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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Домбыраның пернесінде ән ғажап,
Домбыраның шанағында зарлы азап.
Қазақ болып қалды мәңгі домбыра,
Домбыра боп қалса екен-ау әр қазақ!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

ХХ ғасырдың соңғы онжылдығында 
халқымыз бодандық бұғауынан боса-
нып, ата-анамыз бен ес біліп қалған 
аға-әпкелеріміз қалпағын аспанға 
атты. Ал біз ол кезде әлі аузынан ана 
сүтінің дәмі кете қоймаған жас өскін 
едік. Уақыт өте естіп, оқып, бақыттың 
бақшасында өсіп жатқан бақытты 
ұрпақ екенімізді сезіне бастадық. 
Халқымызбен қоса Тіліміз, Дініміз 
– жалпы Діліміз бостандық алғанын 
білгенімізде, тіпті, қалпағымызбен бірге 
өзіміз де аспанға ұшып кете жаздадық. 
Бірақ, «Сол рухани құндылықтарымыз 
өз тазалығын сақтап келді ме?!» де-
ген сұрақ төңірегінде ойланғанымызда 
тіліміз күрмеліп қалатынды шығарды. 
Мәселен, басқа-басқа, біз әңгіме етіп 
отырған осы дін саласының өзінде 
мәселелер қордаланып қалды. Исламда 
жүрміз дейтін буырларымыздың өздері 
«Әскерге бармаймын!», «Келін сәлем 
салуға болмайды, адам Алланың алдын-
да ғана иілуге тиіс», «Домбыра шерту 
харам» деген сынды қазақтың ұлттық 
қадыр-қасиетін күстаналайтын, қисынға 
келмейтін «бәтуаларын» алға оздырды. 

Міне, осы жағдайлар мені асқақ ар-
мандар мен асыл мұраттарға жетеледі. 
Нәтижесінде өз ғұмырымда шамамның 
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жеткенініше қазақ болудың қасиетті 
жолы мен бүкіл ұлттық дәстүр-
дүниетанымымыздың энциклопедиясын 
өлең тілімен жазып, ертеңгі ұрпаққа 
қалдырмаққа бекіндім. Бұған дейін 
ғұмыр кешкен ата-бабамыздың соңына 
еріп біз де бұл дүниеден көшерміз, бірақ, 
артымыздағы ұрпақ менің дәуірлес 
қандастарымның қателігін қайталамаса 
екен деген ниет бұл. 

Сонымен, жұмыс басталды. Баянды 
болсын деп тілейік!
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ДОМБЫРА

Нағыз қазақ – қазақ емес,
Нағыз қазақ – домбыра.

Қадыр ақын.

Нағыз қазақ арғы атамның баяғы
Арғы өмірге аттап кетті аяғы.
Арғы атамның көзін көрген қауымнан
Көзі тірі – домбыра ғой аялы.

Тақымыңа тайғақ-кешу жолда сын,
Мықты болсаң, сонда рухың солмасын.
Қоңыр даусын жоғалтқан жоқ домбыра,
Қақ төбесін ойғанда да қорғасын.

Сол домбыра қасиеттім, киелім,
Одан артық кімді қалай сүйемін?
Төрімдегі бас қонақ қып сүйегін,
Мойнымдағы тұмар еттім тиегін.

Домбыраның пернесінде ән ғажап,
Домбыраның шанағында зарлы азап.
Қазақ болып қалды мәңгі домбыра,
Домбыра боп қалса екен-ау әр қазақ.
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ЖУСАН

Қазақтың қамын ойлап, 
                                           толғанып көп кемеңгер,
Қазақтың даласында 
                                           қан төгіп өткен ерлер.
Солардың қаны дән боп, 
                                           көктеген жусан ғой бұл,
Жусаны бар жерлердің 
                                           қазағы жоқ демеңдер.

Опынып отырмастан көңілімді 
                                            күз етіп құр,
Тарихтың қате тұсын кетейін 
                                            түзетіп бір.
Қазағы жоқ жерлердің жусаны қазақ болып,
Қазақтың сар даласын сарбаздай 
                                             күзетіп тұр.

Жусаным, жапандағы 
                                          Тәңірдің сыйы сынды,
Суарып рухыңа, 
                                          бағайын үй-ішімді.
Баламның бойына енді 
                                          сіңдіру міндет маған
Бабамның иісіндей аңқыған иісіңді.
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Қалада жабыққан жан далаға ұшқалы жүр,
Сендермен жолыққан бар қандастың құшқаны нұр.
Шетіңнен еміреніп құшақтап иіскер ем,
Мүмкіндік берсін бе оған бес күндік қысқа ғұмыр?!

Жусандар, бауырларым даламда жиі егілген,
Мен де бір қазақ едім ат баптап, түйе мінген.
Көз жұмып жерленсем де көрімде тыныш жатпай,
Сендерге нәр сыйлаймын қуарған сүйегіммен.
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Бүгін түс көрдім. Түсіме марқұм 
Қадыр Мырза-Әлі кірді. Ол: «Қазақ сор-
ласа – тексіздігінен емес, терсіздігінен 
сорлайды», – деді де жоқ боп кетті. Бұл 
Қадыр ақынның сөзі ме, әлде менің сөзім 
бе – білмедім, ең бастысы халықтікі бол-
сын деп хатқа түсірдім.
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АҚ ШАШ

«Ол, мейлі, некелі немесе байсыз ба,
Құрықты салсаң да қай әйел, қай қызға,
Бауырым, шашыңды ақ қырау шалыпты,
Білмедім, үйдегі қатының жайсыз ба?» –

Деп досым, аңдамай кеудемнен жасынды,
Ентелеп құшақтап әңгелек басымды,
Әзіл-шын аралас сынға алды оңдырмай
Отызға жетпей-ақ ақ түскен шашымды...

Ауасын сіміріп, жүрген соң нанын жеп,
Туған ел бағы үшін өртенсін жаным бек.
Азамат алжымас қатынның сорынан,
Шын еркек қажиды халқының қамын жеп.

Бойымда түгел ғой бар мүше, бар дене,
Басымды қатырып, елітпе әрнеге.
Елі үшін шаш беру сөз бе екен еркекке?
Қазақтың қамы үшін бас берген Хан-Кене!..
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ЛЕБІЗДІҢ МӘНІ

Қазір мияулаған өлеңдер көбейіп кетті. Жас 
ақындар ел еңсесін көтерудің орнына, ұсақ-түйек 
нәрселерді, шөп-шаламды өлең етеді.  Бізге осындай, 
Серік сынды рухқа шабатын ақындар керек. 

Мекемтас МЫРЗАХМЕТҰЛЫ, 
ф.ғ.д., профессор, 

ҚР Мемлекеттік Сыйлығының иегері
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Жонымнан кесіп жеп етімді,
Жорықта алысып жаулармен,
Арман не Махамбет секілді
Басым да кесілсе қанжармен.
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КЕСІЛДІ...

Қайда онда қарауға құнттап?
Өзім де өмірге аң-таң ем.
Анашым қорада туып қап,
Кіндігім кесілді балтамен.

Самғап бір кетердей Айға анық,
Жел қуып, жарыстым ұшақпен.
Аяққа ала жіп байланып,
Тұсауым кесілді пышақпен.

Мешіттен тым жиі көретін
Молданың алдына жатып ем,
Қол созып жұрт сұрай беретін
Насыбайым кесілді бәкімен.

Қазақтың бір қызы, сірә да,
Ақынын сүйіпті жанымен.
Ақ некем қиылды жұмада
Байырғы шариғат заңымен.

Жонымнан кесіп жеп етімді,
Жорықта алысып жаулармен,
Арман не Махамбет секілді
Басым да кесілсе қанжармен.
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Ақсақалым!
Керек емес жинаған ат-шапаның.
Жаңылмайтын жол көрсет жас қазаққа,
Осы сенің жемісті бақша-талың!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Ақсақалдық – жұртқа айтар ақылын 
әуелі өзі тұтыну.
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АҚСАҚАЛ

Ақсақалым!
Дей көрмегін балаңа бақ сатамын.
Ұрпағыңа тұп-тұнық тәлім керек,
Керек емес жинаған ат-шапаның.

Аузыңдағы сыйлаймын мақалыңды,
Мақалыңа мән қосар мақамыңды.
Дегеніңмен: «құр қолға бата жүрмес»,
Саудалауың сауап па сақалыңды?!.

Аттан түсер жауы да басын иіп,
Ақсақалмен Алаштың бәсі биік.
Шапанымен өлшенсе шалдың құны,
Дуана да жүр, әне, мәсі киіп.

Жалмаған соң жаужүрек атамды жер,
Сабалаққа сыйлайын сақамды кер.
Аруақтанып қонайын арғымаққа,
Жайдым қолды, 
Жолымды аш, 
Батаңды бер.

Келешекке кең болса аяң айқын,
Ұрпағың бар атыңды аялайтын.
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Ботаң емес, керегі батаң маған,
Мал қалдырма, тал қалдыр саялайтын.

Ақсақалым!
Керек емес жинаған ат-шапаның.
Жаңылмайтын жол көрсет жас қазаққа,
Осы сенің жемісті бақша-талың!
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САРҚЫТ

Әр ауылдың төрінде бір атам бар,
Әр атамның аузында мың мақал бар.
Мақалыңның мәнін қайдан ұғынсын
Бойдан емес, ой жағынан тапалдар?!

Сыбағамнан қағылмайын құр қалып,
Сарқыт ішіп, отырайын сыр бағып.
Ата, сендей сұңғыла қарт болайын,
Сақалыңды берші асыма бір малып.

Ұлтымыздың ұлылығын ұғына,
Ғұрпымыздың жету үшін құнына,
Басқа жұрттың айналмауға құлына –
Барқыт емес, сарқыт керек ұлыңа.

Терлігіне термен бірге жас сіңген
Тай-құнаның мен емеспін басбілген.
Сарқытыңмен қоса маған бата бер,
Асқа емес, ақ батаға ашпын мен.

«Батаменен ер көгерер...» дейді елім,
Ер көгерсе, ел көгерер – түйгенім.
Еліменен бөліседі нағыз Ер
Бақыт көрсе жасуындай иненің.
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Жабырқатпай әр жылың мен әр айың,
Бақтан ғана бурыл тартсын самайың.
Десең жұртқа – жаназа емес, той көр де,
Жесең – тойдың сарқытын же, ағайын!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Бірде бір досым қонаққа шақырып, 
отбасыммен жолға шықтым. Адасып, 
дәулеттілердің сәулетті үйлерінің ау-
данына сүңгіп кетіппіз. Әр үйдің 
ауласының сыртындағы күзетшілерді 
көріп әйелімнің айтқаны: – «Иттің 
қызметін адамдарға жүктеген заман-
ай!». 

– «Е, бұл – итін адамға күзеттірген за-
ман ғой!», – дедім өтірік күліп...
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ҚАРА ҚАНДЕН

Арменен аппақ жуынған денем,
Арыммен ғажап күйге енем.
Ит жылы өзім туылғанменен,
Иттікті жаным сүймеген...

Көзінен көріп тамшыны тұнық
Өтінген інім – кенженің,
Ауылдас қарттың қаншығы туып,
Күшігін әкеп бергемін.

Арман боп таудай елестің бәрі, 
Кем болды ойын-сауығым.
Інімді сүйіп мен өстім-дағы,
Күшікті сүйді ал інім.

Ас-ауқаттарын інімнің берген
Күшік те тынбай ақтады.
Сәттері болмай тыным бір көрген,
Шәуілдеп, түнде жатпады.

Біздерге адал махаббатымен
Қиындық көріп қаншалық,
Жамбастамай-ақ жатарда кілем,
Қорғады үйді жан салып.
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Тіленер болса Тәңірден жілік
Ауланың қамын күйттер ме?..
Шейіт боп кетті шәуілдеп жүріп
Таланып төбет иттерге.

Сондықтан тақтық біз айдар оған
«Иттердің қаһарманы» деп.
Болсақ та он,.. жүз,.. мың айға бодан,
Алармыз еске әлі көп.

Оқ атып мендік Отанға нұрлы,
Енер жау болса қақпадан,
Қанден де болса, 
Қаһарманымды
Үлгі етіп, қарсы аттанам!
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Әрбір жанға зор үлгі бола алатын
Тарихта аз ба қан кешкен азаматым?!.
Мүмкін болса, тілгілеп жүрегімді,
Қанымменен жазамын «Қазақ» атын!
Ұлтым менің ең басты махаббатым!!!
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МЕНІҢ МАХАББАТЫМ

Қар жамылған заңғар шың дүр еліме
Күннің көзі түсіп тұр күле, міне.
Құдай менің кеудемді жарып тастап,
«Қазақсың!» деп жазғандай жүрегіме.

Сондықтан да құлымын Қазағымның,
Қазақ үшін күйіп те жана білдім.
Мүмкін болса, шашыммен жалғар едім
Болашақ пен бүгіннің аралығын.

Толғанатын жайым көп аса менің:
Қалып қоймау себепті тасада елім,
Мүмкін болса, жерленген тарих бетін
Тырнағыммен тырналап ашар едім.

Тәуелсіздік, еркіндік таңы атқанда
Жер бетінде бұдан зор азап бар ма?!
Мүмкін болса, тілімді кесіп-бөліп,
Таратар ем тілі орыс қазақтарға.

Кей бейбақтар толғанбай менше терең,
Өз ұлтына қарап жүр дәл шекеден.
Мүмкін болса, оларға көзімді ойып,
Таудай Қазақ шоқтығын көрсетер ем.
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Әрбір жанға зор үлгі бола алатын
Тарихта аз ба қан кешкен азаматым?!.
Мүмкін болса, тілгілеп жүрегімді,
Қанымменен жазамын «Қазақ» атын!
Ұлтым менің ең басты махаббатым!!!



Серік СЕЙІТМАН

26

ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Былайғы жұрт әдебиеттегі біздің 
буынды «Кері ағыс» деп жүр – 
сарыуайымшылдығымыздан. Өтінемін, 
мені бұлай атамаңыздар. Мен «кері 
ағысқа» кері ағыспын.
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Аяқкиім бөленбес сая-нұрға,
Ей, бауырым, сен оны аядың ба?!
Ешкімге ешкім бәтіңке болмасыншы,
Мен тозайын қазақтың аяғында!
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БӘТІҢКЕ

Бәтіңкем-ау, қанықпын қал-жайыңа,
Үн бітпеген тілің мен таңдайыңа.
Табаныма кіретін шөңге-тікен
Сенің барып қадалды маңдайыңа.

Аяқ дейтін аянбай қос ағаңа,
Иілесің маңдай тер жоса бола.
Мен төріне шықсам да талай үйдің,
Қаңтарылып тұрдың сен босағада.

Бірде жылдам, бәсеңсіп бір жәй жүрдің,
Жігеріңді солайша құмдай қылдың.
Аяқ бастың бұйрығын бұлжытпады,
Сен аяқтың ақылын тыңдай білдің.

Ақылына сәні сай бір көрікті
Үйленуге аруға біз «жерік-ті».
Бір бақыты сол бейбақ бәтіңкенің – 
Әу бастан-ақ жұп құрап үлгеріпті.

Аяқкиім бөленбес сая-нұрға,
Ей, бауырым, сен оны аядың ба?!
Ешкімге ешкім бәтіңке болмасыншы,
Мен тозайын қазақтың аяғында!
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ЛЕБІЗДІҢ МӘНІ

Өлеңдерің тамаша. Түкке тұрмайтын бәтіңкенің 
өзін сен қандай жырға қосқансың?! Жарайсың! 

Мұзафар ӘЛІМБАЕВ, 
ақын, Халық жазушысы 
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ҚАЗАҚТЫҢ ҚАНЫ

Түсінбей қалмаңыз қалай деп,
Балдырған сәтім ол таза-шық,
Тұмсығым қанады талай рет
Қазақтың қызына таласып...

Қасында қазақтың мұңының
Бір тиын үлде мен бүлдеңіз.
Ұлтымның қансүйер ұлымын,
Қанішер деп ойлап жүрмеңіз.

Қазақ деп қақсамай тізеңіз, 
Алаш деп ақпаса қаныңыз,
Қара қыз,
Тез менен күдер үз,
Жаныммен үйлеспес жаныңыз.

Кеудеңді «ұлтым!» деп кернеген
Намысың болмаса қаныңда,
Есімің құрысын Ер деген,
Жігітім, батыр боп танылма.

Ертеңге елеңмін, алаңмын,
Бозарып барады самай-дүр.
Өз қанын сүймейтін адамның
Жүрегі тоқтамай қалай жүр?!.
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Егемен елміз деп қуанған
Бабалар шаттанып көрінде.
Атажау қанына суарған
Атамның қылышы төрімде.

Тіленіп бақытсыз ұрысты,
Қанымды болса кім жылатқан,
Төрдегі қайқыбел қылышты
Қайтадан суырам қынаптан!

Малым бар – жаныма садаға!
Жаным бар – арыма садаға!
Арым бар – қаныма садаға!
Қаным бар – қаныма садаға!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Туған жер дегенде, оған «кіндік қаны 
тамған жер» деген тіркестер қоса жазы-
лып, тіпті бұл тіркестер «туған жердің» 
синонимі ретінде де қолданылып жа-
тады. Бала өмірге келгенде кіндік қаны 
тамған жер «туған жер» аталып, ол жер 
«ит байласа тұрғысыз» болса да адам 
үшін дүниедегі ең ыстық құтмекен сана-
лады. Міне, қанның құдіреті деген – осы. 

Сол сияқты, қазақта «Қыз жат 
жұрттық» деген де сөз бар. Қыз қалай 
және қашан өз жұртын табады?.. Әрине, 
тұрмыс құру арқылы. Онда да жәй 
ғана тұрмысқа шыға салып солжұрттық 
болмайды, ұяттау болса да ұлт мұраты 
үшін айтайын, барған жеріне өзінің 
қасиетті қанын тамызу арқылы болады. 
Қыз барған жеріне қанымен бірге өзі де 
сіңеді. Міне, қанның қасиеті – осы.

Біз бір нәрсені көңіл көзінен таса 
қалдырып бара жатқандаймыз. Ол – қан 
мәселесі. Егер тамырыңыздағы қаныңыз 
қазақтың қаны болып, тұла бойыңызды 
шымырлатып, жүрегіңізді соқтырмаса, 
онда, қазақтың ұлттық құндылықтарына 
бас қатырып қайтесіз? Егер қазақтың 
қаны қалыңдығыңызды не болашақ 
жарыңызды таңдау сәті туғанда өз 
қанын қалап, аңсары ауып тұрмаса, 
онда, әлгі ұлттық құндылықтардың бәрі 
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де Сізге бір тиын. Онда, Сізден қазаққа 
қаны тартпайтын, қаны басқа болған соң 
жаны жат, тәні бөтен бір дүбәра туады 
да әңгіме етіп отырған қазағыңыздың 
қазанын былғайды. Қазан былғанған соң 
арғы жағын ойлай беріңіз...

Сонымен, «қазақ» «қаза» болмауы 
үшін ең әуелі қанын сақтауы керек. 
Онсыз бәрі бекер. Қазақтың қаны таза 
күйінде болашаққа аттанар болса, бүгінгі 
ұрпақтың ұлттық борыштың алдындағы, 
ата-баба аманатының алдындағы 
атқарған ең бір жемісті еңбегі осы болар 
еді. 
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Қой бастаған қоңыраулы көк серке,
Тарихымды еске салдың ескерте.
Қарап тұрып көкпардағы кейпіңе,
Ойға оралды-ау Алаштағы Көп Серке!..
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КӨК СЕРКЕ

Қарсы алдыңда дәу 
                   тұрса да не көрім,
Бойыңдағы намыс еді сенерің.
Қарағайдай мүйізі бар 
                   көк серке,
Бір отардың 
                   көшбасшысы сен едің.

Малдың жауы шибөрі де шибөрі
Мысың басып, 
                   отарыңа тимеді.
Саған сеніп, жамыраған қозы-лақ 
Өрісінде ойнақтады, биледі.

Кер ешкінің сенен туған лағы бар,
Лақ та болса күжірейген жалы бар.
Бақылдаушы ең, 
Бақырдың да бұл жолы,
Бауыздалып кете бардың, жануар.

Тулақтай боп тапталдың да аттарға,
Лезде айналып кеттің солай көкпарға.
Отарыңда топ бастайтын дәстүрді
Аманаттап қалдырдың ба лақтарға?!
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Қой бастаған қоңыраулы көк серке,
Тарихымды еске салдың ескерте.
Қарап тұрып көкпардағы кейпіңе,
Ойға оралды-ау Алаштағы Көп Серке!..
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ЕРІМ мен ЖЕРІМ

(терме-толғау)

Алласы қолдап, дем берер
Ақының толғап, термелер.
Сығандай босып, сандалып,
Жайым жоқ бүгін сенделер.
Егемен көктем Елім бар,
Көнеден жеткен Жерім бар,
Жан дертім содан емделер.
Ел десем – ойға Жер келер,
Жер десем – ойға Ер келер!

Емеспін халық ақтабан,
Ақтабан емес Сақ бабам.
Атамның бәрі ой баққан,
Тек қана қойды бақпаған.
Тұлпардың мөр боп табаны,
Ұлан да ғайыр даланы
Ұрпағын ойлап сақтаған.
Ұйқымен таңы атпаған,
Күлкімен күні батпаған!

Азамат сайлап жігіттен,
Арғымақ байлап күліктен.
Қайран да қайран бабам-ай,
Өмірден өткен үмітпен.
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Күнге еріп жүріп күн кештің,
Айға еріп жүріп Түн кештің,
Айбатыңнан жау үріккен.
Тоқымдай Жердің тағдыры
Тоқымын аттың шіріткен!

Тұяғы тозған құланның,
Қанаты талған қыранның
Төгілді қаның әм терің
Топырағында Тұранның.
Сарысүйек болған бабалар,
Сұңғыла, ділгір даналар,
Иесі менмін мұраңның.
Ерлігің ессіз емінтіп,
Әлі де талай жылармын!

Сөзімді болса салмақтар,
Бабамды балам ардақтар.
Тарихтан тәлім термесе,
Тістелер неше бармақтар.
Алсыншы қабыл Құдай-Хақ,
Арнадым саған жыр-аят,
Шейіт боп кеткен аруақтар.
Сүйемдей жердің қамы үшін
Сүйегін берген саңлақтар!

Тұлғам бар бөлек басқадан,
Тумай ма төбел қасқадан.
Қансіңді Жерім қастерлі,
Түкіруге де жасқанам.
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Қарыңды жылы көрпе ғып,
Жамылып, жанып-өртеніп,
Тасыңды басқа жастанам.
Алаштай байтақ Елімнің
Асықтай жері – астанам!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Мен биік тұлғалардың тағдырын 
асқақ таулардың тағдырына ұқсатамын. 
Таулар қашанда төбесінен бұлт арыл-
май, суық қарды көрпе етіп жамылып, 
өздері қалтырап жаурап, қардан еріп 
пайда болған суды жерге нәр етіп сый-
ласа, тұлғалар да барлық кесапаттарға 
өздерін кедергі, тосқауыл етіп қойып, 
елге тек жақсылық сыйлауға тырысады. 
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Алдында мен ұлы баба – Даланың
Амандығын күзетуші баламын.
Топырағым – түп төркіні түркінің,
Туысым да сүртіп кірсін табанын.
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ҚАРАШАҢЫРАҚ

Қарашаңырақ!
Сенен асқан кие жоқ,
Атам кетіп, әкем қалған ие боп.
Әкем кетсе, орнын басар кенже бар,
Қаскүнемге қақ шекеден тиеді оқ.

Көк сеңгірден сөндіре алар Күнді кім?
Күнмен бірге түріледі түндігің.
Түндік түрмес қар бораған қаңтарда
Кесіліпті менің сенде кіндігім.

Бүгінім мен болашағым бірлікте,
Тағдырыма, тарих, сен де сыр бүкпе.
Ұрпағыма болар қарашаңырақ
Мен тұрғызған әм тұрған үй тірлікте.

Қорасында төл дауысы маңырап,
Қозы-лағы өріске өрсін жамырап.
Жас отаудың болашағы – бас отау,
Әр қазақтың үйі – қарашаңырақ.

Қасиетін қадір тұтып ағаштың,
Тәңіріме тура жолды тағы аштым.
Босағаңнан енген сайын бас ием,
Босағасын берік ет деп Алаштың.
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Алдында мен ұлы баба – Даланың
Амандығын күзетуші баламын.
Топырағым – түп төркіні түркінің,
Туысым да сүртіп кірсін табанын.

Қазақстан!
Қанаттандыр, оталдыр,
Өзің жайлы жазу күнә қопал жыр.
Бар қазаққа сенсің қарашаңырақ,
Отау бөлек болғанымен, Отан – бір.

Қазақстан!
Сенен асқан кие жоқ,
Бабам өткен, атам өткен ие боп.
Тасың түгіл, тасбақаң да аманат,
Қаскүнемге қақ шекеден тиеді оқ!
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ЛЕБІЗДІҢ МӘНІ

 Серік Сейітман – менің жақсы көріп оқитын 
ақындарымның бірі. Ол өзіндік стилі бар ерекше 
ақын. Газет-журналдарға шыққан өлеңдерін 
жібермей оқимын. Поэзиясы сондай қуатты, бейнені 
көз алдыңа елестетеді, сөздері мірдің оғындай өткір, 
есіңде қалып қоятын ойлы ақын. Лирикасы ғажап. 
Драмалық, эпикалық та шығармалары бар. Серіктің 
жырларында табиғилық, ұлттық құндылық басым. 
Қазіргі қазақ поэзиясында ақынмын деп жүргендердің 
көбісі төрт жол құрап, ән шығарғанына мәз 
болып жүргендер. Поэзиямызды былғап біткендер 
баршылық. Қасиетті қарасөзді таптап кетіп 
жатқандары қаншама. Олар ақын болмай-ақ, адам 
болып жүрсе де болады ғой. Бәріне бірдей ақын 
болу міндетті емес. Әдебиет – кісінің ойыншығы 
емес. Серік, сен тумысыңнан, жөргегіңнен ақынсың. 
Жасай бер! Сенің поэзияң алысқа шабуы тиіс.

Әшірбек Сығай, 
профессор, өнер сыншысы, 

ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 
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ҚАЖЕТ ЕМЕС  
ЗАҢ МАҒАН

Қаныма анам сіңіртіп бар салтымды,
Хат танымай танып алғам қалпымды.
Отан-Ана!
Қажет емес заң маған,
Заңсыз-дағы қадірлеймін халқымды.

Туа сала кешпесем де суыңды,
Иткөйлегім өзеніңе жуылды.
Отан-Ана!
Қажет емес заң маған,
Заңсыз-дағы кірлетпеймін Туыңды.

Алтын көрсе айналатын түлкіге,
Заңгер аз ба қалып жүрген күлкіге.
Отан-Ана!
Қажет емес заң маған,
Заңсыз-дағы қол сұқпаймын мүлкіңе.

Айналайын жылы жұмақ ұядан!
Сені есеппен сыйлап жүр-ау кей адам.
Отан-Ана!
Қажет емес заң маған,
Заңсыз-дағы мәңгі өзіңді сүйе алам.



Серік СЕЙІТМАН

46

Қаңбақ құсап көшкенімен қонысқа әр,
Отаныбар!
Ер медет қып соны ұстар.
Қажет емес, 
Қажет емес заң маған,
Заңнан күшті менде биік Борыш бар.

Мейлі маған бермей-ақ қой көп бәйгі,
«Өзге Отан» деп жүрегім еш соқпайды.
Борышымнан айнып кетсем бір елі,
Ең алдымен Арым келіп соттайды.
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Егер жүрегіңе Отан сыймаса, ол 
жүректі жұлып ал да итке таста.
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ПАРЫЗ

Шариғаттан білмейтұғын шалды аят
Өтермін мен, мен өтермін мәңгі аяп.
Қарыз деген – алғаныңды қайтару,
Парыз деген – қарыз болу алмай-ақ.

Адал болып ішіп-жеген кіл асы,
Көп алдында кем болса да кінәсі,
Мойынында қарыз кеткен момынның
Мақшар жақта кешірілмес күнәсі.

Қазақ болып сайрап жатсын әр ізің,
Қасқа жолдан тайқып кетпеу – парызың.
Парызының парқын білмес бауырым,
Қазағыңа қайтар, қане, қарызын.

Кір жұқтырма «Хас Сақ» деген әз атқа,
Осы жолда жаныңды сал азапқа.
Қазақтықты тану – парыз қазаққа,
Қазақ болып қалу – парыз қазаққа.
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Қазаққа ұқсайды зау мұзарт,
Асқақ шың бұлтпенен таласқан.
Сол шыңнан биіктеу жалғыз-ақ
Дүниеге шаңырақ – Көк Аспан.
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ҚАЗАҚҚА ҰҚСАЙДЫ

Қазаққа ұқсайды зау мұзарт,
Асқақ шың бұлтпенен таласқан.
Сол шыңнан биіктеу жалғыз-ақ
Дүниеге шаңырақ – Көк Аспан.

Қазаққа ұқсайды, расында,
Күлімкөз алтын Күн көктегі.
Жарылқап досын да, қасын да
Бәріне шуағын сепкені.

Қазаққа ұқсайды, бауырым,
Байқасаң, далиған қара жер.
Артылып үстіне ауырың,
Қойнына өлгеннің бәрі енер.

Қазаққа ұқсайды жақпарда
Жылт еткен таудың бал бұлағы.
Өзендер өзгеріп жатқанда,
Бастауы былғанбай тұр әлі.

Түзетіп тарихи қатаны,
Ғылымға жаңалық ендір сен.
О баста Алла Адам-Атаны
Қазақ қып жаратқан, мен білсем!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Бабам қазақ болмаса, 
                    атам қазақ бола ма? 
Атам қазақ болмаса, 
                    әкем қазақ бола ма? 
Әкем қазақ болмаса, 
                    мен қазақ болар ма едім? 
Мен қазақ боп тумағанымда, 
             бұл фәниде бақытты ғұмыр 
                               кешер ме едім?
Ұрпағым қазақ боп қалмаса 
                    көрімде өкірермін...
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ҚАЗАҚ

Біздің ауыл аталады «Шытты» деп,
Шытты ауылда ел білмейтін мықты көп.
Сапарласаң, сәлем бермей қайтпағын,
Сол ауылдың бір қазағы – Құттыбек.

Мәселеден мыңғы-дыңғы басы бар,
Қырау шалып, бурыл тартқан шашы – қар.
Ауылына қонақ келсе алыстан,
Бір шәй беріп үлгеруге асығар.

Әжетіңе жарау үшін, кей түні
Ұмытып та кетері бар ұйқыны.
Әркез оның көкейінен көшпейді
Әжесінің «Халықшыл бол» дейтіні.

Жүрегінде жаһан сияр ұя бар,
Кімдер оның көл пейілін тыя алар?
Ағайыны абыройдан айрылса,
Өзгелерден өзі бұрын ұялар.

Ел асығы түспей жатса алшы боп,
Нақ осылай көкірегіңде жансын от.
Аламанда аты озбаса алаштың,
Көңіліне тиеді оның қамшы боп.
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Жұмыр білек жігітке де жүк сөзі,
Жамандықты көрмеу керек түк көзі.
Балуаны жер иіскеп жатса елдің,
Намыстанар жығылғандай құдды өзі.

Кендір жібін көрсетпейтін келтенің,
Еркелігін есіртпейтін еркенің.
Оған салсаң, қажеті жоқ түрменің,
Тезге салып өзі-ақ түзер тентегін.

Біздің ауыл аталады «Шытты» деп,
Шытты ауылда ел білмейтін мықты көп.
Сапарласаң, сәлем бермей қайтпағын,
Мың қазақтың шын қазағы – Құттыбек.
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ЛЕБІЗДІҢМӘНІ

Серік Сейітманның өлеңдегі ойлары соны. 
«Қазағым» дегені жаттанды емес, жасанды емес. 
Ол сонысымен құнды.

Қойшығара САЛҒАРАҰЛЫ, 
тарихшы-қаламгер, 

ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Арғымақ өтті, әне, ойнақтап, ойқастап,
Азамат кетті, әне, шалықтап, той бастап.
«Қазаққа кім де-кім қастандық ойласа,
Көкпардай иленер!» дегендей ой тастап.
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КӨКПАР

Көк көрпе-көгалға көк серке тасталды,
Көн етік батырлар қиқулап бас салды.
Ат тұрмақ, аңның да табаны тимеген
Жапанның түзінде бір сойқан басталды.

Жібермей намысы шеткері қалуға,
Жігіт те, жүйрік те жігерін жануда.
Жалпысы таласты өзді-өзін аямай,
Ақсақал абыздан ақ бата алуға.

Томаға сыпырған қырандай күйге еніп,
Додаға түскенде тұру жоқ именіп.
Көп уақыт өтпей-ақ иуі қанды әбден
Көп тұяқ астында көк қамыр иленіп.

Кеудеде жаны бар, қазақы қаны бар
Көкпарда нағыз ер жан беріп жанығар.
Суыр да шыға алмас қамалдай додадан
Суырып серкені ап шықты жануар.

Бір қамшы салдырмай сабазың сауырға,
Бір сәтте айналып алапат дауылға,
Құйындай құйқылжып, мәрені бетке алды,
Жете алмас жел оған, тоқтатпас тауың да.
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Жүйткіген жүйрікке жете алмай жел қалды,
Ұйтқыған желіңе ере алмай ел қалды.
Пейілі онсыз да көл-көсір қазақтың
Қызыққа қанбайтын көңілінде шөл қанды.

Шалқұйрық бойында көбікті тер сасып,
«Шалсақал» бойында топырақ-жер сасып,
Шабандоз бойында Рух, Намыс тең тасып,
Кетті көз ұшында бір құйын белді асып.

Салымды шомбалдың көңілі тым шат-ты,
Қазақтың еріндей көкпарды кім шапты?
Қарагер ат түгіл, қара жер қайысып,
Долданған топырақ Аспанға мұң шақты.

Арғымақ өтті, әне, ойнақтап, ойқастап,
Азамат кетті, әне, шалықтап, той бастап.
«Қазаққа кім де-кім қастандық ойласа,
Көкпардай иленер!» дегендей ой тастап.
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Кей сәттерде тұлпарлардың бәйгесіне 
есектер төрелік жасауы мүмкін. 
Сондықтан, жарыстың бәрі де әділетті 
болмайды. Бірде тұлпар талантын тап 
басып тануға есектің өресі жетпесе, енді 
бірде оның есекпиғылдан аса алмауы да 
ғажап емес.
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Өзге Орманнан қуаттап озар бағын,
Ала таңның нақ көріп бозарғанын,
Жапырақтарға жыр-аят бағыштады
Құлай сүйген бір жапырақ өз Орманын.
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ЖАПЫРАҚТАР
(ұлт тағдыры үшін бастарын
бәйгеге тіккен боздақтарға)

Жасыл, сары Жапырақ – Жапырақтар,
Тапталуда солармен атырапта Ар.
Бәрінің де жұлынын жұлып түскен
Боран, Дауыл, Жел дейтін ақымақтар.

Талайлары қиылып күз келместен,
Тас үстінде, жерде емес, күндер кешкен.
Әне, тордың ішінде бірі жатыр,
Көремісің, әлде сен дым көрмес пе ең?!

Тым құрыса бір жақсы түс көрмеді,
Аямады аяусыз күштер легі.
Жер бетіне қайтадан шықты ма екен
Сорқұдықтың түбіне түскендері?!

Ұран етіп бұлбұлдың үнін бақта,
Оқытқанда теңдіктің жырын жатқа
Көктей қиып бұтақтан, 
Әкетті жел
Талайларын ұшырып Сібір жаққа.

Төнсе-дағы басына қандай дүрмек
Түнек емес, арманы Айдай нұр боп,
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Талайының сағағы жас қиылды
Қара Орманын өзінің қорғаймын деп.

Мен де оларға туыспын, жат емен-ді,
Бірін аға, ал бірін әке дермін.
Өртенбесін өрт шалып тұла бойын,
Теңселмесін тамыры Ата Еменнің.

Өзге Орманнан қуаттап озар бағын,
Ала таңның нақ көріп бозарғанын,
Жапырақтарға жыр-аят бағыштады
Құлай сүйген бір жапырақ өз Орманын.
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МЕНІҢ АҒАЛАРЫМ

Бойларында тұнып қалған тағылым,
Күннің-дағы құйып алған жарығын.
Рулары, 
Жүздері жоқ, 
Тегі бар
Маған аға азаматтың бәрінің.

Жан әлемі жаралған соң 
                                      тұнықтан,
Біреуі жоқ лас тірлікке 
                                      былыққан.
Баршасы да руларын, 
                                      жүздерін
Қатын алған күннен бастап 
                                      ұмытқан.

Қойғаннан соң тағдыр мехнат қосақтап,
Басы қасқа, кейбірінің шашы аппақ.
Бәрі бір боп, 
                         «тарих» дейтін ұстаға
«Өлмес қазақ» ескерткішін жасатпақ.

Уақыттың шегіне кім жете алған,
Десек те олар шектен де асып өте алған.
Ескерткішті құйғызады сондықтан
«Мәңгілік» деп аталатын металлдан.
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Беу, ағалар!
Батырсыз ел әлді ме?
Күншуақта қалғып кетсем мәңгіре,
Жағымнан кеп тартып жібер,
Қорғайын
Ескерткішті ояу жүріп мәңгіге!..
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Қазақтың, басыңа бақ қона қалса, «Анау 
– біздің рудың баласы!», «Мынау – біздің 
жақтың азаматы!» деп мақтанатыны бар. 
Қошеметтеріне мың алғыс. Бірақ, олар 
сол арқылы рушылдық, жершілдік дейтін 
мысық-пиғылды оятып, жікшілдікке 
жол салып жатқандарын аңғарар ма 
екен? Сондықтан, мен шығармашылық 
өмірбаянымның ешбіріне туған облы-
сымды да, ауданымды да көрсетпей, 
«Қасиетті Қазақ Топырағы» деп жаза-
тын болдым. Кейбіреулер: «Сенің кіндік 
қаның тамған жер – тарихқа бай киелі 
аудан ғой, онымен мақтануың керек 
қой», – дейді. Ал олар мен үшін Қазақ 
Жерінің бәрі туған жер болғандықтан, 
бәрі де киелі екенін білмейді-ау.
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Жетімдік-ай, жетімдік-ай, жетімдік!
Тентіреткен мына тірлік не тірлік?!
Текелерді әке деуге бекіндік,
Ешкілерді шеше деумен жетілдік.
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ОТЫРАРДАҒЫ ОҚИҒА
Анам Оңалдың құрметіне

(поэма)

І
Болса да көп данышпаның, бек, төрең,
Біреуі де Фарабиге жетпеген.
Азияда даналықтың шыбығы
Ең әуелі Отырарда көктеген.

Өркеш-өркеш төбелері даламның
Өрге тартып, ой салады маған мың.
Қыш кітаптың құпиясын оқы да
Ұстазына айнал дейді ғаламның.

Көл де көсір болмаса да көктемі,
Шөл далада шөп атасы көктеді.
Құбылаға басын иді бәрінің
Арыстанды қарабастың өкпегі.

Жаратқанға жарты болмай құрметі,
Жалбарыну – мұсылманның міндеті.
Арыстанбаб әулиеге ұқсап бақ
Мұхаммедтің болсаң егер үмметі.

Ей, жиһанкез бақыт іздеп қаңғырған,
Қармағың сал соққы жесең тағдырдан.
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Отырарда қос өзен бар киелі
Алтын балық уылдырық қалдырған.

Екпінінде болмаса да бұла күш,
Өрге ағызып апарады Ұлы ағыс.
Бір сүңгісең, сұңғыла ғып шығарар
Отырардың қос өзені – Сыр, Арыс.

Арыстайын ұланының арыны,
Сырдан-дағы терең кеткен танымы.
Отырардай отты өлке бар қазақта
Дәл өзіндей перзентінің бәрі Ұлы.

Ұлы Отырар қираған жоқ – ойрансыз!
Тарих қария, жаңылмаңыз ойдан Сіз!
Тас қамалын 
Текті туған ұлдары
Ділмен илеп, жырмен соғып қойғанбыз!

ІІ
Айнаш қыздың ұшқын тастап назы ұлға,
Отырардың от ойнады сазында.
Бекзат жігіт келін әкеп түсірді
Мың тоғыз жүз қырық бірдің жазында.

Көзін қадап құмартатын бар жасы
Көкмарданның піскен екен алмасы.
Осылар ғой, осылар ғой деп жатты ел
Шәміл мен Дүрияның жалғасы.
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Сүйгендердің сақталған ба сабыры,
Атқақтады алпыс екі тамыры.
Ай өтпей-ақ айдай сұлу Айнаштың
Құрсағына құт дарытты Тәңірі.

Шаттығына шақалақтың іштегі
Жегені бал, шырын болды ішкені.
Екі ғашық көңілдерін ауласты,
Қырдан қызыл түлкі ауласа құсбегі.

ІІІ
Басында ошағының бағы жанса,
Өмірдің мұнан өзге мәні қанша?
Әйелдің бір бақыты сол емес пе
Жанында ақ некелі жары болса.

Жүзгендей сыңар аққу көлде тұнық
Жарасар жақсы жармен ер бекініп.
Әйелдің бір бақыты сол емес пе
Тұрса егер тал бесігі тербетіліп.

Айналса олар үйдің жарығына,
Қан жүрер тіршіліктің тамырына.
Әйелдің бір бақыты сол емес пе
Сезімі серік болса сабырына.

Өмірде кім бақытты, кім бақытты?
Жауабын таппай талай күн батыпты.
Өз үйін нұрға бөлеп, жұмақ етсе,
Сол әйел – нағыз әйел, шын бақытты.
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IV
Шын бақыттың шын түсініп бағасын,
Жолыққалы тауып алған жарасым
Қос ғашықтың 
Адам бөле алмаған,
Амал қанша, соғыс бөлді арасын.

Күркіретіп шайдай ашық аспанды,
Қаншық ұлып, ұлы майдан басталды.
Қорғатуға Кремлін Лениннің
Эшелонға тиеп жатты жастарды.

Запыранын ақтарғанмен күйікке,
Бекзат жігіт қол бұлғады биікте.
Қош айтысып қала берді сүйген жар
Сәбиімен үлгермеген сүйіп те.

Жүгендетпей арман атты пырақты,
Сол кеткеннен үш айы кем жыл ақты.
Тоғыз айда тоғыз рет хат келді,
Бәрінде де бір-ақ нәрсе сұрапты.

Соғыстағы сайыпқыран есілім
Сағыныпты өз босаға-есігін.
Сұрайтыны: «Бала өмірге келді ме,
Ақсақалдар кім деп қойды есімін?!».

Жасырынып оқығанмен тасада,
Сағынышын қағаз шіркін баса ма?
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Сүйгенінің тоғызыншы хатына
«Сүйінші!» деп жауап жазды жас ана.

V
Қиырдағы қимас жанның тірлігі
Көрінген бе салсын қанша дүрбіні.
Сап тыйылып сағыныштың хаттары,
Қара қағаз келді ауылға бір күні.

Алғаш рет ұстатқанда білектен,
Айнаш қыздың тұла бойы дір еткен.
Екі жарты болып еді бір бүтін,
Күн кешеді қайта жарты жүрекпен.

Табылғанмен тән дауасы, бас емі,
Табыла ма енді Айнаштың хас Ері?!
Жанарында мөлтілдеген тамшылар –
Жанар емес, жарты жүрек жасы еді.

VI
Асыл жарым, асыл жарым,
Жанарымнан жас ұрладың.
Өзің барда жайнап тұрған
Қурап қалды жасыл бағым.

Сүйгенім деп сыйлағаным,
Қан жұтам да қиналамын.
Өлді деген хабарыңа
Енді қалай иланамын?!
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Берік едік сертімізге,
Ортақ еді дертіміз де.
Амал қанша, ажал тажал
Қоймады ғой еркімізге.

Хабарыңды есіткелі,
Көңілімнің кешікті емі.
Мені қойшы,
Обал болды
Оңалыңа бесіктегі!

VII
Жөргегінен жетімдікке кенеліп,
Бақытсыздық бесігіне бөленіп,
Осылайша Оңал сәби, Оңал қыз
Өсті емшектен уыз емес, шер еміп.

Қанша жерден ұшырса да кептерді,
Жауап қатпай, келмеске Әке кетті енді.
Әкесінен айрылғаны аздай-ақ,
Анасын да қатал тағдыр көп көрді.

Сүйдіріпті күн нұрына шекесін,
Қидырыпты молдаларға некесін.
Бурыл атпен бір бейтаныс шал келіп,
Міңгестіріп алып кетті шешесін.

VIII
Жетімдік-ай, жетімдік-ай, жетімдік!
Тентіреткен мына тірлік не тірлік?!
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Текелерді әке деуге бекіндік,
Ешкілерді шеше деумен жетілдік.

Жатқандардан астауынан артып құт
Бағымызға бұйыртпадың сарқыт түк.
Қашаннан-ақ жары Құдай жалғыздың,
Жанымызға Жаратқанды жар тұттық.

Жетімдік-ай, жайды ұқпайсың сен біздің,
Тумай жатып қырдан тезек тергіздің.
Енедегі екі емшекті қызғанып,
Сүт шықпайтын сұқ саусақты сорғыздың.

Тезек исін теңеп өстік әтірге,
Тасбақа жеп айналмадық кәпірге.
Жанарымның жасын сүрткен жалғыз жан
Қарыздармын немере ағам Бәкірге.

IX
Болса-дағы өміріне өкпелі,
Қызды оқытты қатал өмір мектебі.
Он сегіз жыл мейірімге шөлдетіп,
Он сегіздің келіп жетті көктемі.

Қос бұрымы аш белінен құлады,
Мұңды көзі ер біткенге ұнады.
«Қай жігіттің бағы екенсің, жетім қыз?»
Көрген жанның іштей осы сұрағы.
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Менің-дағы жандырар деп бағымды,
Қараша үйге қара біткен ағылды.
Көрген жанды толғандырған сұрақтың
Дәл жауабы көрші ауылдан табылды.

Сертін беріп Мықтыбектей мықтыға,
Ұлан-асыр той жасалды «Шыттыда».
Тағдыр қызды жылатты енді шаттықтан
Сор мен бақтың егіздігін ұқтыра.

Ақ жүзінен сүртіп тұрып жас-терін,
Оймен ғана көріп соғыс әскерін,
Хақ Тәңірден
Ұрпағымның ешбірін
Жетім қылма деп тіледі жас келін.

X
Ана десем – ойыма сәби келер жұбанған,
Туа сала жанарын азат еткен тұманнан.

Сәби десем – ойыма Ана келер жұбатқан,
Мейірімі саулаған төсіндегі бұлақтан.

Ақ тілекті Анаға бала қымбат өмірде,
Ақ жүректі балаға Ана қымбат өмірде.

Анасынан баласы, баласынан Анасы
Безіп жатса – сау емес безген жанның санасы.
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Алла біреу әлемде, Алла жалғыз деп сана,
Алладан соң әркімде Ана жалғыз тек қана.

Анам, балам дегенде мейірі зор аңның да,
Аңнан төмен түспейік «Адам» аттың алдында.
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ҚЫСҚЫ АУЫЛ

Сағыныштың сары әлемі бізге ауып,
Жан сыздатып жүрек дейтін сыздауық.
Жеткенімде жатыр жерді жауып қар,
Туған дала топырағын қызғанып.

Тоңқығанда қайқаң белді қайқы есек,
Топырағың еді-ау бізге жай-төсек.
Еріші, қар!
Маған қарап жымисын
Бала күнгі махаббатым – бәйшешек.

Сағындым ғой құртылмаған ғұрпымды,
Сағындым ғой ғұрпым қалған жұртымды.
Еріші, қар!
Иіскейін ентелеп
Бұтағынан боз жусанның былтырғы.

Уа, туған жер!
Жүргеніммен құлшынып,
Сенсіз маған бес-ақ тиын тіршілік.
Балшығыңа батып кетіп белшемнен,
Шалшығыңа дамылдайын тұншығып!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Түбіміз – түрік, бірақ түрік емеспіз; 
дініміз – Ислам, бірақ араб емеспіз. Біз 
сан ғасыр бойы данагөй ата-бабалары 
салып берген сара жолы бар «қазақ» де-
ген халықпыз. Егер осы жолдан бір елі 
ауытқитын болсақ, сол сәттен бастап-ақ 
басымыздағы бақ та ауа бастайды.
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Төбеңе кеп тоқтап қалған арай күн,
Арай күнге көз аша алмай қараймын.
Қасиетіңді мансұқтаған
Қасиетсіз
Діншілдердерді мен де мойындамаймын.
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ТҮРКІСТАН

Айналайын атамекен – Түркістан!
Сені өзекке тепкендерді жын қысқан.
Бір сен үшін атам жаға жыртысқан,
Бір сен үшін бабам жаумен қырқысқан.

Құйылып кеп қол болғанда бар түрік
Жау тентіреп кетпеп пе еді шарқ ұрып.
Тегін сатып тентек болды енді ұлың
Тарихының тамырына балта ұрып.

Төбеңе кеп тоқтап қалған арай күн,
Арай күнге көз аша алмай қараймын.
Қасиетіңді мансұқтаған
Қасиетсіз
Діншілдердерді мен де мойындамаймын.

Әрбір тасың сыбырлайды сыр айтып,
Әруағыңды алмайыншы мұңайтып.
Құшағыңда ұйықтап жатыр қанша алып
Сүйектері топырағыңды тыңайтып.

Жасыл өлкем қысы қопал, жазы көп,
Жүректерге тарихыңның сазын ек.
Сенде текке дамыл тауып жатқан жоқ
Қазы-биім қаз дауысты Қазыбек.
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Басымды иіп құдіретіне Құдайдың,
Кесенеңде тілек тілеп жылаймын.
Аят оқып Абылайдың басында,
Хан бабамның «Үш арманын» сұраймын.

Айналайын Түркістаным – Тұраным!
Мирас еттің Қожа Ахметтің тұмарын.
«Әлхамдүллә – мен мұсылман қазақпын!»
Тірлігімде айтар осы ұраным.
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ЛЕБІЗДІҢ МӘНІ

 Қазір мауыққан мысықтай мияулаған бір 
жылауық жырлар қаптап кетті. Ағым деп жатады, 
форма іздейміз деп жатады. Күйі келмей жатқан 
күшеншектер формамен, әдіспен, басқа да миыңды 
қатыратын дүниелермен шатастырады. Бірақ, 
айналып келгенде, қандай формада жазса да ақын 
ақындығын жасайды. Серік «Түркістан» деген 
өлеңінде:

Төбеңе кеп тоқтап қалған Арай Күн,
Арай Күнге көз аша алмай қараймын.
Қасиетіңді мансұқтаған
Қасиетсіз
Діншілдерді мен де мойындамаймын, 

– дейді. 
Міне, бүгінгі күннің сөзі. Ақын осылай сөйлеуі 

керек. Кейінгі ақындарға жетпей жатқан олқылық 
– Тәуелсіз елдің сөзін айта білу, адамның жігерін 
жанитын, намысын оятатын сөздерді айта білу 
жоғалып кетіп еді. Соны айтуды Серік Сейітманнан 
көріп, қатты қуанып отырмын. Содан кейін, 
әйтеуір айту керек екен деп қарапайым баяндай беру 
емес. Біздің бүгінгі жігіттердің көбі тілден айрылып 
қалды. Қазіргі жастардың поэзиясы қойыртпақ, 
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не айтып отырғанын өздері де білмейді, олар тілді 
білмейді. Тіл деген нәрсе анасының сүтімен, әкесінің 
күшімен, халқының бүкіл қасиетімен келеді. Осы 
тіл, айта білу Серіктің өлеңдерінде бар екен:

Қазақ болып қалды мәңгі домбыра,
Домбыра боп қалса екен-ау әр қазақ, 

– дейді.
Нағыз Тәуелсіздікті жырлайтын жастар 

осы Серіктердей болуы керек. Қазақтың сөзін 
айтып отыр, қазақтың қасіретін айтып отыр, 
ана-ау тарихыңнан бері қарай қопарып отыр 
дүниенің барлығын. Сондықтан, жолың болсын, 
бауырым! Үлкен сөз айта білетін, үлкен биіктен 
айта білетін, ұлттың сөзін айта білетін 
үлкен ақын екенсің. Осы бағытыңнан тайма.

Несіпбек АЙТҰЛЫ, 
ақын, 

Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
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ОҢТҮСТІК
(отарбада жазылған жыр)

Байрағы ұлтымның,
Айлағы ғұрпымның,
Айналдым, Оңтүстігім.
Есігі ырыстың,
Бесігі Ұлыстың,
Өзіңмен мен күштімін.

Төріңде ақ туың,
Көліңде аққуың,
Көгіңде құс қыдырды.
Суыңды қайнатқан,
Нуыңды жайнатқан
Сағындым ыстығыңды.

Сүйдіріп ғаламды,
Күйдіріп табанды,
Емдейді топырағың.
Ұлым деп алаңдар
Отқұшақ анам бар,
Мен қалай опынамын?!

Ерінбей ел үшін
Арқалап жемісін
Бүгілген бақша-талың.



ДОМБЫРА

83

Жемісті тал сынды
Сағындым даусыңды,
Данагөй ақсақалым!

Құм еткен күштіні
Қызыңның ұстыны –
Гүлдерің қырға шыққан.
Ерлікке себепкер
Еңсегей теректер
Жетем деп Күнге асыққан.

Жадырап-күлімдеп,
Жанып тұр Күнің бек
Төбемнен бақ-құт шашып.
Тіп-титтәй құшағы
Торғайлар ұшады
Тым үлкен шаттық тасып.

Сауықшыл ара да
Сайран сап далада,
Гүлдерден бал сорады.
Шалқытқан шырының
Шаттанып шыбының,
Ызыңдап ән салады.

Қырымға аттанар,
Құрдан да бақ табар
Тағдыры шайқаса адам.
Барамын жасып тым,
Жеткенше асықпын,
Жәннатым, қайта саған!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Журналист:
– «Ақындар ауылда туып, Алматы-

да өледі» деген сөз бар. Осы сөзге 
қаншалықты қосыласыз? 

Серік Сейітман:
– Мәселе ақындардыңауылда туып, 

Алматыда немесе Алматыда туып, ауыл-
да өлетінінде емес шығар. Қазақ ақыны 
қай түкпірде туса да, қазақтың сөзін 
сөйлеп, қазақтың алақанында өлсе, сол 
– бақыт. 
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Жөн сұрасқан адам болса байқар көп,
Талайлар жүр туған жері тіпті ұзақ.
Соның бәрі бір қыдырып қайтам деп,
Алматыға байланғандар жіпсіз-ақ.
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АЛМАТЫ

Ару қала от құшағы кең болған,
Армандар мен алыптардың мекені.
Алатаудай өсуді аңсап келген жан,
Алатаудан алыс самғап кетеді.

Жөн сұрасқан адам болса 
                                        байқар көп,
Талайлар жүр туған жері тіпті ұзақ.
Соның бәрі бір қыдырып 
                                        қайтам деп,
Алматыға байланғандар жіпсіз-ақ.

Құшағыңда ғашығым бар, 
                                       достым бар,
Бәрі өзіңмен қызыққа әбден батыпты.
Алматының көп тұрғыны 
                                       босқындар,
Баспанасыз болғанымен бақытты.

Жер жүзінің үлкені де, 
                                       жасы да
Жер жәннатын арман етіп жүреді.
Көктөбенің шыққан сайын 
                                       басына,
Көкке төбең жетпей қайтар бір елі.
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О, Алматы!
Бақыттымын мен-дағы,
Бесігіңе бөленген.
Мөлдіреген бұлағыңдай таудағы,
Мөлдір болып қалсам ғой деп келем мен!
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КӨРШІ БӨЛМЕ

Түсімізде той толап, таңды атыра, 
Пәтер жалдап күн кештік Алматыда.
Анам байғұс: 
«Тұратын үйің қандай,
Жылы ма?», – деп жазады әр хатына.

Бізден сұра ұйқының кереметін,
Жас жанұя қоңсымыз сор еметін.
Сықырлаған үнімен әлдилейтін
Сыйлаймыз сол бөлменің кереуетін.

Күйеуімнен алмай-ақ бүгін сыйды,
Тек жатайын демейді-ау, қылымсиды.
Күніменен күңкілдеп жас келіншек,
Түніменен ыңқылдап, ыңырсиды.

Ырғағына басқанда түнде жең(е)шем,
Ұлт қамымен биіктеп мүлдем еңсем,
Іштей ғана «Бас, аға! – деп жатамын, –
Қазақ санын көбейтер біз бенен сен».

Өзге ұлттікі болған соң мына мекен,
Мазалайды бір сұрақ сірә бөтен:
«Мәскеу жақта орыстар 
Қазақтардың
Үйін жалдап, пәтерде тұра ма екен?!»
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Десек те сарт заманды сауып тынды,
Ол бөлмеде сәбилер сауық құрды.
Ойлап көрсем, сол көрші аға-жеңгем
Түнгі кезеңде істейтін зауыт сынды.

Несібеңді жұтса да доп боқ қарын,
Мылтық-кедей, оларға оқты атпағын.
Заманға мен мұң шағам, 
Ал сен, аға,
«Түнгі зауыт» жұмысын тоқтатпағын.
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Мақсатым – тырнақ астынан кір іздеу 
емес, өсіп кеткен тырнақты алып тастау.
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Хақымыз жоқ атануға шерменде,
Өр халықтың перзентіміз өр кеуде.
Ата-баба рухына басыңды ій
Босып жүрген сығандарды көргенде.
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ЖҰБАТУ

«Өз елімізде жүріп, ұйғыр қарттың 
тауық  кепесін паналап тұрып жатырмыз».

(Алматы тұрғынының аузынан)

Азды-көпті ғұмыр сыйлап ең керек,
Тәңір бізге мәрттік жасап, ерлемек.
Кімге тұрақ, неге пана болмаған
Домаланған мынау дүние дөңгелек?!.

Хақымыз жоқ атануға шерменде,
Өр халықтың перзентіміз өр кеуде.
Ата-баба рухына басыңды ій
Босып жүрген сығандарды көргенде.

Өзіңе-өзің танытпашы кекесін,
Түсінем ғой,.. 
Оған енді не етесің?..
Азаттықты «Азаптық» деп ұғарсың,
Бәлкім, жалдап ұйғыр қарттың кепесін.

Қой, бауырым, ашынбашы өртеніп,
Тамшыдай-ақ қос көзіңнен көл төгіп...
Бақыттымыз Қазақ Жерін жастанып,
Топырағын жамылсақ та көрпе ғып!
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ЛЕБІЗДІҢ МӘНІ

 Серік – ұзаққа шабатын, алысқа тартатын 
ақын. Өлеңдерінде ой, мұң, сыр, ар жағында 
қуаныштың қылаң берген иірімдері, өмірге деген 
құштарлық – осылардың бәрі бар екен. Астарында, 
астында терең тебіреністер бар екен. Соны сезіп, 
өзінің бағытын бағамдадым, стилін, ерекшелігін 
аңғардым. Қазақта Серік деген мықты-мықты 
ақындар бар еді. Солардың тобына тегеурінді, 
мықты тағы да бір Серік қосылды қазақ әдебиетіне.

Серік ТҰРҒЫНБЕКҰЛЫ,
 ақын, Халықаралық 

«Алаш» сыйлығының лауреаты
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ЖАЛШЫНЫҢ ЖЫРЫ

Ей, әжім бет Өмір дейтін ақсақал,
Неге жеміс салмай кетті бақша, тал?
Асып-тасып бара жатса дәулетің
Қолымдағы телпегіме ақша сал.

Ай, Өмір-ай, сабасам ба жоныңнан,..
Дәмеленбен шапаныңнан, тоныңнан.
Жылап келген қонағыңды
Жұбатып
Аттандыру келмеді ме қолыңнан?!

Тіршілікте тірілген соң қанша өліп,
Мүлде өтірік балқыдым деу бал сорып.
Құс та болса бақытты өлім қыранда,
Жаны мәңгі жай табатын тау соғып.

Түрің мынау қатқан нанды қажатқан,
Мейманыңды арылтпадың азаптан.
«Қонақ күту» деп аталар кәдені
Үйреніп ал дархан пейіл қазақтан.
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Руым да, рухым да – қазақ!
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ЕСІЛ – ЕР

«Кезінде біз де ұлт ретінде жер бетінен жойылып 
кете жаздадық. Ақтабан халықтың «Қаратаудың ба-
сынан көш келеді» деп зарлағаны да, бабаларымыздың 
жер тіреніп, «Еділді келіп алғаны – етекке қолды 
салғаны, Жайықты келіп алғаны – жағаға қолды 
салғаны» деп жырлағаны да барша қазақтың жадын-
да. Араға үш ғасыр салып осы күпті көңіл, алаң күй 
Тәуелсіздіктің таңында тағы да туды. Сол кезде 
Елбасы астананы Алатаудан Арқаға көшірмегенде, 
қазақ енді Еділді емес, Есілді жоқтап қалар еді. Осы 
тарихи шешімі үшін ғана қазақ халқы Елбасының 
алдында мәңгілік қарыздар». 

Ел Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған салта-
натты жиында Астана қаласының әкімі Иманғали 
Тасмағамбетовтың дәл осылай тебірене сөйлегенін 
теледидардан көріп жанардан жас, жүректен жыр 
шықты.

Жауқайырған намысының өртімен,
Бабаларым шеттерінен өр кілең.
Қаймақтарын дым қалдырмай солардың, 
«Отыз жеті» сыпырды-ау деп қорқып ем.

Сыпырса да сарқыншағы қалыпты,
Халық-Ана туады екен алыпты.
Ұлтын сүйген Ерлерімнің рухы
Ұрпағына мирас болып дарыпты.
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«Сарыарқадан салып берген Астана
Қазақ мәңгі қарыз болды Патшаға».
Сол қаланы қызғыш құстай қорып жүр
Имаш ағам ұялатпай жат сана.

Жаһандану, қандай қусың жымиған,
Жымиғанмен сақталмаған бір ибаң.
Алаш Елін ала-алмассың сен жаулап,
Қорғаушысы – Құдай және Нұр-Иман.

Елін бастап бара жатқан құт, арға
Ерін елі ардақ тұтпай ұтар ма?
Ханның жалғыз қасиеті үшін халықшыл
«Абылайлап» жыр толғаған Бұхар да.

Имаш аға, сөзіңді естіп кесімді,
Еміреніп,әрең жидым есімді.
Дәл өзіңдей Есіл Ерлер тұрғанда,
Ел ешқашан жоқтамайды Есілді.
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Бұл көшімнің болмау үшін арты азап,
Кей достарым суық деді Арқа жақ.
Тұтастығым көзден бұл-бұл ұшпай ма,
Жылы жаққа ауа берсе әр қазақ!
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АСТАНАҒА ОРАЛУ

Алты алашқа жоқтатпауға Есілді,
Астанаға мен де бұрдым көшімді.
Сағымдағы Сарыарқаның самалы,
Аштым құшақ,
Сүй кеп менің төсімді!

Бұл көшімнің болмау үшін арты азап,
Кей достарым суық деді Арқа жақ.
Тұтастығым көзден бұл-бұл ұшпай ма,
Жылы жаққа ауа берсе әр қазақ!

Ел мен елдің бітпек емес тіресі,
Сол тіресте сан соқпауды тілеші.
Қиын сәтте қорғап қалған Тәшенов
Көздің құрты бес өлкенің бірі – осы.

Шақ туғанда елдің рухы жаншылар,
Оны көріп, ерде қалай жан шыдар?
Иманғали көкем айтса-айтқандай,
Елбасының бір білгені бар шығар.

Есіл ерге теліп қойған есімін
Ұлды бөлеп, бірге келді бесігім.
Сен тербетпе,
Тербетейін мен сені,
Айналайын, ерке толқын Есілім!
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Алты алашқа жоқтатпауға Есілді,
Астанаға мен де бұрдым көшімді.
Месқарындай әкелгем жоқ месімді,
От ал менен!
Жақтым жүрек-пешімді!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Қазақ радиосы Астанаға көшеді де-
геннен көшке еретіндердің қатарына 
қарашаңырақтың қызметкері ретінде 
өзімді тіркеттім. Бұл хабарды естігеннен 
бастап достарым мен ағайын-туыс, 
бауырларым: «Арқаның қысы қатты 
ғой, жаныңды қинап қайтесің?!», – деп 
жанашырлық танытып жатты. Мен: «Әй, 
ата-бабам табиғаты қатал екен деп сол 
жерді қорғамай өткен жоқ қой. Ал олар 
аманаттап қалдырған жерден бейбіт за-
манда мен қашсам, сонда ол жер қай 
қазаққа керек болмақ?!» – дедім-дағы, 
әйел, бала-шағамды отарбаға салдым да 
тартып кеттім.
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Ата-бабам текке неге терлесін?..
Аманатқа адал болу – Ерге сын.
Аязынан арқар ауған Арқаның
Арқасынан Алаш ауа көрмесін.
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АСТАНА КӨШЕСІНДЕ...

Уа, Астана!
Тұрғыныңмын бүгін мен,
Сансыз көлік сүйіншілеп жүгірген.
Ұлы адамның көшесінде келемін
Ұлы адамның атын қойған ұлыммен!..

Бұл бағыммен таласады қай бағым?
Анау, әне, Ақордадай айбарым!
Бір бағытқа желбіретіп желің тұр
Байрағым мен бөбегімнің айдарын.

Алматыда туған сәби – тіршілік
Алаңдайды ажарыңа ұмсынып.
Астанада келмесе де,
Қадайын,
Астанаға келгені үшін, бір шыбық.

Тау көшетін далаға әкеп өсірдім,
Құрығынан сақта, Құдай, кесірдің.
Қазағына қалқан болар сол шыбық
Тамырына нәрі жетсе Есілдің.

Бәйтеректей өркен жайсын жарқыным,
Егіз емес, еңгезердей жалқы ұлым.
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Ұлы болсын қала салған Ерлердей,
Құлы болсын Құдай менен Халқының.

Ата-бабам текке неге терлесін?..
Аманатқа адал болу – Ерге сын.
Аязынан арқар ауған Арқаның
Арқасынан Алаш ауа көрмесін.

Уа, Астана!
Тұрғыныңмын бүгін мен,
Сансыз көлік сүйіншілеп жүгірген.
Ұлы адамның көшесінде барамын
Ұлы адамның атын қойған ұлыммен!..
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Ь
(жіңішкелік белгісі)

Қазағынан биік қойған қалтасын,
Алматыда Әділбегім Адильбек.
Көжесіне қатық қылған малтасын,
Ауылымда Адильбегі Әділбек.

Қазағынан артық көрген билікті,
Астанада Түзелбегім Тузельбек.
Ұнатпайтын ұлтқа қарсы сыйлықты,
Ауылымда Тузельбегі Түзелбек.

Көкбөрінің інін қазып ұңғыған,
Осыдан-ақ аңғарарсыз ел күшін.
Біздің ауыл қазақтары кіл жуан,
Менсінбейтін жіңішкелік белгісін.
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Қазақтың атқамінгендері шетелдерге 
ресми сапармен шыққанда, өздерімен 
бірге Мемлекеттің Туын, Әнұранын апа-
рады. Ал менің Мемлекеттік Тілдің де 
Мемлекеттік рәміз ретінде барар күнін 
көксеп, көңілім жай таппайды.



ДОМБЫРА

107

            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Мүдделердің мақсатына ыңғайлы
Тексіздерге ғасыр емес, күн қайғы.
Асыл болса болды тегі итінің,
Ұрпағының тегі оларды «ұрмайды».



Серік СЕЙІТМАН

108

БАҚЫТ ІЗДЕГЕН ҮШЕУ

Орыс жеңгем жетекке алып ағаны,
Ағам болса, ит жетектеп барады.
Алматының көшесінде үшеуі
Бақыттарын бір-бірінен табады.

Дәл өзіндей сатқындардан бұл аға
Білер ме екен туатынын дүбәра?
Жатып алып жамандайды қымызды,
Қозы қарнын тойдырған соң сыраға. 

Сол екі жас болсыншы деп Күн, Айдай,
Сол екі жас жүрсінші деп мұңаймай,
Сөз сөйлейміз, ән шырқаймыз орысша
Құдаларға сый көрсетіп Құдайдай.

Өшіріліп қоңырқай түс бояуы,
Түп болмысын тамырымен жояды.
Ұлтын сатқан ағаларға намыссыз
Пысық жеңгей ит қосақтап қояды.

Мүдделердің мақсатына ыңғайлы
Тексіздерге ғасыр емес, күн қайғы.
Асыл болса болды тегі итінің,
Ұрпағының тегі оларды «ұрмайды».
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Мәселесі шешілген соң шетінен,
Жанұясын бұзбауға шын бекіген.
Жұбайының тұтатады шылымын
Жүрегінің шала жанған отымен.

Керексіз боп біткеннен соң «керектер»,
Заманым деп бәріне де себепкер.
Содан кейін бір-бір Тузик жетектеп,
Қазағыма айтақтайды «...нәлеттер»!

Атаңызға нәлет айтқан балаға 
Кешіріммен қарағайсың, жан аға,
Тузигіңе танытып қой тегіңді
Тіл тигізбей тұрғанымда бабаңа.
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ЛЕБІЗДІҢ МӘНІ

Серік Сейітман қалай келді әдебиетке? Оның 
ішінде поэзияның табалдырығын қалай аттады? Ол 
табанын сүртіп кіріп, таза келді. Әдетте ақындар 
махаббатты жырлап келеді ғой. Ал Серік өзінің Елін 
сүйді, Жерін сүйді, Отанын сүйді. Әсіресе, қазақтың 
әдет-ғұрып, тыныс-тіршілігін, салт-дәстүрін, өзінің 
тұла бойы 62 тамырындағы ағып тұрған қазақтың 
қанын кейінгі жастардың бойына сіңдіруге тырысты.

Серік Сейітман – жас ақын емес. Ол қазақ 
поэзиясының есігін еркін ашып келген, қазақ 
поэзиясына қалыптасып келген және қанаты 
қатайып, қабырғасы бекіп, буыны босамай келген 
мықты ақын. Оның мықтылығы – өзінің «Қазақтың 
қаны» кітабы, екінші мықтылығы – «Қарашаңырақ». 
Екеуінде үлкен үндестік бар. Ол біздің қазақ деген 
қарапайым халықтың ұлағаттылығы, ұлылығы, 
жылылығы және шуақты да қуатты мінездерін 
осы кітаптары арқылы өте жақсы бейнелеп, кейінгі 
жастарға жақсы жеткізген. Бұл – қазақтың тамыры 
тереңде екендігін және ол үлкен бәйтерекке айналып, 
өзінің саясын, көлеңкесін жан-жағына түсіріп 
жатқандығын, бір сөзбен айтқанда, отбасы мен 
Отанның арасындағы өз ұлтымызды жырлаған ақын.

Көпен ӘМІРБЕК, 
ақын, сатирик, 

ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, «Парасат» орденінің иегері
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БАҚЫТ

Тайпалғырдың таңдап мініп  тәуірін,
Белшесінен кешіп жүріп мұнайды,
Бақыт деген – байлық болса, бауырым,
Байлар неге жылайды?

Жаннан емес, тәннен алып жылуды,
Тар төсекте есінен мың таныпты.
Бақыт деген – құшу болса сұлуды,
Жүргіш неге жалықты?

Асып тұр ғой ас емес бұл даңқы астың,
Мұнысына миым жетпей тұрғаны-ай.
Бақыт деген – арақ болса,
Алқаштың
Әні неге мұңға бай?

Тақымыңыз тағыңызға толса егер,
Осы емес пе өмір сүру өмірсіз.
Бақыт деген – бастық болу болса егер,
Әкім неге көңілсіз?!

Базаршының бет-бейнесін дауда көр,
Қалтасынан асып-тасқан байлығы.
Бақыт деген – табыс болса,
Саудагер
Бүгін неге қайғылы?
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Дәл мен үшін жоқ ешқандай құны түк,
Танауымен аспан сүзген көкенің.
Барша адамзат бара жатыр ұмытып
Бақыт деген қанағатта екенін.

Бейілдерін қанағаттан бұрып құр,
Бақыт іздеп сандалып жүр бар адам.
Бақыт болып дастарханда күліп тұр
Құдай берген қара су мен қара нан!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Қарынның боғынан мидың боғы 
былық та жиіркенішті. Екеуінің бір 
ерекшелігі – қымбат тамақ жесең де, 
арзан ас ішсең де қарынға барып, боққа 
айналатыны белгілі. Ал ми, керісінше, 
арзан нәрсе ойласаң ғана боқтың мекені 
болады. Қарындағыны қуу – оңайырақ, 
мидағыны үркіту – қиынның қиыны.
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САМОЛЕТ

«Самолет-ау, самолет,
Мені өзіңмен ала кет»
Деген тақпақ айтушы ем
Бала кезде «дана» боп.

Желге ұшқаны оң-дағы
Сол тілегім сондағы.
Атқаратын шаруа
Көп екен ғой Жерде әлі.



ДОМБЫРА

115

МЕН ЕР ЖЕТКЕН КӨКТЕМДЕ

Балмұздақтай бал дәуренде, сонау бала шағымда
Ояу жүрдім, бой алдырдым кереметтей сағымға.

Аулымыздың іргесінде биік белең болатын,
Ынтықтырып, жыр тудыртып, еткен еді мені ақын.

Сол қыраттың бәйшешегі гүлдеуші еді тым ерте,
Бір серімен қосақталып гүл теретін бір ерке.

Біз оларға қараушы едік тоймас көзбен қызығып,
Ауыл-аймақ, жас-кәріміз – бәріміз де тізіліп...

Одан бері өтті-кетті нешеме жыл, күн талай,
Өз еркінде тіршілігін жасаса да кім қалай.

Ат қорасы қоныс тепкен сонда бүгін бір байдың,
Бала кезде сезбеппін-ау туатынын мұндай күн.

Ғашығымды енді қайда қыдыртамын?
Әттең-ай!
Мен ер жеткен көктемде сол қырдың шөгіп 
                                                                кеткені-ай!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Әкем мені бала кезімнен қариялардың 
қолына су құйғызып, етік жаматып, 
тоқым тіктіріп, ұстара ұстатып үйретті. 
Және өзінің шашын алғызып болған соң: 

«Шаш аларың көп болсын, 
Шаштай дәулет берсін», – деп бата-

сын беруші еді. Сол кездерде алақан 
жайып, бет сипағаным болмаса, бұл 
батаның байыбына бара бермеппін. 
Кейін, өсе келе жазу үстеліне отырар әр 
сәтімде әр шығармамның шоқтығы осы 
қос тармақтан пәс болмауы үшін көп 
ізденіп, терең толғанатын болдым.
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Көршіміздің мәрттігін бір ұққасын,
Қалай ғана құмарым құнықпасын?..
Тауығының толғағын тосып жүріп,
Сүйіншіге алғанмын жұмыртқасын.
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КЕНЖЕЛІКТІҢ КҮПІСІ

Ақтарылтып анамның жыр-ертегін,
Сол әлемде жүргендей күнелтемін.
Кенже жоқтай ауылда менен өзге
Бала кезде байызсыз тым ерке едім.

Өресінен құрт ұрлап ақ жеңгемнің,
Әккі ағамның соққысын сан көргенмін.
Аштық емес жасатқан маған оны,
Балалықпен мастыққа жан бергенмін.

Көршіміздің мәрттігін бір ұққасын,
Қалай ғана құмарым құнықпасын?..
Тауығының толғағын тосып жүріп,
Сүйіншіге алғанмын жұмыртқасын.

Баласының басса егер жанарын мұң,
Әкем күйін кешетін қара құлдың.
Асығы үшін ісекті сойғызатын
Біздей болсын тентегі әр ауылдың.

Шошитынмын шалдардан шаппа көрсем,
Құлақ қорғап, Жер болып Аспан еңсем.
Қыршаңқы қарт: «Насыбай бер!», – дегенде
«Менікіндей өзіңде жоқ па?!», – деуші ем.
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Осы қылық, осы ісім, осы күйім,
Болды қызға көңілдің қошы бейім.
Сұлу келсе: 
                  «Үйіне қайтпасын!», – деп,
Тастайтынмын тықпыштап «топылиын».

Ойынымды талайы осып салған,
Бірталайын мәз-мәйрам етіп те алғам.
Сол сұлулар бетімнен сүйер сәтте
Ерініне ернімді тосып қалғам.

Тосып қалып, 
                     ләззатқа бата жаттым,
Кейпіне ендім 
                     сонда да асау аттың.
Ана сүті аузымнан кеппей жатып
Татқан жанмын бал дәмін махаббаттың.

Жықпас үшін өр кеуде, 
                                өр күйімді
Меңгергенде қонжықтай 
                                қонжиюды
Бес жасымда анам бір ұл босанып,
«Кенжеліктің күпісін» сол киінді...

Тілін алып тәтей мен көкейлердің,
Жәй жандардың міндетін өтей бердім.
«Кенжеліктің күпісін» шешінген соң,
Он бес жылға бір күнде есейгенмін.
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Жылу бердің жаныма, еш суынбай,
Ессіз еттің сен мені, есті қылмай.
Көрсем болды інімді, 
Сені еске алам,
Еркелікпен өткізген бес жылым-ай!
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ЛЕБІЗДІҢ МӘНІ

Серік Сейітманның поэзиясындағы сезім-дүниесі 
оқырманын қиялға бөлеп, қияндарға жетелейді. Ол 
«Бәтіңке» атты жалғыз өлеңімен-ақ жоқ жерден 
философиялық ой түйіндей алатын ойшыл ақын 
екенін көрсеткен. Жырының қай-қайсысы да табиғи, 
шумақтары сұлу, ойы тұнық.

Күле қарап, шақырса да керім Күн,
Ауылды аңсап, бар қызықтан жеріндім.
Жасалған-ау Адам өзге жер емес,
Топырағынан менің Туған Жерімнің, – 

деген шумағында нағыз асқақтық, паңдықтың 
поэзиядағы көрінісі жатыр. Шоқтығы биік көрініс. Бұл 
шумаққа ғұламалар да таңырқауы керек.

Баласының басса егер жанарын мұң,
Әкем күйін кешетін қара құлдың.
Асығы үшін ісекті сойғызатын
Біздей болсын тентегі әр ауылдың.

Мынау – кімді де болсын, қызықтырмай қоймайтын 
нағыз шалқар сезім. Өзге өлең жазбай, тек осы жалғыз 
шумақпен-ақ «Ақын» атануға болар еді.

Жанат АХМАДИ, 
жазушы, 

Халықаралық «Алаш» сыйлығының иегері
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ЖАЙЛАУДАҒЫ 
ЖАҢАЛЫҚ

Төрт түліктің үлгі тұтып адам сүйер әдебін,
Ауылдың боз шаңын жұтқан томпақ қара бала едім. 

Жолдастарым ойнаймыз деп келген кезде 
                                                                  үйге іздеп,
Мен жайлауда мал бағамын қу тірлікпен 
                                                                  күйбеңдеп.

«Түлікке емес, тағылымға толса менің өрісім,
Қара бастың қамы емес, іс жасасам ел үшін», – 

деп, осылай армандаушы ем,
                                    қиялдаушы ем сәт сайын,
Содан соңғы кезекте еді сұлу ару, ақ қайың.

Күнде-күнде өңделетін, жамалатын арманым,
Армандардан жанданған ғой, 
                                    зор болған ғой әр дарын...

Жаз жайлауда ақ есекті мініп алып, мал бағып,
Бір айғырдың қылығына қараушы едім таңданып.

Сол тор айғыр азынап кеп, жымқырғанда құлағын,
Ытқитұғын айғырсымақ жабағы, тай, құнаның.
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Еш жылқыдан жеңілместей көрінетін ол маған,
Шіркін, мен де сондай күшті болсам ғой 
                                                           деп толғанам.

Және көрші қарияның бар еді боз дөнені,
Жабағы, тай, құнандарға ілтипаты зор еді.

Байқаусызда сол боз дөнен үзіп кетіп арқанын,
Талап, шайнап шығарғаны тор бестінің талқанын.

Мықты деген тор бесті жеңілді де жер болды,
Оған деген үмітімнің бәрін күдік өңгерді.

Содан бастап 
Кеуде соғып, «Мен мықтымын!» деп жүрген
Айғырларды
Жылқы деп те санамайтын болдым мен...
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Жаман атты жүгенсіз мінсең алып 
қашады, жайдақ мінсең көтенжауыр 
қылады. Кейбір пенделер де сондай.
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Алай-дүлей күн туғызса ұлы таң,
Қанаттанып, бар дүниені ұмытам.
Басқа айғырды айдап жүріп аулаққа,
Баптаусыз-ақ өзімді-өзім суытам.
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ТҰЛПАРМЫН

Менің ділім төркіндеген Оғызға,
Менің мұңым тіл бітірген қобызға.
Ұқсамаймын, 
Ұқсағым да келмейді
Өз баласын өзі жейтін доңызға.

Әр құлынның тағдырына қайғырдым,
Әр құлынды қорғап жүріп тай қылдым.
Үйірі үшін басын тіккен ажалға
Асылтұқым азынаған айғырмын.

Бестімін мен туғаннан бес түлеген,
Қалың ойдың құшағында түнегем.
Құлағымды жымқырам да
Күйлеген
Құнажынды аулақ қуып жіберем.

Құнажынды қуғандығым – бақ маған,
Құлагердің мұрагері боп қалам.
Текті айғырдың ұрпағымын себебі
Бел баласы-байталына шаппаған.

Алай-дүлей күн туғызса ұлы таң,
Қанаттанып, бар дүниені ұмытам.
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Басқа айғырды айдап жүріп аулаққа,
Баптаусыз-ақ өзімді-өзім суытам.

Күндіз Күнім,
Түнде медет Ай маған,
Қарбаластың қазанында қайнағам.
Ешқашан да
Ешкімнен де қашқам жоқ,
Қуғанымды жетіп алып шайнағам.

Жетіп алып, жеті жауды жеңгенмін,
Бақытымды үйіріммен тең бөлдім.
Танымайтын құрық дейтін ұғымды
Тұлпар текті Қазақ деген елденмін.

Гүлдей жайнап құлпырғанда Алашым,
Айдай әлем аңтарыла қарасын.
Тұяғымның дүбірімен оятам
Үйірімнің ұйқыдағы санасын.
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ШОЛАҚ ҚАСҚЫР

Бәлені басқан аңдамай
Арлан-ай, 
Арлан, 
Аңғал-ай!
Қарсаққа құрған қақпаным
Қасқырды қапқан жалған-ай.

Қақпан-ай, 
Қақпан, 
Қақпан-ай!
Бір аңды екі қапқан-ай!
Тартқызған Оған қорлығың
Жаныма менің батқаны-ай.

Арлан-ау, сен де мойында,
Бір шындық мәңгі ойымда:
Жылтырақ қуып жоғалтқан
Рухым тұла бойыңда.

Күркіреп Аспан түнерсек,
Қолдады Тәңір тіленсек.
Үйіміз басқа болса да,
Үйірге қосқан бір емшек.
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Тағысын жоқтап түз қалып,
Тәніңді кетті-ау мұз қарып.
Өз қақпанымды өзімнен
Ырылдайсың кеп қызғанып.

Қасиет тұтам кегіңді,
Тауысып қайтем деміңді?
Кектенем сенен бес бетер
Тілдесе біреу тегімді.

Көк дауыл едім мен де бір,
Көкжалым едің сен де бір.
Қос аяқпенен шойнаңдап
Өткізер болдың енді өмір.

Рухымды тауып іздеген,
Жібердім қайта түзге мен.
Жүресің енді, қайтесің,
Түлкілер салған ізбенен?!.



Серік СЕЙІТМАН

130

ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Бала шағымда астымда күрең қасқа 
ат болды. Жануар жетім өскен құлын 
еді. Қолбала болған соң, жабағы кезінен 
әкем екеуіміз арба жегіп үйреттік. Дөнен 
шыққан көктемнен бастап үйірге қостық. 
Арба тартқан атта қайбір қауқар болсын, 
үйірге түскен алғашқы күндерде, жыл 
сайын, көрінген айғырға таланып, бие-
байталдарын беріп қоятын да сәл көкке 
тойынып әлденіп алған соң, кезінде өзін 
талаған айғырларды шетінен шиқанын 
шығарып шайнап жүріп, үйірін қайта 
тартып алушы еді.

Жылқы тектес деп жүрген қазағымның 
қалтасын ғана ойлаған қазіргі талай 
ұрпағының Отанына деген махаббатты 
қасқа айғырдың үйіріне деген махаб-
батымен салыстырайын десем өзімнен 
өзім ұялам...
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Сырт жағымнан көз тастап аңғарғанға
Құштар болдым биікке, заңғарларға.
Отын да емес, 
Шөп те емес, 
Ол ат арба,
Сол ат арба толы еді армандарға.
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АТАРБАНЫҢ МҰҢЫ

Әке, менің сағынған атым қайда?
Өкінішім Сізді ойға батырмай ма?!
Қасқа атымды, 
Арбаны 
Және мені
Бұдан былай алыс жол шақырмай ма?!

Қарсы алмады кісінеп хас киелім,
Жұдырықты, жынданып, тас түйемін.
Ат та болса, дұғамды бағыштайын,
Көміп едің қай жерге бас сүйегін?

Ала жаздай көргені қиын жұмыс,
Ету қайда ол кезде күйін дұрыс?
Жануарға тек қыста шыр бітуші ед(і),
Соғым қылып сойыпсыз биылғы қыс.

Асып ешкім бөкпеді терге бізден,
Тасылды отын, мая шөп, жем де бізбен.
Базарына құрт-майын жеткізіп сап,
Алғанымыз тек алғыс жеңгемізден.

Сырт жағымнан көз тастап аңғарғанға
Құштар болдым биікке, заңғарларға.
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Отын да емес, 
Шөп те емес, 
Ол ат арба,
Сол ат арба толы еді армандарға.

Қасқа айғырдың қиын-ақ сорлағаны,
Ал мен алдым қалаға жолдаманы.
Жауын-шашын шіріткен ат арбаның
Жапырайып жылап тұр доңғалағы,
...мендік мұңдай мұң бар ғой онда-дағы!
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АРҒЫМАҚ

Арғымағым!
Тимей менің жастыққа жар құлағым,
Тұяғыңның дүбірін ести қалсам,
Қара түнді, көз ілмей, таңға ұрамын.

Шұбар айғыр!
Арналады өзіңе Құралай-Жыр.
Құба жалың көзіме елестесе,
Ет жүрегім қалмайды жыламай бір.

Тұлпарым-ау!
Сағыныштың сазды әнін шырқадым-ау.
Қанатымнан айрылдым қапияда,
Маңдайымның соры да тым қалың-ау.

Қанатым-ау!
Ішім – күйік болғанда, дала – қырау.
Көзіңдей ғып төріме іліп қойдым,
Тізгінінде жүгеннің нала тұр-ау.

Сағым Күлік!
Жазғаным жоқ бұл жырды жаным күліп.
Сауырыңа бір қамшы салдырмадың,
Қамшы-саптай ғұмырдың мәнін біліп.
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Қазынам-ау!
Бұл өмірге жүрмейді базына-дау.
Бауыздалар сәтіңде
Үйіріңе
«Қош бол» айтып дауысың азынады-ау?!

Тас қамалым!
Үйіріңді иірді қас-қабағың.
Аман болсам,
Көктемде отау тігіп,
Отбасымды дәл сендей басқарамын!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Сиырдың басындағы мүйіз – аттың 
аяғындағы тұяқтың тырнағына да таты-
майды.
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ТАҒДЫР. ТҰЛПАР. ТІЗГІН

Шала қазаққа ұқсамай жат елдегі,
Тобылғы сап қамшыны әкел бері, −
деді-дағы, 
Жүгендеп жабағыны,
Шу асауға мінгізді әкем мені.

Қарғып міндім нық ұстап кескінімді,
Жарбаң қағып, жабағы осқырынды.
Мөңкіп-мөңкіп, ол мені жығып салды,
«Сәттерім-ай, − дедім мен, − ескі күнгі!»

«Әкеңнің...» деп басталар ұран айтып,
Намыс кернеп, ұмтылдым тұра қайтып.
Орынымнан тұрсам да, 
Амал қанша,
Жанарымнан мөлтілдеп құлады-ай шық.

Жармастым да жалына қос қолыммен,
Әдістерді қолдандым еске кірген.
«Неге мынау тулауын тоқтатпайды?..»
Шеше алмадым жауабын, шешпедім мен!

Мұндай жойқын болар ма қатаң заңдар?..
Әл-дәрменім қалмады асауды алдар.
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Әкем сол сәт шыр-пыр боп айқайлады:
«Тізгінді тарт!
Жалында не шаруаң бар?!».

Үмітімнің үкісін үлбіретіп,
Қолым создым тізгінге дір-дір етіп.
Құбылмалы күй кешіп жатқан шақта
Сыпырылды аяқтан құрғыр етік.

Бірақ оған аудармай назарымды,
Үйретумен әлекпін жабағымды.
Тізгін тартып, жүгенмен жұмыс жасап,
Әлгі асауды көрмедім бала құрлы...

Жырын жаттап жалынды сан ақынның,
Қиялданып түнімен, таң атырдым.
Бұл жағдаят басымнан өткен кезде
Бар болғаны жетіде болатынмын.

Десем-дағы сол шақта жас-кішіңмін,
Барлығына иландым бақ-құсымның.
Өсе келе, өмірді кеше келе
Тағдыр − тұлпар екенін нақ түсіндім.

Талай жайды түсіндім жете содан,
Ат мінбеуге тырыстым өте шабан.
Тізгін жайлы санама сабақ еккен
Қарыздармын қашанда, Әке, Саған.
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ЛЕБІЗДІҢ МӘНІ

Серіктің поэзиясының негізі – ұлтшылдық. Қазір 
біз ұлтшыл деген сөзден қорқып жүрміз. Ахмет 
Байтұрсынов ұлтшылмыз деп айтқан. Біз ұлтшыл 
болуымыз керек. Ол сөзден қорықпауымыз керек. 
Ол сөзді қайтаруымыз керек. Серіктің «Мүмкін 
болса, тілімді кесіп, бөліп, Таратар ем тілі орыс 
қазақтарға», «Мүмкін болса, оларға көзімді ойып, 
Таудай Қазақ шоқтығын көрсетер ем» деген жыр 
жолдары шынайы, ұлтын сүйгендіктен шыққан. 
Серік Тәуелсіздіктің рухын бойына сіңіріп, ешкімге 
жалтақтамай қалыптасқан бұла ақын. 

Тәуелсіз қазақ болу өте қиын. Өйткені, 
Мұса пайғамбар перғауынның құлдығында болған 
еврейлерді қырық жыл бойы шөл даламен алып өткен 
екен. Мәнісін сұрағандарға: «Бұлар құл болған халық. 
Құлдықтары бойынан кетсін деп осылай жасадым» 
деген екен. 

Бізге үрейден айырылу үшін қырық жыл уақыт 
керек. Ешкімге жалтақтамайтындай, ешкімнен 
қорықпайтындай, «Тәңір өзі біледі Ажалымыз 
қайдан-дүр» дейтін қазақты тәрбиелеп шығару 
үшін осы Серіктің өлеңдеріндей уытты да қуатты 
поэзия керек.

Омар ЖӘЛЕЛ,
ф.ғ.к., алаштанушы ғалым



Серік СЕЙІТМАН

140

            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Өтті Ахмет ел-жұртына қорған боп,
Ол да мендей бір қазақтың баласы.
Менің әкем Ахметтей болған жоқ,
Байтұрсындай болды-ау, сірә, шамасы.
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МЕНІҢ ӘКЕМ 
АХМЕТТІ КӨРГЕН ЖОҚ

Менің әкем Ахметті көрген жоқ,
Бірі өлген жыл енді бірі туыпты.
Ахаң кетті, 
Ахаң рухы сөнген жоқ,
Оның рухы – ұрпағында уытты.

Отыз жеті басын кесті бірінің,
Ал бірінің кесті балғын кіндігін.
Баудай қиып барлығын да ірінің,
Бұлт торлады сол жыл қазақ түндігін.

Өтті Ахмет ел-жұртына қорған боп,
Ол да мендей бір қазақтың баласы.
Менің әкем Ахметтей болған жоқ,
Байтұрсындай болды-ау, сірә, шамасы.

Боздақтардың басы қайда қалмаған?
Өкінгенмен, өнер не бар енді одан?!
Асыл Ердің асыл жолын жалғаған
Ғасырымның Ахметі мен болам.
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Асықты атам да ойнай алар – жараса 
ма?..
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Жабағың қазанат болсын,
Жаманың азамат болсын.
Алаштың айбыны тасып,
Жау алмас жамағат болсын!
Құламас Қағанат болсын!
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СЕРІКТІҢ БАТАСЫ
(бірінші бата)

Жақсы атың дара таныла,
Жүк болсын нар-атаныңа.
Жаратқан рақымын құйсын
Жайылған алақаныңа.

Алғаның ақылды болсын,
Ақылы татымды болсын.
Қонағың баладай шалқып,
Тамағың батымды болсын!

Ұлыңыз айдарлы болсын,
Дұшпанға айбарлы болсын.
Түлігі жайлаулы болсын,
Күлігі байлаулы болсын!

Қызыңыз бұрымды болсын,
Қылығы жұғымды болсын.
Ол-дағы – қолдағы құс қой,
Құсыңыз тұғырлы болсын!

Келінің ибалы болсын,
Жүректе иманы болсын.
Басбілген текті жылқыдай
Дәстүрден жиғаны болсын!
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Бесігің тербеулі болсын,
Несібең ернеулі болсын.
Жемісің өнгенді болсын,
Өрісің өргенді болсын!

Жабағың қазанат болсын,
Жаманың азамат болсын.
Алаштың айбыны тасып,
Жау алмас жамағат болсын!
Құламас Қағанат болсын!
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СЕРІКТІҢ БАТАСЫ
(екінші бата)

Иә Құдайым, мұңсыз ет,
Бойымызды жынсыз ет.
Перзентке зар ананың 
Құрсағына ұл-қыз ек.

Етегінен он өрсін,
Жетегіне он ерсін.
Пешенесі жарқырап,
Көсегесі көгерсін.

Өрісті боп өргені,
Келісті боп ергені,
Адал аспен ел бағар
Аспаз болсын ең кемі.

Бірі сұлтан сайлансын,
Бірі ханға айналсын.
Бәрі қазақ рухының
Қазығына байлансын.

Баласызға бала бер,
Санасызға сана бер.
Дәуір сайын
Алашты
Алға бастар дана бер.
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Бақшамызды жасыл ет,
Патшамызды асыл ет.
Құт дарыған Жеріме
Жолатпағын қасірет.

Жоламасын қасірет,
Шұғылаңды шашып өт.
Мәңгілік Ел болуды
Қазағыма нәсіп ет!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Адам үшін ақшаны аямаспын, ақша 
үшін адамды сатпаймын. Себебі, менің 
жақсылығымды түсініп, адамгершілігімді 
бағалайтын ақша емес, адам ғой.
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Аластаған Алаштан мұңды, азапты
Ерлеріммен ертеңгі күн ғажап-ты.
Ұлысымның бар байы ұлтын сүйсе,
Көрер ме едім аш қалған бір қазақты?!
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АТЫМТАЙ

Тілегенін Тәңірі үйіп-төккен,
Мәртебесі, мерейі биік Көктен.
Атымтайы Алаштың аман болсын
Құшағына бар қазақ сыйып кеткен.

Таласы жоқ шәуілдек күшіктермен,
Қара суын халқымен ішіп, бөлген.
Жолда қалған жаяудың жайын жасап,
Тақымдағы тұлпарын түсіп берген.

Жер бетіне жіберіп тілекші ғып,
Бар бейнетпен бір өзін күрестіріп,
Құлқындардың жатқандай несібесін
Құдай соның қолымен үлестіріп.

Мынау атың, ал мынау асың деген,
Жанарынан жалынды жасын көрем.
Білген жөнін баршаға сүйіншілеп,
Ілген жемін сұңқардай шашып жеген.

Елден бөлек түгі жоқ еншілеген,
Елмен бөліп жемеуді ерсі деген.
Жұрт жыласа жүрегін жаялық қып,
Ел жұбанбай көңілі көншімеген.
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Талайларға тағылым тұрқы мына,
Бабасының боп сіңген ғұрпы мұра.
Жауым сырттан қарқылдап күлмесін деп,
Жамау болған жұртының жыртығына.

Аластаған Алаштан мұңды, азапты
Ерлеріммен ертеңгі күн ғажап-ты.
Ұлысымның бар байы ұлтын сүйсе,
Көрер ме едім аш қалған бір қазақты?!
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ЛЕБІЗДІҢ МӘНІ

Атыңнан айналайын, ақын Серік,
Өлеңге бала кезден жақын Серік.
Бүгінде жас тұлпардай жарап тұрсың,
Бәйгеден оза шауып атың келіп.

Сайлаубай ТОЙЛЫБАЕВ, 
ақын, 

Алматы облысының Құрметті азаматы
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АЗАМАТ

Алақаны табандай,
Апайтөсі даламдай.
Тірілгендей қайтадан
Тарихтағы Қабанбай.

Жұдырығы басындай,
Басы болса қазандай,
Сынға салсаң сабазды,
Шоршып тұр-ау сазандай.

Тұлғасына жедел, тез
Тоя алар ма көгенкөз?
Ауызынан түспейді
«Азаматтар!» деген сөз.

Тарылмаған парқы әман,..
Болсын сондай мәрт адам.
Түсірмеген ешқашан
Елдің жүгін арқадан.

Сөйлер сөзі жалаудай,
Сойып түсер сабаудай.
Жолап кет те жанына,
Ала жөнел алаулай.
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Қасқа маңдай қазанат
Туса – туар қазақ-ақ.
Аз қазаққа 
Осындай
Көп керек-ау азамат.



ДОМБЫРА

155

ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Алтынға ұқсағанымен, мыста 
қорғасындай салмақ жоқ.
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ҚАЗАҚТЫҢ БАЛУАНЫ

Жауырыны қақпақтай,
Жұдырығы тоқпақтай.
Түскен жауы қолына
Иленеді батпақтай.

Белбеу тағып қайыстан,
Қаймықпаған сайыстан.
Ат мінгенде алшайтып
Бесті белі қайысқан.

Шаужайына жармаспа,
Алып ұрар жамбасқа.
Жалтылдаған қылыш па?
Жарқылдаған алмас па?

БаҺадүрдей баяғы,
Ел-жұртына саялы.
Белдескеннен бел кетті
Аспаннан кеп аяғы.

Дәстүрімнің тұмшалы
Кірмес онсыз бір сәні.
Оны туған ананың
Құттыхана құрсағы.
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Ел дегенде емінген,
Емес артқа шегінген.
Жүрегінен басқасы 
Жаратылған темірден.

Ет жүрегі «Елім!» дер,
Елі болса «Бегім!» дер.
Ер кездессе осындай,
Қызыңды, әке, тегін бер.



Серік СЕЙІТМАН

158

            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Ұрпаққа тірі барша
Салтыңды нақ сүй дерсің.
Ұлым ел ұлы болса,
Рұқсатсыз бас жей берсін... 
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БАС ҰСТАУ

Асығын сынағам жоқ,
Ақсарбас дәп семіз-ді.
Сүндет дос сыбағаң деп
Үйінде бас жегізді.

Әдепті құп санаймын,
Аспасын қатем дарға, –
Дедім, – бас ұстамаймын
Асқар шың әкем барда.

Тауларға Аспан ата,
Әкеңмен жұмысым жоқ, – 
Сұрады басқа бата, – 
Халықтың ұлысың, – деп. 

Ұрпаққа тірі барша
Салтыңды нақ сүй дерсің.
Ұлым ел ұлы болса,
Рұқсатсыз бас жей берсін... 
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Бос уақыты бар адам – ең бақытсыз 
адам.
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Елжірейді-ау есіне ері түсіп,
Сығырайтып тастапты көзін ісік.
Әжей кетіп барады сусын сатып,
Шөл басарға сор-сорпа терін ішіп.
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ӘЖЕЙ КЕТІП БАРАДЫ...
(немесе Ғасыр Анасы)

Біреу мінез көрсетіп қопаңдана,
Біреу оны деп ұқты Отанға Ана.
Әжей кетіп барады сағыз сатып
Сағыздай боп созылған отарбада.

Қалмағандай фәнидің астар-мәні,
Сөгілгендей бақыттың баспалдағы.
Әжей сатып барады ыстық бөлке,
Кеміргені – қытырлақ қатқан наны.

Елжірейді-ау есіне ері түсіп,
Сығырайтып тастапты көзін ісік.
Әжей кетіп барады сусын сатып,
Шөл басарға сор-сорпа терін ішіп.

Болмаса да ойының мұңмен ісі,
Мұңның оны басыпты мүлде мысы.
Әжей кетіп барады шұлық сатып,
Аяғында – сүйреткен құр кебісі.

Шомыла алмай шуақты таң нұрына,
Таңда ғана көз іліп, қалғыды ма?!.
Әжей кетіп барады пісте сатып,
Пістедей боп шағылып тағдыры да.
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Нұрын шашып тұрса да жасаулы Аспан,
Адасқан соң қызық жоқ қатар-достан...
Әжей кетіп барады тәтті сатып,
Тәтті дәмін тірліктің тата алмастан.

Көзден көлшік, маңдайдан көл бөлініп,
Жоқты бар ғып, тиынды теңге қылып,
Әжей кетіп барады арқаланып,
Арқасына өмірдің өңгеріліп.

Тұрса да «Ие» бақиға бағдар беріп – 
Арсыз емес, 
ақшасыз жаннан жеріп,
Әжей кетіп барады сатушы боп,
Алтын Уақытын Ғасырға арзан беріп!..
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ЛЕБІЗДІҢ МӘНІ

Әр ақын өзінің қайталанбас ізін, өзінің айтатын 
сөзін, өзінің азаматтық ұстанымын білдіру үшін 
келеді әдебиетке. Ақындар жазушыларға қарағанда, 
сыншыларға қарағанда топ-тобымен, лек-легімен көп боп 
келеді. Бірақ солардың ішінде санаулылары ғана ақындық 
деген сөзге лайық боп, сол биікте тұрақтап қалады. 
Ақындық деген өлең, шумақ құрастыру емес. Ол ең 
алдымен елдің тағдырына, ұлттың тағдырына араласып, 
соған жанашыр болу. Қай уақытта да үлкен ақындардың 
бәрі сонау көне замандардан бастап сонысымен ұлы, 
сонысымен данышпан, сонысымен парасатты. Тек 
қана азаматтық үшін, ар үшін күресіп қана олар өзінің 
биіктігін, асқақтығын сақтап қалған. Мен Серік 
бауырымның поэзиясынан осындай қасиеттерді көрем. 

Әлі есімде, Серікпен осыдан біраз жыл бұрын Қазақстан 
жазушылар одағында сыртынан таныстым. Лек-легімен 
жас ақындар келіп, өлеңдерін оқып жатты. Солардың 
ішінде Серіктің «Бәтіңке» деген өлеңі маған қатты әсер 
етті. Содан бастап осы інімнің өлеңдерін баспасөзден 
іздеп жүріп оқитын болдым. Поэзияда ақын бара-
бара қалыптасады дегенге мен өз басым қосылмаймын. 
Шынайы таланттар әдебиетке қалыптасып келеді. 
Серік – әдебиетке қалыптасып келген ақын.

Амангелді КЕҢШІЛІКҰЛЫ, 
Халықаралық «Алаш» сыйлығының 

лауреаты, әдебиет сыншысы
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КЕМПІРЛЕРМЕН
БИЛЕГЕНДІ ҰНАТАМ

Арамызға дәнекер боп сыра, «ахаң»,
Солғын үрпін сорғызбай-ақ бір апам,
Тамағына терден иіссу сепкен
Кемпірлермен билегенді ұнатам.

Ұнатамын шақырғанды вальске,
Кисе кисін кебістен-ақ «тәбішке».
Себебі олар ұстатқан жоқ белдерін
Қазіргідей орыс, қытай, кәріске...

Себебі олар жаушылықта мерген боп,
Сан жығылып, қайта тұрды жерден көп.
Абиырын, 
Сан тоңқалаң асса да,
Күйеуінен басқа ешкім көрген жоқ.

Басқа ешкімге сұқтанбады олар да,
Қосылса да «күйген қара томарға».
Бүгінгідей бауыр еті – баласын
Тастап кетіп, 
Қалған да жоқ обалға.

Тітіркеніп заманауи жайттан көп,
Іздеу салам ғаламтордан, сайттан кеп.
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Үйленсем бе қайтып келген кемпірге,
Бірақ оның бірі байдан қайтқан жоқ.

Нәсіп еткен көжесінің сұйығын,
Қарашы бұл заманымның қиынын.
Алсам ба екен қосағы өлген кемпірді,
Бірақ олар шырағы ғой үйінің.

Сәнге киіп сексен орам сәлдені,
Мына заман ойландырды-ау әрнені.
Бар үмітім сенде боп тұр, анашым,
Тұрмыс құрмай қалған құрбың бар ма еді?!

Толқуында әсем-ғажап ән-күйдің
Әжелермен вальс билеп әл жидым.
Билеймін де ертегісін тыңдаймын,
Тыңдаймын да құшағында қалғимын.
Кемпірлермен билегенді ұнатам!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Төменетектілердің көбі «Еркек бас, 
әйел мойын» дегенді айтып, азаматтары-
на «бізсіз ешқайда бұрыла алмайсыңдар» 
дегендей сыңай танытады. Басты 
бұратын мойын екені рас. Бірақ, мойын 
бастың бұйрығынсыз бұрыла алар ма?!.
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Қартайғаны болса-дағы ағаттау,
Ана әдеті – со-о-л, инесін сабақтау.
Перзентінің бүтіндеймін деп үстін,
Ар-ұяттың жыртық жерін жамапты-ау.
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ЖАМАУ

Ұлдарының іріп-тозып жейдесі,
Қыздарының үзіліп қап түймесі.
Анашымның саусағының сәні еді
Қиық мата, сабақтаулы инесі.

Шарам қанша, бозбалалық кейіппен,
Ұят қысып, қызарсам да күйіктен?!.
Алты қаздай алты әпкемнің 
Ер жеттім
Симай қалған киімдерін киіп мен.

Тым жұпыны өткенімен от күнім,
Көп өреннен биік болды шоқтығым.
Мен киетін киімдердің
Шетінен
Сау жерінен жамау жері көп-тұғын...

Кеудесіне бүгіп алып сырды мың,
Кешегімнен тұмандырақ бұл күнім.
Жамау жайлы білмей өскен масылдар
Жарқыратып көрсетіп жүр кіндігін.

Қартайғаны болса-дағы ағаттау,
Ана әдеті – со-о-л, инесін сабақтау.
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Перзентінің бүтіндеймін деп үстін,
Ар-ұяттың жыртық жерін жамапты-ау.

Ізгілікпен өрілген соң тілегі,
Ісін бұлдап, шыға қоймас мінезі.
Ұлт жыртығын жамау үшін,
Бірақ та,
Менің Анам түк өндірмес Бір Өзі!..
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ТАЛ БЕСІК

О, тал бесік!
Шығып кеттім сенен мен,
Суретіңді салсам деп ем өлеңмен.
Анам менің он бір құрсақ көтерді,
Сол он бірдің бәрі саған бөленген.

Мейіріңнен айналайын, шуақтым!
Іңгәлаған үннің бәрін жұбаттың.
Сендей абзал болғаныммен,
Шарам жоқ
Адамдарға кешіп жүрген жылап күн.

Мынау кемел шағымда да ер жеткен
Сенен асыл бұйым таппан Жер-Көктен.
Асыл анам әулие екен,
Өзіңді
Жиырма бес жыл қары талмай тербеткен.

Жиырма бес жыл тербетілген тал бесік,
Жылауықты ақын еткен ән бесік.
Құшағыңда тербетілгім келеді
Шаршағанда тіршіліктен баз кешіп.

Қол жетпейді енді ондай нәсіпке,
Ойды қайдам, бой кеткен ғой өсіп те...



Серік СЕЙІТМАН

172

Сәл бұқпаса өте алмайтын есіктен
Менің басым қалай сисын бесікке?!.

Тербемейді енді мені ән әр күн,
Сағыныштан өртенермін, жанармын.
Қазір саған симағандай 
Бір күні
Жалғанға да симай кетіп қалармын.
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Меніңше, нағыз сатқын – құстар: 
ауа суыта бастағаннан туған жерін та-
стап, жылы жаққа ауып кетеді. Сонда, 
ызғардың беті қайтып, күннің көзі сын-
баса, олар туған жерге оралмай, асқар 
белі мен шалқар көлін жетімсіретпекші 
екен ғой...
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САЙРА, БҰЛБҰЛ

Алматыға қоныс аударғаныма екі-үш айдың жүзі 
болған. Қызметім – көше сыпырушылық, тұрағым 
– ұйғыр қарттың құрқылтайдың ұясындай, көгеріп 
кеткен лашығы. 8 наурызға қараған түнде таңертең 
ерте тұрып анамды құттықтаймын деген қиялдың 
құшағында көз ілгенмін. Таң бозара бергенде, 
сағаттың қоңырауынан бұрын, сайраған бұлбұлдың 
тәтті үнінен оянып кеттім...

Сайра!
Сайра!
Сайрай берші, бұлбұлым!
Сайрауыңсыз өтпесінші бір күнім.
Ырғағыңмен заңғар көкке көтерші
Қараша үйдің тұнжыр көңіл тұрғынын.

Қыстан кейін қонақ болып жүз баққа,
Кешігіп кеп, көңілімізді сыздатпа.
Көктем сенің қанатыңның астында,
Қанат қағып, самғай берші біз жақта.

Сайра, бұлбұл!
Сайрауыңа «жерік» ем,
Әрбір кеште даусыңды аңсап көз ілем.
Бейбіт елдің таңы атқанын тағы бір
Әуеніңнен оянғанда сезінем.
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Шырқа!
Шырқа!
Шырқай берші, жарқыным!
Қарғалардың естіртпеші қарқылын.
Ұлан-ғайыр ғаламшардың бетінде
Ешкім сендей меңгермеген ән тілін.

Ешкім сендей меңгермеген ән тілін,
Маған берші дауысыңның артығын.
Қазағымның Әнұранын шырқайын
Демім бітіп, алқынғанша алқымым!
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ЛЕБІЗДІҢ МӘНІ

Серік Сейітман – талантты жас буын 
ақындардың ішіндегі маңдайалдысы, үлкен ағалар 
буынынан өз бағасын алған талант иесі. Біз, үлкен 
буын аналары, бүкіл халықтың аналары өзімізден 
осындай ұл туғанына, осындай ұл қазақтың 
үнін болашаққа жеткізіп жатқанына қуанамыз. 

Құралай КӘРІБАЕВА, 
Экология және орнықты даму

 институтының директоры
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Көз алдымда көлбеңдейді көп елес,
Ана-жаным, тыншу күтпе менен еш.
Тер сасыған төсіңді емген балаңның
Маңдайының терлемеуі – жөн емес!
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АНАМА ХАТ

Ана, сенен өніп-өскен шынармын,
Арман қуып алыс кеткен 
                                       шұбармын.
Сағынарың, тосар жайың бар екен,
Онда неге құрсағыңнан 
                                       шығардың?!

Құрсағыңнан шығармас па ең 
                                       сен мені,
Бұлқыныс күш шыдатпады 
                                       мендегі.
Ұйықтап қана жатар едім тып-тыныш,
Кеудемдегі намысым бой бермеді.

Туғам солай намыспенен егіз боп,
Мендік пейіл – шалқып жатқан теңіз көк.
Аспанында самғатармын Алаштың,
Беу, бақыт-құс,
Тауып алып, сені іздеп.

Көркін қимай ауылдағы көктемнің,
Қиналсам да 
Күйін кешіп кептердің,
Асқар-асқар армандарым үгіттеп,
Алыс-алыс сапар шегіп кеткенмін.
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Көз алдымда көлбеңдейді көп елес,
Ана-жаным, тыншу күтпе менен еш.
Тер сасыған төсіңді емген балаңның
Маңдайының терлемеуі – жөн емес!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Арман адамды жетелесе, адам ар-
манды жетелеуі керек. Адам болмаса, 
арманның арман болуы; арман болмаса, 
адамның адам болуы мүмкін емес.
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ӘКЕНІҢ АҚ ТІЛЕГІ

(қыз ұзату)

Жақындатып екі ауылдың арасын,
Бауыр етім, бізден ұзап барасың.
Кеше ғана ойнақтаған ботам ең,
Бой жетіпсің,
Күні ертеңгі анасың!

Кейде тар боп дүниенің кеңдігі,
Кейде тағдыр сынайтыны белгілі.
Жыла бүгін, 
Сыңсу айтып жылап ал,
Жылатпасын өмір, дәйім, ендігі!

Салтың сақта, дәстүріңді ұлықта,
Қазақтығың – бабаң салған ғұрыпта.
Қосағыңды қадірлей біл,
Сен оның
Қабырғасы екеніңді ұмытпа!

Сендер көрмей соқпақтарды біз көрген,
Айнымаңдар тура жолдан, іздерден.
Жан-жарыңа жан жетпейді жалғанда,
Кісі жары жақсы болсын жүз жерден!
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Қарыс – қарыс, сүйемді жұрт сүйем дер,
Етегіңе ерсін ерке жиендер.
Әкең осы – мал жимаған, ар жиған,
Қолы қысқа «мынау – биең,.. түйең!» дер!

Қандай ауыр осынау бір шақ десек,
Бақшаңа кеп, егіп кетсін бақ көшет.
Жолың мәңгі ақ болсын деп ырымдап,
Ақ батамен аттандырдым ақ төсеп!
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Жүрмесін көңіліңді жасқап қайғы,
Қайғырсаң ата-енеңе ас батпайды.
Келінжан!
Иіле бер!
Сен иілсең – 
Алаштың абыройы асқақтайды!
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КЕЛІНІМЕ

Бірде намазхан көршім қазақтың қыз-келіншектеріне 
бұлжымас қағидадай етіп өлең жазуымды сұрады. Мен 
бойдақ қайынағасынан сәлемін үзбей, иіліп тұратын 
ауылдағы келініме ризашылығымның белгісіндей жыр 
жазғалы жүргенімді айтып едім, ол: «Адам баласы 
тек Алланың алдында ғана иілуге тиіс», – деп 
өзгеріп шыға келді...

Автор, 2008 жыл

Ұл-қызын атастырып бесіктегі,
Жесірін жылатпаған есіктегі,
Тұрмысы тұралаған туысына
Қол созған жылу жинап есіткені.

Үкідей үлбіретіп жас күнінен,
Атынан аластаумен ласты кілең,
Қызына жатжұрттық деп төрін берген
Айналдым Алашымның дәстүрінен!

Мен қазір жазғы жәндік күйіндемін,
Белшемнен кешіп тұрмын мейір кенін.
Ақ екен жан әлемің жаулығыңдай,
Қарағым!
Иіле бер,
Иіл, келін!
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Тәңірім сыйлап дәйім қанға сабыр,
Әжелік дәуреніңді қамдаса жүр.
Сен келіп, шаңыраққа шаттық қонды,
Келінжан, айналайын, көп жасағыр.

Бал санап нәрестеңнің еркелігін,
Кеш солай ғұмыр-бақи ертегі күн.
Ұрпағың ұлтын сүйер ұлан болсын,
Анасы Ұлы Елімнің ертеңінің.

Жүрмесін көңіліңді жасқап қайғы,
Қайғырсаң ата-енеңе ас батпайды.
Келінжан!
Иіле бер!
Сен иілсең – 
Алаштың абыройы асқақтайды!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Қазақта «Дәстүрдің озығы бар, 
тозығы бар» деген тәмсіл бар. Осыған 
аса келісе бермеймін. Рас, Абай 
айтқандай, аз-кем табылатын шығар. 
Әйтпесе, қазақтан көп тозған дәстүрді 
көріп отырғаным жоқ. Қайта бізде озық 
дәстүрлерімізді ұқсата алмау басым. 
Қазір осындай өліара кезеңде әр қазақ 
перзенті ұлт қайраткері болуы керек. 
Ол үшін әр қазақ оқымысты болмаса 
да тарихи сауатты болуға тиіс. Сосын, 
әр қазақ отбасы бесіктегі емес, белдегі 
баласының болашағына немқұрайлы 
қарамауы керек. Бұл дегеніміз – 
қазақтың болашағына немқұрайлы 
қарамау деген сөз. М.Әуезов «Ел бо-
лам десең, бесігіңді түзе» десе, мен 
«Ұлт болам десең, құрсағыңды түзе» 
деймін. Әйтпесе, біз қазір тіл бойынша 
екі-үшке бөлініп кеттік деп жүрміз ғой. 
Ал діл бойынша, рух бойынша қаншаға 
тармақталып кеткенімізді бір Құдай ғана 
біледі. Соның бәрі де алдымен қазақ та-
рихын парақтамай, яғни алдымен қазақ 
боп қалыптасып алмай тұрып, түрлі 
діни, мүдделік ағымдардың құрығына 
түсіп қалып, жақсы мен жаманның ара-
жігін айыра алмай жүргендер. Қазіргі 
қазақтың қасіреті деп осы сынды жай-
ларды айтуға болады.
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ЛЕБІЗДІҢ МӘНІ

Домбыра – менің серігім. Белгілі ақын, әріптесім 
Серік Сейітманның “Қарашаңырақ” кітабының 
тұсаукесеріне өзім ән айтайыншы деп бір апта бұрын 
сұрандым. Содан, бүгін маған уақыт жетпей барады. 
Бірақ залдағы көрермен “Ғалия ән айтсын, Ғалия ән 
айтсын!” деп мені сахнаға шығарды. Осылайша 
кештің ең соңында “Бағаланы” айтып ем, зал қосыла 
шырқады. Ардақты әке, аяулы жар, бірнеше жыр 
жинақтарының, танымал ән мәтіндерінің авторы, 
радиода керемет хабарлар жүргізетін тамаша 
журналист, білікті маман, ең бастысы, керемет 
адам, қысқасы, бұл – қазақтың Серігі!

Ғалия ӨЗБЕКБАЙҚЫЗЫ,
 композитор
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БАҒАЛА

Жан бағы көктем,
Жан жолдас еткен
Сұлулық деген тылсымды,
Жүрегі таза,
Тілегі таза
Қыз жаны нәзік гүл сынды.

Жат жерге барып,
Ақ жаулық тағып,
Айналар ертең Анаға.
Қыз деген – Ана,
Ана деп қана
Бағала оны, бағала.

Бағыңа бала,
Таңыңа бала
Еліктей сұлу еркені.
Қарлығаш құсым – 
Қыз жанын түсін
Күн кешкің келсе ертегі.

Қылығы балдай,
Нұр жүзі таңдай.
Бақытты етер бізді әлі.
Қарындас маған,
Қарындас саған
Қазақтың барша қыздары!



ДОМБЫРА

189

            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Қаным деп шырқырайды шыбын жаным,
Арым деп кісінейді құлын қаным.
Қарындастарымды мен қызғанамын
Ер түгіл, жел тербесе бұрымдарын.
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ҚАРЫНДАСТАРЫМА

Тұлғасы сымбатты қыз тал қайыңнан!
Бал-шырын тіленбеймін таңдайыңнан.
Өз қанын қорлайтұғын қара емеспін,
Тек қана бір иіскетші маңдайыңнан.

Көңілім қабағыңды еншіледі,
Қабағаң көңілімнің болсын емі.
Түлкідей теріс тонды тексіз емен,
Үркімей, қарындасым, келші бері.

Болғанмен олар досы көз жауының,
Мендегі сайтан-ойды қозғауы – мұң.
Қазақтың күллі қызы – қарындасым,
Қай қазақ қорлап еді өз бауырын?!

Қаным деп шырқырайды шыбын жаным,
Арым деп кісінейді құлын қаным.
Қарындастарымды мен қызғанамын
Ер түгіл, жел тербесе бұрымдарын.

Болғанда бесіктегі баласы – мен,
Олардың берілмейді бағасы кем.
Қыз көрсем, пәс тартамын
Жолыққандай 
Ұлтымның күні ертеңгі анасымен.
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Келсе де төніп мейлі «жан аларым»,
Ешқашан кемімейді бағаларың.
Тәу еттім барлығыңның маңдайыңа,
Жасымнан жасы кіші Аналарым!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Мұхтар Әуезов: 
«Ел боламын десең – бесігіңді түзе», 
Серік Сейітман: 
«Ұлт боламын десең – құрсағыңды 

түзе». 
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Жары жақсы жігіттер жабықпайды,
Көңіл құсы қияда қалықтайды.
Қатыны үйде қатын ғып ұстаған ер
Батыр болып түзде де жарытпайды.
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АҚ ЖЕҢЕШЕ

Ақ жеңеше дегенде, ақ жеңеше,
Пейілі кең, көңілі пәк жеңеше.
Сырым да бар айтатын қайның болып,
Жырым да бар арнайтын әлденеше.

Мінген аты ағамның тарпаң болып,
Қарсы алса ел бәйгеден арқан керіп,
Сәйгүлігін баптаған Қобыландының
Құртқа сынды
Бір сенің арқаң дедік.

Айналайын жеңеше, атбегісің,
Батыр туған ағамның бапкерісің.
Тұлпар мінген Ер қазақ
Ата жаудың
Бастарына қаптайды бас терісін.

Тұлпар болса жеңгемнің баптағаны,
Жеңгем емей, енді кім мақталады?
Тағаменен арғымақ сақталады,
Арғымақпен азамат сақталады.

Жары жақсы жігіттер жабықпайды,
Көңіл құсы қияда қалықтайды.
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Қатыны үйде қатын ғып ұстаған ер
Батыр болып түзде де жарытпайды.

Ал менің ғой, ал менің батыр ағам,
Жұрт сүйсініп сыртынан бақылаған.
Тістескеннің азуы күйретіліп,
Ұстасқанның қаңқасы қақыраған.

Ірілердің ізіне ерген ағам,
Арта берсін қашанда елге бағаң.
Болсын десек ағамдай ерлер аман –
Болсын дейік алдымен жеңгем аман.
Жеңгем аман болсыншы, жеңгем аман!
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АҚ

Қара түнде дүниенің әр алабын
Айдың аппақ нұрымен араладым.
Қос періште Расулдың жүрегінің
Ақ қарменен жуыпты қара дағын.

Ақ қантты жалатсам атқа үнемі,
Айтқаныма бағынып, басбіледі.
Албырт сезім балқытар
Мойыныма
Ару қыздың асылса ақ білегі.

Адамзаттың жүрген соң ол да ішінде
Ақын жүрек сұлуға ой бөлмесін бе.
Ақ періштем қолыма қонған сәтте
Ақ анамның Күн күлер кеудесінде.

Аз-кем еді тым аппақ мақта шашы,
Атын жазып әжемнің, тас қашашы...
Алыс сапар шеккенде бойтұмарым
Ақ сақалды атамның ақ батасы.

Аңғартқанда әділдік аңғалдығын
Арпалысып, 
Айтумен арман жырын,
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Ағаларым аттанды арғы өмірге
Ақ жарының буынып ақ жаулығын.

Арсыз заман тұсында атамандау
Атқанда оғын, тығылып, тасадан жау
Адал жандар болса да ар алдында,
Аққа оранбай боздақтар кете барды-ау!

Алабұртқан дүниеде мына жалған
Алламды да ойымнан шығара алман.
Ақ сәлделі имамға ұйып тұрып,
Арылады пенделер күнәлардан.

Айта алмаспын өшпес деп мәңгі демім,
Адаммын ғой әншейін – бар білерім.
Абиырсыз қылмасаң болды мені,
Ақ арыммен апталған ақ жүрегім.
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Ата буын: «Біз бұрын ұлтшылдықпен 
күрессек, енді ұлтсыздықпен күресуіміз 
тиіс» деп тамаша айтқан. Бірақ, біз 
ұлтсыздықпен «енді» ғана емес, тіпті, 
өмір бойы арпалысып, тұмсығын бұзып 
өтуіміз керек.
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АТАҒА САҒЫНЫШ

Жас бүлдіршін бала-тынмын енді ғана қаз басқан,
Бардым ойын алаңына әдетімнен танбастан.

Барсам, досым сонда екен – көрші үйдің баласы,
Астындағы арбасының кереметін қарашы...

Ол тұрғанда менің арбам боп көрінді далбаса,
Құмарттым да ойнай кеттім арқасына жармаса.

Мендей жалғыз жолдасынан қызғанған 
                                                            ол арбасын
Ауызына түскен сөзді сарнасын кеп, сарнасын:

− Атам кеше әкеп берген сый ғып туған күніме,
Жат мүлкіне қол сұғатын түкірейін түріңе!

Әкесізден туғандықтан, өзің де тас жетімсің,
Жебеушісі жоқ адамды Құдай қалай өсірсін?! −

Ол бетіме мін ғып басып менің атам жоқтығын,
Осылайша тәмамдады ғайбат сөзін, боқтығын.

Жүйкем ауыр қабылдады бұл пәленің сайрауын,
Шынында да менің атам жоқ па екен деп ойладым.



Серік СЕЙІТМАН

200

Осы сәтте асыр салып ойнайтұғын күйде емен,
Қос өкпемді қолыма алып, тұра шаптым үйге мен.

Кіріп келіп, ата-анама сұрақ қойдым тосыннан:
− Дәл қазір тым сойқан сөзді естіп келдім 
                                                               досымнан,

Менің атам дүниеде болған ба еді, бар ма еді,
Болса егер маған неге көрінбейді, қайда өзі? −

Олар жылап жауап қатты көздерінен жас тама:
− Сен туған жыл қарт атаңды аттандырдық 
                                                               шахтаға,

Атаң сенің тұла бойы өнер тұнған сері еді,
Қайда қонақ боп барса да жайы әркез төр еді.

Ол кезде сен сәбисің ғой, түспес бәлкім есіңе,
Насыбайыңнан иіскелеп, сигізетін төсіне,

Сенің ер боп тууыңды тілеген де сол еді,
Сондықтан да үмітті ақтап, өрен боп өс өрелі, −

Әке-шешем мақтады кеп теңеп оны сақаға,
Осыдан соң өлердей боп ғашық болдым атама.

«Ей, сен кімнің баласысың?», 
                                     – деп жайымды сұранған
Адамдарға
«Атам бала!», – деп айтуды шығарғам.
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Қаба сақал қарт шал көрсем, 
                                        жетіп амандасам кеп,
Шахта қазып елге оралған менің атам осы-ау деп.

Бірақ, оның ешбірі де сипамады маңдайдан,
Жылы қабақ таныта алсын 
                                        маған бөтен жан қайдан.

Өсе келе «Шахтаның» да астарына түсіндім – 
Мен туған жыл қанаттары қайысыпты құсымның!

Сағыныштан жырлар жазып атама арнап 
                                                         шет жүрген,
Бұл күндері «Елдің ұлы» атанып та кеттім мен.
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ЛЕБІЗДІҢ МӘНІ

Күннің ыстығы шамалы басылғаннан ба, 
Арыстанбабқа түнеп, құран оқып шыққаннан 
ба, Сейітман әулетінің соншалықты мейіріммен 
қарсы алып, жанашыр көңілмен жүргенінен бе, кеше, 
Құдай жарылқап, әйтеуір хошуақ болып жүрдім. 
Кемелбек, Сәрсенбай – үшеуіміз әңгіме соғып келе 
жатқанымызда, Алматыдан Серік хабарласты. Ал 
біз оған дейін талай ғасырдың жұмысын тиянақтап, 
ыстық-ыстық әсерлерді бастан кешкенбіз. Солардың 
бір парасы: «Серік неге жақсы десем, текті жерден, 
көргенді жерден шыққан екен ғой» деп қуанғанмын. 
Атасы Сейітман құдды біздің көкем секілді сауапты 
тірліктің жолында жүрген қазақ болыпты. Өте 
еңбекқор. Адал да шыншыл. Ауызы дуалы жан. 
Көпке жағыпты. Келіндер жағы ғой, «Биаға» десіпті. 
Осы Сейітман қазақ ұйыстырған бұл ауылдың өзі 
де, аймақ та – қалың ну еді. Әсіресе, жыңғыл көп. 
Әуелі Алланың, одан кейін Сырдарияның, содан соң 
Арыстың, бұдан сатылап Көкмардан, Кіші оман, өзі 
басы-қасында жүріп қаздырған Сейітман арықтың 
арқасы да. Осы Сейітекеңнің бір тұқымы – Серік 
ақын.

Темірхан МОМБЕКҰЛЫ,
жазушы, саяхатшы,

Түркістанның «Қасиетті Қазақ Жері» кітабынан
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ӘЛІ МЕН ӘКЕСІ

Бойдағы бар күш-жігерін албырт дертке тәрк ете,
Төсек тартып, ажалменен арпалысты қарт әке.

Он жыл болды жатқанына орнынан бір тұра алмай,
Өмірінде албырт ауру көрмеп еді мынандай.

Қол-аяғы мешеуленді, сау болса да санасы,
Он жыл бойы алақанда аялады баласы.

Үлкен-кіші дәреттерін тосып жүрді астауға,
Ұялды елден қарттар үйіне табыстап-ақ тастауға.

Сол сан жылдың бір күнінде Әлі әкесін арқалап,
Тауға қарай бағытталды, 
Тосып алды жарқабақ.

Іріңденген қарт көзінде мөлдір тамшы жас ойнап,
«Балам мені қыдыртпақшы!» деп ойлады масайрап.

Сонда Әлі әкесіне қарап тұрып, тіл қатты,
Қос жанарын мұң басты да әр сөзінде зіл жатты:

− Бұрын досым тым көп еді ортақ болған арманы,
Ал бүгінде сол достардан біреуі де қалмады.
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«Сасық үй» деп бәрі қашты, тарылуда өрісім,
Қос балалы жарыммен де ажырастым сен үшін.

Әке, маған туыс керек, жолдас керек, дос керек,
Енді сені өлтірмеуге таба алмаспын еш себеп! −

Сонда әкесі баласына қарап жатып, тіл қатты,
Қос жанарын мұң басты да әр сөзінде зіл жатты:

− Мен де әкемді өлтірген ем осы жардың астында!.. 
− Басқа сөзін айттырмастан құлады дәу тас мұнда...

Халықша айтсақ: «Ата-ананың қарғысы 
                                                              тең оқпенен»,
Перзент үшін қарғыстан зор еш қасірет жоқ дер ем.

Әлгі Әлінің ұлы да өсіп, тәрбие алып кереғар,
Ол да әкесін өлтірмеске кім кепілдік бере алар?!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Ырзалық мырзалықты туғызады,
Мырзалық ырзалықты туғызады.
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ЖҰМАҚБЕК

Марқұм болған ананың да 
                                     көрін қазған бір өзі,
Шетінеген баланың да 
                                     көрін қазған бір өзі.
Жомарт түгіл, сартыңның да 
                                     көрін қазған бір өзі,
Боздақтың да, қартыңның да 
                                     көрін қазған бір өзі.

Ешкім білмес, 
Зират жайын білуші еді бір өзі,
Жаназада қос білегін түруші еді бір өзі.
Ауыл жақта күңіреніп көтерілсе азалы үн,
Қабір жақта күрегін ап жүруші еді бір өзі.

Тағдыр кейде тұрғызса да қатыгез жел, сұм дауыл,
Адамдардың жүрегіне егуші еді жылда гүл.
«Өлсе егер де бұл кісіге пейіш төрі дайын» деп,
«Жұмақбек» деп азаматты атап кетті күллі ауыл.

Қыста-дағы ауылдастың алғыс сөзін естіді,
Бүгежектеп жатқан жоқ ол жылы екен деп пеш түбі.
Бұл ауылда қайтыс болған адамдардың бәрінің
Жұмақбектің жәрдемінсіз жерленбеді ешбірі...
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Биылғы күз бұл ауылға қалдырмады аз белгі,
Қарлығыңқы қаңқылымен қарашада қаз келді.
Биыл күзде бұл даланы қасіретті саз көмді,
Жұмақбектің қабір-үйін бүкіл ауыл қазды енді...
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Қорықпаймын тірлігімнен ақсаған,
Қорықпаймын азаптан да, басқадан.
Мен қорқамын мынау жердің бетінде
Қалмай ма деп жақсы адам.
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ЖАҚСЫДАН ШАРАПАТ

Өмір – теңіз, ішіндеміз кеменің,
Көңіл өзі аңсайды екен дегенін.
Адамдардың арасынан қаптаған
Адам іздеп келемін.

О адамзат!
Адам керек – барсың ба?
Сыйласуға дүниені тарсынба.
Әр күн сайын кездесетін қарсыңда
Бір түсейік әр сынға.

Қорықпаймын тірлігімнен ақсаған,
Қорықпаймын азаптан да, басқадан.
Мен қорқамын мынау жердің бетінде
Қалмай ма деп жақсы адам.

Жақсы адамдар ұзағырақ жасасын,
Басқа жандар жойсын қарап қатасын.
Жарықтықтар жанымызда жүргенде
Ап қалайық батасын.

Керек емес кердеңдерден марапат,
«Адам» дейтін бізде биік бар атақ.
Ал адамға, ал адамға ең керек –
Жақсылардан шарапат.
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Кірпінің үсті толған қылыш болса да 
ол қаруын тек қорғаныс үшін ғана пайда-
ланады. Тым қатыгезденіп бара жатқан 
адамдар ең болмаса кірпіден сабақ ал-
май ма екен?!.
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Мұсылманның Отаны – жүрегінде,
Тілегің де сол болсын, тірегің де.
Талпын, досым, сауапқа батқың келсе
Туған елдің төсіне гүл егуге.
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МҰСЫЛМАН СИПАТЫ

Мұсылманның жүрісі – майда жорға,
Қоқаңдаудан құр босқа пайда бар ма?
Айдалаға беталды жорта беру
Адамзатты жығады сайға да орға.

Мұсылманның жүрегі – мейірімді,
Мұны теріс санайды бей ілімді.
Жетім көрсең жебей жүр, жесір көрсең,
Тарылтқаның болмайды бейіліңді.

Мұсылманның мінезі – көркем ғана,
Көпшілікке көпшік бол елпең қаға.
Шығарып та салатын сені солар
Аттанғанда сапарға ертең дара.

Мұсылманның тілегі – бейбіт өмір,
Бұл күн үшін жанын жұрт қиды небір.
Дәстүрім мен дінімді бөліп қарап,
Білмегендер талабын дейді темір.

Мұсылманның отбасы – кіші жұмақ,
Адамды сүй, Аллаға ісің ұнап.
Шайлада тұр, сен мейлі Айда да тұр,
Күліп шықсын кірсе егер кісі жылап.
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Мұсылманның әкесі – бәйтерегі,
Әрбір әке баласын Ай көреді.
Сен жас шыбық кезіңде қорған болған
Бәйтерегің құласа қайтер еді?

Мұсылманның анасы – ардақтысы,
Алғысында ананың бар бақ құсы.
Ана сыйлай алмаса тіршілікте,
Адам емес, хайуан боп қалмақ кісі.

Мұсылманның сәбиі – ең бақытты,
Сезінетін таң соны енді атыпты.
Енесінің емшегін емген сорып
Екі жылда ғұмырлық ем жатыпты.

Мұсылманның Отаны – жүрегінде,
Тілегің де сол болсын, тірегің де.
Талпын, досым, сауапқа батқың келсе
Туған елдің төсіне гүл егуге.

Мұсылманның кеудесі – алтын сарай,
Шын байлықтың жүрейік нарқын санай.
Ілім іздеп, өзінің түбін іздеп,
Кемелденсе қанекей халқым солай.

Мұсылманның тірлігі – тындырымды,
Құдай үшін дос сана бір-біріңді.
«Бірлік барда тірлік бар» деген бабам,
Сақтағаның жөн болар бірлігіңді.
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Мұсылманның киімі – жарасымды,
Болсын дәйім көктемгі ағаш үлгі.
Мұсылманның әр ісі – бір ғибрат,
Бір бойына жинаған бар асылды.

Мұсылманның әр ісі – жарасымды,
Жарасымсыз қояйық адасуды.
Жаппар ием, жарылқау бір өзіңнен,
Назарыңнан тыс етпе Алашымды!
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ЛЕБІЗДІҢ МӘНІ

Серік – ешкімге ұқсамайтын бө¬лек¬ше ақын. 
Біреулердің көзқара¬сын-ша, ол заманға қарсылық 
танытатын өткен ХІХ ғасырдағы «зар заман» 
ақындарына ұқ¬сауы мүмкін. Бірақ олай емес. Серік 
нені бол¬са да, Мұқа¬ға-ли ақын айтпақшы, «өз 
жү¬регінен өткізіп» ба¬рып айтады, әр өлеңінде 
өзі жүреді. Өзі арқылы уақытқа баға береді, 
сыр¬ла¬сады. Серік кейінгі буын, жас  ақындардың 
өлеңдерінде көріне бермейтін  рухқа, өз ұл¬тына 
деген шексіз махаббатқа байлығымен, кезі келгенде 
ащы да бол¬са ашық айтып, бетіне «шыжғырып» 
баса¬тын өткірлігімен ерекшеленеді. 

Серікжан ҚАЖИ, 
ақын, Халықаралық, 

республикалық мүшәйралардың жеңімпазы
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ОТАНСЫЗ
 АДАМ – ИМАНСЫЗ

Айбының асса,
Қайғы-мұң қашса,
                Өзімшіл болу дұрыс па?
Қырманның таудай
Қажеті қандай
                Жарылқанбаса құмырсқа?!

Түзелер-тұрар,
Күзелер-тынар,
                Алданба сеніп тұрмысқа.
Алланың барын
Ұмытсаң, малың
                Қырылып қалар бір қыста.

Адамның мәні –
Тәні емес, жаны,
               Жан нұрлы болсын, жан нұрлы.
Малына сараң
Масылдар сабан,
               Құны жоқ бірақ мал құрлы.

Кәрі ме, жас па,
Адамнан басқа
               Байлық жоқ асқан еліңде.
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Ойда жүр жақсы,
Отаның басты
                Байлығың болсын сенің де.

Тексере көрсең,
Тарихын терсең,
                Тастың да болса тегі бар.
Бүркіт те ұшқан
Бұлтқа дұшпан,
                 Асқақтаудың да шегі бар.

Құтқарар ордан
Момынға қорған 
                 Намаз деп қана ұқпағын.
Отаның құсша
Жүректен ұшса,
                 Шариғаттан да шыққаның.
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Қызметте жайлы болған жақсы, жай-
ылып кеткен жаман.
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ОТАНҒА ТІЛЕК

Жаным, Отан!
Сен болмасаң кім едім?
Ай тумаған Жұлдызы жоқ Түн едім.
Тағдырымды тілдесем де кей сәтте,
Тамырыңның тереңдеуін тіледім.

Сен болмасаң маған думан – бір тиын,
Масаттанып шаттануым тым қиын.
Шыбын жаным шыққанынша күресем
Шыбын тұрмақ, зәбір көрсе шіркейің.

Ешқашан да  еңкейтпеспін туыңды,
Ешкімге де өртетпеспін нуыңды.
Байрағың мен Әнұраның, Елтаңбаң
Өнердегі ең тамаша туынды.

Көктем сайын гүл-гүл жайнап 
                                   түлеп қал,
Есіміңмен өрем досқа 
                                   тілекті әр.
Бірге күліп, бір жылаған 
                                   өзіңмен,
Мен-ұлыңда қырық жамау 
                                   жүрек бар!
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Тепеңдеумен тіршілікте қас-қағым,
Біз де өтерміз үзігіндей таспаның.
Құшағыңда алмасса да қанша ұрпақ,
Ашық болсын мәңгі-бақи аспаның!
Бақыт болсын алыстағы ақ сағым!
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Қарамаса қарамасын ғашығым,
Мен шынайы сезіміме адалмын.
Жүрегінде жалдап тұрып лашығын,
Сүйе берем бетін Отан-Анамның!
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БИШІ ОТАН

Жатса да жұрт екеуін де 
                                     тең жырлап,
Өз анаңды шатастырма қызбенен.
«Отан» деген анамызды 
                                     ең қымбат
Биші қызға айналдырдық біз деген.

« – Бишікештің қолындағы биші қыз,
Бізбен-дағы билегіңіз келеді-ақ.
Бірақ байға бұйырады исіңіз,
Сөзіңізді сезімі тас-керең ап...»

Көк қағаздың буы 
                           көзін улайды
Тілін, ділін танымастай құбылтып.
Ал ақшадан текті 
                           сәби тумайды,
Анасының қалдырмады құнын түк...

Ана төсін қан-жоса етіп талаған
Адамдарға күлсем де 
Аздап қызықтым.
Емізігі менің Отан жан анам
Кеудесі емес, теңгесі бар бұзықтың...
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Қарамаса, қарамасын ғашығым,
Мен шынайы сезіміме адалмын.
Жүрегінде жалдап тұрып лашығын,
Сүйе берем бетін Отан-Анамның!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Қақпан аңшынікі, ал қақпан қапқан 
аң көлденең көк аттылынікі. Қазақтың 
аңшылық дәстүрі бойынша олжаны кім 
де кім бірінші көрсе босатып алып, бау-
ыздау қанымен қақпанның тілін қандап, 
орнын бос қалдырмай, шаппасына 
бұйым қыстырып кетуші еді.

Ұлттық санамыз бен төл 
болмысымыздың өзгеріп кеткені сон-
ша, соңғы уақыттарда қандастарымның 
көпшілігі көрген олжасының орнын бос 
қалдырмау былай тұрсын, оны тіпті 
қақпан-сақпанымен қоса қылғытып 
жібергісі кеп тұрады. Бұл – біздің ұлттық 
қадір-қасиетімізге де, мемлекетіміздің 
әл-ауқатына да қарсы жасалып жатқан 
ең қауіпті шабуылдардың бірі.
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ҚАЗАҚ ПЕН ҚАРЛЫҒАШ

Қазағым менің қарлығаш сынды,
Ақ пейіл, бірі ақ тамақ.
Кешсе де ғұмыр қаңғыбас сынды,
Ақтығын мәңгі сақтамақ.

Кеңестік жүйе жылан сияқты
Қос бірдей улы тілі бар.
Сыртындай іші шұбар сияқты,
Еліне жаттың сұғынар...

Қазақтан, бірақ, қарлығаш құстың
Айырмасы да көптен-көп:
Жыланнан басын қорғаштау үшін
Ысылдап бірі кеткен жоқ...



Серік СЕЙІТМАН

226

ЛЕБІЗДІҢ МӘНІ

Серік, өлеңдеріңді оқып отырмын. Сөздерің 
жаттанды емес, жанды екен. Ойларың да ала-
бөтен, әріден, ақыл-ой мен жүректің түкпір-
түкпірінен бастау алып шыққан тың ойлар екен. 
Қазақы қаны, азамат ойы бар жігіт екенсің. Сендей 
шынайы, жүрекшіл, қаншыл жігіттер көбейе берсін. 
Жас болсаң да ел үшін күюге жетіпсің. Жарайсың.

Мақсат ӘЛІПХАН, 
ф.ғ.к., абайтанушы ғалым
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БІР ҚАЗАҚ БАР...
(«Шалқар» радиосына)

Ғасырлардың бізге жеткен үні өзі,
Асылдардың бұлжымаған тіні өзі.
Бір қазақ бар, 
Бәрі өзгеріп жатқанда,
Ділін сақтап, өзгермеген бір өзі.

Талайларды тәрбиелер, бағы асса,
Талайларға тұтқа болар, жаратса.
Бір қазақ бар,
Патшаның да Жарлығын
Мойындамас айтылмаса қазақша.

Жылап тұрған беті-жүзін жас шайып,
Бар болғырға таға алмассың әсте айып.
Бір қазақ бар,
Жаһанданған дәуірдің
Дауылына қарсы тұрған қасқайып.

Анасынан арда туған арыстай,
Даласына жаны құрбан барыстай.
Бір қазақ бар,
Биігінен қазақтың
Сарнап тұрған тіл мен жағы қарыспай.
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Қилы заман тасын атып тасадан,
Қаптағанда жүректері тас адам,
Бір қазақ бар,
Азғындаған ұрпаққа
Ақыл айтып, ақсақалдық жасаған.

Абайлардың батып кетті айы ептеп,
Бұл қоғамда оған мысал, дәйек көп.
Бір қазақ бар,
Ата-баба дәстүрін
Қарлығаштай қорғаштаған бәйек боп.

Нағыз қазақ деп атауға жарамды, 
Басқа қазақ таба алмадым табанды?
Сол бір қазақ аман болсын,
Әйтпесе,
Бар қазақтың болашағы қараңғы.
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Кейбір «төбешіктер» өздерін «тау» са-
нап, асқақтап, «жерге» мұрынын шүйіріп, 
миығынан күліп қарайды. Олар өздерін 
сол «жердің» көтеріп тұрғанын білсе 
екен. 
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Енді сені ұстай алман мен тұсап,
Кең далаға көсіл жайып кең құшақ.
Тұсауыңды кесейінші ырымдап,
Қазақ та енді сүрінбесін сен құсап.
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ТҰСАУКЕСЕР

Табанымда тағдырымның едені,
Толғандырған туған елдің беделі.
Жанымдағы жасқа толған жан балам
Жетегімде сүріншектеп келеді...

Алаш ұлы аз көрген бе азапты,
Мойнын құрық, қолын кісен қажапты.
Оқимын да ойға батам тұңғиық
Тарихтағы көп сүрінген қазақты.

Сүрінгенмен, кездері жоқ құлаған,
«Еңкеюді – ездік» деме, сұранам.
Сүрінем деп сүрінген жоқ саңлақ ұлт,
Сүріндірген тағдыр жолы бұралаң.

Сүрінсе де...
Тас түйілген жұдырық
Қас қылғанды қан қақсатқан бір ұрып.
Құлатқысы келгендердің қазақты
Қияметке кетті бәрі қыдырып.

Ұрпағындай сүрінді ме Сақ бабам?
Жауап іздеп, тарих бетін ақтарам.
Атам Қазақ тәй-тәй басқан кезінде
Тұсауын жұрт кеспеген-ау деп қалам...
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Тайма, балам, тағдырыңда сайыстан,
Рухыңды көрмесін ел майысқан.
Өз тізгінің өз қолыңда болсын деп,
Тұсауыңды кесем сайлап қайыстан.

Енді сені ұстай алман мен тұсап,
Кең далаға көсіл жайып кең құшақ.
Тұсауыңды кесейінші ырымдап,
Қазақ та енді сүрінбесін сен құсап.
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ҚАРАШЫҒЫМ
(тұңғышыма)

Бестіні бұйым көрмей белдеудегі,
Отпенен алысып ем кеудемдегі.
Өлімнен қорқатынды шығардым мен,
Өмірге, қарашығым, сен келгелі.

Бөлектеу кешегіден 
                             арман бүгін,
Безбеймін кеудемдегі 
                             жаннан, Гүлім.
Себебі, қамқоры өлген 
                             балапанның
Көрдім мен шыр-шыр 
                             жылап қалғандығын.

Байғұстың кім бар дейсің ұққан мұңын? 
Ажалдан панасызды құтқарды кім?
Көрдім мен жетім қалған сол мұңлықты
Жалмауыз жылан келіп жұтқандығын.

Тағдырың шығарма емес жазып алар,
Сонда да тілекті Алла қабыл алар.
Әлдіге әлсіздерді тәуелді еткен,
Өмірдің әділетсіз заңы да бар.
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Шыбыннан секем алса алақаның,
Төбемді тасқа соғып қанатамын.
Сен аман жүру үшін жыландардан,
Мен аман болайыншы, балапаным.
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Құстар қанша биік ұшқанымен, бәрі 
де өз азығын Жерден алады. 
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Беу, құстар!
Жүрмеңдер жақпарда, беткейде,
Армандар сендерді мұншама шектей ме?
Дүниенің түндігін бір түріп қайтпасаң,
Қанатың – не теңің,
Аяқ та жетпей ме?!
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ҚЫРАНДЫ ҚАЙРАУ

Біз – адам атаулы биікке құмармыз,
Биікке қол созып, жерге еніп тынармыз.
Жаралсақ егер де қанатты құс болып,
Аспаннан бір сәтке түспейтін шығармыз.

Ей, қыран!
Мұзбалақ!
Ғарышқа самғап ұш,
Жер жақты жарылқар қарқылдақ қарға-құс.
Айға алып барсаңшы Алатау арманын,
Осынша пәс пе еді сенде де ар-намыс?

Ерлікке жол бастар намыс қой еркектік,
Еркектік ісіңді ел жүрсін ертек қып.
Жар соғып өлуің – батырлық емес ол,
Оның – сол әншейін шарасыз тентектік.

Беу, құстар!
Жүрмеңдер жақпарда, беткейде,
Армандар сендерді мұншама шектей ме?
Дүниенің түндігін бір түріп қайтпасаң,
Қанатың – не теңің,
Аяқ та жетпей ме?!
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Қанатты жәндік көп, ұзамас төбеден,
Қашыққа самғау да өлшенер өремен.
Мен егер құс болсам, 
Шоқ күннен от көсеп,
Күлімді қалдырмай, өртеніп өлер ем!
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ҚАЙРАҚПЫН

Мен білмеймін, қанша жауды жайраттым,
Қанша мыңын тоты құстай сайраттым.
Бір білерім қанын сүйген қазақпын,
Қаны қазақ қанжарларға қайрақпын.

Тығып жеген ас бола ма қазы, жал,
Күліп ішкен қара судың дәмі – бал.
Қаның ойнап тұрмаса егер, жігітім,
Жырымды оқып намысыңды жанып ал.

Баста топты!
Не күн туды көшке еріп?
Қай бабаң бар өткен жатқа дес беріп.
Сенің жүзің жалт-жұлт етіп тұрғанда,
Ата жауың ығып кетсін сескеніп!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Жалын өртесе – тәнің күйеді,
Арың өртесе – жаның күйеді.
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СЕРТ

Заңғар, заңғар биік үй 
аспанменен таласқан,
Айдан төмен бір елі, 
                       байларменен жанасқан,
Тамсанармын тұлғаңа, 
                       қызығармын көркіңе,
Мен бәрібір ең басты 
                       бағытымнан адаспан.

Кеудемдегі «қанағат-қырсығыммен» күресе,
Баспанасыз сорлы деп 
                                мінесін жұрт мінесе.
Мен бәрібір алдыңда ие алмаймын басымды,
Ақ арманым, себебі, 
                                биік сенен мың есе.

Тас қаланың төсінде ары-бері сабылған
Зу-зу еткен зымыран-мәшинелер ағылған!
Жанарымды жаулай бер бірің асып біріңнен,
Мен бәрібір сендердің уағызыңа бағынбан.

Деп айтарсың: 
             « – Не болды саған сонша, ұяңым?!.»
Құлағыма құюмен моторыңның күй-әнін.
Бәрібір де сендердің уағызыңа бағынбан,
Мәшинеден мың есе ұшқыр менің қиялым.
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Біздерсіз-ақ жетеді екен ғой деп мұратқа,
Сөздерімнен шошынып, кетпеңдер тым жыраққа.
Ниетіме тап-таза, пейіліме даладай
Келем десең, құшағым айқара ашық бірақ та.



ДОМБЫРА

243

ЛЕБІЗДІҢ МӘНІ

Самғашы, інім,
Мен сенемін, жерде енді қалмас үнің!

Бақытжан АЛДИЯР, 
ақын,

М.Ғабдуллин атындағы сыйлықтың лауреаты
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Шарықтатшы құстар сынды, 
                  тән қасиет бұл бізге,
О, Құдірет, тышқан сынды 
                  қара жерге кіргізбе!
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*  *  *

Көк сеңгірден құстар көрдім, 
құстар көрдім самғаған,
Мен де ұшуға құштар болдым, 
ұша алмауға арланам.

Талаптанып ұшқан болдым 
жас болса да қанатым,
Мен бүгінгі тастүлекпін, 
ертең топты жаратын.

Інге қашқан тышқан көрдім, 
қорқақтық қой, оны ұғам,
Тақымымды қысқан болдым, 
ере бармай соңынан.

Шарықтатшы құстар сынды, 
тән қасиет бұл бізге,
О, Құдірет, тышқан сынды 
қара жерге кіргізбе!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Қанша аспандасаң да бойыңнан 
Жердің қасиетін жоғалтпа. Өйткені, 
құлаған күніңде бауырына басып, 
құшағына алатын түп төркінің – Жер.
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Жан бақса да жағадан жалбызды алып,
Қайраңдаса, шоршиды жалғыз балық.
Көпшіліктің қадірін білгің келсе,
Күн кешіп көр жапанда жалғыз қалып.
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АДАМ ҚАДІРІ

Қарасаң да, бауырым, маған қалай,
Құрақ ұшып құлаймын саған қарай.
Шаттығыңа ортақпын әрбіріңнің,
Айналайын, адамдар, адамдар-ай!

Кездескенде көзінше ғана мақтап,
Алалаймыз кейде ақты, қараны ақтап.
Бірімізді біріміз бағаламай,
Сыртымыздан жатамыз балағаттап.

Бересіміз сый болсын, аласымыз,
Болмашыға жөн бе осы таласымыз?
Бауырлар-ай, бауырмал болайықшы,
Бір атаның бәріміз баласымыз.

Жан бақса да жағадан жалбызды алып,
Қайраңдаса, шоршиды жалғыз балық.
Көпшіліктің қадірін білгің келсе,
Күн кешіп көр жапанда жалғыз қалып.
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ТАЙҒАНАҒАН ТАҒДЫРЛАР

Тар жолда жүріп тайғанап кеткен 
                                                  тағдырлар,
Кеудеме менің қайғы боп түнеп 
                                                  қалдыңдар.
Бақыттың жатса іргемнен ағып өзені,
Бәріңді-дағы батырып малып 
                                                  алғым бар.

Жаратты адамды бардам да қылып, 
                                                    кенде ғып,
Көңілдің дағын өшірермісің емделіп.
Кімде бар дейсің періштелердің жүрегі,
Кімде жоқ дейсің парықсыз пейіл 
                                                    пенделік?..

Кімге де болса пейілмен достық сай қарап,
Байқамай мұзды кеткен ғой кенет тайғанап.
Жүрегі сүймес тасбауыр-тағдыр-тірлікті
Жүрмесін енді ғұмыры бойы аймалап.

Қашан да, қайда кезіге беріп кейіске,
Қашан да, қайда жарамас болып миы іске,
Табаны жалғыз тайғаны ғана себепті
Тамаша ғұмыр кешпеуі сонда тиіс пе?..
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Тулаған шығар тайпалған өмір сұр жорға,
Сүйеді әйтпесе сен сүйген әсем гүлді ол да.
Тайғанап кеткен бір тағдыр жүрсе жаныңда,
Кешіріңдерші, адамдар, оны бір жолға.
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Жақсы адамның жаны Күн сияқты: 
шуағы жалқыға емес, жалпыға бірдей 
шашырайды.
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УАҚЫТ ҚҰНДЫЛЫҒЫ

I
Қиын-қыстау күн кешсе де азап шегіп қаншама
Құмырсқа да өз басына ұзақ ғұмыр тілейді.

«Ажал» деген – ажарсыздау, тым суық сөз болса да
Сол «Ажалды күту» деген – ажалдан да үрейлі.

II
Әмір-күші жүрген тұста әділетсіз патшаның
Қап-қара бұлт қаптапты бір бозбаланың аспанын.

Оның мойны дар жібіне асылғалы тұр еді,
Қарт кейуана жалғызының амандығын тіледі:

− Бұл дарға емес, асыңдаршы дарға анау тұстағы, −
деп, кәрі ана екі дардың келесісін нұсқады.

Дарда қызмет етушінің жетім еді біреуі,
Анасынан бесігінде жетім қалған ұл еді.

Ана сөзін қабыл алып әлгі сол бір жас ұлан,
Дардың жібін шешіп алды жас тұтқынның басынан.

Алып бара жатқан кезде «келесіге» жігітті,
«Асылмасын!» деп мөр басқан патша үкімі шығыпты.
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Ұл тағдырын шешті жалғыз бір тілек пен бір минут,
Бір минуттан кейін ғана шыға келді Күн күліп.

Бір минуттан кейін ғана тірлік оты маздапты,
«Дар мен дардың арасы да − өмір» деген сөз қапты.

Әділдіктің минуттары жүргендіктен жырақта,
Талай тұлға тәуелденіп қалмап па еді бір оққа.

Бақыттымыз – сұм дәуірдің қазір бізден
                                                                көші алыс,
Бізге бақыт сыйлағандар − «Үш бәйтерек»,
                                                                «Бес арыс».

Бізге бақыт сыйлағандар − Абай сынды ақындар,
Махамбеттер, Исатайлар, сан тарихи батырлар.

Бізге бақыт сыйлағандар − Ербол, Ләззат, 
                                                                Қайраттар,
Ей, Келешек!
Басың көтер!
Қолыңа Көк Байрақты ал!

III
Жетегінде қиялдың жүгіремін, жүремін,
Тоқтай қалсам уақыт аямасын білемін.

Шындық үшін шырылдап, өртенеді өзегім,
Сол себепті жауымның көп екенін сеземін.
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Өтірікпен күнелткен адамдарда күш көп-ті
Ақша менен атақтың достасқаны іспетті.

Даналықпен болғысы келмесе де кім араз,
Ақыл айтқыш ауыз көп, тыңдайтұғын құлақ аз.

Бүгін бітер тірлікті қалдыратын ертеңге
Ел ішінде еріншек әрі бейқам ер кем бе?..

Соның бәрі сезініп өз-өздерін бақытты,
Бағаламайтын жандар алтыннан зор уақытты.
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ЛЕБІЗДІҢ МӘНІ

Серікті кең тынысты ақын ретінде мойындаймын. 
Шын мәнінде қазақы қара өлеңнің қаймағын бұзбай, 
дәстүрлі қазақ поэзиясының туын желбіретіп, 
ешнәрсемен былғамай, былықтырмай, дәстүріне 
адалдық танытып келе жатқан ақын кім десеңіз 
– жастардың арасында осы Серік Сейітманды 
айтамыз. Екінші жағынан, осы сөзіміздің тағы бір 
дәлелі – Серік қазаққа қатысты, ұлтқа қатысты 
дүниенің барлығына қалам тербеп, дәстүріміз, 
дініміз, тіліміз, Мемлекеттігіміздің төңірегінде 
де еркін қалам тербеп жүрген ақын. Бұл кез-келген 
ақынның ең басты қаруларына айналуға тиіс 
қасиеттер ғой. Осы жағынан менің Серік Сейітман 
досым тұтас қаруланған. 

Серік – ойы да, бойы да бірден көзге түсетін 
аяулы ақындарымыздың бірі. Кітаптарының аты да 
қазақы, жанымызға жақын, ішімізді бірден баурап, 
жылытып жібереді. Серіктің өз оқырмандары бар. 
Жас оқырмандары Серіктің өлеңдерін жатқа оқиды. 
Өз басым Серіктің ұлт туралы, тіл туралы, ел 
туралы, жер туралы өлеңдерін жатқа оқитын 
оқырмандарын қанша жерден көрдім. Бұл дегеніңіз, 
оқырман халық ақынның бір өлеңін болсын жатқа 
оқыса, ол ақын тарихта қалады. Ол ақынның 
халықтың ақыны екендігінің анық дәлелі. Оның 
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өлеңдері жатқа оқылса, оның өлеңдеріне жазылған 
әндер халықтың аузында жүрсе, ақынның ең басты 
бақыты сол деп ойлаймын. Серікке болашақта 
да жеңістер тілеймін. Қазақ өлеңінің көкжиегінде 
жұлдызы жарқырай берсін. 

Қалқаман САРИН, 
ақын, 

«Дарын» мемлекеттік 
жастар сыйлығының лауреаты
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УАҚЫТҚА УАҒЫЗ

Жетелеп болашаққа үмітті арман,
Дүрлігем, дамыл тауып тұрып қалман.
Секунд!
Сен қай жаққа асығасың?
Үйренші сабырлықты Минуттардан.

Тұйғындай тауды көріп талаптанған,
Аптығам, Айлы Аспанға қарап қалман.
Минут!
Сен қайда, неге асығасың?
Үйренші сабырлықты Сағаттардан.

Қай күштен қайтқан еді албырт кеудем,
Меңіреу жан емеспін мәңгүрттенген.
Сағат!
Сен сырғып қайда бағыт алдың?
Үйренші сабырлықты Тәуліктерден.

Атамның күні туып аққа оранған,
Кеп жетер сәтім сенен артта қалған.
Тәулік!
Сен қай тарапқа тартудасың?
Үйренші сабырлықты Апталардан.
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Сый көрген жан болсам да аяланған,
Бойдағы сан күдікті жоя да алман.
Апта!
Сен ала өкпе боп алас ұрмай,
Үйренші сабырлықты Ай ағаңнан.

Жүрсем де айыға алмай мың қатерден,
Дәл осы тірлігіме ырза екем мен.
Ай!
Сенің ақыл-есің сау еді ғой,
Үйренші сабырлықты Жыл жәкеңнен.

Кейде қарт әр ойлардың басын шалған,
Кей сәтте жаспын ойнап асыр салған.
Ей, жыл!
Сен жортып қайда бағыт алдың?
Үйренші сабырлықты Ғасырлардан.

Болатпен буылса да белім бекем,
Тұлғаңа тарлық етер менің шекем.
Ғасыр!
Сен ғұмырлардың құрдасы бол,
Үйретсін сабырлықты Өмір көкең.

Бір пенде бұл фәниді мұра қылмас,
Әрнеге көңіл бөліп, бұрамын бас.
Ей, өмір!
Өршеленіп орғи бермей,
Сен менің ақылыма құлағыңды ас!



ДОМБЫРА

259

ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Кейде мен фәниде емес, бақида ғұмыр 
кешіп жүргендей сезінемін. Қуанышты 
сәтім болса, жалған өмірдегі сауапты, 
ал мұңайған кезім болса, күнәлі істерім 
үшін Тәңір-Тағаланың тағайындаған 
тарту-таралғысы деп қабылдаймын.
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ТЕЛЕФОН ШЫРЫЛДАҒАНДА

Қарынның қамымен
жонымыз терлейді.
Бәрібір қырсыққан тіршілік өнбейді.
Қазаны қайнаған у да шу бұл қала
Қарлығаш-қиялдың ырқына көнбейді.

(Қай жерде қалды екен әлгі ойдың жалғасы?..)
Телефон, шырылдап мазамды алмашы.
Мен қазір маңызды шаруамен отырмын,
Есім-ау, бөлінбе,
Қиялым, самғашы.

Жұмыс деп, 
«Ұлы іс» деп, 
Жөңкіпті сан айым,
Бір сәтке мазалай көрмеші, ағайын!
Тыныштық бере тұр!
Өзімнің бейнемді
Өмірдің сыртынан бір көріп алайын.
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Мерейін Тау қылып әр Сайдың,
Кетсем деп жасап іс мың құтты,
Түсімде жалғаумен шаршаймын
Өңімде бітпеген тірлікті.
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ЕРТЕҢ ҚОЛЫМ  
БОС ЕМЕС

Бір досым: – Ертең кешке қолың 
бос болса, би кешіне барайық, –  дейді...

Бозарып бозаң таң атады
Бір Түннің өткенін Күн айтып.
Еңкейіп Қызыл Нұр батады
Бір күннің біткенін Түн айтып.

Уақытқа сабатам басымды
Қос қолым жасаған қате үшін...
Ағарған бес-он тал шашымды
Айтады қасқа бас әкешім.

Басқа ешкім жармайды тісін де
Уақыт жайында жайтқа аса.
Жыл сайын,
Қаңтардың ішінде
Бір туған күнім кеп айтпаса.

Шығарған шығармын шығын көп
Бәлкім бұл баянсыз бес күнге.
Өндіріп тындырған түгім жоқ,
Бұл жайлы айтпайды ешкім де.
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Мерейін Тау қылып әр Сайдың,
Кетсем деп жасап іс мың құтты,
Түсімде жалғаумен шаршаймын
Өңімде бітпеген тірлікті.

Бақыттың дұшпаны, досы емес 
Аяқтау ғұмырды үш нүктемен.
Досыңның қолы ертең бос емес,
Кешегі жұмысым бітпеген...



Серік СЕЙІТМАН

264

ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Бар мақсатың ішу мен тышу болса, 
аштан өліп қалғаның артық.
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ҚАЗАҚ РУХЫНЫҢ ҚАРАНАРЫ
(Өзбекәлі Жәнібековке)

Көп еркектің кеткен кезде заты ез боп,
Қандасым қас болса, мені жат езбек.
Дәлелдеді гәп есімде емесін
Өзбекәлі – өзі қазақ, аты «Өзбек».

Бір күдік бар тыным бермес санама:
«Қазақ мәңгі қазақ күйде қала ма?!».
Орысқұл боп ғұмыр кешер болса егер,
Қазақбай деп ат қоймаспын балама.

Бұ заманнан басқаша еді о заман,
Баскесердің тұрған шағы көзі аман.
Тексіздер кеп тың игерген даламен
Наурызды қауыштырды Өз-ағам.

Сатқындарға садақ болған жебелі,
Арманы оның шашынан да көп еді.
Ет астырып, Наурызкөже пісіртіп,
Тайқазанмен ел тойдырсам деп еді.

Ол жетпеді, 
Бұл арманға ел жетті,
Тайқазаны Түркістанға төрлетті.
Қайта туған нәресте еді Наурыз,
Қазағының қолында өсіп, ер жетті.
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Сен кеткен соң келді қайта қазан ә,..
Мен сенбеймін, ел сенбейді қазаңа.
Наурыз сайын әруағыңа дұға етем,
Әруағыңнан айналайын, әз аға.

Көтерсек те осы жолда қанша дау,
Керек боп тұр Өзекеңдей шаршамау.
Тіл сатқанның тілін кесіп өзінің,
Тайқазанға бір қуырып алсаң-ау.

Жаһандану жұтқысы кеп тұр қанбай,
Оған қарсы оқ атады кім қандай?
Бар қазақтың жүрегінде Өз-ағам
«Қазақ бол!» – деп Жарлық етіп тұрғандай.

Әрбір үйдің оятып әр баласын,
«Қазақ бол!» – деп кезіп жүр ол даласын.
Секем алып, селт етпеген Жарлыққа
Қылмыскердің Құдай берер жазасын.
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Пейіліңе қалтамнан пұл сұратпа,
«Сен» және «мен» – қайыршысы 
                              кім кімнің?
Мен сатылсам құным қымбат,
Бірақ та
Сатылмайтын байлығымын ұлтымның.



Серік СЕЙІТМАН

268

МЕН САТЫЛСАМ...
(алқашпен әңгіме)

Қолыңдағы шылым дейтін көзірді,
Тұтатам деп, сұрай берме оттықты.
Темекі емес, өртейтіндей өзіңді
Көкірегімде алау-жалын көп тіпті.

Адастырмас арманыңды тез екше,
Арақ құмар, өй, сенің бұл «түріңді...»
Күнделікті күйбең тірлік мезі етсе,
Ләззаты мол жырымды оқы, жырымды.

Пейіліңе қалтамнан пұл сұратпа,
«Сен» және «мен» – қайыршысы кім кімнің?
Мен сатылсам құным қымбат,
Бірақ та
Сатылмайтын байлығымын ұлтымның.
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Адам арақты қымбатқа алса да арақ 
адамды арзанға сатып кетеді.
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ЛЕБІЗДІҢ МӘНІ

Серік Сейітманның өлеңдері өзінше бір өрнекті. 
Оқи отырып сыршыл көңілдің иірімдеріне үйірілесің. 
Майдақоңыр мақпал тыныштықты қазақи 
қалыппен қалыптастырады. Мәселен:  

Қазаққа ұқсайды, расында,
Күлімкөз алтын Күн көктегі.
Жарылқап досын да, қасын да,
Бәріне шуағын сепкені, – дейді ақын. 
Байқайсың ба? Күннің өзі, расында, қазаққа 

ұқсайтын сияқты.  Досы түгіл, жауына жамандық 
ойламайтын ұлттың ұлағатын өлең тілінде 
түлету де шеберлікті талап етеді. 

Серіктің жаны  таңдаған жол – азаматтық 
поэзия. Ол өз ұлтын сүю арқылы поэзияға өзіндік 
өң береді. Ақынның жүрегі ұлтымен көктейді десек,  
Серік Сейітманның да өмірі өз халқымен өзектес.  
Жалпы, ақын жүрегінің соғысы өлеңмен өрілген, 
содан өріс іздейді. Жырмен жүздеседі. Ұлттық 
құндылықпен түрленеді, түлейді. Көңілге көлдей 
сезім сыйлап, адамды рухани дүниеге ынтық ететіні 
сондықтан. 

Жанат ЖАНҰЗАҚ, 
Қазақстан журналистер одағының мүшесі
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Айғайыңмен ояттың қара шалды,
Қара шалдың қартайды санасы әлгі.
Қара шалдай намысын оятар ма
Қара шалдың «сары тіл» баласы әлді?!
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ӘТЕШПЕН ӘҢГІМЕ

Қалғып кеткен көрініп 
                                маған бар күн,
Бөлісем деп тәжірибе 
                                саған бардым.
Әтеш, сенің адамдар – оятарың,
Ал менікі – намысы адамдардың.

Қырғауылдың айдарын 
                                қанатты атаң,
Қырғы ауылдың қуларын 
                                сабапты атам.
Сенде бары тепкі мен қанат болса,
Менде бары 
                Тек пенен Талап қатаң.

Ағаңыз бен Сізге ортақ жеңешеңіз,
Бұл тұрғыдан ісіміз емес егіз.
Бізде қандай басқа бір айырма бар,
Екі емшекті ембедім демесеңіз.

Айғайыңмен ояттың қара шалды,
Қара шалдың қартайды санасы әлгі.
Қара шалдай намысын оятар ма
Қара шалдың 
                 «сары тіл» баласы әлді?!
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Қойсам деген қазақты сауытты ете,
«Халық жауы» атанды Ер «қауіпті өте».
Ұйқысы кем әтештің,
Біріқ,
Бірақ,
Таң сәріде тұрағы тауық кепе...
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АЛАШ АМАНАТЫ

Бабамның көне 
                        сырындай,
Таулардың төбе, 
                        шыңындай
Қазақтың жаны тұп-тұнық
Талдағы таңның шығындай.

Замана, сырғып 
                       ағарсың,
Санама сан ой 
                       саларсың.
Таң шығын желдің өтінде
Құрғатып алсам – маған сын.

Асыл тек елге 
                      ақ таңдай
Бала боп туған 
                      бақ қандай?!
Қазақтың ары кірпияз
Тоқылған мақта, мақпалдай.

Замана, сырғып ағарсың,
Санама сан ой саларсың.
Мақтадай арын қазақтың
Кірлетіп алсам – маған сын.
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Шапса да қайда 
                      қиял-ат,
Кеудеме ұят 
                      ұялап,
Аманатына алаштың
Қиянат етпен, қиянат!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Әтеш шақырса – тауық оянады,
Ақын ашынса – халық оянады.
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АЛАШТЫҢ АҚ ТАҢЫ

Көк бөрі емізіп, баурына бөлеген,
Көк Түрік ұрпағы Көк Тәңір жебеген
Көк байрақ көтеріп, 
Көгершін самғатып,
Көк аспан астында Ел болды Егемен.

Сарыауыз балапан ән салып ұяда,
Сары ала қаз ұшып билейді қияда.
Сарыарқа төсінде сары қымыз сапырып,
Сұлу қыз ұсынды серіге пиала.

Қара шал дидарын Күн сүйіп қақтады,
Қарагер тұлпарын суытып, баптады.
Ақ гүлдер ашылып, қауызын жарды әсем
Ақ пейіл Алаштың атқанда ақ таңы.

Алқакөл-сұлама, шұбырынды-ақтабан,..
Сан нәубет сары тісі қазаққа батпаған.
Қазақты қорғайды Құдайдың бір өзі,
Құдайдан оңбайды әдептен аттаған!
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Қалар деп бұлттан аңдамай
Ойланба олай сорақы.
Жарқ та жұрқ еткен найзағай – 
Тәңірдің фотоаппараты.
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ТӘҢІРДІҢ ФОТОАППАРАТЫ

Болса да Таң, Кеш, Түн мен Түс,
Жасырсын сені қай беткей?..
Тәңірдің көзі тым көргіш,
Тау, тас та оған әйнектей.

Онсыз да лас деп атырап,
Ақтығын бұзба арыңның.
Көріп тұр күндіз бақылап
«Күн» атты көзі Тәңірдің.

Онсыз да лас деп атырап,
Пәктігін бұзба жаныңның.
Көріп тұр түнде бақылап
«Ай» атты көзі Тәңірдің.

Қалар деп бұлттан аңдамай
Ойланба олай сорақы.
Жарқ та жұрқ еткен найзағай – 
Тәңірдің фотоаппараты.
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Соқырлар құлақпен көрсе, саңыраулар 
көзбен естиді. Ал кейбір адамдар көз-
құлағы сау бола тұра, замананың дида-
рын көре де, үнін ести де алмайды.
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ӘКЕМНІҢ ІЗІ

Мектепте сәттер көп сауықты,
Мың түрлі әлем ғой мың бала.
Сол шақтан есімде қалыпты
Қысқы бір қар жауған күн дара.

Жердегі ақ көрпе бұл шырай
Тап-таза көрініс әдемі.
Осындай болса ғой, шіркін-ай
Барша бар адамның әлемі.

Шақ жүріп мендегі қадамға,
Тым алшақ ашпастан адымын,
Әкешім артына алаңдап,
«Соңымнан ер, – деді, – жарығым!».

Әкемнің ізімен сайраған
Сабаққа шықсам да со қарда,
Аттанған екем деп ойланам
Ең ұлы «Болашақ» сапарға...

Тағдырдың шексем де азабын,
Тың сүрлеу саламын тың жерге.
Бақытқа кезіксін қазағым
Серіктің ізімен жүргенде.
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ЛЕБІЗДІҢ МӘНІ

Біздің қолымызға Серік Сейітманның 
«Қарашаңырақ» атты кітабы тиді. Шынында 
да әдемі өрілген жыр жолдарында ақын-жүректің 
ұлттық рухқа тұнған азаматтық болмысын 
аңғаруға болады:

Мейлі маған бермей-ақ қой көп бәйгі,
Өзге Отан деп жүрегім еш соқпайды.
Борышымнан айнып кетсем бір елі,
Ең алдымен арым келіп соттайды.

Мұндай өлең жүрегіне «Мен қазақпын», «Ұлтым 
ұлы халық» деген сөз, сезім ұялаған ақынның ғана 
көкейіне тұнса керек. Өн-бойына халқымыздың асыл 
қасиеттері сіңген азаматтың ғана жүрегі осылай 
тулайды. 

Ерлібай ҚАДЫРБАЙ, 
ақын-журналист
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Қап-қара түнектен қорқамын
Қаскөйдің кеудесін кернеген.
Мейірімсіз жүректен қорқамын
Ешкімге ғашық боп көрмеген.
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ҚОРҚАМЫН

Көрінбес апаннан қорқамын
Тағдыр-шал жасырып 
                              тастаған.
Енші алған отаудан қорқамын
Еденін еш мейман 
                             баспаған.

Оқтаулы қарудан қорқамын
Тентек ұл төрінде 
                             сақтаған.
Ар сатқан арудан қорқамын
Ананың ақылын 
                             бақпаған.

Сұмжүрек ақыннан қорқамын
Сайтанның балшығын 
                             илеген.
Сомбілек батырдан қорқамын
Жөн сөзге басын 
                             бір имеген.

Армансыз ұланнан қорқамын
Асқарға бармағын 
                             созбаған.
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Кеңтанау құнаннан қорқамын
Құлыннан қара үзіп 
                              озбаған.

Қап-қара тілектен қорқамын
Қаскөйдің кеудесін 
                               кернеген.
Мейірімсіз жүректен қорқамын
Ешкімге ғашық боп 
                               көрмеген…
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Шаш – бастың сәні, бас – тәннің сәні, 
тән – жанның сәні, жан – адамның мәні.
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ЖЫР ҚҰДІРЕТІ

Әрбір күні ай емес-ау, жылға тең
Ауылыма оралғанда нұрлы-әсем,
Жол үстінде жолығысып қалғаны
Отар-отар түлігі бар бір жәкем.

Ықыласы қос сөмкеме ауды да,
Жанұшыра былай деді даурыға:
− Иә, бала, шалғайдағы қаладан
Не базарлық алып келдің аулыңа?

− Дұрыс, аға, жырақ кетіп елімнен,
Поэзияның әлемінен көрінгем.
Соңғы жазған өлеңімді оқиын,
Базарлығым өлең болсын, − дедім мен.

Шытырлатып қалтасында теңгені,
Қабағымен атып тұрып ол мені,
Өлеңімді жаймен оқи бастап ем,
Тыңдамады, тыңдағысы келмеді.

Тыңдамады, тыңдағысы келмеді,
Жөн болмады асыл сөздің өлгені.
− Сөз баққанша, мал бақпайсың неге сен?
Мендей болып байығаның жөн, − деді.
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Қой жайлы жыр оқып едім бір шумақ,
Әлгі жәкем зейін қоя тұр тыңдап.
Аз кідіріп, «Жыр құдірет екен!» деп,
Құшақ жайып, құшты мені ырсылдап...

Ұлылығын ұқтырдым-ау жырдың шын,
Тәңір оның түлігін де мың қылсын.
Егер өлең оқитұғын мал болса,
Малға мен де қызығар ма ем, кім білсін?!



ДОМБЫРА

289

            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Дәл мен үшін жаһандағы ең биік – 
Таулар да емес, заңғар де емес кермиық.
Биіктерді тұрса да өзі көтеріп,
Биікпін деп мақтанбайтын Жер биік.
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БИІКТІК

Биік Аспан болғанымен Отаны,
Биік Күн де аласарып батады.
Биікпін деп мақтанатын Жұлдыздар
Көз алдыңда ағып түсіп жатады.

Тағдырымен байласса да серт шыбық,
Күлге айналар шарпыса оны өрт шығып.
Бір-бірімен жарыса өскен теректер
Дауыл тұрса, дамылдайды морт сынып.

Ғалам саған мүлік емес қолдағы,
Тылсымменен тілдесіп көр ондағы.
Биік-биік бетон үйлер қирайды
Жер анамыз сәл сілкінсе болғаны.

Төменсің деп басынса да даланы,
Қара Жерге тіреліп тұр табаны.
Аспан сүзіп, асқақтаған Тауларды
Көктен көрсең төбедей боп қалады.

Дәл мен үшін жаһандағы ең биік – 
Таулар да емес, заңғар де емес кермиық.
Биіктерді тұрса да өзі көтеріп,
Биікпін деп мақтанбайтын Жер биік.
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Солай, досым,
Ұлы дала ерлігін
Бізден басқа бағалайды енді кім?
Таудай жалаң биіктігің құрысын,
Жердей дархан тең жүрмесе кеңдігің.
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Ат туласа жерге құлайсың,
Жер туласа қайда құлайсың?..
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Ей, ақ бұлақ, не деген мейірімді ең?
Сенен кірді талдардың күйі бірден.
Дәл өзіңдей сауапты жан болсам деп,
Кемтарларға салдым көз қиығын мен.
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БҰЛАҚПЕН СЫРЛАСУ

Ей, ақ бұлақ, бал суың таза неткен?
Бұл Жердегі ең көркем 
                                     ғаламат па ең?
Дәл өзіңдей жаным пәк болса ғой деп,
Ойда қалам жүзіңе қарап-ақ мен.

Ей, ақ бұлақ, не деген мейірімді ең?
Сенен кірді талдардың 
                                     күйі бірден.
Дәл өзіңдей сауапты жан болсам деп,
Кемтарларға салдым көз қиығын мен.

Шалыс басқан аяқты тұстарым көп,
Әйтсе де адам қалпынан 
                                     шыққаным жоқ.
Тауға барып, өзіңе көзім түссе,
Тұрады ылғи тек саған ұқсағым кеп.

Мақта бұлтты әуелі аймаламай,
Жеткізер жұрт бармағын 
                                     Айға қалай?
Мақтансаң да шықтым деп тауды тесіп,
Құлап жатсың сырғанап сайға қарай.
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Сенен қуат алады аң да, құс та,
Сендей болсам маған да 
                                     бақ алыс па?
Бірақ, Жерден талпынған өрге қарай, 
Талаптану жағынан маған ұқса!
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ШЕБЕР

Құдай менен халқы болған сенері,
Қазақпенен егіз туған шебері.
Атақ-мансап қажет емес оларға,
Елден алар алғыс-бата керегі.

Ел-жұртына бағышталған әр ісі,
Ел-жұртынан алған бата – табысы.
Оңдағаны – сол жұртының дәстүрі,
Қорғағаны – сол жұртының намысы.

Жан семіртіп бата-тілек, алғысқа,
Тон мен ішік тіккенімен әр қыста,
Өз қолынан шыққан затқа жарымай,
Қоңыртөбел тірлік кешкен мәңгі ұста.

Ұлдарының ұстағаны біз-балға,
Оның жайын шын түсінген біз бар ма?
Иіледі бабын тапса ағаш та,
Түйіледі қара темір қызғанда.

Қыздарының қолдарында ине-жіп,
Ине-жіппен жер-жаһанды игеріп,
Батыр ұлға тымақ тігіп беруге
Жатыр әне түлкі тері иленіп.
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Қанжар ұстап шебер соғып терлеген,
Қалқан ұстап зергер әсем зерлеген,
Әбзелденген атты мініп кермеден,
Атам қазақ жауға намыс бермеген.
Содан қалды мынау байтақ Жер деген!
Содан қалды мынау асқақ Ел деген!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Бетін бұлт басатын кездер 
болғанымен, Күн мәңгі сөнбейді.
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Өр қазақтың азат болған санасы,
Оған куә ақиқаттың бабасы.
Мемлекеттік Азаттығы қазақтың – 
Санадағы азаттықтың баласы.
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АЛАШ АРМАНЫ

Өр қазақтың азат болған санасы,
Оған куә мынау байтақ даласы.
Азат жүрген арманының жемісі – 
Атырау мен Алтайының арасы.

Өр қазақтың азат болған санасы,
Оған куә ақиқаттың бабасы.
Мемлекеттік Азаттығы қазақтың – 
Санадағы азаттықтың баласы.

Арман-құсы бұлтты жарып самғаған
Боздағының басы қайда қалмаған?
Қол-аяғын кісендеген саясат
Санасына құрық тастай алмаған.

Ұлы тарих беттерінен із көрдік,
Із астынан сан саяси сыз көрдік.
Ата-баба арманының жемісін
Азат елдің ұрпақтары – біз көрдік.

Қара бастың қамыменен күн үшін,
Атам қазақ жастанған жоқ қылышын.
Кешегінің арманынан пәс болса,
Арманыныңның бар болғаны құрысын.
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Аласару дегенді арман білмесін,
Сол арманмен қазақ жері гүлдесін.
Арманыңды биік ұста, бауырым,
Арттағы ұрпақ лағнет айтып жүрмесін.
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ЛЕБІЗДІҢ МӘНІ

Серік Сейітман – нағыз ақын!

Саят ҚАМШЫГЕР, 
АҚЫН, 

«Серпер» жастар сыйлығының лауреаты
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ДАЛА ДАУЫСЫ

Сұқтанып қарап, таусылар
Сынаса – дұшпан, жау сынар.
Жүрекпен тыңдай білгенге
Даланың-дағы даусы бар.

Бұлақтың сонда сылдыры,
Құрақтың сонда сыбдыры.
Фәнидің болған мәніндей
Сәбидің сонда былдыры.

Тұлпардың сонда дүбірі,
Сұңқардың сонда тұғыры.
Қыранның сонда саңқылы
Ғибратқа толы ғұмыры.

Секілді мөлдір таң шығы
Ғашықтың сонда бал сыры.
Ауыздық шайнап алысқан
Асаудың сонда қаршылы.

Шырқаған сері-сал жиі
Алаштың сонда ән-күйі.
Алақанында тербеткен
Анамның сонда әлдиі.
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Тыңдауға бәрің хақылы,
Сатылмайтұғын ақылы,
Ұлтымды ұйытқан 
Ақсақал
Атамның сонда нақылы.

Жібермей жатқа есені,
Сақтаумен бағым бес елі.
Даламның даусы – 
Далалық
Бабамның даусы кешегі.

Білген соң бабам сезіне,
Тағдырдың төзген тезіне.
Дауысын құртқан халықтың
Құрдымға кетер өзі де.

Жаралған жоқпын текке құр,
Жеткізер Айға жетті өмір.
Халқымның даусы –
Халқымның 
Өзіндей ғана қоп-қоңыр.

Тұғыры биік тау-шыңнан,
Ғұмыры нұрға малшынған.
Мен – Қазақ деген Ел болам!
Танысын дүние даусымнан!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Адамның ғұмырын қамшының са-
бына балап жатамыз. Неге? Мен үшін 
қамшының сабы біздің ғұмырдан 
әлдеқайда ұзын сияқты. Әсілі, адам 
ғұмырын сіріңкенің бір тал шырпы-
сына теңеген жөн. Тұтана сап сөнген 
шырпы – туа сап шетінеген нәресте, ал 
ұзақтау жанған шырпы – көп жасаған 
қарт секілді. Қанша ғұмыр кешсең де 
ізгіліктің шамын жағып, адамдықтың 
қазанын қайнатып кеткенге не жетсін...
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ТАМЫР

Шыршалар таудағы бұлтпенен таласқан,
Алшалар бақтағы  жемісі жарасқан,
Бәрі де, бәрінің тамырға байланып,
Тамырдан нәр алып, тамырмен бағы асқан.

Шыңдағы шынар да 
                               аспанға ұмтылған,
Қырдағы гүлдер де 
                               жайқалып құлпырған,
Құрдымға құлдырап, 
                               қурауға бет алған
Сәтінен бастап-ақ 
                               тамыры қырқылған.

Бүгінгі дімкәстер тағдыры қалбалақ
Кеше мен ертеңді қалайша жалғамақ?!
Ұсқынын қашырды-ау қастерлі даламның
Тамыры кесіліп қураған тал-дарақ.

Тамырым тереңде, 
Тармағы сансыз көп,
Сонда да жүре алман қарекет-қамсыз боп.
Тамыры қырқылған туыстың бәрін де
Санаймын жансыз деп, аяймын әлсіз деп.
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Жарымжан қара орман біржола өлер деп,
Тереңге бойлаған бір буын келер деп,
Бәрін де от қойып өртегім келеді,
Өртеңде тамырдан жас шыбық өнер деп!..
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Ардан ада нақылы,
Даналығы құрысын.
Азғындатса ақылы,
Ағалығы құрысын.
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ҚҰРЫСЫН...

Ешкімекті теппесе,
Сақалығы құрысын.
Ақсақалдық етпесе,
Аталығы құрысын.

Көз алдыңда керілсе,
Балалығы құрысын.
Құрсағынан жерінсе,
Аналығы құрысын.

Адамдықтан кеткен соң,
Ғалымдығы құрысын.
Өзге біреу өпкен соң,
Қалыңдығы құрысын.

Арын таптап езген соң,
Ақындығы құрысын.
Құшағыңнан безген  соң,
Қатындығы құрысын.

Қызығына батпасаң,
Қос болғаны құрысын.
Тарыққанда таппасаң,
Дос болғаны құрысын.
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Ардан ада нақылы,
Даналығы құрысын.
Азғындатса ақылы,
Ағалығы құрысын.

Сайтан суын ұрттаса,
Тентектігі құрысын.
Ел намысын жыртпаса,
Еркектігі құрысын.

Жаның азат болмаса,
Азаттығың құрысын.
Қаның қазақ болмаса,
Қазақтығың құрысын.

Құрығандар,
Әлі де
Қайта кері бұрылсын.
Құртқыштардың бәрі де
Қарғыс атып, қырылсын!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Асаудың басына жүгеннен бұрын 
ноқта салады. Ал ноқтадан бұрын құрық 
тастайды. Елдің елді отарлауы да осыған 
ұқсас.
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            ТЕҢІЗДІҢ ДӘМІ...

Тәуелсіздік, не жетеді құныңа?!
Ғұмырымда айналайын құлыңа.
Парыз маған тізгініңді ұстату
Бесіктегі бақырауық ұлыма.
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ТӘУЕЛСІЗДІК

Елдік үшін бәрін көрген азаптың
Бабалардың аңсары еді Азат Күн.
Тәуелсіздік – бойтұмары Елімнің,
Одан асқан қастері жоқ қазақтың!

Тәуелсіздік – Алашымның арманы!
Тәуелсіздік – Алтын Күнім таңдағы!
Тәуелсіздік – бесік-жүрек халқымның
Жүрегінде тербетілген ардағы!

Тәуелсіздік тәтті екен ғой шекерден,
Осы жолда талай борыш өтелген.
Ерлеріне қуат берсін Алаштың,
Көк байрақты көкке биік көтерген.

Тәуелсіздік, биігін-ай бағаңның!
Аманаттың ақ жолында адалмын.
Бір сен үшін жасын сықты анам мың,
Бір сен үшін басын тікті бабам мың!

Бір сен үшін отқа түсіп жан шыбын,
Бақытынан безді бабам бал-шырын.
Ұйықтамады,
Көз шырымын алды олар
Маңдайына сабын тіреп қамшының.
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Тәуелсіздік, не жетеді құныңа?!
Ғұмырымда айналайын құлыңа.
Парыз маған тізгініңді ұстату
Бесіктегі бақырауық ұлыма.

Азат елдің ауасымен дем алам,
Сонда-дағы болашаққа мен алаң.
Тәуелсіздік, сен аман бол, сен аман,
Сен аманда – Айбынды Алаш Елі аман!
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МӘҢГІЛІК ЕЛ

Қазақ Елі! 
Мәңгілік Ел – бір атым!
Мәңгі жасау – жалғыз ғана мұратым.
Ай менікі сүттей ақ боп туатын,
Күн менікі күлімсіреп шығатын.

Мініп алып арман атты пыраққа,
Жетем әлі жұрт жетпеген мұратқа.
Сөнсе сөнер жыпырлаған жұлдыздар,
Күн сөнбейді, Ай сөнбейді бірақ та.

Арын сатпас аруым бар бал қылық,
Нарым дерлік сапта тұрған әр жігіт.
Ана тілім, баба ділім, дәстүрім – 
Мендегінің барлығы да мәңгілік.

Оңалмассың оқ атқанмен тасамнан,
Құлпытастың құпиясын аша алғам.
Менің сөзім мыңжылдықтар қойнында
Көк түріктің көк тасына қашалған.

Кең даласын күзетем деп Тұранның,
Көктен Жерге көз қадаған қыранмын.
Қаһарымнан құтылуы қиын-ақ
Құтты Еліме қастық қылған бір аңның.
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Бұл далаға бұрса біреу ат басын,
Босағамнан басын иіп аттасын.
Қара ниет, теріс пиғыл дұшпаным
Қайтсын қақпай «Мәңгілік Ел» қақпасын.

Сан ғасырлық тарихыммен сырластым,
Сырлас болып, талай асу, қырды астым.
Менің атым – «Мәңгілік Ел»!
Сондықтан,
Жалғыз ғана Мәңгілікпен құрдаспын!
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ШУМАҚТАЛМАҒАН ОЙ

Көп қандасым, әрине, олар ұлтшыл, 
мемлекетшіл азаматтар болса да: 
«Тәуелсіздігіміз ұзағынан болсын!» де-
ген тілек айтады. Біздің Тәуелсіздігіміз 
неліктен ұзағынан болуға тиіс? «Мәңгі 
болсын!» деп тілейік. Себебі, ұзақ де-
ген шектеулі, ал мәңгі деген шексіз 
деген мағына береді. Құдай шын 
сұраған пендесінің қолын қайтармайды. 
«Ұзағынан болсын!» деген тілегіңіз қабыл 
боп кетіп, мәңгілікпен қош айтысып қап 
жүрмейік, ағайын!
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