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Ақ бас тарихтың əртүрлі кезеңінде ғұмыр кешкен ұлы ақындардың өмірі 
мен өнерінде бір ортақ қасиеттер болады. Ол – халықтың жүрек сөзін асыл 
өнер тілінде сөйлете алатын күрескерлік қасиеттер болса керек. Бұл ретте, 
Кенен Əзірбаевтың барша мағыналы өмірі мен арқалы өнері туған халқының 
тағдырымен біте қайнасып жатқанын алдымен еске алған жөн. Оның əні мен 
жырына, мұңы мен сырына туған халқының асыл арманы мен мұраты арқау бол-
ды. Сондықтан да оның алмастай жарқыраған алуан қырлы арқалы өнері өзі өмір 
сүрген заманның тозбас шежіресіндей болып, əлі талай ұрпаққа ден қойғызады. 
Уақыт өткен сайын Кенен творчествосындағы адам бақытын ту етіп көтерген 
əлеуметтік асқақ үн тұлғаланып, халқымыздың рухани өрісінде ғасырлар қаба-
тынан көрінетін болады.

Кенен Əзірбаев — қазақ халқының дəстүрлі өнерпаздығын тал бойына дары-
тып, екі ғасыр жапсарына, өткен мен бүгіннің арасына көпір болған санаулы 
саңлақтардың бірі. Бір сəт қазақ топырағында дүниеге келген дарыны тасқын, 
арқалы ақындардың тағдыр-талайына зер салып көрейікші. Қобызы күңіренген 
Бұқардың, көкірегі шерлі Абайдың, жүрегі жалын Сүйінбайдың, жырдан семсер 
соққан Махамбеттің, жезтаңдай Жамбылдың асыл өнерінен халықтың қайыспас 
рухани көпірі соғыл ғандай. Егер біз уақыттың үзілмейтін, тозбайтын ескерткіші 
сияқты сол асыл өнерден соғылған көпір Бұқардың, Абайдың, Сүйінбайдың, Ма-
хамбет пен Жамбылдың еңселі иығын көктей өтіп, Кененнің де иығына сүйенеді 
десек, еш əсіре сөз болмас еді. Өйткені Кенен Əзірбаев қазақ халқының дəстүрлі 
сал-серілік, синкретті өнерпаздығының соң ғы биігі болуымен бірге жаңа заман 
жыршыларының басы да бола білді. Кенен Əзірбаев қазақ халқының дəстүрлі 
өнерпаздығы мен бүгінгі мəдениетінің арасындағы еңселі шыңдардың бірі 
сияқты санамызға орныққан. Сондықтан да ақынның:

АЛҒЫ СӨЗ 

КЕНЕН ƏНДЕРІ
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Екі Кенен тумайды,
Алатауға ексең де! –

дейтіні өзінің дарын тегеуріні мен тарихи орнын терең сезінуден туған түйінді 
сөз. 

Өмір өзінің сабақтастығымен мəнді. Ілгерідегі буын бастаған өміршең іс пен 
өнегелі дəстүрді кейінгі буын жалғастырып жатса, өмірдің де, өнердің де мəн-
мағынасы сол болмақ. Жаңағы келтірген жыр маржанынан соғылған көпір бір 
кезде Кененнің еңселі иығына сүйенсе, бұл күнде жалғасын табуда. Осынау 
асыл өнерден соғылған көпірмен қазақ халқының рухани көш-керуені бақытты 
болашаққа қарай шеру тартып бара жатқандай.

Тал бойына сала-сала өнер қонған Кенен туралы өрбітуге болар ой желісі де 
алуан түрлі. Ой желісі Кенен Əзірбаевтың əншілік-композиторлық творчество-
сы тура лы өрбімек. 

Жетісуда Сүйінбайдан, Жамбылдан келе жатқан ақындық дəстүр дүниеге 
көптеген таланттар берді...

 Міне, осы топтың ішінен ала-бөле көзге түсетіні – Кенен. Ол бір жағынан 
суырып салма ақын да, екіншіден жақсы əнші, ал үшінші жағынан өзі көптеген 
əн шығарған халық композиторы. Кененнің өмірінде кейінгі жас ұрпаққа үлгі 
боларлықтай кезеңдер көп.

Қасиетті Жетісу топырағынан небір дүлдүл ақын, бұлбұл əнші, жезтаңдай 
жыраулар шығып баққан ғой. Солардың ішінде əйгілі Сүйінбай, Жамбыл сияқты 
ақиық ақындармен терезесі тең, керегесі көктес жан – осы Кенен Əзірбаев. Əри-
не, бұл ақындардың дарын тегеуріндері шамалас-ау десек те, олардың əрқай-
сысы Алатаудың əр шыңының бірі-біріне ұқсамайтыны секілді, өнері де дара 
бітімдерімен ерекшеленеді. 

Бұл ретте Кененнің де ешкімге ұқса майтын творчестволық тұлғасы, ерекшелігі 
бар. Сол ерекшеліктің бірі – оның əншілік өнері. Кенен əндері дегенде өзекті-
өзекті екі мəселе алдымыздан шығады.

Бірінші, Кенен əндері оның өз өмірінің шежіресі ғана емес, сонымен бірге өзі 
өмір сүрген заманның да шежіресі деген мəселе.

Екіншіден, əн өнеріміздегі Кенен əндерінің өзіндік орны, ерекшелігі деген 
мəселе. Өйткені, Кенен əндерін оның өмірінен, ал өмірін еш уақытта əндерінен 
бөліп қарауға болмайды. Кененде себепсіз, бейсауат, жай əшейін, көңіл көтеру 
үшін шыққан əн жоқ. Оның қай əніне құлақ түрсеңіз де өзі көрген, білген, ара-
ласқан жағдайлардың күйі ніш-сүйінішінен туып отырады. Демек, ғасырға жуық 
ғұмыр кешкен Кененнің əндері, зерделі тыңдаушы үшін уақыттың, кезеңдердің, 
замананың көркем шежіресі болып шығады.

Осы ойдың мысалы ретінде Кененнің ең алғаш шығарған əндерінің бірі «Боз-
торғайды» еске алуға болады. Осында Кенен тағдыры ғана емес, Кенен сияқты 
қой соңында зарлаған мыңдардың тағдыры бар. Демек, Кенен творчествосын 
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өзі өмір сүрген уақыттың көркем шежіресі десе əбден орынды. Ал, арқалы асыл 
өнерінен замана дəуір шындығы шалқи есіп, бір өзі мыңдардың болмысын 
білдіріп отыру тек қана дарыны тасқындардың ғана маңдайына жазылған қасиет. 
Кенен өнерінен сол алғашқы əнінде-ақ адам бақыты үшін күрестің жырын жыр-
лап, сол алғашқы əнінде-ақ əлеуметтік үнінің айқын естілгенін көреміз. 

«Бозторғайды» тыңдағанда мынадай бір ой келеді. Қой соңында жүріп көрген 
осы ауырлық, осы мұң-шер Кененнен басқа да талай қойшының басынан өтті 
ғой. Бірақ сол мұң-шер, ауырлық сол қойшылармен бірге із-түзсіз дүниеден 
өткендей. Ал Кенен болса сол бір келмеске кеткен отаршылдық бұғауындағы 
заманға лағнет қарғысындай етіп өлмейтін, өшпейтін əнін қалдырды. Жəне де 
əн болғанда қандай! 

Бұрынғы өткен қойшылардың өмір-тіршілігі, тұрмыс-жағдайы, əлеуметтік 
психологиясы осы əнде мейлінше айқын да əсерлі көрініс тапқан. Бос егілу, 
дəрменсіз түңілу де емес, сол ауыр еңбек, қапас тұрмыстан құтылғысы келген, 
еркіндік-бостандықты көксеген азатшыл үні басым.

Туа бітетін дарын бар да, оны ұштап, қанаттандыратын орта бар ғой. Осы 
орайда исі Жетісуды əн мен жырдың ұясы десек, оның ішінде Кененнің туып-
өскен ортасы сөз қадірін мейлінше түсініп, əспеттей білген.

Ақиық Сүйінбай айтыпты дейтін əдемі сөз бар ғой: «Қасқарауда тоғыз құт 
бар, соның бірі – бес «жалаңаяқтар», – дейді. Сол «бесжалаңаяқтардың» бірі – 
Маңдабай деген кісі екен. Маңдабайдан – Əзірбай, Ниязбай, Əбденбай деген үш 
ұл туған. Бұлар қанша жалаңаяқ атанғанымен, шетінен зерделі сөз қонған, жауға 
алдырмайтын, дауда шалдырмайтын, таңдайларында əн мен жырдың ұясы бар, 
кедейлігінен басқа міні жоқ жандар болған. Əлгі Сүйінбайдың бір құт санайты-
ны да содан.

Кененнің əкесі Əзірбай ғана емес, шешесі Ұлдар да сауықшыл, əн-жырға 
құлағы түрік жан болған. Жанынан өлең шығарып айтатын, ұрымтал жерде 
сөзден ұтылмайтын болған. Əрине, Кененнің бойындағы ақындықтың бастауын 
ізде генде оның өскен ұясындағы осындай қасиеттерін де аттап өте алмаймыз.

Бұл ойдың айғағын Кененнің өзі де айтып кеткен ғой:

Кəсібім он үш жастан əн мен өлең,
Əн салсам қалың топқа көрік берем.
Əкем де ақын еді, шешем – əнші,
Солардың көрмегенін көріп келем, –

дейтін өлеңі де сондықтан айтылса керек. Əлгі Кенен өмірінен өнерін бөліп 
қарауға болмайды деген пікірдің де бір айғағы осы.

Егер осы ойды əрі тереңдете үңілсе, Кенен өнерінің əлеуметтік салмағы, 
тарихи мəні жоталанып көрінер еді. Өйткені, нағыз асыл өнер қай заман, қай 
дəуірде де қоғам болмысының ең бір шыншыл шежіресі, жаңылмас айнасы 
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бола білген ғой. Сондықтан да «Бозторғай» əні Кененнің өз басынан өткен шын 
өмірдің айғағы болуымен де аса қымбат. Көпшілікке белгілі, Кенен жеті жасқа 
келгенде шешесі Ұлдар дүние салып, «байдың əйелі өлсе, төсегі жаңғырады, 
кедейдің əйелі өлсе, басы қаңғырады» дегендей, Кененнің де, əкесі Əзірбайдың 
да тіршілігінде қуаныш жоқ, қайғысы көп кедейліктің қиын-қыстау күндері бас-
талады. Дəлірек айтсақ, «Бозторғайды» тудырған қиын күндер Кенен өмірінің 
бір бөлшегіне айналады. Бұл əн – қаршадай Кененнің қой соңында қызыл аяқ қар 
кешіп, жалаң аяқ жар кешіп жүрген кезінің куəгері. «Бозторғай» Кененнің зар-
мен өткен жастығының ғана куəсі емес, запыран кештірген заманның да куəсі. 

Сондықтан да мұндай əндерге, ең алдымен, халықтың өмірбаянының бір 
бөлшегі деп қараған жөн. «Бозторғай» əнін күні бүгінге дейін халықтың елжіреп, 
егіліп тыңдайтыны да сондықтан. Əлі де талай ұрпақ бұл əнді ынтығып тыңдай 
беретініне күмəн жоқ. Өйткені өзінің өмір шежіресіне, дəстүріне немкетті қа-
рау – халықтық қасиетке жат. Өткенін, өз өмірін ұмытқан халық – халық болып 
жарытпайды.

«Бозторғай» əнімен үндес, тақырыптас келетін əлеуметтік шыншылдығы əсте 
олқы түспейтін Кенен əнінің бірі – əйгілі «Көкшолақ» əні. 

Кененнің бозбала болып қалған шағы болса керек. Көршілес ауылда Бибол 
деген бай қызын ұзатпақ болып той жасайды. «Той десе қу бас домалайды» 
демекші, маңдайына біткен Көкшолағын тепеңдетіп Кенен де жолға шығады.

Жолай сəн-салтанаты келіскен, жорға мініп, жібек киінген Шəлипа деген 
байдың қызы ұшырасады. Төңірегі Шəлипаның шашбауын көтеруші құрбылары 
екен. Ерігіп келе жатқан əлгілер аяқ астынан ұшырасқан қаудыр тонды, жалбыр 
тымақты, жіп ноқталы Көкшолағын тепеңдеткен Кененді көріп, қақпақылдай 
жөнеледі.

Əй, Кенен, тойға барар сəнің бар ма?
Қызбенен айтысатын əнің бар ма?
Желігіп Көкшолақпен көтерілген,
Қолыңда мұнан басқа малың бар ма? –

деп біреуі тиіседі. Оның сөзін байдың қызы Шəлипа қағып əкетеді: 

Арғы атаң атаныпты жалаңаяқ,
Əкең байғұс ұстап жүр қазан-аяқ.
Қойды жөндеп бақсаңшы сандалмай-ақ, – 

деп ол күледі.
Кенендей арқалы жанға керегі де осындай арқа қоздырар сəт қой. Сол жер-

де «еруліге-қарулы» дегендей өзінің əйгілі «Көкшолақ» əнін саңқылдатып қоя 
беріп еді дейді.
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«Көкшолақ» əнінің иірім-нақыштары сергек, ойнақы болып көрінгенімен, бұл 
əннің ішкі болмысында мұң басым. Ол – көлеңкедей ербеңдеп бозбала Кененнің 
қасынан қалмаған кедейліктің мұңы, жоқшылықтың зары.

Байыптап зер салған адамға Кененнің бұл əні күліп тұрып жылағандай, шал-
қып тұрып шамырқанғандай əсер береді. Мұндағы:

Олай жүрші, Көкшолақ,
Былай жүрші, Көкшолақ,
Жамандатқыр, Көкшолақ,
Мені құртқан Көкшолақ, –

деп отырғаны – жеңіл əзіл, бос қылжаң, мəнсіз ыржақ емес, Кененнің «кедейлік» 
атты тағдырдың темірқамытына деген лағнеті ретінде қабылдану керек. Кенен 
əндерінде осы сияқты əлеуметтік ахуалдың ғажайып мазмұн – мағынасы бар.

Сондықтан да бұл əндерді ойсыз желпілдетіп айтуға əсте болмайды. Көр 
заманның зіл-заласын көкірек көзінен өткізе отырып айтса ғана бұл əндердің 
бағы ашылады. Сонда ғана өмірден түйгені көп, өнерге талғампаз Кененнің 
аруағы риза болады. Осы екі əнге – «Бозторғай» мен «Көкшолаққа» қатысты 
тағы да бір мынадай пікір қосуға болады. «Бозторғай» əні – ақын Кененнің, əнші 
Кененнің тұсаукесері болса, «Көкшолақ» əні – сал-сері Кененнің тұсаукесері.

Өкінішке орай, қазақ халқының рухани шежіресінде салдықтың, серіліктің 
тарихи тамыр-тегі түбегейлі сараланып болған жоқ. Сол сал-серіліктің руха-
ни əлемімізде ғасырларға созылған кезеңдерде өшпес із қалдырғаны да, ерек-
ше еліктіргіш өнерпаздықтың мектебі болғаны да, биік өнердің өшпес дəстүрі 
болғаны да түбегейлі зерттеліп, бағасын ала қойған жоқ. Əрине, ол келешек-
тің ісі.

Бірақ бір шындықтың басы ашық. Ғасырлар тұңғиығынан басталатын салдық-
серілік дəстүрдің ең соңғы шыңы Кенен Əзірбаев екенін мойындау керек.

Мəселен, Еуропа мəдениетінің тари хында үлкен кезең Қайта өрлеу дəуірі 
ақын Дантеден басталып, ақын Байрон ның дүниеге келуімен аяқталады деп 
есептелетіні секілді, халқымыздың салдық-серілік дəстүрі де тү-у сонау 
əрідегі Кендебай салды, одан бергі Төлебай салды, Біржан салды, Ақан серіні, 
Жетісудағы Құдабайұлы Дəурен салды көктей өтіп келеді де, осы Кененнің твор-
чествосымен аяқталады.

Өйткені, сал-серілік те белгілі бір қоғамдық-əлеуметтік жағдайдың сұра-
ныстары дүниеге əкелген рухани дəстүр болатын. Мəселен, Еуропа рыцарьла-
ры семсер-сүмбінің шығуынан бастап, мылтықтың шығуына дейінгі аралықта 
ғана пайда болғаны секілді, сал-серілер де біздің халықтың белгілі бір қоғамдық 
құрылысында, əлеуметтік жағдайында ғана салтанат құрған. Əрине, қазақтың 
сал-серісін əлгі айтқан рыцарьлықпен, диуаналармен немесе сайқымазақ – шут-
тармен салыстыруға əсте болмайды.
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Қазақ сал-серілері олардан мүлдем бөлек. Өйткені, сал-серілерді дүниеге 
əкелген тарихи-əлеуметтік себеп бөлек, көшпелілер қоғамындағы өмір-салты 
бөлек, моральдық-этикалық қатынастар бөлек, ең соңында өнері, дəстүрі бөлек 
қой. Демек, аққудың көкқұтанға ұқсамайтыны секілді бұлардың болмысында 
оқшау ерекшеліктері бар. 

Қазақ сал-серілерінің көп белгі-нышандары бар. Соның бір парасы қазақтың 
сал-серілері əрі ақын, əрі жырау, əрі əн шығарушы, əрі сол əнді келістіріп айту-
шы, зерделі қарасөздің де көсемі болып келеді. Міне, осы аталған қасиеттердің 
қай-қайсысы да Кенен бойында тамаша көрініс тапқан.

Қысқасы, сал-сері Кенен, əнші Кенен ғасырға жуық ғұмыр сүргенде ел өмі-
ріндегі небір ересен оқиғаларға тек куəгер болып қана қоймаған, сол оқиғаларға 
белсене араласып отырған. Кешегі 16-шы жылғы дүрбелең, Қазан төңкерісі 
жасаған тарихи-əлеуметтік сілкіністер, алғашқы бесжылдықтар кезіндегі 
жаңғыртулар, Ұлы Отан соғысының қаһарлы күндері, одан кейінгі бейбіт заман, 
міне, осының қай-қайсысына да Кенен Əзірбаев жастық жігермен, жалтақсыз 
сеніммен белсене араласып отырады. Сонымен бірге өлмес өнерімен із тастап, 
төңірегіне ықпал ете білген. Кененнің «Он алтыншы жыл», «Октябрь», «Қайран, 
Шөкем!» (бұл əн ақын-інісі Шолпанқұлға арналған), «Ой, бұлбұл», сияқты 
əндерінің қай-қайсысының астарында да уақыт тынысына қоса, ең алдымен, 
Кененнің өзінің тарихи түйсік-зердесі, жалтағы жоқ сенімі аңғарылады.

Шынында да ғажап қой! Қазақ да ласының алыс түкпірінде жүрген қойшы 
Кененнің сол бір саяси-əлеуметтік ахуал дың судай сапырылысқан заманын-
да ең бір дұрыс бағытты таңдай білуі, сол бір талай сұңғыланы қателестірген 
алмағайып заманда ең прогресшіл бағыттан таймауы оның ғажайып зердесін, 
азаматтық бағ дарын, ақындық көрегендігін аңғартса керек.

Немесе кешегі күндей күркіреген Отан соғысының алғашқы күндерінде-ақ 
Алатаудың ақиық қыранындай саңқылдап, «Біздің Отан жеңеді!» деп жар са-
луы – ерге лайық жалтақсыз сенімнің, ақынға лайық оптимизмнің, ақылгөйге 
лайық көрегендіктің айғағы.

16-шы жыл дүрбелеңінің қарсаңында Кенен өз төңірегіндегі жуан сіңір, зор-
лықшыл байлардан қысым көреді де, іргелес жатқан қырғыз ағайынның ішіне 
кетеді. Бұл сапарында қырғыз хал қының Төкпе, Халық, Османқұл сияқты 
ақындарымен табысып, əн-жырын жарастыра жүргенімен, туған жерге деген 
сағыныш, зорлықшыл байлардың қиянатшыл қысымына деген жүрек қы жылы 
дүниеге «Ой, бұлбұл» əнін əкеледі.

Бұл əннің де ішкі болмысында, мақам-сазында бос күйреп егілуден гөрі, за-
мана тауқыметіне деген ашық қарсылықтың, бүкпесіз кектің бұқпанасыз лебі 
есіліп тұр. Шынында да бұлбұлмен мұңдаса отырып, «Қаңғыртқан екеумізді 
патша құрғыр» деген сөзді 16-шы жылғы толқудан көп бұрын айта алу үшін 
ыза-кекке қоса, сол кездегі іріп-шіріген саяси ахуалды түсінетін көреген зерде 
керек қой. Міне, Кененнің бұла дарынына қоса, халықтың ой-арманының көш 
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басында бола білген осындай қасиеттеріне бүгінгі-болашақ ұрпақ, ең алдымен, 
мəн бере білуі керек.

Кененнің қай əнін тыңдасаңыз да азғана аяда əсерлі əуен мен ұрымтал сөз 
өрімдей жымдасып, ғажайып сезімнің жетегіне ноқтасыз ілестіріп жөнеледі. 
Өнер атаулының, оның ішінде əн өнерінің қуат-күші алдымен адам жанына əсер 
етуімен өлшенеді. Өнердің биік мақсаты сол өлшемге сай келсе ғана жүзеге 
асады. Ал, Кененнің көздеген нысанасына тимейтін əндері жоқ десе əсіре сөз 
болмайды. Сондықтан да ол кісінің, ең бір жеке бастың мұң-шерін, шаттық 
қуанышын білдіреді-ау дейтін əндерінің өзінде көпшіл сезімдер, көпке ортақ 
көңіл-күйлер, көпке өнеге кісіліктер бел алып жатады. Мəселен, «Ақ ешкі» əніне 
(«Базар-Назар» деп те аталады) ден қойып көрелік. Сырт қарағанда жеке бастың 
мұң-сыры сияқты. Алайда осы əні арқылы Кенен адам баласының басында бо-
латын, болуға тиісті ең асыл сезімді айта білген. Ол – іштен шыққан балаға де-
ген махаббат, өкшебасар ұрпақтың амандығына деген іңкəрлік, өмірдің үйлесім 
жарастығын аңсағандық.

Бұдан артық хас өнерге қандай асқақ тақырып керек, қандай мұрат керек? Бұл 
əнді жылауық, боркемік əн десек, жеке бастың ғана мұңы десек, терең қателесер 
едік. Мəселе, бұл əннің тыңдаушысын егілтіп жылатуында емес, мəселе сол 
егіліп жылаған жүректердің əлдеқайда таза болып, əлдеқайда мейірімді болып 
шығатынында, «Ақ ешкіні» тыңдаған жүректің мейіріміне мейірім, кісілігіне 
кісілік қосылатынында.

Кенен əнші-композитор ретінде қай өрістен нəр алды, қай бастаудан сусын 
қандырды дегенді ойлап көрдік пе? Кенекең шыққан орта қандай еді, үлгі-өнеге 
алған өнер саңлақтары кімдер еді дегенді сөз етпей, оның əндерінің парқын тану 
қиын. Тақыр жерге шөп шықпайды, құнарлы топырақтың өнімі де мол дейтін бір 
сөз бар ғой. Кененді, ең алдымен, əнге бөлеп, жырмен құндақтап, күймен тербет-
кен орта – Жетісудың өнерпаздық дəстүрі. Сол төл топырақтағы əншілік мектеп, 
əншілік дəстүр. Кененнің жүзіп жүріп сусын қандырған тұнығы да сол.

Осынау арналы дəстүрдің бір-бір қайыспас керегесі, қажымас уығы тəрізді 
өнер майталмандарын еске түсіріп көрейікші.

Анау Сүйінбай, Бақтыбай, Құлмамбет, Жамбыл, Сарбас, Бармақ, Үмбетəлі, 
Өзбек, Орақбай, Қарабек сияқты айыр көмей ақындар; Кебекбай, Сапақ, Ноғайбай, 
Бөлтірік сияқты от ауызды, орақ тілді шешендер; Қанадан, Байсерке, Бердібектер 
сияқты дəулескер күйшілер; Дəуренсал, Қырмызы, Жидебай, Балқыбек, Сауытбек 
сияқты жұртшылық өнер қылықтарына тəнті болған сал-серілер; Ұлбике, Əлмен, 
Ақкүміс, Лəтипа, Жаңылдық сияқты жезтаңдай ақын қыздар.

Міне, осынау бірінен бірі өткен өңшең жылжыған жорға, жылмиған жүйріктер, 
сөз жоқ, Кененнің дүниетанымына, өнерпаздығына, серілігіне, əсіресе əншілік 
өнеріне мықтап ықпал еткені күмəн тудырмайтын шындық.

Кенен бойындағы алмастай жарқыраған дарынның сыр-сипатын жеке-дара 
алып тамашаламай, оның өнген топырағымен бірлікте, төңірегімен байланыста, 
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небір дүлдүл өнерпаздармен сабақтастықта қа раса ғана нағыз ақиқат шындық 
шалғайы нан ұстатса керек.

Егер, əсіреқызылсыз немесе жалтақ сыз, шындыққа жүгінер болсақ, Жетісу-
дың əншілік мектебінен Кененнен ірі тұлғаны табу қиын. Өйткені, Кенен Жеті-
судың əн дəстүрін, əншілік мектебін əуендік-интонациялық жағынан байытып 
қана қойған жоқ. Сонымен бірге əннің түр-тұлғасын тың биіктерге көтеріп, та-
қырыбын соны өрістерге алып шықты.

Мəселен, анау «Бозторғай», анау «Көк шолақ», анау «Ой, бұлбұл», «Он алтын-
шы жыл» сияқты əндердің əуенін былай қойғанда, түр- құрылысы мен тақырыбы 
Жетісудың бұрынғы əншілік дəстүрінде тұяқ тимеген соны өрістер ғой. Бұл рет-
те өз дарынының шама-шарқын Кененнің өзіндей жеткізіп айтқан ешкім жоқ.

Екі Кенен тумайды,
Алатауға ексең де, –

дейтіні, немесе:

Көкшолағы Кененнің дүлдүл болды, 
Өзі туған халқына бұлбұл болды, – 

дейтіні Кененнің кездейсоқ, бос мақ танмен айта салған сөзі емес. Өзінің тари-
хи орнын терең сезінуден туған, өнердегі өзіндік үнінің барына сенімнен туған 
толғамдар.

Кененнің ақындық өнеріне, əсіресе əншілік өнеріне шапағаты тиген, ықпал 
еткен екінші бір арна бар. Ол – исі қазақтың ақындық, əншілік дəстүрі. Бұл орай-
да Кененнің туған өңір өнерпаздығымен шектеліп қалмай, құлашты кеңге сер-
меп, жалпыхалықтық өнер мұхитының тере ңіндегі інжу-маржанды да сүзіп ала 
білгенін көреміз.

Əлгінде Жетісудан шыққан сан саладағы өнер саңлақтарының қалың легі 
аталды. Қазақ халқының рухани аспанына Жетісу өңірінен осы лектің дүркірей 
көтерілуі тегін болмайтын. Олар тек қана өз топырағына, Жетісу өңіріне ғана 
ықпал етіп қойған жоқ, исі қазақтың ақындық, əншілік өнеріне ықпал еткен 
қуатты лек, өнерпаз тұлғалар еді. 

Осы пікірді орнықтырғандай, академик Мұхтар Əуезовтің мынадай бір тама-
ша ой-тұжырымы бар. «Қазақ халқында, – дейді Мұхтар, – ерекше дамыған ай-
тыс өнері ХІХ ғасырдан бергі жерде өзге жерлерде саябырсып, Жетісу, оңтүстік 
өлкелерінде шоғырлана бастайды».

Бір ғажабы сол, осынау ақындық, əншілік өнер Жетісу өңірінде жай ғана шо-
ғырланып, дəуірлеп қоймайды, енді исі қазақтың ақын-жырауларын, əнші-күй-
шілерін елеңдетіп, өзіне қаратып, ден қойдырады. Тіптен, ХІХ ғасырдың соңы, 
ХХ ғасырдың басы Жетісу өңірі исі қазақтың ақын-жырау, əнші-күйші, сал-
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серілерінің ұлы сынақтан өтер қасиетті босағасына айналады. Былайша айтқанда, 
ақындықтың, əншіліктің Меккесі сияқты болады.

Мəселен, осы кезеңде сонау Арқадан ұлы Абайдың келуі, Біржан, Шашу-
бай, Балуан шолақ сияқты дауылпаз əнші-ақындардың келуі, Таластан Жала-
йыр Түбектің келуі, оңтүстіктен Майкөт пен Майлықожаның келуі, тү-у Аты-
раудан əйгілі Құрманғазының келуі, сөз жоқ, ең алдымен, олардың Жетісудан 
жаңғырығы жеткен ұлы өнер мектебіне деген ұмтылыстарына байланысты еді. 
Əйтпесе, олар Жетісуға мал іздеп, дүние қуып келетін адамдар емес. 

Əрине, рухани түлеудің, өнердің толысуының бір асыл нышаны – беріп 
қана қоймай, жақсыны танып ала білуінде де. Бұл ретте, жаңағы үш жүздің 
өнер саңлақтарының бойындағы асыл қасиеттері Кенен дарынының ұшта-
луына айрықша ықпал еткенін айтпай, көрмей кету – шындыққа үлкен қиянат 
болар еді.

Кененнің қаршадай кезінде-ақ бо йындағы буырқанған қабілетті ең алғаш та-
нып, өзінің ақ домбырасын сыйлаған белгілі өнерпаз Еркебай Базарұлы айтады 
екен: «Осы Кененнің əні – Əсетке, жыры – Сарбасқа ұқсайды», – деп. Сол тегін сөз 
емес. Шынында да Кенекең əн салғанда домбыра қағысынан бастап, əн-əуендері-
нің иірім-қайырымдарына дейін исі қазақтың əншілік мектебін терең мең гергені, 
сол мектептер өнегесін тұғыр ете отырып, өзіндік үнін тапқаны мен мұндалап-ақ 
тұрады.

Кененнің ақындық-əншілік өнеріне айтарлықтай ықпал еткен тағы бір арна 
бар. Оны аттап кетуге болмайды. Ол – əрісі Орта Азия республикаларындағы 
халықтардың, берісі бауырлас қырғыз, қарақалпақ жұртының өнер дəстүрі. 
Кененнің халықтар достығына дəнекер болған творчестволық жолы əлі зерт-
телмей жатқан, бір қызық сала. Кенен өзге жұрт ақындарымен сырттай, қағаз-
кітап жүзінде табыспаған, көп ретте тағдыр ортақтастырып, өнер жарыстырып, 
шынайы туысқандықтың айғағындай бар тұлғасымен көрініп отырған. Бұл 
ретте интернационалдық, достық деген қасиетті дəстүрге Кенендей үлгі-өнеге 
боларлық өнерпазды таба қою оңайға түспейді. Бір ғажабы, Кененнің өзге жұрт 
өнерпаздарымен достығы ұдайы өнегелі мінездің, кісіліктің, ең бастысы, асыл 
өнердің дүниеге келуіне себепші болып отырған.

Бауырлас қырғыз ағайындардың Төк пе, Халық, Əлімқұл, Османқұл сияқты 
ақындарымен арадағы Кенекеңнің ғажа йып достығына, сол достық шабыт бер-
ген өнегелі өнерлеріне тебіренбей, толқымай зер салу мүмкін емес. Мұндай та-
маша қасиеттің ізі Кенен творчествосында, əсіресе əн өнерінде сайрап жатыр.

Бір ғана мысал келтіруге болады. Белгілі «Қайран жастық» əнінде Жетісу 
өңірінің сезім оятқыш, сазды əуені қырғыз ағайындардың ойнақы, ерке əндерінің 
бітім-қасиетімен мінсіз жымдасып, еліктіргендей əсер береді. Сөз жоқ, бұл – 
бере алатын өнерпаздың ала да білетін асыл қасиетін танытады.

Қазақ халқының ақындық өнерінде бір ұлы дəстүр болған. Ол – ірі ақын-
жыраулардың адалдық пен адамдықты ту етіп, əлеуметтік əділдіктің жақтау-



шысы  болып  отыратындығы. Бір сəт көктей шолып, еске түсіріп көрейікші: 
сонау қарт Бұқардың Абылай алдындағы айтатын даналыққа толы толғаулары, 
Махамбет пен Шернияздың Баймағамбет сұлтанға айтатын уытты сөздері, 
Сүйінбай мен Түбектің Тезек төреге тайсалмай тура айтатын тапқырлықтары, 
Жаяу Мұсаның Шорман тұқы мын əшкерелейтін өлеңдері, Біржанның Азынабай 
болысқа айыптай айтатын ашулы сөздері, міне, осының қай-қайсысында да жеке 
бастың күйініш, сүйінішінен де, əлеуметтік сыншылдық басым жатады.

Бəлкім, Бұқар, Сүйінбай, Шөже, Шернияз, Абыл, Жанақ, Түбек сияқты арқалы 
суырыпсалма ақындардың, Біржан, Ақан, Естай, Жаяу Мұса, Шашубай сияқты 
айыр көмей, жезтаңдай əнші-ақындардың, Марабай, Мұрын, Нұрпейіс сияқты 
даңғайыр-эпик жыраулардың халық қалаулысы болуы қашанда адам бақыты 
үшін күрестің жырын жырлай білгендігінен, əлеуметтік үнінің айқындығынан 
болар.

Міне, осы дəстүрдің айқын белесі – Кенен Əзірбаев творчествосы десек қате-
леспейміз.

Ақселеу СЕЙДІМБЕК,
филология ғылымдарының 

докторы, жазушы.



ДОМБЫРАҒА ТҮСКЕН ƏНДЕР
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РИ, ҚОЙЫМ
(1894 ж.)

Туып өскен жерім бар Мəтібұлақ,
Қозы жайған жерлерім күнде жылап.
Таңертеңмен дірдектеп мен жүргенде,
Бай баласы балбырап жатыр сұлап.

Қайырмасы:
Қас қылғандай шулайсың, ри қойым,
Қораға кеп топалаң қырыл қойым.

 
Қозымды айдап өргізіп, сайға барсам, 
Талқан шекер татиды шайнай қалсам. 
Қозы иесі қуады, «қу жетім» деп, 
Тілін алмай кей кезде бармай қалсам.

Қайырмасы.

Бірге отырсақ сыймадық туысқанға, 
Қу жетім деп қорлайды ұрысқанда. 
Үш ешкі мен бір қойдың басын ұстап, 
Сауғызушы ем əкеме мыс құмғанға.

Қайырмасы.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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БОЗТОРҒАЙ
(1895 ж.)

Бозторғай шырылдайсың жерге түспей,
Мен жүрмін кешке дейін тамақ ішпей.
Ат қылып ақ таяқты қолға алып,
Сандалып қой артында азар кешке.

Қайырмасы:
О-о-оу, бозторғай,
Шырылдайсың шіркін-ай!
Құтылар күн бар ма екен,
Қой жаюдан бір күн-ай.

Отырсам қой күзетіп таң атпайды, 
Жүргенде малды жайып кеш   
          батпайды. 
Қарайтын қабағыңа бір адам жоқ, 
Бел шешіп, төсегіме бір жатпаймын.

Қайырмасы:
О-о-оу, бозторғай,
Шырылдайсың шіркін-ай!
Құтылар күн бар ма екен,
Қой жаюдан бір күн-ай.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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КӨКШОЛАҚ
(1898 ж.)

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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Мінгенім астымдағы Көкшолақ-ты,
Жалы жоқ, құйрығы жоқ, шоп-шолақ-ты.
Ей, қыздар, қойшысынбай өлеңіңді айт, 
Тұсыңа біздей құрбың келіп қапты.

Қайырмасы:
Жылдам жүрші, Көкшолақ, 
Шапшаң жүрші, Көкшолақ, 
Олай жүрші, Көкшолақ, 
Былай жүрші, Көкшолақ, 
Қыздар мінген байталды,
Жанай жүрші, Көкшолақ.
Жамандатқыр, Көкшолақ, 
Арам қатқыр, Көкшолақ, 
Мені құртқан, Көкшолақ.

Мінгенім астымдағы қызыл шолақ,
Қыз байғұс əкесіне аз күн қонақ.
Ей, қыздар, кедейсінбей өлеңіңді айт, 
Тұсыңа құрбың келді құдашалап.

Қайырмасы.
Жылдам жүрші, Көкшолақ, 
Шапшаң жүрші, Көкшолақ, 
Олай жүрші, Көкшолақ, 
Былай жүрші, Көкшолақ, 
Қыздар мінген байталды,
Жанай жүрші, Көкшолақ.
Жамандатқыр, Көкшолақ, 
Арам қатқыр, Көкшолақ, 
Мені құртқан, Көкшолақ.

Мен өзім Алатаудың ителгісі,
Қойшының қызға жақсы икемдісі.
Кедейсің деп кемітпе байдың қызы,
Келіп отыр құрбыңның сүйкенгісі.

Қайырмасы.

КӨКШОЛАҚ
(1898 ж.)
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ҚҰРДАСЫМА
(1898 ж.)

Ау, Аянбай, Аянбай! 
Басыңды көтер, құрдасжан, 
Қайғырып таяқ таянбай. 
Жастан жетім болмасам,
Өстіп қойды жаям ба-ай? 
Бір жыл туған төл едің 
Қасыңа келдім аяңдай. 
Ішімдегі шерімді 
Саған келдім баяндай. 
Бар азығым берейін 
Бір күн қойым жайғанғай-ай. 
Босатып мені қоя бер, 
Той тарауға таянбай. 
Таяқты жонып ойланбай. 
Осы тойдан құр қалсам, 
Енді маған той қайдай? 
Айналайын, Аянбай.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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АЯНБАЙДЫҢ ЖАУАБЫ
(1898 ж.)

Ай, құрдас, тойға барар сəнің бар ма?
Қызбенен айтысатын əнің бар ма?
Желігіп Көкшолақпен көтеріліп,
Мұнан басқа қолыңда малың бар ма?
Баратын тойға киіп киім бар ма?
Үстіңде байғұс жетім үйің бар ма?
Басыңда Кенен құрдас миың бар ма?
Түйірдейін кеудеңде түйін бар ма?
Қызбенен ерегісер күйің бар ма?
Бойыңда адам елер сыйың бар ма?
Кеудеңді өрге айдайсың сорлы кедей,
Басқа да кедейліктен мінің бар ма?
Той дегенде сорлымау жының бар ма?
Табатын тойға барсаң сырың бар ма?
Мазамды ала бердің бара қойшы
Көтерер көңліңді құрбың бар да!

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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БАЛУАН ШОЛАҚПЕН КЕЗДЕСКЕНДЕ
(1899 ж.)

Мен келдім сəлем беріп, батыр аға,
Атағың кең жайылған Сарыарқаға.
Бала едім жаңа талап, іздеп келдім,
Өзіңнен сұрайын деп ақыл, аға.

Атағыңа, ардақты аға, құмар едім,
Нашарға саяң түскен шынар едің.
Қасыңда тоғыз жігіт жолдасың бар,
Жақтырсаң мен де бірге шығар едім.

Көзіңнің қырын салшы, Балуан аға,
Даңқыңыз талай елге барған аға.
Бала едім жаңа талап ақын-əнші,
Əніңді үйренейін алуан, аға.

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы
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КӨПШІЛІК, ТЫҢДА ƏНІМДІ
(1902 ж.)

Мен өзім Дулат деген елден келдім,
Көлқопа Қордай деген жерден келдім.
Жас бала, жаңа талап мен бір қойшы,
Туғалы мұндай жиын көрмеп едім.
Кебекбай, Жолбарыс, Ноғайбай, 
Ақын болмақ оңай ма-ай!

Қайырмасы:
Мен өзім інісі едім Сарыбастың,
Он жаста ел тойына араластым.

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы



Өлерде мені Сарыбас шақырып ап,
Тапсырды аманат деп домбырасын
Көпшілік, тыңда əнімді-ай.

Ұраным Жолбарыс пен ер Кебекбай,
Он жаста бұл өлеңге міндім аттай.
Қаумалап қалың жұртым отырғанда,
Жел сөзді не қылайын бұл жерде айтпай.
Кебекбай, Жолбарыс, Ноғайбай,
Ақын болмақ оңай ма-ай!

Қайырмасы:
Мен өзім жол көрмеген ақын едім,
Атақты Сарыбастың жақыны едім.
Өнерім өр қияға алып ұшты,
Астында алты уықтың жатыр едім.
Көпшілік көрсін əнімді-ай.
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ТҮЙЕ ТЫНЫС
(1903 ж.)

Бір-бірін шын жолдастар тастамайды,
Іші жау ешбір сөзді қостамайды.
Жаманмен жарты сағат жолдас болсаң,
Ол сені тəуір жолға бастамайды.

Жол жүрсем айнымайтын досым – əнім, 
Болмайды қайда барсам тосын əнім.
Мен шырқайын халқыма бар дауыспен,
Сен де менен қалыспай қосыл, əнім!

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ТІК ШЫРҚАУ
(1909 ж.)

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы
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ТІК ШЫРҚАУ
(1909 ж.)

Тік шырқауға шырқайын шырғақтатып,
Асқақ əнге салайын ырғақтатып.
Ой, үрия-ай, қызық-ай, қыздар-ай!

Қайырмасы:
Қыз мінген қызыл аттың жорғасындай,
Кетейін бүлкілдетіп, ырғақтатып,
Төрт бөліп түн ұйқысын жортқан жігіт,
Жүрмей ме шартараптың дəмін татып.
Сұлу қыз түлкі болып төстен қашса,
Ер жігіт іліп алып кетсе қалқып,
Шіркін-ай, дүниенің қызығы сол,
Қалқаңды аулақ жерде ох-оу сүйсең жатып,
Ах, ох, үрия-ай, қызық-ай, қыздар-ай-оу!

Жүрегімді, ей, қыздар, жанғызарсың 
Алуа-шекер тіліңнен қанғызарсың,
Ох, үрия-ай, қызық-ай, қыздар-ай! 

Қайырмасы:
Келгенде он жеті мен он сегізге,
Көңлімді оттай менің жанғызарсың.
Қамысты терең көлдің сұңқарлары, 
Бір күні ақиыққа алғызарсың.
Кез болған кенедейден сұлу қыздар,
Көңілімді қайтып менің қалдырарсың?
Қоймасаң бұл мінезді, сұлу қыздар, 
Мені де көлеңкеңде ох-ой талғызарсың.
Ах, ох, үрия-ай, қызық-ау, қыздар-ай!
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ҮРИЯ-АЙ, ДҮНИЕ-АЙ
(1904, 1970 ж.)

Қызыл тіл ел алдында сайра деймін,
Өлген соң саған ерік қайда деймін.
Қанша жыл қарағаш боп қақиғанша,
Гүл болып бес-алты күн жайна деймін.

Білмейсің су тереңін жүзіп көрмей,
Білмейсің жеміс дəмін үзіп жемей.
Кейбіреу елу-алпыс жасты жасап,
Өмірін үйде өткізер қызық көрмей.

* * *

Ерекше ел нұрланды, жер нұрланды,
Нұрымен Октябрьдің ел қуанды.
Отаным болса жердің гүлстаны,
Қазағым бір отауы шығыстағы.

Туған жер, өскен өлкем Қазақстан,
Нұрланып күннен-күнге даңқың асқан.
Тұсында əділ заман нұрға оранды,
Ел едік қоныс алған тау мен тастан.

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы



Күн сайын өрістеді қарқын өрлеп,
Күн сайын қарыштады артып еңбек.
Күн сайын озаттардың өнегесі,
Жыр болды қағаздарға тартып өрнек.

Дихандар тракторын дүрілдетті,
Алтын күн егін-жайға нұрын төкті.
Ұлы еңбек əр жанарға шаттық сеуіп,
Ұлы еңбек əрбір жанды күлімдетті.
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А, ҚЫЗДАР
(1906 ж.)

Жаман жақсы болмайды бекер мақтап,
Оңай емес жаманға өнер таппақ.
Тал бойыңда тарыдай бір мінің жоқ,
Қандай адам өсірді сені баптап.

Қайырмасы:
Шашың қамыс, бойың тал,
Айтқан сөзді ойыңа ал.

Тау талындай, ендеше, тау талындай,
Ашымаған сабаның саумалындай. 
Тұла денең біреудің аманаты, 
Бет-əлпетің жұмылса жау малындай.

Қайырмасы:
Шашың қамыс, бойың тал,
Айтқан сөзді ойыңа ал.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ОЙЖАЙЛАУ
(1910 ж.)

Ойжайлау шөбің шүйгін, суың дəрі,
Болады халқыменен ақын сəні.
Ойжайлау-ай!
Берейін əнге шырқап ортаңызда,
Жиналған елім-жұртым, жас пен кəрі.
Ойжайлау-ай!

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы



Қайырмасы:
Ақ шəйнек, сары самаурын тұрса қайнап,
Отырса қыз, бозбала күліп, ойнап, 
Киінген қызғалдақтай қыз, келіншек, 
Сапырса сары қымыз құлан ойнақ, 
Қуарған қара ағаштай қақиғанша, 
Жас шақты өткізелік гүлдей жайнап.
Ойжайлау-ай!

Ойжайлау ата қоныс көп Дулатқа,
Ат пен тон жарасады азаматқа,
Айтысып, қыз, бозбала қырындасып, 
Серуендеп, тамаша еткен жастық шақта.

Қайырмасы:
Ақ бүрлен, қызыл бүрлен, бүрлен, бүрлен,
Бүрленді аралайды жөнін білген.
Қамшыны екі бүктеп қолға ұстап,
Қызығы бұл дүниенің ойнап-күлген.
Ойжайлау-ай!

Ойжайлау, қойның қыстау, басың жайлау,
Жарасар ақ үй тігіп, бие байлау.
Жиылып мұнша елім отырғанда,
Ақынға жараспай ма бұлбұл сайрау.

Қайырмасы.
(екі қайырмасы да қайталанады)



31

ЖАЙСАҢ
(1911 ж.)

Біреу жүр өзін-өзі билей алмай,
Біреу жүр берген бақты игере алмай.
Құдайым неше қилы жан жаратты,
Біреу жүр жалғыз басы күн көре алмай.

Дүние қусаң қашар, қашсаң жетер,
Өмірді жетемін деп қума бекер.
Дүниенің ені жалпақ, түбі терең,
Көп адам аттай алмай түсіп кетер.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ГІДІГАЙ
(1913 ж.)

Аралап келдім күнгей, теріскейді,
Белгісі өсер ауыл керіспейді.
Қамалап қалың елім отырғанда,
Бермесем əнге шырқап келіспейді.

Қайырмасы:
Гіді-гай, гай-гай-гай,
Гіді-гай, гай-гай-гай,
Гіді-гай, ау!

Ұлымын Əзірбайдың Кенен деген,
Жаңғыртқан тау мен тасты өлеңменен.
Ел-жұртым өлең айт деп қолқаласа,
Жүремін аяқ тұрмақ төбемменен.

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы



Қайырмасы:
Гіді-гай, гай-гай-гай,
Гіді-гай, гай-гай-гай,
Гіді-гай, ау!

Алатау туып өстім алабында,
Жетісу жері жұпар самалында.
Атанып əнші, ақын еркеледім,
Сауықшыл қырғызы мен қазағына.

Қайырмасы:
Гіді-гай, гай-гай-гай,
Гіді-гай, гай-гай-гай,
Гіді-гай, ау!

Жетісу жері де бай, елі де бай,
Жемісі қырық түрлі, кенге де бай.
Алыстан асқарыңа көз жіберсем,
Арыным басылмайды əн шырқамай.

Қайырмасы:
Гіді-гай, гай-гай-гай,
Гіді-гай, гай-гай-гай,
Гіді-гай, ау!
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ҚЫЗЫЛ ҚАЙНАР
(1915 ж.)

Ұзынсу мен Иірсу, Қызылқайнар, 
Қыз, бозбала жиналып күліп-ойнар.
Қос қалқа! 
Алма, өрігі албырап, гүлі жайнап,
Саясында сандуғаш бұлбұл сайрар.
Қос қалқа!

Қайырмасы:
Қызылқайнар, шөл, қайың,
Су ағады сай-сайын. 
Сен сағынсаң ай сайын, 
Мен сағынам күн сайын.

Сұлу қыздай керілген, Сұлутөрім,
Əн шырқатып, айтысып жүрген жерім. 
Керегенің көзінен қол жалғасып, 
Шəйі орамал ұсынған кербездерім.

Қайырмасы.

Алатаудың басынан ұлар ұшқан,
Қалыспайды ой жүйрік ұшқан құстан. 
Керегенің көзінен жүзік беріп, 
Əріптестер едіңдер қолды қысқан.

Қайырмасы.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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МӨРТАЙ СҰЛУ
(1915 ж.)

Сенің аулың Қордайдың қырқасында, 
Менің ауылым жартастың жырасында.
Мөртай-ай!
Тал бойыңда тарыдай бір мінің жоқ, 
Тоты құстай бұралып тұрасың ба?
Мөртай-ай!

Қайырмасы:
Туған жерің Қызылқұр, 
Сұлу Мөртай қайда жүр? 

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы



Анда-санда көрсемде, 
Сүйген қалқам аман тұр!

Сенің аулың Қордайдың кезеңінде,
Біздің ауыл Қопаның өзенінде.
Мөртай-ай!
Аулың алыс кеткенде сұлу Мөртай, 
Өшпейтіндей от қалды өзегімде.
Мөртай-ай!

Қайырмасы:

Сен де арманда, Мөртайжан, мен де арманда, 
Екі ғашық қосылар заман бар ма?
Мөртай-ай!
Қалыңмалға сатылып сен кеткенде, 
Зар еңіреп мен қалдым, амал бар ма?
Мөртай-ай!

Қайырмасы.
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ЗҰЛУХИЯНЫҢ ƏНІ
(1916 ж.)

Аялаған ата-анам, жөнің басқа,
Бұлбұл қонбас саясыз қу ағашқа.
Алатау, қайран атам қалады-ау!

Осы аурудан қорқамын түрі жаман,
Биыл ғана толып ем он үш жасқа.
Алатау, қайран анам қалады-ау!

Қайран жастық өттің-ау, соққан желдей,
Сұрым қашып барады, солған гүлдей.
Алатау, қайран өмір қалады-ау!

Тас жармады, қызыл тіл, бас жарды ғой,
Тойда өлең айтам деп, онға келмей.
Алатау, қайран елім қалады-ау!

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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АТТАН
(1916 ж.)

Патшадан əділетсіз келді жарлық,
Орнынан естіген жұрт тұрды қарғып.
Ел көнбей бұл зорлыққа көтерілді,
Болсын деп ел жолында ер құрбандық.
Естідік Алматыдан Сəтті алды деп,
Қошмамбет, Асқар, Дəукес қатталды деп.
Бекболат қалың қолмен ту көтеріп,
Патшаға қарсы тұрып аттанды деп.

Қайырмасы:
Ел-жұртым, бас қосалық, аттаналық,
Əлидің жасағына саптаналық. 
Соғысып бұл қорлықтан өлген артық,
Патшадан кегімізді ап қалалық.
Аттаныңдар!

(Бекболат сөзінің 1-буынына екі дыбыс алынады)

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен



Патшаға рабочий бермейміз деп,
Шулады қырғыз, қазақ басын қосып.
Орақ, балға, таяқты қару қылып,
Бастады еңбекші елім қанды жосық.
Бастап жүр Қордай елін Əли батыр,
Түсіріп би-болысқа заман ақыр.
Қасында мен де жүрдім əнге шырқап,
Болған соң ниетіміз бірге батыр.

Қайырмасы:
Ел-жұртым, бас қосалық, аттаналық,
Əлидің жасағына саптаналық. 
Соғысып бұл қорлықтан өлген артық,
Патшадан кегімізді ап қалалық.
Аттаныңдар!
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ҚАЙРАН ЕЛ, ҚАЙДА?
(1916 ж.)

Алатау алабында туып өстік,
Қайнардың тасып аққан суын іштік.
Халық үшін қайғы тартып, азап шегіп,
Патшаның зорлығынан босып көштік.

Қайырмасы:
Қайран ел, қайда? 
Көрер күн бар ма?

Тас жастап, мұз бүркеніп өтті күнім,
Қосылған қоңыр қазға əн мен үнім.
Жер мен ел, туып өскен, қош аман бол,
Қалдың-ау қатын, бала, аға, інім.

Қайырмасы:
Қайран ел, қайда? 
Көрер күн бар ма?

Аман бол, көріскенше ел-ағайын,
Басыңа түсті қазір сарыуайым.
Ел жұртым еркіндік ап, басын қосса, 
Серпілер сонда менің арман ойым.

Қайырмасы:
Қайран ел, қайда? 
Көрер күн бар ма?

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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БҰЛБҰЛҒА
(1916 ж.)

Ей, бұлбұл, сен де бұлбұл, мен де бұлбұл, 
Қаңғыртқан екеумізді, патша құрғыр. 
Айрылып ел мен жерден жүрген шақта, 
Жұбатып ертелі кеш, қасымда сайра да тұр.

Қайырмасы:
Алатау сағындым-ау, асқар белін,
Қордайдың көкседім-ау,
Шіркін-ай, қоңыр желін!

 
Ер жігіт шетте жүрген ел сағынар,
Елден соң туып өскен жер сағынар.
Туған жер, өскен халқым орның бөлек,
Болмаса қырғыздан да сыйласар ер табылар.

Қайырмасы:
Алатау сағындым-ау, асқар белін,
Қордайдың көкседім-ау,
Шіркін-ай, қоңыр желін!

Ер жігіт тірі шақта нені көрмес,
Ер болса қасіретке, бойын бермес. 
«Ел кегі жауға кетпес» – деген халық, 
Дегенге кек қайтпайды, көңіл сенбес.

Қайырмасы:
Алатау сағындым-ау, асқар белін,
Қордайдың көкседім-ау,
Шіркін-ай, қоңыр желін!

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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НƏСИХАҒА
немесе «Сүйген жарға»

(1918 ж.)

Нəсиханың ауылы, аха-хау, Жанбас жолда,
Тал түбіне-ай тігілген-ау қоңыр орда.
Үрия-ай, дүние-ау, қызыға-а-а-ай!
Сол ауылды бетке алып, аха-хау, жүргенімде,
Көңілдене-ау басушы еді күрең жорға,
Үрия-ай, дүние-ау, қызық-а- а-а-ай!

Тал түбінде тұрады бұлбұл сайрап,
Нəсиханың жүреді көзі жайнап.
Күрең шайға қолынан қанып алып,
Жүруші едік саяда күліп-ойнап.

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы



Қасың менен қабағың керіліп тұр,
Шолпы таққан қара шашың өріліп тұр.
Күн шабан боп, таң шапшаң ішім пысты,
Сағат сайын көзіме көрін де тұр.

Күн түседі күлгенде маңдайыңнан,
Бал тамады сөйлесең таңдайыңнан.
Ұлы тауды ұлар ең мекендеген,
Таңдап тапқан қыздардың талайынан.
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ЕРКЕБАЙҒА
(1919 ж.)

Аузымнан Еркебайды тастамаймын,
Əн-жырды атын айтпай бастамаймын.
Жасымнан жақсылығы тиген еді,
Мен неге сол еңбегін ақтамаймын.

Қайырмасы:
Жолбасшым да – Еркебай,
Жолдасым да – Еркебай,
Шын достым да – Еркебай.

Еркебай, Еркетаймен аты жұбай,
Олар да жетім қапты бес жасында-ай. 
Сондықтан жетім-жесір, кедейлерге 
Жақсылық еткен еді талай-талай.

Қайырмасы:
Жолбасшым да – Еркебай,
Жолдасым да – Еркебай,
Шын достым да – Еркебай.

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы
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ОКТЯБРЬ
(1919 ж.)

Жарлы, жалшы басына,
Күн боп келген Октябрь.
Патшаларды тағынан,
Жұлып келген Октябрь.
Құл мен күңді құтқарып,
Ерік берген Октябрь,
Жер жүзіне нұр төгіп,
Көрік берген Октябрь.

 
Қайырмасы:
Жаса мəңгі, Октябрь!

 
Жер жүзінде кедейге,
Ұран болған Октябрь.
Байдан теңдік алуға,
Құрал болған Октябрь.
Езілгенге саялы
Шынар болған Октябрь
Коммунизм орнауға
Жоба құрған Октябрь.

Қайырмасы:
Жаса мəңгі, Октябрь!

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ШЫРҚА, ДАУСЫМ
(1920 ж.)

Құмармын жастайымнан тамаша-той,
Болсам да кедей-кепшік, жайсам да қой.
Жырлаймын енді бүгін шат заманды,
Сау болса ақыл, жүрек, ми менен ой.

Қайырмасы:
Шырқа, даусым,
Шырқа, даусым,
Тілден нұр,
Таңдайдан жыр,
Жаусын, жаусын.

Қызыл тіл – бəйге атындай тағаланды. 
Тағаланды дегенім жаңаланды. 
Тот басқан есіл əн-күй жалт-жұлт етіп, 
Тұсында əділ заман бағаланды.

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы



Қайырмасы:
Шырқа, даусым,
Шырқа, даусым,
Тілден нұр,
Таңдайдан жыр,
Жаусын, жаусын.

Қызыл тіл сайрайтұғын келді кезің,
Тұтығып көптен бері жүр ең өзің.
Бақыттың енді міне таңы атты
Сөйлеші ақтарылып көптің сөзін.

Қайырмасы:
Шырқа, даусым,
Шырқа, даусым,
Тілден нұр,
Таңдайдан жыр,
Жаусын, жаусын.
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ШАҢҚ ЕТПЕ
(1921 ж.)

Кедейлер, құттықтаймын тойларыңды,
Жазатын күнің туды бойларыңды. 
Большевик партиясы көзіңді ашып,
Көксеген тауып отыр ойларыңды. 

Қайырмасы:
Жасасын большевиктің саясаты,
Кедейдің арта берсін парасаты.

Бай, манап қорлығынан құтылдыңдар,
Би-болыс бүгжең қақты өңкей қулар.
«Қосшы» боп ұйымдасып, теңдік алған,
Кедейлер алға қарай ұмтылыңдар. 

Қайырмасы.

Өкімет құнарлы жер кесіп берді, 
Кеудесін бай, құлақтың басып берді. 
Егін сап, бау-бақша егіп берген жерге, 
Кіріскін белді буып кəсіпке енді. 

Қайырмасы.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ОРАЗЖАН
(1922, 1957 ж.)

Оразжан серкесі едің Жетісудың,
Жасыңнан талаптанып оқу қудың.

Қош, аман бол, Оразжан-ай!
Ер ағаң алдыңдағы Тоқаш өліп,
Екеуің Жұбанышпен егіз тудың.

Қош, аман бол,Оразжан-ай!

Оразжан самолетпен аспанға ұштың,
Міне, енді арбаменен Ташкен көштің.

Қош, аман бол,Оразжан-ай!
Қордайдың асуынан асырып сап,
Алпыстай жолдастармен қош айтыстым.

Қош, аман бол,Оразжан-ай!
Аман жүр қайда жүрсең асыл баурым,
Қиынды қиыстырар əрбір ісің.

Қош, аман бол,Оразжан-ай!

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы



* * *

Ораздың осы Алатау туған жері,
Қаскелең, Шамалғанда жиған елі

Жаса мəңгі Оразжан-ай!
Тау, саға, сулы жерден қоныс бөліп,
Орнатқан қазақтың көп кедейлерін,

Жаса мəңгі Оразжан-ай!
Бұл сөзді демес ешкім бірі өтірік,
Көзбенен көрген біздер бірге жүріп,

Жаса мəңгі Оразжан-ай!
Əн шырқап, өлең жырды бірге айтып,
Айрылдық арыс ерден тірі отырып.

Жаса мəңгі Оразжан-ай!

Еңбегін Жандосовтың халқы білді,
Ұрпақтар, үлкен, кіші жалпы білді.

Жаса мəңгі Оразжан-ай!

Көп ұлтты ұлы Отаным, Одақтастар,
Елімнің еңбекші елі неше түрлі.

Жаса мəңгі Оразжан-ай!
Айтамын көп-көп алғыс партияға,
Оразға берді атақ , əділ баға,

Жаса мəңгі Оразжан-ай!
Атынан еңбекші елдің құттықтаймын!
Ораздың дос, жолдасы Кенен ағаң.

Жаса мəңгі Оразжан-ай!
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ЛЕНИН БАБАМ
(1924 ж.)

Ленин жер жүзінің шырағы еді,
Басқарып еңбекші елді құрап еді.
Қалдырған өсиетін орындайды, 
Артында компартия мұрагері.

 
Қайырмасы.
О-ой, бабам-ай,
Жер жүзінің тірегі,
Ерте кеттің данам-ай.
Туған елді тапсырып,
Компартия данаға-ай.

 
Бабамыз болашақты көріп кетті,
Сілтеуін еңбекші елге беріп кетті.
Құрар деп коммуниз елін бастап,
Соңында партияға сеніп кетті. 

Қайырмасы.
О-ой, бабам-ай,
Жер жүзінің тірегі,
Ерте кеттің данам-ай.
Туған елді тапсырып,
Компартия данаға-ай.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ЖҰБАНЫШҚА АРНАУ ƏН
(1927 ж.)

Мезгілсіз ажал жетті Жұбанышқа,
Жаңадан қол жеткенде қуанышқа.
Жандосов, Бəрібаев қатар шығып,
Тоқаштай большевиктен алған нұсқа.
 
Жасыңнан жайнап шықтың Жетісуға, 
Шақырып кедейлерді жеңіс туға, 
Жинап ап əнші-ақынды Алматыға, 
Қарсы қойдың бай-манап, болыс қуға.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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БАЗАР-НАЗАР
(1928 ж.)

Зарланасың ақ ешкі лағыңа,
Емшегіңнен емізген шырағыңа.
Кел екеуміз қосылып бір жылайық,
Жетер ме екен тəңірдің құлағына.

Қайырмасы:
Жалған дүние-ай, салдың күйге,
Омырауымнан үзіліп түсті , 
Екі түйме, ой дүние-ай!
Базарым-ай, Назарым-ай,
От басында күл шашарым, 
Қарағым-ай, ой дүние-ай!
Базарым-ай, Назарым-ай,
Қу шешектен болды сенің,
Ажалың-ай, ой дүние-ай!

Бала деген адамға балдай екен,
Тəттілігі шекер мен балдай екен.
Арып-ашып алыстан келгеніңде, 
Мойыныңа асылып алдайды екен.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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Қайырмасы:
Жалған дүние-ай, салдың күйге,
Омырауымнан үзіліп түсті, 
Екі түйме, ой дүние-ай!
Базарым-ай, Назарым-ай,
От басында күл шашарым, 
Қарағым-ай, ой дүние-ай!
Базарым-ай, Назарым-ай,
Қу шешектен болды сенің,
Ажалың-ай, ой дүние-ай!

Мəтібұлақ жолымен ел өтеді,
Жалаң қабат шапаннан жел өтеді.
Керектігін баланың мен айтайын,
«Қу бас» десе біреудің сөзі өтеді.

Қайырмасы.

Мəтібұлақ жолымен ел көшеді,
Екі ағайын ұрысса «сен» деседі.
Ер жігіттің баласы өле берсе,
Жанып тұрған шырағы демде өшеді.

Қайырмасы.

Көштің көркі болмайды түйесі жоқ, 
Таппай айтқан сөз жаман жүйесі жоқ.
Бірте-бірте баламды ала бердің, 
Домбырамның қала ма иесі жоқ.

Қайырмасы.

Ешкі қандай байқасаң, лақ қандай,
Лақ ойнап тезекті құлатқандай.
Көптің көңлін көп ашқан бұлбұл едім,
Мен не жаздым тəңірге жылатқандай.

Қайырмасы.
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БАЛДАЙ БОЛ
(1929 ж.)

Бақытты ел балдай болғын ұйымдасып,
Ел болып колхоз, совхоз қиюласып.
Сай-сайда бытыраған еңбекші елім,
Қоныстан поселкеге жиындасып.

Қайырмасы:
Ай-дай, болыңдар кедей балдай.

Байлардан қорлық көрген жарлы-жақыбай,
Теңелдің шаужайыңа кісі қақпай.
Колхозда ұйымшыл боп, еңбек істеп,
Болыңдар тату-тəтті шекер балдай.
Айдай, болыңдар кедей балдай.

Қайырмасы:
Ай-дай, болыңдар кедей балдай.

Кедейге жарық түсті күн шыққандай,
Торғындап топырағына гүл шыққандай.
Жоямыз бай, кулакты түбірімен,
Езгіден боласыңдар тыншыққандай.

Қайырмасы:
Ай-дай, болыңдар кедей балдай.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ƏНІМ ҚАЛСЫН
(1931 ж.)

Мал да сол, байлық та сол, əнім болса,
Əніме жарасымды сəнім болса.

А-а-ай, сəнім болса!
Келгенде қатар құрбы-сыйлы қонақ,
Күтетін жарқын жүзді жарым болса.

А-а-ай, жарым болса!
Қайырмасы:

Ай, көпшілік, əнім қалсын!
Аққудай əн сыңқылдар мойнын иген,
Құйқылжып қоңыр қаздай көлді сүйген.

А-а-ай, көлді сүйген!

Жайқалып орман-тоғай басын изеп,
Желкілдеп жеміс ағаш түйме түйген.

А-а-ай, түйме түйген!

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы



Қайырмасы:
Ай, таралған əнім қалсын!

Біле ме түсінбеген əннің парқын,
Əн үні естіледі оған салқын.

А-а-ай, оған салқын!

Жүрсем де сабау қамшы, салт атты боп,
Таралған ел ішінде əнім қалсын

А-а-ай, əнім қалсын!
Қайырмасы:

Ай, таралған əнім қалсын!
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ЕҢБЕКШІ ЕЛІМ
(1934 ж.)

Мəдениет орнаған еңбекші елім, 
Өркендеген өндіріс, тасқын кенім. 
Көп ұлттан құралған республикам
Татулық, достық, шаттық, артты сенім.

Қайырмасы.
Еңбекші елім, 
Шалқар көлім, 

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы
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Алатау түстен кейін 
Самалдап соғар желің.

Өрісте мал, қырда егін өскен шалқып,
Еңбекпенен иіп тұр далам балқып.
Төрт түлік мал төл туып баурында ойнап,
Жылдан-жылға байлығым, өскен артып.

Қайырмасы.
Еңбекші елім, 
Шалқар көлім, 
Алатау түстен кейін 
Самалдап соғар желің.

Шыққан байлық жерімнен елім үшін,
Сол байлықтың бəрі де, ердің күші.
Отанымның сəулетін арттырады.
Тер төгіп еңбекпенен, алған түсім.

Қайырмасы.
Еңбекші елім, 
Шалқар көлім, 
Алатау түстен кейін 
Самалдап соғар желің.
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ЖАС ЕКПІН
(1935, 1958 ж.)

Донбаста Алексейдей-ау ерді көрдім,
Үлгі алған табысынан-ай елді көрдім.
Жаса, жаса жас екпін-ау!
Үйренген ер əдісін əйелдерден,
Салиха, Нұриладай – ерді көрдім.
Жаса, жаса, жас екпін!-ау!

 
Қайырмасы:
Социалистік құрылыс,
Екпінді еңбек біздің күш.
Əділетті заманда,
Бақытты байтақ бұл тұрмыс.
Жаса, жаса, жас екпін-ау!

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы
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Алексей еңбегімен болды үлгі, 
Екпінін еңбектегі халқым білді. 
Данышпан партияның бастауымен, 
Шығарды герой етіп қыз бен ұлды.

Қайырмасы:
Социалистік құрылыс,
Екпінді еңбек біздің күш.
Əділетті заманда,
Бақытты байтақ бұл тұрмыс.
Жаса, жаса, жас екпін-ау!

* * *

Шыңдалған ұлы еңбекте ұл-қыздарым,
Бөленген бақыт нұрға жұлдыздарым.
Жүрекке демеу беріп жалын құяр,
Сарайын болашақтың тұрғызғаның.

Қайырмасы:
Қыр гүлінде жайнаған,
Бұлбұл құстай сайраған.
Қайрат, жігер бойда күш,
Қарқынды еңбек қайнаған.
Жаса, жаса жас екпін-ай!

Жастарым Отанымның мақтанышы,
Екпінді еңбектері, əрбір ісі.
Берерін табиғаттың меңгеріңдер,
Елімнің берекесі, дархан күші.

Қайырмасы:
Қыр гүлінде жайнаған,
Бұлбұл құстай сайраған.
Қайрат, жігер бойда күш,
Қарқынды еңбек қайнаған.
Жаса, жаса жас екпін-ай!
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ҚЫЗЫЛ ƏСКЕР ƏНІ
(1935 ж.)

Отан шегін күзеткен қызыл əскер,
Еңбекші елден құралған біздің əскер
Бізге тиген дұшпандар баудай түсер,
Берік, жеңгіш, құрыштай біздің əскер.

 
Қайырмасы:
Компартия бастаған, 
Жаудан тайқып қашпаған, 
Қызыл қыран қорғаным,
Жаса, Қызыл Армия!        
Жаса, Қызыл Армия! 

Көз жіберсең ну байтақ жазықтарға;
Бізден артық бақытты халық бар ма?
Еліме ел қосылды, жеріме жер,
Отанымдай мұқалмас алып бар ма?

Қайырмасы:
Компартия бастаған, 
Жаудан тайқып қашпаған, 
Қызыл қыран қорғаным,
Жаса, Қызыл Армия!        
Жаса, Қызыл Армия! 

2 рет}

2 рет}

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ЖАҢА ЗАҢ
(1936 ж.)

Көрдің міне, əлеумет, жаңа заңды,
Теңерген бірдей етіп барлық жанды.
Жаңа заң!
Əлемге күн секілді нұр шашады,
Сəулесі жарық еткен жер жаһанды.
Жаңа заң!

 
Қайырмасы:
Жаңа заңды жасаған,
Жаса мəңгі туған ел!

Октябрь біздің елде жарық таңы, 
Түгелдей істегені халық қамы. 
Шұғыласы өмірдің шаттығында,
Құлпырды Отанымның халықтары.

Қайырмасы.

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы



64

САМОЛЕТ
(1937 ж.)

Біз ұштық Алатаудан Қарағанды,
Мінгізіп көк самолет ала қалды.
Астына қанатының бізді тығып,
Қуанды табылғандай қалағаны.
Тұлпардай жерді тарпып, шаңды шашып,
Бүркіттей жем бер деген қарап алды.
Бұлтқа ұялаған бидайықтай,
Көк қыран аспан қарпып самғағаны.

Үстінде көк қанаттың жазуы бар,
СССР деген қыран шағалалы.
Алатау өркеші бар түйе құсап,
Жамылып ақ жабуын қала барды.
Басында бұйра бұлт бұлқынғандай,
Қайың мен қарап тұрды қарағайы.
Қордай менен Қорғастың екі арасы,
Көрінді тілдей болып салалары.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ЕКПІНДІЛЕРГЕ
(1940 ж.)

Өзінің күндік нормасын
Артығымен орындап,
Істеген ісі сапалы,
Болмайды дəні ысырап.

Қайырмасы:
Ұмтыл жалқау алға бас,
Ұмтыл жалқау ұйқыңды аш.

Табысқа табыс ұласып,
Екпінмен алға зырлайды.
Майданында еңбектің
Бұлар жеңбей қоймайды.

Қайырмасы:
Ұмтыл жалқау алға бас,
Ұмтыл жалқау ұйқыңды аш.

Жұрынбаев, Жылбаев
Тракторшы жолдастар, 
Ерлері олар ысылған
Колхозының бетке ұстар. 

Қайырмасы:
Ұмтыл жалқау алға бас,
Ұмтыл жалқау ұйқыңды аш.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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БІЗДІҢ ОТАН ЖЕҢЕДІ
(1941 ж.)

Есінен шығарар ма ешкім мұны,
Июньнің жиырма екісі күні:
Шетінен елімнің кеп жау тиді деп,
Естілді күңіренген Отан үні.

Қайырмасы:
Біздің Отан жеңеді, 
Жеңіске елім сенеді, 
Қызыл ер, жауынгер, 
Жауға жаза береді.
Аталар, аналар, 
Жеңгелер, ағалар, 
Жауды жеңіп жарқылдап, 
Балаларың келеді-ай-ау!

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен



Қатты ғып домбырамды бұрап алып,
Отырам жеңіс үшін əн шығарып.
Елімнің ұл мен қызы аттаныңдар,
Қорғаңдар Отан шегін бəрің барып.

Қайырмасы:
Біздің Отан жеңеді, 
Жеңіске елім сенеді, 
Қызыл ер, жауынгер, 
Жауға жаза береді.
Аталар, аналар, 
Жеңгелер, ағалар, 
Жауды жеңіп жарқылдап, 
Балаларың келеді-ай-ау!

Ер тумас партиядай ақыл берер,
Айтқаны айнымайды, анық келер.
Аюды маса шағып кек алмайды,
Құр бекер ызыңдаудан не нəрсе өнер.
Қарақұс зор болғанмен не тындырар,
Аққуды өнері бар тұйғын ілер.
Түбінде өтірікті шындық жеңер.

Қайырмасы:
Біздің Отан жеңеді, 
Жеңіске елім сенеді, 
Қызыл ер, жауынгер, 
Жауға жаза береді.
Аталар, аналар, 
Жеңгелер, ағалар, 
Жауды жеңіп жарқылдап, 
Балаларың келеді-ай-ау!
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СҮЙГЕНІМ-АЙ, КҮЙГЕНІМ-АЙ!
(1941 ж.)

Мен тұрмын келгенше орыныңа,
Жұмысыңды келтіп толымына-ау.

 
Қайырмасы:
Күйгенім-ай!
Отан үшін аттаншы сүйгенім-ай!

 
Суретіңді қойныма тығып алып-ай,
Сағынғанда қарармын форымыңа-ау.

 
Қайырмасы:
Күйгенім-ай,
Аман барып, есен қайт, сүйгенім-ай!

 
Ұлы Отанға берілген жүрегіміз, 
Жауды шапшаң жеңуде тілегіміз.

Қайырмасы.

Жалтақтамай артыңа жауыңды жең, 
Тілектес боп, орныңда жүрейін мен.

Қайырмасы.

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы
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ШЫНАРЫМ, СЫҢАРЫМ
(1941 ж.)

Ер жетіп ек жетіліп екі жетім,
Екеумізді жеткізген үкіметім.
Шын сенімін ақтауға аттанамын,
Партияның бұлжытпай өсиетін.

Қайырмасы:
Қош аман бол,
Шынарым, сыңарым.

Жоқтатпаған əкемді ата-бабам,
Ұлы Отаным емес пе туған анам? 
Ерлігімді көрсетіп елмен бірге, 
Ұлы Отанның жауына ойран салам!

Қайырмасы:
Қош аман бол,
Шынарым, сыңарым.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ЖАЛҒЫЗ ҚАЙНЫМ!
(1941 ж.)

Қош қайыр, жауды жеңгін, жалғыз қайным,
Туылсын оң жағыңнан жұлдыз-айың.
Əлпештеп арда емізіп, бағып тұрмыз,
Бəсірең ойнақтап жүр төбелтайың.

 
Қайырмасы:
Қош қайыр, жалғыз қайным.

Жорықта жолың болсын, Қыдырбегім, 
Соғыста жауды жеңген ататегің. 
Қапасбек, Жапарбекпен бірге келгін, 
Күзетіп кетіп еді Отан шебін.

Қайырмасы:
Қош қайыр, жалғыз қайным.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ҚЫДЫРБЕК, САҒЫНДЫМ
(1942 ж.)

Қыдырбек, сағындым,
Хат жазбай неғылдың.
Гауһарым сағындым, 
Кешікпей табылғын.
 
Қыдырбек аңсадым,
Аңсатпай хат салғын.
Жан-жарың, анаңмен,
Сені ойлап жатпайды.

Көркемжан, Төрткенің,
Бір келіп кетпедің.
Сағынып жүргенде,
Беттерін өппедің.

Киімің ілулі,
Ер-тоқым буулы.
Арғымақ, Көкаяқ, 
Байлауда шұлғулы.

Дұшпанды таптағын,
Сен, асыл тастарым!
Тəтең мен жездеңді,
Күйікке тастадың.
Нағашы, достарың,
Жерге ұрды бастарын.

2 рет}

2 рет}

2 рет}

2 рет}

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен

2 рет}
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САҒЫНДЫМ-АУ, ЖАПАРБЕК!
(1942 ж.)

Жапарбек, сағындым-ау шошақ басым,
Тілеуші ем аман қыл деп ошақ басын.
Артынан Қыдырбектің кеткенімде,
Қалдым-ау, қоштаса алмай талдырмашым.

Тетелес Көркем туған май құйрығым,
Аузыңа асатып ем қой құйрығын.
Жауды жеңіп жарқырап аман келгін
Бір сүйе алмай қалдым-ау, жас сүйрігім.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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МЕКТЕП БАЛАЛАРЫ
(1942 ж.)

Біз Отанның бақытты жастарымыз,
Көпке бірдей ай мен күн аспанымыз.
Үлгі үйреніп мектептен білім алып,
Туған елдің сенімін ақтаймыз біз.

Қайырмасы:
Ойнай жүріп, ойлай жүріп оқимыз!
Күліп жүріп, билеп жүріп оқимыз!

Біз Отанның ұл менен қыздарымыз,
Ата-атаның ұшырған қыранымыз.
Отанымның дем берген арқасында,
Еліміздің саялы шынарымыз.

Қайырмасы.

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы
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ҚАЙРАН ШӨКЕМ
(1942 ж.)

Қош аман бол Шолпанқұл бұлбұл інім,
Аттан озған тайында дүлдүл інім.
Жауды жеңіп ерте қайт бір күні інім,
Мінезіңді сағындым күлдіргі інім.

Қайырмасы:
Бозбаланың еркесі қайран Шөкем,
Жалт-жұлт етіп алдымнан шығар ма екен,
Сағындым-ау.

Сағындым-ау, Шолпанқұл, сарғайдым-ау,
Жылдағыдай емеспін қартайдым-ау,
Тасқа соққан қырандай «топшым-сынып»,
Үй артында қозғалмай жантайдым-ау.

Қайырмасы:
Алты ауданның еркесі,
Аусар Шөкем,
Қай майданда жүр екен,
Сайрап Шөкем.

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы
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Сен кетіп ең, бозбала бəрі кетті,
Жігіт қалмай ауылдың сəні кетті.
Отыз жігіт бір күнде Молдабай бар,
Аттандырдық артыңнан Нəдірбекті.

Қайырмасы:

Қылығыңды ұмытпаймын аусар Шөкем,
Бір мен емес ел-жұртың аңсар Шөкем.
Гүлі түскен қурайдай күзді күнгі,
Кемпір, шалдар қалдық қой қаусап Шөкем.

Қайырмасы:

Барған жерің ең алғаш Семиполат,
Құс келеді көктемде ала қанат.
Жауды жеңіп Шолпанқұл ту астында,
Жыл құсындай келерсің ер азамат.

Қайырмасы:

Бозбалалар ауылдың гүлі екен ғой,
Кемпір шалдар қураймен бір екен ғой.
Көп қойдың ішіндегі шұнақ қойдай,
Көзге түспей, көрінбей жүр екен ғой.

Қайырмасы:

Бозбалалар елімнің көркі екен ғой,
Қой бастайтын алдында серке екен ғой.
Жауды жеңіп жарқылдап ту астында,
Болатұғын күн болар бір үлкен той!

Қайырмасы.
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МƏСКЕУДЕ АДАСҚАНДА
(1943 ж.)

Москваға осыменен бес барыппын,
Байқаңдар сонда қанша жер таныппын.
Сүйеніп бірге жүрген жолдастарға,
Байқамай ерте туып, кеш қалыппын.
Абайлап көшелерін біліп алмай,
Азабын оқымаған қатты тарттым,
Аралап Алматыдай кете алмаймын,
Басқаны Кремльден байқамаппын.

Үйінен Исағали шыққан күні, 
Адасып əуре болдым тап сол түні. 
Союздың аспазынан тамақ ішіп 
Түсуге трамвайға келдік бері.
Қарсақ қалың адам тұр кезекте
Таласып итермелеп бірін-бірі.
Күн бұрын құмырсқадай тұрған халық,
Маңдайдан қатты аязда ағып тері.

Мен-дағы күтіп тұрдым трамвайды, 
Трамвай адам салмай жүре алмайды. 
Халықты айнасынан сығалатып, 
Сұлудай сыңғыр қағып бұраңдайды. 
Трамвай сылдыр етіп жүріп кетті, 

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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Ішіне кірген жанды іліп кетті.
Мен-дағы қолым созып ұмтылғанда, 
Бір адам итермелеп жығып кетті, 
Есмағамбет менен бұрын қолы ілініп,
Үстіне жас болғасын шығып кетті.

Жығылып үш ұмтылдым тұрайын деп, 
Ішіме қорқу түсті уайым жеп. 
Ұялдым сақалымнан көп ішінде, 
Артынан бала құсап жылайын деп. 
Қолымда қонақ үйдің номері бар, 
Көрсеттім сол арада тұрғандарға. 
«Сверный-Сверный» деп шуылдайды.
Тіліне түсінбедім ылаж бар ма? 

* * *

Жүгіріп далбасалап келе жатсам, 
Бір сұлу қыз отыр екен оң жағымда. 
Сол қызға «здрастый» деп кіріп бардым, 
Сыр бермей өп-өтірік күліп бардым. 
«Скандал», «опоздал» деп əлгі қызға,
Қолымдағы қағазды бере салдым.

Сұлу қыз орын берді маған тұрып, 
Қалыппын жүгірем деп дымым құрып. 
Қуандым енді өлмейтін болдым ғой деп 
Əлгі қыз шығып кетті басын иіп. 
Шіркін-ай, сұлу қыздың кішіпейіліне,
Сүйегім, денем балқып тұрдым еріп.

* * *

Кешікпей бір кемпірді ертіп келді, 
Жібердім қуанғаннан сонда күліп. 
Қолтықтап əлгі кемпір алып жүрді, 
Жөнелдік трамваймен қайта мініп. 
Күн батыс, күн шығыстан бір белгі жоқ, 
Кемпірге ере бердім көзді жұмып. 
Бір уақыт жатқан үйге алып келді, 
Бейшара əлгі кемпір ертіп жүріп. 



* * *

Шіркін-ай шыбын жанның тəттісін-ай,
Бір жейде, жүз теңгені алдым беріп,
Қазақтың ақын шалы мырза екен, деп.
Жөнелді «спасибо» деп зыр жүгіріп.

Келдім де төсегіме жатып қалдым, 
Ұйқының қызығына батып қалдым. 
Телефон бебеу қағып сылдырлайды,
Келдім деп үйге аман айғай салдым.

Кенеке, аманба деп кіріп келді,
Қай жаққа кеттіңіз деп күліп келді.
Айрылып Кенекемнен адастым деп,
Телефон талай жерге ұрыпты енді.

Осылай тамашалап күліп келдік,
Адасқанда бір талай қызық көрдім.
Мəскеуге бес барғанда түк түсінбей,
Жем болып бір кемпірге тұрып бердім.
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ЖАМБЫЛҒА КӨҢІЛ АЙТУ
(1943 ж.)

О, Жəке жүз жасаған ақынымсың,
Қайғырып Алғадайға жатырмысың.
Сəулесін жүрегіңнің сөндірмеші,
Асқан ед ақындардан ақыл-күшің.

Не күшті, бұл дүниеде – адам күшті,
Көрдің ғой бір ғасырда талай істі.
Миуалы Ұлы Отанның дарағы едің,
Жел соғып бір бұтағың жерге түсті.

О Жəке, басың көтер елің үшін,
Балаңның кегін алған ерің үшін,
Төсектен бас көтеріп беліңді бу,
Кеп тұрған мынау халық көңілі үшін.

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы



Жатқаның елге батты алып ата,
Атағың жер жүзіне мəлім ата.
Алғадай Отан үшін құрбан бопты,
Мен келдім, басың көтер, көңіл айта.
Өлтіріп жетпіс жауды шейіт болды,
Өлмейді, өлтірмейді тарих ата.
Мінсін деп күрең жорғаң сілкініп тұр,
Мінсе деп, көк машинаң құлшынып тұр.
Баласы талайлардың соғыста өлді,
Қайсысын ЦК  – өзі естіртіп тұр,
Бір балаң Отан үшін құрбан болды,
Ер Жəке, тауба қылып орныңнан тұр.
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ЖАМБЫЛДЫҢ БАЛАСЫН ЖОҚТАУЫ
(1943 ж.)

Оу! Алатауды айналсам,
Алғадайды табам ба?
Алтай тауын айналсам,
Ардақтымды табам ба?
Сарыарқаға сандалсам,
Саңлағымды табам ба?
Көкшетаудан іздесем,
Көкемді мен табам ба?-оу
Оу! Орал тауын оралсам,
Ұлымды мен табам ба?
Волга бойын өрлесем,
Өлігіңді табам ба?
Қара теңіз Каспиден,
Қастерлімді табам ба?
Қырым менен қиюадан,
Қыршынымды табам ба?

Тиянағы адамның,
Қуат, күші баладай.-оу
Оу! Қорқытпаймын құдайым,
Қорлығыңа жылаймын.
Мен өлгенім жөн еді,
Ақ таяққа сүйеніп,
Алғадай, сен жыласаң еп еді.
Келіп қапсың Кененім,
Жақсы көрер іні едің.
Белімді бекем буайын,
Орынымнан тұрайын.
Жасым 100-ге келгенде,
Басыма түсті-ау уайым.-оу

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы
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ЕЛ ҚУАНЫШЫ
(1945 ж.)

Жауды жеңіп Ұлы Отан ел қуанды, 
Оралып елге аман ер қуанды. 
Кемпір-шалдар нұрланып,
   жастар жайнап, 
Халықтың қуанышқа мейірі қанды.

Қайырмасы:
Жауды жеңіп шаттанып, 
Жеңіс туға топтанып. 
Жеңімпаздар кеп жатыр 
Туған жер, өскен елге мақтанып.

Бұл жеңіске жеткізген кімнің күші?
Қызыл ер, қыздар менен ұлдың күші.
Миллион білек, бір тілек,
   ыстық жүрек,
Ұйысқан еңбекшіл ел тылдың күші.

Қайырмасы:
Жауды жеңіп шаттанып, 
Жеңіс туға топтанып. 
Жеңімпаздар кеп жатыр 
Туған жер, өскен елге мақтанып.

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы
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ЕЛІМНІҢ ЕРКЕ ЖАСТАРЫ
(1945 ж.)

Сағынып мен елімнің өрен жасын,
Жүрегім ойды тербеп қозғаласың.
Егескен дұшпандарды құмдай таптап,
Ауылға келді қайтып өрен жасым.

Қайырмасы:
Қызыл тіл жауға оқ боп сайра-сайра,
Ұлы Отан жауды жеңіп, тойла-тойла.

Ауылдың өрен жастар гүлі екен ғой, 
Кемпір-шал қурайменен бір екен ғой. 
Жастардың арасында жасаңғырап, 
Байқалмай қартайғандық жүр екен ғой!

Қайырмасы:
Қызыл тіл жауға оқ боп сайра-сайра,
Ұлы Отан жауды жеңіп, тойла-тойла.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ЖЕҢІС ЖЫЛҒЫ ШАТТЫҚ ƏН
(1945 ж.)

Біздің Отан еліндей мықты ел бар ма!
Татулығы тамаша тəтті ел бар ма!
Елге ерік əпердің, жерге көрік,
Дұшпан құрып, дос өсті, əнім самға!
Қуан көңілім!

Қайырмасы:
Жеңіс жылғы шаттық əн,
Дұшпандарды сап қылған.
Шаттан елім! 
Қуан көңілім!

Биылғы жыл қуаныш, жеңіс жылы,
Ел қуанып, той қылар кеңіс жылы.
Бізге тиген дұшпандар баудай түсер,
Қарсы тұрса ер жүрек еңбекші елім.

Қайырмасы.

Бір біз емес, қуанды жердің шары, 
Бейбітшілік сұрайды жанның бəрі. 
Дұшпан құрып, өз көрін өзі қазды 
Өз жеріне көмілді, одан əрі!

Қайырмасы.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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БАЛ ҚҰЙЫЛДЫ ДАЛАДАН
(1945 ж.)

Достасқан одақтастар арасында
Кең байтақ Қазақстан даласында.
Бас та өсті, мал да өсті, ел гүлденді,
Кемпір, шал, келін, қызы, баласы да.
Бал құйылды-ау, даладан-ай.

Қайырмасы:
Балды ауылдан келіп ем,
Еңбекшілер елінен.
Асқақтаған Алатау,
Əн шырқап өстім беліңнен.

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы



Бұл байлық бейбіт жатқан еліме құт.
Гүлденген еңбекті елдің еріне құт.
Елімнің еңбек еткен арқасында,
Ағылды ағаштан бал, шөбінен сүт.
Бал құйылды-ау, даладан-ай.

Қайырмасы:
Балды ауылдан келіп ем,
Еңбекшілер елінен.
Асқақтаған Алатау,
Əн шырқап өстім беліңнен.
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НҰРЛЫ ЖАЗ
(1945 ж.)

Жаз болғанда күллі əлем жадырайды,
Жыл құстары құттықтап əн шырқайды.
Еңбекші елім көктемде егін егіп,
Төрт түлік мал төл туып жамырайды.

Қайырмасы:
Ұлы Отан жеңімпаз,
Ұл мен қызым өнерпаз.
Айдын шалқар аққу, қаз,
Ха-ла-лə-кім ай-дай-ау.

Сулар тасып сай-сайда сарқырайды,
Ай мен жұлдыз күлімдеп жарқырайды.
Тау тамылжып, тас балқып, нұр бөленіп,
Орман, тоғай гүлденіп, маужырайды.

Қайырмасы.

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы
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БАҚЫТТЫ ЖАСТАР
(1946 ж.)

Ел сүйген партияны шын жүректен,
Шын жүрек елді бастар құрыш білекпен.
Бақытты ұлы Отанның ұрпағымыз,
Оқытып, білім беріп, нұрын төккен.

 
Қайырмасы:
Жасасын қамқоршымыз Компартия! 

Бақытты ұлы Отанның ұл-қызымыз,
Аспанда ай мен шолпан, жұлдызымыз.
Бастаған Компартия арқасында,
Ерікті еркесі боп, оқып жүрміз.

Қайырмасы:
Жасасын қамқоршымыз Компартия!

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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АУЫЛЫНАН ҒАШЫҚ ЖАРДЫҢ АТТАНАРДА
(1946 ж.)

Сөзін жазған К.Əзірбаев
Əні Бақытжан Кененұлынікі

Керіліп кер маралдай көзі күліп,
Жұмбағын жүрегіңнің өзі біліп.
Жаудырап қоштасарда қараушы еді,
Жаныма көктем нұрын сезіндіріп.

Қайырмасы:
Е-е-е-й!
Гүл-гүл дəурен, қызғын дəурен!
Ойымнан бір шықпайсың,
Сүйген сəулем!



Қош айтып өрлей желдім Қалқұтыны,
Буымен əріптестің жан құтырды.
Мамырдың маужыратып жұпар гүлін,
Бұлбұлдар сайраушы еді тап сол күні.

Қайырмасы.

Мінген ат ақал теке, құмай торы,
Қамыстай кос құлағы, жылқы зоры.
Əніне ғашық жардың шырқап салсам,
Тау-тастың жаңғырады ылди-өрі.

Қайырмасы.

Сый қандай, мінез қандай, сымбат қандай?
Ойласаң арзан қандай, қымбат қандай?
Қызығы қыз-бозбала ұмытылмас,
Аңдып кеп айдын көлден қу атқандай.

Қайырмасы.

Шіркін-ай, қайта келсе жастық дəурен,
Көзіңнен бір-бір ұшар өткен əурең.
Қасыңа қартайғанда бір келмейді,
Кетпейтін төңіректеп талай сəулең.

Қайырмасы.

1987 ж. Алматы
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БАТЫР МОСКВА
(1947 ж.)

Батыр Москва – астана,
Астанаға тілектес, 
Кемпір мен шал, жас бала,
Ел жүрегі Москваға, 
Келдім тойлап шаттана.
Қазақстан халқының, 
Аманатын атқара. 
Колхоз, совхоз елімнің,
Түрлі өндіріс кенімнің, 
Сəлемін айттым мақтана. 
Жүректен сəлем айтуға, 
Сегіз жүз жылдық тойыңа, 
Шашу шашып, əн сала. 

Қайырмасы:
Жаса мəңгі, Москва!
Жаса батыр, Москва!
Жаса герой, Москва!

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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Мен Алатау баласы, 
Москваның қаласы 
Құтты қоныс астанам, 
Жер жүзінде еңбекші, 
Көруге сені аңсаған. 
Ұлы Отанда той болса, 
Сан шешендер бастаған. 
Мен солардың біреуі, 
Жолдас болып қоштаған. 
Батыр Москва тойыңа, 
Келіп, шырқап – əн салған. 
Жаса мəңгі Москва, 
Сегіз жүз жыл жасаған.

Қайырмасы:
Жаса мəңгі, Москва!
Жаса батыр, Москва!
Жаса герой, Москва!

Батыр Москва қаладан,
Нұрлы бақыт тараған.
Жер жүзінің алыбы,
Лениндей бабадан,
Жер жүзінің көсемі,
Ұлы Ленин данадан.
Ел жүрегі – мавзолей,
Нұр-кремль үлкен үй.
Он бес одақ бірігіп, 
Езілген ел теңеліп.
Балға-орақтай жасарған,
Соның бірі біз едік,
Қазақстан атанған.

Қайырмасы:
Жаса мəңгі, Москва!
Жаса батыр, Москва!
Жаса герой, Москва!
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БАЛАЛАР
(1947 ж.)

Ау!
Балаларым, балдырғаным
Сүйсем мейір қандырғаным.
Алсам қолды талдырғаным.
   Балалар!
Москваға келгенімде,
Мавзолейге енгенімде
Басымды иіп Ленинге
Бір жасадым, балалар.
Кремльге кіргенімде,
Көсемдерді көргенімде,
Жүз жасадым, балалар.
Метроға мінгенімде,
Сайран етіп жүргенімде
Мың жасадым, балалар.
«Москва-Волга» міндім кеме,
Енді тумай, өнер қумай
Бұрын тудым мен неге?
   Балалар!
Көрдім көрме «павильон»
Қызық көрдім мың миллион
Бақыт қонып, нұр құйылған, балалар.
Бақыттысың ұл мен қызым,
Маңдайыңда таң жұлдызың
Алдыңда тұр коммунизм, балалар!

І түрі

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен



* * *

Ау!
Балаларым, балдырғаным.
Сүйсем мейір қандырғаным,
Алсам қолды талдырғаным.
    Балалар!
Білім таппай білгіш болма,
Қыдырымпаз, жүргіш болма.
Көрінгенге күлгіш болма,
    Балалар!
Тиянақсыз шымшық болма.
Көзін қысқан мысық болма.
Ата-анаңа қырсық болма,
    Балалар!
Қорқақтығың қоян болма,
Жағымпазшыл аяр болма,
Ас піскенде даяр болма,
    Балалар!
Өтірікші бөсер болма,
Қуыс кеуде есер болма,
Еңбекші елге кесел болма
    Балалар!
Тал шыбықтай бұралған жас,
Шырмауықтай оралған жас,
Жазғы гүлдей құлпырған жас.
    Балалар!
Сəлем айтқан Кенен атаң
Көп жасаңдар – берген батам!
Сендерге арнап өлең айтам,
    Балалар!

ІІ түрі
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БІРІНШІ МАЙ
(1948 ж.)

Жылына бірінші май бір келеді,
Нұрланып жан-жануар түрленеді.
Жүрегі ұлы Отанның мавзолейде,
Құттықтап кремльден үн келеді.

Қайырмасы:
Астында жеңіс тудың əнге шырқай,
Жасасын жержүзілік бірінші май!

Төл туып, төрт түлік мал бауырында ойнап, 
Кең байтақ жерім міне жатыр жайнап. 
Май күнін халықаралық шын жүректен
Шаттықпен совет халқы жатыр тойлап.

Қайырмасы:
Астында жеңіс тудың əнге шырқай,
Жасасын жержүзілік бірінші май!

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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БЕЙБІТШІЛІК ҰРАНЫ
(1951 ж.)

Ардақты Ленин бабамыз, 
Адамзаттың данасы! 
Əлпештеген анамыз, 
Отанымды қарашы!
Суарып шөлді өзені, 
Құлпырып қырда орманы. 
Бейбіт өмір кезеңі,
Еліме бақыт орнады.
Барлық елде еңбекші, 
Сүйеді Совет Одағын.
Көтеріп балға-орағын.
Қолын қанға малмасын
Бесіктегі бөбекке,
Жолатпайық бомбасын.

Қайырмасы.
Төгілмесін жерге қан,
Соғыс құмар жойылсын!
Осы ұран, осы əн,
Жер жүзіне жайылсын!

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ҚЫТАЙ ХАЛҚЫНА
(1954 ж.)

Нотаға түсірген
Асқан Серікбаева
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ҚЫТАЙ ХАЛҚЫНА
(1954 ж.)

Қытайдың кең даласы болған азат,
Бауырлас ішінде бар ұйғыр, қазақ
Халықтың қас жауынан ғасыр бойы,
Езіліп, қысым көріп, шеккен азап.

Қайырмасы:
Құттықтаймыз жеңген ел,
Үрім-бұтақты өнген ел,
Достық қолын берген ел,
Қарсы аламыз, кел, кел, кел!
Қарсы аламыз, кел, кел, кел!

Азат ел қош келіпсің жайдық құшақ,
Сағынған айдын-көлді аққу құсап.
Ғасырлар арман еткен ел тілегі,
Қашанда осылайша жүзеге аспақ.

Қайырмасы.
Құттықтаймыз жеңген ел,
Үрім-бұтақты өнген ел,
Достық қолын берген ел,
Қарсы аламыз, кел, кел, кел!
Қарсы аламыз, кел, кел, кел!
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АЛАТАУ АЛАБЫНДА
(1957 ж)

Алатау алабында туып өстім,
Қайнардың тастан аққан суын іштім.
Байқамай балалықпен тəтті өмірді,
Балапан, көбелекті қуып өстім.

Қайырмасы:
Халқына қадірлі бол қартайғанда,
Кім əкеліп береді жантайғанда.
Жалайыр Сүндетбайдың жиынында,
Қираттым алты ақ үйді əн салғанда.

Жасымнан ақыны едім Жетісудың,
Жасымнан тыным таппай өнер қудым.
Елімнің ардақтаған арқасында,
Халқымның ата-дəстүр салтын қудым.

Қайырмасы:
Халқыңа қадірлі бол қартайғанда,
Кім əкеліп береді жантайғанда.
Үзік пен туырлықтан сау тамтық жоқ,
Аралап Алатауды əн салғанда.

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы
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ТӨРТКЕНІМ-АЙ
(1957 ж.)

Бақ берсін барған жерде Төрткенім-ай,
Өзіңді аңсай жүріп өткенім-ай.
Кəрі əжең, ақсақ апаң, ауру атаң,
Апырай қиын тиді кеткенің-ай.

Қайырмасы:
Төрткенім,
Бақытты бол-ай!

Аттандың той жасатып екі жерде,
Хош айтып, бата алып қалың елден.
Кемшілік бұл жақтан да көрмей өстің
Аққудай барып қонғың шалқар көлге.

Қайырмасы:
Балалар,
Бақытты бол-ай!

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы
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Тəтелеген сіңлілерің ініңменен,
Əн салсаң айнымаушы ет үніңменен.
Өзіңді ұл балаға балаушы едім,
Аттанбақ болдың үйден шыныңменен.

Қайырмасы:

Еркелеп, еркін жүріп ойқастадың,
Он жаста өлең айтып тойбастадың.
Кеп жатыр хош айтысып ағайындар,
Көп екен құрбы-құрдас, жолдастарың.

Қайырмасы:

Біз емес баяғыдай малға сатқан,
Жібермей сүйгеніне зар жылатқан.
Тасыған екеуіңе тілектеспіз,
Қалада оқып жүріп өзің тапқан.

Қайырмасы:

Күнде той, күнде қызық жүрген жерің,
Нəсібің туғаннан-ақ, ілгері едің.
Сыйлап жүр үлкендерді, ата-анаңды,
Тəртібін қала-дала білген едің.

Қайырмасы:

Болыңдар тату-тəтті қарақтарым,
Қоңқылдап «кетеді-ау» деп алақтадым.
Аман бол қайда жүрсең Төрткенім-ай,
Жүріңдер келіп-кетіп қанаттарым.

Қайырмасы:

Үш жүзге мəлім болған əкең Кенен,
Абырой өзіңе де əкем деген.
Халқына қалаулы бол, елге елеулі,
Тілегім менің қалқам – Төрткен сенен.

Қайырмасы.
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МЕН СҮЙЕМІН ХАЛҚЫМДЫ
(1958 ж.)

Көп көрдім қызығыңды қайран елім,
Ортаңда бұлбұл болып сайрап едім,
Халқымның қазақ, қырғыз арасында,
Еркелеп ортекедей ойнап едім.

Қайырмасы:
Мен сүйемін халқымды,
Жасың менен қартыңды,
Ардақты елге əн салсам,
Денем майдай балқиды.

Əн шырқап Алатауда арындадым,
Ағындай таудан аққан сарындадым.
Еліме əн-өлеңім ұнаған соң,
Талмадым, шаршамадым, жаңылмадым. 

Қайырмасы.

Əл, қуат, демеу болған елім маған,
Кəрі-жас, үлкен-кіші, інім, балам.
Жазылып қайта сапқа тұрғанымда,
Арнадым алғашқы əнді халқым саған. 

Қайырмасы.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ЖАЙНАДЫ ТЫҢЫМ, ЖАЙНАДЫ
(1958 ж.)

Ертіс пенен Жайықтың арасына,
Алатау мен Алтайдың саласына,
Тың игерген орнады колхоз, совхоз,
Ұлан байтақ Сарыарқа даласына.

Қайырмасы:
Жайнады тыңым, жайнады, 
Қарқынды еңбек қайнады.
Құлазыған кең дала, 
Гүл бақша боп жайнады.

Теміртау мен Соколов – Сарыбайға,
Өскемен мен Мырзашөл, Қарсақпайға
Тың жайқалып, айнала көрік берді,
Қарағанды, Көкшетау, Қостанайға.

Қайырмасы.

Туысқан ел тың далаға келіп жатыр,
Көмегін қазақ халқы көріп жатыр.
Тың игеріп, миллиард астық беріп,
Қоймасына Отанның төгіп жатыр.

Қайырмасы.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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КҮЛƏШҚА АРНАУ ƏН
(1958 ж.)

Бұлбұлым сандуғаш,
Болатым гауһар тас,
Шолпандай жарқ еткен,
Қазақ қызы ең алғаш.
Жаманат келгенде,
Шулады-ау кəрі-жас.
Арманда жас кеттің,
Аруым қарындас.

Халықтың бұлбұлы,
Əйелдің дүлдүлі.
Аққудай иіліп,
Балқытар шықса үні.
Мезгілсіз үзілді-ау,
Отанның нұр гүлі.

«Гəккуге» шырқаған,
Таң қалған тыңдаған,
Кең сарай Кремль,
Даусыңа жаңғырған

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы



Жамбылмен екеуі,
Бірінші жүлде алған.
Сендермен ілесіп,
Мен едім бір барған.

Қаракөз, қиғаш қас,
Бұраң бел, қолаң шаш.
Кең иық, кермиық,
Күлəштай жан тумас.
Абайдың сынындай,
Нəзік қол, талдырмаш.

Еңбегің өлмейді,
Əн даусың – сен дейді.
Ісің бар, өзің жоқ.
Күлəшжан келмейді,

Көп ұлтты Отаның,
Үніңе шөлдейді.
Жұлдыздай жарқырап,
Атағың сөнбейді.
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ЖАС МАЛШЫЛАР ƏНІ
(1958 ж.)

Малдың жайын біледі қазақ халқы,
Малмен бірге көз ашқан ата салты.
Партияның нұсқауын орындауға,
Ұл-қыздарым топ-топ боп малға тартты.

Қайырмасы:
Екінші тың қоғам мал,
Жүні жібек, сүті бал.
Мал өсірген азамат,
Еңбек Ері атанар.

Озаттардан тəжірибе үлгі алыңдар,
Мал өсіріп бағалы жүлде алыңдар!
Кең даланы қаптатып төрт түлікке,
Еңбек батыры атанып мақтаныңдар!

Қайырмасы.

Шүйгіндетіп мал жайып, жерін танып,
Мезгілімен жусатып, ерте бағып.
Халқымызды кенелтіп ет пен сүтке,
Партияның нұсқауын орындалық.

Қайырмасы.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ХАЛЫҚТАН САНСЫЗ АЛҒЫС ПАРТИЯҒА
(1958 ж.)

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы

Теңеу жоқ партияға баға жетпес,
Еңбегі елге істеген естен кетпес.
Партияның тілегі – ел тілегі,
Партия қамқоршымыз халық тектес.

Қайырмасы:
Халықтан сансыз алғыс партияға!



Партия кəрі-жастың жүрегінде,
Халықтың күндіз-түні тілегінде.
Ленин құрған Орталық комитеті,
Халықты бастап отыр Кремльде.

Қайырмасы.

Халықтың Компартия бастаушысы,
Тірегі, сүйенері, айбат күші.
Ел қамы ойлағаны Партияның,
Анадай жанашыры, қамқоршысы.

Қайырмасы.
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КОМСОМОЛ ƏНІ
(1959 ж.)

Комсомол коммунистің тете інісі,
Жұмсайтын қолғанаты, қайрат күші.
Еңбектің сан алуан саласында
Бітеді жастарменен көп жұмысы.

 
Қайырмасы:
Жаса комсомол! 
Жайна комсомол!
Отанның ұл-қызы, 
Ай мен Күн, жұлдызы. 
Жаса комсомол! 
Жайна комсомол! 
Халықтың қайраты, 
Дұшпанға айбаты.

Комсомол білімді де, өнерлі де,
Сондықтан елімізге беделді де.
Тетігін техниканың жетік білген
Келтіріп іс істейді кемеліне.

Қайырмасы.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ЖАҚСЫ БОЛСА ЖАН-ЖАРЫҢ!
(1959 ж.)

Сөзін жазған К.Əзірбаев
Əні Бақытжан Кененұлынікі

Болыңдар, ерлі-зайып, тату-тəтті,
Басыңнан қуалама қонған бақты.
Болмайды дастарқанның берекесі,
Ері сараң, əйелі болса қатты.

Қайырмасы:
Е- е- ей-ей-ей-е-е ей-оу!

Əйелің жаман болса қатар сілең,
Отбасы күнде-күнде əуре-сүрең.
Қарайды қабағына келген қонақ,
Болмайды дəм-тұзыңда ешбір рең.



Келеді кейбір əйел сыбыс құмар,
Ер қайтіп ондай жанды тыныс қылар?
Қонағың аттанғанша шыдай алмай,
«Құдай» қарғап, құрғырың ұрыс қылар.

Əйелің жақсы болса атың байлар,
Шапылдап жаман болса отынға айдар.
Жұбайың шайпау мінез болып шықса,
Қаймығып қатарыңнан сорың қайнар.

Жақсы əйел жұрт алдында жасытпайды,
Салмақты, сабыр сақтап асықпайды.
Алғаны ер жігіттің жаман болса,
Достарың, ағайының қашықтайды.

Адамның қолы ашық, жолы да ашық,
Ешкімнея қор болмайсың сөзден сасып.
Жігітке алыс та дос, жақын да дос,
Жүресің ортасында алшаң басып.

Қордай, 1985 жыл
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ЖЕТПІС БЕС
(1959 ж.)

Ортасында халқымның көңілім шат,
Көз жанарым қырағы, құлағым сақ.
Партияның дем берген арқасында,
Отанымды жырлаймын əнге шырқап.

 
Қайырмасы:
Сайра тілім, шырқа үнім,
Отан үшін сайраймын алмай тыным.
Сайра тілім, шырқа үнім,
Сайрамасқа қоймайды ардақты елім.

Қартайдым деп жастықты аңсамаймын,
Елім барда талмаймын, шаршамаймын.
Жетпіс бестің шыққанда белесіне,
Шабыттанып, заулатып əн салайын.

Қайырмасы:
Сайра тілім, шырқа үнім,
Отан үшін сайраймын алмай тыным.
Сайра тілім, шырқа үнім,
Сайрамасқа қоймайды ардақты елім.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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АЙҒА ҰШҚАН АҚИЫҚ
(1959 ж.)

Партия бастаған соң барлық істі,
Жолына коммунизм халқым түсті.
Құтылар ғалымдардан еш қамал жоқ,
Советтің ақиығы айға да ұшты.

Қайырмасы:
Самғай бер, айдан асып жұлдыздарға,
Айтамыз көп-көп алғыс ғалымдарға.

Əлемнің ел-жұртын таңырқатып,
Қақ жарып, қара түнді жарқыратып. 
Белгісін СССР-дың туыменен, 
Қондырды ай үстіне өнері артып.

Қайырмасы.

Күн күліп, сансыз жұлдыз қайран қалып,
Ақиық аспанда жүр айды айналып,
Арнадым осы əнімді ақиыққа,
Басынан Алатаудың əнге салып.

Қайырмасы.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ҚОС ЖҰЛДЫЗДЫ БАТЫР
(1959 ж.)

Бір ауданы Жамбылдың Көктеректе,
Ер атанған екі рет, Жазылбекке.
Көктерегім,
Қара жаға, көк бөрік көп беремін.
Шүйгініне тоғыздың қойды жайып,
Қоздатасың төліңді көкжиекке,
Сəн тауым-ай,
Шөбі шүйгін, суы мол
Хан тауым-ай.

Əн шығардым Жазылбек дос, батырға, 
Баққан қойың ызғыған қырқа-адырға. 
Қойлы ауылым,
Күндіз-түні, тамаша тойлы ауылым. 
Қос жұлдызды қадаған Еңбек ері, 
Үлгіңді үйрет, жастар мен достарыңа,
Малды ауылым,
Əл-ауқатты, көңілді, сəнді ауылым.
Көктерегім, 
Қара жаға, көк бөрік, көп беремін.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ҚОРДАЙ
(1959 ж.)

Тасы да алтын Қордайдың тауы да алтын, 
Басы да алтын Қордайдың бауыры да алтын. 
Егінге бай, малға жай, топырағы май, 
Шөбі шүйгін көк торғын, желі салқын.

Қайырмасы:
Кең жазира даламыз, 
Қордайда өскен баламыз. 
Еңбек десе екпіндеп, 
Шаттық əнге саламыз. 2 рет}

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы



Мақтарлықтай Қордайдың тау, даласы,
Мөлдір бұлақ күміс су сай-саласы,
Көлемінде гүлденген колхоз, совхоз,
Еңбек сүйгіш, кеңпейіл кəрі, жасы.

Қайырмасы:
Кең жазира даламыз, 
Қордайда өскен баламыз. 
Еңбек десе екпіндеп, 
Шаттық əнге саламыз. 2 рет}



117

ТУҒАН ЖЕР
(1959 ж.)

Туған жер тауың да ыстық, тасың да ыстық,
Туған жер бауырың да ыстық, басың да ыстық.
Тоғайың, топырағың аунап өскен,
Тобылғың төбелерің қандай ыстық.

Қайырмасы:
Туған жер, туған жер,
Балапан, көбелек қуған жерім-ай!

Туған жер сай мен сала аймағында,
Əн шырқап қазақ, қырғыз жайлауында.
Салқын су, самал желі жұпар аңқып,
Менің де эсер бердің сайрауыма.

Қайырмасы:

Туған жер тайға таңба басқандайсың,
Таныс жер түнде жүрсең жасқанбайсың.
Өрлесең өрге қарай өрмекшідей,
Таңырқап тау басына аспандайсың.

Қайырмасы.

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы
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БЕСІК ЖЫРЫ
(1959 ж.)

Торғай, торғай, торғайсың,
Қолға неге қонбайсың?
Ақ қар, қызыл аязда,
Қалай ғана тоңбайсың.

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы



Қайырмасы:
Сылдыр-сылдыр сылдырмақ,
Су ағады сылдырлап.
Торғай, құлдыр-құлдырлап,
Не сөйлейсің былдырлап?

Торғай қайда барасың?
Қанатының аласын.
Қырғи қуса бейшара,
Бір пəлеге қаласың.

Қайырмасы:

Торғай қайда барасың?
Тынбай əнге саласың.
Аяқ асты секектеп,
Қайда кетіп барасың?

Қайырмасы:

Торғай, торғай, тоқылдақ,
Шөптің басын шоқып ап,
Бөтегесі бұлтиып,
Шықылықтап отырад.

Қайырмасы:

Торғай, торғай, торғайсың,
Қолға неге қонбайсың?
Қолыма қонбай сен кетсең,
Қайда барсаң оңбайсың.
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КЕЛІНЖАН
(1960 ж.)

Қуанышым, көз нұрым Дина келін, 
Саған арнап мал-мүлік жинап едім,
Келінжан. 
Ақ ешкіге əн қосып, ақ лақпен, 
Талай жылдар жанымды қинап едім,
Келінжан.

Қайырмасы.
Қуанышым, жігер күшім, келінжан,
Асқар белім, шалқар көлім, Көркемжан.

Келін келді дегенде қуанғаным,
Қуанғаннан орнымнан тұра алмадым.
Алғаныңмен қоса ағар бақытты бол!
Құттықтаймын бастарың құралғанын.

Қайырмасы:

Халқым тілеп əперген Көркем едің,
Көк желкеме көтерген еркем едің.
Алғаныңмен қоса ағар, бақытты бол,
Елу беске келгенде көрген едім.

Қайырмасы:

Сен туып ең Жамбылдың батасынан,
Суырып əпергендей қалтасынан.
Иірсу мен Қордайға сансыз алғыс,
Екі таудың айналдым жотасынан.

Қайырмасы: 

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен



Кейбір жастар бұл күнде күлкі боп жүр,
Бірін-бірі алдайтын түлкі боп жүр.
Ғашық болып қосылып, ертеңгі күн,
Кеңселерге сүйресіп мүлкі боп жүр.

Қайырмасы:

Таутекеше тау-тасқа аттап кетпе,
Кір жастықты басыма жастап кетпе.
«Ауылыңда театр, кино жоқ» деп,
Баламызды қалаға бастап кетпе.

 
Қайырмасы:

Адал бала бола көр, адал келін,
Еш адамға келтірме залал келін.
Елге елеулі, халқыңа қалаулы бол,
Өнегелі, үлгілі бола көргің.

Қайырмасы.
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ЖАСА ҚАЗАҚСТАН
(1960 ж.)

Халқының Қазақстан кең жері бар,
Алатау, асқар Алтай белдері бар,
Жасасын Қазақстаным-ау.
Ақ Жайық, Ертіс, Арал, Каспий, Іле,
Сайлы өзен, терең теңіз, көлдері бар,
Жасасын Қазақстаным-ау.

 
Қайырмасы:
Ей, ұйымшыл,
Еңбекшіл Қазақстан.

Малы мен басы бірдей өсіп жатқан,
Кен байлық, егін байлық тасып жатқан,
Жасасын Қазақстаным-ау.
Құралған көп ұлттардан республикам,
Гүлденген қала, дала көзді тартқан,
Жасасын Қазақстаным-ау.

 
Қайырмасы.

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы
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ҚАЗАҚСТАН АЙМАҒЫ
(1960 ж.)

Қазақстан аймағы гүл жайнаған.
Бақыт бірлік, береке мол жайнаған туған жер.
Егінге бай, малға жай, өркені өскен
Кең жайлауға, ызғытып мал айдаған, туған жер.

Қайырмасы:
Алатау, Алтай өрі бар,
Көкшетау, Арқа белі бар.
Маңғыстаудан бері қарай,
Қазақстан елі бар.

Қазақстан аймағы тау мен дала,
Өзенді өлкесі де, сай мен сала.
Атпен жүрсе айнала алты айлық жол,
Əділ заман жайнатты талай қала.

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы
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АРАҚ ПЕН ШЫЛЫМ
(1960 ж.)

Отыз жыл жолдас болдым арақ-шылым,
Таптым деп елден ерек ақыл-білім.
Тартынбай тапқанымды саған салдым,
Жүрсе де қатын-балам, жұлым-жұлым.
Достарға «бұйырмасын» деген ақша,
Шығады арақ десе адал пұлым.
Өңештен ары қарай өткеннен соң,
Дегіздің көрінгенді ай мен күнім!
Тамырға алпыс екі тараған соң,
Айтылды айтпасқа да талай сырым.

Салмақты сабырлымын десемдағы,
Еліріп ер боп кетед қызыл тілім.
Басыма барлық байлық, қайрат орнап,
Кемеңгер кеңпейілді, болмай мінім.
Етіңді бит шаққандай сезілмейді,
Мың болсын, миллион болсын шыққан тиын.
Қызықтың моментінде балдан тəтті,
Тұрғандай төңіректеп қыз бен келін.

Ауыртып ауыз тисем мазамды алдың,
Жан жолдас не себепті болдың қырын?
Бұл мінез я сенен бе, я менен бе?

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен



Желпінтіп, желіктірдің елден бұрын.
Он сөтке əн шырқасам тыным таппай,

Өрлеуші-ең, о дегізбей қастерлі үнім.
Күмістей сақалымды сары қылдың,
Ескерту арақ-шылым жаман ырым.
Өзіңнен бой тартпасам болмайды екен,
Түбінде дос болатын жоқ қой сұрың.

Арақтың алды – тату, арты – қату,
Ұрысса пышақтатар бірі-бірін.
Тарылтып танауыңды қаның қашып,
Шығарар адамдықтан елден бұрын.
Айырып, ағайыннан, дос-жарыңнан,
Кетесің қасиеттен сынып қырың.
Арақтың кесірінен алжасып жүр,
Аспандап ұшқандардың көрдің түрін.



126

САРБАРПЫ
(1961 ж.)

Сарбарпы сай-сайды өрлеп қанат қағып,
Безілдеп жоғары-төмен сумен ағып,
Майысып су бетіне тиіп төнген,
Ағаштың бұтағына ұя салып.

Жүреді қашып ылғи сұр жыланнан,
Сондықтан су қасына ұя салған.
Құрғақтан құтылса да ақыл тауып,
Тағы да қорлық көрді су жыланнан.

Жем іздеп ата-анасы кеткен шақта,
Бөленген балапандары торғын мақта.
Бөбегім мен барғанша не болар деп
Зарлайды бұлбұл қонып əр бұтаққа.

Қарсы алды Сарбарпы да қарлығашты,
Əнменен жайын айтып төкті жасты.
Бір қайран, достым, сенен болмас па деп,
Балам не болды екен – деп қарны ашты.

Қарлығаш, сабырлық ет, достым, деді,
Ниетті енді саған қостым деді.
Менің де балапандарымды жылан қоймай
Жыланды құртатын дос таптым, деді.
 
Қарлығаш осылай деп ұшып кетті,
Сарбарпы мұны естіп шүкір етті.
Дүниеде мұнан өтер ұшқыр құс жоқ,
Əпкелді көз жұмғанша көк дəуітті.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен



Ұяға жылжып жылан бара жатыр,
Ысқырып қызыл тілі жалақ-жалақ.
Мерген де жүгіреді жаны ашып,
Алуға балапанды арашалап.

Серпіні бұл дəуіттің қандай күшті,
Мылтықтың білтесіндей сырт деп түсті.
Балапан тұрмақ бас қайғы боп,
Сұмырай суға келіп сылқ деп түсті.

Дос болсаң қарлығаш пен дəуіттей бол, 
Міндетсіз, сату, қолқа дəметпей бол. 
Қарлығаш, бұлбұл, дəуіт нағыз достар 
Анық дос, жан аямас білгендей сол.
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ДОМБЫРА
(1961 ж.)

Домбыра қайда барсам тастамаймын,
Əн менен сенсіз өлең бастамаймын,
Екі ішек, он бір перне, бір тиекпен,
Сайрасам қызыл тілмен аспандаймын.
Оу, үрия-ай, дүние-ай, қызық-ай-ау!
А-а-а-а-а-ау, домбыра

Жан жолдас жас күнімнен қайда барсам,
Жаныма жүре алмаймын байламасам,
Даусыма дауыс қосып əсер беред,
Жаңғыртып тау мен тасты айқайласам.

Сенімен əнші, күйші, ақын жолдас –
Астыма мініп жүрген атым жолдас,
Құтқарған қашсам жаудан, қусам жеткен,
Таппадым екеуіңдей жақын жолдас.

Əн салсам үнің бірге үнімменен,
Сайрайды тілің бірге тілімменен
Өлгенде бірге қой деп айтар едім,
Ұлым бар тартатұғын қызымменен.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ЖАС КЕЗЕҢДЕРІ
(1961 ж.)

Бес жаста жарға ойнаған лақтайсың,
Он жаста асық ойнап тырақтайсың.
Келгенде он бес пенен жиырма жасқа,
Көргенде қызды ауылды қылжақтайсың.
Жиырма бес, отыз беске келгеніңде,
Қайнардан көзі ашылған бұлақтайсың.
Қырықта қия шапқан қылыштайсың,
Елуде ерлер мінген пырақтайсың.
Алпыста мал елестеп, сараң тартып,
Əйтеуір сиыр жейтін құрақтайсың.
Жетпісте жер таянып, таяқ ұстап,
Жарыңнан құдай қосқан жырақтайсың.
Сексенде селкілдеген бір дерт басып,
Басыңды игере алмай ырғақтайсың.
Тоқсанда бүкіл денең садақтай боп,
Ақүрпек балапанша былғақтайсың.
Жеткенде анау жүзге лажың жоқ,
Ақыры қара жерге тұрақтайсың.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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БЕС ҚУАНЫШ
(1964 ж.)

Көркем келді, Көркем келді, 
Отан шебін күзетіп. 
Армияға аттанып ед, 
Ата-анасын жүдетіп. 
Жас жеткенде, күш кеткенде, 
Бола ма деп кем-кетік 
Күндер өтіп, түндер өтіп, 
Шыдай бердік күнелтіп. 

Ай аяңдап, жылдар жылжып,
Ұлы Отанды қуат қып. 
Отанына адал еңбек, 
Көркемжаның қылды деп.
Тəртіпті ғып өсіріпсіз 
Кенен ата ұлды деп,
Бастығынан алғыс алдым 
Үйде отырып үш рет. 

Оқып келді Москвадан, 
Күйеу балам Тасыған. 
Ұл-қыздары сағынғанда, 
Мен де талай жасығам. 
Роза менен Болат анау,
Мойынына асылған. 
Ел-жұрттарым, кəрі-жасы,
Қуанышқа қосылған.

Бір қуаныш оқу түсті,
Кіші ұлым Бақытжан. 
Бұл қуаныш əжесімен 
Ата көңілін тасытқан 
Бір қауныш келін туды ұл бала
Қуаныш деп атын қойдым
Бұл балаға сондықтан
Бір қуаныш, мен де келдім,
Биылғы жыл сексенге. 
Тай үйретіп, балдыз қуам, 
Əл де болса тепсеңге.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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СЕКСЕН
(1964 ж.)

Атақты сексен, келдің бе,
Алайын деп сырымды.
Сезікті сексен, келдің бе,
Табайын деп мінімді.

Сүйкімсіз сексен, келдің бе,
Қатырғалы буынды.
Айналдырмай аулақ жүр,
Көрсетпеймін шенімді.

Тұсауым жоқ аяқта,
Сүйенгем жоқ таяққа.
Сыр алдырман сексенге,
Тоқсан, жүзің қай жақта?

Биыл келдім сексенге,
Тай үйретем тепсеңге.
Екі Кенен тумайды,
Алатауға ексең де.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ҚАЙРАН ЖАСТЫҚ
(1965 ж.)

Бұлбұл ұштың көзімнен қайран жастық,
Асық ойнап жас күнде тайраңдастық.
Сабау, қамшы, таяқты ат қып мініп,
Шаңмен ұшып, желменен біз жарыстық-ай.

   Қайран жастық-ай!
Қайғы-уайым бар ма еді жас күнімде,
Кешке дейін ойнаушы ем тас түбінде.
Алпыс пенен жетпіске келгеннен соң,
Еріншектік кез болды қаскүнемге.

   Қайран жастық-ай!
Жақсы көріп алғанды бергің келмес,
Бет албаты ерігіп жүргің келмес.
Жасың жүзге келсе де жаның тəтті,
Қара жердің қойнына енгің келмес.

   Қайран жастық-ай!
Балаң тілді алмаса беттен алып,
Келін тілді алмаса кердең қағып.
Кемпірің де соларға қосылып ап,
Жеңілерсің амал жоқ жалғыз қалып.

   Қайран жастық-ай!

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы



Көп отырсаң сыймайсың үй ішіне,
Олпаң-солпаң көрінер жүрісің де.
Сыртта жүріп сағынтып үйге келсең,
Кемпіріңнің түзелер күлісі де.
Сырттан табыс көп тауып келсең үйге,
Кемпіріңның түзелер жүрісі де.

   Қайран жастық-ай!
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БАСТАУ
(1966 ж.)

Бас та өлең, ой да өлең, қыр да өлең,
Бір ақын өлсе талай қырылды өлең.
Тұсында əділ заман бағаландым,
Арманда кеткен екен бұрынғы өлең!

Қайырмасы:
Балыққа саяз судан, терең оңай,
Ақынға қара сөзден, өлең оңай,
Халқыңа адал қызмет етпесеңіз,
Абырой, атақпенен келе ме оңай?

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы



Ай туса ол да тартар жарығына,
Су ақса ол да тартар арығына.
Атасы кімның текті, кімнің тексіз,
Тұқымы бір тартады қалыбына.

Қайырмасы:
Су шығар жалбызы көп, шилі жерден,
Сөз шығар естімеген үлгілі елден.
Бай болғын, батыр болғын, патша болғын,
Түбінде құтылмайсың қара жерден.

Амалың күллі əлемнен ассаңдағы, 
Жан үшін алтын, күміс шашсаңдағы.
Ауылға от жақпайтын бір барармыз,
Жел мініп жеткізбейтін қашсаңдағы.

Қайырмасы:
Жалынып жан қысылса құдай дейміз,
Жай кезде анау дейміз, мынау дейміз.
Өмірге əкеледі, əкетеді,
Жалғанның жазғанына қалай дейміз?
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КЕЙБІРЕУ
(толғау)
(1967 ж.)

Кейбіреу кербезденер кемін білмей,
Кеудесін көтереді кəдімгідей.
Кейбіреу қалжыңдасар кейбіреумен,
Өзінің ойнайтұғын теңін білмей.

Кейбіреу кейбіреуден дау даулайды,
Сөзінің жығатұғын ебін білмей.
Кейбіреу кейбіреуге сын тағады,
Өзінің бойындағы мінін білмей.

Кейбіреу судай ағып сөйлей берер,
Ол сөздің артық-кемді жерін білмей.
Кейбіреу асқақтата айғайлайды,
Ол əннің айрылатын шегін білмей.

Кейбіреу кейбіреумен бақталасар,
Өзінің алатұғын орнын білмей.
Кейбіреу жапалақша жарбаңдайды,
Өзінің əлі келер жерін білмей.

Кейбіреу əңгіме айтса көп айтады,
Аузыма ел қарасын деп айтады.
Біреуге біреудікін ауыстырып,
Дəлелсіз білмеген соң неге айтады?

Кейбіреу дəмді, тəтті сөз айтады,
Кейбіреу құрт-малтасын езе айтады.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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Қызықсыз күнде естіген бір əңгіме,
Құлаққа жағымсыз боп тез қайтады.

Айтатын əңгіменің ұстасы бар,
Көнеден келе жатқан нұсқасы бар.
Елірмей, елеуремей иесін біл,
Жамағат осы айтқан сөз, дұрыс шығар.

Көңілі тəкаппардың көктен биік,
Болғанда ойы саяз, сөзі сұйық.
Келеді кішіпейіл білімді адам,
Тарыдай дəні толық басын иіп.

Көңілі менмендердің көктен əрі,
Құр кеуде, іші қуыс кімге дəрі.
Қасында жеміс ағаш қатар тұрса,
Сидиған, сопаң терек əрі-сəрі.

Кейбіреу көтереді өзін өзі,
Дөрекі, арсы-гүрсі əр мінезі.
Ежелден сыншы халық бағалайды,
Олардың бос кетпейді айтқан сөзі.

Болады кейбіреулер көзқараңды,
Ұғымсыз, мағынасыз сөз таранды.
Үйретсең жаман əдет жастайынан,
Өскенде тыя алмайсың өз балаңды.

Жорғаны көп салмасаң төселмейді,
Жүйрікті көп шаппасаң көсілмейді.
Кейбіреу шашау сөйлеп құлдырлатса,
Түсінбей сөз мəнісін шешен дейді.

Шын тұлпар қызған сайын екіленер,
Таулардың ылдиы мен өрін білмей.
Кейбіреу үзеңгісі «алты қабат»,
Құлағы түзге шықса тебінгідей.

Бұл дүние диірмендей дөп-дөңгелек,
Бұрқырап өте шығар əлек-шəлек.
Үмітпен ханның қызын аламыз деп,
Өлетін отқа күйіп біз көбелек.
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ЖАМБЫЛ ЖЫР

(Дастаннан үзінді. Желдірме əн)

(1969 ж.)

Көрген сайын Жəкеңді
Күліп қайттым жадырап,
Сүтке тойған қозыдай
Бөгіп қайттым маужырап.
Шежіредей таратып,
Елді аузына қаратып,
Көрұғлыны айтқанда
Көз ілмейтін таң атып.
Алпамысты толғаса,
Жұрттың көзін қадалтып,
Қатаған мен Сүйінбай
Айтысқанын заулатып,
Білмесе де-ақ бір əріп,
Жыр теңізін тулатып, – ау.

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы
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Домбырада күйші еді,
Күйші атанбай, жыршы еді.
Көп білетін ескі сөз,
Түгесілмес сыршы еді.
Дарынды ақын дүр еді,
Атағы зор ер еді.
Ата тегін үш жүздің
Он саусақтай біледі.
Қырғыздардың атасын
Мүдірмей айтып береді.
Əңгімені шерткенде,
Табылып сөздің керегі,
Құмарыңа құятын
Адамның асыл қорегі.
Тарыққанға пайдалы
Тапқыр ойы бар еді.
Шаршы топқа түскенде
Тайпалмаған нар еді;
Жолда жүгін қалдырмас
Жалғыз өркеш нар еді.
Жамбыл ата – жыр еді, – ау.

* * *

Желдірмесі Жамбылдың,
Жел соққандай таң қылдың,
Екіленіп екпіндеп,
Қарасақал желпілдеп,
Тізелері селкілдеп,
Желген аттай дүрсілдеп,
Жел маядай бүлкілдеп,
Жермен бірге зіркілдеп,
Таңдайына тамғандай,
Жыр тізбегі біртіндеп.
Келе жатқан секілді.
Ахау шіркін, шіркін! – деп,
Жақсы болсаң – батыл деп,
Қорқақ болсаң, сатыл деп,
Қожаңдаған күштіге
Қорғасындай атыл деп,
Сорғалаған қырандай



Бөктердегі бөріге
Төне жатқан секілді.
Аяғының астында
Төре жатқан секілді,
Алынбаған алдында
Төбе жатқан секілді,
Асқар-асқар тауларда
Шыңдар-жатқан секілді,
Желкесінен қиылар
Сұмдар жатқан секілді.
Айтылатын халыққа
Шындық жатқан секілді, – ау.
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ИЛЬИЧ-АЙ, ЕЛГЕ БАҚЫТ, ЫРЫС-АЙ
(1970 ж.)

Туғанына Ильичтің жүз жыл толды, 
Туа салып патшаға қарсы болды. 
Ильич-ай, елге бақыт, ырыс-ай!
Ғасыр бойы қан сорған капиталға, 
Қарсы күрес жүргізді, бастап жолды. 
Ленин, қараңғы елге Ай мен Күн!

Қайырмасы:
Хандарменен қас болған, 
Халқыменен дос болған. 
Қамқоршымыз, Ленин! 
Қолбасшымыз, Ленин!

Ақыл, ойға əлемде туған озық,
Батыс пенен шығысқа қолын созып.
Ильич-ай, елге бақыт, ырыс-ай.
Арманына жеткізді кедей тапты,
Алпауытпен алысып, күші қозып.
Ленин, қараңғы елге Ай мен Күн!

Қайырмасы:
Хандарменен қас болған, 
Халқыменен дос болған. 
Қамқоршымыз, Ленин! 
Қолбасшымыз, Ленин!

Елге сіңген еңбегі ер өлген жоқ,
Салған жолы Ильичтің бөгелген жоқ.
Ильич-ай, елге бақыт, ырыс-ай.
Талай мың жыл езілген еңбекші елді,
Лениндей ешбір жан теңерген жоқ.
Ленин, қараңғы елге Ай мен Күн!

Қайырмасы:
Хандарменен қас болған, 
Халқыменен дос болған. 
Қамқоршымыз, Ленин! 
Қолбасшымыз, Ленин!

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ӨТЕДІ-АУ, ЖАЛҒАН
(1970 ж.)

Қарасаң мынау өмір қашқан елік,
Қарасын кейде көрмей, кейде көріп.
Өтеді-ау, жалған!
Бұл өмір аққан судай өте шығар,
Өмірді өткізіңдер ойнап-күліп.
Өтеді-ау, жалған!
 
Дүние қусаң қашар, қашсаң жетер,
Дүниені жетемін деп қума бекер.
Өтеді-ау, жалған!
Алданып сұм өмірге жүргеніңде,
Бір күні өлім келіп, жұлып кетер.
Өтеді-ау, жалған!

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ИШАМ-АЙ

(Ақынның енесі Мысбалаға арналған жоқтау)

(1974 ж.)

Ұлар шешем орнына, 
Ана болған, Ишам-ай!
Балаларға бас ие,
Пана болған, Ишам-ай!
Өтірік пен өсекті,
Қаламаған, Ишам-ай!
Ағайынға ала көз,
Қарамаған, Ишам-ай!

Бармағынан бал тамған,
Шебер едің, Ишам-ай!
Інісінен айрылған,
Ағалардан, Ишам-ай!
Рақымбай мен Күміс деп,
Жағалаған Ишам-ай!
Қайғыменен жүрегін,
Жаралаған, Ишам-ай!
Бір ауылдан бір өзі,
Дара қалған, Ишам-ай!

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ҚАЛАЙ ТАНИСЫҢ?
(1975 ж.)

Сөзін жазған К.Əзірбаев
Əні Бақытжан Кененұлынікі

Арғымақ болар құлынды,
Желі басынан танисың.
Азамат болар ұлыңды,
Ел қасынан танисың.
Батыр болар балаңды,
Тұлғасынан танисың,
Жақсы болар балаңды,
Жолдасынан танисың.
Ырысты болар балаңды,
Мал баққаннан танисың.



Кедей болар балаңды,
Көп жатқаннан танисың.
Ұры болар балаңды,
Түн қатқаннан танисың.
Сараң болар балаңды,
Зар қаққаннан танисың.

Шешен болар балаңды,
Тіл қатқаннан танисың.
Епті болар балаңды,
Ым қаққаннан танисың.
Шаруа болар балаңды,
Шөп шапқаннан танисың,
Үйкүшік болар балаңды,
От жаққаннан танисың.

Ұста болар балаңды,
Балғасынан танисың.
Шебер болар балаңды,
Балтасынан танисың.
Қыздың қандай боларын,
Анасынан танисың.
Қасың менен досыңды,
Қарасынан танисың.

Ісмер болар қызыңды,
Бармағынан танисың.
Асыл менен жасықты,
Салмағынан танисың

Алматы, 2000 жыл
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СЫНАПТАЙ СЫРҒАҚ ӨМІР
(1943, 1976 ж.)

(Қайнысы Қыдырбек қаза болғанда
шығарған естірту əні)

Сұр бұлт, сұры жаман келді хабар, 
Шынымен өшті ме екен жалғыз фонарь. 
Жолында ұлы Отанның құрбан болдың,
Артыңда тұяқ қалса не арман бар.

Қайырмасы:
Шіркін, көңіл тынсашы-ай!
Бір қалыпта тұрсашы-ай!
Сынаптай сырғақ дүние-ай!

(Соңы «соль» мен аяқталады)

Нотаға түсірген
Мұрат Əбуғазы
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Қош қайыр, жалғыз қайным, Қыдырбегім,
Көрмеген жаудан қорқып ататегің.
Қайысып қабырғасы егіліп тұр,
Туған жер, туыс-бауыр, қалың елің.

Қайырмасы:
Шіркін, көңіл тынсашы-ай!
Бір қалыпта тұрсашы-ай!
Сынаптай сырғақ дүние-ай!

* * *

Жас күнде тасығандай қайнар күшің,
Толықсып толған айдай көрінесің.
Өзгермей сол қалыпта тұра бермей,
Орақтай боп қалғанда күйеді ішің.
Елестеп көз алдымнан өтіп жатыр
Секілді мұның бəрі көрген түсім.

Қайырмасы:
Шіркін көңіл тынсашы-ай
Бір қалыпта тұрсашы-ай,
Сынаптай сырғақ дүние-ай-ау.

Жасымнан əнді шырқап, өлең айтып,
Халқымның қандырып ем құлақ құршын.
Мың сөйлеп, жүз күлдіріп, еңбекші елді,
Əн шырқап Қазақстан халқы үшін,
Орақ орып, кетпенді шаппасам да,
Əн мен күй, өлең еді бар жұмысым.

Қайырмасы:

Денемнің тілден басқа бəрі өзгеріп,
Түсе-түсе таусылды отыз тісім!
Айнала Алатауды шапқан дүлдүл,
Жарылып кетпей отыр қайтып ішім.
Шығып ап тоқсан бірдің төбесіне,
Өзіме арнаған бұл ескерткішім.



Қайырмасы:

Тарихта өлеңім мен жырым жүрсін,
Айтқаны атамыздың рас қой деп,
Оқыған ұрпақтарым біліп жүрсін.
Сығалап суретімді басып алып,
Төріне ескерткіш қып іліп жүрсін.

Қайырмасы.
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ҚАЛАДЫ-АУ

(Ақынның соңғы əні) 

(1976 ж.)

А-ау!
Қайран елім, туған жерім,
Ажал жетсе қалады-ау!
Қара көрге, қатты жерге,
Халқым шулап салады-ау.
Жалғыз жейде, еншім тимек,
Жалаң аяқ, жалаң бас,
Есіл тəнім, салтанат-сəнім,
Жер астында қалады-ау!

Жарым, балам, іні-аға,
Жора-жолдас қалады-ау!
Ақ домбырам, қағаз-қалам,
Серік болған қалады-ау!
Қимас достар, тең құрдастар,
Кəрі, жастар қалады-ау!
Жалғыздың шықпас үнің,
Тап сол жерде болады-ау!

Қала-дала, сай мен сала,
Жүрген жерлер қалады-ау!
Тау мен тастар, тартқан көкпар,
Əріптестер қалады-ау!

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен



Сыңғыр қаққан, сырын айтқан,
Күміс бұлақ қалады-ау!
Əн шырқатқан, сұлап жатқан,
Тал мен құрақ қалады-ау!
Бірге жүрген, ойнай күлген
Күлім көздер қалады-ау!

А-ау!
Көп ұлтты, Ұлы Отаным,
Одақтастар қалады-ау!
Қырғыз, Қазақ, Абақ-Тарақ,
Ардақты елім қалады-ау!
Арғын, Найман, Қоңырат, Қыпшақ,
Керей, Уақ қалады-ау!
Əлім, Адай, Жағалбайлы,
Саңлақты елім қалады-ау!
Алтын, Жаппас, Тама, Табын,
Жан-жақты елім қалады-ау!

Албан, Суан, бірге туған,
Қалың Дулат қалады-ау!
Шапырашты, Ысты, Ошақты,
Сары үйсінім қалады-ау!
Ботбай, Шымыр, Сиқым, Жаныс,
Бауырластар қалады-ау!

Жарлықамыс, Қасқарауым,
Ораз, Бұқар қалады-ау!
Солтанкелді, Бөкен баурым,
Сатый-Ботый қалады-ау!
Сыбаға алып, қазы салып,
Қай бауырым барады-ау!
Қазы салып, есіне алып,
Қай туысым барады-ау!



АЙТЫСТАРЫ
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КЕНЕН МЕН ШƏЛИПАНЫҢ АЙТЫСЫ

(Кененнің сөздері «Көкшолақ» əнімен айтылады) 
(1900 ж.)

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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КЕНЕН:
Мінгенім астымдағы қызыл шолақ, 
Қыз байғұс əкесіне аз күн қонақ. 
Əй, қыздар, кедейсінбей өлеңіңді айт, 
Тұсыңа келіп қалдым «құдашалап».

ШƏЛИПА:
Бағып жүрген ешкіңнің бəрі жағал,
 Əріптесім сен болсаң, əдіре қал. 
Əдіре қал дегенге арсаңдамай, 
Жел жағымды мүңсітпей əрі жоғал.

КЕНЕН:
Мен өзім Алатаудың ителгісі, 
Қойшының қызға жақсы икемдісі.
Кедейсің деп кемітпе, байдың қызы, 
Келіп отыр құрбыңның сүйкенгісі.

ШƏЛИПА:
Көкала үйрек ұшады көл дегенде, 
Ешкі емеді қойшылар шөлдегенде, 
Сүт сауам деп кеудеңнің бəрі сірне, 
Қойың бақпай ой, сорлы-ау, нең бар менде.

КЕНЕН:
Қызы едің сен бір байдың өтпей жүрген. 
Жиырма беске келгенше кетпей жүрген. 
Көрмегендей мақтанба, байдың қызы, 
Мен қойшы сендей қызды ептей жүрген.

ШƏЛИПА:
Рас, бізге бозбала болады ашық, 
Ашық жайын біле ме қойшы пасық. 
Сары майдан дəметкен кеудең құрсын, 
Жел жағымда жүрмеші теке сасып.

КЕНЕН:
Сендей адам емес пе қойшы деген. 
Жол үстінде жолықтым тойшыменен. 
Көрмегендей мақтанба байдың қызы,
Жолың болмас сырласпай қойшыменен.



ШƏЛИПА:
Сенің атаң, ей, Кенен, жалаң аяқ, 
Құртқан екен құдайым аямай-ақ. 
Əкең байғұс ұстап жүр қазан-аяқ, 
Қойды жөндеп бақсаңшы сандалмай-ақ.

КЕНЕН:
Сенің атаң Шəлипа Байбалақ-ты, 
Жиырма беске келгенше қайда бақты.
Көрмегендей мақтанба байдың қызы,
Төсіңді талай қойшы аймалапты.
 
ШƏЛИПА:
Өйт-бүйтпесем, ей байғұс, өйт-бүйтпесем, 
Қоңыр тонды шешіп ап отқа үйітпесем, 
Жапалақша жарбаңдап қалмай қойдың, 
Итаяққа ас құйып «көйіт, көйіт!» – десем.

КЕНЕН:
Шəлипа, сен олай деп кесірленбе, 
Жүйрік аттай самғаймын көсілгенде. 
Адамды итке теңеп шақыратын, 
Шешең ит қып өзіңді өсірген бе?

Осы жерде қыздың жеңгесі Шəлипаның артық кеткенін біліп,
айтысты тоқтатады. Кененге қыздың орамалын ұстатады.
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КЕНЕН МЕН ЛƏТИПАНЫҢ АЙТЫСЫ

(Кененнің сөзі «Ойжайлау» əнімен айтылады) 

(1921 ж.)
Нотаға түсірген

Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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КЕНЕН:.
Мен едім Кенен ақын Қордайдағы, 
Төгейін өлеңімді таңдайдағы. 
Лəтипа, дабысыңды естіп келдім, 
Жатсаң да төмен Балқаш шалғайдағы.
Өзіңдей өнерпазды көргенімде, 
Қайнайды зығырданым қай-қайдағы.
Топардың тоғайында сен бір бұлбұл,
 Əніңді құбылжытып салғайдағы. 
Ақиық Алатаудың қыранымын, 
Қондырып бұтағыңа алғай-дағы.

ЛƏТИПА:
Сен бе едің, Қордайдағы Кенен деген, 
Құлағым келеді деп елеңдеген.
Сыртыңнан естуші едім атағыңды, 
Ойда жоқ түлен түртіп келер деген.
Ашадан Сауытбек пен Жидебай кеп, 
Айтысып менен көңлі төмендеген. 
Қайрақбай, Əлдибай мен Көшкімбай кеп, 
Бəйсімбекпен алты ақын шөмеңдеген. 
Болғанда сен іздеген, мен сұраған, 
Іздеген сұрағанға деген келген. 
Ап етпей, қап етпестен, Кенен құрбым, 
Азырақ сынасалық өлеңменен.

КЕНЕН:
Мен едім Дулаттағы Кенен ақын, 
Жол жүріп жеті бекет келген ақын.
Тайымда атқа қосып елім мені, 
Бəйге алған оза шауып арғымақпын. 
Жеңдім деп өңшең шалды мақтанасың,
Олар қайдан болып ед менен ақын, 
Тіліңді тарта сөйле асқақтамай, 
Шаңыма ілеспейді сендей қатын.

ЛƏТИПА:
Сен болсаң кім қорқады, Кенен ақын, 
Жасыңнан жарымаған кедей ақын. 
Мақтанба көрмегендей, білмегендей, 
Қураған көк шолақпен сірі тақым. 
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Сен болсаң кім сескенер, Кенен болыс,
 Колыңа таяқ алған, кедей болыс.
Мақтайсың өзіңді өзің көтермелеп,
Келсең де үш жүз түйе сұрап помощь.
Бүкіл мынау қазақтан серік таппай, 
Қасыңа қосып апсың «сары орыс».

КЕНЕН:
Лəтипа келтірмеші шайтанымды, 
Біліп ем осы сөзді айтарыңды, 
Орыс пенен қазақты бөлетұғын, 
Көңілің неге орыстан тойтарылды. 
Үш жүз түйе аламын əскер үшін, 
Қом-шомымен айдатып қайтарымда. 
Талассаң тар кезеңге мен шығармын, 
Тыртаңдап шауып көрші байталыңды.

ЛƏТИПА:
Ей, Кенен, жүйрік емес, жүріскерсің, 
Өлеңге, əуенменен мініскерсің.
Желпініп жеңемін деп, аптықпағын, 
Шындасам сөз таба алмай тіміскерсің. 
Арының қайтпай жүрген ақын болсаң,
Жолымнан енді жолың жіңішкерсін.

КЕНЕН:
Лəтипа, бір көруге ашық едім, 
Ауылың Хантауын қашық едің, 
Тұғырдан туған құлын шабан болып, 
Көшке де ілеспейтін жасық еді.
Қазанның күйесіндей қара байың 
Күйеуің таңдап тиген осы ма еді? 
Кетпеннің ұңғысындай кеңірдегің, 
Көргенде қалдым түрін шошып енді. 
Қашар мен арғымақты матағандай, 
Жатасың қайтып қана қасына енді. 
Жүрсеңші Алматыға бізбен бірге,
 Қояйын сүйгеніңе қосып сені. 
Тіл алсаң бізден қалма, Лəтипажан, 
Əйелге теңдік жолы ашылды енді.



ЛƏТИПА:
Ей, Кенен, қоқан, сестен қорықпаймын.
Дүлдүлмін, неше таңға зорықпаймын. 
Өлеңнің таңдайымда ұясы бар,
Ешкімнен үйренбеймін, тарықпаймын. 
Болса да байым момын, елім жақсы, 
Үстінде үш болыс ел қалықтаймын.
Елімнің еркелеткен арқасында, 
Дарияда жүзіп жүрген балықтаймын.

КЕНЕН:
Лəтипа, асыл нарқын білген қандай, 
Жас шақта күліп, ойнап жүрген қандай, 
Бұл күні əйелдерге ерік тиді, 
Қалайша жүрсің шыдап жаман байға-ай? 
Жанымда жау-жарақты жолдастар бар, 
Жүрсеңші тілімді алсаң бізден қалмай. 
Жоқ болса жанашырың, сүйенерің, 
Өкімет пана болып қорғағандай.

ЛƏТИПА:
О, Кенен, бұл сөзіңе нана алмаймын, 
Шын айтсаң, мен соңыңнан қала алмаймын.
Байымды подводқа жұмсап жібер, 
Сонан соң жөнін тауып амалдайын. 
Ақ бата, қызыл қанды бұзбаймыз деп, 
Ұзатты байлап, матап ел-ағайын. 
Өзіңдей əзілдессем құрбыменен, 
Еркексіп ұра беред жаман байым.
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БӨДЕНЕ, ШƏЙНЕКТІҢ ƏНІ

(Кененнің жеңгелерімен əзіл-айтысы, Кененнің сөзі 
«Шырқа, даусым» əнінің негізінде айтылады) 

(1921 ж.)

Кенен

Бөдене, Шəйнектің əні

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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КЕНЕН:
Жеңгелер, жүрмісіңдер күйлі-жайлы, 
Ішкелі аңсап келдім күрең шайды. 
Ауылға көшіргелі келіп тұрмын, 
Жатақ қып жатасың ба осы Ақсайды.

Көп боп еді, жеңгелер, көрмегенге, 
Сала келдім бір қолқа жеңгелерге. 
Ақсайда ағаш бағып отырғанша, 
Көшсеңші Қордайдағы туған елге.

Қайырмасы:
Шырқа даусым, шырқа даусым.
Тілден нұр, таңдайдан жыр жаусын.

БӨДЕНЕ – ШƏЙНЕК:
Орныңыз құтты болсын, «болыс» қайным, 
Кигенің шинел, шəпкі, орыс қайным. 
Кедейден өкімет боп шыққаныңда, 
Жақсы екен нашарларға болысқаның. 
Көш десең тоқсан түйе жиғызып кел!
Құрмет пен парасатты білгізіп кел! 
Жүз жорға, ертоқымы ылғи күміс, 
Жүз қамшы ер басына ілгізіп кел!

КЕНЕН:
Жеңгелер, көшем десең көшіремін,
Еркелеп төсегіңде көсілемін. 
Байлардың жорғаларын алып келіп, 
Мінгізіп көңіліңді өсіремін. 
Иірсу, Берікқара малдың жері, 
Көкорай, көк майсалы ылди, өрі.
Қосылғын ағайынға көшіп барып, 
Əркімнің өзіне ыстық туған елі.

Қайырмасы:
Шырқа даусым, шырқа даусым.
Тілден нұр, таңдайдан жыр жаусын. 

2 рет}

2 рет}



БӨДЕНЕ – ШƏЙНЕК:
Өкімет бізге де жер берді кесіп, 
Кедейге ерінбеген болды несіп. 
Астығы ағыл-тегіл жерді тастап, 
Неміз бар сол Қордайға қайта көшіп. 
Қайным-ау, малдан қымбат тал мен терек. 
Алма, өрік ақша болар, мал не керек? 
Ақ бидай, қызыл тары бəрі бізде, 
Картошка, қауын, дарбыз – жөні бөлек.

КЕНЕН:
Жеңгелер, ермедіңдер қайныңызға.
Қарадық олай болса жайыңызға,
Жүрерміз келіп-кетіп, есен-сау бол,
Ал енді аттаналық аулымызға.

Қайырмасы:
Шырқа даусым, шырқа даусым.
Тілден нұр, таңдайдан жыр жаусын. 2 рет}
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КЕНЕН МЕН БОПИНАНЫҢ АЙТЫСЫ

(Кененнің сөзі «Қызыл қайнар» əнінің негізінде айтылады) 

(1944 ж.)

Кенен

Бопинаның əні

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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КЕНЕН:
Келіп қалдық, Бопина, тойыңызға,
Сыймай келді қуаныш қойнымызға.
Сəулем-ай!
Сала келдім бір қолқа қабылдасаң,
Артайын деп қолымды мойныңызға.
Сəулем-ай!

Қайырмасы:
Қызыл қайнар шөл қайың,
Су ағады сай-сайын.
Сен сағынсаң ай сайын,
Мен сағынам күн сайын.

БОПИНА:
Ер жетті ме, Көркемжан, Кенекем-ай,
Бақытжаның туыпты мерекеңе-ай,
Тойыма кеп дулатып əн шырқадың,
Көптен шыққан көрікті берекем-ай.
Сағындым!

Қайырмасы:
Алатаудай айбатты,
Халық ақыны ардақты.
Сегіз қырлы бір сырлы,
Кенекем-ау, жан-жақты.
Қарағалы Қордайға, 
Көрмей қойдың бұл жақты.

КЕНЕН:
Аман-есен келіпті Жарылғабың, 
Дерексіз боп он жылдай табылғаның. 
Үш аудан ел шақырып той жасадың, 
Дауласқаның тойыңда не қылғаның?

БОПИНА:
Жас келін боп, Кенеке-ау, жүруші едім, 
Айтарыңды жүректен білуші едім. 
Шұбар атпен төбеңді көргенімде, 
Жолың тосып көпірде тұрушы едім.



КЕНЕН:
Ақ үй сұлу көрінер үзігімен,
Келін сұлу көрінер жүзігімен. 
Оның рас Бопина жөніңе кел.
Тоғыз келін шықпайсың тізімінен.

Əзіліңді Бопина білмеймін бе? 
Күліп-ойнап, келінмен жүрмеймін бе?
Сен аққу-қаз көлдегі, мен лашын.
Қанатыңды қайырып ілмеймін бе?

БОПИНА:
Ат мінесіз, Кенеке-ау, қара көктен. 
Келбетіңе жарасқан нар жүн шекпен, 
Екеуміз де қоялық бұл əзілді, 
Шолпанқұл мен хат бар ма, Қыдырбектен?

КЕНЕН:
Қандай жақсы, Бопина, сұрағаның?
Бұл сұрағың құлаққа ұнағаны.
Хабар да жоқ, хат та жоқ екеуінен 
Қандай күйде жүргенін біле алмадым.

БОПИНА:
Екі бауырың Кенеке-ау, келсін аман,
Жауды жеңіп, той болса бар ма, арман?
Осы отырған халқыңның тілегі бар, 
«Тоғыз келінді айтса» деп шуылдаған?
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ТОҒЫЗ КЕЛІН

(Бұл əн ақынның жас кезінде келіндеріне арнап айтқан əзіл өлеңі. 
«Шырқа даусым» əнімен айтылады)

КЕНЕН:
Айтайын, айт десеңдер тоғыз келін, 
Тоғызға толтырам деп көп іздедім. 
Тоғызға толтырғанда кейбіреуін,
Бұзып кетіп бозбалалар, зар иледім.

Қайырмасы:
Шырқа даусым, шырқа даусым,
Тілден бал, көмейден жыр, жаусын-жаусын-ай!

Шарт қойдым талай-талай келіндерге, 
Шақырса келін «кел» деп ерінем бе? 
Табаны таймай тұрар болса келін, –
Жүруге келіп-кетіп əзір мен де.

Қайырмасы:

Жеңге мен балдыздардан келін қызық, 
Күрең шай келін құйса көзін сүзіп. 
Жалғанда оған жетер лəззат бар ма? 
Қасында отыра алман денем қызып.

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен



Қайырмасы:

Қайнар көз, қара торы, ақшыл келін, 
Біледі айтқызбай-ақ жақсы келін. 
Құмардан құрт ішкендей бір шығар ем, 
Арқамды бір түн қасып жатса келін.

Қайырмасы.

* * *
(Арада көп жылдар өтеді. Бір тойда тоғыз келіннің бірі кездесіп

(ол да кемпір келін болыпты) Кененге тиісе кетеді. Сондағы айтқаны)

Кененді шал деп күдер үзбе, келін,
Əлі де жастығымды іздемедім.
Шабады кəрі тарлан шаршы топта, 
Əуре боп құнан, дөнен іздемегің.

Қайырмасы:
Сүйген сəулем,
Сүйген сəулем,
Көре алмай ақ жүзіңді өтті-ау дəурен.

Май палау, келін берсе қаймақпенен, 
Қаңтарда бура ойнайды тайлақпенен. 
Жайдары жанға жайлы, болса келін, 
Жақсы əйел ер адамға «қайрақ» деген.

Қайырмасы:

Келінжан «кен» деген сөз Кенен деген, 
Ағаштың ең мықтысы емен деген. 
Жетпіске сыр бергем жоқ, сыр сұрасаң, 
Болмайды сексенде де жүзім төмен.

Қайырмасы.



КҮЙЛЕРІ
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(Күйлердің текстінде лига таңбаларының орналасуының компьютерлік теруіндегі кеткен 
графикалық олқылықтар үшін кешірім сұраймыз)

ҚҰЛАҚ КҮЙІ
Нотаға түсірген

Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ҚҰЛАҚ КҮЙІ
(Ақынның ұлы Бақытжан Əзірбаевтың орындауындағы нұсқасы)

Нотаға түсірген Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ҚЫЗЫЛ ƏСКЕРГЕ АРНАУ

(Екінші жолдағы белгілердің қажеті жоқ)

Нотаға түсірген Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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АЛЫП ҚАРА ҚҰС
Нотаға түсірген

Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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САРБАРПЫ
Нотаға түсірген

Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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БОТАҢ ҚАЛДЫ, ҚАРҚАРА-АУ
Нотаға түсірген

Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ЖАУДАН ҚАШҚАН ӨГІЗ

(Күйдің басындағы қағыстары төмен болады)

Нотаға түсірген
Орынбай Кəріғұлұлы Дүйсен
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ƏНДЕРДІҢ ШЫҒУ ТАРИХЫ ЖӨНІНДЕ
ҚЫСҚАША ТҮСІНІКТЕР

«Ри, қойым». Кенен Əзірбаевтың алғаш шығарған тырнақалды əні. Болашақ 
əнші, композитор тұңғыш творчестволық адымын осы əннен бастаған.

Қозыны айдап өргізіп сайға барсам, 
Талқан шекер татиды шайнап қалсам. 
Қозы иесі қуады, «қу жетім» деп, 
Тілін алмай кей кезде, бармай қалсам, –

деп жырлаған жас таланттың бұл туындысынан жоқшылық пен қатал қанаудың 
қорлығын ерте көрген қойшы баланың зарлы үнін естиміз. Бұл əнді естігенде тек 
Кененнің ғана емес, сол кездегі жалпы кедейлердің өмірі елес береді. Ақынның 
жас шақтағы бұл шығармасын сол кездің өзінде-ақ халық ықыласпен сүйсіне 
тыңдап, жоғары бағалауының сыры да осында. Əн автордың өзінің орындауында 
нотаға түсірілді.

«Бозторғай». К.Əзірбаевтың ел арасына кеңінен тарап, атағын шығарған 
əндерінің бірі. Əнді Кенен, небəрі он бір жасында шығарған. Жас жүрегін жа-
рып шыққан бұл əнінде де автор, ертеден қара кешке дейін бай малының со-
ңында еңіреп жүрген қойшы-қолаңдардың мұң-мұқтажын жырлап, еркіндікті, 
азаттықты көксеген. Əн сөзі құлаққа қонымды болғандықтан да бірден халық 
көңілінен шығады. Байларға Кенен қойшы атанғанымен, халық арасында ол «əнші 
бала» атала бастайды. Əн Кененнің өз орындауында пластинкаға түсірілген. 
«Бозторғай» əнін халық осы күнге дейін сүйіп тыңдайды. Əн автордың өзінің 
орындауында нотаға түсірілді.

«Көкшолақ». Кененнің əкесі Əзірбай өзінің бірнеше жылғы тапқан-таянғанын 
жинап жүріп, Тоқпақ қаласының (Қырғызстан) базарына барып, бір ат сатып 
əкеледі. Сатып əкелген жылқысының құйрық, жалы жоқ нағыз көкшолақ екен. 
Бірақ əке мен бала мінерлік көлігі болғанына қатты қуанады.

Сол жылы Кененнің аулымен қатар жатқан көрші елдің Бибол деген байы бес 
болыс ел шақырып, үлкен той жасайды. Қой соңында жүрген Кенен сəн-салтанат 
құрып, тойға кетіп бара жатқан бір топ қыз-келіншек, жігіттерді көріп, делебесі 
қозады. Қайткенде де осы тойға оның да барғысы келеді. Сөйтіп, бағып жүрген 
қойын досы Аянбайға тастап, Көкшолағымен тепең қағып, əлгі топты қуып 
жетеді. Келген бетте қыз-келіншектерге тиісіп, өлең айта келеді. Қыздардың 
ішінен Шəлипа деген байдың қызы жауап қайырып, екеуі айтыса кетеді. Шəлипа 
басына шоқпыт-шоқпыт бөрік киген, жыртық тонды қойшыны мазақ етеді.
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Əкең байқұс ұстап жүр қазан-аяқ, 
Қойды жөндеп бақсаңшы сандалмай-ақ, –

дейді. Кенен қыздың бұл сөзіне арсынбайды, қайта өршелене түседі. Кенен Шəли-
памен айтысқанда өлеңді «Көкшолақ» əнімен айтады. Шəлипа мінген жорғаға 
ілесе алмай қала берген Көкшолағына ыза болған Кенен, əнінің аяғын:

Жылдам жүрші, Көкшолақ, 
Шапшаң жүрші, Көкшолақ,
Олай жүрші, Көкшолақ
Былай жүрші, Көкшолақ. 
Діңкең, құрғыр, Көкшолақ... –

деп келтіреді. Əннің бұл күлкілі-сықақты қайыр- масы келе жатқан жұртты 
таң-тамаша қалдырып, өзіне үйіріп əкетеді. Кенен қызды жеңіп, одан орамал 
алады. Тойға келген əр елдің əуесқойлары Кененнің «Көкшолағын» ауылдары-
на айта бара ды. Міне, сол күннен бастап «Көкшолақ» əні ел арасына тез тарап, 
Кененнің əншілік қабілеті халыққа белгілі бола бастайды. Бұл əн де автордың 
өзінің орындауында ертеректе пластинкаға түсі рілген нұсқасы бойынша нота-
ға түсірілді.

«Құрдасыма», «Аянбайдың жауабы». Жо ғарыда сөз болған Бибол тойы-
на аңсары ауып, барғысы келген Кенен қойын қайда, кімге тастарын білмей 
қиналады. Ақыры замандас құрбысы (ол да қойшы) Аянбайға келіп, бар сырын 
айтып жалынады. Міне, бұл əндер осы жолы екі қойшының əзіл аралас шын сы-
рынан туған туындылар. Бұл əндер автордың орындауында нотаға түсірілді.

«Балуан Шолақпен кездескенде». Кененнің 15 – 16 жасында Жетісу жеріне 
əйгілі Балуан Шолақ келеді. Сол кісіге сəлем бере келгендегі əні. Əн Б.Г. Ерзако-
вичтен алынды.

«Көпшілік тыңда əнімді». (Бұрынғы басылым дарда «Көпшілік көрсін 
əнімді» деп берілген.) Кененнің жасы 18-ге келгенде қырғыздың манабы Шаб-
ден Жанбайұлының асы болады. Шабденнің атын дəріптеп, елге жаюға арналған 
бұл үлкен асқа қазақтың Жамбыл бастаған сол кездегі белгілі ақындары мен 
қырғыздың жыршылары түгел шақырылады. Осы дүрмекке ауыл ағасы болыс 
Еркебай Базаровтың шақыруымен жас Кенен де келді. Асқа келген ақын, жыр-
шылар ішінде Кенен де əн салып, өлең айтып, жүлде алып қайтты. Бұл Кененнің 
тұңғыш рет көп алдында сынға түсуі еді.

Мен өзім Дулат деген елден келдім, 
Көлқопа, Қордай деген жерден келдім.
Жас бала, жаңа талап мен бір қойшы,
Туғалы мұндай жиын көрмеп едім, –
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деп шырқаған. «Көпшілік тыңда əнімді» əнін осы жолы айтқан. Осы күннен бас-
тап асқақ үнімен, тартымды өлеңімен көзге түскен Кененнің əншілік, ақындық 
дарындылығы қазақ, қырғыз арасына кеңінен таныла бастады. Əн автордың 
өзінің орындауында сақталмаған. Бұл əн қызы Төрткеннің орындауында нотаға 
түсірілді.

«Түйе тыныс». Халық арасына ақындығымен, əншілігімен белгілі бола бас-
таған Кенен бұл жылдары ел аралап, əн салып, өлең айтуға машықтана бастады. 
Өзінің туған жері Мəтібұлақтан бастап заңғар биік Алатаудың жайлауларындағы 
елдерді аралайды. Осындай бір күнінде əнші-ақын «Жауыркезең» деген биік 
жайлауды бетке алып көшкен елге кездеседі. Бұл жерде тау басына көтерілудің 
қиындығы сондай, көшкен ел тастан қаланған əр текпіршектерге деміл-деміл 
түйелерін шөгеріп, тынығады екен. Осындай бір дамылдап отырған кезде ақын, 
шаршаған елдің көңілін көтеріп, əн шырқайды. Əннің «Түйе тыныс» деп аталы-
нуы да сондықтан.

«Тік шырқау», «Үрия-ай, дүние-ай». Бұл əндер ақынның жігіт кезінде 
шығарған əндері. Кенен ел аралап, той-томалақтарда əн салып, өлең айтып, 
жүрген кездеріндегі туындылары. Ол əннің музыкасы мен сөздерінен де анық 
байқалады. Бұл əндер автордың өзінің орындауында нотаға түсірілді. 

«А, қыздар», «Ойжайлау», «Қызыл қайнар», «Жайсаң», «Гідігай». 1910 – 1914 
жылдары Кенен Алатаудың Қордай тізбегіндегі «Ойжайлау», «Қызыл қайнар», 
«Жайсаң» атты жайлаулардағы елдерді аралап, өлең айтып, əніне қосқан. Бұлар 
Қордай өңіріндегі жер аттары. Автордың өзінің орындауында нотаға түсірілді.

«Мөртай сұлу». Кенен жігіт кезінде Мөртай деген қызға кездесіп, ғашық бо-
лады. Мөртай да Кененді сүйеді. Бірақ бұлардың қосылуына сол кездегі қатал 
заң кесірін тигізеді. Мөртай айттырылған, қалыңмал берген күйеуіне зорлық пен 
ұзатылады. Сонда да күдер үзбеген Кенен барған жерінен алып қашқысы келіп, 
бірнеше рет əрекет етеді. Бірақ Мөртай көп кешікпей қайтыс болады. Міне бұл 
əн сол қосыла алмай, арманда кеткен ғашығы Мөртайға арналып шығарылған.

«Зұлухияның əні». Кененнің тұңғышы Талжібектен соң Зұлухия деген қызы 
дүниеге келген екен. Зұлухия аса көрікті, əрі суырып салма ақын, əнші болып 
өсіпті. Əкем ол қызын көптің көзіне түсірмей, саған топтың алдына шығып əн 
салу əлі ертерек деп, жібермей жүріпті. Бір күні əкем үйде жоқта сол ауылда 
болған бір тойға анасының жанын қоймай сұранып барыпты. Он үш жасқа жаңа 
толған Зұлухия осы тойда жігіттермен айтысып, бірін де бет қаратпай жеңіп, 
қатты көзге түскен екен. Үйге келе ауырған жас талант көп ұзамай-ақ төсек 
тартып жатып қалады. Ол кезде дəрігердің жоқ кезі. Ауыл бақсы-балгерлері ем 
қонбайтын ауру, көз тиген депті. Оны Зұлухияның өзі де сезіп, əкесінің тілін 
алмағанына өкініш білдіреді. Теріс қарап, түс киізді сипап, өлең айтып жатып 
дүние салады. Əн тұңғыш рет Төрткеннің орындауында нотаға түсірілді.

«Аттан». 1916 жылдың оқиғасы Жетісу өңірін де дүр сілкіндірді. Патшаға 
кісі бермейміз деп, халық бұқарасы көтерілді. Сол көтерілісті Бекболат Əшекеев 
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пен Əли Нұрғожаұлының басқарғаны тарихтан мəлім. Сол жасаққа Қордайдан 
Кенен де келіп қосылды. Ол Əли бастаған қолдың үгітші ақыны бола жүріп, 
жігіттерді жігерлі күреске шақырған бірнеше əндер шығарды. Соның бірі осы 
«Аттан» атты əні. Əн автордың өз орындауында нотаға түсірілді.

«Қайран елім, қайда!». 1916 жылғы Жетісуда ғы көтерілісті патша үкіметі 
қаталдықпен басты. Көтеріліске қатынасқан қазақ жігіттері, қалың халық тау-
тасты паналап, қашып-босты. Патшаның жазалаушы отряды қолға түскен бас-
шыларын көрнеу көзге атып, асты. Əли Нұрқожаұлын да айуандықпен өлтірді. 
Осы бір оқиғалардың басы-қасында болып, көзімен көрген ақын Əлиге арнап, 
оның атынан «Қайран елім, қайда?» атты əнін шығарған. Əн Төрткеннің орын-
дауында нотаға түсірілді.

«Бұлбұлға». 1916 жылғы көтерілісте Кенен талай айқас, шайқастарға қа-
тысты. Талай-талай жеңістердің куəсі болды. Кейіннен Əли бастаған қолы жеңі-
ліс тапқанда, Кенен де бір топ адаммен қырғыз жеріне өтіп, сондағы доста-
рының арасында біраз уақыт паналаған. Бұл əн Кененнің сол қашып жүргенде, 
туған жерін, елін сағынып, бұлбұлға мұңын шағып айтқан əні. Əн автордың өз 
орындауында нотаға түсірілді.

«Нəсихаға немесе Сүйген жарға». Бұл əнді Кенен өзімен 55 жыл отасқан 
аяулы жары Нəсиха Қабылтайқызына арнап шығарған. Əн Төрткеннің орында-
уында нотаға түсірілді.

«Еркебайға». Еркебай Базарұлы осы Қордай өңірінде туып-өскен, Жаныс-
тан шыққан, арғы аталары Сырымбет, Жылқыайдар, бергі атасы Байтүгел. Мына 
аналарың Нəсиханың туысы болып келеді. Əкесі Базар дүниеден ерте кеткенмен, 
оның артында қалған екі ұлы Еркебай мен Еркетайды анасы Жаңыл ешкімнен 
кем қылмай өсіріпті. Əсіресе жас Жаңылдың Бұғылыбазар деген арғыннан шық-
қан жігітке қосылуы жетім балалардың дұрыс қалыптасып, азды-көпті  білім  
алуына септігі тиіпті. Еркебайдың он  жасқа келіп  қалған шағында ақ патшаның 
«əр облыс өз қоластынан орысша оқуға бір бала берсін, киім, тамақ қазынадан» 
деген бұйрығы шығады. «Қордай болысынан кім орысша оқуға барғысы келеді?» – 
дегенде, «баламыз шоқынып кетеді» деп бəрі ат-тондарын ала қашады. Сонда 
Бұғылыбазар: «Мен Еркебай деген баламды жіберемін», – депті. Қысылып тұр-
ған жұрт қуанып кетеді. Сол он жасында кеткен Еркебей 7 – 8 жылдай Ақмешітте 
оқып, орыс тілін жете біліп елге қайтады. Орысша білетін бір адамы жоқ Қас-
қарау елі болысының песірі (хатшысы), оязының тілмашы болады. Жала-дау-
ға ұшыраған, біреуге ақысы кеткен жұрт енді сабылып Еркебайды іздейтін бо-
лады. 

– Еркебайдың маған  істеген жақсылықтары естен еш кетпейді. Мені қой жаю-
дан құтқарғаны, ат, киім беріп, ас-тойға ертіп барғаны, өнерімді танып, басыма 
бақ құсын орнатқаны, кейінде өзіме хатшы бола жүріп, ақылшы қамқор болғанын 
қалай ұмытарсың?! Ең болмаса жерленген жерін де таппадым, басына қорған да 
тұрғызылмады. Оған арнап бірер өлең мен əн шығарғанымды өздерің білесіңдер. 
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Ол туралы айтып та, жазып та жүрдім. Дегенмен де оның өмір жолын менен артық 
білетін адам жоқтың қасы. Соны толық баяндап Еркебайға арнап ертеректе (енді 
шама жоқ) көлемді бір поэма жазатын-ақ жөнім бар еді...» – деп үлкен өкінішпен 
күрсіне еске алатын еді əкем.

«Октябрь», «Шырқа, даусым». Жастайынан жоқшылық көрген Кенен Əзірба-
ев Октябрь таңын, бақытты жаңа дəуірді құшағын жайып, қуана қарсы алды.

Жер мен көкті сілкінтіп, 
Он жетінші жыл келді, 
Бостандық таңы арайлап, 
Теңдік деген үн келді, 
Ұлы Октябрь толқынын, 
Ту астында ел көрді,–

деп жырлаған бұл ұзақ толғау – əн 1919 жылы дүниеге келген. Бұл басылуында 
қысқартылып, тек бірнеше шумақтары ғана алынды.

«Шаңқ етпе». Кеңес өкіметінің алғашқы күндерінен бастап-ақ Кенен қазақ 
ауылдарын советтендіру жұмысына белсене араласты. Ол Қордай болыстық 
революциялық комитетінің председателі болып тағайындалып, қосшылар ода-
ғын ұйымдастыруда ерекше көзге түсті. 1921 жылдың июнь айында «Қосшы» 
одағына ұйымдасқан Жетісу кедейлерінің бірінші облыстық съезі болды. Осы 
съездің құрметіне арналып, Ұзынағаш селосы маңында салтанатты мəжіліс, 
үлкен мереке өткізілді. Кенен бұл əнді кедейлердің осындай қуанышты мерекесі 
үстінде шығарған.

«Оразжан». Кенен Жетісуда совет өкіметін орнатуға белсене қатысқан. Жеті-
судағы көрнекті партия қайраткерлері Тоқаш Бокин, Жұбаныш Бəрібаев, Ораз 
Жандосовпен тығыз байланысып, жиі кездесіп, істес болған. 1922 жылы Ораз 
Жандосов Ташкентке қызметке шақырылады. «Оразжан» əнін Кенен осы жолы 
Оразды Ташкентке шығарып салып, қоштасқан кезде айтқан. Халық арасында 
«Қош аман бол, Оразжан!» деп аталады. Бұл əнді Жандосов «халық жауы» ата-
лып, жер аударылған оқиғаға байланыстыруға да болады. Бұл əн автордың өз 
орындауында нотаға түсірілді. 

«Ленин бабам». Бұл əнін Кенен 1924 жылы Владимир Ильич Ленин қайтыс 
болғанда шығар ған. Ел басына келген бұл азалы күндерде:

Ленин жер жүзінің тірегі еді, 
Өмірдің қуаты мол жүрегі еді. 
Бабамның дана сөзі, жолы өлмейді, 
Тірлігі еңбекші елге керек еді, –

деп жырлаған көсем туралы «Ленин бабам» атты əні осы оқиғаға байланысты 
туған. Əн автордың өз орындауында түсірілген.
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«Жұбанышқа арнау əн». Бұл əн 1927 жы лы Қазақстанның көрнекті револю-
ционер-боль шевик терінің бірі Жетісу губерниялық партия ко митетінің бірінші 
секретары Жұбаныш Бəрібаев мезгілсіз қайтыс болғанда айтылған. Сазгердің 
орындауында нотаға түсірілді.

«Базар, Назар». 1928 жылы Кенен арнаулы тапсырмамен Шу бойындағы 
көршілес қырғыз жерін аралап жүргенде, үйдегі Базар, Назар деген үйелмелі-
сүйелмелі екі бірдей ұлы қайтыс болады. Бұлардың алдында да Зұлухия, Қыр-
ғызбай, Тұрсын, Тұрар деген ұл-қыздарынан айрылып запыс болған ақын жаны-
на, əсіресе, мына Базар, Назар өлімі қатты батады. Егде тартып, ел ағасы болған 
шағында кездескен бұл қайғыдан ақын көпке дейін арыла алмайды.

Көктемнің тамаша бір күнінде ақын іштегі шерін тарқатпақ болып, ауыл қа-
сындағы кішігірім бір төбеге шығып, айнала төңірекке көз салады. Қозы лақты 
жамыратып кешкі қора-жай, отын-су қамында жүрген ауыл адамдарының қаре-
кетін көріп кешкі ауыл көрінісін тамашалайды. Осы заматта лақтарын іздеп, 
ана қойға бір, мына қойға бір жүгіріп, дамылсыз маңырап жүрген ақ ешкіге көзі 
түседі. Бұл көрініс қамкөңіл ақын жүрегін тағы да елжіретіп жібереді. Ақынның 
көзіне жас, көңіліне əн келеді. Мұңын айтып, зарлап отырған ақын төңірегіне 
ауылдастары түгел жиналады. Кенен ұзақ уақыт зарлап, жиналғандардың сай-
сүйегін сырқыратады, талайлардың көңілін боса тады. Халық көңілінен шыққан 
бұл əн ел арасына тез тарайды. Əннің кейде «Ақ ешкі» деп аталуы да осыдан. 
«Базар, Назар» əні Кененнің халық арасына кеңінен тараған əндерінің бірі. Əн 
автордың өз орындауында нотаға түсірілді.

«Балдай бол». 1929 жылы ауылдағы жеке мен шікті шаруалар өз еріктері-
мен колхозға ұйымдаса бастаған кезде шығарылған əн. Əн ақынның ұлы Бақыт-
жанның орындауында нотаға түсірілді.

«Əнім қалсын». Жасынан өнер атаулының бəріне жаны құмар Кенен əсіресе, 
əн жанрына көп маңыз берген адам.

Біле ме түсінбеген əннің парқын,
Əн үні естіледі оған салқын.
Жүрсем де сабау қамшы, салт атты боп,
Таралған ел ішінде əнім қалсын, –

деп шырқаған бұл əн Кененнің 1931 жылғы туындысы. Бірақ бұрынғы жинақтар-
да бұл əн 1909 жылы шығарылған деп қате көрсетілген. Əн Төрткеннің орында-
уында нотаға түсірілді.

«Еңбекші елім немесе Колхоз əні». Бұл əн колхоз құрылысының қабырғасы 
қатып, бұғанасы бекіп, жаңа белестерге көтеріліп, еңбекшілердің молшылыққа 
кенеле бастаған кезеңі – 1934 жылы шығарылған. Əн Төрткеннің орындауында 
нотаға түсірілді.

«Жас екпін». Бұл əн 1935 жылы Стахановшы лар қозғалысына арналып шыға-
рылған. 1958 жылы автор осы əнге қайта оралып, комсомолдың 40 жылды-
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ғына орай, жастарға арнап өлең жазып, оны «Жас екпін» əнімен шырқаған еді. 
Бұл əн де Төрткеннің орындауында нотаға түсірілген.

«Қызыл əскер əні». Айбынды Қызыл Армия мыздың тамаша жеңістері-
не талай-талай риза болған ақын, бұл əнін 1935 жылы шығарған. Əннің сөзі бұ-
рынғы шыққан жинақтарда жарияланған. Əн Төрткеннің орындауында нотаға 
түсірілді. 

«Жаңа заң». Шалқыта, салтанатпен биік дауыста орындалатын бұл əнін 
К.Əзірбаев 1936 жылы Советтік Жаңа Конституция қабылдау кезінде шығарған. 
Кейінде «Жеке басқа табыну» деген С.Н.Хрущев бастаған айдармен И.В.Сталин-
нің саясат майданындағы жолының кейбір тұстарының қараланғандығы тарих-
тан мəлім. Осыған байланысты ақын да «Жаңа заң» əніне қайта оралып, «Жасасын 
көсем Сталин!» деген сияқты жерлерін өзгерткен еді. Əн автордың өзінің орында-
уында нотаға түсірілген.

«Самолет». 1937 жылы Кенен Əзірбаев ар тистер бригадасы құрамында 
Қарағанды көмір бассейініне барып, шахтерлермен кездесіп өлең айтып, əн сал-
ған. Бұл əнді осы сапарда самолет үстінде шығарған. 

«Екпінділерге». Ерен еңбектері мен көзге түскен өз ауылдастары жайын-
да тебірене, мақтанышпен жырлайды. Əн Төрткеннің орындауында нотаға түсі-
рілді.

«Біздің Отан жеңеді», «Сүйгенім-ай, күйгенім-ай», «Шынарым – сыңа-
рым» деген əндері Ұлы Отан соғысы басталған кезде шығарған туындылары. 
Бұл əндер Төрткеннің орындауында нотаға түсірілді.

«Жалғыз қайным», «Қыдырбек сағындым». Бұл əндер Кененнің əйелі 
Нəсиханың жалғыз інісі Қыдырбек Қабылтайұлына арналған. Алғашқысы 
Қыдырбекті майданға шығарып салғанда айтқаны. Соңғысы Қыдырбектен қара 
қағаз келгенде, өлгеніне сенерін де, сенбесін де білмей қиналған шақтағы ту-
ындысы. Əкеміздің бұл əн-өлеңдерін, өмірден ерте əрі арманда кеткен сүйікті 
нағашымыз Қыдырбек ағаға орнатылған ескерткіштей қабылдап, əрдайым еске 
аламыз. Əндер Төрткеннің орындауында нотаға түсірілді.

«Сағындым-ау Жапарбек». Кененнің əкесі Əзірбайдың Əбденбай деген інісі 
болған. Əзірбайдан – Кенен, Əбденбайдан – Іңкəрбек туған. Сол Іңкəрбектің Жа-
парбек деген ұлы мен Нұртай атты қызы Кененнің қолында өскен. Оның үсті-
не бұл балалардың əкесі де шешесі де ашаршылық жылдары дүниеден өткен. 
Екеуі де Кененовтар болып мектепті бітірген. Кененов Жапарбек 10-сыныпты 
бітірісімен əкеме айтпай, «Осы соғыста ең болмаса 10 – 15 фашисті жер жастан-
дырмаған жігіт жігіт пе?» – деп жүріп, өзі сұранып майданға кеткен. Сол кеткен-
нен қайтпады. Не суреті де жоқ. Жапарбекке арналған жалғыз ескерткіш – осы 
əн. Əн Төрткеннің орындауында нотаға түсірілді.

«Мектеп балалары». Ақын бұл əнін мектеп оқушыларына əрі сүйікті перзенті 
Төрткеннің мектепке баруына байланысты шығарған. Əн Төрткеннің орында-
уында нотаға түсірілді.
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«Қайран, Шөкем». Шолпанқұл Сейітов Ке неннің ауылдасы, ағайындас інісі 
еді. Ол өткір тілді, суырып салма ақын болған адам. Той жиындарда екеуі бір 
жүріп, бірге əн шырқап халық құрметі не бірге бөленген. Ауылдастары бұл екеуін 
ағалы-інілі қос ақын атай бастаған. Бұл əн майдан ға кеткен сол Шолпанқұлға 
арнап шығарылған. Əннің сөзі мен нотасы бұрын «Сағындым-ау, Шолпанқұл» 
деген атпен жарияланған. Кейіннен автор бұл əннің атын «Қайран, Шөкем!» деп 
өзгертті. Əн автордың өзінің орындауында нотаға түсірілді.

«Мəскеуде адасқанда». Жеңіл күлкілі, оқиғалы өлең. Оны ақын 1943 жылы 
Москвада адасып əбігер болғанда шығарған. Өлеңдегі Исағали – сол жыл-
дарда Қазақ ССР Жоғарғы Советі Президиумының Председателі қызметін 
атқарған Исағали Шəріпов, Есмағанбет – Қазақ ССР Ғылым академиясының 
корреспондент-мүшесі Есмағанбет Ысмайылов. Өлеңнің нотасы Төрткеннің 
орындауында түсірілді.

«Жамбылға көңіл айту». 1943 жылы Жамбылдың сүйікті ұлы Алғадай 
майданда ерлікпен қаза болады. Ауыр қайғыдан жатып қалған Жамбылды тұр-
ғызу үшін сол кездегі ақын, жазушылар ақылдаса келіп, Кененді алдыртады. 
Сəбит Мұқановтың біздің үйге келіп, атамды шұғыл алып кеткені менің де есім-
де сақталған. Сол жолы Кененнің көтеріңкі үнмен тұсына жақындай келіп 
ұстазының жан-дүниесін тебіренте айтқан əні. Əн Төрткеннің орындауында 
түсірілді.

«Жамбылдың баласын жоқтауы». Менің көңіл айтқан əнімнен соң Жамбыл, 
«Ə, Кененім келдің бе?» – деп, басын көтерді, қымыз ішіп, қолына домбырасын 
алып Алғадайды жоқтады» – деп əкем айтып отырушы еді. Əннің нотасы 
Төрткеннің айтуында алғаш түсіріліп отыр.

«Елімнің ерке жастары», «Ел қуанышы», «Жеңіс жылғы шаттық əн» де-
ген əндер циклі Совет халқының Ұлы Отан соғысын жеңіспен аяқтау қуанышы 
үстінде шығарылған. Əндер Төрткеннің орындауында нотаға түсірілді.

«Нұрлы жаз», «Бал құйылды даладан», «Бақытты жастар». Ұлы Отан 
соғысынан ке йін бейбітшілік орнап, ауыл еңбеккерлері шаруа шылықты қайта 
қалпына келтіру ісіне жұмыла іске кіріскен 1946 жылдың жаз айына арнап 
шығарған əн. Əн Төрткеннің айтуында нотаға түсірілді. 

«Аулынан ғашық жардың аттанарда». Əкесінің жастық шағын есіне алған 
осы өлеңі жандүниесіне қатты əсер еткен ақынның өнерлі ұлы Бақытжанның 
ұзақ жылдар толғанып жүріп шығарған бұл əні көпшіліктің көңілінен тез шығып, 
тез таралып кетті. Əн Бақытжанның орындауында нотаға түсірілді.

«Батыр Москва». Бұл əнді Кенен 1947 жылы Москваның 800 жылдық 
мерекесіне қатысуға барған кезде айтқан. Əн автордың өзінің орындауында 
нотаға түсірілген.

«Балалар». Москваның 800 жылдық мерекесі кезінде Кенен Əзірбаев мос-
квалықтармен кезде сіп, өлең айтып, əн салған. Бұл əн Москваның мектеп 
оқушыларымен кездесу үстінде айтылған. Əннің сөзі мен нотасы «Ұлы Отан-
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ның ұрпақтары» деген атпен бұрын да жарияланған. Кейін автор əннің атын 
«Балалар» деп өлеңдерін де өзгерткен. Əн автордың өзінің орындауында нотаға 
түсірілді.

«Бірінші Май». Бұл əнін Кенен 1948 жылдың 1 Май мерекесіне арналған 
салтанатты кеш үстінде айтқан. Əннің сөзі мен нотасы тұңғыш рет жарияланып 
отыр. Əннің сөзі ақынның қолжазба қорынан алынды. Əн Төрткеннің орында-
уында нотаға түсірілді.

«Бейбітшілік ұраны». Бейбіт совет елінің ерлік еңбегін паш етіп жырла-
ған əні. Бұл əнін Кенен Əзірбаев 1951 жылы шығарған. Мұнан кейін əнші-ақын-
ның сырқаттануына байланысты оның творчествосында алты жылдай үзіліс бо-
лады. Əн ақынның өзінің орындауында нотаға жазылды.

«Қытай халқына». Екі ел арасындағы достық қатынасқа арналған сазгердің 
бұл əні кезінде халық арасына кең тараған еді. Əн ақынның ұлы Бақытжанның 
орындауында нотаға түсірілді.

«Алатау алабында». К.Əзірбаев 1952 – 1957 жылдар аралығында қатты ауы-
рып, үйден шықпай жатып қалды. Оңашада жата-жата жалыққан ақын, кейде 
домбырасын қолына алып, өткен-кеткендерді ойына түсіріп, тебірене əңгіме ай-
татын. Сондай бір күнде осы «Алатау алабында» əнін ақырын ғана айтьш, маған 
үйреткенді. Үйрете отырып, жас кезінде Жалайыр Сүндетбай деген кісі үш жүздің 
басын қосып үлкен той жасағандығын, сол тойда алты үйге кіргізіп, əн сал-
дырғанын бəрінде де ел үйге сыймай, үйдің үзігін қиып, туырлығын тіліп, ақы-
ры болмаған соң төбенің үстіне шығарып əн салғызғанын сағынышпен есіне 
түсірген еді. Əн ақынның өз орындауында нотаға түсірілді.

«Төрткенім-ай». 1957 жылы Кененнің сырқат танып жатқан кезінде қызы 
Төрткеннің ұзатылу тойы болады. Міне бұл əн осы той соңында аттанула-
рына рұқсат сұрай келген қызы Төрткен мен күйеу баласы Тасығанға арнап 
тебірене айтқан ақынның ұзақ толғауы еді. Əн Төрткеннің орындауында нотаға 
түсірілді.

«Мен сүйемін халқымды». 1958 жылы партия мен үкі метіміздің қамқор-
лығы арқасында Кенен Əзірбаев сырқатынан айығып, қолына домбыра ұстап, 
шабыт тізгінін қолына алды. Сөйтіп, Қазақстан əдебиеті мен өнерінің көнекөз 
қариясы, алты жылға созылған үзілістен кейін домбырасын қай тадан қолына 
алды. Əн автордың өз орындауында нотаға түсірілді.

«Жайнады тыңым, жайнады». Қазақстанда тың игерудің қызу басталған 
кезінде К.Əзірбаев сырқат еді. Сырқатынан айығысымен елімізде жүргізіліп 
жатқан осындай мəні зор науқанға үн косып, тың туралы əн де, өлең де шығарды. 
Соның бірі «Жайнады тыңым, жайнады» əні. Қазақстанда тың игеру ісіне бүкіл 
туысқан республикалардың достық көмегін жырлаған бұл əн халық арасына 
тез тарады. Кейде бұл əнді ақын «Жаңа қала жайнады» деп те орындайтын. Əн 
ақынның өз орындауында нотаға түсірілді.
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«Күлəшқа арнау əн». Бұл əн 1958 жылы КСРО Халық артисі Күлəш Байсе-
йітова мезгілсіз қайтыс болған кезде шығарылған. Əн Төрткеннің орындауында 
нотаға түсірілді.

«Жас малшылар əні». Бұл əнін Кенен 1958 жылы мал шаруашылығының қыз-
меткерлеріне арнап шығарған. Əн автордың өз орындауында нотаға түсірілді.

«Халықтан сансыз алғыс партияға» əнін автор 1958 жылы шығарған. Əн 
сазгердің өз орындауында нотаға түсірілді.

«Комсомол əні». 1958 жылы Ленин комсомо лының 40 жылдығына арналып 
шығарылған əн. Əн ақынның өз орындауында нотаға түсірілді.

«Жетпіс бес». 1959 жылы жазда республика мəдени, əдеби жұртшылығы 
Кенен Əзірбаевтың 75 жасқа толу тойын өткізді. Бұл əнді Кенен сол қуаныш 
үстінде айтқан. Əн ақынның өз орындауында нотаға түсірілді.

«Айға ұшқан ақиық». Бұл 1959 жылы айға тұңғыш рет ғарыш ракетасы 
ұшырылған кездегі оқиғаға арнап шығарылған əн. Əн автордың өз орындауында 
нотаға түсірілді.

«Қос жұлдызды батыр». 1959 жылдың күзін де К.Əзірбаев өзі тұратын Жам-
был облысының аудандарын аралап, өлең айтып, əн салып колхозшылармен 
кездесті. Осы сапарда ол Жамбыл облысының Көктерек ауданында тұратын екі 
рет Еңбек Ері атағын алған атақты шопан Жазылбек Қуанышбаевқа арнап «Қос 
жұлдызды батыр» атты əнін шығарды. Əн көктеректіктермен кездесу үстінде 
айтылған. Əн ақынның өз орындауында нотаға түсірілді.

«Қордай». Бұл əн 1959 жылы Жамбыл облы сының аудандарын аралап жүрген 
сапарда, Қордай ауданының Чапаев атындағы колхоздың колхозшыларымен 
кездесу үстінде айтылған. Бұл əн ақынның туған жеріне арналған. Əнде туған, 
өскен жерге деген жүректің жылы лебі сезіледі. Əн Төрткеннің орындауында 
нотаға жазылды.

«Бесік жыры». Сазгердің немерелеріне арнаған əні. Əн Төрткеннің орындау-
ында нотаға түсірілді.

«Туған жер». Туған ел, өскен жерге деген өзінің ыстық ықыласын, зор мақ-
танышын біл діре жырлаған бұл əн Кененнің 1959 жылғы туындысы. Əн автордың 
өз орындауында нотаға түсірілді.

«Жақсы болса жан-жарың». Бұл өлеңін автор кей жылдары «Ерлі-зайып» 
деп атаған. Өмірде көп жағдайлар ерлі-зайыптылардың татулығына, əсіресе, 
əйел адамдардың мінез-құлық, əрекеттеріне байланысты екендігіне көзі жеткен 
ақынның отбасына арналған ұзақ толғауы. Толғаудың əні Бақытжан Кененұлы 
Əзірбаевтікі. Əн Бақытжанның орындауында нотаға түсірілді. 

«Келінжан». Бұл əн 1960 жылы ақынның ұлы Көркемжанның үйлену тойы 
үстінде айтылған. Ақын егде тартқан шағында тұңғыш рет келін түсіріп, келіннің 
бетін осы əнімен өзі ашқан. Əн халық арасына «Беташар» деген атпен де тарап 
кеткен. Ақынның өз орындауында нотаға жазылды.
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«Жаса Қазақстан», «Қазақстан аймағы». 1960 жылдары Қазақстан Отан-
ға миллиардтан астық тапсырып, үлкен абыройға ие болған қуаныш кезінде шы-
ғарылған. Əн Төрткеннің орындауында нотаға түсірілді. «Қазақстан аймағы» 
А.Серікбаевадан алынды.

«Арақ, шылым». Кейбір арақ пен шылымға салынғандарды сынап айт-
қаны. 1960 жылы жазылған. Əннің нотасы Төрткеннің айтуында нотаға түсі-
рілді.

«Сарбарпы». Бұл əн 1961 жылы шығарылған. Əннің сөзі шағын дастан. Бұл 
басылымында дастанның əндік бірнеше шумақтары ғана алынды. Əннің нотасы 
ақынның өз орындауында нотаға түсірілді.

«Домбыра». Ақын домбыраға арнап (1825, 1951, 1960) əр жылдары өлең 
шығарып отырған. Соларды жинақтап 1961 жылы бір жүйеге келтірген. Əн ав-
тордың өз орындауында нотаға түсірілді. 

«Жас кезеңдері». Өмір жолында жас ерекшеліктеріне қарай адамның өз-
геріп отыратынына арналған ұзақ толғау. Қысқартылған нұсқасы ақынның 
қолжазбасынан алынды.

«Бес қуаныш». 1964 жылы ақынның отбасы үшін бақытты жыл болды. 
Осы жылы Кененнің өзі 80 жасқа толса, ұлы Көркемжан əскери қызметін өтеп 
қайтты. Кенже ұлы Бақытжан С.М.Киров атындағы Қазақтың Мемлекеттік 
университетіне түсіп, күйеу баласы Тасыған Москвадан оқуын аяқтап, астана-
мыз Алматыға қызметке орналасты. Көркемжанның отбасында Қуаныш атты ұл 
бала дүниеге келді. Бір жылдың ішінде осыншама қуанышқа ие болған ақынның 
шат көңілінен «Бес қуаныш» атты əн туды. Əн Төрткеннің орындауында нотаға 
түсірілді.

«Сексен». 1964 жылы Кенен Əзірбаевтың 80 жасқа толған торқалы тойы атап 
өтілді. Осындай үлкен оқиғаға арнап, той үстінде айтылған əн. Əн автордың өз 
орындауында нотаға түсірілді. 

«Қайран жастық». Бұл əнін Кенен 1965 жылы шығарған. Əннің сөзі 1967 
жылы жарияланған ақынның шығармалар жинағында «Қартайғанда» деген ат-
пен қысқартылып басылған. Бұл басылы мында əннің аты мен сөзіне өзгерістер 
енгізілді. Ақынның өз орындауында нотаға түсірілді.

«Бастау». Бұл əнді К.Əзірбаев 1917 жылы «Жалпы аппарат» деген атпен:

Аты еді бұл əнімнің «Жалпы аппарат»,
Тыңдасаң құлағың сап көп жамағат.
Көрмеген көптен бері елі-жұртым,
Жүрмісің кəрі, жасың сау-саламат –

деп бастайтын еді. 1958 жылы автор осы туындысына қайта оралып, əннің атын 
«Бастау» деп атап, өлең сөздеріне де бір шама өзгерістер енгізген. Өзінің орын-
дауында нотаға түсірілген.
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«Кейбіреу». К.Əзірбаев адамдардың əр қилы мінез-құлықтарын сынға алған 
шығармасын 1967 жылы шығарған. Əні тұңғыш рет Төрткен Кененқызының 
орындауында нотаға түсірілді.

«Жамбыл жыр». Жамбылдың 125 жылдық иерей тойына шығарылған көлемді 
жыр дастаны. Осы дастаннан үзінді беріліп отыр. Төрткеннің айтуы бойынша 
нотаға түсірілді.

«Ильич-ай, елге бақыт, ырыс-ай!». Ақын бұл əнді 1970 жылы В.И.Ленин-
нің туғанына 100 жыл толуына орай шығарған.

«Өтеді-ау, жалған». Бұл əн ұзақ жасап, талай жайларды басынан кешкен ақын 
Кененнің өмір жайындағы тұжырымдамасынан туған ой-пікірі.

«Ишам-ай». 1974 жылы əкемнің енесі Мысбала Күдеріқызы қайтыс болды. 
Кенен де, балалар да бəріміз ол кісіні «Иша» деуші едік. Иша деген сөз орыстың 
«няня» дегені болу керек. Бұл өлең сол əжеме арналған жоқтауы. Əні тұңғыш рет 
Төрткеннің орындауында нотаға түсіріліп отыр.

«Қалай танисың». Кенен бұл термесін 1975 жылы жазған. Терменің əні Бақыт-
жан Кененұлы Əзірбаевтікі. Əннің нотасы Бақытжанның айтуында түсірілді.

«Сынаптай сырғақ дүние-ай». Өзі майданға ақ жол тілеп əнмен аттандырған 
баласы Жапарбектің ағайындас інісі Қапасбектің, ақын шəкірті Шолпанқұлдың 
тағы да басқа ауыл, аудан бозбалаларының қайтыс болғандығы жайында хабар 
алып, онсыз да қатты күйзеліс үстінде жүрген ақын жанына, əсіресе, Қыдырбектің 
(əйелі Нəсиханың жалғыз інісі) өлімі жайлы хабар өте ауыр тиді. Сол жолы 1943 
жылы майданнан келген суық хабар үстінде:

Сұр бұлт сұры жаман келді хабар,
Шынымен сөнді ме екен жалғыз фонарь,
Жолында Ұлы Отанның құрбан болдың,
Артында тұяқ қалса не арман болар...

Шіркін, көңіл тынсашы-ай,
Бір қалыпта тұрсашы-ай,
Сынаптай сырғақ дүние-ай! – 

деп толғанған ақынның бұл əні халық арасында кеңінен таралып кеткен еді.
1975 жылдың ақпан айында əкем мені шақырып алып, «Ескерткішім» деген 

өлеңін жаздыртты да, енді осы өлеңімді «Сынаптай сырғақ дүние-ай» деген 
əніме салып орындашы деді. Мен орындап бердім, ол кісі риза болып: «Мен 
біраз əндер шығардым ғой, солардың ішінде осы «Сынаптай сырғақ дүние-ай» 
əнін ерекше жақсы көретін едім. Алайда, дəл осы əн шығу тарихына байланысты 
өте сирек орындалады. Бұдан былай «Ескерткішім» деген өлеңімді осы əнмен 
айтып жүр деген еді. Көп кешікпей (1976 жылдың 12 сəуір күні) өзі де дүниеден 
өтті. Бұл əн де Төрткеннің орындауында нотаға түсірілді.
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«Қалады-ау». Ақынның соңғы туындысы. Бұл əнді хал үстінде отырған 
шағында ел-жұртпен қоштасып шығарған еді. Əн Төрткеннің орындауында 
нотаға түсірілді.

АЙТЫСТАРЫ

«Кенен мен Шəлипаның айтысы». Түсінігін «Көкшолақ» əнінен қараңыз. 
Шəлипаның əнінің нотасы автордың өзінің орындауында нотаға түсірілді.

«Кенен мен Лəтипаның айтысы». 1921 жылы Кенен Əзірбаев Қордай болыс-
тық ревкомының председателі болып тұрғанда, оны үш болыс Ысты еліне ба-
рып, Қызыл Армияға көлік жинап келуге уəкіл етіп жібереді. Кененнің қасына 
уездік ревкомның қызметкері, қазақша тіл білетін Иван Кузьмич Шпегальскийді 
қосады.

Кенен ақын Лəтипамен осы сапарда ай тысқан. Ол Лəтипамен қалай айтысқа-
нын еске түсіріп былай дейді: «Біз Топар жəне Ескі Іле болыстарындағы жұмы-
сымызды бітіріп, тамыз айында Шу өзенімен жапсарлас жатқан Жаңа Іле болысы-
на келдік. Болыстың орталығына келіп, өзіміздің негізгі қызметімізге кірістік.

Осы жаңа Іле болысын аралап жүргенімізде сол елдің азаматтары мен жігіт-
тері, Лəтипа деген ақын келіншекпен айтыс деп мазамды алып жүрді. Алға-
шында мен əртүрлі сылтау айтып, айтыса қоймадым. Естуімше, Лəтипа айтыс-
та ысылған, суырып салма ақын келіншек. Оның Шу бойындағы алты ақынды 
жеңгендігі де елге тараған. Оның шет жағасын естіп те жүрмін. Егер айтыса 
қалғанда қапыда қалмау үшін, маған Лəтипа жөнінде мəлімет жинап алуға уақыт 
та керек еді.

Сөйтіп Лəтипамен айтысатын болдым. Лəтипа мен Кененнің айтысын тың-
даймыз деп мыңдап адам жиналды. Жетісудың əдетінде: айтысқанда екі əйел, 
екі еркек бір қосылып айтады. Маған ілесуге үш болыс Ыстыдан жігіт табылма-
ды. Маған қасымдағы орыс жолдасым Иван Кузьмич Шпегальский ілесіп айта-
тын болды.

Біздер далада алқа-қотан жиылып отырған жерге бір топ қыз келіншекті бас-
тап Лəтипа келді. Ол орта бойлы, ақ құба, қыр мұрынды, жалт-жұлт еткен үлкен 
көзді, қою қара шашты, жұқа келбетті, уыздай жас келіншек екен. Денесіндегі 
жалғыз міні: иегі шығыңқы сүйірлеу көрінді маған.

Айтыс басталардың алдында менің мəлімет жинаушыларымның біреуі – маған 
Лəтипаның күйеуін ымдап көрсетті. Жасы қырықтарға келген, бұжыр бетті, 
кеңірдегі кетпеннің ұңғысындай сорайған шой қара екен. Сұлу, нəзік Лəтипаны 
оған қию мүмкін емес еді. Амал қанша, Лəтипаның күйеуі осы екен.

Міне Лəтипамен менің айтысым осындай жағдайда басталып еді. Лəтипаның 
ақындығынан басқа, сыңқылдаған əдемі даусы, екпінді əні бар екен. Ол өлеңді 
қысылмай, аспай-саспай, жайбарақат айтып отырды...»
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Кенен мен Лəтипаның айтысы аяқталмай қалған. Оған себеп: Лəтипаның кү-
йеуі айтыс кезінде ыза боп, жанжал шығарып, айтысты үзген. Сондықтан бұл 
айтыста кімнің жеңіп, кімнің жеңілгеніне төрелік тиянақты шығарылмаған.

Лəтипа Баймағамбетқызы өз заманында Шу бойына белгілі болған дарынды 
ақын қыз. Ол 1900 жылы Піспек уезі, Көкірек болысының, екінші аулында (қазіргі 
Жамбыл облысының Көктерек ауданында кедейдің семьясында туған. Лəтипа 13 
жасынан ауыл арасындағы той-томалақта өлең айта бастаған. Кейінірек ол айты-
старда Шу бойындағы алты ақынды жеңіп, ақындық даңқы ел арасына тараған.

Бірақ Лəтипа өзінің жеке басының өмірінде бақытсыз болған. Оның өз əкесі 
өліп, немере ағасы Бақытбай дегеннің қолында өседі. Ағасы Лəтипаның бармай-
мын дегеніне қарамастан, оны Əбжан Тайшыбайұлы дегенге зорлап қалыңмалға 
сатады. Кененмен айтысқанда Лəтипа осы Тайшыбайұлының əйелі, жиырма 
бір жастағы келіншек еді. Лəтипаның да əні Төрткеннің орындауында нотаға 
түсірілді.

«Бөдене, Шəйнектің əні». (Кененнің жеңгеле рімен əзіл-қағысуы). Бұл қағысу 
1921 жылдың күзінде, Алматы-Фрунзе тас жолының үстіндегі Ақсай өзенінің 
жағасындағы ауылда болған. Революциядан бұрын бұл ара Алматыдағы фа-
брика, завод иелерінің, саудагерлердің, ірі чиновниктердің, старшиналардың, 
кулактардың жері болатын. Тас жолдың асты-үстіндегі жер иелерінің заимкала-
рында қысы-жазы жалданған көптеген қазақ жалшылары жұмыс істейтұғын.

Бөдене, Шəйнектің өлеңінде жаңа, бақытты өмір жайлы, ерінбеген кедейдің 
енді тоқшылыққа ілінгендігі айтылады.

Өкімет бізге де жер берді кесіп, 
Кедейге ерінбеген болды несіп. 
Астығы ағыл-тегіл жерді тастап, 
Неміз бар сол Қордайға қайта көшіп, –

дейді Бөдене, Шəйнек жерге қолы жеткен жалшылардың ой-пікірін, олардың өз ең-
бегімен тоқшылыққа бататындығын мақтанышпен айтады. Бұл айтыстағы Кененнің 
де Бөдене мен Шəйнектің де əндерінің нотасы Төрткеннің орындауында нотаға 
түсірілді.

«Кенен мен Бопинаның айтысы». Бопина Байсуатқызы көп жылдар бойы 
ауылдағы жауапты партия-совет қызметтерінде істеген. Өзі суырыпсалма 
ақын, үлкен өнер иесі болған. Екеуінің осы айтысы мəн-мағынасы жағынан 
дидарласуға, əзіл-қалжыңға жақын. 

Осы айтыстағы Кененнің де, Бопинаның да əндерінің нотасы Төрткеннің орын-
дауында нотаға түсірілді.

«Тоғыз келін». Бұл өлең Бопинамен айтысының жалғасы сияқты болға-
нымен негізінде жас кезінде, қарттық шағында да келіндеріне арнап айтқан əзіл-
қалжыңы. Өлең – «Шырқа даусым» деген өлеңнің əнімен айтылады.
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«Құлақ күйі». Өнердің əр қыры бір өзінен табылатын Кенен тек ақын, əнші, 
композитор ғана емес, сонымен қоса саусағынан өнер тамған күйші де. Əке-
сіне еліктеп домбыра тартуды ерте меңгерген жас талант күйші Байсеркенің 
«Көш тоқтатқан», Баубектің «Шертпесін», ақын Майлықожаның «Майдасын», 
т.б. сол кездердегі белгілі əнші, күйшілердің əндері мен күйлерін орындай жүріп, 
бертін келе өз жанынан да бірнеше күйлер шығарған.

Солардың ішінде домбыра сазына ертерек оралған шығармасы «Құлақ күйі». 
Ақын бала кезінде-ақ қолына домбыра алса болды, ойына осы бір əуен орала 
беретін. Оны тартса ойына небір жайлар түсіп, шабыттана қалатын. Белгілі 
«Бозторғай», «Көкшолақ», «Ри, қойым» сияқты тырнақалды əндерін орындар 
алдында осы музыканы ұзақ уақыт тартып отыратын да, бір кездерде құлағын 
бұрап, шырқап ала жөнелетін. Кейіннен осы музыканы сəл өңдеп, «Құлақ күйі» 
деп атаған. Автордың өз сөзімен айтсақ: «Бұл күй мені шабыттандыратын, 
қанаттандырып, ойланып-толғануыма мүмкіндік тудыратын, белгілі бір күш бе-
ретін – əр əнге кіріспе музыка сияқты. Бұл күйімнің «Құлақ күйі» деп аталынуы 
да сондықтан», – дейді. 

«Қызыл əскерге». Советтік Қызыл Армияның тамаша жеңістерін көзбен 
көріп, дəн риза болған ақын 1935 жылы:

Компартия бастаған, 
Жаудан тайқып қашпаған, 
Қызыл қыран, қорғаным,
Жаса Қызыл Армия! –

деп жырласа, сол жылдары «Қызыл əскерге» деген күй де шығарды. Бұл күй-
де автор айбынды Қызыл Армияның сенімді күшін, Отанға деген шексіз сүйіс-
пеншілігін бейнелеген.

«Алып қара құс», «Сарбарпы». Бұл күйле рін Кенен жасында əкесі-
нен естіген ертегілер желісімен шығарған. Бұл ертегілер туралы ақын ның «Ер 
Төстік», «Сарбарпы» деген дастан дары, «Сарбарпы» атты əні де бар. Екі күйінде 
де адам мен құстар арасындағы достық қатынас суреттелінген.

«Ботаң қалды Қарқара-ау!», «Жаудан қаш қан өгіз» күйлерін автор елге, 
жерге деген ыстық махаббатты жырлауға арнаған. Алғашқы күйде заман 
теңсіздігінің құрбаны болған қыздың елімен, жерімен қоштасқан зары, жалғыз 
қызынан еріксіз айрылған əкенің өшпес өкініші берілген. «Жаудан қашқан 
өгіз» күйінде жаугершілік кезінде бөтен елдің малына қосылып кеткен өгіздің 
жер иіскелеп жүріп, өз жеріне қашып кеткенін суреттеген.

Е с к е р т у: Жинақта кездесетін «Жамбылдың баласын жоқтауы», «Зұлу-
хияның əні»,  «Аянбайдың əні», «Шəлипаның əні», «Лəтипаның əні», «Бөдене-



Шəйнектің əні», «Бопинаның əні» сияқты бірнеше əндер, кезінде тыңдалып, ке-
йіннен есінде қалған сарынмен өңдеп шығарған Кененнің өзі.

Əн текстерін даярлаған 
Төрткен Кененқызы.

ҚР-ның мəдениет қайраткері, ұстаз.
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