенде.
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Шәкеңнің кіргені кіл майдан болсын,
Түйгені мынадай бір байлам болсын:
«Қанша жақын болғанмен аға-жеңге,
Әкең менен шешеңдей қайдан болсын...» —
деді де мойын бұрмай өңгемізге,
Әскерге кетіп қалды (өл де бізге...).
«Ассалаумағалейкум, әз ағамыз,
Бір сәлем инабатты жеңгемізге...»
Содан соң қай бөлімге тап келгенін...
Әскердің жайын айтып мақтанды ерің.
«Жеңгесі» «сүйіншілеп» елге жайды
«Атасының ұлынан» хат келгенін.
Қолтықтан сері демеп, пері демеп,
Қызыл-жасыл күндерді көріп ерек.
Әскерден соң жүрді де азғантай күн,
— Ал енді үйленемін! — деді кенет.
Содан соң тойдың қамын жеді әкеміз,
Көрмеді бұл күндері нені әкеміз.
«Тұңғышың отау құрып...» — деп жатты жұрт,
«Иә, інім келіншек ап...» — деді әкеміз.
Аяғын байлап шалдың тентегінің,
Ақыры бітті осылай ертегінің.
(Тірлік-жеңгем тегістеп жібермей ме,
Талайлардың «қисықтау» еркелігін).
Басында қазығына көндіге алмай...
Мойынсұнды, амал бар енді қандай?!
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...Сылтау айтып әйелін сендіре алмай,
Баласын кейде айтқанға көндіре алмай.
Мінгенде «шалдың ұлы» бір ашуға,
— Қой, — дейді жеңгем, — елді қырасың ба?
...Қанша «сараң» болса да әкесі бар,
Мен бақытты шығармын расында...
2008 жыл.
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САЛИХА
баллада
Әйелі Таңжарбайдың Салиха еді,
Бірді екі қылуға бар икемі.
Келін боп түскенінде кім ойлаған,
«Батыр» дерін ауылдың тарихы оны...
...Ал әйел болдың.
(Берсін Жасаған ес),
Әуелі абысынмен жаса кеңес:
«Енеміз елге әйгілі тентек адам,
Атамның да қабағы... осал емес.
Тізгін — сенде...
Ылдиға салғызба атын,
Қайнымның да мінезі бар...
Қызба тым.
«Ішіп келіп...».
Жә, жарар сен емессің,
Байынан таяқ жеген жалғыз қатын...».
...Ененің өтіп жатты мектебінен,
«Бұл қатындар кеткен бе беттерімен...».
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Апамның ащы даусы шыққан кезде,
Келіндер дедектейді шеттерінен.
«Осылай ұрсып алсам, шыңдаларсың,
Әйтпесе, сыбағаңнан құр қаларсың.
Ұл десе — ұл, қыз десе — қызды тапса,
Әйелдің қай жеріне мін тағарсың.
Азғантай миың болса, ойланарсың,
Дау-шарға түсіп әбден қайраларсың.
Алты қатын өзара тату болсаң,
Сендерден асып алты ұл қайда барсын?!»
Ене ақылын біртіндеп ұға берді,
Әйел болу — білгенге, бұ да... өнер-ді.
Алыс-жақын туысқа ұнап енді,
Білікті бәйбіше боп шыға келді.
Ынтымақ нұрын шашып түңлігіне,
Қамқор болып жүретін бір-біріне.
Ағайын риза боп тарасатын,
Алты үйдің береке мен бірлігіне.
Кездескен кедергіні тынбай... жойып,
Сүймен-уақыт барады жылдарды ойып...
Ата-ене қабағына кірбің түсті,
Кенже ұлдың балалары тұрмай қойып.
Әулеттің жұрт білген бір жайты бар-ды,
(Ағайын арасында айтылар-ды).
Бір келін бауырына салып тұрып,
Баласын қимай тағы... қайтып алды.
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Шешуі бір тағдырдың бұрыс келді,
Тамақ емес, ата-ана... у ішкен-ді.
...Ері бұған қарады, бұл — еріне,
Екеуі қас-қабақпен ұғысты енді.
Дауылпаз-дүниенің күйіне ере,
Тербелді су үстінде жиі кеме...
Алла жазған уақыты жеткен кезде,
Атұстар келді, іңгәлап, дүниеге.
Қарамай шілдехана-сауығыңа,
Әйгілеп бар ағайын-қауымына.
Үш-төрт күн нәрестені емізді де,
Келіннің салды әкеліп бауырына.
— Тұралатып тастады-ау, сірә, қайғың...
Көзіңнен қашсын, көкем, құралай-мұң.
Мына бала — сенікі! Адам түгіл,
Алла алдында, оллаһи, сұрамаймын!
...Демегесін ешкім де: «Жарамайды!»
Тентек ұл алты үйді еркін аралайды.
Бірақ та Салиханың дәті мықты,
Кейде тіпті бұрылып қарамайды.
Пыш-пыш өсек, әй, кейде мыстандай-ды...
... Ері де оңашада тұспалдайды:
«Мынауың — темір шығар.
Ана бала
Жайында тіс жармайды-ау, тіс жармайды...».
...Әйелі Таңжарбайдың Салиха еді,
Бірді екі қылуға бар икемі.
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Келін боп түскенінде кім ойлаған,
«Батыр» дерін ауылдың тарихы оны...
Өзінен қойып ылғи биік ерін,
Ұрпағы болған дәйім — сүйінері.
Атыңнан айналайын, Әйел-Өмір,
Сенсің ғой ұстап тұрған дүниені!
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БІЗДІҢ АУЫЛДЫҢ
ДРАМАСЫ
Ар жағы айдау жолдың — «Бөгежейлі»1 ,
«Кетпеніңді ал! Бұл қазақ не демейді...».
Атызға арық тартып жатқан өзбек,
Күңкілін көршісінің елемейді.
«Ақ сәулеем...». Қазақ әнін сызылтады,
Тілі де бұл қасқаның ұзын тағы:
«Өле ме-ей, күн ыстықта...
Жатпай ма екен...».
Сыртынан өзбекті әбден қыжыртады.
Діл — бөлек. Сырт көзге анық байқалады,
«Айт, шу — әй!». Қазақ малын қайтарады...
Өзбектің малы да тоқ. Есік алды
бау-бақша жұпар шашып, жайқалады.
Шарықтап той-топырда ән қызбай ма?
Қазекең сөзге қамшы салғызбайды, ә:
«Қонаққа қой орнына тауық сойып,
Ай, бұлар да, ұялмай, елміз дейді, ә?».
Әр күнін өзбек текке өткізбейді,
Ал қазақ сүйегі асыл текті іздейді...
1 «Бөгежейлі» — өзбек руының аты.
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Ана жыл шаша салған жоңышқасын,
Ұсақ мал күзге дейін жеткізбейді.
Содан соң...
Күзде тағы «қапы қалып»,
«Түстен кейін» кіргесін ақылы анық,
Қыс бойы отырады көршісінің,
Картобы мен сәбізін сатып алып...
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СЕНІМ
«Байыңның қиыспайды жолы маған...».
Азғантай күн болса да көңілі алаң.
Шаруасына біржола бұрылды енді,
«Құдай бәрін көріп тұр!» — деді де анам.
Деректір — шешемізге нағашы еді,
(Әкесі әжеміздің ағасы еді...)
Ұзамай істі болып, түсіп қалды,
Тек кетпей көп адамның нала-шері.
Абақты қай ерді де арытады,
...Туысқан туыстығын танытады:
«Ұзамай үй ішіңмен қауышарсың,
Құдай бәрін көріп тұр...» — деді тағы.
Ана жыл көзтүрткі боп көрінгенге,
Жер болып көп кещеден жеңілгенде.
Үндемей, бір шаруаны қолыма алдым,
«Құдай бәрін көріп тұр!» — дедім мен де.
«Басқа амалым қалмады енді менің,
Барар жерім, сірә, анық, көр — білерім...», —
деме, түбі қайырлы болары хақ,
Құдай бәрін көріп тұр!
Сенгін, ерім!
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АҚ ТАЗЫ
Дауылды бір күн еді, құм бораған.
Кісі ақылын ешқашан тыңдамаған,
Тазының ақ күшігін алып келді,
Қуатжанның үйінен ұрлап ағам.
Әкелердей алдағы қансонар бақ,
Әкетпек боп күшікті қаншама арбап.
Келгенімен, бір жарты ішіп алып,
Қуатжан дос жөнелді арсалаңдап.
Бір жартымен бітіп-ақ қалды дауың,
Ағам қамдап күшіктің қарғыбауын...
— Тазы бабын білмейсің! — Кейіді әкем:
— Бекер болды, балам-ау, ай, мынауың.
Ақ күшік кереметтей сүйкімді еді,
Ал қылығы, қылығы сиқырлы еді.
Қолы тимей ағамның...
Өскеннен соң,
Тыңдамайтын боп алды итің мені...
Тыңдамайды-ау, ақ тазы тыңдамайды,
Кейде ұлып, ақ қарды тырналайды.
Мұңайып, күнде алысқа бір қарайды,
Ақ қоянның терісін жұлмалайды...
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Қансонарда қарсы алмас құла таңды,
Мына өмір ақ тазыға, сірә, тар-ды.
Көршінің тауықтарын бытырлатып,
Бір күні кәдімгідей ұры атанды.
Кең өмірде тарылған күрт аясы,
Оңбаған итті қалай жұрт аясын.
Ішіп келген көршіміз атып тастап,
Бітті солай ақ тазы «хикаясы».
...Иілуді біреуге ар санаған,
Әйтеуір «мал табудан» шаршамаған
Тірлікте, сол тазыдай бабы болмай,
Ілінді-ау, қарауылға қаншама адам...
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ӨМІР
Аса ұната қоймайтын қоңсылар тым
Батырбай деген біздің көрші бар-тын.
Бір табан жақын еді дүниеге,
Келеке қылатұғын сонысын әркім.
Ерлігі жоқ ерекше тоқталатын,
Мінез де жоқ ішіп ап мақтанатын.
Қолтығынан біреудің демемепті,
Залалы да ешкімге жоқ болатын.
Қос аты бар: бір күрең, бірі шұбар,
Малға толы қорасы, жұмысы бар.
Жұбайы жас, шешесі қолында еді,
Үйленбеген тағы да інісі бар.
Жұмысына жөнелсе күреңменен,
Төрт құбыласын жұрт оның түгел деген.
…Бір күні ел шу етті:
— Батырбайдың
Қатыны кетіп қапты біреуменен.
— Жас қой әлі.., біледі бұлар нені? –
Жастықтың бұзықтыққа құмар көбі –
деді шалдар –
баралық, ап келелік,
Баланың балалығы шығар, тегі.
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— Сезім ғана билейді тірі адамды,
Сүймеп едім…, амалсыз шыдағам-ды…
Оған қояр кінәм жоқ! – депті жеңгей –
Бірақ көңлім қалайды мына адамды…
Басбұзар сол боп шығып өңірдегі,
Көмейден нендей сөз тек төгілмеді:
“Қар” деді,
“сайқал” деді,
“қаншық” деді,
Сақалын сипап бір шал “Өмір…” деді.
Толыспаған бойдағы күшке менің,
Ызам келіп, бармақты тістеледім.
— Әкесін танытармын сол Өмірдің
Сәл өскесін қолыма түссе! – дедім.
Қандай қайрат күтерсің басқа менен? –
Ер жеткесін бұл ойды тастаған ем…
…Бір досымның құлапты шаңырағы,
Қосағы кетіп қапты басқаменен…
Содан бері менде де көңіл шұбар
Достың хәлі хәл емес… өлімші хәл.
“Тек ұлыма қиын…” – деп күрсінеді.
Не дей алам мен оған..?
Өмір шығар…
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ШҮКІР
Бай ұлына еріп жүрген аз күннің
«Нәтижесі», әкемді кеп жазғырдым:
— Ай, ай, әке, әпендіден аумайсың,
Басқа әлемнен келіп қалған жандайсың.
Қыр ұлындай қала барын кеш білген
Көп нәрсеге қолым жетпей өстім мен.
Мен жүргенде арыз айтып қоғамға,
Біраз достар кетіп қалды көп алға.
Мен де жетем, бірақ... (қанат талғасын)
Керегі не «ішің өліп» қалғасын.
Көп Әкелер берген бәрін бүтіндеп.
Ал, сен болсаң... «...бергеніңе шүкір» деп...
— Жә! — деді, әкем: — сөзге енді қонақ бер,
Айтар уәжді тыңдар болар санатты ер.
Есті пенде хаққа жанын сүйгізер,
Ақ Аллаға не деп тілім тигізем:
Ұл сұрадым, ұл берді,
Қыз сұрадым, қыз берді.
Ұлым қонды ұяға,
Қызым қонды қияға.
Қарынбайдай болмасам да малы бар,
Бір басыма жетер дәулет табылар.
Ол дәулетім — қанағатым, ең алғаш,
«Жоқ-жоқ» деген оны ешқашан таба алмас.
Өмір өтті: бал да жұттым, сор таттым,
Ең бастысы, жанымды ұғар жар таптым.
Опырылып түсті бір кез жан-жағым
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Қиналсам да «шүкір» деуден танбадым.
Ала жібін аттағам жоқ ешкімнің,
Кеудесінде оты барды дос білдім.
Көрдім алдын тексіздің де, тектінің
Күнім үшін құлдық ұрған жоқ күнім.
Бермесе егер иесі бар ғаламның
Бергені не болар дейсің адамның.
Дей алмаймын, жоқшылықпен бірге өстім,
Бірде аш боп, бірде тоқ боп күн кештім,
Сендер барсың, «аталап» жүр немерем.
Бізге, сірә, бұдан артық не керек?
Сен қаншама тілдесең де, жазғырып,
Маған қымбат мендік өмір мазмұны.
Байлық деген жеткізбейтін қашаған,
Керексе егер, оны өзің жасап ал.
Бірақ әсте етпеген жөн күпірлік
Қазақты ұлт қып сақтап қалған шүкірлік!..
P.S. Әңгіме айтар әкем бар, анам да жүр қасымда
Ешкім баян таппаған боқ-дүниені қуып қайтем,
расында.
Көкірегіме сезім толып шүпілдеп
Өлеңімнің атын қойдым «Шүкір» деп.
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САЯСАТ. БАҚЫТ ШАЛ. МЕН
Қалт етсе қолы қызық пен думан, той іздер
Студент едім, адамдар жайлы ойы ізгі ең.
Каникул болып, ауылға жеттім үш күнде
«Алматы-Нөкіс» аталатұғын пойызбен.
Нарыққа мініп, жетсе де тұңғыш ауыр жыл,
Елең етпеген Жиделі-Байсын ауыл бұл!
Бір ағам нәпіл-садақа жасап, мал сойып,
Сол үйде түгел ағайын-туыс, бауыр жүр.
Ағамыз біздің мақтан ғып мені жүрер шын:
— Ауылдың жайын солардан сұрап білерсің.
Қолына су ап, көненің сөзін тыңда! – деп
Шалдарға қызмет етуге мені жіберсін.
Бабымен піскен қой еті менен май асап,
Келгенде сорпа, пышағын шетке қоя сап.
Ал, біздің қарттар замана жайын толғасын
Гүлнәрша айтсақ, «майға да қосып саясат».
Газет оқымас шалдарға болып қиын сын
Саяси сипат алған бір сәтте жиын шын.
Манадан бері аузына жұртты қаратқан
Құрекең кенет бұрылып маған шүйілсін.
— Қазіргі жастар жүреді қарап айға бір,
Ішкені арақ, ойлайтындары пайда кіл.
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Сауат жоқ, тіпті, не оқитынын кім білсін,
— Ал, білсең айтшы, Горбачев қазір қайда жүр?!
Тосылып қалдым (дәл бұдан хабар жоқ біздің,
қалғаны есте: қоштасқан сәті көп қыздың...).
— Пойызбен үш күн... жеткенім осы ауылға,
мен қайдан білем... (иықты қиқаң еткіздім).
— Айттым ғой, міне! Мәз болып қалды Құрекең
Бас изеп шалдар, дегендей «мұның құп екен».
— Енеңді ұрайын!
гүр ете қалды Бақыт шал
— Сол Карбышевыңның түп нағашысы кім екен?!
(Қандырар шөлін қисса мен сөзге құмардың
Айтулы ділмар Бақытқа қарсы тұрар кім?).
— Баласын жөнге сала алмай жүріп, шіріктер
Саясат несін алған-ей, шіркін, бұлардың?
...Биліктің түпсіз ойындарынан хабарсыз
Ағасы, бұлай қарамаңызшы маған, сіз.
Еріксіз бір күн атымның басын бұрғанмын
Саясат дейтін ауылға мен де амалсыз.
Бұл ауыл — жолсыз, жықпыл мен кілең жыра екен,
Сауатсыз басты күніге даң мен дұң етем.
...Бақыт шал құсап отырам сосын ойланып:
— Бұл саясатыңның «түп нағашысы» кім екен?!

197

Бауыржан БАБАЖАНҰЛЫ

«ҒАРЫШКЕР»
Құлын-тайдай тебісіп өскен дос –
Болат Абатұлының аруағына
«Кім болам?»
Тақырыбы — шығарманың,
Әншейінде көзіңнен ұғар бәрін.
Ағай да шығып кетті.
Сезді ме екен,
Әр кеудеде бүр жарған бір ән барын.
Ағай шығып кетсе де...
Тыныш бәрі.
Тұңғыш рет Үнсіздік...
Ту ұстады.
Бір-бірімен қырылып жатар күнде,
Тентек ұл мен ерке қыз ұрыспады...
Армандау қиын ба екен...
Оқығаннан,
Бақытының көргендей отын алдан.
Сол сәтте-ақ күллі әлемді кезіп кетті,
Тар класқа сыймаған отыз арман.
Қарлығаш-ой аспанға қақты қанат,
...Сабақтан соң жөнелдік шапқылап ап.
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Ертеңіне мұғалім оқып берді:
— Мен ғарышкер боламын! — депті Болат.
Арманы қыр көрсеткен...
Сары балаға,
Қызыға да қарадық, таңдана да.
Тұңғыш рет оянды қызғанышым:
«Қалай менің басыма келмеген, ә?».
«Болмайды...» — деп ойламас, бала, әрине,
Аяқасты бөленген дара күйге.
Бүкіл класс қарадық....
Тым төменнен
Көкті тілер болашақ «Гагаринге».
Кейін: «Болат ұмытты көкті...» — деп ек...
...Аспан жақтан бір хабар жетті ме, ерек?
Қайран досым, отыздан аса бере,
Ғарыш жаққа аттанып кетті кенет.
«Бұл дүние — о дүниенің елесіндей...» —
десем, дос, мені жынды көресің бе, ей?
...Ауылдың сыртында үлкен мола жатыр,
Құлаған Жерге ғарыш кемесіндей...
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МҰСЫЛМАН
«Қылтамақ».
Дәрігер дертті зерттеп, «танып» болды,
Кетері әкеміздің анық болды...
«Айтып келген ауру – бұл!»
Емделуден,
Бас тартты шал, үгіттеп көргеніммен.
Жылбысқы дерт тұсаулар адымыңды,
Бірте-бірте төсекке алып ұрды.
Жаныңды бұл жай қалай жүдетпейді,
Дым өтпейді-ау тамақтан, дым өтпейді...
Жан-жағыңнан байлаған жолды бекем,
Дәрменсіздік дегенің – қорлық екен.
Ащы өксікті ішімді тырналаған,
Басу үшін...
Әкемді тыңдап алам:
«Шүкір-шүкір, аз өмір сүргенім жоқ.
Мың айдың жүзін көрдім!
Бір де, балам.
Екіншіден, жазда емес, қыста... «келді»,
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Құдайдың қарасқаны, бұл да, маған.
Атажұрттың бұйырды топырағы,
Ұзамай анау қырда нұрға оранам.
Жалғыз ем. Кіндігімнен үш ұл өрді,
(Сан ізді өшірмеп пе ед...
Құм бораған?).
Сендердің алдарыңда кетіп барам,
Аллаға енді не деп бұлдана алам?!»
Өз кебінін өзі ерте пішіп...
(Алла-ай),
Иманын да үйіртті күші барда.
Қамдатып соятын мал...
Бәрін-бәрін...
Кеткенше ақыл-естен жаңылмады.
Қоштасып дүниенің ісіменен,
Бақұлдасты үлкенмен, кішіменен.
Шал сабырлы. Көрген жан... қызығардай,
Тек ұзақ жатып қалды...
Үзіле алмай.
Кетер сәтте тыпыршып... болмап еді,
«Ясиннің» құдіретін сонда көрдім.
Сүреге ұйып, тыныс... дұрысталды,
Тыпыршыған аяқ-қол тынышталды.
Бір ғажайып нұр толып жанарына,
Жан-жағына аялай қарады да.
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(Ғажап. Су да тамақтан өте қалды),
Сәлден кейін үзіліп кете барды...
...Адал құлын сүймесін Тәңір қалай,
Бақұл, әке!
Алдыңнан жарылқағай!
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ҮНДЕМЕС
Анам Зылиханың аруағына
Ана жақта... таппай қап бірдеңесін,
Айқай салып, шалың кеп: «Жүр» — дегесін.
Алды-артыңа қарауға мұршаң болмай,
Сен де кете бардың ба, үндемесім.
Жүрегіңді... көрместен шарқ ұратын,
«Үндемес» деп қойған-ды халқың атың...
Бірақ сенің көзіңнен төгілген нұр,
Миллион сөздің орынын толтыратын.
Көп ортаға кете алмай бейімделіп,
Бұрын барар жерлерге кейін келіп...
Жүрегіңе титтей де кір сақтамай,
Дүниеге қараушы ең мейірленіп.
Қол созбай-ақ асқар шың-зеңгірлерге,
Мойынсұнып әуелден жөн білгенге.
Әулие тұтып шалыңды,
Бірдеңе айтсақ:
— Әкең білед, соған айт! — деп жүргенде,
Ол кетіп қап...
Арылмай мұңды елестен,
Сағындың ба, күндерді бірге кешкен.
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Қарағыштап қыр жаққа жүруші едің,
Кетіп қалдың бір күні үндеместен.
Бесігіңді Жер-Анаң тербетуде,
... Тұңғиыққа батамын мен де күнде:
«Пайғамбар мен Машайық болмаған соң,
Күнәсіз жан жоқ, сірә, жер бетінде.
Тек жақсылық күтетін айналадан,
Пенделікке жан ең ат байламаған.
«Он күнәнің тоғызы — тілден» дейді,
Сенің күнәң аз шығар, қайран анам».
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КЕРМЕК
Кеше ғана тірлікке масаң күй ем...
...Ата-ананың тілегін хош алды, Ием.
Бірін-бірі жетектеп,
Қайрылмастан,
Қыр басына жайғасты қос әулием.
...Таң ата кеп құласаң төсегіңе,
«Ай, ит неме...
Тұр кәне...
Кешегі не...».
...Айқай салар қара шал жатыр үнсіз,
Құтылмастай көрінген кешегіде.
Ұрсып жатар ұлына күн-түн демей,
Шалына көзбен қарап біртүрлі өгей:
«Шаршап жүрген баланың мазасын ап...»,
...Жатыр үнсіз шешем де күңкілдемей.
Көз алдымнан (ашылып тұнық ғалам),
Бәрі өтеді...
Ештеңе ұмытпағам!
...Аят оқып болсам да,
Кете алмастан,
Біраз уақыт мен де үнсіз тұрып қалам.
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(Е-еһ,
Қай жыртығын көңілдің бүтіндеймін,
Бітелген мұржадағы түтіндеймін...).
...Сосын іштей егіліп, жылап алам,
Жылап тұрып тағы да: «Шүкір» деймін.
Е, шүкір Аллаға!
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САРЫ ЖАПЫРАҚ
Сары шекпенін жамылып атырап бар...
Сап-сары жапырақтар,
Сағыныш ешкімге опа берген жоқ қой,
Кімді сонша күттіңдер, ақымақтар?!
Иірімінде тұратын жылдар жылап,
Әндеріңді бар ма екен тыңдар құлақ?
«Сағыныш ешкімге опа берген жоқ қой...»
Әй, ақылды тыңдайтын кім бар, бірақ...
Орта жолдан асқасын Тірлік-Ие,
Қайғыны — әулие тұтасың, мұңды — кие.
Ақылың не...
Әу баста Хақ бұйрығын,
Тыңдамаудан басталған бұл дүние.
Қырау түсіп... көңілді сыз қылатын,
Күзге келіп, қол берген біз — бір ақын...
Жапырақтар, жандарым, айтыңдаршы,
Сағыныш деп қойған кім, күздің атын?
Дәл сендердей сезімтал болмасам да-ай,
Аяғымды, күйім жоқ, паң басардай.
Бір сәтке адам көзімен қараңдаршы,
Сарғайып кеткем бе екем мен де сондай?
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Бірдеңеден қалғандай, аласұра,
Ей, өмір, сен де зулап барасың, ә?
... Жапырақтар ұшып кеп, қонып жатыр,
Әкем менен шешемнің моласына.
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ІҢКӘР
Кеше ғана қоштасып бара жатқан,
Күн боп тағы оралды домалап таң.
Күтіп алып, сол күнді шығарып сап,
Жүрген күнге мың тәубе, о, Жаратқан...
Өлмес әуен қалдырған саздан мұңлы,
Бола алмаймын, мен, сірә, қаздар ғұрлы.
Көшіре алмай отырмын қағазыма,
Қайтқан құстың қанаты жазған жырды.
Көңлі босап, хал-жайын сұрағанға,
Өксіп-өксіп, мұң шағып, жылағанда.
Ақ қайыңның басынан сипайтұғын,
Менен басқа жан жоқ па бұ ғаламда...
Қайың жайын сонымен біз ғана ұқтық...
Таба алмай-ақ келсе де жүз барып түк.
Қайта-қайта аспанда шырпы жағып,
Бірдеңесін іздейді, Күз жарықтық.
Қайтқан құстың көзінде мың аунаған,
Тыраулаған дүние-ай, тыраулаған.
Көзін жасын сүртпеген қалпыменен,
Көкірегіме кеп кірді мынау ғалам.
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Күз Желді бетіменен жібергесін,
Ықтасын ғып жанымның күрең қосын.
Жапырақтар жапырлап кіріп жатыр...
...Мені өлең жазды дейді-ау, біреу сосын.
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БЕСҚАЛАДАН АҒЫЛЫП
КӨШ КЕЛЕДІ...
Бесқаладан ағылып көш келеді,
Көшкен елдің көңілі бос келеді.
Ойлауға да зауқы жоқ ештеңені,
Заманының кәрінен сескенеді.
Бесқаладан ағылып көш келеді.
Бесқаладан ағылып көш келеді,
Түсіреді осы көш еске нені?
Ана жылғы аштықта бұратылып,
Ата-баба осылай көшкен еді.
Ол жолғы көш құлаған Бесқалаға,
Тамақ іздеп қатын мен жас балаға.
Барын беріп қарсы алған ондағы жұрт,
Мұсылманның баласын дос санаған.
Туған жерді қай құдай бөтен қылған?
Сағынышын желге айтып етер мұңлы ән.
Қыр қазағы ау салып, егін егіп,
Арал, Әму жағасын мекен қылған.
Кеудеде оралам деп үміт қалған,
Бірақ, бірақ жеңе алмай күдікті арман.
Жабы-тірлік көндіріп дегеніне,
Бірте-бірте сол жерге сіңіп қалған.
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Одан бері бірталай заман өткен,
Бодан елді азаттық самалы өпкен.
«Ақжігіттің» тұсынан қада қағып,
Қазақ, өзбек сол маңды шекара еткен.
Бұрын Отан ортақ деп көсіліпті,
Туған жердің қадірін кеш ұғыпты.
Қара қалпақ кигені қумаса да,
Ала шапан кигеннің сесі мықты.
Қарындастан бұл күнде көңлі қалған,
Атажұртқа оралу — ендігі арман.
Қимайтындай дәнеңе қалған да жоқ,
Әму мен Аралдың тек... орны қалған.
Құмалаққа салғанда болашағын:
Көз тартады алыстан дала сағым.
Үкіметі сәл қырын қарағанмен,
Пейлі түзу, әйтеуір, қарашаның.
Болмаса да өзінің «еш керегі»,
Ұрпағым сіңіп кетер дескен еді.
«Туған жердің тасы да дос», — деп еді,
Жетіп жығылғанды бір хош көреді,
Бесқаладан ағылып көш келеді.
Уа, қарсы алатын кім бар?
2001 жыл.
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ІV БӨЛІМ

АРҒЫ ЖАҒЫ
ЕДІЛДІҢ,
БЕРГІ ЖАҒЫ...
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ҚАРА ӨЛЕҢ
Атыңа түскен қайтып міне алмайсың,
Қалқаның судан қайтқан ізін көрсең...
Халық әні.
Астыма мінген атым — құла жорға,
Желпініп, көз тігемін бұлаларға.
Жүйрік ат, сұлу жарға қолы жетсе,
Не керек, бұдан артық, сірә, адамға?
Әнімді үнсіз тыңдап әйбат далам,
Арманға жол сілтейді сайғақ маған.
Дариға, жастық шақтың несі қызық,
Көздерін қылаңдардың жайнатпаған.
Жігіттер, менше іздегін жоқты іздесең,
Арманнан күдеріңді текке үзбесең.
Кер құла ат, ат болмай қал, бүгін мені
Әйәйдің ауылына жеткізбесең,
Кеулімжай күн кешкенмен сауық құрып,
Жүруші ем, жамандардан қауіп қылып.
Қалқаның ізін көріп, ес жинадым,
Талықсып бір сәт ерден ауып тұрып.
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Байлап ем, топ жыңғылдың қасына кеп,
Керқұла ат, арам қатқыр шошып әлек.
Қалқаның басқан ізін қарай берем,
Бақытқа бастайтын жол осы ма деп...
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* * *

Сені сүю — әлемге маңдайдан нұр тарату
Тыныштықбек.
Күрсінісің — тамұқ ед, жымиысың — жұмақ-тын,
Менің сорлы жанымды тамұғыңа құлаттың.
Сенің күлкің әлемге сәуле шашар күні,
Мен
Тәніме үрлеп дем салған елесіңнен тірілем.
Сені еске алу — Аллаға ғибадат қып табыну,
Бүйідейін сорғанда сағыныштың балын у.
Көкке қарап қол созған есалаңдау күйімде
Шарап ішіп мас болам қызғаныштың үйінде.
Сосын үнді өшіріп бас көтерген табыттан,
Бас кессе де айнымас бір аллалық бағыттан,
Күллі әлемнің мейірімі мен ізгілігін танытқан,
Ар суымен шайынған күнәдан пәк қалыпта,
Жолымызға гүл егіп Ай мен Күн егіз,
Адам ата-Хауа ана боп жұмаққа бір кіреміз.
Періштелер тізерлеп нұрмен жуған шекесін,
Біз бақытты жандармыз Алла қиған некесін.
... Міне, осындай әртүрлі ойға батып кешкілік,
Таң ағарып атқанда сана оянып, ес кіріп.
Өзім үркіп өзімнен «қоштасам» да сенімен,
Былай шыға бергесін тағы екіге бөлінем.
Жан дүниесі ерегес, әлсіздеумін бірінде,
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Сәл нәрсені елемес, арсыздаумын бірінде.
Әлсіздеуім ынтығып сені сүйер әлі де,
Арсыздауым жымиып қолын сілтер бәріне.
Мен осылай бастары бірікпейтін екі елмін,
Бар шешімге келе алмай өте берер бекер күн...
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АҢСАР
«Арғы жағы Еділдің, бергі жағы,
Жағасында жайқалған жапырағы...»
Халық әні.
Арғы жағы Еділдің, бергі жағы,
Екі ортада көңілім қаңғырады.
Екі ортаны көңілім жол қылады,
Арғы жағы Еділдің, бергі жағы...
Арғы жаққа ұмтылып мен өте алмай,
Бергі бетке ұмтылып сен өте алмай.
Сен — ұядан ұша алмас балапандай,
Мен — құсы кеп қонбаған алақандай.
«Жапырақты жайқалған...» қарманармын...
Бәрібір сертке жетпес оңбағанмын.
Түйіршігін жүрекпен тамсай берем,
Ар жақта сен сызылтып салған әннің.
Ақ шағала айдынның төсін өпсін,
Қарамайды қара аспан, есінеп шын.
Сен ар жақта, қалқам-ай, мен — бер жақта,
Жайқалады жапырақ... несі кетсін...
Жайқалады жапырақ, ағаш бекем,
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Қанша ғашық түбінде бал ашты екен?
...Көзің жасы Еділге тамды-ау, сірә,
Суын татып көріп ем, ап-ащы екен...
Арғы жағы Еділдің, бергі жағы...
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САҒЫНЫШ
Саған барам десем мен «неге?» дейсің,
Сол сөзіңмен орнымда шегелейсің.
Мен су жұтып тұншыққан матростай,
Ал сен оған қайрылмас кемедейсің.
Лықсып-лықсып төгілсе мұң пернеден,
Жаздырады жүрегім түндерге өлең.
Дәл осылай болар деп ойламап ем,
Жолымыз айрыларын білгенменен.
Айдың жүзін қиялмен өпкен бейне,
Ғашық жанға ұқсайды көктем кейде.
Мен — ақылды секілді ем, сен — сезімтал,
Орынымыз ауысып кеткендей ме?
Жоғалтса да ғажайып ертегісін,
Жеңілдім деу қиындау еркек үшін.
Сағынбаймын деп қоям түніменен,
Шаншитыны болмаса кеуде тұсым.
Ақылыңа бағынбай бұла сезім,
Түн ішінде жанғанда шыра-көзің.
Сағынбаймын деп іштей күбірлерсің,
Сенесің бе соныңа бірақ өзің?!
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ХАТ
Бұл ғұмырға
Бірімізді біріміз,
Көріп кету үшін ғана келгенбіз.
Мейірхан.
Біз екеуміз ұмыттық сол күндерді,
Жалаңаяқ бұлт кешкен зеңгірлерді.
Айдынына аққудың қанатымен,
Атымызды жаздырған мөлдір көлді.
Кеудеден алаулаған от өшіріп,
Не таптық бұл өмірді жеке сүріп?!
Бір бақытты іздеумен аласұрдық,
Шын бақыттың қасынан өте шығып.
Тоқтата алмай тірліктің өкпек көшін,
Күн еңкейіп, тағы бір жетпек кешім.
Ақ қайыңдар біртүрлі мұңаяды,
Екеуміз де ақылды боп кеткесін.
Дидарында қылығың, көркің қалған,
Жетектейді ұры-уақыт бал күнді әрман.
Қорқатындай аққулар...
Атымызды
Өшіргісі келетін толқындардан.
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Мұратына жете алмай шерлі өлеңі,
Тоқтағанда тірліктің дөңгелегі.
Сені көрдім дермін мен бұл жалғанда,
Көрмедім деп айтпассың сен де мені...
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* * *
Көріп тұрып, жете алмау — қорлық екен...
Сен неге маған сонша сендің екен...
Қайта-қайта қайрылып қарағанмен,
Ол күндер оралмайды-ау, енді, көкем.
Күн түсер жағы едің-ау сен ғаламның,
Ал мен көзім қарығып...
Қалмағанмын.
Енді, міне, сол сәтке бастап барар,
Үзік-үзік ойларды жалғаған кім...
Көп жүк артып, жүректі жауыр етем...
Көрініп жүргенің де тәуір екен...
Сезімге емес, сеніп ем ақылыма,
Ақылдың салмағы тым ауыр екен.
Бара жатқан жолымен, жөніменен,
Өткен күнді белгілеп өмір-өлең,
Ұйықтай алмай жатамын...
Көз ілінсе,
кірпігі дірілдеген сені көрем.
Көп, әйтеуір, бұл күнде сабылысым,
Еңбек етем, әрине, «халық үшін...»
...Тек ұйқым дұрыс болмай қалған күні,
Өлең боп оянады сағынышым.
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АҚ ЖАУЫН
Жаратқан ба бақытты өткінші ғып,
Ұмтылып ем, жетпек боп, көп құлшынып.
Қол созым жерде күліп тұрдың-дағы,
Бірте-бірте ақ бұлтқа кеттің сіңіп.
Ақ бораннан мен сені іздеп көргем,
Содан кейін көктем, жаз, күзді өткергем.
Есіміңді аспанға жазды бір сәт,
Қайтқан құстың қатары тізбектелген.
Жақын салған жарасын жат ұлғайтып,
— Күнін көріп жүр, — деп, — бұл ақын қайтіп?
Көктем-қыздың тойына шашу шашып,
Құстар тағы оралды атыңды айтып.
Мен өзіңмен күнде іштей тілдесемін,
Қалған шәйін тарттың ба мұң-кесенің,
Найзағай боп бір сәтке жарқ еттің де,
Жаңбыр боп жаудың сосын бірнеше күн...
...Ақ жауын — шөл басатын ән, бауырым,
Осылай басар уақыт жан дауылын.
...Бір уақыт жанның кірін шайып кетер,
Сен аман бол, дариға, ақ жауыным.
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ҒАШЫҚ
Аһларым урсын синә,
Уһларым урсын синә...
Әлішер Науайы
Артық туған батыр сынды бір елден,
Көңлім тартып жүргенменен кернейді.
Сенің мендік емесіңді білем мен,
Бірақ оны мойындағым келмейді.
Сенсіз, сірә, атпайтындай таң маған,
Мұндай түрі болады екен азаптың.
Қолы жетпей қалған қызды қарғаған,
Науайыдай өзбек емес, қазақпын.
Жұрт алдында айрылып бар сенімнен,
Қадірсіз жан атанайын ең мейлі.
Атқа өңгеріп алып кетер едім мен
Әттең, оған заманымыз келмейді.
Онсыз да жұрт демес мені ер есті,
Басы қалып жүрер ылғи пәлеге.
Қособадан күтіп алар Төлешті
Бекежандай болғым келмес және де.
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Жасыра алман, ондай ой да бар-ау шын,
Бірақ сенің құптамасың белгілі.
Күнге қарай жол шеккен біз жолаушы,
Бар ғұмырын соған арнар ендігі.
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***
Мойындағым келмей сүйетінімді,
Өзіңді көрсем жалтардым.
Білсем де отқа күйетінімді,
Аңсадым сызын қаңтардың.
Білмеймін сені баласындым ба?
Жүректің сырын шертер күн.
Тағат таба алмай аласұрдым да,
Ішімнен тындым, өртендім.
Сезімді мынау сезгенің бе еді,
Қауызын жарған гүл сынды.
Ұқтың ба сырды көздерімдегі,
Төмен қарадың, қымсындың.
Бір сәуле шашты көздерің нұрлы,
Алаулап жүзің нарт жанып.
Алдыңда мен де теңселіп тұрдым,
Сүйіп алуға шақ қалып...
Сен жайлы күнім ағат ойлаған,
Сезімім бе әлде жазығым.
Ұйықтасам-дағы «ағатайлаған»,
Құлақтан кетпес нәзік үн.
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Білмеймін, сені баласындым ба?
Жүректің сырын шертер күн,
Тағат таба алмай аласұрдым да,
Ішімнен тындым, өртендім.
1990 жыл.
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СҰРАҚ
Өзің боп ділгір емі,
Жүрегім бұлқынды көп.
Көзіңде күн күледі,
Сөздерің «біртүрлі» тек...
Отыңа күйем, мейлі...
Қызық-ау, кей мінезің.
Көздерің «сүйем» дейді,
«Сүймеймін» — дейсің өзің.
Тұрасың «өкпелеп» кіл,
Сорымнан көремін бе...
Көздерің кетпе деп тұр,
«Барыңыз...» — дегенің не?
Не хал бұл?
Ұғына алман,
(Жөн бе еді жолықпаған?)
Көзіңнен жылынам да,
Сөзіңнен тоңып қалам.
Бой бермес өгей үнге,
Сұрақ бар көмейімде:
Көзіңе сенейін бе,
Сөзіңе сенейін бе?
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***
Қаңқу сөз салмай қамалын арамызға түк,
Сезімдей ұлы дарияға санамыз батып.
Жанымның аппақ самала шамдарын жағып,
Әкелермісің жүрекке, бала қыз, бақыт.
Жүзіңді алғаш көргенде-ақ ертегім дедім,
Көңілден күмбез көтеріп көркем үн керім.
Жанары Күндей бақытқа жетеле мені,
Тәңірдей тектім, сәбидей тентегім менің!
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***
Сән күлсе де тамаша ең,
Жадырамас күз өңі,
Мен қайғының баласы ем,
Сен үміттің қызы едің.
Жазмышынан аса алмай,
Шаттық сөлін мұң сығып.
Басымызды қоса алмай,
Күндер өтті күрсініп.
Ақ айдында жүзген мұң,
Пәк арманды шоршытты.
Алдымыздан біздердің,
Екі тарау жол шықты.
Мазасын ап заңғардың,
Жанайқайы текті үннің.
Қоңыр күзде мен қалдым,
Сен көктемге бет бұрдың.
Боп көрінді,
шынымыз:
Шаттықтан мұң тәттірек.
Бірімізге біріміз
Қол бұлғадық бақ тілеп.
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Бір үміттің таңына,
Бой көрсетіп: «тіріміз».
Сағынамыз тағы да
Бірімізді біріміз.
Бақыт деген осы шығар ә?!
1994 жыл.
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***
Жүрекке жақын ап қалғаным-ау,
Қызыққа мына қараңыз.
Аппақ қар жауған ақпанда мынау,
Көктем боп жеттің, бала қыз!
Қапысыз танып көзіңде нұрды,
Қондырып күнді тағына.
Жеңімпаз сезім көңілге кірді,
Санасы қалған адыра...
Жарылқар жанды киеңді де ұғып,
Өлтіріп күдік қас жауын.
Күлкіңе сенің сүйенді үміт,
Бақыт көтерген шашбауын.
Аппақ қар тектес ізгі өлең тәтті,
Жүрекке жазып екеуміз.
Қозы мен Баян іздеген бақты,
Біз таба алар ма екенбіз?!
Сезім тәңірі дара анықталып,
Қуаныш қағып жыр-дабыл.
Біздің армандар қадалып қалып,
Пенделік жетпес шыңға бір.
Құдай құлағына естіле жүргей,
Кеудеден қашып мұң-елік,
Махаббатымыздың мешітіне бірге,
Дұға қылуға кірелік.
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* * *
Алдымнан қызыл түлкі таң күлгесін,
Ұмтылып ем... таппадым жанның хошын.
Сырғаңды қайық қылып өткізбедің,
Есілдің ар жағында қалдым сосын.
Қан жұтқан жүрегімді ұстай налып,
Қала бардым жай түскен тұсты айналып.
Дарияның ар жағынан өртті көріп,
Шыдадың екен, қалқам, ұшпай нағып?
Есілдің өткел бермей тасығаны-ай,
Көңілдің жұртта қалып жасығаны-ай.
...Дидарын Күн қалқаның бір көрсем деп,
Дедектеп, таңға қарай асығады Ай.
«Мендегі сағынышты, айнам, біл, шын,
Жүрекке тамырыңды жайған... Күнсің»
Аппақ ай асығады.
Таң-арманның
Қызыл түлкі екенін қайдан білсін...
Есілдің ар жағынан көргем сені...
Жеткізбей жүдеттің-ау, ерді еңселі.
«Сырғаңды қайық қылып өткізбедің,
болсаң да хордың қызы көрмен сені...»

234

Н ИЕТҚАБЫЛ

ҚАР ҚЫЗЫМЕН
ҚОШТАСУ
Қайырылмай барасың ба?
Барыңа... мен сеніп өлем.
Өң мен түстің арасында,
Қош айтыстың меніменен.
Қаншама азап шектім, көкем,
Қаңтар күліп, алдады ақпан.
Әлде... еріп кеттің бе екен,
Жүрегімде жанған оттан?
Көңілдерде ой қалсын игі,
Көнем... (қайтем көнбегенде?!).
...Бетіме тырс тамшы тиді,
Жылаған кім:
Сен бе, мен бе?..
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* * *
Қызыл түлкі, қырыңда бұлтыңдап ал,
Қылығың, күміс күлкің ырқымды алар.
Кемдікүн қызығымсың, содан кейін
Жүректе көшкен сенің жұртың қалар.
Бұл сынға тек сабырдың досы шыдар,
Алдыңнан тіршіліктің қосы шығар.
Қайтейін, қимағанмен, қинағанмен,
Дүние – жалған деген осы шығар...
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ЖАЗУ
Тәңірімнің тақтасы еді маңдайым,
Не жазғанын ұға алмадым айнадан.
Ұғынуға тырысқанмен әрдайым,
У-шу етіп оқытпайды айналам.
— Қашан сені бітіремін жеп іштен? —
дегендей боп қарар уақыт мөлиіп.
Сол иықта жұмысы көп періштем...
Көтеріліп бара жатыр оң иық.
Досым жатыр түр көрсетіп Баққа үстем,
Мәңгі осында келгендей боп көсіліп.
«Айналысу керек, — дейді, — нақты іспен!»
Неге оқуға тырыспайды-ей, осы жұрт?!
Сен де теріс айналдың-ау, мүсіндім,
Азғантай күн жарқырап ең көгімде.
...Маңдайыма қисық сызық түсірдің,
Тәңірімен таласайын дедің бе?..
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КЕЗДЕСУ
«Біздің жайды ұға алмайды мына күз,
(Сенбесеңіз, қарашадан сұраңыз).
Қуанғанын, қайғырғанын білдірмес,
Күзден, сірә, үлгі алатын шығармыз.
Былай қарай сен түсетін соқпақ бар,
Мына жақта мен күйетін аптап бар.
Осы жерге дейін бірге ап келген,
Жолымызды жабады ертең аппақ қар».
— деп ек кеше. Келді тағы бөтен күз,
Жолықпаймыз деппіз сонда бекер біз.
Тұрмыз тағы кездесіп қап сол жерде,
Жоқты-барды әңгіме қып екеуміз.
Сен күлесің: бәрі-бәрі тамаша,
Мен күлемін: бәрі-бәрі тамаша.
Ішін бермей түнереді қараша,
...Адам деген — сезімдердің моласы, ә?
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ӘҢГІМЕ
Қар астында қап кеткен арман боп шын,
Бұлқынады бәйшешек... жетем дей ме?
Сенем, иә, қоңырау шалған жоқсың,
Телефон ғой басылып кетер кейде...
Талғажау етем кейде ой сындырып...
Осылай талай-талай өттім жолды.
«Мен өлең оқымаймын...», — дейсің күліп,
Мен де жыр жазбағалы көп күн болды.
Анда-санда түсіме кіреді ұя,
Қанатыңды қаға алмай қалған едің...
«...мен сені сағынбаймын!». Білем, иә,
Сағыныш — дерт қой, беті аулақ оның.
Мен мықтымын, сезімді... ұтып тындым,
Бұрағанда көңілдің құлағын күй.
«Асығыспын, біреуді күтіп тұрмын...»
Ойымыз да бір жерден шығады ылғи.
Деуші ең бұрын: «Сен қатты күйреуіксің»,
Енді , міне, «көп іске араласып...»
...Сен өтірік айтуды үйреніпсің,
Мен де сөйтем кей-кейде қара басып...
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* * *
Ақтөбеге құстар қайтып оралды,
Дүн-дүние жаңарып бір, жайнады.
...Неге мені мазалағыш боп алды,
Өткен күндер, қайдағы мен жайдағы?
Көзіме ыстық ақ қайыңның түбіне,
Жақын келіп отырсам мен жүрелей.
Куә болған менің ғашық күніме,
Анабір құс шықылықтап күледі-ей.
Күлсе күлсін, одан, сірә, нем кетті,
Құсқа күлкі болған жалғыз мен бе екем?
Бұл да жақсы, жұрттан анау немкетті,
...Әлде осымен дос болғаным жөн бе екен?
Сандуғашым, кетпе менің көшемнен,
(Зілдей мұңға алдырыппын бекер бой).
Сенің әнің неге тәтті десем мен,
Ғашықтардың сыбырлары екен ғой...
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ДАУЫС
Менің жазған хаттарым әлі бар ма?
Есенғали.
Ай, бұл өмір жағаңды қаусырар ма,
Айта берсең, арманың таусылар ма?
…Жүрегіңді мұқият тыңдап көрші,
Менің ғашық күнімнің даусы бар ма?
Жай таптырып жаныңа күндер бөтен,
Жан-жағыңда болғанмен гүлдер – мекен...
Көзіңе түсіп бір күн
менің жырым,
Кеудеңде қоламтаңды үрлер ме екен?
Былай сүріп жүргенмен күле өмірді,
Оңашада сан ару тірі егілді.
Ұмыттым деп ойларсың…
Түбі бірақ
менің даусым жылытар жүрегіңді.
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***
Сағындым деп айтпаймын мен де саған,
Сағындым деп айтпайсың сен де маған.
Сыртымыз — парасатты ер мен әйел,
Ал ішіміз — ақтүтек, қар бораған.
Жо-жоқ, жаман демеймін...
Тамаша — бұл!
Ұсынбасы анық қой қараша гүл...
Сана менен сезімнің әнін айтар,
Парасат пен боранның арасы — Өмір.
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***
Тәп-тәтті қылығымен ұнаған қыз,
Сезесің бе, біз енді бір адамбыз.
Бір адамбыз!
Бұзбасын көңіліңді,
Терезеңнің сыртында жылаған күз.
Көз жасын ертең-ақ Күн кептіреді,
Орындалып жатқасын көп тілегі,
Толқып кеткен сәті ғой...
Күз жыласа,
«Қуаныштың көз жасы!» — деп біл оны.
Аңдайықшы, оның жөн-жосығын біз,
Жас талдардың анабір пошымы — ұл-қыз...
Ұл-қыздарын жинап ап, әңгіме айтар,
Әжеме ұқсап барады-ау, осы бір күз.
Дүние түгел тұнып тұр, айхай, сырға,
Тіпті құлақ аспастан айқай-шуға,
Миуалы бақ жаулығын түзеп қойып,
Бізге бата беріп тұр, байқайсың ба?
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Аямай-ақ төгетін ізгі нұрын,
Неге ұнатпай келгенбіз күзді бұрын,
Көтере алмай жемісін,
еңкіш тартқан,
Күз болуға жеткізсін бізді, күнім.
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ҚЫЗ БЕН МҰРЫН
Әскерден кеп, бедел жүріп қыздарға
Тұрған шақта, бір аруды қызғанған,
— Алматыға кетем! — деп ем жабылып
Бір топ тентек мұрынымды бұзғанда.
— Еркек болып шықпағасын жекпе-жек,
Жалғыз өзім не істей алам көпке?! — деп
Әлгі қыздың сүймегенін жасырып,
Кеткен боп ем, сол «иттерге» өкпелеп.
Нән шаһарда жоқ болатын таныс түк,
Мың-сан арман астанада табыстық.
Алатаудың асқарына ту қадап,
Танысқан шақ, табысқан сәт, бәрі ыстық.
Ақын болып, асаба боп, көпке ұнап,
Арулардың күлкісімен жетті Бақ.
Мұнда-дағы мұрын талай бұзылды,
Алматыдан кеткім келген жоқ бірақ.
Жанға сезім, бойға қуат толғасын,
Жігіт әсте имес, сірә, өр басын.
Сынған мұрын,
іскен қабақ,
не тәйір,
Қыз алдында мерей үстем болғасын.
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Ақтөбемнің қаламымды ұштаған,
Айнасынан жүзімнен бір сұс табам.
Мұрыным сау,
жарым бәйек,
«Папалап»
Құлдыраңдап жүгіреді үш балам.
Былдыр-былдыр бір шаттыққа толды үйім,
Қандай ғажап!
... дегенмен сәл толқиын.
Алабұртқан анау сұлу қалқа үшін,
Енді мұрын бұзыспаймыз, сол қиын...
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ҚАРА БҰЛТ
Қабақтағы кірбіңді ұмыттырар,
Ақ бұлт едің
төбемде күліп тұрар.
Көктем - жеңгем жүретін арамызда,
Балауса қыз, түбіт мұрт жігітті ұғар.
Көкорай бел.
Айнала көкпеңбек-ті,
«Қолұстатар» - жүзік ап, Көктем кетті...
Дария тасып...
Ар жақта қалып кеттік,
Бері қарай өтетін өткел жоқ-ты.
Бір шешімге келе алмай
сәл отырып,
Бой бермесін біздерге көре тұрып.
Асау, қатты ағысқа қойып кеттік....
...Бәлду-бәлду, бұл күнде, бәрі өтірік.
Бір үзілген ән кейін жалғасар ма,
Уақыт көнбес,
қанша тал қармасаң да.
...Терезесін көңілдің тырсылдатып,
Бір қара бұлт жылайды анда-санда.
Қара бұлт-ай, төгесің зарлы әуенді,
Сезем, иә, ішіңде ақ арман өлді.
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Мені қайбір жетісіп жүр ғой дейсің,
Қайта-қайта мазамды ап,
нең бар енді...
Дөп баспаған тағдыры пернедейін,
Бола алмадым,
иә, рас, мен – мерейің.
Өкпеңді Көктем мен сол... бозжігітке айт,
Қырма сақал қырықта мен не дейін...
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V БӨЛІМ

ПОЭМАЛАР
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НИЕТҚАБЫЛ
поэма
Әлқисса, сөз бастайын бүгінгіден,
Дей алман: «Заманымның сырын білем».
Білерім, дәмдес болған көп шалымның
Бүгінге көзқарасы қырын кілең...
Бойымды билесе де аз ғана мұң,
Мен кейде болмашыға мәз боламын.
Мәз болмай, күйінгенде не табамын,
Жақсы-жаман болса да — өз заманым!
Бабамның сүйенгені өрлік екен,
Атамның көргені көп қорлық екен.
— Заман қиын боп кетті! — деп жылайды ел,
Ай, өзі жеңіл заман болды ма екен?
Жандарда жақсылыққа жаны құштар,
Өмірге деген мәңгі сағыныш бар.
Атомнан әлдеқайда күрделірек,
Адамның ішіндегі жарылыстар.
Талайдың тасқа соғып... мұзбалағы,
Кеудесі жұмыр жердің сыздағаны...
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...Ақынның жүрегіне малып алған,
Қаламнан әр заманнан із қалады.
Бойжеткен, көмкерілген гүлге етегі,
Тыңдаңыз, бозбаламен бірге тегі.
Естіген біреулерден әңгіме емес,
Өзімнің көзім көрген сурет еді.
* * *
Бір ер бар Шамалғанда, аты — Түгел,
Мәрттігін жақын түгіл, жаты білер.
Содан ба, қалтасының түбі тесік,
Ешқашан болған емес, заты түгел...
Бұл емес, төр толтырар жайсаңыңыз,
Жер қозғалса қозғалмас байсалдыңыз.
Әйтеуір, заты — қазақ...
Қимасаңыз:
«Қаңғып келген оралман» — дей салыңыз.
Ісі жоқ, патшада да, басқада да,
«Шүкірі» — жақын қонды астанаға.
Біреудің үйін қалап, малын сойып,
Табады нәпақасын қасқа бала.
Кейде шын деп түсініп әзілді де,
Құрбылардың тыңдайды назын күле.
Ешкімнің де көңілін қалдырмайды:
«Иә, мақұл», «Е, жарайды...», «Қазір, міне...»
Бек сеніп жапырағын жаярына,
Әкесі құда түскен баяғыда.
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Зайыбы ұялшақтау бала еді бір,
Ныспысын атамай-ақ қоялық, ә?.
Үйі бар адамдарға қызығысып,
Кей-кейде көңілдері бұзылысып...
Қабағы қисайса да қожайынның,
Қисық тамның түтіні түзу ұшып.
«Қосылып қалған екен бастарыңыз,
Ал, қане, ашық болсын аспанымыз...»
Пейілі мұндай үйдің кең болады,
(Пәтерде тұрған кезді еске алыңыз...).
Қонағынан түгі жоқ аяп қалар,
Келген кісі ылғи да жай аттанар...
Бұл үйге келген жанның тілегі де:
«Шілдехана болсын...» деп аяқталар.
Осы сөз әкелердей оларға бақ,
(Саған қарап, біресе оған қарап).
«Әмин, әмин...», — дей бере... қысылып қап:
«Құдай берсе...» — дер сосын төмен қарап.
Әуелде деген де жоқ мұны — қайғы,
Ай артынан қарсы алар күліп айды.
...Күмістей тұяқтарын жалтыратып,
Жанынан киік-күндер зымырайды...
* * *
Ал, енді не істейсің, қасқа Түгел?
...Бұл енді кешегіден басқа Түгел.
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Жанашыр, ақылшы да көбейіп тұр:
«Тумайтын бұл қатынды таста, Түгел!».
...Әлгі сөз бойындағы күшті ап қалып.
Кеудесін әлсін-әлсін ұстап, налып.
«Түс қыла гөр, құдайым...» дей береді,
Махамбет атасына... ұқсап бағып.
Жұрт құсап жүре алар ма жайнап енді,
(Қарамай қойды тіпті айнаға енді...)
...Түсі емес, өңі екенін айтып-ақ тұр,
Қарасұр келіншектің қаймақ ерні.
Дәрігер (...мейірімнен жұрдай ма екен?..)
Көңілге қарап тіпті тұрмайды екен.
Түгел түсінбейтұғын көп сөз айтты,
Түсінгені: «Қатыны тумайды екен...».
Ышқынып, орынынан түрегелді,
«Болашақта... Бәлкім... Кім біледі, енді...»
Жаутаңдап, әрі-бері қарап еді,
—Үміт жоқ! — деп бұрылып жүре берді.
Ал, енді не істейсің, қасқа Түгел?
...Бұл енді кешегіден басқа Түгел.
Жанашыр, ақылшы да көбейіп тұр:
«Тумайтын бұл қатынды таста, Түгел!».
Түбіне жете алмайды сан ойлана,
...Құшағына енетін арайлана.
Талай жыл тату-тәтті тұрып келген,
Келіншегін қияды қалай ғана?
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«Қараман, дұшпан түгіл, дос күлгенге,
Мінеки, осылай деп шештім мүлде!»
...Бұл ойдың да шегесі босай берер,
Көрші үйден сәби даусы естілгенде.
Санасын селт еткізбей жайнаған бақ,
Салады сосын тағы ойға қармақ:
«Ал, жақсы, бұл үйленсін... (Жұртты ырза ғып)
Қыздай алған жар сонда қайда бармақ?»
Артында қалғаннан соң әйел жылап,
Алдынан күтер дейсің қай ерді Бақ.
(«Еркектер сүйе алмайды!» — дейтіндер бар,
Ай, шіркін, не демейді әйел бірақ...).
...Сырт көзге ештеңе де байқалмайды,
Көрген жан өп-өтірік майпаңдайды.
«Үкімін» дәрігердің естігендер,
«Шілдехана болсын...» деп айта алмайды.
Үзілмейді екен ғой ой ішегі,
Төзімі бұл Түгелдің қайыс еді...
Кіріп-шығып жатпайды ел бұрынғыдай,
Шоңқиып екеуі үнсіз шай ішеді...
* * *
«Балам менің қайда екен?,
Қыздарменен тойда екен,
Тойда неғып жүр екен?,
Өлең айтып жүр екен...»
Бұл үйде ертелі-кеш ән тынбайды,
Жүздері жұбайлардың жарқылдайды.
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«Түгелдер бала асырап алыпты...» — деп,
Үй сыртында қарғалар қарқылдайды...
Ал іште... басталғандай Хақтан бір іс,
Шашу шашар, сәуледен, ақ таң, күміс.
Пейіштің бір бұрышы сияқтанар,
Бесікте бала іңгәлап жатқан бұрыш.
Басылып жүрегінің сыздағаны,
Бесікке бір барғанда жүз барады.
Жұпар исі аңқыған періштені,
Бірінен-бірі кейде қызғанады.
Дүниені енді ғана танығандай.
Боғы да көрінетін... сары балдай,
Шақалақ сәл түшкіріп қалса егер де,
Екеуі жүгіреді жаны қалмай.
Соңғы рет көз қысқанда таңда Ай-сұлу,
Қандай ғажап... ұйқың сәл қанбай шығу.
...Япыр-ай, бұрын қалай байқамаған,
Жаялық жуған әйел қандай сұлу!
Екеуі күнде көкте қалықтайды...
Баланы қолға алудан жалықпайды.
Бұлардың бәйек түрі ене ме екен,
Түс көріп жатып, сәби шалықтайды.
Баланың көңілінің хошын табар,
Жанды көрсе шаттанып, жошиды олар.
Жолаушым, жер мен көктен іздеп жүрген,
Бақытты көргің келсе, осы үйге бар.
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* * *
Ай, нені шақырады, мына байғыз,
Немізбен ол байғұсқа ұнамаймыз?
...Кететін болса енді кетпей ме екен,
Мазаны ап, күні-түні жыламай күз.
Асылық іс қылмап ек, Хаққа налып...
Аспан жақтан келді ме... ақпар алып,
Керуен-керуен боп келіп, иіріліп,
Түнеріп тұрып алған қап-қара бұлт?
Не хал бұл?
Түгел толық ұғынбайды,
Бірде ысып, бірде... бойы жылынбайды.
Ішегін тартып байғыз шақырғанда,
Жүрегі әлденеге суылдайды.
Жүрегі әлденегі суылдайды,
Бірде ысып, бірде... бойы жылынбайды.
Бір тамшы... ешкі сүтін ауызға алмай,
Дамылсыз бала неге шырылдайды?
— Ағайын, еркегің бар, қатының бар,
Айтыңдар, бізге қандай ақылың бар...
— Ай, мынау күйіп-жанып барады ғой,
Дәрігер қайда, ойбай, шақырыңдар...
Дәрігер апай неге үндемейді,
Жақсы сөз айтып, көңіл бірлемейді?
«Қорықпаңдар, суық тиген... әшейін» — деп,
Үміттің шоғын неге үрлемейді?
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Ісінен жеңгесінің шошып қалды,
Ол неге әрі қарай... бесікті алды?..
... Соңғы рет иек қағып, шар етті де,
Дауысы нәрестенің өшіп қалды...
Тағы да тағдырына қарсы аққан ба...
Осылай болар балық сең соққанда.
(Егер мені шын сүйген құлым десең,
Еркектің жылағанын көрсетпе, Алла).
Барады көз алдында жер дөңгелеп,
Тәңірім көмектесер желмен... демеп.
...Молдекең төніп келіп, не айтып тұр,
«А, иә, дұрыс....дұрыс... жерлеу керек...»
Осы ойдан Түгел кенет тірілген-ді,
Басына тағы бір ой шұғыл келді.
Көз жасын сүртуді де ойламастан,
Шегебай ағасына бұрылды енді.
— Ай, Шәке, үзілгенін көрдің балам,
Түбі бір қайтарамын сенгін маған.
Ұлымды лайықты жөнелтейін,
Союға сиырыңды бергін маған.
Көзінен Түгелжанның жас тамады,
Қарауға Шәкең оған жасқанады.
Берер-ау...
Қайтер, бірақ сол сиырдың,
Емшегіне қараған бес баланы.
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...Былайғы жұрт көңілге қарамайды, ә,
(Бұны әлде шын қазаға санамай ма?):
«Ірі қара не керек... нәрестеге,
Тоқты-торым сойса да жарамай ма?»
Бұларды Түгел бірақ тыңдамайды,
(Жүрегін сан түрлі ойлар жұлмалайды).
Бір жылы сөз айтар деп үміттеніп,
Елге бір, ағасына бір қарайды.
...Сиыр берген ағаның көңілі ірі,
Еріккен жұрт сөз қылар оны-мұны:
— Бұнысы дарақылық! — деді біреу,
— Е, құдай аясын де, — деді бірі.
Бірі аяп, екіншісі кетті кейіп,
(Сонымен бұл жаназа өтті дейік...).
— «Садақа қабыл болсын!» — деп жатыр жұрт,
Аллаһу қабыл қылсын деп тілейік...
* * *
Үзілмейді екен ғой ой ішегі,
Төзімі бұл Түгелдің қайыс еді...
Кіріп-шығып жатпайды ел бұрынғыдай,
Шоңқиып екеуі үнсіз шай ішеді...
Күндіз жұмыс — алданыш. (Нан табады ал,)
Үйге келсе... көңілі орталанар.
Өзге түгіл бұл күні бір-біріне,
Бала жайлы айтуға қорқады олар.
Қайғысын айтпағасын жан адамға,
Мұңсыздай, кейде... сырттай қарағанда.
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...Бірте-бірте келеді мойынсұнып,
Алланың жазғанына шара бар ма?!
Жұмысы — алданышы.
Сосын... бар ғой...
Арақ ішер...
кей-кейде тосылғанда... ой.
...Тек әйелі — ашушаң.
Қайтсін енді,
Жарықтық, әйел деген осындай ғой...
Ой жегесін әйелде... қалмайды ұсқын,
Баяғыдай көзінде жанбайды ұшқын.
Бір рет «шиден сыртқа шыққаннан соң»
Бұдан басқа кімі бар ол байғұстың?!
«Кетем» дері болмаса, аяп... ерін,
Ол емес, шектен шыққан бейәдебің.
...Жыламаса, айқайлап, ұрыспаса,
Иә, шіркін, неменесі әйел оның?
Әйелді кім бар толық танып білген...
— Ай, Түгел, — деді бір күн, налып мүлдем, —
Ағамдарға қыдырып қайтайықшы,
Осы үйдің тамағынан жалықтым мен.
«Е, мақұл».
Сәлем беріп барды ағаға.
... Айтқанын қылсаң әйел жанданады, ә:
— Қымыз ішкім келеді..., — деді бірде,
Әйел айтса, Түгелде жан қала ма...
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Бір күні еріні сәл үшкірленіп,
Әңгіме айтып, көзіне ұшқын... қонып.
Кенет шайын тастай сап, атып тұрып,
Есікке жете бере құссын келіп.
— Ай, жазған, сен де өзіңе қарамайсың,
Базарды (сөмке сатып) аралайсың.
Жақпайтын бірдеңе жеп қойғансың ғой, —
Әлі күнге кішкентай баладайсың.
Үш күнде өте шыққан... шақырайып,
Тек қана көзі қалды бақырайып.
— Байғұс-ау, қатты уланып қалғансың ғой,
Қой, болмас, «Жедел жәрдем» шақырайық.
Ләм демейтін мұқият қарап алмай,
Дәрігердің күдігі тарағандай:
— Ештеңе етпейді! — деп жымияды, —
Екіқабат әйелде болады ондай.
— А, не дейт!
Тұз сеппегін жарама, әкем,
Осылай қалжыңдауға бола ма екен...
— Қалжыңдап... Не деп тұрсыз? —
шамданды ол да:
«Осындай да адамдар болады екен...»
— А, шын ба?!
Кешір, мендей... жазған, ерді,
...Екеуі ботадайын боздады енді.
(Бұл сәтті жеткізер сөз ғаламда жоқ,
Ақыным, әрі қарай созба өлеңді...).
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«Ай, дүние-ай, қосылдым ба, мен қатарға!»
Көңілі сыймай барады кең жаһанға.
(...Әлгі асылық сөзімді қайтып алдым,
Еркектің жылағанын көрсет, Алла...).
* * *
«Дүние бір қисық жол бұраңдаған,
Бақ тайса, ерге дәулет құралмаған.
Күніне тоқсан тоғыз пәле көрсең,
Сонда да күдер үзбе бір Алладан».
Бабадан мирас болып қалған өлең,
Сан ұрпақтың үмітін жалғаған ең.
Бойымда, баба, сенің қаның барда,
Қалай күмән келтірем Аллаға мен?!
Сонша жүк түсіріп жан-пәруанаға,
(Тірлікте адам байғұс қарманады, ә).
Пенденікі, әйтеуір, жай алданыш,
Беретін... алатын да — Алла ғана!
Түгелде түтін түзу, кешегі — ұмыт...
— «Алла өзін жаратқан көшелі ғып,
Ағеден, аңқылдаған жігіт қой бір,
Ниеті қабыл болды!» — деседі жұрт.
Аулада үш-төрт құлын салады ойнақ,
Әйелі дауыстайды: «Әй, сәл абайлап...»
— «Біздікі емес, Құдайдікі...» — дейді сосын,
Әп-сәтте қалмайын деп «жаман» ойлап.
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Солар ғой қорғаны ертең байтағымның.
...Тыңдаушым, пейіліме сай табылдың.
Ниеті түзуге Алла беретінін,
Мен айттым, сен де енді айта жүргін.
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ЖАУМЫТБАЙ
Поэма
Келмеске кеткен кеңестік дәуір кешегі
Тамыз айының тамылжыған бір кеші еді.
«Табынбай екі адамды атып тастапты!»
Гу ете қалды ауылдың кенет өсегі.
— Апырай, не дейт! Жия алмай қалды ел есін,
Содан соң бас қып көпті көрген бір көнесін.
Ауылдан шетте үш-төрт үй болып отырған,
Табынбай үйін бетке алып қарттар жөнесін.
Жөнелді қарттар...Әңгіме әрі жалғасты,
Бір хабар асты хабардан келген алғашқы:
— Екі жігітті табанда атып өлтіріп,
Екі жігітті тұтқын қып апты, албасты.
— Тапа-тал түсте...мұнысы несі, шырағым?
— Қанішер неме, қан болған шығар құмары.
Мектеп бітірмей кісі өлтірген ит емес пе,
Сағынған болар абақтыдағы тұрағын.
— Түрмеде де адам өлтірген ол.
Шықты бір дауыс,
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Әлгі дауысты құптай жөнелді мың дауыс.
Даурығысты жұрт өз алдарына әкеліп,
Ел жадындағы ұмытыла бастаған күнді алыс.
— Осы ауыл тіпті жүре алмайды кіл «батырдан»,
Жайдан-жай атып... өздері шығар шатылған, —
деп еді біреу, ортаға шықты бір жаулық:
— Бар пәле анау қатыннан, дейді қатыннан.
Сөзінде дән жоқ, сөйлессең мейір қандырар,
Тым болмаса түрі болсайшы, естен тандырар.
«Жеңешелеп» кеп әзілін айтса, жігіттер,
— Еркек боп маған тиісті, — депті әлгі қар.
Балаң көңілді қайғы мен қара мұңға орар,
Өсек-аяң көп, жеткенше шамаң тыңдап ал.
Қарттарды күтіп, ұйлығысып жұрт тұрғанда,
Табынбай жақтан тағы да жетті бір хабар.
— Ажалы жетпей, Табынбай жерге кірмейді,
Тағы да келсін жанынан безсе кім мейлі! —
Депті.
Қоңыраттан келген он шақты
Млитса үйге кіре алмай қорқып жүр дейді.
...Алғандарыңдай айтылған мынау ақпардан
Табынбай «бандит», екі рет бұрын сотталған.
Ол жүрген жерде шу біткен бәрі басылып,
Ол жүрген жерден жүретін алыс сотқарлар.
Қабағын түйсе, ықтырар елді сұсы бар,
Қайратын жиса, атанды жығар күші бар.
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Ауылдың барлық тентегін жиып келсең де,
Бір ауыз сөзбен басып тастайтын мысы бар.
Үлкенді көрсе жүгіріп сәлем беретін,
Қысылған жан ол көмектесетініне сенетін.
Әсіресе, қатты жақсы көруші ед баланы,
Балалар да оны керемет жақсы көретін.
Ал, енді, міне... істеген ісі мынадай,
Ел көңлі толқып, алағай болып бұлағай.
Тұрған бір сәтте көрінді қарттар, ұмтылды ел,
Мән-жайды анық естігенше бір шыдамай.
Қабақтарымен қайтарып елдің меселін,
Бір жауап қатпай сұрақтарына көшенің.
Өте берді олар, қатын-қалаштың көзінше
«Бала-шағаға» есеп беруші еді, бәсе кім?
Кейін естідік. Алдыға салып батылын:
— Ау, мұның не? — деп кіргенде қарттар ақырын,
— Екі қоянды атып алдым! — деп желпініп, —
Сендерді күтіп отыр ем, — депті батырың.
— Ау, ағаларым, айтпай бір кетті демеңдер,
Ақылға бастан жан емес едім кемеңгер.
Осылай болып қалғасын жерде ендігі,
Жайым жоқ тіпті «менен болды», деп төмендер.
Қатын сөзіне ергенім рас, құтырып,
Содан соң бірақ айтар сөзімнен ұтылып.
Кешірім сұрап, болмағасын оған жігіттер,
Төртеуін ұрып қашып кетіп ем, құтылып.
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Қуып келді үйге, дастарқаннан дәм татырдым,
Дәл осы жерден басталса деп ем татулық.
Ал олар қояр түрі жоқ тіпті болғасын,
Қара күшке сап төртеуін қайта «жапырдым».
Қайрылып келіп есігім көздеп оқ атты,
— Ер болсаң, шық! — деп жаңғыртты
барлық алапты.
Жер басып бұлай жүре алмайтыным анық-ты,
Түріндім сосын мен-дағы жең мен балақты.
Терезеден шығарып қатын-баламды,
Көтеріп алдым төсекте жатқан анамды.
Тыныштау жерге апарып оны жатқызып,
Мылтығым менен оғымды ап кейін оралдым.
Меңдібай мені ойлады ма екен қашты деп,
Қамсыздау екен, ажалдың тілін бастым кеп.
Мадияр ұмтылып жете алмай қалды мылтыққа,
Құлады ол да маңдайыменен тас тіреп.
Жазуы солай болған шығар тағдырдың,
Мына екеуін дүмімен ұрып талдырдым.
Иттің балдарын атып тастар ем, бірақ та,
Өзіме де куә керек-ті ертең... қалдырдым.
Айтатын сөзім осымен енді тамам-ақ,
Уа, қайран жұртым, сау болып тұрғын, саламат.
Қатынды қойшы, өлмелі анау кемпір мен
Мына балалар өздеріңе енді аманат!
Сөзінің соңын аманатпен салмақтап,
Қапысын аңдып, анталап тұрған жан-жақтан,
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Милицияларға өз еркімен беріліп,
Солармен Тәкең жөнеле берген Қоңыратқа.
Суық хабармен дүрліктірген бар алапты,
Елменен бірге жел-дағы сол сәт таратты.
... Өлген екеудің қанына жүзін малғандай,
Қып-қызыл болып көкте күн батып баратты.
ІІ
Қоңыр күз батып, басталған шақ-ты қара күз,
Қап, қанар ұстап мақтада жүрген бала — біз.
Бригадирдің қабағын аңдып, ол кетсе,
Мақтаны тастап, асыр сап ойын саламыз.
Күз билік берген айдауыл-желден жеңіліп,
Жапырақ біткен жер құшып жатты, төгіліп.
Қамба-ғұмырдың қазынасына қол салған
Сұр тышқан-уақыт астық-күндерді кеміріп.
Мезгілі өтсе болады барлық сән құрбан,
Бұлттарды жинап, жынойнақ көкте салдырған.
Кәрі қыз-сары күз көп жылады ма, әйтеуір,
Біздің ел сол жыл көз ашпай қойды жаңбырдан.
Ағасы өліп, бастаған алға көшін мұң,
Қара күз — менің көңілі еді досымның.
Қара бұлт — сол күз қабағы еді қарттардың,
Ал жаңбыр — сол күз көз жасы еді жесірдің.
Ал жұрт па? Жұрттың көңілі сол сәт сабын-ды,
Екі бөлінді, пікір де екі жарылды.
Табынбайға сот болатын күні Қоңыратта,
Бар ауыл түгел қалаға қарай ағылды.
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Басталды сот та, тыңдауда ел-жұрт даурықпай,
Аңырай берген қозысы өлген саулықтай.
Кемпірін тыйып қабағыменен, тұрды да:
— Судья, балам, сөзім бар, — деді Жаумытбай.
Жаумытбай — өлген Меңдібай ердің әкесі,
«Бетің бар...» демей бетке айтар жалғыз «қатесі».
Тамағын кенеп, айнала шолып шықты да,
Сөйлеп бір кетті барша елдің сыйлы Жәкесі:
— Ақ ісіме әрбір жаратқан ием жақ болып,
Жүрген бір жан ем ырысым толып, бақ қонып.
Құдай ісі де... осылай болды, қайтейін,
Ажалын іздеп барыпты балам... тапты оны.
Қан жұтып әбден жылап тұрса да жүрегім,
Айтпасам мұны қиянат болар, білемін.
Мына баланың түк жазығы жоқ, ол үшін
Қолыңнан келсе, босатып жібер, тілегім.
... Тоқтатпай көзін бұзылған жұртқа сабындай,
Бұрылды Жәкең, қалпынан тіп-тік жаңылмай.
«Апыр-ай, Жауке, өлтіріп кетсең жақсы еді!» —
Сылқ етіп жерге отыра кетті Табынбай...
ІІІ
Дүниеден мынау не дүр мен өткен не сері,
Жинаған қазір Жаумытбай шал да төсегін.
Жиын-тойлардың көркі болып жүр бүгінде,
Дуалы ауыздан шыққан әңгіме кешегі.
Құдайым кем қып жаратса да туыс-бауырдан,
Құламай небір борандар мен дауылға.
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Бес жылға жуық кесігін өтеп келгесін,
Табынбай көшіп кеткен-ді біздің ауылдан.
«Ірілік енді айналып өтер ұлтыңды!»
— Мүмкін емес! — деп жүрегім талай бұлқынды.
Пендені көріп мал үшін жанды жазғырған,
Жаумытбай қартты сағына берем біртүрлі...
2001 жыл.
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АЛТЫНКӨПІРЛІКТЕР
Еліміз тәуелсіздік алар тұста да, алғаннан кейін де біраз
уақытқа дейін мына заман аласапыран күйге түсіп, түрлі
саяси-әлеуметтік сапырылыстарды басынан өткерді. Талайталай күрмеуі тас түйін дағдарыстар мен ауыр да азапты
күйзелістерді көріп үлгердік. Міне, сол кезеңдерде көбіміз,
соның ішінде, өзіміз де бармыз, әдебиетіміз тоқырауға
ұшырап тұр деп алқынып айтып та жаттық, жарыса жазып та
жаттық. Бұл сөздің шындығы да бар еді. Әдебиеттің ауыр
артиллериясы болып саналатын проза жанры, әсіресе, жаңа
заманды бейнелейтін роман, хикаяттар дүниеге келе
қоймады. Аспан жерге түсіп, жер аспанға шығып кеткендей
аласапыран заманның түр-түсін, мінез-құлқын танып-білу, оны
көркем қорытудан өткізіп, сомдап, мүсіндеу үшін ол
кезеңдерден берірек алып кететін уақыт алшақтығы қажет
болатын. Солай болып шықты да. Қазір ел үшін талмауыр
тұс болған сол бір қиын кезеңдерді сипаттап, суреттей алатын
роман, хикаяттар жазылып, жариялана да бастады.
Мен өзім өлең жазатын адам болғандықтан, әрине,
алдымен бақылайтыным да, бірден көз салатыным да поэзия
жанры ғой. Мен, сөз жоқ, күнделікті баспасөз арқылы
поэзияның сол жылдары да, онан кейін де бірде-бір үзіліп
қалмай, үздіксіз жұмыс істеп жатқанын көріп те, біліп те
отырдым.
Бірақ несін жасырып, жаба тоқимын, әдебиетке тоқырау
келді деп толассыз айтылып жатқан көпшілік хорға қосылып
кеткен өзім де біраз уақыт сол ойдың шырмауында қалған
болатынмын. Поэзия тінінің үзілмегенін біле тұра, дүдәмал
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күй кешкенімді бүгін енді жасыра алмаймын. Дүдәмалдың
аты — дүдәмал. Онда күдік те, үміт те болады. Әрі тарт та,
бері тарт сол бір күйде біршама уақыт жүрдім де, ақыры не
күдігімді, не үмітімді бекітейін деген ниетпен алдымен
тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында, сонан кейін жаңа
ғасырдың о жақ, бұ жағында әдебиетке келген жастардың
шығармаларын мұқият оқып-білуге кірістім. Сөйтсем, бірден
айтайын, поэзияда түк те тоқырау болмаған екен. Өскен,
өркенін жайған. Жаңа өріске шыққан. Яғни басты айып
өзімізде жатқан болып шықты. Жастар поэзиясын өз кезеңінде
оқып жарытпағанбыз, дер кезінде бағасын бермегенбіз.
Менің бұл көлемді мақалам «Алтынкөпірліктер» деп
аталады. Неге «Алтынкөпірліктер?» Енді соған келейік.
Бірден айтайын, «Алтынкөпірліктер» атауын мен ойлап
тапқам жоқ. Бұл сөз — Маралтайдың сөзі. Ол өз толқынының
әдебиетке келу кезеңін осылай атаған. Яғни ол толқын сол
бір сапырылысы да, алыс-жұлысы да көп, бүкіл ел тауқыметті,
таршылық заманды басынан өткеріп жатқан тұста, көп ақынжазушыларымыз не істерін білмей абдырап, дағдарып,
қаламы мен қағазынан көз жазып қалғандай болған кезеңде
ұлы Мәртебелі поэзияның кешегі жағалауын ертеңге, яғни
бүгінгі жағалауға қосқан көпір міндетін атқарды. Шын мәнінде
алтын көпір бола білді.
Мен алтынкөпірліктер поэзиясын Маралтай
Райымбекұлы, Әмірхан Балқыбек, Жарас Сәрсек, Бауыржан
Бабажанұлы, Нұржан Қуантайұлы, Батырболат Айболатұлы,
Әлібек Шегебай, Бақыт Беделханұлы, Дәурен Берікқожаұлы,
Бақытжан Алдияр, Алмас Темірбай, Танакөз Толқынқызы,
Айнұр Әбдірасылқызы және сырттан өз еліне енді оралып
жатқан Ұларбек Дәлей, Тоқтарәлі Таңжарық, Нұрбәтима
Байтұрсын, Отар Шауқан шығармалары арқылы танып-білгім
келді.
Әрине, жастар поэзиясы осы аты аталған жастармен
ғана шектеліп қалмайтынын, Құдайға шүкір, мен жақсы білем.
Олар әлдеқайда көп. Тағы да олардың ішінде мен әңгіме
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еткелі отырған жастардан қарым-қуаты да, талант-дарыны
да бір де кем соқпайтын ақындардың бар екеніне, тіпті де,
шүбә келтірмеймін. Бірақ бәрін қамтуға бір адамның
мүмкіндігі жетпейді ғой. Оның үстіне, өзім сырттай қадірлейтін
кейбір жастардың жыр жинақтары қолыма түсе қоймады.
Сондықтан мен ағамыздың қаламына біз неге ілікпедік деп
өкпе-наз айтатын іні, қарындастарым табылып жатса, олардан
алдын ала ғафу өтінем.
Бұл жерде оқырман қауымның есіне сала кетер бір
нәрсе, алтынкөпірліктер өздерін жастармыз деп санамайды.
Олардың олай деуі дұрыс та. Өйткені олардың алды бүгінертең қырық жасқа кіргелі отыр. Бірақ мен үшін олар —
жастар. Ол үшін менің қадірлі інілерім мен қарындастарым
сөге қоймас.
Сонымен...

«КІРПІГІНЕ ҚАН ҚАТЫП
ҚОҒАМЫҢ ТҰР»
Бауыржан Бабажанұлы барынша қарапайым жазады,
шешен жазады, бір сөзбен айтқанда, қазақы ақын. Табиғаты
қазақы. Бізде қазақы жазуды, қазіргі заман құбылысынан
кеш қалып қойғандай, уақыт көшіне ілесе алмай қалғандай,
көне стиль, ескі сүрлеуді шиырлап жүрген сияқты көретіндер
бар. Бауыржан туралы олай ойлау күнә. Ол, тіпті де, заман
құбылыстарынан да, уақыт көшінен де сырт қалған ақын
емес. Қазақы көрінейін деп өлең жолдарына қаптаған
архаизмдерді арқалатып та қоймайды.
Оның ерекшелігі сонда — қандай бір күрделі ұғымды
да қазақ жанына жақын етіп қорыта білетіндігінде. Ол сөз
іздеп, оны жамап-жасқап жатпайды, сөздің өзі табиғи түрде
құйылып жатады. Яғни қазақы стихиялық мінез. Қай өлеңін
оқысаңыз да, одан көкірек сарайыңды ашып жіберетін
даланың аңқылдаған желі есіп, нөсерден кейінгі жусанның
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кермек иісі бұрқырап қоя береді. Оның өлеңдеріндегі мұндай
қазақи жайдары мінез ұлттық тақырыптарды жазғанда ғана
емес, мүлде басқа тақырыптарды жырлағанда да, атап
айтқанда, «Ескендірдің мүйізі», «Сүлейменнің жүзігінде» де
анық көзге ұрып тұрады. Мәселен, сол «Сүлейменнің жүзігін»
алайықшы. Бұл өлеңде Бауыржан жұрттың бәріне белгілі
оқиғаны хабарлы сөйлемдермен баяндап жатпайды. Одан
осы заманға сай философиялық мән-мағына іздейді. Іздегенде
де нақты әрекет арқылы, яғни Сүлейменнің жүзігін қолына
киіп алып сөйлейді.
Қайран басым болған кезде бір әлек
Жалғай алмай көп ойлардың үзігін,
Пайғамбардан қалған маған мұра деп
Тақтым қолға Сүлейменнің жүзігін.
Содан кейін күндер кештім қызықты ең,
Құшағы ыстық Бақтың ауылын мекендеп.
Сәуле түсіп, жазу шықты жүзіктен:
«Байқа, бала, бұл күндер де өтер», — деп.
Тақырыпты қазақша қорыту, яғни қазақ ұғымына жақын,
қазақ ұғымына сіңімді етіп беру деген осы. Әйтпесе
Сүлейменнің жүзігіндегі мәтінде «байқа, бала» деген тіркес
жоқ қой. «Байқа, бала, бұл күндер де өтер» деген тіркес қазақ
үшін әлдеқайда салмақты, әлдеқайда ұғынықты.
Әрине, Бақыт дегеніңіз де баянсыз. Ол да тас төбеңде
бұлбұлдай тамылжытып сайрап, тотықұстай мың құбылып
тұрады да, күндердің күнінде басыңа бір саңғып ұшып кетеді.
Аттан түстім, түстім дұшпан торына,
Азап шектім, ит өмірден түңілдім.
Далбасалап қарап едім қолыма,
Бұл күннің де өтетінін ұғындым.
Әлбетте, Бауыржанды қинайтыны өз басының халі емес.
Оны қинайтын жайт, көкіректері аяққаптай-аяққаптай боп,
кеуделеріне нан пісіп, ысқырықтарымен жер жарып, жеті
қабат таралғыны қатар үзіп жіберердей боп шіреніп, көздерін
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шел басқан асып-тасқандар. Соларды көріп тұрған
Бауыржан:
Соңына ерген көп итіне үргізіп
Енді тізе батырмас деп мына елге,
Тым болмаса түссе көктен бір жүзік
Кигізер ем, шіркін, ана біреуге... — дейді. Өлең бітті.
Бірақ оқырманды толғандыратын, толқытатын толғақты ой
қалды. Жалғанды жалпағынан басып жүрген сол шіренген
шіркіндердің қолдарына сенің де Сүлейменнің жүзігін кигізгің
келіп кетеді.
Жалпы, Бауыржан сөзді аса қасиетті ұғым, яғни
дүниенің алтын діңгегі, асыл қағидасы деп біледі. Ол
ертеректе жазылған «Сөз» деген өлеңіне киелі кітаптағы «әуелі
сөз болған» деген тіркесті эпиграф етіп алуының өзі содан
болса керек.
Мақсат басқа, өзге арман
Болмысым да... көнерді...
...Атамыздан сөз қалған,
Не қалдырам мен енді?
Сап, сап, көңілім — бозжорғам,
Жоқ нәрсеге налыма.
«Ең әуелі Сөз болған!»,
Сөз болады соңы да!
Рас қой. Адамды шыр етіп жерге түскеннен әуелі сөз
күтіп алады, соңғы сапарға аттанарда сөз шығарып салады.
Сондықтан да сөз қадірін білу деген сөз — өз қадіріңді білу
деген сөз. Өз қадіріңді асқақтатам десең, онда сен сөз қадірін
асқақтат. Өйткені мына дүние сөзбен ғана өлшенеді, сөзбен
ғана бағасын алады. Өмірдің алағай да бұлағай аласапыран
тіршілігіне де, адам жанының жықпыл-жықпыл түкпірлеріне
де қоғамда болып жатқан ақ түтек, қара құйынды құбылыстары
мен сапырырыстарына да тек сөз арқылы үңіле аласың.
Несін айтасың, қазір біздің күніміз қашанғыдай «қасқыр
байлап ұстағандай қорада» болып тұр ғой. Ылғи бір бітпейтін
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де қоймайтын арбасумен, аңдысумен күн кешіп келеміз.
Содан барып сан соғып опынасың, тіпті, омақаса құлап, бір
жақ қабырғаң опырылып құлағандай боласың. Олай болмаса
ақын:
Мен, мен едім, мен едім,
Тауға айналдым, төбе едім.
Егеменді ел болдым,
Енді мәңгі жайқалады желегім
... деп едім.
Бірақ, бірақ азат, дарқан еліме
Тілім керек болмады.
Ділім керек болмады.
Дәл осылай кете берсе, түбінде
Менің дағы болар ма екен керегім?! — демес еді ғой.
Дәл қазір бәріміздің жанымызды жеп, етімізді езіп, сүйегімізді
кеміріп жатқан сұрақ осы ғой. «Мен, мен едім, мен едім»
деп жүрген мына елдің керегі бар ма өзі?! Әй, қайдам...
Өйткені «Қазақты алдау» дейтұғын бір ойын бар. Қазақстан
дейтін мемлекетімде»... сол ойыннан «ойынымыз осылып»
кетпесе игі еді...
Ел мен жер тағдырын ойлаумен қабаржып жүретіндіктен
бе, жоқ әлде о бастағы табиғи болмыс-бітімінен бе,
Бауыржанның ең бір жақсы көретін мезгілі — Күз. Күзді мол
жырлапты. Тіпті, ол күзді адам кейпінде енгізіп, оны шәлкес
мінезді, долы, дүлей қимылды Құдағай ретінде қабылдайды.
Сәлем бердік, төрге шық, Күз-құдағай,
Құрметіміз қалған ба сізге ұнамай?
Қабағыңнан қаймығып, кетті шығып,
Қыз мінезді Жаз дейтін біздің ағай.
Даңғырлатып бұлт-нөкер шелектерін,
Желіктірер анау жел желөкпені.
Әжеміздің өрмегін күрт үзіпсіз,
Сәл сабыр ет, құдағай, о неткенің?
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Біздің әрбір ісіміз күнә сынды
Өршелене жаясың құлашыңды.
Жекжат жөнін білмейтін ел емеспіз,
Ақылға кеп, бер енді бір ашуды.
Қайың шашын жұлыпсыз обалдағы-ай,
... Бұрын қалай келгенбіз абайламай.
Біз еңкейген сайын сіз шалқаясыз,
Мінезіңіз, апыр-ай, қалай-қалай?
Бұл өлеңге түсінік беріп жатудың өзі артық. Сурет —
өлең. Образ — өлең. Ешқандай талқылап, таратып жатпайақ бәрі ап-айқын. Бұл өлеңнің тағы бір көзге ұрып тұрған
ерекшелігі — барынша қазақы мінезінде, яғни қазақы
орындалуында. Сол үшін де әдейі келтірдім. Бауыржанның
сөзден өзімізге етене таныс сурет сала білетін шеберлігіне
тәнті болғандықтан. Әйтпесе Абайдың «Қыс» өлеңінен бастап
жыл мезгілдерін адам кейпіне келтіріп суреттейтін өлеңдер,
Құдайға шүкір, жетіп артылады.
Негізінен, Бауыржан күзді өзімнің көңіл-күйімнің ауа
райы, жан құбылыстарымның климаты деп біледі.
Мөлдір бұлттан пәренжі жамылды Ай да,
Шаршады ғой… аспан сәл дамылдай ма?
“Жылама енді, сүрткін, — деп, — көз жасыңды”
Ақыл айтар күзге ешкім табылмай ма?
Мен-ақ ақыл айтар ем, түсін бірақ…
Біреу алып кеткендей күшімді нақ.
Айқайлаймын, дауысым шығар емес,
Тұр өйткені менің де ішім жылап.
Көңілдің көп бояуы оңар шерден,
Бізге-дағы көп адам болар сенген.
Сол сенімнен шығайық, жылама, Күз,
…Алдыменен сен тоқта, содан соң Мен.
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«Көңілінің көп бояуы шерден оңып» кеткен
Бауыржанның ішін қанжылататын жағдаяттар көп болып тұр.
Тым көп. Өйткені «шындығыңыз бүгінде тұлдыры жоқ тұл
жетім». Өйткені ол «мыстан-өмір қолынан көземенен қайғы
ішкен». Өйткені ол:
Даңғазаның буына маң дала мас,
Жапырақсыз қурады арман-ағаш.
Кірпігіне қан қатып қоғамың тұр,
Үміт күткен ұрпағың ол жалаңаш.
Арманымен қондырған айға өлеңін,
Адалдықтың әр кезде байрағы едің.
Етік сатып ертеңің базарда жүр,
Енді күнің не болар, қайран елім? — деген етін езіп,
сүйегін үгітіп жіберетін ауыр сұрақтың астында жүр. Қай
жағына қараса да еңсесін басып, жан-жүрегін талап, сезім
талшықтарын отап жіберетін көріністерді көре-көре, көңілі
әбден қайтқан ақын «бақытсыздық пен ақында бар ма екен
әлде үндестік» деген зіл батпан тұжырымға келеді.
Мен бұл мақаламды Бауыржанның өз өлеңімен
аяқтағым келіп тұр. Өйткені ол өлең көбіміздің қазіргі көңілкүйіміздің ең керекті пернесін дәл басып, шер-мұңымыздың
шегін дер кезінде қағып жіберетін жұп-жұмыр қалпында, аяққолы балғадай боп туа салған өлең екен.
Жүрегімді билегенде нала-мұң,
Хал-жайымды сұрай берме, қарағым.
Құлай, құлай таусылған бар амалым,
Күрсінуден күлге айналған жанарым,
Лаулай алмай бықсып жатқан шаламын.
Қарашаның бұлты сынды түнерген,
Қара көзден қан ағызып күлем мен.
Жанарында қайғы жусап, мұң өрген
Қара түннің үрпінен мен жыр емгем.
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Содан болар көңілдің көп кетеуі,
Менің жаным — көңілсіздік мекені.
Қиялымның қанталаған жанары,
Арманымның жасқа толған етегі.
Көкірегімде күрсінгенде шерлі өлең,
Сәби-мұңды бесігімде тербеп ем...
Өз сезімін өзі өлтіріп жерлеген,
Қанды қолды қатыгезбін мен деген,
Хал-жайымды сұрай берме сен менен.
Темірхан МЕДЕТБЕК,
ақын,
Мемлекеттік сыйлықтың иегері.
«Жұлдыз», №1, қаңтар, 2008.
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