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ҰзаН*
(IХ-ХХI)

Мен - Отпын, өртпін ғой мен лапылдаған,
Лебіме жан шыдымас жақындаған.
Болғанда өзім — жерде,
Тәңірім - Көкте,
Шерімді Соған айтып, лақылдағам...
Ұстаған, соңсоң, мені Ол биіктетіп,
Пендеге - жат,
Өзіңе - сүйікті етіп.
Жаныма жақындасаң күл боларсың,
Жасыным бір жеріне тиіп кетіп.
Көкірек - шер де, кеудем - ыза менің,
Түркі-Оғыз заманында Ұзан едім.
Тәңірім алқап,
Жебеп Аруағым,
*

Ұзан - Ақын, Жыршы (көне түркі-қыпшақ тілінде)
3

Ноқат боп көз ұшында ұзап едім.
Алаштың жүріп тағдыр-таланында,
Енді кеп табанында қаламын ба?!
Доспанбет,
Асан Қайғы,
Шалкиіз ем,
Керей хан - Әз Жәнібек заманында.
Бір тауар бір кісінің жарты құны,
Бүгінде базар - думан,
Сарт - үкілі.
Кімге айтам құл тұқымы түгіл, онда
Аузыма қараған деп хан тұқымы.
Өңезге болмай айтқан өкімі - екі,
Өлеңнің жүрген кезі-ай, өкілеті:
Сүйген-ді мені Тәңірі,
Соны сезіп,
Именді тексіз совет өкіметі!
Арсы мен гүрісіге бір шарқ ұрғасың,
Һас тұлпар қалай қажып, алқынбасын.
Болғанда Алаш - азат,
Аяр - мазақ,
Абдырап қалды-ау, қайран, алтын басым.
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О, АНДРЕЙ...
Я последний поэт России.
(Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ)

О, Андрей, ойы - асау, орман ұлы,
Сенің менен ту тіккен ордаң ірі.
Мен де Тұран жұртының ұланы едім,
Заманында о дағы болған ұлы!
Сен жаһанда жүргенде сайран құрып,
Ақтоғайда қалғам мен айлам құрып.
Арагонның көзіне түскен едің,
Аруларын Париждің айналдырып!
Алма мойын,
Апай төс,
Қасы - қиық,
Анарлары тырсылдап,
(Ашық - иық), Кеннедидің әйелі келген саған,
Тірі жанға көрмеген басын иіп...
Екі көзің өрде боп, өрісте боп,
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Кенелдің бір керемет кенішке кеп:
Он үшіңде Пастернак бауырына ап,
Тілден, көзден сақтаған Періште боп!
Көзге қара көкем - жоқ,
Мазам кетіп,
Қызыларайда қырық жыл гөзелдетіп, Әлі есімде, бір күні мәз болғаным,
Әлжекеңнің қолына әзер жетіп.
Патша болдың Пегаспен таққа жетіп,
Қырда - қалмақ, ойда - орыс мақтан етіп;
Рейганның төрінде отырғансың,
Генсектерді үстінен аттап өтіп!
Қала кезсең сен, ал, мен дала кезгем,
Қарқаралы көзі арбап бала кезден.
Аутпаркомның хатшысы түгіл, маған,
Нұсқаушысы қараған ала көзбен.
Жыр оқысам дүние дүркіреді,
Дүркіреді,
Күнің де күркіреді.
Лебім шықса аузымнан жасындай боп,
Сарыарқаның етегін бір түреді;
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Ақын болу азап бұл бодан елде,
Бомж болып кетуім мүмкін еді...
О, Андрей, ойы - асау, орман ұлы,
Сенің менен ту тіккен ордаң ірі.
Мен де Тұран жұртының ұланы едім,
Заманында о дағы болған ұлы!
Ұлы Тұран, ұлысы-ай, - шалқар, асқақ,
Абдырады - артында Алты Алаш қап;
Қағанымның табанын сүйемін деп,
Таласқан жұрт қайда әлгі тарпа бас сап?!.
Бірге кетпей сондай ер, өр елменен,
Өлмей қалған мен неткен өлермен ем?!
Тұранымда туғанда, адамзатты,
Апиынша арбар ма ем өлеңменен?!
О, Андрей, бастан сұм ғасыр өтті,
Өр кеудемді жаныштап, басып өтті!
Менің жыным - екі есе Есениннен,
Менің жырым сенен де қасіретті!
08.06.2014
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ХАНЫША
Таң еді онда.
Ендігі уақыт - екінді.
Шыға келдің нұрға оранып не түрлі Қалмақтардан қатын алған қазақтың
Хандарының ханышасы секілді!
Өмір өтті тар маңдайға талқы боп,
Өзегіме өртін салып, шалқыды от;
Сенің ғазиз жамалыңдай ғажайып,
Ұлысыңа,
Ұлтыңа да тәнті боп!
Ала құйын дүниенің ағысы - ән.
Енді аспанға Муза болып тағы ұшам;
Келместей боп кетсең де бір қияға,
Жүрегімде жүрдің ғой сен, ханышам!
Өтті уақыт көмескі де, күмәнді,
Көктей өтіп көңілдегі күмәнді.
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Кездескенде көріп гүл-тәж бейнеңді,
Кештім күллі кінәңді һәм күнәңді!
Бұқар жырау - тар қапастан шам жаққан,
Кешер мені, мені Тәңірі сандалтқан:
Мұндай ару тек қазақтан туады.
Қайда қалды туса егерде қалмақтан?!
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ТЫНЫШТЫҚБЕККЕ
Мұртымыз көкке шаншылып,
Таусылып,
Өзек ашылып,
Сөйлейікші бір!
Тәңірге ғана бас иіп,
Дөйлейікші - дүр!
Жерге кеп шаншылмасын мұрт өмірі,
Ұлтыңның бұлттан да әрі жүр көңілі.
Алаштың өзі - жерде,
Тәңірі - көкте,
Арада -- өзіңді ерткен Құлтегіні!
Өр жаққа өру де - сын,
Өлу де - сын,
Бекзат Ұл - шаңырақтың төріндесің.
Көктегі Тәңірден басқа түк те
Құрттай боп көзімізге көрінбесін.
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Шіриді бұ дүние жоқ та құны,
Шірімес не бар дейсің оттан ұлы.
Мүңкімей,
Аңқылдап бір лебіз айттық,
Естіп тұр оны да анау Көк Тәңірі.
Ғаламзат - түркіге жат,
Пауэері де*,
Адамзат арбалмай тұр мәуеліге.
Сол құрттың салып кеткен бар думаны,
Қорқыттың жетпейді бір әуеніне!
Аспаннан Күн ауғанда,
Ай қарасын Ақ сүттей жарық қылып айналасын.
Ашқанда, аузымыздан Күн көрініп,
Алашты аппақ сәуле аймаласын.
Ғұн едік Күннен туған өзіміз де,
Естілген Көк Тәңірдің сөзі бізге.
Күнікей Қыздан басқа Күн астынан,
Тірі жан көрінбей тұр көзімізге.

* Пауэр-шет елдік компания
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Табанды тіліп қалың ақ шағылы,
Арбайды Алла Нұры,
Бақша Жыры.
...Үдіре көшіп бастан Түн Дәуірі,
Мінекей, келді Күннің Патшалығы.
Мұртымыз Көкке шаншылып Жерге емес,
Құрайық елде кеңес, белде кеңес.
Қазтуған,
Ақтамберлі,
Дулатқа да,
Тәңірі мұндай күнді берген емес!
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ФАРИЗА АҚЫНДЫ СОҢҒЫ
САПАРҒА ШЫҒАРЫП САЛҒАНДА
Граждан*, Тәңірі жаныңа құйған жарық-нұр,
Халықсыз-Ақын,
Ақынсыз осы Халық-тұл;
Қолыңмен сенің Алаш кеп бүгін аңырап,
Ақынға топырақ салып тұр.
Кенезең кепткен жырына,
Жаның шөлдей боп,
Тәңірдің нұры-ол,
Кеудеңнен сол бір сөнбейді от.
Табысты қайта, қауышты қайта соңғы рет,
Ақын мен ХалықАққу мен Айдын Көлдей боп!
Кетті Ақын соңғы татар бір дәмін тауысып,
Қайырыла қарап, халқымен қайта қауышып;
Кірпік қаққанша өзгере берді дүние,
Көз алдымызда фәни мен бақи ауысып...
*

Граждан-өлеңді сүйген азамат
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Қонды ғой жерге қанаты ұша талғанда,
Көкке ұшты рухы сен келіп топырақ салғанда.
Ол кетті сонау бақи дейтұғын дүниеге,
Біз қалдық мынау фәни дейтұғын жалғанда.
Фәни дейтұғын жалғанда жалғыз қалғанда,
Арбалма, жаным, жарқыл-жұрқылға алданба;
Алла бар көкте, Алаш бар жерде, Ақын бар,-Түк те жоқ басқа опасыз осы жалғанда.
02.02.2014 ж.
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ҚЫПШАҚ ХИССАСЫ
Сенатор Серік Ақылбайға

Ұзақ жүрер жол әлі.
Жүрген сайын көзіңе жас толады.
«Қыпшақ» дейтін Ұлы Күйім бар еді.
«Кейкі» Соның қүлақ күйі болады.
ТорғайдаСоңғы үмітімЖелге ұшты
Соңгы Қыпшақ Жер құшты!
Көз жасыңды, Көк аспанға бұла-дұр,
Қызың - боздап,
Неге ішінен тынады - ұл?!
«Қыпшақ» дейтін азалы әнің бар еді,
«Кейкі»дейтінқайырмасы мына жыр:
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Көк Бөрі - жоқ,
Көкте мұңлы Ай қалды.
Соңғы Қыпшақ Алтайға асып, жете алмай,
Ұлытауды Ұлып!
Шыр-шыр айналды!
Зеңбіректің аузын оқтың бораны ап,
Кәуір төкті күллі әскерін қоралап:
Соңғы Қыпшақ сойқан сап жүр,
Беліне Абылайдың Аппақ Туын орап ап!!!
Уа,
Бұл ақ ту - Едігеден алған Ту!
Өр Алтайдан - Еуропаға барған Ту!
Ғаламға сүрен салған Ту!
Хан Кенеден қалған Ту!
Өр Торғайдың жерінде,
Ер Кейкінің белінде Зәресін сұмның алған Ту!
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Бұл бір бітпес азам-ды.
Азамды айтып, алып, Дүние, мазаңды,!
Төктім шерлі ғазалды:
Сол Туға орап,
Кейкінің басын ап кеткен,
Кәуір!
Сенің Тәңірі бергей - жазаңды!
Атырау Арқа АлатауАлтай арасы,
Бәрі - Қыпшақ даласы.
Шыр-шыр еткен Торғайыңның көгімен,
Ал, саңқылда, Ақсұңқардың баласы!
Жалғыз Өзі - жыр-тұма,
Ұлы Қыпшақ Рухын бізге жырғап әкепті.
Залым кәуір тәнін тастап жұртына,
Басын Ұрлап әкетті!!!
Ата жұрты Алтай-ды
Алтайдан көріп Аспанды Көңіл марқайды:
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Қара-құрым зат... Мүскінге көз салмай,
Адамзатқа Ат үстінен шалқайды!
Оның Бекзат Ұлы Ата-Бабасы
Жерден жеміт терген пендеге ыза боп,
Көк Тәңірі мен Көк Бөріге арбалған!
Өзіне ұқсас ұлыс таппай жалғаннан,
Шамырқанып Шамданған:
Даладан шыққан дарабоз еді-ау, қайтейін,
Адамзатқа Хан болған!
Батыры Жауына басын жүрелеп иетін,
Қатыны Түрегеп сиетін Елді де көріп Таң қалған!
Тексізді жөнге салам деп неге сандалған?!!
Арғы атасы - Атилла - Еділ-ді.
Дешті Қыпшақ - ұлысы.
Басын иген Батысы мен Шығысы.
Жолындағы қас дұшпанын жалмаған,
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Қолындағы Тәңірінің Қылышы!
Елден ерек жұрты-еді,
Текті, бекзат түр-тегі.
Қап тауынан Еділге дейін үй тігіп,
Байқалдан кеп ат суарған Түркі еді!
Дарадан да дараОсы!
Византия - Ұрымның жоқ зәресі!
Аруағы елестесе көзіне кеп, Әлемнің Кіресілі-шығасылы - әлі Есі!
Келе жатыр Қыпшақпен қырқысып,
Дүниенің күллі Әзәзіл - Пәлесі!
Уа, Кейкі-Бахадүр!
Қалай басам өзектегі өртімді,
Жұрт - Алтайды,
Ұлт - ұмытты төркінді;
Еділ мерт боп,
Ел - иесіз!
Жөнкілді:
Оны - Қатын,
Сені - Кәуір өлтірді!!!
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Қасіреттен қоздап жыр,
Басымыздан ғасырын ап, озбақ - жыл
Қазақ деген - Төлеген ғой,
Сәлемін Қос Обада Ақ Қазға айтып,
Боздап жүр!
Қос Обада,
Қалған соң бір қайқаңда,
Сәлемімді мен де Ақ Қазға айтам-да:
- Тоқта, Қышпақ!
Қайда жөнеп барасың,
Мені тастап Саппас бенен Сайқалға?!
Ерің қайда?!
Елің қайда еңселі?!
Кімді емгенмін?!
Мынау - кімнің емшегі?!!
Жер астына кірсен дағы жеті қат,
Тоқта, Қышпақ!
Тауып алам Мен Сені!!!
Жалғанда, жалған, жалғанда,
Қай есемді қайтарғам?!
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Сенің Басыңды Кәуір шауып алғанда,
Менің Миым шайқалған!
Басым айналып,
Тілім байланып,
Қасқырдай Ұлып!
Терімді - Айға кептірдім!
Абыралыдағы Атом Бомбасынан шығып,
Саған кеп тұрмын!!!!
Алтын Басымды Алладан басқага ұсынбан!
Арымның садағасы - Жаным!
Ділім - Адамзат,
Дінім - Мұсылман,
Қыпшақ - Қаным!
Сарыарқаның сары желі сабалап,
Рухың елге оралды.
Сары орыстан -Қара орысы балалап,
Қара бұлт торлап тұр молаңды!!!
Торғайда Соңғы үмітім желге ұшқанда,
Соңғы Қыпшақ жер құшқанда,
Кәуір қылышымен шауып алғанда
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Жарыңның құрсағындағы
Тұлымды Ұлыңды!!
Көкжиектен Көк Бөрі-ау,
Көк Тәңірге ұлып ең,
Алаш Анам, абдырап,
Жүзіңді Құбылаға бұрып ең:
Мен Һалифа шешемнің жатырына Қыпшақ Ақсұңқардың белінен
Содан кеп түскен ұрық ем!
1950-де Кіндіктен
Қыпшақ Қаным төгілді.
Қыпшақ Жаным егілді.
1986-да Желпілдеп Қыпшақ Тұлымым,
Империяға қарап Ұлыдым!
1990-да Жүрелеген орнымнан
Жүз ырғалып 22

Тұрдым.
Қазақ Қағанатын Құрдым!
Төбемнен Тәңірі Нұр құйып,
Һас Сақтан Қазақ боп Тұндым!
Атырау АрқаАлатауАлтай арасы,
Бәрі - Қыпшақ даласы.
Шыр-шыр еткен Торғайыңның көгінде
Ал, саңқылда, Ақсұңқардың баласы!
Төгілсін көз жасың,
Ішің толы - шемен.
Еуропада - Басың.
Азияда - Денең!
Тастап мына бал-бал бейнең мүлгіп тұрған кеңсені,
Өр тұлғаңды іздеп шықтым еңселі!
Жер астына кірсең-дағы жеті қат,
Тоқта, Қыпшақ!
Тауып алам Мен Сені!
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Өлі ара - бұл шақ. Жанарда - мұз.
Бұршақ-бұршақ!
Алдымды - Тұман,
Артымды - Күмән құрсап,
Мен келем Сенің соңыңнан,
Ақсұңқар - Ұлы - Қыпшақ!!!
Зарым да - Сен!
Жоғым да - һәм...
Барымсың!
Шер кеудемнің запыраны жарылсын:
Ақтығыңа дат түспеген Арымсың!!!
Қыпшақ Торғай ақ нұрға кіл малынсын,
Көк Тәңірі-ау, сен қайдасың айбарлы?!
Қыпшақ Кейкі көрінен бір аунап,
Қыпшақ Сұңқар шеменнен зіл арылсын;
Құлағына бұ тас керең ғаламның,
Қиядан кеп,
Қыпшақ Жыры шалынсын...
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УИЛЬЯМ ХЕНЛИДЕН
Қапаста сан күн,түндер өткіздім.
Етегін құштым жүрелеп кімнің?!
Тәңірге тәуба,тірі пендеге,
Тіземді бүкпей-Түрегеп тұрмын!
Алдына сұмның жылап бармадым,
Құдайға сеніп-қуаттанғанмын!
Тағдырдың тастай балғасы соғып,
Басым да-быт-шыт...
Құлап қалмадым!
Күрсінген Күнге,Айға қарадым.
Сүрлеу бар...
Жол-жоқ!
Қайда барамын?!
Түсімде көрем,жаныма,шіркін,
Майдай жағатын майдан алаңын!
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Сарғайды-санам
Сарқылмақ-- күмән,
Қырандай көкте саңқылдап-тынам;
Азаттық!
Енді қолыңда Сенің,
Алмас қылыштай-- жарқылдап тұрам!!!
9.12.2013ж.
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***

Саған арнап сұлу жырдан гүл өрдім.
Гүл өрдім де тығырыққа тірелдім.
Рухыңды - бұлдыраған елестен Өлеңіме айналдырып жібердім.
Өлеңімсіз бозаң тартар өң кірмей Өр кескінің - өзегімнің өртіндей.
Дүниеде менен күшті еркек жоқ,
Бір әйелді алып қалдым өлтірмей!
Қанатымыз ұша-ұша талғанда,
Енді бізге құлау ғана қалған ба?
Бұл жалғанда сенен асқан ару жоқ,
Менен асқан еркек жоқ бұл жалғанда!
Саған арнап сұлу жырдан гүл өрдім,
Гүл өрдім де тығырыққа - тірелдім.
Рухыңды - бұлдыраған елестен
Өлеңіме айналдырып жібердім.
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ҚОЙШЫНЫҢ ҰЛЫ
ҚОЙЛЫБАЙ
Қойлыбай даусын көкке созбайды көп,
Қайғысын қай-қайдағы қозғайды кеп;
Қазақтың қалың қойы маңыраса,
Қосылып сонымен бір боздайды кеп;
«Додада жұрттан неге озбайды?» - деп,
Е, ел айта берсін...
Ақынның жеңсігі - өмір, азығы-- сор,
Алашы-- тоқтар алтын қазығы сол.
Қойшының қосында кеп дүниеге,
Қойлыбай атанды--бар жазығы сол.
Шөп те-- өлең қазір жұртқа, шөңге де-- өлең,
Шәйір көп шөңгеменен дөңгелеген.
Ал, мұның аруағы Шопан ата,
Шаруасы болған емес өңгеменен.
Шабытсыз шырқамаған ол бір әнін,
Құлағын жүз бұрағын, он бұрағын;
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Аруағы Шопан ата жебемесе,
Тіл-аузы байланады домбыраның.
Айтысса осындағы дөйлеріңмен,
Қойлы ауыл көшіп өтер ой легінен.
...Дәлдүріш машинамен қайтады ылғый,
ҚойлыбайТер шылқыған көйлегімен.
Кемпірбай, Шөже туған шаңырақ бұл,
Ол кейде шырқар дерсің аңырап құр.
Өйткені қошақаны жамырап бір,
Өрістен қайтқан қойы маңырап тұр.
Кейде оның жазылады бой, бауыры,
Ойран сап дүниеге ой дауылы.
Өйткені, пұл алып қайт демей оны,
«Сөзіңді айт!» - деп жіберген қойлы ауылы.
Қойлыбай даусын көкке созбайды көп,
Қайғысын қай-қайдағы қозғайды кеп;
Қазақтың қалың қойы маңыраса,
Қосылып сонымен бір боздайды кеп;
«Додада жұрттан неге озбайды?» - деп,
Е, ел айта берсін...
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О, ТӘҢІРІ
Валерия Порохованың «Құран. Мағына мен түсінігі»
атты еңбегі негізінде түзілген көркем ой

ЖЫЛАННАН -ЖЫЛҚЫҒА
Құранға құлқы құлап,
құныға оқығандарға һәм оны өзгелердің
өзегіне құйған пендеге
Құдайдың нұр шапағаты жаусын!
Хадистен.
Желтоқсанның 31-жұлдызы күні, Жылқы жылын мен
үстелде, ақ қағаз, қаламсаппен қарсы алдым. Әркім Тәнірдің
маңдайға жазғанын қарекет қылады. Көрер қызығы мен
алар несібесін патша - тағында, бұлбұл - бағында, қыран
- қияда, балапан - ұяда, ұры-қары - ұрымтал тұсында
қарсы алады. Бұл - жазмыш.
Менің үстелімде Құранның бірнеше томы жатыр. Оның
біріншісі - И.Ф.Крачковскийдің аудармасы. Орыстар
оны Сталиннің көзі тірісінде «Всемирная литература»
сериясымен жалғанның жарығына шығармақ болған.
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Жданов тыйым салыпты. Кейін КСРО-да 1963, 1986, 1990
жылдары үзіле жалғасып жарық көрді.
Екіншісі - 1878 жылы Қазанда шыққан Г.С.Саблюковтың
тәржімасы. Бұл
атақты төңкерісші-жазушы
Н.Г.Чернышевскийдің ұстазы болған шығыстанушы ғұлама.
Құранды арабшадан мән-мағынасын мейлінше сақтап
қотарған кісі. Мендегісі - Мәскеудегі «Дом Бируныйдан»
1990 жылы шыққан екі томы. Жартысы - арабша,
жартысы - орысша.
Үшіншісі - Валерия Порохованың «Молодая гвардия»
баспасынан шыққан Құранның мағынасы мен түсінігі. Ақ
өлеңмен аударылған. Түпнүсқаға ең жақын, көркем нұска
осы десе де болады.
Орыстар христиандардың қасиетті кітабын неше
түрлі көркем безендіріп, бірнеше мәрте басып шығарды.
Қазақша құранның екі-ақ басылымы бар. Құранды
казақша 1912 жылы Мұса Бекеев деген кісі арабшадан
тікелей аударыпты деген сөз бар. Бірақ оның түпнұсқасы
сақталмаған. Р.Нысанбайұлы мен У.Қыдырхановтың
тәржімалары құранның түрікше жаңғырығы. Әзірше көңіл
көншітері Халифа Алтайдың арабшадан тікелей аударған
«Құран-Кәрім. Мағына және түсінігі».
Жылан жылы жылыстап кетіп барады. Христиандардың
қасиетті кітабын оқысақ, жұмақта жүрген Адам мен
Хауа ананы жылан азғырып, олар тыйым салынған
«Білім» ағашының жемісінен дәм татқан соң Тәңірінің
тіршілік заңы өрескел бұзылған екен. Сол күні ашулы Алла
тағала Адам ата мен Һауа ананы жұмақтан қуып шығып,
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топырақтан пайда болған адамзатқа ендігі ғұмырында
қалған ырзығын сол топырақтан мандай терін сылып
тауып, жеуге бұйырады.
Соның сазайын әлі тартып жүрміз!
Қасиетті Кітаптың аты - Қасиетті кітап. Біздің
сүйсініп оқып жүрген кітаптарымыз соның жаңғырығы
ғана. Біздің жыл санауымызда 644-650 ж. Дейінгі кезеңде,
Мұхаммед ғ.с. Пайғамбардың көзін көріп, сонын аузынан
шыққан сүрелерді өзі жазып алған Зейд ибн Табит
жүйелеген Құран сүрелері мен аяттары 3300 жыл бойы бір
рет өзгеріске ұшырамаған екен. «Алла - біреу! Пайғамбар
- хақ!» - деген осы. Ғылым-білімнің кәусарын Шығыстан
сорып алып, өр басын Тәнірдін өзіне өзеуреп соза бастаған
тәкаппар Батыс Құран парақтарына ХІ-ХШ ғасырларда
крест жорықтары кезінде көз сала бастаған. Олар Құранды
христиан дінінің артықшылығын көрсетіп, исламды көпекөрнеу жақтырмай, аяқасты қылу үшін оқыған. ХҮІІ-ХҮШ
ғ.ғ. Қайта өрлеу дәуірінде Батыстың озық ойлы ұлдары
Құранға таңсық оймен қарап, қайта зерделей бастағанда,
Алла Тағаланың ақ сөзі көкейлерінен шығып, көздері шарадай
ашылып қоя береді. Вольтер, Гете, Ирвингтердің исламға
имандай иіп, сүттей ұйыйтын тұсы осы кез.
Ресей Құранды XVI ғасырда қолға алған. Максим Грек
деген христиан пәлсапашысы оның кейбір тарауларын
белден басып, бұрмалап аударып, мұсылман дінін көзге
шыққан сүйелдей көрсетпек болған көрінеді. Тек I Петр
патшалығы тұсында Құранды түбегейлі зерттеу қолға
алынып, біраз ізденушілік бой керсетеді. Екатерина II
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кезінде орыстар оны француз тілінен тәржімалай бастады.
Арабшадан тәржімалау бертінде басталды. XIX ғасырдың
80-ші жылдары Санкт-Петербург университетінің
профессоры, орыстың көрнекті ойшылдарының бірі
В.С.Соловьев Мұхаммед ғ.с. Пайғамбардың өмірі мен ілімі
қақында өрелі кітап жазып, ислам дінінің маңызы жөнінде
ой бөліседі. Құранды орысша терең зерделеу осы кезден
басталды.
Құран өзінің өзгеше терең мазмұн-бітімімен, бай
көркем образымен адамзат баласының көркем ойының ұлы
шедеврлері қатарында тұр деп жазды оны ағылшын тілсііне
кемеліне келтіре аударған Артур Дж. Арверри Оксфорд
басылымынын алғысөзінде (1969 ж.). Ол адамзаттың
асқақ ойшылдары неміс Гете мен орыс Толстойдың да
жүрегіне тәңірдің шуағын құйып, терең тебіренткен.
Пушкин Құранға еліктеп жыр жауһарын түзген. Мұсылман
дінінде «Иджаз» деген ұғым бар. Бұл - «Алладан асырып,
бірдеңе жасаймын деме, - асылық болады» дегенді ишарат
қылады. Алдарыңыздағы Құран-Кәрімнің жырға айналған
қазақы түрі - мүсылман баласының тәубаға түсіп, тілін
кәлимаға келтірген бір сәті ғана. Көкейден шығып, көңілді
тап басса, аруақ, жебеп, Алланың алқағаны деп ойлаймын.
Автор
20.01.2002
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БӘЛӘД СҮРЕСІ (90)
Қасиетті осы Мекке қаласына серт!
Әкесі мен баласына серт!
Бұл пендеңді сергелдеңге жараттым,
Жараттым да,
Екі бетін құбылаға қараттым.
Маңдайға екі көз салдым Қос шырағың,
Қарсы алдыңнан, әне, екі жол шығардым!
Таңда, пендем,
Сені-дағы таңдайды ол,
Адастырмай апаратын қандай жол?!
Сауап болсын:
Есірке бір жетімін!
Кел де сипа, бір құлынның кекілін!
Иман келтір айқай-сүрең, дабырда!
Жаны күйген жанды шақыр сабырға!
Осы аятпен бітсін саған қанат та,
Жаның сенің жай табады жанатта!
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ЗІЛЗАЛА (99)
Жер сілкініп, сөгілгенде қолтығы,
Қабірлерді ашады оның солқылы!
«Не болды?!» тұрады атып аруақтар,
Сол күні!
Тозаңдай бір жақсылығың болды ма?!
Тозаңдай бір жамандығың болды ма?!!
Тәңір оны таразылар сол күні!
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ҒАДИЯТ (100)
Таң арайлап атқанда,
Бұ да Тәңірі ісі деп,
Тұяқтары от лақтырып - шапқанда,
Жау ішіне кіріп келген кісінеп! Аттарға серт!
Жүрек пендеден шайлықты,
Тәңірді ол қалай түсінбек?!
Жердегі ырыс-байлықты екі көзі тұр ішіп-жеп!
Әй!
Білмейсің бе, сұм пендем,
Айтылса Алла үкімі,
Қабірден шығар тұл кеудең, Хайуан болмыс-бітімі!
Тарыдай жерің шашылар,
Сөгіліп жаһан қолтығы,
Жан сырың сонда ашылар,
Жазаңды ал, әне, сол күні!
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ҚАРИҒА (101)
Соңғы сойқан болады әлі бір күні!
Ол немене?!
Білмейсің сен!
Күлкілі!
Пендең онда пәруанадай быт-шыт боп,
Тау - түгілі жүн болады бұл күні!
Бұл дүниенің тартсаң ауыр азабын,
Сен көрерсің жұмағыңның ғажабын!
Көңілің көншіп, көрсең қызық базарын,
Тарт ендеше, Тозағыңның Мазағын!
Хауия - сол,
Келеді, әне, жақындап,
Тамұқ Өрті - ол!
Алдыңда тұр!
Лапылдап!
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ҒАСЫР (103)
Заманға серт!
Ал осымды қаперге:
Пенде біткен туа қауіп-қатерде!
Иман айтып,
Адалдықпен жүрсе жұрт,
Ақиқаттың ақ екенін білсе - қырт,
Азабына сабыр қылса Зарланбай,
Сол - қияннан жол табады!
Сандалмай!
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ҺҰМАЗА (104)
Өңшең тексіз!
Сұм-зымиян!
Қайда Қырт?!
Малын санап, алған іші майланып!
Күннің күні Хұтамаға түседі ол,
Алла алдына келеді қайтсе де Айналып!
Қақталады отқа тәні сол күні,
Ұзын-ұзын діңгектерге байланып!
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ҚҰРАЙШ (106)
Бір Алла деп,
Жүзің ылғи нұрланып,
Көш, Құрайш,
Қысы-жазы жырғалып!
Қасиетті Қағбаңа тұр барып!
Жүзіңде - Иман,
Жүрегіңде - Тәңірі,
Жоқтық көрме,
Азап шекпе, мұңданып!
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МАҒҰН (107)
Алла көнбес аярыңа не түрлі:
Мүттайым боп - мүсіркемей жетімді,
Өзің тойып, аш-арыққа қарамай,
Құбылаға қаратып ап бетіңді, Намаз оқы, мейлі!
Нағыз кәпір - сен!
Бетіңді емес,
Түзе пиғыл-ниетіңді!
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КӘУСАР (108)
О, Мұхаммед!
Саған көктен кәусар құйдым бар Нұрдан!
Раббыңа Айт Намазын оқы-дағы,
Шал - құрбан!
Һас дұшпаның - үрім-бұтақсыз!
Қалды ұмыт!
Сен өлмейсің!
Сенің Рухың Мәңгілік!
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КӘФИРҰН (109)
Әй!
Кәпір! Де Сен табынған Дәлдүрішке мәңгіріп,
Тәңірі барда мен бас имен!
Мәңгілік!
Мен де сенше жасай алман құлшылық,
Сен де маған көнбей-ақ қой қырсығып!
Лағынет саған Өз дініңмен қалдың ба?!
Өз дініме жауап берем мен де Алланың алдында!
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НАСЫР (110)
Құлақ салған Алланың үніне тек,
Уа, Мұхаммед!
Тәнті пәк діліңе көк!
Күннің күні Тәңіріден зәресі ұшып,
Күллі адамзат кіреді дініңе кеп!
Раббыңа жалынып, Хаққа,
Кілең:
«Тәубә!» десе ел,
Жарылқар Жаппар Иең!
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МӘСӘД (111)
Қолы сынсын Әбу Ләһен кәпірдің!
Қарғыс атсын!
Қияметке шақырдым!
Пана болмай жиған малы,
Байлығы,
Табады іздеп оны Алла айбыны!
Өзеуреген өртке түсер ақыры!
Арқалаған отыны мен қыл арқаны мойнында,
Қоса өртенсін шайпау, жынды қатыны!
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ЫҚЫЛАС (112)
Уа, Мұхаммед!
Айт оларға:
Алла - Дара!
Серіксіз!
Мұң жоқ онда!
Мұқым ғалам мұқтаж оған еріксіз!
Ол туған жоқ!
Һәм біреуден туатұғын сен емес!
Адамзатта,
Ғаламзатта Ешкім оған тең емес!
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ФАЛАҚ (113)
О, Тәңірім!
Күн Иесі!
Таң Нұры!
Өзің барда тезге түсер барлығы!
Сақта мені түсі суық түнектен!
Жамандықтан - жақсылықты тұл еткен!
Сиқыршыдан - адамзатты арбаған!
Күншілдіктен - күллі жұртты құл еткен!

47

НАС (114)
Бұлбұл ұшып кетпесе екен бағынан!
Тектім түсіп қалмаса екен тағынан!
Аяр алдап,
Жын жиылып,
Сұм қаптап,
Құлан жеріп кетпесе екен қағынан!
Жаппар Ием!
Жалғыз саған жалынам!!!
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ХАФИЗДЕН
Дәметпе түк те ешкімнен,
Тіріде олар Тәңіріден

Шығарма басқа бай ұлын,

Жиятын емес айылын.

О, шәйір! Шайтан - жолыңда:
Оның да көрдік ойранын,
Қаламың болса қолыңда,
Береді құдай қайырын!
Хорезм шахын білмеуші ем,
Көргенде көкте тұрды еңсем,
Йездің шахы - өз шахым,
Көрсетпей қойды қайырын.
Алтыннан, бақтан, ақшадан
Биікпіз біздер, бауырым,
Тәңірі бір күн патшадан
Сұрар-ау, біздей шәйірін!
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***
Капитализм келді біздің маңайға.
Социализм жұртқа қайдан қарайлар?
Бес қабатты біздің бетон үйді кеп,
Қоршап алды қос қабатты сарайлар.
Алтын менен аптап қойған бұл үйді,
Күміс пенен күптеп қойған бұл үйді.
Қабаған ит күніменен абалап,
Түніменен Айға қарап ұлиды.
Ашулы иттер күндіз-түні үрді кеп,
Бізбен неге ақын өмір сүрді деп.
Мен өлгенде тақта ілмеңдер бұл үйге,
Ақұсңқарұлы тұрды деп.
Екі-ақ қадам бұл екі үйдің арасы.
Иесінің, иттің де жоқ санасы.
Өздерінің маған көрші болғанын,
Сезбей өтсін өңкей иттің баласы...
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ҚАРА ӨЛЕҢ
Қайдасың, қасиетті қара өлеңім,
Қазақтан аямаған бар өнерін?!
Алаш бір Ару еді, аялап бір
Сен оның қолаң шашын тарап едің,
Қарашы маған бір сәт,
Қалғыма көк,
Ғаламда мендей сұлу қалды ма?! - деп Толықсып тұрды сонда Алаш Ару,
Адамзат айнасының алдына кеп.
Сен де - құс.
Қазақ дейтін халық та - құс.
Ұша бер,
Бұлттан да әрі шарықтап ұш!
Басқа елге бауыр баса қоймассың сен,
Алаштың аспанында қалықтап ұш!
Эпостан Цивилизацияға жөнедің де,
51

Музаны ақ бесікке бөледің бе?
Сендегі асқақ ой мен асау сезім
Жоқ сенен басқа ұлыстың өлеңінде.
Алаш та сенімен бір биіктепті.
Бұ жерге қалай келдің қиып көкті?
...Төбеден сен түстің де,
Төрт құбыла-Сенің төрт жолыңа кеп сиып кетті.
Арқаның тауын кезіп, жоны, белін,
Кеудеме құйдың ән ғып соны менің.
Жасынның арасынан ұшып шығып,
Қасымның арқасына қонып едің.
Киесі топырақтың буынды ап бір,
Дамылда, ұша бермей зуылдап құр
...Алаштың мендей асау бір ұлының
Арқасы сені күтіп дуылдап тұр...
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***

Адамзаттың ұжымағы Алматы.
Һауа жеген апорт.
Соның қалды аты.
Аңдып келіп, Адам мен сол Һауаны
Шықпай қойды, бірақ, Сайтан-салдақы.
Бірде - Жерде.
Бірде - Көкте өмірі.
Күннен-күнге күңіренеді өр үні.
Арып-ашып Алматыға келмесе,
Көншімейтін көрінеді көңілі.
Сайтан қайда жүрсе-дағы үкілі.
Жүреді елге соның ғана үкімі.
Қара басып қайдан бізде қалды екен,
Һауа жеген сол алманың тұқымы?!
Нөсер селдеп, көзден жасы сығылып,
Алматы тұр Алатауға бұғынып:
Бейіш-бақтың бұтағының астында
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Періштелер отыр, әне, Тығылып!
Алла да үнсіз,
Абай да үнсіз азалы.
Осы жерде жер-дүние назары.
Салдақының сылқ-сылқ етіп күлкісі,
Алматының қайнап тұр қан базары...

54

ЕКІ МАХАББАТ
(Е. Евтушенкодан)

Оянам шошып,
Таста да көкке кет,
Қиыр шетке кет!
Тағдырым екі әйелге
Тап қылды неге бетпе-бет?!
Жатасың түнде қасымда,
Қалжырап ұйықтап,
Өкпелеп,
Тас құсап мені лақтырып,
Тамұққа тастап кетпе деп...
Жанарға көздің жасы кеп,
Көресің соны,
Көнесің.
Біреуді сүймеу - қасірет.
Екеуін сүйші Өлесің!

55

Екі махаббат - ылаң-ды,
Алады ерік, зықыңды.
Соғысқан түнде тұманды
Соқыр кемелер сықылды!
Осы екі шерлі махаббат Майдан ғой жатқан от құйып,
Сол өртте соның біреуі өлуге тиіс-тіОқ тиіп!
Жұмағым - осы, - тамұғым!
Тұйыққа басым тірелді.
Мен сені сүйем, жарығым!
Сүйемін және біреуді...
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***

Есенғали, сері ақын, сал ақыным,
Қайда жөнеп барады Ана Тілің?
Қаға-қаға, бұлттармен қақтығысып,
Қауырсыны қалмады- ау, қанатының.
Бұл Алашта киелі аура бардай,
Бар фәниді сонымен баурағандай.
Гомерді де сөйлетті, Колбинді де,
Жатқанда Русь Абайын аудара алмай.
Адамзаттың сол тілде азап,
Мұңы,
Серілігі,
Махаббат,
Азаттығы.
Бір өзінен басқа жұрт білмейді оны,
Латын Тілі сынды бұл Қазақ Тілі!
Соғып сойқан уақыттың бораны әлі,
Мұз Дәуірі кеп кірсін одан әрі,Қасиетті Латынға қайтқандай,
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Жұрт Қайтсе-дағы Оған бір оралады.
Халтуршиктер көрсетіп көкемізді,
Шылқыта алған жоқ өлең шекемізді.
…Іздемейді …
Іздесе, Есенғали,
Біреу тауып алады екеумізді…
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М. МАҒАУИННЫҢ 13 ТОМДЫҚ
ШЫҒАРМАЛАРЫН ОҚЫҒАНДА
Үйсін мен Арғын,
Керей,
Адай ұлы Һас Сақтай Халық болдық қалай ірі:
Көшіртіп Дінді арабқа Көк Тәңірден,
Адами жолға салдық анайыны.
Жүргенде ат үстінде көзге ілмеп ем
Жабысып жерде жүрген жабайыны;
Қазақтан қай жұрт осы аруақты,
Түркіден басқа ел осы қалай ұлы?!
Мағжан-Бекзат жұртым, маңқылдап кеп,
Басыңа қалай шықты малай ұлы?!
Жатырда жанталасып жатыр білем,
Тоныкөк, Тоқтардайын талай ірі;
...Алтыауыз, алтыбақан - ағайыны,
Кеудесін керінеген Абай үні, Аузынан Бөкейханов Әлиханның
Бүгін кеп түскендейін бар айыбы, -
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Алланың бетін елге бұрамын деп,
Алаштың боздап отыр Мағауині!
- Мен! - дейді - Алаш ұлы!
Адам ұлы!
Мейірім жоқ адамда, Алла, ая мұны:
Бүгіні көзге қораш көрінген соң,
Аңыз ғып айтады ылғи баяғыны.
Осынау алты Алашқа аян үні, Өзі - ұлы,
Өзінен де Абайы-ұлы,
Жыр болған жылқышыға, қойшыға сөз,
Қазақтың, қайран, Мұхтар Мағауині!
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ЕКІ РОМАН
Ұлттық Рух қимай жүр бұл араны,
Құдай қолдап аспанда, Құран- әрі:
Бір Шәмілдің соңынан бір Шәміл кеп,
Қап тауында «Қажы Мұрат» романы.
Ұлт та, ұлыс, рух та - құрамалы,
Роменге айналмай - Ролланы Бір Итбайдың соңынан бір Итбай кеп,
Біздің елде «Ботагөз» романы.
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ЕЙ, БАЙБӨРІ, БАЙБӨРІ
«Ей, Байбөрі, Байбөрі!
Иең қайда еді?
Киең қайда еді?
Жүзің неден сынады?
Түкті жүрегіңді түбінен кеп кім іреген?!
Сен де егіздің сыңары,
Мен де екінің бірі емен:
...Екі жарты - бір бүтін - жұптасып,
Қасыңа келдім, міне, мен:
Табаны
Жерді нық басып,
Иығы
Көкті тіреген.
Көк Түркінің тұяғы едік, ырзығын
Көк Тәңірінен тілеген.
Жұлдыз - төбемде тұрған шам,
Түрегелсең - жазылар құрысың.
Мағжандай мағмұрлансаң,
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Сен-дағы Күннің Ұлысың!
Ат жалымен Алтайдан - Альпіні шалып ең.
Һас Сақтан Қазаққа айналғанда ұлысың,
Көк Бөріден - Байбөрі боп қалып ең.
Найзаның ұшына от өріп,
Жауыңды ат тұяғына жаншыдың.
Керей ханның ордасының керегесін көтеріп,
Шаңырағына уық шаншыдың!
Түркінің қаны басыңа шапқан жалғанда,
Өзің де бір дүр едің.
Түркістанды қазаққа қосып алғанда,
Қасқайып Қасым сұлтанның
Қасында сен де жүр едің!
Жаның айналып жасынға,
Көш бастап едің бір демде,
Еңсегей Бойлы Ер Есімнің қасында,
Жүрегі лүпілдеп
Жүгіней-Олжашы жүргенде!
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Інжу-маржан едің Алаш дейтұғын алқада,
Зары едің Қорқыт күйінің.
Қазыбекке еріп Сыр бойынан кеп Арқаға,
Айрандай болып ұйыдың.
Мәремік тауына көсіл кеп,
Дегелең «Бұл кім?» демеді.
Сені
Есімханның Ескі жолы есіркеп,
Қасым ханның Қасқа Жолы жебеді!
Көкжиектен Көк Бөрі бір ұлып,
Жау үдере қашқанда,
Қалмақтың құлын,
Шүршіттің сұмын Байбөріге сіңіріп,
Балпаң да балпаң басқанда,
Жерде
Топырақ шымырлап,
Күн күркіреген
Аспанда!
Көк Түркінің Көк туының астында,
Көш керуенді түзеп ең.
Қайда екен сол бір Ат үстіндегі һас Тұлға?
...Сен неге тұрсың тіземен?!!
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Есімханның Ескі жолы мен
Қасым ханның Қасқа Жолында,
Һас тұлпар едің сөгілмей өткен қолтығы,
- Хан Кененің қалай қалдың соңында?!
Сені
Албасты басты сол күні!!!
Қарқабат Ана Абралы Шашын жайып
Аңырады!
Хан Тақтан түсті!
Қазақ Аттан түсті...
Қаракерей Қабанбайдың Дәуірі Өлді!
Қаба сақал кәуірі Келді...
Рухсыз Денеде Боқ!
Дегелең Жоқ!!!
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Мәңгүрт Мәңгі Құрт!
Мәңгі Қырт...
Шеріңді өксік қозғап бір,
Бір күніңнен бір күнің өстіп озбақ Тұл!
Абралы - Шаңырағы ортаға түскен Байбөрі!..
Әлі боздап тұр...
Кім мені бүйректей бөлген кеп?
Аттың жалында Арқаның желі ұйықтайды.
Абралы Хан Кененің Аруағы күңіренген!!!
Күндіз көз алдымда көлеңдеп,
Түнде түсімнен шықпайды...
Абралы - Хан Кененің Аруағы күңіренген...»
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***

Көк Түркінің арын сатпан!
Көк Бөрінің жұрты - біз!-деп Түркі Жыры әлімсақтан
Келе жатыр Түркіні іздеп.
Тау-тас - алтын қазығында,
Қалмай, қайран, елім бүгін,-Күлтегіннің Жазуындай
Күңіреніп тұр менің жырым.
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***

Мен - Һас Сақпын!
Түбіне жетіп тексіздің,
Жүзімді - желге,
Жүрегімді - Тәңірге өпкіздім.
Исламның өзін Әзірет Әлі Сұлтан мен,
Абайдың Ұлы Миынан сүзіп өткіздім.
Бұлтағына көнбей дінсіз һәм ділсіз кәпірдің,
Бұлттың үстінде Бұқардай өлең сапырдым.
Алланың алдына араб боп барса ел, қайтейін,
Мен оған Һас Сақ Қазақ боп бара жатырмын!
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***

Мағжан - Тұран,
Қасымым - қара орманым.
Тобықтан келмей дүние,
Мен де толғадым:
Өлеңсіз пенде өлмес-ау,
Өлсе соры қалың Халық өледі!
Салып өледі соңғы әнін...
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***

Мен - Рухпын Қан тамырыңда қайнаған.
Менсіз Күннің көңілі - күпті, Ай да - алаң,
Анахарсистен - Абай болам бір күні,
Әл-Фарабиден - Әлихан Бөкейханға айналам!
Еріп кеткен жаным эпос-дастанға,
Егіледі парақтарын ашқанда.
Адамзаттың аруларын арбармын,
Жамбылдайын тоқсан жастан асқанда.
Сұм дүние сірескен мұз кірпігі,
Сұраусыз деп ойламасын түркіні.
Мағжаннан - Мұқағалиға айналып,
Ордаңа кеп ойнақ салам бір күні...».
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НАҒАШЫМ БЕКЗАТҚА
Алаш дейтін айдын көлде,
Шағаладай шарқ ұрғам,
Шаршағам шалдығып,
Алқынғам.
Ұлы Атам - Өтеген Баһадүр,
Нағашым - Қожа Ахмет Яссауи,
Ата - Жұртым да,
Ана - Жұртым да Алтыннан!
Шалқаяр жерде Шалқайдым.
Марқаяр жерде Марқайдым.
Тепсініп келгенде тең атаның ұлы емес Тексізбенен тебісе-тебісе Қартайдым.
Сайтанменен көрісе-көрісе Қуардым.
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Сайқалменен өбісе-өбісе Суалдым.
Алла алқап, Аруақ жебесе,
Алаш Анамнан қайтадан бір туармын!
Алтын бекет - Алты Алаш.
Алты Алаштың екінші аты Жанталас;
Өмірге осы қайта айналып келгенше,
Өзектегі өксігім бір тарқамас...
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***

Өмір сүрем өлеңсіз-ақ,
Өзге кәсіп бастап бір.
Америка - Гомерсіз-ақ,
Абайсыз-ақ - асқақ тұр.
Көгермеді көсегем де,
Жақындаспай қайманам, Қан бақиды осы өлеңге,
Қайдан келіп байлағам?
Ештеңеге таңданбастан,
Енді жерге енемін.
Мағжансыз-ақ маң-маң басқан,
Қай қазақтан кем едім?
Жетер жырсыз жебейтін ел,
Жанымды ая, Жасаған!
Кененсіз-ақ кеней - түгел,
Байронсыз да - бас аман.
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Өмір сүріп өлеңсіз-ақ,
Болам, мейлі, баспақ бір;
Қазақ жыры - Нобельсіз-ақ,
Ақсұңқарсыз да асқақ тұр!
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***

Не ғажап бар Тәңірдің қуатындай:
Ұят берді Ұлтымның Ұятындай!
Топыраққа керемет кие салды,
Бөкейханнан Әлихан туатындай!
Көкірекке көл қылып шер сіңірді Көз жасымен көйлегін жуатындай...
Иман берді - нәпсіні тыйятындай,
Сабыр берді - ішінен тынатындай;
Тағдыр тартты - тар жол мен тайғақ кешіп,
Ақыл-есті абдырап жиятындай;
Далам қандай - бес бірдей Франция
Бебеулемей, беліме сиятындай!
Ар дарытты аздырмас текті ірітіп,
Көк Бөрісі кеудемде кекті - ұлытып!
...Қалай Тәңірі осынша ұлы ұлысқа
Ұлттық сезім сыйлауды кетті ұмытып...
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ҚАБІРІҢЕ ҚОЯМ БЕС ШОҚ
ҚАРА ГҮЛ
(Қазақ поэзиясының бес дәуірі туралы кандидаттық
диссертацияның жобасы)
Кіріспе

Ел-бесіктен - Жер-бесікке ауысқан Аруақтар үні қайдан қауышқан?
Құдайым-ау, қайда барсам - құтылам
Құлағымның түбіндегі дауыстан?!
Қашпақ болып қасіреттің үнінен
Жол да жүрдім күнімен һәм түнімен.
Көктөбеге, көк базарға барсам да
Қалмай қойды-ау құлағымның түбінен?
«Серігім-ау, серпілсеңші, зарланба?» Өзімді өзім ұқсатам бір арланға Кейде, тіпті, көздеріме қан қатып,
Сүңгіп кеттім базары мол барларға.
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Ұлысыңның шат-шадымен ұланы,
Жанарында бейіш нұры тұнады.
Елге қарап, естен танып, таң қалам,
Ештеңені естімейтін құлағы...
Тірлігі - той, тәні - мұздай салқын леп,
Қарық боппын қайдағыны халқым деп.
Түк көрмеймін... Құлағыма сөйлейді
Мұқағали марқұм кеп:
«Таста оларды!
Бол!
Жаныма кел, Серік!»
Дейді даусы бүкіл барды еңсеріп.
...Қасқыр болып келгенімді ұмытып,
Иттей болып, мас боп шығам теңселіп...
Ел-бесіктен - Жер-бесікке ауысқан Аруақтар үні қайдан қауышқан?
Құдайым-ау, құтылатын күн жоқ па
Құлағымның түбіндегі дауыстан?!
Қаралы жыр,
Қаралы күн,
Қаралы үн...
Жазыла ма жанымдағы жара бұл?
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...Қанша едіңдер?
Қазағымның атынан
Қабіріңе қоям бес шоқ қара гүл...
1. Поэзия демін ішке тартып тұр
«Мақтап жүрген өмірің осы болса,
Үш-ақ ауыз өлеңмен болды тамам».
Шәкәрім

Поэзия - демін ішке тартып тұр
Жидебайдың тұсында.
Дантес - Қарасартовтың
Мылтығының ұшында!
Тамамдап жыр сапарын
Бір аттап... Екі... Үш аттап Құлап түсті Шәкәрім
Аттың жалын құшақтап!
Көзге жасым тұнып та
Көргендерім түс, мүлде:
Ақын жатыр - құдықта...
Жендет - аттың үстінде!
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Поэзия - батпақта!
Бақа құсап малтып қал!
Миды ашытты шатпақтап
Микро-қарасартовтар!!!
Аза тұнған алабым,
Тұманданып санасы.
Қасқыры өліп даланың,
Қалды - иттің баласы...
2. Мағжан
«Ақында адамзаттан дос болмайды,
Жалғыз-ақ сырын сөйлер қаламына».
М. Жұмабаев

Мен - Мағжан...
Өткен өмір - түс, міне.
Бас игем жоқ. Уақыт деген күштіге:
Жарты ғасыр жерде жатып... Исадай
Жанталасып шықтым жердің үстіне!
Қан суша ағып, ойран көкте оқ ұшып,
Өмір бойы өттім сұммен соғысып.
Ашып қөрсең қанды жара - қу жаным.
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Өмір бойы өттім сұммен соғысып:
Мұсылманның, христиан, будданың
Тұма жыры тұла-бойға тоғысып.
Қаным қайнап, қалжыраған денем де,
Жүрек бітіп шерлі өлеңге - шеменге Иман айтып елеңдеп ем, бір кезде
Иса қайта тіріледі дегенге...
Исаң - міне! Көр, адамзат, көркімді,
Зіл-залаға жағам тамұқ-өртімді.
Бәрімізді көрсетті де Иуда,
Бәрімізді Понти Пилат - өлтірді!
Исамын - мен!
Кресіңе іл, мейлі, Көтере алмас!
Менің тәнім - зілдей-ді.
Сансыз елес сапырылған көңілде:
Иуданың кім екенін өмірде,
Менен артық тірі пенде білмейді!
Талай-талай құшақтасқам онымен,
Талай-талай пышақтасқам онымен.
Әуре болып жүрем бе деп сонымен,
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Түгі жоғын білгеннен соң сүйсінер
Түріне де қарамайтын болып ем...
Әлі есімде оның түрі-түсі де,
Тимей, тиіспей жүре алмайтын кісіге.
Қара басып, жан екен деп менсініп
Қалай соның қарамағам ішіне?
Құдай қосқан құрбаныңмын мен сенің,
Құлын-тайдай құрақ ұшқан, беу, сенім!
Көзіме ілмей, күлді-көмеш пендеден,
Түу, тәйірі, не шығады деуші едім...
Ел қоштаған пәк Музамды қоштамай,
Құдайымның маған соны қосқаны-ай!
Біржан салға қамшы ала жүгірген
Осы екен ғой адыраңбай Поштабай!
Бүкіл адам бір тіріліп, бір өліп,
Бүкіл қоғам тығырыққа тіреліп, Азнабайлар миығынан күледі,
Поштабайын тапыраңдатып жіберіп!
Тағдыр мені тулақ қылып иледі,
Тырнағыма неге тықты инені?
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Шетсіз шексіз жерім бар ед - мола боп,
Елім бар ед - оны да Елтай биледі...
Уа, халқым, бұлбұл ұшқан бағынан!
Мен - Мағжан!
Жанымды бер,
Жалынам!
Құдіретті құдайым - Сен, бір кезде
Патшаны да жұлып алған тағынан!
Тыйып көз жас, көргенсіздік, сұмдықты,
Жан-тәніңмен жарылқап ең мұңлықты:
Патшаны да жұлып алып тағынан,
Құрттым-ау деп ойлап едің құлдықты...
Мына жүмбақ тіршілікке жетер ме ой,
Қан уыстап қатып қалған мекен ғой.
Николайдың суретінің орнында Сталин тұр!
Патша -тірі екен ғой!!!
Қош!
Өмірім - өңім емес - түс, мүлде!
Романовтан кетіп, тиген күш, кімге?
...Біржан салға қамшы ала жүгірген,
Қызыл мундир - Поштабайдың үстінде...
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3. «Мен-қазақпын...»
«Мен - қазақпын, мың өліп, мың - тірілген.
Жөргегімде сөйлестім күн тілімен...»
Ж. Молдағалиев

Мен - Жұбанмын.
Бас имеген ұлыққа.
Маталмаған мансап деген құлыпқа.
Ақын едім - жерге тастап тәнімді,
Өлгеннен соң айналыппын Рухқа.
Ақын - дауыс.
Поэзия - жаңғырық.
Оны естісе - тулақ тәнге жан кіріп Ұшар көкке, қанатын жыр талдырып.
Мен өлгем жоқ.
Мен өлімді жек көрем!
Мың - өліп, мың - тірілгенмін - деп келем.
Сендер жерлеп қайтқан күні... Құс болып,
Абдырап қап - аспанға ұшып кеткен ем...
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Тіршілікте азаптаған сан тегі Ақындығым - Адамдықтың Анты еді.
Көкке барып, өз көзіммен көрдім мен
Абайымды,
Аристотель,
Дантені.
Көлеңке жоқ көңілімнің хошында,
Құдай мені тап қылды бір қосынға:
Күллі әлемнің Рух Пайғамбарлары
Ойға батып отыр бүгін - осында.
Жанталасқан майдан барда өмірде,
Таңды күйттеп жату қайда көріңде?!
Алматыдан үй таппаған Қасым да
Отыр бүгін Мәңгіліктің төрінде!
Бұ жақта да жауабы жоқ мол сұрақ.
Дүние тұр бір бұрышы ойсырап.
Сәкен маған: «Қайда - дейді - қабірім?»
Ілиястың тамағында - сол сұрақ,
Мағжанның жанарында - сол сұрақ!
Артта - Тарих.
Алда - қандай заман бар?
Адам түгіл, Аруақ та алаңдар:
84

Жер бетіне жалтақ, жалтақ қарайды
Жер астында мәйіті жоқ адамдар...
Сәкен маған: «Қайда - дейді - қабірім?»
Мұнда да бір - зіл батпандай ауыр үн...
...Отыр, әне, Дантеменен тілдесіп
Менің Муза-Мұқағали бауырым...
Көзден ұшып жат пиғыл мен жат кісі,
Ініміздің алынғандай бақсысы.
Кеше... Онымен сөйлеспеген еді ғой
Жазушылар одағының хатшысы?!
Уа, тіршілік... Уа, күйкі тіршілік!
Қолымызды байладың-ау қырсығып:
Сенің ойран шуылыңа опасыз
Қарап тұрмын биігіме бір шығып!
Тіршілікте қайсың болдың Күн-тұлға,
Қайсың барсың құл болмаған құлқынға?
Жамбыл атаң көшкеннен соң дүниеден
Жаман-жәутік қалғаны ма жұртында?!
Тіршілік не?
О, Тіршілік - түс, бізге,
Қауышпаспыз қайта барып қыс, күзге.
85

Мыйығынан күліп кімдер жүр екен
Бір қазақты бөліп тастап үш жүзге?!
Кеттім міне, Алашым деп, құтым деп,
Пейіліммен жыртығыңды бүтіндеп:
Соғып тұрған Жүрек едің үш бұрыш
Замананың кеудесінде - лүпілдеп!
Сан тыраштың сандалғанын көрдім мен,
Тірідейін жанды алғанын көрдім мен.
Батысыңның қан болғанын көрдім мен.
Көрдім бәрін! Оның несін жасырам:
Ұрғандарын ұлдарымның басынан,
Жұлғандарын... Қыздарымның - шашынан!
Уа, Армысың, Республика Алаңы!
Жина өзіңе қаланы һәм даланы!
Саф жарық қып тұмандаған сананы,
Серпіп таста жүректерден наланы!
Жарлы емеспін. Жаным - күпті.
Зарлымын!
Адақтап айт көргеніңнің барлығын:
Өрімдей пәк өзегіне от өріп,
Қолдарына қызыл туын көтеріп Қайта шықсын Ақжүніс пен Тарғыным!
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Ақ пейілі ақ мәрмәрға ұсап қап,
Сен тұр Сенат алаңына ұсап қап.
Асқақ алып адымымен үш аттап Тас тұғырын тастап иесіз көшеге,
Абай келсін Лермонтовын құшақтап!
Шақыр бәрін атой салып, жаңғырып,
Күләш шықсын күллі әлемді Ән қылып!
Қазақстан - Ғажапстан мекені!
Сталиндер келеді де - кетеді!
Жалғаныңда Жамбыл ғана -Мәңгілік!!!
Ұрғызбаңдар ұлдарымды басынан,
Жұлғызбаңдар қыздарымның шашынан!!!
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4. Ақындар мен вокзалдар
«Көзімнен жаңбыр жауғанын,
Көрдің бе, туған тауларым?
Бауырыңа жетіп, лауладым...
Қызарып күндей батқалы,
Өзіңе келіп жатқалы...»
Т. Ысмаилов

50-ші жылдарда
Замана даулы жүрегін алқымға ап,
Ілесіп қанаты жырларға
Бір Ақын жүретін саңқылдап...
Сөйледі ол жырына от өріп,
Тәкаппар өр басын өңезге игізбей.
Жыр-Қыран Талантты әкетті көтеріп
Аяғын жерге де тигізбей.
Орынын беретін жұрт тұрып,
Жүрегін түсініп жарадар.
Дауысын естіген тік тұрып
Вокзалдар, сыраханалар!
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Шемені жас болып ақты оның көзімен
«Ақымақ!..»
Пенделер!
Жетер!
Қой!
О, сұмдық! Ғашықтың сөзінен
Пасықтың сөздері өтімді екен ғой?!
Уа, Тарих!
Айтсаңшы айқайлап
Өте ме ел осылай, жаным-ай,
Өңшең бір пасыққа жаутаңдап
Өз ұлын - өздері танымай?!
Қайда сол бұла Ақын?
Оны сен білесің...
Сұрама!
Жаралы жүрегін шараппен жұбатып
Ақыры ол сұлады ұраға...
Жатыр сол - ұрада.
Көнеді Ажалға Ақын да арланша.
Моцарттар у ішіп өледі Жерлейтін Сальери бар болса!
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Ах, Төкең!
Қош, Көкем!
Тұл - әні...
Паравоз керуені: Келдім! - деп жар салып
Ұмытшақ вокзалдар тұр, әні,
Ұрыншақ... Ұлдарын қарсы алып...
5. Кеңшілік
Өлара өтсе өруге жүрген елікпіз...
К. Мырзабеков

Өне бойын Өмір-Күннің нұры өпкен,
Космосты, Тың Даланы жыр еткен Керемет бір Ақын бар ед қазақта,
Кетті ақыры ол боздақ та - жүректен...
Бақыл, бауырым!
Сәби жаны бұлқынып,
Далаң қалды - айғыз-айғыз жыртылып!
Арал қалды - айдынында құм тұнып...
Ағаш қалды - жапырағы желкілдеп,
Алаш қалды - атырабы еңкілдеп:
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Абайдың да Қарауылы қалды, әне,
Алапаттан - топырағы селкілдеп!!!
Қордай қалды - қолына асқақ жырыңды ап,
Айдалада Торғай қалды - шырылдап!
Алатауда үйің қалды - азалы,
Алматыда құйын қалды шымырлап...
Қыран қалды - қанаттары талғанда,
Жылан қалды.., Жылан ғана қалған ба?
Халтуршиктер қара құрттай қаптап бір,
Жұматайың жалғыз қалды жалғанда...
Бақыл, бауырым!
Менің де өшіп тұр өкпем,
Заман қалды кеше өзің жыр еткен.
Алаң қалды - желтоқсанда дір еткен...
Ғалам қалды - көз ашпаған түнектен!
Рак болса, арман бар ма - бейдауа,
Біздің буын өледі өстіп - жүректен!
Ғылыми кеңестегі соңғы сөз
Абайдың - Алашсыз,
Алашсыз - Абайдың жоқ күні.
Қара өлең екен қазақтың биік шоқтығы.
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Дипломсыз Абай Аспанға жөнеп,
Жұртында Абдырап қалды қаптаған ғылым докторы.
Мағмұрланса маңдайы қушық тар ағай,
Маңайы оның - ызың да ызың - арадай,
Абайтануға тағы бір аусар келіп тұр,
Албасты басқан ақкелеріне қарамай.
Мінбеден түсейікші!
Ішейікші...
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***

Талақ қылдым сені бүгін…
Тастадым!
Саусағыңда - сақинасы басқаның:
Маза берер емес маған қас-қағым Миыңдағы ойлары да басқаның.
Қойшы, жаным…
Аузыңды да ашпағын,
Тұншыққан бір демін сезем басқаның;
Нұрлары да - көзіндегі басқаның,
Денеңдегі - сезімдері басқаның!
Талақ қылдым сені бүгін…
Тастадым!
Саусағыңда - сақинасы басқаның;
Сенен небір сезім өткен қас-қағым,
Бұл да өтеді - күңірентіп аспанын,
Сен сел қылған сезіміндей басқаның!
Саусағыңда - сақинасы басқаның.
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ҚОРҚЫТТЫҢ ҚОБЫЗЫ
Ол сахнаға шыққан сайын исі қазақтың көзіне көкжиектен
Көк Бөрі қара көрсетеді.
Киеміз - Сол! Иеміз - Көк Тәңірі еді.
Екеуінен көз жазып қалғалы елден - береке,
ерден - рух кеткен. О баста төрт құбылалы Жердің бетінде
біз де төртеу едік: Көк Тәңірі - Көк Бөрі - Көк Түркі Қорқыттың Қобызы. Ақыры төртеу түгенделді төбедегі келе жатыр! Бірақ, алтау - әлі ала:
ауыздағы кетіп барады...

Ол - Ұзын Найзалы, Салт Атты
Көшпенділер Өркениетінің
Ең Соңғы Тұяқтарының Бірі һәм Бірегейі!
Бұл бала жарық дүниеге келгенде
қазақтың көзіне ілінер қарасы қалмаған.
Әлихан Бөкейхан мен Ахмет Байтұрсындардың
сүйегіне қына шыққалы қашан?!
Қызыл идеяның қырғынынан әзер тірі қалған
Әлімхан Ермеков пен Мұхтар Әуезов еді.
Олардың да орны үңірейіп тұрған...
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Адамзаттың аламан қырғын-сүргінінен
Алланың алқауымен ғана әрең аман қалған
Алаш жұртының шаруасы шаш етектен-ді.
Оны жетпіс жыл бойы бірнеше ғылым академиясы
бірігіп, атқара алмаған. Ұлтсыз - дінсіз - ділсіз космополиттік - тобырлық империяның
боданындағы біздің ел ұлттық миссияға зәру-ді.
Соны Тәңірі оның үш баласының маңдайына
жазып қойыпты.
Біріншісі - Олжас Сүлейменов:
- Я иду вам навстречу, серые сволочи! деді ол Останкинодан күндей күркіреп!
Ақтамберлі осылайша орысша сөйлегенде
анти-адамзаттық ауруға шалдығып,
көзі-басын қан жапқан көркеуде Империя
қазақтан алғаш рет айылын жинай бастады!
Мұхтар Мағауин - ХХ-шы ғасырдың социалистік коммунистік казармасында бастықырылғалы жатқан
асау Қазақ Пегасының темір тұсауын сыпырып алып,
ХV-шы ғасырдың жайлауына айдап жіберді!
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Бекболат Тілеухан - Қорқыттың қобызына
қайта тіл бітіргенде
жартылай қазақ, жартылай орыс Мәңгүрттің
миына Мағауинның Қобыз Сарыны құйылып,
Түркі Дүниесі отырған орынынан дүркірей қозғалған...
Қазір Ол түрегеп тұр!
Кердеңдеген Кеңес Империясы
адамзаттық құндылықты жалмауыздай
жалмайын деп жатқанда елде қалған
Ең Соңғы Бақсы - бұл!
Көзден бір ұшып, Көкке қашып бара жатқан
Ата-Баба Аруағын
Қорқыт Қобызының Киесімен
ХХ-шы ғасырға шақырып алды - Ол!!!
Біз - күнделікті күйкі тіршіліктің күйбеңімен
жер бауырлап жүргенде Көк Түркінің осы үш баласы
Алаш Анасын атам замандағы төркін жұртына қыдыртып
қайтқан.
Қазан Төңкерісі Заманында Көк Түркінің осы Үш Тұяғы
Үш Мәрте Ұлы Ұлттық Төңкеріс жасады!
Ұлттық Рух дегеніміз - Ұлттық Төңкеріс деген сөз!
Адамзат тарихындағы ұлттық - буржуазиялық,
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таптық - социалистік революциялар ғаламға
қан төгумен келді. Ұлттық өнердегі ұлттық төңкеріс
дүниеге гүл төгеді! Нұр төгеді! Жыр төгеді...
Ол сахнаға шыққан сайын
Бүкіл Түркі Дүниесі дүрліге тік тұрып,
дүркірете қол соғады.
Бұл - Көк Түркілер Әулетінің Көк Бөріні көксегені...
Түркінің Иесі - Көк Тәңірі! Киесі - Көк Бөрі!
Бізді тастап, қайда барасың сен?! дейді Бекболаттың Қобызы.
Өліп кеткен өркениеттің тірі қалған тұяқтарының
мұндай сартап сағынышы тек бізде ғана бар!
Көп елде жоқ ол...
Америкада елсіз - жерсіз - тілсіз - дінсіз - ділсіз қалған
үндістер мен өз елі - өлең төсегінде шаңырағы
шайқалмай отырған
қазақтардың арасындағы ала бөтен айырмашылық,
міне, - осында.
Орысша ойланып, қазақша жазатын шәйірлеріміз бен
түркіше тебіреніп, орысша толғайтын Олжастың
арасы да осыған жете қабыл болып тұр.
Өнерде Талант - Дарын - Ұлылық деген
ұғымдар болушы еді. Ұмытылып барады...
Ұлы халықтың түбіне дарынсыздық пен даңғойлық,
тобырлық мәдениет пен космополиттік тексіздік
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жеткелі тұрған... Сол кезде сахнаға Бекболат шықты да,
жер бауырлаған Ұлттық Рух ғарышқа көтеріле жөнелді.
Түркілік Рух Түркиядан емес - Түркінің Түп Тұяғының
Қара Шаңырағы - Қазақстаннан қанат қағып барады!
Алла Алашты сүйеді екен!
Тәңірге - тәубә!
Бекболат Тілеухан - Қазақ әнінің Қазтуғаны!
Ол сахнаға шықпай тұрғанда біздің бойымызда
түркіден бір тамшы қан қалмауға айналған-ды.
Бекболат Қорқыттың Қобызын боздата жөнелгенде
қазақтың тәніндегі сол бір тамшы қан бес литрге айналып,
бұрқанып, қайнап шыға келді!
Сол кезде:
Көк Аспанда - Көк Тәңірі!
Қанатының астында оның - Қара Жер!
Екеуінің арасында - Көк Түркі!
Одан басқа ешкім жоқ!!! - деген
Орхон - Енесай Жазуы есімізге түсті!
Уа, Көк Тәңірі!
Уа, Көк Түркі!
Уа, Көк Бөрі!
Уа, Қорқыттың Қобызы!
Төрт құбылалы мынау төрткүл дүниеде,
Төртеуіміз тізе қосып жүргенде,
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Төрімізге Сайтан шыға алмаған!
Сөйтсек, төртеумізді төрт жаққа айыратын
Ақырзаманның алғашқы күнін күтіп,
босағадан сығалап тұрған екен де...
О баста мынау опасыз жалғанда екі-ақ адам болған.
Салт Атты мен Жаяу Жалпы. Олар Аспан мен Жер,
Батыс пен Шығыс секілді бір-біріне кереғар
екі мәдениет пен екі өркениетті дүниеге әкелді.
Темір ғасырдың тезіне көне алмаған Салт Аттылар
Жер бетінде үш мың жыл сайран салып,
үдіре көшті де жоқ болды...
Жаяу Жалпылар қалды!
Жаһанды енді солар жаһандандырайын деп жатыр!
Біз атқа мінгенде олар жаяу-жалпы еді.
Біз шалбар кигенде олар жалаң бұт еді (Мағауин).
«Айнала бұлақ басы Тең,
Азаулының Стамбулдан несі кем?»
-демекші, Қорқыт Ата күйлерінің
Моцарттың «Жан азасынан» несі кем?
Күнбатыс бәйбішеден туып па еді?
Күншығыс тоқалдан туып па еді?!
Адамзаттың миын ашытып, көзін арбаған
дойыр догмалар мен теріс тезистердің
тас-талқанын шығаратын күн туды!
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Көкірегі шерлі Соңғы Көшпелі
Нұрғиса - Мағауия, Сүгір - Әбікен, Дина - Дайрабай,
Қазанғап - Тоқа, Құрманғазы - Тәттімбет,
Абыл - Дәулеткерейлерді көктей өтіп,
Байжігіт - Боғда, Асан Қайғы - Қорқытқа
барып, ат басын әрең тежеді...
Мынау жарық дүниеде Көк Бөрінің Киесіндей Кие жоқ!
Аспаннан жұлдыздар ағып түседі. Тарихтан ұлттар мен
ұлыстар із-түссіз кетіп жатыр. Қазақ елі үш жүз жылғы
бодандықтан бордай тозбай,
Қазақстан Республикасына айналды!
Тәңірге - тәубә! - дейді Бекболаттың Қобызы.
Сұм зымиян Кеңес Өкіметі миына - Әзәзіл,
жүрегіне - дерт жіберген
Мұқағали адамзат поэзиясында жоқ сиқыр әуендерді
қайдан тауып алған?! Семей полигонының құрбаны
қолы жоқ Күйіков қасіретті ғаламның суретін тісімен!
қалай салады?!. Мұның не екенін парықтауға
пенденің ақылы жетпейді. Түркінің киесі - бұл...
дейді Бекболаттың Қобызы.
Иен далада сапырып сары қымыз сіміріп,
асау арғымақтың бауырында ойнаған түркінің
таза қаны бар оның бойында. Саф алтындай тап-таза.
Оның ес тандыратын эстрадалық әуен мен арақ-шарапты
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иттің етіндей жек көретіні - содан... Алматының
барларына барып, маскүнемдердің арасынан
Маралтайды суырып алып шыққаны да
содан болуы керек...
Екі күннің бірінде Астананың көк тіреген ғимараттары мен
Маңғыстаудың үш жүз алпыс үш әулиесінің моласынан,
Сарыарқаның төсі мен Жаңарқаның төскейінен
түркі дүниесін іздеп, екі көзі төрт болады.
Оны аспанда Алла алқады. Жерде - Аруақ жебеді.
Жер бетінде үш мың жылдан астам сайран салған
ата-бабаларымыздың аруағы еді ол...
Аспанда - Алла! Жерде - Пенде - һәм Хайуандар Дүниесі.
Өсімдіктер Дүниесі... Өшпенділер Дүниесі!
Пенденің өзі - Кентавр - жартылай - адам,
жартылай - хайуан! Рухты нәпсі буындырып барады!
Қобыздың шанағында Көк Тәңірі Аллланың азалы үні күңіреніп тұр.
Айға қонған американ астронавтарының
құлағына шалынған осы қобыздың үні болуы мүмкін?!
Олар Айдан Жерге оралған бетте Мұсылман болып кетті.
Біз әлі жүрмыз... Лағып!!! дейді Бекболаттың Қобызы.
Алаш Құранға шығып, нан аламын деп,
Алланың кәріне ұшыраған жоқ па?! Тәңірі Оған
Аспаннан Азаттық Құсын жіберіп еді ғой?
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«Көкте - Құдай, Менде - Мұнай - деді оған
Қазекең қазақша сен әуеде қалықтай тұр. Біз мұндағы дүниені
пышақ үстінен үлесіп алғанша...».
Жұрт Жердегі жемітке итше таласып жатыр...
Азаттық әлі аспанда ұшып жүр!
Алаш жұртына қашан келіп қонады ол?!! дейді Қорқыттың Қобызы - Кетбұғаның Қобызы Ықыластың Қобызы - Қойлыбайдың Қобызы Сыматайдың Қобызы - Бекболаттың Қобызы.
Ол Алашына Алладан медет сұрап,
күн сайын бес уақыт намазға жығылады.
Біз де бір мәрте тілімізді кәлимаға келтіріп,
Құранның «Ғадят» сүресімен тәубәмізге түсейікші:
«Таң арайлап атқанда,
Бұ да Тәңірі ісі деп,
Тұяқтары от лақтырып - шапқанда,
Жау ішіне кіріп келген кісінеп! Аттарға серт!
Жүрек пендеден шайлықты,
Тәңірді ол қалай түсінбек?!
Жердегі ырыс-байлықты екі көзі тұр ішіп-жеп!
Әй!
Білмейсің бе, сұм пендем,
Айтылса Алла үкімі,
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Қабірден шығар тұл кеудең, Хайуан болмыс-бітімі!
Тарыдай жерің шашылар
Сөгіліп жаһан қолтығы,
Жан сырың сонда ашылар,
Жазаңды ал, әне, сол күні...».
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ЕЛ МЕН ЭПИГРАФ
Адам бір боқ - көтерген боқтың қабы.
(Абай)

Мәстігіне жауыр шығып,
Келісабын кетпен ғып, Еттен өткен қайыршылық
Сүйегіне жеткен жұрт Ел бола ма, уа, тектім,
Ғасыр да өтті, жосып жыл:
Асхана мен туалеттің
Арасында босып жүр…
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ЗАМАНА КЕЙІПКЕРЛЕРІ
Күлембайым - тоқ.
Көжекбайым - топ-топ.
Оразбайым - көп.
Лермонтовың - жоқ…
Жоқ!
Дүтбайларым - мас.
Алшынбайым - жас.
Ерболдарым - бір-бірімен - қас.
Әбіштерім - аш!
Шәкәрімім - шет елде.
Шәйірлерім - назарда.
Шәріптерім - отельде,
Тоғжандарым - базарда.
Күңгірт тұман - санада,
Жаным дертті, сірі әрі.
Өлген Абай ғана ма?!
Өзгелері тірі әлі.
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ТҮСІМДЕ
Е, мына жер киелі.
Киеліні күллі түркі сүйеді.
Төрінде оның текті қазақ отырған,
Тексіз де отыр аузы-басы күйелі.
Маған, бірақ, тексізі оның тап келді.
Тап келді де жау көргендей шап берді:
Қасапшы екен, көтеріп қап балтасын
Жүрегімді ортасынан қақ бөлді!
Мұп-мұздай боп суып кетті түр-өңім.
Түнек болдым.
Күннен түскен нұр едім.
Лүпілдеп тұр аяғының астында
Қазағым деп шырылдаған жүрегім…
Құлап барам түрегеуге жарамай,
Қара қаным - ағып жатқан қара май!
Әлгі қазақ жүріп кетті-Қазақтың
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Шырылдаған жүрегіне
Қарамай!!!
Түсімде де,
Өңімде оған жолығам,
Өз түсімді өзім сонда жорығам:
Бұ қазақты сүйетінім шын болса,
Бұ қазаққа күйетінім шын болса,
Мен де өлермін тексізіңнің қолынан!
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Сансыз елесті сандалып шалған,
Сұмнан да талай алданып қалған,
Қудан да талай алданып қалған кісі едім.
Мен қайдан барып Алашқа ара түсейін?
Бар ма уың - әкел!
Көзімді жұмып ішейін!
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ӘЗӘЗІЛ
Танимын Әзәзілдің түсін, жаным,
Көргенде қызарғанмын,
Қысылғанмын.
Мен оны Періште деп қалып ылғи,
Жұлып ап жүрегімді ұсынғанмын.
Әйгілі Әзәзілдің әлемге ісі.
Бірде - еркек ол сұм,
Бірде - әйел кісі.
Өзі бір еркек заттың бекзаты да,
Өзі бір әйел заттың бәдендісі.
Қашам деп сан жер құшып құладым да,
Құтылмай қайта кірдім бұл ағынға.
Шымырлап жатты ол ішкен шарабымда,
Шыңылдап тұрды ол екі құлағымда.
Жүрекке үміт-лай, күдік - тұнған,
Кеудемді тентек ой мен бүлік буған.
- Құлыным! - дейді біреу.
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Жалт қарасам Әзәзіл!
Маған қарап күліп тұрған…
Танимын Әзәзілдің түсін, жаным,
Көргенде қызарғанмын,
Қысылғанмын.
Мен оны Періште деп қалып ылғи
Жұлып-ап жүрегімді ұсынғанмын.
Түсін, жаным…
Мен құсап елді әуреге сала ма деп,
Сұмдығын айтқам Алаш - Анама кеп.
…Өмірден өкініштен өтіп барам,
Сен де оны Періште деп қала ма деп.
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Таста!
Кет!
Басқа жігітпен!
Қалайын іштен тынып мен,
Қайтады деген үмітпен,
Үміттен өктем күдікпен...
Сәлем деп ұшқан құстардан,
Күтейін күллі тұстардан.
Көрінбе Қазақстаннан,
Ағылған автобустардан.
Жел өтіп тесік өкпемнен,
Іздейін жерден, көктен мен.
Жолдасам сәлем кептерден,
Өте шық самолеттермен!
Поездар заулап от басқан,
Аққанда асып жасыннан,
Қарағандыға соқпастан,
Қалқып өт менің қасымнан!
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Іздейін Алатаудан да,
Іздейін Қаратаудан да.
Тұрайын шошып оянып,
Қара түн, ала таңдарда.
Іздейін сені даладан,
Іздейін сені қаладан.
Іздейін сені гаваннан,
Іздейін күннен, заманнан.
Іздейін сені көктемнен,
Іздейін сені кептерден.
Келер күндерден таба алмай,
Іздейін өксіп - өткеннен...
Еркесі болшы ертектің,
Елеспен ғана жан бағып.
Жүрегінен бөтен еркектің,
Іздейін тіпті сандалып!
Онан да іздеп таппайын,
Таппайтыныма сенесің.
Жүрегіме сонсоң сақтайын,
Сандалған күннің елесін...
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Тіс жарман біреу айт десе,
Өксікті өткен басымнан,
Тастап кет мені!
Әйпесе,
Жібермей қоям қасымнан!
Тастап кет мені!
Теңселіп,
Келемін, жан-тән талған ба?
Өлгенде ғана мен сені,
Тастаймын мынау жалғанға...
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ЖӘРКЕН БӨДЕШКЕ
Қытайды асқан асау Пегас - сандал көк,
Аласұрса ауыздығын шайнар кеп.
Құлагерден қалған сенде қан бер деп,
Қоя бердің.
Самғап берді сандал көк,
Қайда тартсаң - сонда барам, сардар,- деп.
Тәңірі - Көкте.
Тарихы - шаңда.
Ұлты - жыр Күлтегін мен Мағжандардың жұрты бұл.
Жылқы жүрген жерде ауып түркі жүр,
Түркі жүрген жерде шауып жылқы жүр!
Апай түсті жылқы мінез жұрт еді,
Асау көрсе алаулаған күрт өңі.
Арғымақтың сыпырып ал жүгенін,
Қайда тартса Сонда барсын түркі елі!
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Дүбірі оның Дөңбекшіген шет қалып,
Шығыстағы Түркістанға жетті анық.
Кісінейді күллі тұлпар сондағы,
Шабатындай Сарыарқаны бетке алып.
Оның сыры мәлім біздей періге,
Мың сан табын жылқы біткен жеріне.
“Пегас”дейді ертедегі гректер,
Құлагер-ді ол - қазақ Ақан-серіге!
Басады оны топырақтың мысы кеп,
Алтын бесік туған елдің іші деп.
Қытай, Иран, Ауған асып кетсе де,
Киесіне бір келеді Кісінеп!
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ЖҰМАТАЙ САБЫРЖАНҰЛЫ
Жұматай!
Бұл дүние жалған екен,
Абылай, Абайдан да қалған екен.
Үзілген Алашымның алтын жібін,
Қазақтың қай баласы жалғар екен?!
Жүрегі құсалы құс мен де көктің,
Жүз рет жерге құлап, жөнге кеппін.
Ахмет, Міржақыптың соңындағы
Соңғы бір тұяғы едіңСен де кеттің.
Құл тусаЖүреді де болғандай боп,
Ұл тусаТуады ылғи сор маңдай боп.
Алаш деп Торғайдан кеп Астанаға,
Шырылдап сен де кеттің торғайдай боп!
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Алашқа Алла өзі ырымдаған,
Бозторғай көгім де-- алаң,қырым да-алаң.
Артыңда Алаш пенен Торғай қалды,
Бозторғай қалды, әнеки, шырылдаған.
Алашың-- Алтын Орда-- үйің еді,
Дүрлігіп тұр несіне дүйім елі?
Дүниеге жылап келіп, бозторғайым,
Мысқылдап кеттің сол бір дүниені.
Алашың ғұмыр кешкен азаппенен,
Аллаға бармас енді мазақпенен,
Сен кеттің,сенің күлкің қалды,бірақ,
Оспанхан дейтін ұлы қазақпенен...
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Ей, қойшы, ей, өмір!
Сабырымды әбден сарықтың,
Қарманып жүріп қалжырап қаусап,
Қалыппын.
Өмір дегенің - өзегің кеуіп, лапылдап
Өртену екен
Жиһанды кезіп жаңа ұқтым.
Ей, қойшы ей, өмір!
Талықтым.
Күйдім.
Зарықтым…
Ей, қойшы, ей, өмір!
Тақпағыңды айтып, тақылдап,
Күлесің неге аярлықпенен сақылдап
Түтіндеп, бықсып жатпаймын,
Кел де, тез өрте,
Көзің алдында кетуім мүмкін, лапылдап,
Табытқа қарай,
Тамұққа қарай жақындап…
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Тәубеге түскен табытқа мәйті енгелі,
Көргенсің талай көрсоқыр небір пендені.
Жеңімнен тартып, мені де босқа салмақсың,
Жеміт іздеген жер құрты деп пе ең сен мені?!
Ей, қойшы, ей, өмір!
Кісі деп сол бір пендені…
Мен сені көріп күн сайын күйіп, бүлінгем,
О баста-ақ сенің опасыз нұсқаң білінген.
Сен, құдай болсаң, жан берші діңгек денеме,
Сен, құдай болсаң, бал берші заһәр тіліңнен!
Ей, қойшы, ей, өмір!
Түріңнен сенің түңілгем…
Бала жігіттей қойныңа барып еніп ем, Сайқал екенсің!
Түсіндім әбден сені мен.
Опасыз қу деп ойлама бүкіл пендеңді,
Ойнас қатынша ойнама деймін менімен,
Ей, қойшы, ей,өмір!
Түсіндім әбден сені мен.
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АҚЫН МЕН ТОБЫР
(Үзінді. А. Пушкиннен)

Тарт тіліңді!
Қарасы - мың,
Құл мен құтан, қара шыбын!
Жем іздеген жердің құрты!
Ал, мен көктің баласымын!
Епті қулық, айлаға да Сен - жерде, мен - айдалада.
Іздегенің - пайда ғана.
Аулақ!
Мені аймалама!
Аспан асты - азан-қазан,
Тұра қашып, ала қашып...
Муза - маған, қазан - саған,
Талас итше, тамақ асып...
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СПАРТА ӘЙЕЛДЕРІ
(Анам Һалифаға)

Гүлстандағы бейне гүл,
Болмысы бөлек,
Әлемі Спарта деген жерде бір
Әйелдер болған әдемі.
Жауһарға орау обал-ды,
Музаға рухы оранды.
Батырлар сүйді оларды,
Ақындар сүйді оларды.
Қыздары сынды перінің,
Періште елі кімде деп, Басқа елдің еркектерінің
Түсіне кірді түнде кеп.
Мейірімін төгіп көзінің,
Жүрегі тулап, дірілдеп,
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Ерлерін ғана өзінің
Еміреніп сүйді пірім деп.
Аттың да тартып жалынан,
Айқасқа кіріп Құлпырды.
Спарта ұлдарынан
Ұрандап шабар ұл туды.
Шаттанды зеңгір аспанын
Шалқытып, орап шабытқа - от,
Ұлдары жеңіп қас жауын
Оралса елге Табыт боп!
Тұрды олар мәз боп,
Мастанып,
Жұмаққа барып енгелі:
-- Құл туған екен басқа жұрт,
Ұл туғам екем Мен! - деді.
…Музаға беріп баласын,
Мұңды ойға батып не түрлі,
Қарқаралыда қалды қайран Анашым Спартаның әйелдері секілді.
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БӨРІЛІ - ҰЛТТЫҚ БАЙРАҒЫМ
Бөрілі Ұлттық Байрағым.
Сүйінбайша сайрадым.
Ұлыған сайын байрағым,
Менің де қозар қайдағым…
Маза жоқ күндіз,
Түнде - ұйқы.
Ашылып күнде араны, Көк итті қуып, күллі итті
Көк Бөрі ұлып барады!
Көзінде жасы тұныпты,
Күпті боп шерлі күй-көңіл.
Ит-өмір оны ұлытты,
Бізді де құртты ит-өмір.
Жүрегі оның өр, түкті!
Қызарып қызыл көзі ісіп;
Жемейді итше жемтікті,
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Өзінің қанын Өзі ішіп!
Көгіне кегін төккелі,
Талақ қып иттік-құлқынды, Ұлыған сайын Көк Бөрі
Уытты не бір ұл туды.
Көк Бөрі - жасын от-демі,
Ашқанда аузын сапырды от.
…Келеді қайтып Көк Бөрі Батыр боп!
Кейде - Ақын боп!
Көк Бөрі Ұлттық Байрағым.
Сүйінбайша сайрадым.
Ұлыған сайын байрағым,
Менің де қозар қайдағым…
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Жанарыңнан жалғыз тамшы мөлдіреп,
Терезеңнен жарық сәуле сөнді кеп…
Қара шашты сипағым кеп, қарағым,
Қара түнге қан жылап бір қарадым.
Қарағанды қап-қара боп кетті де,
Жұлдыз құсап зулап, ағып барамын…
Алай-түлей - өртенгендей бықсып көк,
Сақ-сақ күлген Сайтан қоршап, сықсып кеп Жұлдыз құсап ағып-ағып түнектен Түстім жерге!
Жанып кеттім быт-шыт боп!!!
Махаббаттың мәрттігіне куәмін,
Бір рет өлсем, әлі талай туамын:
Ол-дағы бір нұры екен ғой Алланың,
Біздің жүрек жұтқан соның шуағын.
Жанарыңнан жалғыз тамшы мөлдіреп,
Терезеңнен жарық сәуле сөнді кеп.
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Махаббат бір жасыны екен жаһанның,
Жарқылынан қалған осы Сом жүрек…
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Мен жұмаққа бармаймын ба,
Барам ба?
Мен Тәңірге жақпаймын ба,
Жағам ба?
Бес құрлық жоқ,
Бес жұлдыз да жоқ, тіпті,
Таңғажайып бес әйел бар ғаламда.
Жұмаққа енді бара алмайтын шығармын.
Бес сұлудың сырғасынан сыр алдым.
Бес сұлуға ғашық болып бір күнде,
Атақ-даңқын бес құрлыққа шығардым!
Мен жұмаққа бара алмаспын, жарқыным,
Алды - шаттық бұ дүниенің, арты - мұң.
Бес сұлуға жаным Айдай албырап,
Құшағында - сары майдай балқыдым!
Ойламай-ақ одан басқа ешкімді,
Еміреніп жатып әзер ес кірді.
Шәрбәт жұттым бес еріннен егіліп,
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Бесеуінің дәмі, бірақ Бес түрлі.
Жұмақ бағын кезу маған күлкілі.
Бес періште - айқаспайтын кірпігі Мені аспанға алып шығып көтеріп,
Бес құрлыққа лақтырады бір күні!
Жүрегімнің іші-- шемен,
Шерлі - үні.
Біледі ғой тау мен тас та,
Ел мұңы.
Бұ дүние мені ұната қойған жоқ.
…О дүниенің де ойы маған белгілі.
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ҚАЗАҚ ТІЛІ
Ана тілім, Алашымның көзі едің,
Өртенеді өзегім...
Үндемейді бесік жырын айт десем,
Өгей шеше - өз елім?!
Бүгін - барда, жайлауда едім кеше мен.
Шарап ішем, қымыз ішпей кесемен.
Өзегі шер ұрпақпын мен азалы,
Өз анам жоқ...
Қалдым өгей шешемен!
Күнде - қарғыс, күнде - тергеу, сот маған.
Шатқан-бұтқан, оттаған Өгей шешем айналдырған ақ басын,
Өз әкемді танымайтын боп барам.
Зіл табандай - өтер екен қайтып жыл,
Жаңа ғасыр көшіп келмей, тайқып жүр.
...Жас баладай ұйықтап кетсем балбырап,
Түсімде анам бесік жырын айтып жүр.
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Айтты түркі асқақ әнді,
Жыр мол еді сабазда.
Білге Қаған тасқа жазды,
Біз де жаздық қағазға.
Асау қанда - арын , қуат,
Алаудайын маздаған.
Сол өлеңді, жаным, бірақ,
Ақыл екен-жазбаған…
Оңған емен өзім де онша,
Ойран ойым көп енді;
Жанда рахат сезім болса,
Жазам ба сол өлеңді?
Қазаққа тән қайнаған кек,
Қара аспанмен қатар кеп,Көзін ашса - Баймағамбет,
Көзін жұмса - Махамбет…
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Елден қалмай ереді елес,
Құпия екен нендей бұл?
…Бұл елге ақыл керек емес, Ақын керек мендей бір.
…Мағжан шаршап жатыр…кенет
Айдарынан жел есті.
Бұл елге, рас, Ақын керек,
Ақыл керек емес-ті…
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МАҒАУИЯ ХАМЗИНГЕ
Мекен етіп жер мен көктің арасын,
Мені тастап, аға-ау, қайда барасың?!
«Түрік маршын» бір тартып кет, қайрылып,
Цивилизация ақыл-естен айрылып,
Домбыраның шанағына қарасын!
Далада - көш, иінтрескен алды-арты,
Кісінеп-кісінеп көшкен жұртқа қалды аты…
Қарағанды--Париж,
Сочи-Көкшетау,
Шымкент--Техас,
Нью-Йорк - Алматы!
Муза -көкте
Басқа жұртқа қонады ол.
Есесіне - доллар менен ода -мол.
Біржан салдар тумайды енді бұ жақтан,
Поштабай - мәз,
Рокфеллер болады - ол!
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Бұл дүние сүйеді екен оданы!
Соны ойласам көзіме жас толады.
Ақан сері - ақын інім айтыскер,
Күләш та енді Пугачева болады.
Мекен етіп екі дүние арасын,
Мені тастап, Аға-ау, қайда барасың?
«Қос басарды» бір тартып кет, қайрылып,
Цивилизация ақыл-естен айрылып,
Домбыраның шанағына қарасын…
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ПАТРИЦИЙЛЕР ПАТШАЛЫҒЫ
Ғаламзатқа ғажапты айтып,
Адамзатты шомылдырып ғазалға, Бір базардан қазақ қайтып,
Келіп тұр бір базарға.
Сал-сері еді,
Бөлек еді,
Мәтел де - жыр, мақал да.
Тұла бойы өлең еді,
Төгіп шықты жаһанға.
Шатастырма басқаменен:
Тауын, тасын, қолатын.
Тау да - өлең,
Тас та - өлең,
Өлім де - өлең болатын!
Нұрда - Шығыс,
Батыс - күлде!
Айхой, сол бір алтын кез:
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Поэзия ат үстінде!
Қара жерде - қаңқу сөз!
Ел бар ма еді Сақтан күшті,
Жоқ оның да қан- сөлі;
Поэзия тақтан түсті!
Аттан түсті сал-сері!!!
Өн мен түнге таңды қосты ол,
Жап-жарық қып сананы,
…Көріспеспіз:
Мәңгі хош бол,
Патрицийлер заманы!
Көкке нұрын шашып өтті
Дулат - Данте - барлығы.
Ақсүйектік - қасиетті!
Қасіретті тағдыры…
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Бір ақын жүр біздің елде - көп емес.
Көрмеген жөн- көзді нұрға бөлемес:
Сүйген жері - қара таңба, қасірет,
Жүрген жері - айқай-шу мен төбелес!
Ұстанатын дәстүрі де, салты - ескі.
Жай жүрген жоқ…
Іздеп жүр ғой Дантесті!
Хайям анау Шарап құмар маскүнем,
Пушкин анау Дуэльде өлген қанкешті…
Қай ақын кеп жарылқады қай елді?!
Өзі - кедей, жақтырмайды бай елді!
Күйеді екен өз -өзінен өртеніп,
Сүйеді екен өңкей сұлу әйелді!
Бір ақын жүр қайғылы һәм күлкілі!
Қазақ- қалды, жырлайды екен түркіні.
Бұл түгілі Мағжан да от басқан,
Өстіп жүріп, өртенеді-ау бір күні!
136

Көк Бөрі деп өлең жазып не түрлі,
Көзі оттай боп, мазамызды кетірді.
Оны көрсе - біздің елдің иттері,
Дүрлігеді Қасқыр көрген секілді!
…Франция Франсуа Вийоннан әзер құтылды!
Ұлыбритания Байроннан әзер құтылды!
Қазақстан Мұқағалидан әзер құтылды!
Мынаның да түрі жаман, көкешім,
Көкке қарап ұли тұғын сықылды,
Тұтып кетіп, құри тұғын сықылды…
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ЕДІГЕ ЖЫРЫ
(Осы заманғы нұсқа)

Көкірегім толған - кек.
Шаршаған бір дәуріштеймін жолдан кеп.
Атилла айғай салады ылғи түсімде:
«- Адамзатқа мен де ие болғам! - деп Зәузәтім - кім?!
Сен бе?!!
Шаруаң біткендей...»
Ғұмыр бойы тек осы үнді күткендей, Өлең жазам сонда шошып оянып,
Қолдан басқа түк келмей!
Киіз Үйден кіріп келсем
Бетон Үйге үш аттап,
Дауыс салды Ұмай Анам құшақтап:
Атилланың Аруағы жүр еді.
Оны-дағы кеткен екен пышақтап!
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Қаралы Аруақ өліп барады!!!
Босағада өңшең өңез күліп тұр Аузынан мүңкіп арағы!
Көк Бөріден қалған ғадет бар әлі,
Тілмен жалап жүректегі жараны, Ұлып!
Кезем Даланы!!!
Күллі жырым - Көк Түркідей - қаралы:
Ғалам түгіл, Қазақ естімеген соң,
Жерді тастап!
Елді!!
Бала-шағаны, Көк Тәңірі-ау, Саған жөнеп барады!
Өткен тарих, келесі, Салт Атты мен Жаяулардың егесі!
Тәңірі ғана түсінетін өлеңді
Өзге тілге тәржімала демеші;
Евтушенко десе ауысқан ел Есі Танымаса - танымасын мені осы:
Кремльде жүргенімді айтам ба,
Есімді алып Едігенің елесі?!.
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Ызалы ой мен тоқсан тарау толғам көп.
Жүрсем-дағы дүниені шолған боп, «Халық жауы» ем социализм кезінде,
Капитализм келді... Онда да оңғам жоқ!
Көтерілсем - Көкке төбем тиеді.
Көзім түссе - сұмның беті күйеді.
...Едігем-ай, ешкім ойлап таппады-ау,
Екеумізге жағатын бір жүйені.
Жер беті - лас.
Аһыреттің түсі - аппақ.
Аяр Заман арқамнан кеп пышақтап!!
Феодализм Социализм Капитализмді
Үш аттап, Боздап тұрмын Ұмай Анамды құшақтап!!!
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МӘДЕНИЕТ САРАЙЫНДАҒЫ
ПОЭЗИЯ КЕШІ
(Төлеуқадыр Тоқтамысовқа)

Бетон қабырға тершіп тұр,
Сап болып ескі таныс үн.
Ол Небір Соломенцевтің
Естіген зілді дауысын.
Асқақ ой, ащы азамен,
Атойлап асау ділімде - Азаттық!
Неткен ғажап ең! Дедім мен қазақ тілінде.
Сарайға жетті көктегі үн,
Көшірер бәрін ол енді.
Кеудемнен шығып Көк Бөрім
Кең залды кезе жөнелді.
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Телефон да үнсіз ұялы.
Ойнақ салады от өріп Арғымақтарымның тұяғы
Басына залды көтеріп…
Бұл дүние - дүние емес деп,
Елең де қылмай мұны түк Жібектер көзге елестеп,
Жезөкшелерді ұмытып!!!
Аспаннан жауып жүзін нұр,
Сарайдың іші - қызыл гүл;
Балқашта - ұлттық рухым,
Жүректер сонда жүзіп жүр!
Махамбет қайтты Қараойға,
Асқақ ой жаулап сананы, Түксиіп тұрған сарайға
Түркінің кірді заманы.
Атой сап, айқой, келді жыр,
Шерлі бір қияң-қиясы.
… Егемен қылған елді бұл Қазақтың поэзиясы.
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КАРТА ОЙЫНЫ
Қолыма мен қарайын, сен де қара:
Алпыстан асса дағы пенде - бала.
Ойында кім жеңеді, ол белгілі,
Қолымда менің - Валет,
Сенде - Дама.
Әйелің неткен әсем ханша еді!
Құдай-ау, қалай маған таныс өңі?
Осындай перизатқа меде ынтыққам,
Жүрегім әлі содан қан ішеді.
Мұз едік, қыз деп еріп, қыз деп жібіп,
Болғанбыз біз де - сері, біз де - жігіт,
Әйелдер - талақ қылып талай ерді,
Табады сендей сұмды іздеп жүріп!
Бұл ару заманында асып-толған.
Қажыған ғашықтардын, асықтардан.
Тұлданып талай еркек ішіп кетіп,
Мұңданып талай ақын ғашық болған.
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Сабындай қамшының ғұмырында,
Жүрген ол елдің сыбыр-жыбырында.
Буынып өлген небір шәйттердің,
Бұлдыр бір елесі жүр бұрымында…
Кеудесін жұбайыңның кернейді өлең,
Жүзіне қарай да алмай, терлей берем.
Бұл ханым сүйсе дағы Есенинді.
Жер мен Көк - сенің араң Сергейменен.
Е, қойшы, соны-дағы күйік деп пе ең?
Еңсеңді сенің басқа биіктеткен:
Пушкиннің жесірі де, ол түгілі Оқалы генералға тиіп кеткен!
Қаладан мынау бикеш далаға кеп,
Көгалға аунаймын деп салады әлек,
Бұл үйге Качаловтың иті кірсе,
Қорқамын бас сап, қауып ала ма деп.
Қолыма мен қараймын, сен де қара:
Алпыстан асса дағы пенде-бала.
Ойында кім жеңеді, ол - белгілі,
Қолымда менің - Валет,
Сенде - Дама.
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Ұстаймыз қызып кеткен шекемізді,
Тәңірі тауып қосқан екен бізді:
Көздірдің тұзы - сенің әйеліңде,
Әлі естен тандырады екеумізді…
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БАЗАРДАҒЫ БАЯН СҰЛУЛАР
ТУРАЛЫ БАЛЛАДА
40 градус аяз.
Алқынады қос өкпе,
Өмір бастан көшсе өстіп көшед те.
Базарда тұр Баян сұлу боп -боз боп,
Қозы Көрпеш күтеді оны төсекте.
Қап арқалап, буынынан әл тайған,
Келеді олар Стамбулдан, Алтайдан.
О, Баяндар! Жолың болсын қайда да,
Отыз жасқа толар - толмай қартайған!
Жасай алмай жас дәуренін жас болып,
Өңшең цифр, калькулятор - баста өріп,
Көздерінің оты сөніп, аруақтай
Плацкартта ішіп отыр Мас болып!
Қарағандыға келсе бәрін аттап кеп,
Қара табыт шығады одан қаптап кеп:
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Бетін ашсаң - Баян сұлу өзіңдей,
Қара шашы кеткен қудай аппақ боп!
Көлдер кепкен қоғалы,
Ерлер кеткен…
Кімге соның обалы?
Баянсыз-ақ базар боп тұр найқалып,
Қодарлар мен Жантықтардың қоғамы…
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Өмір сүріп келеміз өмір сүріп,
Бас та быт-шыт, жүрек те, көңіл - сынық.
Өзімізді өзіміз өлімші ғып,
Өмір сүріп келеміз, өмір сүріп.
Алдымыздан жарқ етіп көрінші, үміт…
Сайтан қарап күліп тұр маған сық-сық,
Бықсық мына дүниеде барам бықсып.
Далам - быт-шыт, елі жоқ көшіп-кеткен
Қоғам - быт-шыт
Ошақ та,
Заман - быт-шыт!
Бекежандар - жол тосқан Қособада,
Қоныс тойын жасады осы арада.
Секс келіп төсектен айдап шыққан Махаббат тұр…
Боздап тұр босағада!
Базар болар бар ма құт мекен бізге?
Поэзия!
Дүние тар екен бізге.
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Жүр, ұшайық аспанға қол ұстасып,
Мына жақта орын жоқ екеумізге.
Күн түспей тұр гүлге де, ағашқа - нұр,
Кел де, пәле-жаладан аласта бір.
Кел,
Ұшайық аспанға!
Алладан бір,
Қуат алып қайтайық Алашқа бұл.
Кел ағызып құрғаған өзендерді,
Көрсетейік көзіне гөзелдерді.
Ана сүтін емгендей,
Алашқа бұл
Абай рухын емізер кезең келді.
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Тәтетай, сары уайым, ой - қақтанып,
Жазбаймын баяғыдай ойнап шабыт.
Бір құйын Ойрантаудың басынан кеп,
Жүреді біздің үйде ойнақ салып.
Сол құйын баса алмай жүр солығын да,
Менімен ұқсастық бар порымында.
Біздің үй жоқ қой, Тәте... құлап қалған,
Жүреді ол біздің үйдің орынында.
Ойрантаудан басқаға көнбей келіп,
Құяды ол сол қорымға селдей болып.
Жүреді ол біздің үйдің жұртында ылғи,
Күледі ол сақ-сақ етіп мендей болып.
Таныдым өзімді оның келбетінен,
Бұрқанып мен де солай селдетіп ем.
Түстім де Ойрантаудан құйын болып,
Дауылдап жөнеп барам Жер бетімен.

150

Мен кеткем көл боп елден омырауым,
Баяғы қоңыр тірлік, қоңыр әнім.
Ашады ол небір зілдей есіктерді,
Басады ашпай қойса қоңырауын.
Ойран сап осы жұртта ол да, сірә,
Көз жетіп көңілі мәз болмасына,
Бейітті сендер жатқан шыр айналып,
Жөнейді Ойрантауға - ордасына.
Быт-шыт боп жатыр жұртта айран кесем,
Бұ дүние ойран екен - сайран десем.
Сол құйын жүрген кезде мені есіңе ап,
Орныңнан бір аунашы, қайран шешем.
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ТОБЫРЛЫҚ МӘДЕНИЕТ
Қайда ұлы орыс әдебиеті?!
«На-На» алып алтын қонысты Қара тобырдың мәдениеті,
Мәңгіртіп кетті орысты!
Қайда ұлы қазақ әдебиеті?!
Айтыскер інім алқынды:
Қара тобырдың мәдениеті
Қара сан қылды халқымды.
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Өзің - Ару.
Өзгеден өзің дара.
Көз алдымда мөп-мөлдір көзің қара.
Қайда кеттің елес боп егілдіріп?
Қалғаны тек - ғажайып сезім ғана.
Бұл өмірде көргенім Өзің ғана.
Өзің ғана…
Сонан соң төзім, нала…
Махаббат - құс. Қонад та, кетеді ұшып,
Қалатыны - ғажайып сезім ғана.
Мен шыдаймын шерге де, азаптарға,
Мен шыдаймын көрге де, мазақтарға.
Сұлулық - жоқ!
Сұлулықтан бір-ақ сәтте
Жаралатын сезімнен ғажап бар ма?!
Сүймеймін бе, білмеймін, сүйемін бе,
Күй боп қондың домбыра тиегіне.
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Сезім болып жүрекке кірдің-дағы
Сіңіп кеттің сен күллі сүйегіме.
Таусылды ғой көз жасым тамып-тамып,
Табытта күт…
Өрт жалын тамұқта күт!
Сені бердім біреуге…
Саған деген -Сезімімді мәңгіге алып қалып.
Өзіңді ойлап талықсып көз іліп ем,
Егіліп ем, дөңбекшіп, езіліп ем.
Қара жердің қойнына түссем екен,
Осынау бір ғажайып сезіміммен.
О жақта да осылай еміреніп,
Мынау жарық жалғаннан Сені көріп;
Ғажайып бір осынау сезіміммен,
Жатсам екен дөңбекшіп, тебіреніп.
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Фәнидің көріп періштесі мен сайтанын,
Шалықтап жүріп, шартарабымды шайқадым.
Таңданып мұнда несіне жүрмін, алданып,
Жаһанда жалғыз қалыппын - жаңа байқадым.
Арасын кезіп Жұмағың менен Тамұқтың,
Қара шашымды ақ қарға малып алыппын.
Төрткүл дүниеде төрт құбыласын түгендеп,
Кететін пенде кемде-кем екен - жаңа ұқтым.
Жолаушы ем мен де, жолда сан жанмен жолықтым,
Қиянға шығып, төрт құбыланы шолыппын.
Жанды арбайтын қызылды-жасыл дүние Жанардан тамған кермек жас екен - соны ұқтым.
Ару Анам-ай, Ақсұңқар деген құсыңның
Балапаны едім, қияға баулып ұшырдың.
Ана сүті мен сиыр сүтінің арасы
Аспан мен Жердей екен ғой - енді түсіндім.
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Сүйді түркі әйелді.
Әйелдей әсем әлемді.
Сұлудың көзі бет осып,
Күйген!
Сүйген қаталап:
Күллі Ұлттық Эпосы Ару қыз бен Махаббат!
Өтіп небір қатерден
Шығысты Батысқа жалғады.
Тоқал алды жат елден,
Басқа түк те алмады!
Құнын біліп тек, заттың,
Жанарында жүзді нұр.
Мәскеудегі бекзаттың
Бәрі-дағы Біздің ұл!
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Құшағы - от, өртеді,
Елден ерек несімен?
Әйел көрсе еркегі
Танады әлі есінен…
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ЦИВИЛИЗАЦИЯНЫҢ ӨЛУІ
Өзекке өрт толды,
Алланы зарлы ғып,
Абайды зарлы ғып.
Цивилизация мерт болды СПИД-ке шалдығып!

158

ПОЭЗИЯ
(Қасымның әуенімен)

Поэзия - әлі әсем жамалында.
Жаһан -Дүние тұр соның жанарында.
Троллейбуста жүр, әне, сақ-сақ күліп,
«Иномарка», «Джип»-тердің заманында.
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ҚҰСТАР ПАТШАЛЫҒЫ
Жанартаудағы жарға, көп болды,
Бір-бірін шұқып, кимелеп, Қаптаған қалың қарға кеп қонды,
Калған жемтікке үймелеп.
Мәз болып осы алтын заманға,
Салулы төсек, салқын бақ, Қырандар көкте саңқылдағанда,
Күледі дерсің - қарқылдап!
«Аспаны астынан Алламыз іздер
Құс едік, зәузат сонша көп,
Қарға тамырлы қарғамыз біздер,
Е, қайтем қыран болса?!» деп.
Апан айналып асқан-ды бағы,
Жемтікке ғұмырын сарып қып,
Мұз басқан заңғар асқарды-дағы,
Аспанды-дағы - тәрік қып!
Бұ-дағы құстар патшалығы екен ғой,
Жарықтық…
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МЕНТАЛИТЕТ
Біздің тұқымда
Қасқырдың емшегін емген
Бір адам болған…
Сансыз сауал сансыратып сананы,
Қайда деймін Көкбөрінің заманы?!
Ол болмаса Олжас ағам қасқырдай,
Қас дұшпанға қалай жалғыз шабады.
Түпсіз әлем Түркі жұрты Жиһаны,
Маңайында үрсе де сан ит әлі Көкбөрім деп Шота Уәлихан ағам кеп,
Неге мені маңдайымнан сипады.
Осы Азат бөрілердің жері, елі.
Шерхан ағам - айбат шегіп,
Шер - өңі:
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«Оқышы» - деп - «Монологын Қасқырдың»
Неге менің мазамды ала береді?!
Тектіміздің бір тұяғы кешегі, Шота ағамды ел киелі адам деседі.
Мағмұрланып сол бір көкем сипаған
Маңдайымның соры неге бес елі.
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Арулар жүретін көшеңде - Салдақы!
Күләштің орны бос қалды.
Рухани астанам, Алматы,
Хош, мәңгі!
Қазақтың жоқ паспорт, мандаты,
Көшеңе Қытайдан керуен-көш барды.
Рухани астанам, Алматы,
Хош, мәңгі!
Маралтай - ақынның алды, арты,
Құшақтап қалды ма бос тамды?!
Рухани астанам, Алматы,
Хош, мәңгі!
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Іздеп келем,
Белгілі таппайтыным…
Жүрегімнің түбінде сақтайтұғын Құпиямсың сен менің, жұлдызымсың,
Аспанымнан мәңгілік ақпайтұғын!
Ділім, міне!
Жат аруға жүрегім жүгінді ме?
Шайтанкөлде кездесіп қалып едік,
Күллі әлемде жоқсың сен
Бүгін, міне…
Шайтанкөлге сені іздеп талай бардым,
Сан барармын,
Әлі сан қарайлармын.
Бірақ, таппай кетермін ішқұса боп,
Келіп… кеткен… жолымен талайлардың.
Тәтті қиял жанымды тербетер кеп,
Мен сияқты мазасыз шерлі екен көк!
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Арулардың жалт еткен жанарына,
Жалтақ-жалтақ қараймын сен бе екен деп.
Пәк жаныңа дерт түсіп, құса қыла,
Қанат таппай мен жаққа ұшарыңа.
Жүріп-жүріп адасып…
Сен де бір күн
Тығыларсың бір жанның құшағына.
Сағыныштан сарғайып шомған күзгі Жапырақпын;
Мені қой-қорғансызды!
Құшып сүйіп жатқанын білер ме ерің,
Бір ақынның арманы болған қызды?!
Шайтанкөлге сені іздеп талай бардым.
Жоқтығыңды білгенде қалай бардым?
Талай бардым.
Таба алмай қайттым,
Жаным,
Келіп…кеткен…жолымен талайлардың.
Іздейсің бе сен мені қуат көріп,
Жүрегіңді сағыныш - шуақ көміп,
Баяғыда
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Біріміз-бірімізсіз
Өмір сүре алмайтын сияқты едік.
Іздейсің бе сен мені,
Далаға сан
Шықтың ба іздеп Муза боп мазаласам?
Неге ғана кездестің маған,
Кейін,
Іздеп тауып алуға жарамасаң?
Іздейсің бе сен мені,
Жөнелсе алып шырылдап сезім-бала,
Сабыр беріп жүр ме екен тәзім-нала?
…Қалай десең - олай де,
Осы өмірде,
Сүйген,
Сүйе білетін өзім ғана!
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Келді ұмытқым сен жайлы жырларды да,
Граниттен қашалған тұлғаңды да.
Ай астында, аспаннан жасырынып,
Біз екеуміз шерткіскен сырларды да.
Барлығын да ұмытқым келді менің,
Кімге айтамын?
Кімді енді сендіремін?
Ұмытудан,- жүректі суытудан,
Басқа лажым қалды ма енді менің?
Келем, бірақ, ұмыта алмай…
Қуат, күшім Сарқылды ғой,
Өзің кеп жұбат, құсым.
Кеткенменен ренжіп,
Сен де мені
Ұмыта алмай жүргендей сияқтысың.
Сенсіз өмір жоқ дегем де тегі бір күн,
Қоюлатты-ау, тағдырдың көгі бұлтын.
Сен ұмытшы әуелі мені.
Сонсоң
Мен де ұмытып кетермін сені, мүмкін?!
167

***
(Бөрібай Биқожақұлына)

Аспанда - Алла,
Жерде - Алаш елің,
Алаштан алар еншің дара сенің,
Әуелден топырағына кие қонған
Әулие Атаның бір баласы едің.
Ән салып оңтүстіктің өрігі-ай - деп,
Арқада аунадың төрім-ай! - деп.
Көк Бөрі көкжиектен көрінгенде,
Атыңды Алаш қойған Бөрібай деп.
О кезде кәуіріңнің өктем үні,
Жер түгіл, шайқап тұрған көктегіні.
Алатау, Қаратау мен Ұлытау да,
Көкседі өзің сынды Көк Бөріні.
Осынау құз бен қия, өрі, белің Бәрі де - сенің жерің,
Сенің елің.
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Қордайдың асуынан асып өтіп,
Әуелі Ұлытауға келіп едің.
Жүрсең де кезіп небір алыс қырды,
Алдыңда - Бәйдібектей арыс тұрды.
Сарыарқа саф алтынның буына сап,
Қайтадан Таласыңмен табыстырды.
Күн шығып, көзімізге шағылып нұр,
Зуылдап күндер өтер, ағылып жыл.
Өзіңді Сарыарқаның самалымен
Ұлары Ұлытаудың сағынып жүр...
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ШАРАБЫ ОМАР ХАЯМНЫҢ
Омар Хаям шарап ішпеген.
(Тарихи дерек).
Армия Біләловқа

Ішеді күллі ел, ішеді.
Мұздаған тәні қызынып,
Әдемі, әсем түс-өңі
Әп-сәтте лаулап - бұзылып.
Дүмпуге небір түскенде,
Жүресің іштей қызынып.
Ой-хой, бір бекзат көрдім ішкенде
Отыра тұғын сызылып...
Тауға да ел шығып ішеді,
Күледі қатып ішегі.
Молда да тығып ішеді,
Министрлер де ішеді.
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Ішсе де олар, тіпті, танаулап,
Аспанға ұшып барады.
Тік ұшақпенен аң аулап,
Апанға түсіп қалады...
Біреулер үрпек көздері,
Түбінде соның зіл ұйып:
Іш дейді маған...
Өздері
Ішпейтін жандай жымиып.
Сыры оның маған аян-ды.
Біледі ғұмырбаянды,
Біледі Омар Хаямды,
Білмейді басқа Хаямды...
Тарихтан оқып кенел, кел:
Белі де шықпай бесіктен:
Ақындар ішкіш дегенді ол
Іңгәліп жатып есіктен.
Оны елге Омар таратқан
Рубаймен шарап жолдаған.
...Сол шалың, бірақ, шараптан
Ауыз да татып алмаған!
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Ішпес ем қылғұрт пендеше
Тіліне еріп аярдың Оранып жырға келмесе
Шарабы Омар Хаямның.
Қаңқу мен өсек үш жүзден,
Үйіме енді қол салды.
Өзі ішпей, бізді ішкізген,
Жек көріп барам сол шалды...
Сыры елдің маған аян-ды.
Біледі ғұмырбаянды,
Біледі Омар Хаямды
Білмейді басқа Хаямды...
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Ұмай - Ана.
Ұмай - Жыр.
Жатырында жанталасып тулайды ұл.
О, сүйінші, Омар туды қазақтан!
Бірақ, Хаям тумай тұр...
Тәубәмізге түселік,
Біз - қазақпыз, ғажаппыз деп күшейіп.
Үйіне кеп Омар Жәлел серінің,
Омар Хаям туғандай бір ішейік!
Асығымыз күлер кезде алшыдан,
Тарих шыға келеді ылғи қарсыдан.
Гректерден Ғомар туды дейді ғой,
Омар Хаям туды дейді парсыдан.
Туа берсін, тұна берсін - тұнық бұл,
Осы болар көш бастайтын уытты ұл.
Хаям тумай жатса енді қайтеміз?
Бүгін Омар туып тұр...
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«Тектіден - текті туады» Атасының аузы неткен дуалы!
Айтқан сөзін ұқпай, арты - шу әлі.
Бүгін Омар туды біздің қазақтан.
Хаям туса - туар...
Кейін туады...
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Таң сәріде, Тәте, көзімді ашқанда,
Тұман - Дүние,
Жанарымда жас бар ма?
Берікбол да онша берік болмады,
Мені тастап ұшып кетті Аспанға.
Әзер өтті сенсіз зілді шердей - жыл.
Жоқтығыңа көңіл әлі сенбей жүр.
Серікбол да маған серік болмады,
Өзіне оның Серік керек мендей бір.
Менен мейір күтпе деп,
Қарғалар жүр қарда - қара нүкте боп.
«Қайран шешем» дейтін күй бар қазақта.
Өзім бармын, сонсоң...
Басқа түк те жоқ.
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АҚҚУЛАР-АЙ!
Аққулар-ай!
Сүйіне,
Күйіне де,
Өзгереді көңілдің күйі неге?
Өзегімнің іші бір толған өксік,
Не бүлінбей жатыр бұл дүниеде?!
Қашан бастан қатерді сын арылған,
Аяқ бассаң алдыңнан шығар ылаң.
Ырза емеспін өмірге,
Ол опасыз
Неге сені бөледі сыңарынан?
Неге шыңнан шынарды құлатады,
Неге жендет зәрінен зіл атады?
Пасықтарды неге оңай табыстырып,
Ғашықтарды неге оңай жылатады?!
Аққулар-ай,
Ғаламды кезгеніңде,
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Пана таба алдың ба өздеріңе?
Қасіреттің тамшысы тұнып тұрған,
Қалай сенің қарайын көздеріңе.
Мен де сендей өлімнің өтінде өстім,
Керуеніне ілесіп нөпір-көштің.
Мұқағали Музасы қалса болды,
Өле берсің өзгесі Өкінбеспін.
Жалғыз құдай табынар сенде, менде Сұлулыққа ештеңе тең келер ме?!
Сен де мұны түсіндір қарғаларға,
Мен де айтып бағайын пенделерге.
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Балжаласпады бақастар ақыры,
Үстінен төнді, өрді апат.
Қаншама марқұм қапаста жатыр,
Жер асты - алып көр-лақат!
Өмірдегі өксік мағыналардың
Өлеңге көшіп дірілі Запыран құсқан заманалардың
Сүйегі көрде шіріді.
Жоғалтты талай ерін жер беті,
Көбін талақ қып тастады.
Клеопатралардың керім келбеті
Көмескі тарта бастады...
Жұлдыз да жанып - сөніп қалады
Аспанда аздап сән құрып.
Лениннің өзі өліп барады,
Лирика ғана - мәңгілік.
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БАЙЛАУДАҒЫ ИТ
Мынау үйге адасып неге келдім,
Және... Неге келеді келе бергім?
Сені көрсем селк етем, менен басқа
Қорықпайды біреуі сенен елдің.
Жұртым бар ғой дегенге иланып-ақ,
Жырға шуақ алайын, миға - қуат.
Мырс-мырс етіп сыртымнан күлсін бәрі,
Құжыраға осы бір жиналып ап.
Қаңқу біткен біздегі бақ-талайға.
Жинап бәрін бір жерге сақтағай да.
Қарқаралда қырық қап өсегім бар,
Алпыс қабын қалдырғам Ақтоғайға.
Аман қалып мың қатер, бір апаттан,
Жүрген жанмын, ешкімге кінә тақпан.
Үй ішінде шиқылдап күлгенде олар,
Сыртта тұрып сен де үріп - рахаттан.
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Иіс сезгіш, сақ құлақ, алмас тісі,
Кейінгісі не иттің, алғашқысы.
Бізді көрсе болғаны, бәрінің де
Қозады да тұрады албастысы.
...Көктің астын Көк Бөрі билеп өтіп,
Рухы қалды өлең мен күйге кетіп.
Көк ит келіп талайды содан бері,
Көзімізге көк шыбын үймелетіп.
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АДАСҚАН ҰЛДЫҢ АТА ЖҰРТҚА
ОРАЛУЫ
(ХХ-ХХІ ғ.ғ.)

Бір-ақ сүйем - Жер мен Көктің арасы.
Жасынның отын ұртта! - деп Мен Ақсұңқар құстың баласы,
Ұямды салғам бұлтқа кеп.
Кеудемдегі көк кептерім - өлең-ді,
Кемпірбайдай Көкке ала жөнелді.
Осы Дүниеге маза бермес ол енді!
Көкірегіме сүңгіп кіріп Көк Түркі,
Көз алдымда Күллі Дүние көнерді.
Босағадан - Төрімді,
Көгімнен - Жеті Қарақшыны тауып ап, Көкжиектен - Көк Тәңірі көрінді,
Көрінен - Ақсұңқар аунап!..
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О, Боз Далам, Боз Далам!
Қолқамдағы қандай шер бұл - қоздаған?
Сұңқарыңнан сенің ешкім әрі асып,
Тұлпарыңнан сенің ешкім озбаған!
Бәрі - бітті...
Қорқыт жыры Тозбаған:
Қобыз қалды сарнап сенде,
Сонан соң Қобыздайын мен қалыппын боздаған...
Уға айналып - шарабы,
Самұрық неге ала көзбен қарады?
Уитменнен...
Киплинг...
Мандельштамнан манағы, Миы ашыған ахедеулеу баланы,
Ақтамберді алып қашып барады!
Қия бетте қырық қабырғам сөгіліп,
Нені іздеп ем, не біліп?
Ноғайдан қайтқан Қазтуғандай,
Төгіліп,
Қазақстаннан Қазаққа келдім егіліп!!!
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Сонда Уақыт қасыма кілт тоқтады:
Қорғаннан - Шүршіт,
Орманнан - Кәуір оттады.
Көк Тәңірі Су Тәңірі,
От Тәңірі Қара басын қарсы қойған Рухқа Жетесізді Жетпіс жылға соттады!
Ей, құл-құтпан, баспағым!
Тәңірі құйған қалыбыңнан аспадың:
Аяқ-қолы кісен екен, қарасам,
Әлихан мен Әлімханнан басқаның!
Көшелі Керім елдің, сері жұрттың кешегі,
Маңдайдағы соры неге бес елі?!
Көк Тәңірі енді өзін тәрк етсе,
Оны Өлім Жазасынан кеседі!!!
Текті Түркі тең-құрбыдан шет қалып,
Ақырзаман кепті анық.
...Осы дүниеге олжа салған Олжас еді қазақтан,
О да кетті Күнбатысты бетке алып...
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Күнбатыс пен Күншығыстың арасын
Кезгеніңді «Кезбе» дейтін күй деп айт:
Көке!
Қайда барасың?!
Үйге қайт!
Қазақ еді - Қаз Үнің.
Жазығы - не?
Менің қандай жазығым?!
Көнбе ешкімге, Көк Бөрі,
Сөнбе, Темірқазығым!
Көк Тәңірі Көктен Жерге сауып Нұр,
Еділ Патша елге келді шауып бір!
Қайда жөнеп барасыңдар ауып бұл?!
...Қазақты қайырып түркіге,
Төбемнен жауһар жауып тұр...
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ҚҰРШИДА ҚЫЗ
Қытайдан көшіп келген Құршида қыз,
Қыз емес пері еді ғой, құрсын, нағыз!
Он үште отауға ие жүгірмектер,
Шыға алмай, соның ғана уысындамыз.
Қытайдан көшіп келген Құршида қыз.
Өріліп жерге түскен қырық бұрым,
Мінезі-ай, мың бұралған қылықтының.
Сөздері балдан-дағы тәтті-ақ еді,
Көздері бұлақтан да тұнық-тұғын,
Өріліп жерге түскен қырық бұрым.
Әйелге бар ма қазір керегім деп,
Жүргенде бір жыладым мен еңіреп.
Әлбина әже айтыпты: «Құршидамды
Алатын жігіт болса беремін!» деп.
Сол күні бір жыладым мен еңіреп!
Құрбы ғой тел қозыдай жақын өскен,
Ауызда аңыз болып аты көшкен.
185

Шоқандай ұйғыр қызын алатұғын,
Біз сонда танып қалдық ақыл-естен.
Ауызда аңыз болып аты көшкен.
Қытайдан соғып, қырды бұзды дауыл,
Кеңестің баласы едік тізгіні ауыр.
Бір күнде Шоқан болып кіл жүгірмек,
Қашқар боп бара жатты біздің ауыл,
Қытайдан соғып, қырды бұзды дауыл.
Көңіл жүр күнде шарлап, есіп көкті,
Алдында ол көретін несіп көп-ті.
Бір қыстай бір партада бірге отырып,
Жаз шыға оңтүстікке көшіп кетті.
Алдында ол көретін несіп көп-ті.
Аймалап солтүстіктің желі, лебі,
Ешқайда жібермейді тегі мені.
Келгенде жыл құстары оңтүстіктен,
Көңілім өз-өзінен егіледі.
Аймалап солтүстіктің желі, лебі.
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Тәтетай, сары уайым, ой - қақтанып,
Жазбаймын баяғыдай ойнап шабыт.
Бір құйын Ойрантаудың басынан кеп,
Жүреді біздің үйде ойнақ салып.
Сол күйін баса алмай жүр, солығын да,
Менімен ұқсастық бар порынында.
Біздің үй жоқ қой, Тәте... Құлап қалған,
Жүреді ол біздің үйдің орынында.
Ойрантаудан басқаға көнбей келіп,
Құяды ол сол қорынға селдей болып.
Жүреді ол біздің үйдің жұртында ылғи,
Күледі ол сақ-сақ етіп мендей болып.
Таныдым өзімді оның келбетінен,
Бұрқанып мен де солай селдетіп ем.
Түстім де Ойрантаудан құйын болып,
Дауылдап жөнеп барам Жер бетімен.
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Мен кеткем көл боп елден омырауым,
Баяғы қоңыр тірлік, қоңыр әнім.
Ашады ол небір зілдей есіктерді,
Басады ашпай қойса қоңырауын.
Ойран сап осы жұртта ол да сірә,
Көз жетіп көңілі мәз болмасына,
Бейітті сендер жатқан шыр айналып,
Жөнейді Ойрантауға - ордасына.
Быт-шыт боп жатыр жұртта айран кесем,
Бұ дүние ойран екен - сайран десем.
Сол құйын жүрген кезде мені есіңе ап,
Орныңнан бір аунашы, қайран шешем.
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ТӘТЕМЕ ХАТ
Сіз бен біздің ауысып мекеніміз,
Хатқа отырдым, келді күз, кетеді күз.
Мені ақын ғып жаратқан Тәңірі мен Әкем және Тәте сіз екеуіңіз.
Дүниеге ақын боп неге келдім,
Муза ұшты деп несіне ере бердім?
Алтынды ұстап көргісі келетіндей,
Ақынды ұстап көргісі келеді елдің.
Бұл ит жанды фәниден бақи - ірі,
О да болса құранның тақырыбы.
Алтын менен ақынның басты арбайтын,
Бар - дейді жұрт - алапат апиыны.
Барға барып ішкен соң,
Монша барып,
Кір қоңымнан кетпеспін онша ағарып.
Колы алтынға жетпеген аш арық ел,
Бір мәз болсын ақынын қоршап алып.
Суда - тегім,
Топырақ,
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Желде - тегім.
Аспанда екем деп жүрсем - елде екенмін.
Алтынға аптап сөз айтқан ақынының,
Көрсін мына ел өзіндей пенде екенін.
Менде сұлу біткенге қарағыш ем,
Мен де елше сіміріп шарап ішем.
Ауаны ішіп абдырап мас болатын,
Адамзатта жоқ неткен ала құс ем?!
Қарқаралға бір қонып,
Семей кеттім,
Күйеу болып Үйсінді меерейлі еттім.
Қарным ашты менің де, бірақ тағы
Қарға жейтін жемдікті Жемей кеттім.
Дүниеге ақын боп неге келдім,
Муза ұшты деп несіне ере бердім?
Алтынды ұстап көргісі келетіндей,
Ақынды ұстап көргісі келеді елдің.
Бұл да болса Құранның тақырыбы.
Фәниіңнен, әрине, бақи - ірі.
Алтын менен ақынның басты арбайтын,
Бар екен ғой алапат апиыны.
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ЕСКІ ЖҰРТТА
Қалай түспей тұрады жолым мұнда,
Қазығым да осы еді, қорығым да.
Құлап қапты біздің үй...
Төмпешік тұр Менің тұрған жұртымның орынында.
Ақын болып шатыспай, ағат ойлап,
Ақжарықта,
Соңынан ағатайлап Жүре берсем, құламай сол құжырам,
Мені күтіп тұрмай ма алақайлап?
Терезесі бәрінен жарық еді.
Шақырады шырақ боп әлі мені.
Һауа Ана - Һалифа балшық илеп,
Адам Ата - Ақсұңқар салып еді!
Қасіретті көз жасы - халық текті,
Ақ параққа қалайша тамып кетті.
Ақжарыққа бір құс кеп қара аспаннан
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Алды-артыма қаратпай Алып кетті...
Қар да - өлең.
Тау да - өлең.
Ар да - өлең.
Шыр айналып ғарышта - шарда келем.
Ақсораңның бір ұлы тіршілікте
Тілдесуі керек қой Алламенен!
Алдымда тұр арбаған Аспан елі.
Алла соған туған әу баста мені.
Қара жерді ойласам,
Қайран дүние,
Қара көзге кермек бір жас келеді.
Қара өлеңде нем бар ед,
Қаралы елде?
Қарап тұр ма дүние қара өлеңге.
Аспаныңды қайтейін, ағатай-ау,
Ақсораңым қап қойды-ау қара жерде.
Терезесі бәрінен жарық еді.
Шақырады шырақ боп әлі мені.
Һауа Ана - Һалифа балшық илеп,
Адам Ата - Ақсұңқар салып еді!
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ТӨРТТАҒАН
Мынау Әлем - Муза еді. Ән еді.
Шәмші менен Мұқағали - дәлелі.
Махаббатпен жүрегіңе нұр құйған
Әсем Әйел - Әлемнен де әдемі.
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Қажет емес маған мына лас ғалам,
Мен бәрін де тәрк етіп тастағам.
Ғасырыңды Ғасырға айрыбастағам.
Жасыныңды Қасымға айырбастағам.
Мынау Менің Аспаным!
Аспанымда хақысы не басқаның?
Жұмыр Жерді Қызыларай тауына,
Марксіңді Мағжанға айырбастадым.
Өмір деген Қасиетті қас қағым.
Қасиетін енді сезе бастадым.
Самарқанды Бір сұлудың меңіне,
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Өмірімді Өлеңге айырбастадым.
Тастаймын мен...
Енді бәрін тастаймын!
Тұранымның тұнығынан бастаймын.
Арафатты Аббасқа айырбастады.
Қазақстанды Алашқа айырбастаймын.
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***

Бұ дүниеден баз кешкенде, қарағым,
Мен әкемнің моласына барамын.
Төрт құлақтан көрдім-дағы төрт Айды,
Төрт құбылама қарадым.
Коммунист боп қайтты ол Туып қазақ боп,
Зар заманның көрді күллі зарарын.
Мен - кәуір ем...
Мұсылман боп барамын!
Кеше анамды жерлеп едім - таста тұр Бір тал гүл боп!
Басқа - кім?!
Жауабы жоқ сауалыма бас қатыр:
Құран ғана сөйлейді екен бұл жерде,
Құдай ғана сөйлейді екен бұл жерде.
Қайда сонда басқа ілім мен басқа тіл?!
Айырылған соң мал- жаннан,
Аса алмайсын Тәңірдегі талғамнан.
Алланың Нұры 196

Фәнидің Жыры Бақидың Зілі Бұдан басқа түк көрмедім Жалғаннан!
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***

Сайран менің он сегізім
Аққудайын айнакөлде
Ақтоғайға арбалды.
Орда бұзар отыз жасым,
Қамал алар қырық жасым
Қарқаралда қалған-ды.
Қазыбек би жоқ, Әйтеке би де, Төле де,
Алдына барып бақ сынар.
Тоталитаризм - төбеде.
Төрімде кілең - қабағын түйген хатшылар.
Біреуге ұнар, ұнамас,
Түнектен Күнді шолғанда, Содан да қалған мына бас
Адыра қалмас Алашы азат болғанда.
О да бір ойран кез еді.
Өртендім - күйдім.
Егілдім - сүйдім, лақылдап.
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Жанымның жасын кезеңі
Өзімнен көшіп, өлеңде қалды Лапылдап!
Көзімде - сорам...
Қайтейін соны сезбесе ел?
Көкірегіме көктей кеп Көктен жетті өлең.
Ел лағып жүрген кезде сол
Лапылдап жанып,
Мен қалай күл боп кетпегем?!.

199

***

Жанын жасынға жаныған жұрт едік.
Көшін ұзатып тұрған шал Ақтамберді дейтін асыл-ды.
Түбім - Күлтегін.
Төңірегім - Біржан сал.
Қаным - Қасым-ды.
Вискиді сіміріп, жүзімнің өзін жүре жеп,
Кімге керек деп мына сор?
Шәміл екеуіміз базар басқарып жүрер ек,
Ол - тауға кетті...
Мен - дауға кеттім.
Кінә-сол!
Қап тауында үйірлі қасқырмен қоса өріп,
Етектен - кәуір, құзынан - дауыл соққылап,
Тауда жүр Шәміл қар кешіп, көк мұз төсеніп,
Мен - елде жүрмін.
Жетісіп жүргем жоқ, бірақ.
Төменде - ел.
Тәңірі - төбемде.
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Өртенге кіріп, өртенді менің өзегім.
Базарға бармай, бағымды сынадым өлеңде.
Өзбекстан емес, өйткені, мынау-өз елім.
Өртеніп барады өзегім...
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АҚЫН
(Марина Цветаеваның әуенімен)

Тәңірі нұрын құйған соң ой мен сезімге,
Қомсынып қоғам, ортаны, Менсінбейді ақын мемлекетіңнің өзін де.
Өйткені, өкімет өлеңнен өле қорқады.
Көргені азап Жерге кеп,
Аспаннан анау түскеннен.
Пері біткеннен именген емес пенде боп.
Өйткені, Рух - қаһарлы қара күштерден.
Түнектен кетті Ол - Жарыққа.
Жүрген жоқ мұнда күйкілер құсап көйіткелі.
Ақынды қарсы қоймаңдар Ұлы Халыққа,
Ол өзі - Халық, өйткені!!!
Сұм тобыр итше күшіктеп жатыр...
Тұлға - өліп!!!
Сайтанның сойқан зілі - бұл.
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Құрыды ел құлға - құл болып!
Аллаға ғана бас иген Ақын тірі жүр!!!
Тәңірге сенген шүбәсіз,
Дана бас қалай - шала мас?!
Дүниеге тырдай жалаңаш келген Күнәсіз
Күнәға батып кетеді тырдай жалаңаш?!
Қара жер, хош бол, талақ дүниені таптап кеп,
Қарамай жанға, малға да, -Келген бір пендең кетіп барады аппақ боп Аллаға!
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1819 ЖЫЛҒЫ АНГЛИЯ
(П.В. Шеллиден)

Королім - соқыр! Көрмей - өзінен басқаны,
Бостандығымның сол боп тұр сойқан һас жауы!
Мұрагер-принц те кәрі қақбастан аспады, Ұлы Англияны аяқ астына тастады!
Биліктен қайыр күтпей,
Көп Ұры боп кетті ұлысын жауша үптей кеп:
Бір үзім нанды көрсетші, мына аш тобыр
Алдыңнан шықсың иттей боп!
Қисайып заңның қазығы,
Әрбір әрібі Алтынның ғана жүріп тұр асқақ әмірі!
Төбеден Сайтан тұр ұрып:
Қазыналық билет құны жоқ қуды ірі ғып;
Бостандық - өлді! Король мен кір, лас - кірігіп!!
Мен білсем, қанның тұр әлі сезбей исін Ол,
Сезсесе оны кенет... Кетуі мүмкін - тіріліп...
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БЕС ЖОЛ
Аспанның асты - аппақ нұр,
Құяды нөсер қара бұлт кетсе қаптап бір.
Қарау ой - бізде! Соған да, мүлде, қарамай,
Кең Алла әлі сақтап тұр!
Қалай сақтап тұр?!
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МАРИНА ЦВЕТАЕВАНЫҢ
ӘУЕНІМЕН
Әрбір Жырым - Махаббаттың Баласы.
Заңды, не заңсыз туған шамасы.
Әкесінің кім екенін кім білген?
Менмін Оның-- Анасы.
Жұмақтың да, Тозақтың да орны Жүрегімде.
Содан - кие қонуы.
- Әкесі - кім?
- Патша шығар?! - дейді жұрт.
Мүмкін, тіпті, ұры - қары болуы.
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ҚАРҚАРАЛЫ - ҚАРАОРМАНЫМ
Асау теңіз арнасына толды кеп,
Қайт үйіңе Содомың мен Гоморыңа, болды... Кет!
Тұрсиыңды сыпырады су астының толқыны,
Жәлеп қусап қимай сені соңғы рет.
Қайт үйіңе Содомың мен Гоморыңа, болды... Кет!
(А. Вознесенкий)
АВТОРДАН
1997 жылы тамыздың 16-жұлдызында, сағат 14.30да Қарқаралы ормандарын қалың өрт шалды. Бидайық,
Ақтерек, Жиренсақал Әулие, Комиссаровка алқаптарына
айдаһарша бас салған қызыл жалын әлі күнге дейін көз
алдымда тұр. Өрт шыққанда мен Жиренсақал Әулиенің
етегіндегі шешемнің үйінде едім. Өрттің лебі маңдайымды
шарпыды. Кеңес өкіметі Қарқаралыны қызойнақ жасап еді.
Енді бұл отойнаққа айналды!
Қарқаралыда, қалың өрт кезінде адамдық-азаматтық
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құбылыстың қарасы көрер көзге көпе-көрінеу көмескі
тартып, пенделік-өзімшілдік өлермендік пиғыл айқұлақтана
көзге түсті. Қорқыныштысы - осы. Қарқаралы жасылынан
айырылып, қаралы қарағайдың қара жердегі тамырлары
жанып жатқанда рухани ергежейлі қолына ара ұстап, қара
орманға бас салды!
Қарағайдың қалай өртенгенін өз көзіммен көрдім. Оның
1 метр тереңдіктегі тамыры жан-жағына 10 - 15 метрдей
жайыла таралады екен. Ысылдап жанып жатыр... Айдаһар
секілді! Бойынан бөлінетін эфир майы өз-өзінен лапылдай
береді. Қарағай - Қарқаралының алтын тәжі! Патшаның тәжі
өртеніп жатыр! Құл-құтан - мәз...
Баяғыда хан тақтан түскен күні - Алаш аттан түсіп еді.
Жаяу-жалпылы, аш-жалаңаш, тексіз тобыр ақ патшаның
аяғына жығылып, Абай сын тезіне алған антиқазақтық
қасірет: көрсеқызар жалмауыз, алтыбақан алауыздық атқа
мінді де, ұлттык, менталитет бұзылды. Бодандық ұлттың
өзегіне түскен құрт еді. Өртенген орманның да өзегі - құрт.
Діңі мен қабығын жеп, көкті көрсе, көзі атыздай болып бас
салатын құрт - бұл! Оны тазалап, аластап құртпаса, ол қара
күлге айналады. Қазір қара орман күңіреніп түр. Өмірді өрт
пен дерт алды. Адамзат бір кезде Алланың кәріне ұшыраған
күнәһарлар мекені - Содом мен Ғомораға қайта оралды...
Ел ішінде біреулер орманды қасақана, әдейі өртеді деген
сөз де бар. Қарау оетйлы пендеден о да шығады. Тәңірі түбін
қайырлы қылсын де.
Мен үшін Қарқаралының киесі бөлек. «Шайтанкөл
- акқу мекенім» еді ол. «XX ғасырдың жиырма сәті» осы
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жерде дүниеге келді.
Қасиетті топырағына еміреніп, Қасым - Музасына
тебірендім.
Мен оның тауының әрбір тасына, орманының әрбір
бұтағына ғашық едім.
Ол туралы ода жазса ғана сауап болар еді. Өрт менің
өзегімді өртеп, жүрегімді қап-қара ғып тастады. Бозбала
кезден көкейде жүрген көмескі көркем дүнием «Қарқаралы
- қара орманым...» айыптау актісіне айналып кетті... Соған
өкінемін.
ТЕКТІ
(Пролог)
Хакім Зәкішевке

Қайран анаң ақын болсын деді ме,
Бір өксік бар өзегінде қап қойған.
Қайран әкең хакім болсын деді ме,
Хакім деген ат қойған.
Әкім болып толтырғанда төріңді,
Өр ұлыстан айыл жимай, өр үнді Кремльдің сарайынан көзіңе
Кәпір емес Ер Сеңкібай керінді!
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«Уа, армысың!
Бармысың сен, құлыным?!» Естідің де ұлы атаңның ұлы үнін:
«Мені тастап қайда кеттің?!» - деп сонда,
Көк Бөріше көкке қарап ұлыдың!
Орындары ойсыраған көп текті,
«Аһ!» дегенде аузынан кеп от төкті.
Сен тексіздей бас имедің заманға,
Бас игендер Бақа-шаян боп кетті...
Дулығасы қасқияды қақ төрден,
Қылыш та тұр жаудың басын қақ бөлген.
Көк Бөрінің күшігіне сол кезде
Көк ит бастап, көп ит қоштап - тап берген!
Сары ит пенен қара ит сонда қоса үріп,
Ойда қалды ойындары осылып:
Әкімдікке - Хакімдігің қосылып,
Хакімдікке - Ақындығың қосылып,
Батырлығың қосылып...
Қарағай ең - отқа тие тұтандың,
Бекзат едің - жұлыныңнан жұқардың,
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Сеңкібайдан қалған соңғы тұяқ ең,
Арасында - өңкей құл мен құтанның!
Жау қашырар бір батырдың айғайы,
Дау қашырар бір ақынның таңдайы.
Бір жақсыдан бір-ақ тұяқ қалса да,
Бір қауымның жарқырайды маңдайы.
Кезеңді асып,
Өзенді асып, өртенді,
Қайдан табам көз арбайтын көркемді?
Қарқаралы - хан жайлау-ды сен барда,
Сен кетіп ең - Қараорманым өртенді!
...Заман көшті.
Көк пенен Жер күңіренді,
Дүние бір сұрқия сұр түрге енді.
Сеңкібайдың аруағына тапсырдым,
Бақа-шаян басып алса бұл жерді!
Жеті жасар қарағай

Жеті жасар қарағай Жеті жасар баладай.
Қалың өртке шалдыққан
Қарқаралыға қарамай,
Қарағанды басына қалай келдім, балам-ай?
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Қарқаралы көгалы,
Қарқаралы гөзалы,
Сені көрсем, құдай-ау, арқам неге қозады?!
Қарқаралы таулары - өртке түсіп, лаулады!
Аласұрып тау дағы - атан түйеше аунады!
Тәңірі жоқ...
Бар болса, нөсер неге жаумады?!
Қарқаралы қайыңы - Алаштікі, айыбы.
Ит те содан байыды,
Құс та содан байыды!
Мынау не «Хан-талапай»?!
Қалмады ма бір талы?
...Сұлу болма, балақай: сұмырайлар - құртады!
Жеті жасар қарағай Жеті жасар баладай.
Атпай қойды-ау ала таң,
Алаң ойлар келді шақ:
Ойға түспе, балапан,
Опынасың мен құсап,
Қалың өрттің ішінде отырасың мен құсап!
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Шайтан
Мұңлы Шайтан - Құдайдың қуған жаны...
Абай

Сұм Шайтан күллі әлемді күлкі етіп кеп,
Мәз болған...
Қақ айырылып, дүңк етіп көк Жұмақтан Алла оны қуып шығып,
Құлапты Шайтанкөлге күмп етіп кеп...
Бұл Шайтан қартаймайды - кіл жас екен,
Осы бір Дүниемен құрдас екен.
Түссе егер ер көзіне есін алған
Жынысы еркек емес,-Ұрғашы екен.
Ол осы елден бұрын Күнді көрген,
Гүлді де бұрын көрген мұңлық елден.
Ол тіпті хор қызынан сұлу екен,
Ол түскен көл де әдемі күллі көлден.
Арбайтын елді қолаң шашы ма екен,
Анары, әлде Айдай қасы ма екен?
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Баһадүр батырға емес,
Ақынға емес Туғалы саф Алтынға ғашық екен!
Жердің де бірге жасап нуыменен,
Ағады сақ-сақ күліп суыменен.
Алтынға өзі арбалып,
Өзгені де
Арбайды соның сиқыр буыменен.
Күледі,
Күңіреніп жылайды екен,
Тәнін ол жұпар шөппен сылайды екен.
Періште алтын көрсе - жолдан тайып,
Шайтанның құшағына құлайды екен.
Көзіңе көрінбесін жастай шалып,
Көрінсе көзіңе - құрт, басқа - ой салып;
Бауырына алтын басқан айдаһар да ,
Қашады қазынасын тастай салып!
Тоқтатпас кінә да оны, күнә да оны,
Шайтанның бір-ақ мұрат, бір-ақ ойы:
Алла мен адамға бір күлсе болды,
Малынып саф алтынға тұла бойы!
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...Алашым айырылып түр-түсінен,
Айныды адамзат та үрдісінен.
Маза жоқ күндіз,
Түнде - тұрам шошып,
Сол сұмның сылқылдаған күлкісінен...
Өрт

Құлашын төскейдегі өрт серпе келе,
Құлады төсектегі көрпеге де.
Үйездеп, есі шығып лағып қалған
Мына жұрт үйде отырып өртене ме?!
Аллаң да, адам да-- ұмыт, Ар--дағы ұмыт.
Елде енді ес жиюға қалмады үміт.
Аярмен арбасуға халі келмей,
Алашым лағып отыр барға кіріп...
Көңілде ой, көкте, әне, Ай адасып жүр,
Барады қайда жөнеп Алашым бұл?
Ақсақал, қарасақал төрде отырған,
Бір басқа мас боп неге таласып жүр?!
Біреуі Қырымға асып,
Ұрымға асып,
Абылайсыз қосылмаған бұрын басы.
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Көшімді кім бастайды өрге қарай?!
(Бәрі де мына шалдың - Ру басы!)
Қашан да бір оңалмай қойған ісі,
Сұм заман!
Ойында - ойран, бойда - мысы:
Ойнаған неше түрлі оңбағанмен,
Келіп тұр қазақпенен ойнағысы.
Топырақта ата-баба құты калған,
Сайтаннан қалай қашсам құтыла алам?
Еліімді салайын ба?!
Қалғаны - сол!
Жерімді...
Баяғыда-ақ ұтып алған!!!
Жалмауыз дүниеде, іші кепкір,
Сандалам...
Абылайдың түсі деп - бұл.
Алдына құс салмайтын Құлагерім
Етке өтіп бара жатып,
Кісінеп тұр!
Заманның арты кең бе,
Басы - қыспақ,
Арбаса «Хан-талапай» - асық ұшпақ.
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Мен жүрмін Батыраштың базарында,
Қолыма Құлагердің басын ұстап!
Цивдизация

Құрт кеп түскен қарағайдың діңіне енді қарамашы,
Тамам дүние - осылардың киер киім, тамақ-асы:
Мотор-ара ұрттарына сыйып кетті қараорманым,
Бұ заманның құрттары да Цивилизация шаранасы!
Мен Компьютер-Пенде көрдім Цивилизация шаранасы!
Қасиет жоқ, қасірет жоқ - қалқиған бір қара басы.
Миы толы қалың цифр,( басын ашып қарамашы),
Жүрегі жоқ,
Ішек-қарын бар!
Бұл - Сайтанның баламасы!
Калькулятор - Тауық көрдім Цивилизация шаранасы!
«Халқым» дейді өксіп кейде, о да өтірік Қара басы!
Алашқа рух болғанымен, бұған жейтін жем боп қалды Ақсұңқардың Серігінің «Адам Ата - Һауа Анасы»...
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Баймағанбет пен Шернияз

Дегелеңде - дерт,
Қарқаралыда - өрт.
Исатай мен Махамбет болу қайдан-ды,
Шернияз - құс тас төбемде айналды.
Маған да бір Баймағамбет керек-ті Тауып алдым!
Қайран көңіл жайланды.
О, дүние-ай, шексізден де шексіз - дүр,
Кеудемдегі сырымды айтсам кексіз бір, Тексіз болды, бірақ со бір Байекем,
Бетсіз болды Сөз ұқпайтын бетсіз бұл!
О, Байекем, көріп болғам күштіңді!
Көңіл күпті,
Қан қарайған,
Іш-мұңды;
Сен орысша сөйлейсің ғой - сөйлеші,
Менен терең түсіне алсаң Пушкинді.
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Көсемдікті қой да, одан, кел, түңіл:
Сен Абайды оқымайсың, мен түгіл.
Бір шыбықпен Алашты айдау - арманың,
Біз бір - жүрген ел ішінде еркін ұл,
Колбинді де көрген жұртпыз, --сен түгіл!
Қой, Байекем, күн тиместен - ірімей,
Қой, Байекем, су тиместен - шірімей.
Шернияздар шейіт болып тым ерте,
Шерін соның тартқыздың-ау тірідей!
Арулаймын деп жүргенде ұлт арын,
Тозып бітті ұятым мен ұлтаным;
Мені саған қор ғып, қайда кетті екен,
Қайран, менің Баймағамбет сұлтаным?
Дегелеңде - дерт,
Қарқаралыда - өрт...
Қарқаралы

Ей, қойшы, күнім... Осынау бейіш, салқын бақ
Жаныма жағып, отырмын мен де салқындап.
Бұтада осы жайғасып, біраз дем алам,
Креслосын кім берер дейсің алтындап.
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Ей, қойшы, ей, күнім... Иран бағыңнын іші - не?
Имандай шыным: осы жер кірген түсіме.
Осы бір тоғай, осы бір тау да жетеді,
Патша бола алмай, ақын боп кеткен кісіге.
Иә, білем осы көгалға көктен қарадың,
Ташкенде талай сұлудың шашын тарадың,
Шайтанкөлдегі Ләйләні көрген жоқсың ғой,
Көргенде оны не болар едің, қарағым.
Не деген ғажап мөлдіреп аққан тоғаны,
Қарқаралыдай ғаламда бір жер жоқ әлі.
Патша болмайын деп пе едім осы аймаққа,
Ақын боп кеттім - өзіме соның обалы.
Ей, қойшы, ей, күнім... Айтпашы иран-бақтарды,
Сайрады, әне, жан сырын құстар да ақтарды.
Патша болған соң құлдану керек біреуді,
Мен бала күннен сүюші ем Спартактарды.
Альпіге шығып, асқарға аяқ салдың ба?
Ей, қойшы, ей, күнім... Қалайық осы шалғында.
Жиренсақалдың басына шыксаң мен құсап,
Жаһана күллі жатпаушы ма еді алдыңда.
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Арабқа барып, Алашқа көктен қарадың,
Шалқып та іштің Шам шаһарының шарабын.
Мен саған күллі ғаламды бере салайын,
Қарқаралыны бір күнге берші, қарағым.
Шайтанның шеруі

Күл болғанда қауызынан гүл,
От басқанда қынаны,
Айдаһардың аузынан бір
Сары Шайтан шығады.
Шайтан өртке араласып,
Сақ-сақ күлсе бір ұшып, Періштелер қара басып,
Қалады екен бүрісіп...
Өртті өрге түре айдайды,
Жасылына жақындап;
От болмаса жүре алмайды,
Күле алмайды сақылдап.
Ой мен қырға оқша ағады,
Қос обаны қоса аттап,
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Ел мен ерге от салады,
Қу мен сұмды қосақтап!
Сасықтар мен пасықтардың
Санасында күледі ол,
Қан жылаған ғашықтардың
Арасында жүреді ол.
Түлкі бұлаң түрін көргем,
Абылайдың асында.
Ол жүреді сұлу көл мен,
Сұлушаштың қасында!
Билік пенен күшке көнді,
Қараған жок күшсізге.
Ол қазақты үшке бөлді,
Бөледі енді 300-ге!
Езулеп кеп емеді де от,
Бүркеді оны гүлге кеп.
Оған нұрдың керегі жоқ,
Оған қара түн керек.
Сұлу көздің қиығында
Жүреді де жарқылдап:
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Сұмырайдың иығында
Күледі кеп қарқылдап!
Қарағайға қарғып жетіп,
Қара орманның ішінде,
Көзі ілінсе қалғып кетіп,
Күл көреді түсінде.
Зар

Дегелеңді дерт алды,
Қарқаралыны өрт алды.
Шыңырауда көзі біткен бұлақ - тұл.
Өзегіне өрт кеп түскен құрақ - тұл.
Алматыда, Көшесінде Сайынның
Ұлттық Ұят бетін басып,
Жылап тұр!
Бозда, жаным...
Замананың перісі,
Арамданған ауылы мен кеніші:
Сен - қазақтың соңғы шерлі Жамалы,
Мен - қазақтың соңғы Ақан Серісі!
Бозда, жаным...
Шырқ айналған шағалам,
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Қалай сені қанатыңнан қаға алам?
Көз жасыңнан көкірегіне өрт түсіп,
Бір ұл туар Ұмадайын Анадан!
Сенің жұртың босқын еді,-- бодан да,
Бодан ұлыс оңбаған еш қоғамда.
Тәңірі өзі айдап шыққан бір кезде
Қайта кірдік Ғомора мен Содомға.
Бозда, жаным...
Өзегіңе от толып,
Күнәһар боп күңіренші,-Сот болып!
Тәні қалып Ғомора мен Содомда,
Ұлттық Рух ұшып кетті...
Жоқ болып!!!
Алашым жоқ!
Сайтан соққан,
Сорлаған...
Мен - Төлеген,
Қыз Жібек-ті
Ол - маған!
Махаббат - құс, қос қанаты қайрылып,
Ұшамын деп көкке қанат қомдаған:
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Оны-дағы қортық Қодар қорлаған,
Сені-дағы қортық Қодар қорлаған!
Алашым жоқ!
Сайтан соққан,
Жоқпын оған мен де,
Жоқ қой Ол - маған!
Ұлы кеткен Ғомора мен Содомға,
Қызы кеткен Ғомора мен Содомға,
Мен қазақтың соңғы ақыны сорлаған...
Айналайын

Қарқаралы, қайда көктің жасындары, қайтейін,
Сенен - бір өрт,
Менен - бір дерт басылмады, қайтейін.
Пенделердің көзіндегі құрты болдың, қайтейін,
Салған өрт пен жанған өрттің жұрты болдың, қайтейін.
Ғаламдағы жалғыз пірім, Қарқаралы-ау, қайтейін,
Сенен - бір шер,
Менен - шемен тарқамады-ау, қайтейін...
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Қараорман

Дегелеңге дауасы жоқ дерт енді,
Қарқаралыда - Қараорманым өртенді.
Қараорманым...
Үрпиді де тұлымы,
Қараң қалып - құрыды.
Қарқаралы тауын аса бергенде
Қаракөздің түсіп қалды бұрымы!
Тамұқ оты - тасында,
Ғабдиман да көрінбейді,
Қасым да.
Қара жылан ордасымен көшіп кеп,
Ысылдап тұр Қарқаралы басында!
Сұлулық бір сәтте - өлді!
Қарқаралыны қара дию қақ бөлді.
Жұмақ жатқан бауырында сол таудың,
Көз алдымда Тамұқ оған тап берді!
Өрт түбіне, дерт түбіне жетер ме ой?
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Мұқағали айтқан: бәрі - бекер ғой,
О, Тәңірі, Жұмақ пенен Тамұқтың
Екі арасы-- бір-ақ қарыс екен ғой!!!
Дәуітәлі ағам айтып кеткен анығын,
Көзбен көрдім,
Тамам ойын таныдым:
Осы жерде - Өмірім мен Өлімім,
Осы жерде - Жұмағым мен Тамұғым!
Сарыарқада осы жұмақ - аралым,
Жұмағымда Мәжнүн болып барамын.
Хор қыздары Шайтанкөлдің бетінде,
Қара шашын тарқаттым да,
Тарадым!
Аралымда ашылды да араным,
Мас болдым мен сарқып ішіп шарабын,
Қарағайдай жас болдым мен, қарағым!
Нұры ашқанда саңылауын сананың,
Гүл ашқанда...
Жас шыланып жанарым,-Айдау жолмен адамзатқа жол тартып,
Қарқаралыдан Ғаламзатқа қарадым!
227

Әкем- дағы айта алмады: «Тоқта!» деп,
Шешем- дағы айта алмады: «Тоқта!» деп.
Қапылыста түсіп кеттім бір күні,
Қасымнан бір қалып қойған отқа кеп...
Қараорманнан бұрын түсіп отқа кеп,
« - О, Тәңірі, өрт басарың жоқ па?!» деп,
Сұрап едім,
Тіл қатпады ол маған,
Тұла бойым - содан бері соқпа дерт...
Шыбын жаным бір тіріліп, бір өлді,
Көкірегімнен көк аспанға жыр өрді.
Жиделісай өңі кіріп, құлпырып,
Жиренсақал өксіп-өксіп жіберді...
Сонан шыққан Әлихандай,
Әлімхандай ұлт үні,
Жасындайын жойқын екен күркірі.
...Жұмағымды біреулерге тастай сап,
Мен Тамұқтан бір-ақ шықтым бір күні...
Өрт түбіне,
Дерт түбіне жетер ме ой?
Мұқағали айтқан: бәрі - бекер ғой,
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О, Тәңірі, Жұмақ пенен Тамұқтың
Екі арасы-- бір-ақ қарыс екен ғой!!!
Төрле, Бекзат

Төрле, Бекзат Азаттық!
Түбіме жеткен - құлқын-ды.
Құл мен күңді мазақ қып,
Ақсүйек қылшы ұлтымды!
Дегелеңді дерт алды.
Қарқаралыны өрт алды.
Құдайсыз қап, болды дағы құл - тұлға,
Ұлысым да аңырады, ұлтым да.
Генералдар көшіп кетті Мәскеуге,
Дегелеңнің дерті қалды жұртында.
Қарау пиғыл таңдайыма татыды.
Қараорманым өртке түсті-ау ақыры.
Қараөткелде қарағайдан үй салды,
Қарқаралдың қашып кеткен әкімі.
Дегелеңге дауасы жоқ дерт енді,
Қарқаралыда - Қараорманым өртенді.
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...Алаш дейтін Ару қыз-ай, қайтейін,
Көрінген ит ашты-ау сенің көрпеңді!
Сэм ағай

Сэм ағай, кел, төріме шык, жоғары,
Дүниенің сенсің қыдыр қонағы.
Мынау менін Мәңгүрт байым болады,
Мынау менің Мәмбет байым болады,
Сенің даңқын өртеп біткен өзегін,
Мәңгүртім де менсінбейді өз елін.
Құйрығын жеп, майын ішкен көженің
Мәмбетім де менсінбейді өз елін.
Барар жер жоқ, басар тауы - Сокыр бір!
Жемтік көрсе қарғадайын шоқыр кіл.
Өз жерінің қазынасын өзі ұрлап,
Өз еліне өзі күліп отыр Бұл!
Ұлтын көрсе - ішер астан қақпайлар,
Қыртын көрсе - шапан жауып, ат байлар.
Анасы оның Алаш емес Құл мен Күң!
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О, тегіңе тартпай қалғыр,
Тартпай қал!
Мәңгүрт те - мәз,
Мәмбет те - мәз, елжіреп,
Мұхит асып Сэм ағайым келді деп.
...Пушкинді оқып тауысқандай,
Екеуі-Уитменді окып жатыр енді кеп.
Кел, Сэм ағай, көтеріліп өр еңсе,
Мен де біраз жырлайыншы Гомерше:
О, дүние-ай, осы екі шонжардан,
Екеуміздің көсегеміз көгерсе,
Мен де біраз жырлайыншы Гомерше!
Мемлекеттік буржуазиям - осы Інің!!
Түс үңгірге!
Одан неге шошыдың?
Мемлекеттік люмпен-пролетариат Шаша салған шаранасы осының!
Мен аспанда ұшып жүрген бұлт едім,
Телегей бір теңіз-нөсер ұлт едім,
Техас болам әлі мен де,
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Қалаға Көшіп келді, міне, күллі люмпенім.
Түс үңгірге, жан-жағыңды аңдап ап,
Бүрге талап,
Аузы-басы қан жалап, Жүрген шығар Франсуа Вийоным*,
Қаламсап ап қолына һәм қанжар ап!
Қайтсін бұлар оның жырын?!
Қақпайлар!
Ана тілі--аспанға атқан ақ қайнар:
Атасы оның - Көк Тәңірі көктегі,
О, түбіңе тартпай қалғыр,
Тартпай қал!
Сэм ағай, кел, төріме шық, жоғары,
Дүниенің сенсің қыдыр қонағы.
Мынау менің Мәңгүрт байым болады,
Мынау менің Мәмбет байым болады.

*

Франсуа Вийон - Францияның қарақшы ақыны.
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ЭПИЛОГ
Нанға шығып - құран алма,
Құранға шық та - нан ал!
(Қазақтың қанатты сөзінен)

Қара күл, қара шаңды ап,
Қолыңа қара да тұр:
Қараорман - қара шаңырақ,
Тұл болып бара жатыр,
Пұл болып бара жатыр!
Қасыңа бара алмадым,
Қалдым да омала құр:
Қайда Алаш - Қараорманым Содом мен Ғомора бұл!
Жан мен тән аласұрды.
Кеш, Алла, Алашыңды!
Түсейін сабама кеп,
Күнәсыз бала сынды,
Ішейін қара суды!
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Енді ұқты есі кіре:
- Тәңірін - ұлы! - деп бұл.
Құнанбай мешітіне,
Камалтин мешітіне
Құдайдың құлы кеп тұр!
Көз жасын сығып, арып,
Сандалып сансырамас,
Құранға шығып алып,
Құдайдан нан сұрамас!
Өзегін өртеді өлең,
Қиырсыз қия-белі Тәңіріне еркелеген
Түркінің тұяғы еді.
Тәңірі!
Үй-іші - кеңіп,
Пендеңе зарлы, мұңды,
Сел-сел ғып құйшы келіп
Махаббат, жаңбырыңды,
Таң нұрыңды!
Қажыдым қара күлден,
Қарау ой, қаралы үннен.
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Абайға барамын мен!
Аллаға барамын мен!!!
Ел болар есі кіре:
- Тәңірін - ұлы! - деп құл.
Құнанбай мешітіне,
Камалтин мешітіне,
Құдайдың құлы кеп тұр...
Қарағанды - Қарқаралы - Қарағанды
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«ҚАЗАҚФИЛЬМ»
МӨЛТЕК АУДАНЫ
Дәуітәлі дейін ағаны
Қалдырдым қандай иірімге?!
«Бауырым!»-дап, - басым лағады,
Бармаймын «Қазахфильмге!»
Барын да, сырахананы
Көңілім аза-күй қылды.
«Көке!»-леп көзім ағады Көрмеймін «Қазахфильмді!»
Көрінер елес көп - демде,
Көмейге кермек жас тұнып.
«Қазахфильмнен» өткенде
Көзімді жұмам тас қылып...
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ШЕЛЛИДІҢ ӘУЕНІМЕН
Махаббат - Өрт.
Жанып барам!
Саған еріп - шарықтағам:
Бұла сезім өртеп сонда
Бұлтта - бірге қалықтағам.
Күнге кетсең, қайтем енді,
Күл боп Жерде қалып барам...
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ҚАЗАҚ
Көк Тәңірі - Көгімде.
Көк Түркі - Жерде еді.
Бір кие бар менің тегімде.
Кеудемді керім жыр кернеді.
Ой қырда алуан ой кештім,
Өлеңнен өңге бір сөз білмей.
Көктегі Тәңірмен сөйлестім,
Жердегі жәндікті көзге ілмей.
Дүниеден көңілім баз кешті,
Сөзіме тұшынды қай керең?
Жолымнан Мұхаммед кездесті,
Исамен жолықсам қайтер ем?!
«Құдайдың ұлы» деп... Ел неге
Құлап жүр Кресті жалап құр?!
Тіріде бас имен пендеге,
Көгімнен Көк Тәңірі қарап тұр!
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Жүрекке Құраннан қонды аят,
Жаным мен қанымда ғажап - көп.
Қалмақ та, шүршіт те болмай-ақ,
Түркіден кеттім де Қазақ боп, Аярдан Алашты тірі ап қап,
Аспанның астын бір шайқағам;
Маяковскийді бір аттап!!
Мағжанға кеп тұрмын қайтадан.
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НЕКЕ САҚИНАСЫ
(Шандор Петефиден)

Сал аурудай, салқын қаны,
Келді алдыңа шерлі ерің:
Мынау алтын сақинаны
Танисың ба, Зергерім!
Бір әйелді сүйіп ем ғой
Көңілінің хошы - нұр?
Соған бола құйып ең ғой
Сақинаңды осы бір?!
Жатқа құлап...
Құсамын мен,
Қанжылатты ол қанша күн?
...Кесіп алдым пышағыммен
Бүгін соның саусағын!
Қалған бағыт - бақи-дағы!
Қалай мұнда жай табам?
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Осы опасыз сақинаны
Балқытып бер қайтадан!
Құй қайтадан!
Қу өмірде
Кесіпатқа кенеліп;
Шарқ ұрған тұл жүрегіме,
Алқынған сұм жүрегіме
Жіберейін жебе ғып...
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АНДРЕ ШЕНЬЕ
Мен - құл едім
Ел - құл еді.
«- Кісеніңді шешем!» - деп,
Ұры-кәззәп, делқұл енді
Кезеніп тұр көсем боп.
Басып өтіп даланы һәм қаланы Қан сиген бір ғасыр өтіп барады.
Азаттыққа асық етіп Халық дейтін Баланы, Аяр! Сенің кісенімді алғаныңды қайтейін,
Қанжығаңда Басым кетіп барады...
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***

Наполеон елінің еркесі - өр,
Көсіле жамылған көрпені.
Мәскеуді бір рет өртесе ол,
Едіге - үш рет өртеді.
Түркінің тағы бір өркені,
Тәңірдің нұрына бөленген, Үйсіннен - Жамбыл кеп өртеді
Мәскеудің жүрегін - өлеңмен.
Жасынды жалмаған ұртымен,
Түске еніп Доспамбет көкем-дүр Енді кеп мен шықтым Түркіден
Дүние не болар екен бұл...
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ПЕТЕФИДІҢ ӘУЕНІМЕН
Ұйып жатыр сөзіңе Кім?
Қарап жатыр көзіңе Кім?
Өз еліңде өзің Өгей!
Өз жеріңде өзің Жетім!
Қап-қара бұлт бастан өріп,
Арам шөбің тастан өніп.
Арамза, сұм семіреді,
Адал ұлың аштан өліп...
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КҮН КҮЙІП ТҰР...
Күн күйіп тұр.
Басылмаған солығы Өңкей сылқым ыссы ауаға молығып Ақжарыққа жетіп келсек, ауылдың
Арулары жатыр екен шомылып!
Құлаққа кеп сиқыр судың шолпылы,
Асыр сап тұр Ақжарықтың толқыны.
Аққу біткен суға түсіп аспаннан
Ақыл-естен танып қалдық сол күні.
Аққу біткен үрпиісіп сол бетте,
Гәккулейді көлін көміп өрнекке.
...Қанатының жоқ екенін көрген соң,
Сүңгіп кеттік қолмен ұстап көрмекке.
Нұрға тұнған көл менен жер, ауа бар,Бір сәт туды жан-жүректі дауалар.
Көргендей боп алғаш Адам Атаны
«Аттан!» салды сонда қайран Һауалар!
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Көмейінде көңілді арбар гәкку бар Шошып кетті сауысқаннан сақ қулар!
Тап болмаса талайыңа өзі кеп,
Жолата ма маңайына аққулар!
Санамызда күміс күлкі сақылдап,
Су шашамыз барамыз да жақындап:
Бір жанартау жанып бара жатқандай,
Ақжарықтың бетіменен Лапылдап!
Сол хикая елес болды - сенгісіз,
Қайран күнім - қайта айналып келгісіз!
...Қанаты жоқ аққу бар ма дүниеде Ұшып кетті!
Қайда кетті?
Белгісіз...
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***
Көңілім менің қараңғы. Бол, бол, Ақын.
(Абай)

Дүние мынау - қараңғы. Бол, бол, Ақын,
Келіп тұрмыз кезеңге толғанатын:
Тілді Тәңірі келтірер кәмилаға,
Қара түнек серпілер…
Ол да - жақын.
Тарих заңын тезіне сала ма ақыл,
Тезге салмай тентіреп қала ма құр?
Шүберекке жүрегін түйіп Алаш,
Алла менен Абайға бара жатыр.
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***

Өзіңнен ғана, Тәңірім, мейір күтпей ме ел,
Көзіңді бізге тіктей бер!
Бай болсам дейтін қазақтан түк те аямай,
Алтынмен аптап,
Күмісіңмен де күптей гөр.
Атасы оның алтын белдік буынып беліне,
Жалғанды жалғыз жайлаған.
Шыңғыртып құлын байлап желіге,
Мыңғыртып мыңды айдаған.
Бай болам десе башпайшаң саған келіп бір,
Ет пен терінің арасындағы желік бұл.
Шығайбайға емес,
Құнанбайына еліктір.
Ал, мынау тәйтік мұрты байланып алған соң,
Бізге кеп неге Тәңір болғысы келіп тұр?!
Е, қайтер дейсің, тәубәсіне о да келеді,
Тұқымында оның Құдай болған жоқ, себебі...
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Уда - бал да,
Суда - мұз.
Етекте шыңырау,
Құзда - біз.
Есенғали екеумізді көзге ілмей,
Беляевпен билеп кетті Муза Қыз.
Бернияз да иіскемей бетінен,
Есенин де сипамаған етінен.
Мен де онымен түсімде сан көрісіп,
Ол тіл қатар кезде оянып кетіп ем.
Пегасына жегіп алтын күймені,
Омыраудан ағытып бар түймені, Билегенде жерге аяғы тимеді!
Көктен келіп түссе қайтем?
Жерге кеп,
Көшедегі көрінгенмен биледі!
Бас сап, құшып сүйгелі, Олар оны төсегіне сүйреді...
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Муза Сұлу, өліарада өтпелі,
Хан тағынан неге түскен көктегі.
Адамзатқа қарайтұғын беті жоқ,
Абдырап тұр,
Аяғы ауыр, өйткені...

250

ЖЫЛЫМ ҚҰРТ
Бұл құрт - құдай атан құрт!
Кеудемізде жатқан құрт:
Сұлтанмахмұт арыстың,
Өкпесіне шапқан құрт!
Кеудені Кеуледі!
Атып шыққан кезде,
Жыртып жейдені Бір Албасты көрдім адам-бейнелі...
Күнңің елін іздеп,
Қараң құл елін,
Дүниенің кезіп қара түнегін,Сәкендердің миын жеді үңгілеп,
Мағжандардың Жүрегін!
Ғұмырында тойынбаған,
Аш әлі!
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Нәжістей - лас!
Һас хайуан!
Мас--әрі.
Елге осындай жұт келгенде құтырып,
Құт келгенде Қашады...
Шағар кезін санап бір,
«Қайсы, қане, санатты ұл - деп - қанатты ұл?!»
Екі көзі атыздай боп қазаққа,
Әне, әлі қарап тұр.
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Уа, Дүние, аялдағын бірер сәт,
Жүрегінде - бекзат сезім,
Жүгенінде - алтыны, Ата-бабам ат үстінен сүрен сап,
Ел қылғанда өңкей жаяу-жалпыны,--Өз төрін өзі тәрік етіп,
Өзгенің босағасын қастерлеп,
Ғаламнан қалып шеткері, Балақтағы бит басқа өрлеп,
Баспақ боп өтсін деп пе еді!
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ҮШ ЖҰРТ
Қарменде,
Жидебай,
Жанғұттыдан тараған,
Қаз Дауысты Қазбектен бата алып, Қалмақ, шүршіт шапқанда шаңырағы шалқақтамаған,
Айналайын Ата Жұрт!
Түркістанннан Қожа алдырып,
Құранды қаазақша сөйлеткен,
Түркіден шыққан кемелім;
Ханның қызы секілді Һалифа шешем бой жеткен,
Нағашы Жұртым сен едің!
Айдай Ару Артық туған хор қыздан,
Албыраса одан бекзат түк те жоқ;
Ділінен жұпар аңқытып,
Тілінен бал сорғызған,
Қайын Жұрт тұр көз ұшында нүкте боп...
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Сары уайымға салынып,
Сарынар менде жағдай жоқ:
Осы Үш Жұрттың үлдесі мен бүлдесіне малынып,
Қара өлең қалды Қарадан шыққан хандай боп!
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...Ей, Мырзам, сөз тындағын аял қылып,
Жүрегі - Алаш деген аяулы үміт, Жүздеген жылды тастап...Жаяу Мұса
Келіп тұр, міне, бізге жаяу жүріп!
Ақ үйде жайқандаған жанын күтіп,
Ән салған Ақ патшаға тамылжытып,Шорманның Мұстапасы күйме жеккен,
Мерт болды сол Жаяудың шаның жұтып...
Әй, Мырзам, бұ заманың кемеңгері,
Керілген сый құрметке бөленгелі;
Менен сен Мұстапаға ет жақындау,
Жаяуға мен жақынмын сенен гөрі...

256

***

Аты- шулы Мырза келді Арқаға,
Жымың етіп небір сұлу қалқаға;
Ерді көрсе - екі көзі аспанда,
Елді көрсе - екі көзі қалтада...
Мырза келді мініп алып құр атқа,
Жаяу өскен тексіз сынды бірақ та:
Ақын көрсе - албастысы қозады,
Алтын көрсе - екі езуі құлақта.
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Бұ заманның кемелі осы - кесірлі!
Енді сенің жиғызбас ол есіңді:
Абылайдың заманында жоқ еді,
Ақ патшаның кезінде кеп,
Есірді;
Сұлтанмахмұт аштан қатып сол кезде,
Кейкің Өлім жазасына кесілді!
Бойдан - рух бой тасалап, ойдан - нұр,
Хан қайыршы болған күні тойған Құл Махамбетің басын алып қылышпен,
Алып-соғып Абайды да сойған Бұл!
Қай қазақтың тереңіне бойлар бір,
Ол да мендей оңбаған деп ойлар құр;
Босағаға сүйреп есіл еріңді,
Төрге өлген соң бәдіретін қойған - дүр;
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Әлиханды ұстап беріп кәуірге,
Әлі соның жан азасын тойлап жүр!
Елден тартып, жинап алған мал қандай!
Күн көріп көр енді соған жалданбай?!
Алшандайды, Азатттықты Алланың
Алдында боп, өзі сұрап алғандай...
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Имансыз ел іргесінен сөгіліп,
Ата дұшпан абырап тұр жеңіліп,
Доктор-Тышқан - кітаптарын кеміріп;
Ахыретке дейін қалмақ еді ғой,
Мына тұстан Кәуір көшті не біліп?
Ана тұстан Шүршіт келіп Семіріп...
Дүниеде түк болмаған секілді,
Мына Мыстан сөйлейді әзер ерініп...
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ЖЕТІСУ
Түркілерде Алманың Атасы Бұл.
«Алматы» деп қазақтар шатасып жүр.
Жеті Өзен боп мұхиттың үштен бірі,
Жеті Жарғы төбеден түскен күні, Көк аспанда,
Жерінің астында да,
Көк Тәңірдің жүріп тұр үстемдігі.
Түн де қатып, ерісе таңда - мұзы,
Күні біткен күйкінің қалмады ізі.
Арындамай, қайтейін, арулар-ай,
Албыраған алмадай алма жүзі!
Шығып көрші бағынан кіріп кетіп,
Хан Тәңірі еңсеңді биіктетіпЖас алма мен жас ақын өседі екен,
Ескі-құсқы еріксіз шіріп кетіп...
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Бұдан құрап өлеңді, одан құрап
Жүрген мына шәйірге обал,бірақ:
Көк Тәңірі сала ма оған көзің,
Хантәңірі ала ма одан қуат?
Жеті Өзен боп мұхиттың үштен бірі,
Жеті Жарғы төбеден түскен күні,Жерұйыққа айналған Жетісуға
Дәлдүріштің жүрмейді үстемдігі!
Жеті Өзеннің жанары тұнық көк-ті,
Шүршіт көріп - ішінен тынып кетті;
Жетісудың жүрмен деп жел жағынан
Қалмақ кетті...
Тұқымсыз құрып кетті!
... Көк Түркіңе ұсын деп қолда барды,
Көк Тәңірі мені де қолдаған-ды:
Неге кетіп барамын Жетісудан,
Жеті бірдей қазынам сонда қалды...
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Алапат бір сезімге еріп,
Арбаған көк шалғайынан, Адам жоқта өзің келіп,
Аймалап ең мандайымнан.
Талықсыған Серігіннің
Таланы осы болғандай ма?
Табы қалды ерніннің
Сол мандайда - сор мандайда.
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Хош, Дәртай!
Қайырылмай барасың ба?
Туған жұрт - Тоқырауын жағасында:
Көңілдің сол еді ғой - сарасында,
Көзіңнің сол еді ғой - қарасында.
Алашта,
Адамзаттың баласында, Ақтоғай - алтын бесік,
Дара - осында;
Паш етіп атын да Алты Алашыңа, Алдын ба жүрегіңе нәрін құйып,
Салдың ба сырнайыңның сағасына;
Опасыз уақыт оған қарасың ба:
Сен - кеттің,
Қайран халқаң қалды боздап,
Ақсораң - Шатыршаның арасында...
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ӘУЛИЕ ТАУЫНЫҢ ЕТЕГІНДЕ
ТУҒАН ОЙ
Кеңес Нұрлановқа

Күләш туған топырақты құшып Сүйдім.
Әлихан түскен өртке де түсіп Күйдім.
Елжіреген шертпе күймін,
Өзеуреген төкпе күймін.
Ерден шыққан күнәһар әйелдей,
Жерден шықтым Көкке тидім.
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Жерде түк жоқ секілді,
Аспанда - түк,
Көшкендей көзден-дәурен, бастан - уақыт.
Бес уақыт намазға кеп жығылсам ба,
Отыз күн ораза ұстап - аштан қатып.
Сабырым бітті-ау, әбден, Алаш-Анам,
Сайтанмен қашанғы енді таласа алам.
Бақсыдай - тұтып, қаңғып кетер едім,
Ұлардай шулайды ғой бала-шағам.
Бойымды бекзат қаным ысытады,
Өйткені, ол Күлтегіндей кісі қаны.
Кетер ем вокзал кезіп, бомж болып,
... Денемді кір көйлегі қышытады...
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ҚАРҚАРАЛЫ ОРМАНЫ
Бақтыбай Жүнісовке

Мынау Қара Шордағы,
Қалың нулы Қарқаралы орманы.
Мен Алаш дейтін дертке түсіп жүдедім.
Бұл Өртке түсіп сорлады...
Біреуі - ағашзатында,
Біреуі - адамзатында,Сен - орманда, мен бөлек ем - ақында.
Жану үшін тудық, жазған, тағдыр - сол,
Лапылдасаң, ал, лапылда!
Лапылда!
О, дариға-ай, қамшысын төрге ілген,
Һас Сақтың бір бұтағы едік өр, мүлдем.
Қарағайға қарсы біткен бұтақтың,
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Күл болғанын көрдім мен,
Тұл болғанын көрдім мен...
Ал, лапылда!
Лаулайтын тек ақын ба,
Өлең айтып өрт пенен дерт хақында?
Екеумізден өткен шерлі ешкім жоқ,
Ағашзат пен мынау адамзатыңда.
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ӘДЕБИ ОРТА
Әдеби орта Әлем бір тосын ісі, Совет пенен Сәбеңнің қосындысы.
Маң-маң басып біреу жүр біз ақпыз деп,
Мағжанды ұстатқан - осы кісі!
Мынау әулет - қатыгез, қаралы әулет.
Өз-өзінен өртеніп жанам-ау кеп:
Мұқағали жынды...
Деп жүрген көкем,
Көзін сығып өксіп тұр:
«Данам-ау...» деп.
О, Алматы...
Алматы-ай, гүл-гүл бағың,
Гүл-гүл бағың қылды ғой дүлдүл бәрін.
Алаш Анам осында жинап алды,
Менен басқа сайраған бұлбұлдарын.
Бойың қалай демейтін, ойың қалай,
Осылардың осылмас ойындары-ай:
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Алабұртып жүр екі-үш қарындасым,
Фаризаңның өзін де мойындамай!
Зәрем ұшса басымды торып қайғы,
Жұбатар бір мұсылман жолықпайды.
Асып туған осылар адамзаттан,
Именбейді-ау, ешкімнен қорықпайды.
Ал, мен жүрмін ұша алмай аспандап бір,
Көзім алды - қыл-көпір, баспалдақ құр.
Қарсы алдымда Абай тұр қабақ түйіп,
Қасымым тұр қасқайып!
...Пастернак тұр...
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Ерінің от екен ғой лапылдаған,
Жүре ме отқа қарсы ақылды адам?
Өртеніп кетеді ғой күлге айналып,
Жаныңа жанұшырып жақындаған.
Ділді де,
Тілді үйіріп балдай жалған,
Бір сәуле көзімді арбап алдайды алдан.
Мен де бір көзсіз соқыр көбелекпін,
Шарқ ұрып өлерінде шамды айналған.
Қаңқу мен өсекке де елең етпей,
Көп елдің гөй-гөйіне көне кетпей, Шарқ ұрып, сені айналып лағып жүрмін,
Көзсіз бір шамды айналған көбелектей.
Ұшып ем талай түрлі гүлді айналып,
Көз - көрмей, көңіл - босап, тіл - байланып.
Түбіне жүрегіңнің қона беріп,
Түбінде кетермін-ау күлге айналып.
271

ЗАМАНА ПОЙЫЗЫНДА
Барар жерге құстай боп ұшып бардым,
Ұшып бардым, жеткенше үсіп-талдым.
- «Социализм» дей-тұғын станца бұл Түс! - деді Ол.
Секіріп түсіп қалдым.
Қырдағы Алаш баласы ем,
Сырдағы Алаш,
Эпостағы ер едім,
Жырдағы - Алас.
Оны қайтсын, бас салып құл мен құтан Тонап алды.
Мен тұрмын - тыр- жалаңаш!!!
«Ешкім тиіскен жоқ…» деген түсінік ап,
- Кет! -деді Ол.
Зілді екен түсі, бірақ:
«Репрессия» дейтұғын станцада,
Күллі бекзат, тектімді түсіріп ап!
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- Қайқай! -деді,
Қайтейін, іш ұлып тұр,
Қымтырылып жөнедім, қысылып құр;
«Капитализм» дей-тұғын станциядан,
Енді тағы итеріп түсіріп тұр!
Бір тиын жоқ қалтамда,Қайда барам?
Қайда барам!?
Тағы да қайда қалам?!
- Енді тоқтар бекетің «Алаш» деген,
Естіледі бір дауыс айдаладан.
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«ҚОЗЫ КӨРПЕШ - БАЯН СҰЛУ»
(Б.з.д. ІІ мыңжылдық)

Асан Қайғы - Қарт Абыз, Алды жарық болған, міне, арты - аңыз.
Анам - Ұмай.
Атам - Көк Түрік.
Қызым - Қыз Жібек.
Ұлым - Алпамыс!
Жерден жеміт теріп жеген қулардың,
Тәлкегіне түсіп қалай уландым?
Бал - тандайым.
Жарқырап ақ мандайым,
Мен Эпостан туғанмын.
Көз жұмылса - Көк Тәңірді көрем кеп,
Көкте жүргем.
Көрген емен төмендеп:
«Қозы Көрпеш - Баян Сұлу» дейтұғын
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Өне-бойым өлең боп.
Бесікке де туа жырмен бөленген,
Өлеңменен өреленген төл ем мен.
Өмірмен де Кемпірбайша егіліп,
Хоштасқанмын өлеңмен!
Алтындайын хиссаға аптап өз басын,
Боздаса жұрт мына мендей боздасын:
«Қозы Көрпеш-Баян Сұлу» - жанардан
Аягөзге тамып кеткен көз жасым!
Жанақтайын жасын болып жарқ етіп,
Қасым болып, Қараорманға ант етіп, О, Ғаламзат!
Саған ұшып келемін,
Махаббатсыз дүниені тәрк етіп!
...Атша тулап,
Алпыс екі тамырымнын бүлкілі,
Сағыныштан сарғайды іздеп түркіні;
Үйсін,
Арғын,
Адай болып алдым да,
Абай болдым бір күні...
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БІР ҮЙДЕГІ БЕС АРУ
Бір үйдің бес аруын көріп - текті,
Көзімді Күннің нұры көміп кетті:
Көгімді бес-ақ жұлдыз жарық қылып Қалғаны - көз алдымда сөніп кетті!
Патшаның өзін тең деп ойлатпаған,
Түбіне жүрегінің бойлатпаған:
О, Алла-ай, айнада да арман бар ма?
Алдында он бұрым кеп ойнақтаған!
Гүлкерім, Күнсұлу мен Айарудай,
Аңыздың басы менен аяғындай.
Эпостан Қозы Көрпеш деген ердің,
Жіберген sмs-пен Баянындай!
Еңліктей елге машһүр атағы ірі,
Жаһанның жаулай алмас жат ағымы.
Кебегі жоқ-ау деймін,
Жырға орайтын Жоқ, сонсоң, Шахтай Бекзат Шәкәрімі!
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Ғабеңнің, үшіншісі - Ұлпанындай,
Тұра алмас хан иіліп, құл - табынбай.
Ұлтымның берекесі кетпесе екен,
Ұлпанға Есенайдай ұл табылмай.
Біреуі - Біржан салдың Сарасындай,
Көргем жоқ дүниеден жан осындай!
Көре алмай дүниеден жан осындай Көзді ашып-жұмғанша өмір өте шықты,
Есік пен төрдің ғана арасындай...
Керексіз тақ та, бақ та, байлық - маған,
Жүрегім жан ем жұрттан қаймықпаған:
Сүт кенже - Ләйлә аруын көрген сайын,
Жұматай шәйірдейін ләйліп барам…
Ақын боп Алатауды өрледім кеп,
Қасқайып отырмадым төрге кім боп.
Бес күндік дүниеде - фәни жалған,
Бес қыздан басқа түк те көргенім жоқ...
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АЛЛАҒА ХҰСНИ ХАТ
Аллаға кейде жіберсем деймін тілдей хат:
« - Ара да мендей бір бейбақ.
Бал жина-дедің - құлыңа.
Сол бір құлдың да,
Құдай болсам деп ойлайтын кезін білмей ғап...
Бал оның - бары, өлеңі.
Көргені үшін көзінің жасын төледі.
Сейеді ол оны, күйеді ол соның зарына,
Сүйініп жүріп,
Күйініп жүріп - өледі!
Арада - бал да, тіл - менде.
(Суретімізді қатар іл біздің - ілгенде)
Құдайдың жырын жазбас ем мен де,
Құлдардың
Құдай болсам деп құтырытынын білгенде!
Неге мен пенде болмадым алпыс айлалы?
Әрине, ол да қатерге басын байлады.
...Ара болғаннан, ақын болғаннан, меніңше,
Алақұс болған артық һәм өте пайдалы».
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НАҒАШЫ ЕЛ
Керней, сенің пірің Көк Бөрі еді.
Көк Бөрі айтып жатыр көкке нені?
Көк Түрік көзден ғайып болғаннан соң,
Көрінбей, о да саған өкпеледі.
Асау ең, аламанда алқынбаған,
Алашта оқшау сенің парқың маған
Қазақтың хандығының шаңырағына,
Шаңшаған уығың тұр алтындаған.
Алыстың - шылбырынды үзе алмадың,
Алдында ңәсіліңнің қызармағын:
Тексіздей көрінгенге көз салмадың,
Жеткізбей жеті атаға - қыз алмадың!
Сынынды алмай заман - сырынды алған,
Тәңіріден тұла бойға жылу қонған.
Ұлының бәрі содан баһадүр боп,
Қызыңның бәрі содан сұлу болған!
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Тұлымы желбіреген, кекілменен,
Тұяқ жоқ тұқымыңда жетілмеген.
Жеті атаң түгіл, жетпіс атаңда да,
Болмаған жесір деген, жетім деген!
Ертегі, аңыз болған өткен ісі,
Қазақтың жердегі емес - көктегісі;
Көк туы желбіреген Алашымның,
Керней Көкке ұлыған Көк Бөрісі!
Керней - керегелі нағашы елім!
Мен сенің бір қызыңның баласы едім.
Көк Бөрі, Көк Түрік кеп сайран салған,
Алтай мен Ақсораңның арасы едім!
Көк Бөрі көкжиектен көрініп бір,
Қарап тұр қабырғасы сөгіліп құр;
Һалифа анам-дағы «Аруақ!» деп,
Менімен осында кеп егіліп тұр...
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ЭКСПРОМТ
Үржарға, шіркін, бір барар ма еді,
Үржардың бағы үр жаңа ма еді?
Үр жаңа баққа үр лебім тисе,
Үр жаңа гүлдер бүр жарар еді.

281

МЕН
(Жыр. XX-XXI. Ғ.ғ. М. Мағауинше)

Сарыарқа, самалынды есіп жүрдім,
Жауһардай жамалыңды кешіп жүрдім.
Кіндігі Әлиханның түскен жерде,
Ер жеттім, етек жаптым, есім жыйдым.
Бірінен бірі өтетін сорақысы,
Заманның көзбен көрдім не сұмдығын...
Болмысы Түркі дейтін халық болған,
Шөже ақын Сарыарқада салыпты ойран.
Қасынан Жамантайдың, мәңгілікке
Дамылдап жатар жерін алып қойған;
Манастың тұлпарының, осындағы
Екеуіміз екі ізі едік - қалып қойған;
Кесілген Хан Кененің Өр Басы үшін,
Өз басын құрбандыққа шалып қойған!
Ақбайдың Жақыбы ғой - Алаш елім,
Бересі ем біреуіне, аласы едім.
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Күләштің көмейдегі бір дауысы,
Көзінің Әлімханның қарасы едім.
Бір жағы - Қарқаралы, бір жағы - Алтай,
Аспан мен Ақсораңның арасы едім;
Әлемнің дидарында Мен бір мұңмын,
Әсеттің кеудедегі наласы едім;
Һалифа дейтін Аққу аялаған,
Ақсұңқар дейтін Құстың Баласы едім!
Адамзат дейтін асқақ патшалықта,
Алашым, алар орның дара сенің!
Жейтұғын жеміт алған есін құлдың!
Көркіне көз салайын несін - күңнің?
Тілі - жат, пірі - жатқа басын иген,
Тірлігін тәрік қылып кесірлі ұлдың, Ғаламзат құлағына шалынбаған,
Қазақта - Қара Өлеңнің десін білдім;
Толғатып Алаштайын жыр туа алмас,
Неге, Алла, басқаны тұл-жесір қылдың?!
Дәуірден - дәуірлерге көшін тартқан,
Дәурені барады өтіп есіл жырдың...
Дәурені өтсе-өтсін есіл жырдың, Безініп дүниеден опасы жоқ,
Сезініп Кемпірбайдай киесін жырдың, Сырты - һас сұлу, іші - ылас фәниді
Көзіңше Қара Өлеңмен шешіндірдім...
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СЫРДАРИЯ
Күннің өңі сықылды құмның өңі,
Көшенайдың елі бұл Ғұнның елі.
Сырдария жағасы - Жыр-дария,
Не жатқаның түбінде кім біледі?
Құрсап жатқан құмдардың құба белі,
Сырдың бойы сықаған сұрақ еді.
Меніңше, онын түбінде алтын жатыр,
(Сэм ағайым сезбесін, бірақ, оны).
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БЕСІК ЖЫРЫ
(Юнна Морицтен)

Ұйықтай ғой, бөпем,
Жырыма майдай еріп бір,
Мазасыз жанға төзімді зілдей серік қыл.
Жаныңнан шықты жан дауысы Жаңа заманның:
«- Жатындар жерге!
Жан алғыш ұры келіп тұр!!!»
Ұйықташы...
Сен бір бесікте жатқан ерікті ұл,
Еріксіз - бізбіз - елеске жүрген сеніп құр.
Жаңа бір заман жаңа буынға, қашан да,
Ойыншығын шашып,
Добын да кіре теуіп бір,Айқай сап келген мылтық пен оққа сеніп кіл;
«Тарихты» оқы,
Әр бетің ашсаң бір-ақ сөз:
«- Жатындар жерге!
Жан алғыш ұры келіп тұр!!!»
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***
Вот новый Пушкин с новым Блоком
В обнимку с новым Пастернаком
Из телеящика глядят.

Соны ғасыр, сойқан жыр толқыныңда,
Ұлттық рух түспей тұр олқы мұнда:
Келе жатыр Әлихан Бөкейханов Мағжан мен Мұқтардың қолтығында!

(Юнна Мориц)

Мынау - Қасым...
Бүгінде ол - бас тамада.
Зәру емес ақшаға, баспанаға.
Алматыда - алты үйі, алтындаған
Сарайы бар һәм оның Астанада.
Жерде емес қой - Аспанда кілті ақынның,
Үстінде емен сонда да құр тақырдың:
Бір әкімнің тойында 10 Жамбыл жүр!
Бір Шөже жоқ тойында бір пақырдың!
…Бір Шөже жоқ ойында бір пақырдың...
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БАЯН ЖЫРАУ
(«Игорь жасағы туралы жыр». XII-XIII ғ.ғ.)

Қыпшақтан шыққан, қайран, Баян жырау,
Атағың адамзатқа аян, жырау,
Алаштан сені бөліп алып кеткен,
Дүние неткен арам, аяр мынау,
Қыпшақтан шыққан, қайран, Баян жырау?!
Ерім-ай!
Елге мойыны бұрылмаған...
Жыр төгіп бозторғайдай шырылдаған,Қорқыттан қалған қаның еді сенің,
Қобыздан қалған қаның шымырлаған,Жыр төгіп бозторғайдай шырылдаған!
Сол қаның кәуірге де сүйікті етті.
Іштегі шерін Жырға үйіп-төкті.
Іштегі шерін Жырға үйіп-төгіп,
Адасқан елін Жырға үйіп-төгіп,
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Шымырлап тұрып...
Қалай ұйып кетті?!.
Кім айтты: «Елдің бағы - соғыста! - деп,
Қай жерде өссең - ту ғып соны ұста!» - деп?
...Сол кездің Олжасы едің, зәу-затың жүр:
«- Қыпшақ па, кім бұл?!»
«- Әлде, орыс па?» - деп...
Кім айтты: «Қыпшақ жоқ деп - қырылмаған?!!»,
Сайтан ба құлағыңа сыбырлаған...
Жат тілде жарқ-жұрқ еткен жасындайын,
Қорқыттан қалған қан-ай, - шымырлаған,
Қобыздан қалған қан-ай, - шымырлаған...
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ЕСІЛ АҒЫП БАРАДЫ
Есіл ағып барады, Есіл ағып,
Есілмен бір есіле, көсіле ағып, Елуге кеп бір қазақ той жасады,
«Ел-Жұрт» деген банктен несие алып.
Есіл ағып барады, есіле ағып,
Жас тоқалы жас күнін есіне алып, Алты Алашын шақырып той жасады,
«Алаш» дейтін банктен несие алып.
Есілмен бір ерке қыз есіле ағып,
Ерке ұлдың сол сұлу есін алып, Тұранына мәшһұр бір той жасады,
«Тұран Әлем» банкінен несие алып.
Есіл ағып барады, Есіл ағып,
Егемендік ел-жұрттың есін алып, Бүкіл қазақ той жасап жатыр, әне,
«Бүкіл-Әлем-Банкінен» несие алып...
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***

Жап-жас ем.
Шешем бар қасымда,
Елім - бар, ерекше-мұратым.
Алашқа, ағайын, бауырға,
Бауырым езіліп тұратын.
Тыйылып періште күлкім де,
Көзіме ащы жас іркілді.
Бауырым қап-қатты бұл күнде.
Алаш та - бір түрлі...
Бауыр да бір түрлі...

290

***

Алаштың көңілі Айда жүр,
Ай дегенің - ақтығына айна-дүр.
«Алла аққа жақ» дегені елдің шын болса,
Қазақстан, қазақ тілі қайда бұл?!
Қазақ халқы қайда бұл?!!
Қазақстан, қара маған, сазармай,
Саған деген өкпем - қара қазандай...
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***

Уа, біз несіне қапамыз?
Атының тұяғы Алтайдан - Альпіні аттап,
Жүзін құбылаға тіктеген, Ер тұрманын саф алтынмен аптап,
Жүгенін күміспен күптеген, Біздің Ұлы Атамыз
Балконда тұр Аруақ боп!
Сайтан да оны қуа алмаған кәуір боп,
Шүршіт боп, не - қалмақ боп.
Пәле, жала, шаңырақтан аулақ кет!
Қазақстаннан аулақ кет!
... О, Аруақ!
Алашыңды аластап,
Жұма сайын төрімізге аунап кет...
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***

Күннің көзі күннен күнге қабарып,
Көлеңкелер төрт тарапқа таралып, Қақ төбеден бір бұлт төніп келеді,
Жай бұлт емес Қара бұлт...
Бір қара бұлт қақ төбеден төнеді.
Бір найзағай тұтанат та Сөнеді.
Бұлт ішінде туған жасын, қалайша,
Жерге түспей, бұлт ішінде өледі?
Қабағымыз қабарып,
Қара аспанға қайта-қайта қарадық.
Қараорманға қара нөсер керек бір,
Жауасың ба, ей, қара бұлт?
Жаумасың ба, ей, қара бұлт?!
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ЖЫЛАНДЫ. 1956 ж. ШІЛДЕ
Армысың, алты жасар бала-батыр,
Қатып қап қара тастай,
Қара да тұр:
Ойында Жыландының ойнақ салып,
Ордалы жылан көшіп бара жатыр!
Періште ем, айла-ақылсыз, ысылмаған,
Құдайдың құдіретінен қысылмаған:
Басынан Жыландының түсті-дағы,
Қасымнан жылан көшті ысылдаған...
Алпысқа келіп бүгін сол балаң да,
Аман жүр Аллаң өзі қолдағанда.
...Сол заһар шақпай кеткен шыбын жанды,
Тастадым шырылдатып оңбағанға…
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Алладан жоқ басқа түк мында.
Алашым, сабағы ем көгіңнің, Арыңнан өксіп боп шықтым да
Аузыңнан өлең боп төгілдім.
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БАЗАРБАЙ ДЕГЕН БІР БАЛА
Керегелі Кетбұғы елі, қалың Найман,
Кейіннен Ким кеп саған малын жайған.
Бір бала бізден саған кетіп еді,
Жүр ме екен зәбір көріп залым байдан?
Кеудесі сол баланың өлең еді,
Думанға Жаңарқаны бөлеп еді.
Қай отқа қапылыста барып түсті,
Көзсіз сол Қарағаштың көбелегі?
Алаш-ай, ала бөтен ынтымағы,
Алдыңнан әлі жарық Күн туады.
Найманмен кәріс қоса туған дейді,
Арғынмен сонда бірге кім туады?
Керегелі Кетбұғы елі, Найман елі,
Жоңғарды алдына сап айдап еді.
Ұлытауда хан көтерген, қайран, жұртым,
Өзіңді хансарайдай жайлап еді.
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Төменде мама бие байлап еді,
Төріңде Тайжан бұлбұл сайрап еді.
...Сол ұлды кесірлі анау Ким мырзаға,
Көз түрткі қыла көрме, Найман елі...
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Шатырша-Жыландыны қарық қылып,
Балқашқа құмға сіңіп барып - құйып Бір өзен жер бетінде сайран сап жүр,
Көргенше күнде мені зарықтырып.
Алдымды асау толқын орап, ағын,
Мен қашан сол суыма ораламын?
Сол өзен он жасымда алып кеткен,
Бір қыздың маған тартқан орамалын.
Сол қыздың көз жасындай дара тұнған,
Су бетін аққу, қаздың қанаты ұрған.
Айырылып орамалдан он жасымда,
Қайырылып мен де қалғам қанатымнан.
Сонан соң, шартарапқа - шалғайға өттім,
Жүзіне назарымды салмай көптің.
Сыйлады қаншама ару орамалын,
Асылық болар-ау, деп алмай кеттім.
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Шатырша-Жыландыны қарық қылып,
Балқашқа құмға сіңіп барып - құйып Бір өзен жер бетінде сайран сап жүр,
Көргенше күнде мені зарықтырып.
Кір жуып, кіндік кескен топырағым,
Суында сайран салған Тоқырауын,
Көзім - төрт, көңілім - алаң күні бойы.
...Кранның суын күтіп отырамын...
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Жаным-ай, ала-құйын заманға ердім,
Ғажайып тылсым сырлы ғалам көрдім.
Қалам мен қағазынан басқа түк жоқ,
Көрдім мен қаракетін қаламгердің;
Алаштай алашапқын жұртта туып,
Қараптан қарап соған алаң болдым.
Періште ем,
Ақырында - арам болдым,
Ой басып, осы күнге аман келдім.
Арбалған айдаһарға адамдайын,
Алдынан өттім не бір маңмаңкердің;
Тәнімді - жер алады, жанымды - Алла,
Суырып жүрегімді Саған бердім...
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Ресейдің наны - жапондардың нанына,
Норвегтердің қары - итальяндардың қарына
Тәржімаланбайды...
(Юнна Мориц)
Күннің ұлы - Ғұнның ұлы - Мен келем….
(Мағжан)

Қазақтың жыры орыстың жырынан тым бөлек,
Нұр да көп онда, самал жел, жамал - гүл де көп.
Есінен танып түнекте жүрген Есенин,
Мағымұрланғанда Мағжан көкем Күнге кеп!
Қазақтың жыры - Қаражорғамен желем деу,
Блоктан - Сырбай,
Тихоновтан - Темірхан тереңдеу;
Кеңшілік сынды керемет ақын жоқ онда,
Ө. Нұрғалиев Ю. Кузнецовтан кемелдеу...
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Алашқа-дағы Анна Ахматова керек бір,Деген - кім, тілін кенеп бұл?
Әлемде - күллі әйел ақынның ішінде
Фариза әпкем бәрінен де асқақ,
Бөлек тұр!
Ғаламда бөлек Қазтуған сынды данада - ой.
Көз тоқтар, шіркін, қара ғой,
Дана,
Дара ғой:
Абайды ешкім қазақша оқи алмайды,
Оқитын оны Алла мен Алаш қана ғой...
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Наталья Гончарова ханымның
Өзімін-деп-айта алмай,
Немесе, оның осындағы тірі бір
Көзімін-деп-айта алмай, Сері Пушкин болмаған соң қасында,
Асып туған арулығың байқалмай, Жарты жан боп,
Айнала алмай бүтінге,
Нүкте болмай,
Жүрсің ұқсап үтірге;
Пушкинің жоқ қолтығыңда, - Дантес бар,
Е, Құдайдың бергеніне шүкір де!
Жүргенменен ер-ұланға бай елде,
Екі Пушкин болған еді қай елде?
Е, болмаса - қойсын... Бірақ, бір Дантес
Керек екен сендей керім әйелге.
...Наталья жүректе тұр діріл боп,
Тарихта жүр жүзі тілім-тілім боп, 303

Жылын күтпей, қайран, Пушкин марқұмның
Генералға еріп кеткен пірім деп...
Бүгіні де аңыз болған, өткені Пушкин - жұлдыз,
Не - Ай мен Күн көктегі.
Дүниеге нұр шуағын төккелі,
Қайда ол сонау көкке жөнеп кеткелі?!
...Наталья жерде қалды, - аспанда
Генерал жоқ, Дантес те жоқ, өйткені.
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ОРТА ҒАСЫР
Орта ғасыр - Ару - он бес жастағы.
Бұлдырап тұр елес болып баста әлі.
Қайда жөнеп барады екен, сылдырлап,
Інжу-маржан шолпысының тастары?
Қарын қамы жоқ-ты онда,
Бас қамы Тәрік қылған басқаны!
Қасым ханым қандай еді, тексізді
«Қасқа жолмен» қаншама уақыт жасқады?!
Орта ғасыр - Абыз - кемел жастағы.
Шаштары да аппақ қардай, қастары.
Желмаямен желіп Асан Қайғы боп,
Алашымды - адамзатқа бастады.
Ол заманның бұ заманнан басқа әні.
Одан, бірақ еш бір ғасыр аспады.
Бетбе-бет пен жекпе-жектің уақыты ол,
Иттік пенен тексіздіктің қас жауы.
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Сол ғасырда - адамзаттың асқағы,
Ғаламда жоқ Қазтуғанның дастаны;
Тұлпарлардың эпостағы тұяғы,
Сұңқарлардың аспаны!
Сонда қалды кісіліктің бастауы,
Білмейтұғын бекзаттықтан басқаны.
Қандай терең Шалкиіздің жырындай,
Қабат-қабат адамзаттық астары...
Қарын-қамы,
Қу қарақан бас қамы Тәрік қылған басқаны Капитализм - ақындардың қас жауы!
Ғаламзаттың бір уыс қып аспанын,
Адамзаттың мөлдірін де ластады;
...Алтындайын Алаш дейтін жұртымды
Аярлардың аяғына тастады...
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2030
Осынау ғалам да жоқ халқыма ардақ,
Аллаң да шашқалы тұр алтын арнап:
2030 дейтін жыл келеді,
Алашты магнитше тартып - арбап.
Ақын боп арнасынан асып-толған,
Таяқ жеп талтандаған пасықтардан,80-ге мен де келем,(сол жасында
Гёте де жас аруға ғашық болған).
Ай - Жермен,
Жер - Күнмен бір қозғалады.
Уақыттан жоқ қой шырқап озған әлі.
Көреді сонда біздің қазақ елі
Һалифат дейтін Бекзат бозбаланы.
Сол мырзам күлім қағып Күнге қарап,
Ойлансын түнек басқан түнге қарап,
Толғансын көгін ашқан гүлге қарап;
Өмірі бір нәрсеге ділгір қылмай,
Өсірем үлдеге орап, бүлдеге орап!
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Мен барда қай сұм оны жасытады?
Көңілі көк теңізді тасытады:
Бір үзім нанға зар боп өспесе екен,
Бір елдің миын ертең ашытады.
Ел деген - езге азық та, ерге - қанат.
Егерде маған тартса шерге қалад;
Тұқымы Ақсұңқардың қайсы десе,
Тұнжырап отырмайды жерге қарап!
Алдыңда соның - менің бар асылым.
Ақтайды ақ сүтін де анасының.
Жатпайды интернатқа мен тұрғанда,
Сатпайды бір кәуірге Алаш ұлын!
Ай - Жермен,
Жер - Күнмен бір қозғалады.
Уақыттан жоқ қой шырқап озған әлі.
Жолына шашу шашып, қарсы ал, елім,
Һалифат дейтін Бекзат бозбаланы!
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Есжан Әміровке

41 градус күн ми қайнатты,
Оңтүстік етек жеңін жыймай жатты.
Шәмшінің жаратқанда Жаппар Ие,
Бір дыбыс тәніне оның сыймай қапты...
Біз - таспыз Алла көктен нұр құйса да,
Айнала алмайтұғын жыр - хиссаға.
Шәмшіні сыймай қалған сиқыр үнді.
Берген ол соны сезіп - Нұрғисаға.
Қырандай қырдан шалып, ойдан шалып,
Арылмай ойдан - күмән, бойдан - шабыт,Осы бір екі атаңның Аруағы,
Арқаңда жүр ғой сенің ойран салып!
Асау үн ие бермей дүркіреді,
Киесі - ұлтың менен жұртың еді.
Кеудеңнен көк ала үйрек-ән ұшпаса,
Бақсы боп кетуің де мүмкін еді...
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Қасыңда - Илья - жыр, Илья ағаң,
Көкейде - Илья - әуен, Илья-ән, Сабындай қамшының ғұмырда бұл
Жетеді қандай ғажап дүние оған...
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МАҒАШҚА
Өмір сүрдім ылғи жаным шырқырап,
Есімді алып екі ғасыр түйісі;
Ақсораңнан - Аққораның иісі бұрқырап,
Алтайдан - Түркінің иісі.
Көк Түріктен қалмай түк қанда,
Дүрлігіп мынау дүр-елің, Мен Алтайдың құзар басына шыққанда,
Қасымда сен де жүр едің.
Алтай Алаштың алтын тағы еді бұрынғы,
Басына шыққанда желпілдеп желмен тұлымым Менің жүрегім ат ойнап аузыма тығылды,
Сенің де басын айналған шығар, құлыным?
Етекте - ел әлі, егілер жанын оған да,
Еділден келіп ат суарған атаңдай екеуіміз, -
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Екі пенденің басын қоспайтын қоғамда,
Егіздей болған екенбіз!
Таңдану дейтін қазақ дейтұғын қанда бар,
Күндердің күні көтеріп басын күлден кеп, Қарқаралының бір қара баласы таң қалар:
«Үзеңгі қағысып қос көкем қалай жүрген?! Деп Бекзаттайын қандай бір дәурен сүрген!» - деп.
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ХӘКІМ ЗӘКІШЕВ ДҮНИЕДЕН
ҚАЙТҚАНДА
Қараорман - Қарқаралым, ғалам-ай, көк,
Көзіме көрінуші ең қарадай боп.
Қап қойған Сеңкібайдан бір жапырақ
Жайқалып тұрушы еді қарағай боп...
Қарамай қараң заман, Һарам ойға,
Жауынға, дауылға да қарамай да, Біткен бұл қарағайға қарсы бұтақ Бітпеген бұдан басқа қарағайға.
Осы бір қарағайым ерен еді,
Ол тұрған жер де жасыл желек еді.
Қадірі бөлек еді Қараорманда,
Тамыры күллі ағаштан терең еді.
Өскен-ді жасыңнан да қорғаламай,
Қайтеді көзден жасым сорғаламай:
Ұраны - Қарқаралы - Қараорманым,
Құлады көз алдымда сол қарағай!
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Кеудеден суырып кеп жан алғанда,
Жаутаңдап Ажал дейтін аларманға, Қасымда қарағайдай көкелерім,
...Мен боздап қалдым жалғыз Қараорманда!
Қараорман - Қарқаралы күңіренді,
Өтеді күңіренумен күнім енді.
Көзге - жас, көкірегіме - шер боп қалған,
Қайтейін бұл опасыз дүниеңді,
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Көгілдір тоғандарға санақ кепті.
Бір үйді бір ұлысқа балап кепті.
Салулы төсек пенен салқын үйге
Қойғандай сайрандатып...
Санап кетті...
Тәңірі, біз көнеміз не десеңіз,
Кім жейді қамды - Сіз кеп жемесеңіз.
Толықсып ханшадай Шолпан отыр,
Қасында кәнизак жоқ демесеңіз.
Ерғазы-ау, Шолпан қалай сен дегенде,
Еріні бал тати ма шөлдегенде.
Көзіңе елестейді неше түрлі,
Көк Түркі көк жиектен көлбегенде.
Алтайдан Альпіні асқан атамызда
Қос қатын болушы еді кем дегенде.
Тоқалдан туған көкең мен де сенің,
Ұлымен бәйбішінің белдесемін.
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Ақсұңқар бір-ақ ару алған болса,
Мен де бұл дүниеге келмес едім.
Ел санын еселеу де ерге аманат,
Дегенді күнде айтатын шерге балап,
Жаутандап жалғыз ғана бәйбішеге,
Қайтейін, сен де отырсың жерге қарап,
Қайтейін, мен де отырмын жерге қарап.
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ӘКЕМ АҚСҰҢҚАРДЫҢ
БІР ЖЫРЫ
Бір тамшысы ем осынау дүние жалғанның,
Мөлдіреп тұрған Манас көкемнің кірпігінің ұшында, Домалап түсіп қалғанмын,
Беғазы-Дәндібайдың тұсында.
Айылымды жыймай замана дейтін дүлейден,
Аспанға ұшып құс-жаным, Затымды көріп, атымды қойғанда Сүлеймен,
Ақсұңқар құсқа ұқсадым.
Ой бақтым,-сырбаз бой бақпай,
Көзіме ілмей көрінген көргенсіз немені,
Құлдың заманында құлаққа құрбақа ойнатпай,
Құдайым мені жебеді!
Мен де бір жүрген шерменде,
Жүрегінің түбі - тылсым мұң.
Орда бұзып отыз сегізге келгенде,
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Һалифа дейтін Арудан
Алашта бөлек ұл сүйдім!
Алдына Ханға жайғандай дастархан жасатып,
Бармағым балға батырып;
Қарпытып қазы-қарта асатып,
Қымыз сімірттім сапырып!
Кердеңге кеудесін игізбей,
Күміспенен күптедім,
Алтынменен аптадым;
Аяғын жерге тигізбей,
Ар-ұятын көзімнің қарашығындай сақтадым!
Жан жүйесін ерітіп,
Жанына жолатпай тексіздің, Едігенің ертегісіне елітіп,
Хан Кеңенің қадіріне жеткіздім!
Кім болар бұл - деп - ел жүрді іштей бал ашып,
Күлкілі:
Патша болады деген сол паңым адасып,
Ақын боп кетті бір күні...
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«Көзімнің жасы селдейді, Деуші едім - неге шелектеп?» Мұхаммед ғалейіс салам айтыпты: «Бұл елге
Енді пайғампар келмейді, Пайғампардайын ақындар ғана келед...» - деп.
Жан пайыз таппай Хаққа кеп,
Мәйітім қалып түу Қызыларайдың жонында, «Тіл-көзден, Алла, сақта!» деп,
Аруақ болып мен сонын жүрмін соңында...
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АМЕРИКА ҚҰРАМА
ШТАТТАРЫ
Атлант Мұхитынан айналса бұлт,
Жерден жөнеп, шығардай Айдан шауып, Өлігінің үстіндегі үндістердің
Қалай қалқып жатырсың сайран салып,?
Сен бір - Мұхит.
Дүние - сен секілді.
Бірде - тап-тар,
Ал, бірде кең секілді.
Аспанда - Алла, - аз ғана мызғып кетіп,
Жер иесі ендігі сен секілді.
Жеріңді дерт немесе өрт қамамай,
Төрт құрлық тұр,
Ол саған - төрт қарадай;
Қолыңа кеп су құйып, мәз болады,
Сенен басқа түгі жоқ төрт баладай.
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Бір саңқ еткен күнің жоқ қыран құсап,
Әрімсақтан әлемге ылаңды сап, Жаһананы жалмап бір жіберетін,
Жеті басты айдаһар жылан құсап.
Ғазауатқа мойынын қыстап бұрып,
Арапқа да автомат ұстаттырып, Алардай боп, ашуға мініп тұсың Адамзатты - Құрама Штат қылып?!
Көрінгенге ел болсаң, көне бермей,
Саған бекзат келуші еді төрелердей, Колумбыға тап болмай, Шыңғысханға
Кез болғанда көсегең көгерердей...
Иығыңда - Күн сенің,
Қолтығыңда - Ай.
Тітіркенткен ғаламды солғылыңды-ай!
...Адамзаттың биі де - Атланттың
Ала құйын ақедеу толқынындай.

321

***

Қарқаралы - бір жағым - Баянауыл,
Жұрттан қашса, жұпарын саялады ұл.
Менің Алаш Анамның, Мәдилермен
Ылғи Жаяу Мұсаға аяғы ауыр.
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***

Сарыарқа дейтін елде,
Қызыларай дейтін тау,
Ақсораң дейтін шын бар.
Бауырында - қазақ.
Басында - ғұндар!
Ақсораң, ай-хой, ат шаптырындай аумағы,
Найзағай ойнап, көзінен жасы саулады.
Еніреп келіп, етекке тасы аунады,
Бұл - оның ашуланғаны.
Бүгінде - қазақ,
Ежелде - ғұнның мекені.
Ақсораң - көкте.
Ен - жаулау еді етегі.
Саудабай келсе Қытайдан ала дорбамен,
Ағылда-тегіл, ай-хой бір, мүсерлетеді!
Біздің ауылда - Қытайдың күллі бұйымы.
Құдай көрші - қасында, түспес иіні.
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Ұртында-дағы сағызы соның тәп-тәтті,
Бұтында - соның киімі.
Қордабай көкем сөйлейді есіп-елі ғой:
«Алашым аман болса екен-дейді мені-қой!
Шығыста - көршім, Шыңжанда - елшім болмаса,
Ақжарық дейтін ауыл да болмас еді ғой!»
Саудабай келсе,
Алдынан алпыс жан шығып,
Тұрады суға малшынып;
Ақсораң аппақ болады жаздың-жазынды,
Қара жаңбырдың соңынан қаптап қар шығып...
Қап-қара бұлттар бірінен-бірі іріленіп,
Алайда-дүлей ала дорбамен бірге еріп;
...Саудабай жоқта тұрады дағы тып-тыныш
Ол келсе болды - кетеді қайта зілденіп!
Саудакең келсе,
Селдетіп нөсер жел үрсе,
Бір-кеі апта егілер дерсің - егілсе.
...Бауырында қазақ жүргенмен осы Сораңның,
Басында ғұндар қап қойған мәңгі, меніңше.

324

БЕЛГІСІЗ АҚЫННАН
ХХ-шы ғасыр!
Қан-жіннен қаусап, шіріген,
Орыссың, мейлі,
Ағылшын,
Асқақ түрік ем, -Адамның құқы қақында қалай қыртасын,
Мен қашан сендей адамша өмір сүріп ем?!
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ТІЛЕУҚАДЫР ТОҚТАМЫС
ҚАЙТҚАНДА
Балқаш-ау, көргем сенің айдыныңды,
Айдынның апай төсі қайғы-мұң-ды.
Жағанда бір жолбарс жортып жүрген,
Ап кетті Алла сол бір айбыныңды!
Аллаға, пенде түгіл, таныс ісі Алаштың аруақты арыс - іші.
Қалайша түсіп кетті қапылыста,
Қазақтың қолдан дырау қамшысы?!
Қанатын сермеп ұшты құшып көкті,
Ел үшін, ер үшін де ұшып-кепті.
Балқаштың бетіндегі інжуі еді,
Түбіне көлдің қалай түсіп кетті?
Алласыз,
Абылайсыз Жетім елі,
Рақымнан басқа оған не тіледі.
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Ұялы Көк Бөріміз көзден ұшып,
Тұяғы Жидебайдың шетінеді.
Жүргенде жүк жеткізем еліме деп,
Заманнан салмақ түсті беліне кеп.
Қара нар - қара жолда көш бастаған,
Балқаштың шөгіп жатыр беліне кеп.
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ӘМІРХАНҒА
Жайықтай толқып, жапанда қалған Еділше,
Ел дейтін еркек егілсін сендей - егілсе.
Тағынан тайған қаралы ханның абайсыз,
Талайсыз ұлы сендей-ақ болған, меніңше.
Бауырына жұртын баласыдайын құша кеп,
Қараорман елдің қасіретінен құса боп, Хан Кене тақтан түскенде, сенің атаң да,
Атынан түсті абдырап Жаяу Мұса боп.
Тұқымың бекзат бек болды.
Тәрк етіп бәрін, Тәңіріге туа бет қойды.
Құдайдың коды бар еді мида, оны да,
Құдайсыз елдің қулары шұқып жеп қойды!
Ұлыған сайын көкірегіндегі Көк Бөрі,
Азалы зарың Алашқа қалай жетпеді?
Азалы зарың бір жетпей қоймас Алашқа.
...Алла естіп тұр ғой, өйткені.
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ӨМІР КЕШЕНҰЛЫНА
ЕСКЕРТКІШ
Атасу - аңыз толы төнірегі,
Ағамның аты бөлек: «Өмір» еді
Сәкендей заты бөлек болғаннан соң,
Ел-жұрты әлі іздейтін көрінеді.
Иманақ - алтын шөпкен босаға-ды
Аялар Алла сүйіп осы араны.
Сәкеннің қаны тамған бұл топырақ,
Әлі сан боздағына босанады!
Атасу - Алашымның өркенді елі.
Қазақтың көк жиегін көркемдеді.
Өмірге Өмір сынды ұл келмесе
Сағыныш өзегімді өртер ме еді?!
Атасу, асып не бір белесіннен,
Тауымен, тасынмен де кеңесіп ем.
...Құдай-ау, қайда барсам Сәкеніңнің,
Құтыла алмай қойдың елесінен.
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ДҰҒА
Қайғысыз ішсем дейтін қара суды,
О, Алла, сақтай гөрші Алашымды!
Мырза бұл адамзатқа мал жинаған,
Немесе,-- бал жинаған ара сынды.
Дүниенің кіл бекзатын көзің көрді,
Өздерін хан ұлындай сезінгенді.
О, Алла!
Адамзатты алқап болсан,
Қарайлар қазаққа да кезін келді.

330

МӘРИЯНЫҢ ӘНІ
(«Из строгого, стройного храма... »)
(М..Цветаева)

Құдайдың үйі - «Храм» деп жүр ғой ел оны,
Сол жерден шығып, басында - гүлтәж үкілі, Азаттық Ару жымиып күліп келеді,
Ар менен ұят - адами болмыс, бітімі.
Біз тұрмыз күтіп, жауып сол жүрер жолды да,
Тоқтатып көзін қарар деп кімге ол енді.
... Ару дегенім - алаяқ қатын болды да,
Аяр мен сұмнын соңынан ере жөнелді...
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НЕМЕРЕМ ӘЛИГЕ
Мына бір пысық бай манап,
Аждаһадай - араны,
Қазақстанның қазынасын ұрлап ап,
Шведтің темір сейфтеріне салады.
Мандайдың бағы о дағы, тағдыр-таланы,
Бабасынан - баласына қалады.
Мен болсам, міне, ішімнен тынып, қорлық-ай,
Тығырыққа кеп тірелген;
Қатын-баласын қартаға салған сорлыдай,
Өмірімді күллі өлеңге салып жібергем...
Кеудемнен шығып құс әні,
Алашты айналып ұшады.
Арын Ар қылдым.
Зарын Зар қылдым.
Мен саған, жаным, жырыма орап құсалыҚазақстанды қалдырдым.
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БАҚШАҒА БАРҒАНДА
Көргенде оны, көрмеген жұрт та - арманда:
«Бұл-бұлым қайда?!»
Қахым жоқ сенің қарғанда!» Жамырап қоя берді ғой гүлдер бір күні Бақшаға барғанда.
«Сүйеміз - дейді - бекзат жұрт, бекем, бай елді,
Сүйеміз дейді әлемді, әсем әйелді.
Көлеңке түсіп, көктен Күн кете барғанда,
Артық та болмас аймалап қойса Ай енді...»
Біз көрдік - дейді - Колумб көрмеген әлемді,
Қайыршы елден қашқанбыз, іздеп бай елді.
Еркек біткенді ерекше жақсы көреміз
Егіліп сүйген ел-жұртын, сұлу әйелді!
Күн - ерім болса, топырақ - аппақ төсегім.
Өсемін-дейді-өшемін күйіп, хош елім!»
Абайша айтса, махаббатсыз өсе алмайсын,Қоғамдық пікірі осы-- оның.
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«Сен қайда болсаң, мен - сонда-дейді - ізгілер,
Сұңқардан гөрі тоғышар елдің құзғыны--өр!»
...Құлағын неге салмайды осы дауысқа,
Қоғамдық пікірді қолдан жасайтын біздің ел.
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ДӘУІТӘЛІ СТАМБЕКОВПЕН
ХОШТАСУ
Біржан сал,
Ақан сынды сері болып,
Жалғанның жарығынан сені көріп, Ел-жұртым,
Дүниеден бір еркең өтті,
Егіліп ет жүрегі - еміреніп!
Шашылып тарағанда халық тойдан,
Жалғанға Шашубайдай салыпты ойран.
Кешегі көшпелінің жұртындағы
Алтынның сынығы еді қалып қойған.
Асыл еді!
Бұзылды оны көріп ғасыр өңі.
Елінің тауы менен тасына һәм, Перінің қыздарына ғашық еді.
Аруақты арқасында шалық көп-ті,
Әлемге «Әудемжерін» салып кепті.
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Перінің сол қыздары алдап-арбап,
Айырып Фаридадан...
Алып кетті!
Арқаға түскен жұртты ауыр ырғап,
Заманның зіл-батпанын жауырынға ап, Біржан сал, Ақан сері, Дәуітәлінің,
Жұртында біздер қалдық:
«Бауырым!» - дап...
Ғасырдың төмен түссек өріменен,
Ел көшкен - Мәди, Ақан серіменен.
Сен де, хош, Қояндының жәрменкесі,
Бұқа мен сиырлары мөңіреген...
Заманның түбі - тексіз,
Порымы - құл,
Боздаудан басылмаған солығы бір.
...Алаштың ордасында үңірейіп,
Алтынның сынығының орыны тұр...
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***

Түні - қысқа.
Ұзақтау неге күні?
Тарта-тарта қажыдым темекіні.
Темекіні тәрк етсем, Тәңірінің
Көп болар ма бұдан да беретіні.
Ғұмырынды қып-қысқа, өлерменім,
Қамшының сабындай көрем дедің.
Көк түтіннің ішінен шыр-шыр етіп,
Қалай туған онда осы өлеңдерің?
Қарақшы мен жәләптың досы болған, Қалай осы көңілдің хошы болған?
...Жер түбіне жеткенде Колумбының
Алып келген олжасы осы болған.
Сол кемеде жол сілтеп соқырларға,
Құранның бір сүресі оқылғанда, Колумбының орнында, білігі мол
Біздің Қажы Құнанбай отырғанда...
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Ар, ұят та ақшаға саудаланып,
Алтын басы адамның дауда қалып, Бүлінді ғой дүние, Хан Кене емес, Қайдағы бір Колумб жаулап алып.
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***

Барыс жылы туған асау Балықпын.
Жердің тілін,
Шөлдің мұңын шала ұқтым.
Мұң-шерімен қасіретінде жүзгенмін,
Мұхиты жоқ қазақ деген халықтың.
Судың жырын,
Шөлдің мұңын айтқан күн,
Жағалауға шығуға да шақ қалдым.
Тоқырауынмен құмға сіңіп, құрдымға,
Көк теңіздің түбін көріп қайтқанмын.
Арпалысып асау толқын жалымен,
Батысты да,
Шығысты да шалып ең.
Шарап дейтін шалқар мұхит бетінде,
Шалқасынан жатып жүзген балық ем...
Тынық Мұхитында-дағы жүзер ем,
Үнді мұхитында-дағы жүзер ем.
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Барыс жылы туған балық болған соң,
Сырдың суы келген емес тізеден.
Алаш дейтін айдын-көлім,
Шер - жүрек,
Желден де озып,
Серпіп сеңді, селді кеп, Жер түбінен Саған жүзіп келемін,
Желбезегім желбіреп...
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ЭКСПРОМТ
Арыстан Заманында Айға атылған,
Сескенген аспанда Ай да айбатынан;
Қайырылып Қараорманға бір қарайды,
Қайтарда айырылып қайратынан.
Сенде бір Арыстан ең Айға атылған,
Айырылып күннен-күнге қайратыңнан, -Қайырылып Қараорманға бір қарашы,
Қара тас боп кетерсің айбатынан.
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ТАНАКӨЗ БЕН ЮННА МОРИЦ
Жасарды славянның қарт өлеңі.
Жаһанда қай жұрт оған пар келеді?
Орыстан Юнна Мориц дейтін сұлу
Бір патша шықты Ұлы Мәртебелі!
Көршіден қазақ қалай қалыса алар?
Жұлдыздай жұмыр Жерге алыс олар,
Алашта тағы да Ұлы Мәртебелі
Танакөз дейтін ару Ханыша бар.
Көз жасым омырауға саулап ағып,
Бодан боп соған, басым дауда қалып, Тұр қазір арыстандай жүрегімді
Екеуі алма-кезек жаулап алып...
Екі Ару - екі жұрттың дарасындай,
Екі ұлыс, екі ұлттың да санасындай;
Алпыста екі әйелге еріп барам,
Алаштың алты жасар баласындай!
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Әр жыры - заман зары, дәуір басы,
Тәңірі әнінің бір қайырмасы.
Жалған-ай, Юннаның Танакөзден
Аллаға жоқ екен ғой айырмасы.
Жалпының жүріп не бір жиынында,
Жаманға салмадым көз қиығын да.
...Танакөз, Юнна Мориц дейтін екі
Періште отыр екі иығымда.
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ӨТЕЖАН НҰРҒАЛИЕВТІҢ КӨЗІ
ТІРІСІНДЕ ЖАЗЫЛҒАН РЕКВИЕМ
Тәңірімен табысқандай елжірейді Ер түрік.
Айға шапқан арыстандай,
Жатысын-ай, мертігіп...
Жасындардың өктем үнін көксейді ылғи түркі елі.
Көкке ұлыған Көк Бөрінің күшігі еді бұл пері!
Цивилизация!
Жақындап бір көрсең мына періні,
Сақылдап күл:
Үндістердің көсеміндей көңілі Аң-таң қылып замандасын,
Заманасын тәрк етіп,
Саған басын имей өткен өмірі Көшпелі Салт Аттылардың тұяғы еді ең соңғы,
Менің жерім тарылды да,
Сенің жерің кеңіді Цивилизация!
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Ақтөбеден тауып алып алты жасар баланы,
Қасым Рухы Қара аспанға қасқая бір қарады!
Арыстандар Айға шауып, мертігетін заманда,
Көк Бөріні көп ит талап, өлтіретін заманда,
Оны өзіне шақырды өрт,
Шақырды от,
Сойқан салар содыр еді батыр боп, Тамамдалып соғыстардың дәуірі,
Кетті еріксіз Ақын боп!
Оны өзіне шақырды от,
Шақырды өрт,
Сонда Өтежан өзегінен сапырды от.
Түркі жұрты бұ дүниеге не батыр боп келеді,
Келеді не - Ақын боп!
Тәңірі оның - Көк Бөрі.
Көк Бөрінің күшігі еді ол, өйткені.
Кетті Абылай, Бұқарлардың,
Талыстардың заманы,
Кетті Әлихан, Ахметтің - Арыстардың заманы.
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Маңдайына жазылды оның осы бір
Дәлдүріш пен данышпанның заманы.
Құдайдың қолын ұстағандай құл дағы,
Дәлдүріш те дәмсіз сөзін бұлдады.
Аттап кетті басымыздан тексіз күң,
Таптап кетті қара тобыр - Тұлғаны!
Қара тұман - төңірек.
Қайда барсаң - Қорқыттың көрі деп Түркі қаны шауып сонда басына,
Бақсы Өтежан ұлыды Көк Бөрі боп!
Жатырқады жаны сыймас ортаны.
Өзіменен өзі тыныш жүре алмады ол тағы,
Қорықты одан Цивилизация,
Империя, о,
Сұмдық,
КСРО Жазушылар одағы да қорқады!
Қазақстан Жазушылар одағы да қорқады!
Тәңірімен табысқандай елжірейді Ер Түрік.
Айға шапқан арыстандай жатысын-ай,
Мертігіп...
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***

Анам - Араб - Аллаға бас байлаппын.
Түбін - Қырғыз - Манастан аспай қаппын.
Алаш дейтін адамзат үмбетінің
Суша сіңіп түбіне Тастай баттым.
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АҚСЕЛЕУ СЕЙДІМБЕКТІҢ
ҚАЗАСЫНА
Ахаң кетті-ау, көрсетпей қарасын да,
Қалған қара қазақтың бәрі - осында.
Алла ғана тұр қазір, біздер жоқпыз Ақселеу мен Алаштың арасында.
Көзге Алаштан басқаны қара көрмей,
Қаракөгім - қайтсе де қалар өлмей;
Құлағына ғаламның бір жетерсің,
Қазақтағы ғажайып қара өлеңдей!
Қайран, Ахаң,
Хош, арда Алашұлы,
Әлиханның ақтық бір жан ашуы!
Жидебай мен Қараойдың шырақшысы ең,
Алла менен Абайдың жарасымы!
Қазақ болу қашан да ғажап қой деп,
Ауа жұту Алашсыз азаптай боп, 348

Паң кейіпте жүруші ең,
Дүниеде
Пайда болған Алғашқы Қазақтай боп!
Сарыарқаға аспаннан дүбір еніп,
Саф алтындай орның үңірейіп, Енді, міне, Ең Соңғы Қазақтайын,
Қайда көшіп барасың күңіреніп?!
Кімдер сенің төбеннен өкім етті,
Кімдер сенің сыртыннан көкіп өтті?
Адамзатқа жіберген Алашымның,
Елшісі боп Сен қалдың Өкілетті!
Қазағыңның тартып бар күйігін де,
Көңіліңнің болмады-ау, күйі, мүлде.
Фәниде де биікте жүріп едің,
Бақида да қалдың сол биігінде!
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АЛАС! АЛАС!! АЛАС!!!
Алаң да, алаң, алаң жұрт,
Ақала ордам қонған жұрт...
Қазтуған
Ерте күнде отты Күннен Ғұн туған,
Оты Ғұннан от боп ойнап мен туғам.
Мағжан

Белес, белес, белес деп,
Есімді алды-ау, Есалаң бір Елес кеп...
Құлдан шыққан,
Күңнен шықққан
Күлден шыққан көмескі, Еуропаны кезіп жүрген Елес-ті.
Еуропаны кезіп жүрген Елесті Көшіріп ап Азиялық Миына
Елтайлардың айдарынан жел есті!
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Есалаң Елес есірді:
Маркстен - Ленин көшірді;
Лениннен - Сталин көшірді,
Сталиннен - Голощекин... Қанділдин...
Қанділдиннен - Жанділдиндер көшірді...
Көшірді де, Бекзат - Феодал-Қазақты
Жерұйықтан Итжеккенге көшірді!!!
Кешегі тексіз, құл неме,
Оранып ап үлдеменен бүлдеге, Мінбеде тұр мырс-мырс күліп Мырқымбай!
Бейімбеті Түрмеде!
Шаршы топта мыңды басқан мысы кеп,
Хан тұқымы Әлиханға қарамады-ау кісі деп?!
Қайда жөнеп барасыңдар, Қаракөктің үйірі Кісінеп?!!
Қара, әні:
Қанға толып Жаһан сыйған жанары, Баукеспелер түйте пышақпен бауыздап,
Шыбын Жаны Көкке бет ап барады:
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«- Белес те, белес, белес деп Есімді алды-ау, есалаң бір Елес кеп:
Елдігі ерек, ниеті бөлек қазақты
- Неге мендей құлдың ұлы емес?! - деп...
Қанымды ішті-ау, Қара Құрт,
Құтқарар мына дудан - кім?
Мен Көк Тәңірдің бір демінен жаралып,
Көк Бөрінің құрсағынан туғанмын!!!
Он екі қанатты үйіме
Төрт құбыладан керуен де керуен кісі кеп,
Төрт тарапқа керуен де керуен кісі кетіп,
Майланған майға ұртым-дүр.
Күлдір-күлдір кісінетіп,
Күреңге мінген жұртым бұл!
Мен қайтейін өзектегі өртімді,
Тілекті Тәңірі берсін де:
Құладын қуды өлтірді,
Қу басына келсін де.
Балпаң да, балпаң басқан жұрт,
Аруағым елден асқан жұрт,
Күреңнің тұяғына шыдады екен тас қайтіп?
352

Көкжиекке ұшқан жұрт,
Күрек тісін қасқайтып,
Күнсұлуды құшқан жұрт!
Бағаналы орда, басты орда,
Байсал орда қонған жұрт,
Жүрегі - анау Аспанда,
Тілегі - Алаш болған жұрт!
Қай да сол, қайран,
Қайран да, Қараорман жұрт?!
Жабығымнан жайлаудың хошы еніп,
Сапырып қымыз ішкен жұрт,
Көлдей қамқа төсеніп,
Келін боп Ханым түскен жұрт!
Е, заманында Алла мені алқады,
Соны ұқпайтын неткен қырт?!
Ханы үстінен шешіп берген қамқаны
Ақыны киіп кеткен жұрт,
Ақылы кемел неткен жұрт!
Бейіштің төрін мекендеп,
Күндердің күні күйкі тірлігін бекер деп,
Ақындарына сөз берсе адам баласы,
Қарға бойлы Қазтуған көкем кеп,
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Саңқылдаса екен!
Бір ойда қалар бұл жалған,
- Мәрт қазақ сөйлеп жатқанда
Мен қайда жүрдім екем? - деп.
Мынау керім кеңістік
Күлтегіннің жұрты еді.
Жартысын ап жалғанның
Жатысын-ай, ғажап!
Арғы түбім - Түркі еді,
Бергі ныспым - Қазақ.
О, Көк Тәңірі - Күн Ием!
Найза ұшында тұрсам да,
Қас жауымнан найза бойы биік ем!
Сүйінем-дағы, күйінем:
Аузын ашып, тілінен бал сорғызған,
Ару сынды Асылзада екен дүнием!
Бұ дүниенің алды - сайран,
Арты - мұң,
Онда менің дағы еншім бар-тұғын
Жасын сүйдім Қатарымнан қара үзіп,
Ару сүйдім Қорғасын боп балқыдым.
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Асқақ-асқақ лебіз айтып аспанға,
Ақтанберліше шалқыдым!
Адамзат, бірақ, ақедеу екен, алтыным:
Кешегі тексіз, құл неме,
Оранып ап үлдеменен бүлдеге, Мінбеде тұр мырс-мырс күліп, Жалған-ай Бекзаттарым Түрмеде!!!
Есуас Елес есірді:
Тәңірі емес, соның сөзі кесімді:
«РСФСР тарихынан» - «қазсср тарихы,»
«Букварьдан» - «Әліппеміз» көшірді;
Қашан жиям деп жүргенде есімді,
О да кетті адастырып көшімді...
«...Көшірді...» - деп Кең Алла өзі кешірді:
«- Құранды ұста!
Арыл күллі күнәңнан!
Жый - деп тұр Ол - есіңді!».
Мырқымбайды - Бейімбетпен қоса ақтап,
Көрден шықтық Дүниеге осы - аппақ.
Көшімізді Көк Байрақпен түзеді Ол,
Көшірмеші көкмылжыңын қосақтап...
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«Тілі басқа - тілегі бір,
Жүзі басқа - жүрегі бір» Жүз ұлыстың үйі бір,
Қыз ұзатып жатыр, әне, сүйіп ұл:
Мағжан түгіл, Малинді де танымай,
Неге ашып тұр Мырқымбайдың миы бұл?!
Кәлимаға келер, келмес тіліңіз,
Диаматта әлі сіздің діліңіз.
Енді бізге Попперлерін жіберді Еуропа Піріңіз!
Мынау - Мәңгүрт...
Мырза!
Құлжа!
Мас - әрі:
Екі жеп - бір асады.
Тарих бетін алтынға аптап ашады:
Қазақтан да - Қазан Революциясы Рокфеллер жасады!!!
Ол - Парижді,
Мен - Гетені сүйіп ем,
Биік болсам, Абайменен биік ем,
Қаракөктің үйірі ем,
Хан Кененің күйігі ем:
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Ойланып тұр мына саппас неге осы
Күлін шашқан Миғұланың миымен?!
Улап күллі ортаны,
Небір ойын ойлап тапты ол тағы:
Ділін сүйіп, Дініне ұйып, Тілін жалап Өзгенің,
Өзінен Өзі қорқады...
Жұрт бар ма еді сайран менің жұртымдай,
Ұлт бар ма еді қайран менің ұлтымдай?!
Мынау - Дөкей Мырқымбаев (бизнесмен!),
Анау доктор - Мырқымбаев Қыртымбай!
Өтеген Баһадүр Өр елім!
Өрге ұмтылған өркенің ем, өренің,
Кіре беріп осылардың миына,
Шіріп кетті менің күллі өлеңім!!!
Қазақ - Қара Нарың-ды.
Қара Нарға қалай дүние тарылды:
Қаңғалақтап Сайын көшесіне кеп
Қалай төктім Ұлттық Ұят-Арымды?!.
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Күншығыстан шүршіт күле жосылып,
Мәз боп жатыр Мәңгүртіме қосылып!
Мен ғой мынау Айға қарап отырған
Құтжолымен қоса Ұлып!!!
Көк Тәңірі!
Қай қиянға қашты үміт?
Асау жанды бір өзіңе тапсырып, Тыным табам...
Жоқ...
Қайтадан мына елге
Жібер Мені Бақсы ғып!
Екі жақта лапылдаған екі от тұр,
Екі от емес Тамұқтағы екі өрт бұл!
Екеуінің ортасында Алаш қап,
Оған енді Әзәзіл кеп бал ашпақ;
Қойлыбайдай Бақсы керек бұл елге
Жын-періні қуатұғын аластап!
От Су Жер Жел Жұлдыз - міне, - Бес Ене.
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Бес Енеміз - Маңдайдағы Пешене!
Бесеуіңді аластайын, Жын кетпей
Көгере ме көсеге,
Тоқтап қалған көшім өрге көше ме?!
Жерді жеп Сұм,
Енді Аспанды айқарды,
Күн күрсінді, алабұртып Ай қалды.
Алас!
Алас!!
Шаңырағым шайқалды!
Алла қуған Сайтанға қос, Аруақ,
Жерде жүрген Сайтанды!
Алас!
Алас!!
Жер мен Көкті қан басты,
Адамизат ақылынан алғасты,
Аунап жатыр Абай туған топырақта Албасты!!!
Неге Батыс - Шығыспенен бақас боп,
Неге Оңтүстік - Солтүстікпен алмасты?
Алас!
Алас!!
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Ағып жатқан селмен кет!
Соғып тұрған желмен кет!
Босағамды күліп аттап жылмиып,
Дастарханды тіліп кеткен елмен кет!
Алас!
Алас!!
Есігімнен кет!
Керегемнің тесігінен кет!
Немеремнің Бесігінен кет!
Жетімімнен - кет!
Жесірімнен - кет!
Керден пендеңнің кесірімен кет!
Алас!
Алас!!
Ділімнен кет!
Миды ашытқан іліммен кет!
Ит пен құсқа қор боп жүрген
Ұлы Ана Тілімнен - кет!!!
Бұлдыраған бумен кет!
Сарқыраған сумен кет!
Мен сімірген умен кет!
Төккен күлмен кет!
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Батқан Күнмен кет!
Мүлдем, - кет!!!
Өзің қазған орға кет!
Сораң, сораң сорға кет!
Қайда кетсең - онда кет!
Кет...
Қара қарға қан-жініңді шоқып көп,
Көкіп кетіп бара жатыр, көкіп кеп.
...Мен аластап тұрған кезде, Алашым,
Кел!
Екі оттың арасынан өтіп кет...

361

МАҒЖАННЫҢ ШОЛПАНЫ
Алаш талай жылады,
Алашпен қоса Абай жылады.
Алапат сан боранында тарихтың,
Көрінбей қап атының да құлағы,
Оппа қарға омбылай кеп құлады.
Көкжиекке асық болып жыр-әні,
Көбінесе ғашық болып жылады.
Сынады оны Заман отқа, боққа сап,
Замананы Ол да оңбай сынады.
Бітті... Болды!
Таға берме кінәні,
Тарих қана таразылар мұны әлі:
Абай неге баз кешті бұл жалғаннан?
Алла неге үнсіз! Іштен тынады?!
Арқан бойы көтерілді Күн әні,
Айықпай тұр қалай мұның тұманы?
Алаш деген - Мағжанның Шолпаны Күнәсіз!!!
Һәм күнәлі...
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***

Ғаламтордың алдында қазақ отыр.
Қазақ отыр...
Бір-бірін қажап отыр!
«Алты бақан-алауыз» - Абай айтқан,
Көрсеқызар,
Жалмауыз,
Мазақ - отыр!
Есер-ғасыр мұның да есін алды.
Бір-бірінен алмаған өші бар-ды:
Патриархалдық-феодалдық ғұрпыменен,
Ғаламторға қалай тез көшіп алды?!
Қаратаудың басынан көш келеді,
Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді.
Боқта өлген түйесі еске түссе,
Боздап жүрген ботаға өш келеді!
Ғаламтордың алдында ғалам отыр.
Бетте - ұят жоқ.
Денесі - қара қотыр!
363

Алла - аспанда, ал, Абай - жер астында.
...Сайтан бізге «Шоқ! Шоқ!» деп,
Қарап отыр...
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О, ТӘҢІРІ
Мархабат ет бір тілекті айтуға,
Қандай қайыр жасамап ең, қай құлға?!
Билет тауып берші маған, бір күнде
Қызылордадан - Ақ мешітке қайтуға.
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НАРЫҚ ЗАМАНЫ
Нарықтың ілініп қырына,
Басымды тауға ұрдым, тасқа ұрдым.
Банкті - баукеспе ұрыға,
Халықты - Құдайға тапсырдым.
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АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙДЕН
(«Песня кабацких разбойников»)

«Бауырымда менің бір дертім бар еді,
Болмайды маған ішуге.
Өзегімде де бір өртім бар еді,
Хақым жоқ отқа түсуге»
«Өзегіңде бір өртің бар болса,
Отта ойнақ салып көрейік,
Бауырыңда бір дертің бар болса,
Бірге ішіп, бірге өлейік!»
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АЛТЫН ҚАЛАМ
Армысың, ағам берген алтын қалам,
Алтыннан артық сенің парқың маған.
Мағауин - Алаштың бір алдаспаны.
Алаштың аспанында жарқылдаған!
Ақиық қанат қағып,көкке жөнеп,
Қарғалар жерда қалды қарқылдаған...
Жүректе - сары уайым,
Санамда - нұр,
Кез болдым алмағайып заманға-дүр.
Құдайдың құдіретін сезінерде,
Қуатын құяды әлі маған да - бұл.
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ЖОҢҒАРДЫҢ БІР ЖЫРЫНАН
Рымбек Жүнісұлына
Арқада бұл жырдың бірнеше нұсқасы бар. Бірінде өлім
аузында жатқан қалмақ батырының
соңғы сөзі деп те
айтылады. Бір жерде қолға түскен жоңғар қантойшысының
Жидебай батырға айтқаны делінеді. Осы сөзден кейін
Жидекең жоңғар тұтқынының басына сауға беріп, тірі
қалдырған екен. Қойынына - қатын, алдына- мал салған.
Арқадағы қалмақ руы осының кіндігінен тараған деседі.

Уа, Жидебай-Баһадүр!
Сарыарқаның төсінен
Мен-жөнелдім, сен - келдің.
Өзімнен туған жас бала сақал мұрты ағарып,
Өзіме жат болғанша
Ат үстінде дәурен кешіп ем,
Мен - жеңілдім, сен - жеңдің.
Түйенің қомында жүрген бір, аттың жалында
Ойда жатқан ойрат дейтін ел едік
Қараорман жұртым қайда деп,
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Еңіреген ерім барында,
Қай қазақтан кем едік?!
Тектіңменен тең едік!
Күндердің күні болғанда күніміз кімге түсер демедік...
Асқар бір тауды жайладым,
Желіге бие байладым.
Топырақты өлім, торқалы тойы болмаса,
Басы қосылмас алтыбақан алауыз қазақты
Алдыма салып айдадым!
Қараорман қалмақ дегенде,
Ұлдарым хан ұлындай иілді,
Құлым бір ұлдай киінді.
Қалмақ күйгенге - күйініп,
Қалмақ сүйгенге - сүйінді!
Күндердің күні болғанда,
Күнім мұндай болар демедім.
Ерімді басқа көтеріп,
Езімнің өзін елім ғой деп еледім;
Ойпаң жерге он отау,
Қыраң жерге қырық шатыр тіктіріп,
Қонағын күткен мен едім.
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Май жемеген қонағым,
Қан жемеген барағым.
Етекте жатқан елдерге еңселі қырдан қарадым,
Жүз кісіге жараған, Он кісіге арнап тартқан табағым!
Құдайым мол ғып береді екен - бергенде,
Кіндіктен өрген ұлдарым шетінен ұлан боп;
Көкалалы көп жылқыны көргенде,
Көзімнің алды тұман боп!..
Күлдір-күлдір кісінетіп,
Күренді мінген мен едім,
Күдеріге бау тағып,
Ақ кіреуке киген мен едім.
Қай қазақтан кем едім?!
Осынау Сарыарқаның беліне,
Ойраттан тігерге тұяқ қалдырмай,
Қасқайып тұрған сеніменен тең едім!
Күлдір-күлдір кісінетіп,
Күреңді мінген бұл ойрат
Жерсіз қалар деп пе едім?!
Қалдан Серен қонған кең қойнау
Елсіз қалар деп пе едім?!
Еркін жайлаған ен жайлау
Малсыз қалар деп пе едім?!
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Қалың қалмақ қансырап,
Халсіз қалар деп пе едім?!
Етіне - қол, бетіне-жел тимеген аруым,
Айдалада аңырап,
Жарсыз қалар деп пе едім?!
Уа, Жидебай Баһадүр!
Сол дәуренімді көрер көзге аз қылып,
Балақтағы битім шығып тағыма,
Мені сайтан азғырып
Басы түкті кәуір түртіп шабыма;
Бай болмағаны - бай болып,
Жайламаған сай қалмай;
Би болмағаны - би болып,
Сөйлемеген сөз қалмай;
Хан болмағаны - хан болып,
Қанамаған ел қалмай, Қанғырған жұрттың ер үстінде кеппей тақымы, Ойрат жұрты ойран болды-ау ,ақыры!
Қалмақ жатса қиналып,
Жылайын ба, күлем бе:
Ханордада тексіз бен бетсіз жиналып,
Думан той, әне, бұл елде!
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Тексізді қайтем, Жидебай,
Бір ұрты - қан да, бір ұрты - май;
Жабыдан айғыр салған соң
Жауға мінер ат тумай,
Жаманнан қатын алған соң,
Топқа кірер ұл тумай, Алдыңда тұрмын сүмірейіп
Ата-жұртта Алла кешпес күнә бар;
Қаңғырып келген қалмақтың
Басын енді сен алмасаң - кім алар?!
Төбеде жасын тұр ойнап,
Қара өртке түсіп орманы;
Қазақпенен құйрық-бауыр асасып,
Құда болған бұл ойрат
Анттан аттап - сорлады!
Айрандай ұйыған бұл-ойрат,
Апырмай қалай іріді?
Қаны бұзылған-хан болып,
Ханның есіл-дерті - ел емес Шауып алар мал болып,
Балығым басынан шіріді!
Көкірегіне түсіп қарақұрт,
Өне бойын улады
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Көзі жатқа түсіп аларып
Көлінде қуы шулады.
Сенде арман бар ма Жидебай,
Дамылдаса- жауын жығып дамылдар, Буыршынның бұта шайнар азуы
Бидайықтың көл жайқаған жалғызы Абылайдай ханың бар?!
Ханың сенің - Абылай!
Қара құл емес, төре еді.
Бұтының астына қарамай,
Көкжиектен арғыны көреді.
Ер - екеу болса жалғанда,
Егізіңнің сыңары,
Екеуіңнің бірі еді.
Алаштың үш жүзінің баласының
Атының басын бір кезеңге тіреді!
Сен - жасыннан түскен жарқылсың,
Мен - тұлмын!
Сен - алтынсың,
Мен - пұлмын!
Сен - отсың да,
Мен - күлмін!
374

Сен - сұлтансың,
Мен - құлмын!!!
Енді, міне, көшкен жұрттың күресінде қалмақпын,
Күнә бар баста, кінә бар.
Қаңғырып келген қалмақтың
Басын енді сен алмасаң - кім алар?!.»
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НЕМЕРЕМ ӘЛИ
Отқа, өртке мен құсап жақындап кіл,
Мынау неге күледі сақылдап бір?
Шаладай боп бықсыған дүниеде,
Қалай лаулап, қорықпай Лапылдап тұр?!
Жан мұздаған кезінде, үсіп қалған,
Аруақтар шақырса Ұшып барғам!
Ақсұңқардан аумаған бала туды,
«А!» - дегенде Аузымнан түсіп қалған...
Сілкіп тастап маңдайдан тұлымшағын,
Жыр оқиды осы бір ұрыншағым.
Ақыл болса басында, алабұртып,
Ақын бола көрмегей құлыншағым?
Мен де туа осылай аңқылдағам,
Саңқылдағам,
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Жасындай жарқылдағам;
Жан мен тәнді мұздатып суық заман,
Алпыс үшке кеп әзер салқындағам.
Қара тас қой - қара өлең,
Алтын ед... деп,
Кім -- арқалап,
Теңізден қалқып өтпек?
Ол түгілі, қара нар атасы оның
Көтере алмай, әзер жүр тәлтіректеп...
Көзімді ашсам - Алашты көріп қалам,
Көз жасымды көрсетпей, төгіп те алам.
Қара тасты қайысып, көтере алмай,
Қара жерге күн сайын шөгіп барам.
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ХОШ, ЕСЕНҚҰЛ
Хош, Есенқұл,
Алатау аңырап тұр!
Аңырап тұр,
Ел - боздап,
Шаңырақ - тұл;
Жетісуда жеті өзен - жетім қозы,
Кімді емерін біле алмай, жамырап құр Аңырап тұр!
Жамбылға еріп,
Боларда бабаңа ұшпақ,
Абай атаң аяқтан қалады ұстап.
Домбыраңды іле сап керегеге,
Ақ қағазға телмірдің қалам ұстап...
Домбыраңды беліңе байлап жүріп,
Сахнаға шыққансың сайран құрып.
...Сен эпостан шықтың да, қазағыңды
Жібердің ғой эпосқа айналдырып!
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Сені жұртың телегей - теңіз деп жүр,
Теңіз деп жүр,
Емшектен еміз - деп - жыр;
Жетісуда жеті өзен - жетім қозы.
Жеті жаққа жүгіріп...
Сені іздеп жүр!
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ҚАЗАҚ ТІЛІ
Жау күйініп, дос сүйініп қарасын,
Ғажап бүгін,
Кез жер-көктің арасын.
Қазақ Тілін тастап көшкен жұртыңа,
Азаттығым,
Қайда ұшып барасың?!
Жігер болса жетеңде Һәм ділінде,
Енді ілесе қоймассың жат ілімге.
Азаттығым,
Көтеріліп аспанға,
Сен сөйлейсің қашан Қазақ тілінде?
Ауыл көшті алтын бекет қала деп,
Жүрегімде наза да көп, нала көп.
Азаттығым,
Аспанға ұшсаң-самғай ұш,
Қазақ тілін қоса өзіңмен ала кет!
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Жау күйініп,
Дос сүйініп қарасын,
Ғажап бүгін:
Кез жер-көктің арасын.
…Қазақ Тілін тастап көшкен жұртыңа,
Азаттығым
Қайда жөнеп барасың?!
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БОРИС ПАТША
Прощай, немытая Россия,
Старана рабов, страна господь,
И вы мундиры голубые,
И вы им преданный народ!
Михаил Лермантов

О, Борис Патша, Ұлы Мәртебелі!
Жазда - гүл, қыста - еліңді қар көмеді,
Ордалы қалың орыс орманының,
Тамырын терең салған қарт емені,
О, Борис Патша, Ұлы Мәртебелі!
Кеудесі - Ібір-Сібір зарлы өлеңі,
Азалы дүниенің арлы өрені!
Есесі есер менен езге кетіп,
Аюдай ашу буған нар денені;
Семсерін сергелдеңде сертке таққан,
Сен де бір адамзаттың ардагері;
Адами-замани өр болмысыңа,
Орыстың қай патшасы пар келеді?!
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Дүние - қызыл түлкі бұрандаған,
КСРО саған - елес, Тұран - маған.
Құлағым Шыңғыс хан деп шыңылдаса,
Шымырлап мен де арқам... тұра алмағам;
Пётрге тәнті болған Пушкиндейін,
Шерленіп аруағына жыр арнаған, Түркінің мен де зарлы шәйірі едім,
Шашылған жұрты қайта құралмаған;
Былдырлап мына жерде отыр, міне,
Шегіндей домбыраның бұралмаған...
Ресей - ұлы елмін деп ұрандаған,
Қалай бір құтты қоғам құра алмаған?
Аз ғана аш аймағын асырамай
Алтайға дейін неге тыраңдаған?
Дүние - қызыл түлкі бұрандаған,
Ұл болмақ, құл болмақ та - бір Алладан:
Үш жүз жыл патша болған Романов та,
Үш күндей бекзат дәурен сүре алмаған!
О, зілдей алтын тәжі Монамахтың,
Жерге - ие, елге - тұтқа бола алмапсың.
Бұқадай не бір мойын көтере алмай,
Пұтына қарай соның домалапсың...

383

Қалайша байсал тауып, баптанам мен,
Патшалық басқа қонбас бақ-таланмен, Құдайға жақпай қойды құлдың миы,
Сап қойып саф алтанға аптағанмен.
Жаралған хан сүйегі Қаракөктен,
Абылайдай бізден дара, дана да өткен.
Алаштың Алла берген абыройын,
Айбозым бірге өзімен ала кеткен.
Төскейде - мал, төсекте - бас қосылып,
Мен сенен кеткен болсам - жаңа кеткем:
Бағынан елдің - тағын артық көріп,
Өксіген өмір өтіп қарабетпен, Орыстың Ең Алғашқы Патшасы - Сен Алтын тәж, алтын тақты талақ еткен!!!
Көз жастан көз ашпаған ұлы халық,
Құрыған сол қу тақта құны қалып,
Биледі қаншама жыл есер оны,
Бірінің тәжін бірі жұлып алып?
Күттірмей зарлы жұртты зарықтырып,
Сарайдан тән шығармай - табыт қылып! Тастадың талақ қылып алтын тақты,
Лақтырдың алтын тәжді тәрік қылып!
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Лақтырдың - тәж де басқа бір қайғы деп,
Ұлтымнан ұжданымды ұрлайды деп.
Алтынның буы орыстың бір ұлының
Бір тамшы көз жасына тұрмайды! - деп.
Ескінің соңы,
Соны - жаңа екенсің,
Күл-көмеш күйкі де емес Тәуекелсің!
Ішінде дарабоздың дара екенсің!
Дарынсыз даңғой да емес - дана екенсің!
Қарадан хан болатын Құнанбайдай,
Анадан артық туған жан екенсің!
Алдында аяр біткен дірілдеген,
Алтын тақ - Сайтан - арбап, күлімдеген.
Көр соқыр билеушінің, соны ойласа,
Кірпігі күндіз-түні ілінбеген;
Бақ құсы бұ бастағы - алақұс қой,
Қайда ұшып, қонатыны білінбеген;
Сыйыңмен биік таққа шықтың дағы,
Түстің де кете бардың сыйыңменен;
Жалғанда мынау жарық жан қалды ма,
Сенің сол мәрттігіңе сүйінбеген?!
...О, Борис Патша, Саған идім, міне,
Өр басты-өзге ешкімге иілмеген...
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Қайда қарап жүргем?
Көкті түрдім де,
Әнге салып,
Айға қарап жүрдім бе?
Үш жүзімнің үш мың жылдай жиғанын,
Үш жойыт кеп сатып алды бір күнде.
Қазынамның барын қайтем - парқым жоқ,
Үш мың жылдай жиған байлық халқым боп, Үш жойыттың арқасында жүр, әне,
Үш қап құйма алтын боп!
Көлеңкедей көлбеп соның артында,
Қайда қалғам бадырайған қалпымда?
...Менің көзім - үш жойытта күн-түні,
Үш жойыттың көзі - үш қап алтында.
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БЕСІК ЖЫРЫ
Қара шаңырағым шайқалып,
Жалп етіп, шырағым өшкенде,
Бұ дүниеден, о дүниеге ханышадай найқалып,
Һалифа шешем көшкенде,
Шырылдап жан да, мал қалды,
Ол менен ғана қалған ба?!
Опасыз мынау жалғанды
Омырауға құйып алғанда,
Тәңірім Сені жіберді!
Маңдайдың қалың соры мына,
Жер сипап қалған соқырмын.
Тәтемнің суыған орнына
Теңселіп келіп отырдым!
Әлди, бөпем, әлди-ай!
Көктегі түстің жасыннан!
Запыраны екі ұртында, Замана көшті басымнан!
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Екеуміз тұрмыз жұртында,
Әлди, бөпем, әлди-ай!
Жауһар жалдаған шалғында,
Үмбеті ем асыл бір ердің.
Мен Алладан Азаттықты алдым да,
ҚалғанынШашып жібердім!
Әлди, бөпем, әлди-ай!
Қуды да айырды есінен,
Сұмды да айырды есінен,
Құзғындайын басып жемей бауырыма,
Сұңқардайын шашып жеген несібем!
Жардым да бұлтты, сілкіндім,
Маңдайдың тағдыр-таланы:
Мен уын іштім ұлтымның!
Сұмырай балын жалады...
Әлди, бөпем, әлди-ай!
Ай Толықсып толғанда,
Күн Алтайдан шығып, Атырауды шолғанда,
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Гүлді аймалап, өргенде,
Қазақстан Он төрт мәрте Күнді айнала бергенде,
Шырылдап туған құлыным,
Шымырлап тұнған тұнығым!
Құл менен күңнің бұл күні,
Шекесі майға шылқыды.
Сен өсіп, атқа мінгенше,
Тояр ма екен құлқыны?
Тоймас па екен құлқыны,
Әлди, бөпем, әлди-ай.
Тәй-тәй, тәй-тәй, бөпешім,
Жерден - Аруақ, Аспаннан сүйеп-Құс кілең,
Тәлтіректемей, өте шық Коттедждер мен космополиттердің үстінен,
Тәй-тәй, бөпем, тәй, бөпем!
Көшіме көсем кім десем,
Ішінен неге тынады ұлт?
Алты айда атқа мінбесең,
Алаң да, алаң мына жұрт...
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ҚАЗАҚСТАН
Осындағы әр-бір ұлттың
Бар бір Ғажапстаны:
Жойыттың- Исрайылы,
Ұйғырдың - Қазақстаны,
Қырғыздың - Қырғызстаны,
Жұлдыздың - Жұлдызстаны.
Өкпелесе - көзде көлдей жасы бар,
Өпсе болды - өксігі де басылар,Орыстардың - Ресейі ормандай,
Бір кәрістің - екі Кореясы бар!
Алдында жоқ бір тірі жан тіл ұғар,
Мұхит асқан ұлып ары, құрып әл,Мұстафа Шоқай, Мұқтар Мағауин көкемнің,
Жүрегінің түгі бар ғой,
Түгі бар!
Күнге қарай керуен тартқан кезім бұл.
Тұман - Дүние,
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Көкжиекте көзім-дүр:
Қазақстан, Сенен басқа түгім жоқ,
Гүл қылсаң да, күл қылсаң да - өзің біл,
Ұл қылсаң да, тұл қылсаң да - өзің біл.
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АССАЛАУМААЛЕЙКУМ
Ассалаумағалейкум, «ҚазМұнайГаз»!
Қарға да қанаттанып, қалғымай Мәз!
Төлеген Қос обадан сәлем айтса,
Төбеннен қалай ұшсын саңғымай қаз?
Елі мен жері де аппақ ары сынды,
Көзіне ілмейсің бе арысымды?
Мұнайдың мұхиты аққан топырақта
Бензин де Қасқалдақтың қаны сынды.
Қарға да қанаттанып, қалғымай Мәз!
Төбеннен қалай ұшсын саңғымай қаз.
...Құдайым қазағыңа деген құйттай,
Мейірім берсін Саған, «ҚазМұнайГаз»!
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ТҮУ ТҮРКІДЕ
Түу түркіде - ғаламаты, тамыры Қайда Түрік Қағанаты, Тәңірі?!
Мемлекеттік Қуат қайда баяғы,
Мемлекеттік Шуақ қайда баяғы?
Мемлекеттік Ұят қайда баяғы?!
Мемлекеттік Намыс қайда баяғы,
Мемлекеттік Табыс қайда баяғы?!
Ауылдағы,
Аудандағы,
Облыстағы,
Астанадағы әр текті,
Мемлекеттік шенеуіктер Мемлекетті тәрк етті:
Ойлайтыны - виллалары өзінің,
Фирмалары өзінің;
Салтанатты сапарлары өзінің,
Бәйбішесі, тоқалдары өзінің.
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Ойламайды Мемлекеттік Табысты,
Мемлекеттік Намысты!
Қайтеді олар Мемлекеттік Қуатты,
Мемлекеттік Ұятты?!
Мемлекетсіз елде жүрген сияқты!!!
Жаратылған көзден жасын төккелі,
Өзіне де, өзгеге де өкпелі, Мемлекетті ойлайтұғын - ақындар,
Одан кейін...аруақтар көктегі.
О, Тәңірім, азбыз ба біз, көппіз бе?
Өткелектен өткіз, мейлі, өткізбе,Өпсек - ақын, өлсек - аруақ біз деген,
Мемлекеттен басқа меншік жоқ бізде.
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«СОҚЫР ТЕКЕ»
Беу, Һалифат, жұлдыздардың туған сәтін тойлайық,
Екеуімізден басқа ел шаршап - көз ілді.
Кел, немесе, «Соқыр теке» ойнайық,
Ал, байладым көзіңді!
Зу-зу еткен оқпын - мен.
Ғұнмын мен де Мағжандай жаратылған От-Күннен.
Үстеліңнің үстінде де жоқпын - мен,
Шкафыңның ішінде де жоқпын - мен...
Байқап жүгір, тұра алмайсың жығылсаң,
О, маған серт - осы ойында жеңілсем:
Прагаға - Мұқтар Мағауин көкеме барып тығылсам,
Табар ма едің мені сен,
Таппас па едің мені сен?!
Түбіндемін сен көрмейтін бұтақтың.
Ғасырлардан ізде, - қалмай бір күнмен.
«Атам-Ата - Һауа» деген кітаптың
430 парағында жүрмін мен.
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Жоқ, жібермен кезек алар кезімді,
Ұнар саған, мейлі, тіпті, ұнамас:
Мен іздейін, байла, қане, көзімді,
Ал, сен болсаң, тұра қаш!
Ғалияның қойынында тұрсың сен,
Әлияның мойынында жүрсің сен...
Әй, не деген менен дағы айлакер,
Менен өткен қусың сен?!
Байлаудағы көзім менің тек - сенде,
Ел-жұртымның ертеңі - Сен еңселі!
Екі Мың Отыз Жылды асып кетсең де,
Екі Миллион Үш Жүз Мыңдай
Жылды асып кетсең де,
Тауып алам Мен - Сені!
Екі көзім сегіз боп,
Екі көздің жасы - екі теңіз боп, Мына өмірге келгенмін Мен - Сені іздеп,
Өлсем-дағы қайтып келем - Сені іздеп...
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Атлант Мұхиты Аждаһадай араны Адамзатқа айбарлана қарады.
Ұлы Далам тарих шаңына көміліп,
Уылжып тұр Ұлыбритания аралы.
Қалай түспей тұр Алланың көзіне
Қалың араб - қаралы?!
Көзді арбаса көкшіл Гавай аралы,
Ару Париж алтын шашын тарады.
...Елу елдің қатарына жетсем деп,
Өкіметтің өкпесі өшіп барады.
Заман қайда беттеді?
Өкімет те өкпек желдей өтпелі.
Дүниеге небір Көмекей жырау кеп,
Көмейден жұпар төккелі, Қазақ қанша өткелектен өтпеді.
О, Тәңірім, өзің жебе көктегі!
Сол елу елдің ішінде,
Қанжығаласа алатұғын менімен,
Бес ақын жоқ, өйткені.
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АРАБ КӨКТЕМІ
Алланың өзі де - рас, сөзі де - рас

Білек түріп, тепсініп, белсеніп кіл,
Араб шықты алаңды еңсеріп бір.
Келе жатыр ұлардай шулап бәрі,
Алтын тағы құлардай теңселіп тұр.
Қайтем сені, Мүбәрәк, Мүбәрәк-ай,
Мұсылман ба десем бір - дүбәрәдай.
Алла - мәңгі!
Алтын тақ - құздың шеті,
Құлап кетсең, жатарсың тұра да алмай!
Керуен соғып, кеткен соң ерік бастан,
Ойдан - ақыл, бойынан желік қашқан.
Сенбейді екен араб та бір Аллаға,
Сенген болса,Неге оған серік қосқан?!
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Абай

Мүбәрәк-ай, мүсәпір Мүбәрәк-ай!
Сен де - қырғын.
Мен де - аузы дуалы Абай.
Бір Алланың қаһарын бір араб кеп,
Сезбей қойды-ау біздің Ғұн ғұламадай.
Тәңірі деген Ғұндар-ай, керегелі,
Терең еді,
Күллі елден ерек еді.
Құран қалай түсті екен мыналарға?
...Тұранға кеп түсуі керек еді.
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МЫНА БІР БАНКИР
Мынау бір банкир - сараң бай, тексіз, тантық бір,
Абайға қарап, тұяғын атша тарпып тұр.
Алладан кейін өзі болған соң - асқақ ол,
Алаштан күллі алапатымен артық Бұл!
Бура-Көк Доллар көбігін көзге бүркіп бір Өлен де елден үркіп тұр.
Әйелден-дағы жұпардың иісі аңқымай,
Ақшаның иісі, басқаның иісі...
Мүңкіп тұр!
Қай жаққа кетем?
Білмеймін, - жаным шырқырап,
Баспаның иісі - ақшаның иісі! - бұрқырап;
Қаңқұртқа жазған, мәңгүртке жазған жырымды,
Сағыз ғып мынау шайнап тұр неге ұртына ап?..
Күйші де бүгін ақысын алсын күйі үшін,
Биші де бүгін ақысын алсын биі үшін.
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Мағауиндердің мұрнын қойса музейге,
Сезе алмай кеткен Мецанаттардың иісін...
Ақтау да, әне, шалынып әрең тұр көзге.
Каспийді кезіп жүр ме екен мендей бір кезбе?
Аққудан-дағы ақшаның иісі шыға ма?!
...Гуккудің иісі шығатын еді-ау - бір кезде!
Ақсораң деген шың ғана ма екен,-құрлық қой Әлихан туған!
Құдайға мәңгі - құлдық қой!
Қазақтың иісі шығатын Қарқаралыдан Ақшаның иісі шығады!
Мынау - сұмдық қой!!!
Ал, мырзам, кел де, алшаңда, ай-хой, алшаңда!
Алдыңда сенің ақжол ғой қайда барсаң да.
...Астанадан да ақшаның иісі шығады.
Алаштың иісі қай жаққа кеткен, ал, сонда?!
Күн шығып күліп, дүние көзін жаңа ашқан.
Ақысын төле,-нөсерлеп берсің қара аспан!
Түріктің арын қорғаған қызғыш құстайын,
Рухтың иісі аңқып-ақ тұр ғой - «Манастан»!!!
Ақшаның иісі шығады неге Алаштан?!.
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Ел Жер Ер Үшеуін Үш Таған көрдім.
Соған - серт!
Сен нұсқаған заманға ердім.
Жеті қат жер астына түсіп-шығып,
Жетемде - Жеті Жарғы Саған келдім.
Сығалап жын мен жыбыр есік-төрден,
Тарихтың тақсыретін кешіп келген, Алаш тұр алдыңа кеп, аяғынан
Тұсауын Алла өзі шешіп берген.
Безеріп - іші, ылғи беті - күлген,
Кердеңнің өзін сипап кекілінен, Бауырыма басып алып, Саған келдім,
Жесірін Жер бетінің, жетімімен!
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Көк Түркі,
Көк Бөрінің тұқылы бір, Үкілі Ұл,
Үкілі Қыз,
Үкілі Жыр, Иманы Яссауидің жан тербеген,
Исатай-Махамбеттің тұқымы Бұл!
Алтынмен ер-тұрманын өрнектеген,
Бекзаттық біткен жұрт ек жөргекпенен.
Бай болған, бағлан болған құл-құтанға,
Құдайым, таупық бере гөр деп келем...
Ел Жер Ер Үшеуін Үш Таған көрдім.
Соған - серт!
Сен нұсқаған заманға ердім.
Жеті қат жер астына түсіп-шығып,
Жетемде - Жеті Жарғы Саған келдім.
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