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ОСЫЛАЙ ДА АДАМ 
САҒЫНАДЫ ЕКЕН

Осылай да адам сағынады екен,
Сағынады екен, Тәңірім!
Жылауға себеп табылады екен
Жүрекке жүрмей әмірің.

Мүмкін екен ғой құлай сүюің
Құлай сүюің абайсыз.
Жүректің Сізді бұлай сүюін
Байқамай жүрсіз, қалай Сіз?

Көңілде неге тұрып алдыңыз
Тұрып алдыңыз мызғымай?
Хатыма, бәлкім, күліп алдыңыз
Күлмейтін шығар Күз бұлай.

Тағдырым осы - шатпақтап шығар
Сөйлесе іште бір өкпе.
Атың аталса атқақтап шығар
Не болған мына жүрекке?

Жынданып адам кетеді екен ғой,
Жұтып алғандай жасынды.
Қас қағым бір сәт жетеді екен ғой,
Жоғалту үшін басыңды.
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***

Өзімді іздеп, өзіңізге жолықтым,
Күнә емес, Күн әлем боп ашылды.
Өлеңімнен тауып алып қорықсын,
Шумағымда шулап өлген ғасырды.

Біздің ғұмыр саған бақыт тілеу шын.
Өлең тағдыр бетіндегі мең ғана.
Әлем үшін сен жай ғана біреусің,
Ал мен үшін бүкіл әлем сен ғана...



СҮЙЕМІН

5

***

Бәлкім, менің болмысым 
                             бөлек шығар?!
Ал, сен қалай ойлайсың, 
                             зерек шынар?!
Бар-жоғыңды өмірде білу үшін
Әлдекімді сағыну 
                             керек шығар?!

Сыр сақтауға үндемей 
                             терек шыдар,
Жан іздедім жанымды 
                             ерекше ұғар.
Біз жолықтық. 
                        Маңдайға жазғаны – сол.
Өлең байғұс жай ғана 
                             себеп шығар.

Көңіліңде бір бейне көлбеңдесе,
Өлең, шіркін, сөйлейді өлген кеше.
Сағынышты мен ойлап тапқан жоқпын
Сенем оны ғарыштан келген десе.

Сүюдің де бар болар заңдылығы.
Еркелесем, оятам таң күдігін.
Бал қылығым сор болды... кешір жырдың
Ешбір заңға бағынбас әңгүдігін.
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Жан табылмай өмірде сұңғақ одан,
Қиялымды ақ бұлтқа бұлғап алам.
Алабұртып өмірден өту үшін
Көңіліңде жүрсін бір жұмбақ адам. 
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МЕН – ӨРТПІН.

Мен – өртпін. Күресе алмайсың.
Өртеуден жіп есе алмайсың.
Мендегі тегеурін - алапат,
Сен оған ілесе алмайсың.

Ойыннан өрт шықты, қарашы.
Ол өрттен дерт күшті, шамасы.
Мұң ғана жалғайтын секілді,
Мыңдаған шақырым арасын.

Сүйгізбе! Сүйгізсең, күйредің.
Өзім де күйрейтін күйдемін.
Мың атан түйені шөктірер
Мендегі бұл шердің ширегі...

Тілімді түсінгің келсе егер,
Сен өрт бол, мен емес жел сенер.
Лапылдап жанайық, басқалар
Несі бар, күйіктен өлсе өлер.

Жаныңа бір тал шоқ тастасам,
Тосылма, сені өртей бастасам.
Бұл дертті сөндіру қиын-ау
Өртімді өртіңмен баспасаң. 
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МЕН АЗАПТЫҢ АУЗЫНДАҒЫ 
ШЫЛЫММЫН!

Мен азаптың аузындағы шылыммын!
Сораптайды құшырланып ол мені.
Мен – шығынмын!
Шырын мұңға сатылғам,
Көк түтін боп тұншықтырам бөлмені.

Үнсіздігің сорып жатыр күл қылып!
Мыжғылайсың жүрегімді тұқылдай.
Ал мен сені көтеремін Күн қылып,
Күлсалғышта өмір сүрем ұтылмай.

Жұпарыммен жүйкеңізді емдеймін!
Жұтылудан қорықпаймын жоқ болып.
Мен өлмеймін!
Бұлқынғанда көнбей мұң
Шылымыңда оянамын шоқ болып...
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ҮНСІЗ ОТЫРМАШЫ!

Үнсіз отырмашы!
Сұп-суық болып тұр күн неге? Деші
Үнсіз отырмашы, бірдеңе деші...
Қалай сүйетініңді айт!
Көңілді отырып та
Егилип...
Өртеніп...
Күйетініңді айт!
Айта алмасаң, 
           «Тәңірім-ау! Енді не істейін?»
                        – деп сұрауыңа болады.
Айта алмасаң, оның орнына 
                        жылауыңа болады...
Махаббат туралы тек шық сөйлесін!
Махаббат туралы өксік сөйлесін...
Махаббат туралы өкпе сөйлесін.
Сөйлесін...тіпті текке сөйлесін...
Махаббат туралы көктем сөйлесін!
Жай сөйлемесін ол!
Өктем сөйлесін!
Махаббат туралы жүрегің тұрмақ 
                              сүйегің сөйлесін!
Махаббат туралы кемсеңдеген
                              иегің сөйлесін!
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Адайы домбыраның шегі үзіліп? 
                             Тиегі сөйлесін.
Махаббат туралы бізді күтіп 
                   күреңіткен алаңқай сөйлесін!
Махаббат туралы жан айқай сөйлесін!
Үнсіз отырмашы!
Одан да жылай сал... 
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АСТАНАҒА АҚПАН КЕЛДІ

Астанаға ақпан келді,
Әлеміме сен келдің.
Тоқтата алмай соққан желді,
Сыймай үйге сенделдім.

Дегбір қашты үн қатқанша,
Бұл не деген ауыр күн?
Жұрт тұмаумен сырқаттанса,
Мен өзіңмен ауырдым.

Қызуыңыз көтерілсе –
Ол жай тұмау тигеннен.
Өзегімде от өрілсе –
Сізді құлай сүйгеннен.
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СӨЙЛЕСЕМ СІЛКІНЕР  
БІР ДӘУІР

Сөйлесем сілкінер бір дәуір,
О, несі ішінен тынғаны?
Күтудің салмағы зілмауыр
Еңсемді көтертпей тұрғаны.

Әңгіме тыңдаймын құлықсыз,
Білмеймін дәл қазір нақ кіммін?
Іздеймін біреуді ырықсыз,
Егіліп жылауға шақ тұрмын.

Шақ тұрмын күл болып кетуге,
Бір дауыл тұрады-ау кешікпей!
Бір-ақ сәт гүл болып кету де,
Бір-ақ сәт өбісу өшікпей.

Үнсіздік – ең ауыр жаза бұл,
Азабын мен ғана айта алам.
О, жетер, бүгінгі мазағың
Жетеді... тіл қатшы қайтадан...
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ИЫҒЫҢА СҮЙЕП ЕДІМ БАСЫМДЫ...

Иығыңа сүйеп едім басымды,
Бүлік сезім бұрқ етті де басылды...
Тулаптай-ақ қояйықшы жүректі,
Шулатпай-ақ қояйықшы ғасырды!

Иығыңа сүйеп едім басымды,
Жан сарайым хан сарайдай ашылды!
Жүрек сорлы бұлқынысын жасырды,
Кірпіктерім күрсінісін жасырды.

Тазалықты сенен көріп тосылдым!
Адалдыққа болар едің хас үлгі.
Бар әлемнің сатқындығын кешірдім
Иығыңа сүйеген сәт басымды.
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КЕУДЕМ НЕГЕ СӨЙЛЕП ТҰР 
ТӨГІЛІП КҮЙ

Кеудем неге сөйлеп тұр төгіліп күй?
Үздіктірген бұл неткен еңілік күй?
Еркелеймін. Күлемін. Ынтығамын.
Сүйер болсаң, дәл мендей егіліп сүй! 

Өртеніп сүй. Өзіңді жағып жібер!
Тамшы біткен қамығып ағып жүдер.
Бір бума гүл сыйлап кет іңкәрліктен
Тұмар қылып кеудемде тағып жүрер.

Алау жанар жел болып тисең егер,
Арманым не отыңа күйсем егер?
Күлім көкке ұшса да ештеңе етпес,
Таусылып сүй, сен мені сүйсең егер! 



СҮЙЕМІН

15

        

НЕ ІСТЕДІҢ?

Жүрегіңнен қандай жарық бөлінді,
Басыбайлы құл болардай сезімге?
Қай сөзіңмен өртеп кеттің өмірді?
Әйтпесе, айтшы, өртенетін кезім бе?

Не бар сенде мені сонша матайтын?
Халге жеттім тұра алмайтын 
                                          көрмесем.
Құдіретің бар көк майсаны отайтын,
Жайрап жатам жай түскендей 
                                          келмесең.

Шатастым мен шырмауыңа түстім де,
Жылай да алмай, жырлай да алмай  
                                             түнердім.
Мұң шағады сынық қанат құс кімге?
Мені жынды көбелек қып жібердің.

Арымменен араз етіп өзімді,
Аяп мені бақылама сыртымнан.
Жалпақ жұрттан жасырғанмен көзімді
Бұл жүректі қайда қоям бұлқынған?
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Сені ойлаймын жыласам да, 
                                           күлсем де,
Бәлкім, мұңды көтере алмай үзілем.
Әлемімнің күйрейтінін білсем де
Жүріп келем ұстараның жүзімен. 
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СЕН ҒАНА

Некемді мекер мұңмен қидырамын,
Өлеңнен кәттай шарап құйдырамын.
Өмірді өлең түгіл шумағымның
Жалғыз-ақ  бір жолына сыйдырамын.

Жанымды селт еткізбес у да мына,
Шағала сағынышым шулады ма?
Бір жолға сыйып кетті бүкіл әлем
Сен ғана сыймай қойдың шумағыма...
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БЕКЗАДА МҰҢ

Бекзада мұң таңдап алған ашынам.
Кеш қарайса тағы шарап ішеміз.
Мұң шарабы мың жыл тұрып ашыған
Ішкен сайын қара терге түсеміз.

Кел, Күз мырза! Сүйші мені тартынбай,
Көйлегіме қол жүгірсін самалың.
Жұпарымнан іше алсаң іш алқынбай,
Сөйлеп тұрмын таусылған соң амалым.

Кірпігімнің әр талынан өбіңіз.
Деммен емес, діріліңмен жылытшы.
Бүгінгі түн не айтсам да көніңіз
Тағдырды да, жазмышты да ұмытшы.

Бұлтыңызбен кетейінші ілесіп,
Басым ауған жаққа қарай тоқтамай.
Сен қызғанба! Күрең ойдан күле шық,
Тарпа бас сап сүйген кезде сотқар Ай.

Сіз емес ол. Күз ғой маған ынтыққан.
Сіз сүймейсіз. Күз сүйеді мені шын.
Мен де сіздей адалдықты пір тұтқам,
Мен де Күзге беріп қойғам келісім.
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Сіз кеңсеге, мен сезімге байлаулы
Сізге қызмет, маған Муза маңызды.
Өзің жайлы доғарар ем ойлауды
Мына жүрек тоқтап қалар тәрізді.
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СЕН ДЕ МЕНІ ТЕРГЕМЕШІ

Сен де мені тергемеші
Шалқасынан туған айым.
Жер болғанда жерлемеші,
Мен де сені қинамайын...

Көтеріп кет көкте Күнді,
Алып қалам туған Айды.
Қалдыр маған көктемімді,
Жұтпасыншы ол да қайғы...

Екеумізге не жетпеді?
Бәлкім, ауа? Әлде Күн бе?
Жел несіне өбектеді?
Ынтызар ма әлдекімге?

Бөліспей-ақ ұмытайық,
Бөлінбейтін заңдылықты.
Келші, мұңды жылытайық
...Таң қылықты... жан күдікті...

Кешір желдің бостандығын,
Тым кешіккен көктеміңді!
Келер, бәлкім, тосқан күнің,
Суықсың деп сөкпе мұңды...
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Бәрібір ғой, жазам осы – 
Сүйе берер жүрек Айын!
Сен де мені қажамашы,
Мен де сенен сұрамайын!
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ӨЛГІМ КЕЛЕДІ!

Өлгім келеді! Өлгім келеді!
Тек сені ғана көргім келеді!
Қаңғырып жүрмін, қарашы маған,
Қажет пе саған желдің дерегі? 

Кеткім келеді...
Өбкім келеді...
Өлімге бұлттай шөккім келеді!
Құшақтап тұрып әлдебіреуді
Жанымды ақтарып төккім келеді!

Белгісіз жаққа қашқым келеді!
Өртімді өртпен басқым келеді!
Мен емес, жердің қиратып бәрін
Сағыныш көтерген тасқын келді! 

Өлгім келеді! Өлгім келеді!
Жоқ, маған сенсең, жердің керегі!
Ауа да! Ай да! Кун қажет емес!
Тек сені ғана көргім келеді!!!
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***

Жанарымда жас қаулап,
Жалғыз қалдым көшеде.
Бәрі осылай аспандап,
Бәрі осылай өше ме?

Бәрі ғашық, бәрі ынтық
Көктеммін!- деп мастанба.
Білмеуші ме ең, жаным, түк
От шығарын тастан да?

Ақша бұлттай бұлқынып,
Қатар тұра алмадық.
Алға қарай ұмтылып,
Алыстауды таңдадық.

Жүрек – сенің тұрағың,
Мәртебелі әз елес!
Оның несін сұрадың?
Халім менің мәз емес... 

Жалт қараттың көзіңмен,
Жолықтың да, шоқ қылдың.
Бір-ақ ауыз сөзіңмен
Бәрін өртеп жоқ қылдың!
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Жанарымда жас қаулап,
Жалғыз қалдым көшеде.
Бәрі осылай аспандап,
Бәрі осылай өше ме? 
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АДАСҚЫМЫЗ КЕЛГЕНІ 
ҚАЛАЙ БОЛДЫ?..

Аяз, әлде, өмір ме? Қауып алды...
Ашық тұрған  әлемді жауып алдым.
Құлпы салдым жүрекке тарс бекітіп?
Сонда мені сен қалай тауып алдың?

Қалай кірген жүрекке аңқымаңыз?
Қарашы енді, мен үшін әр күн аңыз.
Бойыңызда бір мін жоқ, қайран қалам,
Мені шексіз сүйесіз – бар күнәңіз...

Қасіреттің білсем де қатты етерін?
Мұңның сонша білмеппін тәтті екенін.
Қайдан келдің адасып, бақыт құсы?
Мен үшін де белгісіз нақ мекенің.

Ернім тиіп көңіліңнің бұлағына,
Шүпірлеген шомылдым шуағыңа.
Басқа жанмын...
                Мен сонда қайда кеткем?!
Адам, айтшы, қайтадан туады ма?



Танакөз ТОЛҚЫНҚЫЗЫ

26

Сіз де, біз де еңсердік талай жолды.
Түнек шығар дегенім арай болды...
Әркім өзін іздеп жүр... ал екеуміз...
...адасқымыз келгені қалай болды?.. 
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Сен кетесің. Кетер бірге жел сөз де!
Жалғыз досым жел қалады ел кезбе...

Сен кетесің. Күндеуші де жоғалар...
Күн қалады тек шуағы ғана бар.

Сен кетесің. Өмір кетер ілесіп.
Өлең қалар өмір үшін күресіп...

Сен кетесің. Мән кетеді тағдырдан
Мән кетеді Желден, 
Күннен,
Жаңбырдан...
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МЕНІ СОНША ТӘҢІРГЕ 
ЖАҚЫНДАТТЫ...

Ақтар дағы жанымды 
                                 жайып... түсін...
Толқын – тағдыр сынайды 
                                 қайық күшін.
Ғайып құсым, сипайын маңдайыңнан
Сипайыншы... сен оған 
                                 лайықтысың.

Бар екенсің! 
                        Мен соған шүкір дегем.
Сезімімді қайтейін шүпірлеген?
Мен – сен үшін 
                        Өлеңмін ең әдемі!
Сен – мен үшін 
                        Өмірсің лүпілдеген!

Сен де мендей: 
                        Жіберме! Алып қал! – де.
Сүйкімді боп көрінер ғаріп хал де...
Мен сен үшін – мәңгілік сағынышпын
Сен – мен үшін ең соңғы жарық сәуле!
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Зарықтырды. Күттірді. Лапылдатты.
Өкіндірді... Өксітті... Мақұлдатты...
Сизге қарай ұмтылған әр сезімім
Мені сонша Тәңірге жақындатты...
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НЕ ІСТЕ ДЕЙСІЗ ЕНДІ СІЗ?

Не істе дейсіз? Не істе дейсіз енді сіз?
Халге жеттім адам айтса, сенгісіз!
Сіз жоқ жерде ауа да жоқ!.. не болған?
Қайдан келдім? Қайда барам? Белгісіз...

Қайтсем екен сізден қалған көңілді?
...астаң-кестең... быт-шыт болған өмірді?
Біреу жерде құлап жатып бақытты,
Біреу шыңға шығып тұрып, жеңілді...

«Бәрі жақсы болады!»- деп күлесіз.
Бәрі жақсы болмайтынын білесіз...
Өмір сыйлап өлеңіме жалғанда,
Шын өмірді өлеңімде сүресіз...
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МЫҢ ЖЫЛДАН СОҢ 
ӨЛЕҢ ЖЫЛАР СОЛҚЫЛДАП...

Бір жерлерде, бір сөнбейтін бардай Күн
Елегзимін... Кім бар мені алдайтын?
Сен қайтер ең халге жетсем бір күні
Сенсіз мүлде өмір сүре алмайтын?

Мен қорқамын өртенуден... жанудан...
Шатасудан... Мүлде есімнен танудан...
Сен қорқасың көп өлеңнің біріне
Қысқартылған әріп болып қалудан.

Бізге неге бұлдай берді көркін бақ?
Жатыр бізді ертең жұтар жол тыңдап.
Мен жылаймын... 
Менен кейін сені іздеп
Мың жылдан соң 
                  Өлең жылар солқылдап...
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БҰЛ НЕ МӨЛТ-МӨЛТ 
ЕТКЕН КӨЗДЕ?

Бәлкім, мен де кешігемін,
Сен бірақ та кешіре біл...
Ойып алып әз көктемді
Тағып кеткен төсіме кім?

Мен де Күндей жандырғанмын.
Мен де желдей қаңғырғанмын.
Бозторғайын шырылдатып,
Жүрегімде қалдырған кім?

Сыздатқан не? Бүріп алған
Бұл не?.. Мұң ба тұрып алған?
Беймезгіл шақ кім болды екен,
Көкірегіме кіріп алған?

Мендей азап шеккен бе екен?
Ол да шөлдеп кеткен бе екен?
Бұл не мөлт-мөлт еткен көзде?
Сіз бе?
...Әлде көктем бе екен?
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АППАҚ ӘЛЕМ САҒАН ТАРТҚАН 
ДЕП ҚАЛДЫМ...

Сен жайыма қалдыр мені, көкпар мұң,
Көлеңкесі болайыншы көк талдың...
...Сен күнге емес, бұрын 
                            қалай білмегем,
Күн өзіңе ұқсайды ма деп қалдым.

Адам жанын ой құрайды екен ғой.
Бұйрық келсе, Ай құлайды екен ғой.
Сен Айға емес, бүгін соны байқадым,
Ай өзіңнен айнымайды екен ғой.

Аппақ болу үлесі ме тек қардың?
Гүл ернінде ұмытылып, шет қалдым...
Сен ақ қарға ұқсамайсың... керісінше...
Аппақ әлем саған тартқан деп қалдым.
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Керегі жоқ жарықтың да, шамның да,
Сен отырсың сол әдептен оза алмай...
Өлең оқып отырмын мен алдыңда,
Жанымды оқып отырсың 
                                     сен көз алмай.

Мың жүректі өртегенмен күйдіріп,
Бір жүрекке жетпей қалған дауыспын...
Кофе ішіп отырмын мен құйдырып,
Ал сен мені көзбен ішіп таустың.

Анау кальян, ал мен азап шекеннен,
Мына ғалам өзгермейді... сіз келіп.
Көше көйлек киіп алды көктемнен
Жақсы еді ғой шешіндірсе күз келіп...

Тағы да сол. Сол жағалау кафесі.
...Шығарып сал, күртешемді кигізіп.
Менікі емес, бұл көктемнің қатесі
Абайсызда алған беттен сүйгізіп...
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Сіз жай ғана әлеміме еніңіз,
Дәл мендей боп тарылады деміңіз.
Қайраңдағы қайран балық тұншығып,
– Өлдім! – десе, шын айтады ол, 
                                     сеніңіз.

Бірінші боп хабарлашы көктемді.
Құтқарып қал ой түбіне шөккенді.
Бірінші боп «Қайырлы таң!» 
                                    – дей салшы,
Керегі жоқ көп нүкте де, көп белгі.

Қарда өскен бәйшешекті қолда шын,
Ерте оянған, еркелік-ау, тоңбашы.
Бақыт деген таудай шығар деп жүрсем,
Бақыт деген нәрсе екен ғой болмашы.
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Әлдекімдер шын ғанибет деп білген,
Әлеммін мен жаратылған тек гүлден.
Сізге деген құштарлықтан құлпырып,
Пенде емес, перизат боп кеттім мен.

Мен жеңілдім, жеңілгендей 
                                      шық гүлден,
Сенсіз өмір сүре алмасын ұқтым мен.
Сізге деген сағыныштан сарылтқан
Қыз қалыптан ханшайым боп
                                      шықтым мен.

Гүлден мұңды боламын деп сөз бердім,
Күннен нұрлы боламын деп сөз бердім.
Сізге деген махаббаттан өлмейтін
Ақын едім... адам болып өзгердім...
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Сүю үшін жаратты Тәңір неге?
Бұл жүрекке жүрмейді әмір неге?
Әр мезеттің кірпігін санап тұрмын
Үнсіздікпен сен мені жәбірлеме...

Жаным күйіп тұрғанда- 
                              «Сабыр!»-деме...
Соқпай қалар секілді тамыр неге?
Буындыра берсе егер бұ сағыныш
Тыныш жата алмаспын қабірде де...

...Ұлардай боп шулап жүр тобыр неге?
Ойсыратты бұл сезім... обыр неме...
Тоқтап қалған сағатпен өзің жоқта
Тоқтап қалған секілді өмір кеме... 
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КЕШІРДІМ...

Ту сыртымнан атқандарды кешірдім,
Сырт айналмай сатқандарды кешірдім.
Түнегіңді жарығыммен өшірдім,
Кешірімнен күн сәулесін өсірдім.

Талантымды кешпегенді кешірдім,
Күнге қарап өспеенді кешірдім.
Кешірімнен сағы сынар кесірдің,
Кесірден де көшсін дедім кесір мұң.

Аққа күйе жаққандарды кешірдім,
Күннен де дақ тапқандарды кешірдім.
Қап-қараның салшы десе суретін
Қап-қарадан аппақ сәуле көшірдім.

Өз отына өзі күйген ғаріп көп,
Бәрімізді сыйдырып тұр алып Көк.
Қараңғымен алыспаймын қарайып,
Мына ғалам қалу үшін жарық боп.



СҮЙЕМІН

39

***

Мен ешқашан ұйқас іздеп көрмедім,
Көшірдім тек көңілдің бір өрнегін.
Ішкі ұйқастай жүрегімнің ырғағын
Болған шығар аракідік тергенім.

Ұйқас іздеп әуре болма өлеңнен.
Нағыз өлең биік тұрар өремнен.
Өміріммен ұйқаспайтын біреуді
Ұйқасыма сыйдыра алмай өлем мен.
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Тыныштығын бұзып келген түнектің
Танисың сен дыбысынан өкшемнің.
Өкінішті-ақ, лүпілінен жүректің
Жан дүниемді таниды ғой деп сендім.

Мен келгенде-ақ беріп қояр дерегін,
Әтірімінің иісінен танисың.
Жан дүниемнен жаңбыр 
                                           аңқып келемін,
Сен сезбейсің сәби иісін, бал иісін.

Сен сонда да мен сүйетін төресің,
Өлмеу үшін қайдан алам төзімді?
Мөлт-мөлт етсем, көз жасымды 
                                            көресің,
Қандай қиын көрмейтінің өзімді.
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Сен несіне мені сонша әуре еттің?
Әлеміңе мас боп кіріп, сау кеттім...
Сені сүйген мына жүрек жау маған,
Мен өзіме өзім келген нәубетпін.

Бұлтыңменен будандасып ұшқанмын,
Қадалмашы кірпігіме құшқан мұң.
Құстардың да құштарлығы қасірет,
Мен өзіме сенен де өткен дұшпанмын.

Ұшу үшін жаратылған құс едім,
Шырғаңызға өзім келіп түсемін.
Құса емін таба алмадым сондықтан,
Өзіңізді у секілді ішемін...

Мұңды желді босатайын еркіне,
Мұңды жырды босатайын еркіне
Аз ғана сәт аялдай гөр дертіме,
Аялдашы өзің қойған өртіңе...
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Жеңіс пе бұл? Жоқ әлде жеңіліс пе?
Сен сүйдіре алмайсың мені күштеп...
Шұғынықтай құлпырып шыға келсем,
Шықпай қалар құмығып демің іштен.

Мен – зәмзәммін көңілден көңіл ішкен,
Бола алмайды Сезімнен Өмір үстем.
Барлық бақыт жеңісте деп ойласаң,
Ләззат алуды үйренем жеңілістен.

Бір шық жерге құласа мөлдіреген,
Хабар айта көрмеңіз: «Өлді!» деген.
Жеңілісім жеңіс ол... желбіреген...
Хат та күт пе, хабар да енді менен...
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Гүлдерді де өлтіреді у қайғы,
Жапырағы жан тапсырып шулайды...
Бір жақынын жоғалтқандай ... зырқ етіп
Байғұс жүрек көндіге алмай тулайды.

Мен түсіндім гүлдің неден өлгенін,
Суға емес, мейірімге шөлдеді.
Немқұрайлы пейілдерден қураған
«Өлім деген осы болар! Көр!»-деді.

Егізің ем кесілмеген кіндігі,
Көңіліңнің ашпай қойдың түндігін.
Мені де жұрт мұңнан өлді дер ме екен,
Назарыңа шөлдеп өлсем бір күні...
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– Ақша бұлтқа тығылады Күн неге?
– Ол не сонша? Үлде менен бүлде ме?..
...Жарығым-ау! Таласпаңдар жарықпен
Және жарық адамдарды күндеме.

Махаббаты жетеді оның маған да,
Махаббаты жетеді оның саған да.
Жарықтық ол жарқырауға жаралған
Жалғыз дана болғаннан соң ғаламда.

Біреу күннен жылынады ерте кеп,
Біреу күнге тығылады еркелеп.
Ери алсаң еріп кет сен жоқ болып,
Өртене алсаң, өзегіңді өртеп өт.

Өмір сүрем күндей алып көлеммен.
Күн секілді жарық шашып келем мен.
Алыспаңдар өшпейтұғын жарықпен
Таласпаңдар өлмейтұғын өлеңмен.
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Қалып қойсын елеусіз қуыста мұң,
Жарықтық Күн! Жалғызым! 
                                      Туысқаным!
Қанатыңның суырып күміс талын,
Шашып ойнап, сәулеңді уыстадым.

Маң-маң басып, жай ғана момын күліп,
Шуағыңа жібердің шомылдырып.
Мені қалай ояттың көңілді ғып?
Тереземнен жатқандай Өмір кіріп.

Жарықтық күн! Жалғызым еркелеген!
Жылуыңмын мен сенің, желкені- өлең.
Күнде-күнде жазылған әр өлеңмен
Әлеміңе бір шуақ ерте келем,
...және Күндей өзімді өртеп өлем...
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Есіміңнің әрбір әрпін сүйемін,
Есігімнен келетіндей Сіз кіріп.
Өзіңіздей құдіретке ие кім?
Аят сынды әлпештеймін үздігіп...

Айтайын деп ойладым ба бұлай сыр?
Аман қалған шық секілді құламай...
Сізді сүйген жүрек сондай құдайшыл,
Есіміңді оқи берем дұғадай.

Біз тағдырдың өзгертпейміз шешімін,
Құдайды ойлап сен де мендей жүдедің.
Өзің кетсең, қалар менде есімің,
Қалар және тым құдайшыл жүрегім.
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Сен бір күні өксисің-ау аспандай,
Ішің толып төгілерсің жаңбырдай.
Мен сол кезде жауап қатам жасқанбай,
Шоғы сөнбей жаны күйген тандырдай.

Сен бір күні күрсінерсің жасындай,
Бұлттан жерге өлең болып құларсың.
Мен сол кезде айтам бәрін жасырмай...
Ең сүйкімді қателігім шығарсың.

Сен бір күні көктем болып құясың,
Қырдан қаулап қызғалдақ боп тірілем.
Қарлығаштай іздеп келген ұясын,
Тағдырың боп ораламын түбі мен...
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МЕН ЖАБЫҚСАМ, 
СЕНІ ҒАНА КҮТЕМІН

Тозаңда да ішкі қуат болады,
Тамшының да салмағы ауыр білгенге...
Көлеңке де күш көрсетер ол да әлі,
Жаның мұздап қоя берер бір демде.

Әжем жүнін, мен мұңымды түтемін,
Ол ұршығын, мен мұңымды иірем.
Мен жабықсам сені ғана күтемін,
Өлең жазып аққулардың биімен.

Тамшының да кешірмесін түсініп,
Тұманданып бара жатты көз алдым.
Бақ-бақ гүлін үрлеп қалып ұшырып
Қорқып кеттім жәбірінен тозаңның.
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Жүрекке кірш еткізіп сұғып алып,
Пышағын біреу ұмыт қалдырғандай...
Ауамды әкеткендей жұлып алып,
Жайрадым, жанымды өртке 
                                        алдырғандай.

Не өлмей, не босанбай пышағынан,
Көзіме жаным келіп көрінгенде,
Ажалдың қысылғанда құшағынан,
Мен көмек күттім, сенсең, 
                                        өлімнен де...

Сыздықтап аққан қанмен өлең жазып,
Қалдырып кетем саған қалқан етіп.
Тіліммен өз көрімді келем қазып,
Мінезбен тағдырымды талқан етіп.
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МІНЕЗ

Көп болса, бір бұлт жылар 
                                     маған ғашық,
Көп болса, өлең туар ширатылып.
Мен саған қол созбаймын амандасып,
Жер қылып жігерімді қират ... ...                        
                                     үгіп...

Көп болса, бір найзағай атылады,
Көп болса, өмір менсіз жалғасады.
Азайып жер бетінің ақымағы,
Бір ақын бір ақылмен алмасады.

Жасындай жарқ-жұрқ етер текті өлеңім,
Қолтаңба сұрап бұлттар ерген кезде,
Жәбір мен озбырлықты жек көремін
Мен саған қол созбаймын көрген кезде.
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Құйып бер, тағы бар ма мұң?
Жарқырай түссін жан нұрлы.
Шайналып өтсін бармағым
Айналып өтем тағдырды.

Ішелік бірге қайғыдан,
Өлтірмей қойса уға сын.
Жарқырап тұрсын ай күнәм
Жел болып жаным шуласын.

Жылыттым, өзім тоңсам да,
Білмеймін, өмір сүрдік пе?
Құлдығы мұңның болсам да,
Құл бола алман тірлікке...
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Тағы қас қарайды... Хош бол, Күн!
Қанатын жаюда қара түн.
Біреумен келеді дос болғым,
Түнгі үште шақырып алатын.

Барлығы бірінші, ұлы ақын,
Құлауға жақын тұр көшкін боп.
Ұйықтатпай қойғанда бұла түн,
Қоңырау шалатын ешкім жоқ.

Есігін ескертпей қаққанда
Түнгі үште шай қойып жылытар.
Дос керек сен күйреп жатқанда
Шашылған жаныңды ұйытар.

Үйде төрт телефон... таң атса,
Лақтырам... неге деп сұрама.
Тек сағат қоңырауы оятса,
Жалғыздық – сол шығар, сірә да...
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Қалай айтшы көтереді еңсені?
Гүл көзімен сүю, тәйірі, не теңім?
Күте-күте шаршағанда мен сені
Тұрамын да гүл суғарып кетемін...

Жалаң аяқ жүрген жандай ақ қарда,
Айтылмаған сөздеріңнен тоңамын.
Құсни ойдан құса болған шақтарда,
Құстар үшін ұя салмақ боламын.

Ай құлайды мөлдіреген ішіп мұң,
Жалғыздыққа үйрене алмай жүр әлі.
Иесі өліп қаңғып жүрген күшікті
Бауырыма басқым келіп тұрады...

Өлең болып тірілемін дәптерде,
Мені іздейтін керемет күн келеді.
Мен өзіңе өкпелеген сәттерде
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Көз ілмедім қатарынан жеті күн,
Ұйықтата гөр бүгін мені, Түн-Ана!
Жердің барлық түгендедім жетімін,
Сізді сонда сағыну да күнә ма?

Көз ілмедім қатарынан бір апта,
Ұйықтата гөр бүгін мені, Түн-Күймем.
Доғара алман сені ойлауды бірақта...
...Оңала алмас отыңызға шын күйген...
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Қоршауы жоқ жүрекке тасқын кірді,
Жотасымен жоқ қылды қашық гүлді...
Аласапыран бұлқыныс өлер еді-ау,
Өлмей қойған сағыныш асқындырды.

Өлең оқи береді бір шық мұңды...
Шыр айналған сезімім ұршық қылды.
Ынтық көңіл тұншығып өлер еді-ау,
Өлмей қойған үмітім ушықтырды.

Қанатындай құстардың қияқ мұңым
Мына жалғыз жүрекке мият бүгін.
Сізге деген сезімім өлген күні
Өзім өліп қалатын сияқтымын...
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Түсінеді... Қайда барар?.. Ол да адам...
Бұндай сезім бұрын менде болмаған...
Көздеріңнен сүйіп алғым келеді
Көктем болып елестейді ол маған!

Сөйлеп қалсаң, ұшқым келіп қомданам.
Үнсіз қалсаң, өз-өзімнен қорланам...
Сырын елге өзі жайса өлеңім,
Сұқ көздерден қалай, қайтіп қорғанам?

Жол тым ауыр... Шоқайым тар,
                                        шоң ғалам!
Іздер ме едім, болсам мұнша тоңбаған...
Көздеріңе батып өлгім келеді
Күншуақ боп елестейді ол маған...
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Жүректерді шашып ойнар Ару Күз,
Жапырақтар ауыратын шығар, ә?
Неге сонша махаббатқа зәруміз?
Неге сонша күй кешеміз дүбара?

Бола тұра шын сүюге тәуелді
Қандай қиын дәруіш боп күн кешу...
Мен сертімде тұра берем әуелгі,
Мың жыл мүмкін болмай 
                                              кетсін тілдесу.

Жек көруге хақы жоқтай тіріні,
Дұшпаннан да шуақ күтіп жүремін.
Жек көруден ғана тұрар ғұмыры
Жан барына сенбей өтер жүрегім.

Сезімімді шашып ойнар арумын,
Жүрегіңіз ауыратын шығар,ә?
Айтшы, неге сізге сонша зәрумін
Сәлем дей сал ең болмаса, күнара...
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Ұшағыңа бүгін түнде мінерсің,
Бұлттар сені алып қалмай, жіберсін.
Қауышудың қандай бақыт екенін
Дүрия жүрек дүрсілінен білерсің.

Бір күн сыртта, бір күн бұлтта түнерсің,
Аман орал, ордалы мұң шын өлсін.
Менің батпан уайымыма: «Жеп-жеңіл
Батпырауық болып ұш!»-деп тілерсің.

Жұлдыздарын гүлдесте ғып Түн өрсін.
Ұшағыңа ұшып шыққан Күн ерсін.
Сағынышым сағат санап жүргенде
Сені бұлттар алып қалмай жіберсін.
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СҮЮ ДЕ БІР, ӨЛУ ДЕ БІР, 
О, ТОБА.

Аждаhадай мен жұтып жатырсын!
Өлтір мейлі, жалқы және жақынсың.
Қасіретіңе ала кетші тастамай,
Нәубетіңе іздеп барам, шақыр шын.

Өлтіре алмас мені сойған ота да,
Сенсіз өмір сүре алмаймын! Атама!
Мені жұтып тынады деп рас айтқан
Сүю де бір, өлу де бір, о, тоба.

Екі метр қиярсың жер телімін.
...Садақаға беріп кетер өмірін,
Сүю де бір, өлу де бір... Сонда да
Тимендерші! Ол – озімнің өлімім.
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Сипамақ боп ұмтылдыңыз шашымды,
Әнтек сізге бұрылдым мен таңырқап...
Көктем! Сен де жоғалттың ба басыңды?
Неге жүрсің мөлдір шықта жабырқап?

Мұңыңыздан қаймақ қатсам өлеңге,
Ол да сіздей кетер ме екен бал татып?
Ынтызарлық ырқыңызға көнер ме?
Қолаң шашты жіберсем мен тарқатып?..

Бұрымымда қылығым бар үздіккен...
Бекер, сірә, бұзбаған-ау ұйқыңды.
Мені бір күн қисаңыз да сіз тіптен...
Қолаң шашты қия алмассыз сыйқырлы.
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Түк емес қой! Қорқатын осы ма мұң?..
Сен сөйлесең, неге осы тосыламын?
Үлбіреген сезімім дір-дір етіп,
Қатарына гүлдердің қосыламын...
 
Қопарылып аунайды бөлек сезім,
Бүршік болып ашады терек көзін.
Шығып кете жаздаса жүрек қағып,
Шықпай қалар аузымнан керек сөзім.
 
Балауыздай еримін..
Бітіп барам...
Ақын сөзін аңдиды күтіп ғалам.
Сені мендей аспанға ұшырды ма,
Бұла сезім кеудені қытықтаған?
 
Өмір мейлі жіберсін көнтері ғып,
Мөлдіреймін аспандай көмкеріліп.
Көздерімнен танырсың кездескенде,
Тура қарай алмаған төңкеріліп...
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Мақсат емес мәңгілікке айналу,
Мені бірақ мәжбүр етті өлмеуге.
Мәңгілікке алып келді ойлану,
Оянғанды асықпаңдар жерлеуге.

Не итерді өлмес өмір жолына?
Ұсақ тірлік аласалық етті ме?
Кісен сала алмағандар ойыма,
Жүгіріп жүр мола салып, тек, түге...

Бізді жұлдыз және ғасыр бөліп тұр,
Бір күн мен де жоқ боламын араңнан.
Мәңгілікті мәз болыңдар көріп бір,
Мен құтылам ашкөздік пен араннан.

Мені өлім ала алмады. Ар алды.
Құлыншақпын қос әлемді тел емген.
Мәңгілікпен жалғау үшін арамды
Көпір салдым өлмейтұғын өлеңмен.
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Лағылдай сезім өлгенше,
Лапылдап өзім көрейін.
Ішімде сөзім өлгенше,
Сөз үшін өзім өлейін.

Жан үшін дамылдағанша,
Жоғалып аңыз болайын.
Ар мені бауыздағанша,
Ар үшін бауыздалайын.

Ішім бір қайнап өткенше,
Айналып шөлге кетейін.
Бармақты шайнап өткенше
Шайналып өзім кетейін.

Ілігіп тұрақ тепкенше,
Сылқ етіп тамып кетейін.
Булығып жылап өткенше,
Бұрқ етіп жанып кетейін.
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Талай рет сезімге ерік бергем...
Мүмкін, көктем түсінер еріп көрген...
Ант берем де сүймеуге енді ешкімді
Қайта ғашық боламын неліктен мен?

Жүдеп көңіл титықтап сағыныштан,
Бұлтпен дос боп кетуші ем
                                              жаны құстан.
Соның бәрін ұмытқан бір-ақ сәтте
Қайт дейсің бұл жүректі алып ұшқан?

Жасырынып біреуден... Қашып... 
                                             Тоңбай...
Жатсам деп ем самарқау, 
                                              тасып-толмай...
Мүмкін емес екен ғой жүрек барда
Өмір сүру біреуге ғашық болмай...
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Түн жөтеліп, ауырса Күн,
Жан жағымнан жабылса мұң,
Сені көріп жадыраймын,
Балапаным, бауырсағым.

Өз бақытын кім жүр аңдап?
Көрмеппін-ау бір жыр арнап.
Құлыным-ау! Құлдығым-ау!
Құнжыңдаған құлдыраңдап.

Әлденені сұрап жатыр,
Қылығында жұмақ жатыр.
Жұпарынан ішіп көрші
Шөл қанбайтын бұлақ жатыр.

...Қалсын қарыз өтелмеген?
Бәрін тастап кетем дегем...
Сені ғана қимайды екем,
Қонжығым-ау, тепеңдеген.
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Бүгін сені көргім келіп кеткені,
Күндер сырғып, сағат жылжып өтпеді.
Жыл құсына қарамай-ақ жет дедім,
Сағынғаның рас болса тек мені...

Бүгін сені көргім келіп тұрғаны,
Көріп пе едің аңызақты құмдағы?
Көріп пе едің жан азабын жардағы?
Шөлдеттің сен... Кенеземіз құрғады.

Мына жүрек сені ғана, тек сені
Аласұрып іздеп,
Шөлдеп,
Көкседі...
Жан дүниемді жаншып өтті аямай
Бұл сағыныш Бізбикедей өкшелі.

Бүгін сені көргім келіп шарқ ұрдым,
Төзімімнен бұрын күйреп сарқылдым.
Өзің жоқта жылжымауға ант берген
Құтқара гөр азабынан әр күннің!
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Бұл шаhарды тастай қашсам...
Жыр мұңын
Жынданды деп ойлап қалар
                                       жел құрбым.
Сен жоқ жерден тау бергенше, 
                                       Құлдығым,
Сен бар жерден құлап өлер 
                                        бер құрдым...

Шұғынық гүл жаурағанын ұғынып,
Көктем! Сені жылытқым кеп тұрғаны...
Жақындашы! Жан дүниеңе тығылып
Бар дүниені ұмытқым кеп тұрғаны...
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ЖАРТЫЛАЙ 
СҮЙЕ АЛМАЙМЫН

Жартылай сүйе алмаймын,
Мен сүйсем өртенемін.
Ешкімді қызбантайтын
Жандардан жеркенемін.
Өзіңді өзгеменен
 ешқашан бөлісе алман,
Бөлісе алмаған соң
Осылай дерт емемін.

Жартылай сүйе алмаймын,
Мен сүйсем жанып кетем.
Жан мен жан отасқанда
Қиылсын анық некем.
Қайраңда қалт-құлт етсең,
Толқын боп алып кетем,
Жаныңды күл парша ғып
Жарақат салып кетем.

Жартылай сүйе алмаймын,
Есіңнен тандырамын.
Өзіме сыймаған соң,
Бағытсыз қаңғырамын.
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Айталық жаңбыр әнін,
Несіне абдырадың?
Мен сүйсем осындаймын
Жүректе шаттық емес, 
мұң ғана қалдырамын.
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Кеудемде көктем қайдан жүр?
Келмеген мына қалаға?
Махаббат деген майдан бір
Ішіңіз өрт боп жанады, ә?!

Қарашығымда қайдан жүр
Сормаңдай мұңның тамшысы?
Тоңғанда суық айдан бір
Сен жоқсың жанның жалқысы.

Шулатып тырна тізбегін
Сен келсең, шіркін, кенеттен!
Өзімді, бәлкім, іздедім,
Жолдардан кеше сен өткен.

Көктемді іздеп аттандың,
Өртеніп кетсін дедің бе?
Сағыныш отын жаққан кім?
Ерте өліп кетсін дедің бе?

Жаз болып ертең келерсің,
Көктемді тауып алдым деп.
Өлмесең мені өберсің.
Жоғалған жоқпын, бармын деп!
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Сүйермін сенен әрі мен!
Қызғанба мені текке сен.
Еріген көктем қарымен
Жоғалып өзім кетпесем!
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Көктем келді! Әлемдегі өр ғашық.
Бәрі ғашық! Аспан, ауа, жел ғашық...
Әлемнің бір нүктесінде әйтеуір
Қандай ғажап жүргеніңіз жер басып!..

Мен көктемнен көйлек кием бүрмелі,
Сізді көрсе жиілейді гүл демі...
Саған бейжай қарамайтын бір жанның
Қандай ғажап өмір сүріп жүргені!...

Сізге қарсы сөз айтуға жоқ халім...
Сіздей мені сүйген пенде жоқ па әлі?
Қандай ғажап аталғанда есімің
Бір жүректің аласұрып соққаны!..
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Қауырсын мұң! 
                           Сен сондай ауырсың ба?
Дайын емес екенмін ауыр сынға.
Жаным сенің жаныңа шөлдегенде
Жан бітеді қолымда қауырсынға.

Тәңір таудың тәжіндей Тәңір шыңда, 
Сен боп сөйлер қарағай, самырсын да.
Жетіп келсін жұлдыз боп сағынышың,
Түнді қара шапан ғып жамылсын да.

Тұмауратқан  бұлт, сен ше? 
                                              Тәуірсің бе?
Тәуір бола алмаған сәуірсің бе?
Ымыраға келмеген өзімсің бе?
Ыңырана сөйлеген дәуірсің бе?

Қаным тасып жататын тамырсың ба?
Қысылады шыңғырып жаным шыңда.
Жыласын деп қалдырдым 
                                               атыңды ойып,
Өлеңіме... Өмірге... Самырсынға...
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МЕН КЕЙДЕ...

Мен кейде отырам ортайып,
Еңсем бір басылып жер болып.
Жүйкелер өледі қартайып
Өмірді сүру де ерлік-ау,
Өмірге келген соң өр болып.

Мен кейде отырам марқайып,
Әркімді құшақтап сүйгім кеп.
Күн жүрер соңымда қалқайып,
Осы бір ғажайып сәт үшін
Отырам ғұмырымды қиғым кеп.

Бұл неткен көңіл-куй алмасқан,
Осылай өте ме тұрақсыз?
Ғұмырды  тілегем алдаспан
Бірде өрт, бірде мәрт бұл мінез
Жек көріп кетпеңіз, бірақ, Сіз...
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Мөлдіретіп ақ шараптан ұсындың,
Ішкен сайын ес жинадым мас болмай.
Тәлтіректеп қалғаныңды түсіндім
Бал ішпек боп жақындап ең жасқанбай.

Сағыныштан жылдар бойы сақтаған,
Ішіп көр деп бір тостаған ұсындым.
Ақ шарабың түк болмады мақтаған,
Сағыныштың өлшеді екен күшін кім?

Жаһан түгіл жатырға да сыйып ем.
Ыстығымнан тұла бойың тоңды ма?
Сезімімнен бір тостаған құйып ем,
Мас боп қалдың сауығудың орнына.
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Мұң өзіңдей жүдетпесе, 
                                 несі мұң?
Жүрек болып соғып 
                                 жатыр есімің!
Білем, сені сүйгендігім үшін-ақ
Менен әлі сұратады кешірім.

Қайран көңіл байлап қойсаң желіге
Бас бермейді... 
                            бұғау оның теңі ме?
Білем, мені шын сүйгенің үшін-ақ
Кешірмейді мына ғалам сені де!

Тозағыңа бұрын салар тозақтан!
Салсын, мейлі, айырмам не әз оттан?
Жүрегіме жасын түсіп өлермін
Өлген соң да құтылмаспын азаптан.

Күз аяйды жалғыздықтай жесірін.
Мен аяймын гүдің соңғы шешімін...
Сүйгендігім үшін бірақ ешкімнен
Ант етейін, сұрай алман кешірім!
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Гүл секілді махаббаттан өсіңдер.
Жер аударса, махаббат боп көшіңдер.
Сүйгендігім үшін емес, кеше алсаң,
Ақын болып туғанымды кешіңдер...
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СОЛАЙ ШЕШТІМ

Солай шештім. 
                   Мен сізбен жолықпаймын.
Мен жынданып кетуден қорықпаймын.
Мені қайта өртеуге шамаң келмес,
Шамаң келсе,
                   сыйлап кет тобықтай мұң.

Тобықтай мұң жетеді өлмеу үшін,
Жаққан отың жалп етіп сөнбеу үшін.
...сағынышты Құдайдан сұрап алам
Өмір бақи өзіңе шөлдеу үшін.
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Сүймеген жанда, шіркін-ай, 
                               қандай арман жоқ!
Сүйсеңіз, бітті, әлемге мынау 
                               сыю – мұң.
Махаббат! Сенен ешқандай 
                               ләззат алғам жоқ,
Жек көру, сірә,- бір түрі болар сүюдің.

Жалаңтөс, жалғыз жүрекпен 
                                    отты кешесің,
Жаныңды қояр жер таппай, 
                                    іштей ұлисың.
Тұрақтай алмай томсарған
                                           бұлпен көшесің,
Қараптан қарап құрдымға 
                                    кетіп құрисың.

Сүюден босат! Ауадай қажет азат күн!
Жанымды менің шоғыңнан 
                                   мына тазала.
Тәңірім менің, дұшпанын 
                                     барлық қазақтың
Тозақпен бірдей сүю дертімен жазала!
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ТАҒДЫР БІЗГЕ ОНДАЙ
 УӘДЕ БЕРГЕН ЖОҚ

Тағдыр бізге ондай уәде берген жоқ,
Жақындауға, лапылдауға өрт болып.
Әлем мұндай алапатты көрген жоқ,
Аласұрам кететіндей мерт болып.

Қауіптенбе, ештеңе де болмайды,
Ауыр қылмыс жасамаймыз тасада.
Тіс жармаймыз, сөйлемейміз ол жайлы,
Сөйлемейді жапан түзде тас оба.

Үздігеміз басын шалып әрненің.
Маңызды сөз іште кетер айтылмай.
Жақындауға жетер емес дәрменің,
Бағытыңды алмаған соң айқындай.

Айтылмайды ең соңғы сөз тоқ етер,
Мені бұлай жындандырма ғашық қып.
Жойқын оттан жақындасаң лап етер,
Құтқарып тұр мәртебелі қашықтық!
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Даланы көрші, ақ жаңбыр 
                                  басылған шығар,
Ән салып тұр ма әз көркін 
                                  жасырған шынар?
Бас ұрған шығар әйнекке соқыр сағыныш
Солқылын жанның жаңбырға 
                                  жасырған шығар...

Тазалық сенен аңқиды асылдан шығар,
Жаңалық – жалғыз өзіңсің 
                                 ғасырдан сұрар,
Кемпірқосақтай әлемім әлегін салып,
Аспанның барып мойнына 
                                 асылған шығар?

Жолдарды көрдім жондармен 
                                 жосылған шұбар,
Жолымыз, бәлкім, бір жерде 
                                 қосылған шығар?
Жаңбырға қарап тосылып 
                                 көрмеген басым,
Тек сені көріп қалған соң 
                                   тосылған шығар...
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Іздемесең, жаңбырға кетіп қалам,
Үңірейіп қалады кетік ғалам...
Тыр жалаңаш өмірге жылап келіп,
Тыр жалаңаш сезіммен өтіп барам.

Жаңбыр болып кетсемші деп тілегем,
Жан азабын жалқы бұлт шекті неден?
Ұрғылаған әйнекті жаңбыр емес,
Жүрек екен ышқынып тепкілеген.

Ай туғанда мен сені аман көрем,
Меңдеп алған кеудемді алаң неден?
Жағадан ап қайыңды жел жылайды
Жел емес ол, сағыныш саған деген...

Жаңбыр исін құяйын жан нұрына,
Араласпа бұлт болып тағдырыма.
Ағыл-тегіл сезімің өлген болса,
Жібере сал сен мені жаңбырыма...
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Қыңыр-қисық тағдырыма жол салдың,
Саған ғашық екенімді білсін кім?
Сен бойыңды тіктей алмай томсардың,
Мен еңсемді көтере алмай күрсіндім...

Ештеңе етпес, бұл түнді де тауысам,
Ерніңді емес, бармағымды тістеймін.
Сары гүлден сағынышқа ауысам,
Енді у ішіп, уысыңа түспеймін.

Өлдім!-дедім. Өлгеніме сенбеді...
Жоғалтқандар үшін ғана олжамын.
Сүйгеніңді түсінесің сен мені
Сан жылдан соң солқ еткенде
                                       сол жағың...
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Түннің де етегін түргің келеді,
Жұлдызды басып жүргің келеді.
Қажетсіз саған гүлдің дерегі
Қайтейін бірақ қарасам саған
Қайтадан өмір сүргім келеді.

Тәкәппар тауды құшқың келеді,
Бұлт ернінен бал ішкің келеді.
Қажетсіз саған құстың дерегі
Қайтейін бірақ көрсем өзіңді
Қараптан-қарап ұшқым келеді.
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Жүрегімді көр енді бар емдетіп
Бүгінімнен ертеңге әрең жетіп,
Қаншалықты сағынсам, соншалықты
Қорқам сені көруден зәрем кетіп.

Кенет кіріп келсең сен трамвайға,
Осынша тар көлікте сыйам қайда?
Көрмеген боп кетем бе түсіп одан
Көрсем деген қалады қиял қайда?

Жапа шегіп күнәһар сағыныштан
Әрі өзі періште, әрі мыстан
сезіміммен мың мәрте салғыласып
Қашам сосын өзімнен алып ұшқан.

Сені сүйген, іздеген мен емеспін.
Соны ойласам күлдей боп келеді өшкім.
Көзіңдегі сиқырмен неге ойнадым,
Махаббатпен несіне ерегестім?

Сезіміме түскен сен ұрысың ба?
Тұрсың неге көңілдің бұрышында?
Уақыт өзі емдемей асқындырған
Тырнағымның тағдырым тұр ұшында.
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Жүрегімді көр енді ал емдетіп
Бүгінімнен ертеңге әрең жетіп,
Қаншалықты сағынсам, соншалықты
Қорқам сені көруден зәрем кетіп.
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Трамвай да келмей қойды қырсығып,
Келгенменен тоқтап міне тұр сынып.
Көрмеген боп көріп тұрмын мен сені,
Көрмеген боп бір кіресің, бір шығып.

Суық болып кеткен неге күз тіптен?
Жылы сезім жоқ па, бәлкім, 
                                        сіз күткен?
Бөтен болып кеткенбіз бе біз мүлде
Көрсем деген үміт қайда 
                                        үздіккен?

Жапырақтар құлап жатыр сүйісіп,
Жер бетінде қалай жүрміз 
                                        сыйысып?
Тұра қашып кететіндей үркеміз
Жанарымыз қалса кенет 
                                         түйісіп.

Кетіп қалмай неге тұрмын байланып?
Кетіп қалмай неге жүрсің айланып?
Жанұшыра іздетеді сені ылғи
Жүрегіме жайғасқан мұң жайланып.
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Көрсем дағы көзім сізге тоймайды,
Бір жүрек бар
Тек сіз жайлы ойлайды.
Білмейсіз ғой...
Мүмкін іштей білесіз
Жек көруге сізді неге болмайды?
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Сенің күлкің ауыртады жүректі,
Көздеріңде мен 
                      жоқ болған соң шығар?
Көкіректе бір қызғаныш дір етті
Ол да мүмкін 
                      маңдайдағы сор шығар?

Күн жүзіңе күліп қарай алмаймын,  
Жасыра алмай жүрмін және 
                                        мұңымды.
Өзімді де, алдай алмай сені де
Шат күлкімнің жапырағы 
                                        жұлынды.

Кірпігіңде бір мұң өмір сүргелі
Сүйгім келіп тұрады ылғи көзіңді.
Біздің өмір неткен шексіз күрделі,
Жоғалтатын шығармын мен өзімді.

Мына жолмен жүрем ылғи сен өткен,
Аймалауға демің сіңген ауаны.
Саған тисін деп тіледім кенеттен
Жауабы жоқ өмірімнің сауабы.
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Сені көру үшін ғана келем мен
Ешкім сезбес көз ілмеген таңымды.
Тым алаңсыз сенің күлкің дегенмен
Ауыртады неге осынша жанымды?
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Есіміңді бейжай ести алмаймын:
Бірде ұяң, бірде батыл сезіммен,
Бірде ұялып, бірде қорқып өзімнен,
Қарап тұрып телефонға көзіммен,
Кейпімменен күрең ойдан езілген
көңілімді
               дәл бүгіннен қалдырмай
саған қоңырау шаламын деп алдаймын.

Ерінімнің күбірі,
Әрең шыққан дауысымның дірілі
трубкадан сен көтеріп тыңдаған,
басып өтіп шақырымды мыңдаған
жүрегіңді сұлулығын бұлдаған,
жүрегіңді жүрегімді ұрлаған,
шым еткізе алар ма екем бір сәтке
әрең шыққан дауысымның дірілі.

Есіміңді бейжай есту 
                                   мүмкін бе?
Есім кетті...керек екен 
                                  бұл кімге?
Сағынышым! 
                      Айтарыңды айт, іркілме
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Сабыр да жоқ, тоқтам да жоқ бұл күнде
Сезімімнің қоңырауы шырылдап
Жалғыз жүрек кетті ілесіп күлкіңде
Есіміңді бейжай ести алмаймын.
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Таулардан іздегем жоқ басқа тірек,
Жүрер ем тау қызы боп тасқа түнеп
Тартады да тұрады шыңға қарай 
Қайратты болғаннан соң жаста жүрек.

Ей, менің, екінші анам емшек берген,
Көңілмен келем көшіп көншектелген.
Тағдырдан айналайын сүю үшін
Жаратып сендей жүрек өлшеп берген.

Тұлғаң бар көшетіндей қаласа нық,
Жанымды төсер едім алаша ғып.
Ей,Таулар! Құдай бізге берген сені
Бір күні кетпесін деп аласарып.
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***                                         

Тәкаппар жүректі жасыттым.
Белгісіз бір жаққа асықтым.
Жанымнан безердей күйдемін,
Мен сорлы, расында, ғашықпын.

Ей, бұлттар, ей, 
                      бұлттар қара көк,
Өзіңмен 
                      мені де ала кет.
Ала кет, әйтпесе кішкентай
Ақынды қояды нала жеп.

Құлқым жоқ 
                   аспанды тіреуге.
Құлқым жоқ 
                   жұлдызға түнеуге.
Айқайлап жылағым келеді,
Еңкілдеп ағылып біреуге.

Еһе-хей, қара түн, қара түн,
Қапыда сынды ғой қанатым.
Сен ғана бейкүнә сезімге
Куәгер боп мәңгі қалатын.
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Көздерім! Сен оны көрмеші
Қай құдай әкелді жерге осы
Сығалап шаршадым күлкіңді
Көңілімнің дірілдеп пердесі.
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Тұзкелдігі биыл тағы күз келді,
Сары жүрек жауып қалды құз белді.
өлең бізде оятқанмен мың сезім
сол өлеңде қалдырдық па біз белгі?

Құларыңда құшағына белестің
Жапырақ-ау! Кіммен ғана кеңестің?
Келмей-ақ қой, енді қайтып,күрең күз!
Сен білетін сойқан ақын емеспін.

Ойлама сен өзің жайлы айтар деп,
Көздеріңе тұнған шықты байқар деп.
Күзді көрсем айқай салғым келеді
Саған жазған хаттарымды қайтар деп.
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Бұл менің шатқалым,
Бұл менің соқпағым.
Жартастың бетіне өлең боп жазылар,
әлемді шыр айналдырып
құйын боп соққаным.
Бұлттардан тәж кигем жоқ,
Таулардан жоқ тағым,
Өкінгем жоқ оған.
Тек жарық жұлдыздың жалт етіп аққанын
Жақыным өлгендей жабырқап жоқтадым.

Бұл менің шатқалым,
Бұл менің соқпағым,
Сұлулық тәңірі тағзым ет тауларға!
Басыңды ий. Аялда. Тоқтағын.
Жоқ болдың жалт етіп, балалық, 
                                                басымнан
Жетеді бұл күнде жоққа кім?
Өкінгем жоқ оған.
Тек қана жазықсыз жүректі лақтырып 
                                                отқа мың
Дос еттім дауылды – даланың сотқарын.

Бұл менің шатқалым,
Бұл менің соқпағым.
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Кім білген шап-шағын кеудемде алапат 
                                                от барын?
Жаным – өрт, сөз – жалын, шоқ – тәнім.
Бірақта әлемнің ақтүтек ақпанын
Көктем ғып ерітіп жіберер жоқ халім.
Өкінгем жоқ оған.
Тек қана суырылып шығатын өлеңмен 
                                               топта мың
Дәл сенің алдыңда іркіліп, неліктен 
                                               тоқтадым?
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Жүректен жыр, көзден тамшы боталап,
Тау тағдырымның төсіне
Жыласам ба екен жата қап.
Бір сорлының күлкісіне қаталап,
Қаңғып жүрмін қайыр сұрап
Шаһарында Музаның
Сол үшін де үстем болсын мерейің
Жоғары мәртебелі махаббат!

Қанымды іштің, қысылмағын,
                                         қанып іш
Тау қозғалтатын мінезіңмен
Қолыңыздан келеді бұл алып іс.
Кеудеме кеп жасай бермей 
                                         жарылыс
Бұл сезімді менен аулақ алып ұш.
Қаңғып жүрмін қайыр сұрап
Өң мен түстің ішінде
Сол үшін де үстем болсын мерейің
Жоғары мәртебелі, Сағыныш!

Он ғасырға жасайтындай секіріс
Тауы шағылмас жүрекпен,
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Өлмейтұғын оқырманға 
                            жазып кетем өтініш.
Қирап жатыр үмітімнен 
                            тұрғызылған бекініс,

Кезіп жүрмін қайыр сұрап
Өмір, өлім арасын
Сол үшін де мерейіңіз үстем болсын
Жоғары мәртебелі, Өкініш!!!
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ҚАРА САҒАТ

Қабырғада ілінген қара сағат,
Жүргізіп тұр, қарашы, қара санақ. 
Өміріңнің кетеді ол ұрлап бәрін
Жүргеніңде өзіңді бала санап.

Үлгермесең, ренжіме, күтілмейді.
Сен ажалдың бетіне түкір мейлі,
Шегерілмес ғұмырды санамалап
Қара сағат жүрегі лүпілдейді.

Қабырғада қайысқан қара сағат,
Қарашаны әкелді қара шанақ.
Буындырған уақытпен арпалысам
Өзімді-өзім қалмақ боп арашалап.

Бәйтерегі мезеттің аласалап
Минуттардан аламын жаңа сабақ.
Қанша минут өмірім қалғандығын
Неге айтпайсың, бірақта, қара сағат?!
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Жүректің баспалдағымен
Сезімнің шықтың басына,
Өрт болып басталғанымен
Бармадым сенің қасыңа.

Опасыз ойын бұл деген
Күл болып тұрып өлмейсіз.
Бөтен бір бақта гүлдеген
Кеудеме кіріп келмейсіз.

Жатырқап әрі сағынып,
Екі өмір тұрар қасарып.
Көңілден қусаң жабылып 
Көзіңде тұрар жасарып.

Түсініп тіпті болмайтын,
Түс көріп жүрмін өңімде.
Жоғалды хатым жолдайтын 
Өмірде емес көңілде.

Күрсініп тұрып күлемін,
Айналып жаным жазуға.
Керісінше өмір сүремін 
Маңдайға біткен жазу ма?
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Жүректің баспалдағымен 
Көтеріп қайда барасың?
Өрт болып басталғанымен
Өзекке біткен жарасың.

Қалыс қалуға жоқ айла,
Опасыз ойын бұл неткен.
Жаныма батқан шоңайна...
...Қараймын неге құрметпен?   
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Сіз қашасыз жан жардан,
Мен қашамын жанжалдан,
Мың күнәні көтеріп
Қалай жүрсіз, абзал жан?
Жүрек тұсым солқылдап
Қайтып барам вокзалдан.

Өмірдің бір парағы –
поезд жылжып барады.
Қақ жарардай қаланы
Такси зулап ағады.
Көзден аққан бір тамшы –
Көңілдестің шарабы.

Көздерімнен өпті күз,
Ерніңде еріп кетті қыз.
Сағынышта жазық жоқ
Несіне оны сөктіңіз?
Көк түтінге көмілген
Сол перронда кеттіңіз.

Өзі патша, өзі мұң
Соқыр қылды сезімім.
Ұйқымды ұрлап әкетті,
Құдыреті көзіңнің.
Сен тастаған қаладай
Тастап кетті төзімім.
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Алатау тұр тұнжырап,
желкілдеген сақалы.
Иығыңнан күн құлап
ылдиыңа батады
...сол Алматы шаһары
Сені іздеймін вагоннан
Ешкімнің жоқ шатағы.

Сіз қашасыз өткеннен
Ал мен азап шеккеннен.
Өзіңіздей болмайды
Өкпек жел кеп өпкенмен.
Жүрек тұсым солқылдап
Қайтып барам вокзалдан
Ештеңе жоқ өзгерген
Сіз қайырылмай кеткенмен.
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СЕН МЕНІ КӨКТЕМ ДЕП ОЙЛАДЫҢ

Сен мені көктем деп ойладың,
Мен сен тау екен деп қалдым.
Сен мені өктем деп ойладың,
Мен сен жау екен деп қалдым.

Сен мені құрақ деп қалдың ба?
Мен салқын самал ем самарқау.
Мен сені шуақ деп қалдым да
Таң қалдым көргенде жанартау.

Әлемің – ойлардың түрмесі.
Гүлдерге кіруге болмайды.
Әлемім – хош иіс іргесі
Жеткізе білдім бе сол жайлы.

Сен мені шынар деп ойладың,
Жай ғана жапырақ едім мен.
Мен сені мұнар деп ойладым
Мұң болып шықтың сен төгілген.

Мен сені аспан деп жүріппін.
Сен болсаң – жұлдызды тұңғиық.
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Жазылмас дастан деп жүріппін,
Жерлерден іздедім тым биік.

Ол, рас, гүл болып шықтым мен,
Сөйлейтін көктемнің тілінде.
Күн емесіңді ұқтым мен
Мамырдың қап-қара түнінде.



Танакөз ТОЛҚЫНҚЫЗЫ

108

***

Мына әлемге керек ауа, керек күз.
Әттең, шіркін,
                         біз жай ғана терекпіз.
Мені біреу сүйсе деймін жай ғана,
Мені біреу сүйсе деймін себепсіз.

Сүйсе деп ем қыңыр-қисық қалпыммен.
Салыстырмай гауһар, 
                             күміс, алтынмен.
Сұп-суық деп ойлайды екен оны да
Тым сезімтал жұбай болар 
                             қар кіммен?

Сүймесе екен ұнаған соң кескінім,
Және көңіл көтерген соң кешқұрым.
Сүймесе екен қалмаған соң ешкімі
Сүймесе екен қажытқанда ескі мұң.

Күн егерде не болады күлмесе?
Бәрімізде жан қалмайды 
                                  Күн десе.
Түнге ғашық адамдарға таң қалма
Түнді неге сүйетінін білмесе.
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Кетер едім құс боп ұшып дерексіз.
Кете алмадым жан секілді керексіз.
Мен біреуді сүйсем екен жай ғана
Мен біреуді сүйсем екен себепсіз.
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МАҢЫЗДЫ ЕЛШІ

Иә, сіздер елшісіздер маңызды,
Жоғары мәртебелі, жаны ізгі,
Сіздер туралы айтады түрлі аңызды.
Маң-маң басып жайбарақат теңселіп,
Ғимаратқа енесіздер еңселі,
Кезек күтпей сөз береді ел сеніп,
Даяшыдай иіледі жолсерік,
әкетердей күллі әлемді еңсеріп,
күлкіңізбен жымиясыз кеңселік.
Саяси баспана бересіз,
Жат елге бұйрықтың соңынан көлеңке 
                                   секілді ересіз,
Көргіңіз келмейтіндерді көресіз,
Келіссөз жүргізіп, маңызды 
                                   пендемен өресіз.
Есік ашады сіздерге жол беріп,
Сол өмір, сол жолдар, сол көлік.
Ауруға аурудың тілінде сөйлейсіз,
Шығарып саласыз қол беріп.
Ал біз деген елшісіміз ғасырдың –
Жүректерге жіберген,
Маң-маң басып кеуделерге кіреміз,
Біз – елшіміз күлкімізге күн ерген.
өмір сүреміз жұлдыздардың 
                                   дірілінде самсаған,
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жапырақтардың шуылында 
                      бір тамшы су аңсаған,
Тек мәрттікке, жомарттыққа, 
                      хас шындыққа қол соғам,
Көңілімнің хошы келген 
                              сұлулыққа тамсанам.
Таулар бізге жол береді жарылып,
Таң самалы күтер бізді сарылып,
Біз келеміз есік қақпай бір күні
Жер бетінің озбырлығынан арылып.
Біз – елшіміз жүректерге аттанған,
Біз – өлеңбіз өлмейтұғын бақ қонған,
Жанартау боп жарылуға шақ қалған
Біз – өмірміз архивтерде хатталған.
Мұңнан қашқандарға саяси баспанамыз,
Жығылған тағдырды ысырып тастамаңыз,
Жылы жаңбырға шайынып,
                   жұмсақ бұлттарды жастанамыз.

Біз – арман әлеміне астанамыз.
Сіздер – елшісіздер түбінде өз елін табатын,
Біздер – елшіміз енген жүректе қалатын.
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МЕН СІЗДІ КӨРГЕЛІ...

Мен сізді көргелі
Аптада жеті күн бар екенін білдім,
Бір айда отыз түн бар екенін білдім.

Қас-қағым сәттің де ұзақ екенін білдім,
Өмір деп жүргеннің тұзақ екенін білдім.

Өзімді-өзім көп алдайтынымды білдім,
Өлгім келсе де өле алмайтынымды 
                                                білдім.

Өлең деп жүргеннің әріп екенін білдім,
Жүрек деп жүргеннің ғаріп екенін 
                                                білдім.

Марғау тірліктің тоқ екенін білдім,
әділет дегеннің жоқ екенін білдім.

Құрлық құрсақтан тар екенін білдім,
Тілсіз сүюдің бар екенін білдім.

Сезім дегеннің жоғалу екенін білдім,
Тапа-тал түсте тоналу екенін білдім.
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Кірпікке кірбің ілу екенін білдім,
Өртеніп тұрып күлу екенін білдім.
Мен сізді көргелі...
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***

Босап қалған бөтелкесі шараптың –
Сұлық түсіп қаңыраған бос кеуде.
Басымызды басып алған, барақ мұң,
Болады ма сізді бізге дос деуге?

Көтерілген шарап толы тостаған
Сізден қалған көтере ме көңілді?
Тәнді мүжіп бөтелкедей бос ғалам
Шыбын жаным шылым болып шегілді.

Қағыстырып тост көтеріп отырмыз.
Қақтығысқан сөз секілді арада.
Ортамызда өгей шеше отыр күз
Томсыраймай томар қылып арала.

Өмір емес, сен  кінәлі кешіккен...
Шарап бітті. Сөз таусылды. Қайталық.
Әрең шыққан жүрісіңмен есіктен
тағдырым да бірге кетті шайқалып.
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***

Мен – жапырақпын, кәдімгі
                          қайыңның жапырағы,
Көрмеп пе едің сен оны!?
Сабағынан үзіліп жатыр әні.
Біресе жел, біресе дауыл тұрып
Күз валісін билеуге шақырады.
Мен – біреуге көйлекпін, көктем сайын 
                          ауыстырып киетін,
Ал біреуге – жүрекпін, бір-ақ рет 
                          өліп өшіп сүйетін,
Ал біреуге – бейнетпін, бақшасында 
                          тау-тау болып үйіліп,
Табан асты күйетін
Сөйтіп жүріп сан кеудені сөйлеттім,
Желді ғашық ету еді ниетім...
Мен – жапырақпын, кәдімгі 
                                  қайыңның көзіндей,
Немесе көктемнің өзіндей,
Аймалап бір сүйсе самал жел
Үзіліп түсетін сезілмей.
Мен – ізбін біреуге өлең 
                                  дәптерін парақтаған,
Мен – күзбін біреуге 
                          жер бетіне қонақтаған,
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Мен – сізбін біреуге жан баласын 
                                жанына жолатпаған
Нені ұқтыңыз сонда сіз
Соншама ұзақ телміре қарап маған?
Мен жапырақпын кәдімгі...
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*** 

Жатырымнан табылды дара жақұт,
Бір сүйінші сұрайын жағалатып.
Таудай болып көңілдің өскенін-ай,
Базбіреуге өкпелеп бара жатып.

Тағдырымды шимайлап 
                               шынықты өлең,
Орман көңіл толмады шыбықпенен.
Бір жүрекпен кіріп ем емханаға,
Екі жүрек көтеріп шығып келем.

Жатырыма жадырап көктем келді,
Жер сипалап жүргенде көктен берді.
Бақытыңа мас болып ұмытсам ғой
Жек көргенді, біреуге кектенгенді.

Жаңа ғұмыр оянды жатырымда
Жүйкем менің гүл жарды ақырында.
Құлын тұяқ тепкенде құрсағымды,
Жерік арман айналсын батыр ұлға.

Бір күнімнен асырып бір күнімді
Шаңыраққа күн болып күлкі кірді.
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Сені ойлаумен жұмғанда кірпігімді
Бүкіл әлем тыңдайды бүлкіліңді.

Көкке кеше жайылған алақаным
Асығады көруге балапанын.
Құлдыраңдап ойнайды аунақ салып,
Құрсағымда қарсы алып қала таңын.

Көрмесем де танимын, білем сені,
Мен түгілі ииді түн емшегі.
Бұзып-жарып шыққанша бұғауыңнан
Сағат санап күтумен жүрем сені.
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Көзіңнен сенің еріген кезде тұмса қар,
Көңілім менің бұрқырап аңқып 
                                     бусанар.
Жапырақтар-ау, әлемнен жоқ 
                                       боп кетсеңдер,
Алақай айтып, алақандарын кім соғар?

Алақай айтып, алақандарын кім соғар?
Ойласам соны кеудемде құйын 
                                     құм соғар.
Мұзбалақ таулар өкпелеп кетсе 
                                     жер ауып,
Қай жаққа барып ғаріп бір кеуде 
                                     мұң шағар?

Күнің де жетер топырақ 
                               көрпе қымтанар,
Көзіңді сенің жап-жарық 
                                       нұрмен тұмшалар.
Күн егер кенет сөнетін болса мәңгіге
Бір уыс сәуле қабіріме менің 
                                кім салар?
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Мәңгілік жасыл әлемді сонда тұл санар
Мәңгілік жайлы айпай бір 
                               қойса шыршалар
...Жын соғар еді тазалық 
                               жайлы ұмытып
Тап-таза аппақ болмаған болса
                               мұнша қар.
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***

Біреуде солмайтын гүл бар,
Біреуде сөнбейтін күн бар,
Ақылды бәрі:
Аллаға жүгірген құлдар,
Уағызы таусылмас діндар,
Сендердей адалдық жоқ менде
Құдайдың алдында бұлдар.
Бар болса кеудемде
өзіңіз орнатқан мұң бар.
Ешкімді сүймейтін дәруіш жанымды
Жалғанда ұғатын кім бар?

Мен де бір жарыққа ұмтылған көбелек,
Жанымнан алдыңдар не дерек?
өзі отқа ғашық боп көрмеген
жындыға теңемей не демек!
Көлеңкең болуға даяр ем
Сен мені Ғайсадай крестке 
                               кеткенде шегелеп.
Бәлкім, біз сол сынды өлер ек.
Бірақта сүюді ұмытқан ғасырда
Осының барлығы не керек?
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ТАНЫСАЛЫҚ, МЕН АППАҚ 
ҚАР БОЛАМЫН

Ақ пен қара  өмірдің қос жолағын,
аппақ түске боямақшы боламын.
Ішімдегі сыймаған соң зор ағын
Қарға айналып қара жерге қонамын.

Танысалық, мен аппақ қар боламын,
Ренжітпеңдер ертегі елі қонағын.
Рас, талай жүректерді тонадым,
Ызғарымнан кейде өзім де тоңамын.

Елестеткен сіріңкенің қорабын
Тар кеңседе тереземнен қарадым.
Тыңдайсың ба, айтып берем қар әнін!?
Қалауымды тапсаң мен де жанамын.

Менен таза бола алады ар ғана,
Қардан асып туар, бәлкім, қар ғана.
Жанарыңды көлегейлеп қорғама,
Кірпігіңде кідірте гөр сәл ғана.
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Қолшатырлар шықты, міне, шеруге,
Шықты, бәлкім, қыс келгенін көруге.
...Рұқсат берші ерніңе кеп еруге,
Рұқсат берші шыққа айналып өлуге,
Ақ қармын ғой мен деген...
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***

Сен темекі тұтаттың от шығарып,
Мүжілген ой – шегілген шылымыңдай.
Жылауға шақ тұрдық біз, тек шыдадық,
Бұрын лебіз естімей жылы мұндай.

Күлсалғышың тұншықты күлге толып,
Мен сезімді тұтаттым шоқ көзіңнен.
Айналаға қарадық бірге шолып,
Содан бері сол сезім жоқ көз ілген.

Өзімді өзім іштім мен шарап қылып,
Адастық біз ішінде бір кеменің.
Отқа оранған өлеңге қарап тұрып,
Өртенгім кеп кеткені бірге менің.

Жасырынбақ болса да жоқ тығылғам,
Құсқа айналып біз, шіркін, барамыз ба?
От шығарын білсек те оттығыңнан,
Өрт шығарын білмедік арамызда.
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БАСПАНА

Жаңбырда болмайды баспана,
Тамады ол шатырдан жасқана.
Жаңбырға қосылып дос болды
Көзімнен үзілген жас қана.

Таулада болмайды баспана,
Тауларда болады бас қана.
Қасқиып тұрғанмен көк тіреп
Мейірім керек-ақ тасқа да.

Баспана болмайды шуақта,
Баспана болмайды бұлақта.
Бізден ол дәметпес ештеңе
Біз оған зәруміз бірақ та.

Бас иіп қарсы алар бас қала,
Иманды жыр жазам тасқа да.
Пәтерге сыймайтын тау мінез
Айналып кетпесе басқаға. 
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Жан жүйкемді, 
                        жан жүйкемді күйретті,
Ит  талаған 
                       күшігендей сүйретті,
Жан айқайын жасыруға үйретті
дер кезінде айтылмаған жылы сөз.

Көп ішінде жалғыз қылдың бірікпес,
Есігімнен кірмес болды күліп кеш,
Асау қылдың айтар сөзін ірікпес
дер кезінде айтылмаған жылы сөз.

Бар әлемге мені 
                                теріс қараттың,
бауыр қылды сол баяғы 
                                барақ мұң.
Балалықты, бал қиялды тонаттың
дер кезінде айтылмаған жылы сөз.

Жастығымның желбіремес туы тік,
Жігерімді жібердің сен үгітіп,
От жүректі салқын еттің суытып
дер кезінде айтылмаған жылы сөз.
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Жақынымды алыс еттің танымас,
Сезім бердің селсоқтыққа жаны қас,
Ақын қылдың тәні сау да жаны мас
дер кезінде айтылмаған жылы сөз.
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Әлемдегі ең сауатты ақымақ,
Әлемдегі ең тәкаппар бейшара
                             мен боп шықтым. 
Сен отырсың бақылап,
Ғашықпын мен, оған енді не шара ?

Жанарым бар шайдай ашық. 
                                  Соқырмын.
Әлемдегі ең бір адал күнәһар...
Сен туралы өлең жазып 
                                  отырмын
Мақшар күні жардан мені құлатар.

Әлемдегі ең бақытты науқаспын,
Әлемдегі ең мейірбан дәрменсіз.
Жаңғырығы секілдісің тау тастың,
Бейхабарсыз біздің мүшкіл халден сіз.

Әлемдегі ең бір көзсіз сағыныш,
Мағынасыз, мәнсіз саған ұмтылу.
Жанұшырған ләззаты мол сабылыс,
Бір көруге өліп-өшіп ынтығу.
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Әлемдегі ең жазықсыз дұшпаным,
Бірде өзімсің, бірде мүлде өгейсің.
Сен дегенде ұшып кетер құс жаным
Ғашықпын мен, оған енді не дейсің?
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САЯЖАЙ, САРЫ  
ТИІН ЖӘНЕ МЕН

Саяжайда жаңғақ іздеп тиін жүр,
Сені іздеген менің сорлы күйім бұл.
Қиын болды кеудемді шыр айналып
Басылмайтын бір алапат құйын жүр.

Қаңбақ сынды бағытынан жаңылған
Жаңғақ іздеп сары тиін сабылған.
Мен секілді бейберекет шарқ ұрып
Тау ішінде таппай сені аңырған.

Сары уайым-ау, жолдас болған
                                     жолда мың,
Кекілі ұзын сары гүлдей
                                     солмадың.
Алып қашқан саған қарай жүрекке
Саяжай-ау, сен де сая 
                                     болмадың.

Сары тиін жүгіреді тоқтамай,
Бізді айналып өткен болар бақ талай?
Сен дегенде сарытап болған бір сезім
Лап етеді құйылғандай отқа май.
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Саған ұқсап өсетіндей тал, емен,
Жын елестеп, шатастым ба бәлемен?
Іздеп жүрген сияқтымыз тек сені
Сол саяжай, сары тиін және мен.
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***

Сәлем бермеу... Сәлем алмау... 
                                        Ерегес...
Өмір мәнін түсінеміз неге кеш?
Мен кінәлі секілді ғып қарайсың?
Сағынышты Күз әкелді, мен емес.
Ала құйын бастайтындай төбелес
Сұр аспан ғой қалш-қалш еткен, 
                                        сен емес.
Құшақ-құшақ күрсінісі болмаса,
Махаббаттың беретіні көп емес.
Жүрек деген ерімейтін мұз емес.
Бізді айырған сен айтқандай Күз емес.
Сағыныштан өлген жан жоқ, бар болса,
Тотықұстар шығар, бәлкім, біз емес.
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***

Жарығым-ау, сен үшін кіммін өзі?
Білмейсің ғой аяуды.
Сен сыйлаған бақытсыз күннің өзі
Сүйкімді һәм аяулы.

Шын сүймесем жүрегім күймес олай
Күнге сүйеп иегін.
Пышақтай бер жанымды күнде солай
Бәрібір де сүйемін
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***

Жоғары шық, жан досым, 
                                   бақытсыздық!
Босағада тұрмаңыз, мәртебелім!
Жақұт қызды жіберген бақытсыз ғып
Қасіретім – мәрт және де мәрт өлеңім!

Адалым-ау, сен емес Хақтың кәрі
Достықтың да көрдім мен сынап күшін.
Уақыт, байлық, атақ-даңқ – 
                                   сатқын бәрі
Бақытсыздық - сен ғана тұрақтысың.

Жалғыздықтың, түсіндім, болмас емі.
Жоғары шық, жан досым, бөгелмеңіз!
Ақындықта шатағым болмас еді
Жолықпасақ, о баста, егерде біз.
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...Ішімдегі бір әлем күйреп тынды.
Кеттің мені өлтіріп... аямадың.
Жеті шелпек таратып илеп мұңды
Неге күнде жабырқап оянамын?

Патша - жалқы. Құл – жалқы. 
                                         Жалқы – бәрі.
Ұйқаспай-ақ қойдым-ау көктемменен.
Сорлы жүрек несіне алқынады?
Және қайғы не үшін өктем менен?

Бәрі – жалған. Бұның да өтері – нақ.
Қалай, айтшы, қарсы алдың 
                                     қиын күнді?
-Күні сөнген кеудемді көтеріп ап
Шашып ойнап келемін қиындымды.
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Көңіл сынық... Түбі тесік көземін...
Келді көктем, келмесе де  кезегім.
Ештеңені сұрамашы, өтінем,
Сүйші мені... Өртенді ғой өзегім.

Сүйші мені... Сұрамашы ештеңе.
Хош,- демеші! «Бітті бәрі... 
                                 Кеш»- деме...
Бақытсыздық қана бізді құтқарар,
бақыт деген ақындарға өш неме...

Іші қара, болғанымен түсі аппақ,
Қызғанышым жатыр мені пышақтап.
Жәбірлемей ессіз ғашық бейбақты
Сүйе салшы...
Сүйсеңші енді құшақтап...
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Көп нәрседен қалды мынау көңіл де
Сондықтан да атым – мұң.
Көп нәрсені жоғалттым мен өмірде
Сондықтан да ақынмын.

Көп нәрсеге жаным менің ауырды,
Керек пе еді жылу көп?
Жүрек дертті болғаннан соң жауынды
Көрінемін сұлу боп.

Өтті бастан мазасыз түн не түрлі,
Жанын ұқтым паң күздің.
Адастым мен ағзам патша секілді
Сондықтан да жалғызбын.

Бұл өмірде жоқ екенін білместен
Адалдыққа сенгенмін.
Ар отына шыжғырылып күн кешкен,
Мен тірідей өлгенмін.

Сені біреу мен секілді сүйіп пе?
Неге сонша жыладың?
Қаншалықты көтерілсем биікке,
Соншалықты құладым.
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Ешкім емес, көп пенденің бірімін.
Аласұрып неге сонша күйемін?
Қайран қалам, әлі күнге тірімін,
Себебі – әлі сүйемін.
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Күз мені сатып кеткен сияқты
Арлана берем қорлана.
Алдама мені көктем сияқты
Түзетер мені сор ғана.

Мен жүрген жерде тозақ жүреді,
Өйткені ол менің ішімде.
Сүю бар жерде азап жүреді
Тәңірді ұмытпау үшін де.

Сағынбас енді қыркүйек мені
Іздемес енді қараша.
Өлеңім ғана жүр сүйеп мені
Өлімнен сұрап араша.

Көргенде көңілім босайды неге?
Неге ауырады бұл жүрек?
Жек көріп кеттім осы айды неге?
Неге дүр жаным жүр жүдеп?

Көптің ішінде жалғыз қалғаның-
Түк емес екен жас іреп.
Жалғыздығыңда – жалбыз арманың
Көпшіл көріну қасірет.
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Іздейді мендей әр өлең сені
Ғұмырда келмес күрмеуге.
Тастап кеткендей бар әлем мені
Ұлиды неге бұл кеуде?
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Тау – туысқан. Баурайлар бауыр әлі.
Таңсәріде естимін Тәңір әнін.
Шаңырағым – шық гүлдің нәзіктігі
Неге бірақ бұл жүрек ауырады?

Шаншып өтті... О, несі сыздағаны?
Жүрегімнен көремін күз жанарын.
Мұң кетеді, көңілде сыз қалады
Көрмеп пе едің көктемнің мұздағанын?

... Әлденеге алаң боп оянамын.
Көрмей-ақ қой дұшпанның аяғанын.
Көңілсіз бір сәттерде дәл осындай
Көңіліңді келеді саялағым.
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ДҰҒА

Ең сенімді адам сатып кеткенде,
Төзімді болуды үйретші.
Ақылым үстемдік құрғанда,
Сезімді көруді үйретші.
Ақ көйлегімді малмандай етіп
Көшеде көлік батпағын 
                                  шашып кеткенде,
Қарғамауды үйретші.
Алдасам да өзімді
Сәбиімді алдамауды үйретші.
Менің аппақ ниетімді жамандыққа 
                                 жорығанда,
Сабырлы болуды үйретші.
Құдайы жоқ адамның да бойынан
Тәңірді көруді үйретші.
Ең қаралы күндерде де
Сәбидің ұйқысымен қалғуды үйретші.
Ең жаралы түндерде де,
Айға қарап қарғуды үйретші.
Ессіз ғашық кезеңдерде
Үнсіз қалуды үйретші.
Күнбағыстай болмысыммен
Күнсіз қалуды үйретші.
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Бүкіл әлем тарылғанда
Кең болуды үйретші,
Жараланып жатып өзім,
Жаралыға ем болуды үйретші.
Ең болмаса бір адамға әлемде
Шүбәсіз сенуді үйретші.
Өзімді жеңуді үйретші
Күнаһар мына әлемді
Күнәсіз көруді үйретші.
Ең жеңіл сөз ең ауыр болып естілгенде,
Құламай қалуды үйретші
Көңіл кірлегенде, сезім ескіргенде
Жыламай қалуды үйретші.
Нәзік жүрегімді нәзіктер жаралағанда,
Кешіруді үйретші.
Аппақ әлемді аппақтар қаралағанда,
Өзіме ғана өшігуді үйретші
Ең  жақын адамым жан дауысымды 
                                           естімегенде,
Оны жай ғана сүюді үйретші
...Жеңілуді үйретші
...Шегінуді үйретші
Өзгерсін десең тағдырым
Қаймана басымды июді үйретші...
Өтінем...
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Аққумен бірге
Қаңқылдап қаздар жүреді,
Арамен бірге 
Шыбын да өмір сүреді.

Қандыағашпенен
Пияздар қатар өседі,
Тауыспен бірге
Қоңыз да ғұмыр кешеді.

Көлменен бірге
Ми батпақ, шалшық күн кешер,
Кемеңгерлермен
Нақұрыс бірге тілдесер.

Сандырақ сөз жүр
өлең жыр салған жолменен
...Шуылдақ сөз бұл 
Сыншылар айтқан хорменен.
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ЕРТЕ ТҰРҒАН КЕЗДЕРДЕ

Пошта жәшігіне
Түн келіп ақырын құлайды,
Қалжырап қараған түнекке
Көріпкел сағатым
Сұңқылдап жылайды.

Қараңғы.
Заттарға сүріне қабына
Дәл қазір ояну керек-ау!
Төзімді сарп етіп, 
                        туфли іздейсің жабыла
Іздейсің,
Тірлік бұл керенау.
Ал кофе бағана қайнаған,
Ұйқымыз ашылды бір іспен,
Пенденің басына бір ғана бақыт 
                         бар  сыйлаған
Жұмыс деген.
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АЯЛАУ

Кей-кейде  біз оңаша бір
                             мейрамхана ішіне
Кіруші едік ұрланып,
Баспалдақпен төмен түстік сан рет
Үнсіздіктен сыр бағып.
Столды да таңдаушы едік бір барып,
Тым-тырыс боп тұрушы еді айнала
Не болмаса отыратын ол жерде
Сыбырласып-күбірлескен бір халық.
Ал бұл жердің ең тұрақты қонағы –
Көңілсіздеу күрең ойға бастайтын
Алагеуім көлеңке еді кәдімгі.
Әр столда отырған ол сан жылдар
Көлеңкелік болмысы
Күнмен тіпті кездесуден қашпайтын,
Ал күн болса саспайтын.
Қолыңменен жанасып, 
                           маңдайыңды иіскеп,
Стақанмен аймаласа бастайтын.
Біз ұмытып кеткен жалғыз Құдайдай
Ұмытылып...
...сосын сырын ашпайтын.
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Аялдадық. Дамыл таптық бұл жерден,
Уақыт тоқтап қалушы еді біз үшін,

Біз есейіп бара жаттық Күз үшін
Көлеңкеден шыққан сайын жарыққа
Бөтен жан боп шығатынбыз өзгеріп
Табандардан жүрекке өткен сыз үшін.



Танакөз ТОЛҚЫНҚЫЗЫ

148

КІНӘЛАУ
                              

Биледің мені. Тәуелді қылдың. 
                 Ұяттан мүлде өртенген
Жаным да саған тәуелді.
Алдыңда сенің қалтырап тұрар, 
                 лыпасыз тырдай жалаңаш
Тәнім де саған тәуелді.

Ернімнің демін ашқарақтана 
                  іштің сен сонда қысылмай
Түнектен қарпып ауладың.
Сыңсыған үнім тұншыға шықты. 
                  Ұмтылып менің қос анарыма
Қарулы қолмен жауладың.

Аласұрдым мен. Жүрегім қақты
                   кеудеме сыймай дүрсілдеп
Алаңсыз оны тыңдадың.
Ұялшақтықтың қысылған үні. Ләззат!
                   – деп іштей күрсінбек
Білдің бе онда мұң барын?

Дәрменсіз күйді, ұят пен арды, 
                   үрей мен әлсіздігімді
Еркек болған соң кешпедің.
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Не айтып тұрмын!? Арсыздығымды, 
                   ынтықтығымды масқара
Басынып, билеп төстедің.

Алдыңда тұрдым анадан жаңа 
                      туғандай болып дәрменсіз
Басыма шейін белімнен.
Қарғадым сосын түнекті мынау 
                      мәңгілік болсын деп іштей
Таң ата көрме! – дедім мен.

Ал сен ше? Сен бе, басқа жан жайлы 
                      әңгіме айттың өзгемен
Ернімді менің сөз етпей.
Оларды тыңдап күле де білдің,
                      шаруаңды айттың көздеген.
Мен жайлы сырың далада қалды 
                      келмей бір кеткен кезектей.

Түк болмағандай өмір сүрдің сен,
                      көрмеген мені кезіңдей
Жасыра білдің таң қылып.
Құдіретің жетіп, атымды менің 
                      атамай кеттің қайталап
Ол мендік демей мәңгілік.

Жо-жо-жоқ! Мені тәуелді қылған 
                      сағаттан бастап сол күнгі
Пендеге әрбір жердегі
Арамыздағы ашылмас сырды 
                      айтпаған болсаң айқайлап
Сүймеген болдың сен мені.
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ҚАЙЫРЫМДЫ АҚИҚАТ

Адамдардың отты заңы бар:
Жүзімді шарап қылдыратын,
Көмірден отты тудыратын,
Бір сүйіс бір тағдырды 
                              мұң қылатын.

Адамдардың қатал заңы бар:
Сұм соғыс әкелген 
                              темірге қарамай,
Қайыршы қылған 
                              өмірге қарамай,
Арының алдында таза боп қалатын
Төбеден төнген 
                              өлімге қарамай.

Адамдарда жүрек заңы бар:
Сәуленің нұрын көзіне 
                              жас ететін,
Көрген түстерін рас ететін,
Бітіспес жауын да дос ететін,
Ішпей-ақ адамды мас ететін.
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Бұл бір бағзы көне заң,
Бұл бір мүлде жаңа заң.
Сөнбей жылу шырағы
Дана жүрекке ұмтылу
Бала жүректен шығады.
Орыс поэзиясынан: 
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МЕН СЕН АЙТҚАННАН 
ДА  ЖАМАНМЫН

Сен айтқаннан да жаманмын,
Айтылмас құпия бар бірақ.
От болып күйіп, қадалдың,
Көргенде мені абдырап.

Ғашықта ғана болатын
Лауладың жалын ұшқынмен.
Жаман сөз айттың тоңатын
Күңкілдеп ащы мысқылмен.

Мен сені сүймей кеткенде
Сенде бір жарық қалсын деп,
Мен емес пе едім сол отты
Сыйлаған саған жансын деп.

Көзіңде жүрген көк ұшқын
Сөнбеуі – бізге керегі.
Батыр-ау, отпен өбістім
Өртеудің мен ғой шебері.

Қуаншы мені көргенде,
Тұншықсаң, тұншық жасыңа.
Жымисын жаның шерменде
Келгенде сенің қасыңа.
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ӘНҰРАН

Жасасын бандиттер! Қарақшы ұрылар!
Жалғыз һәм мейлі олар топ болсын 
                                               діні қар
Бір қара таппай жүр сүйкеніп ұрынар,
Олардың біздерде алынбас құны бар.
Құтқарып қалады ол кең байтақ жерменен
Құтқарып қалады ол біздің жан Отанды,
Маңызды түр жасап, маң басқан әртісті
Қасына жияды ол, басқа оның кімі бар?
Тәртіп орнатады,
Әлсізді қорғатады,
Тауларды орнынан қозғайды ірі, нар
Осының барлығын, шыныда, кім ұғар?
Жалғыз һәм мейлі олар топ болсын 
                                                діні қар
Ғажайып бандиттер! Қарақшы, ұрылар!

Тезірек, тезірек келіссөз бастайық!
Бірінші болып біз ұсыныс тастайық.
Өздерін бөктіріп алтын мен күміске
Біздерді ұмытып, қашпасын қасқайып.
Сүйікті, сүйкімді, керемет, данышпан,
Атағы айқайлап тұратын алыстан,
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Ұлы һәм құдіретті, өміршең өлмейтін,
Әні де жаңғырып жататын ғарыштан 
Жалғыз һәм мейлі олар топ болсын 
                                                діні қар
Ғажайып бандиттер! Қарақшы ұрылар!

Танымал бандитке ескерткіш қоямыз,
Жаны бар бандитке ескерткіш қоямыз,
«Ары» бар бандитке ескерткіш қоямыз
Бәрі бар бандитке ескерткіш қоямыз!
Белгісіз бандитке ескеркіш қоямыз,
Адам  деп сенгісіз, жақсыға бергісіз,
Көргісіз бандитке ескерткіш қоямыз!
Отырып тұрғаны, ұшқаны, жатқаны,
Күлгені, жүргені, мұхитқа батқаны,
Аппағы, қап-қара қожалақ сатпағы,
Жарқырап нұр шашып тұратын шақтары
Бәріне ескеркіш қоямыз аямай,
Жеріміз жетеді болса да аядай.
Ескеркіш орнатып шапалақ ұрамыз
Бандиттер жайында айтамыз мың аңыз.

Данышпан бандитке ескерткіш қоямыз,
Қарысқан бандитке ескерткіш қоямыз,
Құдаймен алысқан бандитке 
                                 ескерткіш  қоямыз,
Байлық жинауда
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Жарықпен жарысқан бандитке 
                                 ескерткіш қоямыз,
Жоғары мәртебелі, данышпандардың 
                                 данышпаны
Арыстан бандитке ескеркіш қоямыз,
Билікке өлердей жабысқан 
                         бандитке ескерткіш қоямыз!
Ең жақын, ең ыстық ұрының ұрысы,
Бандиттің бандиті деу керек дұрысы.
Өздерін алтын мен күміске бөктіріп,
Біздерді жетім ғып мың азап шектіріп
Қалдырып кетпеді. Рахмет сол үшін...
Қалдырып кетпеді. Неткен бұл тектілік!
Жалғыз һәм мейлі олар топ болсын 
                                                діні қар
Еңбегі сіңгендер, қайраткер, ұлы, нар
Жасасын бандиттер! Жасасын ұрылар!!!
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КІСІ ӨЛТІРГІШ
 БОЛҒАН ДҰРЫС

Түрме – адам өлтіргіштердің тұрағы,
Адам өлтіреді, түрмеге түседі,
Уақытын өтеп қайтадан шығады,
Қайтадан біреудің ғұмырын қияды,
Ғажап қой бәрі. Ақылға сыяды.
Өлгендерді көмеміз, 
                   жер бетінен аластаймыз,
Ақтаушы іздеп әуре боп 
                   аруақтармен таласпаймыз,
Қорғалмай қалған құқық жайында, 
                   о не дегеніңіз, жақ ашпаймыз.

Кісі өлтірушінің
Қант пен майға, сұлы менен тарыға,
Жұмыртқаның сарысы мен ағына,
Қара құмық жармасына,
Мүлде аш боп қалмасына құқы бар.
Өлген адам үшін ше?
Өлгеннің тек топырақ боп қатуға,
Мәйітінде қу сүйек боп жатуға,
Өзі жатқан екі метр ақымның
Біле білсең, жарнасына құқы бар.
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Кісі өлтіруші –
Адамшылық қасиет пен
                          ізгілікке қожайын,
Артта қалар өсиет пен сотта отырған 
                                қыз-жігітке қожайын,
Барлық орган, мүшелердің иесі,
Түрмелердің киесі,
Жоғарыға заң жүзінде жазылған
Арыз хат та осыларға тиесі.
Ол хатында кісі өлтіргіш
Аяушылық күтеді,
Өлгендердің өкпесі өлген күні бітеді.
Кісі өлтіргіш қасіретінің орны, 
                                    сірә, толар ма?
Шеккен барлық азабы мен
                            сары уайымын 
бағамдап,
Мейірімді болу керек оларға,
Аяушылық құқығын бергенбіз
                                    біз соларға,
Біздің заңды қоғамда, бұнсыз 
                                    тіпті болар ма?

Өлгендерді бірден көміп тастадық,
Қақысы жоқ олардың
Жоғарыға шағым айтып баруға,
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Қақысы жоқ сәлем сауқат алуға, 
                          кездесуге баруға,
Жазған хатын көк жәшікке салуға,
Тіпті бар ғой оларға
Рұқсат жоқ қасірет те шегуге,
Қақысы жоқ жасын көл ғып төгуге...
Біздің қоғам ойлап тапқан «ұятты»
Заңымызды мойындасақ қуатты
Түсінгенім – өзің өліп қалғанша
Кісі өлтіргіш болған дұрыс сияқты.
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АҚЫНДАРДЫ МЕН ҮШ 
ТОПҚА БӨЛЕМІН

Сүйкімді ақын шақтап алған көлемін
Ала көйлек, гүлді көйлек көремін.
Шайырларды «әйел ақын», 
                                   «жақсы ақын»
Және «өте жақсы ақын» деп бөлемін.

Әйел ақын келген кезде сүйкімді
Ішімізде ойнап кетер күй түрлі.
Бақ пен бақыт бұрқыратып әтірін 
Жай кетпейді, бұзып кетер ұйқыңды.

Жақсы ақын мен өте жақсы ақыннан
Мың есе артық әйел ақын аһ ұрған.
Қандай ғажап сүю деген сұлуды
Адамзатты адастырған ақылдан.

Ал мен осы үш топқа да жатпаймын.
Басқаға емес тек өзіме шақ қайғым.
Ақын емес өлеңшімін жай ғана
Менен басқа көтеруге бұл атты 
қарағым-ау, ешбір «ақын» батпайды.
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МҰХИТҚА ЖҰЛДЫЗ 
ҚҰЛАП АҒАДЫ

Мұхитқа жұлдыз құлап ағады,
Отты шаш жерге кетті шашылып.
Жан дауысым – құдды сынақ алаңы,
Жас емес көзден бұлақ ағады.

Кім рұқсат берді мазалауына,
Жұлдызды бұлай жазалауына?
Қай нақұрыстың құқы бар оған
Соттатып, мүлде басын шаптырып
Аспан әлемін тазалауына?

Кім себеп болды мөр басуына,
Қол қойып көзін шел басуына,
Жұлдызды соттау – қандай 
                                       жауыздық
Қалай жол бердік алжасуына?

Бауыздап сою күлкі секілді,
Сойылатұғын жылқы секілді
дар ағашына жұлдызды шығарған
Баскесер! Саған тілейтініміз –
қарасан дерті, соғыстың өрті
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жолыңды жапсын құлпы секілді,
тұтансын ашу шырпы секілді,
қарғыстың қарайған бұлты секілді,
Құдайдың өзгермес ырқы секілді.

Мцхетке жұлдыз құлап барады,
Құлаған жұлдыздан шуақ қалады.
Күл-парша болу да 
                           қорқынышты емес,
Неге екен бірақ Тициан Табидзе
Тоқтай алмастан жылап барады?
... Маңдайға ол да тұрақтамады.
Мцхетке жұлдыз құлап барады.
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БАЙҚАУДАН ӨТПЕЙМІН

Жағымпаз болғысы келетін жандардың
Көптігі соншалық, мен тіпті 
                                         таң қалдым.
Көптігі соншалық байқаудан өтпейсің
Ол мүмкін емес те, мен соны аңғардым.
Сондықтан болар мен бақталас, 
                                        бақас жоқ
Байқау да өтпейтін салаға қамдандым.

Ол сала – аспан мен кең дала бұлағы,
Қай жерден болса да көрініп тұрады.
Мезгілдің уақытпен ауысып құрағы
Бәрі де орнында: мекенжай-тұрағы.
Өлең бе? Ол деген құн жетпес қазына,
Ол жерде қарамас ақшаның азына,
Өлеңге төлейді пұл емес, махаббат
Мезгілді мен өзім, тек өзім таңдаймын
Жағымпаз, құл-құтан айта 
                                       алмас базына.

Тек малай болғысы келетін жарамсақ
Көптігі соншалық жылауға қалам шақ.
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Байқаудан өтпеймін, ол жаққа 
                                           кезек көп.
... Махаббат төлейді менің әр жырыма
Ақынмын ерекше ұстаған қаламын
Күтеді ел өлеңде тек қана мені аңсап.
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***

Қарлығаш-ау, қарлығаш, сүт берші!
Бір жұтым сүт берші расымен,
Көзімнің өтейін жасымен
Жаураған білегіме,
Зіл батпан жүрегіме,
Мұң басқан қиялыма,
Көз жұмған сезіміме
Сүт берші, қарлығаш, өтінем
Қалдырмай аш ойлардың түнегіне.

Қарлығаш-ау, қарлығаш, 
                                    анам болшы,
Ақ төсіңді емейін, аман болшы.
Қаны бір білегіме,
Жаны бір жараланғыш жүрегіме,
Тәні нұр өшпейтұғын қиялыма,
кәріқыздай қаңғыбас сезіміме
Сүт берші, қарлығаш, өтінем,
Қалдырмай аш ойлардың түнегіне.

Қарлығаш-ау, қарлығаш, сүт берші!
Бұлт берші жұлдызы самсаған,
Аянбай мен үшін болысшы
Қолқанат болайын мен саған.
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Жалаңаш білегіме,
Сүйіп қалған жүрегіме,
Тым еркін қиялыма,
Тірілген сезіміме
Сүт берші, қарлығаш, өтінем,
Қалдырмай аш ойлардың түнегіне.
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***

Қандай жақсы!
Ақындар мүлде сатылмайды:
Базарда тұрған қаймақ секілді,
Тігінші сұратқан оймақ секілді,
Мүгедек тапсырған балдақ секілді,
Байлар тұрғызған шарбақ секілді,
Ит, мысық, ешкі, тайлақ секілді
Арақ пен шарапты айтпағанда
Орман, көл, тұтас аймақ секілді,
Жезөкше сыйлаған құшақ секілді,
Бас кесер ұстаған пышақ секілді,
Қарынды қуантқан кеспе секілді,
Туфли, темір өкше секілді
Талап әкетер түгін қалдырмай
Теңізден тапқан жауһар секілді,
Алтын мен күміс, гауһар секілді.
Дәл бұлар сынды
Сайқымазақ сықақшылар сатылады,
Киножұлдыздар сатылады,
Музыканттар сатылады,
Көрге кірген суретшілер сатылады,
Ал ақындар сатылмайды.
Олар ешқашан еш жерде өтпейді.
Сонысымен олар баға жетпес құнды
өйткені өлеңге ешкімнің өресі жетпейді.
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ЭКСПРОМТ

Қандай ғажап! Бүгін боран көшеде...
Қарашам-ау, келдің бүгін нешеге?
Алай-түлей арпалысып өзіңмен
Дәл қасымнан өтіп едің кеше де.

Бүгін менің ішіме еніп алыпсың.
Ғашықсың сен. Бақытты һәм ғаріпсің.
Аппақ боран – ардың көтерілісі
Аппақ боран – сен оттан да жарықсың.

Бұрын сүйіп көрмеп пе едің бұлай шын?
Әр теректі жұлқылайсың, жылайсың.
Осы ессіз, құлай сүйген қалпыңда
Ақ түтегім, маған қатты ұнайсың.
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***

Жүрегім жүрегіңді бесік етті
Бейтаныс өзегімді кешіп өтті.
Ақыры ақын болып кеттім мен де
Өмірдің оған, айтшы, несі  кетті?

Кеткен жоқ ештеңесі ешкімнің де,
Адасып келгенімді кеш білдім бе?
Мен кенет таудай болғым келіп кетті
Содан соң саған қарап өстім күнде.

Тұратын тек биіктік тілеп қана,
Бұл таулар көк аспанға тірек қана. 
Кеудемде ештеңе жоқ, бар болса егер
Қазақ деп соғатұғын жүрек қана.

Өлеңге көңілімнің есі кетті
Оралмай балалықтың көші кетті.
Жаралы жолбарыстай қалдым 
                                         жалғыз
Өмірдің оған, айтшы, несі кетті?
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Қар дегенің бар болғаны сағыныш,
Көз жасымның мұздап 
                               қалған бейнесі.
Алып ұшқан көңілдегі сабылыс
Қарға айналып кететіндей 
                               кейде осы.

Қар дегенің бар болғаны 
                               жұлдыздар,
Түнгі ызғардан тоңып қалған денесі.
Төбесіне тәж ғып киген 
                               тұл құздар
Қар дегенің аппақ әлем елесі.

Қар дегенің үкісі ғой қиялдың,
Жерге қарай құлдилаған аспаннан.
Таптап соны жүргеніме ұялдым
Есуастай махаббатқа мас болған.

Қар дегенің бар болғаны еркелік,
Алақанда ерісін деп жаратқан.
Қар да кейде кететіндей өртеніп
Сезімдерден кірпік ілмей таң атқан.
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Қар дегенің қырау шалған үміттің
Күн түскенде шағылысқан сынығы.
Қар дегенің жүректегі бүліктің
Қысылғанда айқай салған қылығы.
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Ұмытып кеткен шығарсыз,
Жылытып басқа жүректі.
Сіз ұтып кеткен шығарсыз,
Білектен тартып бір епті.

Қаламымменен көктеймін
Қанаты сынған құсымды.
Ұмытып неге кетпеймін,
Ұлытпай кеуде тұсымды?

Түбінде шыңнан құлар қыз
Білді ме жерді құшарын.
Ұмытып кеткен шығармыз
Бақтың да бастан ұшарын.
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Түн...
Қара сағат тықылы,
Тоңазытқыш дірілі,
Темекінің сөнген соңғы тұқылы,
Терезені жапқан перде дірілі.

Түн...
Қара шамның жарығы,
Аппақ қағаз үкілі,
Қаламымның сүйкей салған арыны,
Бұл – тағдырдың бұлтартпайтын үкімі.

Түн...
Қалғып кетті бек қала,
Сап тиылған сабылыс.
Ұнжырғамды түсіреді тек қана 
Ұйықтатпайтын саған деген сағыныш.

Түн...
Салынбаған төсегім,
Сабылған ой сандалған.
Шын өмірге өлеңімде көшемін
Жаным қажып жанжалдан.
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Түн...
Абажурлы шамның солғын жарығы,
Аппақ ару үкілі.
Қаламымның сүйкей салған арыны –
Бұл тағдырдың бұлтартпайтын үкімі.
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АЙТҚЫМ КЕЛЕДІ

Айтқым келеді:
Аспанды асыра мақтасаң да,
Таулардың күндемейтінін.
Сан ғасыр күнменен қақтасаң да,
Жартастың үндемейтінін.

Айтқым келеді:
Жерсің деп қанша жерлесең де,
Қара жер қайыспайтынын. 
Қисайтамын деп терлесең де,
Болаттың майыспайтынын.

Айтқым келеді:
Қанатын тіпті қырқып алсаң да,
Қыранның кешірім сұрамайтынын.
Айыр тілдерін жұлқып алсаң да,
Жыланның жыламайтынын.

Айтқым келеді:
Жылауық деп оны даттасаң да,
Бұлттардың миықтан күлетінін.
Көзге ілмей төбеден аттасаң да, 
Ақынның өз құнын білетінін.
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Айтқым келеді:
Аузыңды толтырып жұтқаныңменен
Ауаның сезілмейтінін.
Жеті қат жер астына тыққаныңменен
Шын өлең көз ілмейтінін.
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Ей, жырдағы жартыкеш жасандылық,
Өмір сүре бермексің қашанғылық?
Леп белгіні сындырып шығып кетпек
Сау өлеңім қөрсетіп масаң қылық.

Буыныңмен келмейді 
                               будандасқым
Шумағыңда шұбырған 
                               шудан қаштым.
Ұйқасуға тым шебер ұран сөздер
Өлтіруге айналған удан қаштым.

Кіргізбеші есіктен 
                                келсем налып?
Жасандылық өле ме 
                                өлсем барып?
Жыласа да көзінен жас шықпайтын
Өтірікші өксіктер кемсең қағып.

Мұңайған боп мүлгиді мұңсыз өлең,
Қайғырған боп қаңғиды құнсыз өлең.
Үнсіз өлең оқыған өзегімде
Қайда қашып барасың, мінсіз өлең?
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Ойлап тапқан өздері нүктеменен,
Ойлап тұрсам бұл күні біткен өлең.
Балауыздай жылайтын жанған кезде
Мұз боп жатыр бір сәуле күткен өлең.
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ӨМІР

Ол бір гүл-тін өсетін тек жүректе,
Мен – бір мұңмын оянатын түнекте.
Мен келгенде жабылады қауызың
Жүрегіңде жүр-ау, сірә, бір өкпе?

Күдер үзген күрсінісім жасып мың,
Қыз өмірдің қызығынан қашыппын.
Ерегеске толы мынау тағдырда
Сенен гөрі сол өкпеге ғашықпын.

Көңіліңе күз жазған ғой кілемін
Жылағым кеп тұр ғой, неге күлемін?
Сүймеймін деп қасарысқан көзіңнен
Шексіз ғашық екеніңді білемін.

Көзің неткен алдамшы еді өзіңдей
Шыққаныңды білем түнде көз ілмей.
Оқасы жоқ, опасы жоқ тірлікте
Сезімімдей өте шығам сезілмей.
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СТРАСБУРГ

Кішкентай ғажайып қалашық
Жұлдызбен жатады жанасып.
Таусылып жүргенде тағдырдың
Сыйлаған бақыты жаны ашып.

Түнін-ай Альзастың тұп-тұнық,
Тыныштық ернінде 
                       шық тұнып.
Қалғыған бір сиқыр барлығын
Тұратын секілді 
                       ұқтырып.

Өсем бе, кім білсін, 
                        өшем бе?
Әлде бір жүрекке 
                        көшем бе?
Әйтеуір шабыттан мас болып,
Келемін теңселіп көшеңде.

Сыймайтын сұлулық ақылға
Жұлдызға деймін-ау жақын ба!?
Бір кезде тал бесік болдың ғой
Кішкентай, белгісіз ақынға.
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Жүргенде адасып, бал ашып,
Көзіме орнаған қарашық.
Мен сені соншалық сүйемін,
Кішкентай, қуыршақ қалашық.
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Қыз баламын
Әлі есімнен кетпейді мұздағаным.
Сыз боламын
Таулық мінез болған соң қызба жаным.

Атып тұрып,
Ащы көздің жасынан татып тұрып.
Ел айтпаған
Шындықты айту – ол үлкен 
                                     бақыттылық.

Тау қызымын.
Ессіздік, еркеліктің жалғызымын.
Ал өлеңім –
Тамырымда соғатын жан қызуым.

Қайтып кетем?
Бұйырсын, бұйырмасын бай құт мекен.
Әділетсіздікті
Бүкіл әлемнің бетіне айтып кетем.
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Жүрегімнің шашы ағарып кеткенін,
Шабытымның шоң бурасы шөккенін,
Жас болсам да жастығымның өткенін
Білемін ғой, білмейді деп жүрсің бе?

Әжім-әжім көңілімнің қабағы,
Тағдырымды бұлттар жапқан жабағы,
Үмітімнің сынып қалған сабағы
Білемін ғой, білмейді деп жүрсің бе?

Қасіретім күннен-күнге гүлденіп,
Шаттығымның тілі қалған күрмеліп,
Ал бақытым кетті желмен үрленіп
Білемін ғой, білмейді деп жүрсің бе?

Жаназамды шығаруға өлеңмен,
өлең іздеп өмірімнен келем мен.
Көнермейтін жаққа кетпек ойым бар
Көтеріп ап көк дәптерді көнерген.
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Үйіріліп құйындай ұршық ішім
Үйірілген көзіңде бір шық үшін.
Шейіт болып кетер ем,
                               шынымды айтам,
Берер болсаң кеудеңнің күрсінісін.

Көңіліңнің көк бұлтын кілку үшін
Көзіңдегі тамшыны ірку үшін.
Керемет бір келеді өлең жазғым
Сені өсіріп өзімді құрту үшін.

Жалғыздықты көктегі ай жамайды.
Тұнба көзді тұп-тұнық ой қамайды.
Жауар бұлттай жүрегім жылауға әзір
Сүйіп қалған пендедей найзағайды.
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Шығара алмай бір шумақ шуақ төккен,
Шабытымнан бұл күні қуат кеткен.
Ұлып жүрген жүрегім жай табар ма?
Өле салсам, шіркін-ай, құлап көктен.

Түк көрмейтін қоғамда түгесілдім.
Күйрегенін білемін күресімнің.
Атағанмен атыммен барлығының
Білем өшіп қалғанын бұл есімнің.

Жиітілдім өмірдің сорпасында,
Жаныма кел, жансыздан қорқасың ба?
өгейсіткен бұл қала білмей өтер
өлген адам жүргенін ортасында.
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Алып бардың өзенге бірде мені
Дірілдейді боз жусан іргедегі
Көздеріңе қарауға бата алмадым
Сезген шығар жүрегім бірдеңені.

Білмейтінмін малтуды расында,
Қыз көңілім құбылып бүр ашуда.
Мен шегіндім, сен тарттың суға қарай
– Жүрші,–дедің,–осылай тұрасың ба?

Кім білсін, бұл жағаға жүз келдім бе?
Үйрете алмай қойдың сен жүзгенді де.
Ұрлап кетті сол жазды екумізден
Қызғанды ма, кім білсін, күз келді де.

Содан бері сен жоқта тұншығамын.
Қолды жайып өзіңе құлшынамын.
Батып кетіп жүрмеймін сезіміме
Құтқаруға дайын боп жүрші, жаным.
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Бәрібір үзер едім ноқтам болса,
Ол –  сенсің, жерде құйын соққан болса.
Мен неге өртенбеуге тиістімін
Егер де бар болмысым оттан болса.

Өртенем. Ойланбастан жанып кетем!
Жаныма енген кезде жарық бөтен.
Сіз айтқан аңыз қылып ана дүние
Біздерге бола алмайды анық мекен.

Шындыққа шүйліккен бұлт қалың екен,
Бойыма біткен сорым – бағым екен.
Таң қалып үлгерместен аспаныңнан
Жарқырап жанып тұрып ағып өтем.

Тоқтайды тау көшкіні тоқтам болса,
Ағамыз айтқан сөзің оқтан болса.
Мен неге өртемеуге тиістімін,
Егер де бар болмысым оттан болса?
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Кешегі жап жас өскін емеспін,
Құлатар тауды көшкін емеспін,
Өзімді өзім танымай тұрмын,
Ойлап қарасам ешкім емеспін.

Сүтке сызылған кескін емеспін,
Ешкім емеспін, ешкім емеспін.
Адыра қалған арманның бәрі
Ішінде жүріп бес күн елестің.

Бес күн жадырап, бес күн егестім.
Жатырында сол өстім егестің.
өскін ғұмырым, көшкін мінезім
Түбіне жетті бес күнгі кештің.
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Саяжайды саялар тоңған елес
Бұл көшенің аты жоқ. Болған емес.
Қала мені қаңғытып тауға кеттім,
Қорасы да бұйырмай қорған емес.

Арман болды дүние арман емес,
Бұл жотаны кезіп жүр жалған елес,
Өмір өтіп барады толған егес,
Мекен-жайым жоқ менің. Болған емес.

Қайран тағдыр қаңғуға жаратылған,
Қалбалақтап барады қара сұлбам.
Тар көшеде тайғанап жүргендерді
Тастадың ба шығарып санатыңнан?

Жылы қабақ танытар көше кімге?
Мына сайдан Кеңсайға көшемін бе?
Күн кеудемді көтеріп тауға шығам
Жоқ болған соң төменнің есебінде.

Маған қолын бұлғайды арай ғана,
Мені тастап кетсең кет, қарайлама.
Зор қалаға сыймаған көкірекпен
Тар молада жатамын қалай ғана?
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Биікте де өмірім оңған емес,
Бақ орнына басыма қонған елес.
Ажалдың да жоқпыз біз есебінде
Бізде мола болмайды. Болған емес.
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Менің сенде жұмысым жоқ, жұмысым,
Сенің менде жұмысың жоқ, жұмысың.
Бір-бірінің алаңдатпас мұңы шын
Бұйықтырған бүйткен өмір құрысын.

Селт еткізбес сені менің шаттығым,
Елеңдетпес мені сенің аптығың.
Қатты болып барамын ба мен де шын
Жолыққан соң жүрегіне қаттының.

Жылап жатсам қайырылып қарамас,
Тағдырым-ау, 
                   жан мұңыма аралас.
Адамдардың жанарынан қорқатын
Қалтырауық 
                   сезімім бар жалаңаш.

Басталмайды өмір қайта құрылып
Біз жүреміз ызғарыңа ұрынып.
Қайда асығып барасың сен, 
                                      ғасырым,
Біздің жаққа бір қарашы бұрылып.
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Адамдарды жатырқаймын бір түрлі
Бауырына басады екен кім-кімді?
Сағынған соң іздеп жүрмін беймезгіл
Көктем исі бұрқыраған күлкімді.
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БІЗ – ТАУЛЫҚПЫЗ

Біз – таулықпыз,
                     таудың сырын білеміз,
Тау күзетіп, тауда түнеп жүреміз.
Кез-келген кеп тау мінезді адамның
Жүйкесіне тимесін деп тілеңіз.

Біз – таулықпыз, таудан үлгі аламыз.
Керек болса, таудай қорған саламыз.
Қандай қиын сәттерде де үгілмей
Тау мінезді таулық болып қаламыз.

Біз – таулықпыз, тек биікке барамыз,
Бауырмалмыз ажырамас арамыз.
Екі сөйлеу таулықтарға жат қылық,
Жан береміз таусылғанда шарамыз.
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***

Жарық күннен үйрендім шаттануды,
Қара жерден үйрендім тапталуды.
Бұлақтардан үйрендім жуып-шайып,
Мөлдірмін деп, пәкпін деп ақталуды.

Сабырлы түн үйретті үндемеуге,
Дархан дала үйретті күндемеуге,
Кінәсізді орынсыз күйіп-пісіп
Мылқау жандар үйретті тілдемеуге.

Ақ жаңбырдан үйрендім жылағанды,
Тау суынан үйрендім құлағанды.
Адамдардан үйрендім, біле білсең
Жоқтан барды қолменен құрағанды.

Алып таудан үйрендім паң болуды,
Алып айдан үйрендім шам  болуды.
Үйренсем де  шуақтан жарқырауды
Тәңір маған жазбапты таң болуды.
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ҚАЙҒЫ – ҰЛЫ ҰСТАЗ

Қашпаңдар, достар, қайғыдан...
Сөзімнен мынау мынау айныман.
Аздырып тоқтық жіберген,
Қайғысы жоқтан қаймығам.

Жаныма тақса жеке мін,
Жабырқап, жүдеп кетемін.
Қайғы ғой бірақ танытқан
Бақыттың қандай екенін.

Бақыттан да мен жалығам,
Жалығам дағы жабығам.
Сілкінтер барлық жүйкемді
Қайғыны кейде сағынам.

Демегін, қайғы, қыспағын!
Өмірден қалма тыс, жаным.
Бір күндік қонақ – қуаныш,
Ал қайғы – ұлы ұстазым.
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Сенде – көктем, менде – күз.
Мен – қараша, сен – мамыр.
Екеуміз де жердеміз
Мен – Томирис. Сен – Бабыр.

Сенде – шаттық, менде – мұң,
Оның, айтшы, несі мін?
Хантәңірі – емгенім,
Тарбағатай – бесігің.

Сенде - көктем, менде – күз,
Екі түрлі ақынбыз.
Алыс десе, сенбеңіз,
Жаңбыры ұқсас жақынбыз.
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Көшіп кеттік, көшіп кеттік сол жақтан,
Неге екенін білмеймін.
Жүрегіммен жырға күнде толғатқан
Содан бері күлмеймін.

Хан-Тәңірі-ау! Сені қалай тастадық?
Неге кеттік Арқаға?
Жырларымнан жұлдыз-жұлдыз 
                                      жас тамып,
Қарай берем картаға.

Адасқан ұл тәріздені бір күні,
Қайтып келем мен саған.
Тауып алам сол жоғалтқан күлкіні,
Сенесің бе сен соған?

Мен бүгінде – қайғысы мол қалалық.
Қызыққа жан тойыпты...
Кейін білдім мен жоғалтқан балалық,
Жұртта қалып қойыпты...
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Қауызын ашқан гүлге де,
Сәулесін шашқан күнге де,
Жұлдызы тамған түнге де
Атыңды ойып жазамын.

Қайыңға, діңге, тірекке,
Жапырақтарға дір етпе,
Кеудемде соққан жүрекке
Атыңды ойып жазамын.

Бұлдырап жатқан нуға да,
Құлдырап аққан суға да,
Желбіреп тұрған туға да 
Атыңды ойып жазамын.

Хал сұрап тұрған тауға да,
Қалжырап тұрған бауға да,
Се жүріп өткен аулаға
Атыңды ойып жазамын.

Улаған өзің жаныма,
Тулаған мынау қаныма,
Жап-жарық жастық шағыма
Атыңды ойып жазамын.
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Ренжітпеу үшін тұл құзды,
Күшімді барлық жұмсағам.
Мойныма тағып жұлдызды
Тұрмысқа шықтым, түн, саған.

Игеріп түннің сиқырын,
Ұйықтаттым барлық жандарды.
Керегін сонда ұйқының 
Бұл әлем кенет аңғарды.

Кеудемде менің қалғыды,
Ауылдар, алып қалалар.
Тыныштығымды аңдыды,
Өзенді құшқан сағалар.

Әнімнен дала мүлгіді,
Барлығын ұйқы жеңген-ді.
Даладан алып үлгіні
Ұйықтап кет, қайғы, сен де енді.
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Мағынасын аша алмай аяттардың,
Тағы да бір тас ғасыр аяқталды.
Бостандықта қаңғырған, босқындар-ау,
Тағдырымыз неліктен таяқталды?

Мағынасын аша алмай сүрелердің,
Ібілістің ғасыры жүре бердің.
Ұрандардан тапталып бітті жүрек
Құранменен келеді түрегелгім.

Көңілімнің жасынан ұрттап ішіп,
Ұлып жүрген кеудеге құт дарышы.
Соқыр ғасыр соңында адасқандар,
Келеді әлі сендерге Құтқарушы.
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Француз поэзиясынан:

Раймон Кено (1903-1976)

ПОЭЗИЯ ӨНЕРІ

Сөзді негіз етіп алыңыз,
Оны от қып жағыңыз.
Даналықтан бір шымшым болсын,
Ал аңғалдықтан үлкен бір 
                               кесек салыңыз.
Аздаған жұлдыз,
Аздаған бұрыш қосыңыз,
Жүрек дірілінен бір уыс салып,
Қазанның аузын жабыңыз.
Шеберліктің темір пеші үстінде
Бір-екі рет бұрқ еткізіп алыңыз.
Және бұны қайталаңыз сан рет
Сосын жазыңыз!
Бірақ та
Алдыменен ақын болып туылып,
Ар алдында аппақ болып қалыңыз.
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Эжен Гильвик (1907)                                

ТІЛЕК

Сендер мені еститіндей деңгейде
Үйренсем ғой сөйлеуді.
Дәл мен сөйлеп жатқанымды 
                                    білмеңдер,
Бізбен сонда сөйлескен жан кім?
                                    – деңдер,
Базбіреумен шатастырып жүрмеңдер.
Жанарлардан сел жүргенде жас парлай,
Жер қозғалса қозғалмайтын асқардай
Мен сөйлеуді үйренсем ғой кәдімгі
Тастардай.



Танакөз ТОЛҚЫНҚЫЗЫ

202

Франсис Жамм (1868 -1938)

ЖҰМАҚҚА ЕСЕКТЕРМЕН БІРГЕ 
БАРУДЫ ӨТІНГЕН ДҰҒА

О дүниеге кетер күні, құдайым,
Бір тілекті қабыл қылшы ылайым.
Ағаш біткенді айналып өтіп асықпай
Демалыс күні кешкілік 
                            жолға шығайын.
Есекті сөз жоқ кездестіремін көшеден,
«Мен – Жаммын» – деймін оларға. 
               «Осы жер менің тұрағым».
Шабуыл жасап маза 
                            бермеген шыбыннан
Қайшылап сілкіп, қорғаған 
                            ұзын құлағын
Сол есектерді адал дос санап өзіме
Жұмаққа бірге баруын бізбен сұрадым.
Құдайым,  маған келісім берші осыған,
Қылжақбастардың жүк арбаларын 
                                             тасыған,
Жотасы жүктен, жүрегі 
                            теңнен жасыған,
Ара шағып тән жарасы ашыған,
өтетін ылғи бүгжеңдеп,
қыш құмыралар тиеген күйме қасынан,
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аяқтарын қиралаңдап басатын,
жаны жара құл есекке қосылам.
Алмалары дірілдеген кәусар 
                                  бұлақ үстінде
Кедейлікті жотасына арқалаған 
                                  міскінге.
Қара жұмыс жасап өткен, 
жұмсап қажыр күш күнде
Сол есекпен бұйырта гөр
Жұмаққа бір баруды
Кәусарыңнан бірге татып, 
                            бірге сусын іштім дер.
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Анри де Ренье (1864)

ЕГЕР ДЕ МЕН

Егер де мен сөз қозғасам әз махаббат  
                                            жайында
Онда оным бұлақ болар маған құлақ 
                                            түретін,
Онда оным шуақ болар жүректе өмір 
                                            сүретін,
Онда оным құрақ болар жел тербетіп 
                                            жүретін,
Онда оным қуат болар құстың тілін 
                                            білетін
Онда оным жырақ тола жаңғырық қой 
                                            күлетін.

Егер де мен есім кетіп сүйген болсам 
                                            беймезгіл
Ол дегенің шоқ қылатын сенің үлкен 
                                            көздерің,
Тәкаппарлау ерініңнен естілетін 
                              естілетін сөздерің,
Ол дегенің ыстық тәнді кезіп жүрген
                                             кезбе мұң,
Ол дегенің сүйрік саусақ ұсынатын 
                                             кездерің,
Ол дегенің сен сияқты көлеңкесі 
                                               өзгенің.
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Ги Белле (1932)

***

Балалар жылайды мұңдана
Бір әйел түнектен
Ымдайды шақырып, ұрлана.
Шулама! – деп айқай салады күйеуі
Үнсіз тек тұрғаны гүл ғана...
Жарықты сөндірер алдында
Сол әйел
Гүлдердің орнын ауыстырады,
Айнаға қарағандай
Күлкісін күнмен қауыштырады,
Суын да ауыстырады,
Ауа-райын өзгертіп,
Бақытсыздық ауылын алыс қылады.
Гүлдерге жымиып күледі,
Өйткені ол бітпейтіндей көрінген 
                                        мына күннің
Жалғыз қуанышы екенін біледі.
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Поль Элюар (1895-1952)

ҒАШЫҒЫМ

Келді де қабаққа жайғасты,
Бұрымың шашыммен шайқасты,
Саусағың қолыммен айқасты,
Көзіме көзің сап ойқасты,
Көлеңкең көлеңкем боп кетті
Еске сап
Тұңғиық тереңге
Шолп етіп жоғалған сол тасты.

Көздерің жұмылмай жатады,
Сол қылық ұйықтатпай матады.
Тал түсте қиялға батады,
Айтатын ештеңем жоқ болсын
Сөлеймін, күлемін, жылаймын
Себепсіз ішегім қатады.
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Юнна Мориц (1937)

***

Қара тізім ішінде де ақ сәулеге 
                                           шомылдым.
Жалғыз қалған сәттерде де көп балалы 
                                           сезіндім.
Қаралы күн қара бөлме ішінде сан 
                                           ояндым,
Періштелер қанаттарын қағып-қағып 
                                           жіберіп,
Өмірімді һәм ауамды түрлі түске бояды.

Қауқары жоқ қария не әжімді қарт 
                                                    болмаса,
Қорқынышты жас боп мүлде көрінбейді 
                                                    ол да аса.
Ал біреудің қарттарға тән «тереңдігі» 
                                                    кей кезде
Сәуленің де көрсетеді қап-қара дақ екенін
Шуақтан да дақ көрген соң тітіркеніп 
                                                 кетемін.

Айырма не? Ауыстым да аппақ 
                                         сәуле дағынан,
Шыға келдім түнек дағы – қара 
                                         сәуле жағынан.
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Ұмытылмас інжіл жырын оқып 
                                         жұлдыз кітаптан
Төбемізден қарап тұрған шоң 
                                          көздерді сағынам.

Аспан асты әлемінен ары кеткен тереңдеп,
Ағып жатты аппақ ұйқас тамырымда
                                                 мені емдеп.
Жалғыз қалған сәттерде де көп балалы  
                                              сезіндім
Қара тізім ішінде де сәуле шашып
                                                 келем мен.
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Хусто Хорке Падрон (1943)

ШАРШАДЫМ

Шаршадым. Қатты шаршадым.
Күнде-күнде өлуден шаршадым.
Өзімді қуғында жүрген адамдай 
                      сезінуден шаршадым.
Біреуге билік жүргізуден шаршадым.
Жеңілуден, тоналудан, керең болудан, 
         ұмыт қалудан, сатқындықтан  
                      шаршадым.
Шаршадым. Қатты шаршадым.
Желдің қуыршағы болудан шаршадым.
Құдіретті сақалды ергежейлі биікте 
         отырып алып бізге күлуі керек екен, 
              ол бізді жіппен басқарады, 
                      билетеді.
Сол қолдардың қалауымен мен аяғымды 
қозғалтамын.
Жылаймын, сосын күлемін, тістеймін, 
          ғашық боламын,
                көзге шөп саламын, 
                       ұмытамын.
Шаршадым. Қатты шаршадым.
Өзім бәрінен жақсы көретін 
        адамдарымның қасынан қайырылмай 
               кетуден шаршадым.
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Сынаптай аққан өзен сияқты 
                         жаным ауырып,
құятын өз арнамды іздеп келемін. 
Шаршадым. Қатты шаршадым.
Қартайғанда жалғыз қалудан шаршадым.
Ең бір бақытсыз, зәрлі кезеңдерді 
                               жасырудан шаршадым.
Арман әлемінде  өмір сүруден шаршадым.
Өмір мен махаббаттың қалай өлетінін
                           көруден шаршадым.
Шаршадым. Қатты шаршадым.
Көшелердегі өтірік, жалғандық пен 
            жек көрінішті, 
                    ызаны сезінуден шаршадым.
Тыныштық пен сабыр сақтаудан 
                                      шаршадым.
Қарнымды көтеріп жүруден шаршадым.
Галстук тағудан шаршадым.
Және сондай мұңды көздерімнен 
                                      шаршадым.
Иә, иә, шаршадым. Қатты шаршадым.
Әлсіреп, тоз-тозым шығып 
                               жүруден шаршадым.
Ештеңеге қажет еместігімді 
                                    сезінуден шаршадым.
Күнә жасаумен ғана айналысудан 
                               шаршадым.
Және жылаудан шаршадым.
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