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Иманжүсіп
Құтпанұлы
(1863-1929)

ӨЛЕҢДЕР

Иманжүсіп Құтпанұлы

***
Кісендеулі аяқ-қол, кетті тыным,
Тар қапаста өксумен өтті күнім,
Торға түскен торғайдай тыпыршиды,
Жаңғыртқан Сарыарқаны қайран үнім.
Жаламенен сорладым, мен не дермін,
Тарқамастан барады көңіл шерім.
Алтау ала болғанда, ер – құрбандық,
Осымен азғаның ба, қайран елім?
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***
Тағдырдың сынын көп көрдім,
Дәмінен таттым әр жердің.
Қараңғы тұман басымда...
Бір күнде өзім сері едім...
Айналайын, Ақмола,
Кірімді жуған жер едің,
Жалғыз басым қаңғырды,
Мен қай ерден кем едім?!
Жүректің қаны шыдатпай,
Жеңілмейтін көп жауға
Қолымды өзім сермедім.
Елімнен ауып тентіреп,
Құба жонда мен жүрмін,
Құр өлең болып ермегім!
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***
Ауылым Ақмоланың саласында,
Ақмола екі дуан арасында.
Жүз жылқы, сексен тайлақ берген жарым,
Жаудырап екі көзің қаласың да.
Ауылым ерте көшіп Жамбай қонды,
Білгенге Иманжүсіп қандай болды?!
Қоңырсиды деп ішпеуші ем қойдың сүтін,
Түрменің қара наны балдай болды...
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***
Бойға біткен жел сөзге аузым епті,
Жасымнан елді кезіп көрдім көпті.
Артта қалған халқыма сөз тастайын,
Ғаріпшілік жөнінен біраз кепті.
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***
Жүрген күндер керуендей ырғап көшіп,
Оқта-текте кетесің еске түсіп.
Талай қатын Қыпшақтан ұл тапқанмен,
Бола алмайды бірі де Иманжүсіп.
Бір теңізге бергісіз қара басым,
Ойлай берсем ағады көзден жасым.
Неше жылдай ұстасып нәшендікпен,
Ақмоланың ұлығы болды қасым.
Сескенбеуші ем мылтықтан атып тұрған,
Еске түседі жерлерім жатып-тұрған...
Еріксіз айдап келген бұл жерлерге,
Осы дәмнің бұйрығы тартып тұрған.
Болмаңыздар, жігіттер, құдай қасы,
Заманы жоқ батырлық жанның қасы.
Адам басы алланың добы деген,
Не көрмейді ат пенен адам басы.
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***
Қараөткелдің бауырында қалың шұбар,
Көкмойынға үкілеп тақтым тұмар.
Бір түстеніп аттанған ауылымның
Қыздары болушы еді маған құмар.
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***
Талай көрдім қызығын қуат-күштің,
Есебі жоқ басымнан өткен істің.
Кірін жуып, кіндікті кескен жерім,
Талай жерде көзімнен бір-бір ұштың.
Неше жерден іштегі, түйін, шешіл,
Екі қарым жазылып, аяқ, көсіл.
Жатсам-тұрсам ойымнан бір кетпейсің,
Суың – бал, шөбің – шипа, қайран Есіл!
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***
Сауысқан ұзын құйрық бөрі алдында,
Дау даулар шешен жігіт төр алдында.
Шешендік, батырлығым зая болып,
Қолында дұшпан жаудың мен қалдым ба?
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***
Мен жеріме бұл күнде қайта барсам,
Ауылына мұндар естек ойран салсам.
Бейнетқорды жылатып көрген жоқ ем,
Рақымжанның бір көріп, басын алсам.
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***
Япырым-ау, нем бар еді көлге барып,
Дұшпаннан кек алмадым сайран салып.
Барамын ішқұса боп, амал бар ма,
Көкмойын ат, ақсауыт үйде қалып.
Жасымнан істеп едім көп есерлік,
Дұшпанға зая болды қылған ерлік.
«Бір тосу – мың асқанға» деген сөз бар,
Мінеки, қолмен ұстап, көзбен көрдік.
Ақмола, хош аман бол, туған жерім,
Кіндік кесіп, кірімді жуған жерім.
Тартысып ертеңді-кеш жауыздармен,
Шұбырып маңдайымнан аққан терім.
Есен бол Баттал, Біләл, Құлжан жаным,
Жас қалды Тұрсынбай мен Дәулетханым.
Мал ұрлап, кісі өлтірген айыбым жоқ,
Үкімі үлкен зорлыққа бар ма амалым?
«Жүрсің бе аман, – дейтұғын, – Иманжүсіп,»
Елі-жұртым қалдың ба еңсең түсіп?
Бидайықтай заманым адыра қалып,
Жарқанаттай болыппын сұлық түсіп.
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***
Жалғыз үй естек едің, Рахымжан,
Аузыңнан ағып тұр ғой қып-қызыл қан.
Ойда – орыс, қырда – қыпшақ малын жедің,
Тәкаппар, қызыл ауыз, ай, антұрған.
Жәрдемшің патша бопты саған қорған,
Сақта деп біраз жүрдім жайған тордан.
Менің де жүрегімнің қаны қызды,
Рахымжан, сен де аяма Келсе қолдан.
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***
Дариға, өзімді өзім шамаладым,
Бір жанды жан ашитын таба алмадым.
Тағдырдың айдауымен кетіп барам ,
Көрмеген әрбір жерді араладым...
Өтем деп Жиделібайсын ұран қылып,
Төрт жылдай Сыр бойында паналадым.
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***
Дариға, өзімді-өзім шамаладым,
Бір жанды жан ашитын таба алмадым.
Зорлығын мұндай естек көргеннен соң,
Туысқан, жеріме де қарамадым.
Еңбегім текке кетті жалғыз болып,
Бір жанға алпыс орыс санамадым.
Ат аяқтан ақсайды деген сөз бар,
Екі ағам артта қалды сол арманым.
Тағдырдың айдауымен кетіп барам,
Көрмеген әрбір жерді араладым...
Өтем деп Жиделібайсын ұран қылып,
Төрт жылдай Сыр бойында паналадым.
Кеткен соң өзімді өзім жер аударып,
Отыр ғой мұндар естек көңілі өсіп...
Патшаның мылтығынан қорқып кеттім,
Болмаса алар едім басын кесіп.
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***
Дүние-ай, өзімді-өзім шамаладым,
Жанашырлық ұлықтан таба алмадым.
Мұндай естек зорлығын көргеннен соң,
Ет қызып алды-артыма қарамадым.
Айдауымен тағдырдың кетіп барам,
Көрмеген талай жерді араладым,
Естекке қарсы адамды табамын деп
Қайратты, қажырлыны жағаладым.
Тізесі мұндар естек батқан екен,
Құдай мені дос санап атқан екен.
Еңбегім текке кетіп жалғыз қалдым,
Алпыс жігіт бір жанға санамадым.
Дәурен сүрдім бір кезде құстай ұшып,
Тоты құстай сайраған сайға түсіп.
Төл өскен ормандағы айдаһар ем,
Аяңдадым жаяулап жолға түсіп.
Ата жауын жіберіп жер аударып,
Отыр ғой мұндар естек көңілі толып,
Ұзақ жолда жалғыздық жаман екен,
Келе жатыр батырың құса болып.

18

Иманжүсіп Құтпанұлы

ЕРЕЙМЕНТАУ
(Толық нұсқасы)
Абылай аспас Арқаның сары белі,
Қуандық пен Сүйіндік жайлайды елі.
Қырық мың жылқы су ішсе лайланбас,
Нияздың Аюлы мен Қаракөлі.
Қысырақтың үйірі жирен ала,
Орыс, қазақ байлары жапты жала.
Туған елге бет алып шыққанымда,
Көрінуші ең алдымен Ботақара.
Бұғылы мен Тағылы бүркіт салғам,
Ұйпалақтап баурыңнан түлкіңді алғам.
Ақтау, Ортау, Сарысу, – жүрген жерім,
Көзімнен бұл-бұл ұшты дүние жалған.
Ақтау, Ортау, Қаратау, Көктің көлі,
Жаз болғанда жайлаушы ед көшіп елім.
Сағынғанда көзімнен бұл-бұл ұшты
Ақ туын ата-бабам тіккен жері.
Көлденеңдеп Сарысу, аққан Нұра,
Даланы тілгілеген қанша жыра.
Сарыарқаның сыңсыған ен даласы,
Шөбі шалғын, бал татыр суы сыра.
Мен елімде жүргенде жұрттан астым,
Менменсіген талайдың көңілін бастым.
Жаныма ерген жігітке олжа салып,
Бір түнде сегіз қызды алып қаштым.
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Шідерімді шыңғыртып атқа салдым,
Иманжүсіп атымды хатқа жаздым.
Ата-баба дәулеті арқасында
Басымды жұдырықтай отқа салдым.
Әкем Құтпан болғанда, ағам – Шоңай,
Кісі емеспіз біз шыққан жерден оңай.
Атшабарын болыстың сабаушы едім,
Аяғын байлап тастап қойдан оңай.
Сусыз жерге ауылым қона алмайды,
Кері кеткен тірлігің оңалмайды.
Жүз қатыны қазақтың ұл тапса да,
Бәрібір Иманжүсіп бола алмайды!
Екі жағы дарияның қалың шұбар,
Көкмойынға үкілеп тақтым тұмар.
Бір түстеніп аттанған ауылымның
Қыздары болушы еді маған құмар.
Дұшпаным көп сыртымнан қамалаған,
Соңымнан иттей шулап абалаған.
Қараөткелдің кіргенде көшесіне,
Маржалары көрем деп қамалаған.
Мен қалайша жалғанда тұрақтайын,
Өрт тиіп лаулап жанған құрақтайын?
Аузы түкті кәпірдің талайларын,
Бақыртып бауыздаушы ем лақтайын.
Қыпшақтың баласымын Иманжүсіп,
Абақта жатқан жерім жалғыз тесік.
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Мұндар естек қапыда қолға түссе,
Алар ем ойланбастан басын кесіп.
Күнім қайда баяғы таңдай атқан
Қараөткелдің көшесін дабырлатқан.
Бидайықтай ілуші ем аққу, қазды,
Жарқанат болғаным ба бұғып жатқан?
Асыл тұқым алдырдым Қызылжардан,
Өңшең жүйрік шалқұйрық, қызыл нардан.
Таң мезгіл болғанда тас буынып,
Болыстардың аулына ойран салғам.
Нем бар еді иесіз шөлге барып,
Нем бар еді иесіз көлге барып?
Айдауменен барамын, амалым жоқ,
Ақсауыт пен ақбоз ат үйде қалып.
Зая кетті лұшпанға қылған ерлік,
Жасап едім жасымда көп есерлік.
«Мың асқанға – бір тосқан» деген сөз бар,
Соның бәрін ақыры көзбен көрдім.
Жабылып тұр ұлықтан жала маған,
Көре алмаған көш дұшпан табалаған.
Ақмешіттің барғанда базарына,
Орыс, қазақ көрем деп қамалаған.
Өзімді-өзім мен талай шамаладым,
Жанашырлық жақыннан таба алмадым.
Мұндарлардың қорлығын көргеннен соң,
Алды-артыма абайлап қарамадым.
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Ішім өлген, дүние-ай, құр сыртым сау,
Маған десең, төбемнен жаңбыр боп жау.
Бүркіт ұстап басыңа шығар ма едім,
Көзіме бір көрінші, Ерейментау!
Сарысуды ауылым жанай қонған,
Әкем – Құтпан, ағайым – Шоңай болған.
Қазы-қарта әкелсе жемеуші едім,
Түрменің қара наны балдай болған.
Іші жаман түрменің темірлеген,
Шіркін көңіл қайғымен семірмеген.
Қарасам жан-жағымның бәрі солай,
Терезеден кім қалды телмірмеген.
Болған екен несібем менің түзден,
Күдер үзіп жүр ме екен ел-жұрт бізден.
Оқта-текте қайран жұрт еске түссе,
Шымырлап жас шығады екі көзден.
Жығылуы батырдың боқтан да оңай,
Қорыққанға қос көрінер жалғыз қурай.
Бейнеттінің таңынан тартса қасқыр,
Оны да сақтайтұғын жаппар құжай.
Жоқтың күні немесе бар қасында,
Жарбаңдайды жапалақ жар басында.
Жалбарынып сұраймын, сақта, құдай,
Қас қылған қаныпезерден жолдасына.
Ботақара, жолымда қаласың да,
Ерейментау, Баянның арасында.
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Тоғыз жасар Дәулетхан жетім қалды,
Тірі жүрген қасқырдың баласындай.
Қатар-қатар салынған тастарың-ай,
Мұнарланып көрінген бастарың-ай.
Еске түссең, қайтейін, Ерейментау,
Көзімнен ақты парлап жастарым-ай.
Жас күнімнен ел кезіп көрдім көпті,
Жел сөзге әуел бастан аузым епті.
Сығалап абақтының тор көзінен,
Айтайын өздеріңе біраз кепті.
Тумай жатып өш болды маған болыс,
Аударылды сол үшін талай қоныс.
Сатырлатып сабаушы ем шеттерінен,
Мынау ояз демеуші ем, мынау болыс!
Қош, аман бол, Сарыарқа, өскен жерім,
Кір жуып, кіндігімді кескен жерім.
Тартысып ертелі-кеш ұлықтармен,
Шұбырып маңдайымнан аққан терім.
Жігіт едім елімде гүл жайнаған,
Ерегіскен дұшпанды жай қоймаған.
Бағың таяр басыңнан күн туғанда,
Төбеңе дұшпан шығып от ойнатқан.
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СЕЙФІЛ-МӘЛІК
Қолыма қалам алып аяңдайын,
Перизат, білсең керек сөздің жайын.
Мен сізге бір көргеннен болдым ғашық,
Бадығұл Сейфіл-Мәлік-ау Жамалдайын.
Баласы патшаның ол Сейфіл-Мәлік,
Неше жыл ол да жүрген отқа жанып.
Сары алтын сабыр түбі деген анық,
Мұратқа ол да жеткен-ау жарын алып.
Мұратқа іздеген жан бәрі жеткен,
Зылқия, бізден бұрын Жүсіп те өткен.
Пейіште – Гүлжазира шаһарында,
Дойырдың зайыбы үшін басы кеткен.
Өмірін қорлықпенен қиды жанын,
Зылқия көрді орманда ғашық жарын.
Әркімнің өз теңдесі өзіменен,
Құдайым қоссын сондай-ау мәһірбанын.

24

Иманжүсіп Құтпанұлы

САРЫАРҚА
(І нұсқасы)
Қайырмасы:
Сарыарқа, менің жерім-ай,
Сауықшыл қайран елім-ай, ахау,
Ит жүгіртіп, құс салған,
Пай-пай!
Көл-ай, көл-ай, көлімді-ай.
Жүруші ем Сарыарқаны қоныс етіп,
Адасып, қиыр қонып, теріс кетіп.
Күнде той, күнде думан, қайран елім,
Барады-ай, ыстық исі сана түтіп.
Әгәгу, гигигәй...
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САРЫАРҚА
(ІІ нұсқасы)
Сарыарқа, салқын дала, көгал қайда,
Кең байтақ, айдын шалқар көлің қайда.
Үгә-гәу, ге-геу, ги-гәй,
Ай-ги, гә-гәри, гену-гәй.
Байландым кетер ме едім жерден алыс,
Жібермей дәм тұз мұндай жайда.
Үгә-гәу, ге-геу, ги-гәй,
Ай-ги, гә-гәри, гену-гәй.
Қайырмасы:
Сарыарқа, менің жерім-ай,
Сағындым, қайран-ау елімді-ай.
Оу, елім-ай!
Ит жүгіртіп, құс салған,
Айдын көл шалқар.
Үгә-гәу, ге-геу, ги-гәй,
Ай-ги, гә-гәри, гену-гәй.
Жүруші ем Сарыарқаны қоныс етіп,
Адасып, қиыр қонып, теріс кетіп.
Үгә-гәу, ге-геу, ги-гәй,
Ай-ги, гә-гәри, гену-гәй.
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САРЫАРҚА
(ІІІ нұсқасы)
Сарыарқа, сарқыраған суың қайда,
Күнде той, күнде думан шуың қайда?
И-гә-гә-гәй, и-гә-гәй
Оу, ги-гәй.
Найзағай жел тұрғанда жарқ-жұрқ етіп,
Көктемде нөсерлеткен жауын қайда?
И-гә-гә-гәй, и-гә-гәй
Оу, ги-гәй.
Қайырмасы:
Сарыарқа, менің жерім-ай,
Сауықшыл қайран елім-ай.
Ой, елім-ай
Ит жүгіртіп, құс салған,
Айдын көл шалқар.
И-гә-гә-гәй, и-гә-гәй
Оу, ги-гәй.
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САРЫАРҚА
(ІV нұсқасы)
Орындаған Әлжаппар Әбдіхалықов.
Нотаға түсірген: Базаралы Мүптекеев.
Жүруші ем Сарыарқаны қоныс етіп,
Адасып, қиыр қонып, теріс кетіп.
Күнде той, күнде думан,
қайран елім, барады-ай,
Ыстық исі сана түтіп, елім-ай.
Сарыарқа, қайран жерім-ай,
Ит жүгіртіп, құс салған.
Айдын да шалқар көлім-ай.
Сарыарқа, сағындым ғой туған елді,
Сырым еді, кіндік кесіп туған жерді.
Ойласам, екі көзден жас келеді-ау,
Асыр сап көбелегін қуған жерді.
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ӘКЕМ ҚҰТПАН
(Ақмола түрмесінде)
Әкем Құтпан болғанда, ағам – Шоңай,
Адамзатта жан тумас мендей құмай.
Төрт стражник, переуәтшік және ауылнай,
Бәрін сойдым бақыртып қойдан оңай.
Зая кетті дұшпанға қылған ерлік,
Жасап едім жасымда көп есерлік.
«Мың асқанға – бір тосқан» деген сөз бар,
Соның бәрін ақыры көзбен көрдік.
Күшім қайда баяғы таңдай атқан,
Қараөткелдің көшесін дабырлатқан.
Бидайықтай ілуші ем аққу, қазды,
Жарғанат болғаным ба бұғып жатқан?
Есіл бойын ауылым жаздай қонған,
Иманжүсіп бұл күнде қандай болған?
Қазы-қарта жемеуші ем мен үйімде,
Қара наны түрменің балдай болған.
Абақтының іші тар, темірленген,
Қайғыменен бұл көңіл семірмеген.
Жан-жағыма қарасам, ылғи солдат,
Көзім талды тесікке телмірумен.
Атам қойған шын атым – Иманжүсіп,
Дұшпандардың қолына қалдым түсіп.
Жарық дүние, күніңді көре алам ба,
Махфрузда бір періште жазса несіп.
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САРЫБЕЛ
(Айдалып бара жатқанда )
Абылай аспас Арқаның сары белі,
Есіл бойын жайлаған қазақ елі.
Қырық мың жылқы су ішсе ылайланбас,
Аюлы мен Нияздың Қаракөлі.
Күнбатысқа көлденең аққан Нұра,
Тұс-тұсынан оған құяр өзен-жыра.
Исі аңқыған Арқаның сай саласы,
Бірің – нәр, бірің – қорек, бірің – шипа.
Есіл аққан тау-таудың арасынан,
Тасқыны асып төгілген шарасынан.
Аюлы мен Ереймен, қош есен бол,
Бел жылыған барғанда панасынан.
Ботақара, Шағантау, қаласың да-ай,
Ереймен мен Бұғының арасында-ай.
Тоғыз жасар Дәулетім жылап қалды,
Тірі жүрген қасқырдың баласындай.
Қош аман бол, Сары Арқа, өскен жерім,
Кір жуып, кіндігімді кескен жерім.
Тартысып ертелі-кеш ұлықтармен,
Шұбырып маңдайымнан аққан терім.
Япыр-ай,. нем бар еді көлге барып?
Дұшпаннан кек алмадым, сайран салып.
Барамын ішқұса боп, амал бар ма,
Теңбілкөк пен ақ сауыт үйде қалып.
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БҰҒЫЛЫ-ТАҒЫЛЫ
(Айдауға бара жатқанда)
Қысырақтың үйірі жирен ала,
Орыс, қазақ байлары жапты жала,
Сүйіндікке бет алып шыққанымда,
Көрінуші ең алдымнан, Ботақара.
Бұғылы мен Тағылы бүркіт салған,
Ұйпалақтап қып-қызыл түлкіні алған.
Атамекен жерлерім – кәрі қойтас,
Көзімнен бұл-бұл ұштың, дүние жалған.
Ауылым Күйгенжарға қона алмайды,
Өткен күн қайта айналып оралмайды.
Толғатып тоқсан қатын ұл тапса да,
Бірі де Иманжүсіп бола алмайды.
Әкем Құтпан болғанда, ағам – Шоңай,
Адамзатта ұл тумас мендей құмай.
Болыстың поштабайын сабап едім,
Төрт аяғы байлаулы қойдан оңай.
Сауысқан ұзын құйрық бөрі алдында,
Дау даулар батырсынып төре алдында.
Шешендік, батырлығым зая кетіп,
Қолында дұшпандардың мен қалдым ба?
Жел сөзге болып өстім ауызым епті,
Ел кезіп, жас басымнан көрдім көпті.
Тастайын қалың көптің ортасына,
Көз көріп, ол ұстаған біраз кепті.
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Сарғайып ғарып таңнан азған жүзім,
Бүгіліп тартқан сымдай қайран белім.
Қаздай қалқып, үйректей жүзіп жүрген,
Қуандық пен Сүйіндік, қайран елім.

32

Иманжүсіп Құтпанұлы

ЕРЕЙМЕНТАУ
(ІІ нұсқасы)
Шідердің үш балағын атқа салдым,
Иманжүсіп атымды хатқа жаздым.
Ата-бабам дәулеті арқасында,
Жұдырықтай басымды отқа салдым.
Мен елімде жүргенде жұрттан астым,
Менменсінген талайдың көңілін бастым.
Жаныма ерген жігітке олжа салып,
Бір түнде сегіз қызды алып қаштым.
Менде дұшпан көп еді қамалаған,
Иттей болып барлығы абалаған.
Кіргенде Қараөткелдік базарына,
Қызық көріп қазақ, орыс жағалаған.
Мен қалайша жалғанда тұрақтайын,
Өрт тиіп лаулап жанған құрақтайын?
Аузы түкті кәпірдің талайларын,
Бақыртып бауыздаушы ем лақтайын.
Ішім өлген, дүние-ай, құр сыртым сау,
Маған десең, көз жасым, жаңбыр боп жау.
Бүркіт ұстап басыңа шығар ма едім,
Бір көрінші көзіме, Ерейментау.
Қатар-қатар салынған тастарың-ай,
Мұнарланып көрінген бастарың-ай.
Еске түссең, қайтейін, Ерейментау,
Тия алмадым көзімның жастарын-ай.
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Жазылмастай жүрекке түсті жара,
Ісіне тәңірім қылған бар ма шара?
Бет алып Ерейменге шыққанымда,
Алдымда тұрушы едің, Ботақара.
Несібемді жазған екен менің түзден,
Қойыпты күдер үзіп ел-жұрт бізден.
Қайран ел, оқта-текте еске түссең,
Жасымды тия алмаймын екі көзден.
Барады ауылым көшіп Қараөткелден,
Қонбай ма көшкен ауыл әр өткелге,
Сағындым Тұрсынбай мен Дәулетханды,
Айдауда ағайынның зары өткенде.
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БОЛҒАН ЖАСТАН
(І нұсқасы)
Е, болған жастан жел сөзге аузым епті,
Жас та болсам, өзгеден көрдім көпті.
Қалың топтың тастайын ортасына,
Қол ұстаған, көз көріп-ай, біраз кепті.
Туып-өскен жас едім менің түзден,
Күдер үзіп кеткен жоқ ел-жұрт бізден.
Қайран жерлер есіме түскен шақта,
Жас домалап кетеді-ау екі-ау көзден.
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БОЛҒАН ЖАСТАН
(ІІ нұсқасы)
Болған жастан жел сөзге аузым епті,
Жас та болсам, өзгеден көрдім көпті.
Қалың топтың тастайын ортасына,
Артық-кемі жайымның, ахау,
біраз кепті, ау-ай.
Болып өткен кәсібім менің түзден,
Күдер үзіп тұрған жоқ ел-жұрт бізден.
Еске түсіп туған жер, Есіл суы,
Жас домалап кетеді-ау,
ахау, екі-ай көзден, ау-ай.
Тағылы мен Бұғылы бүркіт салған,
Ұйпалақтап қып-қызыл түлкіні алған.
Оқта-текте, туған жер, кең даламды,
Бұлбұл ұштың көзімнен, ахау,
дүние жалған, ах-уәй.
Күнбатысқа көлденең аққан Нұра,
Оған барып алты өзен құйған жыра.
Сарыарқаның түрленген бетегелі
Шөбің еді «закуска», пау, суың «сыра», ах-уәй.
Әкем Құтпан болғанда, шешем – Қаржау,
Маған десең, көз жасым жаңбыр боп жау.
Бүркіт ұстап басыңа шығар ем,
Бір көрінсең, көзіме пау, Ерейментау, аууәй.
Өткен күндер кеткенде ілгері көшіп,
Оқтын-оқтын кетесің еске түсіп.
Қанша қатын Қыпшақтан ұл тапсаң да,
Бірі де болмассыңдар, пау, Иманжүсіп, ау-ай,
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ИМАНЖҮСІПТІҢ ӘНІ
Мен жасымда, жігіттер, топтан астым,
Менменсіген талайдың көңілін бастым.
Қасыма ерген жігітке олжа салып,
Бір түнде сегіз қызды алып қаштым.
Абылай аспас Арқаның сары белі,
Қуандық пен Сүйіндік жайлайды елі.
Қырық мың жылқы су ішсе лайланбас,
Нияздың Аюлы мен Қаракөлі,
Бұғылы мен Тағылы бүркіт салған,
Ұйпалақтап бауырыңнан түлкіңді алғам.
Есіл, Нұра, Ереймен, Қара қойтас,
Көзімнен бұлбұл ұштың, дүние жалған.
Күйгенжарды аулым жанай қонды,
Әкем Құтпан кешегі қандай болды.
Қазы-қарта жемейтін қайран басым,
Түрменің қара наны балдай болды.
Қыран едім, қор болдым, торға түсіп,
Аспаныма шығармын бір күні ұшып.
Бар қатыны қыпшақтың ұл туса да,
Сонда да бола бермес Иманжүсіп.
Ішім жалын болғанда, құр денем сау,
Маған десең, көз жасым, жаңбыр боп жау.
Бүркіт ұстап басыңа бір шығайын,
Көзіме бір көрінші, Ерейментау.
Қатар-қатар қаланған тастарың-ай,
Мұнарланып көрінген бастарың-ай.
Сол бір жерлер есіме түскен кезде,
Көзімнен аға берді жастарым-ай.
Кісендеулі аяқ-қол, кетті тыным,
37

Иманжүсіп Құтпанұлы

Тар қапаста өксумен өтті күнім.
Торға түскен торғайдай тыпыршиды,
Жаңғыртқан Сарыарқаны қайран үнім.
Жаламенен сорладым, мен не дермін,
Тарқамастан барады көңіл шерім.
Алтау ала болғанда ер құрбандық,
Осымен азғаның ба, қайран елім.
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САРЫМОЙЫН
Жапалақ жарбаңдайды жар басында,
Немене жоқтың күні бар қасында.
Дос болып қас қылғаннан сақта, құдай,
Қасқыр да қас қылмайды жолдасына.
Түйенің жығылуы қойдан да оңай,
Қорыққанға қос көрінеді жалғыз қурай.
Қоңынан бейнеттінің тартса қасқыр,
Оны да сақтайтұғын патша құдай.
Не емес, қатын екен болыс Шәріп,
Мен болдым осы күнді тірі ғаріп.
Бір қағаз жандаралға жөнелтер ем,
Аяқсыз қалмас еді жетсе барып.
Айдауымен тағдырдың кетіп барам,
Көрмеген талай жерді араладым.
Естекке қарсы адам табамын деп,
Қайратты, қажырлыны жағаладым.
Тізесі мұндай естек батқан екен,
Құдай мені дос санап атқан екен.
Еңбегім текке кетіп жалғыз қалдым,
Алпыс жігіт бір жанға санамадым.
Сол үшін аударылды біздің қоныс,
Соңыма поштабай мен түсті болыс.
Мың шақырым шыққанда ел шетінен
Жаяулап айдап келеді екі орыс.
Дәурен сүрдім бір кезде құстай ұшып,
Тоты құстай сайраған сайға түсіп.
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Тел өскен ормандағы айдаһар ем,
Аяңдадым жаяулап жолға түсіп.
Ата жауын жіберіп жер аударып,
Отыр ғой мундар естек көңлі толып.
Ұзақ жолда жалғыздық жаман екен,
Келе жатыр батырың құса болып.
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ӨЛЕҢДЕР

Шашубай Қошқарбайұлы

АҚ ҚАЙЫҢ
(Мен Кіммін)
Қошқарбай - әкем аты, Шашубаймын,
Үйде кедей болғанмен, түзде баймын.
Күніне мыңды беріп, жүзді алсам да,
Қалтамның түбі тесік, байымаймын.
Қошқарбай - әкем аты, Шашубаймын,
Бай десе, көктен түскен жасындаймын.
Өнермен байдың малын тартып жедім,
Сырымды ішімдегі жасырмаймын.
Қошқарбай - әкем аты, Шашубаймын,
Малға кедей болсам да, тілге баймын.
Тартсам да тақсіретін кедейліктің,
Байларға малы бар деп бас ұрмаймын.
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ТІЛЕСКЕ
Өспеген арғы тегің атаң Сәмбет,
Басыңа бітті мал мен, бақ пен дәулет.
Басыңа бақ қонған соң, ұмытылды
Жеткен соң қолың көкке, келіп нәубет.
Шақырдың жаман оймен сөзің мекер,
Би-болыс атқа мінген жаудан бетер.
Біріккен ықыласпен тілеу болмай,
Кінәсіз көзің тіктің босқа бекер.
Би - қасқыр, бай - арам ас, болды залым,
Барыстай жазды болыс тырнақтарын.
Қоян деп мені түтіп жемекші едің,
Шықты ғой арыстан боп алысқаның.
Қылмыс жоқ, шақырттырдың, босқа міншіл,
Тағатсыз, тақуасынған өңшең діншіл.
Кісі өлтіріп, ноғайды талағам жоқ,
Мінезің мінез емес адал - сыншыл.
Мал біткен атаң Есдәулет, Ескенеге,
Бақ қонса, кісі артын ескере ма?!
Жауыр нармен Жетісудан келіпті әке-шешең,
Үш ешкі, естен шықты бес кереге!
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КЕДЕЙЛІК
Екі арсыз қатар шыққан - ұйқы, тамақ,
Кедейлік ұстап алды жүндей сабап.
Өнер шіркін өрлетіп жатқызбайды,
Домбыра ап, өлең айттым, қылып талап.
Кедейлік ортаға алып қамалайды,
Менен басқа кісіні таба алмайды.
«Жетім кедей, мұнымен не өндірдің», - деп,
Бай баласы мазақ қып, табалайды.
«Өлеңді қой, қозы бақ, кедей!» - дейді,
Кедейді кедей демей, не дейді енді.
Кенже ұлы кедейліктің мен болдым ғой,
Еш адам талабыма теңелмейді.
Талабым таудай туған өнерлі едім,
Емін-еркін еркіме жібермейді.
Бай десе, мұздай қатқан жүрек-бауыр,
Бұлт көшіп, шілде түспей, жібімейді.
Қолда мал жоқ болғанмен, көңілім бай,
Байлығым, жомарттығым Атымтайдай.
Артымнан бір қалмадың, қу кедейлік,
Еркіңде сірә сенің болмайтындай.
Кедейдің бір жаманы - кежір кедей,
Бай баласы құриды, ішпей-жемей.
Жайдары, жақсы болмай, кесірленед,
Не дейді енді мұны, кежір демей?
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Бас білген кедей болдың тіліңді алар,
Айт десең, ұшып-қонып қолға қонар.
Не жұмыс қайырлы боп орнына кеп,
Ең түбі сол кедейдің ақыр оңар
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МЕНІҢ СЫРЫМ
Өтпес жарлық - кісіге бойға қорлық,
Байдан қорлық көп көрдім істеп өрлік.
Әкем кедей болды да егін салып,
Масақ теріп, күн көрдік, жарлы болып.
Ми толық, ақыл зерек ойлағанға,
Берерім жоқ қанағатсыз тоймағанға.
Ортамнан оза шығып өнер қудым,
Көңілді жоқшылыққа қоймағанға.
Байлардың бір кәсібі – ұрлық, сауда,
Жайылып, малы жүред биік тауда.
Байлардың тауда жүрген малын алып,
Кірістім өз-өзімнен үлкен дауға.
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ӘТПЕККЕ
Ақын үшін бергенің қотыр серкеш,
Түйедей-ақ көресің ұзын өркеш.
Берсең бер, басында айтқан екі қойды,
Бұдан кеміп дәулетің ештеңе етпес.
Көзің көрді, сараң бай, менде жоқты,
Берем деп ең әуелде екі тоқты.
Кебінін Ормақай би жұтқанындай,
Өтірікке айтқаның келіп соқты.
Мен саған жалданғам жоқ тоқтығымнан,
Қаңғырып қойың бақтым жоқтығымнан.
Табан ет, маңдай терім сұрағанда,
Қарғисың, ұстағандай шоқтығыңнан.
Мен секілді жетімнің сыны бар ма,
Ақысын сұрағанның міні бар ма,
Әтпек бай, қылжақтамай ақымды бер,
Шашубайда әкеңнің құны бар ма?
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ЕРКЕБАЙҒА
Еркебай, бай болдың сен мал жимаған,
Тәкаппар төремін деп шалжимаған.
Үлкенге, кішіге де сынық мінез
Мақтанып асып-тасып далдимаған.
Еркебай, туып-өскен жерің Қордай,
Атағың шыға келді туған айдай.
Әдейі көрейін деп келдім аңсап,
Баласы Қошқарбайдың мен Шашубай.
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ЖАМАЛҒА
(Әні бар)
Ақ маңдай, керілген қас, сұлу Жамал,
Жел тұрса, құбыладан соғар самал.
Атыңды естіп, өзіңді көре алмадым,
Ғашықтыққа, айтшы өзің, болар ма амал?
Дарияның ортасында шынар ағаш,
Көзіңнен айналайын қиылған қас.
Жамал деген сұлу қыз қай жерде екен,
Атыңды естіп, сыртыңнан болдым ғой мас.
Қайырмасы:
Бұл сөзіме шығарған
Риза бол, Жамал-ай!
Жастық дәурен басыңда,
Көргенің қызық заман-ай!
Көрмей сырттан құмармын,
Бұған, сірә, не амал-ай?!

50

Шашубай Қошқарбайұлы

БАЛЫҚШЫЛАРҒА
1
Сүңгіген сұлу балық тереңде ойнап,
Кетпесін ырық бермей, құрық бойлап.
Сүзіп ап су серісін, бір сыбаға ет,
Еліме жатқан жеңіс тойын ойлап.
2
Тау толқынды айдынды,
Еркін ендеп ен жайлап,
Күміс қабық балықты
Тереңнен сүзіп қойша айдап.
Қазақстан тойына
Апарыңдар шашуға
Нұр жүздерің гүл жайнап.
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МАЙДА ҚОҢЫР
Құс атып, аң аулаймын Саршығаннан,
Ақ тұйғын жігіт едім қаршыға алған.
Күніне отыз үйрек, қырық қаз алсам,
Емес ем төсін шоқып қан шығарған.
Қияға ұя салған қыран едім,
Аққудың төсіне ұйықтап талшық алған!
Аңдығаным жерімнен қаз бен үйрек,
Сығалаймын мылтықты шанша түйреп.
Қасымда ақ тазым бар алып келед,
Атқан құсты аузынан тістеп, сүйреп.
Қайырмасы:
Аман ба екен ғашық жар,
Көптен бері көре алмай,
Ақ жүзіңе болдым зар,
Қаз бен үйрек апарсам,
Кең отырып, шешеңнің
Түс жылытар түрі бар.
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КЕРБЕЗ КЕР
(Әні бар)
Пәуеске мінер байлар күймелеген,
Үстіме кидім мақпал түймелеген.
Он екі взвод гармоньмен ән салғанда,
Қасыма қыз-келіншек үймелеген.
Сұлу қыздың шешесі біліп қойса,
«Жүзі қара, үйге жүр»,- деп, сүйрелеген.
Ағасы жолдас болған серілеу ед:
«Қоя бер, ренжітпе, тиме, - деген.
Алғанда ләззат тілден арман тарқап,
Есімнен шығушы еді дүние деген.
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МАМЫҚ ҚЫЗҒА
Қарағым, көңілің ашық раушаннан,
Бетің аппақ жарқырап атқан таңнан.
Дидарыңды бір көрсем, көңілім өсіп,
Еккен жеміс секілді миуалаған.
Кәмшат бөрік шекеде жырта қарыс,
Қолаң шаш аш беліңе алты оралған.
Дарияның ортасында сен бәйтерек,
Мен бұлбұл бұтағыңа сайрап қонған.
Ғашықтықты шығарған бір мен емес,
Зылиха мен Жүсіптен мирас қалған.
Мен едім атағыңа көрмей қанған,
Құмарлығым ішімде от боп жанған.
Көк ала көк түтінмен лапылдаған,
Жалыны жүрегімнің басын алған.
Сенің тілің секілді алуа-шекер,
Сорсам, алтын қасықтай балға малған.
Қызы едің Ордабайдың сұлу Мамық,
Сұлу деп Жалайырда таптым танып.
Үй арасы әркіммен айналысып,
Деп жүрме түн қараңғы, түндік жабық.
Құс ұшып, алар аң жоқ, бәрі жаман,
Махаббат майданында жүрсіз бе аман.
Жемге тіл, сусынға сөз сізден күттім,
Қондырмас төс тұғырға бөтен адам.
54

Шашубай Қошқарбайұлы

Сөзімді қадірлей көр, жан жанарым,
Жаныңа шын батпай ма аһ ұрғаным.
Мойныңда құрбылықтан қарызым бар,
Өтемей кетермісің, не қылғаның?
Ауыл жау, шын жақсыға аудан да жау,
Опасыз жолдастықтың арт жағы дау.
Бет бедері демеңіз, жас жанарлы
Кісімен сырлас болған ақылы сау.
Жолым тарлау жігітпін, жолбарыстай,
Аттасам, айшылық жол бір қарыстай.
Жат көріп, жатырқама, қалқам Мамық,
Сыр бермес, сырғып кетпе бейтаныстай.
Кей адам қу сөзбенен іші қайнар,
Құрметіңіз болмасын мені аяр.
Жол түзеп, жолбарыстай жортып кетсем,
Өлгенше өз басымен орын даяр.
Ғизатлу сәлем айттым қалқатайға,
Ішімде ғашық оты болды пайда.
«Күн игі өткенінен» деген сөз бар,
Сөзіме жауап қайтар осындайда.
Басында биік таудың бітер андыз,
Сен үшін жолбарыстай жорттым жалғыз.
Қолыма тие қалсаң, қайран Мамық,
Басқаны, хор да болса, не қыламыз!
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АҚ ҚАЙЫҢ
(Бірінші түрі. Әні бар)
Жақсының айтқан сөзі жерде қалмас,
Жаманның маңайына адам бармас.
Сұлу қызбен сөйлесіп, болсаң сырлас,
Көкіректе тырнақтай арман қалмас.
Ақ қайың, қызыл қайың, сырлы қайың,
Баласы Қошқарбайдың Шашубаймын.
Өлеңнің бір-екі ауыз арқасында,
Дабылдап атағымды елге жайдым.
Бозбала, ойна да күл жас шағыңда,
Қолыңа қайтып қонбас бұл жиырма жас.
Ойлай бер, сөзге шешен, тіл таңдайым,
Серілікпен сөйлеймін қыздың жайын.
Қыз дегенде, қуғандай қызыл түлкі,
Неше алуан құбылып жорғалайын.
Сағынып барғанымда ауылыңа,
Алдымнан шыға келсе ақ маңдайым.
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АҚ ҚАЙЫҢ
(Екінші түрі. Әні бар)
Баласы Қошқарбайдың Шашубаймын,
Болсам да баста жарлы басылмаймын.
Көрсем де кедейліктің тақсыретін,
Жалынып малы барға бас ұрмаймын.
Аққайың, жалған-ай,
Кештім сайран-ай
Халықтың ортасында
Жүрдім жайнап-ей!
Байлығым – сүйенерім денсаулығым,
Өлеңім бой сергітер асаулығым.
Он саусақ шекпен ойнап жорғаласа,
Дұшпанның елемеймін еш жаулығын!
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ЫРҒЫМА-СЫРҒЫМА
(Әні бар)
Күн қонар кешкіқұрым таудан асып,
Шапақтап қызыл алтын нұрын шашып.
Кеш болса, рахаттанып қосылады
Күн бойы құмар болған екі ғашық.
Ғашық жар таң алдында аттандырып,
Тұрады қош айтысып бетін басып.
Аққу алған тұйғындай құмар тарқап,
Қайтады сонда жігіт мауқын басып.
Алтын ақша қазынасы қалғандай боп,
Артына қарай берер жалтақтасып.
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CЫРЛЫ ҚАЙЫҢ
(Әні бар)
Басыма жарасады жекей тымақ,
Таусылмас тастан аққан мен бір бұлақ.
Сегіз пұт, сексен қадақ бұл әнімді,
Салуы басқа ақынның қиынырақ.
Бүлкілдеп сөйлей бергін, шіркін көмей,
Қырсық шалмай, болмайды жігіт кедей.
Мен Шашубай болғаным бүгін емес,
Біледі Сібір жұрты, Омбы, Семей.
Сайрай бер тоты құстай, қызыл тілім,
Сөзімнің, сынаңыздар, болса мінін.
Қартайып, тағдыр жетіп дем біткенде,
Жарқ етіп жанып тұрған сөнер күнім.
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СЫПАЙЫҒА
Саржадай керілген қас, кірпік оқтай,
Ғашықтық ішке түсті қызыл шоқтай.
Құмарым ат басындай кеудемде алтын,
Тарқарма-ай, домаланып жатыр доптай.
Жақсыдан жақсы адамның қайтпас сағы,
Сақ қайтарар пенденің қызған шағы.
Еңбектіге қара жер ойылғандай,
Ренжітіп кетпеңіз сондай тағы.
Қалайша көңілімді қалдырасың,
Адамды көзқараспен нандырасың.
Қашан менің тарқайды іште дертім,
Кеудемде ғашық отын жандырасың.
Бүркіт боп биік таудан түлеп ұшсам,
Қу құйрық құсап түлкі шалдырасың.
Түн қатып боз атпенен барғанымда,
Оянбай, неге ұйқыңды қандырасың.
Иттің даусы шыққанда, жүгіре шықпай,
Түн бойы босағада талдырасың.
Мойныңа ақық меруерт алқа тағып,
Құлаққа алтын сырға салдырасың.
Қасқыр алған бүркіттей құмар тарқап,
Қолтықта екі көзің жаудырасын.
Ризамын қонақ қылған кешегіңе,
Жастықты кіргізбеймін есебіме.
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Қазанат, жазық бауыр кез болмаса,
Жабының ер салмаймын есегіне.
Дүниеде еш армансыз болар едім,
Сұлудың кіріп жүрсем өсегіне.
Құр өсекпен күнәһар болғанымша,
Қисайып ұйықтар ма едім төсегіне.
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ЖЕТІМ ҚЫЗ
(Әні бар)
Бұл жерде Сырымбеттей тау бар ма екен,
Алқа көл, шөбі шүйгін қаулар ма екен.
Селт етіп оң қабағым тартып кетті,
Көңілімді әкем келіп аулар ма екен?
Алтын сырға құлақта, қолда жүзік,
Шешем барда дүниеден көрдім қызық.
Тірі болсам, ол әкем бір келер-ау,
Кетпеймін келмейді деп күдер үзіп.

62

Шашубай Қошқарбайұлы

БЕС БАЛҚАН
(Әні бар)
Теке атқан мергендердің ыстық жері,
Мылтық оқтап тиерін білер сері.
Сол жерден теке атам деп, ата алмаса,
Құр шығын болып қайтад аттың тері.
Аңшылық ер жігітке не дегізбес.
Биік шың жеткізе ме таудың өрі?
Ер жігіт ел ұстаған адал болса,
Қазақтың таусыла ма кемеңгері?!
«Сұлудан сүйген сұлу» деген сөз бар,
Әркімнің басында бар соның кері.
Көк тасы Самарқанның жібігенде,
Ұшады Қап тауынан дию-пері.
Қартайғанша қажымай «Бес балқандай»
Ән шығарып отырған Шашаң сері.
Өнерлі қып жаратты форымымды-ай,
Алушы ем жақсы жерден орынымды-ай,
Қайда сұлу қыз десе, атқа міндім,
Баяғы батырлардың жорығындай.
Күн бата қыздың ауылын айналушы ем,
Қорадан қой ұрлайтын торуылдай.
Үстінде мамық төсек жатсаң ұйықтап,
Аякөз, Бақанастың жорығында-ай.
Қарағым, қайда барып ұмытамын,
Осындай естен кетпес қылығыңды-ай!
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ОКТЯБРЬ
Тағы айналып жарқ еттің,
Шолпанындай шығыстың
Хош келіпсің, Октябрь –
Алтын кірпік күміс күн.
Тұла бойда бәрі бар
Байлық, бақыт, ырыстың.
Ізгіліктің, ерліктің
Қайнар бұлақ көзісің.
Туысқандық елдіктің
Түп атасы өзіңсің.
Ұлы күнім, Октябрь,
Еңбекші әлем сүйінген.
Иіп тарлан басымды,
Қол қусырам бүгін мен.
Сенің жарқын жүзіңнен
Қуат алған кәрі едім.
Жарқыраған күніңнен
Нұр құйылып жүрекке,
Жігіт болдым, шал едім.
Көрем сенің түріңнен
Алдым ашық сайрап тұр.
Бақытымның гүліндей
Болашағың жайнап тұр.
Жоспарымыз бесжылдық
Міне осының айғағы.
Нығаяды көркейіп
Ұлы Отаным аймағы.
Өскен жастан жерім деп,
Ұл мен қызы елімнің,
Еміренген елім деп,
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Жүрегі батыр ерімнің.
Бесжылдықтың балғасын
Қолына алды бәрі де.
Қылшылдаған азамат
Жасы түгіл кәрі де.
Тәнім тозды, қартайдым,
Жүз жасадым демедім,
Мен де ұстадым балғаны,
Тисінші деп еліме,
Қартайсам да көмегім.
Тізе қосып жастармен
Еңбек етіп жатырмын.
Қаһарманы елімнің
Мен де айбынды батырмын.
Елдің батыр ұл-қызы
Қыздыр еңбек майданын.
Беки берсін іргесі
Октябрь тіккен орданың.

65

Шашубай Қошқарбайұлы

ҚОҢЫРАТ
Қоңырат қойнауы жез, қойыны мыс,
Балқашы балығымен алған тыныс.
Жерінің асты да кен, үсті де кен
Әлемге аты әйгілі ірі өндіріс.
Қазына Қоңыраттың қабырғасы,
Сары алтын жапырылған жақпар тасы.
Мыс пен жез – ел ырысы, ер құрышы,
Байлықтың түгесілмес жез қалтасы.
Қоңыраттың тасы гауһар, суы балық,
Байлығын пайдаланып жатыр халық.
Қала орнап, даласына завод салып,
Түні мен күні бірдей болған жарық.

66

Шашубай Қошқарбайұлы

ҚЫЗЫЛ ӘСКЕР
Біздің Қызыл Армия
Дұшпанның жолын байлаған.
Жаудан сыбыс естілсе,
Бурыл ала бұлттай
Буырқанып қайнаған.
Қынабы алтын көк алмас
Дұшпанға арнап қайраған
Ауыздықпен алысып,
Астында аты ойнаған.
Жарқырап қызыл жұлдызы
Маңдайында жайнаған.
Халықтың батыр ұлдары
Ел қамын ылғи ойлаған.
Шекараны күзетіп,
Ел бақытын қорғаған.
Сүйікті қызыл ерлерін
Жырға қосып Шашубай
Бұлбұлдай тілі сайраған.
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СӨЙЛЕ, ШАШУБАЙ!
Ал гармоным, гармоным,
Бас барынша пәрменің,
Сөйле, сөйле, Шашубай,
Бүгін күнің дәл сенің.
Орыны бар әрненің.
Безеп тіл мен көмейім.
Ойнақтасып он саусақ,
Тілін басып перненің.
Ұмыт болған шағымда
Жетпіс беске келгенім.
Ал, жамиғат, құлақ сал
Шашубайдың сөзіне.
Жыр төгейін, күй шертіп,
Келдім, міне, кезіне.
Өткен күнді бір шолып,
Барды айтайын өзім де.
Мұндай ма едім, япыр-ау,
Сонау бір өткен кезімде.
Қара бұлт басып түнерген,
Қазақтың байтақ даласын.
Қайғы жұтқан қалың ел,
Жаза алмай жүрек жарасын,
Өнер менен білім жоқ
Оқыта алмай баласын.
Ызыңдаған зарлы үні
Кернеп елдің арасын.
Патша болыс, би мен бай,
Халықтың алып мазасын.
Жер шөлейт, ел мешеу боп,
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Алған соң әлді бөлісіп
Өзеннің сулы саласын.
Аң жайлап, жылан орда сап,
Балқаш көлдің жағасын.
Жапан түз, сусыз шөл еді
Ел көрмеген қарасын.
Балықшылар тек қана
Жаяу тартып шанасын.
Қыс болса аулап ақбалық,
Қоңырат еді қу шоқы,
Жылан, шаян жайлаған
Тастарының арасын.
Ат оттарға шөбі жоқ,
Ұрттап ішер суы жоқ,
Қабысып, қатып жатқанда,
Кім көрген оның қарасын?
Ал, тыңдаңдар, сөйлейін,
Қайта туған жаңадан,
Қазақстан халқымды.
Одақтас елдің бірі боп,
Орда тіккен алтынды.
Күнде жиын, күнде той,
Қандай қызық, тамаша,
Салтанатты салтымды,
Партиялық жаңа заң,
Рахатта барша жан,
Нұрға бөлеп жерімді
Жасартты мендей қартыңды.
Елу жылда ел жаңа,
Елу емес тек қана
Жиырма жылдың ішінде
Естіді әлем даңқымды.
Партия бастап көшімді,
Көмектесіп туысқан
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Жаңа қоныс, кең жайлау
Шарықтап көңілім шарқ ұрды,
Шалқыған байлық, ен дәулет
Бүгінгі қазақ жерінде.
Құжынаған түлік мал
Колхозды ауыл төрінде.
Гүл жайнаған салт-сана,
Құлпырған тегіс айнала –
Масаты кілем жерімде.
Алтын, күміс, қорғасын,
Көмір, мұнай, жез бен мыс
Жерімдегі кенімде.
Ел байлығы - қазынам
Таусылмайтын өмірге.
Завод пенен фабрик –
Кен қайнатқан қазаным,
Көбейді міне елімде.
Аэроплан, темір жол
Параходым, көлімде.
Осыларды айтқанда,
Шарықтайды гүл жайнап,
Кәрі көңілім менің де.
Көркіне көңілім қош болып,
Балқашты айтсам мақтанам,
Сәулетті, көркем қала орнап,
Хош иісті гүл жайнап,
Зәулім үйлер қалаған.
Мектеп, кино, театр,
Аурухана, қонақ үй,
Яслиінде жас балапан.
Аспан зәулім тұрбасын,
Алып пештің мұржасын
Завод жақтан көргенде,
Шалқимын да шаттанам,
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Машинасын меңгерген
Сусындатып жем берген,
Тілін біліп, басқарып,
Кешегі қойшы - боп маман.
Бұрғы салып, дәрі атып,
Қоңырат тауын қопарып,
Алты қарыс ауызы
Экскаватор қаптаған.
Ана тұрған фабрика
Үйдей тасты уатып,
Тарыдай етіп ақтаған,
Шақырып гудок азанын,
Мыс қайнаған қазаным,
Сапырып сары қымыздай
Құйып жатыр қаншадан.
Маңайдағы егісім,
Қауын, қарбыз жемісім,
Өніп жатыр бақшадан.
Ой-қырым да далам да,
Гүлден өлке, қалам да,
Алтынды нұрға бөгіп тұр,
Әлемде нұрлы алтын күн,
Данышпан көсем партия
Жеріме нұрын төгіп тұр.
Бойға қайрат, күш-жігер,
Денеге қуат беріп тұр.
Айтқызбай біліп мұңымды,
Қиядан болжап қырымды,
Алыстан шолып көріп тұр.
Сондықтан да Шашубай
«Көп жаса, деп партиям!»
Батасын міне беріп тұр.

71

Шашубай Қошқарбайұлы

ТЕМІРЖОЛШЫЛАР КҮНІНЕ
Кәрі жолдас гармоным –
Болып едің жасымнан.
Жан серігім, дәрменім,
Кел жырлайық қосылып,
Ұмыт болды бұл күнде
Қолтықтап сені ел кезіп
Жаяу қорлық көргенім.
Түйесін қомдап, қой айдап,
Жерге тиіп табаным.
Керуенге зорға ергенім.
Күндік жерге ай жүріп,
Ат арытып, тон тозып,
Нелер қорлық көрмедім.
Бүгін, міне, қарасам,
Халқымның байтақ даласын.
Өткендегі жаяулық,
Түсіп еске баяулық,
Таңғажайып қаласың.
Сала-сала жол салып,
Ұзартып оны мол салып,
Ұштастырып жіберді,
Қала мен колхоз арасын.
Ерсіл-қарсыл жүйткітіп,
Түтіндетіп ұйтқытып,
Қара арғымақ қажымас,
Қамбардың қара атындай
Орғып әне барасың.
Ауыздықпен алысып,
Сағымменен жарысып.
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Жөнелгенде арқырап,
Жер танабы тартылып,
Будақтаған түтіні
Қара бұлттай артында
Қала беред сарқылып.
Кең даланы сайрандап,
Масатыдай жайнаған.
Малды аралап жайлаған,
Тізгінін қағып тебініп,
Басқарып жүр ұл-қызым,
Әнге салып шарқ ұрып.
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КӨСЕМ ТУРАЛЫ ЖЫР
Көп жасап көпті көрдім, көпті білдім,
Қырандай көлбей ұшып көкті көрдім.
Гүлденген заманаға кез болған соң,
Жырыма қостым атын ұлы Лениннің.
Жасым бар жетпіс бесте, жылым барыс,
Аузым бай дегенде алты қарыс.
Жасымнан қас қылғанға қас болдым да,
Бермедім адамшылық, қолдан намыс.
Талмадым, арымадым, шаршамадым,
Қайғысын арқаладым барша жанның.
Жеттім кеп сау саламат бұл заманға,
Табылды арман етіп аңсағаным.
Мен таптым қуанышты бақыт елін,
Құлпырған бүгін далам, туған жерім,
Бақытты өмір берген бізге Ленин,
Көсемім асқан дана, асқар белім.
Алдыңда, Ленин туы, ән шырқатсам,
Армансыз болар ем бір көріп қайтсам.
Ішінде Кремльдің ән шалқытып,
Құбылып он екі взвод гармонь тартсам!
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ІСКЕ АСТЫ, АБАЙ, АРМАНЫҢ
Тұңғиық ақыл, терең ой
Өрісі кең Жайықтай.
Қиялы ұшқыр самғаған
Көктің төсін шарықтай.
Сүңгіп терең түбіне
Су серісі балықтай.
Қырымнан болжап қиынды
Шалдығып шаршап талықпай.
Шолпан болып ұлтына
Нұр сепкен түнгі жарықтай.
Қалың қазақ елінің.
Түбірі берік бәйтерек,
Белдігі темір қазықтай,
Абайға бүгін бір жүз жыл.
Соқтықпалы жерде өсіп
Күрескен жалғыз мыңменен.
Жұртын бастап жорыққа,
Биікке, шыңға сүйреген.
Өнер мен еңбек құмары,
Білімге халқын үндеген.
Кестелі сөздің шебері,
Мінсіз өлең жырменен,
Мен де сенен үйренгем.
Домбырамды серік қып,
Данышпаным, атыңды,
Мәңгіге өшпес хатыңды,
Паш етіп жұртқа үндегем.
Теңгеріп жарқын ойыңды,
Аспанда ай, күнменен.
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Саралы көз, сортаң жүз
Сор маңдай, шерлі, шерменде.
Қосылып жырың жырлаған
Шеру тартқан сол күнгі,
Заманы сұр елмен де,
Түсіне білген сырыңды,
Мұңы бір мұңдас ермен де.
Жарқырап әлі жырың тұр,
Қартайсам да кеудемде.
Ұмытылмайтын өмірде,
Болмаса тек өлгенде.
Елу жылда – ел жаңа,
Қырық жылда қазан жаңарып,
Күндерден күн өткенде –
Қызыл шапақ таң атты,
Көкжиегі ағарып,
Толықсып талып күн шықты,
Түріп түнгі түнекті,
Бойды басқан сазарып.
Соқтықпалы жолды ашты,
Көрсетіп жөнді халыққа,
Отырған түнде қамалып,
Іске асты, Абай, арманың,
Сала берді өмір жаңарып.
Еңбекке жұрттың кенелді,
Білімнің шомып көліне.
Әттең қайтып келер ме ең,
Тіріліп қазір еліңе.
Есе тиді сенің де,
Сап алтындай сөзіңе.
Әлемге атың жайылып,
Тарихтың шықтың төріне.
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ДОСКЕЙГЕ
Сексенде сері атандым сембей жағым,
Мерейім үстем болды артып бағым.
Ескі дос, өлең, гармонь қайта оралып,
Денемді кетті билеп тасқын ағын.
Жапса да сақал-шашқа кәрілік күміс,
Шат заман, шалқыған ел, бақ пен ырыс,
Құрғатып жанарымнан тамған жасты,
Тарылған көкірегіме берді тыныс.
Қашаннан халық қараған едім сері,
Кәнеки, гармонымды әкел бері.
Тойында дархан туған замандастың
Өлеңнің тағы менен ақсын селі.
Қыран ем қияны алып, туған саңлақ,
Бүгін мен қиялыма қанат жалғап.
Тойында Доскей сынды замандастың
Көрейін күн көгіне тағы самғап.
Гармоным, өлең, әнім - кәрі досым,
Келтіріп тыңдаушының көңіл хошын.
Қазақтың бақытты елін бір аралап,
Болған соң, тұғырына қайтып қонсын.
Уа, Доскей! Жүйрік едің туған дана,
Озбаған, жарысқанда, желі дала.
Өлеңді қырық қырқадан асырсаң да
Тиді ме үлесіңе бұрын баға.
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Өткен күн, кәрі бұлбұл, есіңде ме
Дауысты зар-замана өшіргенде.
Ел мен жер қоса еңіреп, қасірет тартып,
Зарлы өлең тоғытқан шақ сен де, мен де.
Еткенде Октябрьдің таңы қылаң,
Саңқылдап егіз туған екі қыран.
Ежелгі езген жауды талқан етіп,
Күн берген өшпес мәңгі саған, маған.
Сол күннің шуағымен сен де, мен де,
Жасарып, жанаттанып кеттік демде.
Ленин ғасырының бұлбұлы боп,
Мінекей құрметтелдік туған елде.
Екеуміз жүйрік едік бастан өрен,
Дариясы ақындықтың түпсіз терең.
Өмірден үлес тиіп тұрған шақта,
Тасысын Ленин деп тағы да өлең!
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БІРІНШІ МАЙ
Қош келдің құттықтаймын, Бірінші май,
Жүрекке жылы тиіп, көңілге жай.
Жер гүлдеп, ұл мен қызым бүлде оранып,
Шат көңіл, қуанышты жүзі шырай.
Тамаша сауық-сайран барсам қайда,
Сұлу ән, маржандай жыр жанға майда.
Дүбірге шыдамайтын кәрі тарлан,
Қосылып кетті, міне, Шашубай да.
Қай заман мына заман – шаттық заман,
Шаттыққа масайраған барша адам.
Нұр шашып жер жүзіне беріп әсер,
Жұлдызы Кремльдің шұғылаланған.
Қай заман, мына заман - нұрлы заман,
Заманы Лениннің ұлы данам.
Сайратқан қартайғанда тоты құстай
Арналад бүгін тағы жырым саған.
Май келсе жер жүзіне еңбекші тап,
Көрсетіп күш-жігерін түзейді сап.
Келгенде 75-ке көшпен бірге
Мінеки, шықтым мен де туыңды ұстап.
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ЖАМБЫЛҒА
Баласы Қошқарбайдың Шашубаймын,
Ақынмын атым шыққан жасырмаймын.
Жетпістің жетеуіне жетсем дағы,
Қалтырап, кәрілікке бас ұрмаймын.
Алдымда сіз отырсыз тоқсан бесте,
Жамбыл жоқ алған, сірә, тоқсанды еске.
Тоқсанды тобығына келтірмеген,
Жігітсіз әлі жап-жас жиырма бесте!
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ЖАУДЫ ЖЕҢБЕЙ БАСЫЛМАН
Қызыл ерім қорғаған
Еліме бақыт орнаған.
Гитлер деген сұмырай
Шапты қанға тоймаған.
Қан құмарды жоюға,
Қылышпен басын қиюға.
Батырлар қару қайраған
Алыстан тоят тілеген.
Қырандай көзі жайнаған,
Күркіреген күндей боп,
Төбесінен дұшпанның
Нажағайдай ойнаған!
Жанталасқан дұшпанға
Қарсы қару ұстауға,
Ыза кернеп бойымды
Менің де қаным қайнаған.
***
Көктен түскен жасылдай,
Дабыл қаққан лашындай.
Түйілсем тас жарғандай,
Тұяғын жауға шаншыды-ай.
Сұңқардайын самғап ұшқанда,
Жау қарасын қашырғам.
Арандары ашылған,
Айуанға өмір бас ұрман,
Жауды жеңбей басылман!
Майданға ерлер соғысты,
Халқымның күші тоғысты.
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Екпіні теңіз тасқындай,
Сарқырап кеп қосылған
Тоқсан тоғыз арнадан.
Ашуы жауға басылмай,
Сөзі жайдың тасындай,
Төкті ақын Шашубай
Ерлерге жырын арнаған.
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МЕН ДЕ КЕЛДІМ КӨМІРГЕ
1
Баласы Қошқарбайдың атым Шашым,
Кемшілік, кедейлікті көрген басым.
Тіл мен жақ халық алдында тынбай сайрап,
Жетпістің сегізіне шықты жасым.
Кемшілік, кедейліктің көрдім бәрін,
Көрмедім ол заманда өмір сәнін.
Болғалы қазақ – қазақ алыс дерек,
Адасып жол таба алмай жүрген ел ек,
Өмірге өзі бастап партиямыз,
Орнатты арқаға әкеп алтын дерек,
Дегенім алтын терек - елім қазақ,
Қайта туып, дертінен болған азат.
Желісі - алтын, көгені - күміс түйме,
Іргелі ел, өрісі кең болды ғажап.
Түндігіме Лениннің туын байлап,
Толықсып толған айдай гүл-гүл жайнап!
Көсіліп іргем кеңіп, көлім шалқып,
Құрыштың құймасынан шықты қайнап.
Көк құшқан көлеңкелі шынарымның,
Ерте-кеш бұтағында бұлбұл сайрап,
Бірі боп он алтының отау тігіп,
Ел болдық Қазақстан алтын аймақ.
Осындай салтанатты бейбіт елдің,
Иесі атқа мирас жер мен кеннің,
Тал түсте тыныштығын бұза тиіп,
Алмақ боп абайсызда тартып жерін.
Жексұрын, дүниеге салған ылаң,
Тап берді іргеме кеп тарғыл жылан,
Талаушы ел мұрасын жылдап жиған.
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Ол – фашист, ол – қанқұмар гитлершілдер,
Қолынан келмес тартып жерімді алмақ.
Халқымның қазынасына қолын салмақ.
Бетіне қоя берсең бейпіл жүріп,
Теп-тегіс дүниені жұтпақ жалмап.
Бүкіл ел жауға қарсы қылып қайрат,
Майданның керегінің бәрін сайлап.
Еңкейген қарт, ес білген баласы да,
Аттанды бес қаруын белге байлап.
Әулігіп өз бетімен келген итті,
Жауынгер қызыл әскер жатыр айдап.
Түбінде Сталинград соққы тиіп,
Мың-мыңдап жау өлігі қалды жайрап.
II
Кемеңгер көсем бізге қойды талап,
− Майданға көп өндір деп қару-жарақ.
Ел болып көсем сөзін естігенде,
Үйімде жата алмадым мен де қарап.
Тұрғанда басымызда сын сағаты,
Сілкінді қайта қозып ескі қайрат.
Қолымның ұшын берер қуатым бар,
Көмір сап, бір кісідей, қолға қайла ап.
Жас түгіл ұйқы кетті кемпір-шалдан.
Ұтылсақ бұл майданнан кетпес арман,
Қаперсіз, қамсыз жатсақ, қайрат қылмай,
Шын өмір қайтып келмес жақсы жалған.
Азаматтық борышын ақтап солар,
Көмірді майданға деп артық салған.
Кәдеге ассам, мені де көмірге сал.
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МӘЛІКПЕН КЕЗДЕСКЕНДЕ
Амансың ба, қарағым, балам Мәлік,
Дұшпанның ордасына ойран салып,
Ақтағын ана сүтін адал ұлым,
Бері келші, бір сүйейін алдыма алып.
Қош келдің, қарсы аламын, Мәлік балам,
Едіге, Қобыланды сенің бабаң.
Амангелді батырдай топты жарған,
Риза туған елің бүгін саған.
Тіледім тілеуіңді үйде жатып,
Қолыма гармонь алып, ән шырқатып,
Мың рахмет сүйікті партияма,
Бөленген мақтанышқа шарықтатып.
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ҚОҢЫРАТ ПЕН БАЛҚАШ
ЖАСТАРЫНЫҢ АЙТЫСЫН АШАРДАҒЫ СӨЗ
Айбатынан ай бұққан
Айдынды алып еріміз.
Қайраттанса тау жыққан
Батырлардың еліміз.
Тұяғы бүтін тұлпармыз.
Қанаты бүтін сұңқармыз,
Шын асылдан тегіміз.
Ерегіскен дұшпанның
Құдіреті өзіміз.
Аспаһани ақ алмас,
Сермей жауға шапқанда,
Өмір мен өлім тайпалас,
Айқаса түсіп жатқанда.
Ер аузына бізді алды
Қолдай көр деп тар жерде.
Сыйынғандай сыйынса
Ер үмітін ақтадық.
Қолда десе қолдадық
Үйде тыныш жатпадық.
Біреу бер десе найзаны
Он ғып артық саптадық.
Ойыншы жас балалар да
Еңбек қып тыным алған жоқ.
Еңкейген кемпір шалдар да
Көмегін аяп қалған жоқ.
Майдандық батыр ұлдарым,
Жеңсін деп қас-дұшпанын,
Сексенге келген мен-дағы
Сөз найзасын ұштадым,
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Сайысқа түсіп әр жерде
Мысшы деген атыңды,
Көтеріп көкке ұстадым.
Қара алтынның ордасы –
Қарағанды былтыр кеп,
Жез бен мыстың қоймасы –
Кеше келіп діңкілдеп,
Тиісті кәрі тарланға
Бергеніңді айт деп майданға.
Сонда кәрі тарланың
Іркілген жоқ мүдіріп.
Шабысынан тынған жоқ,
Жығылған жоқ сүрініп.
Қалқып алып мысымды,
Алдына тарттым көл қылып,
Арқама таңып сендерді
Бойыма қуат әл қылып,
Майданда батыр салысса,
Отанның игі қамы үшін.
Тылда жігіт жарысса,
Елінің ұят-ары үшін.
Сексенде мен де айтыссам,
Өлген ердің қаны үшін.
Кемпір мен шал бала үшін,
Өмірдің жарық таңы үшін.
Жігіт емен, бала емен,
Сақалыммен жалпылдап,
Аузымда бір тісім жоқ,
Сөз сөйлесем балпылдап.
Қашанғы сөйлей берермін
Тепсе темір үзейін,
Балқаштың мысшы ұлдары,
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Соғыстың мына жылдағы
Жұмысыңды айтып тылдағы,
Шықсаңшы, түге, жарқылдап!
Өзара мінің қазысып,
Табысыңды айтып салысып,
Үдере шауып қарқындап,
Мені талай тыңдадың,
Мен де сені тыңдайын.
Мына топтың алдында,
Сөйлеп бір жібер ұлдарым,
Ұлдарым менің қыздарым!
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КӘРІ ҚҰДА
Ақ басты, өзім тұстас, кәрі құда,
Ақсақал, сыры ежелден кәні құда.
Басына бұлттан сәлде – шалма оранып,
Сықырлап келіп қапты тағы құда.
Қош кепсің ақ дуана зіркілдеген,
Демі аяз, күрсіне, қар күрпілдеген.
Алдыңнан сексендегі құрбың шықты,
Өзіңмен сырласудан іркілмеген.
Майдандас серігім ең, қаһарман қыс,
Қонақ бол екі-үш айға, кел аттан түс!
Ширатып кәрі бойды, дем беріп кет,
Қайрат қос қайратыма, күшіме күш.
Елімнің жеңісіне ортақ достым,
Сондықтан сеніменен мәңгі доспын.
Қысылшаң, қиын-қыстау тар заманда
Сенімін ақтағандай болдың, достым.
Қиратып қабырғасын бытырлатып,
Ойрандап ордасына ат ойнатып –
Сындырып жаудың белін талқан еттік,
Аққан қан, төгілген жас кетпей текке.
Бүгін менің домбырамды дүрілдетіп,
Соқтырып жеңіс жырын, күйін шертіп.
Құлаштап гармонымды ән шырқаймын,
Қосылып ақ түтекке шалқып, серпіп.
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БАҚЫТТЫ ЗАМАН
Жыр бұлағын селдетіп,
Көсегемді көгертіп,
Жайраңдатқан заманым,
Бақытты өмір сүргізіп,
Болат құсқа мінгізіп,
Сайраңдатқан заманым.
Өнер-білім ордасы
Өмірдің алуан олжасы,
Артып жатқан заманым,
Тынбай өсіп ер жеткен
Қарқын қызу еңбекпен
Думандатқан заманым.
Коммунизмге өрлеген,
Еңбек еткен ерлерім
Құтты болсын қадамың!
Елімді алға бастаған,
Ленин туын ұстаған,
Партиямдай данышпан
Даңқы артсын дананың.
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МЕН – ЖІГІТ
Келсем де сексеннің сегізіне,
Бақыттың жүрмін жүзіп теңізінде.
Жігіттей жиырма бесте құлпырамын,
Советтік алтын заңның негізінде.
Елуден аса бере қонды бақыт,
Көрмеген ата-бабам өмірінде.
Ешқандай кір-қаяу жоқ бүгін менің
Иненің жасуындай көңілімде.
Сондықтан мен білмеймін, кәрілік не?
Жығылу, сүріну не, жеңілу не?
Мен жігіт, көңілім шат, өмірім бақ,
Сөзім бал, тілім майда, жырым бұлақ,
Осының барлығы үшін Октябрьге
Мың алғыс күнде айтудан тынбайды жақ!
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КӨБЕЙЕ БЕРСІН МОЛИБДЕН
Молибден фабрикасындағы Байтеміровтың сменасына арнаймын
Үздік шауып жүлде алған,
Айда, аптада, күнде алған.
Отан үшін, ел үшін
Күресте бекіп шыңдалған.
Талай-талай батырлар –
Бізде де сондай батыр бар.
Гармоньға қоссам оларды,
Кәрі таңдай тақылдар.
Соның бірі Шынарбек,
Бәйгеден салмай тұрған кеп.
Тауып қойған атын да,
Болаттай мықты «Шынар» деп.
Бізден сауыт кисін деп,
Қимылдаса Шынарбек
Дос түгіл қас сүйінбек.
Сүйінбеске немене,
Мақтамауға келе ме,
Еңбекте істеп ерлікті
Көрсеткен соң өнеге.
Жырласам оны термелеп,
Гармоньға қосып пернелеп.
Кәрілікке қарамай,
Дауысым шырқап өрлемек.
Көбейе берсін молибден,
Қосылып болат, темірмен.
Әскерлер киіп көк сауыт,
Ұмтылсын жауға сеніммен!
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ЕЛІМНІҢ АЯРЫ ЖОҚ, МАЙДАН, СЕНЕН
Бұйрығын қолбасшының естігенде,
Таралған Москвадан барлық жерге.
Қосылып дауысына зеңбіректің,
Гармоньды қолға аламын безеп мен де.
Маршалдар Жуков, Конев тізе қосып,
Арттан қуғын, алдынан жолын тосып.
Дұшпанға тыныс бермей, ес жиғызбай,
Барады қанға бояп қызыл жосық.
Тағы да радио берді хабар,
Естісем әр сөзіне мейірім қанар.
Өзеннен Прут деген орғып өтіп,
Бұзды деп қызыл ерлер жаңа қамал!
Елімнің аяры жоқ, майдан, сенен –
Жабдықтайды керектің бәріменен.
Дүбірге еңбектегі үн қосамын,
Көрсетіп мен де құрмет өлеңменен.
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МЫСҚА ТОЛСЫН ШЕҢГЕЛІМ
Мысқа бөккен сұр тасты
Сүрелеп алған тереңнен,
Жер қоймасын қопарып,
Жұла тартып жөнелген.
Үгіп ұнтақ ұн қылып
Ағызып тасын өзенмен.
Қалқып алып сар мысын,
Ен байлыққа кенелген.
Үлде менен бүлдеге
Шаш етектен бөленген.
Екіталай күндерде
Жау менен күш шенелген.
Мысын артып майданға,
Тура тартып жөнелген.
Аты шулы Балқаштың
Ұлы-қызы сенен мен
Тағы бір қолқа сұраймын,
Бересің бе, берен ер,
Ата көршің ежелгі,
Мыс қоймасы Жезқазған.
Сол жездінің ақыны
Болман маған хат жазған.
−Мыс алыбы Балқаштың
Қолтумасы Шашубай.
Сенімен бір айтыспай
Көңіл тұр деп басылмай.
Өктем-өктем сөйлейді
Сөзі сайдың тасындай!
Уа, Балқаштың ұл-қызы,
Мен көне көпті көргемін.
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Ақынсынған талайды,
Әшкере топ алдында,
Шарпысқан сөзде жеңгемін.
Халқым қуат бергенде,
Шаршы топта сан рет,
Жүлде алып, бұлаң желгемін.
«Жеңілме, Шашым» десеңдер –
Мысты сел қып ағызып,
Үдетіп қарқынды өрлегін,
Осы болсын бергенің.
Аузым сөзге толғанда,
Мысқа толсын шеңгелім.
Саған мақтан емес пе,
Өз Балқашың атынан
Қарсыласқан ақынды
Сайысқанда жеңгенім?!
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ТОЛҒАУ
Құздан құйған бұлақтай,
Шапшытып жырды көмейден.
Толқытып күйді сынаптай,
Маржандай сұлу өлеңмен.
Елімді жырға бөлейін,
Теріп алып тағы да,
Сөз асылын тереңнен.
Ұлыстың ұлы күнінде,
Немді аяймын сенен мен.
Жүрегім бірге соғады
Партиямдай беренмен.
Сондықтан да әрқашан,
Көтерген елдің еңсесін
Мәшһүрмін жұртқа ежелден,
Түр құлақты, әлеумет.
Гармонымды құлаштап,
Жыр маржанын төгем мен.
Тас болаттан салынған
Мұнаралы қорғандай,
Социалистік еліме
Әлемге тұлға болғандай.
Ана жолы жау шапты
Көзіне қан толғандай.
Болаттай берік іргеме
Жезтырнақ салды саусағын.
Еңіретіп еліңді
Табаныма жаншамын.
Қақыратып қалаңды,
Арқыратып далаңды,
Жылатып қатын-балаңды,
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Деп найзаңды шаншамын.
Қазақ, қырғыз, орысқа,
Украин, беларусқа
Қожа қылып қоям деп,
Фашист деген найсабын!
Сөйтіп фашист сұмырай,
Қапылыста тұтқиыл
Украинға шап берді.
Өте салып одан да,
Москваға тап берді.
Оқ бүркіп Ленинградқа
Сталинградқа лап берді.
«Жеңілмейді фашист» деп,
Дабылды сұмдар қақты енді.
Жеңілмен деген ешкімнен
Баязит де жеңілген
Ақсақ барыс Темірден.
Темір қашан өтіп ед,
Арқыраған Еділден.
Жеңіліс тауып безінген
Напалеон өмірден.
Ұлы орыс халқымен
Арбасқандай талай жау –
Беттей алмай шегінген.
Тайсалма деп қолбасшы,
Жар салды сонда Кремльден.
Сұмырайдың, немістің
Орнынан ойы шықпады.
Миллион халық, алуан ұлт,
Именіп қабақ шытпады.
Күреске жабдық жасады,
Ат тұрманын сақтады.
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Қарсы шапты қасқайып,
Жасқанып жаудан ықпады.
Рүстем, Ғалы қаһарман
Батыр дегендеріміз,
Ақсақ Темір, Шыңғыс хан
Напалеондеріңіз
Астар да болмай қап қойды,
Алысқанда дұшпанмен,
Біздің батыр еріміз.
Тұмсыққа ұрған иттейін,
Желкелеп Отан төрінен.
Қанын судай ағызып,
Кавказдың таулы жерінен
Ленинградтан жөнелтіп
Неміс финдерімен
Түріп шықты қызыл ер,
Қол ұстасып кеңестің,
Миллион деген елімен.
Байтақ өлке кең дала,
Қасиетті жеріміз,
Ойнақ етіп қоймадық
Жын-cайтанға сені біз.
Ұлтарақтай жер үшін,
Тостағандай төбе үшін,
Жылаған қатын-баланың
Кемпір-шал, ата-ананың
Кеудедегі кегі үшін.
Жүрегін ту ғып ұстады.
Қаһарман қызыл еріміз
Қалың қайрат, қайсар күш.
Намыс, ыза – кегіміз.
Талқан етпей қоймады,
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Бұздық жаудың шебін біз.
Бұзып қана қоймадық –
Бір жолата тазарттық,
Күш қосып қалың еліміз.
Кеше фашист дүзқара
Қара албасты қанқұйлы
Өлім егіп көп жерге
Өлімтік етіп, қан құйды.
Европаның көп жұрты,
Зар иледі, қаңғырды.
Табанында ед немістің –
Румын, болгар, фин жұрты.
Сүліктей сорып оны да,
Фашистің жайлап қыл құрты.
Қолжаулық қылып біресе,
Біресе шоқпар еткен-ді.
Тұрса, ұрып тірсекке,
Отырса, басқа тепкен-ді.
Жауынгер Қызыл Армия
Бостандық таңын атырып,
Азаттық нұрын септі енді.
Поляк, венгер, словак
Чех жұртының шегінде
Әбжыланның ордасы
Пруссияның өзінде.
Кескілескен қатты ұрыс
Болып жатыр бұ күнде.
Жарқырап таң атады,
Оған да ертең, бүгін бе.
Асқақтаған есірік
Кемерге келді кептелді:
Алдында көр, артында ор –
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Жан-жағы жар, құрған тор.
Бұрылуға жоқ енді.
Дауыл мен оттан жаралып,
Өр болып өскен ерлерім.
Әлемге атың таралып,
Шын қияға өрледің.
Майдан мен тыл тұтасып,
Егескенде бермедің.
Октябрьдың ұрпағы –
Қыздарым мен ұлдарым!
Толып жатыр кеудемде
Сендерге деген жырларым.
Сен туған күнді бүгінгі
Тағы да талай жырлармын.
Бірақ қазір айтарым:
Әлі күрес тынған жоқ.
Жаралы неміс айуаны,
Әлі тағзым қылған жоқ.
Ендеше елдің егейтөс
Ұлы мен қызы - батыры!
Шашубайдың тойда ұлы,
Сендерге берер ақылы:
Тыңдағың тынбай еңбек қыл,
Майдандағы ер үшін!
Майдандағы қыз бен ұл
Күшейте бер соққыны.
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ШАШУБАЙ МЕН БОЛМАН
1946-жылы 23-май күні Балқаш қаласында халық
поэзиясының алыбы Жамбыл Жабаевтың 100 жасқа толу
мерекесіне орай мыс заводының Орталық жұмысшылар
клубында Шашубай мен Болманның
толғаулары
тыңдалды.
Шашубай:
Жез таңдай мен қазақтың Шашубайы,
Кіреді сөйлеп кетсем сөз шырайы.
Жамбылмен үзеңгілес сұңғыламын,
Саңлақ деп үкілеген ел шынайы.
Жүйрік жоқ бұл жасымда менен озған,
Бәйгіге сан сәйгүлік мойнын созған.
Ұмтыла қапталдасып сермегенде,
Бүйірім қызып кетіп арқам қозған.
Үш жүздің ақындары жарысқанда,
Салмақтап тіл өнерін салысқанда.
Жырауға жүлде беріп көргенім жоқ,
Қадаймын жыр найзасын алысқанға.
Шырқасам Алатаудың өріндеймін,
Арқаның аңқылдаған желіндеймін.
Толқысам жырмен тасып кем дегенде –
Балқаштың шалқып жатқан көліндеймін.
Бір кезде ай тұлданып шалқалаған,
Ел мұңын таудан ауыр арқалаған.
Сол елдің аруағы қолдаған соң,
Күн сайын сабылуды қолқалағам.
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Мен үшін әуелден-ақ өлең майдан,
Өлеңмен ел жауына салғам ойран.
Саңқылдап әнмен қанат жайғанымда,
Тыңдаған Үйсін, Тама, Арғын, Найман.
Жазы жау, қысында жұт қалтыраған,
Дәрмені от басынан артылмаған.
Кешегі елдің жайын есіме алсам,
Өр даусым күрмеледі саңқылдаған.
Мал түгіл билігі жоқ бір басында
Өлкенің тақыры мен қырқасында.
Сандалған тұл халықтың қамын ойлап,
Домбыра ұстағамын он жасымда.
Шортанбай, Шөжелердің ізін басып,
Қазған ор, нелер қиын белден асып,
Баяндап батырлардың хикаясын,
Көңілді көтереміз қалған жасып.
Қанымды тамызық қып жандырғамын,
Таңбалап сұмның есін тандырғамын.
Ту етіп жүрегімді қолыма ұстап,
Қатардан қажығанды қалдырмадым.
Шерліні әзіл айтып күлдіргемін,
Асқақтың арам ойын бүлдіргемін.
Қалайша мен жабырқау жабы болам,
Деген соң ел ардақтап дүлділ көгім.
Қай күнде, айтшы, жұртым, аялдап ем,
Елуге таң алдында таянған ем.
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Жарық күн Октябрьде тумағанда,
Жақындап болдыруға аяңдап ем.
Лениннің партиясы құдіретті,
Халыққа шапағатты нұрын төкті.
Данасы даналардың Ұлы Ленин
Жанымыз мәңгі бақыт гүлін екті.
Сілкінді жансыз дала жатқан көлбеп,
Кеудесін қаһармандай қуат кернеп.
Азат ел өсіп-өсіп, өрлеген соң,
Лепіре тасқындады жырым селдеп.
Жарыста ел намысын тілмен қайрап,
Арқадан саңқылдадым тынбай сайрап.
Тас түйін миллион қол жұмылған соң,
Қазаны зор еңбектің қызды қайнап.
Күшіме жер исініп алтын атты,
Бау-бақша сан тақырдың бетін жапты.
Күннен күн қуаттаған Қазақстан
Ноқталап нажағайдың нұрын жақты.
Өлшеусіз жігіт жаста меңгергенім,
Қиырды болат жолмен шеңберледім.
Гуілдеп самұрықпен көкке шығып,
Еңсеме асқарларды теңгермедім.
Құрышпен құндақталған іргем берік,
Бойыма бірдей бітті бақ пен көрік.
Сан түрлі байлығымның есебі жоқ
Отырсаң өздерің де көзбен көріп.
103

Шашубай Қошқарбайұлы

Тажалға ажал болған батыр жүрек,
Мәдідей, маған біткен балғын білек.
Қаһарман шеттерінен ұл мен қызым,
Қиядан тоят болған күнде тілеп.
Саналы біздің елдің кәрі-жасы,
Данышпан Лениннің замандасы.
Көсемнің саясында қол ұстасқан
Қазақтың бар Ресей бауырласы.
Арқадан Алатауға жайған құлаш,
Алыптар сонау Жезді мынау Балқаш.
Орыстай үлкен аға қолдауымен
Құба жон, бетпақ шөлдер көтерді бас.
Жұртымның арқау болған арысына,
Орасан сан жетпейді табысына.
Кезекпен үніңді қос, ақын Болман,
Еліңнің даңқы менен дабысына.
Болман:
Ақын ба, ал дегенде арындамай,
Балқыған қызыл мысша жалындамай.
Күй баптап ән шырқайды күн туғанда,
Тұрар ма сергек тұйғын дабылдамай.
Өлеңім өмір серік бала жастан,
Тұлпармын сүрінбеген қия тастан.
Атақты Жезқазғанның тілмарымын,
Өнерді дәстүрімен үлгі шашқан.
Айғағы бір ғасырдың ұлы Жамбыл,
Жаудыраған ен далаға жырдан жаңбыр.
104

Шашубай Қошқарбайұлы

Жүз жылда бір мүдірмей сайрап өтті.
Туар ма ондай енді дүлділ даңғыл.
Мен-дағы Жамбыл сүйген елді сүйем,
Жырлаған бұлбұл Жәкем ерді сүйем.
Мәңгілік халықтардың достығы мен
Ұлы Отан орналасқан жерді сүйем.
Мен-дағы жаршысымын партияның,
Ел үшін керек болса жан қиямын.
Жұртымның елдігі мен ерлігіне.
Мақтансам асқар таудай шалқиямын.
Ал тыңда, көп әлеумет, көсілейін,
Ағытып жыр тиегін шешілейін.
Бейнелеп бір аз ғана өз тұлғасын,
Жеңімпаз жұрттың көңілін өсірейін.
Бар әлем жүзін көрген айнадайын,
Советтің аруағынан аймалайын.
Ұрпағы Қазақстан қамал бұзған
Ержүрек ұл-қызынан айналайын.
Ізгілік бойға сіңген ескі салтын,
Жауынгер ерте бастап қазақ халқым.
Кешегі қан жосыған сұрапылда
Әлемге кетті тарап ерлік даңқың.
Кең далам қазыналы болса қандай,
Ерлерім айбынды екен арыстандай.
Бұл күнде бүкіл Одақ дәріптейді
− Ақ пейіл, дарқан жұрт деп қазақ сондай.
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Қисап жоқ байлығында асқар белмін,
Төлеген сан қиырдан асқан елмін.
Әйгілі жер жүзіне Жезқазғаным,
Бәрінен бойы биік басқа жердің.
Сәулетті Қазақстан орда болса,
Ой-қыры не ғажайып кенге толса.
Одақтың мыс босаға қоймасымын,
Алтындай өзегі бар бетін жонса.
Жеріміз тасы гауһар, суы шарап,
Байлығым төңірекке жатыр тарап.
Ашқарақ ағылшынның қорқауы да
Жырымдап дәулетімнен көрген жалап.
Тек қана большевиктер ұқсатқан соң,
Көркейіп, көріктенді алтын алап.
Жүрегі Қазақстан – Қарағанды,
Сол жерден бойыма қан тараған-ды.
Никополь жау қолында қалған кезде,
Майданды жабдықтауға жарған-ды.
Сай келген бар кәдеге менің мысым,
Қолдаған батырларды қайрат күшім:
Жезбенен құндақталған күрзілердің
Бергенді Қазақстан төрттен үшін.
Жеңіс пен игі табыс жүрген жолым,
Көздеген сан мақсатқа жетті қолым.
Бұрынғы құлазыған шөл даланың
Төрінен төрт алыбым алған орын.
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Сарқылмас асыл қорын төгіп жатыр,
Қарсақбай, Кеңгір, Жезді, Байқоңырым.
Машина үйдей тасты күл ғып шайнап,
Ерлерім еңбек еткен оқпен ойнап.
Будақтап Қарсақбай да жалын атқан
Өр кеуде үш мұнара көкке бойлап.
Тасқындап осылардың аңғарынан
Күрең мыс көбік шаша жатыр қайнап.
Күйіне құрыш құйған сансыз батпан,
Күші артық сегіз жүз мың жеккен аттан.
Дәулердің күші қандай десеңізші,
Аймақты жеті күндік жарқыратқан.
Жезқазған кенге де бай, малға да бай
Орасан дәулетіне елдігі сай.
Ұшырған сан қыранды бір қиямын,
Даңқыма ұрпағымның ерлігі сай.
Ақылы дариядай Қаныш ғалым
Атағы Алатаудай жұртқа мәлім.
Білімнің тереңіне сүңги бойлап,
Ойлаған жастайынан елдің қамын.
Сан кеннің жерімдегі көзін тауып,
Көмірін, марганец, жезін тауып.
Қанышым берген еді қысталаңда,
Ажал боп жау басына тұрды жауып.
Жасалды менің берген құрышымнан
Ақ берен, болат қалқан - саны сауыт!
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Ұстасаң жұдырықтай кеннің тасын,
Күшінен бір қолыңның келер басым.
Адамның арыстаны Балмұқаным,
Күніне қопарады жүз тоннасын.
Қос дүлділ Ақшалов пен ол екеуі,
Атқарған онның ісін әрбіреуі.
Солардың жер астында дүбірінен
Солқылдап қозғалады арқа белі.
Қазандай қара тасты қалған қатып.
Батырым Ахметов борша уатып,
Күрзімен он бес пұттық періп кетсе,
Шашырап от шығады аспанға атып.
Сом білек Тасбергенов бір боян ер,
Балқытып ағызғанда құрыштан сел.
Батырға, отпен ойнап жалын құшқан
Таңырқап таңдай қағып, тамсанған ел.
Маңына мәшһүр болып даңқы кеткен,
Талайды кәрі тарлан басып өткен.
Орденді Дәуренбек қарт бір сағатта
Жақпар тас көміріңді талқан еткен.
Жастардың шахтасында Қызыл тулы
Бастық боп Тәжбенов жүр аты шулы:
Әр іске мыңдап жасты жетілдірген,
Ұстазы шеберлердің сегіз қырлы.
Қан кешкен қабырғадан, тебіннен тер,
Белдесіп айқасқанда жауменен ел.
Жездіден әлде неше батыр шықты,
Дегізіп қазақ халқын жауынгер ел.
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Алысқан сұрапылда жойқын күшпен,
Қаны бір тізе қосып ұлы орыспен.
Әліпбек Жәпебаев, Шақановтар
Берлинге жеңіс туын бір тігіскен.
Елінің ақ батасын ақтап олар,
Қанқұйлы кегін алды сұм немістен.
Шашубай:
Құлан жал, күдіс белес, бұлғын түкті,
Қыртысты, ала майды, жұрты құтты.
Кенді өзек Сарыарқама Қарағанды
Өлкемде кен ордасын бұрын тікті.
Шу, Жайық, Еділ, Ертіс, Сыр бойында
Кім бұдан кенге орда боп үздік шықты.
Қандырған жұрттың шөлін қара саба,
Атағы Алатаудың аласа ма!
Шоқтығы менен биік бола алмайды,
Кім айтуға азу тісін баласа да.
Жасауы мыс, молибден, күміс, болат
Бұл қара шаңыраққа таласа ма.
Құт құйған қыдыр дарып құнарлы жер.
Шайлаған шелі қалың шұрайлы жер.
Іші алтын, сырты күміс – уыз емшек
Құлпырған масатыдан шырайлы жер.
Аймақта тайталастар теңдесі жоқ,
Шынайы асқан күштің бейнесі боп.
Астасып көк жиекпен жатыр Балқаш,
Асқар күз, не биіктің шендесі боп.
Паш етіп жер – жаһанға қазақ жерін,
Елімнің айтулы бір кеудесі боп.
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Өлкемін Бүкілодақ мақтан еткен,
Деп мұның Отанына бермесі жоқ.
Қан жылап зар еткенге түйсінбеген,
Шөл Балқаш өмірде бір исінбеген.
Ақтарып қазынасын жатыр бүгін
Ұсынып молибденін мысыменен.
Шіреніп қыр басында жеке батыр,
Іргемді жезбен күптеп Жездім жатыр.
Бауырайы марганец, көмір кені,
Бір өзі асқар тау боп мыңға татыр.
Ойнақтап бұлт соқса да дауыл гулеп,
Сапырып мұз мұхитты, тауды сүйреп.
Түндігін желп еткізбес Теміртау тұр,
Бекіткен қара орданы болат діңгек.
Апай төс, жуан құрсақ зордың зоры,
Сарқылмас Қоңыратта кеннің қоры.
Бойында алуан асыл қазына бар,
Елімде қасиетті жердің сойы.
Кесек бір көрсеткендей шын тұлғамды,
Ақшатау атышулы қол тумамды.
Сұқтанып әлем тегіс қарап отыр,
Құнарлы қорлы алқап деп вольфрамды.
Өр кеуде заңғар қия Қарағандым,
Әлемге сол қиядан қарағанмын.
Жауыздық ізгілікке шүйілгенде,
Құрышпен ел кеудесін орағанмын.
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Ашуы от, қаһарман мұз, демі жалын,
Майданның не тілесе қалағанын.
Іркусіз алып барып беріп тұрдым,
Қорқаудың ағызсын деп қара қанын.
Ұйысқан қажырлы күш, қалың қайрат
Майданда ер намысын кекке қайрап,
Қаһарман Үрістем мен Дастандарға
Тынымсыз аспаһани қару сайлап.
Оңымда, солымда да, алды-артымда
Еңбектің тай қазаны жатты қайнап.
Атандай сұр тастарды мысқа бөккен,
Жездімде Аймұханов сығып шайнап.
Балқашта аты шулы Әлімжанов
Майданға жүздеп вагон мысын айдап,
Құрыштың құдіреті Теміртауда
Қыздырып қызыл ошақ фашиске арнап.
Майданға оң қолымен беріп тұрды,
Еңбектің батырлары гүл-гүл жайнап.
Күн күйіп, ай тұтылып, жұлдыз ағып,
Түскендей аспан сынып жерге жанып.
Жұмыр жер қуырылып, қуырдақ боп,
Зеңбірек от шашқанда буырқанып.
Қиянға заңғар биік ұялаған.
Не қиын құз бен шыңды қиялаған.
Қырымнан аю көрсе тарпа басар
Нүркенім дауылпазым бала қыран:
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Арқадан қан майданға тілеп ұшып
Тобына қас жауының жай боп түсіп.
Үйіріп озбырлардың жіберді өртеп,
Жемтігі жатпасын деп жерде ыбырсып.
Қаһарлы қанды кекпен қанат жайып,
Нұржанов, Мамыраев, Біреуісов.
Ақырып арыстандай ұмтылғанда,
Мыңдаған қаныпезер болған майып.
Қиратып жендеттердің шаңырағын,
Көрсетті аса қайрат ерге лайық.
Отанның күш-қуатын зорайтуға
Жұмылды жаппай одақ туысқаным.
Төрт аттан бес белестен асу үшін
Қызулы ұлы дүбір жарыстамын.
Болман:
Бойында алуан асыл ғажап кен көп,
Кеудесін кең өлкемнің жатыр кернеп.
Жеңістің көктемінде толқындаса
Мыс – өзен, күміс бұлақ, көмір көл боп,
Бес жылда құт қорына құйылады
Ақ Жайық, Еділдейін жойқын сел боп.
Жездінің қатпарланған өңірі бар,
Бірінде мыс, бірінде темірі бар.
Күрпілдеп жер бетінде шығып жатқан
Тамаша Қияқтының көмірі бар.
Бар Одақ пайдаланса бір осыны
Жүз жылға орта түспес өмірі бар.
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Май көмір тамызықсыз жағылатын,
Қызуы мысты суша ағызатын.
Жар тастай кесегінен бір қасық күл,
Іздесең, әрең зорға табылатын.
Көмірі қияқтының қара алтын ғой,
Жалтылдап қараса көз шағылатын.
Байтақ ел не тілесе нені қалап,
Жезқазған кәдесіне жатыр жарап.
Бес жылда туып-өскен Қияқтыма
Таңданып тамсанбақшы әлем қарап.
Жездінің аты шулы Кеңгіріне,
Кеңгірдің кен алапты сеңгіріне.
Кірістім орнатуға бір наһанды,
Еш ноян шақ келмейтін өрлігіне.
Өнерлі бұл наһанның өңеші кең,
Жүк болмас жұмырына жүз тонна жем.
Басына бұл заңғардың шыққан шақта,
Қайтеді көк тіремей менің төбем.
Біреудің бірегейі ғажайып күш,
Осыдан дариядай құйылса мыс.
Төртінші бесжылдықтың бұл дәуіне
Таңданып бас имекші батыс – шығыс.
Жақпар тас қопарылып алай дөңдер,
Кеңгірден қияқтыға болат шеңбер –
Тартылып жатыр қазір ол біткен соң,
Тоқтаусыз ұқсатылмақ асыл кендер.
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Сыймастай ертек етсең жүйрік ойға,
Ашпақ ем қазыналы сексен қойма,
Қатарға қосып қойдым қақ жармысын,
Қойсын ба халық күші тасқан бойда.
Сарайдың салмақшы едім жеті жүзін,
Төрт айда тұлғаладым екі жүзін,
Ерлердің қимылына құшырланған
Ақынмын даусым ашық, жарқын жүзім.
Осындай асқан қайрат, жігер көріп
Қолдағы бар мен жоқты болжай келіп,
Үш қарғып бес кезеңнен асырам деп,
Жырлайды, жұрт, күшіне Болман сенің.
Шашубай;
Игерген ен байлығы шалқып тасып.
Бес жылда бұрынғыдан үш есе асып,
Балқаштың зор тұлғасы бұдан да өспек,
Өмірге ұлан асыр қадам басып.
Сұрыптап асыл кенді тазалайтын,
Жүгіртіп тоқсан саққа салалайтын.
Бір жаңа алып завод салынады
Күміс, мыс, алтын, жезді саралайтын.
Күні ертең асқар тауды сүйреп әкеп,
Тықпасаң көмейіне илеп әкеп.
Жемсауын бұл алыптың толтырмассың,
Бүгінгі вагондармен бірден әкеп.
Қаққанда қызған еңбек қоңырауын,
Кең ашып қазыналы қоңырауын,
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Қосшоқы, Қыземшегі Қоңыратта
Тереңнен ақтармақшы кен қойнауын.
Бес жылда мыс қоймасы өспек үдеп,
Мойымас қанша алсаң да көсіп күреп,
Отырған тау басында құж тәрізді,
Келмекші кемеліне табан тіреп.
Шым болат құрыш күшті сауыттаған,
Бойына жай оғын да дарытпаған.
Балқашта молибденнен тау жасалмақ,
Сипаты бесжылдықта анықталған.
Батыс пен шығыстағы зәулім тұлға,
Өр Балқаш социалистік бұл бес жылда.
Қарына бар алыпты іліп алып,
Бір емес, баламақшы бойын мыңға.
Елімнің жыртылғанын мыспен қайып,
Зер тоқып вольфрамнан төрге жайып.
Көктеп көк шар болаттан сауыт соғам,
Жойқын күш ел қорғаны ерге лайық.
Қорқытқан айбыны мен жауды жасқап,
Бойына шақ келмеген нелер асқақ,
Бүгінгі мыс дүкені алып Балқаш
Толықсып бесжылдықта асып таспақ.
Бес жылда көріктеніп бұдан да әрі,
Көк балдыр балауса боп Балқаш маңы.
Ертеде ертекшілер аңыз еткен
Орнайды жібек атқан Иран бағы.
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Сыланған ақ айдынға жүзін көріп,
Қаламның сәулеттене ажары еніп,
Басына бұлт орналған зәулім үйлер,
Көбеймек, өмірге сән көрік беріп.
Тепкенде тегеуріні темір үзген,
Алысса алып ұрған асқар құз, бел.
Жеті қат жер астынан кен шығарып,
Балқаштың сап алтындай мысын сүзген.
Атағы жерді жарып даңқы артқан,
Жер, көкті қатуланса қалтыратқан.
Өнері кері ағызған қара суды,
Сарқырап құздан құлап ағып жатқан.
Елімнің ұл мен қызы батыр балуан,
Тарихта жеңімпаздық атын алған.
Шаң жұқпас саңлақтардай қарыштаңдар,
Алдында күрделі іс тұр неше алуан.
Атың сал, атағың сал, жаныңды сал,
Ақыл - күш, жігер, қайрат, қажырды сал.
Мезгеген партияның мақсаты үшін,
Ірікпей бойыңдағы барыңды сал!
Болманның қорытынды сөзі
Уа жұртым, сүйенгенім сенің күшің,
Сайратқан ақын тілін сенің ісің.
Шабыт жоқ сенсіз менде, саған қарап,
Өмірдің паш етемін жаз бен қысын.
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Жақсыны жамандауға жырым шорқақ,
Қайғыңа қиын күнде болсам ортақ.
Думан, той бүгінгідей шаттығыңа
Жырауың шарықтамай қалай тұрмақ.
Ешқандай қиындықтан қорынбаңдар,
Қамқоршы партиядай қорғаның бар.
Отанның жайлауына жеткізетін,
Көсемнің тапсырмасын орындаңдар.
Шашубайдың қорытынды сөзі:
Арқаның ірге тепкен сауырынан
Әндетіп айқайласам ауылымнан.
Жаңғырып өз даусыма үн қатады,
Тянь-Шань мен Көкшетаудың бауырынан.
Қалың ел қадірлесе Шашубайын,
Шашубай тамызады тілдің майын.
Ерлерім оза шауып бәйгі алыңдар,
Күн сайын сөз дүкенін қыздырайын.
Жер мен көк ақылына түгел сыйған
Халықтың қасиетін бойға жиған.
Кемеңгер Ленин ілімі көп жасасын,
Аталық мейірмандық нұрын құйған!
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ҚАМБАР
(Дастан)
Алпыс үйлі Арғын, жетпіс үйлі Жебір, тоқсан үйлі Тобыр, он сан үйлі Оят, қырық сан үйлі Қыят - соның бәрін
асыраушы Қамбар деген қара қасқа атты бір ер бар.
Сөйле дейсің біздерге,
Не сөйлейін сіздерге?
Сырдың бойы жақсы екен,
Шаруалы байы күздерге.
Алыста жүрсең, ағайын,
Қандай жақсы сағынып,
Ат арытып іздерге.
Сөйлейін, тыңда сөзімді,
Өлім келсе, бір жауың,
Шыбындай жанды шырқыратып,
Алар да кетер бір күні.
Ақ төстерін аңқайтып,
Аққу құс қайтар күз күні.
Кімнің малы бар болса,
Аямайды қарындас,
Қырық күн шілде, жаз күні.
Бұрынғы өткен заманда,
Ер Қамбар деген бар екен,
Тыңдасаңыз халайық,
Көпке дәмді ылайық,
Сөйлейін сізге ұғынсаң,
Солардан қалған сөзімді.
Сонау бір өткен заманда,
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Әзімбай деген бай болған.
Төрт-түлігі сай болған,
Ішкендерін сұрасаң,
Шекер менен бал болған.
Жегендерін сұрасаң,
Жая менен жал болған.
Байлығы шалқар көл еді,
Көп ноғайдың бегі еді.
Алты ұлы бар еді,
Бәрі бірдей бөрі еді.
Ең кенжесін айтайын,
Қамалға шапқан бір батыр,
Алшы мырза дер еді.
Алты ұлының ішінде
Назым атты жалғыз қыз
Нұр қызымен тең еді.
Жауған қардан ақ қылды,
Қыз Назымның еттерін,
Пердесін ашып көрмеген,
Еш бір бенде беттерін.
Ауызбен айтып болмайд,
Сонша сұлу көріктерін.
Табаны жерге тимеген,
Маңдайы күнге күймеген,
Күймеден басқа нәрсені,
Жорға екен деп мінбеген.
Торқадан басқа нәрсені,
Тон екен деп кимеген.
Шықпаған өзі сайынға,
Салмаған көзін ойынға.
Тыңдасаңыз. көпшілік,
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Айтайын Назым жайынан.
Емін-еркін ер жетті,
Күйеуге бермей күн өтті,
Алтын күйме ішінде,
Аққу құстай түлетті.
Әзімбай уәзірлерімен ақылдасып, он екі баулы өзбек,
он сан үйлі Ормамбет бәрін той қылып шақырмақшы болады. Сол тойда қызын қалағанына қалыңсыз қоспақ болады. Той болады. Жиналған жұрт пәуескемен аралап жүр.
Ат шаптырды Әзімбай
Он екі баулы өзбекке.
Ат кекілін өрмекке.
Қосамын деді Назымды,
Сүйгеніне бермекке.
Әзімбайдың тойына
Көп те кетіп барады.
Бек те кетіп барады,
Алаңғасар, әңгүдік
Текке кетіп барады.
Көп те кетіп барады,
Аз да кетіп барады.
Самайына бит аққан
Таз да кетіп барады.
Жетсе Назымды алғалы,
Хан тойына барғалы.
Амалы бар ма кедейдің
Көп борышқа қалғалы.
***
Әзімбай тұрып ақырды,
Жел маядай бақырды.
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Жар да салды қызына:
Сүйгеніңе барғын деп.
Шілия, қамыт, доғасын
Пәуескеге салғын деп,
Жиылып жатқан халыққа
Сол уақытта барғын деп.
Ауылда тұрып қыз Назым
Қудай мойнын толғайды.
Жиылып жатқан халыққа
Барайын деп Назым ойлайды.
Шілия, қамыт, доғасы,
Алтын зере жағасы,
Доғасын алтын жездеткен,
Қызметшісі тез жеткен.
Киіп алып қос манат,
Жегіп алып қос қара ат,
Жөнелді сонда қыз Назым.
***
Белде-белде бел асар,
Ерлерге садақ жарасар.
Сәскеде келген қыз Назым,
Бесінге дейін аралап,
Мырзаларын саралап,
Он екі баулы өзбектен
Таба алмады миәсар.
Жамандарға көз салса,
Даңғыл жолдан адасар.
Атағым кеткен алысқа,
Ноғай менен қазаққа,
Даңқым жеткен алашқа,
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Мұсылман аз, кәпір көп,
Бір күні келсе бетпақ жау,
Шауып шығар бір ер жоқ,
Жекпе-жек деп төбеге
Сынап тұрсам, апырмау!
***
Ел жиналған бетпақта
Айдалада төбеде,
Шауып шығар бір ер жоқ,
Жекпе-жектеп төбеге.
Еш теңдікке алмаймын
Бай баласы дегенмен.
Жаманға көзім салмаймын, Ақылсыз туған немеге.
Әзімбай бұған бөгелді,
Бір сөз айтып кенелді.
Сұлу туған қыз Назым,
Туған айдай толықсып,
Сар сазандай бұлықсып,
Құнан қойдай бой тастап,
Бәйгі атындай ойқастап,
Ауылға қарап жөнелді.
Бесін шағы болғанда,
Қайтайын деп тұрғанда,
Әзімбайдың әкесі,
Қызына қарап бір жауап,
Сол уақытта айтқаны:
− Келсін дедім, шырағым,
Он екі баулы өзбекті.
Ағылған шаһар қалаға,
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Көрсін дедім, қарағым,
Өзіңдей ардақтап өскен балаға,
Мұныменен халқымды
Жақтырмасаң түбінде.
Ішің толар санаға.
***
Әзімбай асқан ақылды,
Жолбарыстай ақырды,
Он екі баулы өзбекте,
Он сан үйлі Ормамбетте,
Келмеген тойға кім бар деп,
Шақырушыны шақырды.
***
Cонда шақырушы сөйлейді:
Төрт аяқты біз көрдік,
Қара тұлпар малдарды.
Өңшең кедей: кемпір менен шалдарды,
Шақырғанмен келмес деп,
Әзімбай қызын бермес деп,
Кедей деп Назым тимес деп,
Шақырмадым бұл тойға
Өңшең кедейді асырап жатқан
Жалғыз қара қасқа атты Қамбарды.
Ақ сұңқар құстай алыпты,
Дұшпаннан алған намысты,
Ит жүгіріп құс салып,
Жердің аңын тауысты,
Бермен қарап көңілі ауысты
123

Шашубай Қошқарбайұлы

Қамбар кедей дегенің,
Ел құлағы елуде,
Есіткен екен батыр дауысты.
Кедейліктің зарпынан
Көңілінде бар арманы.
Қынабы алтын көк алмас,
Аш беліне салғаны.
Қайырған қара бүркіттей,
Тұғырына қонғаны.
Әзімбайдың еліне,
Шалқып жатқан көліне
Қамбар қиял ойлады.
Атын мінді алдырып,
Ұйқысын алды қандырып,
Қара қасқа тұлпарын
Таң астырып шаптырды.
Ащы тері шықсын деп,
Аяғына шідер тақтырды.
Жолдасына сенбеді,
Шешесіне бақтырды.
Ит жүгіртіп, құс салған,
Өлмеске қылған амалын,
Асырап жатқан көп тобыр
Өңшең ғарып жаманын.
***
Желігіп жауға мен кеттім.
Қарамастай артыма,
Қайғы түссе басыма,
Қандай болар дариға-ай
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Қайран шолақ заманым?
Екі кісі ұрысса,
Ердің ісі жөн келер.
Қаса батыр майданда
Диірмендей дөңгелер.
Ноғайлыға барамын,
Барып бүлік саламын.
Өнерді, сірә, көрсетіп,
Бұйрық болса Назымды
Жолдас қылып аламын.
Байлаулы тұрған тұлпардың
Басын жолға саламын.
Тілеулес болып тұрыңдар,
Алпыс үйлі Арғында
Жетпіс үйлі Жебірде,
Ақ жаулықты жеңгелер,
Жалғыз туған баламыз,
Кедей деген қу сөзі,
Зарығып көрген анамыз.
Сүйегімнен өткен соң,
Жеті атама жеткен соң,
Дұрыстап бата бере көр.
***
Сонда анасы сөйлейді:
Шүленгерім, мергенім,
Көзім ашып көргенім,
Алдыңда сенің ағаң жоқ,
Артыңда сенің інің жоқ,
Інісіз аға күні жоқ,
Көп тобырдың бірінің
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Көрмедім саған жасымнан,
Жолдас боп, сірә ергенін.
Шөл иесі, Қамбар-ау,
Көл иесі, Қамбар-ау.
Жалғызыңа көз сал-ау.
Рахым қылсаң, құдірет,
Сенен басқа нем бар-ау!
Адасса, жолға салып жүр,
Сүрінсе, қолдан алып жүр.
Бәлекет келсе, қағып жүр,
Қосақтап қойдай бағып жүр.
Бір сұлуға шақырған
Я, әзіреті ер сұлтан,
Рахым етіп сен тұрсаң,
Баба түкті шашты Әзіз,
Жалғызым, сені соған тапсырдым!
***
Пыстанды тартпа жүгендеп,
Ел-жұртымен қоштасып,
Бірін қоймай түгендеп,
Арқаға тоқым салады.
Мініп Қамбар алады.
Жел тимеген сауырына,
Күн тимеген бауырына,
Орай қамшы салады.
Ақ білектің зарпынан,
Тау жаңғырығып қалады.
Бурыл ала бұлттың
Арасымен тұлпары
Сонда кетіп барады.
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Томарша көрсе, ырғытып,
Жабындымен сырғытып,
Жердің аңын үркітіп,
Сонда кетіп барады.
Жер бауыры тартылып,
Текше қырдан артылып,
Қара қасқа тұлпарға
Салып келеді өкімді.
Қызғаннан соң тұлпары
Тау мен тастан секірді,
Айтқаным бекер болмаса,
Әйкелді қыз манағы
Таң намазы алдында,
Алтын құмған қолында,
Балалы қаздай байпаңдап,
Дуадақ құстай шайқаңдап,
Иығына ішік жамылып,
Беті қып-қызыл оттай жағынып,
Әйкел тұмар тағынып,
Дәретке шыққан секілді,
Сұлулығын айтайын:
Бұхар барсаң, қолаң бар. –
Қолаңды көр де, шашын көр.
Ұстаға барсаң, қасында
Зергерлер соққан түйме бар, −
Түймені көр де, басын көр.
Молда барсаң қасында,
Қыюлы жатқан қалам бар. –
Қаламды көр де, қасын көр
Әр шаһар барсаң, қасында
Құрулы тұрған күзгі бар, −
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Күзгіні көр де, көзін көр.
Самарқан барсаң, сандал бар, −
Cандалды көр де, тісін көр.
Ұстаға барсаң, қасында
Тартулы жатқан сымдар бар, −
Cымды көр де, қолын көр.
Тоғайға барсаң, ішінде
Домаланған қоян бар, −
Қоянды көр де, жонын көр.
Қара жерге қар жауар,
Қарды көр де, етін көр,
Қар үстінде қан тамар,
Қанды көр де, бетін көр.
Қанша сұлу дегенмен,
Ауызбен айтып болмайды.
Келе жатқан Қамбарды
«Мынау кім?» деп ойлайды.
Аш белдерін қынады,
Ер екенін сынады.
Қыя тастың талындай,
Бұрала басып қыз Назым
Ғашық болып тұрады.
***
Қара қасқа атты, Қамбар-ау,
Қара атыңда жал бар-ау.
Біздің үйге түсе кет...
Шай самауырын іше кет,
Сізді күтіп алғандай,
Біз байғұста әл бар-ау,
Ақ төсімнің үстінде
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Қол тимеген бал бар-ау,
Біздің үйге түспесең,
Шай самауырын ішпесең,
Тағы болып барасың,
Жалаң бұт өскен заңғар-ау!
***
Қамбар тартып жөнелді,
Қара қасқа тұлпары.
Аш күзендей бүгіліп,
Артынан келед қыз Назым,
Жете алмай қалды жүгіріп.
Ақ өткелден өткенде
Өте шықты ер Қамбар.
Үзеңгісі суға шомылып,
Ар жаққа шығып шешінді,
Қызға салды кесірді.
Отыра қалып қыз сонда
Жерге салды тепкіні.
Қамбарға артты өкпені.
- Қарамастай өзіме,
Қайырылмастай жүзіме,
Ақ бетіме салдың ба,
Қап-қара қып сепкіні?
Сол уақытта Назымның
Алтау еді пердесі,
Пердесін қолға салады,
Өзіне-өзі қызығып
Талып түсіп қалады.
Сұлулығы сонша екен.
Алты құлаш ақ өрмек
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Жолына Қамбар құрады.
Жолын тосып қыз Назым
Даярланып тұрады.
Біреуіне иіртіп,
Біреуіне жүгіртіп,
Арқауын ұстап өзі отыр:
Белі бұраң көрінер,
Қыя тастың талындай,
Түрген балтыр көрінер,
Қашқан бөкен таңындай.
Қасы қара көрінер,
Құралайдың көзіндей.
Екі емшегі көрінер,
Тау қайыңның безіндей.
Қара қасқа тұлпардың
Маңдайында бармақтай ғана ағы бар,
Құдайдың берген Қамбарға
Мың біткеннен көбірек бағы бар.
Келетұғын Қамбардың
Кешкітұрым шағы бар.
Оң жағында бес құлан,
Сол жағында бес құлан,
Арыстан, аю теңдеген,
Атып алған аңы бар.
Қызыл алтай бір түлкі
Тымақтығы тағы бар.
Сипай-сипай қамшылап
Аққан тері тамшылап,
Былқ-сылқ етіп келеді.
Ешнәрсені ескермей,
Сері туған Қамбардың
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Астындағы тұлпары
Тұқыра басып желеді.
Жаратылған осындай
Өнерлі туған жануар.
Алдынан құрған қыз Назым,
Алты құлаш өрмекті.
Өрмек құрған мәнісі:
Ғашық болып қыз Назым
Ерлігіне еңкейіп,
Дидарын сірә көрмекті.
Ат үстінен ер Қамбар
Тасты кескен көк алмас
Сілтеген жері құр қалмас,
Өрмекті келіп сермепті,
Балалы арқар баурайды,
Баласыз арқар маңырайды.
Еңбек қып құрған өрмегін
Қамбар келіп қиған соң,
Қыз Назым жылап аңырайды:
-Ай, қара қасқа атты, Қамбар-ау,
Неге біздің үйге түспейсің?
Дәмді тағам қолымнан
Неге түсіп, ішпейсің?
Сізді күтіп алғандай
Біз байғұста әл бар-ау.
Алды-артыңды сынасам,
Сізде бір арылмай жүрген сор бар-ау!
Көп тобырдың ішінде
Құлан менен бұланды
Аулаймын деп бетімен
Кете берген, ер Қамбар,
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Айтпасам,өзің білмейсің,
Ашпасам, көзің көрмейсің,
Жалаң бұт өскен заңғар-ау!
Ақ өткелдің ар жағы
Жайнап жатқан қызыл тас,
Көп тобырда сен едің
Тасты кескен бір алмас.
Он сегізде, Қамбар жас,
Кез болды Назым қалам қас
Затымды әйел демесең,
Меніменен ақыл қос.
Бір күні келер кәпір нас.
Өтеп оқып өтесің,
Бес намаздың қазасын.
Сынап тұрып таныдым
Сүйегіңнің тазасын.
Мұсылман аз, кәпір көп,
Бір күні келер бетпақ жау.
Берер деп ем ерлікпен
Сол дұшпанның жазасын!
Сонда Қамбар айтады:
-Атаң сенің текті еді,
Ноғайдың бәрі бекті еді,
Тоқсан тобыр кедейдің
Қаңғып барып біреуі
Еліңнен тамақ жеп пе еді?
Өзімді кедей дегенің –
Жеті қабат жеті атам
Сүйегімнен өтті енді.
Сіз сияқты сұлуды
Кәпір алса олжаға,
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Мінгізіп алса арбаға,
Арманым сонда біткені.
Шағанның бойын шаңдатып,
Ат бауырынан қандатып,
Құмарым сонда тарқар ед,
Айырып алсам тек сені.
Алқисса, Қамбар еліне кетті, қыз үйіне кетті. Қыз жылап қалды.
Ат шаба алмас құмаққа,
Ерлер атын суарар.
Ылайы жоқ бұлаққа.
Қыз Назымның хабары
Қалмақтың ханы Мақтымның
Тиген екен құлаққа.
Мақтым елін жинайды да, маған қызын берсін деп,
тоғыз қалмаққа басшы қып Кедей ұлы Келмембетті Әзімбайға жібереді. Бұлар күн-түн қатып жүріп
Әзімбайға келіп сөйлеседі.
Мақтым қылған кеңесті,
Ат құлағын тігісті,
Таң мезгілі болғанда
Әзімбайдың ауылына
Келді дағы сөйлесті.
Ақарал шаһар қаласы,
Үйден шығып сөйлесті.
Әзімбайдың бір ортаншы баласы:
-Уа, ол болсын, ол болсын,
Қасыңдағы жолдасың
Қалмақтан шыққан құл болсын,
Жөн сұраймын сіздерден,
Бетіңді айтқын, жол болсын!
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Сонда Келмембет:
Және сөзім және бар
Жантақты жерде сона бар,
Әзімбайдың сұлу қызы бар.
Қалап келген бала бар.
Алтын жабдық сізде бар,
Арғымақ ат бізде бар,
Жаптыртқалы келгенмін.
Мақтым ханның жарлығын
Жақтыртқалы келгенмін.
Қыз Назымды бермесең,
Ханымды қабыл көрмесең,
Он екі баулы өзбекті
Шаптыртқалы келгенмін.
Піскен қауын сізде бар,
Тілдіргелі келгенмін.
Қоңыр үйрек сізде бар,
Ақ тұйғын құс бізде бар.
Ілдіргелі келгенмін.
Ханымның айтқан жарлығын
Білдіргелі келгенмін.
Қыз Назымды бермесең.
Он екі баулы өзбекті
Бүлдіргелі келгенмін.
Ақарал шаһар қаласы,
Үйде отырған естіпті
Әзімбайдың бір кенже
Алшораз деген баласы,
Ауызы кетпей тілектен,
Қылышы кетпей білектен,
Келмембеттің бұл сөзі
134

Шашубай Қошқарбайұлы

Сүйегінен өткен соң,
Ерліктің түсті салтына,
Ақылдаспай халқына,
Ер қаруы бес қару,
Сайлап алып қаруын,
Мініп алған секілді
Телкүрең деген атына,
Атына мініп алған соң,
Алшораз бүлік салған соң,
Алдына салып айдады,
Қол-аяғын байлады,
Қалмақтың соры қайнады,
Тоғызын бірдей өлтірді,
Істі орнына келтірді.
Кедейдің ұлы Келмембет,
Өлтіруге ерінді,
Кесіп алды ерінді,
Қолына қылды көрімді.
Құлағын кесіп, құнтиытты,
Мұрнын кесіп, жымпиытты,
Жалқұйрығын күзеген
Байталдай қып күзеген
Байталдай қып сымпитты.
−
Бар еліңе! – деп, Келмембетті қоя берді. Келмембет еліне келсе, Мақтым хан әскер жиып, күтініп
отыр екен. Есіктен Келмембет кіріп келгенде , - бөрі боп
келдің бе, түлкі боп келдің бе? - дейді хан.
−
Бөрің құрысын, өзім құлақ, мұрнымнан айырылып, елге күлкі боп келдім, - дейді Келмембет.
Хан: - Отыз әскер алып тағы бар, – дейді. Отызын бастап Келмембет барып еді, отызын да Алшораз өлтіріп,
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Келмембетті: «Бар, ханыңа сәлем де», – деп, қайтарып
жіберді. Келмембет қайта келіп еді. Жүз адам ертіп,
Мақтым тағы да жібереді. Жүзін де Алшораз қырып салады. Сонсоң, Алшораз халқын жиып алып әңгімеге
кіріседі: - Қамбарға кісі жіберейік, - дейді. Қамбарға,
құлан аулап жүргенде, жіберген кісі кез болады. Келген
кісі Қамбарға сәлем береді:
Ассалаумағалайкүм, келіп тұрмын
Қамбаржан.
Күдер үздік бұл күнде
Мүлік пен жиған малдардан.
Қайғымен ұйқы кетіп тұр,
Кемпір менен шалдардан.
Біздің жұртқа барыңыз,
Қару-жарақ алыңыз,
Ендігі келіп Мақтым хан
Орнаған шығар қалаға,
Соған ойран салыңыз.
Бекер емес бұл сөзім,
Тәңірі қосса, қыз Назым
Болмай қалмас жарыңыз.
Қалмақтың ханы Мақтым хан!
Қысылды ғой шыбын жан!
Сонда Қамбар сөйлейді,
Сөйлегенде бүйдейді:
−Ноғайлының көп жұрты,
Білуімше бұл күнде
Кемшілік көрген секілді.
Тең көрмеген бойына,
Шақырмаған тойына,
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Қалайша мені шақырып
Бұл уақытта өкінді?
Алқисса, «Мен бір жетіде барармын», - деді де, келген
кісіні қайырды. Қайырғандағы сөзі:
Бармайды деп ойлама,
Шақыра келген билерім.
Қалмақ келіп орнаса,
Қайғыланып тұр шығар
Қатын, бала үйлерің...
Қынабы алтын көк алмас
Қару-жарақ жинатып
Өзімді-өзім күйлерім.
Бұлар еліне келсе, он екі мың қолмен Мақтым хан
қалаға орнап жатыр екен. Мақтым хан: «Қызды әкеліп,
қасыма отырғыз», - деп жарлық береді.
Алты жеңге қасында,
Алтын қалпақ басында
Жеңгелермен сырласып,
Ақырындап бір басып,
Амалы жоқ қыз Назым
Қарамай тұрды бетіне,
Жақтырмастан қырындап.
Сол уақытта Мақтым қыздың білегінен
ұстады. Сонда қыз айтады:
Елімнің салты бар еді:
Үш сексен күн дегенде
Оң жаққа төсек салушы ед:
Неше түрлі тағамды
Ортасына алушы ед:
Дәм- тағамды татқызып,
Төсегіне жатқызып,
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Үш сексен күн дегенде
Жөнелтуші ед қыздарын
Дүние мүлкін артқызып.
Мақтым хан: «Мен ойын-сауықпен жатам, әншілерді,
күйшілерді жинаңдар», - дейді. Сонда Ноғайлының
жұрты: «Біздің елімізде әнші, күйші жоқ: қызымызды
уақытында қолыңа бердік, алып кетіңіз. Ал мына жақта
бір Қамбар деген кедей бар, өзі неше түрлі ойын біледі,
соны алғызыңыз», - деді. Сонда:
Мақтым қатты ақырды:
− Құлағынан айрылған
Келмембет қайда? - деп шақырды,
Кедей ұлы, Қамбарға,
Ей, Келмембет, барыңыз,
Қасыңа жолдас алыңыз,
Құттықтасын тойымды,
Көрсетсін келіп ойынды.
Жеті күнде келмесе,
Алдымды келіп көрмесе,
Қылышпен жейді сойылды.
Алқисса, кедей ұлы Келмембет Қамбарды іздеп
жөнелді. Қамбарға келді. Қамбар оған былай дейді:
Нағып жүрсің, Келмембет,
Маған өнер берген құдірет,
Құдай берген қайратты
Аясам жаудан бір міндет.
Сонда Келмембет сөйлейді:
Біздің Мақтым ақылды,
Қамбар сені шақырды.
Қылсын деді сиымды,
Құйсын деді шайымды,
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Менмендігі болмасын
Ер Қамбардың бойында,
Білсін деді жайымды.
Алқисса, Қамбар жеті күннен кейін бармақ болды,
Қамбар шешесімен, тобырмен қоштасып былай дейді;
− Жалғыз туған баламыз,
Жауға кетіп барамыз.
Байлаулы тұрған тұлпардың
Басын жолға саламыз.
Ғайып ерен, Қырық шілтен
Жалғыздың жары деуші еді
Содан мәдет аламыз.
Қош, қош, елім, есен бол,
Қош, көргенше, сен дағы,
Зарығып көрген анамыз! –
Қарақасқа тұлпардың
Басын жолға салады.
Сағатына шапқанда
Айшылық жол алады.
Жөнелді, батыр, жөнелді,
Құйғытып тұлпар келеді,
Сайлау жерден ырғытып,
Ойлау жерден қарғытып,
Тау да аллалап барады,
Тас та аллалап барады,
Су да аллалап барады,
Суда жүзген қоңыр қаз,
Қу да аллалап барады.
Қамбар қалаға келді. «Мен келдім» деп хабар қылды.
Қамбар екі күн асырып келген екен, Мақтым соған
ашуланады. Келмембетке былай дейді:
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Базардан келген ақ ерек,
Ер бәдені без бүйрек,
Әкелсеңші Қамбарды
Жағасынан сен сүйреп.
Келмембет Қамбарға келіп: − Мақтым ханға жүр, − деді.
Қамбар ханға келді, Қамбардың түгі сауытынан шығып
кеткен екен, Мақтым көріп, шошып, ұшып түрегелді. –
Отыр былай, −деп, Қамбарға ақырды. – Келмембетті жібердім. «Жеті күнде барам», -дедің. Бір күнің кетті, сегіз
күнде келдің. Қанша жаза салайын өзіңе?-дейді.
− Айыпқа бұйырмаңыз,тақсыр. Бір күн асып кеткен
себебін мен айтайын, сіз тыңдаңыз, бір жерде бір аққу
құсты ақтұйғын алып жатыр екен. Соған бір құладын
келіп таласты. Екеуі де бітісе алмай, маған келіп жүгінді.
Мен тұйғынға: «Күнде іліп жүрген құсың ғой, мына
бейшараға бер», - деп, үш күн ойлап төре бердім. Үш
күнім соған кетті. Содан шығып келе жатсам, бір көк
кептерді бидайық-лашын алып жатыр екен, соған құрғыр
қара қарға таласады екен. Екеуі жүгініске маған келеді.
Мен лашынға : «Күнде алып жүрген кептерің ғой, бір сапар мына қара қарғаға байла», - деп, үш күн ойлап төре
бердім. Үш күнім осыған кетті. Одан бері келе жатсам, бір
қызыл алтай түлкіні бір қарғылы қара тазы алып жатыр
екен, соған бір барақ қара төбет келіп таласты. Оған үш
күн ойланып, төре бердім. «Күнде алып жүрген түлкің
ғой, бір сапар мына төбет бишараға байла», - дедім.
Кешіккен себебім осы. – Сонда Мақтым хан Қамбарға
айтты:
− Қара төбет − сен, − деді,
Қарғылы тазы − мен, − деді, −
Таласқаның − қыз − деді, −
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Он мың әскер бізде бар,
Бола алмассың тең − деді.−
Ақ тұйғын құс – мен, − деді,
Құладын құс − сен, − деді, −
Таласқаның − қыз, − деді,
Он мың әскер бізде бар.
Бола алмассың тең, − деді.
Бидайық − лашын − мен, − деді,
Қара қарға − сен, − деді,
Таласқаның − қыз, − деді.
Он мың әскер бізде бар
Бола алмассың тең, − деді.
Сонда Қамбар сөйлейді,
Сөйлегенде бүйдейді:
(Сауыттан түгі шығады)
−Бір атпадың, екі аттың,
Екі атпадың, үш аттың.
Бір атқаныңды айтайын:
Келмембетті жібердің,
Қылсын депсің ойынды,
Білсін депсің жайымды,
Ер Қамбардың бойында
Менмендігі болмасын,
Құйсын депсің шайымды
Бір атқаның осы еді.
Екі атқаның айтайын:
Ақ тұйғын құс сен болдың.
Құладың құс мен болдым,
Мен сенен қалайша кем болдым?
Құдай қуат бергенде,
Қарға менен құзғынға
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Ей, Мақтым хан, жем болдың!
Екі атқаның осы еді.
Үш атқаныңды айтайын:
Қара төбет мен болдым,
Қарғылы тазы сен болдың,
Мен сенен қалай кем болдым?
Қарға менен құзғынға
Ей, Мақтым хан, жем болдың!
Қалмақты Қамбар шабады.
Қүдіреті күшті құдайым
Сындырмағай белімді,
Тарылтпағай жерімді,
Қалмаққа пәле көрінді,
Шағанның бойын шаңдатып,
Ат бауырын қандатып,
Бурыл ала бұлттың
Арасында сол күнде
Қанатты қара тұлпары.
Дабылын естіп Қамбардың
Қалмақтың алды қашады.
Басын кесіп Мақтымның,
Албастыдай басады.
Мақтым ханның өлгенін
Көргеннен соң көп әскер
Бет-бетімен қашады.
Қара қасқа тұлпардың
От орнындай тұяқтан
Оймақтайы қалғанша,
Керегедей жалынан
Қармақтайы қалғанша,
Қалмаққа қиқу салады.
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Құмары тарқап Қамбардың,
Еңіреп жүрген ер еді,
Ноғайлының көп жұрты
Тілегін алла береді.
Тоқтаңыз, батыр Қамбар деп
Алшораз жетіп келеді.
Алшораз қарындасын Қамбарға бермек болады.
Қамбарды далада құрулы тұрған ақ отауға апарып
отырғызады, қызды жеңгелері алып келеді. Есіктен кірмей тұрып қыз Қамбарға айтады:
Аруанамысың, нармысың?
Жаямысың, жалмысың?
Құдай қосқан жармысың?
Секермісің, балмысың?
Отыз күн ойын істетем,
Қырық күн тойын істетем,
Қырық биені сойғызам,
Аш-арықты тойғызам,
Ғашықтықтың жолында,
Баяғы сертте бармысың?
Әлқисса, қыз солардың бәрін істетті. Қамбарға тиді.
Қамбар өзінің тобырын қосып, бүкіл ноғайлы еліне
қорған болды. Сүйтіп, мұратына жетті.
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ШАШУБАЙ МЕН ҚАСҚЫРДЫҢ АЙТЫСЫ
Шашубай қақпан салып қасқыр, түлкі аулайды.
Шашекең өмірінде беті қайтпаған адам ғой, бір күні
қақпанға түскен қасқырды тірідей қалаға айдап келе
жатқанында, қасқыр Шашубайға атылады. Екеуі алысады. Қасқыр Шашекеңді талап, жарақаттайды. Бұның
үстіне бір қызметкер кездесіп, қасқырды атып өлтіреді.
Бір күні Шашубай тағы да қақпан құрып, бір қасқыр
ұстайды. Қасқырды өлтірмей тұрып, қасқырмен айтысады. Кейінгі ұстаған қасқырын алдында өзін талаған
арланның қаншығы етіп көрсетеді:
Шашубай:
Қасеке, амансың ба, жақсы күйде?
Көз қызартпай қонақ бол біздің үйге,
Бас берем, балық берем, тойғызамын,
Тоймасаң тауық, қоян сойғызамын:
Көрмегенді көресің қызық дүние!
Қасқыр:
Сөзіңе иланбаймын шалым деді,
Бетіңде жоқ тырнақтай арың деді.
Қайда апарып сойдың сен әнеу күнгі,
Жоғалды менің жолдас жарым деді.
Шашубай, құлағыңа барған жоқ па,
Жар жоқтап жылағанда зарым деді,
Мен сені, сірә тірі жібермеймін,
Аянба, күшің болса, барың деді.
Әне, анау екі балам тұр жолды тосып,
Жақында, сөйлесейік көңіл қосып.
Қақпан шотты таста да бермен келгін,
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Тағы ұрар деп, мен тұрмын денем шошып.
Мына бәле, көз жібер, кімнен болды?
Қар үстінде жатыр ғой қаным жосып.
Хабарыңды есіткен қанша қасқыр,
Бөрліден тұра алмастан кетті босып,
Қақпан салып ұстаттың аяғымды,
Қақпан, шот, қыстырып ап таяғыңды,
Бала-шаға жеп кеткен бір атыңды,
Қу шал, соны қуып келдің бе баяғыңды.
Соңыма түсіп алдың сауысқандай,
Әкеңіз Қошекеңді өлтіргем жоқ,
Түбіңде адал, қандай, арам қандай,
Жылқы алып жесір кетіп шабысқандай,
Жеті атаңның құны бар ма, байымды өлтіріп,
Өзімнің аяғыма қақпан сап, қан алғандай.
Мойныңды бір-ақ бұрап соғар едім,
Аяғым ісіп кетті, темір тікен қадалғандай.
Шашубай:
«Ауыл арасында бос оттап жүрген боз ат үйге келе
жатқанда, төрт балаң, байың – алтауың жабылып жолдан ұстап жеп қойғаныңды білесің бе?» - деп қасқырға
төндіре айтады да, былай дейді:
Сот астынан ат жедің жаяу тастап,
Алтау болып келдің де ханша бастап.
Ол-ол ма, сен аз ғана қойым қырып,
Өзің дауды көбейттің бәле бастап.
«Өткен іске өкінбе» деген сөз бар,
Маған да ұятырақ айып ашпақ.
Мойныңа алсаң, қылмысың осы емес пе,
Ақсақалдың бетіне таңба баспақ.
Боз аттың құны үшін салдым қақпан,
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Тұлпар еді су ішпеген ылай-қақтан,
Жалғыз ат жан сақтауға өлең айтып,
Әр жерден жүріс қылып ақша тапқан.
Сенің байың, балаң жеді деп естіген соң,
Әдейі іздеп келдім Арқа жақтан.
Қасқыр:
Үстіңде түрі жаман киген тоның,
Сенің өлмей жүргенің менің сорым.
Түсіңді жылытқансып жақындама,
Тағы ұрам деп келеді арғы қолың.
Білемін байымды сен тірі сойдың,
Әсте, есімнен кетпейді сенің соның.
Ел-жұртың еркелеткен антұрған шал,
Түбінде түзеледі-ау жұлдызың оң.
Аяғымдағы алсаңшы қақпаныңды
Жіберместей берік ұстап шапқаныңды.
Қызығына берместен тығып қойдың,
Жасырып қызыл түлкі тапқаныңды.
Бұлт жамылған мұз балақ кәрі бүркіт,
Қаңтар мен керек қылмай ақпаныңды.
Қақпаныңды ал дағы босат мені,
Әкетейін наз қылып шаққанымды.
Шашубай:
Неге мұнша сөгесің, ақсақ бөрі,
Қонақ қып жіберейін үйге сені,
Болғанда сен бір бөрі, мен бір сері,
Жай алмайсың, жолдасым дию – пері.
Атты ұмытып кеткенде, қойды қырып,
Сізде үлкен өкпем бар содан бері.
Қасқыр көрсең, терісін ала бер деп,
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Жұмсады үкіметім әдей мені.
Ақырет қарыз қылмай ақыны бер,
Май құйрықты жедің ғой, еттің сөлі,
Етіңді жеп, сорпаңды ұрттамаймын,
Үстіңнен құтыласың қас қылмай-ақ
Оқ тие ме өкпеңнен жүрсең тегі?
Толқын ұрып шығарған балық көп қой,
Жағалап жүрсең жортып Балқаш көлі,
Түнде кеп сүзекіден балық жейсің,
Балықты өтірік емес анық жейсің.
Балықта қылтық та бар, қыбыр да бар,
Таза етті ішіндегі танып жейсің.
Күзетшіні ұйықтатып түн болған соң,
Айырып семіз сазанды алып жейсің.
Қасқыр:
Қасқыр менен түлкіге болдың қастан,
Заң бар ма, өлсін деген қасқыр аштан?
Балық жемей, не жейін биылғы жыл,
Қар қалың, тышқан құрып, қарным ашқан.
Жегенді төлер болсаң өзің төле,
Қырғыз, қазақтан жеп едің он үш жастан.
Базар күні гармоньдап құбыласың,
Әлі көңілің бар ма еді қиғаш қастан?
Сенің теңің кемпір ғой, Шашубай шал,
Құржиған дудардай бас, үрпиген шаш.
Мал айтсаң да түспейді қиылған қас,
Гармонь тартып құбылып болмағын мас.
Сені не қылсын, айтшы, өзің кейінгі жас?
Шашубай:
Дудар басты алмаймын, кемпір мыстан,
Сондай кемпір адамға болған дұшпан.
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Қуанышым қойнымда қыз алғандай,
Қадірлейді бұл күнде Қазақстан.
Бір кемпір ап, қадірлеп сыйлап едім,
Денем үйір болған соң қимап едім,
Жаяу жүріп, көп шаршап, қақпан салып,
Асыраймын деп жанымды қинар едім.
Бәтіш деген кетіп еді менен кемпір,
Шамаң келсе, қасыма жасты келтір.
Құлақ күйін домбыра жаңылып қалсам,
Жер үстінде, бар қасқыр, талап өлтір.
Қасқыр:
Сұлу әйел, қасқырға құмарландың,
Сері болып үш боз ат тұмарладың.
Жеті ай жатып, түрмеде Арқаға өтіп,
Тағы келіп бөрліні шұбарладың.
Прокурор мен сот та айтты тыныш жүр деп,
Оныменен, пері соққан, тіл алмадың.
Қақ биыл сені тірі қоймаушы едім,
Бөрліде қоныс тауып тұра алмадың.
Қызыл түлкі бермейсің қазынаға,
Ұрлап тығып қойныңа жұмарладың,
Екі жылда он жеті қасқыр алдың,
Бергенін де білмейсің бір алланың.
Ұстап алып, Шашубай, түбіме жеттің,
Өлтірдің де, байымды, өкпелеттің.
Біздің жеген бір атты сонша қуып,
Түбі оң көзі боласың –ау үкіметтің.
Шашубай:
Теріңді алсам, етіңді жейді ұзақ, қарға,
Қақпан сап жаяу жүрмін қалың қарда.
Қойды қырып, атымды жеп кетіп ең,
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Ұялмайсың, бетіңде арың бар ма?
Қылғаныңды айтады қызыл тілім,
Бойыңдағы білмейсің үлкен мінің,
Теріңді сойып алуға көңілім кетті,
Дәм-тұзың таусылар тақ бүгін күнің.
Қасқыр:
Ой дариға-ай, қадірін білмейді екен Садыр, Найман,
Байлық, бектік кетпеген Қаптағайдан.
Менің сорым төрт елі арылмаған,
Есің танбай Арқадан келдің қайдан.
Келе жатқан жолаушы айтып еді,
«Тірі келсе сақтан» деп Шашубайдан.
Байды өлтіріп Дулатқа ауып едің,
Содан бері істегенің бәрі майдан.
Ақыр өлдім, енді ісің алға басар,
Қазақстан көтерер Арғын-Найман.
Шашубай:
Шал едім күшке кірген күн-күн сайын,
Қас қылсаң, қарсыласып, күшің дайын.
Қоржиған шал дедің де, атын жедің,
Үкімет кәдірленген Шашубайдың.
Бұл жүргенім өзіме күнде күлік,
Қасқыр мен түлкіге салдым бүлік,
Сөзіңді қой, өлтірем, теріңді алам,
Бүркіттей боп кетті ғой көзім тұнып –
деп, Шашубай қасқырды өлтіріп, сойып жатқанда,
қасқырдың екі бөлтірігі жақындап келе жатады. Сонда
Шашубай айтады:
Келе жатыр екеуі бір-бір басып,
Біреуіне-біреуі ақылдасып.
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Екеуін көрсе-дағы бұл Шашубай
Шешесін соя берді қорықпай сасып.
Ақылы, айласы көп антұрған деп,
Бөлтіріктер жоламай кетті қашып.
Терісін сойып алып бұл Шашекең,
Түнде келді үйіне бір-бір басып.
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ШАШУБАЙ МЕН КӨШЕН
Шашубай:
Балқаштың құтты жері Саршығаннан
Жыр төгіп, асқақтатып ән шығарған,
Тынысы тарылмаған жүйрік едім,
Үш жүзге мәшһүр болып даңқым барған.
Бұл күнде мыспен күптеп босағамды,
Шынтақтап Бектау − ата, Босағаңды,
Жастанып шалқар көл мен Дересінді,
Байлығым басып жатыр осы араңды.
Дариям қандай болса қазынам сондай,
Шоқтығым Алатаудай аса алады.
Жерім бар көз жеткісіз кең шалқыған,
Дүние таңырқаған зор даңқынан.
Көпіртіп, көк теңіздің көбігіндей
Сол жерден мың-мың тонна мыс қалқыған.
Алыбым күміс күптеп, алтын аптап,
Қазынам алқабымда жатқан қаптап.
Байлығы сарқылмайтын Қоңыратым,
Қойнына алуан кенін келген сақтап.
Айтқанын іске асырып заманымның,
Ішінде орнатылған аз-ақ жылдың.
Ернеуі қанша алса да кемімейтін,
Елімнің шығыстағы қазанымын.
Дүниеде завод болса нелер алып,
Келемін баса көктеп, артқа салып,
Ертектей елден елге аңыз болып,
Шығады Балқаш атым жерді жарып.
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Өзендей арнасында қызыл мысы
Сарқырап күндіз-түні жатады ағып.
«Мак-Кули» машинасы үйдей тасты,
Быт-шыт қып қас қаққанша тастайд шағып.
Дүниеде екі алыптың біреуі – мен,
Басқасы астар түгіл болмайды әдіп.
Баса алмас салмағымды менің ешкім,
Бірімін шығыстағы алып күштің,
Қашан да менікі деп айта аламын,
Одақта үштен бірін өнген мыстың,
Байлығым ерік берген шарықтауға,
Келмеген қапталыма Қап тауы да,
Одақта үштен екісі менен өнген,
Сыймай ма молибденім мақтауыма?
Отыз ту жеңіп алған күн сымбатты,
Жеңіске жеткізгендей іс шыңдатты.
Көгертіп көсегемді көсем берген,
Ішінде бір туым бар ең қымбатты.
Біз берген молибденнен сауыт киіп,
Танкілер қалың жауға кетсе тиіп,
Талқандап темір торын, тас қамалын,
Тау-тау ғып өлексесін кетеді үйіп.
Байлықтың биік құзын ұялаған,
Қыранмын асқар көрсем қиялаған.
Балқашта тең келетін шың болмаса,
Шоқыға анау-мынау ұялаған.
Алтайдай биігімсің. Қарағанды,
Сен ғана тең келесің мына маған.
Досеке, Көшен қайда, Қайып қайда?
153

Шашубай Қошқарбайұлы

Кемшілік ұсамайды айыққанға.
Осында барды бар деп, жоқты жоқ деп,
Өзара сынға салсақ, айып бар ма?
«Жатпасын қисық ағаш тез алдында»,
Ақындар соны түгел сезе алдың ба?
Не жайда Қарағанды осы кезде,
Елестет бірің шық та көз алдыма?
Көшен:
Шашеке, жұрт алдында шаппай желдің,
Алдыңа әдеппенен сәлем бердім.
Орның бар шабыттанып шарықтауға,
Қырағы қыранысың айдын көлдің.
Байлығы Балқашыңның ұшан-теңіз,
Сай келген бағытына ерікті елдің.
Әйгілі бар әлемге мыс қазансың,
Төрінен орын алған туған жердің.
Жүйрік ең, талай топты шыққан жарып,
Тағы да кәрі тарлан ойнақ салып,
Басына бәйгі төбе шығып тұрсың,
Мен дағы қосылайын дабыл қағып.
Құтырып жау жағадан алған кезде,
Долданып аттанысты біздің халық.
Іргеміз берік еді әуелден-ақ,
Қас дұшпан жыға алмастай сырттан шалып,
Партия дер кезінде мезгеген соң,
Шығыста орнатылған біз бір алып.
Қалайша ел қуанбас, сен отырсаң,
Тұмсығын фашистердің мыспен қарып.
Былтырғы олқылықтан мен де арылдым –
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Данышпан партиядан нұсқау алып.
Қолымда қазір менің қырық ту бар,
Солардың ортасында күндей жарық –
Отанның өзі берген Қызыл ту тұр:
«Табысқа! Жеңіске!» − деп, ұран салып.
Балқытқан мың тонналап болат темір,
Орасан заводтардың жаны – көмір!
Майданға қару-жарақ, азық-түлік,
Таситын темір жолдың қаны – көмір!
Мұз бұзып, толқын тілген, теңіздерде
Керемет кемелердің жаны көмір!
Бүгінгі техникалы тіршілікте
Көмірсіз, айта алмаймын, бар деп өмір.
Сарқылмас сол көмірдің дариясы,
Қапталған қара алтынның қазынасы.
Бойында Қарағанды сан ғасырға
Жетеді, Қап тауындай мол мұрасы.
Көмірдің күшін байқап қарасаңыз
Қамалдың бұзылмайды қай қиясы?!
Дегенде: «Қарағанды!» фашистердің
Үрпиіп, тік тұрады төбе шашы.
Өйткені, біздің көмір бомба болып,
Жауғанда, жерге кірген жаудың басы.
Жау төнсе, қаһарланып, оқ боратқан.
Күші бар тау бұзарлық неше батпан.
Соғыстың зор құдайы − зеңбіректер
Құтырған қасқырлардың жынын қаққан.
Автомат, пулеметтер шалғыдай-ақ
Дұшпанды қарсы келген шөпше шапқан.
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«Катюша» майдан күйін ойнап берсе,
Сұмдардың арам қаны сел боп аққан.
Қаһарлы минометтер нажағайдай,
Жатағын фашистердің қоймай тапқан.
Көмірдің біз өндірген қуаты ғой,
Бәрін де осылардың шындап соққан!
Ақиқат менің мұным, емес мақтан.
Барып көр, бір-бір завод – әрбір шахтам.
Ішінде неше алуан механизм,
Көпіртіп машиналар көмір шапқан.
Мотормен сусылдаған науа арқылы,
Қара алтын тысқа қарай көл боп аққан.
Қорытқан құрыш, шойын, домна пештер
Отын ғып күндіз-түні соны жаққан.
Құрыштан жасалмайды нендей қару,
Бар ма еді хабарыңыз майдан жақтан!
Дүрілдеп жауар күндей бомбовоздар,
Дамылсыз көктен төніп жауға шапқан.
Басына сұмырайлардың саңғып өтсе,
Әлек қып астаң-кестең аспанға атқан.
Саны көп, қырғи-қыран самолеттің
Болмысы, білесіз бе, нендей заттан?
Ол-дағы көмір менен темір тегі,
Шар болат қайнап-пісіп, шыққан оттан.
Алмастай қызыл тілді кекке жанып,
Сөйлейін, тыңда біраз құлақ салып.
Көмірлі Қарағанды − менің атым,
Атағым досыма анық, қасқа қанық.
Кемшілік ісімізде аз болған жоқ,
Жасырмай шынын айтсам, қойныма алып.
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Үдеттім қарқынымды қазір бірақ,
Құрышпен қиялымды қомдап алып.
Қара алтын мен тасытқан осы арадан
Тоқтаусыз Орал тауын орай ағып,
Қаһарлы кеп қару боп заводтардан
Майданға күндіз-түні жатыр барып.
Шарқ ұрып, о, Шашеке, шарықтадың,
Аз сөзбен айтарыңды анықтадың.
Жаңылып қалмағайсың, шолып өттім,
Қайратын Қарағанды танытқанын.
Кел бермен, айтыс болса іздегенің,
Менің де кесек тоят көздегенім.
Балқаштың артық-кемді жерін айтпай,
Бола ма айыбыңды тіз дегенің?!
Шашубай:
Үш жүзге даңқы кеткен Шашубай ем,
Айтыста шоқтығы асып жан жеңбеген.
Тап берген соны ұмытып бұл жиында,
Мынауың қай бала өзі өңмеңдеген.
Аңдап бас аяғыңды, тегі, балам,
Шашубай қиын тиер түбі өңгеден.
Салайын алдыңа әкеп бар мініңді,
Санай бер сыбағам деп Шәкең берген.
Мойныңда сан мың тонна борыш отыр,
Арылып тұрсаң, мақтан, бересіңмен.
Төлеттір борыштарын мойныңдағы
Қайда әлгі, «Ленинуголь» тіресіңнен.
Бірінде екі күннің ант-су ішіп,
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Сен кімді семіртесің бересіңнен.
Шахтаның біреуі алда, бірі кейін,
Отырсың бірін жауып біріменен.
Тоғыз мың борышы бар «19-бис»
Басқадан жағдайының қай жері кем.
Көшеңді көмір басып жатса-дағы
Сен қашан мезгілінде жөнелтіп ең?
Жағаңа талай завод жармасқанын,
Балқашта жатсам-дағы білетін ем.
Бөгесең көмір бермей басқаларды,
Арт жағы не боларын білетін бе ең?
Алыптар айналаңа орнап жатыр,
Жүгіне жүк қосылар тап күні ертең.
«Жүргенде мұртқа өкпелеп, сақал шығып»,
Аптығып-сасып қалма ала алмай дем.
Батыра айтқан – достық деп түсінерсің,
Сөз ұғар адамсың ғой өрісі кең.
Ордам деп ортамдағы сыйлай берем,
Әйтпесе, мықтап тұрып иықтар ем.
Көшен:
Салсаң да шаршы топта самғап айғай:
«Баласы Қошқарбайдың, −деп, − Шашубай».
Өрлеймін сөз қамшысы өткен сайын,
Шын жүйрік шаба алмайды тер шашылмай.
Сыйлаймын, Шашубайсың, әбден білем,
Қадірлеп жайшылықта басымды ием.
Үйіме келсең, беріп бар мәзірді,
Жаямын жастық қойып, көрпе, кілем.
Кезіме аңсыраған кез кеп қалдың,
Бойлауық бәйгі бермес Шашубай ең.
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Асқанда ақтық жасың жарты жүзден,
Кездестің тұңғиыққа мендей терең.
Бұлтарып, бұлтқа қарай жалтарсаң да,
Сыпырып, көктұйғындай, бір-ақ ілем.
Жас тұлпар мен жебесем, болдырарсың,
Болсаң да өрен жүйрік сүрінбеген.
Шашеке, сөйлеңіз сыннан бастап,
Ойыңыз – кемшіліктің бетін ашпақ.
Болғанда ретсіз іс бізде талай,
Кетесің өз мініңді қайда тастап?
Олқылық, жетіспеген сізде де көп,
Әр жерін жұмысыңның жатқан жастап.
Алты айлық мың алты жүз борышыңа.
Жүз жетпіс ысырабыңды әкеп қоссақ.
Мыс қарыз тонналаған екі мыңдай,
Жоспардан тұрған жоқ па кемін қостап?
Батасың несиеге шаш етектен,
Төлейтін борышыңды сомға шақсақ.
Тегінде, бұл несие қайдан шықты,
Ісіңіз жып-жинақты болса шап-шақ?
Айтыңыз салыстырып іс салмағын,
Жарай ма сәл нәрсеге көз салғаның.
Бәйгіден келмеді деп бар тресің,
Кеміттің бассейннің бір тармағын.
Міндетсіп осы болса таққан кінәң,
Онымен кеміген жоқ күш салмағым.
Екі жыл әзірлігі артта қалған,
Қоңыраттың неге айтпайсың кемдік жағын?
Турашыл ақын болсаң талдап сөйле,
Шашеке, кешегі алған туың қайда?
Балқаштың кім кемітті аруағын?
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Шашубай:
Қазақтың ақындары нелер дарын,
Шашубай білетін ед жатқа бәрін.
Солардан иығы асып, топты жарған,
Әзірге естігем жоқ Көшен барын.
Әркім ғой қолда барын теке қоймақ,
Байыптап осы арасын ойла, жаным.
Жамандап қазыналы Қоңыратты,
Неліктен сені, шіркін, тәңір атты.
Жұмысы мақтағысыз жаман болса,−
Қалайша ол, Наркоматтың туын апты?
Ешкімнен сенен басқа естігем жоқ,
Қоңырат деген сөзді артта қапты.
Құлақ қой, есің болса, мына маған.
Мен сені жалған айтып кінәламан.
Жақсысын бассейннің жоққа тән ғып,
Білесің, айтып тұрсам, күнә маған.
Сондай-ақ Қоңыраттың барын бүгіп,
Не шығад құр орынсыз сынағаннан.
Ол рас, дайындық іс нашар деген,
Бұрқ етіп бір жаманат шыға қалған.
Сонда мен Қоңыраттың кемшілігін
Батыра сенен бұрын сынап алғам.
Шашубай оны естімей, Көшен боп па
Еті өліп кемшілікке шыдап алған.
Қоңыраттың бір зор міні ашылғанға,
Шашубай деп қалмаңдар ашынған ба?
Ежелден тап беретін әдетім-ді,
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Өз мінін көлегейлеп жасырғанға.
«Он жеті бисің» дағы ұқсамайды,
Күніне бес мәртеден асырғанға.
Сонда ғой, бір адамның тәулігіне
Қазғанын есептеген кісі бар ма?
Тұрғандай жақсылығың жаннан асып,
Орынсыз мақтанасың неге тасып?
Екі күннің бірінде авария,
Иығыңнан жатқан жоқ па мықтап басып?
Егер маған сенбесең, осы жұрттан,
Авария бар ма деп көр сұрасып,
Өйткені, бұған дейін сөйлеспепсің,
Новиков, Қинаштармен бір сыр ашып.
Авария дегенде, Горькийлықтар
Көрдің бе, бұға беред басын қасып.
Әлгі бір номер алты жаңа шахтаң
Құтылад, мінін қазсам, қайда қашып?
Екі күннің бірінде тоқтап қалып,
Борышың кеткен жоқ па шаштан асып?
Жеңіс те, кемшілік те алмағайып,
Ендеше, менен тапқан кейбір айып,
Үңілсең өз бойыңа тереңірек,
Сенде де тұрған жоқ па бадырайып.
«Бас жаққа, ту жағына барыспайық.
Мен-дағы кемшілікке мойындаймын,
ТЭЦ туралы айтқаның – орынды айып.
Бірақ та, жеңіл алған туы бар деп,
Дәріптеп күні кеше ақын Қайып,
Жер-көкке сиғызбаған Тарабанов.
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Туынан қалған жоқ па сол да айрылып?
Шашубай сен болмасаң, сеніп отыр
Ертең-ақ келеріне ту қайрылып!
Көшен:
Шашеке, салыспайық дауға дамай,
Сөзіңе сөз айтамын, болсын орай.
Қара алтын ордасында отырғанда,
Бұл Көшен уысыңа түспес оңай.
Өткір сөз дәл тиген соң шымбайыңа,
Салдың ба зор дауысты айғайыңа?
«Алыссаң – атаңды жық» деген сөз бар,
Мінгізіп бір алайын оңтайыма.
Келгенде судай сырғып Қоңыратқа,
Бой бермей сүйенесің тіл мен жаққа.
Баспайсың аяғыңды сүйресем де,
Тоңқайып құлап жатқан вагон жаққа.
Қойылмай темір жолдың ісі ретке,
Аптығып жұмысшылар жүрген жоқ па?
Қоңырат сол қырсықтың салдарынан
Төлеп жүр мыңдаған сом штрафқа.
Жоспарды толтырам деп апырақтап,
Мығымын күштің салдың топыраққа
Табысың жүз мың емес, одан да көп,
Көп сөздің көптірмесін қақсаң шотқа.
Туынан Тарабанов айрылды деп,
Бойыма жараспайтын мінді тақпа.
Өзіміз ауыстырып алып бердік,
Шыққан соң одан-дағы озат шахта.
Келе ме кемітуге Тарабанов,
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Әлі отыр ие болып жақсы атаққа.
Құр бекер жеңем деудің жөні осы деп,
Буынсыз тұтас жерге балта шаппа.
Шашеке, − авария – басты мінің,
Бос тұрған талай рет болды күнің.
Бейқамдық, салақтықтың салдарынан
Отырсың, өрлей алмай табыс шыңын.
ТЭЦ-ың жарты жылда он бір шөкті,
Ойлама, мен білмейтін бар деп сырың.
Электр станциясы деген кезде
Цехтарың зар қағады, айтсаң шынын.
Июньнің он төртінде барлық завод
Отырды жинап қойып жоспар-жүгін.
Қаспағын бу қазанның қырмай қойсаң,
Өзің айт, мен бе, сен бе, кінәлі кім?
Қоңыратта жойқын күштер істеп жатыр,
Тамаша соның бірі − эксковатор.
Діңгектей азуымен кенді көссе,
Қалады төбедей жер болып тақыр.
Бойлатып болат бұрғы тас қашаған,
Күрделі станоктар іске батыл.
Осындай қуаты зор құралдардың
Көргенде бос тұрғанын, ішің ашыр.
Шашеке, жұмысыңда «кілтипан» көп,
Қаншама дегенменен сөзім асыл.
Бұрғылар тамшы суға зарығуда,
Сәл нәрсе үлкен іске болып масыл.
Мақтаған «Мак-Кулиің» ауық-ауық
Қалады тас орнына темір қауып.
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Қақалып қалатыны не себептен,
Темірді Балқаш қайдан алған тауып?
Балқаштың кен байытқан фабрикасы,
Емес пе мыс заводтың бел арқасы.
Астынан руданың сүзіп алған,
Осында машинаның тамашасы.
Бас-көзін былғанышқа бастырғандай,
Бар еді фабриканың не жазасы?
Күтімі жабдықтардың кем болған соң,
Жұмыстың түсті төмен дәрежесі.
Құрал күш іске толық аспаған соң,
Ысырапқа кетіп жатыр мыс тазасы.
Январьда «демалысқа» шыққан пештің,
Шашеке, қаланды ма қабырғасы?
Сақталмай берік түрде ережесі
Ісіңнің көбеюде қарбаласы.
Аптыққан бастықтардың қолы тимей,
Шаруаның шабандауда кең саласы.
Басынған соң, бұлақтан басқа шығып,
Балқаштың еркіндеп жүр қандаласы.
Шашубай:
Шу бетте өзің келіп ұрынғанға,
Мынау бір жеңгізбейтін тірі жанға.
Дарынды ақын десем, сөзуарсың,
Бос сөзге болдырмайтын бірер таңға.
Екі сөздің бірінде Қоңырат деп,
Балқаштан барлық тапқан кінәң сол ма?
Вагондар жазатайым тайып кетсе,
Баттиып бетке соғар мін боп па ол да?
Тереңірек тексерер кісі болса,
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Оңып тұрған жоқ еді-ау, Сіздің жол да!
Шахта сайын он-ондап вагонеткең
Шашылап жатқан жоқ па құба жонда?
Жұрттан асқан пысық боп жиып алсаң,
Біреу ұстап тұрды ма сені сонда?
Қазанның өзің түсіп қаспағына,
Таң қалдым бетіме әкеп басқаныңа.
Өткен істі сөз қылып не ғыласың,
Алдеқашан қырылып тасталды да.
Мен саған ат көтермес «алғыс» айтам,
Айтысқа қаспағымды қосқаныңа.
Көшенім, неге керек артық мақтан,
Сен онан, тілімді алсаң, ерте сақтан.
Бере алмай жер астына бос вагонды,
Малтығып жатқан жоқ па талай шахтаң?
Бос өткен шахталардың уақытын
Есептеп көмірге әкеп болсаң шаққан.
Бұл дертке ұшыраған шахталарың
Борышын болар едің немен жапқан?
Жөнелткен көміріңнің күлі көп боп,
Заводтар тресіңе айып таққан!
Кезінде сол былықты көрмей қалып,
Комбинат басшылығы нені баққан.
Кәнеки, мықты болсаң арылып көр,
Денеңе осылардан түскен дақтан!
Шырағым, тап бердің бе қандалама?
Тағы да айт тапқаныңды, қорғалама.
Жалы жоқ, құйрығы жоқ бір шіркінге,
Сасқанда жармасқанмен жан қала ма?
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Өзің содан арылып отырғандай,
Өзгеге мін таққаның жөн бола ма?
Отыз бірде қандалаң сонша қалың,
Неге тиым салмайсың сен соларға.
Түн болса барақтарға шабуылдап,
Қуады жұмыскерді айдалаға!
Көп жерде барақтарың әлі былық,
Аңқиды әлде ненің исі шығып.
Қолыңды қашан келіп бөгеп едім,
Ұстасаң тап-тұйнақтай таза қылып?
Қырық бесінші шахтаның моншасына
Қыстыгүні жуан елі қырау тұрып,
Ел қатарлы жуыну былай тұрсын,
Барлығың жатпаушы ма ең мұзын қырып?
Жұрттың қамын ойлайтын жақсы болсаң,
Неге соны қоймадың жылы қылып?
Шахтаңда жұмыскерге берген киім
Саудаға салатұғын емес бұйым.
Аз емес базар асып кететіні
Көрместен сол адамның тұрған үйін.
Ойласаң тереңірек осы қылық,
Төгеді Қарағанды абұйырын.
Көзің көріп, көңілің біліп отыр,
Осыған салмақшысың қашан тиым?
Сараяз сақылдаған қыс келгенде,
Ойласаң не болады сонда күйің?
Бақшаңда ағашыңда шаң бір елі,
Күлімсіп, көлің сасып іргеңдегі,
Жатқанын, көрмеген боп өте берсең,
Қалаңа енді қайтіп сән кіреді?
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Бар шығар тағы талай салақтығың,
Бастығы горкомхоздың сылбыр еді.
Көшен:
Баспақ боп бадырайтып мінді бетке;
Кемшілік жинақтадың кемітпекке:
Аумағын ат шаптырым бассейннен,
Ізденіп бар тапқаның вагонетке.
Бұл бірақ сізге тоят бола алмайды,
Айтылған сөз сияқты күлдірмекке.
Мінсеңіз Қоңыраттың вагонына
Шашеке, жете алмас ең бұл дүрмекке.
Балқаштың транспорты шапса біздей,
Бір күнгі жарамас ең бүлкілдекке.
Қосақтап кемшілікті қалдырмайсың
Бар ма ойың бізге әкеліп телімекке?
Қай жерде көрінеді білгендігің,
Қырандай сорғалап кеп ілгендігің,
Шындыққа жарасады, жанасады,
Қинаш пен Новиковты бүргендігің,
Шалағай, дөкір басшы болғаннан соң,
Сан рет сізден бұрын мінегенмін.
Мен емес мұндайларды қорғайтұғын,
Олақты ұрса екен деп тілегенмін.
Жалғыз-ақ соңғы сөздің орынды емес,
Кемітіп көмірімді күл дегенің.
Күннен күн артылсын деп қуат—күшің,
Ағыздым көміріммен тастың мысын.
Жүз тоннаң шығын болған ысырабыңды,
Көмірдің күлінен деп отырмысың?
167

Шашубай Қошқарбайұлы

Отынды менен алған шашпай жақсаң,
Өнімді болар еді көп жұмысың.
Басқаға жаршы болып сайрағанда,
Балқаштың неге айтпайсың кемдік ісін?
Шашеке, құтылмайсың қармағымнан,
Ілемін келсең-дағы қай жағымнан.
Ақыры қысылған соң моншаны айттың,
Бір кезде әлде қалай қар жамылған.
Айнадай іші-тысы қазір көрсең,
Күтіліп, үзілместен от жағылған.
Шашеке, сөйледіңіз көп екпіндеп,
Бастасам сіздің жайды мен біртіндеп.
Қалалық үлкен моншаң алқам-салқам,
Жаз бойы жөндемепсің бір бүтіндеп.
Лайы өткен жылғы көпсіп жатыр,
Жүніндей арық қойдың жұлған жүндеп.
Осындай айыбымды айтады деп
Алдыма кес-кестейін, көлденеңдеп .
Бір үйді төрт жыл болды салғаныңа,
Уақыты бітіретін болмады ма?
Пәтерсіз жұмысшылар қынжылады,
Іске аспай игіліктің қанғанына.
Бастығы Шығыс Қоңырат Косих деген,
Сол боса адамыңыз пысық деген,
Монша жоқ, асханасы тағы былық,
Бір қырсық көрінеді, қисық келген.
Шатырда кеншілерің жатыр, көрдім,
Қайтесің қыс күнінде қысып келген?
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Бесінші, он алтыншы асхананың
Айтуға былықтарын жасқанамын,
Пісіріп берген балық жеуге келмей,
Барған жұрт татпай оны тастағанын.
Бұл жайды білгенімен Янкин жолдас
Есігін асхананың ашпағанын,
Қоғамға қызмет ету ол орнына,
Сайранды базалардан бастағанын;
Бастығы общепиттің бола тұрып
Арақты литрімен тастағанын,
Толтырып қойны-қоншын керек затқа,
Кергенін кеңсесінде қас-қабағын.
Шашеке, мен айтпаймын, Сіз сұрама,
Өзіңе тап бермесін ашқарағың.
Шашеке, сөз бастадың өзің тасып,
Жібердім тегеурімді басып-басып.
Қарпуым қатты болса, амал қанша,
Сіз бірақ қалмағайсыз оған жасып.
Кемшілік, тере берсең әлде де көп,
Бастысын жетед-дағы берсең ашып.
Қария, адамдарың қайда сенің,
Жақсыны сөйлесеңші бір жанасып.
Шашубай:
Көз тұнған көп міндерін асхананың,
Әйгілеп жұрт алдында тастағаның,
Көрсін деп бүркеп қалған былығыңды,
Мені де асханаңа бастағаның.
«Кировта» жұмыртқа ұрлап қолға түскен,
Сенің де бар еді ғой ашқарағың.
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Жақында жұрт шулатқан қай асханаң,
Айтпай-ақ қойғанымда басқаларын?
Түстеп айтсам аузыңа құм құйылар,
Сөзді қой, бойыңа құт ашпағаным...
Айт деуің адамыңды өте лайық,
Айтпаса келістіріп, ақында айып.
Бар өнердің тетігі адамда ғой,
Еңбектің ерлеріне бұрылайық.
Соның бірі Байғазы Ысмағылов,
Айына мың тонналап мыс айырып,
Өзінің ерлігімен олқылықтан,
Есесін алған жоқ па бір қайырып?
Жеңіс деп, жең сыбанып шыққан беттен
Артына қарамайды бір қайрылып.
Алдында таудай бөгет тұрса дағы,
Көрмеген қиындықтан жүрегі айнып.
Ісінің қыбын білген шебер адам,
Жылдық іс істеп кетсе, бір-ақ айлық.
Төрт айдай алдына бір жан салмаған,
Жарыста ұлы дүрмек бір талмаған,
Топ жарған әрі батыр, әрі жүйрік,
Шашасын, қанша шапса, шаң шалмаған.
Мың тонна қызыл мысты балқыт десең,
Өмірде қабақ шытып шаршар ма оған!
Атақты Имамбаев даңқы күшті,
Бір күнде адақтайды айлық істі.
Қасында қорытушы Трофименко,
Өзендей тасқындатып қызыл мысты.
Еңбекпен ел алдында ер атанып,
Атағы не батырдан артып түсті...
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Әр ісім жеңіспенен аяқталған,
Кісім жоқ бар өнерін аяп қалған.
Жақсыбектің тапсырған артық мысы
Бір миллион патронға таяп қалған.
Ісіне ел сүйсінген Әли батыр,
Қаруын қолына алып перфоратор,
Молибден рудасын көл-көсір ғып,
Майданға керегінше беріп жатыр.
Атақты адамым көп айтылмаған,
Өмірде оттан, судан тартынбаған.
Бұрғысын Давыдовым қадағанда,
Қаратас керегінше қалшылдаған...
Ел, майдан асқар таудай бел көретін,
Жеңіске ерліктерін мол беретін,
Сен-дағы кісің болса ортаға сал
Табысы осыларға тең келетін!
Көшен:
Ар үшін, намыс үшін, Отан үшін,
Салғанда совет халқы барлық күшін,
Мадақтап Қарағанды ерлерінің
Тамаша жанқиярлық айтсам ісін.
Долданып көбік шашқан толқындай-ақ,
Келеді көз алдыңа кесек пішін.
Шахтам жоқ топқа түсіп жарыспаған,
Кек үшін, жеңіс үшін алыспаған.
Отыз үш, қос он сегіз, он екінші
Кезекпен қолдарына ту ұстаған.
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Бұлардың аты шулы бастықтарын
Шашеке, жақсы білу парыз саған.
«Киров» пен «Жиырманшы» өрлеп келед,
Болсаңыз алыптармен таныспаған.
Кеудеде кектің оты жалындаған,
Үн қосып ерлеріне дабылдаған,
Көмірдің майданында күреседі,
Ұл-қызы алпыс ұлттың мыңдаған жан.
Бір-бірлеп атақтысын санап берсем
Аттары әлденеше мыңға барған.
Біреуі өнерпаздың Николаев,
Жас жігіт алғырлығы таңғажайып.
Алуда көмір кенін жүйесімен,
Көрсетті көпшілікке үлгі жайын.
Қазірде ол бастаған озат шахта,
Табысқа ұшан-теңіз отыр байып.
Планнан тыс бергені жарты жылда
Жиырма мың тонна болды келсек сайып.
Еңбегі, еткен ісі тағайынды,
Үш жігіт ортан қолдай ағайынды,
Әубәкір, Мұстапа мен Сыздық шапса,
Қайламен қара тасты қақ айырды.
Сап түзеп сілтегенде күректерін,
Жеткізбей тастап кеткен талайыңды.
Күрекші Жұмажаным жолбарыстай,
Қарқынға қойған емес қарқын қоспай.
Планын сегіз айдың жарты жылда
Орындап, зымырайды ұшқан құстай.
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Атақты бригадир Әділ, Сәкен,
Солардай ардақтымыз Кәрібай, Шәкен.
Жас түлек кеншілердің серкелері,
Қапаш пен Гороховтай кім бар екен?
Бәйгіде ұлы дүбір көп сыналған,
Бәйсекей, Бекбосын бар қарт қыраннан,
Салсаң да өрден өрге өршеленіп,
Келеді бір шалдырмай екі тарлан.
Бірінен біреуі асып түсіп жатыр,
Талай жас осылардан өнеге алған.
Союзда аты әйгілі Түсіп батыр,
Кісі жоқ Балқашыңда бұған татыр.
Ордені кеудесінде жарқырайды,
Осындай адамдарым толып жатыр.
Шашубай:
Сан білгіш сөз мәнісін саралаған,
Айтыста салмағымды шамалаған,
Ырзамын бала бүркіт Көшеніме
Алысып, алдырмаған бағанадан.
Осында кемшілік бар деген жерде,
Ақтарып түкпірі жоқ қарамаған.
Амал не, басым алтын, кеудем күміс,
Шығар жоқ тұяғыңды қадағаннан.
Мінің көп әлі де мен санамаған,
Қол үзбей қара ордаңды сағалаған.
Айтады дос жылата, қас жұбата
Өзіңдей қынжылмасам, табаламан.
Бас мінің, ашып айтсам тәртіпсіздік.
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Жыл бойы Біріншіңді сабалаған.
Қырсауың Садировтай лавада ұйықтап,
Жасаған прогулы балалаған.
Қоздатқан Сқақовтың өтірігін,
Боларсың әлі күнге санамаған.
Бес моторды өртеген Расигің,
Шашубай жапты демес жала маған.
Алғысынан сөгісі он есе көп,
Уәде жоқ айтқан жерден шыға қалған!
Тап беріп Қинаш отыр бұйрығына,
Бұйрықтың боқтау жалғап құйрығына.
Уәдесін бүгін берсе, ертең жұтып,
Өтірік ант етуден тыйылды ма?
Бір кезде Новиковың мақтау алған
Мешеулеп осы күнгі артта қалған.
Шахталарда не болып жатқандығын,
Өзі барып көрмейді бірін алдан.
Телефонмен ұзақ күн бұйрық беріп,
Трубкасы түспейді ылғи қолдан.
Басшылықтың бар түрі сол болғасын,
Қай уақыт мін түзеліп, жұмыс оңған?
Комбинат озық болып жазы-қысы,
Балқашта асып түссе барлық ісі.
Не себептен нормасын орындамайд,
Дені сау бассейнде төрт мың кісі.
Балқашта ондай адам жүзден асса,
Өлер ем қапа болып ішім пысып.
Еңбектің өніміндей үлкен іске
Көшеннің келмей отыр тоқталғысы.
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Менде еңбектің өнімі жүзден артық,
Әрең-әрең сенікі тең жартысы.
Келіп қайт, өнегемді үйретейін,
Бұ да бір жақсылықтың жоралғысы...
Көшен:
Айтысқа ә деп бастап беттегенде,
Айтылды жетіскен де, жетпеген де.
Сайыста сөз найзасын салыссақ та,
Қуандым ардан аттап кетпегенге.
Ағасың, ауыр айтсам, айып етпе,
Жүрмейді сөзге қолқа ду-дүрмекте,
Ежелден ер мен ақын ел қаруы,
Аруағы көтеретін жекпе-жекте.
Сөз шықсын ақындардан ақ алмастай,
Туған ел шақырғанда қанды кекке.
Аяқтан алыптарды алмасын деп;
Жасырмай басып айттық мінді бетке.
Сөзіңе сөз қайырсам ретімен,
Шашеке, тағы тулап мені сөкпе.
Адамдар менде болса, сенде де бар,
Іске олақ, сөзге мырза, ісіп-кеппе.
Сүмеңдеп жалқауың көп артта қалған,
Үлгі алған Мақатовтай соғылғаннан.
Тезге сал Карнухиндей қырсауыңды,
Күні жоқ нормасының орындалған.
Қаншама айтқаныңа көнбейтұғын,
Соншама еркелейтін не қылған жан?
Жапақтай алаяқты көріп келдім,
Қыдырымпаз, бір қуыңды сидаңдаған.
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Шайденко, Балқашыңда ол да бастық,
Болғасын ісіңде көп қарбаластық.
Қалады бір ай озса, екі ай кейін,
Аяғын тұсағандай біреу тас қып...
Тағы айтсам былтырғы жыл күзгі айларда,
Қыруар шіріп кеткен овощ қайда?
Жасамай әзірлікті Андреев
Қусырып қолын отыр тағы жайға.
Тауып алып комхозымды жатқан бұғып,
Сылбыр деп тіліңді бір алдың сұғып.
Жұмыстың бітірмеген үштен бірін,
Қоясың Аврамчукті қайда тығып?
Қай қақпан қирап қалған шаңқай түсте,
Аверчук паравозбен бір-ақ ұрып
Жұмсаған соны менің комхозым ба,
Болмаса боран айдап келді ме ығып?
Перебинус сөзге шебер тұрған сайрап,
Тағы да жатқан шығар қаулы сайлап
Қаулының жүзден бірі орындалса,
Балқашың кетер еді-ау гүл-гүл жайнап!
Шашеке, кемшілікті менен тапқан,
Демеймін өтірік сөз жала жапқан.
Орынды көрсеттіңіз борышымды,
Әзірше етегімнен басып жатқан.
Әзірмін күні бүгін аттануға,
Ағызам қара алтынды күш қайраттан,
Күттірмей жыл аяғын отаныма,
Борышты мен болармын бұрын жапқан!
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Доскей Әлімбаевтың басалқы сөзі
Жыр қуған он бес жастан Доскей едім,
Арқаның адыры емес төскейі едім.
Сөйлесем алқақотан шаршы топта,
Шұбалған шалқар құлаш көштей едім.
Айтыста қия-тартыс алма-кезек,
Қызыл тіл мүдірмейді жорта желіп.
Ақындар арындаумен аға бермей,
Азырақ бөгеліңдер бойды тежеп.
Делебем қозып кетті дүбір көріп,
Алайын мен де біраз жорта желіп.
Аузыма түйдегімен жыр түседі,
Байқасам айналамды көзбен шолып.
Басынан тілмар ақын Шашубайым,
Халыққа сөз таратқан әнмен өріп.
Көшелі көрінеді Көшенім де,
Намысын жіберген жоқ қолдан беріп.
Кемшілік, жетістігін қос алыптың,
Екеуі недәуір-ақ айтты теріп.
Талас жоқ жақсы адам мен табысыңа,
Орынды сөйледіңдер күшке сеніп
Тартыста тең түсетін ақынсыңдар,
Екеуің екі алыпсың белі берік.
Шешеді жыр түйінін жыл аяғы,
Сендерге көрем сонда сөзді беріп.
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Балқаштың бауыр еті Жезқазған бар,
Өлшеңдер оның-дағы ісін көріп.
Секілді Аймұқанов бар кеншісі –
Ерлерге жорықтағы болған серік.
Әлде де іс салмағы алда жатыр,
Майданда қызды бүгін отты көрік.
Қаһарлы балаларым қас дұшпанға,
Алқымдап жұтқызуда қанды көбік.
Басылмай еңбек ету бізге парыз.
Жойғанша зұлым жауды жерге көміп!
Отанға халқым менің берген сертін,
Ақтайды абыроймен емін-еркін.
Күдіксіз бұған куә бола алады
Бірлесіп қимылдаған күшті серпін.
О, жұртым, сенем сенің елдігіңе,
Көрсеткен ризамын ерлігіңе.
Жан сала жеңіс үшін қимылдаңдар,
Таңдансын барлық әлем өрлігіңе!
Шашубай:
Табысты тасқындатып селдетейік,
Мыс, көмір, молибденді көлдетейік.
Екі алып шығыстағы тізе қосып,
Құруын фашистердің тездетейік!
Алып күш аяқ бассам қабындаған,
Балқаштың сағаты жоқ дамылдаған.
Жүкке жүк қосылғанмен жыл соңында,
Көтер де, демек емес ауыр маған!
Мыс, молибден екі есе артады деп,
Сене бер осы бастан,қауым, маған!
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Көшен:
Алдағы жыл салмағы болсын қандай,
Әзірмін қимылдауға бір де талмай,
Үн қосқан ақынына кеншілерім,
Көмірді боратады жауған қардай.
Серт етем, ант беремін ел алдында,
Жаралы, жауға түскен жер алдында,
Тарттырман тізгінімнен – белім берік,
Ант етем партияның өз алдында!
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ШАШУБАЙ МЕН БОЛМАН
Шашубай:
Шырағым, аманбысың, ақын Болман?
Дауылмын жан беттемес, соқсам оңнан.
Өлеңге болдырмайтын желғабызбын,
Жүлде алған сан дүрмекте талай қолдан.
Балқаштай ақ айдынның аққуымын,
Еркелеп толқынына күнде шомған.
Желпісем қанатымды дауыл түрып,
Тітірер екпінімнен не бір қорған.
Он Болман іздеп келіп жарысса да,
Тарланмын таймайтұғын даңғыл жолдан.
Салмақты Қоңыраттың тасындаймын,
Желіксем көктен түсен жасындаймын,
Өлеңнің қырық қырқасын бір-ақ асқан,
Іліндің қармағына Шашубайдың.
Ақыным, осы жолы мерт болмай қайт,
Жүргенде шығамын деп төсіне айдың.
Күшейтіп шабуылды майданда ерім,
Тазартып қасиетті кеңес жерін,
Қарыштап күнде алға басып барад,
Талқандап, бұзып-жырып жаудың шебін.
Ынтымағы жарасқан алуан ұлтты,
Кім орнынан қозғалтпақ кеңес елін?!
Отан үшін, ел үшін, өмір үшін,
Жырлайық екі алыптың не бергенін.
Сөйле ақын, серме құлаш, көсіл, қарман,
Қапыда қалдым деме мына шалдан.
Жентекте, жетіле айт білгеніңді,
Аяма мінім болса ойыңа алған.
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Келместен шаршы топқа аялдағым,
Аз сөзбен хал-жайымды баяндадым.
«Амандық ағаданның» салты осы ғой,
Кезек ал, барыңды айт, аянбағын.
Болман:
Адамға ақындығын бағалаған,
Жөн шығар өз күнінде шамалаған.
Қорықпай ақ қанатыңның дабылынан,
Сол көлді мен де, ақсақал жағалағам.
Ғажайып сұрапыл боп сұр үрсең де,
Қозғалмай отырмын ғой бағанадан.
Иіріп тәулік сайын жүз вагонды,
Жеткізіп рудаңды бере алмаған.
Сол қанат маған бітсе, Руденконы,
Болар ем күніне жүз сабалаған.
Мен-дағы асу бермес асудаймын,
Желіксем бірер таңға басылмаймын,
Барында Жезқазғаным жеңілмеспін,
Келсе де сексен сегіз Шашубайың.
Жезқазған бар алыпты қарына іле,
Атағын жеңіп алды бәрінің де.
Бір түгіл, салыстырсақ қырық Қоңырат,
Болмайды астар тұрсын әдібі де.
Арқада үлкен үй боп қазыналы,
Көтеріп не сұрасаң базынаңды.
Шашеке, осы маған өкпең бар ма,
Әкеліп тұрсам да ылғи қазынамды.
Болғанда үзігі алтын, түндігі мыс,
Уығы, керегесі аппақ күміс,
Қазығы қорғасыннан алып үйін,
Жабылып қозғай алмас батыс, шығыс.
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Мыс беріп, қатал жаумен жұлысуға,
Сүрінбей шауып өткен ұлы сында,
Әр бірі әр заводтай шахтыларым,
Ақсақал, толар білем уысында.
Табысқан он ай бойы, табысқа өрлей,
Қолымнан сонан бері ту түскен жоқ,
Соны да жүріп пе едің көзің көрмей?
Жаныңа жабырқама кетсе батып,
Біз емес күн өткізер үйде жатып,
Бәйгеме анда алған қажет болса,
Бір айлық рудаңды алам сатып.
Жанарың ақын аға, жетпес шолып,
Бергенім жеңіс үшін жатыр толып:
Өндірген жоспардын тыс рудаммен
Түп-түгел қаруланад сексен полк.
Қияның қол жетпестей қиясымын,
Деп бүгін мақтануға сиясымын,
Тудырған таңырқаулық, алып ерлік
Өйткені, рекордтар ұясымын.
Атағы Алатаудай асқар әлі,
Жетерлік мың-сан жауды жасқарға әлі,
Атқарған қырық адамның қызыметін,
Алып жоқ Балмұханнан асқан әлі.
Бұрғышы кім білмейді Әйгелевті,
Самғаса, сан жарыста бәйге ілікті.
Бітірген айлық істі бәр тәулікте
Өнері ерлігіне сай келіпті.
Кімің бар пар келетін Ақшаловқа
Ерлікпен даңқы шыққан шар-тарапқа.
Нормасын жиырма адамның жабар еді,
Бір күнгі еңбегінен енші алып та.
Семірген өтірікке Селиванов
182

Шашубай Қошқарбайұлы

Қайғы жоқ, тіл буынсыз, қорынарлық.
Жаны тыныш, жол ісімен жұмысы жоқ,
Саусағын жылы суға отыр малып.
Күніне неше вагон құласа да,
Қылмысы тексерілмей жатыр қалып.
Балқаштың толқын қуған құр аққуы,
Көрмедің соны неге қырыңа алып?
Үнемі жолдан тайып, вагон құлап,
Аптығып тұрғыза алмай жатсаң сұлап.
Шашеке, мен айтпай-ақ, өзің айтшы.
Бересің составыңды қалай құрап?
Құрағаннан құлату оңай дейді,
Сол жерін Топченкодан көрші сұрап.
Ана бір жылтыңдаған Волоканов,
Келгенде құлатуға деседі алып.
Бір емес, әлденеше поез құлар,
Соңына сол жұмыстың қойсаң салып.
Шашубай:
Әлемге даңқы мәлім, атағы асқар,
Қатталған қойнауында қымбат тастар,
Қазыналы Қоңыратқа салғастырсақ,
Еш алып Европада болмас астар.
Алыппын аты шулы асқан шеннен,
Құралған тұтас тұлға алуан күннен,
Егер де керек қылса сексен завод,
Еш уақыт тарықтырмас жейтін жемнен.
Өзім оқ, өзім бомба, өзім танк,
Өзім кен, өзім қазына, өзім алып.
Майданға көмегімнің көптігіне
Жетеді қашаннан да көзім анық.
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Қоңына қадасаң да тоқсан бұрғы,
Білінбес шыбын-шіркей шаққан құрлы.
Не ғажап алып күшті машеным бар,
Келтірген асты-үстіне ой мен қырды.
Қозғалмай бір орында табан тіреп,
Сан батпан салмағымен соқса шіреп,
Жеті хат жерден өткен зұлпықардай,
Қашауым қара тасты кетер іреп.
Салмағы соншалықты шектен шыққан,
Инедей сол қашулы жерге тыққан,
Батыр бар Абзалбектей елге мәлім,
Жентектеп таудай тасты саздай сыққан.
Алыптан алып туған Өтебаев,
Алдынан қаһарланса жұмыс ыққан.
Түбіне тегеуріні темір үзер,
Нұржанов бір ұрғанда тауды жыққан.
Кім жетер Парпенов пен Сыздықовқа,
Мылқау тас сөйлеп кетер тілін ұққан.
Болманым, мына көпке даттап бергін,
Осындай ерім бар деп менен шыққан.
Біреуі бір-бір шахта эксковатор
Шақ келмес теңеуіне мың-сан батыр.
Атандай кесек тасты бір-ақ қауып,
Күніне мыңдап вагон тиеп жатыр.
Үйреткен сол асауды Елемесов,
Алысса құз жар таспен ерегесіп.
Аумағы бір ауылдай кең алқабын,
Ожаумен қас қаққанша алар көсіп.
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Маманов, Петришев, Секербеков,
Қайнатып қара тасты қалған бекіп.
Қопарып боршалаған ерлік ісін,
Жеткізіп айта алман тілім жетіп.
Бір күндік рудамды берген артып,
Жүз поез әкетеді әрең тартып.
Құралған барлық мүшем машинадан,
Көтерем сан Болманды бір-ақ қарпып.
Кел-дағы мың поезбен тиеп әкет,
Кенімді керек болса, берген артық.
Мақтадың, Болман шырақ, комбинатты,
Есіңе аламысың майдан жақты?
Алты айдай кем бергенің білемісің,
Екі жүз отыз мыңдай снарядты?
Балқашқа берген темірің ата боп шығып,
Бес жүз тонна мыс соңынан жетпей қапты.
Рудадан жиырма төрт мың борышың бар,
Мұны кім саған тағы арқалатты?
Мені былай қойғанда өз заводың
Он екі мың тоннаны ала алмапты.
Басқарған Новеселов екі шахтаң,
Оныңды айтамысың етіп мақтан?
«Он бір» мен «Жиырма тоғыз» оған серік,
Хабарың бар ма, сірә, олар жақтан?
Қаншама мың патрон болар еді,
Есептеп кем бергенің болсаң шаққан.
Біліп ем Байқоңырдың жайын ашып,
Жабырқап өз-өзімнен қалдым жасып,
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Не сапа жоқ, не сан жоқ, − күл шығарып.
Отанның мыңдаған сом пұлын шашып.
Ақынмын деп сол жерде неге жүрсің,
Олқылықтың көрсетпей бетін ашып?
Кім сүйсінер ақынға қоян-қолтық,
Өмірмен кетпеген соң араласып.
Көмірші, жұмысшының төрттен бірі,
Нормасын орындамайды осы күні.
Еңбекте өнім, ісіңде береке жоқ,
Даурыққан у менен шу ығы-жығы,
Етек басты борышты болған, Болман,
Ақын атын арқалап жүрсің тірі.
Балқаш пен Қоңыратта жүрмес едім,
Болса осы міннің жүзден бірі.
Болман:
Шашеке, енді нең бар мақтанарға,
Құрғақ сөз бұта болмас паналарға.
Құз болдың, кеме болдың, аққу болдың,
Ешнәрсе қалдырмастан басқаларға;
Ұшсаң да мың-сан таудан ақиық боп,
Қайтсең де тең келмейсің біздің нарға.
Мақтаған Қоңыратың жарты жылда,
Тоқсанға проценті жетті зорға.
Байқоңыр көмір бермей күл берді деп,
Саласың дауды қуып басын шарға.
Қаншама баптасаң да сөзбен түйреп,
Жөнсізге, сірә, Болман қозғалар ма.
Байқоңыр жалғыз жемдеп комбинатты,
Жыл бойы мыңдап тонна көмір шапты.
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Көмірі Байқоңырдың электр боп,
Забойға ауа болып бұрғы ойнатты.
Күшімен сол көмірдің қопарған кен,
Ағылып сіздің елге келіп жатты.
Жемдесе бір алыпты көмірімен,
Отанға қай жерінен зиян сапты.
Шарықтап құлаш ұрдың биік көкке
Абайлап көз салмастан төңірекке,
Болса да сексен завод жемдеймін деп,
Тағы да үдей салдың өр көкірекке,
Шынында сексен түгіл бір Балқашты
Отырсың қамти алмай жекпе-жекте.
Қол үшін бермегенде Жезқазған кеп,
Белшеңнен батар едің берешекке.
Алыптың көрсетейін айтып түрін,
Аңдарсың естімесең бұдан бұрын.
Шахтам бар жеті қат жерді ойып түскен,
Ішінде ел көшкендей неше дүркін,
Күш алып электрден, болат жолмен,
Тасиды мың сан вагон нардың жүгін.
Басқарған Байқоңыров бір топ шахтам,
Бес айдай жоғары ұстап келе жатыр
Ұстаған қолдарында Қызыл туын.
«Покро», «Злотуст» шахталары.
Шалқытты күн-күн сайын жеңіс жырын.
Ойран ғып жердің астын жеті қабат,
Бұрғылап, шыңды тесіп тасты қашап,
Қопарып аумағымен қалың құзды;
Тау жарған екпінімен өңкей санат.
Ақтарған жер астының қазынасын
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Ерлерді дәріптеймін мыңға балап.
Бір ғана Жезқазғанның бір мың кеніші,
Жүлде алды оза шауып өңкей саңлақ.
Сол топтан үздік шыққан отыз ерді
Мақтан ғып айтуыма аузым толад.
Алты айда орындады жылдық ісін.
Бір мезгіл дамыл алып етпей тағат.
Басамын айшылықты алты-ақ аттап.
Бұрғышым батыр сынды Шаталюкті,
Бар жұрты қадірлейді тәрбиелеп.
Жоспардан жүз алпыс тонна мыс артылтқан.
Күшіне ел таң қалды тамашалап.
Жасалған сол мысынан патронмен
Он мың қол қаруланып жауға аттанад.
Атақты Ғыятуллин, Оралбаев,
Еңбекте тыным алмас жарты сағат,
Қозыбағар, Нұрмағамбет батырлардың
Қолынан талай құздар бордай тозад.
Ешпаев, Жабагинов тәшке айдаса,
Ұрулы ел үдіргендей думан болад.
Күләйшә, Вера сынды аруларға,
Елінде тең түсерлік әйел бар ма.
Шығарған екеуінің рудасы
Күн сайын жүк болады бес жүз нарға.
Айлығын жиырма күнде орындады,
«Покро» он екінші шахталар да.
Шахтасын тәулік сайын алға тартқан
Сницин, Ысқақ сынды батырлар да.
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Шашубай:
Төгіл жыр, көмекейден, сөйле тілім,
Болмандай келгенде іздеп ақын інім.
Жетектеп жетегіме алайын мен,
Заводтың аралатып ойы-қырын.
Қыран көз көргіш болса шолып өтсін
Балқаштың ішкі сыры, сыртқы түрін.
Бура сан, балуан білек ерлерімнің
Көрсін көз тиеп жатқан өмір жүгін.
Қазбалап бәрін түгел айта алмаспын,
Салмақтап айтайын тек мыңнан бірін.
Орнындай ақ орданың жеті қанат –
Кен үңгір, апан ауыз, түпсіз ғажап
Жатағын түйетайлы шыңырауға
Басың шырқ айналады тұрсаң қарап.
Осы апанға күніне мыңдап вагон,
Руда келсе, жұтады қалқып-жалап.
Дәл түбінде орнатқан қос болат тіс,
Шақыр-шұқыр бір тасты мыңға шағад.
Жезқазғанның жыл бойы берген кені,
Бір-ақ күнде ұнтайды, жайын табад.
Кеннің бұл кірер жері тіреліп кеп –
«Мак –Кули» машинасы деп аталады.
Шыпылдап арнаға лай лықып-толып,
Бетіне мысы шығып, көбік болып.
Қалқылып қалақпен мыс алынады,
Бір емес, бірнеше рет көбіктеліп.
Байыту фабригі бұл айтқаным.
Сөйлесең осыны сен көріп келіп:
Алдымда тізе бүгіп отырар ең
«Өзің біл» деп өзіме ерік беріп.
Әттең ғана табандап бармай тұрсың,
Өр көмейге өршіте желік беріп.
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Күнде үдеп фабригім жатыр шалқып,
Бір күннен бір күнгі өнім түседі артып.
Осы жылдың алғашқы алты айында
Миллион снарядтық мыс берді артық.
Он миллион патрон болар еді,
Осы мыс жоспардан тыс алған қалқып.
Жалыны көке шапшып, айды шарпып,
Түтіні аспанға алыс шеру тартып.
Түн шырағы аталған алтын айға –
Сұңғыла биік труба иек артып.
Жер тұрсын көк әлемі жұлдыздарға
Адамның кереметтей сырын айтып.
Мыс балқытып алатын ғажайып пеш,
Айтсам да сыйымды ол қалай қамтып,
Жезқазғанның өндірген айлық кені
Бір аптада шығады қорып-балқып.
Алыптың алып ісін көрген сайын
Кетеді Шашубай да тасып-шалқып.
Мотор мен ер қимылын жырлап келем,
Құлаштап гармонымды өлең айтып.
Сұлу ән, өткір жырдан күш алған ер,
Табиғат бермегенін алды тартып.
Елімнің бостандығын қорғағандар –
Күніне ондап вагон тиеді артып.
Басқанша аяғыңды шіреп, Болман,
Мыс берген жеріңді айт менен артық?
Кең иық, құлжа мойын, бөрі кеуде,
Не сабаз шомбал дене ер бар менде,
Тепсе темір үзетін күш алыбы.
Алып ата тудырған ұлы бейне.
Әубәкір топтан озған саңлағымды
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Мақтауға тіл жетпейді қалай деуге.
Ұйысқан қалың қайрат, қажырлы күш,
Тамамдайды қандай іс болса демде.
Жарты жылда миллион снарядтық
Берді мыс жоспардан тыс майданда ерге.
Төрт миллион оқтық жез берді асырып
Белик деген қырмызы қыпша бел де,
Күләштің жоспардан сырт алған мысын,
Бір үлкен тау болады үйсе жерге.
Пугач пен Иманбайдың баласына
Шенессе шақ келерлік кім бар сенде?
Осы екеуі ағызған мысты көрсең:
Теңер ең өзің айтып шалқар көлге.
Қанатай артық көрген молибдені
Сауыт болад жүздеген танктерге,
Мыңнан бір мысал ғана бұл айтқаным,
Ерім көп лайықты дәріптеуге.
Айды аптап, күнді күптеп көпіресің,
Мақтанып қай ісіңе лепіресің?
Аяқты аттап бассаң авария,
Жүре алмай қоянша орғып секіресің.
Бұзылып екі күнде бір тоқтайды,
Черновтың қолындағы компресің.
Ищенко, Гришиннің шахталарын,
Жақсы деп қалай мысал келтіресің?
Үзіліп темір екеш темір арқан:
Қолынан Ищенконың болды талқан.
Гришин басқаратын алып шахта,
Кетеуі кетіп қалған алқам-салқам.
Үзіліп қирағанды түзеумен-ақ,
Босамай қойған жоқ па сенің арқаң!
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Шахтаң аз маған айтып мақтанғандай,
Мәз болып табысыңа шаттанғандай.
Тәжбенов пен Мальцев сыяқтылар,
Басқарған шыныңды айтшы шахтаң қандай?
Нормасын айында бір орындамай,
Керенау, жалқау деген атты алғандар.
Бұларға сірә алғыс айтты ма екен?
Майданға Отан үшін аттанғандар.
Фабрик байытушы кенді көптеп,
Қыбырлап келе жатыр ептеп-септеп.
Бір жүріп, бір бұзылып кейбір күні,
Бір диірмен шығады сыртқа шеттеп.
Сәті түскен бір күнді айтып берші?
Бір беткей жүріп кеткен алға беттеп.
Кінәлі осы іске Безбатконың,
Білмепсің ең болмаса ісін тектеп,
Менімен сүйте тұра шенеспексің,
Мініңді ат сүрінер баса көктеп.
Бүріліп тырнағыма қаларсың құр,
Сұрап ап жан сауғаны, құтыл ептеп!
Болман:
Шашеке, жек көруші ед биікті кім?
Мақтай бер трубканың биіктігін.
Бірақ та онын әкеп жалғасаң да,
Көрдің бе артпағанын биіктігін.
Тегінде кері болып жүрмегей-ақ,
Баяғы ұста пышақ жиынтығын.
Өндірген мысыңды айтпай, трубаңды айтып,
Ісіңнің көрсетіп тұр сұйықтығын.
Білдің бе қанша мысты ысырап еткен,
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Әлгі бір мақтап жүрген сүйікті інің?
Соны сіз бұл күнгеше білмепсіз ғой,
Трубаның өлшемін деп биіктігін.
«Мак-Кулей» аса ашқарақ демейім де,
Сонда да қақалуы көбеюде.
Басқарған адамның да аты шықпайд,
Жоқ па екен бір қылтанақ көмейінде.
Қаншама заводымды сынасаң да,
Бірақ темір түспейд көмейіне.
Заводым отырған жоқ отқа қарап,
Майданның керегіне жатыр жарап.
Өндіріп жоспардан тыс қаншама мыс,
Сізді де соңғы екі айда қалды жанап.
Ақсақал, арттасың деп ұрса берме,
Борышын өтеп келед күн-күн санап.
Жапаров, Айтқұловтай горнобойлар
Майданның күн-түн істеп қамын ойлар.
Осылар тақымыңа толар деген
Шашеке, сіз сияқты бізде де ой бар.
Кім білмес конверторшы Қожановты,
Меңгерген өз ісіне қожа мықты.
Майданның сұрағанын үзбей беріп,
Бәйге алып сан дүрмекте оза шықты.
Білікті бір мастерім Ахметов,
Көрмеген еш жұмыста хақы кетіп.
Өмірде оқтан, оттан беті қайтпас,
Сындардан келе жатыр аман өтіп.
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Шашеке, өзім бомба, өзім танк,
Дей берме бар байлықты еншіңе алып.
Кеткенін кімнен танк көрер едің,
Байқасаң майдан жаққа көзің салып.
Әлемге атағы аян Жездімізді
Бар майдан арқасына отыр таңып.
Көп беріп заводтарға маргенецті
Өргізген біз болармыз мыңдап танк.
Кім білмес Жездідегі Грипасты,
Жүлде алып сан дүрмекте шоқтығы асты.
Бір өзі қырық кісінің ісін істер,
Қақ жарып қайратымен қара тасты.
Брактың ырығында Стаханов,
Жетпекке қарақшыға бұрып, шауып.
Асығып сан детальді бүлдірді деп,
Басшылар жатпаушы ма ед мұңын шағып.
Дізеден фабрикаң лай-балшық,
Тазартып болар емес адам аршып.
Жылтырап екі көзі Матвенко
Жүргені жас мысықтай күнде малшып.
Айтқаным, сол байқұсың суға кетет,
Бір күні көл боп кетіп сонау шалшық.
Шашубай:
Айтсам мен ерлерімнің атын даттап,
Төгіліп сөз тасқыны кетед қаптап.
Паравоз машинисті Дюжев дейтін,
Басамын айшылықты алты-ақ аттап.
Ыңқ етпей, тау салса ада, көтеремін,
Үстіме Омаровша неше қаттап.
Атақты аты әйгілі Пухкише ұста
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Бір күнде неше батпан соғам қақтап.
Зерекпін флотатор Қасымхандай
Мүлтіксіз мың тетікті алған жаттап.
Көзіңнен жайдың оты шашарайды,
Сварщик Бөкеевті айтсам нақтап.
Балдырған баладайын Козачеев
Әп сәтте мыңды алатын, мыңды саптап.
Мен ұста, мен машинист, мен жүкшімін,
Шал емен, үйде отырған бойын баптап.
Жерім көп мақтанарлық неше түрлі,
Көрікті сәнді қала, қызыл гүлді,
Саялап самалында Иран – бақтың
Кәрі-жас дем алады жазды күні.
Ой толғап радио шырқайды әнді,
Суырып түптеп тартып сұлу күйді,
Кәрі-жас күнде кино-театрда
Ду қылып, тай шаптырым зәулім үйді.
Мыңдаған адамы бар Жезқазғанда
Бір бақ жоқ ауыз толар осы құрлы.
Күн қызып ыстық бойды шарпығанда
Үйіншек пана болды үйдің түбі.
Кіршіксіз менің алып өндірісім,
Бұл себеп мол беруге өндірісің.
Жарқырап ту сыртыңа тұрған жоқ па?
Мойының соз, иланбасаң көрші, кісім.
Айна деп кескініңе қарар едің,
Алыптың өз көзіңмен көрсең ішін.
Сендегі кейбір цехті тұрсам көріп,
Кір басқан, шаң ұялап, өрмекші өріп,
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Жүректі айнытады қоңырсыған
Мұрныңа әлдененің исі келіп.
Жылы болсын дегендей заводыңды
Қойыпсың белдемшеден күлге көміп.
Осыны көре тұра жақ жазбайсың,
Кеткендей бой үйреніп, етің өліп.
Көретін ойын-сауық халық келіп,
Клубың құлауға тұр жалп беріп,
Есігі жоқ, әйнегі тоқсан құрау,
Бүйірінен саңлауы жарық беріп.
Өрінен ойға қарай тіреу сапты,
Бір ғалымның жобасын салып беріп.
Жарықтық осыны өзі істеп пе екен,
Моласына Насырдың барып келіп,
Болман, сен кетпейсің бе «ғалымыңның»,
Бізге де бір үлгісін алып беріп.
Тұз үйіліп жатса да қастарында
Тұз салмай ас ішкенді көрген емен,
Болмандай ақын түгіл басқаның да
Сақал-шашы будырап кетіпті өсіп.
Жігіттің еріп келген қастарыңда,
Қаласында шаштаразы жоқ па, жаным,
Мұртты басып, сақал мен шашты алуға?
Жатақ үй кейбір жерде шеннен өткен,
Бүрге мен қандаласы үңгір еткен.
Бір түн түнеп ішінде шыққандардың
Ақ етін көк тырнағы күлдіреткен.
Зулкашовың басқарған жатақ үйді
Кім төсексіз, көрпесіз тұлдыр еткен.
Суым мол деп көпіріп көк жұласың,
Тамшы суға зар қылып сылдыр еткен.
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Естімепті осыны ел көре тұра,
Үніңді тым болмаса міңгір еткен.
Барыңды бар деп айтып, жоқты жоқтап,
Түсірдім кемшілігін баудай топтап.
Аталы сөзге ақын тоқтар болар,
Ақиқатты мойындап, шынды құптап.
Болман:
Өзінің мінін бүркеп адалсынған,
Кей адам қорқып тұрар адал сыннан,
Сіз-дағы сол айтқанның керін етіп,
Осында жалтардыңыз талай шыннан.
Ойлама білмейді деп мінімізді,
Сол міннің жетегіне ап міні бізді.
Сүйрелеп осы топқа алып келді,
Жеткіз деп Шашекеңе мұңымызды.
Ақсақал, Қоңыраттай асқар алып,
Жұмысың кеткендіктен басқаланып.
Борышты болып жатса заводыңа,
Мынауың барып тұрған масқаралық.
Бір ғана авария жүзден артып,
Етектен Қоңыратты жатыр тартып.
Осыны тәртіптесең, өспес пе еді,
Майданға жөнелтетін мысың артық?
Шөліркеп шөлдегідей алыптарың
Көргеміз тамшы су деп тарыққанын.
Ауданнан станоктік су таппасаң,
Келгейсің Кеңгіріме алып бәрін.
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Шашеке, жомартпыз ғой біз баяғы,
Өзіңдей талай дос – жар қол жаяды.
Тезірек адам жібер алып қайтсын,
Балқаштың аз көрінер шыны-аяғы.
Қораштау көрілгенмен көзіңізге
Жетерлік ыдыс беріп өзіңізге.
Сіз тұрсын, басқаны да жабдықтарлық
Осының заводы бар өзімізде.
Сұлу қыз, сұлу бақ пен әсем клуб,
Ісіңе неге сенің әсер қылып.
Су мүжіп, итіндірген моншаңызды,
Бермеді ремонттап әсем қылып.
Көптеген скважинаң шыққан бұрын,
Неліктен пайдаға аспай қалды құлап?
Ақсақал жақсы ініңіз Фоменкодан
Соны бір көріңізші әдейі сұрап!
Мастерлер жерге салса қашауы өтпей,
Жатқаны азаптанып жұмыс бітпей.
Көп болып соны неге түзетпейсіз
Бақ кезіп, сұлу аңдып, сауық етпей.
Айталық Қоңыраттағы Наумовты,
Өтірік талай рет ауырыпты.
Жаны тыныш жарты жылдай жатып ішіп,
Бірталай басшыларды сауын қыпты.
Мехцехқа шақырғандай ұйықтағалы,
Бүрісіп сұр қамзолын тұйықтап алып,
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Шашеке, өлеңіңнен неге қалған?
Захаров жатқан шығар ұйықтап әлі.
Үнемі жұмыс тастап қыдырғаннан,
Басыңа қырсық орнап «қыдыр дарыған»,
Алаяқ аты шулы жалқауларың,
Шашеке, өлеңіңнен неге қалған?
Ақсақал, аса сөйлеп тым есірме,
Ісіңде былық көбін ал есіңе.
Болсаң да жүлде тиген жүз Шашубай,
Мен кепіл бұл айтыста жеңбесіне!
Шашубай:
Жұмыс қой сүйсінерлік ту алғаның,
Хабарын естігенде қуанғанмын.
Өзің айт төрелігін, ақын Болман,
Дұрыс па жалғыз туға жұбанғаның.
Төгілтіп Балқашыма күннің нұрын,
Төрт жерден желбіреп тұр қызыл туым.
Ту тіккен завод, Қоңырат ТЭЦ-іне,
Арнасын Шашубай қарт барлық жырын.
Төрт туды қатар алып желбіретіп,
Сүйдіріп алтын айды елжіретіп.
Шарықтап шың басында отырмын мен,
Астымда ақ айдынды мөлдіретіп.
Қолымда жеңіс туын айғайласам,
Даусымнан селк етеді тау дір етіп.
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Күш алған қызыл тудан Лениндік,
Ерлерім жасағын селдіретіп.
Қарыштап күнде алға басып барад,
Фашисті жеңіліске мәжбүр етіп.
Қайтсең де маған, шырақ, теңелмейсің,
Мен тұлпар, сен ғой торы көбендейсің.
Төр туым төрт құбыламда тұрғанында,
Қалайша мені, Болман, жеңем дейсің?
Болман:
Халқыммен ұлы орыстың қанаттасып,
Өрледік талай асу қабатты асып.
Фашистің техникасын талқан еттік,
Келсе де тоқсан тоғыз қабаттасып.
Қуатты, батыр халық, батыл балуан,
Жеңістің шыңына өрлеп нешеме алуан.
Мықты ұстап коммунистік Қызыл туды
Тезірек құтылайық фашист жаудан.
Ол үшін еселеген еңбек керек,
Жеңісті де осы ұлы еңбек беред.
Ұлы еңбекпен тұтасқан күшті күрес,
Қандай жанды болса да жеңбек керек.
Ендеше, жезқазғандық батырларым,
Қопарған жер қоймасын батыл бәрің.
Майданның керегі үшін жан аяма,
Сұрайды тек осыны ақындары.
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Шашубай:
Қайнаған табысымның мол бір көзі,
Сарқылмайды өмірінде оның өзі.
Ол – Лениндік партия қамқоршымыз,
Онсыз жоқ Шашубайдың айтар сөзі.
Не табыс аспанды алған, жерді жарған,
Не жеңіс жау жасағын талқандаған.
Тек оның есіміне байланысты,
Сондықтан аты ардақты оның маған.
Болманның да, менің де табысыма
Мың алғыс ұйтқы болған айтам соған.
Биылғы жыл табыс пенен жеңіс жылы,
Биылғы жыл қалмасын фашист тірі.
Жер үстінен зұлым жау өліп бітсін,
Елімде желбіресін жеңіс туы!
Балқаш пен Қоңыраттың қыз бен ұлы,
Өнімді арттыра бер күндіз-түні.
Майдандағы еріңнің күшін шыңдап,
Табысыңмен қарсы ал жеңісті ұлы!
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ҚЫЗДАР МЕН ШАШУБАЙДЫҢ ҚАҒЫСЫ
Қыздар:
Саған біздер қарамаймыз мойын бұрып,
Жігіттер, ыза қылдың қарап тұрып.
Аспанға қол жетпейтін қол созасың,
Арқадан жаяу, жалғыз қаңғып жүріп!
Шашубай:
Кінә қойдың Арқадан келгеніме,
Жан таң қалар бөкендей желгеніме.
Кәмшат бөрік басыңа кигеніңмен,
Өгіз мініп жүргенің тең келе ме?
Қыздар:
Сең жігіт, сеңсең жігіт, сеңсең жігіт,
Сонда жігіт боларсың, сенсең жігіт.
Қаңғып келдің еліме қайыр тілеп,
Құныңды кім береді өлсең, жігіт?
Шашубай:
Сең қыздар, сеңсең қыздар, сеңсең қыздар,
Сеңсеңімді беремін, жеңсең қыздар.
Қараңғыда найзаға қарсы шауып,
Құныңды кім береді өлсең, қыздар?
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КЕНЕН МЕН ШАШУБАЙДЫҢ СОҢҒЫ КЕЗДЕСУІ
Кенен:
Шашеке, амансыз ба, күйлі-жайлы?
Өнерге өрен аға сегіз сайлы.
О, шіркін кәрілік те келіп қапты,
Аяғы бұл өмірдің түйетайлы.
Алабын Алатаудың әнмен жайқап,
Көрген ең қырғыз, қазақ көп жамайды.
Айтысып Сарыбас, Жамбыл, Қуандықпен,
Ән, күймен құйқылжытып сән сырнайды.
Асында Ноғайбайдың алғашқы рет
Көргенім мініп барып жайдақ тайды.
«Аққайың», «Сырлықайың» әндеріңді
Үйреніп мендей інің елге жайды.
Ақында сізден үлкен енді кім бар,
Жамбыл мен үлгі етеміз ұлы Абайды.
Шашеке, сәлем бердім өлеңменен,
Көргендей жаңа туған күн мен айды.
Шашеке, кепті жасың сексен беске,
Аяққа тұсау түсіп шешілмеске.
Алты күн айлық жолды басқан тұлпар,
Қалыпсыз ілесе алмай қозыкөшке.
Кең байтақ Сарыарқада шапқан дүлділ,
Түлкіні төстен қашқан қаққан дүлділ.
Сұлу қыз, жора-жолдас, төрт-түлік мал,
Бір кезде Жетісудан тапқан, бұлбұл.
Аралап қазақ, қырғыз, абақ, тарақ,
Дәм-тұзын Алатаудың татқан бұлбұл.
Мінеки, Москваға келіп тұрсыз,
Қызығын саяхаттап көріп тұрсыз.
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Кіргенде Мавзолейге дана жатқан,
Бас иіп сары майдай еріп тұрсыз.
Нұрланған астананы араладың,
Қызығын көрдің ұрпақ балалардың,
Бастаған партияның арқасында,
Бәйге алған боз тарландай, бағаландың.
Шашубай:
Аман ба, елі-жұртың, ақын Кенен,
Жасыңнан ниетіміз жақын, Кенен.
«Бозторғай», «Көкшолақтай» әнге шырқап,
Жайылған Жетісуға атың, Кенен.
Атыңды әкең қайдан қойған тауып,
Әншісі Алатаудың думан-сауық.
Біржан сал, Ақан, Әсет, Балуан шолақ,
Солардың жолын қудың әнін салып.
Інісі ең аты шулы Сарыбастың,
Кененжан, жаны бірдей кәрі-жастың.
Кәрілік жеңіп алды құлдилатып,
Жас кезде таудан асқан болдым тасқын.
Көзіме ел мен жерді елестетіп,
Түсіріп көңіліме амандастың.
Жас кезде аралаған Жетісуым,
Ән шырқап, сайрандаған асқар нуым,
Халқыма қазақ, қырғыз менен сәлем,
Орнатқан өкіметтің жеңіс туын.
Аралап ел-жұртымды қайтар едім,
Шіркін-ай, қалтырап тұр мына буын!
Бақытты заманымда Мәскеуге кеп,
Мың жасап жасаңғырап, қайта тудым.
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ЖАМБЫЛ МЕН ШАШУБАЙ
Алматы қаласындағы Байбұлан байдың үйінде үлкен
жиын болады. Бұл жиында ел кезіп, серілік қып Арқадан
келген Шашубай ақын былай өлең бастайды:
Шашубай:
Ақынның сүйір келер тіл мен жағы,
Іркілмей осы күнде сөйлер шағы.
Көрмекке, бізге уажып нұр дидарың,
Жетісу, аманбысың, өң саңлағым?
Жайылды Шашубай боп менің атым,
Кеудемде саудырлап тұр жазған хатым.
Бұл жерде дәм-тұз айдап, жүз көрістік,
Жүрмісің жалпы тегіс, асыл затым?
Жүрмісің аман-есен, батыр Сәтім,
Ілгері болыстардан салтанатың.
Сұңқар болып туыпсың Найзабектен,
Тарайды Есенқұлдан арғы затың.
Және де жәрдем болған бабаң Жаныс,
Ер дейді қазы болған жұртқа қалыс.
Шашубай күнде бүйтіп келе бермес,
Теңіздің аяғында, жерім алыс.
Жүрмісің есен-аман, өң саңлақтар,
Көк мұзда тағасыз ат тайғанақтар.
Сарыжан, Саймасай мен аманбысың,
Аш-арық кембағал мен сізді жақтар.
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Жайындай өрге жүзген қадамдысың,
Әр жерден атағың бар, хабарлысың.
Дулатта мойны озған жігіт дейді,
Алпысбай Мәңке менен аманбысың?
Баласы Қошқарбайдың мен Шашубай,
Дәреже өз басыма берген Құдай.
Алматының саңлағын тегіс жиып,
Той қылды компания Байбұлан бай.
Сұрасаң, менің атым Шашубаймын;
Болғанмен үйде кедей, түзде баймын,
Баласын Орта жүздің айлап жедім,
Қалтамның түбі тесік байымаймын.
Желге ұқсап ұйтқып соққан зуылдаймын,
Еш нәрсе сонда-дағы тындырмаймын.
Саңлағын Жетісудың көргеннен соң,
Сағыңды өлең жақтан сындырмаймын.
Сайратқан Орта жүздің бұлбұлымын,
Табаным қызған сайын бұлдырлаймын.
Албанда о да өткен Абақ, Жайнақ,
Өтіпті Сайым, Бөлек саңлақ айдап.
Саңлағын Жетісудың көргеннен соң,
Сөйлейді бұл Шашубай тамашалап.
Meн келдім Орта жүзден теңізді өрлеп,
Қыдырып сөз қозғадым көлденеңдеп.
Жол басып он сегіз күн зорға жеттім,
Саңлағын Жетісудың көрейін деп.
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Бәрің де аманбысың есен-аман,
Шүу десе жүйрік озар мыңнан-саннан.
Отырмыз ғанибетпен жүз көрісіп,
Отырмын тамаша етіп жоқтан, бардан.
Дуаным Қараөткел мен Қарқаралы,
Барады кешкі базар тарқағалы.
Алған соң еті қызып тоқтата алмас,
Өлеңді тағы да отыр шайқағалы.
Шашубай өлең жаққа қадам басты,
Бұл күнде сіздермен кеп амандасты.
Жүйріктің топтан озған біреуімін,
Келдім де, қалың шаңға араластым.
Желгенде жер қалмайды күрең аттан,
Жолаушы жолым алыс келе жатқан.
Жүйрікпін шартараптың тұзын татқан,
Өлеңмен сөзді желдей құйындатқан.
Шашубай менің атым, елім қырда,
Сол қырдан дәм бұйырып келдім мұнда.
Кәрі аруақтың орнында бір шырқашы,
Қалың ел, аманбысың Жетісуда?
Сұраншы қарсы шапқан атқан оққа,
Шашубай көп сөйлеген талай топқа.
Компания Байбұлан той қылыпсың,
Бізбенен қармасарға ақын жоқ па?
Біреуді Жамбыл деген мақтайсыңдар,
Жасырып оны қайда сақтайсыңдар?
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Ақын болса тез алдыр, Байбұлан бай,
Әйтпесе ел намысын таптайсыңдар.
Орта жүз Ұлы жүзден көп келеді,
Ішкені Ұлы жүздің шөп келеді.
Орта жүздің ішкені құнан қымыз, дөнен қымыз,
Ұлы жүз көженің қоюына өкпелейді.
Орта жүз Ұлы жүзден бай келеді,
Ірбіттен сірісімен шай келеді.
Бәйгені алса Орта жүз жүйрігі алар,
Шолағы Ұлы жүздің қай келеді!
Бар екен Орта жүздің төрт баласы,
Халайық мен айтайын, сен санашы.
Төртеуінің арасы он күндік жол,
Келеді осылайша шекарасы.
Сайраған Орта жүздің бұлбұлымын,
Халқымның топтан озған жүйрігімін.
Ұлы сарын жүйріктің біреуімін,
Жұртыма нарық көрсеткен үлгілімін.
Байбұлан, кісі жібер Жамбылыңа,
Жамбылды болар ма екен алдыруға?
Тағалы, төрт аяғы мен бір жорға,
Ылайық тар көшеге салдыруға.
Ақын болса тез келсін бұл араға,
Бізбен жарар ма екен пар қылуға.
Руым Орта жүздің деген жері,
Жалпы отыр Жетісудың кемеңгері.
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Жүрексініп тұрғандай не бар мұнда.
О, шіркін, ақын болса келсін бері.
Біздің кеп, айта берсе, толып жатыр,
Бірі көшіп, біреуі қонып жатыр.
Сейітбаттал, Ер Әлінің соғысындай,
Не де болса, боп қалсын, бері шақыр!
Бұдан кейін Байбұлан бай кісі жіберіп Жамбылды
шақыртады. Байбұланның үйіндегі ең сыйлы қонақтары
– байлар арақ ішкен, қызу. Шашубай Жамбылды көре салып, өлеңді ағындатып қоя береді:
Әрине, Шашубайдың айтар сөзі:
Көп көрген мұндай топты шырай жүзі.
Сырлы ағашын қолына ұстаған боп,
Келіпті азап айдап, бұл кім өзі?
Сонда отырғандардың бірі: «Сенің іздеп шақыртқан
Жамбылың –осы», – дейді. Екпіндеп Шашубай сөйлеп
кетеді:
Алматы тауы адыр, жері дала,
Шашубай сөз сөйлейді жеке, дара.
Үлкенге сәлемің жоқ, аманың жоқ,
Күн туды не басыңа дүзі қара?!
Жүрмісің аман-есен, ақын Жамбыл,
Өлеңге жастайыңнан болдың даңғыл.
Үндемейсің ұнжұрғаң түскендей-ақ,
Күн туды не басыңа, Тәңір алғыр!
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Шашубай арақ ішіп, желдеп отыр,
Қайдағы асыл сөзден тергелі отыр.
Ерден шыққан қатындай неме екенсің,
Ауылшылап келмесең сөйлей отыр!
Орта жүз Ұлы жүзден көп келеді,
Бәрі де Орта жүздің бек келеді.
Аянбай, барың болса, қамдана бер,
Шапандай қанжығаға бөктереді.
Бәрі де көрініп тұр, беп-белгілі,
Сақтанба, көрмегендей, к... белгілі.
Ақсұңқар қырандай мен тұрғанда,
Тышқан алған мақтайды бөктергіні.
Арқада мен айтайын салдығымды,
Мұнда келсе айтайын бек, төре, хандығымды.
Ашулансаң аспанды тастап жібер,
Сен де аянбай қимылда барлығыңды.
Барлыбек Тұрлыбекпен аман болса,
Жандарал да бұзбайды жарлығымды.
Жамбылжан, танымайсың мен баяғы,
Қолыңда асай-мұсай, шал таяғы.
Ағат кеткен сөзім жоқ, отырған көп,
Тең тиер өлеңімнің төрт аяғы.
Бір көзі Сәміжанның қысық екен,
Байбатшаң Мәңке менен пұшық екен.
Бірің ойқы болғанда, бірің шойқы,
Бәрің де қосылыпсың ойдан, қырдан,
Күйкі тұғыр сияқты сұсы бөтен.
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Жамбыл:
Сөйлесіп мен сықылды кемеңгерге,
Аса алмас құлаш ұрдың асқар белге.
Шұбырып, ақтабан боп келген Арғын,
Желіктің өз-өзіңнен неменеге?
Сорыңды, бүйте берсең, қайнатармын,
Бент қылып қол-аяғыңды байлатармын.
Без билет, шұбырынды сен Арғынды
Жеріңе часабаймен айдатармын.
Халқымда мен бір жүйрік озып жүрген,
Әр жерге құлашымды созып жүрген.
Арқадан ауып келген ақтабансың,
Желігіп өз-өзіңнен мақтанасың,
Шұбырынды Арғынсың тозып жүрген.
Арқадан ауып келген жалаң аяқ.
Сен-дағы қимылдадың аянбай-ақ.
Бұл жаққа жан бағуға келдің қаңғып,
Тиіп кетіп жүрмесін саған таяқ.
Ажалдың оғы келгенде,
Қорғаны болмас көбенің.
Түсі суық келеді
Төрт қырлы көк жебенің.
Аптықпай сөйле, Шашубай,
Сынып қалар бедерің.
Қаңғып келген аш-арық,
Тойынып кеткен екенсің!
Білдім жаңа себебін,
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Тойындырған талайды,
Берекелі ел едім.
Қаңғып өткен Арғын-ау,
Қашан маған тең едің?
Шашубай:
Ей батыр, Арғын деген ағаң енді,
Алдына жол салдырған дадаң енді.
Ашулансам, желкеңді жермен қиям,
Шығарма дыбысыңды, бәлем, енді!
Шашубай сөйлеп кетсін інің енді,
Ініңнен соң не болар күнің енді!
Желкеңді, ашулансам, жермен қиям,
Аузыңды байқап сөйле бүгін енді.
Төгіліп менің сөзім келе жатыр,
Қолында бектерімнің алтын шатыр.
Өзіңді өзің көтеріп желікпегін,
Аузыңды бағып сөйле, Жамбыл батыр!
Қайсымыз жеңсек те сынға түсіп,
Арт жағы болып қалсын ақыр-тақыр.
Бұл күнде дәуірлеп тұр Байбұлан бай,
Жал мен жая жегені қант пенен шай.
Барлыбек, Тұрлыбек, Бақия, тамам төре,
Бұлар да неше мұқам білген, айла-ай.
Жетісудың тілеуі тағы боп тұр,
Бұлар да заманында бір шар айна-ай.
Ұлық боп Ұлы жүзге болған төре,
Не қылғанмен бұлардың орны өзге.
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Басшы боп Ұлы жүзді қарап тұр ғой,
Ие боп, осы күнде сіздерге де.
Жарығы түсіп тұр ғой барша көпке,
Бұлардың шар тарапқа даңқы кеткен.
Көшедегі орнатқан панардай боп,
Бұл күнде қазы боп тұр әрекетпен.
Сөйлесе сөз келеді Шашубайдан,
Сен оңайсың, Жамбылым, ішкен шайдан.
Байлығым мен бектігім сенен артық,
Бір зырқырап жүгірейін әлдеқайдан.
Қараөткел дуанында менің жайым,
Әр түрлі өнері бар Шашубайдың.
Емеспін Жетісудың шолағындай,
Өлеңге соғып тұрған борандаймын!
Қайырлы Байбұландай байың қайда?
Бұлардың нұры балқыр туған айдай.
Күрсілдек, омырау соқпа неме екенсің,
Мұнымен жеңемін деп ойламағын,
Дәметкен сенің-дағы кеудең қайда?
Басамын осыменен қарқыныңды,
Аузымнан шығарайын алтынымды,
Ерден шыққан қатындай неме екенсің,
Езермін бала құстай алқымыңды.
Жамбыл:
Енді Жамбыл сөйлейді,
Ескен желдей гулейді,
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Елірме, батыр, сен, – дейді
Желіксең де мінекей,
Мен аса алмас бел, – дейді.
Өзіңді өзің көтеріп,
Мақтай бердің есіріп,
Мақтансаң да, батыр-ау,
Сендей неме ежелден
Ширегіме келмейді!
Сөйледің сен де аямай,
Ал, Жамбылдан сөз шығар
Асылдан ұшқан қылаудай.
Өлеңнің дария кенімін,
Еділ менен Жайықтай.
Зырқырап Жамбыл сөйлесін
Өрге жүзген қайықтай,
Сынға түссін сөзіміз
Осы отырған халыққа-ай.
Бақ, дәулетім басылмай,
Жетісудың саңлағы
Тегіс отыр қасымда-ай.
Бағып сөйле аузыңды,
Еліре берме, Шашубай.
Ерегіссең менімен,
Тауып ұстас теңіңмен.
Ерегіссең, Шашубай,
Еңсеңді үзіп кетермін
Аспаннан түскен жасылдай.
Қаракерей Қабанбай,
Қанжығалы Бөгембай,
Шапырашты Наурызбай
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Соларға кезек бермеген.
Ұлы жүздің ішінде
Ұраным менің Қарасай.
Қарасайдың ұлымын,
Айтулының бірімін,
Нар кілемнің түрімін,
Қызыл тілін безеген,
Найзасын тасқа егеген.
Алды-артыңды буамын,
Сені асырмай кезеңнен!
Мен-дағы тоқтамаймын айтар сөзге,
Аса алмас құлаш ұрдың асқар белге.
Бай болған деп мақтайсың Байбұланды,
Есіріп ақ суына әлденеге.
Байбұлан мініп келген қара ала атты,
Келді де, біздің жердің дәмін татты.
Алматы Тастағында қара лашық
Тікті де, көң-қоқырда үш жыл жатты.
Тексеріп сұрай берсең тегін арғы,
Арқадан ауып келген ұры-қары.
Тері-терсек жымқырып, ұрлап сатты,
Сөйтіп жүріп Байбұлан малға батты.
Бай болып ұрлықпенен асып-тасты,
Мұнымен мақтануың жарамас-ты.
Бағып сөйле аузыңды, Шашубайым,
Дертке дерт қосар деген жаман бақсы.
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Төре деп мұнша неге мақтанасың,
Барлыбек, Тұрлыбек, Бақиясың.
Сорлы, сені қатарға қашан алды,
Сайлауда көкке қарап, ақиясың.
Ішкенің су орнына арақ, боза,
Дозақтың ортасында қақиясың!
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СЫР СҮЛЕЙЛЕРІ
Барыңды базар ет, көңілім,
Халық келді саған жиналып,
Есендікпен қауышып.
Кездескен соң аға-іні.
Төбеммен қызмет етейін.
Тал шыбықтай иіліп.
Аңсап жүрген ағадан
Жалтаңдасам жай айтып.
Арылмайтын қоң өкпе.
Үстіме қалар үйіліп.
Аға мен іні, жамағат:
«Айтқыш жырау» –дегенге.
Айтуыма әуес боп,
Отырған шығар қиылып.
«Кәнігі білгір» емеспін,
Қанадан қиял табатын
Сөз етігін жиырып.
Табылса сөзің, таңырқат
Тамсандырып таңдайды.
Жиынға барған қыздардай
Үстіне жібек киініп.
Түбі тегін жел сөзді
Айтайын жерге шығармай.
Нені қыласың несіне
Мұрныңды көкке шүйіріп?!
Жаңалық жазған сөздердің
Реуін шығарар үйіріп.
Ел ішінде атақты
Даңқы бәлант шайыр көп.
219

Кете Жүсіп Ешниязов

Шонаңдай бағып, дүрлікті.
Алдына жүрген иіріп.
Айтқыштардың аттарын
Бір – бірлеп баян етейін.
Сол ерлердің аттары
Әр кімге қалсын білініп:
Тұрмағамбет, молда Омар,
Шегебай мен Есенжол
Бұлардың сөзі таққысыз.
Таспадай қойған сыдырып
Қарасақал Ерімбет
Топтан озған тұлпардай.
Көрген жоқ жаннан сүрініп.
Сейәтжан дүрдің шығарған
Әпесанасы ақылмен
Ақшасындай патшаның.
Әр жұртқа кеткен қыдырып.
Таубайдың ұлы Жүсіптің
Шығарған сөзі мысалы:
Сары алтынның буындай,
Қараған әркім кідіріп.
Молда Жүсіп Қаңлыда.
Қадырберген баласы.
Шекер балдай сөзіне
Қалушы ед халық сүйініп.
Руы Керей Даңмұрын
Үлгілі дүрдің біреуі.
Жауға шабар жігіттей.
Үстінс сауыт киініп.
Есіл ер ажал шұрбатын
Ішкеннен соң ертерек.
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Әр жұрттың азаматтары
Қамығып қалған күйініп.
Мұхамеджан шын әулет
Тақысыз жүйрік тазайын
Өлеңді жазған мін көріп
Әруаққа кеткен сиынып.
Жел сөзбен баһас айлаған.
Әлін де білмей көбісі.
Алмасқа шапқан адамдай
Қалар ед белден қиылып.
Атым Жүсіп менің де
Ешнияздың баласы.
Орталау айтқыш өзімде.
Тым кетпейтін сұйылып.
Керейіттен шыққан Орынбай
Бақ қонған дүрдің біреуі ай.
Аузыңды минут жидырмай.
Қулыққа қашар құбылып.
Балқы Базар, дүр Оңғар,
Жарылқап пен Құлназар
Заманда шыққан дүр еді.
Жал-құйрығы түйіліп,
Жаңадан шыққан жас білгір
Қуаныш атты Қожаның
Артылған сөзі қатардан.
Таудан аққан бұлақтай
Ылдиға аққан құйылып.
Әлімбай мен Тасберген
Тамсандырып таңдайды,
Қарасын үзіп бір кетер.
Қалмаса нағыз ерініп,
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Сарқасқадан шығып жүр.
Молдахмет, Аймахан
Палуанға түскен жігіттей.
Ортаға барар шұбырып.
Қаңлы Сейіл, қожа Асқар
Ерегіскен жер болса.
Сөз таппай қалмас жеңіліп.
Қаратамыр Көшекбай.
Асылы Керейіт Сүлеймен
Қатар шапқан шабыстан
Қала қоймас тебініп.
Жиенбай мен Тұрымбет
Тарлан ашып кетсе де
Айта қойса әлі һәм
Ешкім де қалмас жерініп.
Елу жас деген бел екен
Екпініңді басатын.
Абайсызда қасына
Барып қаларсың жүгіріп.
сақал-мұртты ақ басса,
Тістің түбі босайды.
Түнде жортып жүруге.
Жарамас тізең бүгіліп.
Қанша бір жүйрік болсаң да.
Өлімнің келсе елшісі.
Ақыры бір күн қалармыз
Қармағына ілініп,
Еткен күнә жалғанда.
Жаппар түгіл, өзіңе
Жағдайсыз тұрар көрініп.
Таразы Махшар күнінде.
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Қылмысың хаққа жақпаса
Өзіңнің жаққан отыңа
Отырарсың жылынып.
Би опаның алдаған
Қызығына алданып.
Табам ба пайда бүлініп?
Қаумалап халқым келгенде
Қызыл тілім, қимылда.
Сенген енең сенің де
Бір күні қалар ұрылып.
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КЕТЕ ЖҮСІП ПЕН КҮЗЕН
Кете Жүсіп:
Бір қатын көрдіңдер ме, салбыр ерін?
Мүлтіксіз айтып берем әрбір жерін:
Еңкіш бел, жазық маңдай, көзі аларған,
Біледі керіспектің есік, төрін.
Болмашы сөзім болса, теріске алған,
Әйелдің таба алмассың ондай өрін.
Бетіне ақ шаңылтақ, түйе...
Нұраның көріп пе еңдер тақыр жерін?
Мысалы бет формасы соған ұқсас,
Нанбасаң осы айтқанға, барып көрің.
Ұшбыны тапсаң, маған тапсырыңдар,
Бір күнге шығынсынбай аттың терін.
Жақында, көп ұзамай жүрген шығар,
Қарауға дей алмаймын: «Сендерді ерін».
Күзен:
Сенің де мұрның қоңқақ, көзің ала,
Болса да басың биік, көңілің бала.
Тыштаңдап еркек қарға секілденіп,
Адамға тап етесің тұра сала.
«Ә» десе, ашуланып жүгіресің,
Қолыңа қос уыстап құмыңды ала.
Еркексіп болмашыға егесесің,
Байқасам, ақыл-зейнің құла-дала.
Көзіңді маған қарап алартасың,
Тынышсыз мінезіңді айтсам жана.
Кісіге қай жеріңнен мін тағасың?
Ісіңнің етіп жүрген бәрі шала.
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Байғыз бас, қысқа мойын, лақа мұрт,
Ақ көңіл және де емес көңілің сара.
Бұл айтқан сынауымның қатесі жоқ,
Нанбасаң, қолыңа айна алып қара.
Кете Жүсіп:
Өлеңмен егестің бе маған тиіп?
Қандайша мінезіме жүрсің күйіп?
«Балалық», «шалалықтың» бәрін айтып,
Үстіме бар сөгісті қойдың үйіп.
«Ісімнің шалалығын» қайдан көрдің?
Сөз айтпа сен түйеше теріс...
Қасыңа қалай-дағы халқың келмес,
Отырсаң аузыңа ашу күнде жиып.
Кемітіп ердің басын айтар ма едің,
Әркімнен ақылың сенің болса биік?
Көзіңнің айналасы көңкеленген,
Ұрының ажары бар жолы сұйық.
Дегенге: «лақа мұрт», аймықпаймын,
Көтерген ауыр жүкті мен ақиық.
Егеспе есің болса меніменен,
Қаларсың сөз таба алмай құр күйініп.
Күзен:
Сынасам, тентектікке түрің бейім,
Былайғы мінезіңді мен не дейін?!
«Балалық», «шалалықтың» бәрін айтып,
Аңдаңыз, пәміңді мен білгізейін.
Әркімге, әйел түгіл, ашу алма,
Сен болсаң жұртқа ақсақал артық зейін.
Шырайсыз, келіспеген түрімді айтсаң,
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Деп пе еді біреу: «Атты мінгізейін!»
Бетіме көп ішінде құмды шашып,
Ойлап па ең: мені халыққа күлгізейін?
Екінші сөз сенікі – тастап кетсең,
«Әркімнен ерлігі оның асты» дейін.
Болмаса, босаңдығың білініп тұр,
Сөгіспен, кідіре тұр, тірі жейін.
«Атамнан артық тудым» десең-дағы,
Мінеки, мінезің бар күші кейін.
Ағаңмын, ақылыңды алдап айтсаң,
Мен неге әміріңді тәрік етейін?
Кете Жүсіп:
Мұндай сөз айтпас едің, ісінбесең,
«Пәмі» жоқ бұл сөзіңнің, түсінбесең.
Бетіңе мал секілді жайыларсың,
Қамшы ұрып, ақылыңды білгізбесем.
Әр уақыт менен сөгіс алмас едің,
Серкедей қара мойын болсаң көсем.
Еріңнің әр уақытта уытын тауып,
Әмірінен шығар едің тәрік етпесең.
Жаныңның ашитұғын жері бар ма?
Денемнің нәрсе қоймай бәрін «жесең».
Боласың һәммә елге мықты төре,
Ер сөзін егес қылмай екі етпесең.
Отырсам сенен қорқып төмен қарап,
Мен қайтып қатарыммен әзілдесем?
Күзен:
Бұл сөзді түсінбесең, түсіндірем,
Басыңды құр жылпылдап ісіндірем.
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«Бас кеспек болғанымен, тіл кеспек жоқ»,
Нендей бір сөзің болса жауап берем.
«Ұратын» қаруыңның білдім жайын,
Мен не ғып қорыққаннан жерге кірем?
Қамшымен әйел халқы ақыл таппас,
Сонда мен қай ісіңді тәуір көрем?
Асықпай, ашу қылмай, тұра тұрсаң,
Кейінде сөгісім бар есіттірем.
Сәл жерде балалығың білінді ме?
«Ақылы озық шығар» деп-ақ жүрем.
Кете Жүсіп:
Адасар әйелге ақыл білдірмесек,
Білімге не боламыз ілдірмесек?
«Пейішке қатын бұрын барад» дейді,
Әр уақыт ерін күтіп, салса төсек.
Қалмассың қабырғамнан қанжығалап,
Әйелдің атын айтып білдірмесек...
Күзен:
Тасқындап сөзің кетті екі, үш рет,
Білімің – ғани деуші ем, қайда жүр ед?
Оқуың озығырақ, мектеп көрген,
Пейішке бармағымның жолын үйрет!
Исламның бес парызын бажай қылмай,
Сен неге болып жүрсің тәрік сүннет?
«Қонағым, өзіңе де қарай отыр», –
Дегендей неге керек құр қошемет?!
Ораза, намазбенен хабарың жоқ,
Жалғыз-ақ беріп жүрсің малдан зекет.
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Шықпайын әр уақытта айтымыңнан,
Сәруарға әуел өзің болсаң үмбет.
Анықтап хақтың жолын айтсаң, білдір,
Дегенің дәлел емес, құр «пәлен ед».
«Төсекте түске дейін жат» деп пе еді?
Абзалы пайғамбарым ол Мұхаммед.
Пейіштен Адам сәпи шыққаннан соң,
Жылаған баябанда неше мүддет.
Адамды Хауанадан айырған соң,
Қошуақ болған еді ол пәлекет.
Үш жүз жыл бір-біріне қосыла алмай,
«Болды, – деп зар айлаған, – не хикмет?»
Алланың бұйрығымен, әйеліне
Теңіздің ортасында кез келіп ед.
Ол, неге «Қара жерге шық» демейді?
Әр ісі – әйеліне айтса міндет.
Ыржаңдап «қатыным» деп ырбаңдамай,
Ер болсаң, бұрынғы ердің еткенін ет!
Кете Жүсіп:
Менімен егеспекке еттің талап,
Отырсаң не бәле бар жайға қарап?
«Көңіліңе дық түсер» деп ойлап едім,
Жел сөзбен қоймадың ғой алдымды орап.
Үйінде отырмаса өсек айтып,
Не табар, әйел өзін дәуге балап?
Егесіп ердің сөзін екі қылса,
Қатынға, қалжың емес түсер талақ.
Билікпен, бектікпенен пеше қылмай,
Мейманға ерлікпенен бер сен тамақ.
Сен кімді бұл түріңмен қорқытасың?
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Күнбе-күн отырасың түйіп қабақ.
Жанжал мен айқай, дауды «дос» деп тұтсаң,
Кетпей ме ызаланып келген қонақ?
Еншалла, біреуіне ұшырарсың,
Егестің біреуі бақ, біреуі дақ.
Мысалы мияссарлы мінезің бар,
Құдыққа «Көк қатындай» кеткен құлап.
Үстіне сондай бұзық түскеннен соң,
Пір, ишан болған екен дәу де жылап.
Сен соның өзімісің, қызымысың?
Қылығың айнымайды, көрсем сынап.
Жақпайды еткен ісің қолайыма,
«Ақылды» дейтін сені қандай қазақ?
Сөзіңді доғар енді, өзеуреме,
«Қасымнан кет» деуіме қалдың аз-ақ.
Күзен:
«Жел сөзді» ақылың болса, айтпа тасып,
Жұрт көрер таразыны кетсең басып.
Бір ауыз сөзге, «талақ боласың» деп,
Жөніңнен барасың сен неге адасып?
Сен менің қадірімді білмей жүрсің,
Дегендей: «Ауылдастың аузы сасық».
Айтайын бір хикая бұрынғыдан,
Сөйлессең жанабыма жақындасып.
Бар екен бір патшаның бір уәзірі,
Ажары патшағардың сонша жасық,
Әйелі Сақыпжамал ақылды екен,
Бір көрген дидарына болған ғашық.
Уәзір жұптысынан сұрады жауап,
Бір күні кешкі мәжілісте ұшырасып:
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– Әйелім, түрім қандай, ажарыммен?
Тұрады қандай жанның ажары асып?!
Әйелі үш қайтарды: – «жақсысыз, – деп, –
Болады уәзірге бұл мінәсіп.
Болса да түрің жаман, ісің жақсы,
Сыпалық ақылыңа болған нәсіп».
Қатыны осы сөзді айтысымен:
«Талақсың маған, – деді, – қылма кәсіп».
Байынан мұндай сезді естіген соң,
Абайсыз әйелі де қалды сасып.
«Уәзір жақсы әйелін жіберді» деп,
Хан, халық есітеді араласып.
Падиша сол сұлуға адам салды:
«Ерінен, маған тисін, болса қашық».
«Мақұл, – деп айтты әйел, – мүддағам бар,
Шынымен патша маған болса ғашық.
Жетектеп көлігімнің басын, байым –
Апарсын мекемеге аяқ басып».
Уәзірге патша сонда қылды бұйрық,
Әйелдің айтуына ыңғайласып.
Хабарсыз сонда уәзір келе жатса,
Тұс-тұстан тұрады әркім құрма шашып.
Жүзігін қолындағы тастап әйел,
Дейді: – «Ерім, пұлды алып бер, көзіңді ашып».
Көз салып қараса, уәзір, гауһар жүзік,
– Сөйлейсің, – денді әйелге, – неге алжасып?
Бұл – гауһар, алтын айнып, мыс бола ма?
Айтымың лайықсыз жол адасып.
– Мені де тастарыңда, «пұл» деп едің,
Тиістің бет алдыңа ала қашып.
Патшаға сенен биік барам, міне,
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Алтын боп, «пұл да» болсам, жаннан асып.
Уәзір сонда біліп қателігін,
Көңіліне қайғы түскен, жаман сасып.
Тентіреп жұрттан-жұртқа кете берді,
Көзінің жылауменен жасын шашып.
Керімі сол уәзір саған келіп,
Саныңды соғып қал ма, аузыңды ашып?!
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ҚҰЛАН АҚЫННЫҢ НАРЫНБАЙ БИГЕ АЙТҚАНЫ
Нарынбай бидің үйіне бесін уақытында Құлан ақын
шөлдеп келсе керек. Бидің әйелінен сусын сұрайды. Алдымен су береді, оны ақын қайтарады. Онан соң күбідегі
ашып кеткен піскен айранды береді. Оны да ішпей: «Шай
әкел?» – дейді ақын. Әйел көктіс, қантсыз шай береді.
Құлан ақын Нарныбайдың келуін күтеді. Ол келіп,
есіктен кіре бергенде, ақын сарнап қоя берген екен:
– Ассалаумағалейкум, би, Нарынбай!
Жігітке бітсе дәулет көңілі жай.
Өлгенде сүйегіңмен бірге кетер,
Шекерсіз бесінде ішкен үш кесе шай.
Ерінің мәртебесін ойламаған
Тексіз ит көргенім жоқ бұрын мұндай.
Ері патша, әйелі уәзіріндей,
Бұл келін көргендінің қызы болса,
Тұрмай ма айтқаныңды екі қылмай.
Әуелі осы сөзім қайдан шықты,
Шекерсіз, бесінде ішкен шайдан шықты.
Намыссыз, оразасыз нас қатыннан
Ғалымдар: «Жақсы, – дейді, – сұр қаншықты».
Не керек ит пен құспен өмір сүріп,
Қысырдан таппадың ба саз балшықты.
Бағыңа мұндай әйел лайық емес,
Әйтеуір, болғайсың-ақ қойның құтты.
Шүңірек көз, орақ мұрын, қотыр келін,
Шошаңдап тұра бермей отыр, келін.
Әкесі бұл келіннің Кекіл деген,
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Белбауы өмірінде бекімеген.
Көргенсіз әкесі де бір ит еді,
Түңілігін жауып қойып, етін жеген.
Қисап жоқ, Науан, саған берген баққа,
Жабы шіркін пар келмес арғымаққа.
Дүние, қазынадан жетер деймін,
Көргенсіз ер қадірін қайдан білсін,
Сөйлемесем болар ма түртіп шапқа.
Бұл сөзді мен айтпасам кім айтады,
Ағаңның насихатын ал, құлаққа!
Құланның сөзі түрткі болып, би көргенді, текті жерден
қыз алған екен.
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НАРЫНБАЙҒА
Әликумассалам, ер Нарынбай!
Жалғаннан өткен жан жоқ бір тарынбай.
Муапық, мәртебеңе бекін, ерім,
Алашқа азамат ең бір сарынды-ай.
Қашырдың өз қолыңнан арманың жоқ,
Алдынан аң кетпеген сұңқарыңды-ай.
Тоймаған қызығына көңіл ашық,
Шараң не, алды Құдай Іңкәріңді-ай!
Құдайға сол сияқты не көрсеттің,
Қисайтпай жүрген кезде бір парыңды-ай.
От пенен жел, су, топырақ төртеуінен,
Баласы адамзаттың нәсілі лай.
Барғанша сол лайға тағы қайта,
Пәнда жүр тынысы бір тынши алмай.
Қорқады жеті тозақ шын ашықтан,
Бал іштің Құдай сүйіп жез қасықтан.
Қайтер ең көп кедейдің бірі қылса,
Сирағың шығып жатқан лашықтан.
Қайтер ең көп кедейдің бір қылса,
Қуарған қатқан көңдей сірі қылса.
Нарынбай, сонда да екеу бола алмайсың,
Балаңды алжығанша тірі қылса.
Құдайға қоятұғын кінәң қайсы?
Мал-басқа қарашадан ірі қылса.
Құдайға мұнан артық не қыл дейсің,
Жаз қымыз, қысты күні семіз жейсің.
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Шыдарсың, жомарт болсаң қайғысына,
Балам, нәмат болсаң күй күйлейсің.
Бола ма кедей өлсе, байлар қалып,
Айтқаным өртенсең де ішің жанып.
Марқұмның Әбдірахман тірісінде,
Жосыдың қызыл судай көңілің тасып.
Жүрегің қунышқа жарылған жоқ,
Наматсың қайғысына кетсең жасып.
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АУЗЫМДА ӨЛЕҢ ДЕЙТІН АЛМАСЫМ БАР
Өткір сөз – наркескендей қынаптағы,
Айтуға ішті кернеп шыдатпады.
Ішімде біткен қайнап өнерім бар,
Таусылмас аққан судай бұлақтағы.
Өнердің іште жатқан керегі не,
Сендерге көрсетпесем сынатқалы.
Мақтасам, өлеңім бар мақтағандай,
Дау болып қияметке ат қалғандай.
Алыстан ән шырқасам, өлең жетер
Қайыптан қосын болып аттанғандай.
Қалады өлеңіме жұрт таңданып,
Құс көріп, ұзақ-қарға топтағандай.
Алатын кей өлеңім ажалдай-ды,
Сынаптай кей өлеңім балқытады.
Шалқытқан кей өлеңім шалғайдағы,
Атылған кей өлеңім жай оғындай.
Атқаным жараланбай қала алмайды,
Кімде-кім өлеңімнен жараланса,
Ешқандай тәуіп емдеп жаза алмайды.
Кей өлеңім сәуірдің жауынындай,
Кей өлеңім қазанның дауылындай.
Тістеткен иығынан жазылмайды,
Жылқының соққы болған жауырындай.
Өлеңім, күллі әлеумет мақұлдатты,
Кедейдің азған емес сауынындай.
Соңына өлеңіммен түсе қалсам,
Тал түсте таба алмайсың ауылыңды-ай.
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Жүйріктей кей өлеңім қырындайды,
Орынсыз көрінгенге ұрынбайды.
Кездескен кедергіні кесіп өтер,
Жалтақтап жаттық іздеп бұрылмайды.
Ішінде өлеңімнің найзагер көп,
Жығады шанышқанын, жығылмайды.
Мысалы, кей өлеңім кей адамға,
Тартылған сұрапылдың сұрындай-ды.
Қойқаптан жын шақырсам келер қосын,
Қосынды келмей тұрып бұрын шошын.
Сап түзеп қосындарым келгеннен соң,
Қоймайды егескеннен алмай өшін.
Мысалы, кей өлеңім – қосындай-ды,
Дұшпанның қосыны көрмей шошынбайды.
Біреуді өлеңменен қуып шықсам,
Қатарға ол оңайлықпен қосылмайды.
Айдаһар – кей өлеңім алтын баққан,
Қасқырдай – кей өлеңім алдын қапқан.
Сұрмерген – кей өлеңім көздегенін
Жібермей сол мезгілде дәлдеп атқан.
Өртейтін кей өлеңім өрт секілді,
Бәрі де нәміраты жоқ, мерт секілді.
«Садағаны сауда бер» дегендей-ақ,
Алатын кей өлеңім дерт секілді.
Мінеки, сол ақыннан өлең тыңда,
Қойқаптан жын шақырсам қосын келер,
Кездесіп қап жүрмеңдер біздің қапқа,
Аузымда өлең дейтін алмасым бар
Асуы жоқ демейді салсам шыңға!
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ХАЛЫҚТЫҢ МАЛЫН АЛДАП ЖЕП ЖҮРГЕН
МОЛДАЛАРҒА
Дүние жаралғалы қанша заман,
Өтіпті неше талай келіп адам.
Біреулер момын болса, біреулер қу,
Біреуді біреу алдап, малын алған.
Солардың істерінің кейбірлері
Аңыз боп, ел аузында сөз боп қалған.
Естіген баяндайын соның бірін,
Көзбен мен көргенім жоқ, жалған-шынын.
Менің де ел аузынан есіткенім,
Жазайын қалдырмастан бірі-бірін.
Рас па, өтірік пе оқыған соң
Шамалап байқаңыздар сөздің түрін.
Көруге бір болғанмен адам түсі,
Бәрінің бірдей емес қайрат-күші.
Парқы бар аспан-жердің арасындай,
Жақсы менен жаманның қалған ісі.
Сипаты, сырты бірдей болғанменен
Жаранның қара жүрек, арам іші.
Істеген кей жаманның істері бар,
Көз көрмей сенбейтіндей айтса кісі.
Ақыры бірдей емес жанның бәрі,
Ілгері ел ішінде болып өткен
Бір болған білдірейін оқиғаны.
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Адамның оқымаған әлі, уағы,
Сұлтан мен хан билеген, хан уағы.
Көз жұмбай айтса біреу нанатұғын
Адамның түк көрмеген аң уағы.
Сахара қазақ халқы көлді-шөлді жайлап,
Қолайлы малға жайлы қоныс сайлап.
Керекті азық, киім алу үшін
Қалаға барады екен малын айдап.
Базар жоқ, онда шөлдің арасында,
Керегін тауып, жинап алатынға.
Бір жолы мал айдаған бір топ қазақ
Қоныпты бір мешіттің қабатына.
Сол жерге қона жатып дем алыпты,
Тынығып күш-қуатты боп алыпты.
Таң ата түрегеліп, жүрем десе,
Малынан бір есегі жоғалыпты.
Жүгіріп есекті іздеп алаңдапты,
Дерек жоқ, ол шамадан таба алмапты.
Мешіттен азан айтқан дыбыс шықса,
Сескеніп оған жақын бара алмапты.
Асығып «намазға» деп бара жатқан,
Көрініп бір-екі адам қараңдапты.
Жүгірді: «Тоқтаңдар!» деп алдын кесіп,
Оларда: «Бұл қалай?» деп қалды сасып.
Деп айтты: – Жүрістерің сезікті екен,
Беймезгіл барасыңдар қайда кетіп?
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Біз түнде бір есектен ажырадық,
Бір ұры ап кетіпті жібін шешіп.
Түріне жүрісіңнің қарағанда
Сендерден келдім, – деді, – күмән артып.
Сол үшін жолың тосып жүрмін, – деді,
Есегім семіз еді құрғыр, – деді.
Мына бір биік үйде түніменен
Айқай-шу боп жатты, үргін-сүргін, – деді.
Есекті солар сойып жеді ме деп,
Солардан қатты күмін қылдым, – деді.
Беймезгіл жүрісіңе қарағанда
Соған сен де серік деп білдім, – деді.
Бар еді, сол жерде екі дүмше молда,
Тәспі алып, аудармалап жүрген қолға.
Бағдаттың намазына бара жатып,
Кездескен солар еді бұған жолда.
Момындау адам болса айналдырып,
Жетелеп салушы еді оң мен солға.
Айламен дүниесін алдап алып,
Кездескен батушы еді әбден сорға.
Қазақтың аңқаулығын бұлар біліп,
Байқауға мына сөзді айтты тұрып:
– Ақылың адасқаннан амансың ба?
Құдайдың үйін тұрсың ұры қылып.
Қазағым, аузыңа қарап сөйле
Төбеңнен қап жүрмесін Құдай ұрып.
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Сескеніп, қазақ сонда қалды сасып,
Көзіне жасы келіп, түсі қашып.
«Құдайдың анық үйі осы ма?» деп,
Анықтап молдалардан сұрады ашып.
– Құдайдың үйі осы анық, – деді,
Бұл үйге жұрттың бәрі қанық, – деді.
Жаратқаннан үйінің қайда екенін
Жансыңдар, білмей жүрген нағып? – деді.
Қазақ айтты: – Есекті қарамаймын,
Бәрібір іздегенмен таба алмаймын.
Анық осы Құдайдың үйі болса,
Құдайдың өзі берген есек еді,
Жүгенді де айтысып ала алмаймын.
Қоныппыз дәл үйінің жанына кеп,
Құдайдың бізге берген малы да көп.
Біздің де Құдайға айтқан малымыз бар
Басқа өмір, береке бер малыма – деп.
Үйіне Құдай болса келер едік,
Көп еді Құдайға айтқан малдарымыз
Әкеліп өз қолына берер едік.
Қазақтың аңқаулығын бұлар білді,
Малды естіп, көңіліне шайтан кірді.
«Сәске де Құдай үйде болады», – деп, –
Сол кезде келіңдер, – деп түсіндірді.
Асығып кетті қазақ: – Келеміз, – деп,
Дидарын нәсіп болса көреміз, – деп.
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Атаған малымызды алып келіп,
Құдайдың өз қолына береміз, – деп.
Байқады екі молда халін мұның,
Айтқанын ойындағы бәрін мұның.
Шөлде өскен, түк білмейтін аңқау қазақ,
Алайық айламенен малын мұның.
Ойласты: – Намаздан біз қалайық, – деп,
Бір амал қарастырып табайық, – деп.
Жеткерді аң қазақты Құдай айдап,
Амалдап малын айдап алайық, – деп.
Құдайдың әкеп берген малдарынан
Бейғам боп, алмай босқа қалмайық, – деп.
Қазақ малды әкелуге кетті жөнеп,
Жатқан жоқ, ешкімді де ешкім елеп.
Екі молда мешітке бұрын келіп,
Отырды форма киіп жұрттан бөлек.
Бірі Құдай, біреуі періште боп,
Отырды бөлекше боп елден ерек.
Орнынан қазақтарда тұрды жайлап,
Асығып нандарын жеп, шайын шайлап.
Он бір қазақ: «Құдайға барайық» деп,
Түйеден сегіз түйе алды сайлап.
Сегіз түйе, жиырма қойын айдап,
Малдың даусын естіп екі молда,
Қуанып отырды іштен: «Я, Құдайлап!»
Мешіттің есігіне алып келіп,
Малдарын айқастырып қойды байлап.
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Ішке кіріп, Құдайға сәлем берді,
Сескеніп, дыбысынан әрең келді.
Біреуі біреуіне сыбырласып
«Қорқып, ұшып барады зәрем», – деді.
Құрметтеп тәжім етті, басын иіп,
Бастары еңкейгенде жерге тиіп.
«Ой, садағаң кетейін, жарықтық! – деп, –
Құлдық», – деп тәуеп қып жүр, қолын сүйіп.
Молда да «анық Құдай деп қалсын», – деп,
Сыздаусып қарап қойды қабақ түйіп.
Біреуі үн шығарып бастады сөз:
– Құдая даргаһыңа болдық, – деп, – кез.
Сегіз түйе, жиырма қой әкелдік,
Тапсырамыз қолыңа алсаңыз тез.
Отырмыз дидарласып алдыңызда,
Аралап шөл жаққа да бардыңыз ба?
Сізге арнап молдаларға көп мал бердік,
Соларды қолыңызға алдыңыз ба?
Ол айтты: – Ел атаған Құдайы көп,
Қолыма көпшілігі тимейді кеп.
Молда менен қожаға бергеніңді,
Қояды көпшілігі өздері жеп, –
Деп айтты: – Малды беріп қор қылмаңдар,
Әйтеуір молда менен қожа екен деп.
Молданың барлығына сенбеңіздер,
Олардың бәрін бірдей көрмеңіздер.
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Осы жерде «Жөрген» деген бір молда бар,
Соған жібер, басқаға бермеңіздер.
Қазақтар айтты: – Мұның ақыл, – деді,
Құдайы айтпай тұрмаймыз ақыр, – деді.
Молда мен қожа болса малды беріп,
Көп малды жіберіппіз қапыл, – деді.
Жыл сайын Жөргенге әкеп тапсыруға,
Барлығы бірауыздан мақұл, – деді.
Бірі айтты: – ... атыңнан да,
Кетірмей жүрсің бақты басымнан да.
Ырзамын мал да бердің, бас та бердің,
Сұлулы қылдың және қатыннан да.
Құдай айтты: – Бергенді білдің, – деді,
Ертелі-кеш құлшылық қып тұрдың, – деді.
Беріліп құлшылығы жаққандарды
Өзіңдей қып жарылқап жүрмін, – деді.
Ішінен сақтағаным аман қалар,
«Қырық жерден болғанмен қырғын», – деді.
Бір қазақ үрейленіп иіп басын,
Көзінен сорғалатып төгіп жасын:
– Мал менен салтанатты сұрамаймын,
Болмады ең болмаса ішер асым.
Туғаннан кедей қылып, көзімді ашпай,
Өксіді қорлықпенен өмір жасым.
Мынаны, мал мен басқа қарық қылдың,
Ал, менің жастайымнан шешемді алып,
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Мені жетім, әкемді ғаріп қылдың.
Ең болмаса, жарытпай ішер асқа,
Қысымға алып өлердей тарықтырдың.
Әкемді зар жылатып көзін ашпай,
Ақыры қорлықпенен алып тындың.
Азаптың бәрін бізге бердің тізіп,
Қайғының теңізінде жүрдік жүзіп.
Осынша қыр соңымнан қалмағандай,
Мен сенің қойып ем, – деп, – неңді бұзып?
Осыны айтып қасына барып қалды,
Жағадан буындырып алып қалды.
Қамшының өрімінен ұстап тұрып,
Қақбастан үш мәртебе салып қалды.
Басы үш жерден жарылып жараланды,
Жыртылып киімдері, параланды.
Екі молда мешіттен шыға қашып,
Басынан тамшылатып қара қанды.
Әр қайсысы бір ұрып, ортаға алып,
Көк ала қойдай қылып, сабап алды.
«Құдайға киім кию не керек?» деп,
Кимін шешіндіріп талап алды.
Молданы ләпсі жеңіп, аранын ашып,
Мал үшін Құдай болып, қара басып.
Қазақтың малын алдап алу түгіл,
Ап қалды, жанын зорға ала қашып.
Сыныпты бір аяғы орға құлап,
Алақтап қашып кетіп бара жатып.
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Жанына батып қазақ сабағаны,
Босқа таяқ жеп, малды ала алмады.
«Сұраса не деп жауап айтамыз?» деп,
Ешкімге мұңын айтып шаға алмады.
«Қай жақтан жараландың?» деп айта ма деп,
Адамға көріне алмай паналады.
Тоқтай алмай ләпсінің тіліне ерді,
Таяқ жеп, жараланып, азап көрді.
«Қулығы басын жарар» деген мақал,
Дүниеқор молдаларға тура келді.
Малды айдап кетті қазақ базарына,
Қуларды біраз ұрып, сабады да.
Молдалар сыбағасын толық алды,
Лайық, істеп жүрген амалына.
Біреуді алдап алмақ болғандардың,
Пайдасы жетпей қалды залалына.
«Не ексең, соны орарсың» деген сөзді,
Жақсылар, ап жүріңдер хабарыңа

249

АЙТЫС

Құлан Алдабергенұлы

ҚҰЛАН МЕН ПЕРНЕ
Құлан:
Жолаушы біз бір мейман құмнан келген,
Сен болдың сұлу қызым Сырдан келген.
Бақтылы қайда барса болар дейтін,
Тілеуін жолаушының жылдам берген.
Перне:
Беліме асынғаным қылышым-ды,
Қыз көрген байқап қалдым жүрісіңді.
Сандалған сордан Сырға, мейман бала,
Айта отыр көңілдегі жұмысыңды.
Құлан:
Той болса шәйі киіп бұраңдайсың.
Тағат қып елеңдетпей тұра алмайсың.
Жұмысты көңілдегі айтар едім,
Бітіріп берер сыпат шыға алмайсың.
Перне:
Басым сұлу орамал ораған соң,
Қызық қой қызға жігіт жолаған соң.
Жұмысты неге ғана бітірмейін,
Адам деп адейі кен сұраған соң.
Құлан:
Келеді асты тәтті көлдегі тұз,
Аманат мал сияқты-ау сендегіміз.
Бітірсең оны, бикеш, өзің бітір,
Сандалтқан сордан Сырға өзіңдей қыз.
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Перне:
Алманың көгін тастап, ағын жейсің,
Сен маған әкімбісің, бағын дейсің.
Сандалған сордан Сырға, мейман бала,
Айтсайшы жұмысыңды неғыл дейсің?
Құлан:
Күлгенге жұрт ыржиып күлесің бе,
Ер жеттің ғой, жаспын деп жүресің бе?
Келемін сордан Сырға сұлу таңдап,
Өмірлік жар боп маған тиесің бе?
Перне:
Ерлердің ағы сұлу ақырдағы.
Тек тұрмас өмірдегі шақылдағы.
Нан талап жүрген сорлы біреусің ғой,
Тигенім саған, сірә, мақұл-дағы.
Құлан:
Пернежан, көңілім толды сүйгеніңе,
Ешкім кінә арта алмас бұл жөнінде.
Таңертең тағы біреу айналдырар,
Кетейін сездірместен түнде бірге.
Перне:
Бар шығар шығанақта көңілді той,
Құлан-ау, саған көңіл сенімді ғой.
Мұны да ақылдасып бір қояйық,
Біреуден әкем жепті жүз жетпіс қой...
Құлан:
Бастаған мың жылқыны қайқы бие.
Бетіне қай қашқанның майлы күйе.
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Жүз жетпіс қойға жаным арзымай ма
Бұралқы құрып берсем отыз түйе?
Перне:
Жасайды бақал сауда елтіріге,
Қыздар да қам жер ме екен сен тіріде?
Біреудің адал малын айдап беріп,
Дау артқың келіп жүр ме төркініме?!
Құлан:
Атымды ертең ерте егерлеймін,
Аяғын отқа қойсам шідерлеймін.
Отыз емес, қырық түйе ап кетсем де,
Даушыны сіздің елге жібермеймін.
Перне:
Көктемде жайдар божбан Қорған көлін,
Жақсының жақсы білер болжал жерін.
Бір медет көңілімізге болып қалсын,
Айтып кет ауылыңның қонған жерін.
Құлан:
Көктемде жайлар божбан Жұлдызқаққа,
Сұлу қыз келіспедің ынтымаққа.
Бұл жерде қай құдық деп сандалайын.
Әйтеуір, біздің ауыл Бұқар жақта.
Перне:
Божбайнның бір атасы Қожағұл-ды,
Құдайға иманды жан тоба қылды.
Жеріңнің онан өзге аты бар ма,
Жұлдыз бен естігенбіз Бозаныңды.
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Құлан:
Пернежан, кім сескенсін сіздің наздан,
Құтылып, көрші, қане, өнерпаздап.
Бір құдық сен сұрасаң мен айтайын —
Бізде бар Ащынияз, Алтынқалған.
Перне:
Көрмедім, Құлан ақын, сендей қуды,
Лебіңмен тартқандайсың тәтті буды.
Ызылып тұнық суда жатқан қызға
Ішкізейін деп пе едің ащы суды?
Құлан:
Пернежан, жерің бар ма сыр білмеген,
Жерің жоқ жөн сұрамай тындым деген.
Ащы емес біздің құдық шекер балдай
Ащы су бізден әрі Күлдір деген.
Перне:
Сөзімді, Құлан ақын, тамамдаймын,
Сен айтсаң жауап қатпай қала алмаймын.
Суыңды жолаушылар ащы дейді,
Деген соң бара алмаймын, бара алмаймын!
Құлан:
Пернежан, таныттың ба аңғалыңды,
Бұл жерде жалған сөзің аңғарылды.
Құдайға өтірікші дұшпан дейді,
Көрдім ғой көп алдында танғаныңды.
Малы жоқ қу кедей деп ойлап қалма,
Айдап алып келейін бар малымды!
Шыныменен сүйем десең сүйеріңмін,
Жүзеге асыратын арманыңды.
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МАНСҰР МЕН ДӘМЕ
Мансұр:
Тыңдаңыз, сөз сөйлейді ақын Мансұр,
Атағым бұл өлкеге болған машһүр,
Азырақ бір мысал сөз аңдатайын,
Сәдептен аңғарғанға аршылған дүр.
Болады асылым – Арғын, Шұбыртпалы,
Шиелі мекен жайым Сыр, Жұтпалы.
Жасымда дәл жиырма бес барған едім,
Бай елге құмда жатқан Құдықтағы.
Жайылды Қызылқұмға ақындығым,
Кітаптан қаншама жиын мәжілісінде,
Алдында жақсылардың айтып жүрдім.
Қанша күн өтіп кетті мұныменен,
Мен тердім несібемді жүріп елден.
Жетпейді бұйырмаса пәнде сірә,
Қол созып көрінгенге жүгіргенмен.
Бұйырған напақамды жүрдім теріп,
Аралап Шөлдің елін жортып-желіп.
Қадірлі Қарақалпақ жиынына,
Шақырды сол күндерде біреу келіп.
Жүрмекші болды соған тамам халық,
Шақырған есіткен соң хабарды алып.
Жұрт айтты: «Бұл жиында ақын қыз бар,
Сол қызбен айтыс», – деді маған барып.
Жүрмекші болды соған тамам халық,
Шақырған есіткен соң хабарланып.
Абайлап қалайықтың әңгімесін,
Қоймасын айтыстырмай, білдім анық.
Ал сонда барлығымыз жүрдік енді,
Қарулы жарамды атқа күндік еді.
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Абайлап қалайықтың әңгімесін,
Қоймасын айтыстырмай білдім енді.
Мереке болған екен үлкен жиын,
Қондырған жүзден аса тігіп үйін.
Түсіреді ретімен әуел бастан,
Ауылдың ақсақалы, болыс-биін.
Жібектей ширатылған бар мінезі,
Қыз Дәме бозбаланың болды сөзі:
«Әрі әнші, әрі ақын, сұлу қыз!» – деп,
Дүңкілдеп бара жатыр жердің жүзі.
Жігітті қызды көрген бәрі талып,
Маған да айтып жатыр хабар салып.
Болысқа ақыныңды айтыстыр деп,
Жаушылар келіп жатыр хабар салып.
«Сабыр қыл, – деді болыс ашуланып –
Алыстан жолаушы келген арып.
Азырақ демін алып тыныққан соң,
Көрермін ақын қызды өзім барып...»
Шашына өңкей алтын тағынғаны,
Сырғасы меруерт, маржан құлағындағы.
Он бестен он алтыға жаңа келіп,
Ойланып жүрген екен, қағынғалы...
Аппақ тіс, қиғаш қасы, қызыл жүзді,
Шашының жерге түскен ұзындығы.
Адамзат қанша айтқанмен ондай болмас,
Болмаса ұжмақтағы үрдің қызы.
Сап-сары қолы толған гауһар жүзік,
Мысалы құмырысқадай белі үзік.
Қыз маған қарап тұрды аз ойланып,
Сәулетпен неше түрлі көзін сүзіп.
Мен сонда қиялдандым тұра қалып,
Әлеумет жан-жағымда тұр қамалып.
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Шеттегі қарақалпақ бір жігітпен,
Қыз жайын блдім тегіс сұрап алып.
«Апыр-ай, – жігіт айтты, – расың ба,
Шын кеңес Қыз Дәмемен құрасың ба?
Айтайын қыздың жайын, тілімді алсаң,
Қоя қой, желікпей-ақ расында.
Ол қыздың өз әкесі Тобағабыл,
Алысқа байлықпенен шашқан дабыл.
Дәулет көп, Сарыбелде жайлап отыр,
Білмеймін мекендеген қаншама жыл.
Есіттік Дәме қыздың сырттан даңқын,
Жеңілген талай жігіт, ойлап білгін.
Біреі соның болып сен кетерсің,
Тұлпар аяқ болсаң да, тілің бұлбұл.
Ол қыздың түк міні жоқ бір басында,
Қыпша бел, әдемі-ақ тұлғасы да.
Әм-және бір ауылнай елдің малы,
Тағынған құлағына сырғасы да.
Айтайын бір мінезі тәкәппарлау,
Келеді деп жүр өзі кім қасыма.
Өлеңді сенен бұрын айта бастап,
Тағады абайлап бар – мін басыңа».
Жігіттің бұл сөзіне зәрем кетіп,
Баяғы қайтып келдім қыр басына.
Мен барсам, қыз үйіне кірген екен,
Айнала үй іргесін түрген екен.
Қызығын екі ақынның көреміз деп,
Көпшілік, үйдің сырты дүрмек екен.
- Ол келмес, өзім іздеп барайын, – деп
Жиынға бұл қиялмен келген екен.
Өлеңді шырқап әнмен қоя берді
Ақын осы дегенді білген екен.
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Дәме:
Жүрмісің аман-есен, ақын, ар ма!
Алдыма айып етпе шақырғанға,
Ақындық өнеріңе сенбей келсең,
Қасымнан алыста тұр, жақындама.
Жабыдай келте бақай, мойының қысқа,
Қарғысаң, жығыларсың ақыр жарға.
Теңізге кешу бермес келіп қалдың,
Шамала алды-артыңды, қапы қалма,
Екінші жауап айтып білдір тағы:
Өзіңнің атың бар ма, затың бар ма?
Ойланбай бұл сөзіме жауап қайтар,
Болмаса ақынмын деп тақылдама!
Мансұр:
Біз жүрміз амн-есен, өзің де ар ма!
Сен теңіз болсаң, менің көзім жарда,
Жарды айттың, жар қабақты білмей жатып,
Дәме қыз, мұнан басқа сөзің бар ма?
Жарқыным, айып емес «кел» дегенің,
Деген соң - өзің келсін, мен де келдім,
Келсем де досты танып, дұшпан көріп,
Қасымнан алыста тұр, келме дедің.
Атымды, затымменен білдірейін,
Келіспес бұған жауап бермегенім.
Болады асылым – Арғын, Шұбыртпалы,
Дәм айдап Сарыбелге биыл келдім.
Өз атым – ақын Мансұр һәм-және де
Сөйлетер жақсылардың ермегі едім,
Ақынсып ат пен түйе сұрадым ба?
Сен өзің шақырған соң келген едім.
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Дәме:
Шақырттым есіткен соң хабарыңды,
Қылмаймын дедің айып, аға, мұны.
Келсе де көңіліне, келмесе де
Тағамын бірте-бірте саған мінді.
Болмасаң жабы, жарға қарар ма едің?
Меніңнің осылайша тағы бірі.
Аңдысып жардан жапалақтай,
Жоғары көтермейсің қабағыңды.
Айқайшыл әңгі жігіт көрінесің,
Қырындап жақтырмаймын қарауыңды.
Қасыма келсен мейлің, келмесең де
Менен сен ала алмайсың қалауыңды.
Үш өліп, үш қайтара тірілсең де,
Ашумен қусырарсың танауыңды.
Еліңнен жалғыз жүріп шөлге келдің,
Байтақта жатқан аңқау елге келдің.
Желігіп көңілің жаман тасқан екен,
Алдыңнан табылған соң көрмегенің.
Айтыста бетіме жан келмейді деп,
Бола ма құр көңілмен өрлегенің.
Болмаса болыс пен би аты шыққан,
Дедің бе бәрі надан өңгелерің.
Алмасаң ат пен түйе менсіндің бе
Шаруаның шапан, шекпен, теңгелерің.
Сен сияқты талайлар бізге келіп,
Аралап алатұғын теңгелерін.
Шақырдым айтайын деп осы сөзді,
Пәлендей жұмысым жоқ сенде менің.
Мансұр:
Дәме қыз, бәрекелді білгеніңе,
Қайылмын тауып айтқан міндеріңе.
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Жаныңа жақыныңды жармастырып,
Әркімді жүргізіп пе ең ілгеріде.
Жапалақ болсам саған бармас па едім,
Бағана көріп үйге кіргеніңде.
Қалыпсың сұңқарыңды тани алмай,
Жолдас боп жапалақпен түнде бірге.
Бар болса жігіттігім болған шығар,
Орын жоқ бұған сенің күлмегіңе.
Дейсің бе: жеңе алмайсың, желігесің,
Көремін сенген болсаң тілдеріңе.
Елімнен жалғыз жүріп биыл келдім,
Болыспен жеті руды биыл көрдім.
Жеткен соң халық жақсысын қадір тұтып,
Жақсыға бұл себептен үйір болдым.
Берейін сөздеріңе тегіс жауап,
Шешілсін көңілге алған түйіндерің.
Сөз парқын адырайып аңламайсың,
Білмейсің сыйлағанды, сыйыр ма едің?
Дәме:
Ағатай, тілің артық, шешен екен,
Көңілің жүйрік сөзге көсем екен.
Сыр берме болмашыға, халайыққа,
Деп кетер: ел қыдырған есер екен.
Мен сенің білмедім бе міндеріңді.
Абайлап тартып сөйле тілдеріңді.
Шығады жалындай боп сыртқа сөзің,
Көрсетіп қояйын ба бір көрімді.
Өсекке ептейлі екен тіл мен жағың,
Қойнымнан ұстап едің түнде кімді?
Өзіңе жақсылықты жөн көрмедің,
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Бомаса өнеріңе сенген бе едің?
Басыңды қанша мақтап көтергенмен,
Сөзінің бәлесі көп жерден келдің?
Арпаны ат жейтұғын тамақ етіп,
Сырдағы қырма кедей елден келдің.
Тиеді тікенектей тілің ащы,
Есіңнен кетпейді екен шеңгелдерің.
Елімнің дәулетіне көтеріліп,
Байғұс-ау, лайық па желденгенің?
Ақылың анық кәміл жігіт болсаң,
Адам мен айуанды теңер ме едің.
Мансұр:
Дәме қыз, жаңа білдің шешенімді,
Бойыма таппай тақтың неше мінді?
Сегіз ай болды шөлге мен келгелі,
Жұрт біліп неге айтпайды есерімді.
Сен жетік айтар сөзге ақын-ақсың,
Сөзімді жалған деме нақ расым.
Елді елден, жерді жерден кемітесің,
Балалық мінезің бар, ақымақсың.
Айта бер өз мінімді шамалаймын,
Сонда да жауабыңды тамамдаймын.
Беремін дұрыс сөзге дұрыс жауап,
Айтсаң да бұрыс, тоқтап қала алмаймын.
Түбінде қыз емессің сен білімді.
Оманның ұзын аққан дарияасы.
Жай қылған әулиелер жер бұрынғы.
Қарасаң он саусағың теп-тегіс пе?
Қайда жоқ азды-көпті елдің міні?
Көтеріп өзіңді-өзің мақтаған соң,
Сырыңды ағаң сенің енді білді.
Жеріме елімменен тілің теңлігімді.
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Дәме
Ағатай, басыңнан мін таппадым ба,
«Менен мін таба алмас» деп мақтандың ба?
Болдым деп, шөлге келіп: жалғыз қара,
Жүр ме едің жан келмес деп қапталыма.
Байғұс-ау, елің қожа, төре ме еді,
Дегенің: «тілің тиді» – сасқаның ба?
Бар дейді мың бейнетке бір рақат,
Жеріңді мақтаймысың жұртқа мына.
Сырыңның қараңғы көр кепелері,
Жалаңаш жазды күні шекпен киіп,
Қуарған кедейіңнің шекелері.
Жеріңнің беті шимай атыз-арық,
Жүрмейсің жолды тауып төте жерді.
Сөзімнің өтірігі болса ішінде
Сынаушы, деші кәне бекер еді.
Айтпассың сен жамандап түбі құмды,
Айтарсың кеміткенде – құдығымды.
Кедейің шиқылдатып ала жаздай
Жүргенін мақтаймысың, шығырыңды.
Тұзақ қып, қырғауылға қылын жұлып,
Құйрықсыз қор қыласың тұғырыңды.
Сенімсіз бір-біріне болды халқың,
Көбейтіп қатындарша сыбырыңды.
Жүреді кей кедейің кесірленіп,
Жебегей жеңі болмас сұғынулы.
Көтере көк тарыға киім киіп,
Тапқанын саудагерге тығынулы.
Ал, Мансұр, сол кедейдің сен де бірі,
Айтпасам болмайды ғой қылығыңды.
Мансұр:
Дәме қыз, айтылмаған сырың бар ма?
Тастап айт өтірікті, шының бар ма?
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Бәрі рас, айтқаныңның жалғаны жоқ,
Ойланшы тағы тағар мінің бар ма?
Қарақалпақ сараң ел, қайыры жоқ.
Мырза деп бекер сөзбен сұлуланба.
Баласы біз қазақтың Сыр бойында,
Жатамыз жайлап-қыстап қыр бойында.
Сырдағы тамашаның бірі де жоқ,
Қырдағы мақтанасың құр қойыңа.
Бейнетсіз рақат жоқ қайда барсаң,
Арамдық – тек рақат жайда қалсаң.
Көмірге көк теңгені алар ма едің,
Күз болса, қимылдамай жайға қалсаң.
Түн қатып, түсің қашып Самарқанға
Түйені айтар едің, айдамасаң.
Дәме қыз, бұл сөзіңнің шын ба бәрі?
Жұрт отыр сенен сөзді тыңдағалы.
Теп-тегіс малға, сірә, жұрт бола ма?
Аз емес айта берсең құмда жарлы.
Халқыма, тентекпісің, тіл тигізбе,
Бар бізде тоқсан тоғыз машайығы.
Сұлтанның Қаратауда Сырдан арғы.
Сол таудан шыққан байлық қайнап тасып.
Дарияға ағып құяр жылғалары.
Дарияның басы дұрыс Хантәңірден
Аяғы ен қорыққа су барады.
Осының бәрі де бар елдерімде,
Сөзіме я болмаса сенбедің бе?
Қайнаған бұлақтайын дариям бар.
Құмыңды Сыр боына теңедің бе?
Күн ыстық, көлеңкесіз, көктемі аз,
Сыйы жоқ Кербаланың шөл жерінде.
Ат мініп, асын ішіп жүргеннен соң,
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Айыбыңды айта алмадым сендердің де.
Белдестің маймылдай-ақ айуанменен,
Көрерсің жемтігіңді шеңгелімде.
Асу сөз айтылмағы әлі алдыңда.
Айта бер көзің жетсе жеңбегіңе.
Кеміттің кедейсің деп келмей жатып,
Баймын деп мақтандым ба сен көрімге?
Дәме:
Алаға, мен сөйлеймін шыныменен,
Білерсің сұрай берсең сырымды елден.
Көрінген бойыңдағы мініңді айтпай,
Тоқталып тартылады тілім неден?
Аша алмай айыбыңды отыр едім,
Мейман деп қадір тұт деп күніменен.
«Сараң» деп қарақалпақ бір сөз айттың
Дыбысыңды өшіре ғой үніңменен.
Қазақ пен қарақалпақ бастан егіз,
Аралас қашаннан-ақ жатқан елміз.
Жері жаз, суы тұнық болғанменен,
Қоныссыз қор болады шалқар теңіз.
Егіліп түрлі жеміс миуаланса,
Тамаша теңізден де қазған керіз.
Тамаша құмда болмай кімде болар, –
Асы көп, ақшасы мол, аты семіз.
Аламыз көмір сатып көк теңгені,
Кәсібі еліміздің көптен бергі.
Кигізіп жазыларды нарға артады,
Самарқан, Бұқар барып төгер жері.
Бір нардың қырық теңгеден жүгін сатып,
Дызақтан ұн алады шеттен бергі.
266

Мансұр Бекежанұлы

Осының бәрі де шын, жалғаны жоқ,
Бекері бар ма ішінде – аңғар тым көп.
Талпынып тіл байлаймын дегеніңмен
Тоқталып сірә қорқып қаларым жоқ.
Барасың үндемесем едірейіп,
Жігітсің түсі жұқа, салмағың жоқ.
Саспағын, айтар сөзге бүктелерсің,
Жоқ екен ойлап тұрсам тіпті есің.
Білемін Сырда әулие көп екенің,
Не пайда қадір тұтып күтпеген соң.
Сырыңның сылдыр бақай адамдары,
Тұрмайды уәдеде табандары.
Ертеден кешке шейін пікір ойлап,
Асылы жоқ ақыреттен хабарлары.
Боған соң көп әулие аяқ асты,
Ұзамай қысқарып жүр қадамдары.
Жарамды жақсыларын жасық билеп,
Қояды болыс етіп надандарды.
Парқы жоқ қанша айтқанмен ел-жұртыңның
Болса да мінсіз тегіс саған бәрі.
Біздегі болыс-би мен байға келдің,
Бір емес, бәрінен де пайда көрдің.
Селтеңдеп семіздікті көте алмай:
«Ішемін шекер салып шайға» дедің.
Арғымақ ат, түйеден нар болмаса,
Көңілім жоқ тайлақ пенен тайда дедің.
Қайырлы елің менен жерің болмаса,
Тентіреп жалғыз өзің қайдан келдің?
Сырыңның көлі сасық, шөбі жасық,
Жарлылар жалаң аяқ түсі қашып,
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Таң атса өгізіне жүгін артып,
Далаға шұбырады асып-сасып.
Көк шөптен маса шығып күн батарда,
Зарланып дыбыс қылар заһар шашып.
Жыртығын киізінің шөппен қымтап,
Жан – адам шыға алмайды есік ашып.
Тезектен ортасына түтін салып,
Жатады жер бауырлап, бетін басып.
Шабады жаздай тоған, күздей арық,
Шақырып бірін-бірі іздеп алып.
Қастасса бір-біріне нақақ жала
Жабады жіпке тізіп бәле-пасық.
Әлі бар мақтансаң да осы еліңде,
Көрерсің аман болса күзге барып.
Өң түгіл, мұндай жұмыс түсте де жоқ,
Жұртыңды теңгересің бізге не қып?
Ісініп сөз саласың таңдайыңа,
Болмаса дауға қылған далбайың ба?
Екі арық, Сырдың семіз қатындары,
Соры көп еркегінің маңдайында.
Балыққа суда жүзген қармақ салып,
Үңіліп отырады жар бойында.
Жаулығы мен көйлегін күнде жуып,
Әйелі жуытпайды шаң бойына.
Еліңнің қылған ісін жаңылыпсың,
Ал, ағай, айта берем, ал ойыңа.
Көйлегін Сыр қатыны бүрмелеген,
Қынама қара пешпент түймелеген.
Базардан бәсекемен товар алар,
Дегенмен бай болмассыз, кигенменен.
Жұртыңның әдеті осы баста үйренген.
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Қараспас кедейіне байларыңыз,
Деп ойлап мынау болсын пайдалыңыз.
Еліңді қанша мақтап көтергенмен,
Белгілі біздің жұртқа жайларыңыз.
Қайғы ұрып күні-түні дүние үшін,
Жыл бойы қараңғылық айларыңыз.
Қай жақта айтылмаған асыл сөзің,
Бар болса, айтатұғын келді кезің.
Қадірлі болмай не қып келіп қалдың,
Еліңде аю жігіт болсаң өзің.
Естідім кедей жігіт деп сыртыңнан,
Мұны өзіңе айтайын, тұр ғой көзің.
Желсөзді, жылдам-жүйрік епті екенсің,
Қиялмен айтар сөзге бөп-бөтенсің.
Сөзіме менің айтқан ерегісіп,
Халқымды қыла берме көп кекесін.
Сыртында көп жастар бар адырайған,
Қамшысын, тисе тілің, жеп кетерсің,
Бишара қаңғып жүріп сорың қайнап,
Қайтерсің, азар болса өкпе етерсің.
Мансұр:
Дәме қыз, шыныңнан көп өтірігің,
Ашылған ұятсыз боп бетің бұрын.
Алдыма айыбымды сала ма деп,
Сезіктен кетті өзгеріп сенің түрің.
Сенімен ерегісіп тілім тиді,
Халқына қарақалпақ жеке рудың.
Айырдың тауды құмнан, Сырды қырдан
Құтырған екенсің ғой шын жын ұрған.
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Ал енді елдің мінін мен де айтамын,
Табасың қандай пайда құрғыр мұнан.
Қояйын қорғалатып саспа, Дәме,
Торғайдай тұрымтай мен қырғи қуған.
Болған соң асылы пенде елде мін бар,
Мін айтпа күшті болсаң, жерге мұңдар.
Алланың қылған ісін айыпсыз деп,
Дәлелді әр нұсқадан көргенім бар.
Суы – сүт, топырағым десең де алтын,
Болмайды Сырдан ешкім суға құмар.
Айтайын атын атап бірте-бірте.
Қарашы, шөл жеріңмен тең бе бұлар.
Жайлайтын жазды күні құралайы,
Мұнарлы бұлт кетпес белдерім бар.
Қаз қонып, ыңырсыған, үйрек ұшып,
Шалқыған шағалалы көлдерім бар.
Перденкі патроны ататұғын,
Айлалы әбжін туған мергенім бар.
Бұл біздің сіздің жерден артық жері,
Елімнің осындай көп ермегі бар.
Жаз жайлауы – Сарысу мен саласы бар,
Сырты жон – сексеуілді қара шұбар.
Боз біткен бетегелі жері – шым, саз,
Ат шабар айдын тақыр даласы бар.
Сұлтанға зиярат қып жылында бір,
Қыстатып қойын айдап тағы шығар.
Нәзірге берген теңге есеп емес,
Апарған ат пен түйе қарасы бар.
Аздырмас жастарына ақыл айтып,
Халқымның қарт-қария данасы бар.
Шөлде жоқ қанша айтқанмен мұның бәрі,
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Халқыңның қанша мұндай шарасы бар,
Қайырға қатар біткен талдарым бар.
Жайылған тал арасын малдарым бар.
Жасатқан піскен қыштан, әйнек құрып,
Қыс болса, орнатқан тамдарым бар.
Кедей деп Сырға тағып қалың қайғы,
Бұл сөзден кегің сенің алынбайды.
Қой айдап, түйе жинап, бақпағанмен
Азығы қамбасынан арылмайды.
Сендердей қошеметті қылып малға,
Жарлысы байға барып жалынбайды.
Көктемде түрлі дақыл себіледі,
Қос айдап, кетпен шауып егіледі.
Күз болса жинап алып мұның бәрін,
Қайғысыз тапқан дәнін тегін жейді.
Халқымның әдеті осы, баста үйренген,
Жамандап қанша айтсаң да кемімейді.
Дәме қыз, сөзің бар ма айтылмаған?
Бар болса тағы білдір айтып маған.
Әңгіме дәлелі жоқ көп айтасың,
Бәлеге жолығады жай тұрмаған.
Сабырсыз салмағы жоқ түрің мынау,
Келісті кеңес шықсын қай тұлғаңнан.
Айтуға өтірік сөз ерінбейсің,
Әрі бай, әрі мырза елім дейсің
Әуелі шатпақ сөзді айтқан өзің,
Сен мені не қып жұқа, жеңіл дейсің.
Қол салып қай жеріме көріп едің?
Салмақсыз, түбі жұқа терің дейсің.
Келмейді жақсы сөзге тіпті ебің,
Алды-артын ойламайсың түктеменің.
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Болғанда сен шоқалақ, мен асқар тау,
Астыңа қайтіп сенің бүктелемін.
Дәмежан, мен бұйра нар жазыңды тап,
Деп едің: бір сөзіңде жүк берермін.
Кедей деп көп кеміттің біздің елді,
Кемітпе қиялыңа түзу келді.
Алды жөн адасқанның дегендей-ақ,
Білмейсің өз мініңді ізіңдегі.
Көрсетіп дәлелменен көзіңізге,
Айтайын бір азырақ сіздің жерді.
Бар дедің берекесі Қызылқұмның,
Тауса алмай өтірікті ұзын қылдың.
Ұялмай өтірікті шын ғып айттың,
Баласың, әжептәуір қызыл жүзің.
Мұнда жоқ аққан теңіз, қайнар, бұлақ,
Тұрады қай жерінде қыдыр мұның.
Жақсысын сіздің елдің тегіс көрдім,
Дәм айдап биыл келіп өрістедім.
Берген соң құдай өзі шараң бар ма?
Бәрінің бармағынан жеміс жедім.
Көнбейсің мәмілеге көңілің көр,
Көбейді айтқан сайын көрістерің.
Шыға ма жаман кеңес жақсы адамнан,
Қасыма сірә жақын келіп пе едің.
Берген соң құдай өзі шараң бар ма?
Шай емес, шекер мен бал мен іш көңілің кемін.
Бәрінің бармағынан жеміс жедім.
Көнбейсің мәмілеге көңілің көр,
Көбейді айтқан сайын керістерің.
Шыға ма жаман кеңес жақсы адамнан,
Қасыма сірә жақын келіп пе едің.
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Берген соң құдай өзі шараң бар ма?
Шай емес, шекер мен бал мен ішкемін.
Мен шөлден адам көрдім әр білімді,
Бәрі де біліп жатыр қадірімді.
Ақындық ат көтеріп ақырында,
Жайып тұр Қызылқұмға дәрібімді.
Болсын деп үлкен жолың өзгелерден,
Ат, түйе мықтап берді нәзірімді.
Мен көрдім өнер менен пайда құмнан,
Мен пайда таптым өнер жиғанымнан.
Ат міндім, ат жетелеп – бәрі де рас,
Қоңырат, Арғын, Қыпшақ, Найманымнан.
Ат тонын алып едім, біліп айтшы,
Қай, бегі, қарақалпақ қай бойыңнан.
Сөзімнің енді келді салмақтары,
Айтамын мысалменен аңғартқалы.
Жете алмай мысық тұрып айтқан екен,
Сасық деп жайған етке шаңырақтағы.
Сен Сырдың шөбін, суын кеміткендей,
Бау-бақша бар ма шөлдің шарбақтары?
Суырып ысырапыл тартқандай-ақ!
Бұрқырап дауыл тұрса шаң қаптады.
Көп қойдың жатақтағы құмалағы,
Желменен құдығыңа домалайды.
Шықса да әр қауғадан қырық құмалақ,
Амалсыз содан барып су алады атпен салған
Ыстыққа шыдай алмай суын ішіп,
Сорлылар суық-ақ деп қуанады.
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Болғанда суда дария, бұлақ – тауда,
Құдыққа атпен салған құмға қауға.
Өлшеумен су аласың, арқан салып,
Тартысып қара жермен қылып сауда.
Қызылда жүрген елдің көзі ашылмай,
Өмірі өтіп кетер жанжал-дауда.
Жапанда жүрген елсің отар малдай,
Я Бұқар, я Түркстан, Қоқан бармай.
Мырзаңның таңдап алған ақ білегі,
Құйқалақ кірлі мойын тоқалдардай.
Жырығы табанының тоқсан тілік,
Зырлайды жалаң аяқ от арбадай,
Шалағай келер өңшең бойдақтарың
Үстіне бар тапқанын киіп алып,
Шабады шала өлтіріп тойда аттарын.
Көрінсе сен сияқты жарық табан,
Тұрады қоқырайып қой баққаның.
Бұл сөзді саған айттым сынағалы,
Долданып отырмысың жылағалы.
Ақ көйлек алтын ілгек біздің елдің
Әйелі киер барқыт қынамалы.
Сан алуан тазалықтың парқын білер
Пакиза не қылғанмен Сыр адамы.
Тек көйлек қатындарың жамап киіп,
Жылтылдар жыртығынан шығанағы.
Барабар алыстағы Сібірменен,
Қыс қоймен Жетіжалға лағады.
Сен Сырға кедейсің деп сын тағасың,
Әр сөзбен ажыраттың жұрт арасын.
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Ақылың болса алдына асу сөздің
Өткердің пернеменен бір парасын.
Елімде жақсымын ба, жаманмын ба?
Сен жаман дегенменен кемідім бе?
Болсам да Сырға қарсақ шөлге келіп,
Арыстан, аю болдым саған мұнда.
Үнемі жүйрік, шебер үлгіліңмін,
Өнерім сен көрмеген тағы алдымда.
Айтасың бозбаланы сыртымдағы.
Ұмтылса, сен қой деме, жұрт ұрғалы,
Деген сөз ерегіссе ер өледі.
Тілімнің қорқып қиын құр тұрмағы.
Кідірсін неден сасып бүгежектеп,
Қызыл тіл бастан бұрын қырқылмады.
Дәме қыз, айтып сөзді тауыстың ба?
Жамандап ашып салдың ауыз Сырға,
Сағырдың мойнындағы аманатын
Ішінде мықтап сақта, ауыстырма.
Жас бала, жесір қатын, қайын жұртың,
Біреумен жанжалды қып жауықтырма.
Аманын өз басыңның ойлана бер,
Қолдасын мені құдай, қауіпсынба.
Аңласаң осы сөздің бәрі де асыл,
Ақсарсың ақсағанда оң жағыңан.
Өнерлі халық сыйлады болғанымнан,
Ойлансам өлең кетпес толғауымнан,
Аңғарып өз шамамды жүргеннен соң
Ерлердің орын алдым оң жағынан.
Бұл көптің топқа салған жүйрігімін,
Ойлаған қалма, Дәме, жолдарыңнан.
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Дәме:
Ал, аға, жалғаншыңды білдің бе анық,
Бетіме ұятсыз деп қылдың салық.
Жасыр деп айыбымды жалынбаймын,
Шығарсың дабысыма сырттан қанық.
Сен ептеп қанша өтірік айтқанменен,
Кең іші, кектенбейді біздің халық.
Көрінген жасырынбас көмгенменен,
Байғұс-ау, жайың бар ма мен көрмеген.
Қаралап біздің елді сөз айтқандай
Залалың бар ма сенің шөлден көрген?
Көріксіз күйкентайсың мақтансаң да,
Түсе алмай әр нәрсеге ербеңдеген.
Жайсыз деп жамандадың жұда құмды,
Мақтадың көлің менен бұлағыңды.
Көк орай шалғыным деп мақтанасың
Көлдегі сасық қамыс, құрағыңды
Берейін сөздеріңе тамам жауап,
Тыңда, сал, ақын Мансұр, құлағыңды.
Қураған қурайларың көп десең де,
Нанбаймын өтірікпен ептесең де.
Сауысқан, ала қарға қалың құсың
Айтайын ақиқатын жек көрсең де.
Болатын қоян сойса қой сойғандай,
Болмаса мысал айтылған кеп-кешегі.
Мақтадың көлі көп деп Сырларыңды,
Сарысу, Сырдан арғы қырларыңды.
Мақтаған мергендерің атып жейді,
Тамағы қоян менен қырғауыл-ды.
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Қып-қызыл Сырың тікен, шеңгел шығар,
Аз түп тал қайырына өнген шығар.
Шошқаны көл жағалап қашып жүрген
Бір талай мал деп көзің көрген шығар.
Нәзірге ат пен түйе деген сөзің
Әшейін құр көтерген кеудең шығар.
Мас болсаң арақ ішіп, мал не керек,
Есепсіз соған берегн теңгең шығар.
Бейқадір халқы қылмай аяқ асты,
Бола ма есті жігіт елден шығар.
Кеңеске, асыл сөзге кем екенсің,
Деп едім өнеріне сенген шығар.
Қалтаңдап шамға айналған шіркейдей-ақ,
Сор қысып сен жазғанды келген шығар.
Ал, аға, сенен сырды жасырмаймын,
Орынсыз ептеп айтып асырмаймын.
Аңласаң әңгімеме назар салып,
Ақ балдақ тасқа шабар асылдаймын.
Ағатай, қадіріме жетсең танып,
Гауһардың жанған шырақ тасындаймын.
Сабырсыз, салмақсыз деп кемітсең де,
Түбінде озбай сенен басылмаймын.
Маңызы әңгімеңнің шамалы екен,
Бір атым маңызындай насыбайдың.
Ал, ағай, айыбыңды аңламайсың,
Айтты деп ашуланып қалмағайсың.
Болғанмен тілің желді, ерің епті,
Киерлік қабір жазы нар болмайсың.
Көшкенде керек артып кемпір мінер
Қисық төс бақырауық қылағайсың.
Кедейді кім нанады бай дегенмен,
Жиылған пұл, айдар малға сай дегенмен.
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Шолпанның жұлдыз аты жасырынбас
Жалтырап жаңа туса, Ай дегенмен.
Кемітпе қызырсыз деп Қызылқұмды,
Жерің ғой биыл сенің пайда көрген,
Ал, аға, өрге жүздің өнеріңмен
Шығады түрлі кеңес көмейіңмен.
Қазақтан асып келген азамат деп,
Біздің ел құрмет етті-ау, келгеніңнен,
Көзіңе тарыдай нәп көрінбеді,
Қанша ішіп, біздің жерден жегеніңмен,
Жер жетпес қадіріңе шөлдер артық,
Болыстың құрметіне муапық деп,
Жай бердік бәріміз де төбемізден.
Ойлаймын бір қиялда жүрісіңді
Халқынан шыққан ба деп безерінен,
Басында қадіріңе халқың жетсе,
Тентіреп не ғып келдің өз еліңнен?
Түбінде қанша айтқанмен шөлде мін жоқ,
Жалғыз-ақ аққан бұлақ, көлдерім жоқ,
Қарақалпақ сараң деп кемітесің,
Ішіне шақырса да келгенім жоқ.
Шалқақтап бағынбаған байға қарап,
Бәлені сен шығардың елдегі жоқ.
Тастай бер салмақты сөз тапсаң егер,
Кісіні құдай алсын сасса егер,
Бейнет деп бір құдықты кемітпесең,
Сөздерің – айтқаныңның бәрі бекер.
Ағатай, ілімнен бар талабыңыз,
Бар дейді жазған қағаз-қаламыңыз.
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Ел ішкен бұлаққа тең таза құдық,
Бар болса әр нәрседен хабарыңыз.
Мұныңды өтірік деп айта алмаймыз,
Қаттырақ сол себептен табаныңыз,
Жан болса жалаң аяқ, кебін киген,
Ыстыққа біздің қылған амалымыз.
Біздің жұрт ат мінеді арғымақтан,
Құйысқан, күміс жүген жарқыратқан.
Мереке күнде жифн бәйге қосқан,
Байтақты тамашалы халқым жатқан.
Елінің еркегінен қатыны би,
Кіргені қараңғылық кепеден үй.
Болған соң еркегінен даражалы,
Әйелі ізет тұрып қылмайды сый.
Қай баққа, қай дәулетке әйелің мас,
Бар болса жұдырықтай басыңда ми.
Саған сөз айтып болмас қоңбаған соң,
Келіп жүр Сырдан кедей оңбаған соң,
Барлығы сыпайыдай сылдырайды,
Жалғыз-ақ жалаң аяқ болмаған соң.
Ағатай, сынадың ба сырымды алып?
Біздің бе мінезім мен мінімді анық?
Қиялмен жоқ нәрсені табамын деп,
Қинады қиял сенің миыңды алып,
Ешкі, қой, есек сірә аттан озбас,
Қосылып марал болмас сиыр барып.
Білмейсің басыңа мін болған жерді,
Біздің шөл көңілінің толған жері.
Көреген соң Сырдан жәбір түрлі-түрлі
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Қаңғырып басың мұнда сордан келді.
Арыстан, аю болдым дейсің шөлде
Жар тас көп құр әшейін тұрған тегі.
Еліңде қарсақпысың, түлкімісің
Абайла, қалдың жұрттың күлкісіне.
Бұл айтқан сөзің сірә, жалған емес,
Дыбысың жайылып тұр жұрт ішіне.
Ал, аға, қайдан білдің ақ сырымды
Ақсатып байқадың ба бастан мінді.
Жақсылар жәрдеміне сені алды деп,
Қорғалап көресің бе сасқанымды.
Қазақтың хан, қарасы артында тұр
Тастай бер тіреп тұрған аспаныңды.
Болдым деп жалғыз шайыр ақын құмда,
Қазақты, қарақалпақ айырдың ба?
Келсең де кеуде керіп жарлымын деп,
Іркіліп айтар сөзден тарылдың ба?
Насихат маған айтпақ болғың келеді,
Қадірлі қайнағам мен қайыныма.
Ағатай, бұл не сиқың – жалғыз жүрсің,
Айырылып ағайыннан қаңғып жүрсің.
Отызға келгеніңше орын таппай,
Ісінің бәрі екен қарадүрсін.
Менімен ерегісіп ерсінгендей,
Бар еді қай көмегің, қай бір күшің.
Әңгімем ада болмас кідірмесем,
Тоқтатып ала алмайсың түбінде сен.
Қисайып кесірленіп кеіп жүрсің,
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Кедейлік Сырдан келген мінің десе.
Бай болсаң Сырдан тысқа шықпай жатып,
Болмай ма басқа жұртқа білінбесең.
Ісіңді өзің ашқан айып дейсің,
Болса да ақылың кем, тілің шешен.
Бір сөзді жаңа таптың қорынарлық,
Айтайын бұған жауап, толық, анық.
Етеді өнбес дауды есуас жігіт,
Көп екен маңдайыңда сорың анық.
Шығардың ар-намысын айта қалдың,
Келіп пе ең доверносын қолыңа алып:
Қолыңнан келсе мені апарып бер,
Отырдың жақын жерден орын алып.
Айтасың әдетіңді халқыңдағы,
Сыр елі, қыз қашырған салың-дағы.
Сырдағы қырық мың қулық бір кедейге
Келуге біздің шөлге артылмайды.
Бір қызға отыз күйеу, он құдағи,
Сыр елін әлдеқашан ант ұрғалы.
Торлаумен өлеңіңді толғана бер,
Жеріңді қорғалатар қолға ала бер.
Ақылың Аплотондай болса да артық,
Сорыңнан артық емес сенде өнер.
Мансұр: «Бұл сөзге тоқталдым» дейді. Екінші бір ретте өзімен бірге туысқан Нартай ақын: «Бұған жауап оңай
ғой, жеңілуге болмайды, – дейді.
Нартайдың Дәмеге берген жауабы:
Дәме қыз, шын қыласың жалғаныңды,
Дыбысыңды әркім сырттан аңғарулы.
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Елге мін, жерге сынды таққаныңнан –
Ұятқа білмейсің қалғаныңды?
Айыпты ақылды адам аша ма екен?
Шамасы байқап қалдым жан-жағыңды.
Айтайын білгенімді мен де анықтап,
Айтты деп көңіліне дық алма мұны.
Дәмежан, ақыл шақыр, ашуды қой,
Көп сөзді тоқтат енді, асырдың ғой.
«Асауды жібере тарт!» деп отырмын,
Ойланшы, қарқыныңнан басылдың ғой,
Айтыпты көп балалық мінезіңді,
Ағаңмен, аяғына басыңды қой.
Бар шығар өз жұртыңа еркелегің,
Елімнің мен де сендей тентегімін.
Болмалық абыройсыз – айып ашып,
Екеуміз ала алмаймыз ел теңдігін.
Бір жылша құрмет қылған қанағыңмын,
Қайтамын өз жұртыма ертең бір күн.
Дәме қыз, жаман емес, жақсы адамсың,
Айыбы енді еліңнің ашпағайсың,
Бірінші зор айыбың бұл емес пе,
Жылатсаң бір момынның жас баласын?
Секілді кей мінезің құтырғандай,
Сөйле сөз сабыр қылып, тыпырламай.
«Өз атын көкек айтып шақырады»,
Қой, Дәме, сен көкек сықылданбай.
Сен қыз – Сыр бойының қашқан қызы,
Жақсы қыздың тұрмайсың басқан ізі.
Көңілің күйеуіне толмаса егер,
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Қайтарып аламыз да ақшамызды.
Ерді әйел кемітеді жарлы болса,
Қойғандай ерісін деп тасқа мұзды.
Қайынына байы жас қыз хабар салар,
«Балаң жас, қалаймын, – деп, – басқа ізді».
Қызығып кейбір әйел бақ-дәулетке,
Сүймейді бай болмаса басқамызды.
Ақ Дәме, әйел болсаң, бәрің бірсің,
Айтылған бұл сөзіме өзің түсін.
Әйелдің осы айтылған бірі болсаң,
Сөзіңнің, сорлы Дәме, дәмі құрсын.
Күндіккке алтынмын деп отыр едің,
Көрдің бе, әні шықты енді мысың?
Жігітке қашқан да қыз, құшқан да қыз,
Қыз көрсек бәріміз де құшқандаймыз.
Осы айып болса егер өз басыңада.
Қалдыңыз қашқан қызға ұқсап нағыз.
Бұл сөзге сонда Дәме тоқталады,
Айтуға оған жауап жоқ болады.
«Жүйрікке – томар» деген нақылдай-ақ,
Бір атым ажалдыға оқ болады...
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