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«ТАШКЕНТПЕН ҚОШТАСУ» — 
ПОЭТИКАЛЫҚ ҚҰБЫЛЫС 

Әрбір әйгілі ақынның айрықша шығармашылық 
паспорты, көсем көңілдің ерекше куәлігі тәрізді 
бір өлеңі болады. Мысалы, Абайды алар болсақ, 
менің есіме, алдымен «Қайран елім, қазағым, қай-
ран жұртым» түседі. Абай басқа өлеңдерінде де 
Абай, әрине. Сөйте тұра, дәл осы өлеңінде Абай 
Абайырақ.

Біздің Қасымхан ініміз елуге енді-енді толып 
жатыр. Ол ел ортасы секілді елуіне «Ташкент-
пен қоштасу» деген өзінің дара өлең-куәлігімен 
келді. Бұл ақынның кемеріне келіп толысқан-
дығын көрсетеді. Дарынды әріптесіміздің шығар-
машылық мінездемесі міне, осы жырда толығы-
рақ қамтылған деп батыл айта аламын. Мен 
Қасымхан Бегмановпен көп сапарлас, сол са-
парларда талай сырласқан ағаларының бірімін. 
Екі-үш жыл бұрын Қасымхан ақын екеумізді ұй-
ымдастырушылар Шәмші Қалдаяқовтың Шым-
кенттегі ән фестиваліне шақырды.  Шымкенттен 
басталған Шәмші тойы күндіз композитордың 
туған ауылында, кешке Шәуілдірдегі үлкен той-
ға ұласты. Айтайын дегенім осы сапарымда мен 
Қасымханды іздеп сондағы газеттерде істейтін 
ұмытпасам Клара, Жазира дейтін жас журналист 
қарындастарымыз келді. Себебі Қасымхан еке-
умізді күтуге бөлінген сондағы бір техникумның 
директоры Ермек дейтін келісті азамат екеуміз 
әлгі қыздарымызға ақын інімізді тауып бердік. 
Екі қыздың бірі Қасымханның «Бесіктен бейітке 
дейін» деген кітабын түгел жатқа біледі екен. Сол 
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жердегі бірге тұрған он шақты адамға Қасымхан-
ның он шақты өлеңін біз қолқалап сұраған соң, ол 
жатқа оқып берді. Неге екенін білмеймін Қасым-
хан ақынға қатысты осы бір оқиға менің есімде 
қалыпты. Әсіресе сондағы Қасымханның:

– «Қадыр аға, қазақтар сізді ғана емес, 
інілеріңізді де жатқа оқитынына осы жолы көзіңіз 
жеткен болар» – деген әдемі әзілі де орынды ай-
тылған сөздей естілді маған. 

Өлеңдерін өзінен басқа ешкім оқымайтын та-
лай ақындарды да білемін. Жап-жас әдемі жур-
налист қыз оқыған өлеңдердің ішінен әсіресе 
«Шүберек», «Көше ақындары», «Төрт қақпалы 
Түркістанға тағзым» тәрізді өлеңдері мен мөл-
діреген моншақтардай махаббат жайлы тамаша 
ғазалдары әлі есімде. Бұл оқиға ел ішінде ақын 
Қасымхан Бегмановтың жырларын сүйіп оқитын-
дардың аз еместігін білдіреді.

Поэзия ғылым емес. Емес деудің өзі аз. Ол 
тіпті, ғылымға кереғар дүние. Кейде тіпті, логи-
каның өзін жоққа шығаратын әлем. Бұл, әрине, 
ұзақ дәлелдеуді керек ететін ұзақ әңгіме. Менің 
бұл пікіріммен келіссең де, келіспесең де бола-
ды. Бірақ одан ештеңе өзгермейді. Өйткені поэзия 
болмысынан субъективті дүние.

«Ташкентпен қоштасуды» әр оқырман әртүр-
лі қабылдайды. Өзбектер үшін ол экспансия, қа-
зақтар үшін – ностальгия. Солайы солай. Өкініші-
не орай, солай. Бірақ қазағы да, өзбегі де, екеуі 
екі халық, екі ұлт болмаса бір тұтас түркі, көне 
түркілер болса, солар боп ойланса, көп нәрсе өз 
орнына түсер еді, әрине!

Ия, көне түркілер. Олар тек тұтас халық қана 
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емес, ол – тарих, ақылға сыймайтын күрделі әлем 
еді ғой! Оның бір толқыны Атлант, бір толқыны 
Тынық мұхитын қосып жатқан ұлы құбылыс емес 
пе еді! Көне Шумер, көне Вавилион сол құдірет-
тің, сол құбылыстың ортасында жатқан шағын 
ғана ел емес пе еді!? Шумерлер, көне Шумерден 
қалған «Гелгемеш» дастаны бүкіл фонетика заңы-
на жүгінер болсақ, қазақша «Күлкөмеш», яки күл-
ге көміп пісірген нан емес пе?! Немесе сол көне 
жыр, ескі эпостың негізгі кейіпкері Нәнқұрсақты 
қайда қоясың?! Ол – эпостың негізгі арқауы, не-
гізгі қазығы, Үлкен Ана. Осы есімде  тоқайласқан 
екі сөз «нән» мен «Құрсақ» – екі сөздің екеуі де 
түркі сөздері, мына біздерге бүгіннің өзінде өте 
жақын сөздер. Жо-оқ! Қайда барсаң да, қалай 
қарай жүрсең де, көне түркіге соқпай өте алмай-
сың. Осы тақырыпта біраз жұмыс істеген Олжас 
Сүлейменов осы мәселеге арнаған салиқалы зерт-
теуін «Тарихтан бұрынғы түркілер» деп атаған. 
Орысшасын «Турки до истории» деп шегелеген. 
Бұл өзі айтса айтқандай мәселе. Сондайда бір ел 
болған, сондайда бір халық болған. Ол – түркілер. 
Одан кезінде бүгінгі таңда миллиардтан асып кет-
кен қытайлардың өзі қаймыққан. Қаймыққаны 
соншалық – Қытай қорғанын тұрғызған. Ол бір 
күнде, бір жылда бітіре салатын құрылыс емес, 
адамзат тарихындағы ұлы құрылыс.

Біздер жайлы көп ертегі,
                                          көп аңыз,
Оларды біз бар ғасырдан табамыз.
Қытайлықтар салған Қытай қорғанын,
Ал, салдырған соны біздің бабамыз.
Бұл – жай кеуде, жай мақтаншақтық емес, та-
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рих. Тарихи шындық. Қытайлар осындай ұлы 
қорғанды тұрғызып қана қойған жоқ. Сол тас қа-
малдың ішінде қамалып қалды. Бір емес, бірнеше 
ғасыр бойы қамалып қалды. Өзгені кіргізбеймін 
деп, өздері шыға алмай, тұтқындық халге жетті. 

Қазақтың да кеудесі жоғары. Ол да өзін еш-
кімнен кем санамайды. Құшағы кең, көңілі көл. 
Бірақ оның да аяқасты тарылып қалатын сәттері 
болады. Сөйте тұра, ешкімді аға деп танымаған 
қазақ. «Өзбек – өз ағам» деген. Бір ғажабы, содан 
қазақтың кішірейген күні жоқ. Қайталап айтамын, 
бәрі де көңілден.

Көңіл шіркінің толқыды-ай сол түн
                       толқындарындай Шыршықтың,
Қара көзімнен ыстық жасымды 
                      неліктен тағдыр ыршыттың!
Тербеткен мынау әлдиіменен 
                         сағыныш аттың жырдың мен,
Ислам бауыр, Сарыағаш жақтан 
                     Ташкентке қарап тұрдым мен.
Шулы шаһардың самаладай боп 
                           шамдары жанды жарқырап,
Көшелерінде даладай дарқан қазақтың
                                                      көне салты қап.
Алшаңдай басып алашордашыл осында 
                                              жүрді-ау асылдар,
Асылдарымды біздерден бөліп,
                               түбіне тартты ғасырлар.
... Бала кезімнен баураған мені 
                      аспандай асқақ өлеңмен.
Есімнен қалған ескі соқпақты қастерлеп,
Қасымнан қалған қасқа жолменен келем мен.
Осылай деп бір адам емес, мың адам, миллион 



7

адам, осылай деп бір халық емес, бірнеше халық 
тебіренеді. Осыны күні кеше өткен Рысқұловтар 
түсінген. Ортақ өгізден оңаша бұзау артық деп 
ұққан белгілі бір жылдардың өзінде,  күндердің 
бір күнінде осынау бір оңаша тірліктен таяқ 
жерімізді түсініп, Түркістан Республикасының 
тарауына қарсы болған-ды. Оның үстіне көршілес 
ауылдарды жеке-дара мақсаттарды ажырату оңай 
болғанмен, тұтас атамекенді, тамырлас ата-баба-
ны, ең бастысы, әруақтарды қалай бөлесің?!

...Қала жаққа қарасам, 
                                         көзіме жас толасың,
Қалай қиып кетермін Төлебидің моласын?!
Елеусіздеу жүрген бір ақыны едім даланың
Шерге толып өзегім кері аттанып барамын.
Қош, Ташкент, аяулым, 
                                   көшімді артқа бұрамын,
Шайырлардан жайыңды 
                                           хат арқылы сұрармын.
Архивтерді ақтарып, 
                                 оңашада жылармын...
...Қайран Жиделібайсын – атамекенім баяғы,
Байбөрі бабам жайлаған өлке саялы.
Сол түні мені әруақтар түгіл, 
                                жұлдызды аспан аяды.
Қалайша бұрын 
                   қайшылық барын сезбедім?!
Алпамыстай түп атам менің 
                            атасы бопты өзгенің.
Жайымды ұғар деймісің 
                        ұпайы түгел өзбегім...
...Шыназ түгіл, Бостандық, 
                                Қыбырай менен Сіргелі
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Екі елге жалтақтап, не істерін білмеді...
Бірінен бірі алары ғана емес, берері де көп осы 

екі елді екі бөліп тастағанда өзбек пен қазақ не 
табады?! Төрелеріміз бен қожаларымызды былай 
қойғанда Қоңыраттарымызды, Қыбырай менен 
Сіргеліні есептеп, тыс жатқан Алшындарымызды 
бөлгенде не табамыз?! Ең қиыны – арғы аталары-
мызды, тегімізді, Көкбөріні не істейміз?! Оларды 
да  бөлеміз бе! Қазақтар ғана осылай ойламайтын 
шығар. Тарихымызды түп-тұқиянымызды жатқа 
білетін бүгінгі салиқалы өзбек, білімді де зиялы 
өзбек ағайындар да осылай ойлап, осылай қайғы-
ратын шығар деп есептеймін.

«Ташкентпен қоштасу» – қатардағы көп өлең-
дердің бірі емес. Бұл өзі жеке-дара дүние, поэти-
калық құбылыс. Оның жанрлық тамыры тым  те-
реңде, тіптен әріде. Өткен ғасырларда өмір сүрген  
көне қазақ ақындарының жырларында, қопарыла 
айтылатын телегей толғауларында жатыр. Дәл 
осы арада, дәл осы бір тұста айта кететін бір ерек-
ше пікір, айрықша ой-түйін: Қасымхан Бегманов 
поэзиясына үстірттік, асығыстық, фрагменттік, 
салғырттық мүлдем жат құбылыс. Ол, нені болса 
да, жаны өртеніп, егіліп, төгіліп жазады. Ең соңғы 
тамшысына шейін сарқып, таусылып жазады. 
Сынаптай быт-шыт болып, шашырап, өте ұсақ 
деңгейге шейін бөліне біледі. Содан кейін, бәрін 
айтып болғаннан кейін, сол сынап тәрізді қайта 
бас қосып, бірігіп, тұтасып түгелдене біледі. Бұл 
жалпы тіршілік жаратылысына тән, табиғи заң-
дылық. Поэзия үшін, әсіресе, шынайы да  құдірет-
ті үлкен поэзия үшін аса қажетті қасиет. Меніңше 
ол толқымай, тебіренбей қолына қалам алмайтын 
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ақын. Қасымханның оқырманын әбден сағын-
дырып жазатыны да содан болуы керек. Жалпы 
Қасымхан Бегмановтың осы кезеңдегі ұлттық 
бағыттағы үлкен ақын екендігін ашып айтатын 
кездің әлдеқашан  келгендігін, оның осы бір өлеңі 
арқылы оқырмандарға айтқым келді.

Қадыр Мырза ӘЛИ,
ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 

Қазақстанның Халық жазушысы.
 «Ана тілі», №9, 28 ақпан, 2008 жыл.

«Жұрағат» журналы, №2, ақпан 2008 жыл.
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   МАХАББАТ АҚЫНЫ

Өзінің туған елін ту ғып ұстап, өтіп кеткен бала 
күнін, жастық шағы, махаббатын жақсы жыр-
лап жүрген ақынымыздың бірі Қасымхан Бегма-
нов екенін бұрыннан білетінмін де, ақын інімнің 
ақындығына, үлкен ағалары Әбділдаға, Қасымға 
жақындығына іштей қатты сүйінетінмін. Мен да-
рынды ақын Қасымхан Бегмановтың жаңа кіта-
бын қызыға оқыдым. Жасынан жүлделі тұлпар-
дың шыққан биігін асықпай қызықтауға кірістім.

Өзінің  ерекше қолтаңбасы бар ақын ініге деген  
риза көңіл бір сәтте   төмендеген  жоқ. Кітабы-
ның әр бетін оқыған сайын ойландым, бірте-бірте 
мен оның шын жанашырына айналдым. Теледи-
дар көрсетіп жатқан «Шельсимен» Ливержульдің 
ойынына қарамай Қасымханды үзбей оқи бердім. 
Бойыма бір жасыл көктем өзінің рахат нұрын сеп-
кендей сергідім де отырдым. Мен дүниеден өтіп 
кеткен ағаларымның жыр кітаптарына өз ойла-
рымды ағымнан жарылып айтып жүрген кісімін. 
Қазақтың ұлы ақындары Әбділда, Әбу, Хамит, 
Қалижан, Жұбан, Сырбай, Ғафу ағалардың жыр 
кітаптары жайлы сезінгенімді, ұнатқанымды 
ағымнан жарылып, ол ағалардың көздерінің бар 
кезінде айтқан екем-ау. Ол жазғандарым ұстаз-
дарыма деген жанымның алғысы деп те ойлауға 
болатын қадам екен. Жылдар өтті. Бізден кейін де 
қазақ жырына небір мықты ақындар келді.

Кешегі өткен Төлеген мен Сабырхан, бүгінгі 
Мұхтар әдебиет есігін бізден кейін ашқандар. Сол 
бауырларға аға болғанымызды өзімізге мақтаныш 
көреміз.
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Ал, Қасымхан  Бегманов жаңағы мен атаған жі-
гіттерге іні боп келетін ұрпақтан. Өлең көктемдей 
дүниені оятып, оны түрлендіріп тұратын көңіл 
емшісі.  Жақсы өлең жаныңды жадыратып, қуан-
тып егде тартқан жылдарыңа да қанат бітіріп қи-
яға ұшырып алып кететін құдырет. Қасымхан өз 
өнеріне, ақындығына өте сенімді. Жалтақтамай-
ды. Ескіні оятуға шебер, жаңаға дос, серік. Маха-
ббат өлендері, махаббат ақыны деген осы кезде 
әдебиетшілердің аузынан әңгімелер естіп қалам. 
Меніңше осы махаббат ақыны деп мен Қасымхан 
Бегмановты батыл айтар едім. Бегмановтың бекза-
далары аса сұлу да емес, жарқылдаған ойлы, мұң-
ды, сыпайы қарындастарым туралы, қыздарым 
туралы Қасымхан терең сыр шертеді. Оның сөз-
деріне жазылған атақты Ілия Жақановтан бастап, 
көптеген кейінгі жас композиторларымыз жазған  
ән текстері төгіліп, мөлдіреп тұр. Ол әндерді мен 
арагідік қазақ радиосы мен телебағдарламалардан 
сүйсініп тыңдап жүремін.

«Он сегіздегі сезіммен, 
Сүйдім мен қоңыр күзімді.
Тағы бір көктем көзімнен,
Сағыныш болып үзілді.

Көңілде сыр  боп қалатын, 
Сағыныш бойды тербейді.
От болып жүрек жанатын,
Жастық шақ қайтып келмейді»  немесе:

«Кірпіктен шық боп суланған, 
Байқалар саған енді нем. 
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Терезелерден буланған, 
Елесіңді іздеп телмірем.

Адамның көзі бұлақ дүр, 
Ағып бір жатқан елсізде.
Ағыл да тегіл жылап тұр,
Дүние мынау менсіз де.

Заманды тұрған сыр айтып,
Ойлы бір ұрпақ бағамдар.
Біріңді-бірің мұңайтып, 
Жылатпаңдаршы, адамдар».
Мен мұндай өлең жолдарын қазақ жырының 

антологиясынан оқысам аса қуанған болар ем. 
Жалпы аса сезімтал ақын адам жанының тереңі-
не үңіліп керемет кемеңгерлік танытады. Адамға 
бақыт әкелетін адамның өзі ғой. Демек бірін-бірі 
қолдап, қорғап, жетелеп жүрсе адам өмірі де ұзара 
түсетінін бәріміз де білеміз. Жақсылық та, жаман-
дық та адамның өзінен келеді. Бірін-бірі құрмет-
теп, аялай білсе бақыт өзі келіп адам құшағына 
кіретінін елемейміз-ау кейде.

Жаңа айттым ғой ғашықтық әуеніне тербелме-
ген жан бар ма. Сол адам жүрегіңдегі ғашық отын 
лапылдата жағып жарқырататын ақындарын ха-
лық та жақсы көріп, жандарын үзеді.

Көз жасы моншақ секілді тізіле қалған, 
Тамшыдай тамған тырсылдап 
                                                    жүзіме талдан. 
Дүние-ай,  сол сәт үн-түнсіз 
                                            дәл мендей болып,
Ғашық боп тұрды өзіңе үзіле жалған.
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Бір-бірін қияр қайғылы шешімге барған, 
Осындай мұңды туған жер 
                                              төсінде бар ма ән. 
Жоғалтқам сонау аяулым мәңгіге сені, 
Қос жұлдыз аққан күзгі түн есімде қалған.

Біздерді бөле алмайды ара қашықтар,
Сағынышымды қара жел, ала қашып бар.
Жұлдыздар аққан түндерде  
                                                  қыдырмаңдаршы, 
Ырымға жаман екен ол бала ғашықтар.
Жарайды, ары қарай Қасымхан өлеңдерінен 

үзінді келтірмей-ақ қояйын. Кейде «жаман өлең» 
деген сөздер де айтылып қалады. Өлеңнің алдын-
да тек жақсы, керемет деген сөздер тұруы керек. 
Өлеңнің жаманы болмайды. Жаман болса өлең 
емес. Қасымхан өлеңдерінің бәрі де жақсы, өте 
жақсы. Ол адам жанының ең нәзік сәулелерімен 
ойнайды. Адам жанына әдемі ән болып естіледі. 
Адам жанын аялайды, ардақтайды, асқақтата-
ды. Перронда қалған қыздар да, басқа ауылға 
келін боп кеткен қарындастар да аса бір мөлдір, 
аса бір сұлу. Көкейден кетпейтін әсем жырдай, 
таңғы нұрдай бейне бір сағындырған туысыңдай 
жан сезіміңе тәтті мұңымен де жақсы әсер етеді. 
Жалпы бұл кітаптың қадір-қасиетін білгіңіз кел-
се қайта-қайта оқыңыз. Оқу арқылы қанаттансаң  
сағынған көктеміңе де, өткеніңе де, от көгіне де 
ұшып жетесіз. Дүниенің керемет екенін, адамға 
өмірдің аса аз уақытқа ғана берілетінін Қасымхан 
інім әдемі, әрлі жыр жолдарымен өрнектей оты-
рып, сол өмірді сүюге, бір түрлі үндегендей бо-
лады. Қасымханның өлеңмен жазғандарын   қара 
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сөзбен қайтып айта алмайтынымды әбден түсі-
нем. Дегенмен өмірдің ортасы елуге, жігіттік-
тің тұлпарына мінуге әзірленіп тұрған талантты 
інімнің ақындығына шын риза болғанымды, өлең-
дегі ұлы Жамбыл атасындай ұзақ ғұмыр кешуіне 
тілектестігімді білдіремін. Сыпайы жігіттің өнер-
дегі ұпайы түгел. Оның ақындығы қандай бәйгеге 
түссе де алдымен келеді. Шаң ішінде қалмайты-
нын асқақ ақындыкқа жаныммен сендім. Ұрпаққа 
серіктікке жарайтын сергек, сезімтал жырларың 
көбейе берсін, Қасымхан. Келген елуің жігіттіктің 
жасы болсын. Көрер жылдарың, жазар жырларың 
көп болсын.

     
                   Тұманбай МОЛДАҒАЛИЕВ,

ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 
Қазақстанның Халық жазушысы.

«Ана тілі» газеті, №9, 28 ақпан, 2008 жыл.
«Жұрағат» журналы, №4, сәуір, 2008 жыл.
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«ШЕРЛІ ТҮРКІСТАН» ТАРИХИ 
ДАСТАНЫ ЖАЙЛЫ БІРЕР СӨЗ

Мұстафа Шоқай. Оның өмірі, Түркістан үшін 
жүргізген арпалысты күресі, шығармашылық 
мұрасы, кейінгі ұрпаққа қалдырған өсиеті – бүтін 
бір университет.  Әнуар Әлімжанов, Айтан Нүсіп-
хан, Көшім Есмағамбетов – бұл аталған автор-
лардың әрқайсысының шоқайтануға қосқан үлесі 
бар. Иншалла осы сияқты ізденістердің әлі де сәт-
ті жемістері болатындығына сенуге болады.

Міне осы көп салалы шоқайтануда, көрнек-
ті ақын  Қасымхан Бегмановтың өз орны бар. 
«Мұстафа Шоқай жолымен» деп аталатын екі том-
дық кітаптан тұратын айтулы еңбегі, Наршоқыдан 
Берлинге дейін жүріп түсірген төрт бөлімді дерек-
ті фильмі, ең негізгісі Өскемен қаласында болып 
өткен шулы сот процесінде М.Шоқай есіміне жеке 
араша түсіп, сотта жеңіп шығуы оның бұл тақы-
рыпқа деген адалдығының анық көрінісі. Енді 
міне, «Шерлі Түркістан», – деп аталатын тарихи 
дастаны дүниеге келді.

Қасымхан ақын бір нәрсеге иманындай сенеді: 
Мұстафа Шоқайдың биік тұлғасы үшін күрес – 
бұл идея үшін күрес, Түркістан халықтарының 
тұтастығы мен болашағы үшін күрес. Бұл мәң-
гілік тоқтамайтын майдан.

Ақын Қасымхан Бегмановтың бұл дастаны 
Мұстафа Шоқайға, Мұстафа Шоқай сүйген ұлы 
Түркістанға арналған. Мағжан, Шолпан, Абдул-
ла Қадыри сынды алыптар жырлаған гөзал Түр-
кістанға.
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Ақын М.Шоқай сүйген, оның ақ жүрек серіктері 
сүйген, бәрі бірігіп бақыт жолына салуды арман-
даған Түркістанды, Түркістанның сол бір биік 
тұлғалы перзенттерін санамен сарылып іздейді. 
Сол Түркістан, тарихи Түркістан, тұтас Түркістан 
неге бізден алысқа ұзап кетті деген оқырманға 
сауал тастайды. Дастанның өзегі де, дәні де осы 
бәрімізге ортақ, бәрімізге таныс ғажайып ойды, 
арманды дәл жұптай беріп, әлі де болса біржо-
ла сөне қоймаған ошақтағы күлге қозғау салып, 
оның астындағы шоқтың бетін жалаңаштағандай 
сезімге бөлеуінде болса керек! Ірі тақырыпты тек 
ұлттық бағыттағы ірі дарындар ғана шебер жыр-
лай алтыны ақиқат. Менімше Қасымхан Бегманов 
жан-жақты осындай ірі дарын иесі.

 Ендеше, біздің қазақта кеше тебіреніп Мағжан 
Жұмабаев, бүгін буырқанып Қасымхан Бегманов 
толғай жырлаған, Мұстафа Шоқай шексіз сүйген, 
Мұстафа Шоқай армандаған Ұлы Түркістанның 
амандығын тілейікші, ағайын.

Мәмбет ҚОЙГЕЛДІ, алаштанушы, тарих 
ғылымдарының докторы, профессор
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ҚОҢЫР 

Қоңыр күймен өтіп жатыр өмірім.
                                       Жұмекен

Қоңыр ұл ем, қоңыр үйде ержеткен,
Қоңыр ырғақ жүрегімді тербеткен.

Қыратында гүл теретін қоңыр қыз,
Қалды артымда қоңыр ауыл, қоңыр күз.

Түсіме еніп қоңыр күз бен қоңыр қыз,
Өмір өтті сол бір қоңыр өңірсіз,

Сырқыратты сай-сүйекті қоңыр сыз,
Өмір өтті қоңыр қызсыз, көңілсіз.

Қоңыр жолдар алып кетті жыраққа,
Жауап бермей мұңлы қоңыр сұраққа.

Үнсіз қарап аққан қоңыр бұлаққа,
Қоңыр кеште қоңырайсам... жұбатпа.

Қоңыр өлең, қоңыр ауыл, қоңыр ән,
Қоңыр бала табиғатын қорыған. 

Қарапайым қоңыр ақын үлгі боп,
Салқын самал көзін сүрткен сүлгі боп.

Қарай-қарай кеткен қоңыр далаға,
Қоңыр таулы сол бір қоңыр қалаға.
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Бойымызда жылуы ескі күпінің,
Құдыретімен ананың ақ сүтінің.

Майын пісіп ескі қоңыр күбінің,
Қоңыр жырдың тереңдігін түбінің.

Қоңыр кеште қызыл гүлге жусаны ық,
Қара кемпір қарап тұрған күн салып.

Сырт айналған қоңыр шалы көз сүртіп,
Қоңыр бала алыс кетті сөз түртіп.  

Қоңыр қойлар қыркүйекте күйектеп,
Жылдар өтті қоңыр мұңдар иектеп.

Қайран шешем жатқан қоңыр молаға,
Қарай жүрсін айтшы қоңыр балаға.

Түсінгені, ұға алғаны қай кісің, 
Оралмаған қоңыр бала қайғысын.
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КҮРЕҢБЕЛ

Есiмде 
            Күреңбел қырлары,
Беймаза жылдарым зырлады.
Ол кезде бозбала ақын едiм,
Бiр сен деп төгiлген жырлары.

Есiмде 
           сүйдiң сен асылым,
Мен-дағы армансыз тасыдым.
Тағдырдың бейопа сыйы барын,
Нелiктен бiлмедiк ғашығым.

Есiмде 
             Күреңбел кештерi,
Таулардан самалдың ескенi.
Соңғы рет өзiңмен қоштасарда,
Бұлттардың күркiреп көшкенi.

Есiмде 
             Күреңбел көктемi,
Аңсатып құстардың жеткенi.
Қайтейiн қинайды жүрегiмдi,
Өмiрдiң өзiңсiз өткенi.    
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КӨРШІ

Қора жақта ескі күбі, орақ тұр,
Қаңқу сөздер бұл ауылда борап тұр.

Ыстық күнде тұт ағаштың қалғыған
Түбінде отыр мысық тышқан аңдыған.

Әріректеу кескен кеше тал жатыр,
Сәкі үстінде шәйін ішіп шал жатыр.

Жүгені мен ер-тоқымы артта тұр,
Бар әңгіме міне осы қартта тұр. 

Болмай қалған уайымдайды ол астықты,
Көлеңкеде шынтақтап ап жастықты.

– Сәл ертерек су салғанда бидайға,  
Тыңдағанда ұрынбас ек мұндайға.

«Бала бастық бүйте берсе оңбайды,
Көріп жүрміз үйіне көп қонбайды».

Деген сөзді айтып салды кемпірі,
Көп жуғаннан оңып кеткен жемпірі.

Қалыңдау ғып салдырып ап төсегін,
Кемпірінің тыңдамайды ол өсегін.

Мал да қайтты,  
                     ауылға кеп кеш кірді, 
Көрші үй жақтан матор үні естілді.
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Бұрқ етіп шаң, машина кеп тоқтаған,
Түсе бере келіншегін боқтаған.

«Қызу екен бастық бала бүгін де,
Әй оңбайды, оңбайды бұл түбінде.

Келін жақсы, 
                     келіншегі жақсы адам».
«Тыныш», – деді кемпіріне қақсаған.

Естіп қалды  тұсап жатып есегін:
«Дұрыс шықса осы жолғы есебім.

Кетем болды, 
                      қала жаққа көшемін»,
Қарт қысылды айналшақтап есегін.

Бұ сөздерді сұраған жоқ ешкімнен,
Ашық тұрған терезеден естілген.

«Тағы ішіпті-ау», – деген оймен бұрылды,
Көрші үйдің перделері сырылды.

Қысылды қарт аңдығандай  күй кешті,
Кіре бере жәпірейген үйге ескі.
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 СӘУІР ДЕ ӨТЕР

Сәуір тәуір болмады биылғы бұл,
Сағағынан дір етіп қыйылды гүл.
Долы дауыл бұтақты ала қашып,
Көкірегіме өзендер құйылды  бір.
 
Көкірегіме өзендер құйылды бір,
Дір-дір етіп қылтиған қиылды гүл.
Қобалжиды жылқышы әрең шыққан,
Қалай сақтап қалам деп үйірді бұл.
 
Долы дауыл сыпырып кетті бәрін,
Соңғы сөзін айта алмай өтті ғалым.
Көктем қашан келеді  
                                   дегенменен,
Менің өкпем ешкімге жоқ шырағым.
 
Суық жаңбыр қақты көп тереземді,
Бұзып-жарып ақты кеп сең өзенді.
Ағыл-тегіл жауғанмен ақ жаңбырлар,
Қандыра алмай қойды-ау жер кенезеңді.
 
Кенезеңді қара жер қандыра алмай,
Толқындары тулайды жарды ұра алмай.
Сабыр етсек сәл ғана  
                                   сәуір де өтер,
Тәуір белгі артына қалдыра алмай.
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КЕШКІ ВОКЗАЛ 

Қары тау боп үйілген,
Қарауытып жол жатыр.
Жүгі тең-тең түйілген,
Состав темір жолда тұр. 

Шыққан канден бұрыштан,
Тіміскілеп бау ішін.
Әлдекімді ұрысқан,
Кезекшінің дауысын.

Кетем қазір зулайды,
Сан оқиға ойымда.
Кешкі вокзал шулайды,
Темір жолдың бойында.

Өтті осылай өмірім,
Туған елдің аспаны.
Құлазып тұр көңілім,
Поезд жылжи бастады. 

Кездесуге әзірмем,
Суылдайды жүрегім.
Түсіп қалып қазір мен,
Тыныштыққа сіңемін.
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* * *

Алдымнан менің керілген жұмбақ 
                                                     жол күтті-ау,
Бес белден астық... 
                       мұнартқан асу  қорқытты-ау.
Көзіме оттай басылған  қайран  
                                               туған ел,
Көңіл құрғырды тағы да, 
                                         тағы  толқытты-ау.

Алқына бердім, 
                       алдымнан таныс қыр шықты,
Кіршіксіз мөлдір
                          көңілде сезім тұншықты.
Анаммен бірге қоршаған 
                                          бақты, 
                                                     шарбақтар,
Көзімнің жасын еріксіз қалай ыршытты.

Шұлғаумен орап аяққа киген етікті,
Бала кез біздің бастан да мәңгі өтіпті.
Жандарбек, 
                   Елғон,
                             Иманбайлармен ойнаған,
Қалың тоғайдың ағашы сиреп кетіпті.

Ұмытқам қалай 
                         қызғалдақ терген белеңді,
Ауылға жиі келіп тұрамын мен енді.
Аудандық газет басқаны әлі есімде 
Ерімбет бала екеуміз жазған өлеңді.
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Аңсадым бүгін
                        алаңсыз сол бір шақтарды-ай,
Қаншама жылдар 
                           санада біздің сақталды-ай. 
Қаншама сұрақ 
                      жауапсыз қалды бұл жылдар,
Бағира қызға Аманбай жазған хаттардай.

Сары қыз қайда, 
                        ұмытқам бүгін басқаны,
Есімнен шықпай  
                         балалық шақтың дастаны.
Айдарбек ағай әліппе оқытқан мектептің,
Орыны жатыр аспанға ұшып ақ шаңы.

Соңғы жылдары 
                            сирек соғатын болдық-ау,
Қымбат күндердің 
                      ұмытылғаны қорлық-ау.
Қырық жыл бұрын 
                              мен кеткен осы ауылдан,
Ақсары, Сертке асатын қасқа жол мынау.

Алыстап қалған алаңсыз ойын-сауығым,
Ақпейіл елім,  
                   ардақты жұртым, қауымым.
Келмеске кеткен сәби кезімді сағындым,
Иті де ыстық аяулы менің ауылым.

Көне көздердің бірі де тіпті қалмаған,
Бағанадағы радио қайда сарнаған.
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Суы тартыла
                    бастапты-ау мына тоғанның,
Есіңді алып ағатын асып арнадан.

Көктемде келсең толқиды мұнда қыр гүлі,
Сағынған кезде келер деп ұлым бір күні.
Арманы асқақ 
                     қара балаңды баяғы,
Іздедің бе екен, күттің бе мені Үлгілі*.

Ауырта тырнап жанымның ескі жарасын,
Жүректе мәңгі сағыныш болып қаласың.
Туған ауылда
                    күтетін біреу бар ма екен, 
Алыста жүрген Бабайқорғанның* баласын.

*Үлгілі, Бабайқорған - жер аттары 
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* * *

Мына дүние 
                   көктем сайын көктейді,
Тағдыр адам мүмкіндігін  шектейді.
Сені сүйіп өту үшін жалғаннан,
Жалғыз рет сүрген өмір жетпейді.

Бір-ақ рет 
                сүрген өмір жетпейді,
Ал, табиғат қайта-қайта көктейді.
Адам шіркін қарбаласта сезбейді-ау,
Қадам сайын... бейіт жаққа беттейді.

Әр қадаммен 
                    бейіт жаққа беттейді,
Мән беруге, мұршасы оның жетпейді.
Бір-ақ рет сүретінім өмірді,
Күндіз-түні  көкейімнен кетпейді.

...Жер бетіне 
                    жаңбыр жауса сіркіреп,
Көкейіме оралады бір тілек.
Аяулым-ау, саған жазған жырларым,
Көктем сайын көктер ме екен дүркіреп. 
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* * *

Арықтардан су ағады жосылып,
Көктем таяу… 
                     сүйеніш қой осы үміт.
Үкіметі көшіп кеткен Алматы,
Құлазиды меніменен қосылып.

Басым қатып толқын-толқын ойлардан,
Мезі болған у-шуы көп тойлардан.
Достарыңның бірі сатқын, бірі жау,
Бұл күндері бақталасқа айналған.

Олар талай нұрлы істерден сырт қалды,
Аң-таң болып қарақұрым жұрт қалды.
Ертең тағы алыс елге аттанам,
Еске алмаймын, ойламаймын қырттарды.

Бұл қала үшін келіп кетер жан қиғым,
Сосын оның қас-қабағын аңдимын.
Үкіметі көшіп кеткен Алматы,
Көшесінде жалғыз қалып қаңғимын.

Мынау дүкен сатады тек қарулар,
Бомба қойған… 
                         атыс-шабыс, жарулар.
Кептелісте тізіледі көліктер,
Жол сұрайды асыққан кей арулар.

Әр күн сайын не сұмдықты есітті ел,
Сіресіп тұр құлыпталған есіктер.
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Жын ойнаққа айналғандай кафеге 
Селт етпейді суық қарап мешіттер.

Осындай бір тіршілік бұл арбасқан,
Жас баласы жағаңа кеп жармасқан.
Менің нәзік көңілімдей мұңайып,
Құлазып тұр қысқы Алматы қар басқан.

Үзік елес сол бір сырлы шақтардан,
Құстар үні естілмейді бақтардан.
Түніменен құлазиды Алматы,
Көшелері аршылмаған ақ қардан.

Жастық шақта талайлармен достасқан,
Вокзал мынау қимай тұрып қоштасқан.
Кесіп-кесіп, бөліп алған барлығын,
Бұл шаһардан жер таппайсың бос жатқан.

Басым ауған жаққа тартып барамын,
Баласы едім кеше ғана даланың.
Тұрғынымыз бұл күндері, қарағым,
Үкіметі көшіп кеткен қаланың.
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ТӨЛЕГЕН АЙБЕРГЕНОВКЕ ОРАЛУ

Белдерден асып
                     қайырылмай кеткен қара жол,
Шолпандай таңғы дара еді ол.
Далалық біздің шалдардай 
                                            сергек дана еді ол,
Кей сәтте сәби бала еді ол.

Жалықпайтұғын жағаға қарай 
                                толқындай тулап қайтудан,
Теңіздей шулап айтудан.
Қасқая шапты-ау,
                             алдынан сонда ай туған,
Алыбым едің заманаларға сай туған.

Сыбырлап қана іздейтін мына күз біздің,
Махаббатына өртеніп кеткен жүз қыздың.
Оның жырына жер менен көгің теңселген,
Қаранарым еді ол ел сенген.
Ұлы даланың қырына,
Шыңыраудай түпсіз сырына,
Жасындай аққан Жанарбектердің жырына.

...Жауыз боп кетсең бұл күнің 
                                     ертең болар мұң,
Келгенде уақыт жауқазындайын солармын.
Оралмайтұғын көктемді іздеп жүріп мен,
Төлеген жырға қайтадан қалқам оралдым.

Жарқырай берші адастырмайтын жұлдызым,
Жанымен сүйген артыңнан ерген ұл-қызың.
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Жаныммен сүйген 
        сен туған жақтың бұл жылдар,
Жаза алмай жүрмін,
               жаза алмай жүрмін бір қызын.
 
Жүрек шіркінде
                    қырық қатпарлы сыр жатыр,
Жазылмай қалған жыр жатыр.
Ал анау текті де туған сол қыздың,
               жатырында,
                              алтын айдарлы ұл жатыр.

Сол бір ұл, бәлкім,
                            туылмай  белімде кеткен,
Бір шырын қалған кенезіп ерінде кепкен.
Несін айтайын сендерге, қалқаларым-ау,
Армандай сұлу қалған-ды жерімде көктем.

Қаталсың уақыт...
                              жанардан жасты үзгіздің,
Адамдар емес, ұққандай сырды 
                      тоналған мұңлы күз біздің.
Маңдайға әжім сызғыздың,
Жүрекке қатқан ерімес, сірә, мұз біздің.
Төлеген жырға оралдым қайта ормандай,
Елім деп өткен сормаңдай,
Махаббатына өртеніп кеткен жүз қыздың.
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* * *

Қай қырда қалдың, 
                          қиылып туған ай сындым,
Қай жырым менің үзілді 
               ұшына жетіп қай шыңның.
Жабылып бәрің, 
                        соңыма менің түсердей,
Жолыңды кестім қайсыңның?
Дүниені кезіп архив ақтарып, 
                      сары қағаздарға үңілдім,
Сұқсырдай мынау сүмпиген
                             сұрқыңнан сенің түңілдім.
Сорақы болды-ау бүгінгің,
Құлжабайұлы Мәмбетке барып жүгіндім.

А, анау қырғыздағы сыр бүккен
                                         он бір жыраның,
Құпия сырын білгенде, 
                  шешем бүгін өлгендей, 
                          ағыл да, тегіл жыладым.

Баурайында гүл аңқыған қолаттың,
Шолтаң етіп өте шықты-ау  
                                              шолақ күн.
Бір татысқан дәм тұздан да  
                                            қорықпай,
Ғайбат сөздерді соңымнан менің бораттың,

Болмаса тек еліккен...
                                  бірер ессіз кей кісің,
Бүгінгі есті  қазақты саған сенер деймісің.
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Қарш та-қарш шайнасып,
Ұлы тарихшымен оңашада ойласып,
Қара қазанға қойды асып.
Мұстафа Шоқай жолымен 
                             өткенде жүріп көктемде,
Алысқа сапар шеккенде –
Құс ұшырып төбемнен,
                                   ит қосқанмен топтасып,
Ана иттермен соттасып,
                                мына иттермен қоштасып.
Тамтығым қалмай кетсе де,
Шәуілдеген көп итке 
                               сыр берместен өткенмін,
Шуағына шомылып 
                                күзбен сол бір көктемнің.

Талқыға түскен тар шақта бұлт ете қалған 
                                                            сол ағам,
Жүрегі оның жаралған екен қоладан.
Намысымды таптаған,
                                 ортаңнан сенің таппаған,
Бақыт дейтұғын итіңді, сол бір итінген,
Табам ба барып моладан.



Қасымхан БЕГМАНОВ КҮРЕҢБЕЛ

34

* * *

Жаратушым 
          мені еркін жүрсін деген шығарсың,
Бұл өмірдің 
                       қадірін білсін деген шығарсың.
Анамды алып... жылап ап, 
                                 күрсін деген шығарсың,
Асу бермес биікке 
                                 ұмсын деген шығарсың.

Қиянатқа осынау  
                             төзсін деген шығарсың,
Махаббаттың қадірін 
                                   сезсін деген шығарсың,
Таңғажайып дүниені
                                    кезсін деген шығарсың,
Жалған достан біржола 
                                       безсін деген шығарсың.

Шын сүйді ғой 
                     сүйгенін жазсын деген шығарсың,
Шоқай жолын екшелеп 
                                       қазсын деген шығарсың.

Жағда шалмен сырласып
                                       қалсын деген шығарсың,
Сыбағасын өмірден 
                                алсын деген шығарсың.

Дүниені шарлап бір 
                             қайтсын деген шығарсың,



Қасымхан БЕГМАНОВКҮРЕҢБЕЛ

35

Жүрек сырын жыр етіп  
                                айтсын деген шығарсың.

Қазақ қызын ес-түссіз
                                 сүйсін деген шығарсың,
Көңіліне бір мұңды 
                            түйсін деген шығарсың.
Ақ қағазға дастан ғып 
                                құйсын деген шығарсың,
Сол сүйгенін өзгеге
                              қисын деген шығарсың.

Жаратушым көңілде, 
                               жүрегімде тұрарсың, 
Көз жетпейтін көкжиек, 
                      қол жетпейтін шынарсың.

Менің мұңлы,  у-шулы  
                                  өмірімде тұрарсың,
Сәл жұмбақтау, қайғылы 
                                  өлімімде тұрарсың,
Соңғы минут, соңғы сәт 
                                        көңілімде тұрарсың,

...Терең ұққан жас ұрпақ 
                                     өксіп-өксіп жыларсың.
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Жиделібайсын –  
                       көзімнің жасы ыршыған,
Санама жетті-ау  
                           ғасырлар сыры сыңсыған.

Бабамнан қалған қайғылы мұңы өлкенің,
Жазира белді, 
                      көгілдір көлді көркемім.
Кеудемде қатқан шеменді мұздай ерітерім,
Өзің деп өткен  шалдардың сырын шертемін.

Олардың бәрі бейітте жатыр тізіліп,
Көзімнің жасы үзіліп
Тырналар  кетті көкжиек асып тізіліп
Жан ұқпас мұңлы сырымды, 
                                тұрғандай мына күз ұғып.

Қаншама ұрпақ  
                        ауысқан сыр ғой біртіндеп,
Ертіп кетердей ғайыптан біреу  бір күн кеп.
Олардың бәрі жалғаннан өтті арманда,
Байсынға бірге барар ма екенбіз шіркін деп.

Соларды көріп өстім мен,
Сәби болғасын сұрай алмадым ешкімнен,
Содан да болар 
                  жалғыздық дертін кештім мен.

Қажытты-ау түнде
                               қамалап ойлар  қаңғырған,
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Сағыныш дерті жүректе қайта жаңғырған.

Ұлттан ұлттың десекте қалқам кемі жоқ,
Сан ғасырларға созылған дерт бұл-емі жоқ...
Ұлы сахара шапандай болды-ау жеңі жоқ,
Жиделібайсын атамекенім – теңі жоқ.

Жиделібайсын –
                          жанардан жас қой төгілген,
Жүрегім бе екен атқақтай соғып егілген.
Қабырғам ба екен 
                                біртіндеп тұрып сөгілген,
Құйрықты жұлдыз ағып бір түскен көгімнен.

Жұлынған жағам 
                            жат жанның кеткен қолында,
А, ана Самарқанның 
                                  Байсынға барар жолында.

Әлішер досым екеуміз қанша мұңдастық,
Байсыннан соққан
                              шерлі жел үнін тыңдастық.
...Амал жоқ  кері  
                       Ташкенге барар қырды астық.

Байсын, 
            мен саған түбінде бәлкім соғармын,
Өзіңе қарай құстайын қанат қағармын.
Қабірі  қалған әжем мен онда бабамның,
Жоқ іздеп шыққан жолаушы едім кім білсін,
Жоғымды содан табармын..
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Білемін сіздер өшсіздер,
Қан жоса болып үзіліп кеткен 
               Қаддафименен ыржақтап 
                                суретке түскен ессіздер.
Ессіздер мынау ғаламды 
                           жайлап барады талқандап,
Бораған оқтың астында 
                         қорғансыз ару қалқам қап.
Ессіздің бірі шыныдан шығып кетердей 
                                       ары да бері талтаңдап,
Өлген патшаны жүгірді 
                      аспақшы болып арқанды ап.

Есіме түсті-ау сол сәтте 
                         баяғы Саддам Хусейін,
                                   арқанды салған мойнына,
Қара жер менен қанішер қанға тойды ма?
Түршіктіргендей денемді,
Ливиядағы бүгінгі ессіз той мына.

Экрандардан қан шашқан...
                                 сұмдық, кім күткен,
Дүние мынау төңкерістерден дүрліккен,
Үмітін үзіп қарап тұр бала тірліктен.
Атыс-шабыстан мына әскерлер де сүрліккен. 
Алаулап атар ақ таң мен 
                             жарқырап шығар күн күткен.
...Түсіме кірді ақ әжем түнде 
                               пештің түбінде жүн түткен.
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Ақ әжем қайран аруағың желеп-жебеген,
Торыққан кезде демеген.
Түсіме кірді-ау шіркіндер,
Жылап ояндым, 
                         тағы да тағы бір күн бер.

Айжамал ана аяулы,
Көңілі бәлкім қаяулы.
Жаза алмай асау жырымды,
Тағы да көзім ілінді.

Түсім бе мынау өңім бе,
Мазаңды алдым ба сенің де.

Ары да бері ауған ел,
Қос-қостап бие сауған ел.
Әлішер досым,  
                     жан-жүрегімізді ауыртты-ау, 
Өзбекке сіңіп
                    біржола Жиделібайсын, 
                                Жаңажол жақта қалған ел.

Бозақтай мынау 
                        топырақ басқан мұңлы да, 
                                             шерлі қаласын,
Қазақтың анау
                        шетелге кеше 
                                   сатылып кеткен баласын.
Шалдардың қайтем 
                         жатжұртта жылап 
                                  мәңгіге қалған моласын,
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Созақтың сонау 
                      Қаратау асқан 
                                 Бабайқорғандай саласын,
...Жиделібайсын,  
                        Майдамталдайын даласын,
А, анау Ташкеннің түбіндегі 
                              Қауыншыдайын қаласын,
Есіңе түбі аласың!

Беу, он сегіз мың 
                           ғаламат ғалам қайтейін,
Жаза алмай жанның жарасын
Жанарға сыймай, 
                       қимай да қимай барасың
Қамшыменен маңдайдан 
                                     жібергендейін 
                                                  тартып кеп,
Қадекең менен 
                      Тұмағаңдардан артық па ек,
Бізден де ертең қаласың,
Түк көрмегендей боласың!
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ӘДЕБИ ОРТА

Бұл орта біздің шеттеткен топ боп ірісін,
Айтқым келмейді, айтпаймын оны құрысын.
Байқап жүр бала, аңқылдай берме мен құсап,
Сұқ көзден таса қалмайды жүріс-тұрысың.

Бұл орта біздің ескермес кейде ұлысын,
Айтатын сөз бе, айтпаймын оны құрысын.
Алдымда кеткен сан толқындарға бас ием,
Қазақты сүйіп қалдырған асқақ жыры үшін.

Байқалмай қалмас бұл жерде жүріс-тұрысың.
Жақсы әдет емес, айтайын несін құрысын.
Мәңгілік сүйіп өтемін рас кейбірін,
Ана тілімде қалдырған ғажап сыры үшін.

Бұл ортаңызда қиялы көкке ұшқан көп,
Кешегі досың шыға келеді дұшпан боп.
Поэзиядан дәмелі таныс бозбала,
Қосылар екен қиқулап қайсы тұстан кеп.

Бұл орта солай, солай да солай шулаған,
Кей қылықтары ағаштай сусыз қураған.
Қызығып тұрған жүріске біздің  балақай,
Жүйкеңді сосын, жүректі сақта тулаған.

Бұл орта кейде тілеулес бағзы бапкердей,
Тыншымайтұғын бәйгені тағы ап келмей.
Бұл орта кейде көзіңе ыстық  көрінер,
Ғашықтық ғазал жазылған ескі дәптердей.  
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Арқаңнан қағар мейрімдісі де табылар,
Көңілі босы қолыңды сүйіп табынар.
Өсектің өртін лаулатып жүрген анау «дос»,
Қайта келмеске кеткенде бәлкім сағынар.

Арулар сүйіп алдаса  ыстық  төсекпен,
Кейбірі кейде атады таспен, кесекпен.
Қақ жарып өтер қасқа соқпақпен тартпасаң,
Байқап жүр бала жіберер өртеп өсекпен.

Көзіңнің жасын көл қылып кейде саулатқан,
Қиял ғажайып әңгіме  отын лаулатқан.
Дәмете көрме халқым кеп ара түсер деп,
Күдікпен сынай тұрады ол қарап аулақтан.

Әдеби орта жүйкеңді жүндей түтетін,
Осы орта тағы мәреден сені күтетін.
Не айтам інім көрерсің, байқап сезерсің,
Дақпырт пен шуды бейітте ғана  бітетін.

Әдеби орта тұратын майдан, шайқастан,
Әдеби орта жазылмас құшақ айқастан.
Асыға көрме бағасын берер, реттер,
Туады ұрпақ, тұлпардың ізін тай басқан.

Кездесулерге сан бармай қалып қызбенен,
Әдеби орта  бір кезде со-н-дай  іздеген.
Көзімнің жасын көл етіп жаздым бұл жырды,
Сабырлы болып сырласқанменен сізбенен.

Сауық сайранды
                              қадірі қалмас кештің де,
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Сенімен бірге көрге түспейді ешкім де.
Ақындық тағдыр алып қашады қиырға,
Не жетсін шіркін пәк болып өтсең бес күнде.

Есіңде болсын, періште емес ешкім де,
Пенделік етпей өте алсаң шіркін бес күнде.
Ешкімнің сенде жұмысы болмас, бауырым,
Ғұмырда мынау сан рет жанып өштің бе?!

Әдеби орта айырылған талай тарланнан,
Қасқа жайсаңмен түседі еске барған маң.
Рухқа айналып том-том боп тұрар сөреде,
Өткендерімен өздері мынау жалғаннан.

Бітпейтін бәйге, 
                           өтеді қысып тақымын,
Жұбатпай-ақ қой, ұмытпайды елім ақынын.
Өсек өртімен өртеген қалқам аяусыз,
Әдеби орта, тағдырым... әрі жақыным.
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Тілейтұғын жан болса егер саған бақ,
Мені өткізіп жібермейтін амалдап.
Ит терімді қаптар менің басыма,
Достасқаннан қоштасқанша жамандап.
                              Жұматай Жақыпбаев

Қырғи-қабақ жүргенменен көп мейлі,
Төбелесте  жүрегіңнен теппейді.
Сөз ұқпаса жұдырықпен перетін,
Бала кезім көкейімнен кетпейді.

Ешқашанда абыройды төкпейді,
Мына шағым, бала кезге жетпейді.
Мені мақтап әуре болып қайтесің,
Бұл иттерге бір сөзіңде өтпейді.

Келер, келер әйтеуір бір кезегі,
Сезгендіктен үнсіз ғана төзеді.
Атымды атап, мені ешкімге мақтама,
Қызғаныштан өртенеді өзегі.

Өйткені оның қымбат қазір тезегі,
Күндіз-түні өртенеді өзегі.
Ол туралы білген кезде шындықты,
Сұмырайдан ең жақыны безеді.

Жолатпайды маңына ол өгейді,
Жылпос пенен жағымпазды демейді.
Өлеңіне айтқан сөзі  сай емес,
Бұл күндері осындайлар көбейді.
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Бірін-бірі мадақтайды, жебейді,
Өлең жазғыш қопаңбайлар көбейді.
Күндіз-түні жамандайды,
                                           апырау,
Халық бәрін көріп отыр демейді.

Көктем келіп тербелгенде қыр гүлі,
Белгілі боп барша жұртқа ұрлығы.
Иттерісін қаптар біреу басына,
Бұл қылығын қоймаса егер бір күні.

Алда, арба, мейлі қымбат затымды ал,
Бірақ менің арымда не қақың бар!
Оңашада аялайтын, аймалап,
Жақын болып кетті маған қатындар.
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* * *

Правосудья и правды я вовсе не вижу в тебе
                                                        Низами

Көп қалған 
                 бұл көңіл көнерген,
Барақат таба алмай өнерден.
Сөзіне құлақ сал, қалқам-ау,
Ақынның артынан сөз ерген.

Кеткенмін ертерек ауылдан,
Қимаған бірге өскен қауымнан.
Жарықтық осынау өлеңмен,  
Қаршадай кезімнен ауырғам.

Досым деп жүріппін есекті,
Білетін тиімді есепті.
Апырай не жаздым, 
                               есіттім,
Түсіме кірмеген өсекті.

Алдымды, артымды орайды,
Өзіне болған соң қолайлы.
Қай жерге барсам да бұл күнде,
Өсектер лаулайды, борайды.

Сырым жоқ жасырған халқымнан,
Айналған ғұрпыңнан, салтыңнан.
Ақкөңіл бозбала ем,
                                  кім болдым,
Сөз ерді неліктен артымнан.
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Көкейде сақталып қалған сыр,
Кірпияз, қияли талғамшыл.
Осылай артымнан сөз ерді,
Бала едім о, баста-ақ арманшыл.

Ел қазір жиғандай естерін,
Білмейтін кез емес не істерін.
Кетемін еліме, жеріме,
Сағындым самалды кештерін.

Шарасыз 
                сұмдықтан шаршадым,
Жазықсыз арқалап қанша мұң.
Емдейді сылдыры бұлақтың,
Емдейді иісі аршаның.
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ҚОРЫҚПАЙМЫН ҒАЙБАТТАРДАН 
                       БОРАҒАН

Мақсат-алыс, өмір шақ.
                                      Абай 

Жесірлерін қаңғытып,
Жетімдерін жылатпаған ел едік,
Ұлтқа қарсы мұңсызды ұнатпаған ел едік,
Көңіл түссе көл едік,
Хас дұшпанға шөл едік,
Көкбөрідей көп едік,
Елдің қамын жеп едік.

Алпамыстай айбатты ек,
Қобландыдай қайратты ек.

Неге жеттік біз бүгін,
Көңілі бұл қазақтың,
               қарашаға бергісіз құлазыған күзгі күн.
Жабырқатты-ау жұртымды,
Тілсіз, ділсіз
                      көп мәңгүрт ұстап елдің тізгінін.
Катон жақта отырған, 
                             әлдеқашан ұмытқан
         қараша үйдің түндігі мен үздігін.
Тілге тірек болмаған 
                              сыйлар дейсің сізді кім?
Сүйер дейсіз бізді кім?

Ұлтымның рухы 
                           сен ешқашан қартайма,
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Кемсіткенін қазақты келімсектер байқай ма?
Қызы сұлу, 
                   қысы ұзақ таңғажайып осынау,
Оралхан да сағынып,
                                   оралғандай Алтайға.

Шекесінен қараған күні кеше кімсің деп,
Қашып жатыр жан-жаққа 
                            шенеуніктер біртіндеп.

Ұялмаған ұлттан,
Туған жердің асты-үстін тонап алып шулатып,
                      қашып кеткен құрықтан,
Олар ата-баба салт-дәстүрін 
                                    балабақшада ұмытқан.
Олар қасиетті қарашаңырақ пен
                        киелі табалдырықты ұмытқан.
Оларды кімдер қалай өткізген 
      бас айналар баспалдақты сұрыптан.

Етегіне таулардың 
              қабат-қабат ғимараттар салдырып,
Қытай, араб, үнді... асып,
         қымбат-қымбат алуан бұйым алдырып,
Беліңдегі ұрықты қонақ үйде... шет елде 
       бәденді жас қатынның 
                          жатырында қалдырып,
Кеткен сонау жеркенішті түн құрсын.
Ділі бөтен, тілі жат биліктегі әлгіндегідей 
                                                           жандардың,
Қайранда-қайран қазақтың сөзін сөйлеп, 
                                                           жыр жазып,
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Алдына барған күн құрсын.
Мың құбылған алмағайып алыпсатар заманда,
Жүректегі зарыңды сенің кім білсін!..

...Қозғайтұғын шерлерін бір әдемі ән күтті ел,
Көз ұшынан көрінер аламанда шаң күтті ел.
Шалқайып жүр ортада Тәуелсіздік тірегі,
Ата заңды аяулы, 
                           аттап өткен мәңгүрттер.

Қазағымның басына 
                             туғандай боп нұрлы күн,
Оңға баса бастады-ау кері кеткен тірлігім.
Абыздардың абызы
Шығысымда Ұлы Абай
                    рухымды күзетіп,
                             ескерткіш боп тұр бүгін.
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ҚАҚПАН

Күшік ит бөрі ала ма жабылса да...
                                         Абай

Досым ғой деп 
                     жан сырымды ақтарғам,
Сосын... 
             өсек өрттеріне қақталғам.
Бір әңгіме айтқым келіп оқталғам,
Сол бір  адал, сол бір аңқау шақтардан.

Жылдар жылжып, 
                              айлар ізсіз аунаған, 
Жаңбыры едім сахараның жаумаған.
Қорықпаймын ғайбаттардан бораған,
Қорықпаймын өсектерден лаулаған.

Басымыздан өтер, 
                              кетер ақпандар,
Қорықпаймын 
                       құра берсін қақпандар.
Ей, жас ұрпақ, 
                        достарыңды сатпаңдар,
Адал жанға бекер жала жаппаңдар,
Адамдықты, адалдықты сақтаңдар.

Жанды ауыртты жылдар ізсіз өтетін,
Көндіктік-ау жалаға жететін.
Бөрінің мен ұрпағы едім азулы,
Өз аяғын шайнап тастап кететін.
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Осылайша барымыздан тоналып,
Соңымызға түскеннен соң шам алып.
Бөрі болып балкондарда ұлыдық,
Қалаларда тас үйлерге қамалып.

Адамдықты аяладым сақтадым,
Атпай қойды-ау, атпай қойды ақ таңым,
Даланың мен бөрісімін ызалы,
Құрса маған құра берсін қақпанын.

Қорықпайтын қаңтарыңнан, ақпаннан,
 Сәттерім аз мергендерден сақтанған.
Мен даланың бөрісімін,
                                   дұшпаным,
Құрып қойған...
                          қашып шыққан қақпаннан,
...Жүрегімнің түкпірінде жатты арман.
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* * *

Ана арудың бойында балам кетіп барады,
Жанарында әкемнің заман кетіп барады.
Алысуға дұшпанмен күннен күнге, бауырым,
Шамам кетіп барады.

Толқын, толқын, толқын боп 
                                          қазақ өтіп барады,
Қазағымды қорлаған мазақ өтіп барады.
Жұмақ емес даламды тозақ етіп барады.

Өлгеніңде көзіңе құмы тұрып қалады.
Дәстүрім мен салттарым ұмытылып барады,

Күннен күнге қайтейін, 
                                 төзім бітіп барады,
Жетесізге айтуға сөзім бітіп барады. 
Сұлулыққа лап етер сезім бітіп барады,
Ойнап күлер бал дәурен кезім бітіп барады.

Жүрегінде шалдардың ғалам кетіп барады,
Мойнымда, ескі дос, жалаң кетіп барады.
Осылай да осылай дәурен өтіп барады,
Қадекеңдей асылым – әулием өтіп барады.

Ойлап тұрсаң жаныңнан бәрі кетіп қалады.
Сондықтан да көңілім қаралы ғой қаралы.
Ұғар менің мұңымды елді ойлаған саналы,
Қайран менің жүрегім жаралы ғой, жаралы.
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* * *

Оңтүстікте бір қала бар – гүл қала,
Арулары қарайтұғын ұрлана.
Осы жақта танысқан ем,
                                            алыста,
Түсіме ылғи кіретұғын бір бала.

Мұнда келсең армандарың асқақтар,
Жел тербейді жапырағын тастап тал.
Әлішер дос ерте қайтып үйіне,
Жанымда отыр Мейрамәлі, Әбсаттар.

Мүлт кеткенді шегі қатып мазақтар,
Бұл қалада көп тұрады қазақтар.
Ана жақта Отырар мен Сауран бар,
Мына жолмен Шаян ассаң Созақ бар.

Бұл шаһарда баяғыда тұрғам мен.
Алыс жақта сауық сайран құрғанмен,
Ештеңе де өзмермеген секілді,
Су сылдырап ағып жатыр жылғаңмен.

Мені әйтеуір, 
                     тек жатырқай көрмеңдер,
Сағыныштың сазыменен тербеңдер.
Жұпарыңмен, 
                     самалыңмен емдеңдер,
Қос құлыным дүниеге келген жер.

Жаза алмайды бұл шаһар да дертімді,
Баяғыда берген сол бір сертімді,
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Ұмытқам жоқ 
                           ештеңені, тек қана,
Жүректегі баса алмадым өртімді.

Дамыл бермей...
                          алға қойған мұратым,
Уақытым жоқ, 
                        ойын-сауық құратын.
Бұл қаланы жан-тәніммен сүйем мен,
Әлішер мен Мейрамәлі тұратын.

Ертең кетем...
                      Алла тағы қолдаса,
Қуаныш деп айта алмаймын ол да аса.
Ешбір мінін 
                      таба алмайсың, тек қана,
Шешеңді ептеп боқтайтыны болмаса.
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БАҚЫТ ЖАЙЛЫ БАЛЛАДА  
 

...Бір күлермін ғарыш жаққа кетерде,
Көп кещеге мен несіне кектенем.
Бізге бақтың сірә қолы жетер ме,
Мұқағали, Төлегенге жетпеген. 
                        Жұматай Жақыпбаев

Тағдыр.., 
               билік  еркіндігін  шектеген,
Ғарыш жаққа олар босқа  кетпеген.
Бақыт, бағың керек емес маған да,
Қолы кеше Жұматайға жетпеген.

Өткен күндер көз алдымда көлбеген,
Сағыныштың саздарымен тербеген.
Пәтеріңді, 
                қызметіңді неғылам,
Қасым менен Жұматайға бермеген.

Құлазумен Кеңсай жаққа қарадым,
Іздегенмен  таппай өтіп барамын.
Ұлт бақытын
                     таба алмадым шарқ ұрып,
Бәлкім түбі, сен табарсың, қарағым.

Жадымда әлі 
                     алыс қалған кез де ескі,
Сезіп өстім тірі пенде сезбесті.
Он алтымда мөлдіреген қыз болып,
Бақыт маған бір-ақ  рет кездесті.
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Ол ақырын ұзай берді қасымнан,
Ұзай берді... 
                       іздеп келем жасымнан.
Маған қайтып жолықпады сол бақыт,
Жан-жағына шуақ болып шашылған.

Елес болды сан сәулелі шақтарым,
Бәрін жиып көкірегімде сақтадым.
Сыйлар едім 
                     о, адамдар, сендерге,
Бақытты іздеп жер бетінен таппадым.

Өмір – майдан, 
                         шатыласың, шатасың,
Тағдыр жолы… 
                        кетіп бара жатасың.
«Бақытты бол, 
                       бақытты бол, балам» – деп,
Шалдар маған беріп жатты батасын.

Ащысын да, 
                    тұщысын да татасың,
Жазықсыздан таяқ жеп те жатасың.
«Өмір жолың ұзақ болсын, балам» – деп,
Әжелерім беріп жатты батасын.

Түп-түзу деп  
                     айта алмаймын жолдарым,
Қара қайғы көкірегімді торладың.
Адамдарға тек жақсылық тілеген,
Қалқам неге мен бақытты болмадым?



Қасымхан БЕГМАНОВ КҮРЕҢБЕЛ

58

Ойша шолып өмірімнің жолдарын,
Сырлас болған дарындарды қолдадым.
«Бақытты бол» деді маған қанша адам,
Қалқам неге, мен бақытты болмадым?

Қиял шіркін қияларға шарқ ұрды,
Ұстап өттім әдет, ғұрып, салтымды.
Бақытсыздық себебін сен сұрасаң,
Бақытты деп кім айта алар халқымды.

Бір аңыздан құралады бір аңыз,
Бақытсыздық себебін сіз сұраңыз.
Бақытты деп кім ойлайды мына қыз,
Не сыйлайды білесіз бе мына күз?

Құйтырқылау сұрақ қойды, қағытты,
Дарынсыздар бар билікке жағыпты.
Туған елі болса егер бақытсыз, 
Шын ақындар бола алмайды бақытты.

Өтті бастан қанша көктем, қанша ақпан,
Тіршілік бұл құлазытқан, шаршатқан.
Жұматайды оқығандар біледі,
Биікпіз біз байлық пенен мансаптан.

Уақыт түбі барлығынан шектейді,
Осы бір ой көкейімнен кетпейді.
Бір-ақ рет берілетін өмірде,
Бақытыңның қолы маған жетпейді. 
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* * *

Қасиетті құпиям бар санамда,
Ол қасиет бартын менің анамда.
Жұматайды жабырқатқан қара жол,
Бүгін міне, қолын созды маған да.

Не айтамын алыпсатар заманға,
Заманына лайық туған наданға.
Кеңшілікті елемеген сол иттер,
Тұра-тұра ұмтылады маған да.

Тап-тап беріп, ырылдап кеп таламақ,
Жүрегімде қалған содан қара дақ.
Тең жартысы өтіп кеткен өмірді,
Қара түнде ойға батам саралап.

Өтіп кеткен сол бір нұрлы шақтайсың,
Ей, зарлы өмір, сен де бір күн тоқтайсың.
Бақыт іздеп әуре болма бауырым,
Халқың іздеп таппағанды, таппайсың.

Әрбір таңым ойсыз, мұңсыз атпаған,
Жанымда жүр сұр жебесін сақтаған.
Бақытты іздеп не қыламын әуре боп,
Қанша ғасыр іздеп қазақ таппаған.

Бақытсызбын, ере көрме, қал еркем,
Үмітім бар жетер деген ел ертең.
Халқым кешке бақытты боп көз ілсе,
Бақытты боп оянамын таңертең.
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НЕТКЕН ҚАЙҒЫ, НЕТКЕН МҰҢ

Неткен қайғы,
                    неткен мұң,
Жан жүйкемдi жүндей түткен өткен күн.
Баяғыда осы ауылдан мұңайып,
Елден жырақ қайғы арқалап кеткенмiн.

Өзiмдi iздеп кетпесiме болды ма,
Қу көкiрек шерге қайта толды ма.
Маған тағы не дер екен тыңдайын,
Менi алысқа алып кеткен жол мына.

Сол баяғы он алтыншы көктемнiң,
Сұлулығын жалғыз iздеп кеткенмiн. 
Сенi кейде сағынамын есiме ап,
Жан жүйкемдi жүндей түткен өткен күн.

Әлi ешкiмге айтқан жоқпын сырды бұл,
Көз алдымда тұрды көктем, тұрды гүл.
Қара түнде оянып ап ұйқымнан,
Өзiңдi ойлап отырамын мұңлы қыр.

Сырын ұғам деп кетiп ем ғаламның, 
Мен де бәлкiм мұңлы жыр боп қалармын.
Жалғыз тұрмын, азынайды суық жел,
Моласында менiң ғазиз анамның.

Айта алмадым оралмаймын, күтпе деп,
Өкпе-нала көкiрегiмде түк те жоқ. 
Менi өсiрген қайран ауыл артымда,
Көз ұшында қала бердi-ау нүкте боп.



Қасымхан БЕГМАНОВКҮРЕҢБЕЛ

61

* * *

Мөп-мөлдір-ау,
                          бұл ауылда көк пен жер,
Әне анау атам асып кеткен бел.
Мұғалім мен ата-анадан тығылып,
Алғаш рет темекі ұрлап шеккен жер.

Бәрін, бәрін өз көзіммен көргенмін,
Анау қырдың қызғалдағын тергенмін.
Бабайқорған даласында өскенмен,
Хантағыда дүниеге келгенмін.

Неше түрін жинап сақа асықтың,
Иә, ол кезде 
                 көрші қызға ғашықпын.
Алыс қала елестейтін жұмақ боп,
Неге, неге келер күнге асықтым.

Қыз еді ол,
                рең басы келіскен,
Талай жігіт дәмелі еді-ау жеңістен.
Төңіректі азан-қазан шулатып,
Кешке қарай мал қайтатын өрістен.

Жүрісінен құпия бір 
                               сыр қалып,
Өтетін  ол
                 екі беті нұрланып.
Сабанхана орны ғана қалыпты,
Кітап оқып отыратын  ұрланып.
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Алғаш рет қыз ернінен
                                       сүйген жер,
Бала ерін ақ тамаққа 
                                  тиген жер.
Оңашада өксіп-өксіп жылап ап,
Ғашық болған, 
                       лаулап жанған, 
                                           күйген жер.

Аққала ғып ақша қарды үйген жер,
Табанымыз топыраққа күйген жер.
Көп құпия көкірекке түйген жер,
Туған жерді шын аңсайды сүйгендер.
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* * *

Шіркін мына бұлақты-ай бүлкілдеген,
Балалығым қап қойған күлкімменен.
Содан кейін қаңғыдым, елден жырақ, 
Қасқырыңмен серік боп, түлкіңменен.

Айнала аққан ауылым сыртыңменен,
Бар екен-ау сол бастау бүлкілдеген.
Ессіз күнді есіме тағы салды-ау,
Табыстырып мені ескі жұртымменен.

Білгің келсе қысылма сұра менен,
Тулай ақты қанымда жылап өлең.
Анау үйде жалғаннан анам өтіп,
Тартып алған күлкімді мына белең.

Ана алаң ғой, сыр айтар асығымнан,
Мына жол ғой айырған ғашығымнан.
Баяғыда қап қойған осы ауылда,
Балалық шақ уақыттан жасырынған.

Өткен күндер жүректе, санамда тұр,
Қаралы бір күн келер маған да ақыр.
Мына сайда қап қойған балалығым,
Анау қырда аяулы анам жатыр.
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* * *

Сиқырлы еді-ау
                        жаңбырлы көктем,
Мәңгілік арбап мені ертіп кеткен.
Тірлік пен өлең соңыңда жүріп,
Сендерді қалай ұмытып кеткем.

Өңірді көкке бояған бұлақ,
Көңілде жүрген қоя алам сұрақ.
Балалық шақты, 
                              анамды әлі
Түсімде көріп... оянам жылап.

Есіме түсті-ау
                     өткен мен кеткен,
Барлығы сол бір көктеммен кеткен.
Атаммен бірге қауын егетін,
Аңызақ дала... көктем мен кетпен.

Қайтемін оны 
                      кетпені құрсын,
Көңілде мәңгі көктемі жүрсін.
Көзіндей болып қара шалымның,
Қараша үйде шекпені тұрсын.
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ТАШКЕНТПЕН ҚОШТАСУ

Кiндiгiмдi кескен жұрт,
Кiр-қоңымды жуған жұрт.
                   Қазтуған жырау   

                                                              
Ташкенге қарап 
                        жылағым келдi ардақтым,
Әлденелердi өзiңнен қайта сұрағым келдi 
                                                            ардақтым.

Көңiл шiркiнiң толқыды-ай сол түн,
                        толқындарындай Шыршықтың, 
Қара көзiмнен ыстық жасымды
                            нелiктен тағдыр ыршыттың.

Тербеткен мынау әлдиi менен 
                          сағыныш атты жырдың мен,
Ислам бауыр, Сарыағаш жақтан 
                      Ташкенге қарап тұрдым мен.

Шулы шаһардың самаладай боп 
                          шамдары жанды жарқырап,
Көшелерiнде даладай дарқан 
                                қазақтың көне салты қап.

Алшаңдай басып алашордашыл 
                           осында жүрдi-ау асылдар,
Асылдарымды бiздерден бөлiп  
                                  түбiне тартты ғасырлар.
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Оларды үнсiз iздеймiн тынбай 
                             тарихтай түпсiз тереңнен,
Шошайып тұрған ана бiр қырат белеңнен.
Бейтаныс жан деп бұрылып қарап өтетiн,
Жас арулардың жанарларынан
                                бiр нәзiк сәуле көрем мен.

Партиялардың ұранына ермей жарқылдақ.
Бала кезiмнен баураған менi 
                                 аспандай асқақ өлеңмен.
Есiмнен қалған ескi соқпақты қастерлеп,
Қасымнан қалған 
                       қасқа жолменен келем мен.

Орындалмаған ақ армандары 
                               Абылай менен Кененiң,
Сағынышымды басып бiр кетсем деп едiм.
Сарыағаш жақтан 
              қалаға мынау қабырғасынан қарадым,
Бойымды билеп, 
                         өзегiмдi өртеп нала-мұң.

Ұлы Даладан бөлiнiп қалған жерменен,
Тәңiрi бiзге бермеген.

Жүрекке түскен жазылмайтұғын жара бұл,
Бұлдыраған шаһарға 
                        жасаураған көзiмен, 
                                      қасымдағы қарады ұл.
Оң жағыңда көсiлiп 
                                   Келеске кетер тұс қалып,
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Сыздық төредей сұстанып,
Кеудеңдi шалқақ ұстанып.

Шырайлы мынау шаһарға
                                       еркiн кiрер күн озған,
Талқыға салмас тағдырдан бiрақ кiм озған.

Басы сайран, түбi ойран 
                                        дүние опа бермейдi-ау,
Ташкент ендi қазаққа мәңгi
                                            қайтып келмейдi-ау.

Осыларды ойласам көзден жасым сорғалар,
Ғайып болған бұл күнде
                                   қоршай қонған ордалар.
Ордаларда тайпалған көрiнбейдi жорғалар.

Шалдар түсiп есiме өзегiмдi өртеген,
Қолдан шығып баратқан 
                                     таңғажайып өлкеден.

Шалғай түстi Астанам,
Бiр көтерiп тастаған.

Еңсемдi езген күн болды,
Жарық күнiм түн болды.

Қала жаққа қарасам көзiме жас толасың,
Қалай қиып кетермiн 
                                Төле бидiң моласын.

Елеусiздеу жүрген бiр ақыны едiм даланың,
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Шерге толып өзегiм
                               керi аттанып барамын.
Тiлiм бармай қош деуге,
                                  қия алмай көп қарадым,
Ташкенттi ұмытпа, 
                                        ойлы туған қарағым.

Қош Ташкент, қайтейiн 
                                     кiргiзбедi кеденiң,
Атам салған көшеңде 
                                  жүргiзбедi кеденiң.
Бiле алмадым бiздерге 
                              ертеңгi ұрпақ не дерiн.

Қош Ташкент, аяулым, 
                                көшiмдi артқа бұрармын,
Тiлегiңдi сыртыңнан 
                                     тiлеушiң боп тұрармын.
Шайырлардан жайыңды хат арқылы сұрармын,
Архивтердi ақтарып оңашада жылармын.

Алағай да бұлағай 
                              күндер өткен басыңнан,
Айбыныңды асырған, 
 Бар қайғыңды жасырған.
Түк болмаған тәрiздi қарап тұрсам
                     желменен жапыраққа шашылған.

Аласапыран алқакөл, 
                         сұлама қиын кез де есте,
Ташкент бiздiң Алаштың тiлiн ұмытқан,
                                  сөйлейдi бүгiн өзбекше.                          
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Қайран Жиделiбайсын – 
                                        атамекенiм баяғы,
Байбөрi бабам жайлаған өлке саялы.
Сол түнi менi аруақтар түгiл, 
                              жұлдызды аспан аяды. 

Қалайша бұрын қайшылық барын сезбедiм,
Алпамыстайын түп атам менiң, 
                                           атасы бопты өзгенiң.
Жайымды ұғар деймiсiң ұпайы түгел өзбегiм. 
Дәл қазiр айтар халiм жоқ, 
                                     құлаққа кiрмес сөздерiң,
Зар-мұңдарымды ақтарып, 
                                       сөйлейдi қара көздерiм.

Халықшыл, елшiл 
                        асылдарымнан iз қалған,
Соларды қимай 
                осында қоштасқан мұңлы күз қалған,
Сұрағым  келдi әлдене қайғысыз, 
                                               қамсыз қыздардан.

Әкiмдер келiп, 
                       тарихтан өттi де кеттi Датқалар,
Халықты сатқан түбiнде тозақта өзi қақталар,
Қазақ деп өткен ерлерiм көкейде, 
                                                    есте сақталар.
Бесiкте жатқан бөбектер ертең ер жетiп, 
Ақталмаған әлi күн аталарыңды ақтап ал.

Қабырғалары сөгiлiп, 
                              кеше түнде түсiмде, 
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Шекараның ар жағында 
                                 жал құйрығы төгiлiп,
Елге қарап жер тартып
                                    кiсiнейдi Байшұбар,
Құлазитын қосылып
                               мұндай сәтте тек қана,
                                              аспандағы ай шығар,
Күн тұтылса жаңа туған құлын да
                                қос құлағын қайшылар...

Әйтеке би,
               Жалаңтөс, 
                           Жолбарыс хан – молалар,
Аруағым ғой түбiнде жер бетiнен жоғалар.

Шыназ түгiл Бостандық, 
                                      Қыбырай мен Сiргелi,
Екi елге жалтақтап не iстерiн бiлмедi.

...Қазақты кiм сатпаған,
                          қиын сәтте сатты ол да,
Қош Ташкент, 
                     қайтейiн қалдың мәңгi жат қолда.

Қорқамын мен заманның
                                      сұп-сұр болған сұрынан,
Аман қалған алтын ең тақымы кеппес ұрыдан.

Жұмысым жоқ дей алман 
                                     байлығың мен дауыңда,
Қайсыбiрiн айтайын артымдағы қауымға.
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Амал нешiк, арман көп, 
                                 рух қайта оралсын,
Керуендер көп өткен мынау сайын далаға,
Сөйлемейтiн қазақша мейiрiмсiз қалаға,
Тәнiн сатқан қыздармен, 
                    тәрбиесiз, тiл бiлмейтiн балаға.

Қайран ұлы қазақтың тiлi қайта оралсын,
Дiлi қайта оралсын,
Сыры қайта оралсын,
Жыры қайта оралсын,
Бiр жылдары менi де артық туған Исекем,
Көп тобырдан бөлiнiп,
                                      қарашада еске алып,
Оңаша бiр отырып сағынатын боларсың.
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ХАНТАҒЫҒА ТАҒЗЫМ

                              Мен, мен едім, мен едім...
                                                     Махамбет

Сырласудың реті бүгін түсті-ау сізбенен,
Бозбаласы ем ауылдың кездесетін қызбенен,
Күшігің ем кешегі, арлан болдық біз деген.
Елу жылдай еліне өлмес өмір іздеген,
Түбі соны табам деп үмітін еш үзбеген.
Кемшілігін біреудің ақ қағазға тізбеген,
Мен ақыны ем даланың сырласатын күзбенен.

Сыздық төре төсіңді дүбірлеткен ұлы елім,
Тәуелсіз жұрт бақытты, бүгін неткен ұлы елім.
Рахымымен алланың, пейілімен халқымның,
Таңғажайып таңдарды сібірлеткен ұлы елім.
Келдім бүгін ортаңа, орала алмай жүр едім.
Ақ қағазға төгілген аспан жақтан нұр едім
Ашылмаған сыр едім,
Жазылмаған жыр едім.
Үміт күтер ұлым деп қарап маған тұр елім.
Мен екінің бірі едім,
Әлі қауыз ашпаған далаңдағы гүл едім.

Сәби едім ол кезде, періште едім, пәк едім,
Жаңа жауған ақ қардай кіршіксіз ем, ақ едім.
Жетімдер мен жеңілгенге жақ едім,
Шөл далада жайқалып жайнап тұрған бақ едім. 
Ортаңызға кеп тұрмын бүгін міне, тағы елім.



Қасымхан БЕГМАНОВКҮРЕҢБЕЛ

73

...Марқұм әпкем оқыған ауласына мектептің,
Қаншама рет елеусіз Хантағыға кеп кеттім.
Түбі қайта айналып келемін ғой деп кеттім,
Жырларымды бір жазып 
                         беремін ғой деп кеттім,
Елу жылда ешкімнің жолын кесіп өтпеппін.

Мырғалымсай, Ащысай, Атабайға ұласқан,
Бабайқорған барады одан ары қыр асқан.
Қайда сол бір бала деп сұлу қыздар сұрасқан,
Баяғыдай бозарып сырын бүгіп тұр аспан.
Айналайын Хантағы, Қаратауға сыр ашқан,
Сұрайтының болса егер,  
                             сұра, ақ қайың, сұра, аспан,
Жаңбыр болып себелеп 
                                   жүрегімдей жыла аспан.

Қирап қанша шаңырақ 
                                  көшкен дейді  бұл таудан.
Керуен, керуен, керуен боп 
                                  алыс жаққа жұрт ауған.
Жұрт ауған соң мәңгілік 
                               шыңдарынан бұлт ауған,
Осылайша қазағым құтылыпты құрсаудан.

Шөге-шөге жантайып кеткен дейді аспан тау,
Кенесары бір кезде Созақ жаққа асқан тау.
Талай серке жігіттер, 
                жықпыл-жықпыл қашқан тау,
Қара қалмақ қазақтың
                          қанын судай шашқан тау.
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Қаратаудан басталған 
                                  Алашыма аспандау,
Бір аспандап алған соң 
                               бойға біткен жасқанбау,
Айқастардың айқасы
                                     Қаратаудан басталды-ау.

Жалбарынып ешқашан
                                   жан қалмаған жауларға,
Қаншама ерлік көрсе де 
                                       таң қалмаған тауларда.
Талай ғазиз махаббат қалған анау бауларда,
Шайыры мен шешенін салған қазақ дауларға,
Шортан балық тәрізді түсе қоймас ауларға.

Неге көңіл бөлмейді мына сөзге кей кісің,
Ұлы Әуезов «Тәжі» деп 
                                   бекер айтты деймісің.
Қамын қара қазақтың 
                                 Мұқаңдайын жеймісің,
Жасырмаймын шенеунік, ұнамайды кейде ісің.

Ей, жас әкім, 
                      қарайла, мынау елге қайыр қыл,
Момынымның қолында 
                               мылтық емес, айыр тұр.
Көрден өзге қорлықты 
                                  талай көрген шайыр бұл,
Кіндігімді кескен ел, 
                                   көкейімді тескен ел,
Хантағы мен Кентауым, Балабүрген, Байылдыр.



Қасымхан БЕГМАНОВКҮРЕҢБЕЛ

75

КӨКТЕМ. КЕНТАУ

Барлығы ұмытқандай мені мүлде,
Көргем жоқ бұндай азап өмірімде.
Жолданбай қалған кейбір хаттарымдай,
Жазылмай қалған шағым көңілімде.

Туған жер жайлы қанша таптым аңыз,
Кеудеме сөнбес алау жақтың абыз.
Қайда екен құрдастарым бірге ойнаған,
Қайда  екен әдемі сол аққұба қыз.

Сағыныштың сазымен тербелемін,
Жырым көп жазар әлі сенде менің.
Бұл күнде анам да жоқ, 
                                    досым да жоқ,
Көшеңнен елес іздеп сенделемін.

Күн батқанда шуағын шашып келіп,
Көрген адам тұрады-ау ғашық болып.
Менің туған қалама тығылады,
Шымқаладан шыққан жол қашып келіп.

Көктем бұл, 
                   көрінбейтін дала гүлден,
Жасанып шыға келді-ау қала бірден.
Хантағыдан жарысқан бұлақтардан,
Құлпырып сала берді-ау Балабүрген.

Тосырқап қарсы алғандай қала бүгін,
Есіне сол баланы алады кім.
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Түсіме көп кіреді алыс жақта,
Көшеңде қалған, Кентау, балалығым.

Жер жібіп жапты гүлмен дала белді,
Бұл көктем көп қызықты ала келді.
Мен жалғыз ұзай бердім қара жолмен,
Барлығы қолын бұлғап қала берді.

Көңілге демеу болар көктем ғана,
Тырналар әнін салып жеткенде, аға.
Ортаңа қайта оралды, атамекен,
Даңқыңды шығарам деп кеткен бала.

Қаяулы көңіліме жарық түсті,
Аяулы өңірімнен алып күшті.
Анашым, бала кезім, сағыныш боп,
Көзімнен бір тамшы жас тамып түсті.
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ҰЗАРМЫЗ БІЗ ҚОС НҮКТЕГЕ 
                 АЙНАЛЫП

Ұға алмасам 
                      жүрегіңнің жарасын,
Сезім менен махаббаттың арасын.

Шатастырып алған болсақ нетерміз,
Екі жаққа бөлек-бөлек кетерміз.

Қоштасалық қимай тұрып, 
                                           қия алмай,
Қоштасалық мына жұрттан ұялмай.

Қимас сәттер 
                         осы жерде қаласың,
Қия жолдар қиырға алып барасың,

Екеумізден 
                   қалсыншы бір естелік,
Кезекшідей кеткен түнде тексеріп.

Қоңыр кеште
                    ақ самал боп есілсем,
Еркелетпей, өкпелетсем кешір сен.

Ұзармыз біз,
                 тағдыр кетер қайда алып,
Бірте-бірте қос нүктеге айналып.
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* * * 

Жүрегімді нұрға бөлеп, 
                                        толқыттың-ау сен,
Жалт ете қап,
                       жоқ боп кетіп, 
                                         қорқыттың-ау сен.
Сол бір сәтте жас жанымды жараладың сен,
Неге мені бақытыңа баламадың сен.

Ауыр ойдың тереңіне 
                                 бойламадың ба,
Әлде жаным, 
                      сол күндерді ойламадың ба?
Қоңыр күзде 
                    қоңыр кешті сағынбадың ба,
Жалт-жұлт еткен жылтыраққа арындадың ба?

Жапырақтың 
                     сыбдырына елеңдедің бе,
Баяғыдай кездесуге келем дедің бе.
Жоғалтқан бір
                      асылыңа балап тұрдың ба,
Терезеңнен мені іздеп қарап тұрдың ба?
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* * *

Бұл жылдар кеткем қамысты көлдер 
                               тауменен, таспен достасып,
Сен жаққа қарай тізіле ұшқан 
                                құcтарға үнсіз қараймын.
Шұғыла шашып қарақат көзің 
                              жымиып тұрып қоштасып,
Бұрала басып 
     ақырын менен ұзадың мәңгі, арайлым.

Жабырқау жанның жалғанда мынау 
                                     серігі жалғыз нала-мұң,
Он алты жасқа жете алмай жүрген 
                                      бозбала ол бір кезеңді.
Ұқсатып саған толықсып тұрған
                                          туған айға қарадым,
Өскен ең кешіп 
          сыңғырлай аққан Сүңгідей  сұлу өзенді.

Он алты жасқа жете алмай жүрген
                                             жылдар ғой ол бір,
Қап-қара түнде шалқамнан жатып
                           арманшыл жұлдыз санаған.
Барлығы, жаным, 
          кешегі ұлы шайырларыңнан қалған сыр,
Адамның бәрін өзіңе жақын,
                               сырласар дос деп қараған.

Елестегенде есейгім келді 
                                бөленіп нұрға шартарап,
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Күні де мұңлы дүниені мынау 
                              қимай да қимай бататын,
Өзіңе деген 
   сарқылмайтұғын сағынышымды арқалап,
Боранды жаққа 
      Бабайқорғаннан поездар өтіп жататын.

* * *

Сен биікте жүрсін деп төмендегем.
                                                Мұқағали

Сендер аман болыңдар асылдарым,
Бір мұң барын кеудемде жасырмадым.

Қарап әбден үйренген биіктерден,
Шыңдар іздеп  табыңдар  сүйікті елден.

Айтқанменен  жанымда  нала барын,
Рас  кейде сүйеуге жарамадым.

Ғашық болып өртенгем, сүйіп көргем,
Өздеріңді көргім кеп биіктерден.

Күткен, күткен бір үміт менен де елім,
Қазақ биік болсын деп төмендедім. 

Бақытыңды іздедім жер бетінен,
Жаңа туған сәбидің келбетінен.

Сездірместен жолымды талай бердім,
Бозбалаға үңіліп қарай бердім.
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Жүзінен бір шуақты арай көрдім,
Бойжеткенге үңіліп қарай бердім.

Аман-есен  білмеймін қалай келдім,
Үміт күтіп жастарға қарай бердім.

Шыдап кейде шеккенмен азаптарын,
Бір бақытқа жетсін деп қазақтарым.

Бәйге бермей шабатын өрге кілең,
Төсеттіріп жолына төрге кілем.

Бесік болып үйіңде  тербетілем,
Бақыт тапсын бар қазақ жер бетінен.
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ҚАЛАЙ ӨМІР СҮРГЕНМІН 

Көре алмадым
                   ауылымның таңдары,
Жарқырайды түнгі қала шамдары.

Қарап тұрып келбетіне қаланың,
Қиялыммен туған жерге барамын.

Бір ұлы едім күні кеше даланың,
Тұрғыны боп қалдық шулы қаланың.

Жата қалып суын ішкен асыға,
Бара алмадым қоңыр бұлақ басына.

Жағасында сауық-сайран құратын,
Сұлу сәуле суға түсіп тұратын.

Қыз шығатын күн батқанда ұрланып,
Бұлақ жаққа қайтатынбыз бір барып.

Жағасында жататұғын інгеннің,
Көзіндегі жатқан мұңды білгенмін.

Қатты ауыртты-ау жүрегімді тілген мұң,
Мына иттердің арасында үрген мың.

Сол шақтарда ойнағанмын, күлгенмін,
...Туған елсіз қалай өмір сүргенмін.
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АЛМАТЫҒА ҚАР ЖАУЫП ТҰР 
                   АҚПАНДА

Алматыға қар жауып тұр ақпанда,
Жаңа ғана атқан мынау ақ таңда.
Алатауға қарап тұрдым балконнан,
Аппақ дүние  сыр жасырып жатқанда.

 Бала кезгі аппақ сезім, қайда арман,
Қарап тұрмын арыла алмай ойлардан.
Ақша қарлар жауып  жатыр дөңгелеп, 
Бишілердей шыр көбелек айналған.

Бар жақсылық келетіндей ақ таңмен,
Күнің кеше сәл мұңайып батқанмен.
Бақыты оның қара жерге жеткенше,
Шыр айналып билеп бара жатқанмен.

Соңғы күні, соңғы түні ақпанның,
Осындай бір көңіл күйді тапқанмын.
Ешкім сезбес ешқашанда,
                                             оянды ау,
 Көңілімде қалғып бара жатқан мұң. 

Қасарысқан кеткен кеше қаңтарың,
Ертең келер наурызға үміт артамын.
Ақша қарда, 
                    аппақ жолға түсіп ап,
Қызығы көп көктем жаққа тартамын.
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* * * 

Алматыға келді тағы, гүл көктем,
Гүл көктемдер сағындырып жүр көптен.
Еске түсті 
               бозбала кез алаңсыз,
Баяғыда қыздарменен бір кеткен.

Алматыға тағы келді гүл көктем,
Қызғалдақтар сағындырып жүр көптен.
Қызық күндер 
                      қайта оралмас түсті еске,
Біздің жастық шағымызбен  бір кеткен.

Иектемей аулақ менен қалшы мұң,
Қалмай қойдың тазысындай аңшының.
Ағыл-тегіл 
                    аспан жақтан нұр жауып,
Мұңлы жаңбыр айтты маған бар сырын.

Келді, келді, 
                      келді міне, гүл көктем, 
Гүл көктемдер тебірентіп жүр көптен.
Құлазимын 
                  жалғыз үйдей түздегі,
Барлық қызық жастық шақпен бір кеткен.
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* * * 

Жебемеген жетiм менен жесiрдi,
Өлеңшiлер аяспасқа бекiндi.
Жүрiп өткен иiр-қиыр жолдарым,
Менiң нәзiк ғұмырнамам секiлдi.

Жанына ерiп арманы асқақ жандардың,
Гаванада теңiз мұңын аңғардым.
Үрiмшiде үр қызына ғашық боп,
Стамбұлдың көшесiнде сандалдым.

Мұңдарымды түсiн гүлiм, 
                                           кеш  гүлiм,
Жазықсыздан жаман сөздер естiдiм.
Қара жолда жалғыз келе жатып мен,
Сенi есiме ап, елдi есiме ап өксiдiм.

Жылдар мынау үнсiз-тiлсiз жылысқан,
Мектепте мен құтылмадым бұрыштан.
«Ең болмаса дән септiрiп,
                                   жүн жинар,
Бригадир болмадың», – деп ұрысқан.

Қайран әкем, 
                    зiлсiз ғана зекiген,
Кеше сенi өкпелетiп кетiп ем.
Қара өлеңдей қадiрлi дос таппадым,
Бәрi жалған... бәрi өткiншi, өкiнем.
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БIЗДIҢ АУЫЛ

Ана өзекке жоғалады сай барып,
Қасқырлары көкке қарап ұлыған.
Байлығы үшiн кiсенделiп, айдалып,
Мырзалары итжеккенге құрыған.

Бiздiң ауыл тарихы бар қатпарлы,
Йасауидiң көк күмбезi көрiнген.
Итжеккеннен келген хаттар сақталды,
Айналдым мен қасiреттi елiмнен.

Бабайқорған 
                      Майдамталға ұласқан,
Анау жатыр ата-баба кезеңi.
Теңбiл-теңбiл бұлтты аспан, бiр аспан,
Ағып жатыр Қарашықтың өзенi.

Қасиеттi асыл сезiм бауыр бұл,
Бiр-бiрiне ғайбат сөздер айтпаған.
Бiздiң ауыл қасiреттi ауыл бұл,
Мырзалары итжеккеннен қайтпаған.

«Алтын аймақ»... айтпаған ғой деп бекер,
Сағынғанда елге кеткiм келедi.
Сен аман бол,
                   талай ұрпақ кеп-кетер,
Мұңлы-мұңлы ән мен жырдың мекенi.
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ЕСКI МҰҢ

Бүгiн тағы мазалады ескi мұң,
Ескi мұңнан ескi әуендер естiдiм.
Асау жылдар алдарқатты, алдыңда,
Айыбым мен күнәм болса кеш гүлiм.

Кешiр гүлiм,
                қоңыр кеште еске алған,
Күндiз-түнi көкейiмдi тестi арман.
Есiң болса есiңе алма бейбақты,
Ерте туып көп нәрседен кеш қалған.

Ескi мұңым, 
                 мөлдiр бастау,
                                 мөлдiр мұң,
Менi тағы дегенiңе көндiрдiң.
Нарық заңы жағамнан ап тұр қазiр,
Оңаша қап сырласайық кел бiр күн.  

Ескi мұңым, 
                       ескi мола,
                                        ескi ауыл,
Көрдiм, сездiм күндi бастан кештi ауыр.
Мен ортаңда бола алмадым талай жыл,
Ұмытқам жоқ кеш құба бел, кеш бауыр.

Атам өткен, анам өткен дала бұл,
Бейiттi орай құлпырады лала гүл.
Аяулым-ау, мұңым ескi болғанмен,
Дүниеге келдi ойлы жаңа жыр.
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ЕЙ, АЛДАМШЫ ДҮНИЕ

Ей, алдамшы дүние, 
                       жағаласқан, 
                                     арбасқан,
Әлi есiмде аяулы, 
                       аппақ сезiм, 
                                        алғашқы ән.
Нарық мерген соңымда 
                                 садағына жармасқан,
Құтылмадым бүгiнгi қамытынан тiрлiктiң,
Қасқыры едiм даланың 
                                         екi-үш рет қар басқан.

Жырларымды бiр жан жоқ
                                    дәл өзiмдей түсiнген,
Дүние қуған топасқа
                            ыза болам iшiмнен.
Оқи қалсаң бiр өлең ақылды түр жасап ап,
Отырады алдыңда ойша шомған пiшiнмен.

Ақ қайыңға мұңлылау екi ғашық баратын,
 Гүл аңқыған беткейде,
                               жұлдыз аққан қара түн.
Сырымды айтсам босаған 
                               кемшiлiгiм емес ол,
Жыр оқыған сол сәтiм әлсiздiгiм болатын.

Мәңгiлiкке беттеген жырым дұрыс бағытта,
Ит пен құстан көп қалған 
                                   қайран көңiл жабықпа.
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Ал сен менi сұрқия сұрағыңмен қағытпа.
Оқымайтын қазақтар бар 
                                     ғұмыры бiрге өткен,
Өлеңдерiм тұтқын боп қалар кiтап табытта.

Рельстер тәрiздi таптаурынды бағыттар,
Соны соқпақ не керек,
                              дайын жолмен ағып қал.
Қос өкпеден қысады, алқымымда қос қолы,
Рухымды киелi босатпайды табыттар.

Өткiзбейдi халқыма 
                            шенеунiктер сұрланған,
Дүние терiс айналды тоқалдайын тұлданған.
Ай айналып, жыл жылжып, 
                                    тықылымен сағаттың,
Қайран менiң аяулы алтын кезiм ұрланған.

Толқын-толқын ұрпақты 
                                 тарих сүзiп байқамақ,
Бұрынырақ өткеннiң 
                        соңғы сәтiн қайталап.
Бiз де кете барармыз, 
                                қимай сұлу дүниенi,
Төбемiзге шалқайған жарық күнде ай қадап.
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АБАЙ
             

Алаулаған таң көрсеңіз,
Жүрегіңде сыр тұнар.
Әр сөзіне мән берсеңіз,
Сай-сүйегің сырқырар.
                       (Қойын дәптерден)

Жолайрықта тұрмыз біз,
Шетін сезіп сырыңның.
Түсіне алмай жүрміз біз,
Қалтарысын жырыңның.

Қыраным-ай қалқыған,
Тұңғиығы сезімнің.
Гүлзарыңнан аңқыған,
Жұпарынан сөзіңнің...

Сімірсек те ұқпадық,
Тұтқыны боп азаптың.
Көңілінен шықпадық.
Жыр жазғанмен қазақтың.

Алыс кеттік қиырлап,
Сан қайталап сөзіңді.
Жүріп-жүріп шиырлап,
Қайта таптық өзіңді.

Түйсік пенен сананың,
Шырмауынан шыға алмай.
Тәңірідей дананың,
Нұрын жұттық, ұға алмай.
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Жабырқаған жұртымның,
Соғып тұрған жүрегі.
Қабырғалы ұлтымның,
Рухани тірегі.

Қимасына балай ел,
Қаншама ардақ шалқалап.
Өтіп жатыр талай ер,
Қасыретіңді арқалап.

Қуат алып сөзіңнен,
Абайым деп көз ілген.
Айырылғанда өзіңнен,
Жетімдігін сезінген.

Артудай жүк арттық-ау,
Арда туған, ардағым.
Тартудай-ақ тарттық-ау,
Жетімдіктің зардабын.

Елім, жаздым толғай бір,
Керегіңе жараса ал.
Киеңменен қорғай жүр,
Қасиетті қара шал.

Қорғасындай ерітіп,
Соңынан ол төл ерткен.
Көкжиекті кеңітіп,
Көсегемді көгерткен.

Жетті елге қаяулы үн,
Келер, туар ғажап күн.
Абай деген аяулым,
Ақыл-ойы қазақтың.
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* * *

О дүниеге менен бұрын өткендер,
Көздiң жасын өксiп-өксiп төккендер.
Есте бар ма беткейлер мен өткелдер,
Сонау жылғы жайма-шуақ көктемдер.

Қарғыс қурап, 
                    көгередi алғыстар,
Жат сүйсiнер,
             кейiнгi ұрпақ салт ұстар.
Жердiң асты ұйқы болса мәңгiлiк,
Жердiң үстi айқастар мен тартыстар.

Халқым аман,  
            жоқ қой мендей бай адам,
Жемесек те күнде жал мен жаядан.
Адам түгiл,
                сенер болсаң тiрлiкте,
Жер бетiне шыққан гүлдi аяғам.

Ойларымның жоқ қалтарыс,
                                       бүкпесi,
Талайлардың дүние қуып шықты есi.
Жердiң асты алуан түрлi жолдардың,
Қиылысатын, сыйысатын нүктесi.
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ЖОЛДАР

Жолдар қашады,
                 қаладан шыға сап,
Тартады жан-жаққа таралып.
Оң жақта от сөнген бiр ошақ,
Сол жақта бiр жердiң бары анық.
Қай жолға түсемiз қаралық.

Қай жаққа бастайсың тағдырым,
Аңсадым көктемнiң жаңбырын.
Сағындым қайдасың жан гүлiм,
Дала мен қаланы шиырлап,
Қырық жыл қаңғыдым.

Қаңғыдым қасқырдай ұлып ап,
Өзгенiң бақытын жұлып ап.
Бұл жолға түскендер,
Iз -түзсiз құрымақ.

Мынаусы сыры көп соқпақтар,
Жылап тұр бiреудi...жоқтап тал.
Бұл жолға түскендер,
Маңдайын тоқпақтар.

Жүйкеңдi жүндей ғып түтетiн,
Артыңда балаң бар күтетiн.
Түспешi бұл жолға бауырым,
Бейiтпен бiтетiн.

Ана жақ арайлы көктемдер,
Мына жақ атамыз кеткен бел.
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Апырай, iз салмай кетiптi-ау,
Алдымда өткендер.

Керуендер тоналған,
Мына жол ескiрген, жоғалған.
Шөп басып, су шайып құрыпты-ау,
Алшақтап қоғамнан.

Жол қайда сағымға сiңетiн,
Шалдар жоқ барлығын бiлетiн.
Ескертiп, тоқтатып,
Жаныңда жүретiн.

Бұл соқпақ бастайды түнекке,
Мына жол еңбекке, күрекке.
Сан ғасыр халқымның жолдары,
Санамда, қанымда, жүректе.

Мына жол келедi,
Мына жол кетедi.
Түсейiн өз жолым қайда екен,
Шиырлап шатастым жетедi.

Алдымда сан тармақ жол жатыр,
Айналма, түзуi.... қолда тұр.
Абайла, абайла, абайла,
Ажал ма алдыңда...жолда тұр.

Адассаң жiгiтке ол да мiн,
О, Алла пендеңдi қолдағын.
Беттедiң қай жаққа, ал өзiм,
Мәңгiге апарар жолдамын.
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ЕСIЛ ЖЫЛДАР

Өткеннiң алуан түрлi сұрақтарын,
Жасырдың неге менен қыраттарым.
Өкпелеп қалған қыздай
                                    үнсiз ақты-ау,
Сыбырлап сыр айтатын бұлақтарым.

Жолымды кесiп өттiң неге менiң,
Жырымды ақ жаңбырдай төгер едiм.
Тiзiлген тырналарды
                                қимай жатты-ау,
Сырларын iшке бүккен төбелерiм.

Кеткенмiн сағынған соң шыңды дара,
Төбемде жарқыраған күндi қара.
Түсiме жиi енедi 
                           соңғы кезде,
Баяғы анам жатқан мұңды мола.

Ана бұлт жаумай өткен несiн бұлдар,
Түбiнде ұлы жырдың көшiн тыңдар.                      
Ессiз күннен 
                     бiр белгi қалдырмастан,
Ес жиғызбай барады- ау есiл жылдар.
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ЕСКЕ ТҮСТI...

Еске түстi ертегi апам айтқан баяғы,
Менiң өмiр сапарым жер ортаға таяды.

Тiрлiк болды, бұл өмiр
                                       ештеңе де ұтпайтын,
Қайран анам, жан анам, 
                              бiр сәт естен шықпайтын.

Ескi бейiт, ескi ауыл,
                              кеткем бәрiн қалдырып,
Иiнағашпен су алып, 
                             иығыңды талдырып.

Қара көзiң жасаурап 
                                жолға қарап тұрдың ба?
Алма ағаштың түбiне, 
                        текеметтi төсетiп,         
      көрпешеңдi салдырып.

Қия алмадым қайтейiн 
                                 Алматының жаңбырын,
Маңдайыма жазылған
                             дәл осылай тағдырым.
Ассалаумағалайкүм, 
                            ей, тәкаппар қарлы шың,
Әкем бата берерде, анам айтқан баяғы, 
Ғайыперен қырық шiлтен, 
                           шылауымда бармысың.
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Бос болмаса шынында
                              бүгiн менiң шылауым,
Ендi қалған ғұмырда мүмкiн емес 
                                                   жылауым.
Әлдекiмнен әлдене 
                                     мүмкiн емес сұрауым,
Маған да ептеп ауысты-ау шашыңдағы қырауың.

Қара өлеңмен ауырған, 
                                 қара балаң баяғы,
Солатұғын қырдағы гүлдердi де аяды.
Қайырылмаған артына   
                                 қайран анам, жан анам,
Менiң өмiр сапарым жер ортаға таяды.
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ҚАЙРАН АНАМ

Бұлбұл ма таңда бiр сәт сайрамаған,
Жiгiт пе елiн-жұртын ойламаған.
Дүниеден баяғыда
                             өтiп кеткен,
Есiме түстi бүгiн қайран анам.

Есiме түстi менiң асыл анам,
Бiздердi баққан-қаққан, асыраған.
Жан баласын 
                   жатсынбай дүниеге,
Мейiрiмi шуақ болып шашыраған.

Өмiрден өттi солай ғашық адам,
Қиындыққа, жоқтыққа жасымаған.
Қара жолда 
                 баратып қоңыр кеште,
Есiме түстi тағы асыл анам.

Екi дүние арасын салмақтаған,
Дүниеден өттi-кеттi ардақты адам.
...Аманатын арқалап
                               ғарiптердiң,
Ғұмырын мұңлықтардың жалғап барам.
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* * *

                          Сәби болғым келедi...
                                              Мұқағали

Осында қалған келмеске кеткен күндерiм,
Жұлдыздар аққан, 
                нұр шашқан айлы түндерiм.
Қиялмен ғана оралатыным өткенге,
Жан жүрегiмдi ауыртып қазiр жүр менiң.

Осында қалған алаңсыз күлкi, 
                                                балғын шақ, 
Ұмыттыра алса, 
                  шөп жина сосын шалғын шап.
Жүзiңе тура қарай алмайтын, несi айып,
Баяғы ұяң қара көз қызды жар қылсақ.

Алаңсыз кезге оралсам шiркiн бiр күнге,
Ақ бұлағыңмен жарысар сәби күлкiм де.
Олай болуы алайда оның мүмкiн бе,
Сәби қалпыма келсем-ау шiркiн бiр күнге.

Оралсам шiркiн 
                  арылып бiр сәт мұңымнан,
Жүгiрiп түссем
             құлдыраң қағып қырыңнан.
Тартып ойнаған бала боп 
                     тентек бұрымнан,
...Көрiнiп тұрса барлығы соның жырымнан.



Қасымхан БЕГМАНОВ КҮРЕҢБЕЛ

100

Тартып ойнаған бала боп кетсем бұрымнан,
Шапқылап жүрген 
                            аумайтын анау құлыннан.
Он беске әлi толмаған сол бiр аруға,
Қызғалдақтарды сыйласам жаңа жұлынған.

Осында қалған келмеске кеткен күндерiм,
Жұлдыздар аққан, 
                             нұр шашқан айлы түндерiм.
Қиялмен ғана орала аларым өткенге,
Жан жүрегiмдi ауыртып қазiр жүр менiң.
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ТАРАЗЫНЫҢ БАРЫ АНЫҚ

Ұлтына сай болар,
Бiр ұлың ем далалық.
Жан дүниеңдi қайғы алар,
Топырақтан жаралып.

Кiсi өлiмi.... 
              бұл кiм дер,
Елiм тағы дүрлiктi.
Бағаламай жүр кiмдер,
Бес күндiк бұл тiрлiктi.

Қалтырайды жапырақ,
Су сұрайды топырақ.
Тiтiркендi-ау атырап,
Түсiнбейдi ақымақ.

Сыртымыздан күлгендер,
Сырларыңды бiлген бе ел.
Ит боп елге үрмеңдер,
Отпен ойнап жүргендер.

Не боп кеттi айнала,
Не боп кеттi, қарағым.
Киесiмен ойнама,
Мынау Ұлы Даланың.

Шашы ағарған сорлы ана,
Бар қайғыңды талдармын.
Тiлiн, дiлiн қорлама,
Кешегi өткен шалдардың.
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Барлығында берген Сiз,
Қабырғама батады.
Дiнiн сатқан көргенсiз,
Баласын да сатады.

Анасын да сатады,
Даласын да сатады.
Қаласын да сатады,
Данасын да сатады.

Арын биiк сақтаған,
Алашорда атылған.
Көше бойы қаптаған,
Ару қыздар сатылған.

Мықтап алған күзетiн,
Қызға көзiн сүзетiн.
Азаматтар қор болды-ау,
Тепсе темiр үзетiн.

Бiр көрмедiк iзетiн,
Қызғанбаймыз күзетiн.
Мекемеңiз бiз емес,
Кемшiлiгiн тiзетiн.

Ел үмiтiн артатын,
Кеттi жырлар таралып.
Түбiнде бiр тартатын,
Таразының бары анық.
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МӘҢГІ СЕРІК МҰҢ-НАЛА

Қазақ, 
              қазақ дегенмен,
Сан қашырды-ау ұйқымды.
Құс ұшырып төбемнен,
Өзiмiздi жұбаттық,
...«Керуен көштi, ит үрдi».

Жалғыз шыққам елден мен,
Кеттi бәрi,  
                дос сатты.
Мұң-наламен шерленген,
Қара көзiм боталап,
Қу көкiрек бос қапты.

Анам бейбақ күрсiнген,
Жүрегiмде, 
                     ойымда.
Туған жерден нұр сiңген,
Қажымайтын,  
                       талмайтын,
Тылсым күш бар бойымда.

Мазалар бұл жай кейiн,
Сауын айтып, құт тосқан.
Қазағым-ай қайтейiн,
Жақсыларын сыйламай,
Арпылдатып ит қосқан.

Серкелерiм сұлтандай,
Пышақталып кетiптi-ау.
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Жiгiттерiм ұлтандай,
Арба итеріп, 
                       күл тасып,
Ұсақталып кетiптi-ау.

Ажал ма екен жаза аты,
Парықсызбен тiрестiм.
Ғұмыр бойы қазақы,
Сахараның киелi,
Рухы үшiн күрестiм.

Емексiтiп алдайтын,
Ғазиз өлең бiр ғана.
Көлеңкедей қалмайтын,
Елiмдi ойлап қажыған, 
Мәңгi серiк мұң-нала.

Бұл пәниде жыр азық,
Алтын елiм, 
                     өз елiм.
Рух iздеп құлазып,
Жел өтiнде жарығым,
Өртенiп тұр өзегiм.
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   ТӨРТ МЕЗГIЛ

Мына жолдар барады алып көктемге,
Ешқашан да оралмайды ол өткенге.
Жете сала өте шығар
                                  жазды iздеп,
Мұратына бiздей ол да жеткен бе?

Құлақ түрiп бұлақтардың назына,
Құлақ түрiп аққулар мен қазына.
Күзге қарай
                   басталады сапары,
Жеткеннен соң қызығы көп жазына.

Күзге жетер жапырағы сарғайған,
Сағыныштан үзiлердей талмайды ән.
Ары қарай 
                қысты iздеп жан-жақтан,
Тарау-тарау жол шығады шалғайдан.

Аппақ қарға оранғандай шартарап,
Көктемдегi аманатты арқалап.
Қысқа жетер 
                    сақылдаған аязы,
Күзден қашқан қара жолдар анталап.

Қыстан кейiн көктемдi iздеп жол шығар,
Ырыздығы жолаушының мол шығар.
Төрт мезгiлден тұратұғын, аяулым,
Бұл өмiрдiң бар қызығы сол шығар.
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* * *

Бес күн тiрлiк...
                    жеткiзбедi-ау  мұраттар,
Анталайды шешiмi жоқ сұрақтар.
Адамдарды әлдеқайда асыққан,
Алып қалып жатыр мұңлы қыраттар.

Жұмбақ сестi сезiнесiң моладан,
Ей, жолаушы, абайлап жүр, бол аман.
Алып қалып жатыр, әне бiртiндеп,
Адамдарды ақ кебiнмен ораған.

Өмiр солай...
                   кiмге бүгiн сын тағам,
Айту үшiн менi осында жұмсаған.
Жақсы менен жайсаңын да кешегi,
Төмпешiк қып топырақпен қымтаған.
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АЛҒАШ  РЕТ

Алғаш рет
                 қараған сәт ұрлана,
Қолын бұлғап қоштасқанда қыз бала.

Самал ескен әдемі бір көктемде,
Көз тастаған сыртынан ол өткенде.

Гүл терген кез бір белеңде жап-жазық,
Содан кейін жіберген сәт хат жазып.

Алғаш рет 
                 ғашық болып бір қызға,
Қараған сәт аспандағы жұлдызға.

Алғаш рет 
                  сүйіскен сәт еріннен,
Мына дүние сондай сұлу көрінген.

Алғаш рет 
                  дос болған кез өзгемен,
Үлкен болып көрінгенмен көзге мен.

Алғаш рет 
                   өлең жазған түнімде,
Періштедей таза мөлдір күнімде.

Қайран менің, арманым-ай, арманым,
Бәрі сонда, бала кезде қалғанын.

Оларменен бір-ақ рет кез кеппін,
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Соның бәрін қалай сонда сезбеппін.

Бәрін бірде 
                    айтамын деп жүр едім,
Соғып тұрса менің мұңлы жүрегім.

Сырласыңдай 
                     сыр айтайын мен саған,
Ей, адамдар, бала кезді аңсаған.

Біліп тұрып 
                   бір нәрсені білмеппіз,
Бала кездей алаңсыз бір күлмеппіз.

Бала кездей
                  алаңсыз бір жүрмеппіз,
Дабырлаған, дуылдаған дүрмекпіз.

Бірінші рет 
                   түйіскендей болмайды,
Бірінші рет рет сүйіскендей болмайды.

Бірінші рет 
                  достасқандай болмайды,
Бірінші рет қоштасқандай болмайды.

Барлық нәрсе, 
                       осылай ғой қорланба,
Қызық-ау тек бірінші рет болғанда.
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ӨМIРБАЯН ОРНЫНА ЖАЗЫЛҒАН ӨЛЕҢ

Тамыздың туылыппын төртiнде мен,
Сырым көп сендерге әлi шертiлмеген.
Қолды сiлтеп кетiп ем барлығына,
Қайтадан Алматыға келтiрдi өлең.

Иттей талап, шеттеттi, қақпайлады,
Жан дос деген жақыным сатты айлалы.
«Iшкiш,
           жүргiш, жазғаны түк емес»,– деп,
Жоғарыға жалалы хатты айдады.

Эфирлерден ән болып естiлмедiм,
Тым кеш сездiм есiмнiң кеш кiргенiн.
Шынымды айтып,
                         шырылдап, шырқырап ем, 
Сырларыма сенбедi ешкiм менiң.

Қатты батты, жаныма сенбегенi,
...Шыр айналды уақыттың дөңгелегi.
Бақытсыз көп ақынға қоса салдың,
Айырбастап бiреуге сен де менi.

«Ешкiм жаза алмайтын»,– 
                                 жырың бар деп,
Шылауыма оралып, шырылдар кеп.
«Ғайыперен, қырық шiлтен» алдамайды,
Өзiмдi-өзiм алдаймын шыңым бар деп.

Боратқан етектегi есектiлер,
Күн сайын жүрегiмдi, өсек тiлер.
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Жетiмдерге қайырым жасап едiм,
Күлiп жатты сыртымнан есептiлер.

Итпен жылдас, айлас боп арыстанмен,
Дүние екi келмейдi алысқанмен.
Алматының аяулы кештерiнде,
Талай-талай жүрсем де данышпанмен.

Күншiлдiктiң апыр-ау, сыры неде,
Топ-топ қазақ...
                     бастары бiрiге ме?
Алыс ауыл,мен сенiң үмiтiң ем,
«Ақтадың»,– деп айтпайды бiрi неге.

Бiрi айтпады-ау,
                     жылы сөз  шiркiндердiң,
Жылап тұрып...
                     тұлпардай сiлкiнгенмiн.
Ей, пенделер, сендерден жерiген соң,
Жалғыз барып бейiтке күрсiнгенмiн.

Сезгем нұрлы жанымның тазарғанын,
Бiзден кейiн шыққандар... 
                                    жазар бәрiн.
Қарайлама артыңа, қайран менiң 
Ақ сапарға аттанған ғазалдарым.
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ШҮБЕРЕК
                           
Тым алыста қалған сол үмiтi едiм солардың,
Адам көркi шүберек,
                            шүберекке орандым.
Бақ пен тақтан сен түгiл 
                                        патшалар да жеңiлген,
Үш-төрт кездей шүберек әкетерiң өмiрден.

Байлық жақсы-ау,
                         бiрақ та,
                                    ойлан-ойлан жас ұрпақ,
Өнерiне елiңнiң қарамашы тосырқап.

Көңiлiңде не барын бiле бермен сенiң мен,
Бiзден бұрын өткеннiң бәрi ажалдан жеңiлген.

Бар өмiрi адамның 
                         шүберекке тәуелдi,
Шүберектен тiгiлген портфелiм де әуелгi.

Неге, неге ұзадым 
                        бұлыңғырлау бүгiннен,
Шүберектен алғашқы иткөйлегiм тiгiлген.

Адам көркi шүберек,
                              шүберекке орандым,
Жанарыңнан үзiлер бiр тамшы жас болармын.

Екi-ақ сөзбен бағалар,
                              қайран асыл ағалар,
Шүберекке оранып талай жайсаң жоғалар.
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Кетiп жатыр ар жаққа,
                              толқын-толқын қайық боп,
Үш-төрт кездей сұрыппен
                                    жайсаңдарым ғайып боп.

Кетiп жатыр,
                   кетедi үш-төрт кездей сұрыппен,
Қазақ дейтiн ұлы жұрт тастап кеткен ғұрыппен.

Парығына жете алдым,
                               лақаттың ба ненiң мен,
Кетедi адам үш-төрт кез аппақ түстi кебiнмен.

Мұзды шайна, отты жұт,
                               шыдамасаң шоқты аса,
Ел деп соққан бейкүнәм талып барып тоқтаса.

Естiлмесе кеудемнен 
                          жүрегiмнiң дүрсiлi,
Шүберекке оранып кетiп қалсам бiр күнi.

Кешiрiңдер қайран ел,
                             қардай аппақ арым бар,
Шүберектi көргенде менi де еске алыңдар. 
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ТУҒАН АУЫЛДА

Осы ауылдың  бiр кезде өндiрi едiм,
Өткендi ойлап жан-жаққа телмiремiн.
Арманшыл ем, пәк едiм, алғаш рет,
Осы ауылда өлең боп мөлдiредiм.

Түрлi-түрлi басымнан көшiп көктем,
Адамдық тағдырымды шешiп кеткен.
Жанашырлар ертерек мәңгi ұйқыға,
Анау қырға қоштаспай көшiп кеткен.

Бар қайғысын сол мұңлы бөлiп қырдың,
Қасқа жолмен көшеңе келiп кiрдiм.
Жүз жылдық сағыныштың сазыменен,
Туған ауыл оралып келiп тұрмын.

Жапырағы желге ұшқан күз не дейдi,
Не ой салар мына өлең сiзге мейлi.
Елегiзiп әлдене  күтетұғын,
Бұл ауылда менi ешкiм iздемейдi.

Тоғай мынау ойнаған баяғыда,
Анам қайта құшағын жаяды ма.
Жаутаң қағып топ бала қарай бердi-ау,
Бейтаныс жолаушыны аяды ма?

Алла бiлер қаншаға шабарымды,
Алдан қандай жақсылық табарымды.
Туған ауыл өзiңнен ұзап барам,
Жасаураған жасырып жанарымды.
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* * *

Қол бұлғап қалды артымда
                                   бозбала кездiң аспаны,
Алыстап кеттi-ау ақырын 
                              махаббат дәурен дастаны.
Көзден кетсең де 
        көңiлден кетпей бiр қойдың қайтейiн 
Алматы жақта кездескен 
                                   бала қыз он бес жастағы.

Үзiлмей тұрған үмiттiң 
                                    сәулесi суда ойнаған,
Қаратау қартпен айбынды 
                                   Алатау болып ойланам.
Досым деп бiлем сендердi 
                                  өткен-кеткенге қарамай,
Жердегi барлық адамдар  
                                   адалдықтарын жоймаған.

Төредей ойлар төбеден 
                               туған бiр жаңа айға ұқсап,
Өткен түн кеттi көңiлге 
                бал дәурен шақтай қайғы сап.
Жалғанның жалған екенiн 
                           бiлетiн досым аңқылдап,
Кездескен сәтте сызданбай  
                      бiр жүрген кездей жай құшақ.

Қайғысын жүрмiн көтерiп 
                         осынау сырлы ғаламның,
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Бiр сәуле көрдiм көзiнен 
                                 өзiмнен туған баламның.
Жүрегiм қан боп жылады-ай,
                                  қымбатым едi жалғанда,
Үлгiлiдегi* қалқиған  бейiтi ғазиз анамның.

Төбемнен өттi түстiкке 
                             тiзiлiп қанша тырналар,
Жабықсаң жалғыз  бауырым,
                            жылқышы аққан қырға бар.
Есiнде қалмай ешкiмнiң 
                            елес боп кетсем бiр күнi,
Есiңе ал менi жалғаңда,  
                               асыр сап өскен жылғалар.

Перзентi едiм мен-дағы
                              сағымы жүзген даламның,
Тырнама бетiн бауырым,
                        сыздап бiр тұрған жарамның.
Есiңде қалсам қаламмен, 
                          қызғалдақ өскен Күреңбел,
Құдiретiмен жыр жазған
                             қағаз бен мынау қаламның.

Есiрiк жылдар серiк боп 
                                 ешкiдей жалтақ ептiге,
Жанарым талды-ау кеткен мен 
                              өткендер жаққа көп тiге.
Түтiп жегелi тұрғанға 
                                  тентек ұлыңды өзiңнiң,
Тектi жер, тектi топырақ, 
                                      бермессiң түбi тепкiге.
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Өзiңде өскен елiктен 
                      сырларын бүккен ормандар,
Мен құсап әбден сағынып, 
                                    бәрiне шыдап болғандар.
Бiздiң ғұмыр бұл сарғайған 
                          желге ұшар сары жапырақ,
Жапырақтарыңды соғатын 
                          қара дауылдан қорғаңдар... 
                                                           
                                           *Үлгілі - ауылдың аты

      КҮЗ. ТҮНГІ ОЙ
 
Ауылды ойлап, 
                 қаланы ойлап, жырды ойлап,
Жүріп жатқан жайымыз бар сүр бойдақ. 
Біз де ержеттік әне-міне дегенше, 
Қайда достар жүрген кеше бірге ойнап? 

Бақытымыз шықпады алдан біз күткен, 
Сағынышқа кетті айналып күз тіптен. 
Есімізге әлдекімді салады 
Подъездегі ғашық үндер үздіккен. 

Көкейіме кептеледі бір тілек, 
Жасты көзді біз де талай сүртіп ек. 
Дір-дір етіп тітіркенген ағаштар, 
Жаңбыр мынау жауып тұрған сіркіреп.

Қалып жатқан күндерімнен сырылып, 
Бір әдемі қалам, досым, сыр ұғып. 
Күресеміз, тіресеміз біз әлі, 
Кеудемізден тарағанша жылылық.
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АНА БЕЙIТIНДЕ

Пәни мен бақиды ойлап жабырқаңдар,
Пендеде мұрсат бар ма қабiр таңдар.
Бабайқорған мүлгидi ақсұр бейiт,
Жанымда әкем, сосын Садырхан бар.

Ажал кеп ақ кебiнге  оранғалы,
Жан анам үйге қайтып оралмады.
Алатау асып кеткен ақын ұлы,
Өзгелердей атақты бола алмады.

Бола алмады болам деп талпынғанмен,
Қоғамға қарай бiлдi салқын қанмен.
Ғасырмен бiрге келген жұмысы аз,
Ұлтқа қатысы жоқ жарқылдармен.

Өкпелеп табансыздау ағасына,
Iнiсiне жармасқан жағасына.
Күндiз естен шықпайтын, түнде түстен,
Келiп тұр анасының моласына.

Бiр кезде шулап жатқан ормандай ем,
Орманға өзiң пана қорғандай ең.
Сырт көзге көрiнсем де бақытты боп,
Мен сорлы о бастан-ақ сормаңдай ем.

Түсiме ендiң сәтте сан жылаған,
Тағдыр деп мұңын шақты жаңбыр оған.
Бiлем ғой, бiрақ мына сағыныштан,
Қайтемiн жүрегiмдi қан жылаған.
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Қараша үй ашылмаған түңдiгiм-ай,
Ұрлаған жылды жыл-ай,  күндi күн-ай.
Құран оқып болған соң күйбең қаққан,
Жайымды сездi-ау әкей, мұңлығым-ай.

Жел тұрса жапырақтай орманда ойнар,
Ойсызға жердiң бетi толған тойлар.
Ананың аманатын естiмеген,
Аз ба екен арамызда сормаңдайлар.
Ей, бейбақ, аруақты еске ал,
                                      жет басына,
Өмiрде өтер-кетер көп тасыма.
«Жан апа ана болса сендей болсын»,
Сөзiм бұл ойып жазған көктасына!

Пәни мен бақиды ойлап жабырқаңдар,
Пендеде мұрсат бар ма қабiр таңдар.
Бабайқорған мүлгидi ақсұр бейiт,
Жанымда әкем, сосын Садырхан бар.
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КӨШЕ АҚЫНДАРЫ
              
Көше ақындары, 
Көше ақындары, 
Арғымақтары даланың,
Алшаңдай басып келе жататын 
                                    тротуарында қаланың.

Бiлмейдi оны бүгiнгi мынау 
                                    тәртiбi жақсы жас ақын,
Мен көрген сол бiр көше ақындары 
                            шараппен шөлiн басатын. 

Зар кезеңдер мен тар кезеңдерде қазақты 
                                                олар сатқан жоқ,
Көше ақындары
              жер астында да
                   тып-тыныш ұйықтап жатқан жоқ.

Өмiрде сол бiр көше ақындары 
                                  жеңiлгендер жақта едi,
Көз жасыменен 
      топырақтарға көмiлгендер жақта едi.
Олар хақында сөйлейдi өксiп, 
                       өкiнiп кейде шаттанып,
Мұңлықтарымнан мұра боп қалған 
                            сыр шерткен ескi дәптерi.

Жабығып жалғыз бейiтке барар үн-түнсiз 
                                         жап-жас жесiрлер,
Еркелiктерiн кешiрдi ел,
                ендi мұрасын зерттеп шешiңдер.
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Артында қалған жас жетiмдердiң 
                                         қабырғалары қатпаған,
Көше ақындары сырласы түгiл 
                                  көз таныстарын сатпаған.

Далалық заң бұл ауызша қалған 
                            бұрынғы өткен шалдардан,
Запы боп әбден топырағы өзге қазаққа 
                                             қатал заңдардан.

Жазады түбi олар жайында,
                                       айтады түрлi мiнбеден,
Достары түгiл, дұшпандары да көре
                                      алмай кеше күндеген.

Тағы бiр кеше көше ақыны өттi 
                     опасыз мынау жалғаннан,
Сұлулықтар мен зұлымдықтарға 
                                сәбидей бейне таң қалған.

Салқын өзендер сахарамызға асыққан
                                              асып арнадан,
Талайларының баласы түгiл 
                                 моласы тiптi қалмаған,
Қара жер менiң көкелерiмдi 
                             құшағына алған, жалмаған.

Жасай алмаған қатал тағдыр да
                            ары да берi қақпақыл,
Том-том боп қалған ата мұралар 
                                  қазақы нұрлы сапта тұр,
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Көше ақындары,  
          басында мұңлы 
                       Мағжан мен қайсар  Қасым тұр,
Соңынан шапқан жас тұлпарлардан
                                  екi алып солай басым тұр.

Көше ақындары 
                 ерке ұлдары,
                         серке құлдары халықтың,
Солардың мен де көзiндей болып 
                           бетiнде жердiң қалыппын.

Оралды көктем, құстар да қайтты, 
                                  тағы да жарды өрiк гүл,
Сендерден бiздi, 
жер жарықтықтың үстi мен асты бөлiп тұр.

Адал сүт емiп өмiрi мендей 
                         өлеңмен өткен қарағым,
Өзек өртейтiн көп ойларымды айта алмай 
                                                      елге барамын.

Даласын сүйген тектiлерiм-ай, 
                        кектiлерiм-ай қайтейiн,
Сендермен бiрге сан армандарым
                               кеттi менiң-ай қайтейiн.

Елеусiз өттi сұрама жаным, 
                              жылама жаным қайтейiн, 
Оңаша қалып  көзiңнiң жасын 
                           бұлама, жаным, қайтейiн.
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Көк аспандағы көк байрағымды 
                           көре алмай ерте көз жұмған, 
О, менiң қайран ғұламаларым,  
                                 ғұламаларым қайтейiн.  

Арыла алмастан ұлттық арман, 
                          ұлттық асқақ ойлардан,
Асылдарым-ай аулақтау жүрген
                       қызыл жалаулы тойлардан.
Көше ақындарын
             ұмытпаңдаршы,
                      ұмытпаңдаршы, адамдар,   
Солар ғой кеше Алаштың үстiн
                                  алты қаздайын айналған.
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ТӨРТ ҚАҚПАЛЫ ТҮРКIСТАНҒА 
                          ТАҒЗЫМ
                                  
Аласапыран жылдарды, 
                            басыңнан талай кешiрдiң,
Қаншама шаңды жорықты, 
                               санадан сызып өшiрдiң.
Түркiстан ием, бiз үшiн, 
                               Тәңiрмен бiрдей есiмiң,
Алаштың алтын бесiгi-ай, 
                               мұңдасы жетiм-жесiрдiң.
Куәсi болған көнем-ай, 
                     керуен де керуен көшiмнiң,
Орыста қалған қалалар,
                               борышта қалған далалар.
Бейжiнге тартар күрең жол,
                               шолтиып қалай кесiлдiң.
Еңiреп туған талай ер,
                               елеусiз ғана қап қойды-ау,
Қасқа жолында Қасымның,
                           eскi жолында Есiмнiң,

Сынығы едi-ау олар да,
                               тектiден туған асылдың.
Қазақтың қайғы-мұңдарын, 
                              топырағыңда жасырдың,
Қайран бiздiң төрт қақпалы Түркiстан,
Қасиетiңе аяулым,
                             еңсегей бойлы Есiмдей,
Еңкейiп келiп бас ұрдым...
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Асылдан да асыл Алашым,
                             Ақтабан болған аңырап,
Сығанақ, Сауран, 
                     Құмкент,                                
                             құлазып қалған қаңырап.
Көк бөрiдейiн көп Түрiк,
                            бөлiнген кезде жан-жаққа,
Қазаққа қалған киелi,
                           қастерлi қара шаңырақ.

Нұрға шомылмай бабалар,
                           жайнамаздарын жаймаған,
Көне бiр тарих айналам,
                            қараймын-дағы ойланам.
Қазақтарымның Намысы,
                            ғасырлар бойы сақылдап,
Тайқазанымда қайнаған.

Көрген ол қасапханадай,
                            Отырарымның ойранын,
Баһадүрлерiм өткiзген, 
                          байрақты алтын тойларын.
Көне кiтаптар қастерлi, 
                          заманалардан ап қашқан,
Құл Қожа Ахметтiң,
                         сәулелi сұлу ойларын.

Алақаныңда Тұранды аялап ұстап уыспен,
Қазағым үшiн кетiскен,
                                 жатырлас туған-туыспен.
Бал татып тұрған зәмзамдай, 
                                 суы бар сырлы құдықтан,
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Атынан түсiп аңыздай, 
                                 Абылай хан да су iшкен.

Ағаларым-ай ардақты,
                                    екi дүниеде сатпаған,
Опасыз дос бар тар жерге,
                      жебесiн сипап сақтаған.
Ағайын аз ба маңымда,
                               бәйгеге жабы баптаған?
Айналам толы нелiктен,
                қуыршақ академик пен 
                             жасанды әулие қаптаған.
Солардың бiрi жарты күн,
                      жиренiп жалған дүниеден,
Қылуетке түсiп жатпаған.

Тартылды қанша айдындар,
                       үйректер ұшып, қаз қонар,
Арын да сатқан азғынға,
                                 бәрiбiр бәрi аз болар.
Қарайды бiздiң өмiрге,
                               Әзiрет Сұлтан iшiнен,
Жәдiгер көне жазбалар.

Өзектi жанды бұл өмiр,
                               өлiмiмен жасқайды,
Өзгеше туған асыл ер, 
                             елiмдi алға бастайды.
Өркениетке жетсек те,
                            бабалар жаққан бояулар,
Әлi күн бiзге, бауырым,
                              құпия-сырын ашпайды.



Қасымхан БЕГМАНОВ КҮРЕҢБЕЛ

126

Бодан ғып келген кешегi ел,
                               бiр ойын iшке сақтады,
Қап-қара жылан алдыңда,
                           ысылдап жатыр шаққалы.
Өзгесiн қойшы, қайтейiн,
                           археологтар да аң-таң боп,
Киелi қалам, жасыңды,
                                    анықтап әлi таппады.

Жетесiз туған жетiм ұл,
                         жауаптан қашып сырғақтар,
Базарға кетiп аналар,
                                  азайды сәби құндақтар.
Қақтырмай кiрпiк мазалап,
                             түнiмен ұйқы бермейдi,
Жанымды жеген жегiдей,
                              осынау мұңлы жұмбақтар.

Көктоғай қайда кешегi,
                              ғашықтар жетiп алқынған,
Тоғайды қойшы, тәйiрi-ай,
                         артық па ол да халқымнан.

Тереңге тартқан тарихты,
                              отырып түбi талдармын,
Етекте қалған қазақты,
                                тағы да тағы алдармын.
Қап қойған арғы жағыңда,
                     шекара дейтiн сызықтың,
Моласы ғана болмаса,
                              кешегi өткен шалдардың.
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Еңсесiн имей ешкiмге,
                                   ерлерiм өткен төсiнен,
Түркiстанымның Мысырыңнан несi кем?

Қан тартып келген көп дұшпан,
                                  қара қойдай шулаған,
Садақтағы жебесiн,
                         сары алтынға булаған.

Дулығалы батырлар,
                           тебiнгiлерiн тепсiнген.
Түркiстан үшiн өртенген,
                                қасқайып тұрып тозақта,
Шүлдiрлеген талай жұрт,                           
                   бiр ата боп бiржолата кеп сiңген.
Алшайтып тұрып арғымақ мiнген қазаққа!

Сайтан боп түбi кетпесем,
                           күндер де бiр күн өлермiн,
Шалқамнан түсiп алдыңа,
                                ақ кебiнменен келермiн.

Жатармын мәңгi ұйқыда,
                                 топырағыңа оранып,
Әр көктем сайын ән болып,
                               құстармен қайта оралып.

Күмбездерiңдi қырандай,
                               айналып ұшар талмастан,
Дәуiрге дәуiр ұласып,
                            шайырға шайыр жалғасқан.
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Өмiрге келер жаңа ұрпақ,
                                 осы Рухпенен көктейдi,
Қайда жүрсем де көкейден,
                                    киелi атың кетпейдi.
Бiр рет сүрген бұл өмiр,
                               жырлауға сенi жетпейдi...
Мен жылар болсам, аяулым,
                                  өзiң деп қана жылармын,
Мен құлар болсам, аяулым,
                                   өзiң деп қана құлармын.
Мен сұрар болсам, аяулым,
                                   өзiң деп қана сұрармын.

Аман тұр мәңгi қасқайып,
                           рухы қайран Тұранның.
Азиядағы Отаны, қастерлi ұлы Құранның.
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* * *

Түркiстан ием,
                    тарихы түпсiз тереңiм,
Айдындарыңа аққулар қонған ел едiң.
Он сегiздерге 
                    қанат бiтiрер ертеңгi,
Өзiңде алғаш өрiлiп едi өлеңiм.

Тұрысың ғажап, 
                     көз салып өткен-кеткенге,
Сәлем де бiзден бiз көре 
                               алмайтын көктемге.
Алыстан арып ақ ниетiменен 
                                    Аллалап,
Ат мiнгiзесiң ақ таяқ ұстап жеткенге.

Ғазалдарыммен тербесем деумен ғаламды,
Асқақ рухың сиқырлап алған санамды.
Киесi ғажап, 
                  иесi қазақ,
                               Түркiстан,
Топырағыңа тапсырғам ғазиз анамды.

Заңдары қатал өтпелi мынау өмiрдiң,
Уақыт сен де
                   көне шаһардан жеңiлдiң.
Хақназар ханның 
                             ұрпағы түгiл кешегi,
Ғаламатым ғой көзiндей Ақсақ Темiрдiң.
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Оқыдық құран тiзерлеп 
                                мұңлы молаға,
Жасаурап жанар қарадық Ұлы Далаға.
Керiле түсiп алдымнан қашты қара жол,
Хан Кене кiрген Наурызбайды ертiп қалаға.

Қаруды бiлген ұсталар 
                            соққан затынан,
Аруды бiлген ақ кептер
                                берген хатынан.
Әз Тәуке ханның 
                       Жетi Жарғысы сөйлейдi,
Келмеске кеткен заманалардың атынан.

Алашым менiң,
                   айбарым,
                                сұстым, 
                                           асқағым,
Бал дәурен заман...
                         өттi де кеттi, қас қағым...
Шiркiндер қалай сезiмдерменен ойнайды,
Тұран даламның сөйлетiп асыл тастарын.

Сап түзеп тұрып, 
                  Саураннан кiрпiш алдырған,
Далалық ұлы махаббатпенен салдырған.
Көктасты қашап,
                            аспан астында Алашқа,
Бабалар бiздiң шежiре жазып қалдырған.
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* * *

О, Түркiстан, 
                  шапағат бер,
                                         cабыр бер,
Сары даладан бақыт iздеп сабылды ел.
Сағым басқан қырда жатқан елеусiз,
Менi мұңға батырады қабiрлер.

Қабiрлерiм, 
                өткен ғасыр,
                                өткен күн,
Тарихы ол кеше өмiрден өткеннiң.
Мен қайғысын болмысыммен сезiнем,
Иесiнiң сандықтағы шекпеннiң.
 
Қандай ойға бастамайды мына қыр,
Қабiрлерге бәйiт арна, дұға қыл.
Еркектерге жылау қылмыс болса да,
Айдалада ағыл-тегiл жыла бiр.

Бәйiт арна, 
            құрбандық шал, 
                                        дұға қыл,
Дұға қыл да, жүрегiңмен жыла бiр.
Қабiрлерге қамқор Ана секiлдi,
Аруағымды қымтап жатқан мына қыр.

О, Ата жұрт,
                шапағат бер, 
                                       сабыр бер,
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Сахарадан бақыт iздеп сабылды ел.
Сағым басқан қырда жатқан елеусiз,
Менi мұңға батырады қабiрлер.

* * *

Иесi қазақ,
Киесi ғажап!
Даналардың данасы!
Адамы алтын,
Қадамы жарқын,
Түркiстанның қаласы.

Астанам едiң,
Асқақ ән едiң.
Сүйген түркi баласы
Аруағым сенсiң,
Байрағым сенсiң
Түркiстанның қаласы!

Қастерлi салты,
Ақ пейiл халқы–
Көзiмнiң ақ-қарасы!
Даңқымды көкке,
Көтерген Меккем –
Түркiстанның қаласы!
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* * *

Мен өзiмнен бөле алмадым Тұранды,
Дос екен деп жақын тарттым жыланды.
Сұлу құштым, 
                    шарап та iштiм, 
                                      ат мiндiм,
Ессiз сүйдiм Мұхаммедтi,  Құранды.

Жер қалмады,
                ел қалмады баспаған,
Алға қарай жетеледi асқақ ән.
Кiрпiктерiм iлiнгенде көрдiм мен,
Суретiңдi отқа жағып тастаған.

Көк бөрiлер ауыл торып ұлиды,
Әкем байғұс қимай отыр жылы үйдi.
Сол суретiң жаңа 
                            жана бастаған,
Күл боп барып топырақта iридi.

Бөрi кетiп,
                боран ертең ашылар,
Суретiңнiң күлi желмен шашылар.
Жер бетiне жаңбыр 
                         жауса бiр күнi,
Арасында көздерiмнiң жасы бар.

Бұл жылдары сенi ойлаймын, сағынам,
Туған жұрттың дәстүрiне бағынам.
Есiмнен бiр шықпай қойдың, сонда да,
Құран менен Мұхаммедке табынам.
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Шарап iшiп шайырларға сыйлаппын,
Қызып қалып қиратпасты қираттым.
Өкси-өкси әпкем 
                       жатқан сонан соң,
Отырамын басына кеп зираттың.

Бұл жалғанның қызығынан тұл зират,
Айналасы жусан менен гүл зират.
Өткен-кеткен жолаушыға зарығып,
Әлдене деп тiл қатқандай бұл зират.

Көк бөрiлер 
                көкке қарап ұлыған,
Қара түнде елден жалғыз құрығам.
Маған бақыт жоғын сездiм сол түнi,
Жұлдыздардың сұп-сұр болған сұрынан.
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ҚОС КӨКЕМ

Анау, әлде мынау маған дос па екен,
Осыларға кімдер мені қосты екен?
Кезек өтіп, 
                  бұл дүниеден баз кештім,
Қадыр менен Тұманбайдай қос көкем.

Көңілімде күңіренген қобыз бар,
Қиялымда сол баяғы со қыз бар.
Қоңыр күздер
                     сыздатқанмен жүректі, 
Көктем сайын оралады абыздар.

Ұстазыңды іздегенге бар ма айып,
Асылдардан тағы айырылып қалмайық.
Қайтқан қаздың 
                           қаңқылынан іздедім,
Екі ағамды сағынғанда сарғайып.

Қос көкемнің жыры маған ұнаған,
Елі сүйген, жері сүйген ғұламам.
Кездесуде 
                  қойылады сұрақтар,
Қадекең мен Тұмағамды сұраған.

Маң даланың сүйген тауын, құлынын,
Шетін сездік тереңдегі сырының.
Ақындарда арман бар ма, 
                                            шіркін-ай,
Жырларымен жазып кеткен ғұмырын.
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* * *

Сыймай аққан арнаға түбi
                                          өзендей толармын,
Үзiлетiн жанардан бiр тамшы жас болармын.

Мән бердiм де бiр күнi 
                                    жауларымның сөзiне,
Өзiм шығып өзiмнен қарап көрдiм өзiме.

Денем менiң дене емес,
                              көрмесi екен сырқаттың,
От кешiп кеп көктеген сынығы едiм ұрпақтың.

Жоқтық пенен ақындық 
                                    жағаласып туады,
Күзгi тамшы жүзiңдi қайта-қайта жуады.

Кеудемдегi лаулаған 
                               сөндiредi өрттi кiм,
Қаршадайдан қазақ деп келе жатқан дерттiмiн.

Сағынышпен өттi айлар, 
                                 сағынышпен өттi түн,
Бұлың-бұлың бұл күнге жетпедi кiм, жеттi кiм? 

Шалқып жатқан арнасы түбi 
                                         өзендей толармын,
Үзiлетiн көзiңнен бiр тамшы жас болармын.
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      ЖАҢА ЕРТЕГI
(Әзiл - шыны аралас өлең)

Жайсаңы көп қауым мынау зиялы,
Маған ертең бiр биiктi қияды.
Күлiмсiреп 
                 бас изейдi барлығы,
Тұлпар ғой деп мұқалмаған тұяғы.

Нұрғиса ағам 
                      күй арнайды сарнаған,
Қадыр көкем 
                     дастан оқыр арнаған.
Менiң осы 
                 жыр кешiме айтпай-ақ,
Бұл қазақта бiр адам жоқ бармаған.

Ақалтеке ат мiнгiзiп 
                                         Атырау,
Астана жақ шапан жауып жатыр-ау.
Ел ағасын 
                үйiме мен шақырып,
Ұлы адамдар бiрге келдi апыр-ау.

Күн көзiнен ерiп кеттi тас бүгiн,
Өтер кезi елу емес жас күнiм.
Өз орныңа 
                 қайтып кел деп қайтадан,
Жалынады Ақ үйдегi бастығым.

Ауыл болып бөлiнбестен жарасып,
Бiр-бiрiне iлтипатпен қарасып,
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Мен туралы 
                 мақалалар жазады,
Мағауин мен Әбiш ағам таласып.

Ертеңiне басталады ақ сапар,
Нан, тұзымен қарсы алады көп шаһар.
Қос ат жегiп 
                     хор қызымен баратам,
Көз алдымда қылаулайды ақша қар.

Содан кейiн мұхит асып шет кеттiм,
Ғарыш кезiп, 
               айды айналып, көкке өттiм.
Париждегi 
               он бес қабат ғаламат,
Ауласында ең атақты мектептiң.

Гүл ұсынған ортасынан топырдың,
Әрең шығып жанына кеп шопырдың.
Естi жисам... 
                   әйелiм тұр ашулы,
Үйiмде мен жалғыз iшiп отырмын. 
       



Қасымхан БЕГМАНОВКҮРЕҢБЕЛ

139

ДҮНИЕ

Дүние қызыл-жасылды,
Сан ұрпақ саған бас ұрды.
Толқын да толқын қазақтың,
Топырақ жүзiн жасырды.

Өткiзiп қилы ғасырды,
Ырысым жатқа шашылды.
Тау менен тасқа соқтым мен,
Халқым деп ғазиз басымды.

Ноғайлы болып аңырадым,
Отырар болып қаңырадым.
Ақтабан болып шұбырып,
Далада қалды саңлағым.

Семей де болып сенделдiм,
Ертiс те болып емделдiм.
Қасiретiңмен қайысып,
Қызығыңды кем көрдiм.

Нарын да болып ұлыдым,
Арал да болып құрыдым.
Желтоқсан болып борадым,
Лақтырып тағдыр құрығын.

Төрiме деп жұмақтың,        
Дүние сенi ұнаттым.
Асан қайғыны зарлатып,
Йасауиды жылаттың.

Кесiле жаздап тiлiмде
Үзiле жаздап дiлiмде.
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Қиямет-қайым жолдармен,
Тұралап жеттiм бүгiнге.

Тағдырдың шәлкес сұрағы,
Көңiлде күй боп тұр әлi.
Бөлiнiп қалған даламнан,
Бейiттер үнсiз жылады.

Дүние-ай, сенi нетермiн,
Мендағы бiр күн өтермiн.
Керуен де керуен ұзаған,
Бабаларыма жетермiн.

Дүние-ай, сенi нетермiн,
Көз жұмар мәңгi жетер күн.
Сайын да сайын даламды,
Кiмдерге тастап кетермiн.

Жүрегiн жаудың қақ тiлген,
Алшайтып тұрып ат мiнген.
Қазақ деп мұңға баттым мен,
Қазақ деп жылап жаттым мен.

Көзiмде мұңның табы бар,
Ернiмде шөлдiң зары бар.
Жетiм ботадай боздадым.
Сөз ұғар бiреу табылар.

Алдыма түстi-ау жабылар,
Жабылардан да жалығар.
«Қазақтың зарын айтты-ау»  – деп,
Менi де жоқтар, сағынар. 
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* * *

Шеттегi көше,
                    жүретiн ойнап бiр бала,
Шалқаңнан жатып 
                қараушы ең ұшқан тырнаға.
Кешiр сен, досым, 
                жасы емес көздiң, басқа емес,
Көтерiп сенi тұрғызып алар жыр ғана.

Еске алу ауыр,
                     еске алу ауыр, 
                                  еске алу ауыр, сол түнi,
Өзiңдi түгел Оңтүстiк еске ап толқыды.
Шығарып сенi баратты соңғы сапарға,
Машиналар мен адамның шексiз толқыны.

Желбiреп желмен
                   қап-қара сенiң шаштарың,
Қара жер жұтты
                   қара көздердiң жастарын.
Қаралы хабар кернедi, досым, сол  түнi,
Тұнжырап тұрған қаланың мұңлы аспанын.

Қайғысыз,
                 қамсыз осындай әсем шат күнде,
Өмiр аспаннан 
                     жұлдыз боп мәңгi ақтым де.
Қаралы әуен ойнады туған көшеңде,
Жаттың сен қарап жарқырап тұрған ақ күнге.
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Елжiрей сүйген сезiмтал жүрек соқпайды,
Тiрлiкте мына осыдан өткен жоқ қайғы.
Кiрiп келер деп есiкке қарап елеңдеп,
Аяулы анаң, сүйкiмдi жарың жоқтайды.

Әкесiз күнiн сәбилер қалай батырсын,
Арманың сенiң ұлыңды алға шақырсын.
Шуылын естiп машиналардың сен бүгiн,
Биiктен туған қалаңа қарап жатырсың.

* * *   
            
Таң атады,
                  күн батады,
Қара жерде айналар.
Қатал тағдыр тiл қатады,
Көкiректi қайғы алар.

Бақыт сенiң қолдарыңда,
Күндер келер арайлы.
Жүрiп өткен жолдарыңда,
Өсек қардай борайды.

Қанаттылар барады ұшып,
Уақыт шiркiн зырлайды.
Қара түнде қара мысық,
Көкiректi тырнайды.

Iштен тынды-ау талай дана,
Қос iшектей септесер.
Жер басарсың қалай ғана,
Қадiрiңе жетпесе ел.
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* * *

Пана болмай кеңселер,
Қалды сонау жолымда.
Бес-алты ауыз ел сенер,
Сөз қалсын деп соңымда.

Мен де жүрмiн мұрат қып,
Ойшылдайын толғанып.
Жазықсызды жылаттық,
Жетесiзден қорғанып.

Адамның жоқ жаманы,
Басқың келсе дауды егер.
Жүрiп тұрған заманы,
Алшаңдайды саудагер.

Жолатпады қасына,
Балға батқан бармағы.
Iс түскенде басыма,
Бiр досым да қалмады.

Әурелеме босқа елес,
Құдай менi қысқанға.
Опасыз сол досқа емес,
Ыразымын дұшпанға.

Құлын байлап, қозы алған,
Бұрынғы ауыл... ойланам.
Жаратылдым тозаңнан,
Топыраққа айналам.



Қасымхан БЕГМАНОВ КҮРЕҢБЕЛ

144

* * *

Өткiзе алмай 
                    қор ғып жүрген өмiрiн,
Бiреулерге жiбiмейдi көңiлiм.
Бес-алты ауыз сөз қалсын деп соңымда,
Мұңаятын, түсiнеді менi кiм.

Бұрынғылар бiр күнi өтсе жылаған,
Аспан жақтан тек шапағат сұраған.
Мына жұрттың пиғылдарын ұға алмай,
Қалқаманда сандалып жүр бұл ағаң.

Тәуекел деп кеше дастан бастап ем,
Бүгiн мұңлы мазалады басқа өлең,
Алматы жақ абыр-сабыр нелiктен,
Жаутаңдайды аң-таң болып  Қаскелең.

Әр уақытта бергендер аз,
                               алған көп,
Соның көбi, 
                ел есiнде қалған жоқ.
Кешегi өткен туған дала қарттары,
Неге айтты екен бұл өмiрдi жалған деп. 

Бүгiнгiлер... 
               тiрлiк қамы, 
                              бас қамы,
Асқақ-асқақ армандарды тастады.
Театрдың жәудiрейдi жанары,
Туған жердiң түнерiп тұр аспаны.



Қасымхан БЕГМАНОВКҮРЕҢБЕЛ

145

* * *

Шыққан күнмен шуақ болып шашылдым,
Атқан таңмен қырда гүл боп ашылдым.
Жүрегiмдi ауыртады мұңдары,
Қалып бара жатқан ата ғасырдың.

Мен кеткенде қалар екен жар кiммен,
Қалар екен таңғы шықтай ар кiммен?
Аналардың көздерiнде бармын мен,
Ағалардың сөздерiнде бармын мен.

Теңiз қаңсып, 
                    жоғалғанмен тоғандар,
Халық қалар, 
                      өзгергенмен қоғамдар.
Бұрын өмiр
                       сүрiп көрген жоқ ем мен,
Өкпелетсем кешiрiңдер, Адамдар! 
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Бейiттерге қонды тағы кептерлер,
Кептерлерiм, 
             алысқа ұшып кетпеңдер.
Төмпешiктер деп қарама жай ғана,
Бұның бәрi кеше өмiрден өткендер,
Айналайын кептерлер.

Мәңгiлiкке осында орын тепкендер,
Тылсым сырды сезгендей ме кептерлер.
Кептерлерге мұң шаққандай көрiндi,
Алуан адам талай келiп кеткен жер.

Бейiттердi аяқ асты етпеңдер,
Моншақ көздi үрiкпейдi кептерлер.
Дәм-тұз бiтсе бiз де барар орын ғой,
Бал өмiрдi қимай-қимай өткендер.

Сан айналар, шыр айналар көк пен жер,
Бiздер әлi кездесемiз, 
                                     кетпеңдер.
Бұл бейiтте жатыр жақсы адамдар,
Қоштасайық, қош болыңдар, кептерлер.

Қоштастым мен жанарымнан жас парлап,
Дүние-дәурен, 
                       басымыздан қашқан бақ.
Бейiт қорып жүрген нәзiк құстарым,
Бiрте-бiрте бара жатты аспандап.
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БЕЙIТ БАСЫНДА

Маңдайыма сезбеппiн сыймасын-ай,
Сөз қадiрiн сезiнген, 
                            сыйласым-ай.
Қоңыр кеште мен сенi есiме алдым,
Суық қырда қап қойған, қимасым-ай.

Топырақты лақтырып,
                          құрбым-ау тұр,
Жалбарындым, 
                тұрмадың,
                           тұрдым-ау тұл.
Менiменен қосыла құлазыды, 
Iшке тартқан өксiгiн мұңдылау қыр.

Мұңдылау қыр...
                     жеттi ендi сабырсыз дер,
Тұлпарлардың байлайтын бағын сiздер.
Қатпарланған қайғымды көтерiстiң,
Қара суық жалаған сағымсыз бел.
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Сыйлады тағдыр ақындық ғұмыр,
Жанымды мәңгi қинады.
Арадағы бұл жақындықты бiл,
Маңдайға бақыт сыймады.

Ақындық ғұмыр сор менен бақыт,
Көктем мен күздей алмасар.
Ақындық ғұмыр көр менен уақыт,
Жағаңа қабат жармасар.

Ақындық ғұмыр өткiншi жаңбыр,
Күркiрер, құяр, селдетер.
Екiншi өмiр...
                  басталар таң тұр,
Туған топырақ тербетер.

Ақындық ғұмыр қалар дәптерде,
Азабы жүк қой жүз нарға.
Жабыққан жалғыз қиын сәттерде,
Сүйендiм ерке қыздарға.

Ақындық ғұмыр көздiң жасы бұл,
Аяулы сәтте таматын.
Ақындық ғұмыр сөздiң басы бұл,
Әдемi ән боп қалатын.

Ақындық ғұмыр күлкiсi қыздың,
Нәзiк қоңырау сыңғыры.
Ақындық ғұмыр, түлкiсi түздiң...
...Үзеңгi, жүген сылдыры...
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Жалған сезiм,
                  жалған достық,
                                     жалғандық...
Шемен болып көкiрегiмде қалған дақ.
Жетпiс сегiз,
                         сексендегi алаңсыз,
Тазалықты жүрген жай бар арман ғып.

Қайда сонау аппақ әлем,
                                мөлдiрлiк,
Сезiмдердi сабырлы ойға жеңдiрдiк.
Адамдарды айыра алмай жүрсек те,
Алыстағы армандарға телмiрдiк.

О, аяулы
           армандар-ай,
                            армандар,
Бүгiнiмдi  
                ертеңменен жалғаңдар.
Осы жырды сендерге арнап отырмын,
Тiршiлiкте кездесе алмай қалғандар.
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Үрiкпей ерке киiктер,
Даланың барлық сал-серiлерiн жиып кел.

Өзенге қонған үйректер,
Жиналған жұртқа әуелей ұшып билеп бер.

Тұрайын қарап мен үнсiз,
Жасаңдар тойды, жасаңдар тойды келiнсiз.

Ойнасын барлық балалар, 
                          бiрiмен-бiрi алысып,
Қарсы алсын жiбек жағалар,
                         толқындар жетсе жарысып.

Жүретiн iштей ұнатып,
Ынтығын жiгiт алмасын бүгiн жылатып.

Сызылған жеңге-қайындар,
Далаға түгел түгi бар кiлем жайыңдар.

Домбыра қайда,  
                       төгiлсiн сосын тойбастар,
Тыңдасын дала, тыңдасын тарих  қойтастар.

Шеттеме сен де,
                   жақын кел мында,
                                           қырғауыл,
Соқсыншы сосын соқпаған асқақ жыр дауыл.
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Жiгiттер жүрсiн жорғамен табақ таратып,
Ортаға бүгiн Бiржан мен сұлу Сара шық.

Жолаушы сен де сауыққа мына мойын бұр,
Төлеген күткен тойым бұл.

* * *

Жақсының табанында,
Қызыл гүл ашылса екен.
Колчактың вагонында,
Қиналды-ау асыл Сәкен.

Жаратқан құрыш қылып,
Танылды кейiн көпке.
Өлген жоқ Рысқұлов,
Өлген жоқ Бейiмбет те.

Шығыстың аспанына,
Жұлдыз боп жанды Ғани.
Аралдың тастарына,
Жаңбыр боп тамды Ғани.

Жанымнан маза кеттi,
Туған жер, жараң аз ба.
Не үшiн Лазо кеттi,
Отын боп паровозға?

Соңында жұтаған үй,
Ұл тусын, ұран ұстар.
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Қайда екен Мұқағали,
Қайда екен Жұбановтар.

Берiк ем сертке көптен,
Қайраған жас дарынды.
Жас ұрпақ өрт боп өткен,
Ұмытпа Саттарыңды.

Тарихтан сыр ұқтың ба,
Сан кеткен қайғы өңгерiп...
О, жастық, ұмыттың ба,
Қайда екен Айбергенов?

Сағыныш күз көңiлмен,
Жыр борап iздерiмнен.
Келедi жаңа ұрпақ,
Өтемiз бiз де өмiрден.

Мәңгiлiк солар әнi,
Аспанға шашылған от.
Желтоқсан бораны әлi,
Жүректе басылған жоқ.
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Ғашық боп тұрған өзiңе үзiле жалған,  
Сағынар кейiн сонда мен күзiме барғам.
Аспаннан ағып қос жұлдыз құлаған едi-ау,
Көзiңнiң жасы секiлдi жүзiме тамған.

Көз жасың моншақ секiлдi тiзiле қалған,
Тамшыдай тамған тырсылдап жүзiме талдан.
Дүние-ай, 
           сол сәт үн-түнсiз дәл мендей болып,
Ғашық боп тұрды өзiңе үзiле жалған.

Бiр-бiрiн қияр қайғылы шешiмге барған,
Осындай мұңлы,
            туған жер,
                                   төсiңде бар ма ән?
Жоғалтқан сонау аяулым мәңгiге сенi,
Қос жұлдыз аққан күзгi түн есiмде қалған.

Тырналар кейiн түстiкке тiзiлiп ұшты,
Бала ақын тұрды суретке қызығып күштi.
Дариға-ай, 
                 сол бiр күзгi түн түсiме кiрiп,
Бiр тамшы менiң көзiмнен үзiлiп түстi.

Бiздердi бөле алмайды ара қашықтар,
Сағынышымды қара жел,
                                           ала қашып бар.
Жұлдыздар аққан түндерде қыдырмаңдаршы,
Ырымға жаман екен ол бала ғашықтар...
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Неге алыстап кеттiңдер сол бiр жылдар-ай,
Жүрегiмнен төгiлген жаңбыр жырлар-ай.  
Көзiмдi iлместен армандап бiрге,
Таң атқанша шертiлген мөлдiр сырлар-ай.

Аспанда ай қалқыған қара түндер-ай,
Он алтымда жинаған дала гүлдерi-ай.
Жүрегiме жасырған сағынышым-ай,
Оралмайтын мәңгiлiк бала күндер-ай.

Ақ сезiмiн сыйлаған көк белдерiм-ай,
Жүрегiмдi өртейдi өткендерiм-ай.
Маған мұңлы махаббат сыйлап едiңдер,
Тым алыста қалған сол көктемдерiм-ай.
      
Өкiнiштi өртеген жасырмадым-ай,
Жолдарыңа шуақ боп шашылмадым-ай.
Өмiр атты сапарда кездескен едiк,
Қай қиырда жүрсiңдер, асылдарым-ай. 

Көбелегiн шiлдеде қуған белiм-ай,
Көйлегiмдi бастаудан жуған жерiм-ай.  
Бұлағыңнан нәр алып,  
                              көгерген едiк,
Аман болшы қайран ел, туған жерiм-ай.
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Гүл терген асыл еркем Бөкейiңнен,
Кетпейдi бала бейнең көкейiмнен.
Аруын Күреңбелдiң ұмытпасын,
Жыр жазып кейiнгiге кетейiн мен.

Бөкей тау,  
             сұлу Сүңгi, 
                               Күйiктегi,
Таңшығыс, Жетiтөбе биiктерi.
Боранды, Датқа саз бен Қошқарата,
Сол қызын мына мендей сүйiп пе едi?

Қоштасты тырналардың көп тiзбегi,
Арада жатқан асу өткiзбедi.
Сартапты сағым жылдар сағыныш боп,
Жамырай қашқан жолдар жеткiзбедi.

Жел тұрып жаңбырменен араласты,
Жұлқылап Қордайдағы қарағашты.
Арада қол созымдай жер қалғанда,
Қайтейiн, жолдар қайта ала қашты.

Боздадым бозiнген боп, боз дала боп,
Көл айтты ескi дерттi қозғама деп.
Баяғы қарақат көз бойжеткенге, 
Қайтадан барғым келдi бозбала боп.

Асауға тағдыр салған құрығындай,
Қамығып құлазумен құрыдым ба-ай!
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Мен кеттiм кездеспейтiн басқа жолмен,
Тобықты қаққан сенiң бұрымыңдай.

Сүңгiде су болмайды шашылмайтын,
Күйiкте гүл болмайды ашылмайтын.
Дүниеде қанша жол кездессе де,
Бiз ендi екi жолмыз қосылмайтын. 

* * *

Есiмнен мәңгi шықпай да қойған бiр елiк,
Елiкке сол бiр көңiлi құрғыр тұр ерiп.
Болмағанменен
                          ай маңдай, алтын айдарлы,
Адал сүт емiп ауылдан шыққан ұл едiк.

Солай да солай,
                    адырда сонау өстiм мен,
Бұлақ пен қыздың сыңғыры қатар естiлген.
Өзiңдi алғаш көргенде-ақ,
                                 мұңлы сәт едi-ау,
Бабайқорғанға бауырлай жылжи кеш кiрген.

Қып-қызыл болып 
                        алып күн батып баратты,
Қызықтап тұрдық қызыл да жасыл жолақты.
Ала жiп аттап өтпеген едiм, не үшiн,

Қайқы төс қара иттерге тағдыр талатты.
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Он алты жаста 
                  Төлеген жырға табынғам,
Қағынғам қалмай 
                      адырды ораған сағымнан.
Оралмайтұғын көктемде көрген
                                                сол қызды,
Қырықтан кейiн өлердей болып сағынғам.

Абдырдым неге арғымақ аттай желiп кеп,
Сол қыздың ернi уылжып пiскен өрiк деп.
Асан қайғыдай қайғыра алмастан
                                                 жыр жаздық,
Ақтамбердi мен Қазтуған шалға елiктеп.

Өмiрдiң басы осылай мұңлы басталған,
Тамшыдай бейне ағып бiр түскен жас талдан.
Сан соқпақ шығып қолдарын созды алдымнан,
Қиырдан қиыр қызыл түлкiдей қашты арман.

Ескi суреттер санада қайта жаңғырған,
Елестеп анам нан алып жатқан тандырдан.
Кiм еске алар жетiм ауылдың баласын,
Қаршадайынан көнеге көзiн талдырған.

Есiмнен мәңгi шықпай да қойған бiр елiк,
Елiкке сол бiр көңiлi құрғыр тұр ерiп.
Болмағанменен ай маңдай алтын айдарлы,
Адал сүт емiп ауылдан шыққан ұл едiк.
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ОЛ КӨКТЕМ ОРАЛМАЙДЫ

I
Кеудемде сан арман,
Оятты-ау көз iлсем.
Үзiлген жанардан,
Сағыныш едiң сен.

Жасырған сырларым,
Ұйқымды ұрладың.
Қайда алып барасың,
Жылдарым.

Боталап көздерiм,
Қарадым сезбедiң. 
Қиналдым қия алмай,
Аяулы кездерiм.

Көңiлдi шайқаған,
Қайыңдар айтады ән,
Ол көктем оралмайды қайтадан.

Есiмде сол күзгi,
Айырған жол бiздi.
Сен қалай ұмыттың, 
Қара көз сол қызды.

Қоштастық мәңгiлiк,
Атқанда таң күлiп,
Кеттiк-ау бақытты бiз қалдырып.
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II
Кездескен белесiңмен,
Шықпайсың сен есiмнен.
Уақыт та жылжып жатыр,
Аяулы елесiңмен.

Аялап гүлдерiмдi,
Бақытты күндерiмдi.
Есiме жиi аламын, 
Үздiккен түндерiмдi.

Гүлiм сезем,
Сол бiр өзен,
Арнасына тола  алмайды.
Өткен күндер,
Айлы түндер,
Көңiлдерден жоғалмайды.
Бұл жалғанда ешбiр ару,
Дәл өзiңдей бола алмайды
Құстар қайтар,
Әнiмдi айтар,
Ол көктем оралмайды.

Кезгенде бұлақ қырды,
Көңiлде сұрақ тұрды.
Бiзбенен жаңбырлы кеш,
Қосылып жылап тұрды.

Еркелеп күлiмдеген,
Жайнаған гүлiм деп ем.
Екеумiз қоштасарда,
Саусағың дiрiлдеген.
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САҒЫНДЫМ СЕНI

Жалғандағы армандаған асылым,
Мұңымды айтам мен өзiңе жасырын.

Асау өткел өткiзбедi,
Қашқан жолдар жеткiзбедi, жаным

Айлар өттi кездеспедiң,
Сырларымды сезбес пе едiң, жаным
Сағындым сенi, сағындым.

Бiр өзiңдi ойлай-ойлай жыл өттi,
Ғашық жүрек от боп жанды дiр еттi.

Қара көзiң күлiмдеген,
Кiрпiктерiң дiрiлдеген, жаным.
Жайнап өскен гүлiм деп ем,
Жүрегiмдi тiлiмдеген, жаным
Сағындым сенi, сағындым.

Сағым ба едiң көшкен белден, аяулым,
Сұрадым мен ескен желден, аяулым.

Ақша жүзiң үлбiреген,
Қылықтарың мың бiр өлең, жаным,
Құстар қайтты, оралмадың,
Сен бақытты бол арманым, жаным.
Сағындым сенi, сағындым.
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Ғұмыр кештiм елесiңмен, аяулым,
Шықпай қойдың сен есiмнен, аяулым.

Кездескенде көктем едi,
Көкте тырна өткен едi, жаным.

Үмiтiмдi үзбеп едiм,
Неге менi iздемедiң, жаным.
Сағындым сенi, сағындым. 
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* * *

Өзiң жайлы ойлаймын бүгiнде мен,
Жабықсам да өмiрден, түңiлмегем.
Бар өмiрiм тұрады сағыныштан,
Ғашық жандар жоқ шығар сүрiнбеген.

Сағыныштан тұрады тiршiлiгiм,
Сырын ұққам ақ қайың бүршiгiнiң.
Арасында жер басып жүргендердiң,
Сенi сүйген мен барын бiлшi гүлiм.

Жаңбырларға қарамай, дауылдарға,
Кеткiм келдi сен жүрген ауылдарға.
Сенiң орның бөлек қой, бiрге туған,
Алмастыра алмайды бауырлар да.

Ақ қайыңға тағы да келесiң бiр,
Туған жердiң басқанда белесiн гүл.
Екi жаққа кетсек те екi жолмен,
Қалмай қойды жанымнан елесiң бiр,
Менi мәңгi айналып елесiң жүр.
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* * *

Әлi серiк сол мұң менен 
                               сол қайғы,
Амал қанша жаз өткенмен күз келер.
Ақын адам жаман адам болмайды,
Сенбеңiзшi, өсек айтса сiзге егер.

Мұңға айналдың,
                           жапырағын күз жайды,
Отырамын поезға бiр тоқтаған.
Ел өсегiн бастағанда бiз жайлы,
Бұл қалада жоқ болам.

Балдай ғұмыр сүре алдық па, 
                                            сүрдiк пе,
Көктем ғой бұл 
                         сыйлайыншы гүл сiзге.
Бақыты аз
                 қайғысы көп тiрлiкте,
Сiз де бiздi ойлай-ойлай жүрсiз бе?

Тағдырым-ай алқымнан ап қыстың-ау,
Айтылған соң алуан түрлi аңыздар.
Мейiрiмсiздеу, 
                      кейде тiптi сұстылау,
Алаңдаймын бұл қалаға сол қыз бар.
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* * *

Балдай тәттi әлдилеген бiр мұңмен,
Елес қуып жер бетiнде жүрдiм мен.
Қайта оралмас он сегiзбен,
                                     алтыным,
Тауға қарап өзiңдi ойлап тұрдым мен.

Уақыт айтар бақытты кiм, 
                                          мұңлы кiм,
Күреңбелде сүйiп өстiң қыр гүлiн.
Сенсiз өткен жиырма жылым өтiрiк,
Сенсiз менiң өткен емес бiр күнiм.

Ақша бұлттар iздеп бiрге жыласын,
Мейлi көктен найзағайлар құласын.
Асылым-ау, 
                 қайда барсам алдымда,
Елес боп кеп, күлiмсiреп тұрасың.

Бала бейнең шықпай қойған тегi естен,
Ойлай-ойлай жұлдыздармен теңескем.
Бiр адамға айналдым мен бүгiнде,
Бiрте-бiрте сол аяулы елеспен.

Үзiлерде жанарымда жатар мұң,
Қамығармын, 
                қайғылы ойға батармын.
Ең соңғы сөз айта алатын хал болса,
Жаным, сенiң есiмiңдi атармын.
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 * * *

Қиялдадым, армандадым, арыдым,
Қай қиырда жүр екенсiң жарығым.
Түнiменен қараушы едiм мұңайып,
Терезеңнiң сөнбейтұғын жарығын.

Қай қиырда жүр екенсiң, аппағым,
Жер бетiнен өзге бақыт таппадым.
Жардан құлар қиын сәтте кенеттен,
Елесiңмен мен бейбақты сақтадың.

Қай қиырда жүр екенсiң, ардақтым,
Қаншама жыл өзiмдi-өзiм алдаппын.
Боталатты көздерiмдi көктемдер,
Сыздатқалы жүрегiмдi сартап мұң.

Қай қиырда жүр екенсiң, қымбаттым,
Ұйықтап жатсам түсiмде кеп тiл қаттың.
Үйге сыймай кеткен сәттер тау кезiп,
Жапырақтың,  құстың үнiн тыңдаппын.

Мұңым шақтым кiнәсi жоқ бақтарға,
Тиылғалы қос күз өттi хаттар да.
Ерке елесiң маған медеу тiрлiкте,
Суретiң де сақталмапты,  сақтарға...

Қажыдым мен, бұл қажуда шырын бар,
О, махаббат жүрегiмдi ал, жырымды ал.
Жалт ете қап, жоқ боп кеткен он сегiз,
Жанарымда тамшы жас боп тұрыңдар,
Сендерге әлi айтылмаған сырым бар.
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Жас тұрды қара көзiмде,
Сезiндiм шапағатыңды.
Жоғалттым бала кезiмде,
Алғашқы махаббатымды.

Қаншама ғашық қимаған,
Қайыңды жел кеп тербейдi.
Анамыз бiзге сыйлаған,
Бұл өмiр қайтып келмейдi.

Он сегiздегi сезiммен,
Сүйдiм мен қоңыр күзiмдi.
Тағы бiр көктем көзiмнен,
Сағыныш болып үзiлдi.

Көңiлде сыр боп қалатын, 
Сағыныш бойды тербейдi.
От болып жүрек жанатын,
Жастық шақ қайтып келмейдi.

Даламның сырлы нұр түнi-ай,
Жаралған бейне арманнан.
Сыйласып өтсек, шiркiн-ай,
Екi рет келмес жалғаннан.
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Қайнадым қара шәйнекте,
Дауасы су деп дертiмнiң.
Жаңбыр жауғанда әйнекке,
Сағыныш болып шертiлдiм.

Көзiмде жас боп қалды дүр,
Ойнаған тамшы шiркiнде.
Балауыз шамдай бал ғұмыр,
Өте де шығар бiр күнде.

Куәсi болған сертiмнiң,
Сол қызбен...
                    көше мүйiсi.
Дауасы болған дертiмнiң,
Суланған шаштың иiсi.

Кiрпiктен шық боп суланған,
Байқалар саған ендi нем?
Терезелерден буланған,
Елесiңдi iздеп телмiрем.

Адамның көзi бұлақ дүр,
Ағып бiр жатқан елсiзде.
Ағыл да тегiл жылап тұр,
Дүние мынау менсiз де.

Заманды тұрған сыр айтып,
Ойлы бiр ұрпақ бағамдар.
Бiрiңдi-бiрiң мұңайтып,
Жылатпаңдаршы, адамдар.
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КЕШЕГІ ҚЫЗ

Күзде келіп қалыпты-ау ызғар ескен,
Төніп тұрған тандырар құздар естен.
Ғұмырдың 
                 қия соқпақ жолдарында,
Қаншама шығып кетті-ау қыздар естен.

Салқын самал 
                    тау жақтан еседі күз,
От болып өртей берсін өсегіңіз.
Ертістің
             жағасында еркелеген 
Есімнен шықпай қойды-ау
                                           кешегі қыз.

Өмірді өзгелердей сүре алмадым,
Алаңсыз әлдекімдей 
                               жүре алмадым.
Әнші қыз 
              шықпай қойды-ау есімнен бір,
Өзім де неге екенін біле алмадым.

Ән-жырмен 
                қарлы шыңға жар салғанбыз,
Арайлы таңды бірге қарсы алғанбыз.
Есімнен 
             шықпай қойды кеше түнде
Ертістің жағасында  ән салған қыз.

Есіңе сен де мені аласың ба?
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Шақырсам сонда қайта барсың ба.
Ақ нұр боп
                  елестейді асыл бейнең,
Суреттей сұлу Ертіс жағасында.

Көңілім ауыр-ауыр жалықты ойдан,
Не сезсін қайта-қайта «алып қойған».
Мөлдіреп қара көзі... 
                               кешегі қыз,
Ертістің жағасында қалып қойған.

...Кеп қалған cалқын желін еседі күз,
Тоқтата алмас дауылды нөсеріңіз.
Ұшақта келе жатып 
                                  сені ойладым,
Ертістің жағасында... кешегі қыз.
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САҒЫНЫШ

Шайырлар сынды шығыстық 
                                    тойлар тойладым,
Тас пенен гүлден тұратын ғазалым менiң.
Жылдар да жылдар 
                       қаншама ойлар ойладым,
Сәулесiн шашып түспедi назарың сенiң.

Жақындап қалдым көрге де
                                     тығатын түнге,
Мәңгiлiк iңкәр алғашқы дастанға кеудем.
Шығысқа кеттiң,
                    телмiрдiм шығатын күнге,
Күнменен бiрге шығады аспанға деумен.

Таңдар да атты-ау арман мен
                                       арай да арай,
Көл болар едi-ау көңiлi ұғысса көптiң.
Өзегiм талды-ау шұғылаға 
                                          қарай да қарай,
Өйткенi жаным, менсiз сен Шығысқа кеттiң.

Қарадым ұзақ теңiзге шағала кеткен,
Құстармен бiрге тербеттi 
                                      көл ерке түндi.
Жиырма жыл бойы бiр елi арада өткен,
Елесiң менен қалмады көлеңке сынды.

Түсiнбей тұрған қара көз қарақпен жардың,
Тiлегiн тiзiп сен жаққа жолдадым дедiм.
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Ел гулеп жатқан тойларда
                                       шараппен қалдым,
Өйткенi,  жаным, жанымда болмады менiң.

Белдердi буған белiнен елжiрей сүйдiм,
Сағымға сiңiп 
                      алысқа кететiн жолды.
Атпады таңдар сан рет,
                                     мен жүдей күйдiм,
Өйткенi сенсiз ғұмырым өтетiн болды.

Бәйшешек қыз ең 
                       күн сүйген Күреңбелiңде,
Бас имей кеткен ғажайып ғазалыма да.
Таңдайда қалар
                        бал барын бiлем, ерiнде,
Себеп те болар бәлкiм, сол ажалыма да.

Көктемде көкке мұңайдым 
                                  жауған бұршаққа,
Түсiмде өпкен арай да,
                                     арай да жүзiң. 
Қилы да қилы кезеңдер келген сұр шақта,
Мен жазған жетiм жырларға қарайлай жүргiн.

Аңыз ғып едi-ау биiкке сай ұл деп бәрi,
Табиғат қатар жаратқан тас пен гүлдi.
Даласы түгiл 
                      қазақтың шайыр деп әлi
Мойындамайды кiшкентай Қаскелең бiздi.
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Қарсы алдым солай елден мен ертелеу күздi,
Қап-қара көзiң есiмдi ап бұрымың ойнап.
Тас пенен гүлден жаралған 
                             еркелеу қызды,
Жұматай шора секiлдi құрыдым ойлап.

Тiлегiм қалды сұрайтын
                                  Құдайдан жалғыз,
Тағы да көктем оралды,  сезiмсiз көктем.
Есiме түстi 
                  қайран сол мұңайған наурыз,
Жападан-жалғыз жабығып өзiңсiз кеткен.

Көңiлiм менiң өзенге барғанда қалған,
Жүрекке кiнә артпаймын – асыл ет екен.
Жалған да жалған,  
                              жалған да   жалған, 
Айта алмай кеткен махаббат – қасiрет екен.



Қасымхан БЕГМАНОВКҮРЕҢБЕЛ

173

* * *

Жиырма жыл көрмегенмiн,
                                 көрмегенмiн,
Қалайша тiрi қалғам, өлмегенмiн.
Көзiңе,
         ерiнiңе,  
                   әуезiңе,
Өлердей болып жаным,
                                       шөлдегенмiн,
Алдыңда тұрмын мiне, өлмегенмiн.

Мұңды қосқан аяулы гүл есiмге,
Алғашқы кездескен кез жүр есiмде.
Жағаға шығып қалған 
                                   балықтаймын,
Мен сенi көрмеген күн, бiлесiң бе?

Жасымда ширығатын,
                                    шыңдалатын,
Жаным-ау әдет таптым мұңданатын.
Қамал алар қырықта
                                 дәрменсiз қап,
Халге де жеттiм бiлем жынданатын.

Өзгемен шығып кеткен басына ерте,
Махаббат  таңғажайып жасыл өлке.
Мәңгiлiк бала бейнең 
                                     елес болып,
Өмiрден мен де өтермiн асыл ерке...
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* * *

Жайнайтын жазда гүлi мен белесi талдан,
Өлкеде мына қалқамның елесi қалған.
Бұл пәни менi қоспады сол қызыменен,
Қосады сөзсiз бар болса келесi жалған.

Қояны қойдай өлке бұл,
                                       түлкiсi  арлан,
Бұлақтарында сол қыздың күлкiсi қалған.
Таулар қоршаған ауылға күйеу бала боп,
Бiз емес, алыс Алтайдан бiр кiсi барған...

Сол бiр аруды сүйiп те, 
                                 сүйiп те сүйдiм,
Елес боп өттiң алдымнан, 
                                    Күйiкте күйдiм.
Терiс ағатын өзенге көз жасым тамып,
Махаббат мәңгi екенiн биiкте бiлдiм.

Қай белден болсын шықпайды, 
                         жыл сайын дарын,
Өртейдi менi шiлдедей, 
                         күн сайын жалын.
Өзенi терiс ағатын киелi өлке,
Гүлiңдi сүйген бiлшi сен, бiр шайыр барын...
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* * *

Қабырғаның ар жағында сен жаттың, 
Қабырғаның 
                  бер жағында мен жаттым.      
Сенi-дағы тербетедi бекзат түн,       
Менi-дағы тербетедi бекзат түн. 
    
Ғашығым-ау, шынымен-ақ жасыдым,  
Жасыдым да 
                  сырымды айттым жасырын.
Барлық нәзiк дыбыстардан құралған,
Сенiң үнiң әлемдегi асыл үн.

Тербетедi менi мұңлы бiр арман,
Бiр арманды
                      аяламай тұра алман.
Сенiң үнiң үлбiреген жiбектей,
Барлық асыл дыбыстардан құралған.

Сенiң күлкiң  
                     алтын шуақ шашылған,
Сол шуаққа мәңгi жаным бас ұрғам.
Сыр шертесiң бiр күрсiнiп, бiр күлiп, 
Қалып бара жатқан шулы ғасырдан.

Сенiң көзiң... 
                 тұнған көлдей мөлдiреп,
Қайта-қайта қарай берем елжiреп.
Сол бiр көлдiң жағасында тұрасың,
Түсiмде ылғи орамалың желбiреп.
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Сенiң ернiң қызыл шие үзiлген,
Есiмдi алды 
                   мiнсiз тiстер тiзiлген.
Сәл анықтап қарап едiм, аяулым,
Қуаныш пен қайғы көрдiм жүзiңнен.

Сiңлiсiндей болғаннан соң Тоғжанның,
Мен өзiңдi
                    ойлай-ойлай тозғанмын.
Сенi жырлап өту үшiн жалғаннан,
Аяулым-ау, мұңын алғам Мағжанның...
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* * *

Дала да үнсiз, сен де үнсiз тұрдың-ау,
Мендей сенi сүйер ме екен қыр мынау.
Алаш та жоқ қара көздi қарғам-ай,
Есiмдi алдың мiнезiңмен мұңдылау.

Ақ мақтадай үлбiреген, алтыным,
Бұл өмiрдiң алды күлкi, арты мұң.
Аққудайын көлiне ұшқан  асығып,
Алматының аспанында қалқыдың.

Бар қайғысын қабылдаған ғасырдың,
Сендегi асыл парасатқа бас ұрдым.
Мұқағали,  Төлегендi жатқа оқып,
Әнiн салған Iлиядай асылдың.

Бота айналған менiң алтын қазығым,
Сүңгi жақтың жанып тұрған жазының.
Сенiң жаның ыстығынан жаралған,
Қызыл гүлдей үлбiреген  нәзiгiм.

Сертке берiк перзентiмiн даланың,
Сендей қызды асыл жанға баладым.
Доссыз қалған жылдарымда табысып,
Тарыққанда қолын созған,  қарағым.

Түн жарымы, ел ұйқыда,  ояумын,
Егiлуге,  төгiлуге таяумын.
«Махаббат жоқ», – деген сөздi естiсем,
Көз алдыма сен келесiң,  аяулым.
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* * *   

Ажарың толған ақ айдай жаным, 
                                       қастарың садақ керiлген,
Батылым барып сүйе алмай кеткем,
                                           шиедей тәттi ерiннен.
Еркелей басқан күллi ғаламға, 
                                ғаламат сол бiр сәттегi,
Сурет бейнеңдi көкiрегiме түсiрiп алғам сенiң мен.

Шөптердiң иiсiн аңқытып
                            кеште ақ самал соқса алқаптан,
Ойладым сенi, 
             бұрымдарыңды арқаңа қарай тарқатқан.
Өкпелеп iштей ақырын ғана
                                     алыстап кеткен жылдарға,
Бозбалаларға егiле қарап тұрамын балдай жар тапқан.

Ақ қанат байлап 
                      ақ тамақ жырым өзiңе қарай  асығар,
Ақ жаңбыр болып көзiмнiң жасы   
                                  ақша жүзiңе шашырар.
Тебiренiп үнсiз,
                     күрсiнер сосын осынау аппақ сезiмге,
Ертектегiдей ақ махаббатқа түбiнде бұл ел бас ұрар.

Алатау жаққа қарадым, қалқам, 
                                         қиялмен iздеп неше мен,
Сандалып сосын келе жатамын 
                                          адамдар аққан көшемен.
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Махаббатымды қалдырғым келмей
                                            отырам көзiм боталап,
Ағаларымды есiме ап ерте арқасын «жерге» төсеген.

Жаз кетiп ертең, 
сағыныш болып келсе де қоңыр күз мейлi.
Ақ қағаздарға кемшiлiгiмдi  
                                 дұшпандарым да тiзбейдi.
Жатармын жым-жырт, 
               қалдырып артта жабырқау, 
                                         жадау жылдарды,
Емiренiп сонда, сәл кештеу бiрақ туған жер менi iздейдi.

* * *

Қара шалдардың қайғысын емiп ержеткем,
Бозбала дәурен...
                   жанымды мәңгi тербеткен.
Айсыз түндер-ай,
                  ақ жаңбырларын селдеткен,
Қара көздер-ай, 
                     әр қиырларда кездескен.
Жоғалтып алып, 
                   iздеймiн бәрiн жер-көктен.

Махаббат түгiл
                жылы сөздерге зар болып,
Жүрсем де қазiр сақталдым таза ар болып.
Өлеңге сыйлап кеттiңдер менi,
                                   өздерiң,
Марқасқалар мен нарқасқаларға жар болып.
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Бозбала дәурен бұлттардан сенi сұрадым,
Бұрылмасыңды бiлгенде үнсiз жыладым.
Өрекпи жаным төсегiме кеп құладым,
Өзегi өрттей,
                  менi де естен шығарма,
Соңымда менiң жыр жазып жүрген шырағым.

Қара көздермен 
                   қыдырған сонау көп күндер,
Қас қағым шақта елес боп қана өттiңдер.
Өмiрде қалай, 
                  айтыңдар,
                              менсiз шаттанып,
Қалайша менсiз мұңайып қайғы шектiңдер.

Жалаңаштанар жапырақтарын тастап тал,
Бiз аман болсақ айбының талай асқақтар.
Сендерсiз қалса мүлгидi шамсыз перрондар,
Сендерсiз кетсе мұңаяр ескi составтар.

Сағынғанымда самал боп желпiп естiңдер,
Барлығын менсiз тағдырларыңмен шештiңдер.
Екi келмесiн бiлмедiңдер ме,
                                     бiлмедiм, 
Бес күн жалғанды қалайша менсiз кештiңдер?

Менiң жайым ба қуандым,
                                  күлдiм,
                                           мұңайдым,
Жазғанын көрiп келемiн шебер Құдайдың.
Бес жасар бала секiлдi кейде жылаймын,
Абыз шалдардай, ал кейде бақыт сұраймын.
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Арулар үшiн қай жерде қаным қызбады,
Сағыныштардан жүрегiм қақты, сыздады.
Дала жырының соңына салған бiздердi,
Аман жүрiңдер қазақтың қайран қыздары.

* * *

Қара қайғы соқ, 
                  соққыла жындана,
Маған серiк сен емессiң,  мұң-нала.
Ататекке иттей адал ит жылғы,
Менi ойлап алаңдайды бiр бала.

Үнемi оның асыл ойлар-серiгi,
Күйбең күннiң бодауынан жерiдi.
Менi әлi де жатсынатын қалада,
Сол баланың ерiтедi ерiнi...

Құлазыған туған мына үйдiң мен,
Қымбаттығын көкiрегiме түйдiм мен.
Кешiре алсаң, 
                  кешiр апа,
                                жалғанда,
Сенi, сосын, сол баланы сүйдiм мен.
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ЖАЛҒЫЗДЫҚ

Мен болсам кеттiм ақын боп, 
Азырақ бақытсыздау боп.
                Төлеген Айбергенов

Әлi күнге айта алмастан келемiн,
Әлемдегi ең сұлу қыз сен едiң.
Торыққан бiр, 
          тарыққан бiр шағымда,
Желмен жеткен лебiңменен демедiң.
Менiң нәзiк өлеңiм-ай, өлеңiм.

Саған жырды он алтымда жазған ем,
Ғұмыр жайлы бiр әңгiме қозғап ем.
Бұл өмiрдiң қысқалығын бiлсем де,
Аспандағы айға қолды созған ем,
Сен бойжеткен, мен ұяңдау бозбала ем.

Маған ермей қалдың сонау көктемде.
Жалғыз кеттiм қауiптiлеу өткелге.
Бұл жалғанда жалғыз қалдым жарығым,
Қолым жайып 
                      оралмайтын өткенге,
Үнсiз қарап жалғыз жүрген кептерге.

Мәңгi серiк еттi содан асыл мұң,
Саған ғашық екенiмдi жасырдым.
Бұл жалғанда жалғыз қалдым жарығым,
Қаламын ап 
                Төлеген мен Қасымның.
Көшелерде шайқалдым да шашылдым.
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Шайырлардың шайқап iшiп шарабын,
Жалғыз қалдым жасқа толып жанарым.
Жалғыздықтан жапа шегiп барамын,
Сен елiгi, 
               мен еркесi ем даланың.
Қажыдым-ау, қайда жүрсiң, қарағым.

Елге соқтым баяғыдай шықпадың,
Сүрттi самал жанарымның шықтарын.
Менi кейде түсiнбедi 
                                   Адамдар,
Мен де кейде Адамдарды ұқпадым,
Ақындықтан ештеңе де ұтпадым.

Сонау көктем аңсатты ғой,  аңсатты,
Жүректен жыр, 
                 көңiлден күй қанша ақты.
Сенсiз өткен жылдар менi мұңайтып,
Сенсiз өткен жылдар менi шаршатты.

Тұнжырайды аспан жасын тыймаған,
Жүрек берiп махаббатын қимаған,
Елеусiздеу осы ауылдың қызы ғой,
Маған мәңгi жалғыздықты сыйлаған.
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* * *

              Танысқанда сен он бес-ақ жаста едiң.
                               Тұманбай Молдағалиев

Махаббатқа куә болған  
                              дала-ау бұл,
Бәрi орнында анау өзен, 
                                       анау қыр.
Алматыға кеткенiмде мұңайып,
Осы ауылда бiр қыз қалған сонау жыл.

Он бесiңде 
                 бой түзедiң, бүр жардың,
Түн жамылып терезеңе жүз бардым.
Сен арқылы 
                    күллi әлемдi сүйдiм де,
Сен арқылы сырын ұқтым  қыздардың.

Он бесiңде
                    шешек аттың, гүл аттың,
Мына жерде қызғаныштан жылаттым.
Сенiң ойлы көздерiңе ғашық боп,
Сенiң аппақ көйлегiңдi ұнаттым.

Гүлдер маған
                        сыбырлайтын үлбiреп,
Сүйгенiңдi, 
                   күйгенiңдi бiлдi деп.
Саған үнсiз қарағаны бiреудiң,
Ауыртатын жүрегiмдi тiлгiлеп.
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Жылдар өттi 
                   талайларды жылатып,
Талайларды тұрмастай ғып, құлатып.
Сол ауылда он бес бала жыр жаздық,
Он бес жасар сол бiр қызды ұнатып.

Қызғаныш па, 
                    бiле алмадым себебiн,
Барар жолда талай таяқ жеп едiм.
Терезеңнiң жақтауларын сипадым,
Екеуiмiздi бөлiп тұр ғой демедiм.

Сағынышым,  
                    бой бермедi жеңдi аға,
Баяғыдай шалқымайды кең дала.
Мен де оралдым,
               ол да оралды, оралдық,
Оралмаған бұл ауылға сен ғана.

Соңғы жылдар
                         сездiргендей күз лебiн,
Жоғалтсам да сенен  күдер үзбедiм.
Содан кейiн бiр көруге зар болып,
Ақ сағымның ар жағынан iздедiм.

Сол сағыныш 
                     бой бермедi, жеңдi аға,
Сондағыдай шалқымайды кең дала.
Қанша сұлу 
                  арулармен сырластым,
Қайтып маған жолықпаған сен ғана.
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Арман екен, 
                сол бiр шақтар гүл екен,
Ең ғажайып кезеңiмнiң бiрi екен.
Қайран жүрек
                      әлi iздейтiн сол бiр қыз,
Бұл жылдары қай қиырда жүр екен?

Жан сырым ғой 
                         ұға алмаған өзге ешкiм,
Сезiмiңмен жұмысы жоқ кезде өстiм.
Бұл өмiрде бiр-ақ рет берiлер,
Мен осылай махаббатпен кездестiм.

Жағасында
                  көк бұлақты, көк тастың, 
Қыста дауыл, 
                 күзде жаңбыр жоқтассын.
Бұл өмiрде бiр-ақ рет берiлер,
Мен осылай махаббатпен қоштастым.

Өткенiңде
                 гүлдi аппақ көйлекпен,
Қарап тұрған мылқауларды сөйлеткен.
Менi әлi алға сүйреп келедi,
Қара көздi, он бес жасар бойжеткен.

Махаббатқа 
                   куә болған дала-ау бұл,
Бәрi орнында анау өзен, анау қыр.
Алматыға кеткенiмде, мұңайып,
Осы ауылда бiр қыз қалған сонау жыл...
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* * *

Тым көңiлсiз 
                      өттi қызық күзiң де,
Қыздар маған хат жазбайды бүгiнде.
Құлағына сыбырлап мен ақырын:
 «Ұлы шайыр болам дегем түбiнде».

Жота жатты 
                     жазыла алмай ұйқы орап,
Сағым жақтан ойналғандай күйтабақ.
Төмен қарап үнсiз тұрдың ойлана,
Қара ағаштың қабығынан сипалап.

Ерте бiлдiм 
                 беретiнiн тiлдiң не,
Тiлсiз өмiр сүрмедiң не, сүрдiң не.
Үнсiз ғана қимай қарап тұрып ең,
Тым алысқа ұшарымды бiлдiң бе.

Көкiрегiмде 
                   тау теңселiп, күн күлген,
Ұлы шайыр шықпас,
                           бәлкiм... кiм бiлген.
Туған ауыл, 
               аяулы қыз, 
                             қалды артта,
Қара жолмен көкжиекке сiңдiм мен.
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* * *

Сен тұрдың 
                   менi арманшыл ағаға балай,
Дос пенен дұшпан,  дариға-ай, табаламағай.
Жүрек пен теңiз,  
                     аспан, 
                              жер астасып кеттi,
Толқындар шулап асықты жағаға қарай.

Толқындар қайта 
                            ұмтылды шегiне қалып,
Сен тұрдың елдiң сан түрлi сөзiне налып.
Бауыры күнге шағыла шолп ете түскен,
Жастығым болып көрiндi көзiме балық.

Толқындар келiп 
                            ақырын тобықтан ұрды,
Тарттың сен керi иiрiммен қорыққан ұлды.
Қош, 
        аяулы қара көз, 
                                  Шардара жақта,
Есiме ап жүрем ақ нұрмен жолыққанымды.
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* * *

Шулаған ауыл, 
                           шыққанда жырым алғашқы,
Мазақ қып бәрi қызарып кеткен Қарғашты.
Отызға толдым, 
                          ол жылдар қалды белес боп,
Қанша жаз өтiп, даламды қанша қар басты.

Шулаған ауыл, 
                      үмiтiн үздi бiртiндеп,
Кешегi достар сыртымнан бүгiн жүр күндеп.
Көргенде менi қызарып кеткен қу қыздар,
Көзiңнiң жасы,
                        қолыммен қашан сүртiлмек,
Армандап жүрмiн сырласар ма едiк шiркiн деп.

Отызға келдiм, 
                        он сегiз қалды белес боп,
Бал дәурен шақтар өтедi кейде елес боп.
Алғашқы жырға 
                        шулаған ауыл тым-тырыс,
Ақын атанып айдардан қашан жел еспек.

Отызға келдiм, отызға кiмдер келмеген,
Қарызбын қанша,  Қарашық өткен жерге мен.
Жырымды менiң
                           бiлмесе-дағы мұңдылау,
Бiргемiн мәңгi,  момындау туған елменен.

Өлгендер өлдi,  
                          оқиды менi тiрiлер,
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Оқыған сайын жүрегi қан боп тiлiнер.
Бiрiгер сосын
                    жоғалтпау үшiн тiлiмдi,
Бетiнде жердiң жоқтығым сонда бiлiнер.

Тiрiлер түгiл оқыған менi өлгендер,
Дәлелдер оны тыңдағандар мен көргендер.
Қамықпа бiрақ
                       сыйлайды қанша тұлпарды,
Думанды,  нулы қазаққа менi берген бел.

Жоқтығым менiң бiлiнер жердiң бетiнде,
Келуiң керек шешiмге желдiң өтiнде.
Жатармын жым-жырт
                                 жұпыны, мұңды бейiтте,
Аясаң бұрыл сонау бiр жолдың шетiнде.
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АЯЗДАҒЫ ӘН

Сары аязда 
                  сол жылы сақылдаған,
Ерттеп бердi Тұрдыбай атын маған.
Төрт тұяққа лақтыртып кезек қарды,
Жалғыз үйлi қыстауға жақындағам.

Жалғыз қыстау,  
                      адасып тапқан едiм,
Сақта дедiм, 
                        үмiттi ақта дедiм.
Қырау басып мұңданған терезенi,
Сабыменен қамшының қаққан едiм.

Қимағандай кетер жыл, 
                                    өтер айды,
Анам салған ыңылдап 
                                 «Көкем-айды».
Киiзбенен қапталған 
                                     қара есiктен,
Жас келiншек көрiндi бөкебайлы.

Ақ тiстерi тiс емес,  
                               асыл тастар,
Тiл байланды,  
                         әзiл жоқ батыл бастар.
Аяз ата секiлдi тұрған маған,
Сығалайды есiктен тақырбастар.

Екi-үш бала есiкке таласады,
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Таласады, 
                 таңырқай қарасады.
Ақ  мұржадан  өрiлген 
                                     қара түтiн,
Сол келiншек бұлғаған қара шәлi!..

Дәл сол қыстай 
                       ешбiр қыс тоңдырмаған,
Дәл сол аттай еш жылқы  болдырмаған,
«Ағаң жоқ» – деп, 
                          қыраулы қысқы кеште,
Бейтаныс жеңешем-ай, қондырмаған.

Қазақтағы жисаң да 
                             бар қызды, аға,
Бұл iнiңнiң айтары жалғыз ғана:
«Көкем-айлап» ән салып 
                                       ұзай берген,
Қай асуға жеттi екен жалғыз қара? 
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АЯУЛЫМ-АУ

Даладағы гүлсің бе, жаным,
Ұмыта алмай жүрсің бе, жаным.
Өткен менен кеткенді ойлап,
Қара түнде күрсінбе, жаным.                            
 
Бірге өткен кештерім үшін,
Қалсын осы ән естелік үшін.
Сені мәңгі аялап өтем,
Жүректегі   көктемім үшін.
                
Моншақтай жыр тізбеген едім,
Қоңыр күзде іздеген едім.
Аяулым-ау, қай жақта жүрсің, 
Үмітімді үзбеген едім.

Бір өзің деп Торықтым ба екен,
Кездесуге қорықтым ба екен.
Жас жаныңды ауыртып бәлкім,
Бекер, қалқам, жолықтым ба екен.
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КЕЗДЕМЕДЕГI КИНОЛАР
 мен Рахила қыз жайлы жыр 

Cап-сары боп өңiрге келетiн күз,
Күздей сұлу клубқа енетiн қыз.
Сол жылдары киноны дуалдарға
Кездемеден iлiнген көретiнбiз.

Тым орынсыз ызылып сызылмаған,
Қатал тағдыр қоспады қызын маған.
Түркiстандық саудагер тығып сатқан,
Қол фонарым бар едi ғыжылдаған.

Ғыж.. ғыж... 
                  бассаң жарығы молаятын,
Қарақшыдай бағана сораятын.
Ильич шамы кеш жеткен сол ауылдан,
Маған дейiн шықпаған қалай ақын?

Анамыздан жиырма-отыз тиын алушы ек,
Күпәйкеден қысылып қиналушы ек.
Қол фонарьды қолға алып қыздарды ертiп,
Жарығы жоқ клубқа жиналушы ек.

Ағыл-тегiл аңқылдап шешiлмесек,
Бүгiн жыр боп, 
                    самал боп есiлмес ек.
Амангелдi батыр ма,
                                   Чапаев па,
Ескi лента үзiлгiш... есiмде тек.
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Сыбырлаған сары қыздың жылы демi,
Жүрегiмдi жылытып тұрып едi.
Жасырынса бiреулер,  ал бiздердiң,
Кездесетiн жерiмiз клуб едi.

Еске түссе әлi күн жылы демi,
Қан жоса боп жүрегiм тiлiнедi.
Шалғай жатқан көп шудан сол ауылда,
Бiр махаббат аз ғұмыр сүрiп едi.

...Шамсыз ауыл ақ арман арқалатты,
Кездiм жалғыз мен содан шартарапты.
Кездеменi баяғы дуалдағы,
Сарайларда сағындым салтанатты.

Өстiк суды етiкпен шылпылдатып,
Естiлерге ескiлеу жыр тыңдатып.
Жазып жүрген жырыма менiң бүгiн,
Бiр жылдары болады жұртым ғашық.

Балалық шақ бәрiне елiктiрген,
Елiктiрген, ерiксiз желiктiрген.
Ақ боранда адасқан халiм мынау,
Ақбөкендей қораға келiп кiрген.

Айтпасақ та көп жайды жарымызға,
Қара таңба түскен жоқ арымызға.
Мен қарызбын
                        осынау сезiм үшiн,
Кездемеге, киноға,  сары қызға.
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* * *

Қамын ойлар 
                    кезiм ғой деп ұлыстың,
Өзiме-өзiм неше мәрте ұрыстым.
Орда бұзар 
                  жасыма мен толғанда,
Қылпылдаған ақ жүзiндей қылыштың,
Көздерiнен көрiп қалып бiр ұшқын,
Ғашық болдым гүл қызына Шығыстың.

Бiр қарасаң 
                   қыраттағы нәзiк гүл,
Нәзiк гүлдi тауыса алмаймын жазып бiр.
Шығыс қызы 
                      мынау жатқан көсiлiп,
Талайларды тамсандырған жазық бұл.
Әсем әндей үлбiреген нәзiк гүл,
Жырларымды оңашада азық қыл.

Абай атты
                ұлы дана мектептiң,
Шәкiртi едiм, 
                     қурап барып көктеппiн.
Алыстарды армандадым, алыстым,
Сондадағы мұратыма жетпеппiн.

Егем деген 
                   егiнiмдi екпеппiн,
Себем деген
                    сезiмiмдi сеппеппiн.
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Не айтайын, 
              Шығыс қызы, осылай,
Бұл жалғанда текке келiп, текке өттiм.

Мен осылай 
                  қурай жаздап, 
                                          көктеппiн,
Шәкiртiмiн 
                  Абай салған мектептiң.
Жиырма екiмде кiтабымды шығарып,
Отыз бесте неге менi шеттеттiң.
Шеттеттi деп қаңғып қалқам кетпеппiн.

Тағдыр менi
                    ойлы еттiң, өксiттiң,
Өксiтсең де қияндарға көз тiктiм.
Шыр етiп мен бұл өмiрге келдiм де,
Шапалағын қайта-қайта жеп шықтым.
Алты қабат 
                  астары бар сөздi ұқтым,
Алты қапты жарып шығар кездiкпiн.
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* * *

Он төртiншi туған айдай, нұрланып,
Келе жатсаң жiгiт қарар ұрланып.
Аппақ дүние 
                   аяғыңның астында,
Өз-өзiнен жатыр жаным жырланып.

Табиғатың сұлулықты сыйлады,
Еркелiгiң талайларды қинады.
Тарбағатай 
                  тауларындай тәкаппар,
Түркiстанның қыздарындай ибалы.

Анамдайын аяулысың қара көз,
Мұңлы жырға таяумысың  қара көз.
Алматыда 
                кездестiрдiң кездейсоқ,
Ақындардың қаяулысын қара көз!

Қара көзiң күлiмдейдi төккен нұр,
Жан жүрегiң бастаудайын мөп-мөлдiр,
Күлкiң сенiң 
                    сыңғырлаған алтыным,
Самал сынды жаңа желпiп өткен бiр.

Қарашықтан қалқып ұшқан қыран ем,
Қаратаудан құлай аққан бұлақ ем.
Жер бетiнде 
                    бақыт бiреу болса егер,
Құдайдан мен саған бер деп сұрар ем.
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Қаршадайдан өскен едiм жырменен,
Белдестiрдi тағдыр қатал сынменен.
Сенi есiме 
                  түсiредi бұл жылдар,
Тереземнiң түбiндегi мұңлы емен.

Көктемдегi жас шыбықтай бүр жарған,
Сенi көрсем тербетедi нұрлы арман.
Шығыс қызы 
                      шұғылаға шомылған,
Кiмнен кейiн қалмас дейсiң бұл жалған.

* * *

Ой үстiнде 
                 жүрем ылғи мұңданып,
Оңашада жел сыбдырын тыңдадық.
Жырым мынау келе жатқан шыңдалып,
Өзiм мынау кетердейiн жынданып,
Үнсiз ғана жаныма кеп елеусiз,
Отыр жаным, жел сыбдырын тыңдалық.

Жел айтады 
                   адамдардың арманын,
Талайлардың орта жолда қалғанын.
Мұхаңдардай сарқып айту арманым,
Тiршiлiкте жамандыққа  бармадым.

Бiрге көрсек
                    деймiн жаным қалғанын,
Өлеңдерiм, жиған-терген бар малым.
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Қара көз  қыз, арманымсың, арманым,
Сен жанымда бола алсаң өмiрде,

Сөз еместей шалдар айтқан жалғаның,
Қазақ үшiн Асан болып адасып,
Айдалада қобыз болып сарнадым.

Қарасу мен Қарашықтың арасын,
Қайран өмiр, көктей өтiп барасың!
Күрестiм мен қарындастың қамы үшiн,
Ессiз сүйдiм қазағымның даласын.

Құлаққа iлмей дос, 
                                дұшпанның жаласын,
Тiлсiз ұғып жанымның мұң-наласын,
Қашан келсем күлiп қарсы аласың.
Ешкiмменен таласым жоқ, таласым.
Ешкiмде де аласым жоқ, аласым.
Он сегiз мың жарық нұрдан жаралған,
Қайран өмiр, қайда асығып барасың?

Елеусiздеу өткен кеше Қасымды,
Ойлап кейде көзiм жасы шашылды.
Мына қазақ қабылдай ма кiм бiлсiн?
Қоңыраттар хан көтерген басымды!?

Салқын тартты кеше құшақ жайғандар,
Қасым көкем, пайғамбар ғой, пайғамбар!
Айтшы маған, қара көз  қыз аяулы, 
Менi сендей сүйе ала ма Наймандар?!
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* * *

Арман болған бүгiнде,
Сұлу қызы Сиқымның.
Сезер ме екен түбiнде,
Бұзылғанын ұйқымның.

Үкiмiмiз кесiлген,
Жүректi ездi түнгi мұң.
Шықпай қойдың есiмнен,
Ару қызы Сүңгiнiң.

Ендi сайрар бұлбұлдар,
Бiздi де ертең бiлем дер.
Өзiңдi iздеп бұл жылдар,
Құлазиды Күреңбел.

Ол құшағын жайған күн,
Қалдың елдiң ары боп.
Шығыс жаққа Найманның,
Кете бардың жары боп.

Мен арманшыл ұл едiм,
Елiгi едiң Жамбылдың.
Айдың алтын нұры едiң,
Ұмыта алмай қаңғырдым.

Хабар бермей адаспа,
Құрдасыңа қайтейiн.
 Жан жетпейдi Алашта,
Бiр басыңа қайтейiн.
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Бар қызығы жалғанның,
Сенде кеттi қайтейiн.
Мәңгi жаулап алған мұң,
Менде кеттi қайтейiн.

Нұрлы жүзiң зар кезде,
Көрiнбедi қайтейiн.
Сүйемедi тар кезде,
Елiм менi қайтейiн.

Жаңбыр жырды селдеттiң,
Дақ түсiрмей арыңа.
Бақыт тiлеп мен кеттiм,
Жан ұяң мен жарыңа.

* * *

Саусақтан сусып серiлiк,
Түстiм мен күйге сергелдең.
Өзiңе оңай берiлiп,
Кеудеңде сенiң көктеп ем,
Балауса балғын бейнеммен.

Ақ қайың ару шешiнiп,
Ақ қарға жатты жуынып.
Тұрдың да үнсiз 
                         тесiлiп,
Сәби жүректi 
                        жөргектен,
Әкеттiң бiрге суырып.
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Болғанмен өзi көрiксiз,
Арманы асқақ арынды.
Сезбедiң сонда, 
                           елiк қыз,
Қасымхан болып танысқан,
Қасыммен қоштасқаныңды.

Көресiң бәрiн тiрлiкте,
Дегенмен,  
                 қалқам, 
                               ешқашан,
Жылусыз менен жыр күтпе.
Өлеңге қажет болса егер,
Жалғыздықпен де достасам.

Ғұмыр-ай, 
                неткен тылсым ең,
Мұңыңмен бойды 
                              тербейсiң.
Жазылмай жүрген бiр сыр ең,
Өзiңдi асқақ қалпыңмен,
Кеудеме, менің жерлейсiң.

Болғанмен өзi көрiксiз,
Арманы асқақ арынды.
Сезбедiң сонда елiк қыз,
Қасымхан болып танысқан,
Қасыммен қоштасқаныңды.
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Шымырлар жүрек, 
                              түйiссе жанар,
Екеумiз бiлер сыр ғана...
Шөлдеген мейiр сүйiссе қанар,
Шеткерек шығып ұрлана.

Көктемдер келiп,
                           көктемдер кеттi,
Сарқылды сабыр сенi iздей.
Амал не ендi, 
                      өткендер өттi,
Жалмады уақыт теңiздей.

Мейiрiмi шексiз, 
                       жапырақ шашқан,
Қартайды сырлы қос қайың.
Жоқ едi бiр қыз атырапта асқан,
Мен оны қалай тоспайын.

...Ауылға келгем астана жақтан,
Бiткенде жазғы семестр.
Кiрпiгiн маған қастана қаққан,
Бекежан сыры емес бұл.

Хабарды үздi кей таныс бiзден,
Махаббат қыры алыс қыр.
«Бұрыш жақтағы бейтаныс қызбен,
Жан досым, менi таныстыр...»
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Сұрақ бергендi сендiрген болам,
«Ауылдан қалай астанаң?»
Бейтаныс сұлу телмiрген маған,
Жалт етiп көзiн тастаған.

Лүпiлдеп жүрек, 
                         қиналғам сонда,
Жаныма түскен жарадан.
Естерi шыға жиналған сонда,
Жiгiттер саған қараған.

...Сол түнi кеттiк өзендi бойлап,
Төбеде тұрды аппақ Ай.
Iнiлер сондай кезеңдi тойлап,
Махаббаттарын сақтағай.

Көздерiң көлдей түбi көрiнген,
Сұлу жоқ сенен асатын.
Он жетi жасар өбiп ерiннен,
Өмiрге келдi жас ақын.

Қалшылдап сонда 
                     жаураған жандай,
Бетiңдi басып отырдың.
Жанарларымнан аунаған таңдай,
Залдарда жыр боп оқылдың...
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* * *

Сен едiң қияда өскен түздiң гүлi,
Жайсаңдар армандаған қыздың бiрi.
Екеумiз қоштаса алмай ұзақ тұрған,
Есiмде жиде ағашы, күздiң түнi...

Қайтейiн, не болса да бағым бiлер,
Еске алсам сол бiр қызды жаным жүдер.
Сен менi тебiренттiң-ау, 
                              толқыттың-ау,
Туған жер,  сыйласқан жұрт,  сағымды бел.

Сағымды бел ораған қырат-сайды,
Жүйрiгiң бiрте-бiрте жырақтайды.
Жыласа былай шыға өзi жылар,
Ақындар сүйген қызын жылатпайды.
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  * * *

Бұйығылау боп өстiм де,
Көкiректе арман сызаттап.
Сезбейтiн сiрә ешкiмде,
Мен сүйген қызын көршi ауыл,
Той жасап ертең ұзатпақ.

Көкбаразданған бойыңа,
Не теңеу айтсам рауа.
Жадау көңiлмен тойыңа,
Алшайысу батып жаныма,
Боз атпен келдiм күн ауа.

Күтетiн әкең «шынжырлап»,
Жанынан шықпай бiр адым,
Сағалдырығың сылдырлап,
Дәмелi жұрттан сытылып,
Бөдес қылаңмен ұзадың.

Күйеуден бозым үстем ет,
Жiгiтке сын ба, қалған сын,
Ернiңнен үнсiз тiстелеп,
Үстiңнен төнiп сүйгенде,
Жағымнан тартып қалғансың.

Ал сонда кiмдi қаусаттың,
Қаусырды қазiр күз менi.
Жағыма тиген саусақтың,
Жүзiмде емес, жаным-ау,
Жүректе қалды iздерi.



Қасымхан БЕГМАНОВ КҮРЕҢБЕЛ

208

* * *

Қар жауды 
                 кеше қыламықтанып,
Қонақтап жатты дөңгелеп.
Ашылмай жүрген сыр анықталып,
Лаулады қайта сөнген от.

Ақтоқты ару 
                    арманым едiң,
Тағдырдың жолы шырғалаң.
Он жетi жаста толғанып елiм,
Сол қызды алғаш жырлағам.

Дүрия көйлек
                       жарасып саған,
Шаттана сол кеш билеп ең.
Ұрлана қыздар қарасып маған,
Қарасып саған... сүйген ем.

Мейiз тiлiңнiң 
                     жұтқан ем балын,
Жып-жылы түнде мас болып.
Мәңгiлiк серiк тұтқан ем, жаным,
Жанардан ақтың жас болып...
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Ғашық еткен,
                  ақын еткен елiк ең,
Қайда барсам
                 ерке елесiң менiмен. 
Iңкәр жан ем
                  сол кезеңде өмiрге,
Бұл жылдары барлығынан жерiгем.

Елiм барда жырым, гүлiм солмайды,
Қош жастық шақ,
                     қоштаспасқа болмайды,
Қара нардай көтеремiн,
                                        тек қана,
Сенi қайтып көрмейтiнiм – сол қайғы.

Досым сатты,
                   сатпаған тек өлеңiм,
Өлеңiмдi аялаумен келемiн.
Өлер болсам биiгiмдi алып мен,
Өсектердi жеңiп барып өлемiн.

Барым осы,
               ал қалғаны Сiзге сын,
Боран десiн,
               көктем десiн,
                                 күз десiн.
Бiр жылдары менi iздеген жан болса,
Ғашықтардың жүрегiнен iздесiн.   
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Сен менi мүсiркеме,
                           аямағын,
Одан да мейiрiмдi боп,
                             аялағын.
Тау мен тасқа соқтыққан жүрегiммен,
Саялағым келедi,
                             саялағым.

Бiрер сәтке кеудеңе жүзiм басып,
Отырып ем,
             көз жасың үзiлдi ақық.
Мәңгi серiк болуға жарамастан,
Отызыншы барады күзiм қашып.

Өтiнем көздерiңнен үзбе жасты,
Қарашы қайыңдарға бiзге жасты.
Басыма iс түскенде Адам түгiл,
Сырласуға жарамай күз де қашты.

Күз де қашты...
                    сiлкiдi сындар менi,
Қуат бердi,
                сүйедi қыздар лебi.
Қайран отыз тұрма сен босағада,
Қайда алып барасың жылдар менi.
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АҚЫН АЗАБЫ

Жапырақтарға жел үзген,
Жабырқай қарап қыр жатты.
Тiршiлiк атты теңiзден,
Iздедiм мұңлы ырғақты.

Көлеңкесiнде ер жеттiм,
Шифрсыз тоқал тамдардың.
О, тағдыр,  неге ерке еттiң,
Мен бәрiн кештеу аңғардым.

Не жылтыраса сол мода,
Жiгiттiк жеттi желпiнген.
Өлеңге ғашық сонда да,
Айыға алмадым дертiмнен.

Жастық шақ өттi жұпыны,
Сан рет сенiм қаусады.
Жүректiң тұңғыш лүпiлi,
Елiктей қыздың саусағы.

Көзiнен барша адамның,
Қуаныш пенен қайғы iшкем.
Қорлығын көрер жаманның,
Мен деген сорлы байғұс па ем...

Жапырақтарға жел үзген,
Жабырқай қарап қыр жатты.
Тiршiлiк атты теңiзден,
Iздедiм мұңлы ырғақты.
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Ауыл сыртында 
               көктемге құштар жас ақын,
Шие ерiн сұлу
            сүйгенiн жалғыз тосатын.
Ақ нұрын шашқан
               отырып айдың астында,
Қиялы оның  Хиуадан  әрi асатын.

Ақ көйлегiнiң 
                   көлбеңдеп ұзын етегi,
Ақылды сұлу 
                   ақынға үнсiз жетедi.
Айлы ауыл сырты
                       әдемi едi,
                                       қайыңды,
Ғашықтар ғана  табысар сырлы шет едi.

Жас ақын жырын
                 қайыңдар тыңдап,
                                        құс тыңдап,
Қара көздерi
             тұратын қыздың ұшқындап.
Кездестiм қанша
                 қызбенен талай жерлерде,
Жаныма бiрақ бәрiнен сол бiр тұс қымбат.

Оларға ай да
                 телмiрiп үнсiз қарайтын,
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Саңқылдап шыққан
                      дауысы түнге тарайтын.
Ғашықтық жайлы
                      ғажайып қазiр сол ауыл,
Айтады әндi,  айтуға әндi жарайтын.

Жанады жүрек 
                           мұңдана маған қараса ол,
Жанымды бүгiн 
                  сыздатып жүрген жара сол.
Тым кештеу бiлдiм,
                     айлы ауыл да емес,
                                           қыз да емес,
Ақынға серiк  азабы көптеу қара жол.

Көрмеген едi 
                 ештеңе менi қорқытып,
Тұрса да алда 
                    қаншама қиын жол күтiп.
Беймәлiм жол ғой ақынның жолы мәңгiлiк,
Сапарға жалғыз шығарып салып, толқытып. 
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* * *

Жалғыз қалған жолбарыстай
                                    жаралы ем, 
Күңгiрт тартты-ау мөлдiр әлем, бар әлем.
Жүрегiме шоқ түсiрдi қайтейiн, 
Тамағыңның астындағы қара мең.

Сол қара мең, сол қара мең,  қара мең,
 Қара меңдi гауһарыма балар  ем.
Самал болып терезеңнен ене алсам, 
Сенiң қара шаштарыңды тарар ем.

Сенiң қара көздерiңде мұң тұрды, 
Менiң қара көздерiмде жыр тұрды. 
Өзiмдi өзiм ұстап қалдым бiр түрлi,
Ал қиялым құшақ жайып ұмтылды.

Сенiң қара көздерiңде күнә тұр,
Менiң қара көздерiмде күнә тұр.
Жүрегiмде басталады ма сұрапыл,
Жүрегiңде басталды ма сұрапыл?

Ғашықтық дерт,
                         жалбарын дер, жыла дер,
Құдайым-ай, 
                           сабырлырақ қыла  гөр.
Топырақтан тысқары боп қара мең,
Жасырынып ақ тамақта тұра бер.

Жалғыз қалған жолбарыстай жаралы ем,
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Күңгiрт тартты-ау мөлдiр әлем,  бар әлем...
Суырып алды жүрегiмдi кеудемнен,
Тамағыңның астындағы қара мең.

Ғашықтық дерт бойдағы бар асылым,
Ұлы жолда қайралдым да, 
                                            жасыдым,
Аяқ асты болмас үшiн сұлулық
Қара шаш пен ақ тамаққа жасырын.
О, қара мең, қара мең.
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Жаңбырлы кеш,
                 ғажайып тылсымым-ай,
Өзге қызық ығысып тұрсын былай.
Сүп-сүйкiмдi әнiңнен сiркiреген,
Әйнегiмнен үңiлiп сыр тiлеп ем.

Сарылып ем сан кеште сiлем қатып,
Ғашықтарға осы кеш бiлем бақыт.
Жүрегiмдi әуенiң тербеткелi,
Сәбидейiн сезiнем жөргектегi.

Моншақтарың iлiнiп бұтақтарға,
Өлең болып ендiңдер кiтаптарға.
Аялап ем талдардың бүршiктерiн,
Тамшыларың жүзiмнен ыршып менiң.

Сыр ашпастан жоғалды жерге сiңiп,
Ал сонан соң телмiргем перде сырып.
Қара көздi елiк боп елестедiң,
Алты ай қыста күткенде келмес пе едiң.
 
Өзге дүние, қарашы, өздi-өзiмен,
Қарап отыр бiр-ақ жан өз көзiмен.
Жаңбырлы кеш,
                 ғажайып тылсымым-ай,
Өзге қызық ығысып тұрсын былай.

Тауды кезсе табатын арқар iздi,
Екеумiзде ұқсастық бар тәрiздi.
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Жолға шығып бiреудiң қолқасынсыз,
Қыдырғанды ұнаттым қол шатырсыз.

Күн батқанда батыста жалқынданып,
Танытсам да сыртымнан салқын қалып.
Өз-өзiмнен қарадай егiлемiн,
Кешке ғашық жүрегiм тегi менiң.

Жиырма төрт жыл осынау ғұмырымда,
Жыр жолында жанам деп құрыдым ба?
Тау суы боп құладым шатқалдардан,
Көкiрегiмде сонда да сақталды арман.

Қарасудан қуанғам үйрек көрiп,
Қара жолдар есейттi иректелiп.
Бұл мәңгiлiк тақырып таусылмайтын, 
Жаңбыр жайлы жырласам даусым да айқын.

Ұнатпаса қойсыншы ұнатпаған,
Ұнайды деп сыр айтты бұлақ маған.
Ұнатпаған қойсыншы ұнатпаған,
Ұнайды деп сыр айтты қырат маған.

Жаңбырлы кеш, сөз жетпес,
                                   сүйкiмдiм-ай,
Бұрын, ciрә, қашпаған ұйқым бұлай.
Саған ғашық бiраз жан осындағы, 
Мақаншыда тұратын досым-дағы,
Дамылдасам кеудемнен көштi деп сең,
Менi есiңе ал, жаңбырлы кештi көрсең.
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* * *

Туған жерден iздеп келген Айнұрдың,
Айдай сұлу жүзiн көрiп қайғырдым.
Жас аруды 
                 қара өлеңге қимадым,
Жолдарында қалар екен қай жырдың.

Арпалыспен өткен асау тағдырым,
Алматының көшесiнде қаңғыдым.
Сағындым мен 
                       Түркiстанның сол қызын,
Сағындым мен Бабайқорған жаңбырын.

Жырға ғашық қыратта өскен елiктiң,
Көздерiнен сәулелi ойлар көрiппiн.
Қалған ғұмыр
                     сол суреттi жырлайды,
Ләйладайын асыл туған көрiктiм.

Бiр күн тәттi,
                  өтiп жатқан бiр күннен,
Сол қызды ойлап алыс жақта жүрдiм мен.
Қырық жамау
                  жүрегiммен,
                                         қалқам-ау,
Ең соңғы рет ғашық болып тұрмын мен.
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ШЫМКЕНТТЕН «ОТЫРАР» 
ЖҮРГЕЛI ТҰР

Қоштасар сәтте 
                      махаббат жырын жырлаңдар,
Сөздер мен көзде қаншама нәзiк сырлар бар.
Қауышар қашан,  
                       бiлмедiм, 
                                   ендi тамбурмен,
Перронда мынау шығарып салып тұрғандар.

«Хат жазшы»,–
                    дейдi дiрiлдеп үнi гүл-гүлiм,
Айтылмай қалды айтылар деген сыр бүгiн.
Ары да берi 
                жүргiншiлерден қысылған,
Ғашықтар мынау қия алмай тұрған бiр-бiрiн.

Ақша жүзiне жарасқан әсем  ақ моншақ,
Тәкаппар ару қоштасар сәтте жасқаншақ.
Қымбатсың маған 
                     қиыншылығыңмен сөз жетпес,
Қалтырап қолдар, береке бiзден қашқан шақ.

Оңтүстiк жақта пiскен жоқ уыз тұт әлi,
Қара баланың шыққан жоқ жеке кiтабы.
Түркiстан жақтан 
                    жылжыған қою қара түн,
Абыр да сабыр поезды қазiр жұтады.

Шымкент жаққа келiп тұрыңыз, арай қыз,
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Шығарып салып, 
                     күтiп алуға жараймыз.
Кетедi поезд,
                 қалада мына қалғандар,
Еңсемiз түсiп үйдi-үйге сосын тараймыз.

Беймәлiм жаққа бастап жүр қазiр жыр менi,
Бейтаныс қыздың сүйкiмдi қандай күлгенi.
Елеусiз тұрған қара баланың, 
                                      алайда,
Ағыл да тегiл жырларын ешкiм бiлмедi.

Сонда да, аға, 
                  бақытсыз жанмын демеспiн,
Тартады тәнi Қарашық пенен Келестiң.
Кетер ем мен де отырып мына поезға,
Алматы жақта күтпейдi бiрақ менi ешкiм.   
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                      ҚЫСТАУ
             Татьяна қыз және мен

Қап-қара түнде қыстауға бардым сенiмен,
Саратов жақтан адасып келген  елiк ең.
Көгiлдiр көздiм қазақша әзiл айтқанда,
Қырқада жатқан қарлардай бейне ерiгем.

Менiмен қатар желгенде ақ боз атпенен,
Кеудеңде сенiң төгiлiп тасып жатты өлең.
Татьяна деп жаңғырып жатты таулы аймақ,
Алматы жаққа аттанды жырым хатпенен.

Басында тұрып сыры көп ескi қырқаның,
Астыңда ақ боз, Жагор қызын сен шырқадың.
Әнiңнен кейiн ап қалып ғашық жырымды,
Жасық жырымды газетке бермей құртамын.

Өмiр деген, өмiр бұл, бәлкiм, той шығар,
Сәбидей пәкпiн мазалауды ендi қойсын ар.
Орыстың қызы қазақтың әнiн шырқаса,
Қауқылдасады қолдарын соғып қойшылар.

Шаршадық рас, мәнi жоқ кейбiр нұсқаудан,
Есiме бүгiн өзiңмен барған түстi аудан.
Қоңыр төбедей тебiрендi дана қарттарым,
Ән тарап жатты сол түнi ескi қыстаудан.

Пендеге әлi көрген емеспiн жағынып,
Әнiңе сенiң жүрген бiр жанмын табынып.
Үлгiлiдегi Биболат қарттың қыстауы,
Татьяна қыз, күтедi сенi сағынып.
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ТЕМIРТАУ ТҮНI

Жарқылдаған сырғаң-ай,
Толықсып бiр туған Ай.
Темiртауда кездестiк,
Жаным саған,
             жаным құрбан-ай.

Қыз сөзiне елiткен,
Жiгiт едiм желiккен.
Көрген сәтте өзiңдi,
Толқыдым мен 
                 айтшы нелiктен.

Сарыарқаның самалын,
Аймалатқан жамалың.
Жүрегiмдi жандырды,
Сырға толы
            мөлдiр жанарың.

Көл тербетiп жағаны,
Жұлдыз жымың қағады.
Алаулаған жүзiңдi,
Айда қимай 
                 батып барады.

Темiртауда мақпал түн,
Жан сырыңды ақтардың.
Армандай бiр ән қалды,
Белгiсi боп 
            қимас шақтардың.
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* * *

Қалжырағам бiр ойдан соң бiр ойдан,
Алданған соң 
                   жалған жылы шырайдан,
Ұмыттыңдар арманы асқақ ақынды,
Өлең үшiн елден кеткен, мұңайған.

Өлең үшiн елден кеттiм, сарсылдым,
Түбiне мен
                  жетемiн деп бар сырдың.
Қара өлеңге деген махаббат,
Қабырғама шаншу болып шаншылдың.

Жаңбырлар-ай, себелеген, төгiлген,
Өлең үшiн
                  елден кеткем, егiлгем.
Мiне, бүгiн отыз беске толдым мен,
Түбi жақсы болар деген сенiммен.

Бiреулерге ұнамаған-ұнаған,
Менi қойшы, 
                       қайран жырым жүр аман.
Неге екенiн әлi өзiм де бiлмеймiн,
Өлең үшiн елден кеткем, жылағам.
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ШЫҢҒЫС ПЕН IЛИЯ

«Данияр, Жәмила мен Әсел әнi –  
мен үшiн өз жанымның үнi деймiн».
                                   Шыңғыс Айтматов

Жәмила, 
            Әсел,
                 Бибiжан,
                             Хадишаларым,
Алыстап кеткен ботакөз боталарым-ай.
Кешегi Ақан, 
                 Бiржан сал падишаларым,
Iлия боп қайта оралған ноталарым-ай.

Соқпайды ендi
                    бiз болған мына жол баққа,
Сынады тағдыр
                      тым қатал шыдадым дедiм.
Ыстық жас болып
                         үзiлдiң Ыстықкөл жақта,
Қызыл орамал байлаған Шынарым менiң.

Шынарым менiң, 
                     армандай шырайлым менiң,
Орындай алмай махаббат қағидаларын.
Мұңаймашы деп 
                           құдайдан сұраймын дедiм,
Адасып кеткен Әселiм, Жәмилаларым.

Iлия жазған сол әнмен,
                             әсермен тұрғам,
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Егiлiп үнсiз тыңдаған халық шыдады.
Iлияс сонда шаңырақ Әселмен құрған,
Бар ма екен сол бiр автоваз Балықшыдағы?

Ей, ғұмыр, 
               баста тағы бiр жол қырларыңа,
Бақытсыздардың 
                              жанары жарқылдамайды.
Көз жасы тамған 
                      Iлиястың толқындарына,
Ыстықкөл, суың ешқашан салқындамайды.

Оралды көктем! 
                      Жүгiрдi жылғалар
                                                     жылға,
Оранса гүлге бар қызық
                               майда екен дедiм.
Тыраулап өткен төбемнен
                                  тырналар – тырна,
Көрмедiңдер ме Әселiм қайда екен менiң?

Жасырын ғана жүректе 
                              сақталғаныңды,
Кiм керек қылсын қасiрет,
                                 қайғың барында.
Сүймеймiн сенiң, 
                        ей, таулар шатқалдарыңды,
Көрiксiз екен аққусыз айдындарың да.

Келдiм мен жалғыз,
                          тағы да жағаға сол түн,
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Қызыл орамал елестеп кел, кел деп тұрған.
Сен айтшы маған 
                       қайғысыз көк ала толқын,
Шынарым менiң 
                    қайда екен жер тербеп тұрған?

Бәйтемiр, 
            Әсел,
                  Iлияс, 
                           ол Самат бәлкiм,
Суретiн салған сағыныш сарала күздiң.
Шыңғыс пен Iлия
                      құстағы қос қанат халқым,
Ән болып жеткен аспаннан далаға бiздiң,

Елестеп сол бiр 
                    бұтағы сынбаған қайың,
Бастайды қайсы қиырға қасқа жол әлi.
Iлияның әнiн
                     кездесiп тыңдаған сайын,
Шыңғыстың мұңлы жанары жасқа толады.

Ұмыта алмаған
                     бақытты шақта да мүлде,
Махаббатым-ай бозбала,
                              бала кездегi.
Әлi оятады
                ұйқымнан қап-қара түнде,
Жас төгiп тұрған Әселдiң қара көздерi...
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* * *

Жауғанда жаңбыр
                            бетіне жердің бір күні,
Қыратқа, қалқам, құлпырып шығар қыр гүлі.
Отыз бес жылдық 
                             сағынышымды арқалап,
Жетермін саған Бабайқорған мен Үлгілі.

Жауады жаңбыр, 
                          өтеді шөпке себелеп,
Қонады гүлге қанаты сулы көбелек.
Бабайқорған мен Үлгілі жақта той өтер,
Ол тойда бірақ, болмаспыз біздер не керек.

Ыстық қой маған  
                              жусанды анау қыратың,
Барсам да қайда көңілден шықпай тұратын.
Бабайқорған мен Үлгілі жақтан басталған,
Сан ғасырларға созылар асыл мұратым.

Жауады жаңбыр
                            бетіне жердің бір күні,
Баяғы қыздай құлпырар сонда қыр гүлі.
Отыз бес жылдық 
                          сағынышымды арқалап,
Оралам саған Бабайқорған мен Үлгілі.
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ТҰЛПАР  
   
I   

Жер тарпып тұрды түсiмде тектi жануар,
Туған топырақ көрпемiз түбi жамылар.
Келiнтөбе мен Қарашық жақта кешкi үйде,
Екi қыз, бәлкiм,  
                          есiне ап бiздi сағынар.

Құлын ек шапқан аңғал да саңғал қорадан,
Сағынышымыз сол қырат сағым ораған.
Шулы қаланы шиырлағанда шайырлар,
Ұлылықты бiз iздедiк ескi моладан.

Жотасын жонның
                         шаң қылдық 
                                           сұрап шалдарды,
Толғай жырладық 
                      толқын да толқын жылдарды.
Кешегi Тоқаш, 
                   Жұматайлармен бiрге iштiк,
Кiнәмшiл бұл жұрт, бұл жайдан ненi аңғарды.

Айтып та жүрмiз, 
                        жазып та жүрмiз астарлай,
Менде ес,
              сенiң басыңда бiр тал шаш қалмай.
«Тас маңдай» қазақ жылы сөзiн де қимайды,
Сағым кiлкiген туған топырақты жастанбай.
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II

Сырласы болған жұлдызды аспан, бұла түн,
Қараштан шығып, 
                        Алаштан асқан ұлы ақын.
Жаңақорғаннан жаңбырда iздеп келгенсiң,
Бала Қасымды Бабайқорғанда тұратын.

Ескi дос,
             ескi жылдарды сүймей бола ма,
Өкiнiштердiң орны ертең тола ма.
Екеумiз бiрге екi атпен талай барып ек,
Келiнтөбенiң етегiндегi молаға.

Сен ойнап өскен ескi жал анау алда тұр,
Жасырып сырды жатады-ау шiркiн сан ғасыр.
Келiнтөбенiң етегiндегi бейiтте,
Екеумiзге ортақ ардақты сары шал жатыр.

Сары шал сонда, 
                     кемпiрi Самның құмында,
Ғарышта олар, сонан соң сенiң жырыңда.
Есенғали-ау, 
                 Қарашықтағы қасқа жол,
Ескi бейiтке бастайды екен шынында.

Сырласы болған жұлдызды аспан,
                                           бұла түн,
Қараштан шығып Алаштан асқан ұлы ақын.
Жаңақорғаннан жаңбырда iздеп келгенсiң,
Бала Қасымды Бабайқорғанда тұратын.
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ЕСКI СУРЕТТЕР 

Суреттер қайран сарғайған,
Көңiлдi мынау жаңбырлы кешкi арбайды ән.
Қол бұлғап тұрған жағалау-жастық шалғайдан,
Ескi суреттен тесiлген қыршын бозбала,
Қабаққа жауған қар қайдан?

Суреттер қалған ескiрiп, 
Алыс жылдардың тұрғандай даусы естiлiп.
Әкемнiң досы егiлген сәтте бiр тойда,
«Мас болып қалды», – дестi жұрт.

Сан сауалдарға жауап таба алмай тұрамыз,
Тарихын оның қарттардан ғана сұраңыз.
Ескi суреттер, 
                     сендердi бiрақ не қылсын,
Иiн ағашпенен су алып қайтқан мына қыз.

Тыңдадым ғажап тарихтарыңды тамсана,
Сарғайды бүгiн сан алуан сурет қаншама.
Тағдыр қаталдау болса да жаным шаршама,
Iзгiлiк тiлеп жер басып жүршi баршаға.

Жаралы менiң жүрегiм,
                              бүгiн жаралы,
Айта алмай жасты,
                  тұрғандай мұңлы жанары.
Суреттен маған қаншама жандар қарады...
  ...Қараймын көкке,
                            тiзiле әне тыраулап,
Көктемге қарай тырналар ұшып барады.
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  * * *

Балалықты ендi тастайық,
Естiсiн сүйдiм жардың мен.
Қара жолдарда қасқайып,
Қайғыммен жалғыз қалдым мен.

Көңiлге қамзау болмады,
Сағыныш хаты жеткенмен.
Тiрлiкке көңiл толмады,
Сендерден ұзап кеткенмен.

Жолдарға жолдар жалғасты,
Кездестi жандар достасқан.
Ал мынау қыр ғой алғашқы,
Махаббатыммен қоштасқан.

Ыза жер баспас жасқанған,
Килiкпес жерге килiктiм.
Топастар елдi басқарған,
Жек көрiп кеттiм билiктi.

Ауырлау дертiн сол күздiң,
Көрерсiң өзiң саралап.
Көз жасы, ұяң сол қыздың,
Жанымды кеткен жаралап.

Көнбедi көңiл қақпайға,
Қаншама мұңға килiктiм.
Ақындар бақыт таппай ма,
Сойылын соқпай билiктiң.
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Жырларымды оқып белеңге,
Қайғыммен өтiп барамын.
Елеусiз келiп өлеңге,
Елеусiз кетiп қаламын.

АРУ ҚАЛАМ АСТАНАМ

Күндiк жерден көрiнген,
Айналайын елiмнен,
Ата-баба кезеңдерi-ай.
Алқасындай Арқаның,
Бұрымындай қалқаның
Толқып аққан өзендерi-ай.

Махаббаттың өлшемi,
Бәйтерегiм еңселi.
Жүрегiңде жатады екен.
Ақ балығы жүзген көл,
Ақ сағымы жүзген бел,
Жер жаннаты атамекен.

Ару қалам Астанам,
Жанды тербер асқақ ән.
Арман үмiт тiлегiмде, 
Елiмдi алға бастаған.

Ару қалам, жас қалам,
Менiң мәңгi жүрегiмде.

Хан Кененiң тiлегi,
Алашорда жүрегi.
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Ерке Есiл әлi есiмде,
Қарашығы қазақтың.
Бақытты күн, ғажап күн,
Сарыарқаның белесiнде.

Тағдырымыз шешiлген,
Мерейiмдi өсiрген.
Әлем бiлген бас қаламсың,
Жеткен көне ғасырдан.
Айбынымды асырған,
Менiң жаңа Астанамсың.

ҮЛГЕРМЕДІМ

Айналғанмен жырыма гүлдер менің,
Мінезімді өзгертті-ау күндер менің.
Тау қопарам деп едім жас кезімде,
Жылдар өтті, мен бірақ үлгермедім.

Еркіндікті қимады жалған маған,
Үлгермедім көп іске армандаған.
Ұлт тағдырын ойлаудың сан үлгісі,
Кешегі өткен шалдардан қалған, балам.

Өр кеудемді намысым бастырмады,
Шуағымды жан-жаққа шаштырмады.
Өтті, кетті барлығы көрген түстей,
Адымымды уақыт аштырмады.

Мінезімді өзгертті күндер менің,
Ыңғайыңа жығылсам жүндер ме едім?
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Ұлы ақын болам деп сөз беріп ем,
Ұлы өлең жазуға үлгермедім.

* * *

Көп болды құстай қанат қағысқалы,
Армысың, 
              бауырларым алыстағы.
Арада қилы-қилы жылдар өтiп,
Арамыз бiрте-бiрте алыстады.

Түбiне тұңғиықтың батсын қайғы,
Қимасын жатқа қазақ тапсырмайды.
Туғандар, көңiл шiркiн суыған жоқ,
Туған жер оралсаңдар жатсынбайды.

Қазағым ұмытпағын өз елiңдi,
Шалқар көл, сайын дала,  
                                          өзенiңдi.
Жетедi алты қазбен сағынышым,
Өртеген күндiз-түнi өзегiмдi.

Сағынды өздерiңдi-ай сырнай далам,
Төстерiн сан тарау жол шимайлаған.
Алыста жүрген менiң, 
                              бауырларым,
Қайтейiн қимай барам, қимай барам.
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* * *

Қараша үйден 
                       күй аңдып, 
Отырған қалды-ау мезгiл де. 
Биледi бойды ұяңдық, 
Кездескен сәттен сен бiзге.

Қараушы ең маған
                           елжiреп, 
Күнес жақ бiзге мекен-дi.
Алушы ең еске сен жүдеп,
Соғысқа кеткен көкеңдi.

Жаратты тағдыр 
                          серi ғып, 
Өкситiн қолда домбыра. 
Жататын сонда керiлiп,
Сағымға сiңген жол мына.

Зауалда ұзап ауылдан, 
Гүл тердiк бiрде қыраттан. 
Тұрғанда қорғап дауылдан, 
Ернiңнен сүйiп жылатқам.

Куә боп әлi тұр дала,
Кеудеме талай толды өлең. 
Ұзадым жалғыз бiржола, 
Сағымға сiңген жолменен.
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ЗАМАНДАСЫМ, СЫРЛАСЫМ 
                         
Замандасым, 
               сырласым,  
                          мектептесiм,
Әрбiр сағат,  
             әр күнiң тек кетпесiн.
Қабылдаған 
                   Қасымын Қазақстан,
Қасымханын бiлемiн шеттетпесiн.

Бiлемiн мен барлығын сезем бәрiн,
Көздеп жүрген бiл сен де межем барын.
Өзен барын
                   бiлем мен құмға сiңген,
Ертең үшiн,  бәрiне төзем, жаным!

Тереземнiң ар жағы қысқы дала,
Асыр салған алаңсыз, тұсты қара.
Бiлте шамның 
                     түбiнде көршi қызға,
Хат жазатын есiме түстi бала.

Алда деумен жүрiппiз көктемдерiм,
Әдемi бiр әуендей өткендерiм.
Өмiр деген 
                  соқпақты жол бойында,
Қағысқандар, сендерге кектенбедiм.

Жүректердi тұрса да қыйнай күдiк,
Бақыт таптық үлкендi сыйлай бiлiп.
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Көз алдымда
                  порттарда, перрондарда,
Қоштасқандар менiмен қимай тұрып.

Жаңа жауған жұп-жұмсақ ақ қардайын,
Менiң жолым жарқырап жатты әрдайым.
Ұлылықтан дәметтiм, 
                                 содан ба екен,
Жамбасыма төсегiм батты әрдайым.

Қарапайым күн кештiм өзгелердей,
Сұрағанын сыйладым, сөзге келмей.
Баспалардың есiгiн сирек қақтым,
Өсек айтып көргем жоқ езбелердей.

Өткен аман уақыттың елегiнен,
Пенделiктi жан едiм жеңе бiлген.
Жинағымды апарып жайсаңдарға,
Мен туралы жазыңыз демедiм мен.

Кiнәм болса өзiмдi ақтамадым,
Дәптердегi жыр болды сақтағаным.
Жазғыштарды журналда даттағам жоқ,
Дарындарды газетте мақтамадым.

Замандасым,
               сырласым,  
                           мектептесiм,
Әрбiр сағат, әрбiр күн, тек кетпесiн.
Қабылдаған Қасымын Қазақстан,
Қасымханын сеземiн шеттетпесiн.
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* * *

Көк туы көк аспанда желбіреген,
Аруы айдын көлдей мөлдіреген.
Мадақтап ұрпақтарын Ер түріктің,
Жаза алмай жүрмін әлі мен бір өлең.

Хан Кене, ер Махамбет қырандарым,
Кешегі Алашорда ұрандарын.
Ағайын, Астананың ар жағында,
Ұмытпа Түркістан мен Тұран барын.

Бабалар армандаған заман болсын,
Әр күнің болашаққа қадам болсын.
Ер қазақ, еркін қазақ, ерке қазақ,
Тәуелсіз елің, жерің аман болсын.

Бөрімен емшектес боп ер жеткенің,
Тастарда қалған ою-өрнектерің.
Санама сыр боп сіңген,
                          қайран дала,
Бесік боп бабаларды тербеткенің.

Жаныммен сүйем сені, ұлы далам,
Жүрегім сенсіз менің жылымаған.
Жыр болып қара түнде оралады,
Тереңге кеткен мұңлы сыры маған.

Ғұмырын қиған қанша ерлерім-ай,
Сол ерлер ұйықтап кеткен белдерім-ай.
Жанымды ауыртады,
                                 даламыздан,
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Бөлініп қалған қайран жерлерім-ай.

Басынан өткен небір заманалар,
Қанымен жазып кеткен маған олар.
Мұра ғып сол даланы, 
                                      білесің бе,
Аманаттап кеткенін саған олар.
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ХАН КЕНЕ ЖАЙЛЫ ЖЫР     
                        
Құйынға айналып жарысқан ұшқан құспенен,
Апталап,
             айлап, бел шешiп ыстық iшпеген.
Баз кешiп барлық жер бетiндегi бақыттан,
Қарындас үшiн жиырма жыл аттан түспеген.

Далаң ғой мынау сағымы қырда ойнаған,
Жылына қанша батырдың тойын тойлаған.
Сен кеткен жаққа тiзiлiп ұшса тырналар,
Қазақтың соңғы ханы едi ғой деп ойланам.

Басқыншы ма едi ол,  жұмсаған жатқа әскердi,
Намыстан мәңгi мекен ғып қалды-ау басқа елдi.
Ыстықкөл жаққа жол түскен кейбiр шақтарда,
Хан Кененi ойлап көзiме ыстық жас келдi.

Түсiмде кейде...
                     сарбаз боп ерiп кеткiм кеп,
Көзiмнiң жасын көл қылып үнсiз төктiм көп.
Ағыл да-тегiл жастығым су боп ояндым,
Жаныңа сенiң Наурызбай болып жеткiм кеп.

Ақ киiздегi  ақ парыз қанмен өтелген...
Бүгiнде мiне... 
                   құлдыққа елдiң етi өлген.
Қырық ғасырда қайта тумайтын Хан Кене ол,
Алашы үшiн  жауына қылыш көтерген.

Басын кестi ол, бауырдың жауға бас ұрған,
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Жай бiреу түгiл жақыннан сырын жасырған.
Аруағын сүйiп Абылайдайын  атаның,
Ұлты үшiн мәңгi жалғыз қап қару асынған.

Әңгiме едi бұл дүрлiгiп халық,
                                        бақ тыңдар,
Сан ғасырларға аңыз боп қанат қақтыңдар.
Ұлы ұлысқа қасiрет келген сол түнi,
Хан Кененi  емес, Түрiктi сатты сатқындар.    

Артында кектi, 
                   жолбарыс тектi ұл қалып,
Шағылдар басқан бұйра да бұйра құм налып.
Шерлi жел желпiп қобыздың әнiн сыңсыған,
Дүние жалған қабағыменен тұр бағып.

Сыбырлап шалдар шертетiн бiр сыр балаға,
Айналды дала қаңғыбасы көп қалаға.
Парлатып жасты күңiрентiп құран оқыдық,
Белгiсiз мұңлық томпайған неше молаға.

Айтпайды әлi, әйтпесе, бұл ел бiледi,
Құптаса бiрi, 
                парықсыздауы күледi.
Әуезов сынды алыптар шектi азапты,
Кенесарыны сүйгенi үшiн жүрегi.

Айналып көктi жүргендей әлi жебе бiр,
Тербейдi менi көне бiр тарих, көне жыр.
Нысанбай жырау жырлаған осы жорыққа,
Ағажан сен де көңiлiңдi ептеп бөле жүр,
Айналып көктi жүргендей кектi жебе бiр!..
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                           ТӘУЕЛСIЗДIК
 немесе Нәзiр Төреқұлов жайлы жыр

Ар жағында анау мұңлы адырдың,
Қатар жатыр бабалары Нәзiрдiң.
Он үшiнде топты жарып сөз сөйлеп,
Он бесiнде атқа мiнген қадiрлiм.

Санаменен салар болсақ сарапқа,
Талай иттiң тiсi қалған балақта.
Сүйген оны Мекке, 
                          Мәдинамыз да,
Сегiз жылдай Елшi болған Арабта.
 
Толқыдым мен жанарыма жас келiп,               
Ендi мiне,
                   жатыр жұртың ас берiп.
Төреқұлов деген атқа әлi күн,
Елеңдейдi Орынбор мен Ташкент.

Түсiне енiп сан оятқан кең дала,
Тәуелсiздiк алды халқың, 
                                 жеңдi аға.
Қызылорда ұмытпайды ешқашан,
Ұмытпайды ешқашан да Ферғана.

Қаншама әлi арналады жыр-дастан,
Куә болар жұлдызды аспан,  түнгi аспан.
Корольдармен карта ойнап жат жерде,
Шахтарменен шай үстiнде сырласқан.
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Жыласа егер Тұраным деп жылаған,
Құларында құраным деп құлаған.
Мәскеуiңде Мағжандарға пана боп,
Тоғыз тiлдi терең бiлген ғұламам.

Би секiлдi сөйлегенде шешiле,
Өмiр жолы ұрпақтарға несiбе.
Бас қойғанда қасиеттi қағбаға,
Түркiстаны түстi ме екен есiне.

Адал еңбек етiп кеткен Отанға,
Парасаты келедi оның Шоқанға.
Оқу iсi жайлы қанша толғанды,
Комиссар боп жүрген кезде Қоқанда.

Жан-жағынан екi-үш мықты топ қысқан,
Тiсiн қайрап жүрген олар көп дұшпан.
Шiлде айының он бесiнде қамалып,
Қарашада Алаш үшiн оққа ұшқан.

Ар жағында анау мұңлы адырдың, 
Қатар жатыр бабалары Нәзiрдiң.   
Он үшiнде топты жарып сөз сөйлеп,
Он бесiнде атқа мiнген қадiрлiм.

Шет-шегi жоқ мұра еткен iсiнiң,
Үлгiсi ол елiм деген кiсiнiң.
Ортамызға қайта оралған жайсаңым,
Туған жерге жарасып тұр мүсiнiң.
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АКАДЕМИК ҚАНЫШ 
СӘТБАЕВ ЖАЙЛЫ ЖЫР
                
I
Алатаудың ақ талдары,
Қаратаудың қапталдары,
Өр Алтайдың шатқалдары,

Ұлытаудың көп белдерi,
Көкшетаудың көк көлдерi.

Сосын бiздiң шалдар жатқан, 
Сағымды қыр сағынар.
Ендiгi ұрпақ аруағыңа табынар,
Сендей ұлды тудыра алған
                            халықтың да бағы бар.

Сары белден асып кеп,
Абылай аспас сонау жатқан
Сар далаға тасқын судай тасып кеп.

Ортамызға оралғандай
Иманжүсіп байтақ ән,
Тартқан күйiң  
Маңғыстау мен Атырауды шайқаған.
Бiздiң мынау халқымыздың бағына,
Сендей бiр ұл туар ма екен қайтадан.

А, ана бұлдыраған, 
Сарыарқаның құба жонында,
Қарсақбай мен Қоңыраттың жолында.
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Қайран ағам қаншама рет сабылған,
Сосын саған ауыл итi жабылған...

Алашына құдайдан ол  мәңгi бақыт сұраған,
Сен кеткенде 
                 Жезқазғанның жезкиiгi жылаған.
Елiн сүйген, көлiн сүйген ұлан-ғайыр ғұламам.

Күндiз-түнi арыла алмай
                                ауыр-ауыр ойлардан,
Аулақ ұстап ғазиз басын 
                               у-шу еткен тойлардан.
Байлық тауып құстар ұшқан, 
                                бөкен желген сайлардан,
Қонған қыры  жарқыраған қалаларға айналған!

Қарағанды – Ертiсiм деп 
                             көз iлместен шарқ ұрған,
Көз алдымда қара нар боп 
                                  елестейдi нар тұлғаң.
Тұңғыш рет карта болып 
                                 сызылдың да қағазға,
Сахараға темiр жол боп қан тамырдай тартылған.

Алмас қылыш тот баспайды,
                                    топырақтан көтерiл,
Соқпағыңмен жол бастайды,мұратына жетер ұл.

Шыдай-шыдай шемен болған
                                      үмiтi елдiң үзiлдi,
Көздiң жасы моншақ болып ақ қағазға тiзiлдi.
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Айхай заман, 
                қай заман бұл, заман дейдi өтпелi,
Өтпей қойған өтпелiге қазақ бүгiн өкпелi.
Ит жоқшылдық ит боп үрiп, басымыздан кетпедi.

Өзiң салған өндiрiстер аңғал-саңғал тоқтаған,
Астанада сары  маса, ақ боран.
Бұл кезеңде Қан-ағамды 
                                халқы мынау жоқтаған,
Ақ сағымға сiңiп кеткен 
                             тұлпар едi ол ақ табан,
Сондықтан да бар әлемнiң жайсаңдары мақтаған.

Аруақты ел ұлы iстерсiз 
                             күнiн қалай батырсын,
Мынау ұлы даламызға 
                              жырдан шашу шашылсын.
Құлақ түрiп дүбiрлеген
                                дүниеге үн-түнсiз,
Қалай ғана топырақты оранып ап жатырсың?

II

Жер дегенде жанарларын жас кернеп, 
Ел дегенде көкiрегi күйетiн.  
Кеннiң тiлiн өз тiлiндей қастерлеп,
Судың тiлiн Сүлеймендей бiлетiн.

Семей жұртын кетерiнде қимаған,
Сахараның әндерiне табынған.
Жаяу Мұса қыран құсын сыйлаған,
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Торайғыров мұңын айтып шағынған.

Көктем келiп дүние көкке боянып,
Кеткен сәтте асқан асқақ сезiммен.
Сарыарқаның әндерiмен оянып,
Сардаланың күйлерiмен көз iлген.

Кiрлетпеген пәк сезiмiн жарға аппақ,
Естi сөзге ескi адамдай тоқтаған.
Әуезов пен Марғұланды ардақтап,
Едiге мен хан Кененi жоқтаған.

Ғаламат бiр жұмбақ сырлар бар мұнда,
Орындадың сәби кезгi сертiңдi.
Формулалар билеп сенiң алдыңда,
Сапырылысып жатты сұйық ерiтiндi.

Қуғын көрiп әз басынан бағы ұшқан,
Кезеңдерде медеу болған мұңлы аспан.
Англияда Черчильменен қағысқан,
Кремльде Косыгинмен сырласқан.

Малшы қазақ тосты ақырын ойланып,
Айдалада лаулап жатты жаңа оттар.
Жазған хаты  ақ кiрпiшке айналып,
Көтерiлдi комбинаттар, заводтар.

Ғасыр сайын тұрар iсiң жаңғырып,
Жазылады сырлы ғазал, дастанда.
Планета есiмiңдi ап мәңгiлiк,
Айналып жүр аспанда.

1998 жыл
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ДIНМҰХАМЕД  ҚОНАЕВ 
ЖАЙЛЫ ЖЫР

І
Қимай тұрып батқан сұлу кештi мен,
Бұл есiмдi бала кезде естiгем.
Құлағыма мұңлы сарын жететiн,
Қобыз әнi... келе жатқан ескiден.

Ару түндi таң да қимай ататын,
Жер-Ананы Күн де қимай бататын.
Шорнақ жақта күндiз-түнi тынбастан,
Ары-берi поезд өтiп жататын.

Алтыншыдан жетiншiге көшкен жыл,
Тоғай жаққа көп қызғалдақ өскен жыл.
Ақ бантигi желбiреген сары қыз,
Шықпай қойған мезгiл едi ол естен бiр.

Бұл жалғаннан кiм бақытын тапты аға? – 
Әкетердiң сәл алдында мақтаға,
«Дiнмұхамед Қонаев» деп күлiмдеп,
Мұғалимам жазған едi-ау тақтаға.

...Сол жылдардан басталады соқпағым,
Қия құзда қирай жаздап тоқтадым.
Ұмытсам да талайлардың есiмiн,
Қонаевтың атын есте сақтадым.

Сүйген жарын мәңгiлiкке қасына ап,
Өттi қартым Күн шуақ боп шашырап,
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Жетiсудың жетi өзенi жас болып,
Жосып ақты әлсiн-әлсiн тасып ап.

Жабыққанда жасаурай қап жанарым,
Қартым жатқан Кеңсай жаққа қарадым.
Айта алмаған бiр сыр кеттi-ау данамда,
Бiр сөзiмдi мен де айта алмай барамын...

II 
Былай қалып таңғы ас,
Кейде көршi 
Паша достай болғым келiп мәңгi мас.
Қонаевтың даңғылына жетемiн,
Көше кезген қарақшыдай  қаңғыбас.

Ей, ұланым,
                  жыр оқы деп қыстадың,
Сәкендейiн сұлу,  сырлы сандық аш.
Қыр соңыңнан қалмайтұғын дұшпаның,
Сенi  мендей аңдымас,
Ала заман ала жiппен шандымас.

Қызыл дәурен сөз сөйлеткен астарлап,
Жырлағандай досым көзден жас парлап.
Қонаев – ол тек Қонаев қана емес,
Қонаев – ол: «қарабауыр қасқалдақ!»

Беу, бүгiнгi бұлаңдаған бұланым,      
Бұлдыраған белесiм,   ұрандаған ұланым,
Сылаңдаған шырағым,
Сен де бiр күн азап-қайғы шегесiң.
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Жұмыртқада шайқалмаған қыраным,
Сахарада байқалмаған бұлағым.
Сендер соны бiлсе екен деп,
Жан-тәнiмен сүйген едi,
Ол шетсiз-шексiз Тұранын.
Бiр Алладан жалбарынып сұрадым:
Оңашада сол қартымдай ардақты,
«Қазағым» деп үнсiз ғана жыладым.

Бойымдағы барыммен,
                             дарыныммен, 
                                               зарыммен,
Азынаған азалы бiр дүниеауи сарынмен.
Жаздым мұны,  
                жер бетiнде адамдар аз, 
                                      мола көп,
Алтындар аз,  қола көп.
Бiлесiң бе,  шырағым?
Мәскеу жаққа жүрерiнде оқитын ол құранын.
Жолың түссе маған-дағы соға кет:
Қалқаманның ар жағында,
                                   Абай атты ауылдың,   
Сол Қонаев көшесiнде тұрамын.
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ҚАСЫМ АМАНЖОЛОВ ЖАЙЛЫ ЖЫР
НЕМЕСЕ АҚЫН ЗИРАТЫНДАҒЫ ОЙ 
 
 I

Қабырға сөккен 
                       қазақтың мұңы тербеткен,
Қара бала едiм қараша ауылда ержеткен.
Қаратау жақтың қара талының шыбығын,
Ат қылып мiнiп түскенмiн жолға сен кеткен.

Көсiлiп жатқан 
                      куә ғой, қырат,  сай мына,
Қырандар көкке қанатын бiрден жайды ма?
Мәңгiлiк өмiр iздедiм мен де өзiңдей,
Қаршадайымнан айналып Асан қайғыға.

Жырақта қалып 
                          жылдарым сауық құратын,
Басыңда тұрмын, 
                       қасыңда тұрмын ұлы ақын.
Қасым боп ашқан дүниенiң мынау есiгiн,
Сұрапыл жылдар сырларын бiзден сұра түн.

Бiр кезде қалған 
                           iзiңдi iздеп Ембiден,
Боталап көзiм жырыңа қайта телмiрем.
Жұртыма ертең  соңымда менiң мұра боп,
Өлеңнен өзге қалады дейсiң ендi нем.

От жалын кештiң 
                        кешпеген мынау еш пенде,
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Жабықтың ба екен ескi шинельдi шешкенде.
Жұмақ-ау шығар ол жақта сенiң мекенiң,
Көп көрiп едiң тозақты ғұмыр кешкенде.

Ал қара көктей
                       дариға-ай сол бiр қайда арман,
Қиялың  қалқып аспанда жүзген айды алған.
Сене алмай тұрмын көздерiм менiң бұлдырап,
Қасым ба мынау ақ топыраққа айналған.

Өлмейдi мәңгi 
                         рухы күштi асылдар,
Қалады олар алмасқанменен ғасырлар.
Маған да бiр сәт көз салып өтсiн ертеңгi,
Қазақ деп туған қара көз жап-жас Қасымдар.

Ақ толқындардай 
                           жағасын жардың ұратын,
Сағыныш дертiн бiздерден ғана сұра түн.
Жүз жылдық жүктi арқалап даңқ-дақпыртсыз,
Басыңда тұрмын, қасыңда тұрмын ұлы ақын.

II

А, анау Балқашқа қарай,
                      алқына аққан Ақтайлақтың өзенi,
Қызыларай тауларының көлге ұласқан кезеңi.

Жүзiмдi жаңбыр жуғаны-ай.
Қара нарлардың үстiнде
         аруларымды тербеткен алтын шатырлар,
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Төбелерiнде мәңгi тұрарын,
                                    бiлгендей екен туған ай.
Кешегi өткен дулыға киген батырлар.

Артында азынаған үй қалып,
Жарық жалғанды қимай да, қимай қиналып.

Бұрынғылардың жолына 
                              бұрылып барып түскенсiз,
Сондықтан ба екен 
               Алаштың сан баласынан  үстемсiз.
Сұп-сұр боп жүзiң соңғы рет,
 Сары қымызды сапырып тұрып iшкенсiз...

Еңкейгенге еңкейген,
Шалқайғанға шалқайған.
Сен жоқ жерде бақыт тапсын жар қайдан.

Өзiмсiнiп келгендi өзегiнен теппеген,
Атқан оғы айдалаға кетпеген.

Қабырғаларын бiртiндеп тұрып сөккенде,
                              шытпай тұрған қабағын,
Алтынменен жалатқан ет салатын табағын.
Қаршадай кезде ауылда далалық дана,
Кемпiр-шалдардың  үздiк бiтiргем сабағын.

Жұлдызды түнде ай нұрына жуынған,
Қынабынан ақ семсердi суырған.
Бозбалаға бойжеткен қасын керiп назданған,
Ей, мiрi кем аяулы,
                                   нұрлы ғұмыр аз жалған.
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Сол бозбала әп-сәтте ботакөзi қаласа,
Арыстан мен жердегi, аспандағы қазды алған.
Соңдарында аңыздай отты жыр мен саз қалған.

Зымырайды замандар,
Өзгередi қоғамдар.
Аруақтар ертеңгi,
Бүгiнгi барлық адамдар.
Теңеспейдi ешқашан, 
Жақсы менен жамандар.

Менiң мұңым 
            жер бетiнде жоқ қала мен жоқ ұрпақ,
Аманаттап туған жердi тастап кеткен сол ұрпақ.
Осындай елдi 
                  ешкiм де сала алмас ағаш табытқа,
Талпынған сонау себездеп түскен жарыққа.

Көзiмнiң жасы тамады үнсiз,
Батысқа қарай, мұнайлар аққан арыққа.
Бүгiнгi мынау,
   қайырсыз қара иттерге бiткен мол байлық,
Не пайда сенен аш-жалаңаш,
                            бiз сүйген сорлы халыққа.

Асты мен үстiн жерiмнiң
                                сататын iскер тажалдың,
Қақпайларына көнгiм келмейдi менi аңдып,
                                соңымда жүрген ажалдың.
Қайран аңқау қазағым,  
                     бүгiнгi барлық қайғыңды,
Кешегi өткен Қасымдай, құлазып жүрiп жазармын...
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III

Дүниеге келер әлi талай Қасым,
Олар да бұл Қасымды бiр байқасын.
                                        Қасым Аманжолов

Ұлы жырыңды,  
                     ұлы даланы шайқаған,
Өзiңнен соңғы қаншама толқын байқаған.
Ақындар келiп 
                     кеткенмен мына өмiрге,
Дүниеге сендей келмейдi Қасым қайтадан.

Боз жусандайын бозбала кезде от кешкен,
Қысқы окоптарда досыңның төсiн оқ тескен.
Жарқылдай жеттi 
                         жырларың жаңа ғасырға,
Бетiнен жердiң жоғалып өшiп кетпестен.
       
Қаршадай кезде-ақ бас тiккен қауiп-қатерге,
Күркүреп күндей майданнан жеткен аты елге.
Өзiңдi ойлап,
                      қуана алмастан, қиналып,
Мұңайып тұрдым кiргенде жаңа пәтерге.

Келгенде көктем 
                       тыраулы үнiн тырнаның,
Қырға да шығып сен құсап аға тыңдадым.
Семейге соғып 
                       сандалғанменен таппадым,
Кезгенмен жалғыз Қарқаралының қырларын.
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Жеткiзiп бәлкiм айта алмай жүрген болармын,
Теңiздей сонау тартылып барып толармын.
Жағалауынан 
                    таппадым iздеп Жайықтың,
Жастығың қалған ормандарынан Оралдың.

Кейбiр пенделер жетпей жүргенмен парқыңа,
Жырларың сенiң жасын боп жеттi халқыңа.
Жан-жаққа қарай 
                         поездар аққан далаңда,
Туатын таңда шолпандай мәңгi жарқыра.

Алаш деп iштей алаулап жанып, күйiнген,
Қазақ деп өткен Хан Кене ерге сүйiнген.
Отыңды жаққан
                          Сақыпжамалдың қолынан,
Ғафаңмен бiрге дәм татқам бiрде үйiңнен.

Дауысың жеттi саңқылдап асқақ залдардан,
Алысқа кеткен даңқыңа сонда арбалғам.
Сұрағам қанша 
                        мен өзiң жайлы,  кешегi,
Сырбай мен Ғафу секiлдi тектi шалдардан.

Сарыарқадағы 
                      боздайды бүгiн сары нар,
Ақындар сирек Сақыпжамалдай жары бар.
Сахарамызға тұлпарлар аздық етпеген,
Қазақстаным Қасымын мәңгi сағынар.

Дәуiрлер жайлы толғай да толғай толғаған,
Заманалардан ұрпаққа жырын жолдаған.
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Қасқа жол салған, басқа жол салған қашанда,
Қазақта бiздiң Қасымдар осал болмаған.

IV

Найзағайлы қара бұлттай 
                               құйып өткен жауыным,
Семсер тiлдi,
     от жүректi тынбай соққан дауылым.
Жалғыз қалып жабыққан бiр осы 
                                               мұңлы жылдарда,
Аруағы мен жыры менi демеп келген бауырым.

Он бестегi таңғы шықтай мөлдiреген сезiмдей,
Қараша ауыл,  
               қасқа жолда қалған балғын кезiмдей.
Қызыл заман құрсаулаған
                                    Түркiстанның қайғысын,
Жүрегiме жасырып ап жолға шыққам өзiңдей.

Тына қалған тамшы көрген,  
                         сан ғасырлық тастардан,
Мұрат iздеп «Мұңлық-Зарлық”  секiлдi 
                                             асыл дастаннан.
Атамекен Аққорада қасiретiң басталған.
Сағым көшкен Сарыарқадан 
                                   алыс-алыс жақтарға,
Алдыңды орап ақ киiк боп бала кезден 
                                                   қашты арман,
Алашымның шоқ жұлдызы ағып түскен аспаннан.
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САТТАР ЕРУБАЕВТЫ ЕСКЕ АЛУ

Мәңгiлiк орын алып тұрсың көктен,
Жырларың жүректердi дүрсiлдеткен.
Мен саған мәрмәр тастан белгi қойдым,
Көкем-ай, жиырма үшiнде қыршын кеткен.

Арғы атамыз айтулы шешен едi,
Белгiсiз борышымның өтелерi.
Ағатай, талай жерде есiме алдым,
Құрдасты сүйегенде көкелерi.

Аспанда тұр есiмiң жарқыл қағып,
Қайта-қайта оқыдық,  саңқылдадық,
Мен сапарға шығарда туған елден,
Сен оралдың ақ қаздай қаңқыл қағып.

Мазалады үнемi сұрақ мұңлы,
Дәуiр сенiң жырыңа құлақ түрдi.
Күлiп түскен суреттiң ар жағында,
Жиырма үш жасар жан көкем жылап тұрды.
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АСҚАР СҮЛЕЙМЕНОВТI ЕСКЕ АЛУ
                                                
Тағы да келдi,
                     Сызғанның керiм көктемi,
Саураннан берi Шорнақта туған тектi едi.
Парықсыздыққа қарсылық едi-ау бiлгенге,
Асекеңдердiң жалғанға келiп кеткенi.

Ширалған ойлар шиыршық атқан бесiнде,
Шырмаған едi-ау Бабайқорғанның кешiнде.
Алматы жақта жанына ерiп жүрдiм мен,
Ешкiмге оның ұқсамайтыны есiмде.

Көңiлiм бүгiн қарашадағы мұңлы аспан,
Сол көктем жайлы жаза алмай жүрмiн
                                                      бiр дастан.
Асығыс соққан дөңгелегiндей поездың,
Зырлады уақыт орнында бiр сәт тұрмастан.

Шорнақта туып,
                     далада өскен ұлы адам,
Оңашаларда отырып жалғыз жылаған.
Жердiң бетiне елшiдей келiп,
                                     Алладан,
Қазақ пен Созақ тiлегi жалғыз сұраған.

Тағы да келдi, 
                   Баба ата жақтың көктемi,
Түркiстандағы Шорнақта туған тектi едi.
Парықсыздыққа қарсылық едi-ау бiлгенге,
Сүлейменовтiң өмiрге келiп кеткенi.
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ҚАРАОЙДАҒЫ МАХАМБЕТ
 ҚАБIРI БАСЫНДАҒЫ ОЙЛАР 
 
Оу, Едiлдiң бойы елдi қиян,
Жайықтың жағасы жайлы қиян.
Маңғыстау маңы майлы қиян,
Айналайын табындырған,
                       сағындырған үш қиян,

Атам қазақ жайлаған,
Бейiттерден көрiнбейдi айналаң.
Тарихыңды 
                  бiлер ме екен, өндiрлер,
Алтын далам, 
                       асыл далам, бай далам.
Ештеңе де болмағандай алаңсыз,
Сол даламда өмiр шiркiн қайнаған.

Қараойдағы жетiм үйдей
                            құлазыған кезiмде,
Мейiрiм мен шапағат бар көзiңде.
Сан сүйедiң асыл ағам қолтықтан,
Ойыл, Қиыл,
                    Шыңғырлауға
                               шұбатылып жол шыққан.
Жадау көкке Ақбөбек деп, 
                        мұңын шаққан Қайыптай,
Бұхара жақ бетiндегi Жайықтай.

Шейiтсайдан соққан желдi тыңдағам,
Бiрақ ғажап оның ұлы рухы,
Қобыз бенен  домбырадай сынбаған.



Қасымхан БЕГМАНОВКҮРЕҢБЕЛ

261

Ол бiр үндi жеткiзе алмас
                                ешбiр жырмен, термең де,
Шерлiлердiң шерлi үнiндей шермен де.
Ары-берi қаша көшкен елмен де,
Көз жасындай мөлдiреген көлмен де,
Оңаша қап сан сырласқам бөлмемде.

Еңсемдi езiп 
                 сан қайғысы
                               Сарайшық пен Сағыздың,
Көздiң жасын Ақжайық пен Ақбұлаққа ағыздым.

Шындық, шiркiн,
                          қандай ащы сырлы едiң,
Қараой менен қырғыздағы мұңлы өлiм.
Махамбет пен Исатай,
                                Кенесары, Наурызбай,
Қайғылары қабырғамды қаусатып,
Көкiрегiмдi қарс айырып жүр менiң.

Алашым деп 
                       кеткен қайран қос құрбан,
Ер Махамбет, 
                      Атай, Матай қос құмнан.
Екi аяқты адамдардан безiнiп,
Төрт аяқты қасқырларды дос қылған.

Қатынжанды
                       еркектердi ертпестен,
Қылыш сүйiп, 
                      ай астында серттескен.
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Халық мұңы 
           жер басқызып, 
                                   жүргiзбеген ұлтандай,
Топырақшағыл, 
                        Үшбөкенбай қыр қандай.
Сай-саламен жүре алмады ерлерiм,
Хиуаға тұра қашқан сұлтандай.

Айдалада аңыраған аймаңдай,
Сорға мiнген Сорлыкүрең сормаңдай.
Озбыр орыс,
                    сатқындар мен жансыздың,
Ойдағысы болғандай.
Бiрақ тарих 
                  бәрiн бүгiн өз орнына қойғандай.
Жолдыкүрең, 
                     Көгiлдiр ат жер тарпып,
                                                      кiсiнейдi түсiмде
Екi жүз жыл 
          өткеннен соң,
                 дүбiрлеген мынау бiздiң той қандай.

Адыра қап алтыбақан,
                             сауық-сайран,
                                                     бұла түн,
Ауызында адырнаның
                            алты оғы бар ұлы ақын.
Денесiз бас, үнсiз, тiлсiз, түнерiп,
Қара түнде көзiмiздi iлсем,
                                  маған қарап тұратын.
Көңiл шiркiн, болса-дағы қылаусыз,
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Жүз жиырма жыл ескерусiз,
                                               сұраусыз.
Жатты-ау... ақсын көздiң ыстық сорасы
Қойылмады-ау ең болмаса 
                                            ескерткiштiң қоласы, 
Алты Алаштың жайсаңдарын жасытты,
Бассыз көмген арыстандар моласы.

Олар бiздiң жаратылған 
                                        таңның алтын нұрынан,
Сағым жүзден Самның сары құмынан.
Ат артына ақ найза мен 
                                       айшықты ту байлаған, 
Өзiн емес, ұрпақ қамын ойлаған.
Ақ боранда ауыздықпен алысып,
Ұшқан құспен жарысып.
Тiзесiмен жарып өтiп Жайықты,
Жолбарыстың жымымен,
                               құм iшiне терең ары бойлаған,
Қамалаған қара құрым дұшпанды,
                                             қақпақыл қып ойнаған.

Қиғаш үшiн қырылып, 
Қызыл қанды төгiсiп,
Едiл үшiн егесiп,
Тептер үшiн тебiсiп,
Ер үстiнде жеп iшiп.

Көрген жұртты естерiнен тандырған,
Күмбiрлетiп күй тартып, 
                                         өткен жерiн ән қылған.
Исатай мен Махамбеттiң жорығы,
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Қасым салған қасқа жолды шаң қылған.

Есiм салған ескi жолда сүрлiккен.
Алла бiздi айырма деп бiрлiктен.
Зеңбiрекке қарсы шапқан батырларды есiтiп,
Петербор мен Орынбордың дүрлiккен.
Таңдап түскен ата жолдан қайтпаған,
Жеке бастың қайғысын,
                         әңгiме деп ешқашан да айтпаған.
Баз кешсе де тiрлiктен.

Алатау мен Қаратауды айналып,
Осы өлкенiң өткендерiн ойланып,
Жетiсудай жасыл белден,
Ер Махамбет басын берген.

Сол қырық төрт жасымда.
Қасқа, жайсаң қасымда.
Тарихқа найзаменен атын жазған жан бабам,
Мәңгiлiкке асау жыр мен 
                                   хатын жазған жан бабам.

От шашырап, 
                    жалын атқан сөзiңе,
Бостандықтың жолында
                                     бассыз қалған өзiңе,
Бас июдi парызым ғой деп бiлдiм.
Екi жүз жыл өткеннен соң арада,
Қараойдағы қабiрiңе ағамменен кеп тұрмын. 
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ҚАР ЖАУЫП ТҰР немесе ақын 
Дәуітәлі Стамбековті еске алу

Өтсін қанша көктем келіп, күз мейлі,
Ұлы дала бір үмітін үзбейді.
Ерте өткен менің асыл ағамды,
Тоқырауын толқындары іздейді.

Қайран Дәукем жанарыма жас келді,
Сүйдің сенде артыңа ерген жас төлді.
Арқа жақтан Серік досың келді іздеп,
Ұрпақтарың Алматыда ас берді.

Сый-сияпат көрмей кеткен асылым,
Өр көңілін бермей кеткен асылым.
Көше ақыны едің сенде аяулы,
Келе жатыр сенің нұрлы ғасырың.

Асыл ақын, ардақты ақын, дүр ақын,
Жыр мұнара соғу еді мұратың.
Сарыарқаның сары белінен асып кеп,
Қазақфильм ауданында тұратын.

Бал өмірді жүрегімен сүйгенмен,
Махаббаттың алауына күйгенмен.
Басқаратал жақта жатқан аруақтар,
Ақын ұлы өткен кезде күйзелген.

Сені іздейді жұлдыз аққан айлы аспан,
Айлы аспаннан мынау біздің қайғы асқан.
Қар жауып тұр көңіліндей Дәукеңнің,
Алматыда қар жауып тұр қоймастан.
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Жүрегімде батпан-батпан жатыр мұң,
Алдымдағы ағаларға бас ұрдым.
Қар жауып тұр ұлы қазақ жеріне,
Көңіліндей Дәуітәлі ақынның.

    АҚЫН ЕДІ ОЛ, 
                      АЛТАЙҒА ТАРТЫП ТУҒАН

Еске алып досың жайлы толғанасың,
Жаныңда көптен бірге болмағасын.
Шілікті, 
             Шүршітсу мен Сарытұмсық,
Іздейді оралмаған сол баласын.

Жаралы жалғыз ұшқан үйректейін,
Шумақ, шумақ өлеңді түйдектейін.
Туған жері 
              өр Алтай, 
                               ұлы Зайсан,
Қастеев, Бан Гог салған  суреттейін.

Дүбірге бала кезден елеңдегем,
Белеңге шыққаннан соң тереңдегем.
Суретші Әбілхандай болмасам да,
Зайсанды суреттейін өлеңменен.

Ши төбе, 
             Қабырғатал,
                              Сарманақтың,
Нұрлаштай сырын терең барламаппын.
Жарқ етті-ау
                    өміріндей, маңына кеп,
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Ақ қайран, алабұға жарқабақтың.

Ақарал, Жамбыл, 
                        Дайыр асық атқан,
Балықбай өссін ұлан жасымастан.
Кендірлік, 
              Батпақ су мен Жарсу, Тәки,
Ақынның жырларындай тасып аққан.

Жіңішкесу,
                 Қосқора, 
                                  Қоғалының,
Тым ерте ағып түсті-ау тобалы ұлың.
Көгедай, Кемпірбұлақ, Қызыл құдық,
Бақасу, Жарсу, Өтеу, Обалының.

Жырларын қайта оқыдым табынғасын,
Сезгесін ондай достың табылмасын.
Жалғыз тал, Жұмсақ арал, Келіншек көл,
Іздейді сол бір ұлын сағынғасын.

Құранды бағыштаған пайдалырақ,
Ондай дос енді бізге қайда бірақ.
Маңырақ, Сайқан-Сауыр, Тарбағатай,
Қараүңгір, Ақшабай мен Айнабұлақ.  

Үйеңкі, тораңғы, арша қапталдасқан,
Тасжарған  қарап тұрар  қатпар тастан.
Жеменей, Ақсу, Ласты, Үйденеңіз,
Зайсанға құяр бір сыр ақтармастан.
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Тобылғы, ұшқат, мойыл, доланаңыз,
Бұларда  кейінгіге болар аңыз.
Керуен боп кеткендердей, жер бетінен,
Біз-дағы бір жылдары жоғалармыз.

Мәңгілік тарқамайтын тұсы көктем.
Қоңыраулы көлдің ғажап құсы неткен,
Ақ тырна, Сары аққұтан, Қутұмсық қаз,
Дуадақ, Сұқсыр, Құрлар ұшып өткен.

Табиғат заңы солай жылама аспан,
Пенденің пікірінде сұрамастан
Қорыққан жолаушыдан келе жатқан,
Қарсағың әні ініне тұра қашқан.

Сауыр, Сайқан баурайы шұрқыраған,
Маңырақтың сыр айтты  бұлты маған.
Алтынтамыр, Шырғанақ, Қойбүлдірген,
Қарақат, жалбыз исі бұрқыраған.

Сыр айтты сыбдыр қағып солар маған,
Жаныңа медеу бір күн болар саған.
Сол ақын Алатауда мәңгі қалды,
Ақ қаздай туған жерге оралмаған.

Тірлікте оңға, солға жүрісі көп,
Әдебиет майданы бұл ірісі көп.
Сол Нұрлан қалды маған мәңгі дос боп,
Қалды ол Ұлықбектің інісі боп. 

Сан аман қалдық долы ағыстан біз,
Жоқ болды-ау жазбен кеше тоғысқан күз.
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Шын сүйіп бір-біріне серт беріскен,
Сағынды-ау Зайсан жақта табысқан қыз. 

Бұлт көшкен Алтай-Сауыр аспанында,
Қос тамшы дірілдейді тастарында.
Бұл өмір жалт береді үркек аттай,
Бал дәурен өте шығар қас-қағымда

Бұл өңір Найман, Керей жайлаған жер,
Бала боп Мәукенұлы ойнаған жер.
Айбалтаның биігі, Басқы Қараш,
Жайлауға шыққанын ел тойлаған бел.

Осындай жерде туған Нұрлан ақын,
Бұ күнде жүректерде тұрған ақын.
Бір жырға сыймайтұғын сұлу болмыс,
Сен менің ұйқымды енді  ұрлама түн.

Ол Нұрлан, Мәукенұлы, ақын Нұрлан,
Жаныма мәңгілікке жақын Нұрлан.
Жыр сүйер жас аруды елжіретті,
Құснидай жазған елге хатың, Нұрлан.

Аулақ болды ол, шартық қу, артық шудан,
Ұнамайтын мұңсыз дос, артық думан.
Ардақтаған асылды, адалдарды,
Ақын еді ол Алтайға тартып туған.

Сол Нұрлан Алтайына тартып туған,
Қырандай қара Ертісте қалқып тұрған.
Екеуміз төрт-бес жылдай бірге жүрдік,
Дос едің талайлардан артық туған.
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ҚҰБЫЛЫС 

Алатаудың етегiнде 
                                   бiр қала бар ғажайып,
Ұлы ақындар сол шаһарда бара жатыр азайып.
Жыр оқитын 
                    ортамызда тау суындай сарқырап,
Көрiнбейдi  сол бiр ақын ақ дидары жарқырап.

Ал бүгiн ше,
               сол Алматы, сол айқаспен, сол майдан,
Қалқып ұшқан қыраным-ай, 
                                     Ақшығанақ, Торғайдан.

Әр қайталап оқығанда,
                                  әр жолыңнан сыр ұғам,
Қара өлеңнiң көшiндегi қайталанбас құбылам.

Бұл жалғанға екi келмес ер жiгiттiң сұлтаны,
Жауһарыңнан ғасырларға 
                                      шашырап тұр шұғылаң.

Пiр тұтып ең алдыңдағы
                                  Ғафу, Сырбай, Қасымды,
Сағыныштан көздiң жасы 
                            моншақ болып шашылды.
Ортамызда жыр оқыған сырахана баяғы,
Алматының көшесiнде көзiме оттай басылды.

Қыз-жiгiттер қол ұстасып 
                                          сауық-сайран құратын,
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Есiне алып күрсiнгендей жұлдыз аққан  мына түн.
Сарыарқаның даласындай 
                                      жаратылған ерекше,
Абылай аспас сары белден, 
                                         асқан ақын, ұлы ақын.

Тұрады өмiр жауабы жоқ
                                         неге мұңлы сұрақтан,
Алашыңа сендей тағы керек боп тұр бiр ақ таң.
Жан сырыңды 
                      тыңдап кеше Мұқағали мұңайса,
Гауһар жырың қайта оқыған жас аруды жылатқан.

Өлеңiңнiң сырлы сазы 
                                  сан толқынды толқытқан,
Шыңыраудай тереңдiгiң 
                           жауларыңды қорқытқан.
Тәнiңдi алып,
                      әнiңдi алып ұшақпенен қаңтарда,
Арқалыққа бiр қаралы ең соңғы рет жол шыққан.

Нәзiк жанды, 
                      ерке мiнез, 
                                   бөлек бiтiм тектiм-ай,
Соңындағы екi ұлына мейiрiмiңдi төк құдай.
Артыңа ерген 
                        бозбала едiм арасында тобырдың,
Табындырып, сағындырып тым ертерек кеттiң-ай.

Мынау елiң аңсады ғой,
                                 шын сағынды даусыңды,
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Қайран ақын 
                     дәм-тұзың да неге ерте таусылды.
Қылшылдаған қырық екi жасқа толған 
                                                            шағыңда,
Қасиеттi туған жердiң топырағы қаусырды.

Содан берi 
                жүрек сыздап көктем келiп, жаз өткен,
Құбылысты елемеген билiкке бар, наз, өкпем.
Он жетi жыл эфирлерден естiлмедi дауысың,
Он жетi жыл жаңа жырың көрiнбедi газеттен.

Шет-шегi жоқ, 
            сағым жүзген өнiп шығып өртеңнен,
Қызыл заман шылауында кеткендерден 
                                                          жеркенген.
Есiн алып ескi белдер,
                              ескi ауыл, ескi сөз,
Ол ұлттың ақыны едi, өзегi ерте өртенген.

Есiме алсам 
                     көкiрегiм қайғы-мұңға толатын,
Жазушылар одағына оралмады сол ақын.
Дала жырын аспандатып,
                                        құбылыс боп тербеген,
Ол Кеңшiлiк Мырзабеков болатын.  
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ҚОЛДАУШЫСЫ АЛАШ АТТЫ 
                      РУХТЫҢ...

Беу Астана, 
            алтын ордам, 
                             көкорай бел, 
                                        көк кiлем,
Ақжайықтық мұзбалаққа 
                                    мекен болдың деп бiлем.
Ескi сүрлеу, 
                 қасқа соқпақ, 
                                 хандар салған кешегi,
Нұрсұлтандық нұрлы жолға таңдап түскен тектiм ең.

Сен шығарған жүз кiтап ол,
                                 жүз үмiтi елiмнiң,
Жүз құсындай шартарапқа самғап ұшқан 
                                                    көлiмнiң.
Әр тасына шыр-шыр етiп қорған болған
                                                      ардақтым,
Қатпар-қатпар қайғысы көп ұлан-байтақ елiмнiң.

Кешегi өткен Қонаевты сүйсе Алашым, 
                                                           Димаш деп,
Сүйдi сенi исi қазақ мынау бiздiң Имаш деп.

Исатайлар сiңiп кеткен кездiң құмын 
                                                           Нарынның,
Жарқыратып жолын аштың 
                                қаншама жас дарынның.
Қалың қазақ сездi лебiн  кеудеңдегi жалынның,
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Сахарада дүбiрлеген сазын ескi сарынның.

Саналарда жаңғырыққан
                              Сарайшық пен Отырар,
Бұлақ едiм 
                   Ақжайыққа он оралып қосылар.
Хан Кененiң 
               Наурызбайға айтқан соңғы сөзiмен,
Жүрегiмде Қараойдағы 
                                   Махамбеттiң қосы бар,
Еске түссе көздiң жасы ақ бұлақтай жосылар.

Төлегеннiң қайғысы бар 
                                   алты қазға зарлаған,
Басын идi Елбасыма аспан асты, 
                                                    бар ғалам.
Бiр келедi екi тұлпар 
                                   қара қазан қамы үшiн,
Алты айшылық дүрбелеңде шабысынан танбаған.

Бала кезден бiлiп өстiң биiктiгiн таулардың,
Додасында жарып шықтың алуан түрлi
                                                       даулардың.
Алтын айлы мешiттегi иманындай Алаштың,  
Қайғысына ортақтастың, досың түгiл жаулардың.

Бабаларым емiп өскен анасындай қасқырды,
Бар мұрасын қиын сәтте сенiп саған тапсырды.
Күлтегiн мен Бейбарыстар 
                                     қанша ғасыр өткен соң,
Туған жерге оралғанда жанарымда жас тұрды.
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Табындырған, сағындырған
                                        қайран сайын даланы,
Күлтегiнге бiздiң қазақ неге сирек барады?

Желтоқсанда 
            тәуелсiздiк жырын қалай тыңдаттым,
Желтоқсанда дүние есiгiн айқара ашқан 
                                               қымбаттым.
Сәл ойлана қарағанға 
                                  бiр күнiм жоқ текке өткен,
Азғана жыл дәрiс алғам өзiң салған мектептен.

Шерлi болып өткен кеше Мұқағали, 
                                                            Қасымдай,
Шала ойлы, 
      кейбiр шартық күндi кештiм шеттеткен.

Ешқашанда,
            ешкiмге де сатылмайтын,
                                              сатпайтын,
Озық ойлы азаматым ел үмiтiн ақтайтын.
Алыс ауыл ұлт тағдыры шешiлетiн тар шақта,
Қайталанбас парасатты дара ұлын тапты айқын.

Елiңе айтқан, 
                   жерiңе айтқан,
                                 сол бiр мөлдiр сыр есте,
Халық жаққа шықтың тайғақ, 
                            тіке тартыс тiресте.
Нұрсұлтанмен бiрге болдың, 
                                    Отан-Ана ел үшiн,
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Тәуелсiздiк жолындағы теңдесi жоқ күресте.

Қара қайғы куәсiндей 
                         сонау зарлы сәттердiң,
Шоқайұлы Мұстафаның 
                           құжаттарын ап келдiң.
Композитор Нұрғисамен 
                             мәңгiлiкке сыйластың,
Ғұлама ақын Олжас пенен хат арқылы сырластың.

Бауыржанның алмас
                          қылыш мiнезi бар бойыңда,
Аянбадың ел деп өткен
                             алыптардың тойында.
Туған дала қырандары 
                                қанаты сәл талғанда,
Саған қарай асыға ұшты 
                                  оңашалау қалғанда.
Қолдаушысы,  қорғаушысы 
                                 Алаш атты рухтың,
Аман жүр деп тiлейдi елiң  бес күндiк бұл жалғанда.

Қасқа, жайсаң  жазылмаған жүректегi жарасы,
Еңбектеген сәбиiмен, еңкейген қарт арасы.

Барлық аруақ рухтары разы деп бiлем мен,
Тар заманнан аман өткен бұлт басып түнерген.

Қара түнек өттi, 
                   кеттi, шуақ шашты жарық күн,
Асау қазақ бой үйреттi қыспағына нарықтың.
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Аруанадай аңыраған Ана тiлдiң тағдыры,
Елбасыммен өзiңiзде, бар үмiтi халықтың. 

Қыста өтер,
                 Наурыз келiп 
                              маржан шашар жаңбырдан,
Ақындарға үй бердiңiз,
                               пәтер жалдап қаңғырған.
Асыл Имаш,
                   гүл қаламды отыр бүгiн басқарып,
Сүйем мәңгi Алматымды қайта түлеп жаңғырған...
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АҚЫН АҒАҒА СЫР

Сарыарқасына сыймай бiр өткен,         
Иманжүсiптей қайраттым,
Арыстан бабтай айбаттым.
Маңғыстаудағы қатептi қара нар болсаң,
Соңыңнан ерген тайлақпын.

Қызыл заманда жалтақтамаған қоғамға,
Сендей ағаны ана дүниеден табам ба?
Өттiк бiз қанша қаһарлы есiк,  
                                       қақпадан,
Алдыңда сенiң несiне бүгiн ақталам.
Қатерлi кезде қара көздердiң,
   ақ махаббаты сақтаған,
Тек солар ғана қиын сәттерде сатпаған.

Сыр сұрап барып, мұң алып қайтқан аршадан, 
Жүрегiң бүгiн барлығын сезген, шаршаған.    
 
Жан аға сенiң асау да асқақ жырыңа, 
Басын иген күн,
                      iзгi ниеттi барша адам.
Аққан бiр судай сабырлым, 
                      жер анадайын төзiмдiм,
Жастарын көрем жырыңнан 
                  жасаурап тұрған көзiңнiң.
Қабырғаларым қайысты, 
                               мағынасынан сөзiңнiң,
Алдымда шапқан асылым, 
                              ардақтай алар өзiмнiң,
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Ойлардан ойлар бұл түнде,  
                            талықсып барып көз iлдiм.

Бабалар бiздiң аңсаған,
                орындалмай-ақ қойды арман,
Жерiдiм сауық-думанды,
                        ақсақалдарсыз тойлардан.
Шошыдым аға иесiз
                            ит үрмейтұғын сайлардан,
Ұлы даламыз айрылды-ау,
                                қазақы қара қойлардан.

Қаңырап қалған ауылдар, 
                            қыстаулар мен қырмандар,
Сахара мұңы сазыңмен
                              ұйқымды менiң ұрлаңдар.
Түсiме ендi мәңгiлiк
                           мола боп үнсiз тұрғандар,
Өткен ғасырда елiм деп
                             еңiреп өткен құрбандар.
Ескi елестердi елжiрей
                            ескi мақаммен жырлайды,
Соңыңнан шыққан достарым 
                 Бауыржан, Ғалым, Нұрландар.

Асау ем мен де ол жылдар, 
                                 үйрендi бойым азапқа,
Өсек пен жала озбырлық,
                               төздiм мен қалай мазаққа.
Қара шалдарым көп айтқан,
                               түскендей болдым тозаққа,
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Жаныммен жазған жырыммен 
                                     араларында жүрiп мен,
Жете алмай келем  әлi күн 
                                   ақ пейiл қалың қазаққа.

Тағдыры бiздiң халықтың 
                                 бармақтай ғана бақта тұр,
Ақыны қаңғып, 
                         әкiмi суытып түсiн тақта тұр.
Анамның аппақ күмбездi  
                                 сағанасына шағынған,
Не дейсiң маған кешегi  
                               асық ойнаған ақ тақыр.

Таза едi арым   сенiңiз 
                         бұл сөзге кәмiл иманым,
Кеш бiлдiм кеше жақыным
                                қиянаттарға қиғанын.
Сыйғанмен, аға, 
                    қайтейiн   көкiрегiме бар ғалам 
Алматы менен ауылға
                        ес жиған шақта сыймадым.

Ең жақын деген досым да,
                              терiс айналсын, жалтарсын,
Жаман iнiңе түбiнде 
                            бар сенiмiңдi артарсың.
Жырлы додада осынау,
                               айыра жаздап  жақтарын,
Қапталдай шауып атыңмен 
                               жүгенiмнен кеп тартарсың.
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Суырылып шықсам сол сәттен
                  аспанға шапшып байқармын,
Жаңбыр боп жауып, дауыл боп,
                        дүниенi сiлкiп шайқармын.
Сауықшыл, мұңсыз әкiмге 
                       ауылдар жайлы барып мен,
Барлық ойымды бетiне 
                 қасқайып тұрып айтармын.

Келедi күндер арайлы,  
                         әлi де талай бақ сынар,
Ұлы Абай айтқан кешегi 
                  қайрат пен намыс ап шығар.
Елiмiз сенiп бiзге де 
                          күрделi iстер тапсырар,
Бағамды берiп мiнбеден 
                          мен жайлы айтар пiкiрлер,
Қасқалар мен жайсаңдар,  
                               лебiзi уәлi жақсылар,
Осылай дейдi түсiмде 
                          ауылда көрген бақсылар.

Солай да солай ағажан 
                       бiз туған жердi еске алдым,
Ұрпағы едiк кешегi 
                       сыйласып өткен бес шалдың.
Дұшпан мен досты бiр жүрген
                  ажырата алмай көп жылдар,
Талай нәрседен қайтейiн
                       бармақты тiстеп кеш қалдым.
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Көп шайырларға бүгiнгi, 
                              көңiлi құрғыр толмайды,
Сондықтан ба екен  жүректi
                              алапат қайғы торлайды.
Ақылсыз адам болса да
                            сенбейтiн мөлдiр сырыңа,
Ғұмырда мынау ешқашан
                              ажалсыз адам болмайды.

Арғымақ аттай алшаңдап
                          бәйгеге бiрге барармыз,
Арманда қалған ауылдар
                              әжетiңе де жарармыз.
Алыста-жұлыс қызығың 
                                 көрген бiр түстей опасыз,
Хан Кене сынды қоштасар,
                       мұңды бiр әнге салармыз.
Жұлдыздардайын жарқырай, 
             аспаннан сосын ағармыз.
Ұмытса-дағы Астана,  
             хандармен қатар-қатар боп,
Түркiстанымда мәңгiлiк,
                    қос көше болып қалармыз...
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ӘЛІШЕР

«Бұл қазақта жігіттер бар нарқасқа»
       Төлеген Айбергенов

Біздің сапар... сапарларға жалғасқан,
Ырық бермей нарығыңа жармасқан.
Мың бір түннің миуа бағын бір көрдік,
Мың қазақтан артық туған нарқасқам.

Беу Әлекем, қанша белең, қырды астық,
Құдай бізді жаратқасын құрдас қып.
Шанхай жақтың шуағына шомылып,
Бейжініңнің барларынанда сырластық.

Жолымызда қанша алуан сыр қалып,
Сан шаһардың түн ұйқысын ұрладық.
Қатон жақтың қарағайын құшақтап,
Таян жақтың тырналарын тыңдадық..

Бірге барып қанша түрлі ел көрдік,
Аэропорт пен перрондарда сенделдік.
Бес самалет ауыстырып,
                                               қаңтарда,
Тынық мұхит айдынында тербелдік.

Қиындықтың не түріне төздік біз,
Қапты жарып шығатұғын кездікпіз.
Хайнан жақтың тауларына таңданып,
Хиуа жақтың көшелерін кездік біз.
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Алла осылай жаратқасын берік қып,
Көп нәрсеге бір адамдай келістік.
Африканың ыстығына қақталып,
Арабтардың мақамына еліттік.

Құрдасымсың сахараға сыймайтын,
Кездескеннің көңілдерін қимайтын.
Біздерді кеп қоршап алды ханзулар,
Жинан жақта қазақтарды сыйлайтын.

Торыққанда сен қасымнан табылдың,
Алыс жолда Рәшкүлді сағындың.
Аэропртта Шанхайдайын шаһардың,
Күтіп тұрдық самалетін Сабырдың.

Сағындық-ау ұлы қазақ даласын,
Аңсадық-ау Алаштың бар баласын.
Кесіп өттік Қабатайды қосып ап,
Үрімші мен Саняның арасын.

Соңымызда қалды алуан алыс ел,
Қимай тұрды-ау ескі ойпаң, таныс өр.
Арулардың түн ұйқысын төрт бөлген,
Жігіттің сен сұлтанысың Әлішер.
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СУРЕТШІ 

Суретші Әбілқасым, Қасым, Қасым,
Көп жаман өсек айтып басынбасын.
Арындап шабатұғын жасыңдасың,
Қиналған сәтерімде қасымдасың.

Дүниені бірге кезген қос Қасым ек,
Қоқанда құшақтасып достасып ек.
Мұстафаның жолында қимай тұрып,
Алуан  адамдармен қоштасып ек.

Мұстафа Шоқай ма ол – асыл адам,
Ертүрік бабасындай жасымаған.
Алыста  тым алыста қалсадағы, 
Сәулесі шыққан күндей шашыраған.

Суретші Әбілқасым, Әбекемсің,
Кей сәтте әуелеген ән екенсің.
Кей сәтте сәл мұңайып ойға батқан,
Ақ көңіл,  өнерлі сен  жан екенсің.

Бір Алла, кіміміз бар  басқа қолдар,
Еліктіре алмайды басқа жолдар.
Қаптаған Қасымдардың бірі емеспіз,
Қалады артымызда қасқа жолдар. 
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ОҢТҮСТIК

Бас бұрма жаным өсек-ғайбатқа бораған.
                      Төлеген Айбергенов

Өлiлердiң өресiнен жоғары,
Өлеңiмдi жан түсiнген жоқ әлi.

                             Бақытжан Алдияр

Шымқаланың елеусiздеу кафесiнде отырмыз,
Ескi әйнектi төпелейдi ақ жаңбырлы соқыр күз.
Талайлардың өр екпiнiн мысыменен басатын,
Ал жанымда  ойға батқан, арманы асқақ жас ақын.

Мына кiрбiң жап-жас болып 
                                    қабағыңда тұр қайдан,
Бiлем, бiлем алдыңда әлi қатал 
                                        сынақ сұр майдан.
Жан-жағыңнан шырмап алған 
                                  сайқалданған саясат,
Ақылды дос ерiп кеткен ақындықты қоя сап.

Жарқ-жұрқ еткен жарнаманың құны саған 
                                                             көк тиын,
Көк тиындық жарнамаға бұл қоғамда 
                                                   жоқ тыйым.
Кешегi өткен 
                 Шәмшi менен Төлегеннiң соқпағы,
Дәл өзiңдей бiр ұланды қаншама уақыт жоқтады.
Жиырма үшке де жете алмаған Саттарханов, 
                                                             Саттарлар,
Өмiрбай мен Танабай боп талай жерде тапталды ар.
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Екi көкем Тоқаш пенен Тәкендерге табынған,
Қаныбек пен менiң досым Мәукенұлын сағынған.

Бейбiт кезде Отан қорғап тобығынан қан кешкен,
Қаратаудың бiр қызына 
                               ғашық болып танды естен.

Тiптi, тiптi кей сәттерi
                                 Мәжнүн бола жаздаған,
Досы түгiл, жауларының кемшiлiгiн қазбаған.
Жұлдызды аспан, 
               жауһар жырлы, айналайын саз ғалам,
Көкiрегiнде намыс оты  қаршадайдан маздаған. 

Жүрегiнде Кенесары, Наурызбайдың жорығы.
Жетi үңгiр,  
              Монтайтас пен Қалдақ баба  қорығы.

Жақпар тастар арасында алқына аққан Ақпарақ,
Шарапхана, 
              Ақкөйлекте бiрге жүрген ақ тамақ.

Ғайыперен, қырық шiлтен, Жаңабазар, Қарабау,
Атшабардың жазығында бiр шабуға жарамау.

Азартеке ойпаң құзы, 
                               Қызылқия, Көкiбел,
Сан ғасырлар күткен ұлым –
                                 Ақпан батыр осы дер.

Кәпiрзада жонында анау,  Итөлгеннiң соқпағы,
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Жiбек жолмен көш  кеп қанша  Айнатасқа тоқтады.
Алтын төбе, сұлу Өгем, 
                        Тамшыбастау, Жарбастау,
Бекзат төбе, Керегетас,  Суықбастау, Көлбастау.

Қайынбай сай, 
                     Ақбурада берген сәтте таң қылаң,
Құндыз қайыр,  көкемарал, киiкоты аңқыған.

Дүниеге сен осындай топырақтан жаралдың,
Ақбастаудан 
         тармақ-тармақ өлең болып таралдың.

Түсiңе ендi алыстасаң Сансыз баб пен Отырар,
Рабат пен Күбiқұдық, Қақпақтағы шоқылар.  

Тектi  туған сары баласы, сонау сырлы Тұрбаттың,
Бұл-бұл ұшты-ау, 
                            жанарымнан алаңсыз шақ, 
                                                     қымбат күн,

Себебi мен өтiп кетiп, қайырылмаған жылдарға,
Көз жасымды сенiң мұңлы жырларыңмен 
                                                        құрғаттым.
Талай-талай қимасымды,
                                       сыйласымды ұрлаттым,
Дос деп сенiп дұшпанымды  басты шұлғып тыңдаппын.

Кейiнгi ұрпақ iшiнен бiр iнiлерi табынар,
Қатар жүрген тентек бiткен сап тыйылар, бағынар.
Кей кездерi жалғыз атты
                                     Сыздық сұлтан секiлдi,
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Бақытжанның Алатаудай асқақтығы тағы бар.

Асыл iнiм алысты ойлап аламаннан ат қайтқан,
Қайта тумас Жұмағам мен 
                                      Ғафекемдi  жатқа айтқан.

Жалғыз кетiп бара жатып ойлай-ойлай бiрақ та,
Жауап таппай шырмап алған
                                     шырмауықтай сұраққа.  
Көп қарадым орда бұзар отыз қалған ойпаңмен,
Қамал алар қырық  қалған  беткейдегi қыратқа.

Мең бар едi құлай сүйген асылымның бетiнде,
Кездескен кеш алыс қалды 
                                          Күреңбелдiң шетiнде.
Досым сатып,
           көп таныстар кеткен кезде жалтарып,
Тек сен ғана қорғап жаздың басылымның бетiнде.

Қайырымсыз шулы қала... 
                    жалғызсырап қалар деп,
Сенiң досың хабар алып тұрады ылғи Жанарбек.
Ақ шымылдық тәрiздi аппақ сырылмаған сырың бар,
Көлеңкеңдей қасыңнан бiр қалмайтұғын мұңың бар.

Тебiренетiн ұлы дала, жетедi ертең бiр әнiң,
Қазығұртын қимай жүрген көк бөрiдей қыраным.

Достан безiп, оңашалау солай өмiр сүрдiм мен,
Талай даудың ортасында жалтақтамай тұрдым мен.
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Мұңлық-Зарлық тәрiздi-ай, 
                                      соқыр, мылқау қоғамға,
Мұң-зарымды жаспен жазған өткiзе алмай жүрдiм мен.   

Рух үшiн ұлы майдан... ғасырлармен жұлқысқан,
Баба түктi шашты Әзiз,  Арыстан баб, Түркiстан. 
Ұлы Оңтүстiк атамекен, 
                                 топырағым,
                                                       киелiм,
Тұла бойда жалғыз тамшы қан қалғанша сүйемiн. 

Адамдарың мәңгi байлық, 
                          сарқылмайтын қазынаң,
Қуат алып ғұмыр кештiм Бақытжанның сазынан.
Етек жауып, ес жиғанда айтқан жалғыз базынам,

Өңi жап-жас, 
                      ал зейiнi, 
                                     жүз жасаған қарт тұлға,
Поэзия  зор сенiмiн қағiлездеу артты ұлға.
Қара балаң не көрмедi,  айналайын Оңтүстiк,
Оның тартқан тақсыретiн 
                                 сары балаңа тарттырма! 

Ақын түгiл,  адамдар бар аямайтын әкесiн,
Шымқаланың қимай қарап тұрдым бiр сәт кафесiн.

...Еске салып поезд жүрдi, шаруа жайын, бас қамын,
Ал перронда қолын бұлғап, қала бердi жас дарын. 
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ҮЗЕҢГІЛЕС
        
Жастық шаққа көрік болған Ғалекем,
Жақсыларға серік болған Ғалекем.
Біздің мынау Ғалекеңдер нар екен,
Қатар шабар үзеңгілес бар екен.

Сен сатпадың, 
                        кейбір досым сатқанда,
Сөзге ермедің жұрт гулетіп жатқанда.
Мұқағали туған күні туылдың,
Арқа жақта тоғызыншы ақпанда.

Мұңдас болған 
                        ақ бөкендер, кептерлер,
Бетпақ дала сексеуілді бөктерлер.
Аты кеткен үш жүзге де әйгілі,
Ата-бабаң ат баптаған бапкерлер.

Жауларын да жамандыққа қимаған,
Ана жылы 
                     Сарыарқаға сыймаған.
Тоқалары аман болсын Бөзкөлдің,
Қазағыма екі ақынды сыйлаған.
 
Қара өлеңде, 
                      өлең сайын өстің сен,
Ақындардың бал ғұмырын 
                                          кештің сен.
Жаңарқаның жусаны боп бұрқырап,
Ескененің  самалы боп естің сен.
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Есен, Нұра, 
                   Сарысуға ұласқан,
Ақтау, Ортау, Иманақта қыр асқан.
Жыр оқыған кештеріңде арулар,
Бұл қай жақтың жігіті деп сұрасқан.

Жылқы бақтың жолыменен әкеңнің,
Ұлы жырға, 
                   ұлы жырлар әкелдің.
Кездескендер жалт бұрылып қарайтын,
Сен інісі ең қазақ сүйген Сәкеннің.

Мен інісі ем ерте кеткен Саттардың,
Құрдас ақын, адал дос боп сақталдың.
Беу кешегі отызымда қап қойған,
Куәсісің таңғажайып шақтардың. 
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* * *

Сол жылы жазда қырғызға бірге барғанбыз,
Суынан ләззат, жерінен қуат алғанбыз.
Үзеңгілесім, көңілді біздің толқытты,
Шолпан ата мен Ыстық көл жақта қалған қыз.

Жұлдыздай қыздың өпкенде самал жамалын, 
Шабдан батырдың көрдік біз барып қамалын.
Хан Кенені ойлап тұрғанда сездім, аяулым,
Түбінен жердің мені іздеп бір мұң табарын.

Тұсынан өттік баяғы Он бір жыраның*,
Наурызбай төре қайда деп одан сұрадым.
Қырғызға қарай сапарға шықсам, шырағым,
Далаға қарап оқитын менің құраным.

Есіме алсам Хан Кене ердің ұранын,
Жас баладайын келеді өксіп жылағым.
Әлдекімдерден алаңдап кейде, елегзіп,
Әлденелерді келеді менің сұрағым.

Ыстық көл дейтін армандай толқып көл жатыр,
Бұл топырақта қаншама біздің ер жатыр.
Ана кеденнен өтеміз қазір, дариға-ай,
Артымда Бішкек, алдымда біздің ел жатыр...

*Он бір жыра – Қырғызстандағы Кенесары ханмен 
барған сұлтандар жерленген жер аты.
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 ШЕРЛІ ТҮРКІСТАН
             (дастан)

 Кіріспе 

Жұлқысқанмен жұлқысқан,
Қырқысқанмен қырқысқан.
Атқа мінсе ерлері,
Қара бұлттай тұтасып  
                            қайыстырып жер бетін
                                      шығатұғын әр тұстан.
Бөлшектелмеген баяғы,
Шерлі де, мұңлы Түркістан.

Түркістанда мемлекет құрам деп,
Дар алдында кірпік қақпай тұрам деп.

Мұстафа Шоқай ер шықты,
Қару алып көшеге
           кәпірлерге бағынбаған ел шықты.

Түркістанның тұтастығын аңсаған,
Жанын қиды осы жолда қанша адам.
Беу, жас ұрпақ, не айтайын мен саған.

Адал ұлдар елге қарай бұрылған,
Қоқан менен Орынборда құрылған.
Түркістан мен Алашорда атына,
Шығысымнан, Сырымнан.
Хат кеп жатты ойдағы ел мен Қырымнан,
Сол бір қайран ерлердің,
Рухы аңқып тұрса болды жырымнан.
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...Қаншама өзен тасыған,
Қилы да қилы ғасырлар өтсін басынан,
Көргем жоқ кезін жасыған,
Тәуелсіз ұрпақ сендерге қарай асығам.
Келмесін енді қаралы көштер 
                                   қаралы таудың басынан,
Өлмесін тұлпар баяғыдай боп  
                                   Сағынайлардың асынан,
Қайғымды кімнен жасырам,
Келер ұрпақ алдыңнан сенің 
                            шуақ боп мәңгі шашылам,
Өзіңе ғана ашылам.

Ұлы Түркі дүниесі,
                               бәріне тас боп бекінген,
Дұшпанының үстінен 
         арыстандай ақырып барып секірген,
Ата жаулары алдында тізерлеп тұрып,
                             қатындай жылап өкірген.
Шыдай алмастан сесіне,
Келдім деп мұнда несіне.

Еңбектеген қалтырап,
Тұра қашқан сонадайдан төбелері көрінсе,  
                                  құйрықтары жалтырап.

Жігіттері жаужүрек,
Қас-қағымда шешетін бітпейтіндей дауды көп.

Шімірікпеген жүздері, ет кессе де етінен,
Ержүрек батыр шетінен.
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Кім әлсізді жоймаған,
Ат үстінде ойнаған.
Алшаңдаған осы біздің қазақты,
Құл қылам деп ойлаған.

Ежелгі дұшпан артынан
                           тоз-тоз боп кеткен Қалмағы,
Өз алдына дербес бір ел болып та қалмады.

Сол түркінің  қарағайға қарсы біткен 
                          қазақ дейтұғын ұрпағы,
Жерден де ауыр  
                       сөйлесе сөздерінің салмағы.
Ат үстінде ұшқан құспен жарысып 
                                        ақ сағымға сіңетін,
Қарсыластың әлсіз жерін 
                                    тамыршыдай білетін.
Аттан түссе алшаң басып жүретін,
Киіз үйдің іргесін қатындары түретін.
Жын тілін де білетін,
Құс тілін де білетін,
Су тілін де білетін,
Қу тілін де білетін.
Мынау сайын, жұмбағы  көп, 
                       біздің туған  далада,
Еркін өмір сүретін.
Ерегіскен дұшпанның езулерін тілетін,
Қоқаңдаған  батырын, көзіне ілмей күлетін.

Бірде жеңдің, жеңілдің,
Он сегіз мың мынау жұмбақ өмірдің.
Құпиясын меңгерген,
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Қарашасын хан ұлымен тең көрген.
Қайран біздің бабалар,
Жетім-жесір, мүсәпір саясына сағалар,
Дәл осындай болғанына шүбәм жоқ
                                               інілер мен ағалар,
Біздің батыр бабалар,
Сіздің батыр бабалар!
Шайырлары қара түнде жыр жазар,
Ханымдар мен мырзалар!
Ал қыздары нәп-нәзік,
Ат үстінде қалқитын 
   қой жайылған қоңыр белде жап-жазық.

Күлкілері сыңғырлаған қоңырау,
Аршын төсі топ-томпақ 
                                төңкерілген омырау,
Елең етер еріксіз түк естімес саңырау.

Қылдырықтай белдері,
Бұлдырықтай төлдері.

Гүл көмкерген көктемде,
Қаздай қалқып өткенде.

Қой қайтарар малшылар,
Бозбалалар қара терге малшынар.

Күлкілері таудан құлар бұлақтай,
Қимылдары тербетілген құрақтай.
Нәркес көзі жанып тұрған шырақтай,
Өн-бойында артық ет жоқ құр аттай.
Қылықтары жауабы жоқ сұрақтай.
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Айдай әсем,
Күндей сұлу тотылар
Міне, қазақ арулары – осылар!
Көрген адам тіл байланып, тосылар,
Қыз-жігіті бір-біріне шын ғашық болып қосылар.
Сатылмайтын, сатпайтын 
                                        жанында ерткен досы бар!
Мал жаймаған егінге,
Басты ұраны –
                        артқа қарай ешқашанда шегінбе!
Тектілерден текті туар тегінде.

Кенесары басын берген халқым деп,
Бұл далада найзағайдай жарқыл көп.

Мұны бізге сұлтан мен бегім берді дейсің бе,
Бұл даланы қазаққа тегін берді дейсің бе?

Түркістаным бір тұйыққа тірелді,
Арқа тұтып көрмек боп көрші жатқан ірі елді.
Қыйлы-қыйлы кезеңдерден,
Өткел бермес өзендерден
                           аман-есен өтіп кеп,
...Бұйрық бере бастады 
                          келімсектер жетіп кеп!

Талай сырды ұғарсыңдар жырымнан,
Астамсынған үн естіліп қырымнан.
Бар биліктен шеттетілген, сырылған,
Осы тұста Алашорда үкіметі құрылған!
Әлихан мен Мұстафалар күресті,
Империямен тіресті.



Қасымхан БЕГМАНОВКҮРЕҢБЕЛ

299

Сұрасаңыз   
                 Мұстафаның аталары би болған,
Хан түсетін үй болған.
Ер Мұстафа осы жолға текке түсті дейсің бе,
Кекке түсті дейсің бе?

Жүріп өткен жолына басыңды иіп құласаң,
Бұл Мұстафа Шоқайдың түп атасын сұрасаң,
Сүт анасын сұрасаң,
Құт анасын сұрасаң,
Түбі оның ер Түрік,
Дұшпандарын алдына тізерлетіп келтіріп,
Дандайсыған неменің басын шауып өлтіріп,
Кеткен біздің бабамыз айналайын ер Түрік!

Ойнағаның, күлгенің,
Бақытты боп өміріңді сүргенің,
Ен далада алшаң басып жүргенің.
Жеңістерін әр жыл сайын тойлаған,
Арқасы ғой ұрпақ қамын ойлаған,
Ер Күлтегін, Төныкөк пен Білгенің.

Қыран құстай самғаған,
Бәрін ерте қаршадайдан аңдаған.
Бұл Мұстафа Шоқайұлы,
Күлтегіндер жүріп өткен,
 Қасиетті осы жолды таңдаған.

Жауда қалған жерлерін,
Дауда қалған белдері мен көлдерін.
Шейіт кеткен ерлерін.
Ер Мұстафа Шоқай мырза шексіз сүйген 
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Түркістанның жаздым қалқам шерлерін.

Арманымды түсіндің бе, сен менің?
Маскүнемге тең бе едім?
Қаскүнемге жем бе едім?
Тірідей-ақ жерледі-ау,
Отқа жақты өлмедім.

Суға салды батпадым,
Жасырынып жатпадым.
Ел үмітін ақтадым,
Жер үмітін ақтадым.
Ата тарих саған деген сезімді,
Жүрегімнің түкпіріне сақтадым.

Жаратушым бізді бәлкім осындай ғып жаратқан,
Тәуелсіздік таңы атқан.

Тұста мынау Шоқайұлы Мұстафаның сан қилы,
Жолдарымен өткенмін.
Парижбенен Берлиніңе жеткенмін.
Қабіріне барып мен,
Құран оқып кеткенмін.
Оңашада көздің жасын төккенмін,
Шуағына шомылып сол бір мұңлы көктемнің.

Шелліңе де барғанмын,
Шөліңе де барғанмын,
Көліңе де барғанмын.
Таң-тамаша қалғанмын
Сан оңаша қалғанмын,
Бәлкім содан бақ дарып,
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Архивтерді ақтарып.
Сырын ұқтым жалғанның,
Жүрегімді баураған,
Мұстафадан қалған мұң.

 (эпилог орнына)

Қайтейін қалмаған соң басқа амалым,
Тарихты өткен, кеткен ақтарамын.
Асау жыр боп оянып көкірегіңде,
Хат болып кейінгіге сақталамын.

Қағазға  барлық сырын ақтарыпты,
Кей сөзі ескі өлеңдей жатталыпты.
Ножаннан Түркістанға келген хаттар,
Әр жерде мұрағатта сақталыпты.

Бұл жырды сақтап қойсын барша оқыған,
Дерек пен керегіңді алшы осыдан.
Сіздерге сәлем сырлы Шиеліден,
Сіздерге сәлем мұңлы Наршоқыдан.

Төгілген аспан жақтан нұрға балап,
Жазылған көңіл аудар жырға, қарақ.
Көміліп бүкіл ауыл қалған екен,
Құранды оқыдық біз құмға қарап.

Қара жол ойдым-ойдым тынған анық,
Құлаған ескі столба сымға оралып.
Мұстафа Шоқай ердің ата жұрты,
Бұйығып жатыр екен құмға оранып.
Япырай қилы кезең, кезеңдердің,
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Сырларын ішке бүккен сезем белдің.
Шоқайдың ауылына баратұғын,
Өзгерткен арналарын өзендердің.

Айырылған ауыл екен келбетінен,
Ұшқан құс көре алмайсыз көл бетінен.
Арнасын өзендердің өзгертіпті-ау,
Бұл әулет жоқ болсын деп жер бетінен.

Осы істі істегенді сұмға балап,
Отырдым ойға шомған қызға қарап.
Империя тілегі қабыл болмай,
Оқыдық құранды біз  құмға қарап.

Ескіден есіңді алар сыр ұққасын,
Өткен мен кеткендерді сұрыптасын.
Қазақты көк бөрідей ұлытпасын,
Арыстанмен алысқан асыл ерім, 
Мұстафа Шоқайды ұрпақ ұмытпасын.

Мухторият

Туркистон мухторияти... Темур хоқонининг 
чин болалари ёнинда, туркистонли тубчак турк-
лари орасинда, мундан ӯғурли, мундан муқад-
дас, мундан суюнчли бир сӯзни борлиғига 
ишонмайман.

Туркистон туркининг қонини қайнатғучи, 
имонини юксалтгучи бир қувват бор эса, ёлғуз 
шу сӯзда бордир: Туркистон мухторияти.

Элли(к) йилдан бери эзилдик, таҳқир этилдик, 
қӯлимиз боғланди, тилимиз кесилди, оғзимиз 
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қопланди, еримиз босилди, молимиз таланди, 
шарафимиз юмурулди, номусимиз ғасб қилин-
ди, ҳуқуқимизға тажовуздар бӯлди, инсонлиги-
миз оёқлар остига олинди, тӯзимли турдик, сабр 
этдик.

Кучга таянган ҳар буйруғга бӯйинсундик, бу-
тун борлиғимизни қӯлдан бердик. Ёлғиз бир фи-
крни бермадик, яшрунтурдик, эмгакларимизға 
ӯраб сақладик: Туркистон мухторияти!

Маҳкама эшикларидан йиғлаб қайтғанда, 
ёруқсиз турмаларда ётғанда, йиртғучи жандар-
мнинг тепгуси билан йиқилғанда, юртларимиз 
ёндурулғанда, диндошларимиз осилғанда он-
гимиз йӯқолди, миямиз бузилди, кӯзимиз ёғду-
сиз қолди, бирор нарсани кӯролмадик. Шул 
чоғда, тушкун руҳимизни кӯтармак учун шул 
қоп-қоронғу дунёнинг узоқ бир еринда ойдин 
бир юлдуз ялқиллаб тура (р) эди. Бирор нарсага 
ӯтмаган кӯзимиз шуни кӯрар эди. Ул нима эди? 
Туркистон мухторияти!

Биз аниқ била(р) эдикким, золим Николай 
ҳукумати қанча яшарса яшасун, адолат ошиқи 
бӯлған... рус демократияси, ҳақға таянган бир 
инқилоб, ҳар миллатнинг ӯз ҳақларини қайта-
рур.

Инқилоб бӯлди. Русиянинг «қӯшма халқ 
жумҳурияти» усули билан идора этилури жар-
ланди. Шул эълон узра ясалган Украина, татар 
ва бошқа миллатлар мухториятлари тасдиқ этил-
ди. Қӯнуқ Туркистонники эди. Туркистоннинг 
тарихий хонбалиқлариндан иккинчи бӯлған 
Хӯқанд шаҳринда тӯпланган Туркистон қурул-
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тойи 27 нӯйабрнинг «миллий лайлатурқадримиз 
бӯлған» ярим кечасинда Туркистон мухторияти-
ни эълон қилди.

Лекин шуниси борким, бир миллатнинг мух-
торияти ёлғуз бир съезднинг эълони билан та-
мом бӯлмас. Мухториятни олмоқ ва сақламоқ 
керакдир. Съезд ӯз ишини қилди. Қолғанлари 
бутун миллатнинг вазифасидир. Мухториятни 
сақламоқ учун куч лозим. Мухториятни бажар-
моқ учун ақча керакдир. Буларни миллат ҳозир 
қилсун.

  Абдурауф Фитрат*

Өткен ғасыр, сырлы Қоқан,
                                      он сегіздің ақпаны,
Мұстафаға құрылған
                           бұл қызылдардың қақпаны.
Дәл сол күні  ит ұлыған, 
                                    бүгін бізге белгісіз,
Көк аспанда қанша жұлдыз 
                                            із тастамай аққаны.

Екі-ақ айдай өмір сүрді сол бір ұлы үкімет,
Жанталасты құлатуға 
                        қаншама уақыт күтіп ек.
Ферғананың жазығында 
                                    жалғыз кетіп баратты,      
Содан кейін қара қайғы арқалап,
                                қанды жасты жұтып ек.

«Айырмаймын халқымды мен 
                                мынау байтақ жерімнен»,
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Күресті ол, тіресті ол кетіп мәңгі  елімнен.
Қаншама рет 
             қыл ұшында тұрды ілініп өмірі,
Қаншама рет 
                    аман қалды тіке келген өлімнен.

Қанды Қоқан  
          содан кейін шықпай қойған түсінен,
Тәуелсіздік биігінен Мұстафаны түсінем.
Қоқандағы мына бейіт  
                                       пана болған бір апта,
Аруақтай түрегелді ол молалардың ішінен. 

Өлгендермен қатар жатты 
                                жасырынып молада,
Еркін өскен қайран ерім
                                      сағым жүзген далада.
Үш күн бойы көзі ілінсе, 
                                      қара терге малшынып,
Түсіне енді Наршоқы мен 
                                        аяулы ана, жан ана.

Сондай ерді ұлықтауға кешігуге бола ма,
Тарихымды теріс жазса кешіруге бола ма,
Тасқа түскен таңбаларды өшіруге бола ма?
Тар лақатта тірі жатып шешінуге бола ма?

Мұңды уілмен жел еседі 
                                 сағым қашқан қырымнан,
Жасырынған уайыммен  
                                    нұр еседі жырымнан.
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Бұл Қоқанда сол бір түні  
                                   аязында ақпанның,
Он мың адам...
                   ана, бала бір-ақ күнде қырылған.

Жас келіншек, 
                қара шашты, қара көзді тісі аппақ,
Құлап жатыр қос қолымен 
                                       қос сәбиін құшақтап.
Ой нәлеті-ай, 
           шімірікпей бауыздапты пышақтап.
Бүктетіліп қария жатыр 
                                 мызғып кеткен тәрізді,
Қапталында бір кейуана 
                               шүберектей түсі аппақ.

Мұстафаны бұл қырғыннан 
                                  сақтап қалған құдайым,
Ғайбат, жала,
           өсектерден ақтап та алған құдайым!
Айтыс-тартыс, қуғын-сүргін  
                                            оттарына тозақтың, 
Артық туған асылымды
                         қақтап та алған құдайым.

Түркістаным, шерлі, зарлы 
                                      атсын тағы ақ таңың,
Бір ұлыңның тым алысқа
                                көрдің қанат қаққанын.
Қанша сөзді естіген соң, 
                                     әдейі іздеп сарсылып,
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Қаншама елдің архивінен 
                                         кемшілігін таппадым.

Жанарлары жасаураған кетерінде Кетіктен,
Толқындарын теңіздердің 
                         жалғыз кесіп өтіп пе ең?
Ұзай-ұзай біржолата 
                         ғарыш жаққа жетіп пе ең?
Қайта оралмас туған жерге 
                               қарай-қарай кетіп пе ең?

Бүкіл түркі дүниесінің  
                     тұтастығын аңсаған,
Ұлы адамды шексіз сүйді
                               оны білген қанша адам.
Қара нанға зар боп жүріп
                             жат өлкеде, жат жерде,
Қасіретін Түркістанның 
                                       жер жүзіне жар саған.

Тәуелсіздік алған кезде, елге оралды есімің,
Француздың Шелль шаһары,  
                           қалған сонда жесірің.
Қаншама жыл өтсе-дағы
                         қалғымайды жауларың,
Қанша ғасыр өтсін мейлі  
                                          жасамайды кешірім.

Сот үстінде ешкім оның  
                               айта алмады айыбын,
Жалақорлар мәселенің түсінбеді байыбын.
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Мәңгілікке Шеллде қалған,
                         алыстағы жерде қалған,
Қиын шақта серік болған 
                                    үнсіз сүйді ол зайыбын.

Жасамаса жасамасын, сұрамайды кешірім,
Айқара ашқан жасқанбастан
                                                  екі дүние есігін. 
Түркістанды шексіз сүйген, 
                                    осы жолда жан қиған,
Шоқайұлы Мұстафаның 
                                   қастерлеңдер есімін!

Күнәсі жоқ, бардым, көрдім
                                            жасуындай иененің,
Дәлелдепті  елін, жерін жүрегімен сүйгенін.
Үш  құрлықты кесіп өтіп, 
                                 өткенімде жолымен,
Осы болды менің мәңгі көкірекке түйгенім.

Қанша ғасыр өтсін мейлі 
                                    қалғымайды жаулары,
Ұмытпайды Түркістанның  
                               қыраттары, таулары.
Ұмытпайды бұл өлкенің өзендері, баулары,
Ұмытпайды бүкіл түркі дүниесінің аумағы.

Осы жолда жанын берген, 
                                     барын берген асылым,
Жыры қалды жазылмаған, 
                     сыры қалды жасырын.
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Қаршадайдан құран жаттап, 
                                        ерте есейіп ержеткен,
Бұл өмірдің о, адамдар,
                                    соңы қайғы, басы мұң.

Ауыртады жүрегімді 
                          қимай күннің батқаны,
Ауыртады жүрегімді аңсап таңның атқаны.
Ауыртады жүрегімді  
                           бөлшектелген Түркістан,
Ауыртады жүрегімді жат өлкеде жатқаны.

Ауыртады жүрегімді  
                                 бұ дүниенің жалғаны.
Ауыртады жүрегімді жат өлкеде қалғаны.
Қаншама жыл сағыныштан 
                        жапырақтай сарғайып,
Түркістанды бір көре алмай  
                                             өзегінің талғаны.

Қанша ұрпақты «үйреткен-ді» 
                                         өткізуге күнді ептеп,
Тиым салған еске алуға, ұмытуға міндетті  ек.
Қайран қазақ не көрмеді  
                             шерге толған жүрегі,
Сары аязда лагерлерде жалаңаяқ дірдектеп.

Тәуелсіздік Мұстафаның 
                           ұлы есімін қайтарған,
Тартып алған халқы оны 
                                 саясаттай сайқалдан.
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Тұлға қайда Түркістанның 
                                 қасыретін айта алған,
Қасиетті тұлпарым-ай төрт аяғы тайпалған.

...Бұл жылдары арманы асқақ 
                                   Алматыда тұратын,
Нені іздейді,
              сауал болса, сұра, аспан, сұра, түн. 
«М. Шоқайдың жолыменен»
                                  экспедиция басқарып,
Сол Қоқанға келе жатты 
                               елес қуған бір ақын. 

Көзілдірік 
         жасаураған жанарларын жасырып,
Ферғанадан жолға шықты,  
                                    келе жатыр асығып.
Сырлы Қоқан, мұңлы Қоқан  
                                         жүрегінде тербеліп,
Ағаштардың жапырағы 
                              желмен жатты шашылып.

Өзбек жері мына топты 
                      қарсы алған жоқ ән-жырмен,
Бір елестің ізіменен 
                            сол Қоқанға бардым мен.
Ортасында баяғыда, мемлекет құрарда,
Осы жолмен ары-бері  
                                Мұстафалар сан жүрген.

Толқып, қорқып кездесеміз 
                                  сол бір асқақ  шақпенен,
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Жүрегімде буырқанған 
                                     асып-тасып жатты өлең.
Түркістанның астанасы 
                                 шерлі Қоқан болды деп,
 Мұхаметжан, Мұстафалар 
                                       талай өткен атпенен.

Алпыс  төрт күн астана боп... 
                                           ештеңені тоспастан,
Арманы асқақ асылдармен 
                                  бір-ақ күнде қоштасқан.
Мұңлы Қоқан жылап тұрды, 
                                   көшелері қан-қан боп,  
Осы жол ғой содан кейін
                           иір-қиыр ап қашқан.

Сол ақпанда оларменен  
                                 қоштасып та жатпастан,
Осы жолдар сол жандарды  
                                          ары-бері ап қашқан.
Ұмытылған бұл жылдары
                             сол бір күндер, сол жылдар, 
Тар кезеңде сатып кеткен, 
                                     қызылдарға жақтасқан.

Ұмытылған, саналардан біржолата өшіріп,
Сыр айтпайды қариялар оңашада шешіліп.
Жауабы жоқ сұрақтар көп 
                                      мынау жердің бетінде,
Құстар қайтты жылы жаққа 
                                биыл неге кешігіп,
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Қаншама жыл іздемеген, 
                            мән бермеген талайлар,
Аралардай талар мені  
                                  алуан ойлар сан айлар. 
Мұрағаттар құжаттарды 
                               сарғыш тартқан сақтаған,
Күлді маған ыңғайланғыш 
                                       қасқа маңдай ағайлар.

Бар ғұмырын ұлы майдан, 
                                        күрестерге арнаған,
Өтті өмірден жоқ іздеген, 
                                  отаным деп зарлы адам.
Қыран аз ба, бұл өлкеде қанаттары талмаған,
Мұстафадай ұлың да өтті,  
                     қайғы арқалап көз жұмды,
Беу, опасыз жалған дүние,  
                            кімнен кейін қалмаған.

Қоқан. 19 ақпан,  1918 жыл.  

...Тап бүгінгідей есімде. Таңертең сағат он бір-
ден жиырма минут өткенде қасыма большевик-
тердің өкілдері келді. Бұл жолы жаңа талаптар 
қойылған ультиматум алып келіпті. Большевик-
тер онда: 1. Автономиялы үкіметтің кеңес өкіл-
дерін мойындауын, 2.Түркістан халықтарын 
Кеңес үкіметіне бағынуға шақыратын мәлім-
деме жариялауды, 3. Түпкілікті тұрғындарды 
қарусыздандыруды, халықтың қолындағы бар 
қаруды большевиктерге тапсыруды, 4. Ұлттық  
үкіметтің  милиция органын таратуды және 
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басқаларды талап еткен. Осы сәтте үкімет мү-
шелерінен  Мир Әділ, Абдрахман Орази,  Хида-
ятбек Юрғули, және мен Қоқанда едік*.

Біздің жауабымыз қысқа болды.  Біз бұл уль-
тиматумды орындаудан бас тарттық. Жолдаста-
рымның талабына орай мен большевик өкіл-
деріне:

– Сіздерде күш басым. Бізде әзірше өзіміздің 
ұлттық құқымызды танудан басқа күш  жоқ. Бұл 
күресте бізді жеңетіндеріңіз даусыз.  Әйтсе де 
сіздердің әкімшілік құқыңызды мойындамай-
мыз. Түркістанда кеңес  үкіметін мойындаудан  
бас тартамыз,-деп жауап бердім.

...Большевик өкілдері шығып кетті.  Жиырма 
минуттан соң, яғни сағат он бірден қырық ми-
нут өткенде большевиктер біз отырған үйге оқ 
жаудырды. Зуылдаған оқ астында Қоқанның 
ескі көшелеріне кіріп кеттік...  

                                   Мұстафа Шоқай

Бәрі де қараң қалады,
Сенбес ем біреу десе мен.
Мұстафа Шоқай барады,
Қоқанда ескі көшемен.

Қолында барлық дерегі,
Қайтарар қалай есесін.
Жалғыз ол кезіп келеді,
Қараңғы Қоқан көшесін.

Түтігіп кеткен түр өңі,
Сұсындай суық қарудың.
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Боп-боз боп кеткен реңі,
Кездескен қарсы арудың.

Большевик сөгіп, тілдейді,
Басқаша сөйлеп басында.
Кім қайда кетті білмейді,
Әскери поляк қасында.

Үмітін елдің ақтайды,
Суық ой бойды қарыды.
Ешқашан мұны сатпайды,
Поляктың мынау нар ұлы.

Бәрінен сол сәт түңілген,
Өзгерді талай қоғамдар.
Ары да бері жүгірген,
Абыр да сабыр адамдар.

«Кім қарсы, түгел өледі,
Өртеңдер, бәрін бұзыңдар».
Қырып сап бәрін келеді,
Қалаға кірген қызылдар.

Сабырмен соңын тоспасаң,
Сан рет үкім етіп ек.
«Түркістаныңда ешқашан,
Болмайды», – деді үкімет.

Тарады аңыз сан қыйлы,
«Төбеңді бұлттар торлайды.
Түркістан мынау қанқұйлы,
Тәуелсіз енді болмайды.
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Анық қып бәрін жазайық,
Ұмытқын жайды әуелгі.
Империяға «ғажайып»,
Түркістан мәңгі тәуелді».

Бір-бірін іреп жүндеген,
Шаршады ел түрлі өкілден.
Шешендер түспей мінбеден,
Жиналыстарда көпірген.

Таба алмай қайтты сабылып,
Жер көкті тінтіп шарлаған.
Кемпірге жатты жабылып,
Қолдарын созып зарлаған.

Сорлы ана қайтсін зарламай,
Айырылса түгел туыстан.
Түркістан тағы сорлады-ай,
Сусып бір бағы уыстан.

Жалғанда, жалған, жалғанда,
Қоқанның қоңыр көктемі-ай.
Қол созым жер-ақ қалғанда,
Бағының тайып кеткені-ай.

Әрқайсы тұлға, ірі екен,
Қиырға салды замандар.
Қай жерде қазір жүр екен,
Ақпейіл сол бір адамдар.

Аз екен тағдыр опаңда,
Қағазға жазсаң сыр қалар.
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Бір жүрген Ташкент, Қоқанда.
Қайда екен сол бір тұлғалар.

Көрмеген жандар шағынып,
Өртеніп жүрек күйеді.
Еске алам бүгін сағынып,
Қай жерде қалды сүйегі.

Сыр қалар бәлкім, жыр қалар,
Қоймаса-дағы құлыптас.
Сендерді асыл тұлғалар,
Түркістан мәңгі ұмытпас.

...Осы кезде менің қасымда Польшаның 
әскери штаб офицері бар еді. Есімі жадымнан 
шығып кетіпті, әскери ұйымымыздың бөлімше 
бастығы болатын.

Мұстафа Шоқай
 
Қан толған сай мен салалар,
Қолдарын жайған аналар.
Өртенген күл боп қалалар,
Панасыз қалған балалар.

Сұмдықты көрген кейіпті ел,
Қамкөңіл жанды күй ептер.
Ашылып қалған бейіттер,
Шашылып қалған сүйектер.

Қалайша тұрақ таба алар,
Тоғытып елді торға олар.
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Өртенген кітапханалар,
Айдалған байлар, молдалар.

Атылды айтқан, сыр қылған,
Сенбесең өзің келіп көр.
Аштық пен соғыс, қырғыннан,
Тау болып қалған өліктер.

Ханменен кеше тең болған,
Ғұрпың мен ата салтың-ай.
Қарға құзғынға жем болған,
Қайран да менің халқым-ай.

Қайтпайды алған бетінен,
Сөнгенше соңғы жарығы.
Қаланың тапты шетінен 
Бейітті поляк нар ұлы.

Тағы бір ақ таң атарда,
Тағдырға қатал налыды.
Лақатқа алғаш жатарда,
Суық ой бойын қарыды,

Кінәмшіл тіпті боп алды,
Бәрінен тез-ақ жеріді.
Азық ап қайта оралды,
Офицер поляк серігі.

Сенетін кім бар сырына,
Анасы шықпай түсінен.
Поляктың адал ұлына,
«Қарызбын», – деді ол ішінен.
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 ...Шоқайұлы болса Ферғана таулары арқылы 
Ташкентке қашқан. Шоқайұлының басын әкеліп 
берген адамға большевиктер 1000 рубль беруге 
уәде етеді. Алайда оны достары тығып қойып, 
құтқарып қалған. Саясатта болсын, жеке өмірін-
де болсын, онымен араласқан әрбір адам оны 
сыйлайтын, оған сүйсінетін.

Мария Шоқай

Мұндайды бұрын көріп пе ең,
Сезгендей тіпті боласың.
Пана ғып жатты өлікпен,
Қоққанның шеткі моласын.

Атпайды таң да, күн шығып,
Өтпейтін ұзақ түндер-ай.
Өлгендерменен тұншығып,
Қатар бір жатқан күндер-ай.

Ештеңе жанды жылытпас,
Тілекті алла бермеуін.
Ғұмырда қалған ұмытпас,
Лақаттың тап-тар ернеуін.

Қозғалса маңдай тиеді,
Сенімді жанды сатпаңдар.
Өмірді шексіз сүйеді,
Өлікпен қатар жатқандар.

Әрекет тағы қыла ғой,
Аруақпен қолы тиіскен.
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Тітіркенеді  тұла бой,
Қолаңсы ащы иістен.

Өшірер қалай зейіннен,
Қозғалсаң көктей соласың.
Түсінде көрді ол кейіннен,
Өзбектің мынау моласын.

Бәрі  де, бәрі жүректе,
Жазылған хаттай тұрыпсың.
Тірідей жатқан түнекте,
Моланы қалай ұмытсын.

Ұмытуға оны бола ма,
Жүздері жасқа боялған.
Жатқандай әлі молада,
Малшынып терге оянған.

Алыста қалған жерім деп,
Жүрегі шаншып ұратын,
Ұйқыдан кейде, елім деп,
Ауа жоқ... атып тұратын.

Көңілді қайғы торлаған,
Ауа жоқ, қатты тұншықты.
 Қызыл үкімет орнаған,
Басына үлкен құн тікті.

Жуымай бір жан қасына,
Көп жайдан үміт күтіп ек.
Мұстафа Шоқай басына,
Құн тікті қызыл үкімет.
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Өзгерер ме екен замандар,
Жалалы айып тізбеген.
Жосып жүр қанша адамдар,
Сабылып бұны іздеген.

Жаc жанын қатты қинайды,
Астында оқтың қалғандар.
Дүниеге мынау сыймайды,
Адыра қалып армандар.

Ел білмес мынау қанша сыр,
Күнәһар жандай боласың.
Ұмыта алмады қанша жыл,
Қоқанның мұңлы моласын.

...Большевиктер бізге өкілдерін жіберіп, мені 
«Қоқан әскери революциялық комитетіне» 
тапсыруды талап етті.

 Мұстафа Шоқай 
 
Әкеден ерте жас қалған,
Өртелген әрбір кек қуды үй.
Самарқан жақты басқарған,
Махмуд қожа Беһбуди.

Жат жерде қалған жерлер-ай,
Айырылдық ұлыс, үлестен.
Қайран сол ғазиз ерлер-ай,
Түркістан үшін күрескен.

Сарғайған құжат сақталды-ау,
Жасалған бұл бір жақсылық,
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Жіберуге де шақ қалды-ау,
Әскери сотқа тапсырып.

Құдиярдан қалған қорған бұл,
Хат-хабар күткен Жайықтан.
Сатқындар құрған тордан бір,
Бір Алла қақты-ау ғайыптан.

Айласын жасап түлкінің,
Төніп бір келген тажалдан.
Үмітін бүкіл Түркінің,
Бір Алла қақты ажалдан.

Жауын ап көздің құртының,
Гүлдердей ерте солатын.
Үміті түркі жұртының,
Осы үкіметте болатын.

Батумиде түнгі жаңбыр жауып тұр

...Ұшақтан ұшақ ауыстырып, аэропорттардан 
аэропорттарға қарай ұштық. Траптардан трап-
тарға өттік. Бір мемлекеттен екінші мемлекетке 
жеттік.Түрлі елдер, қалалардың толып жатқан 
перрондарынан перрондарына қарай асықтық. 
Сол елдердің мұрағаттары мен мұражайларын-
да сарсылып отырдық. Сонда көзім анық жеткен 
бір нәрсе бар. Ол әлдекімдер жазып, айтып шу-
лап жүргендей емес, керісінше  Мұстафа Шоқай-
дың өмір жолында иненің жасуындай  кемшілі-
гінің жоқтығы. Бұл имандай шындық.  Дәл осы 
жерде айта кету ләзім, Ной Жордания бастаған 
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сол тұстағы Грузиннің зиялыларымен бірге М.
Шоқай жарымен 1921 жылдың наурыз айында 
Батуми айлағынан эмиграцияға кетті. Дәлел – 
Батуми мұрағатынан біздер тапқан бұрын-соңды 
ешкімнің қолына түспеген – Мария Шоқайдың 
атына берілген ресми анықтаманың көшірмесі. 
Құжат Батуми мұрағатының құпия бөлімінде 
сақталған. Онда «Куәлік. № 2905, 7 наурыз 1921 
жыл» деп кеткен уақыттары анық көрсетілген. 
Бұл арада дау тууы мүмкін емес.
    «Ақпанның 25-і  күні Италияның кемесіне 
мініп, Түркияға аттандық. Бір пәшкі печеньеден 
басқа жейтін ештеңеміз де жоқ еді» – деп Ма-
рия Шоқай естелігінде атап көрсеткен атақты 
Батуми айлағы– міне, осы. Кіреберістегі оң жақ 
қалтарыста ағаштан өрнектеп жасалынған жел-
кенді кеме қойылыпты. Бұл ХІХ ғасыр мен ХХ 
ғасырдың басындағы су лайнерінің көшірмесі 
іспетті, сірә. Мұстафа мен Мария Шоқайлар-
дың Түркия сапарындағы  мінген кемесі шама-
мен осындай болса керек деп ойладым. Кемені 
тамашалап көріп, суретке түсіріп, бейнетаспаға 
жаздық.   Айлақтан шығып, теңіз жағасына дей-
ін жақындап келдік. Желмен тербелген ақжал 
толқындар іргені үздіксіз соққылайды. Аңдаған 
адамға  теңіз бейне әлдене деп үн қататындай. 
«Мұстафа Шоқайды білеміз. Оны алыс қиырға 
шығарып салған біз боламыз, осында болғаны-
на бәріміз куәміз» – деп толқындар жарыса жа-
мырайтындай. Маужыраған жып-жылы түн құ-
шағында теңіз жағалап  ұзақ жүрдім.
                                                                Автор**
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Рахатты ақ нөсерден тауып қыр,
Батумиде түнгі жаңбыр жауып тұр.
Әлденеге алаңдаймын, неліктен, 
Көңілімді мазалайды қауіп бір.

Түнгі жаңбыр көрмегендей күй кештім,
Жағалауда теңізбенен үйлестім.
Алматыға жер жетпейді бірақта,
Еш шаһарды Батумидей сүймеспін.

Құжаттарды ептеп ашып оқыдық,
Сайрап жатыр жүрген жолы жосылып.
Дерек таптым Мариямға қатысты,
Батумиде мұрағатта отырып.

Мені алға жетелеген осы үміт,
Жеттім  мұнда жігіттерге қосылып.
Сарғыш тартқан мұрағатты ақтардым,
Батумиде жалғыз өзім отырып.

Ғимараты ерекшелеу өрілген,
Жасырын бір әріптермен терілген.
Мұрағаттан бір куәлік таптым мен,
Мұстафаның зайыбына берілген.

Салқын самал есіп тұрған ақ таңда,
Қызық кезді күнде қимай батқанда.
Шаңға батып мұрағатта отырдым,
Жолдастарым сауық құрып жатқанда.

Ессіз күнді еске алғанда қарағым,
Ерке шаққа оймен кетіп қаламын.
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Есениндей мұңға батсаң шіркін-ай,
Бір жұтып ап Батумидің шарабын.

О, Батуми, cен ұйқымды ұрладың,
Ал, мен болсам тауларыңды жырладым.
Мына белгі дәлелдейді осы үйде,
Есениннің  бір жылдары тұрғанын.

Есенин бе, қызық өмір сүріпті-ау,
Шаганэмен сауық-сайран құрыпты-ау.
Антон Чехов мына үйге түсіпті,
Ал мына үйде Чайковский тұрыпты-ау.

Таң тамаша сұлулығын тойлаппын,
Алыстағы Батумидей айлақтың.
Мұстафадан басқа белгі қалмаған,
Есіме алып неге жиі ойлаппын.

О, тау елі, менің де асқақ халқым бар,
Ат үстінде найзағайдай жарқылдар.
Әлдене деп жарысады жағаға,
Жел тербеген ақжал асау толқындар.

Көңіл құрғыр сол айлаққа ауып тұр,
Тау ауасы дерттерімнен сауықтыр.
Толқып жатқан жағасында теңіздің,
Батумиде түнгі жаңбыр жауып тұр.
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  ЕХ, СТАМБҰЛ, СТАМБҰЛ...

Стамбұл көшесінде келе жатып Мұстафа 
Шоқай армандаған Түркістан идеясының түбі 
бір жүзеге асатынына көзім анық жеткендей бол-
ды. Көп жылдарға созылған үзілістен кейін түрік 
дүниесінің қайтадан бір арнаға тоғыса бастаға-
нын аңғардым. Мұстафа Шоқайдың түрікшілдік 
идеясының өміршеңдігін, түбінде  бір жүзеге 
асатынын Ыстамбұл көшелерінде бірде – баспа-
на табылса, бірде – табылмай, шаһар алаңында 
түнеп жүрген кезінде-ақ көз жеткізген екен-ау...  

Талай жыл түсімізге кірген сол шаһармен сенің 
көшеңде келе жатқаныма сене алар емеспін.

Автор**

Ех, Стамбұл, асылым,
Бүкіл түркі дүниесімен қолдасқан,
Иір-қиыр тарам-тарам жол қашқан.
Түркістаным деп толғаған тар кезде,
Қазақтарға пана мынау болды аспан.

Көз жетпейтін жағасында Мәрмәрдің,
Алыстағы елімді ойлап сандалдым.
Есіме алдым екі көзім жасаурап,
Ерліктерін Хақ Назардай хандардың.

Ех, Стамбұл,
                       түрік елі, жыр елі,
Маңдайдағы бағың сенің бір елі.
Арыстандай айға шапқан аяулы,
Жүрегімде Мұстафалар1 тұр еді.
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Ех, Стамбұл,
                  асқақ шаһар, паң қала,
Азаңшыңды тыңдап тұрдым таңдана,
Түркілердің жоғын жоқтап алыста,
Дүниеге қарап тұрсың шамдана.

Ех, Стамбұл, 
                     махаббаттың қаласы,
Жазылмады-ау жүрегімнің жарасы.
Ақ сағымды сағынышын жолдады,
Алыстағы Алашымның даласы.

Ех, Стамбұл,
                  бақша-бауың жайқалған,
Теңіздерің көкірегімде шайқалған.
Болмысыңнан айналайын, Ұлы ел,
Бізге туыс екендігі байқалған.

Төңірегім көрінбейді гүлдерден,
Сырыңды ұқтым 
                      жұлдыз аққан түндерден.
Ех, Стамбұл,
                        тағы оралдым жоғалтып,
Сонау жылы ағамды мен бір келген2.

Ех, Стамбұл, 
                       Құранменен нұрланған,
Көкейімде Шоқай айтқан тұрды арман.
Кенесары, Махамбетпен, Кейкілер,
Кімнен кейін қалмас дейсің бұл жалған.
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Жағамнан ап сілкіледі бұл жалған,
Билік маған қыр көрсетті сұрланған.
Не айтамын бұдан басқа өзіңе,
Ех, Стамбұл, Құранменен нұрланған.

* * *

...Оның менің өз анам емес екенін, алайда 
оны өз анамдай жақсы көретінімді сен, әрине, 
білесің. Ол идеал ана болатын. Әлі есімде, кіш-
кентай кезімде шешекпен ауырғанымда, ол мені 
үш апта бойы тізесіне жатқызып қараған-ды. 
Соның еңбегі мен күтімінің арқасында біз 
бәріміз де тәніміз бен жанымыз сау боп өстік. 
Бала кезімде таңертең ерте сабаққа кетер алдын-
да, мен ұйықтап жатқанда, түнде ішіне өкпе-ба-
уыр салып пісірген шелпектерін жегізіп, ыстық 
сүт беретін. Мен мұны өте жақсы көруші едім. 
Мені өзі жуындырып-киіндіріп, мектептің жар-
ты жолына дейін шығарып салатын. Ол менің 
әрбір жетістігіме қуанатын. Оның жалғыз тіле-
гін орындай алмадым. Оның бар арманы – менің 
әйелімнің қолында тұру болатын. Жан жарым 
менің, анамның бұл тілегін мен үшін орындай-
тыныңа кәміл сенемін. Алайда тағдыр бізді, 
анам екеумізді, айыруды жөн көріпті, қайтейін...

1917 жылы тамызда үйден кетіп бара жатып бір 
қалтаға біраз топырақ толтырдым да, егер анам 
мен жоқта көз жұматын болса, қабірге алдымен 
осы топырақты салыңдар дедім, бізде осындай 
әдет бар. Мен оған иіссу мен Құран апарып бер-
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генмін. Ол 75 жасында қайтыс болды. Әлі күнге 
дейін көз алдымда жанды бейнесі елестейді де 
тұрады. Орта бойлы, толықшы келген, ақ сары 
жүзді, көздері де керемет болатын. Оның қолда-
рының жұмсақтығы әрі нәзіктігі сондай, біз бір 
жеріміз ауыра қалса, аялы алақандарын ауырып 
тұрған жерімізге қоюын өтінер едік және ауы-
руымыз бірден айығып кететініне сенетінбіз. Ол 
шын мәнінде біз үшін ыстық ұя еді...

Мұстафа Шоқайдың 
аяулы жары Марияға жазған

 хаттарынан
Париж - 6.06.1923 жыл 

Қыр басында қалған шеше ербиген,
Күн сап қарап...
                      шыға салып төргі үйден.

Мүмкіндік жоқ,
                         бөгелуге, 
                                        қалуға,
Өлген кезде қабіріне салуға.

Бір уыстай топырақты түйілген,
Аманаттап берген сәтте ... күйінген.

Қайғы - мұңды кете барды арқалап,
Ыстық жасты кірпіктері қалқалап.
Жолдар қашты, 
              шықты алдынан шартарап,
Ұзай берді қасыретін  арқалап.
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Мұрша болмай өмір өтіп барасың,
Ойлауына қара бастың наласын.

Түркістаным, қасыретім, байтағым,
Өткен күннің естелігін айтамын.

Жан анамның алақанын сағындым,
Бауырымның балақанын сағындым.

Жан анамның ертектерін сағындым,
Ыстық сүтін, шелпектерін сағындым.

Қартайғанда жанын да мен болмадым,
Бір тілегін орындай да алмадым.

Туған ауыл атқан таңын сағындым,
Қып-қызыл боп батқан күнін сағындым.

Тағдыр мені неге осылай қорладың,
Қара бұлт көкірегімді торладың.

Сезсең ғой сен бұл қасырет салмағын,
Қартайғанда қастарында қалмадым.
 
Қала берді-ау естілместей күлкі үйден,
Есімде әлі жұпыны ел үрпиген.
                    
Туыс бауыр қасыретін сезгенмен,
Бақыт таппай дүниені кезгенмен.

Атақ, мансап барлығынан безгенмен,
Түркістанның қасыретіне төзгенмен;
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Төзе алмадым қайғысына анамның,
Сағыныштан сарғайғанын санамның.

Мұң-наласын арқалап бар ғаламның,
Қабіріне барып ғазиз анамның.

 Ең болмаса құран да оқи алмадым,
Сезші жаным қайғымның бар салмағын.

Мен Түркістан жастарына сенемін,
Осы берік сенімменен өлемін.

Арман бар ма кіндік кескен жерде өлсең,
Арман бар ма туған жерде жерленсең.

Сол жас ұрпақ тербеткенде бөбегін,
Дүниеге қайта айналып келемін.

Тиді-ау менің талайларға  кесірім,
О, Жасаған жасай көр тек кешірім.

Тағдыр өзі жасағандай шешімін,
Қалса болды естеріңде  есімім.

Жалаңаяқ топырағында ойнаған,
Күн батқанша қызығына тоймаған.

Ұмытқам жоқ Наршоқының жартасын,
Жоғалтқам жоқ Түркістанның картасын.

Түркістанның аша алмадым есігін,
Ұрпағымның тербетпедім бесігін.
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Тиген болса сырттарыңнан кесірім,
Барлығыңнан сұрайыншы кешірім.

Берлин. Мұстафа Шоқай қабірі басында

– Менің міндетім – мешітті таңертең  ашып, 
кешке жабу.  2008 жылғы Ораза айының ішінде, 
Қадір түніне бір-екі күн қалғанда мешіттің ішін-
де отырып-ақ, таңсәріде Мұстафа бейдің бейіті 
басынан жарқырап тұрған нұр көрдім. Көлемі 
екі еуроның көлеміндей. Бұл көрініс үш күн 
бойы қайталанды...

...Мұсылман халқында көрген ғажайыбын жа-
рия етуге болмайды. «Егер өзге адамға құпия-
сын аша қалса, ондай кереметпен екінші рет 
кездеспейді» – деген ұғым бар. Бірақ бүгін сіз-
дерге айтып отырмын. Соншама жерден, Мұста-
фа бейдің туған елінен арнайы келіп отырған 
соң  жасырып қалуға да қақым жоқ. Мен енді 
ол нұрды қайтып көре алмайтын болдым. Әйт-
се де, бабаларыңыздың аса қасиетті адам екенін 
сіздер біліп жүретін болдыңыздар. Мүмкін ару-
ақтар кешіріп, әлгі айтқан нұрды тағы да көрер-
мін. Бәрін бір Алла біледі, – деді қабір күзетшісі 
ауыр күрсініп.

Берлиндегі зират күтушісі, ұлты түрік Керим 
Чечик маған осы әңгімені толқып отырып ай-
тқан еді.

 Сол бір таңғажайып нұр жайлы мен көп ой-
ландым. Тіпті есімнен шықпай қойды десем де 
болады. Сол бір сәтте әлі қағазға да түспеген әл-
дебір өлеңнің өзіме де беймәлім жолдары көкей-
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іме оралып, жүрегімді тербеді.
Мұстафа Шоқай ма ол асыл адам,
Бабасы ер Түріктей жасымаған.
Алыста, тым алыста қалса-дағы,
Шуағы шыққан күндей шашыраған...
Иә, ұлты түрік зират күтушісі Мұстафа Шоқай-

дың бейіті төңірегіне сәуле таратып, аспанға 
нұр шашып жатыр дейді. Мұстафа Шоқайдың 
шуағы алдағы келетін барлық ғасырларға қарай 
шашылып кеткендей.  Ескіше сауатты құранды, 
ислам ілімін, барлық шариғаттарын бала кезінен 
тұла бойына терең сіңіріп өскен Мұстафа Шоқай 
шет елге өз еркімен кеткен жоқ. Ол елінің тәу-
елсіздігін көксегендіктен еріксіз кетуге мәжбүр 
болды. Ислам дінінде мұндай оқиғаны Хижрет 
деп атайтынын біздің Түркістанның діндәр шал-
дары үнемі айтып отыратын. Ең бастысы, өмір 
бойы осы сертінен айнымай елі үшін күресті, 
осы жолда жанын қиды. Сондықтан, бұл нұр 
жатқан иеміздің артында перзенті де қалмаған, 
сүйегі жат топырақта жерленген Мұстафа 
Шоқайдай ғазиз пендесіне жасаған ерекше бір 
шапағаты болса керек деп ойладым. Иә, Алла, 
дәл осылай болғай.

                                                Автор**
Сәті жоқ оның сыр берген,
Ұмытпас сірә бір көрген.
Мұстафа Шоқай  басынан,
Қабірден көкке шаншылған,
Жарқырап тұрған нұр көрген.
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Қалмасын арман жаншылып,
Оянсын қайта қанша үміт.
Мұстафа жатқан бейіттен,
Аспанға қарай созылған,
Нұр көрген тұрған шаншылып.

Қас қақпай, қайтпай тірескен,
Империялармен сірескен.
Мұстафа Шоқай ер жатыр,
Бұл жерде бүкіл Түркінің,
Азаттығы үшін күрескен.

Күлтегін туған айбатты ел,
Тарихын терең ойлап көр.
Бұл жерде мәңгі ұйқыда,
Мұстафа Шоқай ер жатыр,
Қазақтан шыққан қайраткер.

Халықты қанап илеген,
Парықсыздықты сүймеген.
Парасат, пайым иесі,
Таңғажайып жан жатыр,
Дұшпанға басын имеген.

Асуда асу бел жатыр,
Шалқар да шалқар көл жатыр.
Топырағында немістің,
Татпаған дәмін жеңістің,
Елім деп өткен ер жатыр.

Қауызы гүл боп  ашылған,
Жалғасқан көне ғасырдан.
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Түркінің қамын ойлаған,
Ғарышқа қарай созылған,
Арманы шығар шашылған.

...Парижден Құран мен сәлде әкелген болатын-
мын. Қолының үстіне Құранды қойдық, тақия 
мен сәлдені мұсылмандардың әдетіндей басына 
кигіздік. 
                                               Мария Шоқай 

Айға да оны балаймын,
Күнге де оны балаймын.
Ақ таңның мынау атысы,
Дәл оның осы жатысы,
Зәресін алды-ау талайдың.

Биігін алып қыранның.
Қайтарып уын жыланның,
Тақия қойып қасына,
Сәлдені орап басына,
Нұрымен аптап құранның.

Адал боп қалған Тұранға,
Ерместен түрлі ұранға.
Жалтақтап жатсын жар кімге,
Кеткендей қалғып әлгінде,
Қолдарын қойып құранға.

Қазақтың қара нары еді,
Заманы неткен тар еді.
Ессізді кеткен ертпестен,
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Ташкенде түнде серттескен,
Мариям адал жары еді,
Мариям асыл жан еді.

Мұстафа Шоқай –  Берлиндегі Түркия мемлекеті-
не қарайтын «Түрік шәһитлігі мешіті» аумағын-
дағы зиратта жатыр. Бейіт басындағы ескерт-
кішке жары Мариям Шоқайдың өтінішімен үш 
латын әріпі мен төрт сан жазылған.  Олар Ио-
аннадағы Інжілдің бесінші тарауындағы 13-ші 
өлеңді меңзеп тұр. Бұл жыр жолдары: 
«Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих». 
 Бұл жолдарды  қазақшалар болсақ :
 «Жаныңды сеніп тапсыратын ол достар және ол 
махаббат енді жоқ» деген мағынаны білдіреді.
                                                       Автор**

Шуағы күннің сүйеді,
Соққан жел келіп тиеді.
Ұлан да байтақ ұлы ел,
Түркіні тұтас етем деп,
Берлинде қалған сүйегі.

Артында қалды жазары,
Қардан да аппақ таза ары!
Бөленген мәңгі бесікке,
Түрікке қарар мешітте,
Мұстафа Шоқай мазары.

Қабірге өніп гүл шықты,
Сезімге жүрек тұншықты.
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Латынша қашап жаздырған,
Төрт санға сыйған мына сөз,
Көзімнің жасын ыршытты.

Сөзімді тыңда жақсылар,
Жер емес бұл бір бақ сынар.
Ешқашан сені сатпайтын,
Қасыңда бар ма, жан досың,
Жаныңды сеніп тапсырар.

Көңілді бір мұң торласа. 
Қиын ба, Алла қолдаса,
Түріктер салған, дариға-ай,
Моласын қайдан табар ек,
Мынандай мешіт болмаса.

Осы бір зират-мешіттің,
Аңыздай даңқын есіттім.
Берлинге,  
                осы бейітке,
Жете алмай іштей тынып мен,
Қаншама жылға кешіктім.

Бақытты қайдан табармын,
Жұлдыздай көктен ағармын.
Түркі деп өткен Күлтегін,
Ұрпағы жатыр бұл жерде,
Төныкөк, Білге қағанның.

Құрғамас кезі жастың да,
Қимасты тасқа бастың ба?
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Сағыныш, 
                сосын көз жасы, 
Махаббат пенен зар жатыр,
Төрт санның мынау астында.

Ақ  жаңбыр тағы құйып тұр,
Бұл жерде жатыр сүйікті ұл.
Өмірдің мынау жалғаны,
Түркінің тұтас арманы,
Төрт санға қалай сыйып тұр.

Тұрандай  байтақ жер жатыр,
Шөлдер мен қанша көл жатыр.
Осынау шағын бейітте,
Алтай мен Қара теңізге,
Созылған алып ел жатыр.

Жазылмай қалған жыр жатыр,
Айтылмай қалған сыр жатыр.
Жазықтар, таулар, еңістер,
Ойпаңдар, құздар, тегістер,
Тұлпарлар өткен қыр жатыр.

Бермейтін асу шың жатыр,
Бұйра да бұйра құм жатыр.
Түркінің  ұлы үміті,
Осынау шағын зиратта,
Сағыныш жатыр, мұң жатыр.

Түркідей асқақ ұлт жатыр, 
Жырақта, бөлек, сырт жатыр.
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Қанаты құстың талатын,
Сүйгенін таңдап алатын,
Айбынды асқақ жұрт жатыр.

Жат жерде қалған бел жатыр,
Рухты дауыл, жел жатыр.
Сызылып кеткен картадан,
Осынау мұңлы молада,
Ежелгі біздің жер жатыр.

Адал сүт емген төл жатыр,
Мөп-мөлдір ғажап көл жатыр.
Таппайтын ешбір картадан, 
Осынау шағын бейітте,
Баяғы Тұран –Түркістан,
Бөлшектелмеген ел жатыр.

Ешбірін айтпай сырдың мен,
Қобалжып, қорқып тұрдым мен.
Берлинде бейіт басында,
Мұстафа Шоқай қасында,
Осылай толқып тұрдым мен.
Осылай толқып тұрдым мен.

 Париждегі мұсылмандар мешіті

  «Өліміне қырық күн толғанда мен оған ар-
нап Париж мешітінде еске алу рәсімін өткізіп, 
«Дебасси» залында саяси күн ұйымдастырдым. 
Оған украин, әзербайжан, грузин эмигранттары 
мен жалпы кавказдықтар және басқа да ұлт өкіл-
дері қатысып, сөз сөйледі. Бәрі Мұстафа, оның 
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қызметі туралы айтты. Мен естелік ретінде ай-
тқан сөздерін жазып берулерін өтіндім. Менің 
бұл өтінішімді тек Александр Яковлевич Шуль-
гин ғана орындады, басқа ешкім орындаған 
жоқ».  

                                       Мария  Шоқай

 Мен  экспедиия мүшелерімен  бірге  Мария 
Шоқай естелігінде айтатын осы мешітке бар-
дым. Парижде 1922-1926 жылдары іргетасы қа-
ланған екі мешіттің үлкені осы мешіт екен. Біз 
бесін намазына дөп келіппіз. Күн бейсенбі бо-
латын. Келушілер өте көп. Бір аңғарғаным, на-
маз оқу алдындағы азан  мешіттің мұнарасынан 
емес, намазға арналған үлкен бөлменің кіреберіс 
ауласында айтылды. Жергілікті биліктің тәртібі 
бойынша, жұмадан басқа күндері азан осылай-
ша айтылады  екен. Ал жұма намазының азанын 
мешіттің мұнарасынан айтуға  арнайы рұқсат 
берген. Бірнеше аулалары мен бөлмелері бар 
еңселі мешіт үйінің салынғанына бір ғасырға 
жуық болса да, әлі сол қалпында. Ою-өрнек, бо-
яулары еш өзгермеген. Күні кеше салынғандай. 
Алаңдардағы гүлзар бақтары мен субұрқақта-
ры жаныңды жадыратып, көңіліңді көтеріп та-
стағандай. Бейнебір «Мың бір түндегі» хан са-
райына кіргендей әсерде боласың.

                                                           Автор**       

Бір ғасыр бұрын салынған,
Осынау ескі мешітте.
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Ою-өрнекпен малынған,
Отырдым оң жақ есікте.

Шүкірлік айтты досым да,
Аллаға мұнда жеткізген.
Мариям өзі осында,
Шоқайдың асын өткізген.

Берілген асы сабаздың.
Париждей әсем шаһарда. 
Уақыты келіп намаздың,
Тұрдым мен келіп қатарға.

Атқылап суы бұрқақтың,
Жайнайды гүлзар бақтары.  
Жегенмен қамын ұрпақтың,
Бақытын іздеп таппады.

Жеңілдетеді өмірді,
Жабырқау жанға бұл ара.
Еріксіз тартты көңілді,
Азан айтатын мұнара.

Бір сәлем айтып елден де,
Бірдеңе келді сұрағым.
Айналып қайта келгенде,
Ұмытқан бір шал құманын.

Шариғатты айтқан сөзі де,
Оқыған құран мектептен.
Мұстафа Шоқай өзі де,
Осында талай кеп кеткен.
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Қаншама тарих есіттім,
Кездесті мұнда ғалым да.
Толқыдым сол бір мешіттің,
«Дебасси» деген залында...

Тәубәға келер залымда,
Жырақтап жылдар кетіпті-ау.
Мешіттің осы залында,
Шоқайдың асы өтіпті-ау.

Мария Шоқай жайлы жыр

2008 жыл. 28 қаңтар. Күн жұма. Бүгін Франция-
ның  Шелль қаласындағы зиратқа жерленген Ма-
рия Шоқайдың басына баруды жоспарлаған едік. 
Екі автокөлік – тоғыз кісілік шағын микроавто-
бус және төрт адамдық жеңіл машинамен жолға 
шықтық. Таңертеңнен жаңбыр құйып тұр. Бада-
надай-баданадай ақ жаңбыр тамшылары төпей 
түсті. Аракідік қатты селдетіп жібереді. Қысты-
гүні Францияда  жаңбыр жаууы таңсық емес көрі-
неді. 

Алдын ала ескертіліп қойылғандықтан, қорым 
қараушысы бізді қақпаның аузында қарсы алды. 
Мария Шоқайдың зираты – кіреберісте, қақпадан 
онша алыс емес жерде екен. Зиратқа кірген бой-
да  көңілім толқып, жүрегім дүрсілдеп сала берді. 
Бұл, бәлкім, Мұстафа Шоқайдың адал жары, аяу-
лы серігі, оның  көрген барлық ауыртпалықтарын 
қайыспай, зор адамгершілікпен бірге бөліскен Ма-
рияға деген шексіз ризашылық пен құрмет  белгісі   
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болар. Жаңбыр жауған кезде-ақ «Әй, бұл Мұстафа 
мен Марияның көз жасы немесе сағыныш тамшы-
лары шығар» – деп ойлағанмын. Сол ой-тебірені-
стер жыр жолдарына айналды. Көңіліме шумақ, 
шумақ өлең жолдары үйіріле берді.

Машинадан түсіп, Мария Шоқайдың қабірі 
басына барған кезде құйып тұрған жаңбыр кілт 
тоқтады. Кәдімгідей біреу ағып тұрған судың 
кранын кілт бұрай салғандай. Марқұмның қабірі-
не гүл шоқтарын қойдық. Өрекпіген көңілімді 
баса алмай, алғашқы сөзді экспедиция жетек-
шісі ретінде мен сөйледім. Сонау Наршоқыдан 
басталған сапарымыздың өз мәресіне жақындай 
түскен тұсы еді бұл.  Міне, енді Мария Шоқайдың 
бейтінің басында тұрмыз. Бүкіл Алаш, қала берді 
түркі халқының азаматын алақанында аялаған, 
бар ғұмырын соның жолына құрбан еткен асыл 
жар, қайраткер әйелдің қабірі басында тұрып, қа-
лай тебіренбейсің? 

Бүгін қаншама теңіз асып, мазар басып, Еуро-
паның бір түкпіріндегі Парижге келсек, ол  тәу-
елсіздіктің арқасы емей не?! Мұстафа Шоқай мен 
Марияның Ташкенттен басталған «тар жол, тай-
ғақ кешулері» Парижде аяқталыпты. 

Мария Шоқай да – аса көрнекті қайраткер. 
Мұстафаның жанында жүрген сенімді серігі,  
қамқоршысы, аяулы жары болса, қайраткер бол-
май, кім болады? Оның көрегендігі сол – өлері-
нен 4-5 жыл бұрын өзі жерленетін қабір орнын  
өзі сатып алып, барлығын алдын ала дайындаған. 
Зираттың басына қойылған тастағы жазуды да 
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өзі жаздырған. Міне, қараңыздар: «1888 жылы 22 
ақпанда туылған», – деп анық көрсетіп жазыпты. 
Ал қайтыс болған  уақыты жазылмаған. Қанша 
көреген болса да, өлетін кезін ешкім білмейді ғой. 
Орны бос тұр.  

Өзі мәңгілік дамылдаған аядай жер үшін Мария 
қаншама еңбектенді десеңізші. Тағдыр қосқан 
жары Мұстафасының көзіндей болған ақ пиани-
ноны сатып, осы алақандай жерді сатып алған. 

Біз қабірдің шаңын сүртіп, төңірегін тазалап, 
машинаға беттедік. Көлікке отырысымен жаңбыр 
қайта құйды. Апырай, а! Бұл не болғаны сонда? 
Қалай таңғалмайсың?  Әлде бұл – біздің алыстан 
келіп, зиярат еткенімізді Табиғат-ана да кұптап, 
қолдағанының айғағы ма? Кім біледі, бәлкім, со-
лай шығар...

Автор**

Осылай Париж бенен
                                   Шелльге жеттім,
Мария Шоқай жатқан жерге жеттім.
Cуретінен мұңдана қарайды ол,
Мұстафа шексіз сүйген елге жеттім.

Мария адамзаттың гүлі екен ғой,
Сақтаған сандықтағы сыры екен ғой.
Шелліңіз Ножаныңнан қашық емес,
Француз халқы жомарт ірі екен ғой.

Ілезде ұмытылып сарсылғаным,
Қабірге қарай жалғыз аршындадым.
Мария адамзаттың асылы екен,
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Жеткізген Мұстафаның жан сырларын.

Жазылғанмен өмірге келген жылы,
Бейітте жазылмапты-ау өлген жылы.
Бастапты естелігін Мұстафаның,***
Дүниеге шыр етіп мен келген жылы.

Мария қандай сұлу,
                                 ірі неткен,
Қаптаған көп қатынның бірі деп пе ең.
Ташкенмен Алмания аралығын,
Мұстафа Шоқайменен жүріп өткен.

Мария қандай ғажап,
                                 ірі неткен,
Сөзі бал, бұлбұл әнші, нұры көктем.
Қиындықтың бәріне бірге төзіп,
Шіркіндер қол ұстасып жүріп өткен.

Мария неткен қайсар, 
                                     парасатты,
Болжаған, көре білген болашақты.
Айырылып қалғаны сүйгенінен,
Жазылмас жүрегіне жара сапты. 

Жазықсыз жерде қанша жазықты еткен,
Қиялы ғасырлардан озып кеткен.
Есінде Петербург, Тбилиси,
Барлығын естелік қып жазып кеткен.

Мария жар ғана емес серігі еді,
Ән салған сахнаның көрігі еді.
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Орыстың орманында еркін өскен,
Қиғаш қас, ай маңдайлы елігі еді.

Көңілі ұлы түрік даласындай,
Пейілі қазақтардың қаласындай.
Көңілі шалқып жатқан теңіздейін,
Ұлттың ұлағатты анасындай.

Ақ жүзі аспандағы ай секілді,
Шырайы жаңа шыққан шәй секілді.
Табиғи жаратылыс ерке болмыс,
Мінезі гүл жайнаған май секілді.

Еріні Өгем таудың өрігіндей,
Жүрісі Жезқазғанның елігіндей.
Жалғанда дәл осындай жар көрмедім,
Мұстафа Шоқай ердің серігіндей.

Жанары көк аспандай мөлдіреген,
Жібектей орамалы желбіреген.
Мейрімі алашымның әжесіндей,
Шаштары ақшыл тартып селдіреген.

Кездейсоқ аман қалған атылмаған,
Сақтаған архивтерде хатын маған.
Мария жар ғана емес досы да еді,
Тар жерде сыр бермеген, сатылмаған.

Мария неткен берік, төзімді еді,
Ешкімнен өзін төмен сезінбеді.
Апырай, Мұстафа үшін өмір бойы,
Аянбай еңбек етті, көз ілмеді.
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Әдебі жаңа түскен келіндердей,
Ешнәрсе екеуіне тегін келмей.
Бір ғана Мұстафа үшін мәңгілікке,
Өткізді бар өмірін елін көрмей.

Қазақтың үкі таққан бесігіне,
Күні-түн дамыл болмай есігіне.
Анкара мен Ташкеннің күн туар ма,
Көшесін беретұғын есіміне.

Екеуі бірге өткізген сыр түндері,
Мариясыз аман қалу мүмкін бе еді.
Астана бір ескерткіш қояр-ау деп,
Асыға күтіп жүрмін бұл күндері.

Жырыма жарығыңды түсір жаным,
Қиялдың кептерлерін ұшырмадым.
Өмірін Мариядай асыл жанның,
Ұрпаққа үлгі етіп ұсынғаным.

Бұл өлең, өлең емес қарапайым,
Әр жолын зерделерсің балақайым.
Саяңа келген ғашық жандар білсін,
Аулақта сырын  бүккен дара қайың.

Мария Шоқай атын ұлықтаңдар,
Тарихтан мұрағаттан сыр ұққандар.
Мария, Мұстафадай қол ұстасып, 
Аяулы жандар өткен ұмытпаңдар.

«Ей, түркі билері! Қырылайын деп жатқан  елге, 
өмір бердім, жалаңаш жүрген елге, киім бердім, 
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кедей халықты бай қылдым, саны аз халықты көп 
қылдым. Маған адал болған хандар мен елдерге 
жақсылық жасадым. Дүниенің төрт бұрышын-
дағы халықтарды бейбітшілікке көндірдім.

 Ей, түркі билері! Көк Аспан Қара Жерді езбе-
генше, Жер жарылып бөлінбегенше, біліндер, 
түркі ұлыстары, түркі елдері, түркі отбасылары 
– түркілердің билігі бітпейді. Біздің өзендей тө-
гілген қанымызды, таудай жатқан сүйектерімізді 
ақтаңдар! Ей, мәңгі түркі елі, осыны біл де 
мақтан!»

                                                       Білге қаған

О менің, қайда ұлы қағандарым,
Айтайын ойларымның саған бәрін.
Жылпос пен жағымпазға жаға алмадым,
Халқыма берер бақыт таба алмадым,
Түлкідей қырдан қашқан, 
                                         жалт бердің- ау,
Тағдыр-ай,  неге  мені тағы алдадың.

Баяғы ұлыстарым, өлкелерім,
Не деген байтақ едің, көркем едің.
Бір кезде сәбидейін еркеледім,
О, тағдыр, неге мені желкеледің.

Тыңдайтын, түсінетін бір жан болса,
Үзілген тарихымды шертер едім.
Айбыны арыстандай Түркілерім,
Білдің бе, жағаңнан ап сілкілерін.

Жаңыңа жақындатып түлкілерін,
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Сезбедің кездігімен бір тілерін.
Өз жұртым қиналғанда жылап тұрып,
Өзгенің байқап қалдым күлкілерін.

Есіме ап әр жерде бір хаттар барын,
Кейбірі жүректерде сақталғанын.
Келмейтін жаққа мәңгі аттанғанын,
Намыстың қара жердей тапталғанын.
Өз жұртым жәбір көріп жылағанда,
Өзгенің сездім, қалқам, шаттанғанын.

Көк аспан қара жерді езе алмайды,
Қайғыны қара жүрек сезе алмайды.
Түбі бір туыстардан безе алмайды,
Арыға бұдан былай, төзе алмайды.
Бөлінген шекараға күзеттерден,
Өз жерін өзі еркін кезе алмайды.

Жан-жақтан соғып тұрған жел болатын,
Сулары шалқып жатқан көл болатын.
Тілімнің мәртебесі төр болатын,
Дұшпанның жымысқы ісі нөл болатын.
Түркілер  бірігетін, ел болатын,
Құмы да гүлзар бақты, орман тоғай, 
Баяғы Тұран дейтін жер болатын.

Баласын аманат қып тірі ұстады,
Шошытып жүрістері, тұрыстары.
Осылай болу керек, дұрыс бәрі,
Аспанға көтерілген қылыштары.

Бабамның қанды майдан ұрыстары,
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Қайғыңды жер қабылдап, қыр ұстады.
Қайтадан тұтас болып бірігіңдер,
Ежелгі түркілердің ұлыстары. 

Қабырғам бірте-бірте сөгілгені,
Қанымның қара судай төгілгені.
Жаныма батты атамның егілгені 
Жүйкеміз жүйке емес, темір ме еді,
Қу көңіл қара түндей көмір ме еді?
Жан-жаққа қараңыздар, бауырларым,
Қайда алып бара жатыр өмір мені.

Мылтықты бекер ешкім оқтамайды,
Атсейіс тұлпар босқа баптамайды.
Мәні жоқ сөзіңді ешкім сақтамайды,
Сатқынды ешқашанда жоқтамайды.

Біріксең, біреу  келіп таптамайды,
Жалтақты ешбір пенде жақтамайды.
Бұл күнде бөлек-бөлек ел боп кеткен,
Түркістан үшін майдан тоқтамайды.

Бақытсыз ақ босаға аттамайды,
Қайғыңа қалың қазақ қаптамайды.
Өлгеннің сыбағасын сақтамайды,
Ақымақ ел үмітін ақтамайды.
Дүниеге талай ұрпақ келіп-кетер,
Түркістан үшін күрес тоқтамайды.

Бұл күнде бар да қайғы, жоқ та қайғы,
Бұл жолға бөтен келіп топтамайды.
Қайғыңа қалың Түркі қаптамайды,
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Кейбірі үмітіңді ақтамайды.
Жақсылар бәрін кек қып сақтамайды,
Түркістан үшін тартыс тоқтамайды,
Бір алла, Түркі жұртын сақтағай-ды. 

Туады, туады әлі данышпандар,
Қиялы ғасырлармен жарысқандар.
Дұшпанмен қайтпай мәңгі алысқандар,
Әлихан, Мұстафадай арыстандар.
Ежелгі ата салтқа жақындаңдар,
Жат діннен біржолата алыстаңдар.

Дүниеге келер, туар ұландарым,
Самғайтын көк жүзінде қырандарым.
Сендерден бір-ақ тілек сұранғаным:
Түркі мен Алаш болсын ұрандарың.
Мына елге пана болып тұрар дарын,
Жат жұрттың жақындатпай қағып таста,
Ысқырған жеті басты жыландарын.

Қыздарға ақ босаға аттататын,
Құранның сүрелерін жаттататын.
Дәстүрді жат жұрттыққа сақтататын,
Дұшпанға қимастарын жоқтататын.
Шешуші аспанға бір оқты ататын,
Туады бір Түркі ұлы Түркістанға 
Жаулардың жорықтарын тоқтататын.

Бақытқа қарай аттан, жосылыңдар,
Жаманнан қара ниет шошыныңдар.
Мынауың, анауыңмен, осының бар,
Байтағың, ірілі, ұсақ, қосының бар.
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Тарыдай  шашыраған, бауырларым,
Қайтадан мемлекет боп қосылыңдар!

Шырқарың әуелетіп бір ән болып,
Жаттайтын ұлы сөзің құран болып.
Түркістан, Түркі сөзі ұран болып,
Туларың көкте самғар қыран болып.
Қайтадан дәуірлейтін заман келіп,
Түркілер, бірігіңдер Тұран болып!

Қасиет пен қасірет  
немесе соңғы сөз орнына 

Соғыс жүріп жатты, тұтқындар да бірінен соң 
бірі беріліп жатты. Оларды топқа ұйымдастырып, 
неміс әскери киімдерін кигізіп, француз майданы-
на жіберу жалғаса берді. Олардың көбісі менімен 
кездесіп, ұлттық жетекшілерінің жағдайын білгісі 
де  келіпті. Көбісі Мұстафаны олардың лагеріне 
барғанында көрген екен, кейбіреулері тек қана 
атын естіген болып шықты. Келіп менен Мұста-
фаның суретін сұрайтын. Олардың арасында 
нағыз коммунистер, қазақтар, өзбектер, татарлар, 
башқұрттар бар еді. Кейбіреулері мәдениетті, енді 
біреулері кәдімгі қарапайым адамдар болатын. 
Олармен әңгімелесу барысында маған өте қиын 
соқты. Олардың біреуі Мұстафаның шет елдерде-
гі қызметі туралы арсыздықпен әңгімелеп отыр-
ды. Тағы бір таңданғаным, қырғыз, қазақтар мен 
татарлар ауыздарына не келсе соны айтып жатқан-
да, өзбектер Мұстафа жайлы ләм-лим демегені. 
Бір ретінде маған алматылық қазақ келді. Өзінің 
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кім екенін, қай жерден екенін айтып таныстырған 
соң, нағыз коммунист екенін, Сталиннің арқа-
сында адам боп отырғанын, Сталин үшін жанын 
пида етуге даяр екенін айтты. Егер Шоқайұлы тірі 
болғанда, дәл осы жерде оны өлтіре алатынын да 
менен жасырмайтынын айтты. Мен одан  «ком-
мунистерге қарсы шыққандарды жек көретін 
болсаң, маған не үшін келдің, тез үйімді босат» 
–  дедім. Оның жанарынан жек көрушілік пен ыза-
ның табын байқадым. Оның қаруы  бар болатын. 
Бірақ мылтығын үйге кірген сәтте коридорда есік-
тің қасына қойып кеткен еді. Мені өлтіру үшін не 
барып қаруын алуы немесе буындыруы керек еді. 
Алайда оның сөзге келместен үйден шығып кете 
барғаны мені қатты таңқалдырды. Қалай болса да 
мені Құдай сақтады.

Мария Шоқай

Түркістаным, 
                          атсын күліп ақ таңың,
Алуан алуан гүлге оранып бақтарың.
Көп адамдар мән бермейтін секілді,
Қасіретіңде қасиетің жатқанын.

Тау  теңселіп, төңірегіне шашып от,
Ұмытылмайды ол, мейлі қанша ғасыр өт.
Түркістаным қос рельс тәрізді,
Қасиет пен басыңдағы қасірет.

Уақыт шіркін ағын судай өтеді,
Тарихымыз ұмытылмайды кешегі.
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Мұстафаның қасіретін о, Алла-ай,
Әлі күнге ұқпайтындар жетеді.

Осы жолда қанша жанмен достастым,
Қанша доспен қимасам да қоштастым.
Алматыда өлең үшін алысып,
Өскеменде Шоқай үшін соттастым.

Ардақтым ол, есімнен бір шықпайтын,
Тұлға таптым бұл ісімді құптайтын.
Жанды көрсем пергім келіп тұрады,
Мұстафаның қасіретін ұқпайтын.

Дүниеге келер ұрпақ білімді,
Қабылдайтын кеудемдегі күнімді.
Төңірегімде толып жүрген топастар,
Ділім түгіл түсінбеді-ау тілімді.

Шексіз сүйді ол Түркістанның тауларын,
От боп жанып,
                       алау болып лауладың.
Ешқашанда илікпейтін, қайтпайтын,
Өскеменде сотта көрдім жауларын.

Даңқын оның аз ба адамдар күндейтін,
Аз ба адамдар түсінбейтін, тілдейтін.
Талай қандас пақыр көрдім, япырай,
Мұстафаның кім екенін білмейтін.

Тірісінде молада да жатып ап,
Күресті ол жауларымен ақымақ.
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«Шоқайыңды білеміз ғой», –  дейтіндер,
Жала жапқан кітаптарды оқып ап.

Бәйтергім, асқар тауым, еңселім,
Ойларыңнан қуат алам жеңсе мұң.
О, дүниеге ала кеткен өзіңмен,
Қасыретіңнен айналайын мен сенің.

Ғасырларға шашып тұрған жарығын,
Түсінбейтін пенделерге налыдым.
Соңғы түрік қалғанша сен тірісің, 
Қасиетіңнен айналайын Алыбым.

*«Истиқлол қахрамонлари» сериясымен шыққан
«Таланган асарлар» кітабынан
Тошкент шаһары, «Маънавият» баспасы, 2003ж.

**Автордың  «Мұстафа Шоқай жолымен» атты тари-
хи-деректі, танымдық сапарнама кітабынан алынған 
үзінділер

***Мария Шоқай 1958 жылдан бастап  «Менің Мұста-
фам» атты естелігін жаза бастаған.

1 Екі Мұстафа: М.Ататүрік, М.Шоқай.
2 Ақынмен тоқсаныншы жылдары Стамбұлға бірге  
барған қазақтың  ұлы  жазушысы марқұм Сәкен Жүнісо-
вті айтып отыр.



Қасымхан БЕГМАНОВКҮРЕҢБЕЛ

355

ТҰЯҚ СЕРПУ
(Толғау)

Касіретті қара пышақ қайралды, 
Қара бұлт Қаратауды айналды,
Қара қойдың аяқтары байланды. 
Жынды жел де тына қалды бірер сәт,
Жұлқылаған сұр даланы, сайларды.

Қарулы қол қара қойды бүктеді,
Осып өтті, осы ма еді күткені? 
Момыным-ай, ең соңғы рет тұяғын 
Серпіп қалды... кетті үзіліп жіптері.

...Құлағың сал, дін-мұсылман баласы, 
Канға бөкті Созақтың сай-саласы...
...Қара жіптің үзілген сол ұшынан 
Басталады сайын қазақ даласы...

                                          Автор

       * * *                                                                                                                                                
 

«Осыдан алпыс жыл бұрын, ешбір кінәсі 
жоқ, кең далада мал баққан, жай жатқан момын 
халықтың ар-намысын аяққа басып, қорлаған 
басшылардың, әсіресе Голощекин сияқтылар-
дың жантүршігерлік озбырлығын қазіргі кезде 
не деп бағалауға болады?

Созақ халық көтерілісі жөніндегі шындықты 
айтудан қорқып, оны Совет үкіметіне қарсы бай 
— кулактардың көтерілісі дегенге сене бердік. 
Бұл халық көтерілісі қазақ халқының XX ғасы-
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рдағы қайғылы тарихының қақ төрінен орын 
алуға тиіс...».          

(Ауыл қариясының әңгімесінен)

Адамзат – келер-кетер, жүзге келер, 
Пендені үйде өлсе де, түзге көмер.
Құдая, иманымды саламат кыл, 
Ағайын енді қайда бізді іздеп келер?..
                                       (Кұлыншақ).

 «Қос құдық жайлаушы едік, қыстаушы едік,
Кәмшаттан бешпент, бөрік тыстаушы едік»1.
Көкашық, 
             сарт Сауырбай,  Баба-Атаны, 
Созақтың қаласындай  ұстаушы  едік.

Тас сарай*, Дала базар* мекенім-ай, 
Сендерді қалай қиып кетемін-ай. 
Топтасқан тоғайдағы тораңғыл тал, 
Білдің бе дәуреніңнің, өтерін-ай.   

Қан- қызыл қоңыраулы шеңгелдерім, 
Бұл күнде серігімсің сендер менің.
Баба түкті шашты Әзиз әулием-ау, 
Батты ма жаныңызға сенделгенім.

Қарттардың  құлақ аспай басуына, 
Себеп болды топанның тасуына.
Созақ жақ дөңгеленер көз алдыңда, 
Шыққанда Суындықтың асуына.

Тассарай, Балықшы ата шатқалында, 
Қан төкті қызылың да, ақтарың да.
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Аңғармай күннің мынау батқанын да, 
Аңғармай таңның сонау атқанын да.

Жалайыр**, Қаңлы**, 
                    Қыпшақ**, Тарақтылар**, 
Таманы інісіне балап тұрар.
Тыныш жатқан ауылдың шаңын қақты-ау,
 Белсенді қатын құмар,  арақ құмар.

Қара үйдің іргесінде созған кепті, 
Шұбатын  алып момын  Божбан** жетті.
Маңғытай**, Саңғылымен** көлеңкеде, 
Қайтадан қоздырады қозған кекті.

...Қайтейін, не көрмеді момын қазақ,
Момыннан жатқандар аз жоғын санап.
Бізге еріп шыққан бұлт жауып кетті, 
Созақтың ойлы-қырлы жонын сабап.

Сол бұлт жауып өтті момын елім,
Тамыздың шілдесінде тоңып едім.
Сан сұрақ сілкілеген күндіз-түні,
Көкірегім қайғыға толы менің.

Төмпешіктер, молалар, мың сыры бар, 
Сол сырдан  қара  перде   бір сырылар.
Құлағымда аттардың дүрсілі мен,
Аққудың қанатының сусылы бар.

Молалар, біздің мола, менің молам,
Молалар, сіздің мола, сенің молаң,
Бесік пен бейітімнің арасында,
Басыңа сан келермін сенің, Бабам.
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Бұл күнде көрінбейтін егістерден,
Бұл бейіт – біздің бейіт тегістелген. 
Ауған тәуіп, Ақ ишан, ер Сұлтанбек, 
Шағынардай шыға сап... тегіс көрден.

Аттылар ана жолмен өтпегендей, 
Үспіде* ауыл орын теппегендей.
Ығы-жығы молалар сарбаз болып,
Созаққа жаяу-жалпы беттегендей.

Баратқан айдау жолдың тозаңын-ай.
Өксігін ішке тартқан Созағым-ай. 
Алаш боп желбіреді сары ала ту, 
Намыс буған, кек куған қазағым-ай...

Қазағым-ай, кімдермен алыспаған, 
Арманы ақ сағым боп алыстаған. 
Жолаушыға мінгізіп жалғыз атын, 
Өздері келісінде тары уыстаған.

Мұңдылау жүрегіме батып бір ән,
Шақырады... мола боп жатып қыран.
Алпыс жылдай өтсе де содан бері,
Кек қысып төсегімнен атып тұрам.

Сұм дүние, білді олар өтеріңді, 
Шашаңа шаң жұқтырмай кетеріңді. 
Ажал боп тақағанда Голощекин, 
Теріскей дауыл болып көтерілді.

Кеше алмаймын мансапқа сатылғандар,
Қандасқа қарулы әскер шақырғандар.
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Сендерге бәйіт жаздым,  – дұғам болсын,
Созақтың базарында атылғандар.

Атылғандар о, қайсар кектілерім,
Асыл ойым көміліп кетті менің.
Сызған жақта өсетін қызыл гүлдер, 
Қызыл қаннан нәр алған деп білемін.

Қызыл қанды қыратқа шашыраған, 
Өтінем жұла көрме, асыл адам. 
Әлі күнге өкпелі тәрізденді,
Етпеттеп жата қалған тасы маған.

Әжім басқан жесірдей құба далам. 
Ұрпақ жоқ бұл қайғыны сұрамаған. 
Толғамау бұл тарихты күнә маған, 
Жырламау бұл тарихты күнә саған.
Қайтейін бір күнің жоқ сенің-дағы,
Өксігін ішке тартып жыламаған.

...Үнсіздік айқайлайды, шақырады, 
Елеусіздеу молалар жатыр әні. 
Жасырады... жусаны, селеуі де –
Көңілім әлдеқайда асығады...

...Құлазыған көңілге қарамастан,
Ақ сағыммен астаса араласқан.
Бәрін көрген сөзім бар саған аспан, 
Бисмилла...р...рахман рахим ал бастадым, 
Қасіретті, қайғылы дала дастан.
1Мәделі ақынның сөзі. 
*Жер аттары. 
**Ру аттары.
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ЕСКI ЖҰРТ
      (Толғау)

Бабам көрген,
                  атам көрген ескi бел,
Сағыныштан  тұнжыраған кештi көр.
Жасқа толы жанардайын қарашы,
Күн астында мөлдiрейдi кешкi көл.

Аман-есен жатырмысың ескi қыр,
Сырласуға арнап келдiм кештi бұл.
Ескi адамдар жатқан ескi төбенi,
Аймалап тұр, аялап тұр кешкi нұр.

Ескi тамның жанындағы ескi арық,
Өкпелетiп алғам жоқ па кеш барып.
Қариялар қой қайтарған құба бел,
Сендердi аңсап келiп тұрмын кеш жарық.

Кешiр менi жұмбақты өңiр, сестi өңiр,
Сағынышты жеткiзе алман ескi өңiр,
Не айтасың сәбиiңе кешегi,
Тiрлiгiме толар емес еш көңiл.

Ескi өңiрде тұрған бiр кез ескi адам,
Көз жұмарда деген едi-ау кеш балам.
Кеш барам деп ойлағам жоқ, кеш бабам,
Жаңа жерде сенi талай еске алам.

Бар қызықтан жырақ қалған  ескi там,
Қабырғасы құлап қалған ескi там.
Қарттарыма тұрақ болған ескi там,
Шөлдегенге бұлақ болған ескi там.
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Жалғыздықтан жыладың ба, ескi там,
Шулап тұрған құлағым ба, ескi там.
Әлде көмек сұрадың ба, ескi там,
Жауап бершi сұрағыма, ескi там?..
 
Бала болғам мен де осында ес кiрiп,
Көп нәрсенi талайлардан кеш бiлiп.
Қарттарыммен бiр кетiптi-ау бiлмеппiн,
Басыңнан бақ айналайын ескi жұрт.

Кешiр менi, кешiр менi кешкiлiк,
Қаперiме келмеушi едi еш күдiк.
Қара шалдар қауын тасып, кемпiрлер
Көрiнбейдi отыратын төс тiлiп.

Ұмыттық қой барлығын да ер жетiп,
Төсек тартқан қайран шалдар бел кетiп.
Сырғанадық киiп сенi қанша жыл,
Кеш болса да алғыс айтам, керзi етiк.

Көкiрегiмде лаулап тұрған жастық бар,
Қайда қалды қауын салған қапшықтар.
Ұзақ жылдар басымызды сүйедiң,
Апам тiккен, әпкем тiккен жастықтар. 

Бар асықты көршi ауылға ұттырып,
Жүрген кез-ай көрсете алмай мықтылық.
Тоз-тоз бопты қалың бау да кешегi,
Жыластарын жейтiн үске жұқтырып.

Ұнамайтын маған боран, қыс қана,
Таяқ жесем әжем байғұс түстi ара.
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Кештiм сенi мазақ етiп қыздарға,
Өн бойымды шымырлатқан ұстара.

Бар ауылға өзiм жазған жыр тарап,
Жүрген кез-ай, дауылдатып бұрқап ап.
Бiз қарызбыз жауратпаған аязда
Әжелерге жасап берген ұлтарақ.

Жаңа өмiрге жаңа көзбен қарадық,
Сол көзқарас алып шықты дара ғып.
Сiздерге ерiп кеткеннен соң балалық,
Ескi жұрттан жан-жаққа бiз тарадық.

Жан жұлдызым жарқырай ма, жана ма,
Нұрын шашып әлде ертерек аға ма?
Басымды ием құдiретiңе аяулы,
Аруана ана, ару ана, жан ана.

Туған жер ғой жарататын алып қып,
Жалаң аяқ қара жолмен жарыстық.
О, ескi жұрт, айналайын жарықтық,
Менiң жырым бұдан былай халықтық.

Ескi өңiрде жусан қандай,  тау қандай,
Қара суы тiл үйiрген саумалдай.
Өне бойым тiтiркендi түп-түгел,
Ескi жұрттың мұңы маған ауғандай.

Жусаныңды жүрегiмде сақтадым,
Қайда барсам сендей дала таппадым.
Тағдыр солай алыс кеттiм мен бүгiн,
Кешiр менi, кешiр менi, қарттарым.
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ШЫҒЫС ШАЙЫРЫМЕН СЫРЛАСУ
                        (Толғау)

Айналайын,
                   алтын адам,
Менiң әкем секiлдiсiң жаны iзгi,
Жетi ғасыр жарқыраған,
Шамшеддин Хафиз тәрiздi.
Менi-дағы қара түндер тербеттi,
Қара көздер келбеттi
Он жетiмде отқа өртедi,
                             қақтады,
Жүрегiмнiң жаңбырларын селдеттi.

Қайран жырым кей топасқа жақпады,
Сарғыш тартты қара қыздың хаттары,
Бiрақ жүрек махаббатын сақтады.
...Патшалардың шiрiп алтын тақтары,
Қайда кеттi ұшқан құспен жарысып,
Ауыздықпен алысатын аттары,
Қандай патша ел үмiтiн ақтады,
Қылыш та жоқ 
                    көтерiлген шапқалы,
Жылан да жоқ келе жатқан шаққалы,

Қылыштары быт-шыт болды,
                                     тот басты, 
Ел талады,
             жер қарады соттасты.
Зұлымдықтың ұрпақтары әрқашан,
Соғыс құмар құзғындар боп топтасты.
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Ұлы Хафиз,
                саған айтар сырымды ұқ, 
Миллион мәрте қызыл гүлдей жұлындық.
Адамзаттың тиылады көз жасы,
Жер бетiнен жойылғанда зұлымдық.

Жиырмасыншы ғасырдағы ақынды ұқ,
Теңiз түгiл мұхиттарды сапырдық.
Ұлы Хафиз,
                өлең-жырдан басталған,
Сiз бен бiздiң арадағы жақындық.

Өз ғасырың артса саған ауыр жүк,
Өз ғасырым артып отыр маған жүк.
Ұлы Хафиз сенiменен алысқан,
Менiмен де алысуда жамандық.

Жердiң бетi дейтiн ғажап өлкенiң,
Жетi ғасыр бұрын өзiң көркi едiң.
Пәрәнжiмен бетiн жапқан қыздардың,
Жүректерiн ғазалыңмен өртедiң.
Аппақ  айдай құдiреттi көркемiм,
Өз ғасырым жайында сыр шертемiн.

Адал жанға ақ жүрегiн ашатын,
Қыз алдында сөз таба алмай сасатын.
Ұлы Хафиз өзiңменен сырласты,
Жиырмасыншы ғасырдағы жас ақын.

Сүйгенiнен талай ғашық үздi үмiт,
Жабырқатты қайғы боп кеп күзгi бұлт.
Ғасырлармен жарысумен келедi,
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Сен жырлаған сұлулық пен iзгiлiк.

Арын қорғап жарқабақтан жар ұшты,
Барын қорлап ақ найзалар салысты.
Ертектегi алыптардай жырларың,
Қара ниет ғасырлармен алысты.

Ғазалдарың бағаланып асылға,
Құлақ түрдiң қаншама мың тасырға.
Сенiң жырың жауды жеңген батырдай,
Аман жеттi жиырмасыншы ғасырға.

Талай сөнген жүректерге тұтатты от,
Гүл боп өндi, бүршiк жарды бұтақ боп.
Жетi ғасыр бұрын жазған ғазалдар,
Мәскеу жақтан шықты ғажап кiтап боп.

Жанымызды, тәнiмiздi сан  улар,
Шет елдерде жасалса да қарулар.
Ұлы шайыр туған шағын Ширазда,
Әлемдегi бiлдi сенi арулар.

Дарындарға тұрды жырың жел берiп,
Сенi оқыдық бiздер ел мен жер көрiп.
Тебiрендiк бара жатып жырыңа,
Трамвай мен тамбурларда тербелiп.
 
Алматыдай әсем әндей астанам,
Жарқырап тұр, мен несiне жасқанам. 
 Ғазалыңды қайталадым,
                                       о, Хафиз,
Билет алып шыға бере кассадан.
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Сырым ғой бұл әлi ешкiмге ашпаған,
Шұғылам ғой су бетiне шашпаған.

Туған жердiң талдарындай таранған,
Ұрпағыңды әлдиледi сан арман.
Жетi ғасыр бұрын еккен шыбығың,
Бұл күндерi көз жетпейтiн қара орман.

Жиырмасыншы ғасырымнан алғысты ал,
Көктем,
          күз,
               жаз өтсе дағы сан қыстар.
Көрер ме едiң келiп,
                      шiркiн,
                              көзiңмен,
Орманыңда сайрағанын сан құстар.

Қазақ дейтiн бұл халықтың сырлары,
Гүл өңiнде, жүрегiнде  тұрмады.
Ұлы Абай мен Қашағандар жырлады,
Ұлы Хафиз, мына бiздiң өмiрдi,
Аялдама, бұрылыстар ұрлады.
                
 Өмiр қатал,
                ұтқызбайды ұтылмай,
Көңiл жайын жұтқызбайды жұтылмай.
Сiз өмiрден өте алмайсыз алаңсыз,
Өсектер мен есектерден құтылмай.

Бiз өмiрден өте алмаймыз жасықтай,
Мейлi мақсат түссiн тiптi қашықтай.
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О, зұлымдық, 
                       алысамын сенiмен,
Қан қалғанша жүрегiмде қасықтай.

Жатсақ тағы жат өлкеде қансырап,
Санамызда жанып тұрды шамшырақ.
Жыландайын шақты улы сан сұрақ,
Бiр шөкiм бұлт қалды мәңгi көңiлде,
Жауа алмаған көк жүзiнде тамшы қап.

Ұлы Хафиз,
               осы жолға бекiнгем,
Сырлас өстiм қаршадайдан жетiммен.
Осы жолда Махамбеттiң басындай,
Түссiн басым иығымнан,  өкiнбен.

Ұлы Хафиз,
                мiне, осылай бiздiң жай,
Сұмдықтарды көрдiңiз бе сiз мұндай?
Дарындылар ерте кеттi өмiрден,
Жырындылар көп жасаса құзғындай.

Жалындылар жанды қанша, жан баба,
Тесiлемiз таста қалған таңбаға.   
Қаншама адам бейбiт күндi көрмедi,
Бiр тыныштық берген жоқпыз аңға да.

Қаншама мың жанарлардан жас тамды,
Қанша сәби әкесiнен жас қалды.
Гитлер сұм бүлдiрсе де жер бетiн,
Гагарин боп игердiк бiз аспанды. 



Қасымхан БЕГМАНОВ КҮРЕҢБЕЛ

368

АЛДАН БАЛА
     (Толғау)

Ал-д-а-а-н! 
Ал-д-а-а-н!
Дауыс шықса осылай Алдандаған, 
Алаңсыз бiр ойнауды армандаған.
Алдан бала қайтқан сол амалсыздан,
Мұңлы сурет жатталып қалған маған.

Сылтып басып аяғын Несiп кемпiр,
Басын сұғып iздейдi есiктен кiл. 
«Келмедi ме, қаңғыбас?» – деп сұрайды, 
Көршi үйге енсе кебiсiн шешiп кемпiр.

«Алдан қайда, әй, бала, келтiр берi, 
Жүр ме бiздi, жетпегiр, өлтiргелi. 
Қара жерге кiрмейдi...» Несiп кемпiр 
Көбiгi ағып аузынан селкiлдедi.

Өгей шеше, сал әке, Алдан бала,
Өз үйiне кiре алмай қалғанда аға, 
Апам менiң үйге әкеп қондыратын 
Куә оған сағымды тарлан дала.

Келiп қалған көз жасын сүрте салып, 
Қарбыздарды кiретiн күркеге алып.
Мен мұндалап жататын егiстiкке, 
Суын сыйлап ағатын Үлкен арық.

Бiздi көрсе жүзiне күлкi енгенмен, 
Сөйлесетiн үлкендей, үлкендермен.
Жапырлаған жұлдызды көретiнмiн,
Қара түнде көрпемдi бүркенгенмен.
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Желсiз түнге тараған қырғыз әнi,
Менi ерiксiз төсектен тұрғызады. 
Мандолинмен айтылған сол әндердей 
Бiрде өлең жаза алмай жүрмiз әлi.

Бала бiткен жарыттық ненi бiлiп, 
Асханаға тұз сiңген терiнi iлiп.
Велосипед бiткендi тамға сүйеп,
Кезек-кезек жатқамыз желiн үрiп.

Көкейлерде тұрса да жылан сұрақ, 
Мазалаушы ек қырғызша бiр ән сұрап. 
Дауыс шықса алыстан қарғыс толы, 
Үйiне ол қайтатын жыламсырап.

Қаны қайнап соғысқа Жүкең кешкен,
Шығарып ап нан алар дүкендi естен.
Көз алдымда жүргенi желiм iздеп, 
Жамамақ боп камердi тiкен тескен.

Сыр бермеген далада қалғанда да, 
Гүл бермеген қырғызша ән салғанда да.
Жүней қожа сүндетке жатқызар күн 
Жоқ боп шықты ауылда Алдан бала.

Нағашыға кетпек боп қырғыздағы,
Өрiктерiн қорыды, жұлғызбады. 
Түркiстанның көргенiн вокзалынан
Айтып келдi ауылдың бiр қыздары.

Бас көтердi көкейде жатқан күдiк, 
Салмасақ та бiз оны аттандырып. 
Алдан бала қырғызға қашып кеттi, 
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Алты беттей Гүлiмге хат қалдырып.
Мүсибат боп жүрегiн жаралады,
Хабарым бар бұл сырдан арадағы, 
Шөп қораға қарауыл Құрманбектiң 
Ғашық едi қызына қаладағы.

Қарамастан айна алып түрге сынап,
Несiп кемпiр жатқанын бiлгесiн-ақ. 
Кешке қарай тартушы ек шөп қораға,
Велигiне Алданның мiнгесiп ап.

Құрманбектiң еркесi Гүлiм деген, 
Ақ құба өңдi, қара көз күлiмдеген. 
Қызыл жiбек перденiң бер жағынан 
Көлеңкеге қараушы ек дiрiлдеген.

Аяулы едi сол әйнек жарығы бар,
Гүл егiлген түбiнде арығы бар.
Бiр қырда өскен ұқтық па,
                               Алдан мұңын, 
Бiз ұқпасақ түбiнде халық ұғар.

Осылай бiз ғашық боп өскен едiк, 
Көлеңкесiн қыздардың кешке көрiп. 
Орамалдың шетiне сол махаббат,
Жiбек жiппен жазылды кестеленiп.

Қуанушы ең көргендей көлден кейпiн, 
Жеке шығып отырып елден кей күн. 
Өне бойды ерiтiп, шымырлатып,
Көлеңкесi Гүлiмнiң көлбеңдейтiн.
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Аяулы едi орамал кестеленген, 
Қызыл перде... көлеңке... кешке көрген. 
Бозбала боп мәңгiлiк қала алмастан,
Бiз де кеттiк бүгiнге көшкен елмен.

Қызығы көп,  балы көп қара түннiң, 
Қара түннен ақын боп жаратылдым. 
Алданға ерiп көруге Гүлiм қызды 
Жарығы бар әйнекке баратынмын.

Рас, бүгiн, алыстап қалды бәрi, 
Еске түссе жүректi жандырады. 
Иығымды сеземiн бұл күндерi 
Сағыныштың салмағы талдырады.

...Автобуста сол Алдан көрiп менi, 
«Махаббатым мәңгiлiк, берiк»,– дедi. 
Талай жылдар кетпеген көз алдымнан
Қылықты едi Гүлiм қыз, көрiктi едi.

Соңғы жылдар соққасын елге сирек, 
Ел де сүймек жүзiмнен, жел де сүймек. 
Қара көзге кеп қалған тамшыларды 
Бұрылдым мен жұбайым көрмесiн деп.

Үйрек ұшты қанаты сампылдаған, 
Күпiсiн шал қымтанды салқындаған. 
Оралдық бiз араға жылдар салып,
Аманбысың, аяулы алтын далам.
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ТҮС. МӘҢГІЛІКТІ ІЗДЕУ
               (Толғау)

Қара жолда мәңгілікті ойладым,
Қара түнде сұлулықты тойладым.

Дәл осы сәт,
                ұмытқым кеп барлығын,
Тыңдамастан тірі пенде жарлығын.

Қарамастан жаңбырлы түн,  
                                             қарлы күн,
Ойламастан бұл дүниенің тарлығын.

Тойлап жатсам, 
                            себебі жоқ бір тойды,
Бір суық ой қақ шекемнен бір қойды.

Қарға ұшты,
                  қара ағаштан қарқ етіп,
Көзім алды дөңгеленді жарқ етіп.

Иектеді жетегіне ап қанша мұң,
О, бұл оймен арпалысып шаршадым.

Аттанғанда уайымдарға беріліп,
 Жеткізбеді жазира бел керіліп.

Қара жолдар көкжиекпен астасқан,
Тұңғиыққа сіңіп кетті, қашты аспан.
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Уақыт қашты
                     бұрылмастан тоспастан,
Бір  бойжеткен баяғыда қоштасқан.

Түсіме еніп 
                    қол бұлғайды алыстан,
 Қоңырбұлақ, жусанды бел, таныс маң.

Көкжиекті меңзегендей ғарыштан,
Марқұм анам қарап тұрды алыстан.

Сағыныштан сорғалады көз жасым,
Не дейді екен бұ дүниеден озғасын.

Не дейді екен, 
                       не дейді екен жарықтық,
Парықсызбен өмір бойы алыстық,

Не меңзеді,  
                  аян беріп жүр ме екен,
Әлде маған ырза болмай тұр ме екен.

Мейлі менің қайғымды кеп қозғасын,
Селт етпейтін болып алғам өз басым.

Баяғыдай,
              бұ дүниеден озбаған, 
Бошалаған бозінген кеп боздаған.

Іште қалған,
                   сездірмеген шерлерім,
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Анамменен атпен өткен жерлерім.

Бар мұңымды оятасың сен менің,
Мұндай сұлу алқап бұрын көрмедім,

Баяғыдай бала екенмін ойнаған,
Періште екем торғайды да соймаған.

Ана белде 
                 қозы бағам, 
                                     қой бағам,
Алыстарға қарап тұрып ойланам.

Қозы-лағы құлдыраңдап ойнаған,
Жер тістелеп жүрмейді отар тоймаған.

Босағаға  қара саулық төлдеген, 
Табын құлар шаң көтеріп шөлдеген.

Көз ұшында көрші қыз 
                                        ақ лақтай,
Бірге жүрген ешқашан да жылатпай.

Қылт ете ғап 
                      қалатұғын ұнатпай,
Ал күлкісі сылдыраған бұлақтай.

Жатқан сәтім  
                      өткен шаққа тояттай,
Қоя тұршы тәтті ұйқымнан оятпай.

Сәби кезім маңдайыма сыймаған,
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Түсімде де бір бақытты қимаған.

Адамдар-ай, 
                       адамдар-ай, 
                                         адамдар,
Өзгермейсің өзгергенмен замандар.

Бір-біріне жасағанмен қадамдар,
Аямайды бірін-бірі адамдар.

Аспаннан бір жатқандайын жай атып,
Қарашы иттің жібергенін оятып.

«Түс көрдің бе», – деп қалжыңмен қағытты,
Сәл ғана сәт болған едім бақытты.

Дүниенің жамандығын таятып,
Жібердің ғой бекер мені оятып.

Қайта айналып келіп жетті жаңғырық,
Қайда кетті, қайда әлгі мәңгілік.

Мәңгілікті іздеп шыққам ауылдан,
Аулақ анау бітпейтұғын дауыңнан.

Жер бетінде 
                     осылайша қаңғырдым,
Өткен күндер жадымда сан жаңғырдың.

Сыртым күліп 
                       тұрғанменен жаныңда,
Арпалыстар жүріп жатты қанымда.
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Жеңем деген жетіп келіп нала-мұң,
Нала-мұңға жоғарыдан қарадым.

Қарадым да жүріп кеттім қарағым,
Құшақтап ол қала берді арағын.

Кете бардым 
                     гүлін кешіп даланың,
Қайтқан қаздан естісемде жаралы үн.

Арт жағыма қарайламай барамын,
Рас кейде абайламай қаламын.

Ессіз сүйдім
                     Есениндей айыбым,
Мұхитқа кеп салдым дала қайығын.

Оң жағымда қала берді Жайығым,
Кешіре гөр болса егер айыбым.

Тұрған кезде лүпіл қағып жүрегім,
Қара жолдың қысқармауын тіледім.

Мәңгілік деп
                       келе жаттым қаңғырып,
Шығыс жақтан көтерілді таң күліп.

Бітпейтұғын
                    неткен ұзақ жол еді,
Жайқалып тұр, алма бағы, терегі.
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Айтшы маған осы ма еді керегі,
Төңірегім тамылжыған ел еді.

Тастақтыда байқай салғым келеді,
Әлдекімге айқай салғым келеді.

Сағыныштан тұр өзегім өртеніп,
Кеткен жандар түсіме енді ерте өліп.

Алып кеттім
                     қоңыр елдің қайғысын,
Жұбаныш қып қоңыр жырдың ойлысын.

Жаныңызға ерген болса жетесіз,
Ол биікке жете алмай-ақ кетесіз.

Бір қырдан соң,
                            тағы да бір қыр асқан, 
Менің жолым мәңгілікке ұласқан.
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