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Бірінші бөлім

ҚОС ҒАСЫР
БЕРГЕН ӨРІМДЕР
Өлеңдер, одалар

ӨТТІ ҒАСЫР
Өтті ғасыр...
Атомшыл заманды алып,
Бітті Одақтың ғұмыры тәмамдалып.
Кетті Семей сілкінтіп полигонын,
Көп мақта үшін әкетті Аралды алып.
Жұт пен соғыс қабаттап арандадық,
Сансыз шаңырақ құрыды қараң қалып.
Отыз екінші жыл жұтса,
Соғыс келіп,
Батыс жаққа жаутаңдап алаңдадық.
Ел тозғанда талықсып
Жеңіс келді,
Жеңсе-дағы әкелер немістерді,
«Қара қағаз» ауылымды қамықтырды,
Бітеу жара тым баяу тегістелді.
Ақ ешкі мен ақ сиыр – қонар бағы,
Анамның да тұрмысы оңалмады.
Көршіміздің оралса бәрі түгел,
Бір шаңырақтан үш арыс оралмады.
Өтті ғасыр...
Иншалла, танытты елді,
«Қазақ» деген атымды алып берді.
Құдай оңдап,
Ақыры қайран елім
Тәуелсіздік қызығын анық көрді.
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Осы еді ғой ұраны Абылайдың,
Көш түзедік,
Ел болып құрдық айбын.
Есен қалдық тарихта,
Есені алдық,
Тамшы жасқа жиналды күллі қайғым.
Төрге әкелдік
Зар шеккен барды ақтарып,
Мағжан аға оралды ардақталып.
Сәкен, Ілияс, Бейімбет қайта туды,
Алты Алашты дұрыстап тармақтадық.
Аян болды
Ар үшін алысқандар,
Орнын тапты Ахметтей абыз жандар.
Адам жанын тағы да дір еткізді
Шәкәрімдей құдықтан табылғандар.
Өтті ғасыр...
Алып тұр өмір демін,
Дербестігім тарқатты көңіл шерін.
Бірақ, шіркін,
Біле алмай елеңдеймін
Үкілі Ыбырай қай жерге көмілгенін.
Өтті ғасыр...
Толқимын қаламды алып,
Мұң мен шерге кетіппін маманданып.
Қос ғасырдың куәсі атанамыз
Осы күнге жеткендер аман қалып.
Селк еткізіп шақырса сезім өлең,
Көргенім көп осы екі көзімменен.
Екі ғасыр сақтайық жақсылығын,
Жамандығы кетсінші өзіменен.
01.01.2009
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АҒАЛАР ҮШІН
ПРЕЗИДЕНТКЕ АЛҒЫСЫМ
Ақиқат ажары ашылды,
Әділдік шалқыған күн жетті.
Құлшындық бір сілкіп ғасырды,
Құртуға кертартпа індетті.
Сәкен мен Ебіней, Қаныштың
Аттары аспанда жарқ етті.
Шашқандай ақ сәуле жаны ұшқын,
Нұрсұлтан жойды ескі тәлкекті.
Тізгінді қолына алғанда,
Соққылап берді зор сұмдықты.
Жеттік-ау, қазағым, арманға,
Туды ғой бізге де күн құтты!
Қос ғалым, ақиық ақынның
Қуғында болғанын айтты анық.
Тілегін ақтады халқымның,
Үш ұлын құшаққа қайтарып.
Қаныш пен Сәкеннің есімі
Елдіктің еңсесін көтерді.
Дес келіп жас басшы шешімі,
Өкініш өкісігі өтелді.
КарГУ-дей өзінің төл ісі
Ебіней атына берілді.
Жан аға өркендеп әр ісі,
Тарқатты көкіректе шерімді.
Мың алғыс айтамын, Нұреке!
Үш жұлдыз, үш дүлдүл атынан.
Әр ісің тапсын зор береке
Әлемдік жарысқа шақырған.
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ОСЫ ЖҰРТ
ШАРБАҚКӨЛДІ БІЛЕ МЕ ЕКЕН?
Сұлу жер Омбыдағы Шарбақкөлім,
Сәт сапар бір көруге арнап та едім.
Мың алғыс атақты інім Жәнібекке,
Ойымды тапты әдейілеп бармақ менің.
Ұқсаған Құлагерге құба тайдың,
Сыры көп біздер естіп-білген жайдың.
Өйткені осы ауданда туған жері
Нар тұлға Шаяхметов Жұмабайдың.
Шұрқырап Шарбақкөлде құлын жүрек,
Ойланды атамекен нұрын тілеп.
Ақыры Омбыдан кеп төрге жетті
Қазақтан шыққан көсем бірінші рет.
Сапарым туды сәтті Айым жарық,
Жұлдызым жарқырады анық жанып.
Табыстым Кемеңгеров Қошке ағамен,
Осы жер туған Фазыл Кәрібжанов.
Мақтаса Фазекеңді Қарағанды,
Ұлы жер қазақтанды, жаңаланды.
Ұлтжанды асыл тұлға ерте кетіп,
Жүрегім кенші күнде жараланды.
Ақ қайың, қарағайлы, көркем жерді,
Ұшырған қанат байлап өңкей ерді,
Осы жұрт Шарбақкөлді біле ме екен,
Жебеген Жұмабай, Фазыл, Қошкелерді?
2004
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КІНДІК ҚАНЫҢ ТАМҒАН ЖЕР
(Фазыл Кәрібжановқа)
Көргенде Нанан ауылы зираттарын,
Жан толқып, көкірегімде жыр баптадым.
Мына жер ескі ауылдың жұрты десе,
Жаттадым құтты әңгіме тыңдап бәрін.
Жасасам үлкендерге ұлы жорық,
Құтты жер кең ашылды сыры толық.
Шіркін-ай, сәтті сапар атар едім,
Толықсам ата-баба нұры қонып.
Фазеке, тусаң Нанан ұлы болып,
Сенімен жайнай түсер сыры толық.
Ержеттің бүкіл қазақ мұңын жоқтап,
Мағжандай ойы менен қырын шолып.
Ауылдың шын қамқоры, қазанатсың,
Еңбегің жазылмаған таза хатсың.
Шаяхметов, Тәшенов арыстарға
Дем берген, ақыл қосқан азаматсың.
Тер төккен Есіл-Көкше ұланысың,
Күш қосқан Қарағанды – қуанышың.
Нананнан Алатауға өрлеп жеткен,
Қазақтың алғыр туған қыранысың!
11.12.2009.
Астана

МАҒЖАННЫҢ БІР ӨЛЕҢІ
Үлкен өлең көңіл толар көлемі,
Мағжан аға «Сағындым» атты өлеңі.
Абақтыда Алла сыбыр еткендей,
Бой тастапты бостандықтың елеңі.
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Межешамдай түнде төккен жарықты,
Алға тартты ақылы жеткен анықты:
«Мен өлсем де Алаш өлмес, көркейер!» –
Деп сақ қыран сендіріпті халықты.
Көкірек жарған түсінгенім ғажапты:
Сын сағатта шыңдап жатыр қазақты.
«Маған артық – ұлтым үшін өлгенім!» –
Деп кешіпті жан түршігер азапты.
Дауылпаздың дана сөзін тірі аңыз
Естіп жатты Қаратаулар, құба дүз.
Көріпкелдік – әулиелік болжамын
Өлеңдегі өз сөзінен тыңдаңыз:
«Қалың елім, қалың қара ағашым,
Қайраты мол, айбынды ер Алашым!
Өзі-ақ құлар, сырың берме, сабыр қыл,
Ақымақтар байқамаған шамасын!»
Осы емес пе әулиелік, даналық,
Тура келді Мағжан сөзі, бәрі анық.
Кешегі Одақ оқ шығынсыз құлады,
Өз қырсығы сұр жебедей қадалып.
«Көріпкел» ғой ақын сөзі өрелі,
«Пайғамбармын!» дегені де сол еді.
Ғасыр сырын ашып кетті данышпан,
Бір романнан артық қой бұл өлеңі.
16.05.2008

ЖЕҢІС КҮНІ
Жеңіс күні көрмедім тайсалғанды,
Алақайлап жуас та қайсарланды.
Кедір-бұдыр сөйлейтін бригадир де
Кешегіден біртүрлі байсалданды.
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Бұрылмайтын аса көп сәлемдесіп,
Басқарма да жұмсарды әлемдесіп.
Қарттар да оған кешірді төрт жылдағы
Жүрген ісін сыртынан «пәлен...» десіп.
Тек бір шалда өзгеше жария бар,
Сақал-мұрты тоғайдай қар ұялар.
Үш ұлының оққа ұшқан қасіретінен
Көкірегінде көлкіген дария бар.
Анамда да бар менің біраз күдік,
Қуанышта реніш тұрар бүгіп.
«Қара қағаз» дегенге төрт қарады,
Той жасады жасырын жылап жүріп.
Сол қағазға бар сырын айтып қана,
Сандығына салмады қайтып қана.
Қамзолының жүрді жан қалтасында,
Бар жиһаздан үйдегі артықтана.
Жанға батқан елемей жара-дертті,
Үлгі болды бұзбауға ана сертті:
Көз жұмарда ақырғы тілегі еді,
Сол қағазды өзімен ала кетті.

АҚ ТІЛЕК
«Кенші ақын» мен Қаныштың інісімін,
Тұтқасы болдым дара бір ісінің.
«Жезкиік ақыным» деп ел атаса,
Заманның өзім шеккен тынысымын.
Аққан жел, көшкен бұлттан сауға сұрап,
Шет ел мен өз елімді дауда құрап,
Аралдың айқасынан қол босамай,
Жүруші ем саясаттан аулағырақ.
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Атомдық жарылыстар салған азап,
Көрсеткен Мәскеу бізге сордан мазақ
Күндерге сес білдіріп, қарсы шыққан
Мен едім тұңғыш эколог болған қазақ.
Іске сәт, жүрек отын суытпаймын,
Жаңа өмір, ел қарқынын шын құптаймын.
Тап кеше қырда киік кебін кешкен
Зорлығын бодан күннің ұмытпаймын.
Жайлаған тәуелсіздік нұры бүгін,
Аңсаған талай заман туды күнім.
Өлеңмен тілек айтсам туған елге,
Кешегі мұң мен шердің тұнығымын.
Тілек сол:
Білек қосып мақсат арнар,
Табысты туа берсін ақша таңдар!
Туған ел ерен іске жол бастаса,
Қолғабыс етер біздей ақсақалдар.
09.09.2009.
Астана

ҚОШКЕ КӨРГЕН АУЫР ТҮС
Қамалдым өткелі жоқ терең жарға,
Әділдік таба алмадым, амал бар ма?
Қошке Кемеңгерұлы
Айдаудан келіп,
Шарбақкөлде тұратын.
Роман жазды. Дәрігерлік құратын.
Байлаудағы тұлпарда жазық жоқ еді-ау,
Жығылғанға жұдырық қайта туатын.
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Қызған кезі
Отыз екінші жылдың қырғыны,
Қошекең сонда түс көріпті бір күні.
Қара мұрт шал қараңғы үйді көрсетіп:
«Сен боласың, – депті, – бұл үй тұрғыны».
Үрейді алды қара түнек сұмдығы,
Тіл қата алмай,
Тірі өліктей тынды үні.
Ашылғандай аждаһаның араны,
Жұтынып тұр жалмауыздың ындыны.
Үш терезе соқырайған тұл маңдай,
Тас қараңғы қиямет-қайым бұл қандай?
Үш алпауыт тесірейіп қарайды,
Үнің шықса өңешіңді жұлғандай.
Қара түнек қою қара боянды,
Құмырсқадай илемекші ноянды.
Өле жаздап, алар тыныс тарылып,
Шырт ұйқыдан Қошке шошып оянды.
Түс жорыпты сескенгендей ағамыз,
Дәл келгенін қорқыныштың қараңыз:
НКВД үш жендеті сау етіп,
Ығыр салды үш жандайшап қаражүз.
Тінтіп, тонап
Үйдің ішін жылатты,
Үш әумесер ауырлатты сынақты.
Көздері ашық, қара жабу беттері,
Түсінде көрген үш терезе сияқты.
Шарбақкөлдің Томарында от басты,
Амал бар ма болды десе болмасты?
«Балаларға абай бол...» – деп сыр бермей,
Жан серігі Гүлсімменен қоштасты.
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«Үштік соты» – ұмытқандар ұятты,
Ұрды, соқты...
Қол қойғызып сұлатты.
Қату қабақ соқырайған үш жендет
Түсіндегі үш терезе сияқты.
Қошке атылды
Зорлық кешіп не түрлі,
Көрген түсі заман сұрқы секілді.
Қара мұрт шал қараңғы үйді құртса да,
Құдай оңдап, ұрпақтары жетілді.
Көзім көрді Нарманбектей баласын,
Тегіне тартқан арыс еді жаны асыл.
Шарбақкөлде онжылдықты басқарған,
Ел сыйлайды ұстаздық құрған данасын.
Гүлсім апа, керемет қой осы үлгің,
Содыр заман, өтті түстен шошыр күн.
Қайырбек, Бейбіт, Роминдер бастаған
Қошке ағаның көшін көріп отырмын.
28.08.2009.
Бурабай

ОҢБАЙДЫ АҚЫНДЫ АТҚАНДАР
Қыранға оқ жұмсау қатерлі,
Жұмсаған... шын сұмдық әкелді.
Қай мәңгүрт қиды екен ажалға
Адамзат сұңқары Сәкенді?
Аз емес дауылпаз тартқан зар,
Тар кезең, көк тайғақ шатқалдар.
Аққуды атқандар сияқты
Оңбайды ақынды атқандар,
Оңбайды ақынды сатқандар!
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Қарақшы қалт етпес, сақ па екен,
Қамығып қалды ғой шат мекен.
Қазақтың құлагер ақыны
Ілиясты қай сотқар атты екен?
Мерт болды тым оза шапқандар,
Тез сөнді шамшырақ жаққандар.
Тұлпарды соққыға жыққандай,
Оңбайды ақынды атқандар,
Оңбайды ақынды сатқандар!
Сұм тағдыр сұқ көзі қадалды,
Тағы бір өр қазақ қамалды.
Қай сатқын атты екен Мағжандай
Жондағы жолбарыс-адамды?
Ел үшін, жер үшін сақтаңдар,
Ақынға жаман ат тақпаңдар.
Тұраның, ұраның сол еді,
Оңбайды ақынды атқандар,
Оңбайды ақынды сатқандар!
Ақтарсам көкіректе бар дертті,
Дербестік дабылы дәл жетті.
Көгілдір туымнан көріңдер
Міржақып, Жүсіпбек, Ахметті.
Ауылдың иті боп қапқандар,
Сендерден тарқады тартқан зар.
Дүлдүлге өшіккен дүлейдей,
Оңбайды ақынды атқандар,
Оңбайды ақынды сатқандар!
Оңбайды ақынды атқандар!

АЛМАТЫДА СӘБИТТІҢ ЕСКЕРТКІШІ
Алматыда,
Мұқанов көшесінде,
Төле бимен тоғысар төтесінде,
Сұлу мүсін жүзінде жұлдыз жанған
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Жарқырап тұр,
Бір көрмей өтесің бе?
Ақ жабудың сәлдесі ашылғанда,
Құрды халық салтанат асыл жанға.
Сәбит аға бейнесі қолаланды,
Сәлем алып барардай ғасырларға.
Бейнелепті дәлме-дәл шын арысты,
Барша қауым қол соғып құп алысты.
Ташкент, Бішкек,
Мәскеулік қонақтар да
Қазақтармен бөлісті қуанышты.
Күй төгілтті оркестр құдіретті,
Алатаудан Есілге дүбір жетті.
Тірі Сәбең
Тұрғандай көз алдыңда,
Қайталанбас бір мезет ғұмыр өтті.
Табиғат пен келбеті ұласқаны,
Ұлылықтың нұсқасын растады.
Көрініп тұр
Көз тастап баршамызға,
Аңқалаңдап бір қызық сыр ашқаны.
Қызғылт мүсін не деген сүйікті еді,
Осы екен ғой Сәбеңді тірілткені.
Асыл досы Алматы жайнай түсті,
Бұрынғыдан Алатау биіктеді.
Сан зиялы сөйлеген назарға алды,
Шағын алаң кең құлаш базарланды.
Мәриям апай жанары бір жарқ етіп,
Сәбеңді алғаш көргендей ажарланды.
Күлім қаққан мүсінге меңзеп көпті,
Қарай қалған дүйім жұрт мезет те өтті.
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Сыры терең,
Әр сөзін салмақты етіп,
Алтай атты баласы сөйлеп кетті.
Алғыс айтты жиналған адамдарға,
Елбасына бастаған заманды алға.
– Ұлылығы әкемнің өшпес, – деді, –
Елім барда, тәуелсіз панам барда. –
Орнатылды ғаламат айқын белгі,
Сәбең елді, Сәбеңді халқым көрді.
Әз келбетін бұлжытпай жарқыратқан
Мүсіншіге мың алғыс айтқым келді.
Ұлылыққа аптықпай жеткен кісі,
Теңіз дерсің телегей еккен ісі.
Соның бәрін айғақтап,
Паш етіп тұр
Алматыда Сәбиттің ескерткіші.

ҒАСЫР ҮНІ
Әр сөзінен аңқыған ғасыр сыры,
Қоңыр қобыз жан қозғар ашылды ірі.
Соңғы хабар соғыстан әкелгенде,
Әнуарбектің әлемге шашылды үні.
Естіді оны ойдағы ел, еңісте де,
Жетті ызғары, дос түгіл, неміске де.
Қолбасшыдай қаһарман дабылымен
Дүбірлі той жеткізді жеңіске де.
Құрманғазы күйіндей күмбірі бар,
Күләш апай әніндей сыңғыры бар.
Бауыржандай саңқ етер асқақ, әккі,
Әнуарбектің даусының мың қыры бар.

2-215
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Радио торабы қалған байып,
Шежіресіне қалайша жалғанбайық?
Соғыс жүріп жатқандай шошып кетем,
Соңғы хабар оқыса Байжанбаев.
15.03.2000.
Алматы

КӨРГЕНДЕ ҚҰЛАГЕРДІҢ ЕСКЕРТКІШІН
Құлагер, әкең – тұлпар, шешең – сұңқар...
Ақан сері
Көкшеге Астанадан аққан жолдың
Басында бір ғаламат ашқан болдым.
Бейнесін Құлагердің көз шалғанда,
Замана әр мезетін шапшаң шолдым.
Шырылдап бұлт төсінде дара толғай,
Адамға зарын қосып «Қараторғай»,
Ақанның Құлагері мерт болғанда,
Қызыққа қалып еді-ау дала толмай!
Алты Алаш аңыз болған баласына,
Адамның ем таратар жарасына.
Құлагер дара шауып бара жатыр,
Оралып сүйген байтақ даласына.
Құбылыс алтын мұра арнасындай,
Жылқыда ерен жүйрік бар ма осындай?!
Сүйсіндім «Қазақ елі» мұнарасы
Самғаған Сарыарқада жалғасындай.
Шыдатпас жал-құйрығы көз түсірмей,
Кім қалар бұл ғажапты кең түсінбей?!
Барады жер мен көктің арасында,
Құлагер тәуелсіздік белгісіндей.
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Асқақ ән, асыл жырдың аққан селі,
Қазақтың асып туған ақтангері.
Бір аунап түскен шығар мәңгі ұйқыдан
Жан досы Құлагердің Ақан сері.
Заулаған ерке Есілдің жағасында,
Қуанып құстай ұшқан қарасынға,
Көзіме Ілияс ағам елестеді
Көкше мен Жетісудың арасында.
Адалдық, зұлымдықты жеңді нұрым,
Меңдеген дертті басар келді күнім.
Құттықтап Сұлтан атты мүсіншіні,
Аталық ақ батамды бердім бүгін.
Көз салсақ баяғы өткен арыстарға,
Тартады тұла бойда намысты алға.
Шабысы Құлагердің шақырып тұр
Елімді талай озар жарыстарға.
Ел жаңа, жоқты іздеуге туды сай күн,
Тағы бір беріштенген бітті қайғың.
Құлагер ескерткіші ғажап екен,
Қуанып бар қазақты құттықтаймын!
04.11.2009

ДАРАБОЗ ТУҒАН ЕР ҚАЗАҚ
(Жұмабек Тәшеновке)
Қазағымның тарихында сұр белең,
Тың игеру деген туды дүрбелең.
Сол жылдарда әйгі болды Тәшенов
«Тың өлкесін» Ресейге бермеген.
Құптамаған Хрущевтің ұранын,
Асыл тұлға кешті өмірдің сынағын.
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Үкіметтің басшысы еді,
Қуғындап,
Шымкент етті төмендетіп тұрағын.
Жан болмады кейін әділ байқаған,
Ащы сырды енді ашық айта алам:
Хрущев құрып кетсе-дағы,
Шіркін-ай!
Кейінгілер көтермеді қайтадан.
Ресейден Қырымды алып қинаса,
Белгілі ғой алабүлік тынбаса.
Сол індетке ұрынар ек біз-дағы,
Тәшеновтей қазақта ұл тумаса.
Сыр бермесе кеңестік сұм сойылға,
Өз басы емес,
Ел тұрды оның ойында.
Бурабайда Жекебатыр секілді,
Ұйықтап жатыр Сырдария бойында.
Тарлан тарих ашса ақиқат есігін,
Сағыныпты асыл ұлы Есілін.
Елбасының бұл да дана шешімі,
Астананың көшесі алса есімін.
Осы дерсің тәуелсіздік жеңгенді,
Еңсесін бір көтерді ғой ел де енді.
Ол туған ел қай жерінде жатса да,
Барша қазақ жүрегінде жерленді.

«ҚАЗАҚ ЕЛІ» – ЕРЕН-ҒАЙЫП МҰНАРА
Зәулім-заңғар мұнара – ел айғағы,
Елорданы ерекше аралайды.
«Самұрық-Ана» аспанға қанат жайса,
Ұшқан құс та бас иіп қарайлады.
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Аппақ сүттей ақшаңқан ақ бағана,
Үздік сана мүсіндеп туған дара.
Төрт жапырақ қалқан бар киесі құт,
Төрт тұмарға мәңгілік болған пана.
Бер жағында әйгілі «Пирамида»,
Үшбұрышты ғаламат тұнған сыйға.
«Тәуелсіздік сарайы» жел жағында,
Сүйсіндірген дүбірі жылдан-жылға.
Жан-жағында Астана жарқыраған,
Қарсы алдында «Бәйтерек» сән құраған;
Ғимараттар бірінен бірі сұлу,
Орнатқандай барлығын «Алтын Адам».
«Самұрық-Ана» басында мұнараның,
Қос қанаты жебеп тұр нұр алаңын.
Аждаһадан ұясы аман қалып,
Көкке ұмтылып салғандай құмар әнін.
Талпынысы өзгерткен сұм өмірді,
Алтын қанат,
Апайтөс құс көңілді.
Қиял-ғайып қуаныш құлшындырған,
Есіме алдым әйгілі ән «Үшқоңырды».
Ақ мұнара түбінде төрт дөңгелек,
Көшпелі ел ғой мұң шеккен көп дөңгелеп.
Бүгін қазақ өзгертті
Заман сырын,
Жаһандану қарқынын көтермелеп.
Іргетасын көркейтіп ақ діңгектің,
Бара жатыр намыскер – айбынды екпін:
Кеше, бүгін, ертеңнің саңлақтары
Ерліктері алғысын алған көптің.
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«Қазақ елі» тамаша мұнарасы,
Ұмытылмас қазақтың мұң-наласы.
Дербестіктің символы – асыл айғақ,
Тарих көзі, шежіре сырнамасы.
2009

ФАЗЫЛ АҒА ӘУЛЕТІ
Шарбақкөлмен көршідей біздің ауыл,
Кәрібжанов әулеті маған бауыр.
Фазыл аға – жанымның бір жалауы,
Жыр арнасам сүйсінді оған дәуір.
Омбыдағы қазақтар жүзі жайнап,
Шақырғасын сыйладым салтын әйбат.
Жұмекең мен Фазекең ізін көрдім,
Бауыр тартты жанымды алтын аймақ.
Жақсыларға жарассын жақындығым,
Керек қылар әйтпесе ақынды кім?
Көсемдерді атына сай ардақтар
Туар әлі толағай, татымды күн.
Жәнібекпен Көкшеде табысып ек,
Тәуелсіз ел байқап ем намысы деп.
Қытайдағы біздің ел елшісіне
Сәт тілеймін, болғай-ақ табысы көп.
Кезек келсе жас өрен Қайратыма,
Көріп жүрмін сан жылдар әр сатыда.
Қазақ тілін біледі ақындарша,
Әр қимылы қазақтың тән салтына.
Мақтан етсем артық сөз қосары жоқ,
Қысқа айтуды қашанда тосады көп.
Кәрібжанов әулеті шымқай қыран,
Ішінде бір шәлтірік осалы жоқ.
2003.
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АҚЫНДЫҚ АЛТЫН ТҰҒЫРЫ
Өлеңмен ғана жүрер ем
Кей ақынша күнелтіп,
Қатыгез соғыс дүрбелең
Қаусатты елді жүдетіп.
Кенші болдым содан мен
Байытам деп қазақты.
Жаһанаммен болар тең,
Қисапсыз шектім азапты.
Салғандай тұсау асауға,
Он жылдай қаздым кенімді.
Мақтаныш етем қашанда
Кеншілік деген тегімді.
Еңбектің сол ғой жойқыны,
Адамның көркін ашқызбақ.
Күміс пен жезім толқыды,
Қопарған кенім тасқындап.
Жасаудан сақпын жансебіл,
Тау-таспен ашық егестім.
Құдайға шүкір, әйтеуір,
Мен жалаң ақын емеспін.
Жинаған ойлар жер-көктен,
Өлеңім –
Өмір сабыры.
Айқаспен келді тер төккен
Ақындық
Алтын тұғыры.
29.03.2009.
Астана
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ЗАМАН ДЕРТІ
Арал кетті...
Адамдар, Арал кетті,
Оны жұтқан сорақы заман кетті.
Онсыз-дағы онша емес елдің күйі,
Теңіз құрғап...
Ұлғайтты-ау маған дертті.
Қарсы алатын қақ жолда сүйіп мені,
Көрінбейді Сарыарқа киіктері.
Басқа жерге келгендей басым қатты,
Басылмай тұр жанымның күйік-шері.
Қай қияда,
Қай апат-бүлік жеттің,
Сахарада Мәжнүннің күйін шектім.
Кең далада бір киік көрмеген соң,
Бірге құрып кетердей күйік шектім.
Көп жұлдызға қараймын биіктегі,
Елестейді біздің ел киіктері.
Өріп жүрген секілді жерге қарап,
Кездесуге үзілмей үміттері.
Көк аспаннан алмаймын көз қиығын,
Әнге қосып арнаушы ем сөз биігін.
Қалай шыдап жүр екен күйіп кетпей,
Арасында жез қанат жезкиігім?
Заулап келіп,
Алқа бел қырдан асып,
Күндер қайда сырласар мұң тыңдасып?
Қаптап жүрген киіктер ғайып болды,
Кетті ме екен Аралдың құмы басып?
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ҚАЗАҚТАНУ ТІРЕГІ
Асылын сыйлау ұлтымның –
Тұғыры берік ғұрпымның.
Кәрібжанов Фазылды
Еске алуды ұмтылдым.
Жезқазған жақта жүргенде,
Білетін жалғыз бір мен бе?
Мұхит ағай паш етсе,
Құлақты жіті түргем де.
Еңбек ері бұл ағам,
Дәстүрлі ғұрпы ұнаған.
«Қазақ болсаң – Фазыл бол», –
Дегені есте дін аман.
Мен – шахтаның бастығы,
Ол – директор сақ тілі.
Сөйлететін қазақша
Фазылға деген пәктігі.
Саясат қамал құрса да,
Өзгелер сағы сынса да,
Сөйлесетін ана тілінде
Он орыс бірге тұрса да.
Шығатын кейде назды үні,
Аз еді-ау іске мәз күні.
«Фазылдан ұят, – деуші еді, –
Шахтада қазақ аздығы».
Қанышқа берік ергенде,
Қазақтар көптеп келгенде,
Бөпежанов күшейді-ау
Фазылдан қолдау көргенде.
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Етене болған елменен,
Молайса жүгім теңдеген,
Айта алмас сырды тап кеше
Ақтарып бүгін емделем.

ҮКІЛІ ЫБЫРАЙ АУЫЛЫНДАҒЫ ТЕБІРЕНІС
Тіршілік, кей сырыңды біліп едім,
Ескермей еркелікпен жүріп едім.
Егделік етек-жеңді тарылтты ма,
Көп достар, естілмейді дүбірлерің.
Сағыныш айтылды ғой мың хатымда,
Сәт туды ауызекі тіл қатуға.
Алдында қос анамның бас иемін,
Осы ауыл қатар жатқан зиратында.
Қос анам жатыр Ыбырай туған жерде,
Қос әкем, бабам думан құрған жерде.
Балалық хан базары осында өтті,
Шыр етіп атажұртта туған менде.
Кең аспан Жалғызтаудың ық жағында,
Жер басқан жүрді дейсің кім бабында?
Ағайын көзі көрген бала күнде,
Мен кешкен үлесің бар мұң-зарымда.
Ауылдың көкейкесті жанашыры,
Қарттардың азаймасын қарасыны.
Достарым соғыс жылғы балалар ғой,
Жасынан жазылмаған жарасы ірі.
Тартса да нарық келіп балағынан,
Тұрыпты ауыл ептеп аяғынан.
Тек қана қос көшеде үйдің саны
Кембағыл, азайыпты баяғыдан.
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Келгем жоқ ескі күйді құруға да,
Бармаймын бүгінгіні сынауға да.
Ауылды аздырмаңдар, азайтпаңдар,
Бар сырым сол ауылды сұрау ғана.
Ерекше, беу, ағайын, бай болыңдар,
Қара орман азаймасын жайлы орындар.
Тебіренем, тілегім сол,
Үкілі Ыбырай
Ардақты есіміне сай болыңдар.
2008

ЖОЛЫМДЫ АЛЛА ЖЕБЕДІ
Кеншілік – асыл кәсібім,
Ақындық – ақ сүт нәсібім.
Әкімдік – заман әмірі,
Жалықпай жүгін тасыдым.
Жез қазған күндер – биігім,
Арпалыс шектім қиынын:
Зауыт пен шахта салысып,
Біткен іс көрдім түйінін.
Мәскеуде дабыл жаңғырттым,
Көтерді көкке албырт күн.
Қарақалпақ бауыр еліне
Үкіметтің күшін салдырттым.
Ақиқат жеңер жол таптым,
Көмекті көсеп, молдаттым.
Айқасында Аралдың
Елдің мұңын қолдаттым.
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Экологтар жетіп өріне,
Чернобыль баттым шеріне.
Таласып жеттім айқаста
Жоғарғы Кеңес төріне.
Полигон жүрді бүйірде,
Тоқтатар жеттік түйінге.
Арал мұңын әлемге
Паш еттім апат күйінде.
Көзінде жүрдім баршаның,
Ауылдың шетін аңсадым.
Елімнен жырақ көп жүріп,
Сағынып жеттім, шаршадым.
Кедергі, шіркін, көп еді,
Жолымды Алла жебеді.
Бақыттың сол ғой үлкені –
«Әй, кәпір» ешкім демеді.
1992.
Алматы

ҰЙҚЫСЫЗ ТҮННІҢ ӨЛЕҢІ
Жарық жоқ. Ұйқы қашқаны...
Ауыр түс қалды жадымда.
Сағаттың тық-тық басқаны,
Зарлап тұр жалғыз маңымда.
Әйелдей пыш-пыш жинайсың,
Көрген түс... миға сыймайсың.
Тірліктің тышқан жортағы,
Сен неге мені қинайсың?
Сырласар не гәп болды өзге,
Шенеу ме, әлде бос сөз бе?
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Не себеп ойды қозғауға,
Шақырдың ба, әлде болжау ма?
Ұғудан күдер үзбеймін,
Мен сенен мағына іздеймін.
27.10.2009.
Астана

ШАЛҒАЙДА ҚҰШТЫ ҚАРА ЖЕР
Жар басында жапалақ
Өсектесе бүркітті,
Түлкі тыңдап тасалап,
Жасырын қағаз түртіпті.
Мерт болды Сәкен ағамыз,
Атылып кетті Мағжан да...
Үкілі Ыбырай бабамыз,
Атақты ақын Тайжан да.
Тарихқа біткен тарлан ер,
Құлады биік тұрғандар.
Шалғайда құшты қара жер
Елім деп еңіреп туғандар.

***
Бұлт сүйіп тұр Көкшетаудың төбесін,
Бір қарап қал, қызық сурет көресің.
Еміп жатқан елестейді ақ бота
Ақша бұлттар арасында енесін.
Тірі құбылыс бұлт шөккен тау мұнары,
Ғаламатқа қанады адам құмары.
Буырқанды «Ақ бура» тау сілкініп,
Қол жеткізбей аспандағы сыңары.
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Көшкен бұлттар кете барды желбіреп,
Қала берді көгілдір тау мөлдіреп.
Кербез Көкше көк шымылдық жамылды,
Анасымен қоштасқандай елжіреп.
Жалғастырып табиғат пен адамды,
Сан толғаныс тербетеді санаңды.
Ақ шудаға қарай бердім мен-дағы,
Бұлт ішінен көргендей өз анамды.

***
Татулыққа кезің жоқ көніспеген,
Жан құпия... от сезім бөліскен ем.
Тәтті түстей өтеді еске түсіп,
Сәтті күндер махаббат өрістеген.
Жыр ма екенсің...
Сол күндер, ән бе екенсің?!
Нұр төгіліп, өмірді сәнді етесің.
Дос ниетпен махаббат өзің қидың
Қос жүректің аяулы ақ некесін.
Қазды қайтем аққулы көлде жүріп,
Жазды ұмыттым... сұлу күз өңдендіріп.
Соңғы деген, япырмау, сол екен ғой,
Құштарлыққа құнығып сөнген үміт.

ТІЛ ЖОРЫҒЫ
«Қазақ» деген байырғы атымызды
Содыр заман садақпен атып үзді.
Ақ патша да,
Бодандық құрсауы да
Ұмыттырмақ болды өз затымызды.
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Терең толғап төркінін ел дертінің,
Абай ашты ажарын сөз көркінің.
Байтұрсынов тілімді шын түлетті,
Жайнатқандай құндызын қыз бөркінің.
Тіл күрмеліп кеңестің «жұмағында»,
Судай сіңді құрдымға құба құмда.
Сонда Ахаң бастады қорғау жолын
Ана тілін «ортақ тіл» құрамында.
«Рухани көсемі ұлтымыздың», –
Деп Әуезов құптады ғұрпын ізгі.
Тіл жорығын өзі де жасап өтті,
Сүйсіндіріп туған ел-жұртымызды.
Мағжан ақын ұрандап
Тұран барын,
Шәкәрімдер үзбеді Құран нәрін.
Жасап берді жас Қаныш ғылым тілін,
Есеп-қисап оқулық құралдарын.
Тілге Сәбит араша арнап өтті,
Тамсандырды Ғабит те барша көпті.
Жамбыл атам жаңбырдай нөсерлетсе,
Сырбай ағам сөз нәрін талша екті.
Көрнектілік Сәкендер қалыптады,
Өргек тілмен Қасымдар шарықтады.
«Маржан» терсе Мұзафар,
Сөз сарасын
Алтындауға Әбіш те жалықпады.
Егемендік алғанда елім менің,
Тіл тұғыры биік деп сеніп едім.
Орыс аздай, өзгеше қорыс келіп,
Тіл жорығы байқадық кемігенін.
Өндірісті сатумен маздаушылар,
Татулығы тіліммен аздау шығар.
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Қазақтардың діңкесін қатырды ғой
Ағылшынша сөйлесіп «жалдаушылар».
Міне, содан үрейім еселенді,
Орыс аздай, шет тілдер кеселі енді.
Ахаң айтқан «Қазақтық қалып» қайда,
Сол «қалыпқа» салайық өсер елді.
Тазаланып шұбар тіл ала-құла,
Нұр байлансын жас ұрпақ талабына.
Ахаңдарша арпалыс жасамасақ,
Дым бітірмес әрекет шала-пұла.

***
Кездессе оқыс қуаныш,
Жетелеп бақыт жол бастар.
Жұлдыздай жанған тым алыс,
Аңсатқан арман көз тастар.
Жолықса қатты реніш,
Ашылар ащы бастаулар.
Күткендей жаңбыр тың егіс,
Кірпіктен ыстық жас саулар.
Қайғыда өксік басылмас,
Ыстық жас көзге топталар.
Шатыққа шыққан тамшы жас
Жарқ етер де жоқ болар.

ШӨБЕРЕМДІ «БӘЙТЕРЕККЕ» АПАРДЫМ
Мен де биыл үлкен ата атандым,
Бірі болдым өркені өскен қатардың.
Жетпіс беске келген шақта бұйырып,
Шөберемнің қолынан су тата алдым.
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Болсын сәби бұл жалғанда өміршең,
Тілегім сол – өлең болып төгілсем.
Шөберені бүгін көкке көтердік,
Осынау күнге жетуді арман көруші ем.
Туды бәрін тәубе айтып ұғар күн,
Асып-саспай бастым желін құмардың.
Астананы анықтап бір көрсін деп,
«Бәйтеректің» төбесіне шығардым.
Ғадетім мол уақыт шебін санаған,
Нағыз байлық балаға көп қараған;
Неге тентек тым ақырын өседі,
Біздер жылдам ұзағанда жағадан?
Құт көреміз тағдыр берген олжаны,
Ақ тілекпен келсін бата болжамы.
Қиналтпайды,
Қуантады,
Ол да той –
Бәйбішемнің «Үлкен әже» болғаны.
Не де болса кеңейді үлкен керегем,
Бақыт осы шыңырақты Алла жебеген.
Кемеңгер бол, көшің толсын өмірде,
Менің туым – жаса, тұңғыш шөберем!
22.01.2008.
Астана

ХАСЕН АҒА АЙТҚАН СЫР
Елім деп тынбай еңіреген,
Едіге сынды ер деген;
Паш етіп сізді, Фазеке,
Телегей-теңіз тебіренем.

3-215
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Ержеттік біз де үлкейіп,
Шындықты неге бүркейік?
Сіз жайлы көп сыр жеткізді
Досыңыз Хасен Нұркеев.
Күндерде студент шағының,
Сөз етті жастық жалынын.
Қалдырды бізге естелік,
Досының айтып дарынын.
Тұлғаңды биік зорайтты,
Мінезің жайлы көп айтты.
– Ақ-қараны айырған
Ақылдың кені, – деп айтты.
– Тисе де қолға қай тұғыр,
Халықтың қамын жейтұғын.
Тілді ділмен қорғаған,
Айбынды тұлға, – дейтұғын.
Керекуді басқарған,
Нұркеев те хас тарлан.
Ескі дос сырын ақтарды,
Бүктемей нүкте жастардан.
Сағыныш селін шақтайтын,
Жеңгейге теңеу таппайтын.
Олжабай мен Жолымбет –
Қос ұлыңды мақтайтын.
«Әкетсе ажал Фазылды,
Азайтты жарқын таңымды... –
Деуші еді қатты күрсініп, –
Тағдыр да естен жаңылды».
Әр сөзі берік таспадай,
Болмысы мүлде басқадай:
Тоқсанға тақап Хасекең,
Аузынан өтті тастамай.
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ҚАРАҒАЙЛАР
Қарағайлар – мықтылық белгісіндей,
Кім түсінер оларды мен түсінбей?
Баян Жанғалов секілді біреуі тұр,
Тұрпатына қайтейін мен сүйінбей.
Нән қарағай бұтағы бірқалыпты,
Менің Естай ағамдай жұқарыпты.
Жадау күнде жан жарын еске алғандай,
Жанарында отты ұшқын тұтаныпты.
Қарағайлар қызық-ау топталғаны,
Таңырқауым көп қарап тоқталмады.
Домалақтау біреуі жүзі жылы
Ертай ағам секілді тоқсандағы.
Бір қарағай бойы ұзын етті қылаң,
Етегінен елеңдеп өтті бір аң.
Молдаш ағам сияқты елді аңсаған,
Тоқсан үште шыға алмай Алматыдан.
Нар қарағай жүзінде нұр жайнаған,
Тоқсан екіде деп ешкім айта алмаған.
Құдды Бәйкен ағамдай мығым екен,
Ел сыйлаған беделі ортаймаған.
Қарағайлар Көкшені алқалаған,
Мәңгі жасыл өздерін паң санаған.
Тұрпаттарын көргенде елестейді
Дауылпаздар заманды арқалаған.
Көкке өрлеген
Сом тұлға нән қарағай,
Қалай өтем тұлғаңа мен қарамай?
Қарағайдай қартайса ағаларым,
Көңіл толқып, тебіренем жас баладай.
2009.
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СЕРІЛІКТЕН БИІК ТҰРҒАН КЕМЕҢГЕР
Ұстаздарым – Сегіз сері, Нияз сері.
Біржан сал
Мұхиттарда дауыл кешкен кеме дер,
Сегіз сері –
Асқан талант, ерен ер.
Серіліктен азаматтық жолы кең,
Сол емес пе озық туған кемеңгер.
Аз уақытта мол шарықтап үлгерген,
Жүрек қылын дәл табатын сұр мерген.
Баһрам ұлы ол Мұхаммед-Қанафия,
Ақындығы, батырлығы мыңмен тең.
Сөзі сара, әні дара, асқақ-ты,
Оны жастай ұлтжандылық басқартты.
«Тентек қазақ ереуілін бұз!» – деген
Губернатор жарлығынан бас тартты.
Үздік ақын, ұлы сазгер, хас батыр,
Онда көп қой ғашықтықтан басқа сыр.
Исатай мен Махамбетке септесіп,
Сан жорықта құрды бірге ақ шатыр.
Содан кейін Сыр бойына оралды,
Дертке дауа тапқандай тез оңалды.
Төтеп беріп Хиуа, Қоқан, Ойратқа,
Өзі дербес ел қорғаны бола алды.
Қалай ғана Мақпал қызға тамсанбас,
Ғажап сол ғой атына сұлу жан салмас.
Мерт болды ол
Ойраттардың оғынан,
Сонда туды ән төресі «Гауһартас».
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Кемеңгерге тіл тигізу обалы,
О, заман-ай!
Тына қойған жоқ әлі.
Керуен көшіп бара жатыр жөнімен,
Есуастардан әлдеқайда жоғары.
01.02.2010.
Астана

ҚЫТАЙДА БОЛҒАН ЕЛШІМІЗ
(Жәнібек Кәрібжановқа)
Ардақтаймын
Кәрібжановтар әулетін!
Жайнатып тұр Фазыл ағам сәулетін.
Жәнібек, саған жан-жүрегім шын разы,
Көтеріскен тәуелсіз ел дәулетін.
Дәлдеп айтсам,
Ақ жүрегің кең екен,
Оны білмес арлы қазақ кемде-кем.
Қазақстан туын көкке көтеріп,
Көкшетауды басқарғаның – мерекем.
Қытайға да елші болған інімсің,
Аруақ қонған, асыл туған ірімсің.
Қызылжар мен Омбы –
Бауыр-туыстар,
Қос аймаққа жақындығың білінсін.
Мақтан етер асыл ісің көп сенің,
Туған елдің бар қажетін көкседің.
Ауыр күнде Өскеменді өрбітіп,
Құтты болсын Астанаға жеткенің!
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ДӘУЛЕТБАЙ БЕРГЕН «ШАЛҚҰЙРЫҚ»
Арғын қарауылдың Жақсылық
тармағынан тараған Дәулетбай Әбілмансүрге
пана болды, жылқыдағы ең жақсы аты
«Шалқұйрықты» берді. Сол аттың
үстінде ол Абылай атанды.
Шоқан Уәлиханов
Дәулетбай төл баласы Қалдаманның,
Бірі еді Жақсылықта малды адамның.
Тебінде мыңдап жылқы кісінеткен,
Дәл өзі Алла бақыт арнағанның.
Сенеміз көне тарих көп ілімге,
Толқиды дария тасқын көңілімде.
Әйгілі Абылай ханға пана болған,
Көп сыр бар Дәулетбайдың өмірінде.
Шындыққа Шоқан бабаң іңкәр келген,
Айтыпты тарих сырын ұтар жерден:
Жоңғарға Әбілмансұр аттанарда,
Дәулетбай Шалқұйрықтай тұлпар берген.
Жануар әз бітімін мәлім етем,
Жүрісі құйын-желдей ағын екен.
Алтын жал, алтын құйрық көз қаратпас,
Тұлғасы лаулап тұрған жалын екен.
Төрт тұяқ шаң боратар шабысы бар,
Айқаста әр қимылдың мәнісі бар.
Кеуделеп жаудың атын соғып өтер,
Үйреткен Әбілмансұр әдісі бар.
Жүйткісе тік созылар алға басы,
От тұяқ тепсе тиер жарға тасы.
Малдың да ата-тегі, үйірі бар,
Шалқұйрық – Құлагердің арғы атасы.
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Шарышқа от жалындай жанып жетті,
Жасқанған жау көзінен бағыт кетті.
Сол кезде Әбілмансұр көк желкеден
Қалмақтың қауға басын қағып өтті.
Күш те мол, ыза-кек те ашындыртқан,
Жас батыр жалауланды затын ұққан.
Шарыштың басын алған Абылайдың
Үстінде Шалқұйрықтың аты шыққан.

ТОҚТАМАЙДЫ ЖҰМЫР ЖЕР
Есіме алсам өмірдегі әр ізді,
Қарақалпақ елі – жолым маңызды.
Кремльдің солдатымыз ол кезде,
Мен барам деп бергем жоқ қой арызды.
Ол өлкеге арнадым дәл бес жылды,
Арал үшін айқас бастап көш кірді.
Ең ғажабы – жаны ашымас теңізге,
Негізі бір кей есерге ес кірді.
Арал десе қыза түсіп үдеймін,
Егделікті тез ұмытып, түлеймін.
Тоқтамайды, Жер айналып барады,
Көк теңізге ұзақ ғұмыр тілеймін.
Жұмыр жердің өтер талай қонағы,
Аралға да бақ жұлдызы қонады.
Бұрынғыдай болмаса да көлемі,
Жылдар өтер, Арал қайта толады.
Жоқ десек те бүгін бізде зор табыс,
Болашағым етер үлкен қолғабыс.
Нақұрыстардың тым надұрыс ісіне
Табиғаттың өзі берер тойтарыс.
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АСЫЛ ҰЛЫ ҚАЗАҚТЫҢ
(Халел Досмұхамедовке)
Арнаған азат таңға жан өрісін,
Ардақты барша қазақ Халелісің.
Алашқа алтын күмбез орда салған,
Заңғайыр өнер-білім әлемісің.
Жарасқан суыт жолға ат-тұрманың,
Ар-намыс екі етпедің тапсырғанын.
Дәрігер, ғалым, ұстаз һәм қаламгер,
Айқаста артық сарбаз таптырмадың.
Ізіңмен жүріп дәріс таттық дәмін,
Көп ойлап күрсінсем де аптықпадым.
Туған ел құшағына қайта басты
Тар соқпақ,
Қилы заман лақтырғанын.
Көп сұмдық көз алдымнан сырғанайды,
Қас болып адал досын кім талайды?!
Дәлел жоқ, Халел аға, сізді айыптар,
Күн туды шер тарқайтын бірталайғы.
Алты Алаш ардагері – Халелісің,
Тұр қаулап, мәңгі көктеп бар егісің.
Елім деп еңіреп жүріп
Аңсап өттің
Қазаққа азат өмір әдемісін.
Басылмай Махамбетшіл қарқын әлі,
Қияда ақбоз атың арқырады.
Алаулап, Атырау жақтан жалауланып,
Зор тұлғаң жанартау боп жарқырады.
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ҚАНЫШ ПЕН ШОҚАН ЖАЛҒАСТЫ
Ел абызы Едіге жайлы айтқанды
Шоқан жазып,
Орысша боп хатталды.
Ақылды орыс бір ноғайға аудартқан,
Қайта туған қазақшасы сақталды.
Жас кезінде алғыр Қаныш шүйіліп,
Шорқақ тілге шыдай алмай күйініп,
Жан бітіріп,
Жаңартты да тазартты,
Өз тілінде ел оқырдай сүйініп.
Дегендей-ақ енді адасып кетпесін,
Келістірді көне,
Жаңа дестесін.
Ел көксеген көне аңыз-дастанның
Қайта оралтты шықтай таза кестесін.
Елеуіштен өткізгендей ақтады,
Ұлы ұстазға ізет,
Құрмет сақтады.
«Тасырқаған мал тұяғы секілді»
Нобайы жоқ ноғайшылық жақпады.
Ахмет мырза «сандырақтап» кеткенін,
Осып өтті білдірмей-ақ өктем үн.
Қазақтардың қадірлеген кезі екен
Татар намай сөйлеудің де мектебін.
Шоқан, Қаныш жалғасып тұр осылай,
Қос дананың қиялы бір, көші бай.
Білем деме қазағымның тарихын,
Едіге жырын Қаныш жазған оқымай.
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АБЫЛАЙ ХАННЫҢ «АҚ ҮЙІ»
Абылай ханның «Ақ үйі» –
Тарихтың тарлан белесі.
Айтылып жүрді тым жиі,
Сағынтып елді төбесі.
Жырына қосты бұл үйді
Үкілі Ыбырай бабамыз.
Содан соң бізге мұң үйді,
Болғандай көпке бәрі аңыз.
«Гәккушіл» ақын атылды,
«Ақ үй» де өшті кешікпей.
Күрсінтті алыс-жақынды,
Күтімсіз қалған мешіттей.
Кеңестің ісі жандайшап,
Кесірін кімдер айта алды?
Санаменен сарғайсақ,
Дербестік бәрін қайтарды.
Елбасына мың алғыс,
Киелі төрді жаңартқан.
Туғандай қайта құмар құс,
Тамсантып елді қаратқан.
Толқыды бітік егін де,
Ақ қайың шексіз орманы.
Шалқыды дала шебінде
Орнатқан Абылай қорғаны.
Зер салсақ, достар, осында,
Тарихқа терең зерттеткіш.
Орнады «Ақ үй» қасында
Абылайға жаңа ескерткіш.
Жадына қанша наз түйді,
Шекара шебі алыстан.
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Алатау, Алтай, Каспийді
Көрсетіп тұр данышпан.
Дегендей болды «А, Құдай,
Дұшпанға ызғар, сес берем».
Сиынды-ау сонда әз Абылай
Түркістанға, Көкшемен.
Абылай ханның мүсіні
Президент қостап жетілді.
Тебірентер көрген кісіні,
«Мыс салт атты» секілді.
Сілкінді «Ақ үй» белгі боп
Абылайдай асыл еріме.
Сұқтанып қарау енді жоқ
Телегей-теңіз жеріме.
Қуаныш шексіз халқымда,
Жыр төксем, айтар ән дайын.
Жарқылда жаңа қарқында,
Жайнасын, «Ақ үй», маңдайың!
Ұмытпас талай ғасырлар,
Ұрпаққа үлгі ғұмырың.
Құтты болсын, Қызылжар,
Бүгінгі шалқар дүбірің!
19.10.2007.
Астана

***
Күн жақсы өтсе –
Түн тыныштық береді.
Жыл жақсы өтсе –
Үміт, сенім жеңеді.
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Беу, достым-ау,
Жемісті болса тірлігің,
Сен кеткен соң
Екінші өмір келеді.

БӘЙКЕН АҒА БҮГІНГІ
Әр қадамы салмақты,
Тарихқа таңба басқандай.
Бәйкен аға ардақты,
Өзгерген жоқ ешқандай.
Жақсылық – ізгі арманы,
Куәгер қос ғасырға.
Мың қыздан таңдап алғаны –
Бақыт жеңгем қасында.
Белгісі үздік тұр тағы,
Көрінер заман көшінде.
Еріксіз көзді тартады,
Жұлдызы жайнап төсінде.
Тарихқа тағзым арнайды,
Өткенді талдап бертінмен.
Мақтауға бірақ бармайды
Горбачевті, Ельцинмен.
Сыйлауы күшті өзгеден,
Алғысын аға жолдайды:
Қазаққа бақыт көздеген
Нұрсұлтанды қолдайды.
Білдірмей ниет бола ма,
Бергендей үзіп бір гүлді,
Сайлағанда Обама
Жымиып қана бір күлді.
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Бергені тағдыр несібе
Ұрпаққа үлкен сыр екен.
Келсе де тоқсан екіге,
Бүгінгі Бәйкен тың екен.
Жетсе да жасы қаншаға,
Дәл өзі нағыз көкжалдың.
Тоқсан бес тұр қалтада,
Жүзге де жетер деп қалдым.
2009.
Астана

КӨҢІЛ НАЗЫ
Өмірдің жазы өтіп,
Қысы қалды,
Көңілдің іші тозып,
Тысы қалды.
Сыр бермей серілікпен жүрсем-дағы,
Кәрілік қыр соңыма түсіп алды.
Барады жылдар өтіп ағындаған,
Таусылмас, қайран көңіл, назың маған.
Баяғы қызыл ішік киген қызды
Боламын сағынсам да сағынбаған.
Келер деп ел шетіне сырласуға,
Қарайлап тұрғандаймын шың басында.
«Жезкиік» жаутаң қағып жұртқа жайды,
Қалғандай аңыз болып бір ғасырға.
Ақтарсам айтылмаған үзік сырды,
Жүрекке тым ертерек бұзық кірді.
Көкшетау көп қызының еркесі едім,
Бір қызы Қызылжардың қызықтырды.
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Қыс келсе бар құпия баяндалды,
Шабыс жоқ қара жорға аяң қалды.
Көз салған аққу-қазға дәурен өтіп,
Бәйбішем, сенің ғана саяң қалды.
11.12.2010

ОЛ ҰҚСАДЫ АБАЙДЫҢ БІР ҰЛЫНА
Дүние – дүрмек өткінші.
Манаш Қозыбаев
Қара бастың қамын ойлап нығырлап,
Иван Грозный сияқты елді сығымдап,
Сталин де өтті қырғын орнатып,
Демократияны Бериямен тығындап.
Хрущев те бір зу етті шырылдап,
Тың өлкені алмақ болды қырындап.
Жағы түспей тақты бермес Брежнев те
Тоқыраулатты, боқыраулатты қырылдап.
Тарих-әжем болса көпке екпінші,
Әрі қамшы, әрі құймақ деп білші.
Ельцин соғып,
Горбачев те құлады...
Ең дұрысы: бәрі болды өткінші.
Қай заманның атса-дағы қай таңы,
Тарлан тарих жүрісінен қайтпады.
«Көп асқандар бір тосқанға жолығар...» –
Тура келді деп Абайдың айтқаны.
Бөленгендей даналықтың нұрына,
Манаш досым қанық болдым сырына.
«Дүние – дүрмек өткінші», – деп толғанса,
Ол ұқсады Абайдың бір ұлына.

46

СӘЛЕМ БЕРДІК ШОҚАНҒА
Лүпілін жүрек түсінді,
Тосқандай алда мол мұра.
Сан көрме бірге ұсынды
Бабалар өскен Омбыда.
Ақ парыз алып келгендей
Ертісте құтты қалаға;
Сағынып сәлем бергендей
Бас идік Шоқан данаға.
Көкірек қайтсін нұрланбай,
Өрбіді көңіл дауылы.
Қасымда бірге тұрғандай
Мен өскен Шоқан ауылы.
Алдында тағзым еткенім,
Төкті ғой жастай нұрын көп.
Көрініп тұрды мектебім,
Елестеп көзге Сырымбет.
Көңілге шаттық толды да,
Толқытты бей-жай тұрғызбай.
Көкшеде туып, Омбыда
Жарқ еткен сөнбес жұлдыздай!
Жеңіске іздеп мың тетік,
Мыңменен жалғыз жарысқан.
Оқыған жерін түрлентіп,
Қасқайып отыр данышпан.
Бір көруді расында
Армандап жүрдім жете алмай.
Көп тұрдық мүсін қасында,
Омбыға тастап кете алмай.
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БІЛМЕЙДІ-АУ ДЕП ҚОРҚАМЫН...
Ел байлығын талатқан
Ішінде жүрміз ортаның.
Жалғыз ғой,
Шіркін, Жаратқан,
Көрмейді-ау деп қорқамын.
Қапылыс емес жаңылыс,
Қажеті сол ма адамның:
Сатылу, ұрлау, атылыс...
Бейнесі болды заманның.
Бір елді бір ел ойрандап,
Жазықсыз жатыр жайратып.
Қаруға сенген тайраңдап,
Есерді қойды-ау сайратып.
Қалауын бермей халыққа,
Ептілер еркін жайлайды.
Жеткендер ірі байлыққа
Ақшамен аяқ байлайды.
Әккі қу мың-мың асайды-ау
Асырып айла-тәсілін.
Адам түгіл, жасайды-ау
Алладан да жасырын.
Жаратқан сыйлап нұрлы күн,
Ойласа ғалам мол қамын,
Жер беті кейбір сұмдығын
Білмейді-ау деп қорқамын.
18.08.2004.
Астана
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БАРША ҚАЗАҚ БІРЛІГІНІҢ БЕЛГІСІ
(Жәлел Қизатовтың құлпытасын ашқанда)
Қан майданда фашизмді қиратып,
Адамзатты өткен қатты сыйлатып,
Тірі күнде аты аңызға айналған,
Осынау жерде жатыр Жәлел Қизатов.
Сексен жылдық тойын атап жан-жақтан,
Құлпытасты аштық көркі таңдантқан.
Қызылорда алғыс айтам халқына,
Асыл тұлға асқақ белгі орнатқан.
Куә болдық қонған іске ақылға,
Биік екен өнерпаздық татым да.
Зор бағанда жайнап тұрса жұлдызы,
Мәрмәр кітап ашылып тұр ақынға.
Есіл ұлы Сыр бойында жатқаны,
Дос-жаранның ақ сенімін ақтады.
Көз жұмарда жатар жерін өзі атап,
Талай жылғы сыйластықты сақтады.
Ескерусіз қалмас әсте ер кісі,
Құрмет табар тірліктегі зерлі ісі.
Өзім көрген осынау ғажап құлпытас –
Барша қазақ бірлігінің белгісі.
07.05.2001

КҮМБІР-КҮМБІР КҮМБЕЗДЕР БАСЫЛДЫ ҮНІ
(Ақселеу Сейдімбек қазасына)
Қазақтың көзін жұмды асыл ұлы,
Таусылды бұл жалғанға ғашық күні.
Домбыра екі ішегі күрт үзілді,
Күмбездер күмбір қаққан басылды үні.

4-215
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Бойына табу қиын шақ теңеуді,
Қиратты долы толқын ақ кемемді.
Санасын сансыз өнер кең жайлаған,
Сұм ажал алып кетті Ақселеуді.
Дамылсыз күй тарихын еселеді,
Көсілді кесенелер көшелері.
Салтына ғалым, ұстаз, ел сүйсінсе,
Даңқына бір «Дәурен-ай» жетер еді.
Тым жедел таңсәріде жарылғандай,
Келді екен пәк жүрекке ағын қандай?
Қу тірлік бір қысымы батып кетті-ау,
Жан досы Ғабдолланы сағынғандай.
Қимаймын, өлді деуге жасқанамын,
Нар тұлға есіме алам қас-қабағын.
Шіркін-ай, ойда жоқта ғайып болды
Ең жарқын бір жұлдызы Астананың.
16.09.2009.
Астана

ТІРШІЛІК
Жат қылыққа жоламас арлы кісі,
Жақсылыққа бастайды барлық ісі.
Жылап келіп, жыламай кетуді ойлар
Таусылғанша тірлікте бар тынысы.
Қыз баладай тым ерте шырайланған,
Қызығың көп, тіршілік, ұнай қалған.
Содан болар өзіңе ғашықтығым,
Өкінбестей жолымды құрайды арман.
Іші тарлар тартса да кері, мейлі,
Жақсы ұлынан туған ел жерімейді.
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Алғанынан бергені көп адамның
Ешқашан да беделі кемімейді.
Ғажабы бар кей жылдар алшаңдатқан,
Азабы бар кей күннің арқандатқан.
Мезет екен тіршілік өте шығар,
Жанарындай маралдың жаутаң қаққан.
2009.
Астана

ӨМІРІМНІҢ ӨЗІ ӨЛЕҢ
Жалғызбын ата-анадан,
Балалық өтті жаутаңкөз.
Лүпілін үнсіз санаған,
Жыр болды жүрек айтқан сөз.
Ақындық ерте ерсе де,
Кеншілік төрін жолдапты.
Соғыста елім жеңсе де,
Ауылдың халі ойлантты.
Ауырлау жүктен қашпадым,
Аңғарған адам байқасын.
Нүкісте жүріп бастадым
Аралдың ащы айқасын.
Әлдекім сенбес бір көрген,
Аз емес әлі татарым.
Өлеңнің бәрін мұң берген,
Көрсе де озық қатарым.
Қамы емес қара басымның,
Қам көңіл кейде айтарым.
Менің мұңым – асыл мұң,
Абайлап, досым, байқағын.
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Шыққандай ашық алаңға,
Сырымды ұқсаң сезер ең.
Біле де білген адамға,
Мен шеккен өмір – өзі өлең.

ШАФЫҚ АҒАНЫҢ АЙТҚАНЫ
Ойымды осынау құпташы,
Үш жүзге бөлу – жұт басы.
Тірлікті қандай шексек те,
Бірлікте өмір тұтқасы.
Ордалы жаумен қағыспа,
Опасыз достан алыста.
Сүйеніп өт қашанда
Ар-ождан, бойда намысқа.
Есті адам сырттан сыйлайды,
Ақымақ жел сөз жинайды.
Өкпеге қиса ескі дос,
Өлімге сені қимайды.
Аспан, көк, биік ғарышта,
Жердегі қырғын жарыста,
Кез болсаң да қай дауға,
Бет жыртуға барыспа.
Жылы сөз асыл жетегі,
Өмірде септік етеді.
Қыршыңқы қылық өкінтер,
Түбіңе ақыр жетеді.
Айтарым осы безектеп,
Ақыл-ой тұрсын кезектеп.
Қасықтап жиған абырой
Төгілмесін шелектеп.
1996
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ҚҰРДАСҚА
Нұрғожа, қадірменді құрдасымсың,
Сыр шертсем ескі шерім бір басылсын.
Біз туған отыз екінші жыл апат еді-ау,
Аштықтан аман қалған бір ғасырсың.
Жас ұрпақ бұл сұмдықты біле жүрсін,
Ата-ана ақталды ғой тілегі шын.
Қазақтың тең жарымы қырылғанда,
Біреудің есен қалған тірнегісің.
Бала едік соғыс жылдар дірдектеген,
Айтуға кей сұмдықты тіл жетпеген.
Соқамен сиыр жеккен бораздада,
Күндер-ай екі көзден мұң кетпеген.
Сақтады Құдай жоқтан от аларды,
Нар етті өңкей жүдеу боталарды.
Қарашы құрдастарға,
Кім сыйламас
Атақты Шерхан, Камал, Шоталарды?!
Маңайын сыйлағандай Құнанбайдың,
Ежелден досы екенсің Тұманбайдың.
Кіршіксіз сүттей таза араларың,
Мен қалай бұл ғажапқа қуанбаймын!
Жетпіс бес – елу де емес, алпыс та емес,
Тірлікте баға жетпес жарқын белес.
Қызық өтті, алдымда не болар деп,
Құрмайық құтты жаспен салқын кеңес.
Қазанат жүк көтердік аруақ жебеп,
Азамат ізіміз бар мұрат демек.
Сұрайтын Жаратқаннан енді бізге
Көз жұмбай серттен таймас қуат керек.
20.10.2007.
Астана
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ҰЛТТЫҚ МҮДДЕ ЖАРШЫСЫ
(Аманжол Қошановқа)
Құттықтап үш жиырма бес жасыңменен,
Аманжол,
Алдыңда тұр асыл белең.
Сен-дағы құр алақан келген жоқсың,
Сырың мол ескі, жаңа ғасырменен.
Бұл жалғыз болмаса да қолда барың,
Қуантты үр жаңа еңбек жолдағаның.
Ұлттық мүдде теңізі толқып жатыр,
Ол – Елбасы қарқынын қолдағаның.
Ой тоғытсаң заманның жүгін артып,
Бар сырымды айтайын бүгін сарқып:
Кей жаманның думанды дабылынан
Сенімен бірге шеккен мұңым артық.
Соғыс жылдар есімде мың құрағы,
Құлыншақ күнім қиядан шұрқырады.
Анам кешкен қасірет еске түссе,
Елестейді сұм тағдыр мың сынағы.
Сол замана келместей жол атқарар,
Еңбегің зор егделік толас табар.
Ұлттың мұңы қашанда көксегенің,
Бір ісің жоқ тасада қораш қалар.
Сараптасаң зер салып қай кезеңді,
Дөп басыпсың, қазағым, көздегенді.
Жеті өлшеп, бір кесер мінезің бар,
Бөгде-бөтен жолатпас сөз дегенді.
Ақ табақта жас соғым телшігіндей
Көрсе бізді Батыс пен көрші Күнгей,
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Жем болмауды сен мықтап шегелепсің,
Жаның ашып, өзіңнің меншігіңдей.
Кітабыңды сүт жаңа мақтағаным –
Алаш рухын көксеген бай талабың.
Әлихан, Смағұл, Тұрарды жалғастырып,
Ой қозғаған үніңе шаттанамын.
Қалың ойдың қыртысы баптағаның,
«Заман сыры» деп өзім ат тағамын.
Өміріңе заңғайыр белгі болды
Егделікке желкендей сақтағаның.
Ортақ меншік қатардан қалғандығын
Ел түсініп,
Бағыт жөн алған бүгін.
Көл қорыған қызғыштай дұрыс айттың
Сыбайлас ұрлық сан ойран салғандығын.
Әлдекімше жасамай былқылдақ үн,
Жетістігің – шындыққа ұмтылғаның.
Экономика дегенде ұлттық мүдде
Қорғаны боп сүйсінтті ұмтылғаның.
Көбейтуші ем кейде мен күрсінуді,
Сабақ еттім ойыңа түсінуді.
Тура айтыпсың табысты қалта жұтпай,
Мемлекеттік қоржынға түсіруді.
Жаһандану заманы сақ қыраны,
Бұл еңбегің – өміріңнің ақ тұмары.
Ұлт мүддесін тап солай қорғай білсек,
Қазағымның жолына бақ тұнады.
01.10.2009.
Астана
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АҚ ТІЛЕК
О, тағдырым!
Бергім келіп мол өнім,
Әр сөзіме көңіл нұрын төгемін.
Мен ғашықпын самғауына Сәкеннің,
Құс қанат бер, тік шырқауға көнемін.
Дей көрмеспін
«О, тағдырым, тыным бер!»
Шәкәрімнің сан салалы мұңын бер.
Шал ақынның әзілінен бір жонып,
Махамбеттің жау жасқантар қырын бер.
Бір сөз үшін жерден жеті теремін,
Мың толғанам іздеп ойдың тереңін.
Не де болса мәрттігін бер Мағжанның,
Ал содан соң жетегіңе еремін.
Ақын Қасым дабылы бар санамда,
Ол дес келді біздің бодан заманға.
Құлагершіл,
Кең далашыл жаралған
Ілияс ақын дүбірін бер маған да.
Әне, сонда дер едім мен күштімін,
Көп бітірер өлеңім де іс-тыным.
Тілегімнің ең үлкенін айтайын –
Сыйла, тағдыр, Абайлықтың ұшқынын.
Менің-дағы көп аңсатқан ақ гүлім,
Жер-жаһанға «Жезкиік» боп тапты үнін.
Ақан сері болып құсқа ән қоссам,
Құлагердей ұрып жықпа тап бүгін.
08.10.2010.
Астана
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ФАЗЫЛ КӘРІБЖАНОВҚА ОДА
Бірінші өлең
«Шын арыс біткен кең жігер,
Үлкеннен үрікпей тең жүрер», –
Деп айтты талай кездескен
Қарағандылық кеншілер.
Еңкейген бүгін кәрі де
Сақтап жүр есте әлі де.
Жезқазған мен Қарсақбай,
Ұлытау, Жезді – бәрі де.
Көп ісің есте көшелі,
Көнтерлі де еселі.
Көмірде жүріп қайратың
Темірдей болды деседі.
Азайтып өзге сөзді де,
Малғандай мұңға көзді де.
Ұмытпас мәңгі сыр шертті
Қаныш аға Жездіде.
Әр сөзі қозғап жүректі,
Тылсымға нұршыл гүл екті.
«Кәрібжанов – нар тұлға», –
Деп көңілді түлетті.
Тойтармас қилы заманы,
Тұлпарсың тозбас бағалы.
Бұқардың жырын жатқа айтқан
Дәстүрің қандай бағалы.
Ақ жүрек мұңлы бабы көп,
Арманың жалғас ақ тілек.
Мағжанның жырын тараттың:
«Сүй, сәулем, сүйші тағы», – деп.
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Жайлаған құтты саяңды,
Көп еді досың аяулы.
Інілер өргек болсын деп,
Үлгі еттің батыр Баянды.
Паш еткен қайсар іргекті,
Біздерге талай үн жетті.
Махамбетті дәл сіздей
Ардақтай ешкім білмепті.
Тұманды өрде жарықсың,
Жалтара білмес анықсың.
Сәкен мен Ілияс дегенде,
Жалындай ыстық жаныпсың.
Болғаның сонша табанды,
Шошыттың бодан заманды.
Ерекше сыйлап өтіпсің
Үкілі Ыбырай бабамды.
«Халық жауы» санаған,
Күйігі кетпес күйенің.
Сондықтан да, жан аға,
Басымды саған иемін.
Қазаққа жайдың атыңды,
Әр ісің болды татымды.
Қолдап өттің қаймықпай
Кенесары батырды.
Сондықтан ептеп білеміз,
Көкірекке ғибрат ілеміз.
Ағалардан естісек,
Ініге жалғап жүреміз.
Досым деп мықты санаған,
Данаға сізді балаған,
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Естігенім көп еді-ау
Қаныштай заңғар ағадан.
Омбыдан шығып, Қызылжар,
Алатауға жеткен ізің бар.
Аралап бәрін көретін
Алдымда шуақ күзім бар.
Жүректің жазар тотын кім,
Болмаса, шіркін, осы үлгің.
Кең толғанып, күн алда,
Тебіреніп қана отырмын.

Екінші өлең
Еске алсам бүгін ашылып,
Тілектің ойда басы құт.
Фазеке, сізді көп айтты
Атақты Бәйкен Әшімов.
Ол берді зорын бағаның,
Көңілімнің ашты алаңын.
Бір-екі сөз қозғайын,
Айтуынша арыс ағаның:
«Қимылы елге дем берген,
Молайтып астық, кен терген.
Айқасқа шығар кезеңде
Қазақ аз озған, тең келген.
Құдайым қолдап бақ берген,
Дәл басар болды сақ мерген.
Айбатынан ығысты
Кей пасық сырттан тап берген.
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Есімін қазақ аялап,
Алғысын айтты бағалап.
Жасады оған зор бөгет
«Мәскеулік достар» талай-ақ.
Шапағат сепкен жаңашыл,
Ұлтжанды өргек дара шың.
Тәшенов оған еріпті
Жат қолдан қорғап даласын.
Ардагер ұлдың бірі еді,
Егесте табан тіреді.
Жасқантты сонда Одақты
Қазақ боп туған жүрегі».
Көңілге мәңгі қонардай,
Сезімге көкірек толардай.
Бәйкен аға сыры көп,
Бір поэма болардай.

Үшінші өлең
Тағдырға солай табындық,
Заманға ескі бағындық.
Жеткізді маған көп ойды
Кенжебаев Сағындық.
Ағаның сыры тереңде,
Алғыс мол сіздей еренге.
Болыпсыз ерен қорғаушы
Жер үшін талас дегенде.
Ащының дәмін татқандай,
Тәуелсіз күнде сақтанбай.
Сағындық аға жан сыры
Тың жайлы роман айтқандай.

60

Жеткізген толқып ол әрең,
Кер заман, қыспақ көп пәлең.
Соның бәрін сөз етсем,
Өзім де мықты болар ем.
Талдауға салсақ сан істі,
Ел білді сіздей арысты.
Қаһарлы қайсар атыңмен
Досың мен қасың танысты.
Өз айласын дұрыс деп,
Солтүстікті Хрущев
Аламын десе айқастың,
Арланға тарлан бұрыс кеп.
Көрсеттің берік қырыңды,
Көрмеді пәле тынымды.
Ыңғайланды бергендей
Украинаға Қырымды.
Жаман ой оны басқарды,
Саясат құрды астарлы.
Тың жерді тартып алуға
Айбыныңнан жасқанды.
Мінезің жақпай жігерлі,
Мәскеудің бұлты түнерді.
Бетпе-бет айқас жасқантып,
«Жоғарылатып» жіберді.
Алапат сонда түсінді,
Байқады берік күшіңді.
Жоғарғы Кеңес дегенге
Партия жақтан ысырды.
Саясат сол ғой аспаны,
Бодандық сырын ашпады.
Айтқанын екі еткізбес,
Қақпанын құрып тастады.
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Басар ең талай насырға,
Тез келді-ау қаза асылға.
Қоштасып қалды бар қазақ
Қырық сегіз ғана жасыңда.
Сәкеннің сыры мол қанша,
Тоқтату қиын толғанса.
Біразын жазып кетермін
Сексенге жасым толғанша.

Төртінші өлең
Көк будақ қырғын қабынып,
Жарылыстар туса қағынып,
Атомдық түсіп сынаққа,
Жүрегің кетті жарылып.
Қызмет кешкен батылсың,
Зор бейнең – бізге асыл шың.
Панфилов саяжайында
Ой салып елге жатырсың.
Аласапыран дес келді,
Мәскеу де бәрін ескерді.
Қарапайымдау жерлеуге
Тәшеновтерден сескенді.
Айта алсақ ашық қиялды,
Бар қазақтан ұялды.
Жарылыстарға жау болған
Есімің ерен сый алды.
Айлаға терең бастарлы,
Бәрі де қалды астарлы.
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Көптің бірі етуге
Атомшылар сенен жасқанды.
Ракеталар, бомба будағы...
Жер, су, ауаны былғады.
Қорғаушы болдың сол кезде
Батырдай жалғыз қырдағы.
Жасырып хатың татымды,
Мәскеудің басын қатырды.
Жер бетіндегі жарылысты
Тоқтатқан білем атыңды.
Түсірген елді тозаққа,
Тойтарыс бердің азапқа.
Соғыстан жеңіл түспеді
Атомдық сынақ қазаққа.
Ақ будақ қалды есімде,
Ракеталар көрдім көшін де.
Жасады-ау ойран-топалаң,
Ел-жұртты орап кесірге.
Жайлаған сонда даланы,
Көп көрдік дертті ананы.
Ел көрді талай мешелді,
Мүгедек туған баланы.
Жер бетінде улы былықты,
Тоқтатсаң терең құнықты.
Жер астындағы жарылысқа
Құпия құдық құрыпты.
Шындықтың шетін білгелі,
Аз емес көңіл ілгені.
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Өлімің, аға, есімде
Жүректі қаққа тілгені.
Қоштасар зират басында,
Сөз тисе қайсар асылға:
Тәшенов бәрін айтыпты,
Жетердей үні ғасырға.
Сезгендей нешік құрықты,
Бәс етпей қысаң ғұрыпты,
Сіз айтқан тура бағытта
Шаяхметов те тұрыпты.

Бесінші өлең
Тұлғалы тарлан ірісің,
Тұрлаулы өттің жүрісің.
Жан аға, атың өлмейтін
Қазақтың саңлақ бірісің.
Мұң жайылса жырыма,
Болдық қой қанық сырыңа.
Қара қылды бүктегіш,
Қиқарды алдың қырыңа.
Соқтыққандар көп еді,
Соқпақты таптың өрелі.
Атомдық сынаққа сес берсең,
Абылай рухы жебеді.
Болсын деп серік иманы,
Көз жасын достар тыймады.
Қайысқан белі Алатау
Өлімге сені қимады.
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Өтінде жүрген дауылдың,
Күтімін таптың жауырдың.
Қала мен дала тең сүйді,
Қорғаны болдың ауылдың.
Аталмай атың қиналып
Жүрсек те іштей сыйладық.
Егемен ел боп дәл бүгін,
Есімізді әрең жинадық.
Қалмаса да қартайып,
Марқайған Кеңес құлады.
Дөңкиіп жүрген алпауыт
Өңкиіп барып сұлады.
Қадамы берік алғашқы,
Елбасы нүкте дәл басты.
Ақмола болып Астана,
Қуантты бүкіл қандасты.
Еңіреп тусаң ел үшін,
Өзегін тапты өрісің.
Іргені берік сақтасақ,
Өзіңе ортақ жеңісім.
Тәбделін тосып тағдырдың,
Тартысты берік заң қылдың.
Тәуелсіз елім есіркеп,
Қайтадан бүгін жаңғырдың.
Пәлекет талай шоқ салды,
Есінеп, елтіп оқталды.
Солженицын мырзаның
Тәбеті үнсіз тоқталды.
Солтүстік жақта бекімек,
Құлқыны тозды шетінеп.
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Қолдаушы болған Горбачев
Құрдымға кетті есінеп.
Ініңмін тәнті сипатқа,
Баспаймын жортақ қипаққа.
Көрсеттіңіз зор үлгі
Желтоқсаншыл ұрпаққа.
Келгенде бүгін азат күн,
Алдыңда жүрек тазарттым.
Нар тұлға болдың, Фазеке,
Ойлаған мұңын қазақтың.
Шаш ал десе, басты алған,
Кер заман өтті қастанған.
Тәуелсіз, еркін ел болдық,
Нұрсұлтан інің басқарған.
Ақтармай жүрген сырым көп,
Үзімін айттым ырым деп.
Мақтаныш етсем осылай,
Жайнарсың талай жырым боп.
18.02.2004.
Астана
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Екінші бөлім

ӨМІР КӨРІНІСТЕРІ
Өлеңдер

***
Өмір жолым – менің үлкен байлығым,
Көз ашқалы көкіректі жарды мұң.
Күлкім кейде көрінеді өзіме
Жыртығындай шапанының жарлының.
Жөні жоқ қой елден ерек шалқудың,
Әлегі артық ойлы мұңға балқудың.
Қам көңілді тазартуға тыңдаймын
Айдын көлде зарлы үнін аққудың.
Өңім салқын, қалың қасірет молынан,
Көкірек-теңіз толқын атар, толып ән.
Сондай кезде бар дертіме ем іздеп,
«Жезкиіктің» жанарына шомылам.
Тым ертерек түстім қайғы торына,
Әкені де ерте жұттым сорыма.
Қайран анам не көрмеді тірлікте,
Сол күндері қалам алдым қолыма.
Рахмет, Алла, ерте күннен баптадың,
Мұңнан шықпай, келді парыз ақтағым.
«Құлагерін» шырқай-шырқай Ақанның,
Қалың мұңын қайда жүрсем сақтадым.
Қаныш аға – менің байтақ әлемім,
Сәкен аға жаттап қалдым сәлемін.
Мағжан аға, мен өзіңнен үйрендім
Тойтаруды қалың қайғы әлегін.
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Бақытты деп айтса біреу күлемін,
Тап он бес жыл Мәскеуде неге жүр едім?
Одақ құлап, елге есен жеттім-ау,
Сағыныштан жарылып кетпей жүрегім.
1992

ҚАЗАҚТА КІМ БІЛМЕЙДІ ҚҰСТАР ӘНІН?
(Тұманбай Молдағалиевке)
«Мықты ақын нақты жасын айтпас болар», –
Деуші еді Әбділдадай марқасқалар.
Тұманбай, жетпіс деген дәнеме емес,
Серілер сексенде де жап-жас болар.
Тәуелсіз елдер бүгін арасында,
Нұрсұлтан жеткізді ғой сан асуға.
Ол да ертең бұл жетпіске жеткен шақта
Еш қазақ шыға қоймас таласуға.
Тұманбай, сені сүйді Пушкин елі,
Біледі Делидің де ыстық желі.
Қара көз Қара теңіз қыздарының
Сағыныш іштерінде жүз бүктеулі.
Көшемде тойлы жастар көрінгенде,
Әсем саз қаулар жерден, көгімнен де.
Есіне кім түсірмес Тұманбайды
Алматы ақ жаңбыры төгілгенде?
Жеңілтіп бойда жүгін мұң-наланың,
Қоштасу сырын айтар құштар ағын;
Қимастық тұмарындай құс қанатты,
Қазақта кім білмейді «Құстар әнін»?
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Балғын жас ерке қыздай сылаңдаған,
Сөз қандай, мұңы нұрлы сыр аңдаған.
Ән қандай, Нұрағамның алтын шағы,
Сұлуға ән арнамай тұра алмаған.
Тұманбай, саған қонса дарқан дарын,
Күлтайдай жебеп жүрді алған жарың.
Ұл-қыздар, немерелер арасында
Қызыққа қансын бойда қалған жалын.
Жалғасар әр сөзіңе тереңдегі үн,
Телегей теңіз дер ем мол еңбегің.
Бар қазақ он төрт томды білмесе де,
Жасасын ән оралған өлеңдерің!

***
Түлкі заман, тік кетсем, сөкпе мүлде,
Өтер бүгін тарихи өкпе кімге?
Абылайын туған ел қайта тапты,
Шек қойдық біз тарихи жек көруге.
Молайтса екен адалдық берекемді,
Мағжанша мақтадық Кенекемді.
Егемендік ел-жұртқа қанат байлап,
Көмекейге оралды: «Бәрекелді!»
Ел ұмытпас көтерсек Абылайды,
Ол ханы ғой қазақтың басыбайлы.
Бағы жанып төрлетсе жаңа қазақ,
Дана қазақ ұмытпан Ағыбайды.
Сынап едің, замана, сынап едің,
Мал соңында майысқақ шыдады елім.
Бізге қарай әдейілеп әкеле бер
Олжа салғыш тарихтың Құлагерін.
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Тез жөндейді қираған көпірді кім,
Қаулады ғой, кер заман, нөпір жүгің.
Абылай де, Ағыбай, «А, Құдай!» де,
Таза қазақ төрімде отыр бүгін.

МАХАМБЕТТІҢ ӘСЕРІ
Қазақтың қайсар ақын, ерен ері,
Толтырды Мағжан кекке кенерені.
Атойлап Тұран үшін ұран жайса,
Сол шығар Махамбеттің жебегені.
Шындықтың сыры аз емес желігі жоқ,
Өтті ғой Сегіз сері серігі боп.
Исатай, Махамбеттен алған сабақ
Қалды артта ән мен жырдың өрімі боп.
Бауыржан, жау тойтарған Рахымжандар,
Махамбет ұшқыны бар батыл жандар.
Рухы асыл дана ерте қонған,
Бәрі де асау тұлға ақын жандар.
Жалықпай көл қорыған құстың үні,
Жайықтан естілгендей қыстың күні;
Қайсарлық берді ақын Қасымға да
Махамбет жебесінің ысқырығы.
Жаз өтіп, жетсем-дағы кәрі күзге,
Құштармын атой салғыш анық ізге.
Әсері Махамбеттің ұлан-ғайыр
Елім деп тыным таппас бәрімізге.
06.03.2003.
Астана
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АШАРШЫЛЫҚ ҚҰРБАНДАРЫНА
ЕСКЕРТКІШ АШЫЛҒАНДА
Жек көру туар ызадан,
Ұмытпас мұңын бұл адам.
Сыр білдірмей талай жыл,
Ішімнен ғана жылағам.
Жүректе жатыр тұнып сыр,
Ұмыттыр деуші ем, ұмыттыр.
Есіме түсіп өткен күн,
Өртенген ішім жылып тұр.
Қақсатқан қазақ баласын,
Күңіренткен тау мен даласын,
Қайғы-мұң түпкі себебін
1932 жылдан табасың.
Қырыпты аштық халықты,
Әкені ерте алыпты.
Қырқынан шықпай, артында
Шырылдап тірнек қалыпты.
Көз жасын тыяр шабытым,
Жер басып жүрмін әлі тың.
Ішкі ыза-кек дем беріп,
Бастады алға бағытым.
Қабағым бүгін ашылды,
Өткенді көңіл жасырды.
Тәуелсіздік ақ таңы
Ақиқат болып тасынды.
Тәңірім істі қолдады,
Ұлы арман жетті толғағы.
Аштықтың құрбандарына
Зор монумент орнады.
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Осы еді арман-жоспарым,
Бірлесіп талай қоштадың.
Шота, Шерхан, Нұрғожа,
Сүйінші, құрдас-достарым!
Қайғылы тау мен дала тұр,
Аштықты қарғап ана тұр.
Аналардың жүдеу алдында
Кішкентай арық бала тұр.
Ескі ауыл көшіп келгендей,
Қалмапты тарих мөрленбей.
Балаға қарап селк еттім
Өзімді-өзім көргендей.
Мүсіншілер ғажап еңбегін
Сол болар сүйіп сенгенім.
Елбасы монумент ашқанда:
«Анау бала – мен!» – дедім.
Қол алғанда Елбасы
Дей бердім: «Алла, қолдашы!»
Алғыстың айттым үлкенін,
Тоқтады сонда көз жасы.
Сексенге жеткен әр таңым,
Жаңарған сәтін байқадым.
Жасай бер, Ел мен Елбасы,
Құрбандар үшін айтарым!
31.05.2012

БӨГЕНБАЙҒА ЕСКЕРТКІШ
Ұлан іс бастау алған Бас қаламыз,
Қуаныш құтты болсын, Астанамыз!
Ескерткіш Қанжығалы Бөгенбайға
Орнаттың, құттықтаймыз, шаттанамыз!

74

Атағы алты Алашқа дастан-аңыз,
Қасарса жер бермеген жатқа қарыс.
Атасы батырлардың қарт Бөгенбай –
Жасы да тоқсан бестен асқан абыз.
Айбынын өзгелерден асыра алған,
Батырдың зор әулетін жасыра алман.
Ересен күшті, ержүрек, өңкей қайсар,
Еркіндік таңын еткен асыл арман.
Еңсегей Ер Есімнің дәуірінен
Атасын барша қазақ тәуір білген.
Әлдеуін Түркістанға әмір болған,
Соққылап сансыз жауды сауыр белден.
Қазағым сүйді әкесі Ақшаны да,
Қолдады Әз Тәукедей тақтағы да.
«Ақ дауыл» деп атапты мысы құрып,
Қысылған сан айқаста қастары да.
Бөгенбай Ақшаұлы тартты атаға,
Бөленді аруақ қонған ақ батаға.
Ерлігі – Абылай ханға елшілігі,
Жер жармай атақ-даңқы жай жата ма?!
Бермеген жауға дауда ұпайды да,
Қазаққа құтты есімі құтайды ма?
Қуғындап қас дұшпанды, жоңғарларды,
Асырды Үрімшіден қытайды да.
Орнаса елге нешік ор замандар,
Осылар ұлттың рухын қолдағандар.
Көкшетау, Алатау мен Алтай, Атырау
Арасын сойылымен қорғағандар!
27.07.2007.
Астана
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АЛЫСТАП БАРАМЫН ЖАҒАДАН
Кең жалған әр күнін санаған,
Көңілде қобалжу, бар алаң.
Туған жер, көркіңнен көз жазып,
Алыстап барамын жағадан.
Жанары мың толқып қараған,
Жан анам шықпайды санадан.
Желкендей қияда шарықтап,
Алыстап барамын жағадан.
Сыйласқан келгенше шамадан,
Тату дос, қыл өтпес арадан.
Ағайын-бауырлар қол сілтеп,
Алыстап барамын жағадан.
Шалғайды барлауға жараған,
Көгілдір ту тікті бар алаң.
Жастарға жақсылық жол тілеп,
Алыстап барамын жағадан.
Немерем жанарын қадаған,
Тілегі болса екен қалаған.
Болашақ күндерге сәт тілеп,
Алыстап барамын жағадан.
Таңырқап үңілсе сан адам,
Ауылым, кетейін садағаң.
Күрсінтіп жұқарған жүздерің,
Алыстап барамын жағадан.
Асқандай көп төзім шамадан,
Жасқандым жүректе жарадан.
Артымда, туған ел, сені ойлап,
Алыстап барамын жағадан.
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Қызғандай асау күй сағадан,
Толғаныс күш берді жаңадан.
Оралып келермін дегім кеп,
Алыстап барамын жағадан.
31.08.1996

КЕЗДЕСКЕНДЕ ҚЫРЫМДА
(Әбіш Кекілбаевқа)
Теңізге келдім өр жойқын,
Жүруші ем мауқым басылмай.
Бұрқырап жатыр көк толқын
Әбіштің бұйра шашындай.
Дегбірсіз ол да қарайды,
Дельфинге қолы жетердей.
Шолып тұр шалқар маңайды,
Теңізді кешіп өтердей.
Кездесу өмір заңы екен,
Риясыз ашық таныстым.
Ақылы терең нар екен,
Болардай зоры арыстың.
Талқыладық өмірді,
Тағдырын шолып қазақтың.
Сағыншақ қам көңілді
Біразырақ тазарттым.
Жазғаннан молдау жазары,
Жоспары қызық жол ашар.
Өзгелерден асары –
Еңбекқор екен орасан.
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Қайратына көз салдым,
Сияқты кен қазушы.
Осы болар деп қалдым
Мұхтарға тақау жазушы.
1976

ЖЕЗҚАЗҒАНЫМ –
ҚАНЫШТЫҢ ЖАН-ЖҮРЕГІ
Қанышы бар қызық қой өмір деген,
Қанаттанып, күш алып көңілденем.
Атын айтсам алыстан бой тастайды
Таңғажайып белестер көрінбеген.
Ғибрат алдық заңғайыр данадан біз,
«Ұлытау, Баян – жалғас» деп санағанбыз.
Қаныш десең Жезқазған елестейді,
Сол қаладан ержетіп тарағанбыз.
«Жезкиіктей» жанымның дәру әні,
Ол – гүл, дала перзенті, ару әні.
Мойыл қара көздері мөлтілдесе,
Жүрегіме отты ұшқын дарығаны.
Кенші күнім, кең құлаш отты күнім,
Ең ғажайып Ұлытау тосты гүлін.
Жезкиіктің жезқанат желісіне
Қоскөл жақта аққу-қаз қостым үнін.
Қаныш – Кеңгір,
Қаныш – кен,
Қаныш – қала,
Естен кетпес жақында, алыста да.
Жезқазғандық жігітпін деп қуанам,
Қуат берген бойда ар-намысқа да.
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Шығыс жақтан қызыл мыс таң кіреді,
Бірге келер Сарыарқа нәрлі лебі.
Кен иесі – Қанекем, жер иесі,
Жезқазғаным – Қаныштың жан-жүрегі.

ОЛ ДА БІР АҚҚАН ЖҰЛДЫЗДАЙ
(Мұрат Айтхожинге)
Қырандай самғап өрледі,
Жасынан құштар білімге.
Ғұлама сырын мөрледі
Ағылшын, неміс тілінде.
Ұстаз боп қанша тер көкті,
Мәністі дәріс жолдады.
Ғылымда жылдам төрлетті,
Таласар теңдес болмады.
Басқандай тасқа таңбасы,
Ол еді-ау өжет, өр жалын.
Қаныштың сол ғой жалғасы,
Жалт қаратқан жер шарын.
Ғарышкерше ұмтылып,
Атағын жайды құрлыққа.
Ағындап жетті құлшынып
Лениндік сыйлыққа.
Киелі дарын кіршіксіз,
Үзбесе ажал тірлігін,
Алар еді-ау мүлтіксіз
Нобельдің де сыйлығын.
Әр мезет өтпей құр, тегін,
Артында өшпес із қалды.
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Шіркін-ай, шаттық үлкенін
Сұм ажал бізден қызғанды.
Тағдырдан келер сынақ көп,
Кім айтар адал шешімін?
Евней де кетті, Мұрат жоқ,
Мұңайып қалды Есілім.
Күнде әрекет, күнде ой,
Қайтпады алған жолынан.
Ол да бір аққан жұлдыз ғой
Шоқанның кеткен соңынан.
03.11.2010.
Астана

ҰЛТЖАНДЫЛЫҚ КӨКІРЕКТЕ ТҰТАНДЫ
Мұхит аға дейтін бізді «батырым»,
Директор ғой шығарса да батыл үн.
Көрші болып тап қасына барғанда,
Ерулік беріп, көрсетті зор шатырын.
– Әй, батырлар, бердіңдер ме ерулік? –
Деп сұрады көршілерден керім қып.
Дастархандас үндемеді жігіттер,
«Жоқ» деген сөз әкелердей өлім тік.
– Хаке, – деді, – директорлық жарлығым!
Жас та болсаң үлкен жолың бар бүгін.
Келіндерден үлкен кешірім сұраймын,
Боқта, – деді, – жігіттердің барлығын.
Жасқанушы болма, – деді, – тақсырым,
Өкпелеу де осындайда жақсы ырым.
Өзім бар ғой... түк қалдырмай сыбаймын
Бұзғандарды ата-баба дәстүрін.
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...Күлкі келмей тұрса-дағы келістік,
Көршілер де деп жатты ғой «дұрыстық».
Үлкен аға ойнап қана айтса да,
Түбі терең дәстүр сырын ұғыстық.
Мырза халық негізінде кеншілер,
Табысы мол мықтылар ғой кең жүрер.
Содан кейін кезек-кезек шақырды
Қаптап жатқан маңайдағы көршілер.
Ұлтжандылық көкірекке тұтанды,
Дәстүр екен Құдай берер құт алды.
Осы күнде қосылғанда басымыз
Еске алып отырмыз Мұхаңды.

ҚАЗАҚТЫҢ АСЫЛ ҰЛЫ
(Әбілқас Сағыновқа)
Қазақтың көзін жұмды асыл ұлы,
Жадында жатқан тұнып ғасыр мұңы.
Ұлы ұстаз, заңғар ғалым жүзі сөніп,
Жасыбай толқынындай басылды үні.
Көргенде елдің екі дүр асылын,
Күн қайда қызығып көз бұратұғын?
Эльбрус егіз шыңы сияқтанып,
Әбілқас, Евней бірге тұратұғын.
Қос шыңға қарай-қарай жүрдік шолып,
Екі көз қуанатын күндіз көріп.
Енді олар мәңгіліктен тұрақ тапты,
Аспанда сөнбес екі жұлдыз болып.
Тұрмайды-ау сайын дала сағымданбай,
Тынбайды-ау ажал қолда барыңды алмай.

6-215
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Аттанды Әбілқас аға бақи жаққа,
Тимур мен жеңешемді сағынғандай.
Байқашы, сыңсып жатқан Нұра қандай,
Сұм тағдыр қатты соқты-ау сынағандай.
Жүз жасқа жеңгем болса жетер еді-ау,
Ол кетті жалғыздыққа шыдай алмай.
Өкініш батып кетпей толғағына,
Қараймын, аға, артта орманыңа.
Көз сүртіп шәкірттерің толғанып тұр,
Тәубе деп тоқсан бірге толғаныңа.
Жан аға, бірі едің ең іріміздің,
Бақылдық – бар тілегі тіріміздің.
Жырға орап әз бейнеңді ұмыттырмас,
Ізіңді суыттырмас ініңізбін.
29.09.2006.
Қарағанды

ҚЫЗЫЛЖАРДЫҢ МЕШІТІ
Қызылжардың мешіті кірсе жырыма,
Кім қосылмас толқып айтқан сырыма?
Асыл қала тағзым етіп Құранға,
Малшынып тұр сүйікті Алла нұрына.
Құт-береке орнағандай маңайға,
Көрген адам шын сиынбай қарай ма?!
Оранып тұр бүкіл Есіл өңірі
Баршамызға мешіт төккен арайға.
Имандылық содан тарап адамға,
Молаяды үміт, сенім санаңда.
Жан-жүрегім елжіреді сүйсініп,
Елбасымыз бастап берген заманға.
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Ел жаңарып, жетті үлкен жұбаныш,
Өлшелінбей бой кернеді қуаныш.
Бөлшегіндей қасиетті Меккенің,
Қашан келсек мешітке жол бұрамыз.
Орындалды зор тілегі халықтың,
Мұсылман қауым бар талабын дәл ұқтым:
Ас пен сабақ, садақа, неке жабдығын
Ойластырған әр тармаққа қанықтым.
Көзім көрген анығы сол анықтың,
Әкім Тайыр, сен де өреңді таныттың.
Сәлем айт Сұлтан бен Абдельазизге,
Жәрдем етсе Арабиясы Саудтың.
Жаңа мешіт жігер қоссын қуатқа,
Көз жұмғандар жеңіл жетсін жұмаққа.
Алла десе бүкіл мешіт жаңғырар,
Яхия имам даусы қалды құлақта.

ТОЙДЫҢ ТОЙЫ – АСЫЛ ТОЙ
(Сұлтан мен Роза Досмағамбетовтерге)
Сұлтан ағам дәл сексенге келгенде,
Тойдың тойы жетті Құдай бергенге:
Төлегеннің Қыз Жібегі секілді
Жетпіс бесті игеріпті жеңгем де.
Сарыарқаның Сұлтан аға – сұлтаны,
Солай десем, өтті талай қырқаны.
Бар өмірін айту үшін, ағайын,
Бір емес-ау, керек сексен жыр таңы.
Білем оның азаматтық жолдарын,
Ерте ашылды бойындағы мол дарын.
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Ұмытпаймыз обком төрін жайлап кеп,
Он жыл бойы облисполком болғанын.
Көрдік сонда өжеттігін тамаша,
Саясат ғұрпын таратты ол жаңаша.
Сөзге шешен, іске мығым Фазылдай,
Қазақтарға еткен талай араша.
Сақ қырандай жігіт еді ағынды,
Баршаны ойлап, ар ісіне бағынды.
Өрге басқан жас таланттың алдында
Ашты талай ұзақ бұлдыр сағымды.
Ауыр істе аттың басын ағытқан,
Тайған емес шын ағалық бағыттан.
Жезқазғандық, теміртаулық жастарды
Осы Сұлтан Димекеңе танытқан.
Болат құйып, бұрқыратсақ жер кенін,
Егіншілер көрдік талай жеңгенін.
Қарағанды алға шықса жарқ етіп,
Сұлтан аға, жанды ерен еңбегің.
Естелікті жеңіл ғана екшедім,
Етті саған төңіректегі ел сенім.
Қарағандының бүгінгі ақсақалы,
Құтты болсын, Сұлтан аға, сексенің!
Тауыспаспыз айтар сөзді сарқып біз,
Беу, өлеңім, жеңгем сыйлар салтты ұққыз.
Полковник жеңешем-ау, сіз біздің
Рядовой жеңгейлерден артықсыз.
Ардақтасам көп жұлдызды жағаңды,
Жер жұлдызы деп көтерем бағаңды.
Сүйген жары полковник болған соң
Маршал ма деп қалам кейде ағамды.
16.09.2008
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КЕҢ ЖАЛҒАНДЫ ТАРЫЛТПА
Ән салсам сағынышты тереңдетіп,
Арманға көрем деген келем бекіп.
Аққудай сыңарына ұша тартқан,
Лебіңмен жібергейсің тез емдетіп.
Қалқатай! Осы күнде жүрсің қайда?
Кездестім белгі бермес тосын жайға.
Қиядан қақ жолымды кесіп өтер,
Жарқ етші жезкиіктей осындайда.
Талмаурап аш беліңді айқармаған,
Арыз-наз көп еді ғой айта алмаған.
Бақытын кездесудің бір көрейік,
Мезетін құштар шақтың қайтар маған.
Әйтеуір, не де болса, сағынтпашы,
Есімнен сау күнімде жаңылтпашы.
Боларын бір қызықтың анық білем,
Тірідей кең жалғанды тарылтпашы.

ҚАЖЫМҰРАТҚА АЛҒЫСЫМ
Төлегендей мүсінші інім қасымда,
Тұрдық үнсіз Еркін аға басында.
Осы да бір есте қалар мезет-ау,
Айқын таңба біздің шеккен ғасырға.
Белгі ғажап Ерағаңдай асылға,
Сүйсіндірер көрген дос пен қасын да.
Өшпестей боп ел алғысы жазулы
Ескерткіштің биік тұғыр тасында.
Тере берсем ой жетеді ақынға,
Сәт үйір-ау жүректері жақынға.
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Еркін төрі – орталығы ауданның,
Дана туған Ғабит аға атында.
Мың сыбырлап, тебірентеді ойдағым,
Бір өзіңе алғыс айту сондағым.
Бір ауданды атап Мағжан атымен,
Сәбит, Ғабит жасап кеттің тойларын.
Мәриям апай бәрін көріп үлгерді,
Президент те оған тойлы гүл берді.
Көзім көрген, ұмытуға хақым жоқ
Жыр төгілткен сол тарихи күндерді.
Бұл күндерді десең неге толғаттың,
Қажымұрат, алғыс айтар жол таптым.
Ел Еркінмен еңіреп жүріп қоштасса,
Сен тас белгі – зор ескерткіш орнаттың.
Еңбек Ері, азамат қой аты ірі,
Маған керек жан ағаның бақұлы.
Мың, мың рақмет!
Бақытты бол, Қажеке,
Солтүстіктің сол кездегі әкімі!

АБАЙША ТЕРЕҢ ҚАРАШЫ...
Періште мен шайтанды
Айыра алмай қалар ма ек,
Абай бізге ой салды,
Тұжырым айтты болар сеп.
Періште болған әу баста
Деді Абай нағыз шайтанды.
Шайтандыққа алмасса,
Байлыққа бойы шайқалды.
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Тоймастыққа қызықты,
Аждаһаға жарасқан.
Періште аттап сызықты,
Көк шайтан болды адасқан.
Қазынаға ел бергенін
Құлқына етті қолайлы.
Магнаттар десе сенбегін,
Қалталы шайтан молайды.
Барына етпей қанағат,
Соза берген көмейді.
Ой, Алла-ай, неткен ғаламат!
«Шайтанчиктер» көбейді.
Абайша терең қарашы,
Ұғуға үнсіз тырысып.
Барады-ау адам баласы
Шайтандыққа ығысып.

ДОСҚА СЫР
Бермедің деп зор бақыт,
Аллаға жүк артпайық.
Бөтен сөзді тоқтатып,
Қолдағы барды сақтайық.
Бермесе тағдыр ақылды,
Өзгеге пәле жаппайық.
Жоймаймын десең атыңды,
Өзіңнен сынды бастайық.
Ағаңа күш бол шығынсыз,
Жүдетпе сепшіл жүрегін.
Ініңе жаз бол шыбынсыз,
Жайқалып өссін тірегің.
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Балаңды тілдеп жекірме,
Ол саған қатты сенеді.
Бағаңды сыйлы кетірме,
Сені де әкең жебеді.
Сілтер жер келсе, сергі енді,
Сабырмен төрлет, жығылма.
Желпініп қал сен де енді,
Тасада бекер тығылма.
Ақылсыз қайрат – пәлекет,
Қайратсыз ақыл – тұл жетім.
Ел үшін етсең әрекет,
Ақталар парыз-міндетің.
Сөзіме етпе ерегес,
Өзім де зерлеп қараймын.
Қай қазақ оны елемес,
Айтқанын ұқтым Абайдың.
24.10.2005.
Астана

ЗЕЙНОЛЛА ҚАБДОЛОВТЫҢ АЙТҚАНЫ
Дәл тапқандай ой мен сезім ояуын,
Құлақ шалды сөз семсері ноянын.
«Қырғыздың Манасы бар,
Қазақтың Манашы бар», –
Десе құптап, мен қолымды қоямын.
Қырғыз елі аңыз етсе Манасты,
Ол аңыздан әлдеқайда әрі асты.
Қасымызда бірге жүрген секілді
Кешегіден бүгінгіге жарасты.
Қырғыз елі ардақтаса Манасты,
Мақтан еттік біз де ұлтжанды Манашты.
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Ақтаңдағын сан заманның ақтарған,
Біріктіріп тұр ғой бүкіл Алашты.
Неше ойланып,
Мың толғанып ол жайлы,
Дәлдеп айтпай көңіл көркі толмайды.
Туған күнін елі-жұрты білсе де,
Дүлдүлдердің өлген күні болмайды.
Ғалымдығы елге жайса атын көп,
Тапқыр сөзге жүрді үздік жақын боп.
Ақынжанды деп еске алса достары,
Ол өтті ғой аузы уәлі ақын боп.
Жазғанына жармасамыз неге біз,
Орташа емес, озық ойға көнеміз.
Тарлан тарих мұхитында Мұзжарған
Манаш еді-ау желкен жайған кемеміз.
11.01.2003.
Алматы

ҒАСЫР ЖЫРЫ
Ленинградты от қоршауда сынаған,
Жау қысқанда не көрмеді бұл адам?!
Сол күндерде қайғы кешкен қарт Жамбыл
Жыр боратты қорғасыннан құраған.
Алатаудан алаулатып нұр тілек,
Жетті сәлем жалаулатып, дүркіреп.
Ашыққандар азық алды, әлденді,
Тарыққанға туды ғажап жыр-тірек.
Төкті Жамбыл өлең кенін ағынды,
«Ленинградтық өрендерін» дабылды.
Қоршаудағы тірі қалған кәрі-жас:
«Ғасыр жыры дәл осы!» – деп табынды.
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Тыңдай қалшы, түсінбейді кім ғана,
Бар қайғыны айтар зарлы үн нала.
«Мамам өлді... ағам өлді... біз жоқпыз», –
Деп жазыпты дәптеріне бір бала.
Саған риза сәби-құрбан сол бала,
Саған риза өз анамдай сорлы ана.
Бір өлеңге ғасыр кегін сыйғызған,
Жамбыл аға, бұл заманда сен ғана.
Ленинградты көрсем бүгін таңданам,
Нұрланамын, толғанамын арнап ән.
Жамбыл атам Шоқан ізін жалғады,
Қарт қырандай Алатаудан самғаған.
1995

БАҚЫТ ЖЕҢГЕМ
Бақыт жеңгем –
Бәйкен аға тірегі,
Қыз Жібектей Төлегеншіл жүрегі.
Ел ағасын барша қазақ сыйласа,
Жалау болған жеңешемнің тілегі.
Жасыбайдың тазалығы жұғыпты,
Сырымбеттің даналығын ұғыпты.
Жетісуға, Сара апасы секілді,
Көрсетіпті әз жеңгелік ғұрыпты.
Басқан ізін кең ақылмен өлшетті,
Нар тұлғамен ұл-қыз баулып жол шекті.
Жағаласпай Жарлығына Совминнің,
Ханымдарға кемеңгерлік көрсетті.
Бақытты екен Әшімовтер әулеті,
Бақыт жеңгем – сол әулеттің сәулеті.
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Үлесі бар менің осы жеңгемнің
Қазағымның мықты болса дәулеті.
Сүйеу болса асыл ару асылға,
Қолдаушысы болды берік қасында.
Жеңгелердің маршалы деп өтермін
Біздер шеккен жиырмасыншы ғасырға.

ШАТТЫҚ СЕЛІ
Тәуелсіз күнім түзеп қаталықты,
Елбасы Абылай ханнан бата алыпты.
Кешегі «Щучинский» деген аудан
Бурабай ауданы боп аталыпты.
Бураны шортан десе таңғалушы ек,
Шыдадық, бала күннен аңғарушы ек.
Алланың берген атын бұйыртпаса,
Білдірмей іштен тынып, зар қағушы ек.
Құттықтап «Гәккулетсек» әнші дайын,
Алтын күз – ақ бидайлы күйші дайын.
Аққу-қаз сексен көлден саңқыл қақса,
Аямас бар өнерін биші қайың.
Ойымды құтты аймаққа бұра бердім,
Келбеті көлде ойнады құба белдің.
Қуандым айдан анық көрінгендей
Ор болып қалған ізі Құлагердің.
Қыздарса жан-жүректі жаңа жалын,
Дербестік жеңісі деп бағаладым.
Сүйінші сұрар бүгін Біржан салдан
Бақида Сәкен, Мағжан ағаларым!
08.09.2009.
Астана
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ОРАЛДЫМ ҒАШЫҚ ШАҒЫМА
«Бәйтерекке» қараймын
Құлпырып, жайнап тұрғанда.
Сұлуға таныс балаймын,
Ұқсатып егіз туғанға.
Сағыныш билеп ағыны,
Жас күндер ере кетеді.
Махаббат атты жалыны
Жүректі шарпып өтеді.
«Бәйтерекпен» кеңесем,
Сыбыры ұнап жаныма.
Толғантқан сонда не десең,
Оралдым ғашық шағыма.
Байланып әуен әр сөзге,
Әсем саз кілті ашылды.
Ұмытып кетем сол кезде
Бүгінгі нақты жасымды
02.02.2006

***
Саңқылдап аққу қаптаған,
Саялы көлге ынтығам.
Жанымды әні аптаған,
Басылып мұңым, құлпырам.
Толғанып өлең өремін,
Ғажапқа қарап айдында.
Сәулем-ау, сені көремін
Жарқ етіп бейнең алдымда.
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Аңшылық – қызық түс-елес,
Әуресін ашық айтамын.
Аңсарым көлде құс емес,
Бір өлең атып қайтамын.

СЕС БІЛДІРДІ НАР ҚАЗАҚ
(Фазыл Кәрібжановқа)
Жарылыстар – үнсіз жау құлақтанды,
Бастан кештік атомдық сынақтарды.
Өлген малдар Сарыарқа даласында,
Ракеталар қалдығы сұлап қалды.
Семейліктің жайламас күлкі реңін,
Жан біткенді, сұм атом, сілкіледің.
Фазыл аға, сол кезде сес білдіріп,
Күңіренген күн болып күркіредің.
Мешел туған көрдік қой сан туманы,
Сұмдық болды-ау сор таңдай татығаны.
Сол кеселден, жан аға, жан қиғаның
Құпия боп, халыққа айтылмады.
Сескендірсе Мәскеуді күшті лебің,
Қайраткерлік ісіңді білсін елім.
Ерте кеттің, шіркін-ай,
Біздер көрдік
Көп жұлдызды сұм заман түлкілерін.
Ашық жарылыс тоқтады нарлығыңмен,
Мәскеу төрі айқастың барлығымен.
Ұлтың үшін жүргенде от ішінде,
Сес білдіріп талайды таң қылып ең.
05.01.2010.
Астана
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ТОБЫЛДЫҢ ДАРАБОЗЫ
Түлегі той жасаса Қостанайдың,
Сырбайша неге жедел қостамаймын?
Қазақтың асыл ұлы Кенжеғали,
Мен сені інім әрі дос санаймын.
Аруағы жебегендей Ыбырайдың,
Ұстаз боп, білім егіп, түбір жайдың.
Ақмола болды сонда құтты мекен,
Жарығы молдау түскен жұмыр айдың.
Көз салсам бүгінгің мен кешегіңе,
Ұқсайсың ұлағатты көшеліге:
Бойында туа біткен бір ұшқын бар,
Ахметтей тартқан Алаш көсеміне.
Әне, сол жігер беріп жан отына,
Күш қосты ұлтжандылық қанатыңа.
Білікті экономист, азамат деп,
Елбасы алды алтын көш санатына.
Алматы – абыз қала мәні күшті,
Шақырып, биікке өрлеу сәті түсті.
Тобылдың Есілдегі дарабозын
Заңғарға бақыт құсы алып ұшты.
Намыскер қарқыны бар Құлагердің,
Сәт түсіп, кездескелі ұнап едің.
Осы біз кімбіз десек, Кенжекем-ау,
Досымыз Манаштай нар, қыран ердің.
Той күні ақыл қоспас досы кімге,
Зер салма қартсың деген тосын үнге.
Жас та емес, кәрі де емес, ең дұрысы:
Орта жас – жетпіс деген осы күнде.
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Оңыңнан туып тұрса ашық айың,
Үш ұл мен немерелер таптың жайын.
Кенжеке, жүзден асып, шау тартқанда,
Қасыңда бірге болсын Нағытайың!

ҚОС ЖҮРЕКТІҢ МЕКЕНІ
Шоқан басқан асыл ізден нәр алдым,
Ақан сері әнін жаттап таралдым.
Құлагер жортқан құба жонда ізі бар,
Аққулы елде, «Гәккулі» елде жаралдым.
Тағдыр қосты дос-жаранның тәуірін,
Тыңдай білдім құстар үнін, тау үнін.
Қыздары әнші, ұлдары ақын, сауықшыл,
Жайлап өстім Үкілі Ыбырай ауылын.
Сол ауылда жаздым тұңғыш өлеңді,
Жас жүрекке желіктіргіш жел енді.
Сол ауылдың әнші қызы үйретті
Жер бетінде махаббат бар дегенді.
Қаныш жүрген құт әкелді Жезқазған,
Кенші болдым, өлең де көп мен жазған.
Араладым Ұлытауды, Қоскөлді,
Тыныс алып отты күннен кен қазған.
О, кең дала!
Сен қандырдың құмарды!
Бауыр бастым көк сағымға мұнарлы.
Серпіп қалған қабағында көп сыр бар,
Сонда көрдім адасып жүрген ұларды.
Тез құлаймын ес білгелі ғажапқа,
Сұлу көрсем, шын сұқтанбау азап та.
Мөлдірген қара көзі таңдантып,
«Жезкиік» боп сыр ақтардым қазаққа.
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Көзден көшкен сол елестер желбіреп,
Жалғасады киік-дала, кең жүрек.
Көкшелетіп Ұлытауға бір соқсам,
Сауығамын сағыныштар селдіреп.

ШӘЙКЕНОВТІҢ ЖАН ЖАРҒЫСЫН ОҚЫСАҚ
Меңіреу уақыт,
Қабағыңды аш, қалғыма,
Әкелемін жақсы адамды алдыңа.
Нағашыбай дәстүр сыйлар от берді,
Құлагердей өзі мерт боп қалды да.
Тереңдікпен өзгелерден болды ірі,
Адал перзент, шын ойшылдың ол бірі.
Мақтан етіп, есіне ұстап ел жаттар
Жан жарғысын мәңгі сөнбес мол нұры.
Гәп осында: аузы уәлі білгенге,
Ой маржанын сұрыптайтын бір демде.
«Ұлт дәстүрі заңнан биік» дегені –
Аталы сөз жіті құлақ түргенге.
Әумесерді заң жолымен құрықтау,
Мансапқорды майлы төрге жуытпау.
«Құқық – қоғам өресінің өлшемі...»
Дегендерін керек бүгін ұмытпау.
Тебіренбеді ол тарихқа кең жүгінбей,
Көкседі ұлтты жүрер жатқа бүгілмей.
«Өз тіліңде құлшылық ет Құдайға...»
Дегені де ойдың еңлік гүліндей.
Жаңалықтай ақын қосар дастанға,
Дәріс жолын тік көтерді аспанға.
«Студенттің антын» жасап бергені –
Мағжанша сенімі ғой жастарға.
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Әр сөзінен адам жақұт тереді,
«Бақытыңның тірегі – отбасы» деп еді.
Махаббаттың желбірейді туындай
«Сұлу қыздың алдында батыр да бала» дегені.
07.04.2009.
Астана

ҰЛЫТАУДА ЕЛ БІРЛІГІ АЙҒАҒЫ
Аңызға да сән берер, ертегіге,
Қасиетті Ұлытау етегінде
Ел бірлігі белгісі құлаш жайды,
Айғақ етіп атағын ерте күнге.
Тау бөктері төсіне нұр тасыған,
Тамашаны көргенде қыр басынан,
Төрткүл дүние көзіңе елестейді
Төрт қанатты ескерткіш тұрпатынан.
Бүгін лаулап жалыны жанған бірлік,
Табысымен әлемді таңдандырдық.
Ауыр күнде Елбасы әдейілеп
Өзі орнатқан белгіні жандандырдық.
Ырым, кәде, ақ тілек түптеп келді,
Хандар ізін жаңарту – құт деп сенді.
Заңғар мұра монумент бола қалды,
Он екі жыл бұл күнді күткен белгі.
Ұлы ескерткіш атағы жаңғырады,
Құрмет тұтып, бар қазақ сән қылады.
Ел бірлігі айғағы бой көтерді,
Ту, Елтаңба, секілді Әнұраны.
Осынау белгі оңтайлы орнағаны,
Ол – қазаққа құт берер жол қадамы.

7-215
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Тәуелсіздік бой жазса зор тұғыры,
Ұлытаудың аруағы қолдағаны.
Астананы ұя етсе ұлы қауым,
Көкшетаумен көңілімді жылытамын.
Ордабасы жіберген сәлемді алып,
Қазақ төрі, жайнай бер, Ұлытауым!
15.09.2005.
Ұлытау

БІР ҚАЗАҚТЫ БӨЛМЕЙІКШІ ЕКІГЕ
Ескі Одақтың кезінде де бар еді
Елді үш жүзге бөлушілер әлегі.
«Командалық» ғұрып келді бұл күнде,
«Ескі», «жаңа қазақ» туды әлемі.
О, Құдай-ау, әнжүмелеп астарлы,
«Жаңа қазақ» деген дақпырт басталды.
Осал емес отансүйгіш жүрегі,
Қорламайық алдымызда жастарды.
«Жаңа қазақ» – біздер баққан балалар,
Жасөспірім, тілге шорқақ «шалалар».
Бірақ байқа, жаны, таза арымен,
Қазақ үшін қазаға да бара алар.
Пәле жауып,
Жықпайықшы сойылға,
Біл одан да не жатқанын ойында.
Тілге олақ жігіттердің бүгінгі
Бар кінәсі, біл, өзіңнің мойныңда.
Жаппай қалап кеттік орыс мектебін,
Тоқтау салар кім шығарды өктем үн?
Орыстанып кеттік-ау деп осқырсақ,
Оңдап қара ағылшындық жеткенін.
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«Ескі», «жаңа» деген ұғым жүрмейді,
Жақтырмаймын ондай іштен үрлеуді.
Кең мінезбен ғибрат, тәлім көрсетіп,
Жетілтейік шорқақ тілін күрмеулі.
Қатыгез дос,
Өзіңе бір қарашы,
Ол да осынау қара қазақ баласы.
Сен гүпініп «Мерседеспен» заулатсаң,
Оның өмірі – жер мен көктің арасы.
Қолың жетсе, кетпе, інім, қатайып,
Өткен күнде жатыр біздің бас айып.
Жас ұрпақты жасқандырмай түзеуге
Шыдамдықпен шын қамқорлық жасайық.
02.08.2003

ЖАСҚАНЫП ЖҮРМІН БАРУҒА...
(Мұса Асайыновқа)
Естілді хабар
Қайғыға терең салуға,
Отырмын даяр
От болып лаулап жануға.
Жалғызтауда жоқ дейді жалғыз бауырым,
Ауыл жаққа жасқанып жүрмін баруға.
Ақиық еді
Қаймықпай кірер дауылға,
Құлагер еді
Жаралған оза шабуға.
Айыртауда жоқ дейді ақын бауырым,
Ауыл жаққа бата алмай жүрмін баруға.
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Үзбеуші ем үміт
Сенгендей қолда қаруға,
Барушы ем аңсап
Ән-күйден сабақ алуға.
Сексен көлде жоқ дейді жалғыз бауырым,
Ауыл жаққа сескеніп жүрмін баруға.
Жүйрік қой тағдыр
Аяқтан оқыс шалуға,
Күтпеген жерде
Жақсыны таңдап алуға.
Көкшетауда жоқ дейді кербез бауырым,
Ауыл жаққа қиналып жүрмін баруға.
1976

АШЫҚ СЫР
Қыздарға өлең көп арнадым жасымда,
Іңкәр болдым жер бетінде асылға.
«Жезкиікті» бар қазаққа паш етіп,
Белгі орнаттым кешегі өткен ғасырға.
Ағаларым дабыл қаққан кең төрде,
Інілерім жүрген сағым белдерде.
Күзім өтіп,
Қыс қырауы шалғанда
Қарай берем, арай төгем сендерге.
Үлкендерім –
Үркерленген легім,
Інілерім –
Өмір берген тірегім.
Сендер жайлы толғанайын мен бүгін,
Сұлулардан қолым тимей жүр едім.
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КӨРМЕЙ ЖҮРІП СҮЙГЕНДЕР
Көкірегіңе көп қуаныш түйіпсің,
Ашылу аз, жабығу көп тұйықсың.
Тірліктегі бір ғажайып сол шығар,
Көрмей жүріп, көргендей боп сүйіпсің.
Қиядағы сен жез қанат киіксің,
Көңіліңе көп сағыныш үйіпсің.
Бұл жалғанда махаббаттың құлы едім,
Махаббаттан сен ерекше биіксің.
Тілегіңнің ең асылын қиыпсың,
Жырымды оқып егіз жандай ұйыпсың.
Содан болар, қай қияда жүрсең де,
Жүрегіңе жүрегімді түйіпсің.
Жырға балқып, әнге алғыс үйгендер,
Жаса, жаса, көрмей жүріп сүйгендер!

МАҚТАНАЛЫҚ
Жырламасқа теңіздей,
Қуаныштың шегі жоқ.
Ардақталған өзіңдей
Қазақта ақын, тегі, жоқ.
Ілияс Жансүгіров
Сөзі ғибрат тараған хатта қалып,
Асыл аз ба әспеттер жаттап алып?
Ілиястай Сәкенді қатар жүріп,
Шын сүйсініп, сыйлауға сәт табалық.
Саф алтынды бос тастан ақтап алып,
Бөсіп кетпей, көкімей, мақтаналық.
Жақсы деуге жақсыны құлқы қимас
Қараниет індеттен сақтаналық.
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Кісі өлмейді паш етсең алқа тағып,
Оқтай тиер итаршы қақсағандық.
Қандай ғажап «үкілім», «сал», «серім» деп
Ізет, құрмет, ілтипат сақтағандық.
Біреу озса, ағайын, шаттаналық,
Өсек сөзге бүлінбе, жоққа нанып.
Терең ойдың түбіне көз тасташы,
Сырын ұқпай сөккенше отқа салып.
Байқа, қалай сілтейді басқа халық:
Бисмилладан біртоға бастап алып.
Олжастардан он есе төмендерін
Төбесіне көтерер таққа салып.
Арсыз сынмен абырой шашпағалық,
Күйкілерден асылды сақта, халық.
Мақтаналық паш етіп шын жүйрікті,
Тастамайды ол үшін тақтан алып.

СӘТБАЕВТАНУ ДҮЛДҮЛІ
(Медеу Сәрсекеге)
Қандай жақсы кездескенім асылмен,
Мен ол кезде кеншілік жол басында ем.
Жетпіс жасқа келіп қалды сол Медеу,
Жаны жалғас Қаныш шеккен ғасырмен.
Сұлу қыздай фантазияға қызығып,
Қол салғанда беттен сүйді қыз ұғып.
Бірақ жеңді...
Қаныш жолы – дана жол,
Қуат берді бір қиялға жүз үміт.
Қанышқа арнап албырт күннен өр күшін,
Ол жасаса мәңгіліктің белгісін,
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Ұлытау, Кеңгір түлегі ме деп қалам,
Кейде ұмытып Семейі мен Ертісін.
Жасыбайдан сәлем айтқан ең керім,
Көрдім Ақбет, Теңдік таулы белдерін.
Баянаула ұланы ма деп қалам,
Ұмытқандай Абай, Мұхтар елдерін.
Жан-жүрегім шын тебіренсе толғап сыр,
Терең жерін ойдың, Медеу, оңдап біл:
Әлемге әйгі зор қаламгер болғаның –
Абай ата аруағы қолдап тұр.
Қаныш десек, келеді еске Жезқазған,
Асыл достар тау қопарып, кен қазған.
Қаныш десе, Медеу, есте тұрасың,
Мыс тауы боп көп кітаптар сен жазған.
Нық тұрасың Ұлытау қия тасында...
Өз ұлындай Қаныш аға қасында.
Сен қаласың тарихында қазақтың,
«Қаныштану» қайсар көші басында.
Жемісі мол, аз болғаны тынысың,
Көңіл көншір туды өмірлік ұлы ісің;
Медеу, сенің ақылыңда ақау жоқ,
Заман сырын тапқан заңғар ірісің.
Мен кенші-ақын, Қаныш ізін дәл бастым,
Арманы еді-ау ол саналы бар жастың.
Сен металлург-жазушы боп тік самғап,
Қаныш сүйген Ебінейлеп жалғастың.
Қыз Жібек пен Төлегендей жасыңда
Ғашық болдың көз тоймайтын асылға.
Әттең, шіркін, қол тимеді шалқуға
Кларадан басқа сұлу қасында.
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Шын сыйлысың Астаналы Есілге,
Қалдың берік Ұлытау, Көкше есінде.
Қарағанды, қарт Алатау көріп тұр
Қазақта бар дүлдүлдердің көшінде.
Егделіктің дер уақыты келді шын,
Сарқылмасын намыс құмар ер күшің.
Клараңмен құшақтасып жүзден ас,
Құтты болсын, Медеу досым, жетпісің!
15.04.2006.
Семей

ҚЫЗЫЛЖАР ЕСКЕРТКІШ ОРНАТТЫ
Нар тұлға, еңсегей ер еді,
Металлург лауреат атанған.
Мейірбан мінезі кең еді,
Ерекше көрінген қатардан.
Ар-намыс мол еді ісінде,
Шырқаған биікке шын ғалым.
Тапжылмай тер төгіп, ел білді
КарГУ-ді тамаша құрғанын.
Көшпелі өмірді көрсеткен,
Ұлтжанды есімі нұрланды.
Ол жазды әдеппен қол жеткен
«Атанның қомында туғанды».
Қинады кеңестік заман көп,
Үлкен төр ниеті тарылып.
Жүргенде көмірден мұнайды алам деп,
Кетті оқыс жүрегі жарылып.
Қайтадан паш етті атағың,
Нұрсұлтан биікке жеткенде.
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Ол білді биліктің шатағын,
Тірідей түсірген күйікке.
Зор даңқы әлемге жайылды,
Есімі КарГУ-ге берілді.
Пәледен, жаладан айырды,
Өзіндей металлург сенімді.
Зор белгі Ебіней шақ келген,
Тас мүсін Қарағанды сомдапты.
Ал бүгін көшеге ат берген
Қызылжар ескерткіш орнатты.
Болашақ күндерге сенеміз,
Ебеке, еренсің дана дер.
Қарағанды, Қызылжар төрінде
Ел-жұрттың сәлемін ала бер.

САҒЫНДЫҚ СЕНІ БӘРІМІЗ
(Есенгелді Мұқыжановқа)
Бір өлеңді арнасам,
Мың өлеңдік інім ғой.
Есенге сөз таңдасам,
Тез көтерер күлім бой.
Кең жалған берді нұры дем,
Деместей бірі өгейдің.
Анадан жалғыз жігіт ем,
Жүре-жүре көбейдім.
Есенге жіті қарасам,
Мағжан аға салты бар.
Құрылысшы, әкім орасан,
Алматы сүйген даңқы бар.
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Білімі мұхит сырлассаң,
Тұманда шырақ жағардай.
Әр кездесу – бір дастан,
Бауырмал Сәбит ағамдай.
Алқа топ басын құрасаң,
Ғабиттей сөзі өтімді.
Әншілігін сұрасаң,
Ақан сері секілді.
Ол әу десе ел тынар,
Біржан сал кіріп келердей.
Тыңдаған жан құлпырар,
Тілегін Алла берердей.
Көргендей айтсам жөні бар,
Дәстүрге үнсіз бағындық.
Сүйсінген талай жері бар
Бәйкен, Серік, Сағындық.
«Ес аға» деп бағалар
Есенді сол ағалар.
Алғысын шексіз тыймайды
Байшіліктегі балалар.
Не керек дейсің ағаға,
Мәжілістерін көркейтті.
Не керек десең балаға,
Мектептерін үлкейтті.
Сағындық десе раста,
Қызылжар мен Алматы.
Артында жары Күләшқа
Көбейсін Алла рахматы.
Достары айтқан сыр қандай,
Ораған қимас сезімге.
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Бір анадан туғандай,
Сағынып жүрмін өзім де.
Барушы ек елге ағылып,
Келгенде жарқын сары күз.
Туыстары жүр ғой сағынып,
Сағындық сені бәріміз.
08.01.2010.
Астана

***
«Болыс болдым, – деп еді, –
Бар малымды шығындап».
Абайдың сөзі келеді,
Өсу жоқ бермей тығындап.
Тәуелсіз күнді көз көрді,
Арқалылар наз арттық.
Қалталылар тез өзгерді,
Оларға жетті азаттық.
Шенділер алған парасы
Ашылып жатыр не түрлі.
Шәкірт пен ұстаз арасы
Парамен сұмдық жетілді.
Жетті ғой бізге жай тегін,
Сөзіне Абай сенер күн.
Билікті шенеп қайтейін,
Халқыма бүгін не дермін?
15.08.2009.
Астана
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ГАГАРИН ЖАЙЛЫ ХИКАЯ
«Гагарин ұшты!
Ғарышпен даңқы ұласты!» –
Деген сөзге Мырзағұл қарсыласты.
«Шайтан ісі, шіп-шикі өтірік», – деп
Молда көршім дес бермей талқыласты.
Дабыл қызды!
Олжас та жырға басты,
Ол да түзей алмады тыңдамасты.
Жезқазғанда ең үлкен дін иесі
Сармолдаға жеткіздім бұл таласты.
Сөредегі қопарды ол сан мұраны,
Тірі Абайдай кітапшыл сән құрады.
Оқып-оқып тіл қатты:
«Мырзағұлдар
Дінді осылай ұятқа қалдырады.
Сауаты аз молда ғой қазақтағы, –
Деді, – тағдыр сондайдан тазартпады.
Сөгіп қайтем,
Інішегім, дімкәс сөзін,
Шаңдай сілкіп тастай бер балақтағы.
Есер қораз мезгілсіз шақырады,
Ел не десін жетпесе ақыл нәрі?
Ғарышқа ұшу –
Алланың құдіреті,
Әлі талай қызыққа батырады.
Кітап сөзі құптайды, дұрыстайды,
Даналар да Платондай суыспайды.
Іші тарын адамның,
Жер бетіне
Келешекте қырқысып, сыйыспайды.
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Мекен табу ғарыштан – талаптары,
Жұлдыз таңдап, көрсетер ғажапты әлі.
Тек адамзат тыныштық сақтаса екен,
Ынсап берсін!» – деп сөзін аяқтады.
22.04.2009

***
Ұзарады күн ертең торғай адым,
Оранамын мен неге ойға қалың?
Жырдың көбін жүруші ем түнде жазып,
Енді таңнан сәт күтті ойлағаным.
Осы күнде қашып жүр ұйқы менен,
Оятады тым ерте сиқыр өлең.
Шығар күннің жылуы жеткені ме,
Қызық екен келгені бүйтіп өлең.
Түн қысқарса, аулақпын өкініштен,
Өзгеріске көнгішпін, етім піскен.
Жас кезімде түн серік, енді бүгін
Ерте оянып, жолығам татымды іспен.
Ұзарады күн ертең торғай адым,
Қозғалады көкіректе толған ағын.
Торғай адым түзелсең кешегіден,
Жырым, саған сәт тілеп қол қоямын.

ШӨБЕРЕМ МЕНІҢ ӘДІЛГЕ
Шөберем келді өмірге,
Сағындырып, аңсатып.
Орнады жайлау көңілге,
Жүрекке қонды бар шаттық.
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Тірліктің қызық бұл шағы,
Қызыққа мөлдір қанғаным.
Ойлағанға бұл-дағы –
Орындалған арманым.
Есен бол, Әділ, қарағым,
Ғалым бол, әйдік батыр бол.
Бек құтты болғай қадамың,
Ақиқатқа шатыр бол.
Әділ деген атыңа
Сай болсын бүкіл ғұмырың.
«Ұқсасын, – деген, – затына...»
Аллаға жетсін сыбырым.
24.03.2007.
Астана

ӘР КҮННІҢ ӨЗ ЖҮГІ БАР
Дүйсенбіде қауырт істер желеді,
Сейсенбіде бос сергелдең жеңеді.
Сәрсенбіде тағдыр барын береді,
Бейсенбіде жырға батқым келеді.
Жұма күні табылар жүрек керегі,
Сенбі күні сенімді достар ереді.
Сағыныштардан жаралғаным осы ма,
Жексенбіде түсіме ауыл енеді.
Беу, інішегім,
Осының бәрін ұғып ал,
Албырт кезің,
Уақытың жоқ қой тынығар.
Жастар үшін күннің бәрі сәрсенбі,
Қарттар үшін күннің бәрі сейсенбі.
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***
Сыйла, қазақ, ардақта ақыныңды,
Одан артық таппайсың жақыныңды.
Сатылуды білмейді, түлкілікті,
Білсе-дағы жазасыз атылуды.
Ақынды сүй, сүйгендей кең даланы,
Ойла, ағайын, аңғал жан неңді алады?
Ақыны жоқ ауылдың қызығы аз,
Бір тілегі өмірде кем қалады.
Жайма-шуақ адамнан үзбе күдер,
Жақсылықты жар салып тергенін көр.
Жаман жазса ақынды ардақтамас,
Жақсы өлеңін Құдайдың бергені дер.

ПИАНИНО СӨЙЛЕП КЕТТІ ҚАЗАҚША
(Гауһар Сұлтановаға)
Күйсандықтың кереметі Гауһарды
Тыңдаған жан сиқырлы үнге тамсанды.
Нұрғисаша шалқып, толқып, тебіреніп,
Әр дыбысқа қанат байлап жан салды.
Президенттік әйгілі өнер залында,
Ұқсады әуен маздап жатқан жалынға.
Сұлу саздың тың тасқынды теңізі
Құйқылжыды мың-мың тармақ сарында.
Әр шығарма дәл келтіріп ағынын,
Сейілтеді сары белде сағымын.
Сым саусақтар дәл басады ән үнге,
Қосақтайды өз бойында жан үнін.
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Ойлы кейпі күле қарап жайдары,
Аққұба қыз күймен жігер қайрады.
Еуропаны әкелгендей көшіріп,
Шопен Листің желісінен таймады.
Асау жүрек жанартауы қайнады,
Сұлу саздың жарқыл қақты айдары.
Чайковскийше аққуларды билетсе,
Бипыл-типыл сыңғыр өсті жайдары.
Моцарт, Вагнер Сарыарқаны жайлады,
Мұқан ағам Көкшеге ат байлады.
Дина апамыз ақ батасын бергендей,
Гауһар атты жаңа жұлдыз жайнады.
Пианино шапағат шашты нұрлы үні,
Толқып жатты әсем әуез гүл-гүлі.
Тыңдаушылар «Браво!»-лап қол соғып:
«Міне, – деді, – жаңа заман дүлдүлі!»
Музыкаға мен де муза жалғадым,
Үкілі үнге жалау тікті назды ағын.
Аспанымда жаңа жұлдыз жарқ етсе,
Ата болып ақ батамды арнадым.
2005.
Астана

ГАУҺАРҒА БЕРГЕН АҚ БАТА
Бата деген – ақ тілегі халықтың,
Дәстүрі осы біздің ұлттық қалыптың.
Бақытты бол, айналайын Гауһаржан,
Биік төрде өзіңді бір таныттың.
Игере бер сұлу саздың ғарышын,
Есіміңді барлық әлем танысын.
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Дана дарын
Мың жылда бір келетін,
Нұрғисаның аруағы дарысын.
Өрістей бер,
Абырой, атақ таптың көп,
Орындай бер
Сол қарқынмен ақ міндет!
Ақ батамның түйіні осы, Гауһаржан,
Қолдап жүрсін Құрманғазы, Тәттімбет!
2005.
Астана

ДОСЫҢНЫҢ КӨЗІН ҰҒАРСЫҢ
Көп жұлдыз көкте Ай болмас,
Сәулесі жерге жетпейді.
Қалтқысыз серік қай жолдас,
Адал дос тастап кетпейді.
Сүрініп кеттің – құларсың,
Таяныш таптың – тұрарсың.
Дәрменсіз күнде дәл келген
Досыңның көзін ұғарсың.
Жүрсең де қандай жұмақта,
Түссең де қанша сынаққа,
Досы жоқ өмір жұтпен тең,
Достықтың туын құлатпа,
Аңсаған сен де ұнарсың.
Ант еткен серттен жалт етсе,
Досыңның көзін ұғарсың.
Туыстың дос боп өтуі
Некен-саяқ, неғайбыл.
Туыс боп достың кетуін
Сыйластық заңы санай біл.

8-215
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Тауға да биік шығарсың,
Жауыңды жеңіп тынарсың.
Ағайын сенбей тұрғанда,
Досыңның көзін ұғарсың.

ӨСИЕТІ АНАМНЫҢ
Айтқаны қызық анамның,
Әр сөзі – мәңгі өсиет.
– Қасиетті адамның
Досы боп өту – қасиет.
Аңдап бассаң сақ жүріп,
Аллаға жетер арызың.
Жақсылыққа – жақсылық, –
Деп еді, – ең зор парызың.
Сүрінсең өтер қарамай,
Жолама жалтақ борқаға.
Адал достан аямай,
Барыңды төгілт ортаға.
Дақ салма сыйлы көңілге,
Желікпе дұшпан желдесе.
Дым бітпейді өмірде,
Ашуды ақыл жеңбесе.
Жабылып қалған түндіктей,
Тоғандай көрме ойыңды.
Бәйгеге түсер жүйріктей
Жараулы сақта бойыңды.
Тұғырға сеніп жүрсең де,
Құзырға құлаш сермеп қой.
Біреуге ойнап-күлсең де,
Болмауды күлкі зерлеп қой.
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Кездесер тайғақ жол талай,
Тайсалмай өрге бар, жаным.
Бер жағын ғана барламай,
Байқап қал таудың ар жағын.

АТАСАМ СӨЗДІҢ ИЕСІН
Сөздердің өзі сөйлейді.
Рабиға Сыздықова
«Сөздіктерде әзір» деп
Бекерше іздеп жатасың.
Ойыңда жүрер қадірлеп,
Сыйласаң сөздің атасын.
Ну орман етіп жайқалтты
Абайым тілдің негізін.
Жалғастырды бай салтты,
Мұхтар сөз шалқар теңізін.
Жолықсам қауіп-қатерге,
Мағжанда жатыр керегім.
Махаббат жеңсе, Сәкенге
«Тау ішінде» еремін.
Сексен көлге қарауды
Сағынсам шабыт тұтанып,
«Оқжетпеске» жалауды
Іледі Сәбит Мұқанов.
«Бозінгенді» боздатсам,
Әбішті іздеп кетемін.
Аралдың назын қозғалтсам,
Әбдіжәмілге жетемін.
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Сырбайдан сөздің төресін
Алғаным ерен сыйлы етті.
Өжет тіл өткір өресін
Қасым аға үйретті.
Сұрапылды дауылдан
Тік өтсем саспай бүгінде:
Рахымжан, Мәлік, Бауыржан
Сөйледі соғыс тілінде.
Жер-су,
Аңдар атауын
Ілияс ағам селдетті.
Ойлы сөз құтты қатарын
Мұзафар ағам өрлетті.
Суретшіл бастар өлеңге
Ақан сері қашанда.
Сөз алдым,
Сәулем, сенен де
Махаббат тілін ашарда.
Өз анам сөздің төркінін
Ақ сүтімен дарытты.
«Гәккушіл» күннің өр тілін
Үкілі бабам танытты.
Іздеумен ғой сөздің иесін,
Таптым ғой тетік тілден де.
Киесі мен жүйесін
Сөз жолығар білгенге.
Жүрекке шырақ жаққандай,
Жүйелі сөз сөнбейді.
Рабиға сөзгер айтқандай:
«Сөздердің өзі сөйлейді».
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***
Бастан кешкен ащы өмір
Ерте үйретті сабағын.
Нұр төгер деп қай көңіл,
Қадалып көп қарадым.
Ішімде күйік жатса да,
Өзіңе ғана табынам.
Қуансам, қайғы басса да
Өзіңді, анам, сағынам.
Әр сөзіңді сақтаймын
Желігіп кеуде қақпауға.
Тірлікте тыным таппаймын
Ақ сүтіңді ақтауға.
Көңілім – қиял орманы,
Бойымда парыз әбден көп.
Өтпесем, шіркін, болғаны
Көз жұмарда «әттең» деп.

КЕЛЕМІН ӘН МЕН
ЖЫРДЫҢ ҚАНАТЫНДА
Бойымда жалыны бар бұлан ердің,
Ойымда ағыны бар Құлагердің.
Шабыста топтан озып алға тартсам,
Келеді сол қалпымда тұра бергім.
Көп жырлап өткендер бар менен бұрын,
Ол бақыт екеніне сенем бүгін.
Хал-жайды жылдар көші анықтамас,
Шарықтап өрге ұмтылса өлең-жырым.
Ақындық жемісі мол бағындамын,
Артымды қою, будақ шаңым қалың.
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Аралдың айқасындай атой салып,
Заманның ағымына бағынбадым.
Бақытым – бойға өлең дарығаны,
Беруге үлгермедім барын әлі.
Бұлқынсам Әму мен Сыр жағасында,
Жебеді Махамбет, Мағжан аруағы.
Көрінсем отты ақындық санатында,
Анамның ақ тілегі бар антымда.
Сенемін сергек сезім, ойлы ақылға,
Келемін ән мен жырдың қанатында.

КӨКШЕТАУДЫҢ ҚАЛАСЫ
Көкшетаудың қаласы мен даласы,
Қопа көлдің құмқайрақты жағасы;
Бала күнде талай асыр салған жер
Шабыт қозғап жібергенін қарашы.
Қасқыр көріп бұға қалған баладай,
Бұқпа жатыр жан-жағына қарамай.
Беу, ескі дос!
Көтер десем басыңды,
Міз бақпайды, жалт қарауға жарамай.
Жеті жылдық ер балалар мектебін
Тәмамдап ем,
Тентек етіп ерке күн.
Төбелессіз өтпеуші еді үзіліс,
Әр сағатты еске алып сыр шертемін.
Әне, шулы Шағалалы өзені,
Қандай ғажап!
Жар түбінде кезеңі.
Жалаңаяқ ізім жатыр құмдақта,
Дәл көрсетіп балық үйір межені.
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Қара мойыл жарқ еткенде жанары,
Шыдай алмас тірі көкірек саналы.
Суға келген көрші қызы телміріп,
Қармақтағы ақмарқаға қарады.
Егделік пен ерке күннің арасы
Алыс екен, көрінбестей шамасы.
Осынау қызды тым ертерек ұзатқан,
Ол да сенсің, Көкшетаудың қаласы.

АШЫҚ СЫР
Өту қиын бұл фәниден жасқанбай,
Әу дегенше тиер басқа тас қандай?!
Ерте кетті Сегіз сері өмірден,
Бар күйігін сұм қара жер басқандай.
Асылдарға артқан, тағдыр, пәлең де,
Перде жапты-ау көз бояғыш мәнерде.
Тоқтата алмай жарылысын жүректің,
Кең жалғанға сыймай кетті Сәбең де.
Ыстық қаным осындайдан суыған,
Толғанамын көкірегімді буып ән.
Қуғын көрген Шаяхметовтің ажалын
Хрущевтің шатағы деп ұғынам.
Қиямет-қайым деу ғой мұны дұрысы,
Шындық жеңді, әркім айтар сыбысын.
Жақсы ұқсастық жайнай берсін өмірде,
Адамды адам қырып-жою құрысын.
Кей «дөкейге» тар болғанда кең жалған,
Мықтыларды құрытуға ен салған.
Ебіней аға қуғын көрген күндерде
Ұяты бар орыс-қазақ тамсанған.
06.01.2010.
Астана
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ӨКІНІШ ПЕН КӨРІНІС
(Төлеген Досмағамбетовке)
Сұм ажал!
Қалай алдың Төлешімді?!
Көз жасым қысып кетті-ау өңешімді.
Жаныма сырқат батып жатыр едім,
Отырмын жинай алмай мен есімді.
Қолы ұста, ойы қызық білім кені,
Мүсіннің Бонапарты, ірім еді.
Туғандай бір анадан тату сыйлас,
Қасымда жүрген арыс інім еді.
Ол салған ғажайып қой бейнелері,
Сонымен биіктеп тұр ел беделі.
Шоқаны Көкшетауда құлшынып тұр,
Қанышты Алматыда бейнеледі.
Тізбеймін көз жасымен бар еңбегін,
Ерлер көп, ұмытқан жоқ әйел тегін.
«Максфельд Мадоннасы» дүр сілкінтіп,
Аз емес оны білген әлемдегі үн.
Мүсінші дана туған бай талабы,
Әр ісі Төлешпін деп жар салады.
Астана көріктенсе, қонақтарды
Көпірде қос жолбарыс қарсы алады.
Елорда бас алаңы төріндегі,
Не деген таңғажайып өмір еді!
Бір бала көп фонтандар арасында
Кішкентай Төлеш болып көрінеді.
Жалаңаш тұрған бала нағыз қайсар,
Көзге күш, көңілге сеп анықты айтар.
Төлешті сағынғанда сол мүсінді
Көруге үнсіз ғана барып қайтам.
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ЕСКЕРТКІШІМ ІНІМЕ
(Сапарғали Салықовқа)
Тақап қалды сексенге менің жасым,
Жүзге апарар деп жүрмін тегім асыл.
Әттең, дүние-ай, өмірден інім өтіп,
Есік пен төр көрсетті шебін ғасыр.
Қапияда жоғалттым бауырымды,
Ерке өскен, ер мінез дауылымды.
Елден жырақ мен жүрсем, ол қорғады
Шаңырақ пен ардақты ауылымды.
Тірлік көркін кең жерде құрушы еді,
Күрт тоқталды өмірді сүру шебі.
Ұя салған қырандай тау басына,
Жар басында Есілдің тұрушы еді.
Көкірегін жоқ еді буған мұңы,
Қыздан жайлау, бар еді ұлдан шыңы.
Ойда жоқта өмірден өтіп кетті
Шөбересі алтыншы туған жылы.
Қапылыста қақ жолда сүрінгендей,
Өліміңе, Сапаржан, жүрмін сенбей.
Саған ұқсас немерең жарқ еткенде,
Селк етемін сен қайта тірілгендей.
Оқыс қаза адамды қинайды екен,
Сұм ажалға мен сені қимай кетем.
Өлеңменен ескерткіш орнатайын,
Онсыз қайғым жүрекке сыймай кетер.
29.08.2009.
Еңбек, Шал ақын ауылы
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ҒАШЫҚ ЕДІ БАЛДЫРҒАН
Ол балдырған қыз еді, ғашық еді,
Көңілі көктем, көкірегі ашық еді.
Соғыс жылдар жан-жаққа көшіп кеттік,
Есте қалды тек қана аты-жөні.
Көкейінде не барын өзі біліп,
Жүзі жайнап тұратын, көзі күліп.
Жұрт көзінше қасыма тақап келіп,
Сөйлесетін салғандай сезім бүлік.
Анам тату болатын анасымен,
Көрші едік-ау, достастым ағасымен.
Бір күртіктен сырғанақ тебуші едік
Екеумізге шақ келген шанасымен.
Аппақ жүзі күн сүйген алтынданып,
Жүретұғын жайдары жарқыл қағып.
Еске түссе, Құдай-ау, таңғаламын,
Отыратын шанада алдына алып.
Маңайыма жүргендей жарық беріп,
Шырылдайтын қатерді анық көріп.
Үстімдегі қарды да ол қағатын,
Ағытылған түймемді салып беріп.
Ауладағы жайласақ биік қарды,
Ол бір күні ерекше күйіп-жанды.
Мен сүйрейтін шананы өзі сүйреп,
Қоштасарда бетімнен сүйіп алды.
Түсінбедім ол неге сүйгенін де,
Жалт беруге болмады үлгеру де.
Кейін білдім:
Балдырған ғашық екен,
Құштар етіп қалдырған бір көруге.
08.09.2009
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ҚЫЗЫЛЖАР
Ақ қайың елі жайдары,
Сарыарқа алтын айдары.
Абылай ақ үй орнатқан,
Қазақтың ғажап аймағы.
Әнші де ақын ғұрпыңнан,
Көркіңе терең сыр тұнған.
«Гауһартас» сенсің құлпырған,
Қыраны елдің – Қызылжар,
Жұмағы жердің – Қызылжар.
Орман, көл толы айналаң,
«Гәккулі» өлкем жайнаған.
Сандуғаш сайда үніне
Інжу мен маржан байлаған.
Мағжандай қайсар жаралған,
Ұлдары арыс сан алуан.
Атадан мирас нәр алған,
Қыраны елдің – Қызылжар,
Жұмағы жердің – Қызылжар.
Аққұба туған үлбіреп,
Гүлден де сұлу гүлдірек.
Ұлпанға тартқан ұлтжанды,
Қыздары шымқай Қыз Жібек.
Анамдай жылы жүрегі,
Есілдей көпшіл тілегі.
Достықтың берік тірегі,
Қыраны елдің – Қызылжар,
Жұмағы жердің – Қызылжар.
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ЖЕЗҚАЗҒАН БЕРГЕН ІНІЛЕР
Арпалыс кешкен кенші едім,
Қоштаған өлең жетегін.
«Егіз інім» деуші едім
Шынболат, Қуаныш екеуін.
Жақсыкелді – ол да інім,
Жалғастырған «Жезкиік».
Солармен сәнді әр күнім,
Салар ән, айтар сөз биік.
Інілер көп қой соңымда,
Тізбектеу бәрін шарт емес.
Тосқандай солар жолымда,
Тастайды елес әр белес.
Бір ананың жалғызы ем,
Достасып жүре көбейдім.
Жүрегім жаңа алды дем,
Керегем шалқып кеңейдім.
Биіктен ғана табылар,
Өнердің өңкей пірі дер,
Осалы жоқ, бәрі нар
Жезқазған берген інілер.
16.09.2006.
Астана

МӘДИДІҢ
ЕСКЕРТКІШІ АЛДЫНДА
Ассалаумағалейкум, Қарқаралы!
Шыдатпас сені аңсатқан жан талабы.
Жарқ етті тау басында жалғыз арша,
Арудай мені тосқан Арқадағы.
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Дербес ел саған бүгін тамсанады,
Үр жаңа ән қозғайды таң самалы.
Басыңнан бұлттар көшіп,
Осы емес пе
Қайғы-шер Мәди айтқан тарқағаны.
Өткен күн бүгін анық байқалады,
Білгендер шын жүректен айта алады:
Зар қағып, Мәди әнін ұран етіп,
Бар қазақ қиын күнде қайталады.
Түрмеде жанға батып шаршағаны,
Мұң төксе ел аралап асқақ әні;
Бұл күнде ұлағаттап ұрпақтары,
Ескерткіш жарқылымен жар салады.
Еңсесін көтергендей сай-саланың,
Мәдиге белгі орнатқан бай талабың.
Есен бол, Ермегияев Амангелді,
Ел сүйер ерен жүкті арқаладың.
Естісін бүкіл қазақ шартарабы,
Бір әннің болды-ау, шіркін, қанша мәні.
Сол үшін алғыс айтқын ақтангерге,
Думан-той құтты болсын, Қарқаралы!

САҚТАЙ БІЛДІ
МАҚТАЙ ҮЛКЕН ҒҰРЫПТЫ
Индиражан,
Атаң Мақтай – бауырым,
Ауылы сүйді,
Қазақ сүйді нар ұлын.
Әжең Түкеш аттанғанда бақиға,
Ол кешті ғой дүние бұлдыр сағымын.
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Зор қайғысын бүкіл қазақ бөлісті,
Дос-жарандар көздің жасын төгісті.
Алматыдан Астанаға көшкенде,
Жаңа орында сен бастадың өрісті.
Астана да құлаш жайды асылға,
Қызықпады ол сонда қызыл-жасылға.
Ауыр күнде еш жалғыздық білгізбес,
Қорған болдың жан атаңның қасында.
Сақтай білді досым үлкен ғұрыпты,
Жанарыңның жарқылынан тынықты.
Күлім қағып сен жүргенде қасында,
Асау тағдыр ауыр мұңын ұмытты.
Енді бүгін сен ұшасың ұяңа,
Өзге ұрпағы жүр ғой сәтті қияда.
Атаң үшін сен әкелген қуаныш
Құшағына оңайлықпен сыя ма?!
Кетті бүгін Есіл-Көкше үнденіп,
Құттықтаймыз құшақ-құшақ гүл беріп.
Ақ бата сол –
Жан қосағың қасыңда,
Махаббаты сөнбес болсын шын серік.
Қос жүректі мәңгі жайлап ғашықтық,
Нұр әкелсін жас отауға асылдық.
Домбыраның қос ішегіндей үйлескен,
Бастарыңа бақыт қонсын ғасырлық!

***
Қайда барсам гүлдерді көрем сан қилы,
Бәрінен де ауылымның иісі аңқиды.
Көл шетінде қос аққуға қарасам,
Баяғы біздей төс тақасып балқиды.
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Күн төбемде барады жылжып биіктей,
Сұлу қыздың жылуы қоймас сүйінтпей.
Әудем сәтте бұлтқа оранып жоғалды,
Айдалада сағымға кірген киіктей.
Түн де келді.
Жүрегім қайта жырлады,
Тоғайда тоты әсем үні тынбады.
Қызық екен қызыл қайың ішінде
Естілгені қараторғай мұңлы әні.
Бәрі қызық сәті түскен сәлемнің,
Аңсарын таптым жүрекке керек бар емнің.
Сол дәрудің асылын табар сұратпай,
Біздің ауыл кіндігі екен әлемнің.

***
Тас көрсем де жүзіне елең етіп,
Суреттеймін гүлдей пәк өлең етіп.
Бір өлеңім біткенде тағы бір ой,
Ұмтыламын соңына ере кетіп.
Кеншіліктен үйренген қимыл-екпін,
Қажымайтын қарқынын өнеге еттім.
Тоқырау жоқ, тоқтау жоқ,
Жаны бірге,
Шабыт деген құлымын кереметтің.
Ақ қағазбен ашылар дұрыс алаң,
Ізгі тілек бастырмас бұрыс қадам.
Өрге басқан жүйрікше өршеленіп,
Ауыр жұмыс үстінде тыныс алам.
07.12.2009.
Астана
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ШЕКСІЗДІК
Мұнары шексіз
Тұманы кетпес даланың,
Қиялы шексіз
Зиялы туған дананың.
Шексіз жылдар ішінде біздер ұшқынбыз,
Жарысы шексіз
Ескі мен озық жаңаның.
Сұм қара жер,
Шексіздік сенің еккенің,
Адамды жұтып,
Еш тойымдық етпедің.
Қайғысы шексіз
Көзімен көрген ананың
Жалғыз ұлға аяусыз ажал жеткенін.
Шексіздік шебі,
Шалғайда елді аңсауда,
Түсінгендіктен
Сендім ғой көнбей шаршауға.
Жан жарыңмен сыйластыққа шек болмас,
Сүйеніш-серік қай қияға барсаң да.
Асыл ұстаз арманында шексіздік,
Алғыр шәкірт самғауында шексіздік.
Тіршілікте жас ұрпағың ардақтап,
Бірін-бірі жалғауында шексіздік.
Шексіз ой бар
Жырында біздің Абайдың,
Мұхиттай шексіз
Мұхтарға мұңлы қараймын.
Мағжан, Сәкен, Ілиясты атқандар,
Қиямет кешпес қылмысын шексіз санаймын.
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Сүйемін шексіз Қыз Жібектің намысын,
Төлегенді күте-күте ары үшін.
Ғашық жүрек кексіздігі деп білем
Махаббат пен ғадауаттың жарысын.
05.01.2010

ДАҒДАРЫС ЖАЙЛЫ ТОЛҒАНЫС
Бұл – әлемдік дағдарыс,
Орманда жанған өртпен тең.
Есесін таппай бар табыс,
«Барыңды» етер «жоқпен» тең.
Түсімді шексіз орғанда,
Қалтаға түпсіз салады.
Алпауыт әбден тойғанда,
Азайып табыс қалады...
Деп бір кезде түсінді ел,
Идеологиялық айтыста.
Қайталап соқты бүгін жел,
Бармастай ескі тартысқа.
Қаржы емес бәрін бүлдірген,
Алпауыт дерті ұлғайды.
Өкпесі ақау білдірген,
Өксігін әлем тыңдайды.
Кілт біреу өмір сүретін,
Достасып әлем жаңылмас.
Дэн Сяопиннен артық білетін
Әзірше «кілтші» табылмас.
22.05.2009

9-215
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МЫҢ-МЫҢ АЛҒЫС ҮЙЕМІН
Студент кез жүрек жаулар тетікті,
Тапқан сөзім арманына жетіпті.
Гүлдей нәзік аққұба қыз
Бәйбіше
Болғанына елу бес жыл өтіпті.
Жасырмайтын дос-жараннан сырым бар,
Таттым ләззат, Мәриям, сенен шырын-бал.
Тәубе деймін, төрім толды қызыққа,
Мақтан етер қызым және ұлым бар.
Ұл ұясын, қыз қиясын табатын,
Кең жайылды шартарапқа қанатым.
Өз қызымдай болып кетті Ракетам,
Өз ұлымдай көрінеді Маратым.
Дархан дүние ақ ниеті кең еді,
Ата-бабам аруағы мол жебеді.
Арман, Дана, Әдия – үш немерем,
Әділ атты шөберем өсіп келеді.
Балапандар ақ тілекті ақтасын,
Жол ашылсын бәріне де сәтті, асыл.
Тілейтінім ертелі-кеш – қашанда
Тіл мен көзден тағдыр есен сақтасын.
Өзімді өзім қиял құсқа теңеймін,
Жонда жортқан жезкиікті жебеймін.
Туа жалғыз болсам-дағы, өмірде
Жүре-жүре достарыммен көбейдім.
Игі жақсы дәмдес болды елдегі,
Кенші-ақын боп шабыт қанат сермеді.
Қарақалпақ, Мәскеулетіп оралдым,
Соның бәрі Мәриямның еңбегі.
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Сол үшін де мың-мың алғыс үйемін,
Пәк мінезін көкірегіме түйемін.
Той үстінде «ащылатып», ағайын,
Мәриямды екі беттен сүйемін!
24.12.2010

БҰЛАҚТЫҢ КӨЗІН АШҚАНДА
Тік шатқал етегінде жас құрақтың,
Сыбыры естілмейді тас бұлақтың.
Жан толқып,
Көңіл шалқыр сәт екен ғой,
Ақ қайнар көзін ашып шапқылаттым.
Шатты әнге сақ-сақ күліп салғандайын,
Япырмай,
Сонша қуат қайдан дайын?!
Сүйсініп,
Күлкісінен мен де тұрдым
Бойма жаңа қуат алғандайын.
Балқыдым ен қызыққа батқан сайын,
Шалқыдым жанға шырақ жаққандайын.
Ақ бұлақ алғыс айтты қоштасарда,
Бір серпіп жарқыл қаққан ақ маңдайын.
Бере бер,
О, Жаратқан!
Сәнді күнді!
Ұмытпан кереметті дәл бүгінгі.
Бұлақтың көзін ашқан сауап тиіп,
Денемде жас күнімдей қан жүгірді.
2009
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ҮЙДЕГІ БАС ДӘРІГЕР
Ғажапсың, үйдегі бас дәрігерім,
Шын бапкер, әрі кербез, әрі керім.
Қатты айтып, тәтті айтып та
Бір сүйгенің
Деп білем өзгелерден артық жерің.
Емдейсің, Мәриям, аспен, дәрімен де,
Түспейсің қисыны жоқ әбігерге.
Күш-қуат жинағанда асып тұрды-ау
Бал қымыз, ыстық құймақ бәрінен де.
Тамаша не керекті сұратпасаң,
Әкелді әл азайса шуақ тасаң.
Сол болар еңбегіңді қайтарғаным,
Тым ерте сені артымда жылатпасам.
06.02.2002.
Алматы, емхана

БУРАБАЙДЫҢ ҚАРА НАРЫ ЕКЕНСІҢ
(Қайырлы Құрмановқа)
Ескісі өтіп,
Қанат жайса тың ғасыр,
Қайырлы інім,
Елді емдегіш мырзасың.
Сарыарқаның ақ халатты алыбы,
Оқжетпестей арда, кербез тұлғасың.
Сал табиғат асыл досы, үмітсің,
Айнакөлге ажар берген жігітсің.
Қайырымды мінезіңмен мейірбан,
Көкшетаудай көз тойдырар биіксің.
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Теңеу гүлін терсем таңсық не түрлі,
Саған лайық өлең гүлшоқ жетілді.
Не десем де көрінесің көзіме
Тірі жүрген Жекебатыр секілді.
Келбетіңнен есіп тұрса жылылық,
Көрген адам қалады бір жылынып.
Мен қуандым Абылай ханның аруағы
Желеп-жебеп жүргендігін ұғынып.
Сен Мағжандай өжет, қайсар, бекемсің,
Әлі талай армандарға жетерсің.
Буырқанған қарағай, қайың ішінде
Бурабайдың қара нары екенсің.
25.07.2009.
Бурабай

СЫРЫМБЕТ АРУЛАРЫ
Төрт тамаша Сырымбет сұлулары,
Көкшетауда жүр шымқай шырын-дәрі.
Той-думанда аттарын жырға қоссам,
Ұнатады марқайған бүгін бәрі.
Зина, Бәкөш, Зейнікеш, Мағи қандай?!
Төрт жағыңнан төрт шырақ жағылғандай.
Жай емес-ау, бір сынып түлегіміз,
Жүрегіміз тапқызар бабын қандай?
Тауға жақын құлашты жайдым тағы,
Құлпырып тұр Айыртау алдымдағы.
Саумалкөлде Әгір жүр – сыныптас қыз,
Ұмытпастай аққудай айдындағы.
Бірге болса балғын шақ, өткеніміз,
Қанат жайды жас ұрпақ, өркеніміз.
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Қашан, қайда жүрсек те естен кетпес
Бір ұядан ұшырған мектебіміз.
Құдіретті жер қыздарды күлімдетті,
Махаббаттың сан сырын ұғымды етті.
Құлағыма Жамалдың әні келіп,
Ұмыта алмай отырмын Сырымбетті.
Жанарларың жарқ еткен жан улады,
Сағынсақ та пәк жүрек жаңылмады.
Қыз күндерің қайтадан оралғандай,
Сәлемімді ал, Сырымбет арулары!
02.08.2007.
Астана

ЕРКЕҒАЛИДЫҢ МОНОЛОГЫ
Жер құтты біздер жаралған,
Тел өстім дала желімен.
Аққуға қарап таранған
Ән тердім Балқаш көлінен.
Тайпала басып қаптаған
Толқында күйшіл дарын бар.
Жарқ етсе суда ақ сазан,
Жігері сөнбес сарын бар.
Сайраса сайда тотықұс,
Оралар көзге ақ маңдай.
Домбыра шертем асығыс,
Махаббат тілін тапқандай.
Үйрендім үнсіз тосуды,
Өкініш бар ма, наз бар ма?
Сол кезде сәулем қосылды
Сағыныш толы саздарға.
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Қоңыр қаз өтсе қаңқылдап,
Балқытты жүрек тескені.
Жаныма болды балқұндақ
Балқаштың балғын кештері.
14.02.2009

БИБІГҮЛ ӘН САЛҒАНДА
Сыңғырлап бұлақ аққандай,
Кербез ән толқып сырғыды.
Жүрекке шырақ жаққандай,
Сайрады қазақ бұлбұлы.
Қиялға бастап қайдағы,
Әкетті алыс арманға.
Ажары гүлдей жайнады,
Дыбыстан маржан тамғанда.
Қалады бейқам кім бүгін,
Қалауын әннен таба алмай?
Жарқырап тұрды Бибігүл
Махаббат жаққан алаудай.
Құштарлық оты бастаған,
Беу-беулеп әуен самғады.
Шарықтап, шалқып асқақ ән,
Жер менен көкті жалғады.
Үздігіп шықты үн-шырын,
Үкідей нәзік желкілдеп.
Үдетті ғашық жан сырын,
Үмітшіл толқын екпіндеп.
Сұлу саз еркін желпіді,
«Гауһартас» қалды құлақта.
Өзгенің бәрі елтіді,
Өзім де кеттім жұмаққа.
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МАҚПАЛҒА
Тау мақпал, торғын тоғай, дала мақпал,
Ақ мақпал көрінеді алма бақтар.
Артық боп әлемдегі бар мақпалдан
Жаралдың, ән дүлдүлі дара Мақпал.
Сарыарқа еселеген мақтанышын,
Аққұба Есіл-Нұра ақ талысың.
Мәдидей көкте бұлтқа мұңын айтқан,
Қазақтың қаз дауысты Мақпалысың.
Аңсатып «көкей кескен» ғашық дертің,
Үзімін үзбей сақтап, татымды еттің.
Күмбірін сал домбыра дірілдетіп,
Тірілттің бір қағысын Тәттімбеттің.
Байтақ ел, Мақпал десе шартарабы,
Ақ маржан, әсем қоңыр ән тамады.
Қиядан ай әлемді қызықтырып,
Сүйісті Алатаумен Қарқаралы.
1999
***
Мен көрдім аққудың жас көгілдірін,
Өзгертті құс-періште өмір нұрын.
Адасып қалған құсым табылғандай,
Тамылжып жас күнімдей төгілді үнім.
Жайнады кездесуді несіп етіп,
Ойнады құс қамысты кешіп өтіп.
Салғанда салтанатты саңқылына,
Кең дала жайнап жатты есі кетіп.
Қайтейін құс әніне көне бермей,
Тыңдадым Би-Фатима жебегендей.
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Жас аққу Қыз Жібектей көз арбаса,
Мен тұрдым мейірі қанған Төлегендей.
Серпілді құс патшасы сезім жеңіп,
Желпінді қос қанаты жеңілденіп.
Мойнына осындайда оралсамшы
Жайқалған жас қамыстай өрімделіп.
Кім сүймес қимай қарап танығанды,
Мезетке мерекелі жаны қанды.
Құс кетті, қызық өтті, дала тынды,
Жүректе мәңгі өшпес әні қалды.
2009

***
Көңілдің көркі тозғанда
Азаяр өмір қызығы.
Дүлдүлден мәстек озғанда
Сергітпес тірлік үзімі.
Қырғидың құлқын – арманы,
Салғаны нешік ойран, зар.
Әлемді бүкіл қармады
Әсіре шылқып тойғандар.
Шолақ айғыр секілді,
Қойсаң да тұрмас арқандап.
Қомағайлық жетілді,
Әсіре байып, талтаңдап.
Құлқыны түсер көзге де,
Сараңдыққа сайыған.
Жәрдем етпес өзгеге,
Талапайдан байыған.
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Жабық ат бәрін жебейді,
Тауарға толы шетелдік.
Дүкендер «дөкей» көбейді
Ат шаптырып өтерлік.
Қалмаса кеше соңыңнан
Ертелі-кеш бес елі,
Бұрыла басып, жолыңнан
Көрмегенсіп өтеді.
Сұмдықты нешік байқарсың,
Кездесіп талай содырға.
Не қыл деп ақыл айтарсың
Тойынған қызба тобырға?

АЙЫРТАУ
Айыртау дейміз...
Ойлансақ, ең дұрысы:
Бұл қос өркеш – қазақтың Эльбрусы.
Ен табиғат ғаламаты емес пе
Көш басында көк бурадай тұрысы.
Бұлттар сүйіп күлім қаққан бетінен,
Кейпі қызық буырқанбай бекіген.
Тау – көгілдір, орман – жасыл, су – күміс,
Көз тартады «Кіші Қоскөл» шетінен.
Ғашық жігіт жан тынысын жиі алып,
Тұр ма дерсің көргеніне қуанып.
Мен секілді көрші ауылдың қызымен
Кездескенде бір сүймеген ұялып.
Тау сұлуы елден ерен туғандай,
Мың қарайсың жүрек шері бір қанбай.
Күн батарда жарқырайды қос ғашық,
Айырылмастай құшақтасып тұрғандай.
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Ақ қайыңнан сезім селі қаулайды,
Қыз-қарағай сыр шертеді тау жайлы.
Кейде егіз шың қимай қарап қоштасқан
Ақан сері – Ақтотыдан аумайды.
Арбағандай қиял-ғайып мол орман,
«Гәккулетер» көлде құстар оянған.
Айыртауым, саған жетер жер қайда
Сүттей таза сұлулыққа оранған.

КАРУЗОСЫ КӨКШЕНІҢ
(Сәкен серіге)
Ақан сері, Біржан салдың ізімен
Ән салғанда нұр шашатын жүзінен.
Толғанатын, тебіренетін, балқитын,
Кездескендей төрде хордың қызымен.
Шырқағанда
Италия әсем әндерін,
Талмаурап қалды-ау
Талай сұлу сал-керім.
Әсем сазын әуелетсе Абайдың,
Елестейтін Тоғжан, кейде Әйгерім.
Әнші еді ғой,
Жеңіл бермес көш төрін,
Таза дарын
Көрдік жедел өскенін.
Сәкен еді тірі жүрген тап кеше
Мен білетін Карузосы Көкшенің.
24.07.2009.
Бурабай
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СӘКЕН ҮШІН АЛҒЫСЫМ
(Қайыргелді Әкімбековке)
Екі жыл өтті өмірден Сәкен озғалы,
Оқыс қаза сан жүректі қозғады.
Тарлан еді-ау, биік туған арманы,
Айғақ болған Айға қолын созғаны.
Ақанды айтсам, алдыма Сәкен келеді,
«Шырмауықты» сызылта шырқап береді.
Сырымбет жақта «Қараторғай» қалықтап,
Қыр басында Құлагер жүйткіп желеді.
Ақжолтай інім артушы еді мың сенім,
Ақтардық талай теңіздей шалқар тіл кенін.
Қуанушы едім көргенде әсем әндетіп,
Көкшетауда серілік құрып жүргенін.
Келетін іздеп Жезқазғанға, Мәскеуге,
Қайтпаған буы жазғанын оқып нәштеуге.
Нүкіске де қатынайтын сағынып,
Ауылдан шалғай мен жүргендей әскерде.
Қайыргелді, жазғаныңды оқыдым,
Сәкеншіл күшті қызуы жүрек отының.
Саралапсың сан қилы дарқан дарынын,
Жеңіл-желпі қаға салмай тоқымын.
Сезімің сергек айтар ойды бай қылған,
Қанағат таптым қарасам толқып қай қырдан.
Өкінішің де, өксігің де көлкіп тұр
Сағынып, аңсап, ел-жұртпен бірге қайғырған.
Жан толқытар інілік белгі арнапсың,
Кең мінездің әр тармағын аңдапсың.
Сыйлас өскен қимас көңіл толқынын
Барша қазақ жүрегімен жалғапсың.
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Тірілермен ол жүргендей бір сапта,
Бұл тартуың –
Қымбат сабақ ұрпаққа.
Асқақ дарын есімін мәңгі сақтауға,
Сауалың жақсы салмаған тұмша бұлтаққа.
Ғибрат алған арттағы мұра хатынан,
Ойыңнан үзім орасан құрмет татынам.
Қайыргелді,
Нағыз досы екенсің,
Алғыс айтам Сәкен сері атынан.
23.07.2009.
Бурабай

ОПТИМИЗМ
Кейпін көріп көшеде масқараның,
Аяп кеттім тұрғынын бас қаланың.
Қопарып тұр қоқысты тамақ іздеп,
Тік қарауға бетіне жасқанамын.
Міне, достым!
Айырсаң «жер» мен «көкті»,
Көңіл жүгін көп пақыр термен төкті.
Ардагер мен саудагер күйін көрші,
Білгің келсе бүгінгі «бар» мен «жоқты».
Керек десең көрініс пайымдырақ,
Бос үгітті шындықтан айыр бірақ.
Қалай ғана қабырғам сөгілмесін,
Көшеде тұр көп адам қайыр сұрап.
Осы еді ғой көргенім түске дейін,
Ертең жақсы болар деп түс көрейін.
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ӨРНЕККЕ
Мақтан етіп атап жүрер жер-көкке,
Ағам, інім болды біздің Өрнекте.
Әр кездесу аңыз-дастан туғызған,
Ғажап еді-ау екеуі де көрмекке.
Ағам еді Тұрсынбайы Кәкімнің,
Бірі болды өзім көрген асылдың.
«Аңшының әнін» Үкілі Ыбырайша айтқанда,
Құпиясын қопарушы ек ғасырдың.
Бірге оқыдық, бірлік, достық орнайтын,
Маған тиген тала бала сорлайтын.
Шәкірт болды Молақметтей атама,
Хатшысы боп айтыстарда қолдайтын.
Інім еді кеше жүрген Есіләм,
Айбарлы ақын, тентек десе қосылам.
Алматыда Есілге тіл тигізбес
Мінезінен талай ақын шошыған.
Еңбек атты көрші жатыр ауылым,
Бірге өткіздік талай қызық тәуірін.
Аға сыйлар ерекше еді мінезі,
Мен сүйсіндім деп өзімнің бауырым.
Сәлемімді ал, асыл аймақ Өрнегім,
Дәм жазбады-ау, бұрын сені көрмедім.
Есләмнің жетпіс жылдық тойында
Бой көрсетіп, сағынышымды мөрледім.
Ұлықтады ол асыл атамекенді,
Туған жерге ер парызы өтелді.
Өрнек, оны жер бетіне әкелсең,
Есіләм сені Алатаудай көтерді.

142

Әңгімемді келе берсе тыңдағың,
Өзіңнен де күш беріп тұр тың бабың.
Атағыңды айғақтады, Өрнегім,
Тұрсынбай мен Есләмдай ұлдарың.

БІР ЖАҢАРТЫП ӨТЕТІН
Кей қаланың аты әншіл үн берді,
Ақмоламыз Астана боп үлгерді.
Кей қалалар атын жиі өзгертіп,
Әр заманға сай боларлық күн көрді.
Ескі Ермак Ақсу болып оңалды,
Атажұртым нұры жанған өң алды.
Шетте жүріп елге жеткен секілді,
Тараздарым өз атына оралды.
Ал Павлодар мызғымай тұр шертиіп,
Сыйлық емес, «дар» дегені – шер-күйік.
Ақ патшаның бекінісі емес пе,
Намыс қозғап тұрған өңсіз мелшиіп.
Сан ойланып,
Сана мұңын кешесің,
Өтпеді ғой ұлыққа айтқан неше сын.
Мазалайды Петропавловск дегені...
Басқан кезде Қызылжардың көшесін.
Тағдыр осы өңменіңе жететін,
Әудем сәтте мәңгүрт етіп кететін.
Салт-санама сыйыспайтын аттар бар,
Кезі келді бір жаңартып өтетін.
Гәптің бәрі түпкі негіз затында,
Затын ойлар бар ғой берік хақым да.
Екі қала тұрса деймін жарқырап
Сәтбаев пен Уәлиханов атында.
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ЕЛ ШЕТІНДЕ АҚ ҚАЙЫҢ
Ел шетінде ақ қайың,
Көзге ыстық асыл арайлым.
Кездескен біздер сәт сайын
Ізетпен саған қараймын.
Тұрасың таныс адамдай,
Жасыл бешпент жамылып.
Жол тосып жүрген анамдай,
Келер деп мені сағынып.
Ізімді басқан санайтын,
Көрші қыз балғын шағынан.
Қасыңнан маған қарайтын
Ажарын аппақ сағынам.
Жасыл жапырақ сыбдыры
Сол қыздың ғашық сөзіндей.
Сығалап түскен күн нұры
Жарқ еткен мөлдір көзіндей.
Бұрылған саған ескі жол
Кіреді жиі түсіме.
Ақ бұтағың берді қол
Кездескен үлкен-кішіге.
Аппақ тәнің мамыр ма,
Бір сипау дертті емдеген.
Киелі күш бар тамырда,
Жалғаған сені жерменен.
Көп толқытқан ойымда,
Сырымды шертіп тамсанам:
Құштарлық бар бойыңда
Біз аңсап, бізді аңсаған.

144

КОМПОЗИТОР ДОСТАРҒА
Жақсы дос сырын түсінем,
Шыңдаған заман сынағы.
Тілегі таза кісімен
Тілдескім келіп тұрады.
Сүймеймін сөз бен желбуаз,
Жадағай,
Жайдақ сарынды,
Іздедім әсем,
Сұлу саз
Оятар ойда жалынды.
Сенімді сақтар күдікпен,
Сөнбесін үміт шырағы.
Сөз білер асыл жігітпен
Сырласқым келіп тұрады.
Ән мен сөз жатық қабысқан,
Жарқ етсін жұлдыз жанғандай.
Алыстан аңсап табысқан
Арудан алғыс алғандай.
Жібермес жеңіл сайранға,
Сөнбесін шабыт шырағы.
Ақылды доспен майданға
Аттанғым келіп тұрады.
Майданым –
Өлең өресі,
Елеңдеп
Елім ұққандай.
Үзімтал әнге бөленші,
Үзімін жүрек жұтқандай.

10-215
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«ГАУҺАРТАСТЫ» ШЫРҚАШЫ
(Клара Рахмадиеваға)
Жаның сұлу нәр алған жалыныштан,
Әнің сұлу әу десең алып ұшқан.
Оралғандай қыз қалпың үзілтесің
«Гауһартасты» жаралған сағыныштан.
Ағамызбен жарасып, алға өрледің,
Отбасында әнге де мән бермедің.
Сегіз сері әйгілі «Гауһартасын»
Сенен артық маздатар жан көрмедім.
Асқақ әннің үзімтал терші гүлін,
Жер жұмағын әкелсін өршіл үнің.
Алты қабат ақ үйді жаңғыртқанда,
Әр дыбыстан естілер көршілігің.
Ән төресі нұр-шуақ төкті арайын,
Түрлендірді Астана кең сарайын.
Шырқап салшы, жеңеше, «Гауһартасты»,
Шаршап жүрмін, аз ғана демалайын.
18.08.2008.
Астана

РОМАНС
Билейді ерке қуаныш
Аңсаған сені шағымда.
Жақындап арман тым алыс,
Сайрайды бұлбұл бағымда.
Үміт пен сезім бірыңғай
Кездесу күтіп қинайды.
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Шұрқырап тентек құлындай,
Жүрегім қатты тулайды.
Зіл артпай таза көңілге,
Жарылсам бүгін ағынан:
Көңілім қалып өмірге,
Қиналған сәтте сағынам.
Сөзіңнен мәңгі жатталар,
Үзбедім көңіл елеңін.
«Сабақты ине сәт табар»
Дегенге берік сенемін.
Кездестің қуат бергендей,
Үзіле жаздап жалғандым.
Пейіштің қызын көргендей,
Көркіңе қатты таңдандым.
Рахат, ләззат татымы
Елжіретсе жан шеккен,
Алғыс алдым ақыры
Жанарыңнан жарқ еткен.
2009

АДАМЗАТҚА ОРТАҚ ТІЛ
Әннің тілі – адамзатқа ортақ тіл,
Жүрек шетін сұлу әуен қозғап тұр.
Жаннат өмір, тірі жұмақ орнайды,
Ғашық әуен кетсе назын толғап бір.
Күй дүбірі барша өнердің туындай,
Шабысын-ай өрге тартқан суынбай.
Тәттімбеттің «Көкейкесті» күйін тарт,
Шер қозғаған шұрқыраған құлындай.
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Төкпелетші Құрманғазы «Серперін»,
Еске түссін жұлдыз қуған ерке күн.
Нұрғисаның толқыт «Ата толғауын»,
Билеп кетсін кербез ағын, көркем үн.
Сұлу сазға адам жанын теліген,
Қазағымның мың сарынды жері кең.
Тыңдай қалшы, күй күбірлеп жатады
Ақ жаңбыр мен қарлы боран, желінен.
Теңіздер де, мұхиттар да сабылып,
Күй қозғайды ертелі-кеш ағылып.
Толқындары асығады адамдай,
Жағалауда бір көргенін сағынып.
05.12.2008

ҚҰРБЫЛАРЫМ
Жайсаң жандар,
Жақсы қыз – құрбыларым,
Сендерменен таусылмас сыр құрағым.
Алдарыңда серілік қысып кетіп,
Бесті асаудай бас білмес бұрқырадым.
Көңіл жықпай, тілекті мақұлдадың,
Сұлусыңдар, мол тағы ақылдарың.
Құрбыларым – мәңгі қыз-қарындастар,
Сендерсіңдер суыспас жақындарым.
Жидек, шие қасымда жүріп терген,
Болашаққа балдырған үміт берген.
Ауылда өскен қыздар-ай, кереметсің,
Сыйластықты патша етер ғұрып берген.
Шаңғы тепкен сырғанап бір шоқыдан,
Мектептестер, ғажапсың, бірге оқыған.
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Биші қызды жалғанда ұмыту жоқ,
Әнші қыз да аумайтын ақ тотыдан.
Ғашық болсақ,
Туған жер, қыршындарға,
Көрші қыздан асатын құсың бар ма?
Былтыр іздеп ауылға барып қайттық,
Әже болған әуенін бір тыңдарға.
Соқпау қиын осындай тылсымдарға,
Соқсаң жүрек тағы да тым сыздар ма?
Қандай ғана жігіттер бұйырыпты
Сырымбеттен бірге ұшқан мұңсыздарға?
Мәскеудегі қыздарға түңілмедім,
Жүрегіне біреу-ақ үңілгенім.
Отау құрған айтулы той боп тынды
Аққұба қыз соңынан жүгіргенім.
Құрбыларым – өмірдің сыйы маған,
Сендерді айтып сыр тұмар түйіп алам.
Күйеулерің көрсе де кездескенде,
Құмар қанып, оңдап бір сүйіп алам.
2009

***
Тағдырым, ғұмыр берме алаңсыз ғып,
Сөздің де дәмін ашар табам тұздық.
Әкемді ақ бесікте жұтсам-дағы,
Етпеймін ешқашан да саған құлдық.
Кен қазсам – тозған елге таптым азық,
Жыр жазсам – келем ата салтын жазып.
Төрт бөліп түн ұйқымды толғанамын,
Тебірентіп Абай қаққан алтын қазық.
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Бастай бер жақсы күнге, өмір-арман,
Болмасын сенгенімнің көбі жалған.
Молайсын ортайғаным деп тілеймін
Тайғақ жол, тар кезеңде төгіп алған.
Қара су, тұнып жатқан сырға баймын,
Әр асу биігіне тың қараймын.
Аралдың айқасында атой салсам,
Төгілткен маңдай терін бұлдамаймын.
Беріпсің шексіз етіп маған мұңды,
Мұңымнан жыр желісін табам құнды.
Сүрінсем – ол өзімнің қателігім,
Артпаймын ешқашан да саған сынды.
09.01.2010.
Астана

СЕН ЕДІҢ ҒОЙ...
Ауыл жаққа құстай ұшып асығам,
Көрсем деймін ақ қайыңдар қасынан.
Сен едің ғой ақ дидарың аңсатып,
Екі көзге көктен жұлдыз тасыған.
Ажарыңнан бір көргенде талдырған,
Нәр алушы ем жасап іштей жан құрбан.
Сен едің ғой құштар етіп құлшынтып,
Ең алғашқы ғашық отын жандырған.
Шақырады артта қалған гүл көктем,
Әсем кештер, айлы таңдар бірге өткен.
Сен едің ғой тал түбінде сайраған,
Таң мезгілде мен естіген бұлбұлым.
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Есім шықса жасағанда қыз үгіт,
Қара көзің талмауратты сызылып.
Сен едің ғой, әлі де бір өзіңсің
Қызықтырып, жүрген маған қызығып.
1994

КӨШЕДЕГІ КӨРІНІС
Қара айғырдай басы қасқа, ақ табан,
«Джиптер» барлық көшелерде қаптаған.
«Бұлар – біздің ұлттық көлік» дейді екен
Інілерім қонақтарға мақтаған.
О, Иншалла!
Көп көлікке жарыдық,
Темір тұлпар әрі жайлы, әрі нық.
Қалталылар, шенділер өңкей бақталас,
Бәсекеге түсіп әбден байыдық.
Рекламалар – алақ-жолақ елестер,
Жыпыр-жыпыр жарнамасын тез ескер.
Кей жерлерде жабайы сөз жазады-ау
Қытығыңа тиіп кетер өрескел.
Фотосалон «KODAK» болып кетіпті,
«AMSTEL» сыра «ұятсыз» болып бекіпті.
Ойлайықшы, намыс қайда, ағайын,
Осындайды тыятын сәт жетіпті.
Көше көркін көтерсек көп есеге,
Халық саны әлі онша емес десе де,
Көңіл көншір қуаныш бар әйтеуір:
Екіқабат әйелдер көп көшеде.
2009
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ӘНШІЛІК ӨНЕРІНІҢ ҚҰЛАГЕРІ
(Қайрат Байбосыновқа)
Қайратжан, айналайын асыл інім,
Жаңғырттың бар қазаққа ғасыр үнін.
Аққу-қаз айдын көлде саңқылындай,
Сұлу саз, әсем әннің ғашығымын.
Қырандай қос қанаты үдемелі,
Даусыңнан өріс тапты қыр өлеңі.
Қалың ел есіміңді білді, Қайрат,
Басыңа бақыт құсы түнегелі.
Ән салсаң жақындайды аспан бері,
Алатау тоқтай қалар аққан селі.
Оянар шырт ұйқыдан алғыс айтып,
Біржан сал, Үкілі Ыбырай, Ақан сері.
Ой жатыр терең толғау мәнісінде,
Сен айтқан айналады ән мүсінге.
Бір сипап қара мұртты бебеулетсең,
Елестер Сәкен ағам «Тау ішінде».
Домбыраң ақ үкісін желкілдеткен,
Тынысың «Сырғақтыға» еркін жеткен.
Шырқасаң «Жамбас сипар», «Гәккулетіп»,
Қыздардың қақтың талай бөркін көктен.
Кең сарай әу дегенде селк етеді,
Жан толқып, қам көңілден шер кетеді.
Адамды жас баладай елжіретіп,
Қоңыр ән балқұндақта тербетеді.
Мергендей тапқан тәсіл түлкі аулауын,
Құлшынттың екі ішектен үн самғауын.
Жүректі тесіп өткен асау ырғақ,
Қойғызар құдашаның қиқаңдауын.
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Сал-сері бабалардың мұрагері,
Өзіңсің барша қазақ бұлан ері.
Өжетсің қызған сайын өршеленер,
Әншілік өнерінің Құлагері.
23.05.2000.
Алматы

БОШАЙ КІТАПБАЕВТЫҢ АЙТҚАНЫ
Ән көтеріп тұрғандай-ақ бұл ғалам,
Әншілерге жақын жүрем бір табан.
Сұлу саздың керектігін байқадым
Басқарма боп жүрген кезде тыңдаған.
Ән «Жезкиік» аруағын асырды,
Әуелетті, бүкіл қазақ бас ұрды.
Қан майданда қалған аяқ жұрнағы
Сырқыратқан өз күйігім басылды.
Талай тыңдап арасында жастардың,
Елтіп, балқып, сау күнімде мастандым.
Той-думанда қайта-қайта айтқызып,
Кейде өзім дирижер боп басқардым.
Біздің ауыл сән құраса шалқып тым,
Тірі жанды ән сүюге тартыппын.
Адам түгіл, «Жезкиікті» тыңдатып,
Сиырлардың сай-сүйегін балқыттым.
Ән әуені өңмеңімнен өтетін,
Мал да болса емшегі иіп кететін.
Өзіме де мінез бітті фермаға
Сиыр сауған кезден қалмай жететін.
Сауыншылар тапты қырғын жеңісті,
Ән қосылған балғын сүтті ел ішті.
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Біздің табыс құпиясын естіген
Өлке, өңір тәжірибе бөлісті.
Қырық керуен кербез әннің бір қыры,
Сылқым серуен қырда киік бүлкілі.
Жер сұлуы қос жанары жарқылын
Аңсап тұрар жан-жануар құлқыны.

***
Өтер де кетер сұм жалған,
Басыңда мәңгі тұрмайды.
Көз жасы ішке бір тамған
Тұла бойды улайды.
Етпеймін ешбір жалыныш,
Тәлкекке салып өткенді.
Тарамыс біздің жанымыз,
Қым-қуыт өмір өткерді.
Аңсатып әр таң арайын,
Тұлданып аштың буған зар.
Біз боламыз, ағайын,
Отыз екінші жылы туғандар.
Азабын шеккен азаптың,
Анамның есте зарлы үні.
Екі миллион өлген қазақтың
Біз боламыз қалдығы.
Мың сөніп, мың жанып ем,
Жалын боп өрге жетермін.
Көз жасына қанып ем,
Жыламай үнсіз өтермін.
15.08.2009.
Астана
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ҚҰРАНДЫ ӨЗ ТІЛІНДЕ ТҮСІНДІРДІ
Құдайға өз тілінде құлшылық ете білу –
қазақ үшін өркениеттің қазығы.
Нағашыбай Шәйкенов
Досым бар Астанада Кеңес деген,
Нар тұлға маңайында жел еспеген.
Өзім де аға болып, құшақ жайдым
Жігітке ер Тарғындай елестеген.
Арқаның асыл туған азаматы,
Қазақтың қамын жеген қазанаты.
Лайықтап дін мұсылман баласына,
Киелі бар тамаша жазған хаты.
Әрине,
Білмегенге қиын бәрі,
Түсінсең, дем береді түйір нәрі.
Қазақтың шын мұсылман болғандығы –
Құдайға өз тілінде сыйынғаны.
Төс қағып көтермейді Кеңес өзін,
Өнерпаз көрдім талай қызық кезін.
Ұқыпты тыңдай біліп, сыйлай біліп,
Көрген жоқ еш адамның бұзып сөзін.
Арпалыс кіріп талай орманына,
Әкімдік қанған арыс толғағына.
Иісі жоқ шенқұмардың мінезінде,
Ел разы кішіпейіл болғанына.
Кеңестің Сағила атты жұбайы бар,
Сұлулық патшасындай Күн, Айы бар.
Бәрінен кереметі сол деп білем:
Бойында құдіретті Құдайы бар.
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Кезінде ел жүктеген ісін білді,
Махаббат жаны құштар құсын ілді.
Бұл күнде дін мен ділді қорғай жүріп,
Құранды өз тілінде түсіндірді.
16.10.2009.
Астана

КЕҢГІРДЕГІ КЕЗДЕСУ
Ұлытау бірге, ел бірге,
Шақырып ұлым, жиналдық.
Салықовтар Кеңгірде
Саулыққа шалдық құрмалдық.
Алатаудан сағынып
Майра мен Марат келіпті.
Астана нұры жағылып,
Бізге де ақ жол беріпті.
Жезқазғанға Майрашым
Отыз екі жыл келмепті.
Дәл тауып сөздің арнасын,
Естелік назын селдетті.
Балалық шағын көргендей,
Өткенге өрнек салады ой.
Ол қайтсін қатты тебіренбей,
Осында туған бала ғой.
Күткендей көптен даналар,
Тағзым етіп асыға,
Барып та қайтты балалар
Домбауыл, Жошы басына.
Жоғалмай ескі жалғанса із,
Көңілге шырақ жағасың.
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Аралады олар армансыз
Сәтбаев – кенші қаласын.
Күләйхан күтті тойлатып,
Құдашам кербез, заты асыл.
Кәрі мен жасты ойлантып,
Төгілтті Жәлел батасын.
Қуантқан ұлым – ырысым,
Жездінің қызын алғанда.
Алғыстың айтам ірісін
Ракетажан мен Ерланға.
Толқып жүр бәйбішем есен-сау,
Жолығып құлын, тайына.
Алыстан аңсап жеттік-ау
Күлбарамның алтын шайына.
17.08.2008.
Жезқазған

АЙЫРТАУ АТТЫ АУДАНЫМ
Айыртау деп атаймыз аудан атын,
Тарихы бай қазағым таңғалатын.
Шоқан, Ақан, Орынбай, Үкілі Ыбырай
Есімдері желпінтер жан қанатын.
Сал Сырымбет самғатқан санамызды,
Ел біледі ол жайлы бар аңызды.
Құлагердің ор болып ізі қалған,
Ардақтаймыз киелі даламызды.
Патша алдында көтерген бағамызды,
Жақындатты төремен арамызды.
Уәли хан өлген соң орда салған,
Мақтан етем Айғаным анамызды.
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Кемеңгер бар жазылар талай дастан,
Ашар оған қабағын арайлы аспан.
Соғыс жылдар басқарған қазақ елін
Шаяхметовтің Айыртау жолын ашқан.
Қайсар, өжет десеңші қандай мықты,
Ұмытпайық, ағайын, Жанбаевты.
Бәйкен, Еркін, Баяндар ер атанып,
Елдің қамын еш қамшы салмай ұқты.
Көп тізбектеп арыстар айтпан бәрін,
Ақын Мұса еді ғой атпал дарын.
Айыртаудың жыршысы сол болатын,
Көрдік талай жеңімпаз атты алғанын.
Саумалкөлім – аудандық бас қаламыз,
Келбетіңе сүйсініп, шаттанамыз.
Ордабасы, Ұлытау, Қазығұртпен
Атың тең деп, Айыртау, мақтанамыз.
26.09.2008.
Астана

ҚАНЫШТЫҢ ҮЗДІК ШӘКІРТІ
Кешсек заман аумалы да төкпелі,
Кейде өзіме өзім болам өкпелі.
Қазағым-ай, бірін-бірі түрткілеп,
Есімізде Мұхтарды да сөккені.
Елге аян кешкен күні Қаныштың,
Жезқазғанда көп сырымен таныстым.
Жағымпаздар билікпенен бірігіп,
Арпалысты аруағымен арыстың.
Көп әрекет қастан емес сырттағы,
Індеттер бар іште, атажұрттағы.
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Ебінейдің де ерте өткені өмірден –
Қазағымның бірін-бірі құртқаны.
Қатар ұстап селені мен өлеңін,
Шекспирден алды ойдың тереңін.
Тәуелсіздік орнағанда қайтадан,
Туған елім сыйлады өз еренін.
Белгілі сыр заманы бір танысқа,
Мақтан етем бармай-ақ көп алысқа.
Мағжан ағам жақын тұрса Абайға,
Ебіней ағам тақау тұрды Қанышқа.

АЛАҚАЙЛАП ҚҰТТЫҚТАЙМЫН,
ТУҒАН ЖЕР!
Ай менен Күн төгілткендей нұрдан сел,
Үздік табыс құтты болсын, туған жер!
Алты миллион тонна астық алғанда,
Шыққан екен талай жылғы буған тер.
Барша қазақ қуанады бұған, ел,
Салтанатқа маңдайыңды бұра бер.
Елестейді алты Алаштың тойында
Бәйге өрінде дара келген Құлагер.
Сегіз сері ақ батасын бергендей,
Сәбит, Ғабит алақайлап ергендей.
Мағжан ағам аунап түсер ұйқыдан,
Батыр Баян сүйінші сұрап келгендей.
Құттықтайды Солтүстікті Астана,
Қолпаштайды аймақтарым басқа да.
Орала берсін үйірімен үш тоғыз,
Көп жеңіске болсын құтты бастама.
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Құттықтайды Көкшетау мен Қостанай,
Қанаттастар шыдамайды қостамай.
Елбасын да бөледіңдер шаттыққа,
Сенім артса аузынан бір тастамай.
Ыстық шілде шырай бұзып қанша күн,
Қинаса да басты серттен тартпадың.
Құдай беріп, сүмбіледе шөл қанып,
Озық шығып, ел сенімін ақтадың.
Алтын өлке, жеңіс болып жолдасың,
Құт-береке ел сүйсінген орнасын!
Сайыстарда тап осылай жеңе бер,
Абылай ханның аруағы қолдасын!
14.10.2009.
Астана

ҚАРАҒАНДЫ ЖАҢА ТЕАТРЫН КӨРГЕНДЕ
Жырсыз өтпес көрген қазақ ақыны,
Тамаша екен Қарағанды жаңа театры.
Сәкен аға атындағы құтты төр,
Өзіне ұқсас сымбатты екен заты ірі.
Қуанышпен ән шырқайтын жар салып,
Біз қарасақ кең сарайға тамсанып,
Алғыс айтып Нұрсұлтан мен Нұрланға,
Сәкен отыр мұртын сипап қарсы алып.
«Сырты сұлу, іші одан қалмаған», –
Деп сүйсінбес дені түзу бар ма адам?
Әлемде әсем театрлардың дәстүрін
Ғажап екен қазақшалап жалғаған.
Портреттер кең фойеде тізбегі,
Әркім өзінің құмартқанын іздеді.
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Күлім қағып Сүртібаев ағамыз
Қарсы алғандай менен көзін үзбеді.
Қара шаңырақ Қарағанды, өзгеден
Көп артықсың ұлттық салттан безбеген.
Қайда барсаң ресторандар сап құрса,
Сен озықсың рухани азық көздеген.
Таңданатын ғаламатқа бір мен бе,
Жан сүйсінді аралап ішін жүргенде.
Бұл заманда Сәкенге арнап салынған
Ескерткіштің үлкені екен білгенге.
21.10.2009.
Қарағанды

ОРЫС ДҰРЫС...
Орыс дұрыс...
Тап осыным неге де,
Бір қылығын салам үздік жебеге.
Қыздан тусын, ұлдан тусын – бәрібір,
Орыс үшін екеуі де немере.
Немере боп кетсе алдында бәрі де,
Біле білсек, мәні жатыр әріде.
Қыздан туды немеремнің үлкені,
Немеремнің ол төресі әлі де.
Қыз ұл тапса, өз анасы бағады,
Ол мойнына тұңғыш тұмар тағады.
Өз қызымның панасы боп жаралған,
Осынау тентек мен үшін зор бағалы.
Ол туғанда мен ерекше көсілдім,
Бізде үлес көп өсуінде осы ұлдың.
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Кеншімін ғой, Жер-ананың сырына
Кішкентайдан қанық қылып өсірдім.
Ол қаламгер өз соңымнан ергендей,
Қайтпекшімін өз ұлым деп елденбей?
Содан болар, ол ерекше сүйеді,
Жердің шарын мен сыйлыққа бергендей.
Өмір бастан ертең ғана өтеді,
Қалады артта дархан тірлік тепеңі.
Құдалар-ау, есен жүрсе Арманжан,
Бөліспейік, бәрімізге жетеді.
Осындайда мен жарылам ағынан,
Орыстардың дәстүріне бағынам:
Қыздан туса, ол да нағыз немерем,
Екі қолды тік көтеріп табынам.
Құлақ салшы, беу, мұсылман, сөзіме,
Тарлан тарих елестейді көзіме.
Қыздың ұлын шығарды ғой қақ төрге
Мұхаммедтей Пайғамбардың өзі де!
20.07.2003.
Алматы

ҮШ ДҮЛДҮЛ
Би десе түсер ауызға
Қаз дауысты Қазыбек.
Айналған аты аңызға,
Диполмат әділ қазы боп.
Бергені тағдыр ғаламат
Төле бидей дананы.
Әр сөзін етті аманат
Жоңғарлар қысқан заманы.
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Үшеудің бірі тең түскен,
Бар Әйтеке биіміз.
Түгел қамтып, кең пішкен,
Солармен, қазақ, іріміз.
Дербес ел болсақ азатшыл,
Аударып әлем назарын,
Үш дүлдүл айтқан ғажап сыр
Жадыңда жүрсін, қазағым.

ҚАЗАҒЫМДЫ КӨБЕЙТЕЙІК ОСЫЛАЙ
Жыр жұлдызы «Жезкиігім» – күйлі ағын,
Күйлі ағында тапса шабыт құндағын.
Жәнібектің алпыс жылдық тойында
Үш ұл тапқан келініме сыйладым.
Бөгет болмас балалардың көптігі,
Балғын Бану сынақтардан өтті ірі:
Үш ұл және Жәнібекті бағып жүр,
Оған қоса: ұстаз, ғылым докторы.
Фазыл аға келінінің қосы бай,
Үш ұл үшін мадақтайық шошымай.
Үлгі алыңдар, келіндерім, Банудан,
Қазағымды көбейтейік осылай.
23.11.2008

СӘКЕН СЕЙФУЛЛИНГЕ ОДА
Бірінші өлең
Кей ақынды тым көтерсек заңғар қып,
Бір өлеңін ел білмесін аңғардық.
Кей ақынның әр сөзіне ел ғашық,
Ал есімін ардақтауға аз бардық.
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Сәкен десең...
Кербез Көкше толғанар,
Бар жиһазын жарқыратар қолда бар.
Ақ қайыңдар қыз күніне оралып,
Бипыл-типыл биге салып жорғалар.
Сәкен десең...
Төрінде күн атқандай,
Ақбоз аты кісінеген сәт қандай!
Сұңқар шалқып,
Аққу-қаздар әндетіп,
Тау ішінде тосар аңсап ақ маңдай.
Сәкен десең...
Өңденеді Сарыарқа,
Өң береді ән мен күйге бай алқа.
Жалт қарайды ақбөкені Бетпақтың,
Жанарына іліккендей Жаңаарқа.
Сәкен сырын ұқпау,
Достым, мол қайғы,
Онсыз қазақ өнер көші толмайды.
Ақсұңқарға тіл тигізген адамдар
Барлық ақын ар-намысын қорлайды.
Түсінбесең...
Түгел ұққан халық бар,
Күдіктенсең...
Арыстарым анықтар.
Сүйді оны Ілияс пен Бейімбет,
Ардақтады Мағжан, Мұхтар алыптар.
Кең даланың Сәкен алғыр қыраны,
Ол – дауылпаз, төбе, төрде тұрағы.
Үзеңгілес ақындар бар десек те,
Өзгелерден асып тұрар бір әні.
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Екінші өлең
Сәкен деген кім десеңдер, ағайын,
Бір емес-ау, мың бір жауап табайын.
Артық туған ол ақындық патшасы,
Салды өзінше өлең сөздің сарайын.
Мейлің, мырза, сен басқаша ұққан боп,
Қара күйе жағамын деп сұқтан көп.
Айтарым сол, ол періште киелі,
Ол оқ құшты...
Рухын дұшпан жыққан жоқ.
Ол ақсұңқар,
Сайын дала қонағы,
Оған таныс тайғақ кешу торабы.
Аспандатқан ол ақындық аққуы,
Кең жалғанды сол биіктен шолады.
Атын білмей бала күнде наз ұқтық,
«Көкшетауын» кеттік жанға азық қып.
«Тау ішінде» салған әнін тыңдашы,
Одан асар қайда мөлдір нәзіктік?
Мәрт мінезді қайсар еді, сал, керім,
Іші күйген алды-ау дұшпан бар кегін.
Не десең де тоқтата алмас еш кесел
Сәкен аға халқым сүйген әндерін.
Асыл арман, ақ тілеккке ырым қып,
Тыңдаған жан тапты қанша жылулық.
Келбетінен ақтангердің аңқып тұр
Жер бетінде сирек туар сұлулық.
Мәңгі тынбас өлең сөздің жарысы,
Орнын табар өз әлінше бәрісі.
Сәкен төрде...
Ақбоз атпен өтеді,
Ол қазақтың артық туған арысы.
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Айтқанымды, мейлі, дұрыс, бұрыс де,
Бірақ, мырза, пәле-жала үйіспе.
Сәкен аға жазаланды жазықсыз,
Сол жетті ғой...
Атылғанға тиіспе.

Үшінші өлең
Сәкен аға – ақындықтың төресі,
Ол асқар шың көз жеткізбес төбесі.
Үзеңгілес ақындар бар десек те,
Асып тұрар азаматтық өресі.
Аз емес қой Сәкен ашқан жаңалық,
Бүркей алмас атын көшпе ала бұлт.
Мағжанға құрмет, ізет көрсеткен,
Ол бауырмал, дара туған нар алып.
Жасқантты ма өрде дабыл қаққаны,
Күйдірді ме найзағайды қаққаны?
Үкілі Ыбырайды аспан-көкке көтерді
Ел басқарған өр кезінде тақтағы.
Иә, солай... Жаңылыс жоқ.
Тақтағы
Совнарком да болып тілек ақтады.
Әр қадамы бар қазаққа жақса да,
Алабүлік арсыздарға жақпады.
Тар кезеңде ол қолдауды таппады,
Құласа да қырандығын сақтады.
Беу, ағайын!
Тіл тигізбе Сәкенге!
Жетер, жетер еш кінәсіз атқаны!
Жетер... жетер...
«Жау» деп лақап таққаны,
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Жетер... жетер...
Жылпостардың сатқаны.
Енді бүгін көгілдір ту астында,
Алла жар боп, Сәкенді елім ақтады.
Сәкен – нағыз тәж, тұғырдың иесі,
Ұлан-ғайыр оның алар үлесі.
Қандай заман келсе-дағы жұқпайды
Ақсұңқарға қарақұстың күйесі.
Көрсетсе де жеңіл келер атақ бой,
Абзал жанға бос абалау шатақ қой.
Сәкен, Ілияс, Бейімбеттің өлімі
Алты Алашқа естен кетпес апат қой.

Төртінші өлең
Беу, білгірім!
Бола берме делдалда,
Шық тасадан, аш бетіңді кең залда.
Сәкен сенің мазағыңа көнбейді
Жер бетінде қазақ деген ел барда.
Жетер... жетер...
Ойланайық, тоқтайық,
Еткізбейік ардақтыға жоқты айып.
Есі барлар жөн түзейік бас қосып,
Тағзым етіп ардагерді жоқтайық.
Кешпес едім,
Беу, достым-ай, өзгені,
Ас берейік, қыздырмасын сөз демі.
Сәкен, Ілияс, Бейімбетті еске алып,
Ыстық жасты сүртісейік көздегі.
Содан кейін...
Той шалқысын думандап,
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Жорғаңды әкел,
Жүйрігіңді жылмаңдат.
Жүре білсең тіл тигізбей ақынға,
Жүрегімнен ұсынамын гүл-мандат.
Желмен кетсін, жерден кетсін пәлең де,
Мен де тұрам ауызбірлік мәремде.
Мақтанайық Сәкен бар деп қазақта,
Паш етейік атын бүкіл әлемге.
Мың толқысам,
Тоқтау еттім бір қайтып,
Осынау сөзді отыр деме кімге айтып.
Қазақтың ірілері,
Абайдың інілері –
Сәкен, Ілияс, Бейімбетті еске алып,
Отырайық «Үш арысты» бірге айтып.
Арылайық алауыздық ескіден,
Дербестіктің жүгі алда көп кілең.
Сәкен деген – қазақтың ақсұңқары,
Сәкен тойын – бірлік тойы деп білем.
1994

МАХАББАТ ӘНІ
Бұлбұл құс сайда сайрайды,
Махаббат әнін жалғайды.
Аңсаған жаны талмаурап,
Жүрекке әнін жалғайды.
Қайырмасы:
Сайрашы, бұлбұл, сайрашы,
Жан құштар әннен таймашы.
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Сақ-сақ күліп, тік шырқап,
Жүрекке жүлде байлашы,
Сәулеме сәлем арнашы.
Сүйеді жаным сондайды,
Жолымды тағдыр оңдайды.
Махаббат әні маздаса,
Айықпас дерттен қорғайды.
Қайырмасы.
Тыңдасам әнші торғайды,
Сұрайды менен сен жайлы.
Шырылдап бірге жүрегім,
Мазасыз маусым орнайды.
Қайырмасы.
07.04.2013.
Астана

***
Асау жүрек тулайды сені көрсе,
Жүрер едік жұптасып жөні келсе.
Алшақ кеттік, тағдырдың бұйрығына
Қайран жүрек көнбейді көңіл көнсе.
Аппақ жүзің көзіме елестейді,
Сәтті елес ем болар кеңес дейді.
Ұмытар ем өзіңді, көркіңді де,
Ешбір әнші бір саған теңеспейді.
Айта алмадым сырымды жас шағымда,
Қағып кетті бір пысық қас қағымда.
Қай қияға кетсең де, бір мен үшін
Жұлдыз болып қалдың сен аспанымда.
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Іздеп келсең ауылыма тойлы күні,
Сағынышты әніңнің жойды үні.
Бір көрудің өзі де бақыт екен,
Махаббаттың құшаққа толды гүлі.
Болдың тойлы қонақтар көш басында,
Ел тамсанды, асқақ ән тоқтасын ба?!
Суық хабар отырмын естіп бүгін,
Келіпсің ғой бір көріп қоштасуға.
2012.
Астана

ҚОС ЖҰЛДЫЗ АШЫЛДЫ АНЫҚ
Сал Көкше шалқып нулы,
Той бастап думан-шулы.
Қасында ақын Сара,
Біржан сал қайта туды.
Қайырмасы:
Сырлы саз асылданып,
Ән жетті ғасырды алып.
Әлемге нұрын шашып,
Қос жұлдыз ашылды анық.
Бүршігін ашқан жаңа,
Ақ гүлдей өскен дара.
Жәннат жер Жетісудан
Жарқ етті ақын Сара.
Қайырмасы.
Тайталас қарқындады,
Тасқын жыр таусылмады.
Айтысып қос дүлдүлім,
Жан сырын жасырмады.
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Қайырмасы.
Байтақ ел толқып-тасып,
Тойласа әнге басып,
Барады Біржан – Сара,
Қос жұлдыз қолтықтасып.
Қайырмасы.

КЕНЖЕ ІНІМІЗ, КӨП ЖАСА!
Бізге құт – әкелердің армандары,
Жалғаймыз артта есен қалғандары.
Балахмет, Айтахмет, Нұржан ата,
Болды әйгі Сырымбеттің тарландары.
Қажыахмет ағамыз бар Балахметтен,
Нұржаннан Еркін ерлік жасап өткен.
Ал өзім Айтахметтің үлкенімін,
Ән-жырым әр таңымды ғажап еткен.
Тарихы бұл да Айыртау ауданының,
Әсері Ақан, Шоқан аруағының.
Құдайға шүкір,
Жүрміз ақ жолында
Әкелер аңсап өткен арманының.
Ал бүгін Балахметтің кенжесінің
Атауға сәті түсті елге есімін.
Ол – Қартай,
Артымызда, дәлдеу айтсақ,
Сағағы сал домбыра пернесінің.
Ол біздің дипломатия қыран ері,
Атаға тартып туған бұлан ері.
Тәуелсіз елдің үлкен мәмілегері,
Шаң жұтпас Сырымбеттің Құлагері.
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Жадында үлкендерден құйғаны бар,
Ақжолтай
Жас та болса тұлғалы нар.
Киелі мүшел жасқа келіп отыр,
Бойында мұсылмандық иманы бар.
Қартайым,
Алпыстың дәл басындасың,
Қарқының
Тұлпар мінез басылмасын.
Сілтеп қал,
Алпыс деген – ең мықты шақ,
Толағай тіршілікте асыл жасың.
Мүшелтой –
Керемет той жалғандағы,
Жастық шақ егделікке жалғанғаны.
Бұл күнде қуанышпен атайды оны
Тәуелсіздіктің топжарғандары.
Құттықтау сәтін жырмен тапты жүрек,
Көп жаса – осы біздің басты тілек.
Үбірлі-шүбірлі бол өз әкеңдей,
Әулетке Алла берген алтын тірек.

ІШІНЕН ТЫНЫП ЕЛ ОТЫР
Туса да елге азат күн,
Кіл таза сұмдық тұнып тұр.
Қойдай жуас қазақтың
Қасында қасқыр ұлып тұр.
Талапайға салып ауылды,
Әкетсе малын жан-жаққа,
Қалаға халық сабылды,
Атажұрт жүдеп аулақта.
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Көбейді жебір парақор,
Жемқорлық туды сыбайлас.
Құрғанша елім қара тор,
Тапты олар ебін мұңаймас.
Шіріді балық басынан,
Бір Аллаға наз арттық.
Қажыгелдиндей тасыған
Премьерді тапты азаттық.
Балқашты банкрот еткені –
Алдамшы, арсыз өтірік.
Жезқазғанды сатып кеткені –
Басынғаны билеп кекірік.
Министр, әкім – қу жігіт,
Храпунов зытты шет елге.
Әбіләзов жүрсе бүлдіріп,
Әлиев естен кетер ме?
Бәрінің қалың қалтасы,
Есіріп, тойып, қуланған.
Қазақтың қыруар ақшасы
Шет елде жатыр ұрланған.
Опыра жеп жүрсе де,
Олигархтар мығым, кең отыр.
Осының бәрін білсе де,
Ішінен тынып ел отыр.
27.06.2013
***
Гүл – құбылыс ғажайып,
Үлбіреп тұрған сұлулық.
Лебінен жаның тазарып,
Нәр берер іңкәр жылулық.
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Аяла, ару қуансын,
Рахатқа батып тынарсың.
Ғашықтық отын жандырар,
Арнайы бір гүл жұларсың.
Гүл – өмірдің жұпары,
Үн бермей иісі бұрқырар.
Легін ару жұтады,
Нәзік жан сонда құлшынар.
Алланың берген сыйы бұл,
Рахматы жауған нұрлы гүл.
Ғаламат деген осы ғой,
Алдыңда сүйсе гүлді гүл.
Гүл тосайын, жан қалқа,
Үкідей көзді арбаған.
Лаулаған иісін бір байқа,
Наз туар жүзің жайнаған.
Аңсаған көңілі бір тынсын,
Рахатқа жаны ұмтылсын.
Кездесуге гүл апар,
Ажары ынтық құлпырсын!

ЕР МІНЕЗ ІНІМ ЕСЕНГЕ
(Есен Айтбековке)
Інілерім –
Тірегім,
Қартайғанда сенерім,
Өз қатарым азайып, соларға еріп келемін.
Жасампаз берік үлесі,
Жастар – заман иесі,
Олар барда жеңеді әділдік ашық күресі.
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Менің ғана емес-ау,
Жастар – ұлттың тірегі.
Алашым деп соғып тұр жастүлектер жүрегі.
Еңбекқор әрі ер мінез,
Есен атты азамат
Інім бар менің, қажымас қайсар қазанат.
Осынау байтақ әлемде
Ол білмейтін бар ма гүл?!
Төрінде отыр нұр шашып алтын келінім Алмагүл.
Шаңырақты жайнатқан,
Бақыт құсын байлатқан,
Құтты болды қадамы Есенге жігер қайратқан.
Ар-намыс біздің Есеннің
Ақ сүтпен ерген досындай,
Ақиқат үшін айқасқа шығады ешбір шошынбай.
Жақсы көрсем Есенді,
Көркейтті жүрген көшемді,
Кішіге жасап қолғабыс, үлкенді сыйлап төселді.
Елуге келген тойыңмен
Құттықтаймын, Есенім!
Ақылға салып ардақта, аға болдың десе кім.
Келешегің зор болсын!
Жеткізер жүзге жол болсын!
Алланың жауып рахматы,
Құт-берекең мол болсын!
30.11.2013

СЕКСЕННІҢ СЕРГЕК ТІЛЕГІ
Япырмай, сергектік пе, еркектік пе,
Ойлантпай кеткен жастық келместікке.
Тойладық бірге оқыған кенші доспен,
Сексеннің сеңгірінде кездестік те.

175

Бір тықыр келгеніне иланамын,
Бірақ та бату болмас мұңға қалың.
Қарттыққа қарайлауға уақытым жоқ,
Бітпеген жұмыста ойлап қиналамын.
Сәтсіз күн сылаң қағып шықса алдымнан,
Кезім жоқ сезім билеп із қалдырған.
Немере-шөберелер келеді өсіп,
Жасартып, жүрегімді нұрландырған.
Жол ауыр, ақтайтұғын парыз да көп,
Меңгерді өлең сүйгіш жалғыз ғадет.
Сүрінсем тырысамын білдірмеске,
Артымда баян еткен аңыз да көп.
Сүйемін таулы алқапты шаң шықпаған,
Сұлулық қайда жүрсем таңсық маған.
Шүлдірлеп жаңа шыққан тілді сүйем,
Құдашам бал бергендей аршып маған.
Құмармын жаңалыққа ғаламдағы,
Қамығып, жабықпасын адам жаны.
Жақсылық бастан кетпесін,
Жамандық қуып жетпесін,
Тілеңдер сол тілекті маған-дағы.
16.11.2013.
Жезқазған

ЕЛГЕ ОРАЛҒЫМ КЕЛГЕНДЕ
(Дәптерде қалған бір өлең)
Көп жүрдім-ау Мәскеуде,
Тым көп жүрдім...
Ел төрі ғой, үсті емес қылкөпірдің.
Партияның солдаты секілді едім,
Келмеді ғой қатты айтып зіл келтіргім.
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Ірі ағама елдегі айтып едім:
– Бермей-ақ қой қызметтің алғы шебін,
Кенші болып өтсем де
Елге оралам,
Биік төрде жүруге қанды шерім... –
Сонда айтты ол:
– Қызметтің жаңаруы
Оңай емес, тегінде, бар ауыры;
Жезқазғанның Найманы деп жүруші ем,
Екенсің ғой Арғынның Қарауылы... –
Шенқор емен биікке өрмелеген,
Жұлқынбап ем ешқашан төрге де мен.
Сонда туды өлеңім елге аян
«Бір қазақты үш жүзге бөлме» деген.
Атап едім «Атамның ақылы» деп,
Ән тарады қазақтың нақылы боп.
Өлеңіме шамданған ағатайым
Жолатпады ел жаққа ақыры кеп.
Артық сөйлеп бұл сырды ақтармадым,
Сынауға да «адамды» ат салмадым.
Ол кісінің бөгеті себеп болды,
Қарақалпақ еліне аттанғанмын.
1979.
Мәскеу

МАҚТАНЫШ
Жанымды жалындатса мың әлегі,
Сүйсінтіп шыдатпады қыз әдемі.
Арналды тұңғыш өлең сол сұлуға,
Тұсауын кесті өшпес жыр әлемі.
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Жер жарып, артық шығу қиял еді,
От сезім жырсыз қайда сыяр еді?
Бір күні тұңғыш өлең жарық көрді,
Сөз беріп «Қазақстан пионері».
Бәрі де естелікке керек бүгін,
Мадақтап, құттықтады деректірім.
Нағима Сәрсенқызы шын шаттанды,
Онсыз да сүйсінтетін зеректігім.
Қызықтың зоры болды балаларға,
Жөн білмес бала ретін шамалар ма?
Жарты қап кәмпит алып біз тараттық
Газеттен келген тұңғыш гонорарға.
Шабытты талай көктем, жаз да өтті,
Ауылымды сол өлеңім шын мәз етті.
Құлын жыр
Шұрқыраған шумағы бар...
Әлі де сақтап жүрмін сол газетті.
16.12.1979

ТУҒАН КҮНДІ ТОЙЛАЙМЫН
Ақтарсақ тарих-ана буған жүгін,
Көрмеді қазақ тойлап туған күнін.
Арналды бәйбішем мен балаларға,
Бастауға бұл қызықты жиған гүлім.
Басылды өзімнің де ұяңдығым,
Кен қазған сәтті болды бұлан күнім.
Үй ішім әлектенді сый тапсырып,
Әйтпесе жұрт көзіне сұранды кім?
Той күні, беу, шөберем, қара жолға,
Қарт атаң бүйірі қызып барады ол да.
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Біздің ел биші халық болып алды,
«Бипыл» мен кезектесіп «Қара жорға».
Біз қалай той дегенде жалтарайық,
Табылмас адал тойға айтар айып.
Көре алмай күткен тойын
Өткен достың
Еселеп өкінішін қайтарайық.
Салт туды мерейде бас құрайтұғын,
Адам аз сырттан шолып сынайтұғын.
Тойлаймын туған күнді дос-жаранмен,
Мен кетсем осылар ғой жылайтұғын.
15.11.1013.
Жезқазған

БАЛАЛЫҚ ШАҚ БЕЛГІСІ
Түскем жоқ футбол қуып екі дайға,
Көрмедім асықты да тегін пайда.
Ойын жоқ...
Соғыс жылдар масақ тердік,
Жұлыстық арам шөпті егінжайда.
Көзге жас тығылса да түйдек келіп,
Шыдадық, бойды мұңға билетпедік.
Жұмыстан қол босаса балық аулап,
Анама әкелуші ем жидек теріп.
Кемпір-шал қолғабысқа үйірлеткен,
Көктемде соқа айдадық сиыр жеккен,
Ұйқыдан таң мезгілде оянушы ек,
Бригадир даусы шықса қиыр шеттен.
Ел жылап келіп жатты «қара қағаз»,
Тымырсық ұялады санаға наз.
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Табаным жалаңаяқ темірленді,
Тас батып, шөгір кіріп жараламас.
Май келді,
Масайрадық, жеңіс келді,
Басқарма: «Жеңдік, – деді, – немістерді».
Үш боздақ біздің үйден оралмады,
Көрші үйдің үш солдаты тегіс келді.
Ардагер ағаларым – ардақтылар,
Сауы бар, саусақсыз бар, балдақтылар.
Көтерген барша жүкті күндер өтті,
Шөп шауып, қысы-жазы мал бақтырар.
15.11.2013.
Жезқазған

ЖЕЗКИІКПЕН СЫРЛАСУ
Балғын күнде бал жүзіңе табындым,
Көптен көрмей, енді есімнен жаңылдым.
Көз алдымнан жүйткіп өтші, жезкиік,
Жанарыңның жарқ еткенін сағындым.
Желбіретші махаббаттың жалауын,
Сәтін тапсын жалғыз ғана қалауым.
Кең далада бір көрінші жол кесіп,
Желбіретіп ақ жүзіңнің алауын.
Іздеуші едім ұзап кетсең бір елі,
Енді туды бір көрудің тілегі.
Жер бетінде сенің барың – мен үшін
Жанға қуат, тынысымның тірегі.
2013.
Астана
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ТІРШІЛІКТІҢ ШАТТЫҒЫ
Жан едік «сүйдім» деген сөзге берік,
Ұл туса, ұрпақ өсті көз кенеліп.
Қияға қыз ұшқанда өріс таптық,
Кенелдік келін түссе төрге келіп.
Қуандық шаттық көрсек жүлделеніп,
Алыста аты озғанды күндемедік.
Жалғанда көңіл жықпай өтейікші,
Күйініш-сүйінішті бірге көріп.
Тіршілік жоқ екен ғой басқа мәні,
Біршілік бақыт жолын басқарады.
Бұлақтан бастау алса шалқар теңіз,
Отаудан Отан-ана басталады.
Сыйластық, қимастыққа жалықпадық,
Махаббат мәңгі екенін анықтадық.
Сүйікті ата болдық, ана болдық,
Құдағи-құда көріп шарықтадық.
Тілекті жақсылыққа бұра түсіп,
Құлшынсақ келешекке құрақ ұшып;
Жебесін құтты жолды періштелер,
Қайтайық немереге құда түсіп.
1998
***
Жанымды жалған сөзге жалдай алман,
Болмапты қайсымызда қандай арман?
Махаббат сәтті-сәтсіз кезін айтпай,
Біреуді, өзімді де алдай алман.
Жоқ бірақ өкінішім қапа шеккен,
Жүрегім құрбыларға адал кеткен.
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Қайтейін, ойда барын айта алмапты,
Ауылдас қаракөзден қате кеткен.
Кейде бір келіп қана кетеді естен,
Татқаным – тәтті ләззат тетелестен.
Алшақтап әр қияға кете бардық,
Білмеймін кім екенін қателескен.
– Ойлаушы ек
Салқын жүрек, тұйық жан деп,
Ой, Алла-ай,
Қалай сені жуытқан? – деп
Бір құрбым сұрайды екен бәйбішемнен, –
Әлде өзің қағып па едің иықтан? – деп.
1966

ӨМІРІМ МЕНІҢ, КӨҢІЛІМ МЕНІҢ
Менде ме, менде, досым,
Құрдастар көп,
Ақынжанды, ақ ниет сырластар көп.
Солар күтіп жүргендей сезінемін
Қашан тағы кезекті жыр бастар деп.
Кімім көп бұл өмірде –
Қанаттас достарым көп,
Ұшар сәтін тұратын қоштағым кеп.
Достарым көп,
Қасым аз болғаннан ба,
Есік қақпай кіретін қостарым көп.
Сыйлап жүрер өзімді,
Әрине, інілер көп.
Дәріс сұрап алдыма жүгінер кеп.
Бастан өткен ғадет қой,
Олар-дағы
Бізді сырттан айтады-ау «ірілер» деп.
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«Ірілік» жоқ,
Менде әсте кішілік көп,
Қиналма, інім,
Сыр бүкпе қысылып тек.
Біздің үйдің есігі күнде ашық,
Дидарласып көр-дағы, түсініп кет.
Тың өріс,
Ой орманын аралар кеп,
Еркелейтін алдымда ағалар көп.
Ағалар-ай!
Арыстар!
Барың жақсы,
Өмір нарқын сендерсіз шамалар ма ек?
Аға-іні,
Достарды көпсінбеймін,
Тек жақсылық жанымнан
Өрсін деймін.
1966

ТУҒАН ЕЛ КӨРІНІСТЕРІ
Теңесем туған елді ақ қайыңға,
Демеймін ескі әдепті сақтайын да.
Түбінде сол қайыңның бейіт жатыр,
Жазылған анам аты тақтайында.
Көкірек ойда жоқты қиялайды,
Көзге ыстық көп көрініс ұялайды.
Сағынып кетем кейде қыз сыйлаған
Бес саусақ жұқа түбіт биялайды.
Бір ән бар ауылдастар шуылында,
Бір сән бар ауыл қызы бұрымында.
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Бір мән бар аттанарда қоштасқанда
Қолының қолда кетер жылуында.
Жанданам құйын-желдің алдында да,
Таңданам аңыз жатса қарлы дала.
Шөп шапқан шалғы сілтеп бала кезде,
Құмармын бұйра толқын шалғынға да.
Көп сыр бар алғаш ашқан «Әліппеде»,
«Отан» деп сөз құраған әріпте де.
Бәрін де сыйғыза алмай ойда бардың,
Қараймын өлеңіме кәдіктене.
Кім айтар деп, шырағым, осың бекер,
Жеңіл сөз неге керек өшіп кетер?
...Ей, достым, машинаңды баяу жүргіз,
Көлдегі жалғыз аққу шошып кетер.
1977

ҒАЛЫМДЫҚТЫҢ ДҮЛДҮЛІ
(Мұрат Айтхожинге)
Ақындардың ермегі емес өлеңі,
Ол – көңілдің бір жылт еткен елеңі.
Сүйініш бар, күйініш бар,
Өйткені
Мұңлы өлең – өлеңдіктің тереңі.
Шабыт деген шыдатпайды өкім күш,
Еткізбейді ол ешкімге өтініш.
Құлагердің естігендей өлімін,
Кейде келер көкірек жарған өкініш.
Сол өкініш...
Сенсің, Мұрат бауырым,
Қиял-ғайып түстей өтті дәуірің.
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Қаныш аға жалғасындай ірі едің,
Адам үшін тапқан өмір зәруін.
Айды аспанға шығарғандай бір күні,
Жарқ еттің сен, ғалымдықтың дүлдүлі.
Қарапайым Қызылжардың баласы,
Бағың жанып, болдың көпке үлгілі.
Жүйрік аттай
Өрде еркін құйғыттың,
Ел қажетін өтер істі тындырттың.
Қара бұлтты жарып шыққан жұлдыздай,
Болдың иесі Лениндік сыйлықтың.
Нелер келіп,
Не кетпейді көңілден,
Тез басылды жауған құймақ көгімнен.
Жарқ еттің де,
Аққан жұлдыз сияқты,
Тым асығыс өте шықтың өмірден.
Айта-айта өкінішке тоймаймын,
«Әттеген-ай!» дегізетін мол қайғым.
Бүгін, Мұрат,
Соның бәрін құрықтап,
Дұрыстап бір есіме алып тойлаймын.
Тәуелсіздік өр қарқыны жайнаған,
Дәл осы күн келіп қалды сай маған.
Ғадетім сол,
Қарт Алатау бастаса,
Қызылжардың қазаны тез қайнаған.
Ол келеді Есіл-Көкше назы ұнап,
Марапаттау сені болды-ау азырақ.
Атың сенің аталмады дұрыстап,
Өзге тойдан қалғандай-ақ қалжырап.

185

Келер,
Алда алар елден үлесің,
Құрметтелер Мұрат деген ұлы есім.
Кейде тойың кештеу өтіп жатса да,
Туған елдің жүрегінде жүресің.
25.06.2009.
Астана
***
Тойымсыз «капиталист қазақтар-ай»,
Көрінген көзімізге қылығы анық.
Көрсетіп жүр ғой олар ғажап талай,
Бар байлықты қалтаға тығып алып.
Өтпей тұр күндер әлі басымыздан
Жүзге бөліп қазақты жіліктеген.
Ат жалында өскен ел заты қызба,
Шоқпар сүйер, үйірген құрықпенен.
Жоқшылыққа табуды сабыр, шыдам,
Көп көрдім өзгелерден жүріп төмен.
Есік қаққан шошимын қайыршыдан,
Көптен ол көрер көзге ілікпеген.
Премьерлер бір-бірлеп кетіп жатыр,
Кейбіреуі жымысқы бүлікпенен.
Тозған ауыл үндемей қалды ақыр,
Қолда аз-маз, жұмыссыз, мүлікпенен.
Діндарлар көп тілеген бізге ақ жол,
Қаптап кетті арабтар, түрікпенен.
Бүлік десек ойлантар ілік тап сол,
Өз бастары ешқашан бірікпеген.
Таң жарық, ерте тұрып арай көрем,
Адуын асау аттай үрікпеген.
Аптықпай келер күнге қарай берем,
Үзілмеген ақ сенім, үмітпенен.
11.04.2002.
Мәскеу
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***
Білмегенге әйгілі аты ұнаған,
Жігіт көрдім рухы шашыраған.
Шын арысты Кремльде жамандапты,
Айтуымен иесінің асыраған.
Аят оқып қайтуға кешірім сұрап,
Зиратына апар деп өтініш құрап
Ол сұраса, мен қатты шошып кеттім,
Жазықсыздың білгенде есімін сұрап.
Іштен құртып жегідей сол арманы,
Ол ұзаққа бармады, оңалмады.
Өңі қашқан, зәре жоқ, қалтыраған
Көз алдымнан пішіні жоғалмады.
Күнәсін сезіп сорақы сөз тасыған,
Тірі тозақ кешті ғой ол басынан.
Кешіре гөр, Жаратқан,
Қиналғанын
Мен түсіндім мөлт еткен көз жасынан.
01.11.2013.
Астана

ҰЛЫТАУ ЖЕЛІ
Самалың сая, Ұлытау желі,
Бал кәусар ауа берердей.
Қалада жүріп аңсаймын сені,
Сағынған ару келердей.
Қиырсыз дала, тұмансыз белде
Жатыр ғой Қоскөл жалаңаш.
Сыр айтып ол да желпіген желге,
Қалайша елтіп қарамас?
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Көңілін аула сағынса мені,
Табады сонда шипа дерт.
Саңқыл қақса Ұлытау желі,
Аққуын жеңіл сипап өт.
Қызығып жайнап ақ қайың тұрса,
Шыққандай таудың төсінен;
Сыйға сый жасап, сыйластық құрса,
Бір сүйіп өтші бетінен.
Қорған боп тұрса Ұлытау төрде,
Жүйріктер жонда жаңылмас.
Жол кесіп өтсін жезкиік өрде,
Жанары жансын, сағымды аш.
Қыс келсе жаурап, Ұлытау желі,
Кетпесін ел-жұрт қамығып.
Көктемді ертіп келер деп сені,
Отырмын бәрін сағынып.
11.01.1976.
Мәскеу

ҚУАНЫШЫ КЕНШІНІҢ
Қуанады кенші есен-саулыққа,
Емес қой ол жай дүрбелең даурықпа.
Бір толқымай қалай ғана шыдасын,
Шыңырауда тас қиратып, тау жықса?!
Той жасайды кен қызуы терлетсе,
Тар қойнаудан алтын-жезді селдетсе.
Масаттанар екі қазба маңдайлас,
Қос үңгіме қылдай түзу кездессе.
Дәл сол жерге жиналады кеншілер,
Асқақтайды тәуекелшіл кең жігер.
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Екі шахта дауылдатып думанды:
«Тойдың тойы болды бүгін!» – деп жүрер.
Қырға шықса,
Жер түбінен келгендей,
Қарсы алады жауды жеңген ерлердей.
Жан баурайды оркестрдің дүбірі,
Ел сәлемін әнге орап бергендей.

БЕЙСЕБАЕВ
ЖЕЗҚАЗҒАНҒА КЕЛГЕНДЕ
(Мәсімхан Бейсебаевқа)
«Басшы болып қалаға сайланғанда,
Өрге тартар өмірді пайдам қайда?»
Деп жүргенде...
Хат жаздым Премьерге,
Қызуымен жас кездің ойланбай да.
Дегендей-ақ қаланы жарылқасын,
Тіке жазғам жасқанбай албырт басым.
Төрттен бірі жабдықсыз тұрып қалған
Арқау еттім Трикотаж фабрикасын.
Телефон соқты,
Ұғындым сөзін терең:
«Өзіме жаздың, жігітім, өзім келем,
ЦК арқылы сіреспей, тура келіп,
Иесін тапқан іс қой деп маңыз берем».
Қарсы алуды ойланып асып-састық,
Салт-дәстүрді ұмытпай ақылдастық.
Келді. Көрдік.
Биязы, кішіпейіл,
Ұстамды, сабырлы екен қатал бастық.
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Жүзі жылы, көрген жан үміт етер,
Орта бойлы, дембелшең жігіт екен.
Фабриканы көрсеттік,
Қала жайын
Баяндадым аз сөзбен қызып шекем.
Фабрикада сөз сөйлеп жиналыста,
Разы болды қол жеткен тың табысқа.
Бар сұраққа әдеппен жауап берді,
Сілтеместен жәрдемін тым алысқа.
«Сұрақ бар ма басқаша?» – деген кезде,
Қарық қылды әйелдер шығып сөзге.
Біреуі айтты: «Апортты жемек түгіл,
Бұйыртпады Құдайым көрер көзге».
Сол мезетте Мәсекең:
«Көпті ойласа,
Күлмеңіздер, артық сөз жоқ қой аса, –
деді, – дереу апортты жеткіземін,
Мен барғанша бастықтар жеп қоймаса.
Фабрикаға көмекке туды сай күн,
Ұзақ уақыт араға салдырмаймын.
Жезқазғанды апортқа тойдырамын,
Сұлулардың көңілін қалдырмаймын».
Қызық болды жер мен көк төс басқандай,
Премьер мен жұмысшы достасқандай.
Дүбір қызды дүркіреп жылқы өткендей,
Мәсекең қол сілтеді қоштасқандай.
Ел қостады, ашылды біздің қабақ,
Зор мәселе шешуге қалдым жарап.
Ұзақ жылдар жаныма азық болды
Мәсімхандай ағадан алған сабақ.
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Бір сәт осы алғашқы жолымдағы,
Талай жетті биікке қолым тағы.
Аты қалды нар тұлға аңыз болып,
Айтқан сөзін мүлтіксіз орындады.
19.10.2013.
Бурабай

АСТАНАҒА ОЛ БҮГІН СӘЛЕМ БЕРДІ
(Марат Түсіпбековке)
Марат деген сазгер бар Жезқазғанда,
Ән толқытар әр сөзге шөл қанғанда.
Сұлу саздың суымас нұрлы әуезі –
Жан құмары ол үшін кең жалғанда.
Сарыарқаға сыры мол үні ұнады,
Сылқыл қосты Ұлытау мың бұлағы.
Естілгенде құс қанат сусылдаған,
Шуылдасты Қоскөлдің тың құрағы.
Әндеткендей құлын-тай шұрқырады,
Қашқан киік ақ шаңы бұрқырады.
Сайда тоты талмаурап сайрағанда,
Сағынышын баса алмай гүл жылады.
Інілердің ән жазғыш бәрі ұнаған,
Сапасы бай, сөз емес саны маған.
Жақсыкелді сырнайын сағынғанда,
Маратты іздеп әдейі, тауып алам.
Тірі жанға ізеті жоғалмайды,
Қой аузынан ол әсте шөп алмайды.
Ала қалса, аузына қайта салып,
Күйсеуінен ән таппай оралмайды.
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Қызды ауылға баруға тез жетіліп
Жүрген жоқ ол бейсана сендетіліп.
Сұлу бикеш өзі кеп тиіспесе,
Қырындаған Марат деу – шикі өтірік.
Астанаға ол бүгін сәлем берді,
Су жаңа боп сұлу саз мәнерленді.
Жаса, Марат!
Осылай шалқыта бер
Елорда мен ел сүйер әуендерді!
08.10.2005.
Астана
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РУДАКИДІҢ ЕЛІНДЕ
ГҮЛ ҚОЙДЫМ
Памирді көріп орындалды тосқаным,
Қарлы құздар сияқтанды от-жалын.
Шыңдардан да шындықты биік ұстаған
Рудакиге тағзым еттім, достарым.
Шақырған жоқ Панжруд ұл-қыздары
Не Памирдің көк тіреген құздары.
Шапқылаған тау өзені айтқандай,
Сілтеу салды Рудаки өткен із бары.
Асу бермес кешіп көр тау арасын,
Іздеп келдім адамзаттың данасын.
Оның жыры – ақиқаттың жалауы,
Оқыған жан ойға салар санасын.
Парсы жыры көтерілсе шашбауы,
Рудаки ғой рубаилардың бастауы.
Ақындықтың аталды «Адам Атасы»,
Оның жыры – зұлымдықтың хас жауы.
Дана өлді деген ойды шын жойдым,
Тәубе деймін, бастауындай бұл тойдың.
Тағзым етіп, барша қазақ атынан
Рудакидің зиратына гүл қойдым.
29.09.1983.
Панжруд-Пенджекент

13-215
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АҚЫНДЫҚТЫҢ
«АДАМ АТАСЫ»
Парсы елінде болмай қадам қатасы,
Поэзия атанды «Адам Атасы».
«Ұстаз» деген Рудакиге ат жайылды,
Жаратқанның бұйрығындай батасы.
Амал қанша, зағип қалған күн болды,
Басып кетті тас қараңғы түн жолды.
Көкірегінің көзі ашық адам ғой,
Өлеңінен шаттық өшіп, мұң толды.
Үміт үзді кешегі көп пайдадан,
Күндер өтті мақтау сөзді қайраған.
Сонда атанды «Ақындықтың патшасы»,
Асыл жырмен адамзатқа сыйлаған.
Сусындадым мөлдірінен тұнықтың,
Іше бердім, молдау ішіп құнықтым.
Рудакидің шексіз шерін шолғанда,
Өз мұңымды елді аңсаған ұмыттым.
Кең ауқымды туады екен жыр басы,
Осы екен-ау ақыл, сезім тұнбасы.
Төрттағанда жатыр екен бой жазып
Мұңлы жалған, төрткүл дүние сырласы.
Гүл тергендей ортасында көгалдың,
Көңіл өсіп, үр жаңа бір оңалдым.
Сарыарқаны сағынғаным бір төбе,
Душанбеден Мәскеуге есен оралдым.
25.10.1983.
Мәскеу
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РУДАКИМЕН
ТАНЫСТЫРҒАН РАХМАН
(Рахман Нәбиевке)
Шашың аппақ,
Өзің жас көрінесің,
Саған қарап айтамын өзіме сын.
Рудакидің рубаиларын заулатсаң,
Таудан аққан тасқындай төгілесің.
Дана сырын бұзбаса заманалар,
Жандандырдың жеткендей жаңа хабар.
Рудакимен таныстырған Рахман,
Даусыңды естіп жиналды шағалалар.
Өзге өлке, демеймін өзге қауым,
Сүйсінемін,
Жоқ менің сөзге дауым.
Сен Ходженттің мақтасаң сай-саласын,
Елестеп тұр көзіме Көкшетауым.
Жырға жаның ақындай қанық екен,
Памирді де көрермін барып есен.
Жан жарыңның көздері қара түндей,
Жақсы өлеңдей ажары анық екен.
Суға түсіп жүргенін пайдаландым,
Тұлғасына шынардай қайран қалдым.
Біздің ауыл бір қызы секілді екен,
Шыныңды айтшы...
Япырмай, қайдан алдың?!
Менің де жүр айдында ақ маралым,
Қара теңіз құптаймын баптағанын.
Ақ балтыры жайнайды ақ сазандай,
Тәубе деймін, сұқ көзден сақтанамын.
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Мәриям, Майрам қос ғазел егізденіп,
Тіл табысса болғаны негіз берік.
Жүр, жетейік тезірек қастарына,
Бар қызықты жатыр ғой теңіз көріп.
1976.
Болгария

РУХЫ БИІК РУДАКИ
Адамзаттың мұң мен шерін аңғарған,
Ақ көңілді – ақ жүректі аңғал жан.
Асыл ойды ақ қағазға түсіріп,
Тыным таппай тұрған ала таңдардан.
Мінездің де бекзаттыққа керегін,
Біледі Алла кімге таңдап берерін.
Тұрдым деген жерде қалған тірлікте,
Рудаки ғой адал адам дегенің.
Ары таза – кемел мінез мүлтіксіз,
Осынау сырын данышпанның білдік біз.
Асқақ дарын түп-тамыры шындықта,
Өлеңдері саф алтындай кіршіксіз.
Тасқын талант шың басына бір шыққан,
Ақын таймас шындық үшін құлдықтан.
Көзін ойып алса-дағы, Рудаки
Өлеңімен кегін алды сұмдықтан.
Патшаларға қалды арнаған марапат,
Шындықты айтып алды өшпес жарақат.
Ар жолынан аттап басып таймады,
Ай-әлемді басса-дағы алапат.
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Адамзатқа айтылар бұл керек сыр,
Шындық туы бар пәлені тежеп жүр.
Өтті өмірден дүниеқоңыз патшалар,
Рудакидің рухы бізді жебеп жүр!
05.12.1983.
Мәскеу

ВАХШ АҒЫП БАРАДЫ
Вахш ағып барады буырқанып,
Жасыру жоқ бойымда сезімді анық.
Сылаң қаққан қараймын бүлкіліне,
Тау ішінде жүр едім көзім талып.
Етек-жеңі қыз толқын кең сияқты,
Қымсынады сұлудай ең зиятты.
Жай толқынды нән толқын ала тартты,
Сені әкеткен тасаға мен сияқты.
Көп шағала тынбайды шуылдасып,
Ақ қанаттар жайнайды нұрын шашып.
Бізді көріп әдейі әндетеді,
Саған айтар құпия сырымды ашып.

ОРНЫМНАН АТЫП ТҰРЫППЫН
Тәжік қызы, мен сені
Көріп ем бұрын Қырымда.
Ол күндер қайда өлшемі,
Келмейді бүгін ырымға.
Армандасам көрем деп,
Арналған саған өлең көп.
Есімнен кейде шықпаушы ең,
Адасқан құстай елеңдеп.
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Душанбеге мен келдім
Алтын күз, абзал шағымен.
Көмекке бізге сен келдің
Арнайы қызмет бабымен.
Жарқ еттің көптен сескенбей,
Тәртібін бұзып ғұрыптың.
Мен сонда есім кеткендей,
Орнымнан атып тұрыппын.
28.09.1983.
Душанбе

АҚ ТАМАҚ
Қара көз,
Тамағыңның аппағын-ай,
Талмаурап
Баппен бүлкіл қаққанын-ай!
Тілектің бірлескенін білді ме екен,
Жүректің жанып бара жатқанын-ай!
Ақ тамақ,
Тәбет тартқыш балың бар ма?!
Салдың ғой
Сүймей сөнбес жалындарға.
Көзіме елестейсің ақ киіктей,
Шақырған терең сайда сағымдарға.
Қиядан қимылыңды түсінемін,
Жалғасты күн мен түндей түсім, өңім.
Жат жерде адаспасам жарар еді,
Мен сені қолға бүгін түсіремін.
1983.
Анзоп
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РУДАКИГЕ ЕЛІКТЕУ
Кең жалғанның алармын ба алғысын,
Ақ дидарың шақырады жан құсын.
Жүрегім-ай, қайран, менің жүрегім,
Ғашық болып қалғаннан сен саумысың?
Ес білгелі тыңдап келем құс әнін,
Тәжік қызы, кірпігіңмен тұсадың.
Бүлкілдейді ақ төсіңде қос алма,
Бір құшуға шақырғандай құшағың.
Бір кездесу азабын көп шектім де,
Памир берген нұр жұмаққа жеттім бе?!
Неге сонша дірілдейді білегің,
Сен де маған ғашық болып кеттің бе?
Сәт әкелді жүректің гүл тергені,
Жас қызғалдақ ескі дертті емдеді.
Екі көзі көрмесе де Рудаки
Осындайда депті: «Қалқам, кел бері».
29.09.1983.
Пенджекент

РУДАКИДІҢ ІНІСІНЕ АЙТҚАНЫ
«Қатты кеттің, аға», – деп сөкпе мүлде,
Ойлансаңшы,
Жоқ дейсің өкпе кімде?
Аққа қара жаққыш деп естігенде,
Білу қиын ес шығып кеткенін де.
Ақпа-төкпе мол екен тасынғаны,
Ұмытпадым тік жала басын да әлі.
Жарамады араздық еткізбеуге,
Жуан досың өсекшіл қасыңдағы.
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Үлкендікті танымау – сүймейтінім,
Артымыздан кім алсын күлмей тыным.
Аңдап қара, бауырым, ақынмын ғой,
Алған беттен қайтуды білмейтұғын.
2003
***
Адасқанда айып жоқ,
Үйірін тапса қайтадан.
Кеткен жаман ғайып боп,
Қырсыққа бастап әр қадам.
2003

ПАМИРДЕГІ КӨРІНІС
Жоталар сансыз қаулады,
Кеткендей жерді тау басып.
Құлшынтып көзді жаулады,
Ақ басты құздар жалғасып.
Күн асықпай қызғандай,
Алыстан саспай атады.
Ұйқысын қимас қыздардай,
Маужырап шыңдар жатады.
Қарлы тау шетін мұз шалған,
Күн түссе аппақ етіне.
Көргенде мені қызарған,
Ұқсайды сенің бетіңе.
Ақ төсі жатқан бұлтиып,
Ашылды құзарт ақ маңдай.
Тауды тұр құшып, бұлт сүйіп,
Сен мені іздеп тапқандай.
1983.
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КЕДЕЙЛІКТІ ИГЕРУ ДЕ ДАНАЛЫҚ
Рудакидің еліне келдім дәм жазып,
Таулар-ау, таулар!
Қайда дала, кең жазық?!
Биік төрде жырын оқып дананың,
Рухани алдым өшпес мәңгі азық.
Адал ақын, ойлы ғалым, білікті,
Бақыт құсын аялай да біліпті.
Қуылғанда сарайынан патшаның,
Көп кедейлер арасында жүріпті.
Жарқын жұлдыз ойлағандай «Аймын» деп,
Айтады екен: «Менің енді қайғым жоқ.
Арамзасы, бақасы жоқ жандардың
Досы болған ең бақытты баймын», – деп.
Әу дегені – әлем сүйер жаңалық,
Дүние жалған сырын шертсе қадалып:
Ен байлық пен шен-шекпенді көксемей,
Кедейлікті игеру де даналық.
25.10.1983.
Мәскеу

РУДАКИДЕН АЛҒАН САБАҚТАР
Мырзалық – адам байлығы,
Мықтылық – асыл айбыны.
Ойшылдық – дарын белгісі,
Кең ақыл басар қайғыны.
Өтірік, өсек табысқан,
Бақастық – кесел жабысқан.
Көкіректі соқыр етеді
Тойтармасаң алыстан.
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Осалдың ісі – қорқақтық,
Жалтару – оған зор сақтық.
Арбаға жексең алқынар,
Өгіздей күші торпақтық.
Жабылса ғашық қабағы,
Қоштасу мұңға салады.
Айырылысқанда тіл шықпай,
Сақау боп адам қалады.
Өткен күн қайтып оралмас,
Шеккен мұң ізі жоғалмас.
Анадан қайта туса да,
Мұңсызға бақыт қона алмас.
Құт-береке оралса,
Ұрлық пен тонау жоғалса.
Патшаны сыйлар бүкіл ел,
Адам сүйгіш бола алса.
Ашылсын жылы қабақтар,
Жайылсын ұшқыр қанаттар!
Ізгілік жолын көздейді
Рудакиден алған сабақтар.
25.05.1984

***
Сәтті арадай бал терген қанша гүлден,
Көксегенін көкіректің аша білген.
Заңғар ойшыл Рудаки – нағыз алып,
Ой пернесін әлемнің баса білген.
Осы менің тапқаным ғаламаттан,
Өзге өнерін саусақтап санап жатпан.
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Мұсылманнан ғана емес,
Ол данышпан
Орын алған ең озық адамзаттан.
Шексіз сүйді жазғанын оқырманы,
Әр рубаиы ғазелдер нөпір мәні.
Қосамын деп қай кезде қай аспапты
Дирижердей елестетер отырғаны.
08.12.2007.
Астана
***
Ескенде тау ішінің ызғар лебі,
Жылытты-ау көздерімен қыздар легі.
Сұлулар жүзім терген тоқтай қалып,
Әнімнің бір үзімін тыңдар ма еді.
Ішімнен қайталаймын ырғағымды,
Табады домбырасыз кім бабымды?
Ақынның жүрегі де жершіл екен,
Сағынтты тауда жүрсем қырдағымды.
Ақ бұлтқа ұмсынғандай жаумай өтер,
Селк етіп қарамады-ау таулар бекер.
Ақсары, аққу мойын, тостаған көз,
Қызынан Қызылжардың аумайды екен.
25.09.1983

АНЗОПТА КӨРГЕН АРУҒА
Анзоптың қызы, ғажапсың
Жолаушы аздап наз артсын.
Сезімді сөзім жеткізіп,
Күдікті ойдан тазартсын.
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Ажарың ерке, жайдары,
Жүректің төрін жайлады.
Жүзіңнен жүзім төгіліп,
Жібермей жіпсіз байлады.
Сөйтер ме едім жек көрсең,
Жетпеді шыдам өпкенше.
Шөлдемеспін мен енді
Ауылға есен жеткенше.
28.09.1983.
Душанбе

МАҚТА ТЕРГЕН НӘЗІК ҚЫЗ
Ақ алтын аппақ гүлдей өрнегін-ай!
Құтты жер шөлі қанып бергені бай.
Жем жеген құс тұмсығы сияқтанып,
Он саусақ дамыл таппай тергенін-ай.
Қара көз ақ ұлпаны баппен алар,
Әудемде үлп еткізіп қапқа салар.
Аққудың мойынындай ақ білегі,
Аршындап мырза атыз артта қалар.
Нәзік қыз, тәжік қызы көзі сенде,
Толқимын іштей сезім бөлісем де.
Тіл қатпай, алшақтамай жүре берем,
Жүректің лүпілімен терісем де.
Алтын күз...
Тыңдар шағы марапатты,
Алтын қыз ашты маған жаңа сәтті:
Көп қыздар ақ мақтаны жинап алып,
Әлемге ән төгілтіп бара жатты.
13.12.1983.
Душанбе
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БАЙЛЫҚ
ЖӘНЕ КЕДЕЙЛІК АРАСЫНДА
Бақытты еді...
Бай болды ел таңданған,
Бұхарада жол тапты дархан арман.
Мыңды сүйсе біріне бас имеді,
Өтті әйелсіз,
Даналық арқандаған.
Зор атағын өлең сөз олқы қылмай,
Рубаилар бекіді төл тұғырдай.
Жүздеп,
Мыңдап ғазелдер сылаң қақты,
Шексіз мұхит тербелген толқынындай.
Білімге де болмады ділгірлігі,
Адамзатпен туыпты шын бірлігі.
Поэма етті «Күн көзі айналасын»,
Жер-жаһанды тамсантып білгірлігі.
Ойласаңшы, не деген ерен мықты,
Байлық өшті...
Патшадан жебеу бітті.
Екі көзін ақынның ойып тастап,
Енді өзін сарайдан қуып шықты.
Әне, сонда бақытты неден күтті?
Бұрынғыдан өр мінез өлең бітті.
Байлықпенен сұм тағдыр қоштастырса,
Жан досындай көріпті кедейлікті.
Білді ұлықтың нақақтан жаласын да,
Ақ пен қара тыймады таласын да.
Дана жыры толассыз толқи берді,
Бақыт орнап кедейлер арасында.
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ЖЕҢСЕ АҚЫЛ МЕН ПАРАСАТ
Құлшыныс пен ұмтылыс –
Ере туған егіздер.
Ерте ұмтылса Күншығыс,
Туды асыл негіздер.
Енжарлық пен жалқаулық –
Жұққан індет маубасқа.
Алла бізді аңқау ғып
Жаратқан жоқ әу баста.
Ерте егіп, ерте ормаса,
Сыпыра жоқтық орнайды.
Қимылың құтты болмаса,
Қазынаң мол боп толмайды.
Дәуірде озық тәуірге
Тыным таппай талаптан.
Қол ұшын беріп зәруге,
Қалдырма досты санаттан.
Мызғымасын ар-намыс,
Рудаки айтқан дана шарт.
«Орнайды, – депті, – зор бақыт,
Жеңсе ақыл мен парасат».
06.12.1983.
Мәскеу

СҮЙІП ҚАЛ
Сурет қой тұрған алдыңда,
Көзіңді аш, жөндеп көріп қал.
Кездессе майса шалғында,
Алдында, мейлің, өліп-тал.
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Шыбын жанды оған арнайын,
Сұлулық тәңірі осы ғой.
Сүйісу қажып-талмайтын
Қос ғашықтың досы ғой.
Тезірек жет сен аршынға,
Жүзінде ынтық күйік бар.
Иіскеме,
Сен малсың ба?!
Армансыз жылдам сүйіп қал.
1983.
Душанбе

РОМАНС
Көркіңе жетпес тәтті сөз,
Сүйсініп жаным құптайтын.
Бұйырды маған сәтті кез,
Көңіліңді құштар жықпайтын.
Сайма-сай келсе құрметің,
Аз күндік шаттық берілді.
Махаббат жайса індетін,
Сен кеттің аңсап еліңді.
Қос жанар
Бойға нұр құйып,
Ләззатқа қайта бөледі.
Жарқ етсең
Әсем жымиып,
Жүректі нұрың өбеді.
Халімді мүшкіл шын ұғып,
Орнатты шаттық келгенің.
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Құлшындым
Қайта шынығып,
Жанымды жақсы емдедің.
Сағыныш билеп шаршаған,
Ашылды біздің қас-қабақ.
Басылды күндер аңсаған,
Оралды өшпес махаббат.
27.09.1983.
Душанбе

***
Көңілдің
асыл тірегі,
Аңғарған
ынтық назарың.
Шыдайды
құштар жүрегім,
Болса да
ауыр азабың.
Бұл жалғанның
байлығы –
Бір сенің
нұрлы келбетің.
Болмастай
жаным қайғылы,
Жайнатып тұр
жер бетін.
Тірліктің
бізге берері –
Қара көз
нәркес сұлулар.
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Сол болар
арбап жеңгені:
Бір сүйгізіп,
мың улар.
Кейде ерке келер,
кейде паң,
Мінездің
жоқ қой кемісі.
Өзіңсің
сыйлар жер-жаһан
Махаббат
құтты жемісі.
Құпия сырды
айтамын:
Қалқам-ау,
саған өкпем жоқ.
Құштарлық
отын байқадым,
Алшақтап
үнсіз кеткем жоқ.
25.09.1983

КҮНӘ ҒОЙ
СҮЙМЕУ СҰЛУДЫ
Памирге алыс шақырған,
Сүйсінтті құштар әуенің.
Бір әннен мыңға татыған
Махаббат көрдім әлемін.
Ақ тілек бұл да бергені,
Кездессең кенет осылай.
Тарқады көңіл кермегі,
Сайрасаң тауда тотыдай.

14-215
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Қауіпті жолдар жеткізген,
Сәт келді құтты таңды арбап.
Жұмағи мезет өткізген,
Шырайың жанды жан баурап.
Сәмбі тал балқып бұралды,
Қарады төмен шың басы.
Шыбын жан құштар бір әнді
Шырқашы, қайта шырқашы.
Қорықпаймын жорта бұруды
Жеңілтек достар таратса;
Күнә ғой сүймеу сұлуды
Ақын ғып Алла жаратса.
28.09.1983.
Памир
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Үшінші бөлім

ПОЭМАЛАР

ЗАМАН СЫРЫ
(Лирикалық поэма)

Кіріспе
Асыл сөздің тамыры терең келер,
Терең келсе, ағалар елең берер.
Талай қазақ тарланы айтылмай жүр,
Сырын ұқсаң көңілің кемелденер.
Жаңа белес биігін аламын деп,
Талпынбауға сәт тілеп амалым жоқ.
Ұлыларын ұлтымның айғақтасам,
Тіл тигізер біреуге залалым жоқ.
Білмегеннен сақтасын данышпанын,
Ұқпағандар болады-ау арыстарын.
Осындайды сезгенде селк етемін,
Есектердің көргендей жарысқанын.
Жақсыларын не болар сыйламаған,
Ол – шындықты құртуға қиған адам.
Ұмыт қалып барады-ау кей асылдар,
Соларды ойлап жанымды мұңға малам.
Баға алмаймын ешкімнің қас-қабағын,
Арым таза, мен неден жасқанамын?
Сағынып жүрем ақжолтай ағаларды,
Ақсақалы болсам да Астананың.
Шендіні айтып бүгінгі наздана алсам:
Сәлемдеспей бұрқ етер қайда барсаң.
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Жап-жас жігіт ақ шашқа қарамайды,
Сен сыпайы тәртіпті пайдалансаң.
Өңшең тентек демеймін салған ойнақ,
Жеңіл тұр ғой кей пәле айта қоймақ.
Арыстарым айқасса халық үшін,
Алпауыттар топталды қалтаны ойлап.
Барлық қырсық елде бар маған қонып,
Жүргенім жоқ құрметтен қараң болып.
Ауыл көшіп барады қала жаққа,
Соған делдал күй кешем алаң болып.
Қайран көңіл дауылы не бораны,
Терең ойға осылай көп орады.
Тілімізді қорғаудың түп тамыры
Ауыл өшсе... қазағым не болады?
Ойлап өтсек атажұрт шаруасын,
Ағалардың сүйемін жанын асыл.
Кәрібжанов Фазылдар дана екен ғой
Елге бұрған ақыл-ой дариясын.
Қолы берік, қарымы күшті болған,
Адалдыққа ақ берен – мықты қорған.
Ауыл мұңы ойлантып арпалысқан,
Нар еді ғой намысты бермес қолдан.
Агрономнан өскенше министр боп,
Орайына келтірді мың істі дөп.
Ол ЦК*-ға екінші хатшы болса,
Ұлттың қамын ойлауға тырысты көп.
Айта қалсам ағаның анық атын,
Киелі есім алтынмен жазылатын.
Қарсы шықты ол атомдық сынақтарға
Жер бетінде, ауада жарылатын.
1

ЦК – Орталық Партия Комитетін қысқаша осылай атайтын.
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Беу, жас ұрпақ! Біліңдер кім екенін,
Мұң қаптаған жан сырын үдетемін.
Қазағым деп айқасып қапыда өткен,
Кәрібжанов Фазылды жыр етемін.

Бірінші тарау
Шарбақкөл әуендері
Қалың қаптал Омбының ормандары,
Етегі құт, елге аңыз болған сәні.
Қыз-келіншек сияқты тойға келген,
Ұялғандай оқшау тұр жолдан бәрі.
Ақ қайыңдар ақ күміс, аппақ қандай!
Ақ білектер жүрекке от жаққандай.
Ақ балтырлар ауылымның қыздарындай,
Ақын келе жатыр деп жол баққандай.
Қызыл қайың, сау қайың, нән қайыңдар,
Саясы құт, сымбаты нар қайыңдар.
Бозбаладай көк терек күлімдеп тұр,
Бойжеткендей баураса сал қайыңдар.
Жұпар сепсе қарағай жанға жайлы,
Дәру ауа көкіректі аралайды.
Алтын тұлға, апайтөс жас жігіттей,
Қыз-қайыңнан басқаға қарамайды.
Соның бәрі десеңдер не береді –
Үміт гүлі шақырды берекелі.
Фазыл аға ауылын іздеп келем,
Туған жерін бір көру керек еді.
Шарбақкөлді атасам жыр басында,
Лайық жер жүректен нұр шашуға.
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Қазағымның аты аңыз арыстары
Көзге елестеп тұрады шың басында.
Бұл өңірдің тілегі болды еселі,
Нардың жолы болмай ма кең көшелі.
Қазақстанды басқарған бодан күнде
Тұңғыш қазақ туыпты ел көсемі.
Шаяхметов – зор белгі бір ғасырға,
Кәрібжанов Фазыл да тұр қасында.
Кемеңгеров Қошке де жерлесі екен,
Алты Алашпен жараған сырласуға.
Ойлы ормандар ел сырын ұққан екен,
Аттары көп жар салмас жұртқа бекер:
Ауыл баққан қазақтың үш министрі
Шарбақкөлден тап осы шыққан екен.
Биік сілтер самғауық қыран бәрі,
Ауылды ойлау – ұстанған ұрандары.
Өсе келе бәрі де болып кетті
Қазағымның ардақты ұландары.
Әлімсақтан тарихтың тартқан жүгін,
Омбыда өскен қазақтар дархан мығым.
«Диаспора емеспіз» деп айбынып,
Атамекен сақтаған бір қалдығын.
Ермак шауып қазақтың түпкі төрін,
Ел шұбырып қан шеңгел жұтса шерін,
Сол қырғыннан әупірім есен қалған,
Шарбақкөл деп атапты құтты жерін.
Көл емес-ау, түсіме тау кіреді,
О, замана! Есіме салды нені:
Батыс Сібір қырық жыл ханы болған
Көкейімде Көшім хан қалды менің.
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Қалың жаумен жеті күн қақтығысып,
Көшім жоқта мерт болды құстай ұшып:
Сүзге ханым түспестен жау қолына,
Жан қиыпты қанжарды қатты қысып.
Терең ойға тебіреніс бөлегендей,
Тарих сырын қайтпекпін тере бермей.
Қалың орман ішінде жылылық бар,
Сүзге сұлу аруағы жебегендей.
Қиял-ғайып...
Көрінді ол болып маған,
Есімінен елестер содыр заман.
Қазағымның қыздары-ай, кей заманда
Намыс үшін ажалдан қорықпаған.
Ел намысын күндерде ушықтырған,
Қанішерді үйіріп ұршық қылған.
Сәтбек батыр өтеді елес беріп,
Мас Ермакты Ертісте тұншықтырған.
Сол тартысқа жасынан бойлағандар,
Жұмабай, Қошке, Фазекем – ойлы адамдар.
Айта берсем дүбірлі түлегі көп,
Шарбақкөлді осал деп ойламаңдар.
Алқа ағаштың ойпаттау қойнауында,
Лайық жер жылқылы, қойлы ауылға.
Атамекен ежелгі Айбас атты,
Атақоныс шағын көл болды ауылға.
Тал шарбақпен күміс көл қоршалыпты,
Жалғыз аяқ мал баспас жол салыпты.
Бір шетінде шоғырлы құдық та бар,
Малға жайлы шоң науа қолданыпты.
Бабалары орнатқан талды шарбақ,
Ой қозғайды алыстан көзді арбап.
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Осы көл ғой ел-жұртқа ризық арнап,
Сан ұрпаққа құт болған өмір жалғап.
Біздің ауыл шетіндей көрінсе анық,
Жүрегімнің кетті ғой оты жанып.
Кер биеге көз салып, кердең етіп,
Қара айғырдың тұрғаны-ай оқыранып.
Оты қанып, күйсеумен малжаңдасып,
Желіндері толықсып маң-маң басып,
Сиырлар да барады суат жаққа
Кемпірлердей тойдағы алшаң басып.
Таңырқасам жасырар сырым бар ма,
Қымызы да Айбастың шырын-бал ма?!
Еңкелеңдеп биелер желе жортса,
Шұрқырады желіде құлындар да.
Қалың тайга ішінде ойдым-ойдым,
Ақ қайыңдар қазаққа ашты қойнын.
Әр тайпадан құралған үлкен ауыл,
Бір қойнауда мәңгілік тапты орнын.
Сай қуалай жайғасқан күрке талдар,
Қызыл шие, бал жидек жүрек жалғар.
Ескі ауылдың орны бар – киелі жер,
Соқпай кетпес зиратқа келген жандар.
Кер заманның ер туған ақтангері,
Биік рухы алыстан тартқан мені.
Фазыл еккен ақ қайың бас жағында,
Кәрібжан ата көз тартты жатқан жері.
Көне өмірді паш етті іздің бәрі,
Қара орынның қалдығы – жырдың нәрі.
Атығай мен Қарауыл,
Қаржас, Керей бір ауыл,
Шарбақкөлдің ежелгі тұрғындары.
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Бұл аймақты мен былтыр барлап көрдім,
Тапқан екен шұрайын таңдап жердің.
Нар тұлғасын Фазылдың еске салды
Жасыл қаптал орманы Шарбақкөлдің.
Көп жылдардың соңынан көшеді ой,
Елестейді ер жігіт еселі бой.
Фазыл аға ой салса туған жері,
Керегі де мен үшін осы еді ғой.
Ескі Айбасты бұл күнде Жанан дейді,
Барша ағайын қоныстас адал пейілі.
Сәнді үйлер сәулетін, дәулеті мен
Кім орыс пен немістен жаман дейді?
Көше таза, ауылды көрікті етер,
Бір ғажабы – мектебі өрісті екен.
Екі оныншы сынып бар бұл мектепте,
Киелі жер арнайы көріп кетер.
Намыс қозғар көрсем де не ғажапты,
Өзгелерден қалыспай тең жасапты.
Тамашасы – ауданның атын олар
Қазақшалап «Шарбақкөл» деп атапты.
Кең залында Томардың мектебінің
Мерей өсті, кеткен жоқ текке күнім.
Жасына қарай үлкендер отырыпты,
Жастар да бар төр жаққа жеткен бүгін.
Құймақ жауып тұрғандай гүлді алаңға,
Қызық көп қой білгенге бұл ғаламда.
Жаным менің нұрланды, шымқай жастар
«Жезкиікті» бабымен шырқағанда.
Жас өрнектен қалмады қарттар-дағы,
Күйші желді бүлкілдеп бас бармағы.
Әнші ару айтқанда «Аққу әнін»,
Кей жанардан тебірентті жас тамғаны.
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Өнер туын көтеріп жүреміз көп,
Келешектен себеп жоқ күдер үзбек.
Атымды атап Жәнібек таныстырса,
Келіншектер шулады: «Білеміз!» – деп.
Бір ақсақал шуласа мені біліп,
Жырға қосты әзілге жеңіл іліп.
Сексен екі жастағы Боранбайды
Елудегі деп қалдым сері жігіт.
Шын таңдандым тың сылқым жүрісіне,
Кемістік жоқ тиісер бір ісіне.
Келістіріп ән салса, мен қызықтым
Көркем сақал сүттей ақ күмісіне.
Қошке ағаның тамаша туыстары,
Сөз көсілтіп, ескіше жыр ұштады.
Жәнібектің нағашы-жиендері
Біздің сапар мақсатын дұрыстады.
Фазыл десек, шыққандай жер төсінен,
Боранбай қарт тік айтты келтесінен:
«Ол қара нар, сабырлы, салмақты еді,
Оқ тисе де үндемес желкесінен.
Есімде жүр келгені су алуға,
Қой-ешкісін науадан суаруға.
Жалғыз өзі қимылы бес кісілік,
Алып күші жетердей бір ауылға».
Бір әулетті бір өзі сүйреп келген,
Талай мысал төгілтті түйдектелген.
Жас Фазылдың Борекең аз сөзбенен
Өмір жолын көрсетті иректелген.
Жіті тыңдап болғаным күшті құмар,
Ғаламат көп көшімді жүкті қылар:
Тыңдасам да Шарбақкөл қай қазағын,
Асыл аға мейірбан ұшқыны бар.
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Екінші тарау
Қызылжардан басталды өмір жолы
Әр көргенім – білгенге бір қаралық,
Жырға орадым әудемде тыңдап алып.
Бала кезін Фазылдың естігенде,
Жан толқыды жүректі жырға малып.
Сәби күннен сұм тағдыр бұлты төнді,
Тірегі өшті, шырағы ерте сөнді.
Төрт баланың кенжесі Фазыл туса,
Өрт шалғандай бір жаста әкесі өлді.
«Жығылғанға – жұдырық» дегендейін,
Әкесізге тар өткел келер бейім.
Бір көзінен қапыда айырылды,
Төзбей қайтсін...
Бәрін де жеңер кейін...
Бұйрық осы дөп келген талайына,
Көпшіл, сепшіл кең өсті маңайына.
Тұйық мінез, қатаңдау болса-дағы,
Сүйінетін көрген жан арайына.
Айтқожа мен Сейітқожа, Бәткен, Фазыл –
Өңкей өрім тезірек өсуге әзір.
Шаңырақты шалқытты Әлипа апай,
Жан жарына бұйырса өмір азы.
Қайсар ана көпсінбей осыларды,
Айтқожаның Сәлімін қосып алды.
Үш ағаның соңында Фазыл өсті,
Мәтен апай білмеді шошығанды.
Құлын күннен құлшынған бабындағы,
Өсірді ана жеткіншек бәрін-дағы.
Іске берік Фазылжан оқу сүйгіш,
Хас жүйріктей жасынан ағындады.
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Өзгелерден бастайтын бұрын көшті,
Тетелестер ішінде мығым өсті.
Қаршадайдан намысын қалғытпады,
Өзегіне өз мұңын тығып өсті.
Асау тайдай ұмтылса сілкіп жалды,
Кейде айтарын білдіртпей іркіп қалды.
Әке деген балаға керек екен,
Көңілінде тамшы мұң кілкіп қалды.
Тәлім алды ауылда молладан да,
Жүзі жылы, сезімтал болды адамға.
Рабфакта оқыды Омбыдағы,
Жолы болды ағайын қолдағанда.
Пәтер алды Айтқожа ақы төлеп,
Отын сатып, ақшадай берді көмек.
Ол еңбегін Фазекең атап өтті,
Асыл аға болғанын орны бөлек.
Әсіре мақтау бәс емес байсалдыға,
Айтып қана қойған жоқ, қайтарды да.
Бар әулетке Фазылдың себі тиді,
Ризалығын Айтекең айта алды да.
Жан талабын жөптеді тегіс елі,
Бір үй емес, ауылдың жемісі еді.
Үздік оқып рабфакты бітірген соң
Институтқа түскені жеңіс еді.
Қайырымшыл, бауырмал туыстары,
Келе-келе Фазылды ту ұстады.
Әлі күнге ұйымшыл ауыл екен,
Сол деп білем аруақ жұғысқаны.
Фазыл аға бастаса берік көшті,
Аға, іні – бәрі де серіктесті.
Бірге өскен Сәлімнің балалары
Жәнібек, Қайрат соңынан еріп өсті.
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Өмір сырын Әлипа түсініпті,
Ақ тілекшіл болыпты ісі құтты.
Омбыдағы Сібірдің институтын
Үшеуі де бір кезде бітіріпті.
Фазыл аға құтты жол бастап берді,
Жақсы оқыды, мінезі жақсы ат берді.
Бірге оқыған қазақтың балалары
Түркістаншыл, Алашшыл мақсатқа ерді.
Қырғын жылдар Сталин тұмшалаған,
Еш жазықсыз қырылды-ау қаншама адам.
Көргеннен соң соларды өршіл жастар,
Бірігуге ой қозғап шаршамаған.
Омбы – ол кезде оқудың құтты төрі,
Содан білгір, алғыр боп өсті төлі.
Шафық Шөкин, Нұркейдің Хасені бар,
Кең дариядан күш алды достық көлі.
Білді олар Сәкенді, Мағжанды да,
Колхоздасқан қырғын жұт жанжалды да.
Жаны қазақ жігіттер, қаны қазақ,
Бодан күннің бұғауын аңғарды да.
Сом құрыштай буылған бір-біріне,
Оқу себеп ақыл-ой бірлігіне.
Зейін қойды Алаштың ұранына,
Жандары ашып жүдеу ел тірлігіне.
Тыншытпаса тіршілік ушыққаны,
Елдің қамы жастарды тыншытпады.
Шафық, Фазыл жастары үлкен еді,
Қастарынан жас Хасен бір шықпады.
Осы жігіт Фазылға ұнап кетті,
Адал достық алауын тұрақты етті.
Хасен менің қайны атам болғаннан соң,
Досының сырын ұмытпас шырақшы етті.
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Жас жігітке олар көз бұрып қалды,
Ой тоғытқан елді ойлау дұрысталды.
Мағжанды олар жаттады, сүйіп оқып,
Дана мұңы құпия тұнып қалды.
Оқу бітті. Қызметке талап шекті,
Фазыл, Шафық жан-жаққа тарап кетті.
Қара нанды қақ бөлген адал досы,
Ол Хасенге алаңдап қарап кетті.
Бірге жүрді жан-жаққа ұшпас бұрын,
Армандары бірлескен қос жас буын.
Шафық аға жыр етіп айтатұғын
Фазыл менен Хасеннің ұқсастығын.
«Қос тұлпардай екеуі ердің ері,
Қатар өрлеп, жақсы еді-ау жетілгені.
Батыл тұлға, қазан бас екі жігіт
Қабанбай мен Бөгенбай секілді еді».
Көп болатын ағаның аңыз сөзі,
Қарт шағында аңсатты-ау алғыр кезі.
«Қайран достар...» – деп Шәкең күрсінетін,
Кең жалғанда қалғандай жалғыз өзі.
Дана ғалым, жабайы жүрер пенде,
Кезін көрдім ренжіп түнерген де:
Павлодарды басқарған Нұркеевті
Басқарма етіп колхозға жібергенде.
«Білдірмеді Хасен де өтінгенін...» –
Деп толқытты қарт Шафық көңіл көлін.
«Фазыл ерте кетпесе бұл фәниден...» –
Деп тағы да көріп ем өкінгенін.
Заманында бармасақ ондай сөзге,
Бұл сорақы қылық та түсті көзге:

224

«Қосып жазды, миллиард пұт болмады» деп
Мәскеуге арыз Мәскеуден түскен кезде.
Мәскеуге арыз Мәскеуден түсті десем,
Хрущевтей дандайсып шықты көсем.
Өтірік деп «достары» жазған болар:
«Алды қазақ миллиард пұтты десең».
Сөз жалғасам үш достың өмірінен,
Кейде солай өткенге көп үңілем.
Фазыл аға ардақты бейнесі үшін
Сыр аз емес кетпейтін көңілімнен.
Оқу бітті. Көрді өзге мән-жайларды,
Жас маманға қауырт іс заңға айналды.
Бір көзінің ертеден жоқтығынан,
Фазыл аға соғысқа бармай қалды.
Хасен досы аттанды арпалысқа,
Фазыл жүрді қалғандай қаңтарыста.
Досы үшін де мол астық өсіріпті,
Ортақ болып соғыста бар табысқа.
Құтты жолды болады-ау құп алуға.
Соғыс бітті, күн туды қуануға.
Қазағымның болды нық қайраткері
Орталық Комитеттің құрамында.

Үшінші тарау
Қарағанды қарсы алды құтты төрі
Қарашаңырық шақырса Қарағанды,
Ол әлемде ерекше дараланды.
Үш ұйықтаса түсіне кірмейтін жер
Тұғыры боп Фазылдың жаңаланды.
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Жақсылығын жалғайтын жақсы адамның,
Қасиетін байытар әр қадамның;
Ер атанар азамат жер бұйырар,
Құтты қоныс болардай таңдағаның.
Донбасс, Кузбасс, көмірлі Қарағанды,
Есімдері ерекше бағаланды.
Егіншіні өндіріс қалап алды,
Ендігі өмір үр жаңа бола қалды.
Жезқазғаны жез толқып жайнап жатыр,
Балқашында қызыл мыс қайнап жатыр.
Қарсақбайдың әлі нық өз қарқыны,
Қаражалы уығын байлап жатыр.
Жезді қандай ешкімнен қалыспайтын,
Мырыш берген күшейтті таныс қалпын.
Ұлт ордасы Ұлытау бабында тұр,
Айналасы жаңартып тұрмыс-салтын.
Теміртаудың атағы шарықтады,
Жедел құрылыс тұлғасын анықтады.
Дүбір қызды, Сарыарқа сайын белі
Ақтаруға бар кенін жалықпады.
Ұлы ғалым, тегі асыл, заты мықты,
Сәтбаевтың дүркіреп аты шықты.
Бәрін барлап Мейірбан Фазыл аға,
Елмен, жермен жасады татулықты.
Баяғыдан есінде Бұқар жырау,
Ол тарихта Абылаймен қатар тұр-ау.
Тәттімбеттен тарапты екі ішекті
Шертіп-қағып тартуға қалай бұрау.
Бала күнде сондайды қиялдаймыз,
Шертуші едік тетігін біле алмай біз.
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Фазылдың да бар еді бір басары,
Әншілігін әдеппен ұрандаймыз.
Қол сілтеді қиядан Қарқаралы,
Құтты жер деп оны да айта алады.
Қаз дауысты Қазыбек,
Мәдиі бар,
Зарлы әуенін ішінен қайталады.
Таңғажайып Біржаннан аңыз қалса,
Қол сілтейді таныстай «Жалғыз арша».
«Адамзаттың жинапты-ау бар байлығын...»
Деп ойлады оңаша жалғыз қалса.
Мәди айтқан жадында үн түледі,
Әнұрандай көкіректе күркіреді.
Тілдесетін терезе тесігінен,
Қапаста өткен Сарыарқа дүлдүлі еді.
Талай қызық көңілде өріледі,
Осындайға Фазыл да жерік еді.
Тайжанның да Омбыда Үкілі Ыбыраймен
Қатар шырқап тұрғанын көріп еді.
Өмір солай қым-қуыт жарыс еді,
Қайнап жатты арпалыс алғы шебі.
Бар байлығы қазақтың Мәскеу жаққа
Шұғыл кетіп жатқаны таныс еді.
Тілін, дінін, ділін де қазағымның
Есен сақтау ол кезде азабы мұң.
Дін мен ділді саясат ойрандаса,
Қорғау қиын тіліңнің тазалығын.
Фазыл келді обкомға екінші боп,
Жүрмейді енді тек жалаң егінші боп.
Келді қызу қайнаған өндіріске,
Қазағыма қол ұшын беруші боп.
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Бодандықтан адамның шошынғаны,
Зор шендінің бәрі орыс осындағы.
Бастық та аз, қазақтан жұмысшы да аз,
Ауыр жылдар айқасқа қосылғаны.
Шаяхметов бұл ішкі саясатты
Орындауға бастады дана шартты.
Училище, институт дегендерге
Қазақтың жас түлегін алға тартты.
Ұлттың қамы деп оны зор маңызды,
Болашаққа Жұмекең жол салғызды.
Оқытуды ресейлік қалаларда
Қазақстанға көмек деп қаулы алғызды.
Міне, осындай майданға қолбасшы боп
Фазыл келді, топтады жолдасты көп.
Әй, не керек, қазақтар алға басты
Қарағандыға жүргенде ол басшы боп.
Сол ұстаным жандырды жүректерді,
Өндіріске жас қазақ түлек келді.
Соның бірі – Президент осы күнгі,
Тәуелсіздік таңы атқан тілек жеңді.
Онсыз елін қазағым жаңарта ма,
Кім қыздырар өмірді бай алқада?
Жемісі сол – баласы Үшқоңырдың
Астананы орнатты Сарыарқада.
Тыңда, достым, шындықты таратамын,
Бата берді ардақты Алатауым.
Жемісі сол – бүгінгі Қазақстан
Жер бетіне жеткізді зор атағын.
Мәскеуде оқып, өзім де Жезқазғанда
Жиырма жылдай тау тесіп, жер қазғанда
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Сол саясат түлегі болған екем,
Еліктеумен Қанышқа бой жазғанда.
Фазыл жайлы Серғазин ағамыздан
Көп естідім әдісін қамал бұзған:
«Талай қазақ жігітін ол өсірді,
Таңдап алып жабайы арамыздан.
Шахталарда қазақтар көбейгені –
Ол да Фазыл ағаның мол еңбегі, –
Дегені бар, – жақсыны көзі шалса,
Көтеруге әудемде ерен еді,
Сол әдісі күн сайын тереңдеді.
Қызық еді-ау жүйелі ғұрпы қандай,
Шахталарды шарлаумен жүрді талмай.
Озықтарды әп-сәтте паш ететін,
Сол болам деп өзгелер ұмтылардай».
Көп естідім осындай әңгімені,
Ұлтын қорғау – асылдың бар тілегі.
Фазылдан кейін обкомға хатшы болған
Файзолланың айтқызды ақ жүрегі.
Әлдекімше өзгеше бұлтақтамай,
Ұлт қорғауға ниетін бұрған талай.
Жалғастырды Фазылдың ұлы жолын
Досмағамбетов атақты Сұлтан ағай.
Сол саясат өзім де перзентімін,
Жыр жаздырды күйігі ел дертінің.
Аралдың да көп жүрдім айқасында,
Қолғабысым тигенше көрмей тыным.
Кең айдында жол салған арнасы мұз,
Фазыл аға тау еді, шын асыл құз.
Қарағандылық жігіттер үлгі алған,
Біздер оның көксеген жалғасымыз.
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Фазыл аға сыры көп айта білсек,
Ұмытылмас бейнесі қайда жүрсек.
Қарағанды қажымас қайсар етті,
Алынғандай ең асыл қолға бір шеп.
Анық батыр шықпайды жолға бекер,
Бергені мол жан екен қолдап өтер.
Екінші деп ресми аталса да,
Біріншіден өтімді болған екен.
Іске мығым, сабырлы, елге қорған,
Мейірімді екен келбеті нұрға толған.
Уәдеге болаттай берік адам
Алдындағы қайтпапты қазған ордан.
Қарағанды екеу ғой: жаңа, ескі,
Ескі үйлерді түбінен түтін тесті.
Бір топ үйді газ басқан көшіруді
Өшпес үлгі болардай Фазыл шешті.
Өз көзімен апатты барып көрді,
Шымқай қазақ екен-ау шеккен шерді.
Шенділері қаланың үміттенген
Жаңа үйлерді жалтармай алып берді.
Одан қиын адамды қыспас заман,
Бұл ерлігін паш етті Әбілқас ағам.
Үстіндегі көмірдің, шым үйлердің
Газ кіргенде жұтқаны уға ұқсаған.
Жердің бетін улы газ тесіп өтіп,
Үйге кірсе жұрт састы есі кетіп.
Сан ұрпаққа өмірлік ғибрат берді
Кәрібжанов тұтқиыл шешім етіп.
Фазыл десе Әбекем кең көшелі,
Наз айтатын деп: «Нағыз ел көсемі.
Ызғарынан айбынды шошынбаса,
Кей бастықтар ырқына көнбес еді.

230

Талай-талай Фазылдың шешімдері,
Көрсетті оны азамат көші ілгері.
Төраға боп сайланды облкеңеске,
Ол да бір сәт ілгері өсудегі».
Қаныш аға келгенін айтып еді,
Даналыққа Фазылдың қанды шөлі.
«Құтты болсын, Қанекем, – деген екен, –
Нық қолда тұр өндіріс алғы шебі».
Қарапайым жүргендей шендес келмей,
Әбілқас аға өз даңқын кейде ескермей:
«Ғибрат алдым, – деп еді, – екеуінен,
Әл-Фараби Сократпен кездескендей».
Тап осылай, ағайын, мақтаналық,
Тастамайды ол үшін тақтан алып.
Фазекеңнің Сағынов ағамыздай
Еңбегіне лайық ат тағалық.
Кеншілердің керегін сан сатыда,
Шеше білді-ау Мәскеуде, Алматыда.
Жанашыры халқымның сол еді ғой,
Айналса да партия солдатына.
Соғыс бітіп, ес жиған сілкінді ауыл,
Өтті бастан неше өрт, неше дауыл...
Облысты басқару оңай емес,
Қарағандыны басқару екі есе ауыр.
Солай асыл ағамыз дараланды,
Рахмет айтып қала мен дала қалды.
Айбынымен маңайын жасқандырған
Ұмытпайды Фазылды Қарағанды.
Адалдықты ар үшін жақтаушы еді,
Адамдықтың өресін сақтаушы еді.
Ғабиден, Ғабит мақтаса қазақтар ғой,
Петр Трухин ерекше мақтаушы еді.
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Облыстың бұрынғы басшылары,
Негізінде арыстар жақсы бәрі.
Қолдайды ғой Фазылмен мақтануды
Қарағанды екінші хатшылары.
Көш басында олардың Фазыл ағам,
Жыр еткізді тіршілік назын маған.
Ізбасарлар – Сұлтан мен Нұрсұлтандар,
Олар да тың дастандар жазылмаған.
Әркім сөйлер өзінің затын біле,
Жөн айта алсам жырымның татымы де.
Екіншілер – шарболат шын қазақтар,
Аға тұтқан бүгінгі әкімі де.
Жүрегімнің лүпілін қолдаушы етем,
Жазған жырым жабулы қалмас бекер.
Қарағанды мен Қызылжар Фазылға арнап
Естен кетпес белгілер орнатса екен.

Төртінші тарау
Асқаралы Алатау аясында
Қарағанды, киелі аруағың
Шын жебеді қазақтың саңлағын.
Алматыда ЦК-ға шақырылды,
Қоғамы мол қожасы шаруаның.
О, Фазеке! Тағы бір ауыр белең,
Артта қалды ұмытпас нағыз кенен:
Қара термен егінді суарушы ең,
Пісерінде қыздырып жаныңменен.
Қимылың зор енжарға өштігіңнен,
Ақ жолыңа ақ бидай өсті кілең.
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Жезқазған мен Балқашты жалындаттың
Ел данасы Қанышқа достығыңмен.
Қалды артыңда кемеңгер пайымдаулар,
Шешілді ғой сан талай қалың даулар.
Ұмытпастай артыңда қаулап өсті
Жас қазақтар жанынан жалын лаулар.
Іске қатал, өмірде ақынжанды,
Қарапайым, мейірбан атың қалды.
Ауыл жайын білуші ең өте терең,
Сауын сиыр, ақ бидай асылданды.
Бастау таптың көп іске ең кемінде,
Мәскеу жақтың қалмадың шеңгелінде.
Өзіңе де кеңшілік мінез бітті,
Сөз етпейтін бергенін, жеңгенін де.
Жақсылық көп Теміртау есіндегі,
Сенің арқаң жас алып көсілгені.
Қызу қарқын сен қостың жалындарға
Қызыл жалқын мартеннің пешіндегі.
Кетті-ау ғажап ол құрылыс кең басталып,
Жас түлегін баулыды тозбас халық.
Оқып келіп сапырған от-жалынды
Ер Нұрсұлтан жүр бүгін ел басқарып.
Ол да сендей...
Ұлтжанды ердің бірі,
Сал домбыра күмбірі жүрген жері.
Ол да сендей...
ЦК-дан бір-ақ шыққан,
Мықтысыңдар, обкомның екіншілері.
Атың жүрсе алшақтап өлеңімде,
Қосылар жастар сен салған ерен үнге.
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Жас ұрпақтың атынан алғыс айтам,
Есіміңді жеткізсем келер күнге.
Сәт тілесе жолыңа Қарағанды,
Ел қостады, ақ жолың жаңаланды.
«Керек еді-ау...» – деп біреу қимай тұрса,
Бұл жаңалық қуантты сан адамды.
Алатаудың бауырына кіруіне,
Өр мен төрдің тәбделін білуіне
Қарағанды Фазылға саты болды
Жердің бетін нық басып жүруіне.
Төрге шықты жақсылық орнайтұғын,
Жас қырандай талпынды алмай тыным.
«Үлкен үйдің» басқарды зор бөлімін
Шаруа жайын ауылдың ойлайтұғын.
Жаңа қамшы тапқандай қатты бастық,
Өз күшіне қажымас басты жастық.
Ауыл мұңы мамандық арманы еді,
Мал көбейтіп, тасытар алтын асық.
Болды ынтасы – көбейту мектептерді,
Сан сұрақты тапжылмай жөптеп берді.
Моншаларды салдыру болды заңы,
Ауыз су дегеннен еш шет кетпеді.
Аралады туған ел барша жерін,
Нәр тіледі өнімсіз қаншама егін.
Жөн түзеуді басқартты Бараевқа,
Құнарлы жер қыртысы тозса тегін.
Қиялы еді-ау жарылқау туған елді,
Сол істе жүр армандап буған белді.
Басқаратын ауылдың шаруашылғын
Министр боп Фазекең шыға келді.
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Ол кездегі, ағайын, министрлік
Әркім айтар емес-ті жұмақ тірлік.
Біткен жұмыс атағы ЦК-нікі,
Іс оңбаса... кетуің бір-ақ күндік.
Қақтырмастай ауылды қанаттыға,
Бұл орынды сыйлады жаратты да.
Білді енді тек қана өзі екенін
Шаруаға қамқоршы, жауапты да.
Бәрі соның ел бағу амалы да,
Түлкі болды бодандық заманы да.
Елдің, жердің болмысын министрден
Артық білер шенділер шамалы да.
Белгілі ғой еңбегі мол сіңгені,
Ақыл қосып ақылға көрсін деді.
Шаяхметов – ЦК-ның біріншісі:
«Тез арада министр келсін», – деді.
Келді, көрді...
Бұл да бір дәуір екен,
Мінез мықты Фазылда сабыр етер.
Отырғанда сөйлесіп аңдағаны –
Жұмекеңнің қабағы ауыр екен.
«Мәскеу жаққа шақырды кеше ғана,
Отырғам жоқ министрден есеп ала.
Үлкен сөздің, – деді, – осы бастамасы,
Саспай кеңес құратын екеуара.
Сөзге шөкті қазақтың бар алыбы,
Бірлікте ғой Абайдың даналығы.
«Келте болмас кеңеспен пішілген тон»
Дегені бар халықтың даналығы.
Ертең жүрем Хрущевпен кездесуге,
Қауырт іс бар күреске бел шешуге.
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Тың игеру жорығын бастамақшы,
Көп ойладым, шығармай елді есімде.
Сен не дейсің, жерге ие министрім?
Осы әңгіме шақырған менің сырым.
Білімің зор, тәжірибең ұлан-ғайыр,
Ақыл қосар өзгеден сенің бұрын».
«Сезіп жүрмін, Жұмеке, – деді Фазыл, –
Қолдау емес айтарым менің қазір.
Қазақ жерін қара пар басып кетсе,
Мал құриды, емеспіз оған әзір.
Есін жиған соғыстан қазағымның
Малы азайса... етер-ау азабын мың.
Ұлттық пайыз азайып, орыстансақ,
Оның ертең бермекші жауабын кім?
Ашып тұр ғой бір сырым мың сырымды,
Жат көбейсе... алдымен тіл құриды.
Тіл құрыса қазағым не болады?
Қозғап кетті бір мұңым мың мұңымды.
Ауыр күндер азабы бұлдырайды,
Кейде ауыр ой жүйкемді мың бұрайды.
Жұмеке, келісім бермеңіз, ертең тарих
Ақиқатын ақыры бір сұрайды.
Жат көбейіп, боламыз қалған-құтқан,
Ұлт қасірет тартады қайғы жұтқан.
Рухани туады жүдеушілік,
Саны өспей тасада қалғандықтан.
Сансыз ұлтпен балалар араласып,
Қиындықпен өтер-ау жағаласып.
Мектептер де жабылып қалады ғой,
Қазағымның өрісін қара басып.
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Одан да ірі көрсетер залалын көп,
Сізге айтпас ол сырды амалым жоқ.
Тың игеріп алған соң салады ойран,
Солтүстікті Ресейге аламын деп.
Қарсы тұру – қиямет әңгүдікке,
Шапылдайды ол сіз айтар сан күдікке.
Ел басшысы ақ ниет, адал жүрсіз,
Мүлт бассаңыз... сөз болар мәңгілікке.
Бар байлығы қазақтың – жер танабы,
Оны қорлау таусылмас шер салады.
Ар жолында қалыңыз таза, биік,
Жағымпаздар тізгінді алса-дағы...» –
Деп тоқтатты айтарлық Фазыл сөзін,
«Дұп-дұрыс!» – деп қадады аға көзін.
Сабыр сақтап: «Рахмет», – деп қала берді,
Жан қинаған көп ойды жеңіп төзім.
Біріккен қол шыққандай жең ішінен,
Ойға батты ақылман сөз күшінен.
Риза болды, тебіреніп, толқып кетті,
«Ақылды екен Фазылжан...» деп ішінен.
Жұмекеңнің Фазылды тыңдағаны –
Өзінің ойын емес пе шыңдағаны.
Ол сезді ғой бүлдірмей жай келмесін,
Қазағыма даңғаза «тың заманы».
О, тәңірім!
Шындықты әбден білгіз,
Қорқақтанып, әлі де мақтап жүрміз.
Одақ үшін не керек –
Қазақ үшін ертерек заман еді,
Әлі күнге құр бекер жақтап жүрміз.
Бәрі жатты Жұмекең көкейінде,
Жер тозады Мәскеудің тепеңінде.
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Бел байлады кетпеске не болса да
Хрущевтің жандайшап жетегінде.
Ақылдасты ол Сәбитпен, Мұхтармен де,
Хрущевті таппады құптар пенде.
Өз ойына сай келіп көп тілегі,
Қарсы шықты, көндікті жұтар шерге.
Болашағын қазақтың салмақтады,
Елге қамқор кеңесті ардақтады.
Хрущевтің көнбеді айғайына,
Алынса да жұмыстан ар сақтады.
Алды айғай болғанда, арты былық,
Ашуланшақ Хрущев салды бүлік.
Қызметтен қуды тез Жұмекеңді
Оңтүстікке бірінші хатшы қылып.
«Күштілердің» құйрығы досы емес пе,
Ұлттық теңдік айналды бос елеске.
Бодандықтың зорлығы қатты тиді,
Тәуелсіздік жоқтығы осы емес пе?!
Паномаренко, Брежневшіл заман келді,
Жаңа пайым, елге өзге қадам келді.
Тың игеру науқанын қыздыруға
«Целинниктер» – мыңдаған адам келді.
Қатаң жарлық шешімді ширатпады,
Қарсы келген оларға сын батпады.
Ауылдарға, шіркін-ай, ауыр болды
Оқыс соққан дауылдай қиратқаны.
Қайран әжем оларды зор тұтатын,
Шер-шеменді үндемей мол жұтатын.
Бесіктегі нәресте жылағанда:
«Целенникті шақырам...» – деп қорқытатын.
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Отыз пайыз ұлт саны болып қалды,
Қырық екі пайызы орыстанды.
1962 жылға дейін
Екі миллион келімсек қоныстанды.
Фазекеңнің дөп тиді ескерткені,
Өмір елді өзінше жентектеді.
Тек Ақмола облысында жабылыпты
155 қазақтың мектептері.
Паномаренко нар тұлға, көсем еді,
Байқап қалдық жақсылық есер желді.
Фазекеңді ЦК-ға хатшы қылды,
Ол көп тұрса әділдік өсер ме еді.
Қазақпенен жақсылап танысты да,
Біріктірді жақынды, алысты да.
Ақтап берді рухани қудалаудан
Зардап шеккен Мұхтарды, Қанышты да.
Мәскеуліктер басқарды «өсер елді»,
Орыстану елімде еселенді.
Паномаренко, Брежнев, Яковлев пен
Беляев те қосылып көшеленді.
Тыңның ісі тым қауырт жүріп жатты,
Көп қостарды қаптатып, жыбырлатты.
Миллиард пұттап ақ бидай ағындады,
Нанға жарып Хрущев тыным тапты.
Тап сол жылдар Теміртау қатуланды,
Ашынғандар тұрмысқа асыр салды.
Қапаланған жұмысшы, жастар тобы
Тас-талқан ғып қаланы басып алды.
Кеңес елі көрмеген дау туыпты,
Құрылысшылар жасапты сан бүлікті.
Брежнев келіп Мәскеуден әрең басты,
Танкілермен орнатып «заңдылықты».
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Басшыларға бір күнде қуғын туды,
Жібергендер ізделді қырғын шуды.
«Қарағандыда жүргенде көрмедің», – деп
Фазылға да Беляев тік ұмтылды.
Екіншіге бірінші тиісіпті,
Жеті жыл өткен өмірге кірісіпті.
Бұл дөрекі пәледен Кәрібжанов
Бұлтартпастай дерекпен «тірі» шықты.
Екіншіге бірінші ауыз салған,
Бұл сұмдықты тойтарды нағыз тарлан.
Көргендерден естіген ұмыт болмай,
Сол пәледен күлкілі аңыз қалған.
Қара қылды ағамыз қақ жарыпты,
Архивтерді мұқият ақтарыпты.
Теміртаудың баяндап ауыр халін
Баяғыда жазған хат сақталыпты.
Фазекеңнің мысы оны басты, тегі,
Біріншінің шықты ыстық ащы тері.
Ол кездері тап осы Беляевің
Мәскеудегі ЦК-ның хатшысы еді.
Қыңыр келіп аяқтан қатты шалған,
Амалы жоқ Беляев қайтты райдан.
Фазыл аға сыр бермей іштен тынды,
Жаны аулақ жеңдім деп жарқыраудан.
Қазақ кешкен мұң көп қой басқа тағы,
Қатты уланды жер мен су, аспан-дағы.
Атомдық та, сутегі бомбаларды
Империя жаруға жасқанбады.
Бомба, ракета сынауды тасқындатты,
Елдің зарын басшылар аз тыңдатты.
Семейдегі полигон басшы болып,
Сарыарқаны теп-тегіс қалшылдатты.
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Құпияны Берия тындырыпты,
Империя қазақты жын қылыпты.
АҚШ-пенен атомдық арпалыста,
Жері кең деп сілтепті сұм құрықты.
Жарқ еткені жер бетін дірілдеткен,
Күн сәулесі дермісің күлін төккен.
Ала жалын жарқылы титім сәтте
Тірі жанның көкірегін тіліп өткен.
Саңырауқұлақ секілді бұлт будағы,
Жер мен көкті тез өртеп, күрт бунады.
Қақпандағы қояндай қайран қазақ
Шыдай берді... жарылыстар бір тынбады.
Аңқау елім әу баста түсінбеді,
Үнсіз жауды білмеді от ішіндегі.
90 бомба ауада, жер бетінде – 26
Өшпес қасірет қазаққа түсіргені.
Адамдықтың біржола жойған құтын,
Радиация кімді сау, қойған бүтін?
Ана сырқат, балалар мүгедек боп,
Мәңгүрт етіп бұзды елдің қайран сиқын.
Қулық қандай қылмыстан жалтаратын:
Ауылдарды көшіру басталатын.
Жарылыстың алдында алып кетіп,
Іс біткен соң орнына қайтаратын.
Радиоактивті жаңбырлар ядролық
Жауған тозақ,
Жүрді ел өмір көріп.
Министр боп ауылды аралаған
Фазыл аға зер салды көңіл бөліп.
Сұмдық апат жүрегін зуылдатты,
Одан кейін демеспін тыным тапты.
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Қай бірінші естісе, ойран салып,
Құпияны қорғаған мұңы батты.
Кебін киген баяғы жалшылардың,
Ұқты дертін далада малшылардың.
Ашық сынақ зардабын көзбен көріп,
Қарсы шықты жойғандай бар шыдамын.
Қайсарлығы – жүректің жолдағаны,
Дәйек болды Қаныштың қолдағаны.
Үрейлендіріп әлемді, масқара ғой
Мәңгүрт етіп қазақты қорлағаны.
Жоқ... Москва ол жайлы үндетпеді,
Құпия етті ел шеккен індеттерді:
Беляевтің булығып жүргені сол,
Ел алдында ұялмай тілдеп берді.
Қос арысы қазақтың тоқтамады,
Тез жасады ғылыми топтаманы.
Аждаһасын атомның тежеу үшін
Дәлел керек, өзгеше жоқ та амалы.
Ашты Қаныш жарылыстар барлық санын,
Фазыл айтты дертке адам шалдыққанын.
Сонда ел көрді Мәскеу мен Беляевтің
Фазекеңнен сескеніп, қаймыққанын.
Асыл аға ұлтжанды, қызуқанды,
Ыза мен кек көкірегін бұзып-жарды.
Талай барып дерт шеккен ауылдарға,
Өзінің де саулығын бұзып алды.
Жайлауларды атомдық бомба жарған
Барып көріп, өртенді асыл тарлан.
Жер бетінде тежетті жарылысты,
Арман еді ол-дағы орындалған.
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Жеңді заман зорлығы кесек нарды,
Мәскеу оның мінезін есепке алды.
Жер бетінде жарылысты тоқтатса да,
Жер астындағы жарылыстар етек алды.
Еңбегі зор еткенім өзін құнды,
Ақылы мол жақтасам сөзін құнды.
Ол ел-жұртты ойлаумен жанын өртеп,
Қырық сегіз жасында көзін жұмды.
Өліміне өкінсек бүгін қатты,
Ол зар заман қасіретті жүгін тартты.
Жер бетінде жарылысты тоқтатса да,
Жер астында жарылыс жүріп жатты.
Құпия мықты. Империя қасарыпты,
Шаш алам деп, әрине, бас алыпты.
40 жылда ядролық жер астында
354 жарылыс жасалыпты.
Тиді жойқын бұл зұлмат жанға қатты,
Үнсіз, тілсіз келетін қаза батты.
Қырық жылда бір жарым миллиондай
Мәңгүрт қазақ қиналды аса қатты.
Түсім бе едің, ол заман, өңім бе едің,
Аз уақытта өзгертті-ау өңін елім.
Жезқазғанның маңында зардап шеккен
Талай ауыл қасіретін көріп едім.
Ядролық ракеталар тайраң қақты,
Ұлытаудың саласын ойрандатты.
Жетіқоңыр ауылын көріп едім,
Қырсығына зұлматтың тойған қатты.
Соқыр атом қазақты қырып салды,
Адам сақтау деген пәк ғұрып қалды.
Абыралы, Дегелең, Қызылтауда
Радиация талай жыл тұнып қалды.

243

Атой салып әлемдік қайнарына,
Олжас шықты жар салып жан-жағына.
Фазыл аға бастаған ұлы жорық
«Невада-Семей» ұласты майданына.
Өтті-ау күндер оранған улы шаңға,
Бәсеңдеді кесапат мал мен жанға.
Жер астында жарылыстың тоқталуы
Ел басқарған бұйырды Нұрсұлтанға.
Ай-әлемге ақ тұйғын хабар жайып,
Бетін басқан көрінді ажал-ғайып.
Семейдегі ядролық полигонды
Жарлық беріп тоқтатты Назарбаев.
42 жыл полигон билік құрды,
Ес жинадық. Сұрқия білдік сырды.
1991 жыл аяғында
Байғұс қазақ адамша тірлік құрды.
Бастан кешкен кер заман межелерін,
Еңбегіңді, Фазеке, сезер елім.
Мәңгілікке сақтайды есіміңді
Жер бетінде жарылысты тежегенің.
Лидия Петровна – жан жары әрі досы,
Дәл айтыпты құпия сырды осы.
Батыр тұлға жігіттің арыстаны,
Өкіндіріп өмірден өтті тосын.
Ағамыздан айрылған қайғысына,
Осынау сыр кептелсе жан ұшына,
Баласындай қолында өсіп жеткен
Айтқан екен Қайраттай қайнысына.
Толқытты ғой жабық сыр көл-көңілді,
Бір құпия осылай көмкерілді.
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Мақтан етем, жан аға, бұл өмірде
Қазақ үшін шайқасып өткеніңді.
Мағжан ағам айтқандай,
Саналыға
Айналды өмір өлімнің қамалына.
Сансыз қырсық кездесті нар қазаққа,
Жан қиғандай ауыр дерт амалына.
Тереңірек үңілсек кешегіге,
Жете алмаймыз тірліктің есебіне.
Ол мерт болды амалсыз ұрынғандай,
Жарылыстар ем көнбес кеселіне.
Ауыр қаза күңірентті аспанды да,
Тебірентті қарттарды, жастарды да.
Ол жерленді Панфилов паркіне
Ақтық жолын Тәшенов басқарды да.
Ел ұрынса зар заман сұмдығына,
Еске салар кеселін туды мұра.
«Мәңгі алау» – соғыстың ескерткіші,
Фазыл бейіті – белгі атом қырғынына.
Қоштасарда ел мұңын ұластырды,
Болды айтқандай халыққа ұзақ сырды.
Өтті өмірден қазақтың заңғар ұлы,
Қаныш, Мұхтар, Сәбиттер жылап тұрды.
Шахтерлерге ауыр зіл салмақ түсті,
Сан жүректе қимастық қайнап пісті.
Мұңға батты Ұлытау бір күрсініп,
Ер Едіге ұйқыдан аунап түсті.
Қызылжардың қайғысы қосылғандай,
Қауырт қаза тап болды тосын қандай.
Алатаудың қып-қызыл батқан күні
Қимай тұрды өлімнен шошынғандай.
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Тағзым етіп бақұлдық етті бәрі,
Кетті Алаштың жүректе оты бары.
Нұра толқып, Есілге көңіл айтты,
Тына қалды Сарыарқа тотылары.
Мұң естілді көкте күн күркірінен,
Жас төгілді ақ қайың бүршігінен.
Мұңға батты Шарбақкөл ауылдары,
Аза тұтқан жүректер дүрсілінен.
Беу, жас ұрпақ!
Сыншы боп арада тұр,
Тәуелсіздік төрінен қара да тұр.
Еске алайық нар тұлға Фазекеңді,
Ұмытылып есімі бара жатыр.
Ұқсамайды тілегім налығанға,
Нар азамат жүрді ғой нағыз алда.
Ол Алаштың ұранын ұмытпады
Хрущевизм аязы қарығанда.
Шыққан тұлға бодандық елегінен,
Дос болған жан талай нар кемелінен.
Қошкеменен Қызылжарда іздеп тауып,
Ол жол тапты Мағжанның белеңінен.
Қыза-қыза келмейді дамылдағым,
Ойлап өтті-ау дарабоз ауыл қамын.
Жеткізейік ел болып мәңгілікке
Фазыл аға есімін, бауырларым!
22.08.2009.
Бурабай
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АҚЫН ТАЙЖАН
Ұлытауға бардың ба,
Ұлар етін таттың ба?
Хaлық мәтелінен
Ақынның жазылмайтын жарасы көп,
Кейде тау, кейде байтақ даласы боп
Кемеңгер көкейкесті сырын айтса,
Жаутаңдар кейде сәби баласы боп.
Қашанда шын ақынның жаны таза,
Ақ сүтпен келген қасиет – ары таза.
Шіркін-ай, сол мінезден пәле тауып
Кеткені – әрі бақыт, әрі жаза.
Шешімін дәл айтам деп ақ-қараның,
Кесірін әшкерелеп масқараның,
Ақындар... қазған орға түседі екен,
Ескермей тақтағылар қас боларын.
Шын ақын қолпаштасын тақты қайтіп,
Шығынбас һәм пәлсапа-ақыл айтып.
Айқаста тапсырады ол шыбын жанын,
Шындықтың көзін ашып бақырайтып.
Тағдырдың кейістігі кез келеді,
Кез келсе алай-дүлей тезденеді.
Ашық күн жайнап тұрған қара түн боп,
Сандуғаш әні жылдам өзгереді.
Ой тоқсан.
Үндемеуге қысыламын,
Көп көрді-ау қазақ перзент ысырабын.
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Қалайын айтып-айтып күшім барда,
Төгілсін шықпай жүрген тылсым ағын.
Мазалы ашқым келсе жыр шуағын,
Жаңа таң, жас сәулеге құлшынамын.
Қазақтың даналарын қайта әкелсе,
Ақ құсын қуаныштың ұшырамын.
Тайжан да бірі «кетіп», «келгендердің»,
Сырым көп бала күннен терген менің.
Үкілі Ыбырайдың ауылында
Жоғалмас сәби көзбен көргендерім.
Қос дүлдүл тағдыры бір, арман қалың,
Кешті ғой сұм кесапат жалған заңын.
Кірейін Құлагерше қалың топқа,
Ең биік төрге шықшы, тарландарым.

***
					
Халқым сүйіп қойыпты, атым Тайжан...
Тайжан
Перзенті Ұлытаудың ақын Тайжан,
Асқақ ән, аталы сөз атын жайған.
Ой мен қыр, Көкше мен Сыр қарсы алатын,
Думан той, жүрген жері сауық-сайран.
Айқындар ақындықтың мағынасын,
Тайжекең – алмас тұяқ нағыз асыл.
Әрі әнші, әрі ақын, әрі өнерпаз,
Даланың ашқан дербес сахнасын.
Тік шырқап көтергенде ән қанатын,
Көрген жан үнсіз тыңдап таңданатын.
Жел тұрса желікпелі от-жалындай,
Дүбірге дүрлікпелі саңлақ ақын.
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Кезінде Жамбылмен де аты ұласқан,
Шашубай, Кенендермен тату жастан.
Жыр арнап жаңа өмірге, жаттық етпей,
Мәскеуге сырнайлатып шашу шашқан.
Сұлу мұрт, қызыл шырай, кең қабақты,
Жез көмей, қара сырнай кез қанатты.
Айтқаны досқа қару, жауға үрей,
Атағын қазағыма тез таратты.
Сезімтал тіл табысар лала гүлмен,
Ақ жарқын, болды аулақ нала-зілден.
Жүйріктің жүйрігі еді
Сайыстарда
Тізгінін теңестірмей дара жүрген.
Жан сырын ашсам ептеп қысқа білмек,
Гүлдеді мезгіл тоспай қыс-жазым деп.
Кешегі Сыр дүлдүлі ақын Нартай
Пір тұтты өнегелі ұстазым деп.
Тайжекең туса Ұлытау етегінде,
Жезқазған, Қарсақбайсыз өтемін бе?
Далаға жез қоңырау дабыл келген,
Жүргенде өлең-жырдың жетегінде.
Жақсыға Тайжан тату ақылмен де,
Майдандас қатар тіккен шатырмен де.
Жанталас екі дайда білек қосты
Ардагер Аманкелді батырмен де.
Сөзіне халқы сүйіп, ел сенетін,
Ұлытау қою бұлты екшелетін.
Жерден бе, көктен бе деп жеткен әуен
Маңайын ойдағы ауыл тексеретін.
Әр сөзі жүрек шетін алтындайтын,
Ай балқып, үнсіз атқан таң тыңдайтын.
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Наркескен, болат семсер қынап сүймес,
Жан еді от-жасыннан тартынбайтын.

Ұлытау баурайында
Ұлытау – көк күмбезі Сарыарқаның,
Ойнайды етегінде самал сағым.
Көлдегі аққу-қаздың әнін тыңдап,
Жондағы сансыз киік табар бабын.
Сыры мол таусылмастай аңыз-дастан,
Жатыр-ау әлі толық айтылмастан.
Ұлытау – қазақ үшін төрдің төрі,
Қалың ел қысылғанда басын қосқан.
Апайтөс кербездікке көзің тұнар,
Жаныңды ойлы тауға телітіп ал.
Ұлытау – қазақ үшін жер кіндігі,
Басында Едігенің бейіті бар.
Бөктері – жер бұйраты, сеңсең бөстек,
Көк терек, ақ қайыңнан еңсең өспек.
Тереңнен тау етегін тесіп шығып,
Жан-жаққа жеті өзені желген төстеп.
Ұлар құс Ұлытауды ұялаған,
Жалтарыс шат қойнауды қиялаған.
Құмартып кең даланың шағаласын,
Көруді қиял еткен зиялы адам.
Ақ қиял табиғаттың сыйы ма екен,
Ақ өлең «ұлар» десең құйып өтем.
Сиреген құсты аңсап сезгенім сол:
Қайтару құртудан қиын екен.
Қиналсақ талай кезде тұяқ талып,
Бұл күнде сан ойландық мұң ақтарып.
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Тайжекең елестейді Ұлытаудың
Жоғалған ұлар құсы сияқтанып.
Айыртау – Ұлытаудың құрамасы,
Секілді саяжайлы үй арасы.
Жалғасқан Кішітауы – жер жұмағы,
Осында мөлдір бұлақ, гүл анасы.
Қызылтау жусаны мен күрмегіне,
Қымыздық, қымыз иісі күрмеді ме?!
Бұдан зор масаңсуды білмей келем
Өмірдің өзге қызық дүрмегіне.
Өсімдік, жәндік менің ойымдағы,
Есімнен қайда жүрсем жойылмады.
Сағынтты-ау Майтөбенің қызғалдағы,
Лала гүл Бала Жезді бойындағы.
Тоқталсам ғаламаттың қаншасына,
Ақынның жетер қызық баршасына.
Долана, қара мойыл сөз болып па,
Зәрумін таудың дәру аршасына.
Осында бай табиғат жиынтығы,
Ләйлік тал, шетен, шомырт дүйім түрі.
Баяғы Бабыр мақтап жыр ететін
Сақталған кер тобылғы қиын сыры.
Саңқ етсе тау қыраны терең сайдан,
Болғаны аш бөрімен ерен майдан.
Су бүркіт көл шетінде жарқ еткені –
Аққуды қорығаны тұрымтайдан.
Таныс жер өр-шыңына жете білген,
Жарысып арқар-бұлан көтерілген.
Жалғанда жаным құштар жезкиікті
Көріп ем Ұлытаудың етегінен.
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Ақбөкен Сарыарқаның киесіндей,
Не ғажап селк еткізер бұл есімдей?
Жануар кейде маған көрінеді
Көшпенді жердің көне иесіндей.
Қазаққа ақбөкеннің сыры қанық,
Дейді екен «ботакөзім» мұны халық.
Қап-қара қос жанары мөлдірейді,
Қалғандай ата мирас мұңын алып.
Бөкенді біздің елде киік дейді,
Бұл есім кімді ерекше сүйінтпейді?!
Белбеулеп кең даланы жүйткіп өтсе,
Ұшардай адам жаны биіктейді.
Көз салсақ бүгінгі күн биігінен,
Ұрпаққа үлгі-өнеге, түйін ілем:
Сақтапты кең даланы бабаларым
Көлде аққу, өрде жүйрік киігімен.
Тайжан да соның бәрін көріп өсті,
Тау десе, дала десе өліп-өшті.
Қыран көз, қаршыға мұрт, арқар мінез,
Өңіне туған жердің өңі көшті.
Ата-ана құшағында жайраңдаған,
Аға-іні ортасында сайрандаған.
Аралап туған жердің шартарабын,
Тірліктің мәнісіне қайран қалған.
Көрмепті өнер қуып ата-тегі,
Өрнекті ән тербейді ана лебі.
Шешесі – Мейіз атты сыршыл адам,
Көлкіген көкірегінде қапа-шері.
Өлеңді сұрай қалған топта айтатын,
Күйдірген көкірегін шоқ қайтатын.
Елестеп төркін елі сұлу Көкше,
Оңаша үйде адам жоқта айтатын.
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Екеуден-екеу кейде ана, бала,
Тарқайды сүйкімді ән самалаға.
Елігіп, Тайжан елтіп машықтанды,
Жан сыры сәуле төгіп жас санаға.
Келіншек кейде мұңға көмілетін,
Салған ән азайтатын көңіл дертін.
Сол сәтте көк шымылдық ашылғандай,
Туған жер Жалғызтауы көрінетін.
Қиын ғой қыз тағдыры ол заманда,
Қосатын қалың беріп болжағанға.
Батады әсіресе зерлі шері
Дүниенің сырын білгіш ойлы адамға.
Аңсайтын Көкшедегі «Гәккулі» елді,
Қоңыр қаз, көкала үйрек, аққулы елді.
«Айгөлек», «алтыбақан» жәрмеңкесі
Елестер көрген түстей жас күндергі.
Япырмай, соның бәрі бекер ме еді?
Құс болып ұшып қана жетер ме еді?!
Суына Саумалкөлдің бір шомылып,
Қасынан Сырымбеттің өтер ме еді?!
Өнердің ұясы еді шаңырағы,
Жан түгіл, малы өлеңсіз қамығады.
Інісі топты жарған Үкілі Ыбырай –
Көкшенің бұлбұл көмей саңлағы.
Жаттады бала Тайжан ана әнін,
Біржан сал, Ақан сері ұқты мәнін.
Атанды «әнші бала», «ақын бала»
Тірліктің түсінгендей жаңа сәнін.
Бір қиял көңілге сыр сақтар заман,
Кезі көп сыбыр-күбір тақпақтаған.
Ақындық көмекейге сөз жүгіртіп,
Түнде ұшқан құстай қалқып ақпақтаған.
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Ауылы Кішітаудың саласында,
Өсті ақын сауық-сайран арасында.
Өрелі, өжет, алғыр мінез бітті,
Толғанса ел мұңы бар санасында.
Өз елін Мейіз мақтап наз құрады,
Наз құрса естір жанды мәз қылады.
– Батасы нағашыңның бақ көтерер,
Барып қайт, – деп Тайжанды азғырады.
– Жігіттің өнер құрған арманы көп,
Аңдасаң, ауыл тінтіп қалғаны жоқ, –
Деп ана ақ тілегін анық айтса,
Көреді бар ағайын барғанын дөп.
Ол кезде түйе – көлік, ат жүреді,
Ер жігіт барар жерге салт жүреді.
Көкшеге кіре тартқан саудагерлер,
Шетінен Ұлытаудың сарт жүреді.
Апталып алтындайын терген жезі,
Ақындық кімге жеңіл берген мезі?
Тайжан да өнер көшін іздеп барып,
Соңына Ыбырайдың ерген кезі.
			

Көкшетау сапары
Ауылы Ыбырайдың Қамсақтыда,
Жалғызтау көрген жанды тамсантты ма?
Менің де балалығым осында өткен,
Айдарлы көзге елестеп аңсатты ма?
Сыр шертсе көкірекке күй ағындай,
Дара шың тұр өзгені куә қылмай.
Жан-жаққа кезек қарап телміреді,
Өмірдің таусылмас көп сұрағындай.
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Жарқын көл тау балағын жуып жатқан,
Аққу-қаз айдынды өрлей шуыл қаққан.
Саялы қалың қамыс сыбдырымен
Махаббат ең алғашқы уын татқам.
Дүниенің бар балынан артық дейтін,
Жидегі Қарағаштың аршып жейтін;
Өзіңнің топатайың аз болғандай,
Тергенін көрші қыздың тартып жейтін.
Күн қайда көл аралап құс ататын,
Біреуін бірінен соң сұлататын.
Алдыңнан қаракөздер қаулап шығып,
Жаутаңдап бізден сауға сұрататын.
Өткен күн көкірекке сызған хаттай,
Еркіңе қойдырар ма қыздар айтпай?
Ал енді оралайық Тайжан жаққа,
Аз ғана орағытсам қызған аттай.
Жас ақын жолда талай барлап елді,
Қол бостау нағашыға жазда келді.
Қарт ұста қара мұрын нағашысы
Көңілін Сандыбайдың назға бөлді.
Көргені осы еді ғой қыздан бала,
Өрімтал өнерге мас қызған бала.
Мейізін көз алдына әкелгендей
Сағыншақ әке көңілін бұзған бала.
Тайжаннан ел саулығын көп сұрасты,
Құшақтап нағашылар шұрқырасты.
Ардақтап жас жиенін Ыбырай да,
«Сыйға – сый, сыраға – бал» тіл құрасты.
Сандыбай қысыр емген құлын сойды,
Жасады өз әлінше жиын-тойды.
Пісіріп ақ бауырсақ, адал асын,
Қант, кәмпит, құрт, ірімшік сыйын қойды.
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Бесінде өзге қызық аяқталды,
Дүйім жұрт ақындарға таяп барды.
Ыбырай ән бастады бүлкілдетіп,
Сөз маржан шумақталды, саяқтанды.
«Сұм дүние, сумаңдаған сен бір түлкі,
Алдамшы, аңдап тұрсаң, әзіл-күлкі.
Ән мен күй, туған елім, берген еншің,
Жанымның құмарланған қадір мүлкі.
Демеймін үстімдегі бөз менікі,
Жайнаған маңдайдағы көз менікі.
Тұяғы тұлпарлардың салған іздей,
Қалатын бір-ақ ауыз сөз менікі.
Сұм дүние, сумаңдаған сен бір қақпас,
Жаныма кей қылығың қалай батпас?
Біреуді жоқ, біреуді жарытпастай,
Пендені бөлшектеуің маған жақпас.
Көкіректі күйдірген шер оңдыра ма?
Көңілді бір орынға қондыра ма?
Жан таппай сырласарлық тірі жаннан,
Күңіреніп мұң шағамын домбыраға.
Армансыз дей көрмеңдер топ жарғанға,
Таусылмас мұң мен зарым бұл жалғанда.
Елі үшін еңіреп туған ерді қорлап,
Қайтейін дәулет берсе кей наданға?
Бітсе де жан тебіренер сана жастан,
Кезім жоқ саясатқа араласқан.
Қас болсаң, қасарысып өтуім бар,
Дос болсаң, көз жұмғанша табаласпан.
Көкіректен қайнаған шер қалмас па екен?
Қапаға көз жұмарда салмас па екен?
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Жолаушы жанай өткен зиратыма
Соңыра көз қиығын салмас па екен?
Төре жүр указнойын ертіп алып,
Төлеңгіт... ол да ел жегіш бейпіл халық.
Беретін соның бәрін әшкерелеп,
Қайда екен біз пақырға еркің анық?
Кездескен осындай бір шақ күніме,
Салайын терең тартып ащы үніме.
Шырқамай, қоңыр қаздай мамырлатып,
Басайын әрлі-берлі «Гәккуіме!»
...Бірде адам, бірде аққу сұңқыл қақты,
Көңілде мәңгі сөнбес үн тыңдатты.
Таңырқап көп ішінде Тайжан отыр,
Көмекей жұтындырып бүлкіл қақты.
Ыбырай дара туған дүлдүлдей боп,
Көрінді ән зергері, білгірдей боп.
Тап осы күнге дейін көрген өмір
Зу етіп көзден өтті бір күндей боп.
Әндетіп нағашы аға қас қарайтты,
Молдахмет, Темірғали жастар айтты.
Жап-жаңа көз алдында салған әнін
Шәкірттер қайта-қайта бастап айтты.
Бір жігіт палуан дене дүбірге енді,
Бұйрықты әзіл сөзбен қыңыр келді.
– Ауылдың алты ауызын тәмамдадық,
Жиенжан, лебіз берер ғұмыр келді. –
Қостайды жиылған жұрт көтермелеп,
Бірі шу, бірі созар жөтелмелеп.
Ойларсың бұрқыраған жұрттың буы
Көтеріп шаңырақты кетер ме деп.
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Тағы да әлгі жігіт:
– Айтыс керек,
Нағашы-жиен болып айтыс деп ек.
Бұл жерде бөтен жан жоқ, өз үйірің,
Бестінің жұмыр жалын тай тістемек.
«О, пәлі! Ой, бастаға» салды ол да,
Ыбырай домбырасын алды қолға.
Жылы сөз, жеңіл жортақ әндетеді,
Жымиып күле қарап оңды-солға.
– Жиенжан, есен келдің бе?
Көкшеге сәлем бердің бе?
Нағашылай қыдырған
Жолы болғай ердің де.
Сүйген сәулең бар ма еді?
Иілген нәзік тал ма еді?
Қалың малға хал жетпей,
Көкірек толы зар ма еді?
Көрсетермін, бауырым,
Ақан, Шоқан ауылын.
Балуан Шолақ құрдасым,
Көрерсің өнер тәуірін.
Сиқыр бар-ау мұртыңда,
Қылтыңда, жиен, қылтыңда.
Баулиын сері-салдыққа,
Қыз қалмастай сыртыңда.
Ал, халайық, тыңдайық,
Жиенді солай шыңдайық.
Бұйырғаны оныкі,
Бермесімді бұлдайық.
– Халқым сүйіп қойыпты, атым Тайжан,
Арғы атамыз – кең қоныш қалың Найман.
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Сауалым жоқ басқаша, нағашылар,
Бата тілей келіп ем Ыбырайдан.
Кемеңгерге біз қайтіп пар келеміз,
Келмей жатып айтысқа зар демеңіз.
Жаналқымға алдыңдар мейман демей,
Қайтіп қана қағыспай жан береміз?
Жер жетер ме мақтасам Ұлытауға,
Етуші еді үш жүздің ұлы тәуба.
Қазақты жау қысқанда «Абылайлап»
Бабаларың келмеп пе Ұлытауға?!
Шоқаныңды мақтайсың мәніс қылып,
Білмейтіндей мен оны таныстырып.
Баяғы аға сұлтан сайлауында
Көрмеп пе ең Ерденіммен жарыстырып. –
Ыбырай сонда сөз бұзды,
Тыңдаушыға сөз қызды.
– Қарағым, баспа насырға,
Тіл тигізбе асылға.
Шоқан – қазақ данасы,
Шоқан – елдің санасы.
Ерден де елдің батыры,
Суыспасын арасы.
Ерден – қазақ арысы,
Ерден – қазақ намысы.
Қарадан туып хан болса,
Ол – байтақ ел табысы.
Жүрместей пенде таласы,
Шоқан – елдің дарасы.
Шен үшін дауда жеңілсе,
Азаймас ғалым бағасы. –
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Өлеңді Тайжан әрі жалғастырды,
Қалайша аға айтқан алмас тілді?
«Ұлы сөзде ұят жоқ» дегендейін,
Кіші сөзге жұқалап алмастырды.
Ән қандай,
Әнші жігіт көркі қандай,
Сиқырлар сылқым дыбыс көл тұнғандай.
Балқытар, елжіретер сұлу ырғақ,
Масаңсып естіген жан көз жұмғандай.
– Айт десең, өзімізді айтайын мен,
Қайт десең, райымнан қайтайын мен.
Саясатқа бар шығар шорқақтығым,
Ақылға тоқтам етіп байқайын мен.
Жасымнан әуре қылды өлең деген,
Ұйқыда жатсам-дағы елеңдегем.
Ата-анаға сертім бар аттанарда
Нағашымнан бата алып келем деген.
Сыйлаймын Шоқанды да, Ақанды да,
Сыйлаймын өзіңді де, атаңды да.
Қайырып, қақпақылдап қоймадыңыз,
Нағашы, қимайсың ба батаңды да? –
Құйылтса алғыр қыран қаз ілгендей,
Шыдарсың жан тылсымы үзілгендей.
Қарайсың кең аспанға ән біткенде,
Аққу-қаз құс жолына тізілгендей.
Тоқтамай Тайжан дереу басқа ән салды,
Толқын өңеш сырнайға жұрт тамсанды.
Туа біткен тентектік бастап кетті,
Қалжыңмен бір ауыз сөз тастап кетті.
– Ей, нағашы, шындадың,
Ақылыңды тыңдадым.
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Айтар сөзді мен-дағы
Әдептен шек қылмадым.
Іздемедім бөзіңді,
Іздемедім сұлу сөзіңді.
Естір жұртқа дат болсын,
Айт десең айтам өзімді.
Ауызға келген түкірік,
Қайтып жұтса мәкүрік.
Береріңді өзің біл,
Келгем жоқ арнай шақырып.
Шұрайлы деп алдымда,
Қызықпаймын шалғынға.
Сыйға тартар жиен деп
Керегі жоқ малдың да.
Тәмамдасам халімді,
Ұстаймын биік арымды.
Қалыңдыққа қаупім жоқ,
Дей көрме мені жалынды.
Керегі жоқ малдың да,
Бермесіңе зар қылма.
Апаңды әкем алды ғой
Сауын айтпай Арғынға. –
Баланың өлеңіне ел қарықты,
Жақ талып, көз жасаурап, ішек қаныпты.
Сандыбай топта отырған бір жымиып,
Ақырын: «Әй, балақай...» – деп қалыпты.
– Ей, Тайжан, ана көрдің, ата көрдің,
Бірер күн біздің елге жата келдің.
Сұрағаның өлең ғой – жолың болсын,
Ақ көңілден арнайы бата бердім! –
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Осылай Сандыбай той атқарыпты,
Ел көрген қызық думан жатталыпты.
У да шу таң атқанша ойын болып,
Қонақтар мәз-мейрам боп аттаныпты.

Ат үстінде
Келеді заманының қос бұлбұлы,
Келеді сахараның қос дүлдүлі.
Тербелтті, тебірентті сай-саланы,
Естіліп екеу емес, көштің үні.
Қос жорға астарында ентелейді,
Жібек жел беттен сипап еркелейді.
Бір әннің басын бастап, аяқ жағын
Ыбекең үнсіз ғана келтелейді.
Құйындап, кейде шалқып ән кетеді,
Орман-тау жаңғырығып мәңгі өтеді.
Кең жерде емін-еркін «Гәккулетсе»,
Жұмаққа көз жұмылып, тән кетеді.
Торы бесті билей басып жорғалайды,
Сауырдан ақ көбік тер сорғалайды.
Төрт тұяқ перне басқан бес саусақтай
Ырғағын туар әннің қорғалайды.
– Қарақат көзді, сым саусақ,
Жүрмін ғой, сәулем, сізді аңсап.
Болар ма едің орныңда,
Әдейлеп іздеп біз барсақ?
Көңілдегі елеңді
Баса алмадым, кел енді.
Қайғыдан, қалқам, сақтап қал
Дел-сал болған денемді.
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Етің аппақ қардай бар,
Тіліңде шырын-балдай бар.
Ел шетінде жол тоссаң,
Еркіңді маған арнай бар.
Көлдегі сенсің аққуым,
Көңілдің көрші шалқуын.
Өзіңе, сәулем, табынам
Оралғандай «Гәккуім».
Гүл-гүл бетің үлбіреп,
Құбылсаң тулар бұл жүрек.
Ән тілімен әсемдеп,
Бейнеңді салам үлгілеп...
Тарындық етпей «қой-қойлап»,
Аз емес дұшпан тор қоймақ.
Ертіп кетші, тулақтар
Мәстегін қалсын борбайлап. –
Ыбырай шалқып-толқып тоқтағанда,
Тайжан да ойда барын топтаған ба?..
Өзге жыр туар ма еді осындайда,
Нағашы ғашық жаққа соқпағанда.
Әлгі ырғақ-әні – жаңа бастағаны,
Келісті кең құлаштап саспағаны.
Тың тума түсіп жатты алтындатып,
Көкіректен күмісім деп тастағаны.
– Қаракөк жорға,
Тайпалшы жолда.
Сағынтты сәулем,
Мен жүрмін зорға.
Аң жортса самсап,
Қызыққа қансақ.
Құралай көзді
Келемін аңсап.

263

Ақ тілек айым,
Ақ жүрек дайын.
Ән заулап келді
Еске алған сайын.
Көкіректе күйік
Жатпақшы сыйып.
Бір сені, сәулем,
Өтемін сүйіп. –
Тағы да күлді Тайжан неге сақ-сақ,
Созылды қара сырнай бірге қақсап.
Сорғалап сылаң қағып ән келеді,
Оралып өлең жылжып, тілге тақпақ.
– Аққу, шағала,
Келші жағаға.
Сағыныш салыпсың,
Сәулем, санаға.
Алыстан аңсап,
Күлемін жаңсақ.
Қасымда жүрсең
Күлер ем сақ-сақ... –
Тайжан да, сырнайы да күле қақсап,
Киіктей ән жүйткіді сылтып ақсап.
Күледі Тайжан-сырнай,
Осылай ән туыпты аты «Сақ-сақ».
– Ақындық ғашықтықтың азабы ма?
Ақындар махаббаттан жазалы ма?
Тайжан-ау, – дейді Ыбырай, – әнің ұнар
Сөз білген бұл заманғы қазағыңа.
Әсерлі, әні, сөзі тартымды ғой,
Ақ сәуле көкірегіңде таң туды ғой.
Нәшіне келген екен жас шабытың,
Енді сен көне күйді тартуды қой.
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Жолыңның кезі келді оңалатын,
Белгілі биіктерге қонар атың.
Бұл елде көңілге алған ару жоқ па,
Еліңе екеу болып оралатын?
Демеймін менен сырың жасырынды,
Махаббат шығарады асыл үнді.
Қанекей, әнге қосып мақтап қойшы
Еліңде көңіл кеткен ғашығыңды. –
Ыбырай күле түзеп көзқарасын,
Нәштеді баптағандай өз баласын.
Оңаша есту жайлы шешім етті,
Тайжанның таба білер сөз бағасын.
– Ұғындым сөзіңізді, нағашы аға,
Қанықтым талай қызық-тамашаға.
Махаббат – жүрегімнің әмірі ғой,
Салмаймын сізді ешбір арашаға.
Адамның қанша дейсіз ғұмыры бар,
Ғұмырға жетер жүрек дүбірі бар.
Қалқаның құлағымнан кетпес мәңгі,
Бұлбұлдың бұлағындай сыбыры бар.
Сұлу бар біздің елде Өркен деген,
Құдайым оны ғажап көркемдеген.
Бата тілеп келгенім рас еді,
Содан кейін айтысып көрсем деп ем.
Өркеннің көзі нұрлы, жүзі аппақ,
Таңсығым бал-шырынын үзіп татпақ.
Аққұба, бидай өңді, лала гүлдей,
Өсірген ата-анасы үздік баптап.
Кездестік Кішітауда жиын-тойда,
Қыз деген онда біздің жоқ қой ойда.
Өткір тіл, бұлбұл көмей әнші екен,
Айтыстық көп ішінде көрген бойда.
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Намысшыл өткір екен жиын-топта,
Түсірді мені лаулап жанған отқа.
Келістім, тең түстік деп табаламай,
Шар басым айналғандай жұмыр допқа.
Төгілме ақындығы анық екен,
Маған да сырттай көптен қанық екен.
«Жеңген адам алады» деген серті,
Жүрегі өзге адамға жабық екен.
Әкенің сөзі басқа айла асырған,
Сыртымнан байдың қызын жайғастырған.
«Үйі бай, өзі жуас, елі момын,
Бір құдай өзі, – дейді, – байластырған».
Бақытын таба берсін бөтенменен,
Дүниеден қосақсыз да өтем дегем.
Дені сау, саңылауы бар адам болса,
Үміт көп байға тиіп кетер деген.
Өркенім армандайды көргенінше,
Тосады өлгеніме сенгенінше.
Әлгі қыз ұзатылды деген хабар
Асықпан ауыл жақтан келгенінше.
Айтпадым бұл сырымды адамға да,
Біледі үйдегі тек анам ғана.
Бата алып келемін деп жүре бердім,
Салт қамшы, сабау басты, жалаң ғана. –
Ел көріп кешке қарай ат желікті,
Екі ақын бере салды басқа ерікті.
Гуілдеп, қауқылдасып үйге кірсе,
Сүйінші! Ұлытаудан хат келіпті.
Сәлем хат кірешілер тапсырыпты,
Жазыпты азын-аулақ жақсылықты.
Тайжанға арнай жазған бөлек қағаз
Ішінен кішірек бір хат шығыпты.
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«Сұраймын бір Алладан жұбанышты,
Жан анаң осы күнде қуанышты.
Бекбике әкең айтқан белден асты,
Есен жүр өзің құштар сұранышты.
Жұбанам, қуанамын денем балқып,
Құлыным, өзің үшін ерен шалқып.
Осынау үшбу хатты оқыған соң,
Ауылға жетсең етті жедел қайтып».
Әнекей, Тайжан сонда жымырайды,
Томпақ көз қусырылды, сығырайды.
Ортеке орақ мұрын ойнақтады,
Қара мұрт елін көксеп қыңырайды.

Қоштасу
Жол алыс, нағашыдан ат баптанды,
Сағыныш асықтырды атпақ таңды.
Атығай, Қарауылдың ортасында
Қоштасқан Тайжан сөзі тақпақтанды:
– Халайық қаптағайлап төніп отыр,
Боларын бір қызықтың көріп отыр.
Қанекей, нағашылар, сөзім тыңда,
Түсетін келді, міне, кезім сынға.
Аңсаған бір көруді Көкшетауға,
Келіп ем кірешімен еткен сауда.
Өмірлік өнер таптым ауылында
Сал-сері Үкілі Ыбырай қауымында.
Өнеге сабақ алдым ақындыққа,
Ақындық келеді екен батылдыққа.
Өлең алдым татырлық жақындыққа,
Жиен жолы жиенге татырлыққа.
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Келіп ем алыс жатқан сіздерді аңсап,
Медет қой қуанышпен елді тапсақ.
Қоштасып ән шырқайын баспай жаңсақ,
Сырнайым өзімменен күлсін сақ-сақ.
Сағындым туған жерімді,
Сайранды, думан елімді.
Ата-бабам мекені,
Тау-жота, құба белімді.
Сағындым туыс қауымды,
Думанды, дархан ауылды.
Сағындым Жезді, Кеңгірді,
Сағындым Ұлытауымды.
Сағындым бала күнімді,
Аңсадым аға-інімді.
Өлгендерге бір дұға,
Көрсемші есен тіріңді.
Сағындым, еркем, үніңді,
Толассыз тойлы түнімді.
Тал бойында жол күткен
Көрсемші қос бұрымды.
Жат жерді шарлап өскенім,
Қызықты сайран кешкенім.
Нағашылар, мың рахмет,
Бөтен бала деспедің.
Қолынан келмес әкемнің,
Басыма бақыт әпердің.
Сабақ алып саңлақтан,
Жобасын білдім қатердің.
Өнер дәмін тата алдым,
Зейінге зерде хат алдым.
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Нағашылар, мың алғыс,
Ақын Тайжан атандым! –
Жиені, інісі ме, досы ма екен,
Көңілдің қоштасарда босы ма екен?
Ыбырай айтты деген сөз қалыпты,
Батасы арнайы айтқан осы ма екен:
«Суаты құмдақ көл қайда?
Ел саңлағы ер қайда?
Ақын Тайжан қоштасса,
Үкілі Ыбырай, сен қайда?
Шабытты кезім шалқыма,
Құлақ сал сөздің нарқына.
Жиенжан, еліңе аттансаң,
Қалармын қарап артыңа.
Сай-саладан өтерсің,
Самалды белге жетерсің.
Көргеніңді Көкшеде
Өнерге қуат етерсің.
Таңдайыңда татым бар,
Ақын Тайжан атың бар.
Еліңде де тел өскен,
Туыстан артық жатың бар.
Еліңде тайғақ жар да бар,
Талықсаң татар тал да бар.
Елдің жолы, ер жолы,
Ел сүйер досты таңдап ал.
Қаумалап бәрі қамалар,
Біреулер бұрыс бағалар.
Кейбіреу бетке жылтырап,
Сыртыңнан жау боп табалар.
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Еліңде де туыс бар,
Келген күні уыстар.
Байдың сөзін сөйле деп,
Ұрпағыңа ту ұстар.
Асылды асқан күндеме,
Ақылдыны тілдеме.
Ежелгі достан айырылма,
Бай қонды деп іргеме.
Жабыққанға дәру бол,
Дәрменсізге қару бол.
Ел қиналса бірге бол,
Сыйластыққа зәру бол.
Сағымы сары бел қайда?
Сағынған елін ер қайда?
Байқап бас, асау жиенжан,
Ер сыйлайтын ел қайда?
Кім қарағай, кім терек –
Айтар оны шын зерек.
Айтысқа түссең көз көрген
Жадыңда болсын мың дерек.
Тебінгісі тең ақын
Тегіндікпен берілмес.
Текті сөз білмей кей ақын
Көк мылжыңға ерінбес.
Сондайда сөзді салмақта,
Тұлпар да шөгер шаңдаққа.
Қызылшыл пенде келмей де
Ілінер жайын қармаққа.
Сөзіңді зая кетірме,
Шытынап бекер шетілме.
Күлтесін айтып мін тақпа
Күзелген байтал кекілге.
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Тырна аққу болмайды,
Болса да көңіл толмайды.
Ынсапсызбен айтыспа,
Бет тырналап қорлайды.
Жастық – мастық дегізбе,
Жастан жүйрік көп ізде.
Ағылып кеп өзендер
Құйылар ұшан теңізге.
Жаттасын шәкірт әніңді,
Жалғасын құрап сәніңді.
Шәкіртсіз ақын – тұл жетім,
Жастарға көрсет тәлімді.
Қарақат көзді қалқаға,
Қалауын тап та ән қала.
Елі-жұртың шырқасын,
Жүрекке жүрек жалғана.
Екі ауыз сөз қолқамды,
Тыңда тұздық, тортамды.
Көз жұмғанша жырлап өт
Туған жер, қауым, ортаңды.
Жалына көрме болысқа,
Ел тілеген жол ұста.
Бақытты заман тілей бер
Қазаққа да, орысқа».		

Елге оралғанда
Ел у-шу:
«Тайжан келді! Тайжан келді!
Ол келсе,
Меккеден бе, қайдан келді?»
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Біреу айтқан жынданып өтіпті деп,
Біреу шатқан ұрланып кетіпті деп.
Әйтеуір сыбыс, өсек елдің ісі,
Тарқайды сымсыз хабар елдің іші.
Асықпай тосты,
Өркен де армандады,
Адамның сондай болсын алған жары.
Мінекей, елге оралды, аман келді,
Таңдантты, таңырқатты тамам елді.
Жиналды тойға ағайын өлкемде бар,
Ішінде құрбы-құрдас Өркен де бар.
Мекке ме,
Көкше Мекке көкесі ме?!
Өзі айтар сөздің сайып төтесіне.
Еліне, Өркеніне арнағаны,
Сондағы ақын Тайжан салған әні.
Бұл күнде елден естіп біздер айтып,
Жақсының сөзі өлмей жалғанады:
– Халқым сүйіп қойыпты, атым Тайжан,
Ғибрат алдым Үкілі Ыбырайдан.
Ақынмын нағашыдан бағы ашылған,
Әкелген қолымда жоқ басқа пайдам.
Мен келдім Көкшетаудан елімді аңсап,
Жақсы ғой әнмен кеуіл емін тапсақ.
Салайын сөйтіп айтар әніме мен,
Сырнайым өзімменен күлсін сақ-сақ.
Көз тойды көріп-білген танысыма,
Қанықтым Ақан, Біржан дабысына.
Қоскөл мен Саумалкөлдің арасында
Құмарттым Құлагердің шабысына.
Мен көрдім жел желкені Жалғызтауды,
Қарағай, қайың, терек бауыры баулы.
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Жирен тал, қара мойыл қаулай өскен,
Қамсақты жағасында Ыбырай ауылы.
Саумалкөл аққу-қазға мекен екен,
Қиқуы көкірекке жетеді екен.
Тіл ұғып, дыбыс сезген пенде болсаң,
Әнші, ақын болмай өту бекер екен.
Мен көрдім сылқым сұлу Сырымбетті,
Сан сайран алқабында дүбір өтті.
Жерұйық, маңайым ән, жан масайрап,
Ақындық көкірекке ұрық екті.
Сол шығар ақындықты бастағаным,
Жаттадым Ақан, Біржан асқақ әнін.
«Гәккуін» Ыбырайдың мың бұралтсам,
Өзіндей қимыл жасар қас-қабағым.
Бір ноян Балуан Шолақ жариялы,
Тараған шартарапқа «Ғалия» әні.
Ер екен жан аямас жолдасынан,
Досы үшін кешіп өтер дарияны.
Болдым мен Ыбырайға аз күн шәкірт,
Өлеңмен жүрегіме тақтым жақұт.
Өзіндей болмасаң да ұқсап өту,
Басына бір адамның таптым бақыт.
Онда да жаз жәрмеңке, думандар бар,
Дүбірлі көп думанға құмарлар бар.
Кедей бар мал соңында бүкшеңдеген,
Төре бар, елді сорған жуандар бар.
Жүріппін соның бәрін үйде білмей,
Жаттықтым тек қана бір тілге мірдей.
Ай мен күн баршаға ортақ болса-дағы,
Болмай тұр бәрімізге дүние бірдей. –

18-215
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Сол кезде оқыс дауыс шықты көптен,
Сөзі мірдің оғындай түсті көктен:
– Баяғы біз білетін Тайжанбысың,
Жат жерде құдайыңнан тайғанбысың?!
Менің кім екенімді айтсаңдаршы,
Ел кезіп жүрген жынды қайдан білсін. –
Сонда Тайжан сөйледі іле шалып,
От ойнап, қаршыға көз күле танып.
Сырнайды ырғай тартып шырқап берді,
Әлгінің кім екенін біле қалып.
– Найманда мен көрмеген пенде бар ма?
Шалдуар шырық бұзар елде бар ма?
Болмаса індет сіңген сорлы байғұс
Үшкіріп жіберетін емге зар ма?
Аралап келіп едім Көкше жағын,
Сайранда сен де мендей өссе бағың.
Көкей байдың баласы Көпейсің ғой,
Ауылда шәуілдеген Көкшолағым.
Қалай шықпай жүр екен жаның бүгін,
Желге кетті-ау қаншама малың шығын.
«Көрпесінен Көпейдің сақтай көр» деп,
Есімде қашып кеткен қалыңдығың.
Үйіңнің іргесінде қатер жүр ғой,
Ұлыққа пара беріп әкең жүр ғой.
«Көкей болыс болғанша,
Көпей қатын алғанша»
Деген бір ел аузында мәтел жүр ғой.
Айтпасам бар мініңді тел түгендеп,
Шошыман қаһарыңнан мертігем деп.
Еліңде сондай бар деп басқа ақындар
Қорқамын өз алдыма келтірер деп. –
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Ашумен әлгі шонжар шығып кетті,
Кім білсін, неге жылдам бұғып кетті?
Ол пәле оңайлықпен ойсырамас,
Томсырайса зорайтар бұзық кекті.
– Сөзді бұзып жіберді содыр соққан,
Күрең озды дегенде құба жортқан.
Ал, халайық, әнімді жалғайыншы,
Көкше жайлы өлеңді шүбә қорытқан... –
Деп бастап Тайжан ақын қайта келді:
– Қисапсыз нағашыдан алған белгі.
Әкелдім Үкілі Ыбырай «Гәккулерін»,
Ақан беріп жіберді «Маңмаңгерді».
Мұнартып кербез Көкше көгереді,
Ерке Есіл белбеуленіп бөгеледі.
Қоштасып қала берген нағашы жұрт,
Назына жан дүнием бөленеді.
Мен келдім Бағаналы-Балталыға,
Ел шетін көріп шерім тарқады ма?
Ұлыңның сәлемін ал, Ұлытауым,
Құшақ жай, Айыртаудай алқабы да.
Емшектау құрдас қыздай сылаңдайды,
Жүрегім бір тамаша жыр аулайды.
Туған жер, ыстықсың ғой қайда жүрсең,
Сағынбай адам сауық құра алмайды.
Жүгірген құмды аралап жеті өзенім,
Сағындым тіке жартас, жар кезеңін.
Жалаңбас, жалаңаяқ шапқан жерлер
Желінен жұпар иіс, бал сеземін.
Мен-дағы жорға болып тайпаламын,
Жадымда қалды ұстаздан байқағаным.
Ұлытау, әнге бөлеп аспаныңды,
Қазақтың ақыны боп жайқаламын.
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Мен келдім Көкшетаудан елімді аңсап,
Басқам жоқ бөтен жерде ешбір жаңсақ.
Ей, қалқа, топ ішінде бір көрінші,
Сырнайым өзімменен күлсін сақ-сақ. –
Ән қандай үні үстем, сөзі айқын,
Күй қандай татқан сайын татымдайтын.
Ел-жұртқа естілмеген сыр ақтарып,
Кез келді құдайлыққа жақындайтын.
Тербелсе жорға бүлкіл желіс сақтап,
Шығарар қара сырнай үнді шақтап.
Сарыарқа ақ сағымын желбіретіп,
Сырнайы өзіменен күлді сақ-сақ.
Өткір көз көктен жұлдыз санап қайтып,
Жасқантып пендені тік қаратпайтын.
Теңселген су жорғадай майқаң-қайқаң,
Он саусақ сырнай-керней жалақтайтын.
Ақиық қыран құстай саңқылдаған,
Дембелшең шымыр дене, алқымды адам.
Махаббат мұңын шегіп мамырлатса,
Қосылып көлде аққу-қаз қаңқылдаған.
Халайық жалықпады жадырауға,
Қолпаштап жағы талмас жамырауға.
Сәт туды ай айналып, жұлдыз шошып,
Таскерең тіл бітетін саңырауға.
Айта алмай ғашығыңның анық атын,
Кез келді көре тұра сағынатын.
Исініп мама бие сауын жетпей,
Ақ тайлақ күйісінен жаңылатын.
Кермеде тұлпар жерді тарпынатын,
Жануар кісінеп іш тартынатын.
Дидарын бір көруге үздіккен ел,
Күн туды билік бермей алқынатын.
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Әудемде көз салғандай сырғалыға,
Тез өтті бір бабынан бір бабына.
Тайжекең басты сонда сақ-сағының
Ел білмес һәм үр жаңа ырғағына:
– Аққу, шағала,
Келші жағаға.
Сағыныш салыпсың,
Сәулем, санаға.
Алыстан аңсап,
Жеттім ғой шаршап.
Масайрап, масаңсып,
Күлемін сақ-сақ.
Халайық самсап,
Сұраса қақсап,
Сырнайым, сен де күл
Өзіммен сақ-сақ.
Саябыр, сап-сап,
Қаңқылда гәк-гәк.
Біз күлсек қосылар
Самал жел сақ-сақ.
Сырнайым, сен де күл
Өзіммен сақ-сақ...
Қалқатай, сен де бір
Күлсейші сақ-сақ... –
Тайжан да, сырнайы да сақ-сақ етті,
Аспап та адам болып тақ-тақ етті.
Даланың ақ сағымын ән қуалап,
Естір жан сақ-сақ күліп жаттап кетті.

Эпилог үшін
Таусылмас сыры Тайжан, Ыбырайдың,
Астында жатыр тұнып жұмыр айдың.
Айтуға әрі қарай қолым тимей,
Басқаша жұмысыма зымыраймын.
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Менің де осы жерде жігіт шағым,
Тапты ғой өмірдегі үміт бағын.
Жыр толқып тебіренген күндерім көп,
Жезкиік желіктіріп күміс сағым.
Ұлытау,
Жезқазғанды тамашалап,
Тайжанды жалғастырдым жаңашалап.
Кен қаздым,
Өлең жаздым,
Қала салдым,
Кең қолтық қанат жайды жаңа талап.
Тайжанның елін білем, жерін білем,
Үндестім малшы, кенші, егіндімен.
Жерден жез,
Елден жырға азық алып,
Табаным үзілген жоқ тебінгіден.
Ақынның сөз еткенім ерте кезі,
Өмірге құлақ салмас ерке кезі.
Сұрар да мүмкін менен қайда екен деп
Елінде аңсап тосқан қара көзі?
Әлі тың осы күнде Өркен шеше,
Ақ кемпір, ән базары, көркем шеше.
Бастарда дастанымды әдейі барып,
Жүздесіп, амандасып көргем кеше.
Тайжекең туған елі Ұлытауда,
Ежелгі биіктердің сыры тауда.
Сол таудың бөктерінде жыр толқытса,
Кемеңгер басқан ізін ұмытам ба?
Сұлу ән, отты жырға табынамын,
Жанымды шарпығанда табыламын.
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Қос тоты, замананың қос бұлбұлы –
Кей-кейде екі шалды сағынамын.
Ән бейім өздеріңдей үнді таптым,
Сәт түсіп, сәскесі мол күнді таптым.
Әрине, қоштаспаймын Тайжекеңмен,
Жүрегім жабылмайды,
Жырды таптым.
1973.
Жезқазған
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ТОТЫНЫҢ ТОҚСАН ТАРАУЫ
Тоты көрдім тоғайға оралмаған,
Салтанаты, сауығы жоғалмаған.
Мейірімді, мерейлі келбетіне
Теңеу іздеп, сұқтану обал маған.
Жабайы емес,
Ғажайып «жұмақ құсы»,
Мәпелеген бір үйдің тұрақтысы.
Тор ішінде сыланып түрленеді,
Өзін-өзі келгендей сынатқысы.
Аты қызық,
Біздің ел тоты деген,
Тот жоламас,
Әр талшық оты ерен.
Сиқыр, сұлу сазына жан телітіп,
Құмартушы ем әніне заты терең.
Денесінің көз тартқыш бояулары,
Түбіт талшық,
Көз ашық, ояу бәрі.
Айқын сары, қаракөк, қына қызыл –
Кемпірқосақ сияқты бояулары.
Жасыл ала,
Шырақгүл шытырадай,
Қауырсындар жатыр ғой бытырамай.
Гүл қауыздың ішінде бөпе гүлдей,
Аққа қызыл алмасқан шытынамай.
Түрлі түспен тізілтіп уықтаған,
Мойны сұңғақ, ақ бұғақ сынықтаған.
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Әлдекімді еріксіз елестетті,
Тату өскен күндерді ұмытпаған.
Аяқ қандай десеңші, аяқ қандай?!
Бипыл-типыл басады таяқтанбай.
Сондай еді…
О, қайран, сол екі аяқ,
Шыдай алмай барамын қарап қалмай.
Отыр дей ме ойланып, дос танымай,
Әрекетшіл, әурешіл оспағын-ай.
Неге ғана жарқ етті қарашықтар,
Сүт бетінде қалқыған қос тарыдай?
Көрсем сол бір ғажайып құдіретті,
Өшкен сезім өзеуреп, сыбыр етті.
Дүрбісімен жүректің үлкейтемін
Кішірейтіп салынған суретті.
Осындайға қандырып қанағатын,
Сынық жүрек кезі бар жамалатын.
Қарсы алдымда тірі отыр,
Танып тұрмын
Дүниенің сегізінші ғаламатын.
Ғаламаттың деп қалма шамалысы,
Сәулет емес,
Сәулеткер саналысы,
Сурет те емес,
Суреткер бағалысы.
Әрі сұлу, әрі әнші, әрі күйші,
Жүрегінің мұңы бар жаралысы.
Тұла бойы сұлулық сарқылмаған,
Балғын дене,
Жауқазын қарпылмаған.
Балет көріп отырған сияқтымын,
Жас күнімдей біткенде қарқын маған.
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Өз бетімен салтанат құрмайды екен,
Адам әнін әуелі тыңдайды екен:
Домбырама, әніме таңдай қақты,
Сайрап кетті,
Сайраса тынбайды екен.
Тәтті түске өңімді алмастырып,
Бұл қияли есімнен қалмас қылық.
Мен тоқтадым,
Ол үзбей шырқап жатыр,
Қазақ әнін құстарша жалғастырып.
Тоты толғақ бір-бірлеп лыпылдайды,
Таза әуенге кең бөлме лықылдайды.
Жеткізгендей бабына «құлақ күйін»,
Ұзақ созып, сылқылдап, тыпырлайды.
Музыканың келгендей сабағына,
Дыбыс тыңдап,
Қараймын қабағына.
Таңырқадым алғашқы тарауына,
Басып жатқан көмекей шанағына.
Бірде тық-тық, әдемі шықылықтап,
Ерке қыздай күледі сықылықтап.
Қос жанарын жұмады,
Тас қараңғы,
Сайрағандай тасада тығылып қап.
Толғай-толғай тебірене күй ақтарып,
Кетті аспан, жер-дүние құлақтанып.
Түн ортасы көрінді боз ала таң,
Ленинградтың ақ түні сияқтанып.
Сәуле бергіш,
Жандырғыш дыбысында,
Сүйсіндіргіш,
Сипағыш тынысында;
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Қасиет бар жан баурап, ғашық еткіш,
Көңілден нұр, көзден сыр ұғысында.
Қарлығаш үн шалғайға көсіледі,
Жан дүниеңді жұмаққа көшіреді.
Тіршіліктің мезеті қымбаттайды,
Әй, не керек, көңілді өсіреді!
Көмекейге көмілте салғызды әнді,
Жұрт тым-тырыс, құс көмей жалғызданды.
Қызыл қамзол,
Ақ көйлек,
Жасыл бөрік,
Киіз үйде билеген сал қызданды.
Дәмелентіп, дәндетіп, ала қашып,
Дей ме маған әнге еріп далаға шық?
Терезеге қарауға шошынамын,
Келіп қана қалғандай бала-ғашық.
Қыздырмалап, тамсантып, тақымдаса,
Өң бермеймін,
Байғұста хақым қанша?
Ықпалына еріксіз көндіреді
Тыңдаушысы түзелген ақындарша.
Құпия сыр жай, тегін ағыла ма,
Сайрай-сайрай жетті ме бабына да?
Жырлай-жырлай жүректен маржан шашып,
Қасында жоқ сыңарын сағына ма?
Қарай-қарай шілтелі шарбағына,
Көңіл күйін білтелі жалғады ма?!
Әлде сүйген серігі серттен тайып,
Түсті ме екен тағдырдың қармағына?!
Отырады...
Қайтеді? Ұша алмайды.
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Толқып-толқып әдемі түс аулайды.
Төгілген ән түсер ме алақанға,
Құшақ жетпес дүниені құша алмайды.
Білінбейді талмаурап, алқынғаны,
Тарау-тарау иірім жарқылдады.
Ақ тамшылап, тізілтіп, жіңішкертіп,
Үзіп алмай, қайтадан қарқындады.
Ән маздады біздерді басқарып ап,
Титімдей тіл тынбайды,
Қақсады жақ.
Тоты кетті түрленіп,
Темір шарбақ,
Сым тор емес, көрінді «аспалы бақ».
Күзгі орманда бүлдірген тергенімдей,
Бір-бір жылдап қырыққа келгенімдей.
Тамшы, тамшы тамады алақанға,
Нұрдың суын толтырып бергеніндей.
Әр тамшымен тап-таза шындық келді,
Құс құпия жасырған білдік шерді.
Ақ қағазға түсуге асықтырып,
Тарау-тарау жадымда жыр бүктелді.
Көз алдымда Сарыарқа далалары,
Сайрап жатыр орманды салалары.
Толып кеткен тотыдай көрінеді
Көкше, Баян, Ұлытау аралары.
Ауа әндетті,
Әнші пәс, үн шығармай
Сиқырлайды, түсінер сыншы қандай?
Бір жүректі бір жүрек көріп отыр,
Тамашаға болдым ғой тұншығардай.
Әуелетіп тағы да төгілімі,
Жаңа тарау басталды – өмір үні.
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Босап-босап кеткендей жеміт көңіл,
Көрінеді суыртпақ сөгілімі.
Мәз болғанға тотыны мен көрдім деп,
Ол түрленді
«Ән бастау сен бердің» деп.
Шыдай алмай барамын «аспалы бақ»
Әткеншегі ішінде тербелгім кеп.
Тізбектелді басылмай ән есесі,
Қабатталды туғандай әр нешесі.
Аққан селдей көктемгі вальстерге
Толып кетті Мәскеудің бар көшесі.
Мың-мың тармақ,
Мажорлы, минорлы елес,
Адамдармен құрады күйлер кеңес.
Балы тамған балғын ән естігенде,
Жоғалтқанын кім қайтып келер демес?!
Кейде әуен сыбызғы сырғағындай,
Көл бетіне күміс үн тұнғанындай.
Арадағы көп жылдар адастырмай,
Сағынғандар қосылып тұрғанындай.
Дей алмайсың: «Тоқташы, осы үн қандай?»
Әр жүректің өз мұңы қосылғандай.
Қайдан білді,
Құс перзент нені айтты деп,
Біреу күліп, біреулер шошынғандай.
Қай құпия сол кезде шертілмеді?
Күй лебіне қай жүрек ерітілмеді?
Өзге түгіл, тордағы құстың өзі
Ұшып қана кетердей желкілдеді.
Сиқыр дыбыс,
Қосалқа егізденді,
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Тік шырқады,
Білмеймін, нені іздеді?
Бізді қойшы,
Ақ бөпе жалт қарады,
Әнге қиып анасы емізгенді.
Бой сергітті,
Буынды шымырлатты,
Әр көңілді қытықтап, қыбын тапты.
Сексендегі ақсақал төрде отырған:
– Ой-һай, дүние-ай! – деді де, жымың қақты.
Кемпірі де мырс етті, үн шығарды.
Сезбей отыр біздердей тыңшы барды.
Қутыңдаған шалына шұғыл қарап,
Оң санынан оңдап бір шымшып алды.
Дәмді шарап кей жігіт тастап отыр,
Құс тағы бір тың сарын бастап отыр.
Сезімдері оянған серуеншіл,
Гитарларын құшақтап жастар отыр.
Керемет қой сұлу ән еңселігі,
Бойымнан бір тарқады кеңсе жүгі.
Жұлдыздарды желкеден түйіп өтіп,
Терезеден қарады Жер серігі.
Кейде дыбыс дірілдеп желкілдеді,
Жел қозғаған айдындай мөлтілдеді.
О, тәңірім! Сақтай гөр,
Бұл сұлулық,
Сақтамасаң, ажалсыз өлтіреді.
«Жұмақ тоты» тынбаса күй ақтарып,
Ән сырғыды жылғалап, бұлақтанып.
Елестеді көзіме баяғы бір
Мен құмартқан «ақ тоты» сияқтанып.
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Жасырынған торғайдай денесіне,
Салып алды ән-күйдің кемесіне.
Тату күндер қиылып көз тастайды,
Жауап беріп жанымның елесіне.
Шертпе күйдің шымшыма қағысымен,
Баяндайды берісін, әрісі мен.
Тақылдатты таңдайын әлсін-әлі,
Дегендей-ақ: «Сен-дағы танысым ең».
Төкпе күйдің телегей шабысымен,
Теңестірді жақынды алысымен.
Ойланады: «Ой, алла-ай! – дегендей боп, –
Неге көңіл сол кезде қалысып ем?»
Жігерлі күй лып етпе әдісімен,
Ұшқыр сезім, ойлы ақыл жарысымен.
Құлыптаулы құпия сырын ашты,
Арпалысып өзінің намысымен.
Айтпас па еді...
Ән қайда тұрақтайды?
Беттен қақса бабымен үн ақпайды.
Өкініш пен өтініш қабаттасты,
Айтпас па еді...
Махаббат шыдатпайды.
Ән құлшынды қимастық көркемдеген,
Шақырады шаттыққа көз көрмеген.
Не де болса жақсы екен,
Өлкем кеңіп,
Еркем келіп, айықпас дерт емдеген.
Көкірегім құлшынса әнге қарай,
Түсіндім ғой, түсіндім мәнге талай.
Сүйіпті ғой,
Ол әлі сүйеді екен,
– Кешір, – дейді, – қатемді әлдеқалай.
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Әнші құсты әрлесем есі бар деп,
Жалынбаймын, ей, қалқа, есіңе ал деп.
Мұнартқанға жасымнан құмартушы ем,
Ар жағында биіктің несі бар деп.
Құстың сыры – ешқашан досты алдамау,
Тозбасын деу махаббат тосқан жалау.
Беріктелген беріштер жұмсай берді,
Жігі батқан жазылды тоқсан жамау.
Ән бе, әлде махаббат қалауы ма?
Бірін мыңға болар ма балауыма?
Әжем айтқан ертегі еске түсті
Тоқсаныншы жеткенде тарауына.
Наз төгілді өзінше қиялдаған,
Сағыныштың маусымын тыя алмаған.
Айтып жатты өкініш, өтінішін,
Бала кезде біржола қия алмаған.
Неге алданды?
Ол неге?
Кіммен кетті?
Бәрін, бәрін…
Қалтқысыз білмек етті.
Әнмен ғана су сеуіп жатқандай бір
Сөндірем деп өзекті тілген өртті.
Тоқсан тарау,
Тоқсан ән сұрыптаған,
Тетігі айқын,
Ұмытпаған екен-ау,
Ұмытпаған.
Тор ішінде отырған «жұмақ тоты»
Шынын айтты талай жыл құлыптаған.
Қоштасқан кез
Сұрғылт бұлт, күз еді ғой,
Ол бір бейне «Ақ тоты» қыз еді ғой.
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Қалай ғана кешірмей жүре берем,
Тоқсаныншы тарауын түзеді ғой.
Қалай ғана көңілім көншімесін?
Қалай шыдап, сағыныш өршімесін?!
Не дер екен дегендей,
Үнсіз, бейқам
Қарай қалды бетіме көршілесім.
Жүйткіп өтті
Жастық шақ жас елігі,
Мұз балқыды,
Түйіншек тас еріді.
Сынағандар, тыңдаңдар, шындық осы,
Кешірілді кешірмес қателігі.
Емес бәрі жабайы қызық қана,
Жанға батқан жұмсарды үзік тана.
Талай жылдар жабулы жүргенінен
Қалқып өттім
Көз жұмып, жүзіп қана.
1977

19-215
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МАМЫРДА ҚАР ЖАУҒАНДА
Кіріспе сөз
Әкелерді әкетті соғысқа айдап,
Мұң-зарында заманның пістік қайнап.
Саумалкөлден ауылға көшіп келдік,
Өксік, ыза, көз жасын ішке байлап.
Соры қалың сондағы нала-дертті
Кәрі-құртаң, жас ана, бала шекті.
Жалғызтаудың бауырында
Өскен атты
Шағын ауыл зор пана бола кетті.
Үкілі Ыбырай жер осы жаратылған,
Данамыз сол елге ортақ дара туған.
«Халық жауы» деп атап қатал заман,
Ұрпақтарын қайырды қанатынан.
Қиянат көп көз ашпай жанды улаған,
Емес бірақ дөп келген жалғыз маған.
Бүкіл ауыл әнші боп жаралса да,
Ыбырай әнін ешқашан салғызбаған.
Елдің аян осындай күйде өткені,
Аштық, соғыс – бәрі де түйдектеді.
Есте қалды Молдахмет атамыздың
«Гәкку» әнін жасырып үйреткені.
Жарқын көлге тігіпті бабам шатыр,
Аққу қонған Қамсақты санамда тұр.
Осы ауылда, тағдырдың бұйрығымен,
Бір зиратта менің қос анам жатыр.
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Есте қалды қызыққа көз тойғаны,
Мұса бауырым ән салып қос толғаны.
Осы ауылда
Айтахмет әкеміздің
Құнанбаймен шын сыйлас дос болғаны.
Есен өтсе толқыннан бала қайық,
Кел, Әшірбек, өткенді шамалайық.
Сен ол кезде ес білмес бала едің ғой,
Енді бірге бір күнін аралайық.

Бірінші өлең
Қар жауған жыл.
Көңілге зіл байланды.
Көрген тірлік ақ боранға айналды.
Жыл емес-ау,
Жылдан ұзақ бір күнді
Жүйрік қалам баяндауға сайланды.
Көз алдыңа әкелгендей бар жауды,
Жиырмасыншы мамыр күні қар жауды.
Егін салып, тақау едік бітуге,
Ұмытардай шеккен бейнет, шаршауды.
Қырсық тисе жолы болмас оң істің,
Дәл екінші жылы еді сұм соғыстың.
Он жастамын,
Қол бастадым деп білем,
Жер жыртысып, мен де ақ бидай егістім.
Естиярлық ерте өзгертті өңімді,
Көп толқытты көк өрімдей көңілді.
Асық пен доп, қанбай қалған ұйқы да
Дәнмен бірге бороздада көмілді.
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Артық күлкі, артық сөзден арылдық,
Информбюро хабарына табындық.
Тым көбейді шегініс те, жеңіліс,
Үлкен-кіші естен мүлде жаңылдық.
Алғы шепте тұрамыз деп тебініп,
Шымыр өстік құлын күннен жегіліп.
Әттең, шіркін...
Егіс бітер-бітпесте
Қар жауды ғой...
Жыртық аспан сөгіліп.
Жылауық бұлт қарт әжемнің көзіндей,
Себелеп тұр әудем сәтке көз ілмей.
Төгіліп тұр жапалақтап, жарқылдап,
Қыз-көктемге қыршын келген өлімдей.
Егістегі жердің аты – Қарағаш,
Қарағашта...
Қалды көктем жалаңаш.
Қаршагүлдің қар жамылған өңіне
Көзің түссе жаның қалай аямас?
Бас қаңғырды, ел мәңгірді делдалда,
Сасып қалды ес білетін шалдар да.
«Өткінші емес, арты жабық тұтасқан», –
Дейді олар әділ шешім таңдарда.
Басқарма да бұзбай сөздің арасын:
«Кеттік», – дейді.
Ол айтқан соң нанасың.
Кетеміз-ау... солдаттардай неміске
«Тастап шыққан»
Көп қорғаған қаласын.
Қар жауып тұр...
Міндік даяр арбаға,
Кәрі-құртаң, қатын-қалаш, бар бала...
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Тар көлікте жамылыстық бір жабу,
Алға тартты қарулы өгіз қармана.
Өңі суық бригадир жүр сұрланып,
Мың толқиды
Бір суынып, бір жанып.
Қар жауып тұр...
Міз бақпайды, саспайды,
Көрші қыздың шолпысындай ырғалып.
Қалың нөкер дерсің көшкен ел-жұртты,
Қар қаумалап көзді көкке телміртті.
Қарауытты...
Бұлт қабағы түнерді,
Жуыр маңда ашылмасқа сендіртті.
Көз ұшында көрінетін Қарағаш,
Алыста екен қайың, терек аралас.
Қаратаған ұялары қарайып,
Ағаш басы қол сілтеді шала мас.
Өгіз аяң...
Денем қызып бара ма?..
Бір жұтым су... әлек салды санама.
Әрең шыдап көзді ұйқыға жұмсаймын,
Пәлем тиіп кетпесін деп анама.
Жау қолына түскен жаяу әскердей,
Ұбап-шұбап жеттік елге ас көрмей.
Аш қасқырдай дүлей боран ұлыды,
Қарсыласқан тірі жанға дес бермей.
Көңілдер пәс, шалқып көкке самғау жоқ,
Әуре-сарсаң, мал іздеген барлау көп.
Нағашы атам өңі суық күрсінді:
«Құс ұясы қарда қатып қалды-ау», – деп.
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Екінші өлең
Қар жауған жыл...
Аш алапат секілді,
Жалаңаш жел жердің құтын кетірді.
Еріген қар ертіп кетті соңынан
Көк майсалы гүл патшасын не түрлі.
Жылуы өктем...
Қайда көктем көрікті?
Қыз шырайлы қызғалдақтар сөніпті.
Көктесіннің сарғайғаны шошытып,
Ел егіске қайта жекті көлікті.
Қабдыраштай жарысқанды ұта алмай,
Әубәкір жүр тракторы тұтанбай.
Қара өгіздің жүдегені-ай, жанары
Жаудырап тұр жұт қылғытып жұтардай.
Қайта егудің машақаты-ай тірлікте,
Сыналады іскерлік те, бірлік те.
Осы жөн деп, нар тәуекел, бел буса,
Сенімсіздік сеппесін де бір нүкте.
Салып жатты талай білгіш байбалам,
Талас-тартыс, керіс туды қайнаған.
«Осым теріс болса, – деді басқарма, –
Күн таусылсын мені сіздер сайлаған».
Сызат түссе сына қалар қам көңіл,
Нық нұсқаға алды бәрі жансебіл.
Күн де шықты
Болдыңдар ма дегендей,
Жұрт қуанды оралғандай сәнді өмір.
Қайта өңдедік талай егіс алаңды,
Жер ызғарлы, суық сорды табанды.
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Өгіз жетпей, көрдік сонда соқаға
Сауын сиыр жеккен ауыр заманды.
Үлкендерге үрей салды келешек,
Аз емес-ті майданға да берешек.
Ақырғы астық...
Кетті жерге себіліп,
Масақ болды ауыл шеккен көрешек.
Атам жөндеп қирап қалған арбасын,
Жайғастырмақ кем-кетіктің шаруасын.
Сақау бала жетектеген шал да өтті,
Қатты қысып қайыр жиған дорбасын.
Көрші қарық көк өгізін аймалап,
Біреулер жүр: «Көп өгізім қайдалап».
Сыртқы селен
Ықтағы елге наразы,
Мысы құрып, тісін қатты қайрамақ.
Ілді-жұлды қарбаласта туындап,
Біреу сөкті ұрланғанды буындап.
Олжа малды соймаса арам өлер деп,
Балалар жүр қуырдақ күтіп шуылдап.
Ел әбігер,
Жерді жыртып болғасын,
Кезектесіп күзетеді төлбасын.
Әжем де жүр
Салт қамшыдай сыптығыр,
Көкірегіне тығып тастап көз жасын.
Арық кемпір,
Ал мінезі тым қатты.
Мәміле бастап, сөз тастайды зиятты.
Өз қызына «Бар жұмысқа!» дегенде
Бригадирдің көмекшісі сияқты.
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Үшінші өлең
Қар жауған жыл...
Баттық боран оппаға.
Қырғын тиді «барыңа» да, «жоққа» да.
Ала бие естігенде өлімін,
Зар қақты ауыл үйір-үйір топтала.
Лүпілдейді жүрек нәзік пернелі,
Сурет еді-ау шапқаны да желгені.
Қызыл ала тудай еді-ау жануар,
Елге олжа дара озып келгені.
Жануар-ай! Біздің ауыл көркі еді,
«Шаппай берген» тиді талай ел төрі.
«Құлагердің жұрнағы» деп мақтайтын
Атамның да ішін запыран өртеді.
Үңілуші ек көңіл кетпей әр неге,
Естен кетпес қызық еді-ау әлде де.
Нұрбай, Қоқи кезек-кезек мінетін
Ала бие түсер сәтте бәйгеге.
Ит жүгіртіп, жүйрік мінген құсбегі,
Атам менің Қожағали күшті еді.
Осы жолы шоқ сақалын саусаққа
Жұрт көзінше мың-мың орап бүктеді.
Ол ауылда болды басшы атбегі,
Екі айтпайтын мінезі де қатты еді.
Бетін сипап, жануарды құшақтап:
«Сүмбе саңлақ, тәтті ұйқыда жат», – деді.
Ала бие өлімін де әлдекім
Даттап жатты. Келмес оны әрлегім.
Ақ кеседей... көзі жатыр аларып,
Сұм соғысқа арнағандай бар кегін.
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Майдандағы басқарманың аты еді,
Секем алған сол ма жұрттың қатері?
«Ала келер келерінде ала мал,
Кетерінде ала кетер» – мәтелі.
Шағын ауыл көшкен сеңдей сенделді,
Ақсақалдар тоқтау салып, дем берді.
Өскен атты ауылымыздың дүлдүлі,
Мал да болса дәл адамша жерленді.
Сөгу қате елдің ырым-жырымын,
Түбі терең әр сөз маңыз, сырының.
Ертеңіне қара қағаз көп келді,
Ащысын-ай естірткен қарт тілінің:
«Тағдыр ісі – үлкен қатер жолықса,
Құт қонбайды қайран атақонысқа.
Ала бие ауылда өлді...
Қайырбек...
Ерлікпенен қаза тапты соғыста...» –
Дей бергенде
Жұрт шығарды дауысты,
Лықсып, өксіп бауыр құшақ қауышты.
Жоқтау салды анық атап есімін,
Жанашырлар көз бұлағын тауысты.
Ағайын ел зарлы әуенге ауысты,
Жел сыңсыды, қамыс сыңғыр қағысты.
Тоғай толқып, қарағай, қайың сенделді,
Жаңбырлы бұлт Жалғызтауға жабысты.
Шыдау қайда?!
Ел теңселді ес келмей,
Үлкендер тұр қайғы қаулап, сес бермей.
Сөз бастады Уәли атты ауылнай,
Өткір тілі жүрек шетін тескендей.
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Ішін тартып,
Жұрт үндемей тұрысты,
Шешен жігіт барын сарқа тырысты.
Керек сөзге зерек туған халқым-ай!
Жоқтау тынды. Тоқтатуға бет бұрысты.
Шешем келіп сүртті екі бетімді,
Жаутаң қағып жылаған жұрт бекінді.
Жанарлары көрінеді
Селдір бұлт
Арасында сөнген жұлдыз секілді.
Тайлақ молда дереу аят оқыды,
Құйқылжыды үні тоғай тотылы.
Ол заулатса құран сөзін құбылтып,
Тыңдаған жұрт көкейіне тоқыды.
Құдай білсін не дегенін молданың,
Қайталадым әжем айтқан долбарын.
Бет сипады бастықтар да баппенен,
Жұрт қатарлы жайып екі қолдарын.
Дұға сөзге кім қалады үндемей,
Алла деуге адал барды тіл-көмей.
Қажыбай ағай – басқарманың хатшысы,
Ашық аят айтып жатты түрлемей.
Құран сөзі көтергендей пейілді,
Кәрі-жас та бола қалды зейінді.
Көз астымен қарасады барша жан
Не айтар деп ақсақалдар кейінгі.
				
Төңкеріліп маңдайда қос шырағы,
Смағұл қарт бір ауыз сөз құрады.
Үкілі Ыбырай үмбетінің үлкені
Әти шалдың айтқаны – ел ұраны.
«Беу, жарандар!
Табылғай ем дертіңе,
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Көздің жасы жетсін соғыс өртіне.
Ес жинайық! Жансын үміт ұшқыны,
Есен жетсін сарбаздар ел шетіне.
Көз жасына толастамас мол қайғы,
Мол қайғыға батсақ, тірлік оңбайды.
Сабыр, халқым!
«Ат тұяғын тай басар»,
Медет етсек, Алла жар боп қолдайды.
Ақыл күтсең сексендегі кәріден,
Жұттың басын қайтарайық әріден.
Ендігәрі мамырда қар жаумасын,
Сақта, – деді, – Алла, тағдыр кәрінен.
Ата сөзі: «Ханның басын хан алар»,
Сол секілді «Қардың басын қар алар».
Бұдан кейін беті қайтып немістің,
Жауды жеңіп, есен келер балалар.
Дауыл-дүрмек соға бермес қуалап,
Халқым көрген болсын соңғы қиянат.
Молдық берсін егін, шөпке Жаратқан,
Қолдағы іске берсін ынта, тиянақ.
Қайырын берсін оққа ұшқан ардақтың,
Сол еді ғой қорғасындай салмақтым.
Ала бие құрмалдығы болыпты
Қайырбектей ел басшысы бекзаттың.
Беу, халайық!
Жөн құрмалдық шалғаның,
Аят оқып, құран сөзін арнадым.
Азаматтар есен келсін майданнан,
Сау болғай-ақ, бар ағайын, мал-жаның...» –
Деп тоқтатты Смағұл қарт сөз кенін,
Ақ батасы, дауа ма едің, ем бе едің?!
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Терең ойдың отты ұшқыны дем беріп,
Сездім сонда бүкіл ауыл сенгенін.
Содан бері сақиналы сау басым,
Селк етеді бұлт бүркесе тау басын.
Есте қалған ата сөзін жалғайын:
Туған елге мамырда қар жаумасын!

Төртінші өлең
Қар жауған жыл...
Көп жүгін арқалатты.
Арты қайыр, ақтады бар талапты.
Жаңбырлы жаз, нұрлы күз, мырза қырман,
Керуен арттық майданға салтанатты.
Зейнет күтіп бейнетті мол ісінен,
Ел кенелді жайқалған егісімен.
Еркеледік арда емген құлыншақтай,
Ғибрат алдық өмірдің желісінен.
«Әшім қонған» егінжай даласында,
Түскі астан соң ақ қайың саясында
Ән салушы ек Қыз Жібек, Төлеген боп,
Бекежан да килігіп арасында.
Мадақтасам балалық мағынасын,
Мөлтектемей төгейін тағы да сыр.
Аққұба қыз – Қыз Жібек,
Мен – Төлеген,
Ашып едік кең дала сахнасын.
Ересектеу қыз-қырқын сәті келіп,
Жанарларын қызыққа жатты көміп.
«Бетінен сүй!»
«Құшақта, ұялма!» – деп,
Қарқылдасып шулайды жақсы көріп.

300

«Арық бала жыққаны тоқ баланы,
«Төлегеннің» бар, – дейтін, – оққағары».
«Қыз алдында жықтың», – деп
Сақау Кәптің
Естен кетпес сонда әрең тоқтағаны.
Қайда қалды ол заман...
Сан жыл өтті,
Кім ойлаған дертшіл деп бұл жүректі.
Кейде жиі лүпілдеп сағынтады
Сол баяғы бүлдіршін «Қыз Жібекті».
Мәшһүр етіп
Ол сырды терең барсақ,
Жол қосылмай жасымда кеткен алшақ.
Бірақ кейде баяғы бала Жібек
Ақ дидарын көргім кеп кетем аңсап.

Бесінші өлең
Қар жауған жыл...
Созылып қыс шұбады,
Еске түссе көкіректе мұз тұнады.
Ақсақ солдат – жандайшап бригадир де
Салт қамшысын үйіріп тыншымады.
Соқа айдасақ жер жыртып өгізбенен,
Сол өмірді тірлікке негіз көрем.
Масақ теріп,
Мәз етсе анам байғұс,
«Қарным ашты, қамықтым» дегізбеген.
Жеңіс келді!
Алақай, жеңіс келді!
Көп толқыны көңілдің тегістелді.
Барын сойып ел қырғын той жасады,
Бір жібітті бүктелген беріштерді.
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Сабыр сақтап анам да жүр қасымда,
Қайғы көп қой әлі де бір басында.
Қара қағаз қалтада қинаса да,
Белгі болған күн туды бір ғасырға.
Азан-қазан шулы той құлақтанар,
Қарбаласта әжеме сұрақ та бар.
Сұрағым кеп «Келе ме, келмей ме?» деп,
«Қойшы, – деймін, – тағы да жылап қалар...»
Күн жарылқап ауылдың тойлы алаңын,
Әлі есімде, табиғат, қолдағаның.
«Әйгөлектің» қызығы-ай,
Айқабақтар
Айдай толқып көріп ем ойнағанын.
Күндіз тойлы жарыста жорға міндім,
Түнде «Ақсүйек» ойынын сонда білдім.
Қалымтаймен жарысып құлыншақтай,
Шаршасам да шыдадым, зорға жүрдім.
Бітті, бітті ел күткен тасқын жорық,
Аяғына жеттік-ау басын көріп.
Қоқи, Жәбен, Ерғожа, Сабыр, Жолан –
Бірге жүрдік ошақтың басын торып.
Үзілуге тақаған қыл мойынды,
Балалар бар көпсінбес мың тойыңды.
Қазан-қазан асқан ет мол болғаны,
Тамақты ойлау сол күні бір жойылды.
Желбіреді жалаулар,
Жеңіс келді.
Кейбір үйден кеткендер тегіс келді.
Кей шаңырақ біржола қаңыраса,
Жұрағаты қарғады немістерді.
Смағұл қарт үнсіз тұр Тойтөбеде,
Сыймай келді ұста шал жертөлеге.
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Қатал тағдыр үш ұлын оққа ұшырып,
Күн ұялып, жылжымай тұр төбеде.
Жүз шақты үйден жүз жігіт оралмады,
Жүз тұғырға жүз саңлақ қона алмады.
Жоққа аят, барына бақыт тілеп,
Елді оңалта бастады оралғаны.
Әділеттің туды еркін жеңбек күні,
Қаһармандар оянды сергек сыны.
Құнанбайлар мүлтіксіз тәртіп жасап,
Өсім тапты әркімнің еңбеккүні.
Астық сарай ел сыйлар желкен бүгін,
Сол ғимарат ішінде көрген күнің.
Бар байлықтың бастығы Құнанбай да
Ақ бидаймен өтейтін еңбек құнын.
Астық сарай мектептің тап қасында,
Тазалық бар, тәртіп бар ауласында.
Жоқтық көрген адамдар қарап өтер,
Тоқтық тілеп, келгендей тәубасына.
«Оралған жан тап кеше қан майданнан,
Жаны аулақ ащы су, жын сайраннан, –
Дейді атам, – Құнанбай – елдің құты,
Құдай берді, құр қайтпас сұрай барған».
Қарттың сөзін келеді қайталағым,
Жатты ішінде ақ ниет, қайсар ағын.
«Ел ырысы берілді таза қолға, –
Дейді атам, – бір уһ деп жай табамын».
Дархан өмір басқаша басты арнаға,
Тізгін тиді жаңашыл жастарға да.
Басқарма да жаңарды көп ұзамай,
Кетті ауылнай, көмекші басқалар да.
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Мың ақтарсам көңілді мың аударып,
Қозы жайған күн қалды, бұзау бағып.
Жаңбыр жауса орақта сернелестік,
Қыза-қыза біздер де «қыз ауладық».
Көрші ауылға, Тәңірім, қараттың ба?!
«Қара қамыс» қызы еді ғажап тұлға.
Ерте кетті өмірден,
Әттеген-ай!
Қатал екен қағысы сағаттың да.
Шын сұлудың ұқсайды-ау бәрі гүлге,
Гүл патшасы сол еді-ау, жаны бірге.
«Жезкиік» боп жүйткіген
Қызыл ішік
Елестейді көзіме әлі күнге.
Көркемдігі кеміген
Көктем күнге,
Есейсем де таусылмас өкпем мүлде.
Жас жүрегім тым ерте жараланды,
Жүк емес қой көтерер көппен бірге.
Ақ дидары жарқ етіп ашылардай,
Жан тілегін жеткіздім шашып алмай.
«Жезкиікті» көп айтам оңашада,
Аңсау, сусау, шөліркеу басылардай.
Жанға дәру бүкіл ел ұққан әні,
Үкілі бабам сол шығар құптағаны.
«Гәкку» қалқып, «Жезкиік» қатарласса,
Өкініштің өртінен құтқарады.
Айналайын ауылым «Гәккулеткен»,
Қызық едің жасымнан ән-күйлеткен.
Аққу сүйгіш болған соң ес білгелі,
Тарап кетті қазаққа «Аққу жеткен».

304

Соңғы сөз
				
Қар жауған жыл...
Сол ауыл мамырдағы
Еске түсіп жаным бір дамылдады.
Жауған қардай ақ шашым желбіресе,
Ол жүректің тым көптеу сағынғаны.
Осы күнде пайғамбар жасындамын,
Аз емес қой әлі де басымда мұң.
Ырыс пенен ынтымақ егіз екен,
Соны сезді шындыққа ғашық жаным.
Жал бітеді ақ ниет арыққа да,
Жеңіс көрді ел қанша зарықса да.
Құт орнасын қазаққа,
Тілегім сол,
Молдық келер жол түсіп нарыққа да.
Сүт бетінде қаймақтай мөлтілдеген,
Бұлт сыры жоқ аспанда мен білмеген.
Тілегім сол:
Мамырда қар жаумасын,
Тусын дәуір ел түлеп, жер гүлдеген.
Талай-талай әлі де дүрмек өтер,
Күндіз бітпей, қалың ой түнделетер.
Зілі батса мамырда жауған қардың,
Сыры осы сүйекпен бірге кетер.
19.04.1995

20-215
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ҚАНЫШ ЖӘНЕ ҚАРСАҚБАЙ
І
«Қара қазан Қарсақбайы» қазақтың,
Қанышты айтсам,
Мыс қызулы наз арттың.
Жұлдыз-бейне, жүзге келген дананың
Рухымен жан-жүректі тазарттың.
Өткерген ек талай қиын өткелді,
Тәуелсіздік туған елге дөп келді.
Ізін көріп тебіренемін Қаныштың,
Жүзін айқын көрсеткендей көп белгі.
Тасқындаса өмір-майдан жарысы,
Қарсақбайда қолдау тапты намысы.
Қызғанбаңдар, Баянауыл, Жезқазған,
Ол – кемеңгер, бүкіл қазақ Қанышы!
Әнге ораса Баянауыл мың сырын,
Қарт Ұлытау құшақтатты қыр гүлін.
Ойлы көзбен Жер-анамен сырласса,
Кербез дала естіртті мыс сыңғырын.
Естеліктер ерте оятса мені де,
Ер салайын өлең-құлагеріме.
«Қара қазан» алаулатсын жалынын,
Ақиқатты дабыл еткен еліме.
Жас Қанышты жетелесе мың арман,
Осы өлкеде бақыт жолы құралған.
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Жезқазғанды бар ғаламға паш етті,
Дұшпан шошып,
Дос шығардай құмардан.
Қарсыластар бөгет құрса қаншалық,
Ол да қызды
Өршеленіп соншалық.
Қарсақбайды мекен етті он бес жыл,
«Шет түкпірден» жер шарына жар салып.
Бұқар жырау сырын ұқса балалық,
Бұла күшпен өріс тапты даналық.
Абай, Шоқан, Сұлтанмахмұт арманын
Ұлытауға алып келді нар-алып.
Сарыарқалық Венеция саналып,
Жас Жезқазған ұшты аспанға ән алып.
Сұлу сәулет,
Шексіз дәулет ордасы,
Өсіп еді-ау Қарсақбайдан нәр алып.
Жаңа шаһар етсе аймаққа ағалық,
Беу, ағайын!
Бір тәубе айтып алалық:
Көктен түсе қалғамыз жоқ, бәріміз
«Қара қазан Қарсақбайдан» тарадық.
ІІ
Қаныш аға жүзі қоймас тамсантпай,
Үлкен-кіші үңілетін қас қақпай.
Батыр тұлға,
Батыл туған, мейірбан,
Бұйра шашқа ғашық болды Қарсақбай.
Десе біреу:
– Сен мақтауға мырзасың, –
Бас иемін. Бірақ байқа, сырласым.
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Әз келбетін жеткізе алмай келемін
Ақ сәулелі күлкісі мен нұрлы, асыл.
Аңыз адам біткен бойға ерендік,
Сансыз қырлы, біз таңырқар көп ерлік.
Жезге толы ашты сиқыр сандықты,
Жиһазына бүкіл әлем сенерлік.
Нағыз тарлан талас-тартыс көп көрген,
Таймай өтті талай мұздақ өткелден.
Серго дейді ағамызды серпілтіп,
Сақ қыранның самғауына сеп берген.
Қажу білмес жас арыстан тәрізді,
Сыры берік үні қандай маңызды?!
Сенді нарком жас ғалымға көзі өткір,
Сөз бен ісі бауырласқан жаны ізгі.
Жақсы адамға үйір келер жақсы арман,
Қанышты да ерлік жолы басқарған.
Жез қоймасы торсық емес томпайған,
Ол – сарқылмас саба деуден басталған.
Ағылшындар жасырған да ашынған,
Мыс көбейді,
Қалды сонда ғасыр таң.
Есебінен Мәскеу менен Лондонның
Қарсақбай мен Қаныш өнер асырған.
Кемеңгерге арнап сөздің нұрлысын,
Алтын зерлі жасай алсам жыр-мүсін:
Жез таулардың қыз-қойнауын кең ашып,
Ол көрсетті шын даналық үлгісін.
Кемел ойын терең сырға арнапты,
Кең далаға көк тұмансыз таң да атты.
Қарсақбайдың жартасында тұрған үй
Жас қыранды құзар шыңға самғатты.
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Құтты жылдар сәтті күнін санадық,
Қаныш жолын – бақыт жолы баладық.
Көктен түсе қалғамыз жоқ, бәріміз
Қарсақбайда сол «Ақ үйден» тарадық.
ІІІ
Қолдарында сүңгі, балға, қайласы,
Қайласына сай еді ғой айласы.
Алға басса Деев және Сәтбаев,
Кең ашылды мыс-дария арнасы.
Бәрі солай...
Тағдыр бірге қосқаны,
Күш көбейді барлаушылық қостағы.
Түсіпбектер, Әбікендер, Шенеулер,
Шендіні емес, Қаныш сөзін қоштады.
Шектен шығып,
Көп кетпейін тереңге,
Тәлкеновтер алыс сілтер менен де.
Сексен жасын ұмытты ғой Аллаяр
Шәріпұлы Зейнешті айтып берерде:
– Қаныш ойын қастерлеуге қымсынбас,
Сол еді ғой жас ғалыммен шын сырлас.
Қарсақбайда райкомның хатшысы,
Қан майданда қаза тапты қыршын жас... –
Деп ағамыз дана сырын көп тізді,
Соқпақтары тастап кеткен жоқ бізді.
Қаныш аға кен іздегіш табысы
Бар аймақты мол ырысқа жеткізді.
Өзіне ұқсар зор бағандар жондағы,
Кен барлағыш мұнаралар орнады.
Көп аспапты оркестрге айналды
Даладағы жалғыз гудок сондағы.
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Талай көрдім Желдіадырды еңсеріп,
Көп киікті жолды кескен белсеніп.
Дөңгеленіп кетуші еді кең дала,
Қара көздер жарқылынан теңселіп.
Жас қалаға тамсап көңіл бөлесің,
Жаңа зауыт апайтөсін көресің.
«Орбитаның» шарайнасы байқап тұр
Байқоңырдан ұшқан ғарыш кемесін.
Асыл аға бар қиялы тұр тұнып,
Алғыс айтты гүлзардағы гүл-шыбық.
Нар шахталар Қанышпын деп қасқайып,
Көк тіреп тұр,
Кен тасытып құлшынып.
Солай, достым,
Бас шайқама, бәрі анық,
Осы өңірден шықты ерен сан алып.
Көктен түсе қалғамыз жоқ, бәріміз
Сол шахталар қалқанынан тарадық.
IV
Мыс ордасын жырлауы бар жырлаудың,
Сүмбіледей күз келгенде бір жаудым.
Өзі өлең ғой «Сәтбай» деген бір сөздің,
Керегі жоқ сөзбұйдалап сырлаудың.
Беу, Ұлытау!
Құт-береке бөктерің!
Елге – ұран,
Ұрпаққа – аңыз өткенің.
Ер Едіге аруағы қолдады
Сәт септескен Қаныш аға мектебін.
«Қара қазан» қайнатқаны – жер кені,
«Қара мұрын» балқытушы терледі.
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Қара мұртын ақын Тайжан бір сипап,
Қара сырнай сақ-сақ күліп желдеді.
Бірге күлген дүлдүл ақын келді үні,
Қаныш аға зор құрметі белгілі.
Мәскеуді де тамсандырды Тайжекем,
Жыр боратып Қарсақбайдың ерлігі.
Өзге ақынның неде десең кемдігі,
Тар шеңберлі ұшар қанат кеңдігі.
Ауыл-үйден айналшықтап шықпайды,
Арық малдай талды ықтаған жел күні.
Отырсың деп кімді қатты жаншылап,
Қайран қалма,
Беу, оқушым, хал сұрап.
Ақындықтың туын жықпай өтем деп,
Өзімді-өзім келем қатты қамшылап.
Тарландардың тоздырмаспын таңбасын,
Беріп кетем бойға біткен барды асыл.
Кен іздеген Қаныш аға секілді,
Ағынды жыр, сөз сарасын таңдасын.
Серпілемін соның бәрін ескеріп,
Оған куә тап осынау естелік.
Қарсақбайдай құтты жерді жырлауға
Жүруші едім жүрексініп, сескеніп.
Ақын болсам, сөзімнің зор беделі,
«Жезкиігім» заулап, жүйткіп келеді.
Кеншілігім маған бақыт арнаса,
Қаныш аға аруағы жебеді.
Кең шарласам бүгін өмір белесін,
Арқау еттім Қаныш аға елесін.
«Қам көңілді ән көтерер» деген бір
Өз аузынан естіп едім кеңесін.
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Күй күмбірлеп, жыр ескенде даладан,
Бүкіл дүние тамсанысып қараған.
«Қызыл ішік», «жез қанатты» әуендер
Ақын Тайжан сырнайынан тараған.
V
Арыстарды арқау етіп сөзіме,
Зер саламын алғыр сұңқар кезіне.
Штифанов, Гурбалармен парапар
Деев кейде көп түседі көзіме.
Жеңіс көрсек қызу өмір-майданнан,
Аға жолы ақыл, сезім, ойды алған.
Аңыз-дастан
Бақыт құсы бар болса,
Деевтерге Қарсақбайда байланған.
Деев жайлы қызық хабар көп алдым,
Тағдырына шын құмартқан болармын.
Молақов пен Мамақовтан естіп ем,
Сәтін тапты біздің де оқ жонар күн.
Ол жылдарда жеңілістен жеңіс көп,
Мақсат емес бәрін айту тегістеп.
Шалабай шал сипаттайтын Деевті:
«Нағыз қазақ, әттең, діні орыс», – деп.
Шарықтатса ағаларым жыр құсын,
Ізет тұтам ізі сөнбес тың күшін.
Дәл келді де,
Әл берді ғой Сәтбаев
Сәндендірер сәтте елдің тұрмысын.
Деев десең ақиқатшыл мән тауып,
Кетем кейде, өлең түгіл, әнге ауып.
Қарсақбайдан Байқоңырға жол салған,
Қызықтырды өр мінезі самғауық.
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Ардагерді мадақтау да керек бір,
Неге десең, шындық айқын жебеп тұр.
Қанекеме шын қамқорлық көрсеткен
Қарсақбайда Деев – тұңғыш директор.
Бүкіл аймақ ардақтайды арысты,
Иваным да иман етті Қанышты.
Сол екеуін қадір тұтып жас күнде,
Болжай білдік шалғай шеп пен алысты.
Дана үшін айтар табыс жетерлік,
Жол да түсті Жезқазғанға жетер тік.
Жас ғұлама жан аямай тер төкті,
Жер байлығын ел байлығы етерлік.
Қайдан десең асылдықтың арнасы,
Беу, металлург!
Ақиқатты жалғашы!
Бексұлтанов, Әбдірахманов, Мәткенов
Дегендерің – Деевтердің жалғасы.
VІ
Қарсақбайдың азайтуға бар дертін,
Септесіп ем жеткенінше қауметім.
Бүгін жырға жалау еттім Қаныштың
Металлург боп туған асыл әулетін.
Сыпыра мадақ, сидаң сөзбен шектелмен,
Намыскерміз ауыр күнді өткерген.
Ғарышкерміз дей алмаймын...
Дұрысы –
Жарыскерміз Қаныш жолын өткерген.
Әсем жырды әлдилесе ұзақ түн,
Өшті ізі көңілдегі сызаттың.
Қуанышбек, Мырқы, Қадыр, Төлеген,
Сендерге арнап жүрек құсын ұзаттым.
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Жүрсем-дағы талай жылдар жырақта,
Көзде – өздерің,
Сөздерің жүр құлақта.
Қаныш аға түлегі боп құлшындық,
Өмір деген мың арпалыс сынақта.
Кеңгір, Жезді!
Еш сырым жоқ жасырған,
Мен үшін сен қасиеттісің, асыл маң.
Қаныш десем ер Едіге елестер,
Ұлытауым – киелі төр бас ұрған.
Қаныш десем көшкен бұлтқа ұмтылған,
Жыр тасыды, көкірегімде бұлқынды ән.
Қай қияда жүрсем-дағы таймаймын
Мыс қайнарлы қарсақбайшыл ғұрпымнан.
Қаныш десем болашаққа шарықтар,
Мұқан, Баубек – естен кетпес алыптар.
Жақсыкелді, Шынболаттың дүбірі
Киелі өлке атын талай анықтар.
Не бітірдік десең, достым, не білдік,
Кен қопардық, мыс пен күміс өндірдік.
Армандадым оралсын деп жырыма
Қаныш аға көңіліндегі мөлдірлік.
Беу, жолаушы!
Бір қарашы далаға!
Ұқсап тұр ғой тау да, көл де данаға.
Күн күлкісі Қанекемнен аумайды,
Әз бейнесі тұрар жайнап санада.
Сарыарқадан ескен самал сыбыры,
Осы еді ғой айтар сөздің тұнығы:
Жезқазғаным – ол ақиық Сәтбаев!
Қарсақбайым – жас қыранның тұғыры!
1998
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АТА-АНАСЫ ҚАНЫШТЫҢ
(Лирикалық поэма)

Кіріспе
Ой қозғаса келер деме сөз қайдан,
Мезет керек көңіл өсіп, көз тойған.
Жаным разы, Қаныш аға өмірі –
Сарқылмастай шабыт кені, өз қоймам.
Сақ қырандай самғап алға басайын,
Сенімі мол серттің ісін жасайын.
Паш етуге ата-анасын алыптың,
Ақтаңдақ сыр шетін аңдап ашайын.
Ару-шабыт сүйсіндірсе жетегі,
Ата дәстүр сан қырына жетеді.
Сәтбай ата Имантайы туғанда
Сегіз сері жыр төгілтіп өтеді.
Кемел думан кереметін сақтаймын,
Асыл құсын тапқан екен жақсы айдын.
Жыр-марапат, жыр-ақ бата, жыр-тілек
Айғақтаған асылдығын Сәтбайдың.
Сәулесі құт Қаныш аға нұрының,
Құпиясы мол оққа ұшпаған ірінің.
Астамшылық заманында сау қалса,
Сақтануда жатыр кілті сырының.
Дәріс етіп ізетпенен атамас,
Ғибрат алсын, білсін түгел заты Алаш.
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Шормановтар, Сәтбаевтар әулеті
Әлмисақтан іргелес һәм аталас.
Шорман шонжар – дәулет қонған жүйелі,
Ұлы Мұса – аға сұлтан киелі.
Шоқан туса Зейнеп атты қызынан,
Сол Шорманның Қаныш та өз жиені.
Қызығы мол үш әулеттің жарасқан,
Болған емес олар үшін тар аспан.
Сәтбай, Шорман, Уәли тегін сөз етіп,
Құдай оңдап өттім талай таластан.

Имантайға Сегіз серінің берген батасы
Ұлдың тойы – ұлағатты парызың,
Шаттана бер, артта өшпес бар ізің.
Жеткені сол Жаратқанға жалынған,
Қабыл болып ең ардақты арызың.
Зиялы жан Шөтікұлы Сәтбайдың,
Қиялы зор көкірегінде сақтайтын.
Бір атаның жалғызы еді ойлы өскен,
Текті тұлға ел тілегін ақтайтын.
Сүйіндіктің Айнайынан тараған,
Шөтік ата бар сеніммен қараған.
Сәтбай осы...
Тұңғыш ұлы туғанда
Той жасауды міндет, парыз санаған.
Күнсұлудай адал жары қасында,
Онсыз даңқы шаңырақта тасыр ма?!
Жақсылар мен жайсаңдарды жинады,
Той толқыды белгі тастап ғасырға.
Баянаула мың шырағы жағылды,
Ақкелінге той алқасы тағылды.
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Алғыр ақын, үздік әнші, сал-сері –
Сахараның саңлақтары ағылды.
Жан толқытты бізге жеткен аманат,
Мағлұматта ел жөптемес жоқ ағат.
Сегіз сері атамыздан сол тойда
Жыр туыпты мадақ-толғау, марапат.
Ашамайлы Керейдің бір тармағы,
Шақшақ бидің қазақта зор салмағы.
Осынау бидің немересі келгенде
Қаржас елі құтты төрін арнады.
Ақын осы қызған сайын өрлейтін,
Қырғын әнші көкке құлаш сермейтін.
Үздік сазгер «Гауһартасы» топ жарған,
Батыр да осы қолдан намыс бермейтін.
Албырт бағлан басылмаған желігі,
Омбыда әкім қарсыласы ең ірі.
Ерте оянған ер қазақтың бірі осы,
Исатай мен Махамбеттің серігі.
Өлең арнап кешегі өткен-кеткенге,
Қақты қада ұлттың қолы жеткенге.
Құтты тойда ұлы толғау туыпты
Шын тебіреніп,
Жаны мейірім төккенде.
Ел дәстүрін паш етуге туған ба,
Сөзі ширақ,
Тұрар мәнін құндауға.
Төкпе ақын, аты әйгілі дауылпаз,
Сәт жетелеп келген екен бұл маңға.
Тойға келген меймандармен таныстық,
Бүлдіршінді ақ қанатқа ала ұштық,
Той бастады Сегіз cері тік шырқап,
Әнмен бірге ұшқан құспен жарыстық.
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Қонақтар жоқ бұл думанға кешіккен,
Ерендер көп той өресін өсірткен.
Жыр-марапат шапқан аттай заулады,
Ел тілегі емін-еркін көсілткен.
Ақындар бар келген Ертіс, Алтайдан,
Батырлар бар сан жорықта марқайған.
Шорманұлы Мұса осында – жас қыран,
Би-төре көп төрге сыймай шалқайған.
Сегіз сері асқақ өнер танытты,
Тез иірді,
Сөзі үйірді халықты.
Есіл-Көкше жыр сүлейін ардақты
Баянаула балқып тыңдай қалыпты.
Имантай деп ұлдың атын атапты,
Бата, тілек – бар рәсімін жасапты.
Сондай бол деп, тамылжытып тізіпті
Қазақта бар арыстарды атақты.
– Ода, – дейді Шәмшиябану апамыз,
Ақын жырын алты Алашқа аты аңыз.
Зор білімдар Қаныш қызын жөн десек,
Бола қоймас біздің де еш қатамыз.
Туыпты арман асыл шағы шарықтар,
Сегіз сері кім екенін анықтар.
Ер Тарғынды көргендей-ақ таңғалды
Тойға келген дүлдүлдер мен алыптар.
Тасқын толғау, шапқын жүйрік ән-жыры,
Кең ашылды үздік өнер даңғылы.
Көзі жайнап, жанды қызыл шырайы,
Әу дегеннен қолдап кетті тағдыры.
Жүзі жайсаң,
Жоқ қажырлы тілде зар,
Заулап кетті хас тұлпардай жүлде алар.
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Бар қазақтың данасы мен дарасын
Айтты сөзбен ұрпақ рухы шыңдалар.
Сексен сегіз есім тілге байланды,
Сексен сегіз тұлға жырға жалғанды.
Сексен сегіз тілек арнап балаға,
Сексен сегіз ашты асау қайнарды.
Сексен сегіз... өңкей өрен бәрі де,
Түгел кірді бергілер мен әрі де.
Имантайға осылардай бол десе,
Бәрі ғажап, мәйегі мен мәні де.
Сексен сегіз саңлақ кірген жырының
Әр теңеуі бірінен де бірі тың.
Атам қазақ нояндарын атапты,
Бір шоқы жоқ, бәрі заңғар, бәрі шың.
Сепкен екен нұры шуақ жан нұрын,
Төккен екен шабыт селі жаңбырын.
Жеткен екен сайысқұмар мәреге,
Еккен екен ел жаттарлық ән-жырын.
Асан Қайғы, Жәнібектен бастапты,
Абылай хан аты шықты асқақты.
«Солардай бол, Имантай», – деп шылбырды
Махамбет пен Исатайға тастапты.
«Қаз дауысты Қазыбектей халқыңның
Данасы бол», – депті заулап жарқын күн.
Төле би мен Әйтекені ардақтап,
Үдетіпті толғау салты қарқынын.
Бөгенбай мен ұран етіп жариялар,
Аталыпты Шоң мен Көтеш қариялар.
Орынбай мен Шал ақындар – алыптар,
Бұқар жырау, Тәттімбеттей дариялар.
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Даналарды дәйек етсе тосын ән,
Ғибрат алар құтты ісіне қосылам.
Әз Жәнібек, Дәстем, Келден бейнесі,
Таңғажайып куә болар осыған.
Кең айдынға бұрғандай зор кемені,
Қандай ғажап «Бағалы бол» дегені.
«Шарапатың көпке тисін» деп айтқан
Тамыр жайды марапат, бата тереңі.
Тіледі ұлға:
Ер Есеттей келбетті,
Ер Сырымдай өрге құлаш серметті.
«Көтере біл, – деген екен, – ер болсаң,
Есенейдей зейнет пенен бейнетті».
Құлекедей тілесе зор білекті,
Едігедей елсүйгіштік үдетті.
«Сабырлы бол, қадірлі бол» дегенде,
Өз әкесі Сәтбайға ат тірепті.
Бата сөзі жасап көркем өрнекті,
Үлкен ғибрат «Бол, – дегені, – көрнекті».
«Ғалым бол, – деп, – Әнет баба секілді»
Сілкіндірді сәби жатқан жөргекті.
Бағыты ашық батасында қарқынның,
Депті: «Үздік болсын заты салтыңның».
Ойшылдықтың орасаны – дегені:
«Қанай бидей қамын ойла халқыңның».
Естігенде жан сүйсініп дір еткен,
Әр шумақта шымқай үздік ниеттер.
«Ақ бесікке бақыт құсы қонсын» деп
Жалғасыпты жан баураған тілектер.
Көңіліндегі төккен екен бар назын,
Әр тілекте жарқырап тұр жауқазын.
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«Саясы мол бәйтеректей бол» деген
Асыл ойдың ардақтысын байқадым.
Зерлеу қиын әр сөзіне үңілмей,
Қызықтырды қырдың нәркес гүліндей.
Үзік сырды орап сезім нәріне,
Армандапты азат күнді бүгіндей.
Дүлдүл осы-ау,
Сөзі ғибрат жаттауға,
Жұлдызға ұқсар бар жарығын шашқанда.
Сегіз сері деген аттың заты айқын,
Толғауы да тұрар шексіз мақтауға.
Сол еді ғой «Гауһартасы» жарқырап,
Шыққан кезі аты әсем ән құрап.
Имантайдың тойындағы батасы
Дабыл қақты тау суындай сарқырап.
Қалай ғана шын сүйсініп жазбайық,
Дегендей-ақ ақын сөзін жалғайық.
Жаттап кетті Сегіз сері батасын
Есіл, Ертіс, Сыр мен алыс Ақ Жайық.
Көрген жанға осынау той ұнады,
Тарап кетті шартарапқа қыр әні.
Дөңгелегін кім тоқтатар уақыттың,
Сөнбегенін көрдік Сегіз шырағы.
«Сегіз сері болмаған», – деп надұрыс,
Айтар айтса
Іші тарын нақұрыс.
Сондайларды естігенде шыдамай,
Арлы жүрек жасайды күрт жарылыс.
Сөкпеңіздер неге айтты деп мұны мен,
Нәр алып ем ән бақшасы гүлінен.
Сегіз сері ес білгелі еріп жүр,
Алдық қарқын тілінен де үнінен.
21-215
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Тарих сырын терең білген тұңғиық,
Әр көңілге кетті сөнбес нұр құйып.
Сегіз сері оқығанда арнауын,
Жүрегімнен жүйткіп өтті жыр-киік.

Имантай өткен белестер
Тілегені келді Сәтбай атаның,
Жеңді рухы тойдағы зор батаның.
Төрт ұл, бір қыз тауып берді Күнсұлу,
Көрмей өтті сұм жалғанның шатағын.
Қажы болу – қалған тілек ендігі,
Шау тартқанда Меккеге ең ірі,
«Сатаев Сәтбай – 9854» –
Қалды дерек жолға рұқсат нөмірі.
Оралмады сол санатта сап құрап,
Өзге белгі бұйырды ерен жақсырақ.
«Сәтбаев Қаныш – 2402»
Деген жұлдыз ғарышта жүр жарқырап.
Жұлдыздармен ғарыштағы көптеген
Жарысып жүр, Сәтбай ата, көк кемең.
От пен су жоқ
Үлгі болар ұлына
Сен кеткелі Имантайың өтпеген.
Ол да өзіңдей бір Аллаға жүгінген,
Сәттері көп бір өліп, бір тірілген.
Сегіз сері берген бата келді ғой,
Қарай қалсақ кешегі мен бүгіннен.
Имантайың жас қырандай түлеткен,
Өтті барша қатерлерден сын еткен.
Сабырлы боп тартты аумай өзіңе,
Ақылымен ел аузына ілеккен.
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Өсті Имантай дүрі болып жігіттің,
Сақтай білді заңын дәстүр-ғұрыптың.
Асыл әулет нәрін алды келгендей
Сегіз сері еккен нәрі үміттің.
Іске берік, болды сөзге ұстамды,
Әу бастан-ақ әбес қылық тыс қалды.
Атасы ашқан мектепті де көркейтті,
Билікке де ес білгелі күш салды.
Жалғасқандай жүректегі тың ағын,
Ашық айтар көкейкесті сұрағын,
Қадірменді досы болды пікірлес
Абай ата ардақты ұлы Тұрағұл.
Қандыратын ойға досын, өзін де,
Жандыратын қайрат, жігер, төзімге.
Кенесары талқылайтын айқасын,
Ұшқыр қиял от салғандай сезімге.
Сұм жалғанның бер жағы мен ар жағын,
Аралайтын орыс қорған тармағын.
Күрсінетін патша кетсе шеңгелдеп,
Аз көргендей майға батқан бармағын.
Екі достың құпиясы көп еді,
Не десек те ата жолы жебеді.
Содан кейін ағайынмен тілдесіп,
Жыр төгілтіп, әнге кезек береді.
Досы болды Сәдуақасы Мұсаның,
Жасады олар шын сыйластық мысалын.
Ақкелінге Баяндағы бақ қонды,
Екі әулет алшақтамай құс адым.
Осынау достық болды елге киелі,
Егіз әулет үйлесті бар тілегі.
Шоқанменен Имантай да танысты,
Шормантегі дана туған жиені.
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Тарих деген – үнсіз жатқан сыр қалың,
Айтары көп аша білсек бір жағын.
Шоқанменен білдік алыс Омбыда
Жас Имантай аз күн бірге тұрғанын.
Шоқан онда офицер боп бекіген,
Жіберген жоқ асау досын бетімен.
Дәріс берді көп орыстың ішінде,
Сақтанардай қарсы желдің өтінен.
Қаладағы сабағы сол алғашқы,
Даладағы салт-дәстүрге жалғасты.
Санадағы саумал білім бастауы
Сабадағы түнемелмен алмасты.
Шоқан қандай ақ ниетпен төгілер,
Дос дегенде жаны қаққа бөлінер.
Имантайға болды өмірлік зор азық,
Даналықтың даңғыл жолы көрінер.
Зор ғалыммен жас Имантай үндесті,
Озық жаннан тапты талай білместі.
Салтын құрып Шоқан менен Мұсаның,
Потанинге қызмет жасап бірлесті.
Қол байласа ақ патшаға атар күн,
Сәтбай ата, күні туды ботаңның.
Корреспондент географиялық қоғамға
Болды Имантай досы жалғап Шоқанның.
Мектеп құрып ескі-жаңа не түрлі,
Имантайдың атақ-даңқы бекінді.
Ата мирас көргені көп жасынан,
Елдің дауын шешуге де жетілді.
Ұлы көшке солай жақсы ілесті,
Бір естіге тірек болды бір есті.
Осы өлкенің ой мен қырын зерттеуге
Қосты Имантай қолдан келген үлесті.

324

Ақ Әлима
Тиеді елде барға салымды ерін,
Бергенге берер тағдыр барын тегін.
Имантай Әлимаға қосылғанда
Қырықтың аттаған кез қалың шебін.
Мұстафа Шормановтың келіні еді,
Жас қалды, Қамалитден өліп ері.
Дәулетті ел жесір қалған Әлиманы
Өз қызын ұзатқандай беріп еді.
Ақ маңдай, қос жанары тостағандай,
Балдырған он сегізден аспағандай.
Балқып тұр қаны ойнаған екі беті,
Алғашқы қауызын дән ашпағандай.
Жан еді ашық мінез, мейірімді,
Ұғымтал, ерте игерген кей ілімді.
Адамға жас баладай жақын болды,
Аңғарар айлық жерден пейіліңді.
Әдейілеп жасалғандай құйып нұрдан,
Сұлулық ажарында тұнып тұрған.
Ән сүйгіш, әзілге бай, көңіл өсер,
Ашық сөз, ақ тілекті ғұрып қылған.
Қабағы мәлім етсе мәнділігін,
Ажары айқындап тұр сәнділігін.
Жанары тік қарауға жасқантады,
Қиғаш қас серпе тастап жан жылуын.
Кірпігі көзге алыстан іліп тұрар,
Мөлтілдеп қос қарашық қызықтырар.
Алыстан атқан таңдай арай шашып,
Жымиып қашан көрсең күліп тұрар.
Шықты елге «Ақ Әлима» жақсы атағы,
Көз жазса Имантайды аңсатады.
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Түн келсе жұлдызданып ерке сұлу,
Аспанға қол создырып шаршатады.
Қаныққан мұңына да, сырына да
Ақылды бәйбішесі Нұрым ана,
Өзі еді құдалыққа бастап барған,
Алмады жас тоқалды қырына да.
Нұрымнан туған Күнше өліп қалды,
Нәресте көрмей, іштей өліп-талды.
Атанған «Ақ Әлима» сұлу тоқал
Құрсағы құтты болып қорықтанды.
Бір сөніп, қайта атқандай жарық таңы,
Әлима еркін толқып, шарықтады.
Өкініш, әттең, шіркін, соқыр ажал
Аямай кең жалғанды тарылтқаны.
Ғазиза, Ғазиз, Қаныш балалары,
Сұм тағдыр обалына қарамады.
Фәниден айдай аппақ Әлима өтіп,
Бәйбіше болды екінші аналары.
Сол жылы Қаныш тура бес жасында,
Мөлт еткен қалды бейне көз жасында.
Имантай ұстаз туған тәлімгер жан,
Кенжесін ұстай білді өз қасында.
Артықша жаннан туған еліндегі,
Қаныштың жастай заңғар көрінді өрі.
Семей мен Сібірде бар білімді алып,
Барлады кенді қазақ жеріндегі.
Ол кезде көрген қорлық масқара еді,
Кеңестің кер заңынан қақсады елі.
Дәл айтса анасының шыққан жерін,
Әкесін, өзін де атып тастар еді.
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Бөліскен деп айыптап ханмен тақты,
Мұсаға Шорманұлы пәле жапты.
Қазақтың озық ұлы шошытқандай,
Мұсаның ізін таптап, жау деп тапты.
Ақылын бар ағайын асырыпты,
Әулетін Әлиманың жасырыпты.
Шорманның келіні деп ашық айтпай,
Қаныш та қорқынышқа бас ұрыпты.
Қанышын Сәтбай ата көріп кетті,
Сенімін немересі беріктетті.
Ал өзі қажылықтан елге оралмай,
Меккеде Иса екеуі өліп кетті.
Анасын айта алмай да... үлкен сұмдық,
Бүктеулі жатты құпия осынау шындық.
«Алима», «Сәлима» деп шатастырып,
Жасырған іздің сырын жаңа білдік.
Баянда екі Иса бар білгендерге,
Болды олар айтулылар іргелі елде.
Қай Иса қызы екенін айту қиын,
Дәлел аз дәл айтатын бүгін елге.
Әйтеуір Иса аты жойылмады,
Қай Иса? Іздеп жүрмін оны тағы.
Әйтеуір үңгірден сәл жарық көрдім,
Шындыққа бір жетердей ойымдағы.
Қашан да жолы болғыш қаны бардың,
Суретін Әлима ана тауып алдым.
Ел-жұртқа қуанышты кең таратып,
Мен де бір тамашаға қанып қалдым.
Сөзімнің үзімінде болмас қата,
Сәтшілмін ақ ниетке қонған бата.
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Шоқанға, Қанышқа да бөтен емес,
Әулетің жасай берсін, Шорман ата.
Ал енді «Екі Исаны» талдамаймын,
Дөп басар сәт түскенде алдағы ай, күн.
Білгенім – екі Иса да нар жоталар,
Дінімен, ділімен де құрған айбын.
Екеуін екі жұмбақ құз деп жүрмін,
Анығын аңдап басып іздеп жүрмін.
Туса да қай Исадан «Ақ Әлима»,
Үлгі алған жақсы атадан қыз деп жүрмін.

Соңғы сөз
Келді талай Сегіз сері тілегі,
Болды елінің иманжүзді тірегі.
Тәлім мықты, асып түсті атадан
Имантайдың Қаныш атты түлегі.
Аңдап басып, ала тартпай алысқа,
Бұра берем жаным құштар арысқа.
Имантайға Сегіз сері айтқаны
Түгел қонды ел данасы Қанышқа.
Іздемеймін өзге дерек, куәні,
Ақ батадан асыл арман туады.
Бар тілегі қонған дана Қанышқа,
Сегіз сері аузы қандай дуалы?!
Арқалы ақын келді артқан нар жүгі,
Қаныш аға болды таза ар, мұңы.
Имантайға Сегіз сері не десе,
Баласына жұғысыпты барлығы.
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