Қазақстан Жазушылар Одағы С. Сейфуллин атындағы
Жезқазған облыстық бөлімшесі

«САРЫАРҚА САЗДАРЫ»
Облыс ақындарының өлеңдер
жинағы

Қарағанды қаласы 1991 жыл

АЛҒЫ СӨЗ
Құрметті окырман!
«Сарыарқа саздары» жинағы айтар соңы ой, көркемдік тың шешімдер арқылы өмір құбылыстарын жыр жолдарына кестелеп, тақырып таңдауда ізденіс үстіндегі біршама өзіндік колтаңбасы бар алды республикалық, арты
облыстық мерзімді басылымдарда жиі көрініп жүрген жерлестеріміздің туындыларынан құрастырылды.
Ықылым дәуірлерден-ақ халқымыз тарихына бірлік
пен туысқандықтың, ізгіліктің батагөйіндей ұлы қасиетке
ие болған Ұлытау ұлтымыздың да, мемлекетіміздің де
киелі шаңырағы сиякты. Сол өлкенің алтын алқасындай
Жезқазған өңірі табиғи қазба байлықтарымен ғана емес
мәдени рухани игіліктерімен де қазір төрткүл әлемге әйгілі, әрі тұлғалы да. Оның жер қойнауынан өнетін байлығы
Менделеев таблицасына сыймай жатса, оны игеру үшін
жеті бірдей түсті металлургияның алыбы комбинаттар жұмыс істеп, мыңғырған төрт түлігі атырабын алып, қоғамдық байлықты тасытуда.
Қаншама ғасырлық бай тарихы бар көненің көзі атабаба мұрасы архитектуралық сирек кездесетін өзінді керекшелігі мол құңды мәдени тарихи ескерткіштер, мавзолейлер, кыш мүсіндер мен тасқа қашалған жазулар, ғажайып
таңба белгілер кімдерді таң калдырмаған. Олар сөзсіз бүгінгі ұрпақ бойында мақтаныш сезімін оятып, азаматтык
ұлттық мәртебеге шақырады, тәнті етеді. Халқымыздың
абыройын өсіріп, ұлттык мақтанышына айналуда. Бұл —
ел шетіне жау тигенде елім деп еңіреген кайтпас жүректі,
түкті білекті батырлардың жалын атқан жырымен, қара
қылды қақ жарған әділ, от ауызды, орақ тілді дуалы сөзді абыздар туған дала. Содан да болар «жердің атын елі
шығарады, елдің атын ері шығарады» дегендей жомарт
табиғат бұл өңірді мекендеген халық бойына мәңгі жасар
өнер, сарқылмас дарын, тамыры терең таланттарды да
сыйға тартқан. Тым әріге бармай-ақ, соңғы жүздеген жылдар ішінде тіпті бертінірек те өмір сүрген Сайдалы Сары
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Тоқа, Қожабай, Нарманбет, Тайжан, Иманжан, Шашубай,
Болман, Маясар, Әсет, Күләш, Манарбекті айтқанның
өзінде осынау құнарлы топырақтан топшысына шаң жұқпас қаншама хас талант тарландарының өнер көгінде қанат қаққанын көзге елестетуге болады.
Ал, жалынды революционер, дауылпаз ақын, қазақ
совет әдебиетінің негізін қалаған, туған өлкесінің ғана
емее, осімі бүкіл қазақ халқының ұлттық мақтанышына
айналған Сәкен Сейфуллиннің өзі өнердегі ғажап құбылыс
емсе пе?! Ол-өнердегі мәңгі өмір. Соған лайық халық жүрегінен орын алатын өнердің жалғасып, дамып өркендеуі
де заңды, үрдіс құбылыс. Азаматтығымен де, жазушылығымен де халқының мерейін асырған жауынгер — публицист жазушы Б. Бұлқышев, көркем сөздің шебері М. Йманжанов қай окырманның ыстық жүрегін оятпаған, кімді
мақтандырмаған.
Алдыңғы толқын ағалар, соңғы толкын інілер — демекші қазіргі күндерде өнімді еңбек етіп, қазақ совет әдебиетін
дамытуға салмақты үлес қосып жүрген жерлестеріміз
С. Сматаев, X. Смайылов, А. Сейдімбеков, Ж. Ерманов,
Ж. Қашқынов, А, Смайылов, Д. Стамбеков, А. Бөкенов,
С. Нәкенов, А. Жұмаділдин, Т. Ракымжанов, Б. Әшімов,
Ө. Кәріпов, К. Жүнісов, Н. Бәрменбаева есімдері де жезқазғандықтар үшін үлкен мақтаныш Олардың туған жердің туын көтеріп, әдеби қазынамызға әрқайсысының өзіндік қосқан үлесі шығармашылық елеулі еңбектері бар
екендігі даусыз.
Міне киелі өнердегі баба мирасын, аға ұрпақтың ұлағатты өнегесін ілгері жалғастырып, туған ел мен жерінің
мәңгі жасар бейнесін, замандастарының қажырлы еңбегін өз дауыстарымен жырлауда тағы бір толқын өнер есігін қағыпты. Олар ұстаз, кенші, құрылысшы, инженер,
журналист, мәдениет қызметкері — әртүрлі мамандық
иелері. Әрқайсысының өзіндік ерекшелігі, үні, беталысы,
бағыты даралығы да құптарлық. «Көшжүре түзеледі» дейді дана халкымыз. Көркем эдебиет атты киелі шаңыраққа
кімде болса, именбей кірген емес. Өйткені онда халкымыздың ақылы парасаты, кемеңгер қиялы тудырған алыптар
отыр. Ал, алыптар алдына тапырақтап кіру естіге жараспас болар...
«Сөз өнері дертпен тең» десек бүгінгі уакыт, оның көркем бейнесін сомдауда еңбектеніп жүрген бұл толқынның
айтары сыры да, ұсынар ойы да, жаяр жасауы да әр нақышты. Ежелден достыкты, туысқандықты қасиет тұтқан халқымыздың асқақ үні жинаққа орыс тілінде жазатын
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ақындар тобы аркылы да беріліп отыр. Жинак Отанға, туған жерге, елге деген сүйіспеншілік патриотизм, азаматтық
парыз,өмір жайлы жырлардан тұрады.
Басты максат — жергілікті қаламгерлерді оқырмандармен сырластыру, өнер жарысына шакыру. Әрине «Қанат ұшса қатаяр» дейтін халқымыз жергілікті баспаханадан тұңғыш жарық көретін кітаптың тұсау кесер алғашкы
тәжірибе екенін де ескерер деп сенеміз. Бұл талапкерлердің жол басы, ұлы даңғылға ұласар соқпағы, тәй-тәй тұнғыш қадамы да. Сондыктан таланттыға сәт сапар айту
халқымыздың ежелден келе жатқан игі дәстүрі, адал ниеті,
ақ батасы екенін де есте тұтқан жөн.
Сәт сапар, үміткер топ!
Жинақты құрастырып, алғы сөзін жазған Қазақстан Жазушылар Одағының С. Сейфуллин атындағы облыстык бөлімшесінің жауапты хатшысы
Апбаз ҚАРАЖІГІТОВ.

Қуаныш АХМЕТОВ
1946 жылы туған. Мамандығы-инженер.
Жезқазған
шахта-проходқалау
тресінің
бас
механигінің
орынбасары болып істейді.

КЕЛЕДІ КӨКТЕМ

Ертең Жезқазған облысында ауаның температурасы
- 10—15-қа дейін суытып, кейбір жерлерде қар жауады...
Синоптиктердің 3-ші апрельдегі хабарынан.

Жыл сайын желіп жетер майда леппен,
Япыр-ау, қайда көктем, қайда кеткен?!
Тағы да қар жауып тұр, аз болғандай,
Биылғы қыспағы мол айлар өткен.
Десек те келді мезгіл, күн де ұзады,
Аяздың күші кетіп сынды зәрі,
Бұл қыстың алдамшылық мінезі көп,
Тереңге тасталған-ау тым тұзағы.
Алыста, естен шықпай қапаланам,
Алысқан ақ боранмен шопан ағам,
Өз жайым, өз жағдайым болып ұмыт,
Болса екен деп ойлаймын отары аман.
Қыс ұзап жасап жатыр қанша қысым,
Қиырда табиғаттың әр шағы сын.
Малшы да ет-сүйектен жаралған жан,
Кей тұста қысылуы, шаршауы шын.
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Серіппелі бейне бұл қыс темір мықты,
Сезбедік сәуірде де жеңілдікті.
Қырдағы шопан және малды ойлаумен
Жылы үйде отырсам да көңіл күпті.
Күн-ару тұрушы еді көкте күліп,
Жүзінен жанға шуақ көп төгіліп.
Биыл қыс ауа райы тым қолайсыз
Көзге көп көрінбей тұр көктем-үміт...
Білемін, өрістеп мал қорадағы,
Шілде де шуақ түгіл,. болады әлі
Қырларда толқын-толқын сағым аунап
Сарыарқа қызғалдаққа оранады.
Дегенмен, көңілге көп салған уайым,
Сені ойлап көктем қалай толғанбайын.
Білмедім, қырда өсіп ем, сондықтан ба,
Әуелі ойлайтыным мал жағдайын.
***
Өзегімді өртеген өзгеше өлең,
Іздеп келем өзіңді сол көшеден.
Өзің түгіл көрмедім ізіңді де,
Дегенменен жолығар кезге сенем.
Көңілімнің көгінен күркіреп күн,
Нөсерлетіп келеді бүркіп өткім.
Талай бұлттар төбемнен өтті айналып,
Жыр жаңбырын бәлкім сәл сіркіреттім.
Мақтайды дос, ұйқасын, көркемдігін...
Сендім... Сосын сенімім өртенді мың.
Сәл дауылдан жыртылып кетіп жатыр
Сеніп шыққан сапарға желкен-жырым.
Оның мықты дейді дос, шеберлігің...
Жырақта жүр оған да сенер күнім.
Шайқалғаңда шашылып кетіп жатыр
Балталаса бұзылмас деген жырым.
Солай, достар, жоқ менің жасырарым,
Алғы күнге армандай асығамын.
Ертең ғана кетердей ерік бермей
Тар кеудеңді теңселткен тасып ағын.
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Сырластарым, бүгін бір ашам жәйды,
Жұмылғанша көздерім қашан мәңгі,
Желмаямен мен де бір ой-даладан
Жыр-жерұйық іздеген Асанқайғы...
АЙТЫС

Сайысқа сайлы қосамын,
Алысқа жүйткіп жосамын.
Төрдегі қалы кілемге
Қырандай қонды қос ақын.
Жүректерінде жыр тұнық,
Бұлақтай аққан бұлқынып.
Кезекпен безеп домбыра
Төгеді жырды сілкініп.
Ағылтып алуан сөз сара,
Алқалы топқа көз сала,
Арайлы сәтті күтуде
Орамды жырмен озса да.
Айтыста екпін сөз басқа,
Салтанат басқа, саз басқа.
Қалмайды бей-жай бір қазақ,
Қоймайды жанды қозбасқа.
Есені беру оңай ма?! »
Із салар тер де самайға.
Жосылып жатыр әділ сын,
Қосылып және сан айла.
Дөп тисе әрбір сауалы,
Дау бар ма сөзге дауалы?
Мәртебесі асқан ақынға
Ілтипаты елдің ауады..
Бітімдер алыс жақынды,
Шат үнді, әрі ақылды,
Ежелден қазақ бекерге
Қастерлеген жоқ ақынды.
Қаймықпай қолдан қаптаған,
Мылтыққа болмай оқтаған.
Халқым-ай қайран, болса әділ.
Бір ауыз сөзге тоқтаған.
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***

Ленинград -политехникалык институтын бірге бітірген
группалас 9 қызға.
Қыздар-ай!
Бірге жүрген,
Бірге күлген.
Сезбеппін сөгілерін іргенің мен.
Кеттіңдер,
Ғайып болып
Көбелектер—
Қызығып қанаттарыңа жүргенімде...
Білмеймін,
Қайда қондың
Қайсыларың.
Ойлаймын,
Толғанамын,
Таусыламын.
Тілеймін:
Қалқалардың қанатына
Алтын күн төксе екен деп
Бар шуағын.
Қуатты боп
Қонған барып алаптарың
Қалқалар!
Кетілмесін қанаттарың
...Мен кілең күзді күтем
Сағынышпен
Кеткендей каникульға тарап бәрің.
***
Дүр жарылыс тұр әрең,
Солқ етердей жыр-әлем...
Қуып жүрмін мына мен
Сазды-сырлы бір әуен.
Көрмей мүлдем тынымдап,
Іздеп жүрмін
(Шыным нақ),
Күмбір-күмбір дүниеден
Сыңғыр-сыңғыр бір ырғақ.
Тілеп алып басқа сын,
Тілем ойдың таспасын...
Жаза алмастай басқа ақын
Жалғыз өлең—
Мақсатым!!!

АЛТЫН ЖҰЛДЫЗ ЖАРҚЫЛЫ

Кен инженері СССР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты
Ғазиз ОМАРОВ Социалистік Еңбек Ері атағын алғанда.
Асқарын астың жеңістің, аға,
Омыраудың көркі келісті жаңа!
Қуанышты хабар кеудесін кернеп
Шаттанды шалқып кенішті қала.
Атақтың сізге таныс тұғыры,
Тұғырыңыз дәйім табыс биігі.
Хас тұлпарлардай шабысқа кірген.
Дүбіріңіз дүлей жарысты күні.
Қашандағыдай сенім ақтадық —
Үлкен бір атақ жеңіп ап тағы.
Биіктеп кетті шаттанғандықтан
Шахталарыңның да шаңырақтары.
Бағалады Отан жарқын ісіңді,
Абырой, атақ, даңқын ұсынды
Еңбегің жансын әрқашанда, аға,
Жұлдызыңыздың жарқылы сынды!

ТАЙЖАН АҚЫНҒА

Маржандай жырың өлмейді мәңгі,
Қандырар көлдей шөлде құмарды.
Аққу дауысың сағындырып жүр,
Кім шырқар екен сендей ғып әнді?!
Есіткендей сенен — «Агагу» әнін,
Қандырып қалған талай құмарын
Кештеу тудым да тыңдай алмадым.
Қалай қылармын, қалай қылармын?
«Агагуге» халық пікірі былай:
«Гаккудей» салған Үкілі Ыбырай.
Қайран қазағым!
Өнер дегенде
Түспеген жерге түкірігің-ай!
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Жаңа заманды,
Жақсы заманды,
Кәріні қуантып, жасқа ұнағанды —
Жырларын Кенен, Жамбылмен бірге,
Қол шапалақтатып Москваларды.
Аққудай ұшқан кағып қанатын,
Аспанында елдің қалықтар атың.
Жүзден де асып кетіпсіз бүгін
Он бесінде атын танытқан ақын!
Д а л а м ы з д ә й і м кен де емес жырға,
Дегенімен біз де пенде емеспіз ба?
Өзіңді іздейміз,
Қайран Тайжекең,
Дауысы жеткен жиырма бес қырға.
Ұрпағың барда қаулаған өсіп
Отаның барда-аунаған бесік.
Артында әнің, жырың барында,
Тірісің Тайжан Қалмағанбетов.

II

Бақтыбай АМАНЖО
ЛОВ 1947 жылы туган

,

Жезқазған
педагогикалық институтын бітірген
Казір
ауыл
мектебінде
мұғалім.
Өлеңдері
аудандық,
облыстық,
республикалық
мерзімді
баспасөз беттерінде жиі жарияланып қеледі.

АРМАНЫМ АМАН ТҮРҒАНДА

Сонау бір күнде,
Арайлы абат шақта біз,
Долы өзен болып аққанбыз.
Тамсанған сұңқар самғауға,
Бұлттарды бойлап жатқан құз.
✓

Өзіңнен өзге аспаған,
Айтылып бітпес дастан ән.
Сағыныш болып бүгінде,
Жанарда жалқын жас қалған.
Басталды жолдар тармағы,
Серттескен достар алдады.
Айбарен шыңнан шаң шықты,
Қыранды қоян қорлады.
Қатардан қайтем қалмадым,
Алдадым, мен де алдандым.
Қара аспан аунап түссе де,
Адаспас жалғыз арманым.
Шалқысам болар-жыр құсым,
Тарықсам болар-ырысым.
Адассам болар-ақ сәуле.
Қысылсам болар-қылышым.

Уа йым болғай қош аман,

Қиялым қолда қашаған.
Арманым аман менің өлмейді.
Болсыншы тек бас бас аман!
ЖІГЕР

Аяғына дүлдүлдің,
Қан түскенде озбайды.
Тамағына бұлбұлдың,
Тас түскенде боздайды.
Қайырылса қыранның,
Қос қанаты самғар ма?
Бұлтқа оранса бұла күн,
Жыр моншағын тағар ма?
Өр үмітті жүрегім,
Күмәніңді құмға айда.
Ер жігіттің жігері,
Еш қиында сынбайды, ә!
СЕН КІМСІҢ?

Аққуым, арым дейінші,
Сыңарым болар ма екенсің?
Шаттығым, жаным дейінші,
Шынарым болар ма екенсің?
Елігім десем еркелеп
Аймалар ма екенсің?
Өмірім десем ертерек
Ойланар ма екенсің?
Қарлығашым десем, тіліңнен,
Татам ба нәрін ләззаттың?
Қарындасым әлде білінген
Өзімсің сор-азаптың,
Сен кімсің?..
«БЕСМАРШАЛ» ДЕГЕН-ЖЕР АТЫ

Тарпаң тірлік. Тұмшаласа мұң-қайғы,
Жайлы қоныс, жатын төсек ыңғайлы,
Іздеп кезер ізім-ғайым зұлматтар,
Азғындықтың ала туын бұлғайды.
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Тарықса да түңілуді білмеген,
Шарык болса шымбайына дүрбелең.
Ор қамалып, ұлан күдік тартты алға,
Сенім сынды тұяғы жел сұр дөнен.
Саф самалдан жанға дауа, дертіне ем,
Тоқ бабадан қанға қуат, өрт рең
Көкте құстың қиқуына елтіген,
Жерде жусан жұпарымен бөртіген.
Пейілдермен дархан, тұма телегей
Жағалауды жалғастырар кемедей
Паң даласын берекеге бөлемей,
Көсегесі көгерер ме кемел ой
Алшаң басып, кеқ көсіле көрпесін,
Тер-түренмен түрлендірген жер төсін.
Үміттерді үдесіне сүйреген,
Еңселілері. Ел сүйсінер еркесің.
Сарып етіп бар шуағын, бар нәрін,
Таукыметті теңеп тарткан нарларым.
Мәңгіліктің көрінгенде межесі,
Ұрпағына ұлағат қып арманын.
Бес ақсақал-бес жұлдыздай ғүмырлы ән,
Бес ақсақал-бее саусақтай жұмылған
Сүтпен сіңген суын сүйіп Сарысудың,
Сағасынан сая тауып жығылған.
Көшпелі еді, береке елге беделі,
Шешен еді, інжу сөздің шебері,
Қастерледі ән мен күйді өрелі,
Дәстүрлі еді, меймандостык төрі еді.
Кетті арыстар келелі іс аңыз болып,
Аспаны тұр аққұйрық тамызда еріп.
Көрінеді құт мекен қыдыр иген,
Қара шалдар кұшағы тәрізденіп.
Көкірегіне құндақтап іңкәрлігін,
Үластырган үрпакпен сұңқарға үнін.
Жайсаңдардың жай тауып жаткан жерін
«Бесмаршал» деп ел-жұрты шырқар бүгін.
14

Шыннан жырақ «Бесмаршал»...
Тосын атау
Тарихшылар дал болып басы қатар,
Кісіліктің көш бастар қолбасшысы,
Алыптардың, жан жүрек жасын от ал.
ТӨР СЕНІКІ
(Жылқышы досыма)

Төрлет, достым, көп болды көрмегелі,
Сағыныштың сүзегі меңдегелі.
Маңдайдағы сызық па, ие солай,
Тіліп өткен тіршілік дөңгелегі.
Жаным толкып, жанарға жас па келген?
Жақындашы жазайын асқақ өлең.
Мен кеткенде арманды ой соңында,
Сен кеткенсің киелі қасқа жолмен.
Егізім-ау, еншіміз бөлінбейтін,
Дірілдейтін шық көңіл төгілмейтін.
Қалай ғана құшпайсың, ұшпайсың сен,
Қымсындырып тұр ма әлде, өңің-кейпің.
Зейнетпенен баулыған мұң да әдемі,
Ақ сәлемін қай атам құндап еді.
Саптама етік, тері тон, түлкі тымақ,
Күсті алақан құлдығым тыңда мені.
Жасандырған жер сұлу-калындықты,
Бусандырған бақытты дәрің шықты.
Қырсықтының қайырын қағындырған,
Озбырлықтың отауын сағым жұтты.
Аждаһаны айбарың сескендірген,
Мейірілсің түйінін шешкен гүлден.
Күн қақтаған құшағын құлшындырып,
Хас сұлуды тандырған естен бірден.
Қанын құйған ғасырға дене күшің,
Тілектерді түлеткен ерен ісің.
Тыныштықты тербеткен еңбекші тап,
Айдарынан жел ескен өренісің.
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Демеші тек мұнымды аяр ұғым,
Бұзылмаған қалпынан баяғы үнім.
Алшаң басып аттай бер босағамнан,
Жаным-бесік, жиһазым — жаялығың.
БАБАЛАРДЫҢ РУХЫНА БАС ИЮ

Есіктен кірсе нан ұстап,
дос түгіл жауға көлдейміз,
Құт дала болып тыныстап
Сүт дала болып сөйлейміз.
Батырға біткен аңғалдық,
акынға біткен заңғарлық,
Бесіктен бойын билеген
мәрттігі бөлек ел ғой-біз.
Асылдар өткен арманда
ғасырлар көңін ақтарсақ,
Қарғысқа бөккен заманда
алауы кайтпа отты аңсап,
Басының бағын емес-ау,
халқымның қамын көксеген,
Бабаларым-ай, ақ иық
алдында не деп ақталсақ...
Ойдым да ойдым жерлермен
орғыта басқан дүлдүлдер,
Есіл де есіл ерлермен
елім деп жауға кірдіңдер.
Тәрік кып тарлан ғұмырды
тарихта тұнған, жұлдыздар,
Киелі канның кек болып
қайнарын қайдан білдіңдер?
Өткеннен дәріс тоқымай
өмірді білу еш іеңбек,
Саусақсыз шерлі домбыра
шанағы шалқар шешен бе ед?
Бұлақтың аршып бастауын,
жұртының нұсқап аспанын,
Бусантып бұлғын далаңды
ал, жас ұрпақ нөсерлет!
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ТІРШІЛІККЕ КЕРЕГІ

Қыран құс тұрса құрсауда,
Қоянға күлген не істейді?
Байлаулы болса сұм жауға,
Батыр бір ноян не істейді?
Айнала алау өрт болса,
Құмырсқа байғұс қайтеді?
Балапан-балы мерт болса,
Карлығаш қарғыс айтады.
Мөп-мөлдір мекен айдын ақ,
Аққуға мәңгі керегі,
Бұғаулы болса махаббат,
Буынып барып өледі.
Жеріне несін береді,
Жерменен жөңкіп кашқан бұлт?
Тіршілікке керегі —
Тыныштық.
Теңдік.
Бостандық

Тезекбай А М А Н Д Ы Қ О В
1950 жылы туған, Қазір
Шет
аудандық
халыцца
білім
беру
бөлімінде инспектор болып қызмет етеді
Қарағанды
мемлекеттік
университетінің
филология
факультетін
бітірген.

КӨҢІЛ КҮЙЛЕРІ

Бұлдыр ойлар қаумалап, тиянақ жоқ
Ет жүректі тебірентіп, қинамақ боп...
Біреулерге жасаған жақсылығың
Қайтса өзіңе қайтесің қиянат боп?!
Ауыр ойлар құйылған қорғасыннан
Өтті айналып менің де бір» басымнан
Жан аямай көрсеткен адалдығың
Арамдықіқ боп қайтады-ау кей досыңнан.
Қиял-ойың сұңқардай ұшқан жырақ
Баз біреулер күн кешер «тышқаншылап",
Біреулерге Достықпен сеніп тұрып,
Аларыңды қайтерсің дұшпан "сұрап"
Жауап іздеп жұмбақтарға қарасаң
Бар кінәні'Өмірге әкеп жабасың.
Алайда біз ескермейміз неге осы
Адамдардың ішіндегі аласын?

Құрметтеймін қашаннан досымды аса
Ренжимін тойымда жосылмаса!
Адал доспын дегенмен несі жолдас
Мұңайғанда қасыңда отырмаса.
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Б а р к е з і ң д е ө з і ң д і мақтай беріп
Басын шұлғып, сөзіңді жактай келіп.
Жоқ кезінде жалт берген «достарыңды»
Қалай ғана кетпейсің жаттай көріп?!

Отыз жасты орталар шақ та келді,
Ой қаумалап барады қаптап өріп
Ашық келген дұшпанмен айқасармын —
Перде киген «достардан» сақта мені!
ЖЕҢІС

Жердің бетін қып-қызыл жалын басқан,
Алапатты дүниеге қатар шашқан
Талай қыршын өмірлер кетті-ау сөніп,
Жеңіс атты мәреге жете алмастан!
Ығыстырып әлсізді өктемдеу күш
Бағаламау бакытты неткен кеміс!
Құны болып Отаншыл өрендердің
Көз жасы боп Ананың жеткен Жеңіс!
Жеңіс!

Сені алтыннан мүсіндеген.
Қарыздармын бүгінім үшін де мен.
Соғыс өртін қайтадан тұтатпақшы,
Қасиетін Жеңістің түсінбеген.
***

Бұлтартпай, бұлаңдатпай, тайғақтатып
Айтарды айту керек айғақтатып!
Қаламды қолға алуға жасқанамын...
Өлеңді алам ба деп жайдақтатып...
КЕЙ КЕЙДЕГІ

іра батыр,
рада тұр.
пын-жүрек,
бара жатыр.
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ОТЫЗ БЕСТІҢ ОЙЛАРЫ

Жүректен, қалқам, от іздес
Лапылдар ма екен отыз бес.
Күндерге кеткен байқатпай
Жақындар ма екен отыз бес!
Іздесең жалын табарсың.
Қосылып сен де жанарсың
Отыз бесіңді осал деп
Айта да алмай қаларсың!
Қызықтап думан той-тойлап
Белсеніп шығар «ай-хойлап»
Отырған мынау сабазың
Отыз бесінде ой торлап.
Көңілді тынбай тырнаған
Таусылмас ойың- шырғалаң
Отыз бес жасың осы екен
Мұқағали акын жырлаған.
Сағаттың тілі секеңден,
Тықылдап тұр-ау өтем деп
Алаңдай берем,отыз бес
Өтім те кетер ме екен деп...
Жүректен, қалқам, от іздес,
Жалындар ма екен Отыз бес!
Жеткізбес қиял-сағымға
Жақындар ма екен отыз бес!
ДОСЫМА

Қажып жүрген, қалтырап,
жасып жүрген шағымда
Тірлік қамы басымнан
асып жүрген шағымда,
Ал ы і і шығар шамшырақ —
қалың тұман сағымнан
Абзал досым есіме
сен түсесің сағынған!
Жалғыздықтан жаяулап,
қашып жүрген шағымда,
Сағыныштың моншағын
шашып жүрген шағымда.
20

Серігіндей Жер шары,
Табылатын қасымнан.
Сені іздеймін құлазып
айнымайтын асыл жан!
Толқып, тасып, жаттанып,
тасып жүрген шағымда,
Бақ-дәулетім басымнан
асып жүрген шағымда
Шаттық жырын бірге оқып
жарылуға ағымнан,
Шарқ ұрамын Сені іздеп
абзал Досым сағынған.
Сенім атты тартылыс
жалғастырып араны,
Достық атты мәңгі көш
қосақталып барады.
Сызықтардай параллель
шексіздікке созылған
Сол керуен әуені
сағынышпенжазылған.

Қалиасқар Ә Б І Л Д И Н НІҢ
негізгі
мамандығы
автотранспорт
инженері
болатын.
Әйтсе
де,
оның
есімі
поэзиялыц
сыршыл
туындыларымен
де
оқырмандарына таныла бастаған еді
Әттең, сұм ажал ақкөңіл,
жомарт жүректі азаматты арамыздан ерте алып
кетті

ЖҮРЕКТЕ ЖАЗЫЛҒАН СЫРЛАР

Ұршық
Осы ұршық сәби кезден маған тіпті таныс тым,
Анашыммен сан кештерде ол ұдайы табысты.
Зырылдайтын тыным алмай, дөңгелейтін осы ұршық,
Жан анама қолғанат боп, тындыратын бар істі.
Анашымның көзін көрген, мұндасы еді, құрдасы
Талай жылдар болғаны анық жан серігі, сырласы.
Білдіреді қалған іздер қанша жіпті тізгенін,
Ұршықтан мен анашымның саусақ ізін іздедім.
Қолыма алып үңілемін, ұршыққа үнсіз қараймын,
Тіл қатқандай ол да маған «енді неге жараймын».
Ескі досым, жабықпашы, жан анамның қимасы,
Анашымның жан сырларын енді маған сыйлашы.
ҚАЙРАН БАЛАЛЫҚ

Сәби кезде болып едік ерке, тентек «бұзақы»
Айтқан сөзге көну қайда, берсеңдағы жүз ақы
Балалықпен ойға келген істің бәрін жасадық,
Әбдіреге ою ойып, өрнек салып қашадық.
Ертоқымнан әкеміздің кесіп алып айылын,
Қамшы жасап, (тарттық бірақ сол қамшының айыбын).
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Кінәлі боп тұрғанменен көзден жастар тамшылап,
Шауып кеттік ағаш атпен борбайлата қамшылап.
Ит жататын үйшіктерді бұзып тастап кеңейттік.
Кеселердің құрсауларын әр күн сайын көбейттік.
Осылайша ата-анаға жүріп жатты «үстемдік»
Кейде тіпті ұзақты күн ағаш аттан түспедік.
Көк шалғында алыстық біз, көтеретін жер төсі,
Менен көрді жылап қалса көршілердің еркесі
Кейде ұрсып қылығыма, кейде тіпті мәз болып
Әке-шешем отыратын көңіліне жаз қонып.
Жылдар өтті. Әке болдык, үш сәби бар «бұзақы»,
Айтқан сөзге көну қайда, берсендағы жүз ақы.
Мен жасаған еркелікті, ата-анама айтарлык
Немересі бүгінгі күн жүр өзіме қайтарып.
ТУҒАН ЖЕРМЕН СЫРЛАСУ

Туған жер мен бір балапан,
Тербелген ыстық ұяңда.
Қарсы алдың жайып алақан,
Ұшқандай болдым қияңда.
Едім ғой сәби ерке мен,
Ойыннан басқа ермек жоқ.
Арттың да сенім ертемен .
Ұшырдың баптап қорған боп.
Қол бұлғап алдан биіктер,
Талпындым таудың шыңыңа.
Алдымда толы үміттер
Бастады жолдың тыңына.
ӨЛЕҢ

Өлеңім , себілші дән болый,
Егіндей жинап бір алайын.
Шалқышы қырларда ән болып,
Шырқасын ауылдас ағайын.
Желпінші, нәр берші жаныма,
Қуат ап серпілсін көңілім.
Жырларым қалса елдің жадында
Ұзарды деп ұғам өмірім.
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ЕГІЗ ШУМАҚТАР

Кей сәттерде бірге жүрген достарым,
Көрсетеді маған әкеп жоспарын.
Келешектің жобасы бар бетінде
Ақтарсаңыз сыр көп онын астарын.
Көргендей боп келер күннің аспанын,
Мен қалаймын дос мерейі асқанын.
Қолын қысып, сәтті сапар тілеймін
Жоспарына осы болып қосқаным.
Жұмыс көп, уақыт аз. Керілетін,
Жалқауың мен емес қой ерінетін,
Кейде бір шаршап-жүдеп жүргенімде
Өлеңмен көңілім бар семіретін.
Өлеңмен кейде шығам ұзақ жолға.
Ұстаймын компас қылып оны қолға.
Жан серігім, сырласым, қайран өлең
Құштарлығым өзіңе бақ па, сор ма?!...
МҰСА ЖӘЛЕЛ

Тар қапас түрме іші қан аққан,
Тұтқындар көп мұнда қиналған азаптан.
Қорлық пен мазақтын, ажалдың орыны,
Өлімді күтумен осында таң атқан.
Бұл жерде төсеніш даланың қамысы,
Моабит — дозақ бұл сасыған қан іші.
Осында азамат ақынның жүрегі тұншығып,
Түскен-ді сынаққа адамдық намысы.
Естілген осында болаттай берік үн,
Ту қылып өлеңін — өмірлік серігін.
Жырымен жауына түрмеде оқ атып,
Тынымсыз басқан ол өлеңнің көрігін.
Өлімге жақын-ды ол кездр маңдай тым
Бас иіп өмірді Мұса ма таңдайтын
Моабит дозақта жыр жазып, жігерлі
Қиялмен туған ел үстінде: самғайтын.
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Ақында сыр бар ма айтатын айтатын жасырын,
Өр даусы көтеріп түрменің шатырын.
Берілмес қамалды соқты ол өлеңмен
Орнатып сол жерге тіршілік ғасырын.

"Моабит дәптері" — ерліктің белгісі,
Отан деп дәптері» - Мұсаның жеңісі
Отан деп от кешкен азамат еді ол,
Ешқашан ұмытылмас көңілден ер ісі.
УАҚЫТ
Күндер,күндер- жылдардың ол белесі
Уақыттың жай ғана емес
Болашақтың қайығындай
Бастамасы ғасырлардың келесі.
Өткен күндер алға итеріп тастайды,

Келер күндер жаңа жолға бастайды.
Уақыт- сыншы қадамыңды бағатын,
Ол ешқашан асып-тасып, саспайды.
Кешегі күн-қалдырыпты жылдарды,
Бүгінгі күн-бастым биік қырларды
Өткен күнге өкінбеймін өз басым,
Ұқтым одан талай ғажап сырларды.
Ертеңгі күн келе жаткан болашак,
Қуаныш қой биігінде бола алсақ.
Келешектің сыры қанша білмейтін,
Алға ұмтылам көрсем ғой деп соны аңсап.
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Ибрагим Б Е К М А Х А НОВ 1951 жылы туған
Жезқазған
облыстық
« С а р ы а р к а » газетінің
бөлім меңгерушісі болып
қ ызмет істейді, ҚазМУ-і
журналистика факультетін бітірген.

АЛЛИТЕРАЦИЯ
Жақсылық менің жандардан күткен несібем,
Жолымда оны күн сайын бастан кешірем.
Жақсылық жайлы ойларым орман жайғанда
Жан сырын шертіп, кімге де болса шешілем.
Жақсылық маған анамнан сүт боп дарыған,
Жөргек күнімде уызға сол бір жарығым.
Жомарт мінезді әкеден қалған мұрадай,
Жақсылық оты жанымды шоқтай қарыған.
Жақсылық деген — атқан таң екен ажарлы,
Жақсылық деген — балалы үй ғой базарлы,
Жақсылық деген — жанымның көл дариясы,
Жақсы жырдай алатын кейде мазамды.
Жақсылық деген жүзіңнің солмай күлуі,
Жаның жаз болмас есігің тұрса ілулі.
Жұлдыздан-жүзік, аспаннан-алқа іздемей,
Жаксылык мегзер жолыңды тауып жүруді.
Жақсылық
Жақсылық
Жақсылық
Жақсылық

деген
деген
деген
деген

— жандардың ізгі жүрегі,
жастықтың оттай реңі.
— қарттардың ойлы жанары,
— арудың аппақ білегі.
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Жақсылық оты өмірде ешбір сөнбеген,
Жасайды ол жермен, жасайды ол мәңгі елменен,
Жыр болып жанып,жүректің ыстық канында,
Жақсылық нұры күн сайын мені тербеген.
***
Жақсылық барда қорқамын, достым мен неден!
ШОПАН ҚЫЗ
Күн астында еліктей керідеді
Еліктей қыз қай жақтан келіп еді?!
Бұлт ішінде қорғалап толған айдай —
Қай жігіттің бағына көрінеді?
Күлкісі де, сөзі де керім еді,
Көк көйлектің етегін жел үреді...
Сол арудың өрісін сағалайды,
" Қ о й ж о ғ а л т қ а н » ауылдың серілері.
Жасыл әлем сүйеді жаңаруды,
Шектемейді көк жиек жайарыңды.
Қарт әкенің таяғын мұрат тұтқан,
Көрдім мен| де бір күні сол аруды.

«Жұмыртқалап бозторғай қой үстінде»,
Киіз үйде шөл бастым, шай іштім де.
Ак самаурын... ақ білек... нәзік саусақ
Ойды қ осып жіберді ой үстіне.
Бойжеткеннің сырына бойламак кім,
Келіп кетті осы сәт кой да баққым.
Қыз жүзіне сүйсініп..,
ІІІыңда өсетін
Еңлік гүлі жайында ойға 'баттым.
ЖАН ДОСЫМА
(Алматқа)

Жан досым-ау, сырым жоқ ақтармаған,
Сен туралы жыр жазу мақтан маған.
Жебеп дәйім жанымды жүргенінде
Жалын тимей шығамын оттан да аман.
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Бәрі өзгерер дүниеде байқап тұрсаң,
Көңілді де кір шалар шайқап тынсаң.
Өзгерді деп ойлама,
Кейде жалғыз —
Жыр толғатып, санамды ойтап қылсам,
Сені ғана жан досым, досым деймін,
Саған ыстық пейілімді өшірмеймін.
Онсыз да алдырмастан, шалдырмастан,
Өтеді Қыз Жібектің көшіндей күн.
Балалық шақ, жігіт күн желдей ескен
Бірге жүрген сол сәттер қетпейді естен.
Сағыныштын буы ма сартап ойлар:
Дегендей боп тұрады елге көшсең.
«Мың бір түндей» сол күйді ертегі етіп,
Досым мені қарсы алшы еркелетіп,
Ұзап біраз кетіппіз жастық шақтан
Достық деген ұғымды желкен етіп.
Сол сезімге не жетсін ардақтаған,
Кезіміз жоқ өтірік жалбақтаған.
Шын достықты ұғыну-ол да бақыт,
Арта түсер сағынсам салмақ бағаң.
ТЕҢІЗДЕГІ ТОТ ТАСҚАН КЕМЕЛЕР-АЙ...
Көңілімде бір мұң бар — жоқтау зарлы,
Жүрегімді ол шошытып шоқтай қарды.
Теңіздегі тот басқан кемелер-ай,
Жанарыма жас болып тоқтай қалды.
Құмға батып сусыма, мұң шаға ма,
Ұқсап кетті кемелер аруанаға.
Еш құдайдың рахымы түспеген соң,
Ұшып өтті жанынан бір шағала.
Самал емес теңізден тозаң қапқан,
Бұл не деген зілмауыр азап батпан.
Сәруар шағы қайда сол айдындағы
Толқындарды балыққа мазақтатқан?
Ой, жалған-ай қойғаны зарықтырып,
Көлшік су да құймайды ел тарлық қылып,
Балалар да бір келіп ойнамайды,
Шағала да кетті ғой сағым қуып.
Кімге керек кеменің қаусағаны,
Кімге айтып қайғысын тауыса алады.
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Бір кездегі сүйікті капитаны,
Шалшық суға емпеңдеп ау салады.
Оралмайды өткен күн сайран бағы.
Қайғысы оның аз емес қайраңдағы.
Кемелердің қаңқасын отқа жағып,
Тышқан аулап, біреулер тайраңдайды.

Көріп тұрып осыны ол қамығады,

Кемелердің жанынан табылады.
Балықшы шал жүр дейсің не жетісіп,
Аралын ол ұрлатқан сағынады.

Тағдыр толқын тәлкегін тәрік етіп,
Үміт отын алдыға жарық еттік...
Аралымды ойлаумен жүдеп келем,
Неге оны осынша ғаріп еттік?
МАҚТАНБАЙМЫН
Тындырдым деп біраз іс мақтанбаймын,
Талабынан бақ, мерей тапқандаймын.
Жастықтың бар жалынын бойымдағы
Жаксы жолға шырақ қып жаққандаймын.
|

Мықтымын деп өзімше мақтанбаймын,
Сөзіммен жұртқа, бірақ жаққандаймын.
Атақ , мансап жолын еш қуғаным жоқ,
Ақындықтан аз да емес тапқан қайғым...
Білем деп бәрін өзім мақтанбадым,
Жүлде алуға жүйріктей баптанбадым.
Адалдық өлеңіме арқау болып,
Арымды қайда жүрсем сақтап қалдым.
Орынсыз мақтанбадым, мактанбаймын,
Келгенде сөз жөніне бап таңдаймын.
Өлеңнің өрісі кең өлкесінде,
Инемен құдық қазып жатқандаймын.
ЖҰБАТУ
немесе тағдырына налыған аяулы бір қарындасқа
Қамықпа, қалқам!
Тағы да жолым болмады деп
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Алақаным ақшаға толмады деп.
Тауқыметі өмірдің ауыр тиіп,
Маңдайыма бақ құсы қонбады деп.
Қамықпа, қалқам!
Алтын-інжу қымбатты тақпадым деп
Жұмысымда бастыққа жақпадым деп.
Бәз біреудей «Волгаға» мінбесең де
Тұнық ұста, Арыңды сақтағын тек.
Қамықпа, қалқам!
Қамқалы тон жағалы кимедім деп
Той үстінде ыңғайсыз күйге ендім деп.
Қолың әлі-ақ жетеді бәріне де
Қуаныштан тұрарсың билегің кеп
Қамықпа, қалқам!
Би, кештерге бекер-ақ бармадым деп
Кәрі анаға уақытты арнадым деп.
Бұл өмірде жетпейтін нәрсе мол ғой
Тағдыр-сыйдың байқасаң тармағы көп.
Қамықпа, қалқам!
Қызығына өмірдің қанбадым деп.
Қорғай сені жүрейін көлеңкеммен,
Мені ғана танышы жан бауырым деп.
Қамықпа, қалқам...

КӨҢІЛМЕН СЫРЛАСУ
Сағат санап, күн санап, апта санап,
Өмір алға жылжиды бақсаң қарап,
Жыл өзгерер жас қосып бір жасыңа,
Ал, көңіліне мұң орнар басқашарақ.
Өмір қандай тамаша тамсанасың,
Әр таңынды үмітпен қарсы аласың.
Аппақ қардай кіршіксіз пәк көңілмен
«Аман бол,- деп ақ күнім!» жар саласың.
Жақсы әнің де, тілек те жарасымды
Келер күннен табармыз бар асылды.
Бәрі жетер өмірде — жетпейтіні,
Тура бөлген ешкім жоқ қара қылды.
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Тоқта, тоқта, аптықпа, көңіл-дөнен,
Нең бар еді соншалық бөлінбеген?
Қанша мықты, дана бол күнің жетсе,
Жамбасқа алып жығады өлім деген.
Біреу өтер өмірден, біреу қалып,
Өмір көше қарасаң аққан халық.
Өзің айтқан данаңды, жасығыңды
Әкетеді бәрі бір табыт алып.
Осы ма еді қорқытып, үркітпегің

Жүрегімді шошытпа түртіп менің
Кезі келсе көрерміз оны дағы,
Ал, әзірше| өмірді айт, өмір гүлін.
Өмір дейсің ақпай ма ол ағысымен,
Ұрпақ келер өз бағы, ырысымен.
Мейірім отын оларға жалғастыру —
Мерейі ғой ақиқат, Ар ісінің.
Ой, көңілім, көп сенің айтар сырың,
Бірақ осы райыңнан қайтармысың.
Қара қылды қақ жарар түрің бар ма,
Әлде тағы шалапты шайқармысың?
Нені айт дейсің сонда сен екіленіп,
Керегі не, құр босқа жетім ерлік.
Жыл өзгерді, жыл құсы аралар ғой,
Адам пейілін тарылтты өкінерлік.
Айтайын бр, Аралдан су қашқанын,
Семейімді сейілмес «бу» басқанын.
Барлық күнә, қылмыстың куәсі боп
Жарық күнде тұнжырап тұрды аспаным.
Нені айт дейсің,тағы да нені айтамын,
Нені сезіп,көңілім не байқадың?
Айтайын ба ұлы зәр тарататын,
Атом емес, ғасырдың жын-сайтанын
Айта-айта шаршаған жайіым да бар,
Жазылмайгын жүректе қайғым да бар.
Менің сірә арманым болмнс еді,
Бұрыңғыдг й айналса айдшнға Арал.
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Жыламауын тілеймін бөбектің де
Құламауын тілеймін теректің де.
Қара шалдың тілеймін амандығын,
Қара шалдар біздерге керек мүлде.
Жұлдыздардың тілеймін ханған отын,
Көрсетпесін қу тағдыр жалған сотын.
Айтарымды айтатын кезең келді,
Аман болсын, жарық күн, арман-тотым!
ШЫНДЫҚ ПЕН ЗАУАЛ
Сәл нәрседен кей кейде тосыламын.
Сәл нәрседен кей-кейде шошынамын.
Ай-Күн аман тұрғанда мұңға батып,
Секемшіл-ақ болдың-ау осы жаным.
Нені ойлаймын, неліктен қапаландым,
Не пәленің білмеймін тақалғанын...
Полигондар думпуі жүрегімде,
Төсегімде тып-тыныш жата алмадым.
Тарылғандай тынысым демігемін,
Мынау түтін бықсыған лебі ненің?
«Бір самолет тағы да опат болды»,
Суық хабар... мен іштен егілемін.
Басым зеңгіп тағы ойға берілемін.
Жұқарғаны жүйкенің кері ненің?
Қарабахтың қайғысы қабырғамды
Қайыстырып кеткендей тегі менің.
Түрлі-түсті экран қадалғаным,
У-шу ән мен сүйіспен тағы алдады.
Енді сәт ішкі істер басқармасы
Қылмыс жайын тізбелеп хабарлады.
Арақ емей, қызуы емей ненің,
Айтпаса егер де тілге де, көмейге мін.
Нашақор мен маскүнем, бүзақының,
Айтыңдаршы, неліктен көбейгенін?
Мен осылай өзімше күйінемін,
Жамандыққа жырыммен түйілемін.
Кәрі анасын өткізген интернатқа
Күні құрсын безбүйрек «бүйілердің».
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Өкінішті, қайғыны омырайтып,
Шуақ күнді көрсеттік қоңырайтып.
Астамсынса, кейбірі байлығына
Зауал туар келмейді, өмір айтып.
Зауал туар білемін жамандыққа.
Не жетеді бас бүтін амандыққа.
Не әкесін сабаған малғүндарды
Тәрбиелеген кім дейсің қаталдыққа?
Шындық осы... жүрегің шырқырайды,
Бейнет көрмей біреудің ұрты майлы.
Бірақ, соның арбасы өрге өрлеп.
Жолсызбенен жүрсе де зыркырайды.
Уайымсыз, қайғысыз тайраңдап-ақ,
Аққан судай кей қулар сайрандамақ.
Қос-қос кілем, машина алатындай,
Уыстаған ақшаны қайдан табад?
Байлығымен алып та, шалып жығар,
Мәймеңкелеп мансапты қағып тынар.
Біреу — шортан, ал біреу|-шабақ ілген
Қылтияды әр көлде қалытқылар.
Өмір солай, ырдуан күй кешесің,
Кімдер қармап, жегізген кімге есесін.
Қулық, сұмдық ылғи да жолды бермей,
Жей бере ме адал жан несібесін?
Осы бір ой мені көп мазалайды,
Болып алды мен үшін таза қайғы.
Сап, сап, көңілім, ондайлар есіре алмас
Оларды енді Ар соты жазалайды.
Тарқатылмай көңілде сағым-күдік,
Не тұр алда, сор әлде бағым күтііп.
Өзгерісін уақыттың сезсем дағы,
Ойлар мені жіберді-ау тағы түтіп.
Ұсақ-түйек тірліктің күйбеңі ме,
Жалакы алып, келемін үйге міне,
Ет сатып тұр базарда бір танысым,
Мән бермеді сәл қабақ түйгеніме.
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Көріп тұрмын бұл еттің майлылығын,
Ал, танысым малын ол жайды қай күн?
Сатып алған, не бағып семіртпеген,
Ұрлық етті сатқаның қай қылығың?
Деген сұрақ көмейге кептелгендей,
Ол қарайды маған да жек көргендей.
Ет алмадым, базардан бос қайттым мен,
Бір қасірет басымнан өткергендей.
Кім деріңді, білмейсің тілдеріңді,
Мұндай жандар әйтеуір үлгерімді.
Етті, тіпті арақты қымбат сатып,
Меңгеріп-ақ алыпты күн көруді.
Мен шошынсам,— осыдан шошынамын,
Бұл ғасырдың емес қой «тосын әні».
Ар ісінің дәулескер салтыменен,
Шындық жеңер күреске қосыламын.
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АЛЕКСАНДР БЕЛАШ

Автору 31 год. Филолог
по образованию, журналист по призванию. Считает, что в период своего
творческого и жизненного
взросления пережил трансформацию от восторженного романтика до пристрастного критика. Но всетаки воспоминания юности
дороги даже для грубого
реалиста. Поэтому — небольшая подборка из ранней лирики.
ЗАКОНЫ СЛОЖЕНИЯ
Я — постарше,
ты — словно бутон.
Подводя под сложеньем
черту,
мы итожим:
мой опыт и тон
и шальную твою
красоту.
Мы — пример
для учебных задач.
Тех, что в классах
так часто решаемы:
сумма будет одна,
хоть иначь
переменою места
слагаемые.
Не возводим
мосты и дворцы.
Но достойны вполне
уважения —
Как частицы
и даже творцы
Всюду вечных
законов сложения.
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ЭТЮД О РОМАНТИКАХ
Почему мы уходим в поход,
Второпях покидаем твердыни,
И соленый ревущий аккорд
Не дает нам покоя доныне?
Не хватает нам дел на земле,
Надоело сидеть на мели.
И борта вновь в горячей смоле,
Рвутся в бой паруса и рули.
Видно так поступаем не зря,
Обжитой конуры не приемля.
Для того мы уходим в моря,
Чтоб вернуться — на новые земли!

ИДУЩЕМУ БЕЗ УСИЛИЙ
Пробиты карнизы
и ступени
прорублены.
Шагай себе вверх и вперед!
Здесь годы
и жизни
другими загублены,
А твой без усилий черед.
Идешь не спеша
и под солнышком греешься.
Вершина — не финишный знак.
Спокойно дыша,
на прошедших надеешься,
Что были на гребне атак...
Добрался и ждешь,
так удобно пристроенный,
Когда снизойдет благодать...
Нет, врешь,
не возьмешь,
высоты упокоенной
Тебе никогда не видать!
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ПОТУСТОРОННЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ

Не стоит о доле короткой тужить,
Закон существует в природе:
Мы останемся незримо жить,
Не умирая вроде.
Я в это тоже верю немного,
Хотя в науках слабак.
И там, за черной гранью порога,
Наверное будет так:
Распавшись на атомов вечное множество,
Разбившись о смерти края,
Я все же с тобой останусь, может быть,
Поправ канон бытия.
Я буду в твоих каждодневных малостях,
Не надо мне прелестей рая.
Тебе послужу в заботах и шалостях,
Начуть не обременяя.
Я буду криком, когда закричишь.
Когда засмеешься — смехом.
Тенью зажженной тобой свечи,
Звонка телефонного эхом.
Я буду ветром трогать окно,
Сны тебе навевая.
Я буду сказкой, забытой давно,
В улыбке твоей засыпая.
Мной будет вечерней порой слеза;
Назавтра, встав поутру,
Твоей ладошкой твои глаза
Твоим движеньем протру.

ОПЫТ АЛЛИТЕРАЦИИ И СИМВОЛИЗМА
ПО КОНКРЕТНОМУ ПОВОДУ
Хрупкий трепет архангельских труб.
Ветер звуки теребит и треплет.
Терпкий жар освежающих губ
В родниковом пожарище крепнет.
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Колокольным проклятьям — поклон
В темноте притомившейся рампы.
Мотылек в лабиринте колонн
Возалкал алладиновой лампы...
Соберем серебро в бересту,
Спрячем прочие причиндалы.
Отнесем в туеске суету
На алтарь. И замолим скандалы.
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БАЛХАШСКАЯ СТРОФА .
Я никогда не славил город свой.
Туманы труб. Сернистое дыханье.
Шары олив с обугленной листвой
И озера былые очертанья.
Его покорных, как волы, людей.
Они ярма зализывая раны
И обдирая языки о шрамы,
Ворча, гордятся жертвою своей,
Бредут на зов изменчивых там-тамов.
Им обещают то же, что веегда:
Набить желудки, полный вздох... Довольно!
Я город свой не славлю никогда.
Но разве мне от этого не больно?
ТАК ЖИВЕМ
Радость встреч и горечь расставаний...
Мы встречаемся с известным наслажденьем,
Но, когда приходит время для прощаний,
Застывает в горле слиток огорчений.
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В суете мирской вращаемся волчками,
И бывает, забываем про друг друга.
Словно кго-то нас тяжелыми цепями
В середине держит замкнутого круга.
Но приходит день и рвутся эти цепи.
Просыпаемся в поспешности нервозной
И летим друг к другу, бросив все на свете,
И спешим... увы, порою слишком поздно.
ОБЫВАТЕЛЬСКОЙ ТОЛПЕ
Хватит врать и пресмыкаться!
Перестаньте, противно мне!
Неужели изгибаться
Не надоело спине?!
Ползать робко, суетливо.
Так безмозгло не мерзко ль жить?!
Скосоглазившись, ревниво
За успехом чужим следить?!
О какой-то шуршите чести,
Словно честь среди вас есть!.
Вы — поклонники жалкой лести—
Совмещаете месть и лесть.
Ненавидите вы смелых,
Не умеющих робко молчать,
Не таскающих флагов белых:
Кто не гнется, того ломать!
Да подножки таким ставить!
Да за крылья дерзких хватать!
Чтобы как-нибудь да заставить
Замолчать! Замолчать! Устать...
Хватит врать и пресмыкаться!
Перестаньте, противно мне.
Неужели изгибаться
Не надоело спине???'
ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ ПОЭТА
Последняя песня поэта.
И верит усталый поэт,
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недопета,
Но взят им последний билет.

Ч то песня его

смолистые шпалы.
Когда же судьба понесла
Тот поезд ? Перроны, вокзалы
И нет полустанкам числа.

М елькают

На них кто-то сходит устало,
А кто-то заходит и вноиь:
Плацкарта, перроны, вокзалы,
Случайные встречи, Любовь.
Улыбки, ухмылки, оскалы,
Уиыі
Горячие губы, глаза
И спеси озлобленной жало,
И детских рученок бальзам.
Уколы, укусы, наветы,
Разлуки, советы... Крепись.
Последняя песня поэта
Длиною в недлинную жизнь.
***

Если душу гитаре однажды отдать,

Посвятить, подарить, а точнее - продать
За мелодий бездонный бокал,
Если мощным аккордом рвануться, взлететь
С п ь я н ы х струн, задрожать, захрипеть, зазвенеть,
В бесконечный сплавляясь вокал,
И играть, как хотеть!
Не за ради призов,
В каждой ноте гореть,
Слыша совести зов,
Честсть свою не чернить, .
Теребя в льстивой фальши,
И жить, словно всполох, не тлеть —
Вот когда сможешь ты без стыда разглядеть
На последнем аккорде,/себя.
1988 г.
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ЗЕМЛЯ ЖИВАЯ
Где последняя грань у свинца?
Где у атомной смерти граница?
Надо Землю понять до конца,
Чтобы с нею сердцами сродниться!
Разве мало сжигали поля,
За чужие окраины споря?
Разве мало терпела Земля,
Каменея от боли и горя?
Нет на свете такого творца,
Что сулил бы Земле повториться,
Чтобы Землю понять до конца,
Надо с нею сердцами сродниться!
Этой мудрости смысл не деля,
Берегите прохладу аллеи, —
Все живое лелеет Земля,
Если мы ее тоже лелеем.
Если ей не обуглим лица,
И морям не дадим испариться,

Если сможем понять до конца,
Если сможем сердцами сродниться.
Мы от женщин исходим на свет,
Но возводит нас в сан Человека
Лишь Земля — среди сонма планет
Не найти нам роднее от века.
Смутно помнится облик отца —
Г а л и ф е е , гимнастерка, петлицы...
Те, кто Землю постиг до конца,
С ней сумели сердцами сродниться!
Верю я, у Земли есть душа,
Есть и сердце у нашей планеты,
ІІосмотри, как она хороша,
Ты живешь, ее сердцем согретый.
По весне оживает жнивье.
Жить Земле бы без всякой опаски...

Побаюкай в ладонях ее,
Чтоб она не отвыкла от ласки.

эхо
У девчат половецких
Взгляд все тот же раскосый,
И напевы степные
Многозвучны и славны.
Только по сердцу вдруг
Резанет подголосок,
Будто в песне послышится
Плач Ярославны.
РАЗЛИВ
Веду лыжню,
Вовсю отдавшись бегу.
Неведомо куда
Бегу по целине
И радуюсь тому,
Что много снегу
Порой бывает в нашей
стороне.
Он пахнет детством,
Сказкой-небылицей,
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И чем-то грустным,
Словно талый лист.
Махнув на склоне
Рыжей рукавицей,
Исчез в распадке
Осторожный лис.
Под шапкой снега
Заросли курая,
Здесь царство куропаток
и мышей.
А снег блестит от края и до края,
И звон капели
Слышится в душе.
Какой простор!
Безмолвие какое!
И все это не чье-нибудь —
Мое!
Мое лежит заснеженной рекою
Тысячелетий прежних бытие.
Я узнаю
по именам и лицам
Всю родословную свою
За пядью пядь:
Кому пришлось в природу
воплотиться
И оживать природою опять.
А сколько будет говора
и смеха
При новой встрече
Раннею весной,
Когда взорвется
Это море снега
И закипит разбуженной душой!
И снова я пройду
Дорогой этой,
Любовно трогая растений
первый лист,
И от меня веселою кометой
Махнет в распадок
осторожный лис.

44

Все будет, как всегда, —
Расчетливо и мудро,
И, вслушиваясь
В ровный пульс земли,
Я радостно воскликну:
С добрым утром,
Проснувшиеся родичи мои!
Осенним днем
И я листком увяну,
Дорогой новою
Уйду в другие сны,
Но никогда уже
не перестану
Частицей быть
Твоей, земля, весны.
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Юрий ГРУНИ Н
Родился в 1921 году
в Симбирске. Художник по
образованию.
Живет
в
Джезказгане, работает художником-оформителем
профсоюзной
библиотеки
НПО
«Джезказганцветмет».
Стихи Ю. Грунина публиковались в газетах Казахстана, России и Украины, в центральных и региональных журналах.
СТРОКИ
Лежат в земле ненайденные мины,
а люди до поры проходят мимо,
Зерно, что пролежало где-то годы,
даст при посеве молодые всходы.
В своем пути на миг смежаем веки,
чтобы запомнить пройденные вехи.
В ночах.встают и падают туманы.
Болят зарубцевавшиеся раны.
Вот так приходят неуклонно сроки, —
и оживут спрессованные строки.
ЗВЕЗДНЫЙ ПАСПОРТ
Здесь к звездам старт был в космос дан,
Здесь звезды шахт ведут к победе.
Из недр черпать звезды меди
зовет нас звездный Джезказган.
сарыарка

Ты спросила, где живу.
Там, за сизым горизонтом!
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Х очешь в гости позову?

Погости в степи под солнцем
Побывай среди ветров,
с ними песней улетая
от кибиток из кобров
до предгорий Улытау.
Степь от века - на века.
В ней лишь беркуты да ветры.
Велика Сарыарка —
Желтая Спина планеты.
Звени, домбра!
Гори, строка!
Жиии, добра,
Сарыарқа!
Здесь, где тонкие снега,
где к весне бураны злее,
бродит стройная сайга
меж саманных мавзолеев.
То ль искрится легкий снег,
то ль з в езда к щеке прильнула?
Здесь родился звездный век
с космодрома Байконура.

В синеве холмов гряда.
Кто копнет, тому воздастся:
в недрах — медная руда,
казахстанское богатство.
То ль огнями осиян,то ли солнцем на зақате—
город меди Джезказган,
как звезда, горит на карте.
А просторы широки!
Здесь, где беркуты да ветры,
позвонки СарыаркиЖелтая Спина планеты.
Мудра, звенит
домбра в зенит:
живи века,
Сарыарка!

ЭТОТ ГОРОД

Этот город - во мне. Нет, родился не здесь я.
Я его, как руду, выдавал на-гора.
Я его поднимал — и слагал о нем песни,
утверждая себя на дорогах добра.
Джезказган - он во мне. И хоть каплею — я в нем
Здесь я мерз на снегу - и вставал весь в огне.
Каждым взмахом кирки, каждым днем, каждым камнем,
каждой шахтной звездой этот город во мне.

КОЛОДЕЦ

Загляните в меня, приложите ко мне
свои руки, и я отплачу вам вдвойне.
Обновите меня — отскоблите весь ил,
чтобы вас я прозрачной водою поил!
Возведите
тесовый шатер надо мной,
как защиту от зноя
и пыли земной.
Смогут издали люди узнать по шатру:
вот колодец!
Будут звонкие ведра нырять поутру
в тот колодец.
Чаще черпайте воду — от века она
и добрее микстур и бодрее вина.
А не будет ее - пусть крест-накрест меня
заколотят.
Только хватит ее здесь на все времена.
Я колодец.
Закричите — я сразу ваш крик отражу.
Загляните — я снизу ваш лик покажу.
Я совсем не .хочу отражением вас
покоробить.
И не плюйте в меня,
чтоб в себя не попасть.
Я колодец.
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Георгий ГАЙ ДУК
Двадцатилетним
парнем приехал Г. Гайдук
на землю Сарыарки, стал
работать
маиіинистом
экскаватора медного рудника.
Без отрыва от производства окончил заочное отделение
Литературного
института имени Горького, но изменять рабочей профессии не стал:
возглавил
шахтерскую
бригаду, и вся его жизнь
прошла в среде шахтеров.
Украинец по национальности, он писал стихи на русском
языке, а также занимался переводами стихов с украинского, казахского и немецкого. Стихи Г. Гайдука публиковались в джезказганских и карагандинских газетах,
в "Леснинской смене» и «Казахстанской правде», в журналах «Простор» и «Шмель», в республиканском сборнике «День поэзии», в двух коллективных двуязычных сборниках стихов казахских и русских поэтов г. Сатпаева.
Последней прижизненной публикацией Георгия Поликарповича Гайдука было стихотворение «Колесо жизни» в
газете «Джезказганская правда» 15 февраля 1990 года:
...Не страшись больших и малых дел.
Доберись во всем до самой сути,
Чтоб потом, скорбя, сказали люди:
- Он все сделал. Больше-не успел.
ПЕРЕД БОЛЬШОЙ ДОРОГОЙ

Прожил я совсем еще не много —
и немного сделать в жизни мог,
но уверен: ждет меня дорога —
самая большая из дорог.
Все на той дороге, знаю, будет:
и ошибок тяжесть, и беда.

Только, если рядом будут люди,
не собьюсь с дороги никогда.
Потому что верю: в дождь, в порошу
не останусь я один в беде —
потому что все-таки хороших
в мире больше, чем плохих людей.
1961

ПОЕЗДА
Мимо окон моих все стучат поезда.
Подождите меня - брошу все навсегда:
Кутерьму срочных дел, экскаватор в забое.
Но уходят, уходят мои поезда.
Я стою у окна и смеюсь над собою:
- Ну, куда ж ты уедешь от этой степи,
от забот и друзей, от судьбы непокоя?
Все тебе здесь знакомо, куда ни ступи,
и куда ни взгляни - дорогое такое!:.
Не страшусь, что я прожил ңемало уж лет,
но, как видно, при жизни не стану поэтом.
Дни пройдут - люди скажут:
- Скончался поэт:
И стихи обнаружат об этом.
ЖИВУ, КАК ВСЕ
Живу, как все. И тем горжусь,
И радость тайную лелею,
что все ж на что-то там гожусь,
что все же что-то там умею.
И, впрягшись в общий тяжкий плуг,
что трудно вспахивает вечность,
я сквозь жару, сквозь ярость вьюг,
сгибаясь, движусь в бесконечность.
А рядом — тысячи других,
одной заботы и работы.
На лямках жестких и тугих —
и крови след, и пятна пота.
Идут.,. В каком-то там ряду —
со всеми - я иду по следу.

Мы вместе познаем беду и вместе празднуем победу.
Пусть лямка режет мне плечо,
соленый пот глаза мне застит, —
теперь я знаю, что почем:
добро и зло, приязнь и зависть.
Теперь я знаю, сколько рук
трудом планету нашу вертят.
Теперь я знаю, кто мне друг,
а кто мне враг до самой смерти.
КОЛЕСО ЖИЗНИ

1.
В комнатке, над прошлым не скорбя,
доживаешь век свой одиноко.
Лишь глядит, глядит циклопьим оком
старый телевизор на тебя.
На экране властвует тобой,
скрипка плачет, как вдова над мужем,
и певица голосом простуженным
что-то громко шепчет про любовь.
Голько зря старается трубач ничего в душе уж не осталось!
И стоит у изголовья старость,
как немой безжалостный палач.

2.
Все прошло. Всему назначен срок:
суете, любви и удивлению.
Не под силу никакому гению
изменить печальный эпилог.
Не спасет ни чин, ни важный пост,
ни мошна, набитая деньгами.
Хоть всего увешай орденами,
час придет - спровадят на погост.
Ни к чему лукавить и юлить
да склонять себя к самообману.

Если травы к осени завянут,
их уже ничем не воскресить.
3.
Травам — что! Придет опять весна,
и они воспрянут, полны силы.
Только мы, беспомощны и хилы,
не восстанем больше ото сна.
Не печалься, коль пришел черед
уходить под сумрачные своды, —
у Ее Величества Природы
на Земле ничто не пропадет!
Неустанно вечным колесом
движет бесконечное вращенье:
все вокруг подвластно превращенью,
все вокруг под властью хромосом.
4.

Коль не так, — мне спорить недосуг.
Для меня — исконная бесспорность,
что всему начало — не покорность,
а бунтарский непокорный дух.
Берегись, чтоб мыслью не иссох,
весь отдайся поискам бессонным,
не поддайся этим хромосомам
и пошли к чертям то колесо!
Не страшись больших и малых дел,
доберись во всем до самой сути,
чтоб потом, скорбя, сказали люди:
- Он все сделал. Больше - не успел.
1986

Мне прожить бы свой век
так, чтоб память оставить потомкам,
как звезда, что, сгорев,
светит нам еще тысячи лет.
Мне прожить бы свой век,
слившись. с жизнью единым потоком,
и желаний иных,
и стремлений иных больше нет.
1968
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НАПИШУ СТИХИ
Думал - сяду, напишу стихи
о любви, а лучше - о природе;
помидоры зреют в огороде,
что-то там лопочут лопухи;
Напишите об утренней заре,
о степных сиреневых рассветах,
о стрижах, похожих на ракеты,
о ножданном снеге в сентябре;
о тюльпанах: радостная рать
по степи кумач свой расплескала;
о пчеле и о застывших-скалах
непременно надо написать;
Как горланят утром петухи,
рвут друг другу яркие сорочки, только вот застрял' на первой строчке:
"У берез проклюнулись листочки...»
Думал -.сяду, напишу стихи...
1986

ИГРА
В том, что сталось, вашей нет вины
и моей вины нет, кақ ни странно.
Руки ваши были холодны,
губы мои не были желанны.
Видно, вечер подшутить хотел —
или это все игра такая?
Я- от удивленья - осмелел,
вы - из любопытства - потакали.
А в итоге - вот такой конфуз...
Впрочем, нет причины удивляться:
вы — всегда в плену .у светлых муз,
я ж — большой любитель целоваться.
1986
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ЛЮБОВЬ И ВРЕМЯ
Ах, эти губы цвета теплой крови,
и этот свет загадочный в очах,
и эти всепрощающие брови,
коварные, как сабли янычар!
Я ими полонен, обезоружен,
томлюсь в темнице радужной мечты.
Но никому сегодня я не нужен —
к мечте моей разрушены мосты.
Не до любви! В стране такая смута,
что не понять, где правда, а где ложь,
смысл истин — на устах у проституток,
иль истин смысл откроет новый вождь?
Кругом шумят! Все ждут и жаждут правды,
презрев испуг пред сонмищем преград.
Уже стихают громкие парады
и меркнет блеск неправедных наград.
Страна спешит на вольную дорогу
из затхлых улиц прожитых 'эпох,
туда, где можно повернуться к Богу,
коль по преданью существует Бог,
туда, где каждый при сподручном деле,
а правда неподкупна и права, —
там прорастают вечные идеи
и вызревают верные слова.
Бурлит страна, в идеях новых плавясь,
в завале дел прокладывая путь,
и нужно смело и надежно править,
чтоб, не дай Бог, назад не повернуть.
не упустить, поддавшись на поспешность,
историей нам отведенный срок...
А я живу, своей любовью тешась,
как нищий, вдруг нашедший пятачок.
Стихи слагаю о любви и неге,
чего-то жду, надеюсь до сих пор.
А от Куры до Влтавы и Онеги
лихие ветры затевают спор.
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И время мне велит: раскройся в Слове,
взволнуй, поэт, бушующую рать!..
И только г-убы цвета теплой-крови
не суждено мне больше целовать.
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Василий ГУЛЯЕВ
Василию
Гуляеву
41
год.
По
профессии
он
строитель. Пенатался на
страницах
газет
и.журналов Казахстана.' Стоял у
истоков
зарождения
городского
литобъединения
«Прибои»,
членом
которого является уже 23 года.
И хотя родом он из Кемеровской области, но становление
его
как
поэта
проходило
на
балхашской
земле. От. этого, наверное, стихи его так откровенны
и
бесхитростны,
как
и
люди,
живущие
здеср. Его Можно упрекнуть в чем угодно, но в
неискренности, в неспо-

собности
к
сопереживанию
никогда.
Хочется верить, что мягкие лирические
строки
этого
поэта придутся по душе
тем, кто прочтет небольшую подборку его стихов

ЗЕМЛЯКИ

Пусть расколота ңаша. планета на материки,
Но повсюду — на север и юг от экватора —
Мы живем на Земле, значит все мы на ней земляки,
Хоть у нас не похожи цвет кожи, язык и характеры.
По далеким селеньям, большим городам, кишлакам,
По станицам, столицам, над каждым двором и над хатою
Пусть летит мой призыв к разноликим моим землякам,
Чтобы каждый его, но по-своему громко подхватывал.
Он поднимется ввысь, загрохочет подрбно громам,
И, презрев расстояния, будет повсюду услышанным.
«К черту пушки и танки, и бомбы. Зачем они нам?
Аж Земля накренилась от этого груза излишнего.
Для чего нам раздор? Разжимайте вражды кулаки.
От войны, как от оспы, всем миром избавимся начисто».
Это сделаем мы, дорогие мои земляки,
Ради жизни.
Я верю в великое наше землячество.

ПОСЕЩЕНИ Е РОДИНЫ
«Я посетил родимые места,
Ту сельщину, где жил мальчишкой»...
С. Есенин.

Доберусь
на попутных,на своих на двоих.
Чем больнее в груди,
тем верней направленье
не собьюсь.
Лес то шумен, то тих,
С каждым шагом
под горлом знакомое жженье.
Там в сногах первобытных растворялея мой крик,
а зима колыбельные
пела мне вьюжно.
Доберусь до земли,
где я в жизни возник.
Я не знаю зачем,
только мне это нужно.
Там кресты
над могилами предков, кренясь
под давленьем годов,
под ударами молний,
продалжают удерживать
хрупкую связь
между теми, кто жил
и меж теми, кто помнит.
Не скажу, для чего мне,
только тяга туда
С каждым годом сильней
не давала покоя.
Мне остолось чуть-чуть,
мне всего — ерунда.
Доберусь, добреду
и уйду от погоня
Я уйду от погони.
всехи бессонец моих
где жестокая память
сжигала мозги мне.

Как вздыхает мой лес,
он то шумен, то тих
и поют ему птицы
веселые гимны.
Я, как встарь, на попутных,
или просто пешком.
А гіод горлом клокочет
солено и горько.
Вот сейчас, вот сейчас,
вот за этим ложком.
Вот сейчас, вот сейчас,
вот за этим пригорком...

***
Не помню, какая по счету дорога
Уводит меня от семьи.
Ругаются снова и в черта, и в бога
Друзья по работе мои.
Привычный прокуренный тамбур вагона,
Открытость обветренных лиц.
Все шутит: — «Куда ж отпустили вас жены?»
Одна из двоих проводниц.
Мы едем работать и все ничего бы,
Но думы тревогой полны.
Мы едем в украинский город Чернобыль
В год «тигра» и после весны.

ЯБЛОКИ
Этот год получился яблочным,
Распирает плодами сады.
Этот год оказался тягостным
От смертельного груза беды.
Страсть мальчишечья — безбоязненно
Сквозь забор, не щадя штанов,
Только здесь по садам не лазают —
Нет в Чернобыле пацанов.
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Копачи ли, Залесье ли, Припять ли
Веют холодом брошенных хат.
Между яблок в саду, как призраки,
Кур с десяток да два петкха
А над яблочною палитрою
По утрам туманы скользят.
Пригласить бы сюда политиков,
Эти села им показать.
Может, в их мозговых излучинах
Озарение пробежит,
Пусть посмотрят - вот мишка плюшевый
В зараженный траве лежит.

Разлучились друзья-товарищи,
В детских садиках тишина.
Если даже авария- варварство,
Чем же станет тогда война?
Над Чернобылем небо ясное,
На обочинах иней лежит.

А в садах обрываются яблоки —
Продалжается жизнь.
ВОЙНА

Есть и на мне ее тяжелый след,
Хотя в конце того десятилетья
В глуши лесов, на краешке планеты
Мне было суждено увидеть свет.
"Твой дед в селе был первый гармонист»,
Мне говарила бабушка печально
И вытирала нос мой краем шали
И становился взгляд ее лучист.
Нет, я не знал военного огня,
Но нинкогда я не прощу фашистам
Того что в мире меньше гармонистом,
Того, что дедом меньше у меня.
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ПОПУТЧИЦА
Какое медленное таянье
Всего, что разделяет нас.
Очаровательною тайною
Полны оттенки ваших фраз.
Мое дремучее невежество
Легко обидеть вас могло,
А вы его простили вежливо
Без резких и сердитых слов.
А снег загадочно поскрипывал
И нарастал машинный бас.
Жаль, не началом, а постскриптумом
Рассвет является для нас.
И вы стремительно шагаючи,
Ушли руду судьбы дробить.
И вс'е еще, быть может, Галочка,
А может ничего не быть.
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Шынболат Д І Л Д Е Б А Е В
1937 туған, республикалық ақындар айтысының
жүлдегері. Сәтбаев қаласында кенші болып жұмыс істейді. Қазақ ССР-на
еңбегі
сіңген
мәдениет
қызметкері.

шындық
(толғау)

Сөйле тілім алаңдама, тартынба,
Найзағайдай шындыкты айтып жарқылда.
Қалай ғана өмір Сүрдім дей алам,
Бір ауыз сөз қалмаған соң артымда.
Заман қалай, адам қалай өзгерді,
Өзгергенді шүкір қазір көз көрді,
Арың менен ақиқаттың алдында
Шындықты айтып шыңғыратын кез келді.
Айтса нанар сенгіш халық едік қой.
Сенгіштіктен талай таяқ жедік қой.
Халқымыздың қамын жеген ұлдарын,
О,ғаламат, «халық жауы» дедік қой.
Күні болған қазағымның сорлаған,
Қасіреттің қара бұлты торлаған.
Ешқашан да тарихында даламның,
Кешегідей бұрыс кету болмаған.
Сеніп өскен халық едік малына,

Малын алса қайтсін халқым налымай.
Америка, Түркияға, Қытайға,
Жетіскеннен шашылды ма тарыдай.
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Әке тұрын сөйлеп кетті баламыз,
Ағайыннан алыс кетті арамыз.
Үш миллион аштан өлген жарамыз,
Қалғанымыз қайда кетіп барамыз?
Шұбарала болып кеткен тілдерің,
Айтатұғын келді бүгін күндерің.
Тілің кетсе, күнің қоса кетерін
Қайран елім қалай ғана білмедің.
Әрбір тілде сөйле әлемді таң қылып,
Ана тілін білмеу қандай заңдылық.
Өсер, балаң, жалпақ далаң тұрғанда,
Қазақ тілі жасау керек мәңгілік!
Ауыруың бірте-бірте асқынған,
Қара ниет асып кеттік қасқырдан.
Қай бабаңның дәстүрінде бар еді
Атағанасын бөтен қолға тапсырған.
Өкініштен өксігімді баса алмай,
Айту қиын ойлы көзге жас алмай.
Бір ақсақал бір ауылды билеуші еді,
Қазір қалдық бір келіннен аса алмай.
Азаматтар қол бастайтын қаһарман,'
Алкогольдың арбауына шаталған.
Бұл заманның Қобылаңды мен Қамбары
Оқ тимей-ақ шығып жатыр қатардан.
Надандықтың биігінен аспадық,
Құдай-дінді таза жауып тастадық.
Маскүнем боп ұлдар түгел қыздарың,
Ол, аз болса, наша шеге бастадық.
Сәл кідіріп ойландаршы әріден,
Қанша сәби өлді-улы дәріден.
Қыздарымыз үйде отырып жүкті боп,
Тірі жетім көбейді ғой бәрінен.
Қайдасыңдар азаматым, арысым,
Қайда Кеткен қасиетті намысың?!
Адам түгіл шырылдаған торғай да,
Жанын пида етпеуші ме ел бала үшін.
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Алған кезде бұл тоқырау алқымнан,
Жұрдай болдың қайран баба салтыңнан.
Қасиетті қыздарымның қылығы,
Бейне Арал, Балхаш болып сарқылған.
Мыйымызға өрмекші тор құрған ба,
Көр соқыр қып құдай таза ұрған ба.
Қара көздер, кімге ғашық болдыңдар,
Өз батырың, өз арысың тұрғанда.
Дұрыс болмай замананың жетегі,
Еңіреген ердің толды етегі
Осылардың бәрін қосып ойласам
Бас айналып, көз бұлдырап кетеді.
Күнім туды ағымнан бір жарылар,
Қайран елім, сорың енді арылар.
Шыдаушы еңдер, шыдаңдаршы, шырылдап,
Шындық жайлы айтатыным әлі бар.
Туған елдің қазынасының бәрін ап,
Ұрпағымыз кейін немен жарымақ?
Полигон боп Абай, Мұхтар жүрген жер
Атом неге тек Семейде жарылмақ?
Бұл сөзіме түсінер-ау есі бар,
Кімнің кандай ала алмаған өші бар.
Бірақ елсіз Тундралар жатқанда,
Сары алтындай Сарыөзекте несі бар.
Мәз болмайық арқамыздан қаққанға,
Мәз болмайық жұлдыз әкеп таққанға.
Кімге керек жал мен жая жегенін,
Бауырларың қылтамақ боп жатқанда.
Бауырлармыз жанымыз бір кемеде,
Уық сынып, қыйрап жатыр кереге.
Өз дауысын көтермесе өз елім,
Өзгелерге Абай, Семей немене.
Бауырларымыз жанымыз бір кемеде,
Мен ешкімге жүрген жоқпын сене де.
Лермонтов пен Пушкинді атқан жандарға,
Абай деген, Семей деген немене.

Қайран далам өр төсіңе нұр тұнған,
Қырандайсың қанатыңнан қырқылған.
Мал өрісін, аң мен құсын жоқ қылды
Миллион гектар жырым-жырым жыртылған
Қереку мен Қызылжар-ды мақтаным,
Ұмыттың қой Ақмоланың аттарын.
Өз тіліңде олқы соғып жатқандай
Өзге тілде қойып алдың аттарын
Байқайсың ба қайда бара жатқаның.
Оқымаған биікте тұр бабамыз,
Оқыдық қой неге саяз санамыз?
Асқынды ғой, асқынды ғой жарамыз,
Ей, бауырлар, қайда кетіп барамыз?!
Асқар тауым, ақыл ойым қорғаным,
Есіңді жый, ешкімге жем болмағын.
Есіл ерлер ертеңді де ойлаңдар
Қімге керек бес күн жақсы болғаның.
Айтатұғын атты бүгін ақ таңдар,
Бәрін біреу береді деп жатпаңдар
Бір қазақты үшке бөліп, бүлінбей,
Қайран елім, бірлігіңді сақтаңдар!
ОЙ МАРЖАНЫН ІЗДЕЙМІН
Жалғыз қалсам бойды басар нала мұң.
Қонақ келсе көл-көсір боп қаламын.
Бір жапырақ дархандығым бар болса,
Қасиеті ол ұшан-теңіз даламның.

Қырық деген шығып тұрмын белеске,
Заман мынау айдарымнан жел ескен.
Қоғам үшін, елім үшін тер төгіп,
Үлесімді қосар кезім емес пе?!
Жан сезімім тау суындай тұнық-ты,
Іңкәрлікті сірә мендей кім ұқты.
Бойымдағы тұнып тұрған сағыныш,
Айбергенов Төлегеннен жұғыпты.
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Ал, өмірге ғашық болсам жыр құшып,
Көз алдымда тұрды Баубек Бұлқышев.
Қажығанда қайрат беріп жаныма
Шахталарға жүр менімен бір түсіп.
Қалып қоймай орта жолда тоқталып,
Артық бір іс атқарамын оқталып.
Аппақ қарға ағып түскен, жас қазақ
Сенің үшін қыршын кеткен Тоқтаров.
Сендерді ойлап тыншымайды от денем,
Ақын үшін артық уақыт жоқ дер ем.
Сенбілікте артық артық ағаш егем де
Әлия мен Мәншүк үшін деп келем.
Ой маржанын іздеп сонау тереңнен,
Оңашада сырласамын өлеңмен.
Ерлер үшін өлмес өлең ,шығарып,
Туған елге сыйласам деп келем мен
СЫРҒА СЫР

Әнің менен ауызданып бұрын мен,
Сырда туып, қырда өскен ұлың ем.
Құшағыңды аш , қасиетті туған ел
Келіп тұрмын кеуде толған жырыммен.
Бәрі де тұр көзіме оттай басылып,
Қарап қаппын,ойлы көзге жас іліп.
Саған деген сағыныштың тамшысын
Ғазиз жүрек қала алмайды жасырып.
Жүруші едім едім бір көруге асығып,
Арман еді, асқақ еді жас үміт.
Кел, ұланым, дегендей бір жылы леп,
Аймалайды мойыныма асылып
Егіліп тұр, төгіліп тұр мерейім,Мен де пістім бойда барды берейін.
Апар мені ортасына аңыздың
Масақ терген күндерімді көрейін:
Қайда кәне, қаракеней, көсігің,*
Көңіл соны қалап тұрса несі мін.
Қаракенем сырбойында құмда өсетін өсімдік. Көсікжабайы сәбіз.
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Біздер үшін одан тәтті болмайтын
Дүкендегі жәшік-жәшік жемісің.
Ұмытқам жоқ Сырдың сырлы әндерін
Күләбі мен әміренің дәмдерін.*
Сеніменен көрікті ғой ұл-қызың,
Ұл-қызыңмен көріктісің сен де елім.
Жүрегімде жүрдің жанып сөнбедің,
Бір жұтайын лай суыңнан шөлдедім,
Бір көріну биігіңнен туған ел Бала күнгі асыл арманым ол менің.
ЕКІ ЖОРҒА
Мазалама жалған ой жүрегімді,
Әркім өмір өзінше сүре білді.
Ақ тұлпармен әлде кім ағындаса,
Мен баптадым ақтабан — күреңімді.
Сүрінбесін жырдағы ақтабаны,
Күрең жорға-кеншілік баптағаным.
Екі жорға жеткізер бір қараға
Байлық-мансап қуудан сақта жаным.
БІР ҰШҚЬІН
Алмас бұрғы ойнатып
Көк тасқа терең бойлатып,
Забойда жүрдім жарқылдап
Жолдарын жырдың толғатып.
Ішінде қайнап құрыштың,
Қасында жүрдім Ұлы істің.
Сөнбеді бірақ кеудемде
Өлеңге деген бір ұшқын.

Күләбі, әміре Кауынның түрлері.
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ӨЛЕҢ

Кенші едім мен жер кенін бұрғылаған,
Кеудемнен кендей тасып жыр құлаған.
Шөлдеген кездерімде нәр алғанмын,
Абайдай, Махамбеттей сұңғыладан.
Үстіне шықпасам да жыр тағының,
Батыр ел, ақын халық ұрпағымын.
Жатады жүрегімде жырым гүлдеп,
Еңбекпен ортақ сырым, ортақ үнім.
Шахтада жарық сәуле, көрініп күн,
Жыр маржаны, тұрады-ау өріліп тым.
Әлі есімде шыңыраудан көктеп шығып,
Жауқазын жырларыммен көрініппін.
КЕУДЕМДЕ КҮЙ КҮМБІРЛЕП...

Кейде мен ең бакытты жан боламын,
Кейде төбе, ал кейде тау боламын.,
Кеудемде күй күмбірлеп, өлең гүлдеп,
Жайнай өскен саялы бау боламын.
Кен де - гүл, кенші де - гүл, көңілде - гүл,
Мұндай сәт сирек болар өмірде бұл.
Тау да-гүл, тасың да-гүл, айналаң гүл
Япыр-мау , неткен ғажап ағыл-тегіл!
Жыр мен жер орбитасы бір айналып,
Сөйлейді қалам қағаз жан жайланып.
Сиқырдай буға айналған ертегіде
Өлім де кеткім келер жырға айналып...

Сол сәтте жыр-нөсер боп өткім келер,
Шөлдерге сөзді нұр ғып сепкім келер.
Кеудесі құлазыған көңілдерге,
Жайқалтып өлең-гүлін еккім келер.
КӨКТЕМ.

Қиялдың қиясында сағым құшқан.
Ақ сезім,
Ақ арманын алып ұшқан.
Жыр гүлі,
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Қыр гүлі боп гүлдейтіндей
Жүрегім жарылып жүр сағыныштан.
Қырмызы кілемге орап қырат, қырды.
Сүңгі мұз,
Күнгей жақта жылап тұрды.
Өзімді қоярға жер таппай жүрмін,
Бергенше бір ғажайып шумақ жырды.
Қыз көктем,
Ару-көктем,
Сұлу көктем.
Күн иіп көк аспаннан жылу төккен.
Құс біткен кездесу той жасап жатыр
Сағынып көріспеген бұрын көптен.
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ДӘУЛЕТИЯРОВ Болат
1950 жылы туған. Жезді
аудандық
«Октябрь
туы» газетінде қызмет
істейді.

ОРАЛМАЙДЫ БАЛ ДӘУРЕН
Байқамадын ба?
Мен өзіңді шексіз сүйіп сыйладым,
Қыр гүлдерін саған арнап жинадым.
Кеттің -дағы бақыты боп басқаның,
Жас жүректі жараладың, қинадың.
Сырласқанбыз куә болып нұрлы аспан,
Өзіңе арнап жазам талай жыр-дастан.
Амалым не, оралмайды-ау қайтадан,
Бал дәурен шақ өзіңменен сырласқан.

САҒЫНЫШ
Сенен шалғай кетсем алыс сапарға,
Нұрлы таңдар сағынышсыз атар ма?!
Өзіңді аңсап, көз тігемін — нарт қызыл
Көкжиекте т олықсып күн батарда.

Сағым болып қол, бұлғайды елесің,
Шақырады гүл жазира белесің.
Сағынышым оралсаңшы құс болып, ..
Қашан қ айтып құшағыма енесің?
Бақытымның шамшырағы сен деймін,
Шындығым бұл, сенбе мейлі, сен мейлің.
Өзің барда өмірге мен құштармын,
Сенсіз шаттық құшағына енбеймін.
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БҰЛҚЫНЫП КЕЙДЕ
Бұлқынып кейде асаудай,
Жүрегім менің тулайды.
Толғаныс бір сәт бас'алмай,
Өлеңім нәрлі тумайды.
Әсем ой, сезім жұптасып,
Үміттің отын жағады.
Жүрек сырын дөп басып,
Жырларым қанат қағады.
Өлеңнің өрі тым зәулім,
Әркімдер шыға бермейтін.
Шығады тек таңдаулың,
Талпынып-талмай өрлейтін,
БӨБЕГІМЕ
Ақ ниетті тілекпен,
Маңдайыңнаң өбемін.
Өзің үшін жүректен,
Жыр маржанын төгемін.
Күлкің неткен сүйкімді,Жүзіңнен нұр көремін.
Көңіліме күй тұнды.’
Сен күлгенде, бөбегім.
Таң алдында тұр күліп,
Нұрға толы заманың,
Өсе бер сен құлпырып,
Гүліндей боп даланың.
***
Жырларым менің, жырларым,
Қанатың сенің талмасын.
Айтылар көп сырларым,
Жырларым өткір алмасым.
АЛАТАУЫМ - АСҚАРЫМ
Алатау - алып, заңғарым,
Құт-мекен төсің ырысты.
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Кеңейтіп шабыт аңғарын,
Жүректен тулап жыр ұшты.
Жатырсын тауым, көсіле
Ару-Күн сеуіп шуағын.
Сейілдеп шықса төсіңе,
Ақынды шабыт буады.
Армандай асқар шыңдарың
Асқақтап көкпен тілдескен.
Өзіңе арнап жыр жаздым,
Тартуым саған - жыр-дестем.
Төсіңе сенің әр беріп,
Ағады сансыз бал-бұлақ.

Көгілдір көктем нәр беріп,
жатырсың балқып, маужырап.
Шыңына талай талпындым,
Куәсі өзің бал-күннің.
Ақмұнар тартқан шындарың
Мәртебесі ғой халқымның!

/
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1942
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ҚАНАТТАРЫҢ ТАЛМАСЫН
(қызым Махаббат ұзатылғанда)

Қыз дегенің ағаның қарындасы екен ғой
Қыз дегенің адамның жарым жасы екен ғой.
Қанаттары қатайса алысқа ұшып кететін,
Қыз дегенің шаңырақтың қарлығашы екен ғой.
Балапаным менің де қанат қақты, жетілді,
Бала сұңқар құсымның томағасы шешілді.
Тұңғышыма тілеймін, бата беріп, сәт сапар,
Тағдыр оның алдынан сый ұсынар не түрлі?
Қарлығашым менің де қанат қақты қияға,
Білмеймін ғой өмірден енді қандай сый алар?
Ел намысын қорғай жүр, қайда жүрсең бақ құсым,
Келіп-кетіп жүргейсің өзің ұшқан ұяңа,
Бала құсым менің де тұғырынан босады,
Білмеймін ғой алдынан қандай тағдыр тосады?
Білетінім біреу-ақ, балапаным сенімді,
Зеңгір көкке самғайды, ең биікке ұшады.
Жолың болсын бақ құсым, қос қанатың талмасын,
Шың-құздарға қонақта, сағалама жар басын.
Талмай ұшшы жанқұсым, жауында да-, дауылда,
Алқынбай ұш Лашыным алтын қанат алмасым!.
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АУЫЛДЫ АҢСАУ
немесе қаладан хат

А рмысың - туған елім, сағынышым,
Жігіттің жүректегі жанымысың.
Анамдай ақ жүрекпен тілектессің
Сен менің абыройлы бағым үшін.
Сол үшін берешекпін саған мәңгі,
Сені аңсап , көңіл құсы сағынады.
Жанарға сені ойласам жас үйіріліп,
жыр бұлақ жүрегімнен ағылады.
Еркіне тағдырыңнын бағынасың,
Алыста аға , іні, қарындасың,
Жүрсең де саясында Алатаудың,
Тауы жоқ, кең далаңды сағынасың.
Кездессе қапелімде тетелесің
Сұрайсың құрдас па деп «нешедесің»
Жүрсең де жасыл орман арасында,
Ауылдың сағынасың бетегесін,
Күндермен масаттанып, масайраған,
Күн емес, мың-мың мәрте жасайды адам.
Астанна думанында жүрсе дағы
Ауылдың тыныштығын аңсайды адам.
Қалаңыз далаңыздай болмайды екен,
Тойына туған елдің тоймайды екем.
Еркелеп астанада жүрсе дағы,
Ер жігіт туған жерін ойлайды екен.
Әкенің түйе жүнді шекпені де,
Шешенің егін салған кетпені де,
Бәрі де көз алдыңа елестейді
Әженің маңдайыңнан өкпені де.
Мөп-мөлдір жасыл жайлау аспаны да,
Жайлаудың жайсаң жарқын жастары да.
Ойыңа бір сәт сурет салып өтер
Ағаның жауырыңнан қаққаны да.
Қарттардың маңдайдағы әжімдері,
Сан ойға батырады қазір мені,
73

Көнермей көкейінде жатады екен,
Жеңгенің жанға жайлы әзілдері.
Ойлайсың қозға піскен ауыл нанын
Тіліңді үйретін дәмінің бәрін.
Бір сәтке еске аласың аңқылдаған,
Құрдастың зілсіз айтқан қалжыңдарын
Болса да еншім бөлек бақ талабым
Мен де бір ұрпағымын ақ даланың:
Жолдасым аға жайлы әңгіме айтса,
Генерал ағам бар деп мақтанамын.
Арадай гүлден балын жинайтұғын,
Ешқашан жаманатқа қимайтұғын.
Жан басқа, қаны бірге туыстар бар,
Жүз сом жоқ, жүз досым бар сыйлайтұғын.
Ағам бар інім сәлем берсе дейтін,
Інім бар ағажан деп еркелейтін.
Мың шүкір, достарыма беделім бар,
Дұшпаным деп көрген жоқ сен кедейсің.
Көңілім туыс, достан қалған емес,
Мен үшін арзан байлық арман емес.
Еліме еркеледім еркін өстім,
Жалғыздық көргенім жоқ жалған емес.
Демеймін елден озып толып жүрмін,
Демеймін көптен қалып тоңып жүрмін.
«Қалтамның түбі тесік байымаймын»
Дегендей мен де жомарт болып жүрмін.
Демеймін шалғай жерде шаршап жүрмін,
Елімнің арқасында ән сап жүрмін.
Астана қызығында жүрсем дағы
Ауылға барар күнді аңсап жүрмін.
Отаның - от басынан басталады,
«Бақытым» деп білгейсің баспананы.
Ауылыма теңгермеймін шын айтамын,
Жаныммен сүйсем дағы астананы.
Ауылды жырлар едім жырау болсам,
Құлын-тай қолға тұрар «құрауласаң»
Дертіңнен жазылып-ақ кетесің-ау.
«Киіктің» табанына бір аунасаң.
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Күйде мен жабырқаулау отырамын,
Басымды м ың сан ойға толтырамын.
иіскесем жадырап-ақ кетер ме едім?
Бір уыс туған жердің топырағын.
Жүргенде елден жырақ арып-ашып,
Ауылдың еске аласың кәрі жасын.
Даланың сағынасың көк жиегін,
Даланың сағымын да сағынасын.
Даланың сағынасың биік белін
Белестен, асып түскен киіктерін
Бір сәтке ойға алсаң туған жерді,
Келеді көз -алдыңа сүйікті елің.
Жанымды елжіреткен іңкәр далам,
Даланың жабысы да тұлпар маған.
Елімнің қажетіне жарасам деп

Күніне жүз ойланып, мың толғанам.
Туған жер жоқ болса да қарағайын,
Ақ балтыр еспесе де бала қайың.
Мен саған жетер күнге асығамын,
Талпынған анасына баладайын.
МЕН СОҒЫСТЫ КӨРГЕН ЖОҚПЫН.
- Баллада
Әкелері ’Ұлы Отан соғысында құрбан болған құрдастарым
Жамбыл
Ыбыраевқа,
Амангелді Әбікеновке, Совет
Кенжебековке, Сапар Есетовке
арнаймын.

Автор

Сен соғысты көрдің бе?
Бұл сұраққа,
Жауап таппай түстім талай сынаққа.
Мен соғысты көрген жоқпын...
Бірақ та,
Сол соғыста қанатымнан қайырылдым. /
Соғыс бізден болып жатты жырақта,
Көздің жасы тиылмады бұлақтай.
Мен соғысты көрген жоқпын..
Бірақ та,
Сол соғыста жан әкемнен айырылдым.
75

Уақыт онда сырғымайтын сынаптай,
Бір жылдай боп көрінетін бір апта,
Мен соғысты көрген жоқпын...
Бірақ та,
Елмен бірге еңіредім, қайғырдым.
Жеттің бе деп арман-тілек, мұратқа,
Ескі жара аузын алып, жылатпа!
Мен соғысты көрген жоқпын...
Бірақ та,
Көрдім елдің соғысқа айтқан қарғысын
Ошағының отын соғыс сөндірген,
Көрдім сонда егілгенін елдің мен.
Мен соғысты көрген жоқпын...
Бірақ та,
Ағаш аяқ солдаттарды көрдім мен.
Қарғыс атқыр соғыс бәрін жалмапты,
«Әкең тірі» — депті бізді алдапты.
Мен соғысты көрген жоқпын,..
Бірақ та,
Көрдім талай протез қол солдатты.
«Жасық»— десе қалатынбыз арланып,
Бетке тулап, бойдағы бар ар-намыс.
Өзіміз де жылап тұрып біреуді,
«Көкең сенің келеді» — деп алдадық.
Ыңғай жетім бір ауылда бірге өстік.
Сөйлеспедік, жанарменен тілдестік.
Бүтін нанды бөліп жедік бәріміз,
Бір өгізге бірнешеміз міңгестік.
Солдаттардың үш бұрышты хаттарын,
Қайта-қайта ежеледім, жаттадым. Көрдім талай жауынгердің жесірі,
Сол хаттарды көкірегіне басқанын.
Сонда оның жанарынан жас тамып,
Жаутаңдайтын жан-жағына жасқанып
Енді бір сәт буып алып аш белін,
Кететұғын шаруасын басқарып.
76

Ақтап алып тарысы мен арпасын,
Қол диірменге салып оны тартатын.
Таң біліне шығырына кететін,
Мейлі ол шаршамасын, шаршасын.
Ойламайтын колхозшы әйел бас қамын;
Қайғысына қайғыратын басқаның.
Көрдім талай ақсақ шалдың-почташы,
Діріл қағып қара қағаз ашқанын.
Жетім бала көздің жасын бұлақ қып,
"Аман келтір көкемді», — деп жылап тұр.
Өзіміз де өксіп тұрып біз оны
"Көкең сенің келеді» — деп жұбаттық.
Жеңеріне сенімді ме, сезген бе?
Қуаныштан ел үмітін үзген жоқ.
Амангелді, Сапар, Совет, Жеңіс — деп
Ырымшыл жұрт ат қойыпты біздерге.
Осылардың бәрінен де ,сыр ұқтық,
Қандай ғажап мынау мөлдір тыныштық.
Қабырғамыз қатпай жатып есейдік,
Бұғанамыз бекімей-ақ шынықтық.
Көкелерден күдеріміз үзгенбіз,
Іздеуші едік ләззат исін гүлден бір.
Жеңдік жауды. Жеңіс келді дегенде
Жұртпен бірге жылап тұрып күлгенбіз.
Адамзатқа апат бұлтын төндірген,
Соғыс салған сан жараға көндім мен
Мен соғысты көрген жоқпын...
Бірақ та,
Қызғалдақтай Жеңіс туын көрдім мен.
Шаттық көрдім Моншақтаған көздерден,
Бақыт көрдім медальдар мен орденнен.
Мен соғысты көрген жоқпын...
Бірақ та,
Жеңіс жырын жылап тыңдап көрдім мен
Талайларға жат топырақ бұйырды,
Талай боздақ қыршынынан қиылды.
Ьіз соғысқа табынбадық!
Бірақ та,
Біз жеңіске тәңірідей сыйындық!
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СІЛКІНУ
Өзің куә, Отан ана, нұрлы күн,
Жүрсем егер сеніміңді жоғалтып
Естілмесе өзіме тән жырда үнім,
Өйткен өмір өшсе мәңгі көп артық
Құрсын ондай тырбаңдаған тірлігім
ҒАШЫҚПЫН АРУ ДҮНИЕГЕ
Дүние-ай, парасатың биік неткен,
Қандай күш сені сұлу, сүйікті еткен.
Жанартау — жүрек қой ол саған деген,
Махаббат жалынына күйіп кеткен.
Сағынышым білмеймін басыла ма,
Басылама жоқ әлде ашыла ма!
Қандай күш мені матап байлап алған,
Ғашықпын тілсіз қара тасыңа да.
Тербет, жер. Желпі самал, жетеле көк,
Қорқамын шөлім қанбай өте ме деп.
Менің де саған деген махаббаттан,
Жүрегім отқа айналып кете ме деп.
Жасай бер, ару дүние, жаса көгім.
Жаса, ұлы Табиғат, жаса Жерім.
Құшағым аспанындай болса шіркін,
Құшақтап көкірегіме басар едім.
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***

Сенің мынау шуақты ортаңда елім,

Көрген жоқпын тірліктің сортаң жерін.
Неге, ағайын, көпшілік ортасында
Кінә тағып сен маған тарпаң дедің.
Деген екен, дей берсін, десін бәрі,
Жалғастырам керуен кешімді әрі,
Бірде жақын жолдастың ашуменен,
Өркөкірек дегені есімде әлі.

Алмағанды дейді де алғансың деп,
Жамандарда айтылар жалған сын көп.
Түсінбеймін кей кезде жарым менің
Кінәлайды тым жомарт, аңғалсың деп.
Ал, ағайын айтарың тағы бар ма,
Қол бұлғап жетелейді сағым-арман.
Өзің біл, өр кеудеде, өзімшіл де,
Қоспа бірақ қорбаңбай жабыларға.
Бір ағын мазалайды тасып қанда.
Жетелейді жеткізбес қашықтарға
Жолымды кес, жаманда, мейлің датта
Қоспа бірақ жалынсыз жасықтарға.
Өмір алда, яки майдан алда,Кең құшағын дүние жалған алдан.
Ірілермен демеймін терезем тең
Қоспа бірақ, мардымсыз майдаларға.
Әділ сөйле, ақ сөйле, жалтарма адам! —
Ақиқатты тұсау сап арқандаман.
Өр сөйлесем тәкаппар тау кінәлі,
Аңғалдығыма айыпты дархан далам.
Ғайбат сөз бе, айтылар саны мұның
Бар болса айтшы, бойымда тағы мінім'.
Айдарынан жел ескен, асау қанды
Еркесімін Бұғылы-Тағылының.
***
Мен деген не істемедім, не істемедім,
Мен еместін тажалдан сескенерің.
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Ак әжемнің саялы құшағында,
Тірі жаннан дык көрмей өскен едім.
*
Аңғарғам жок тірліктің жар, тасын да,
Асау күндер, албырт шақ, арқасында.
Сонау кездер, дариға-ай қап қойыпты,
Өмір жолдың қалтарыс, қалқасында
„
Ешнәрседен именіп, тайсалмадым
Тайсалмады темірдей қайсар жаным.
Енді бүгін баяғы асаулық жоқ,
Ей, өмір осы екен-ау ой салғаның
Ей, өмір осы екен-ау ой салғаның.
ДОСТАРҒА
«Сен, сен, бар ғой шын талантты ақынсың»,
Деп достар-ай мадақтап-ақ жатырсың...
Адалдар-ай жүрегіңе нұр сіңген
Күлсе күліп, күрсінсе дос күрсінген.
Жырымды оқып әлі жарық көрмеген,
Атағымды асқақтатып жүрсіңдер.
Ақындығым бары рас жасырман,
Бос даурығып атағымды асырман.
Түсініңдер өздеріңдей әжемнің,
Ертегісін тыңдап өскем жасымнан.
Ағашты ат қып асық ойнап өскенмін,
Мен де әкенің қабағынан сескендім.
Дәл сендердей ойын қуып үйге мен,
Дәл сендердей ерте кетіп, кеш келдім.
Әлі күнге кетпейді үні құлақтан,
Әсем үнді ән тыңдағам бұлақтан.
Дәл сендердей жыландарды жек көріп,
Қөк серісі қырандарды ұнатқам.
Келем әлі үміт үзбей арманнан,
Жеңбей қоймас тәуекелге барған жан.
Дәл сендердей бойы тапал төбеден,
Қарлы шыңға қарап тұрып таң қалғам.
Өмір - бәйге, тәуекелдегі жарыстым.
Көз қадаған көкжиегім алыс тым.
Әйтседағы орта жолда қалдырмас.
Сендер жаққан көкірегімде бар ұшқын.
Шаттық құсын қалықтатсын жастық тек.
Куат-күшін сарықпасын жастық-тек.
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Келші достар, келіндерші қосылып,
Ән салайық атақ емес достық деп.
***
Көктем — ана, мен — сәби еркелеткен,
Жанымды жырға бөлеп көркем етем.
Жылдағыдан ертерек келер көктем, .
Себебі біздің жақтан ерте кеткен.
Әне-міне келеді десіп күнде,
Сағынтайын деп әлде кешіктің бе? ,
Ақ қайың еңсең неге түсіп кеткен,
Көктемнен жайсыз хабар есіттің бе?
Келеді сағындырып, бір келеді,
Келеді көктемменен гүл келеді.
Кең дала көк шалғыннан көйлек киіп,
Гүлден моншақ тағынып түрленеді.
Өзіңсіз бақытыммен жолығыспан,
Көңілім сені аңсайды алып ұшкан.
Сен маған сағындырмай тезірек жет,
Өртеніп, жанып барам сағыныштан.
Сен менің жанымменен мәңгі бірге ең,
Ойласаңшы аңсаған жанды бір дем.
Акпанның ақ бораны баса алмаған.
Жанымды салкындатшы жаңбырыңмен.
Көз тоймай келбетіңе еліткемін,
Сен неткен сұлу едің, көрікті едің?
Сағынған көңілімнің жаз жасы ғой,
Мөлт еткен таңғы шықты көріп пе едің?
Шуағыңа шомылып өскен едім,
Жүрегім болмашыға сескенеді.
Сен менің бакытымсың алыстағы,
Ол да өзіндей сағынтып кеш келеді.
***
Біз қадірін білмедік қолда бардың,
Жер-ананы тәлкек қып корлаған кім?
Жарын тосқан жаралы жесір жандай,
Жаулығы желбірейді сорлы Аралдың.

Ақиқатты айт, шындықтың есті лебі,
Тек пенделер кінәсін кеш біледі.
Естисің бе, ағайын, бір бүйірден.
Балқашымның дауысы естіледі.
Десек дағы мынау өмір жайқалып тұр
Шырылдаған шындықты айталық кіл.
Қыдыр қонған жер деуші ем Семейімді,
Шаңырағы оның да шайқалып тұр.
Ғайбат сөз деп бұған кім таласады,
Беймәлімдеу бөбектің болашағы.
Жай тапқызбай жанымды жай тапқызбай
Сарыөзектің сыздайды жарасы әлі.
Естіледі мұңдылау жырым бүгін,
Алаңдаумен кетті өтіп құлын күнім
От жалынды өрт өлең қайдан тусын,
Ақыныңның жүрегі' тілім-тілім.

КҮЛШІ БОТАМ
Күлші ботам, сәбиім, қызыл гүлім,
Ерекше күндегіден жүзің бүгін.
Көз токтатып қарашы көк жүзіне,
Аяласын аймалап жүзіңді күн.
Сәлем бер, келеді атып сұлу ақ таң,
Қол бұлға құстар қайтты жылы жаққа.
Тірлік деген таныс бол, осы қызым,
Күл ботам, тіршілікке күліп атқан.
Талпынсаң қатаяды қанатың да,
Есімің жүрсін ертең ән атында.
Қимылда, қозғала бер сен де барсың.
Әлемдік тіршіліктің санатында.
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АВТОБУСТАҒЫ АРУ ҚЫЗ
Бір меңі үшін қияр едім,
Самарқанд пен Бұқараны. -

Хафиз.
Хафиз. сыйлаған екі шаһарға,
Алматыны да қосып ал дедім.
Е. Ж. Ерманов

Бойымды бір сәт желік құрсаған
Шуақты нұрға толып гүлсанам.
Тұрған бір кез еді, автобус іші
Періште қыз-ау, жолықтым саған.
Сүйсінтпей қоймас көзі бар жанды
Көркіне қу қыз сезім арбалды.
Ұрланып жазған жырымның бірі
Сар шашты бала өзіңе арналды.
Жанымды сиқыр базарың бөлеп,
Сайтан қыз, не еткен ғажабың көп ед?
Хафиз бен Жүрсін таңдайын қаққан,
Меңді кыздардан ажарың бөлек.
Ажарың бөлек, жақұт қыз едің,
Жүзіңнен көрдім бақытты сезім.
Періште қызды қиялдан іздер,
Мен неткен сорлы, бақытсыз едім.
Түстің де кеттің. Қас қағым ба едің?
От болып жанды-ау жас жаным менің.
Жалт еткен мөлдір' жанарыңды ерке
Тұңғиық тылсым аспаным дедім.
Арайлап атқан ақ таңдай болдың,
Нұр беріп жанға жатқандай болдың.
Жарк еткен нұрлы жүзіңнен сұлу
Ғұмырлық ләззат тапқандай болдым.
Қайырылмас қайтып өткен қыз ба едің?
Өкінішім болып өткен қыз дедім.
Атыңды сұрау қажет те емес,
Көгілдір көзді көктем қыз дедім.
Сиқырлы ,қыз-ау тәтті әнім дер ем,
Мөлдіреп жатты дәптерімде өлең.
Өлтіресіңдер-ау бәйкүнә жанды, ,
Осындай қиын сәттеріңменен.
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БАЛАЛЫҚТЫ АҢСАУ
Көңілім менің аландай берер көктемде,
Көктемдей жарқын базарлы күндер алыстап,
Жыл құсы келіп, өзендер тасып өткенде
Мазасыз түндер жетті енді.
Мазасыз күндер, мазасыз түндер жетті енді,
Жазира күнді жанымнан ұрлап кеткен кім?!
Көп сәттен көйлек күн кағып тозған тұр әне,
Белгісі болып өткеннің.
Қашырып бастан қайғы, мұң деген тажалды
Күліңдер, достар, күлкімен көңіл ажарлы.
Көл жағалап, көбелек қуып кететін,
Балалық қайда, балалық қайда базарлы!
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Хамит ЖАМАНОВ,
1936
Жаңаарқа
ауданында туған. Мұғалім: Абай
атындағы Қазақ педагогакалық институтының түлегі.

НАН-ӨМІРДІҢ ӨЗЕГІ
Нан өмірдің нәрі; өзегі, қуаты,
Нан-адамның талмай ұшар қанаты.
Нансыз жерде өмір де жоқ, тірлік жоқ,
Нансыз сірә көңілдін жоқ мұраты.
Нансыз жерде тіршілік жоқ, білеміз,
Нанға тойсақ жадыраймыз, күлеміз.
Бір үзім нан-өзекті өмір тұтқасы,
Сондықтан да қадір тұтып келеміз.
Оңайлықпен нан келмейді өмірге,
Тура келер талай терді төгуге.
Нан-ырысың, зор еңбектін жемісі,
Болмайды оны жерге тастап тебуге.
Еңбексіз нан өздігінен шықпайды,
Диқан қолы оны өсіріп, баптайды.
Адам нанды қадірлейді, өйткені,
Нан өмірді көркейтеді, сақтайды.
Еңбек, күрес толастамас нан үшін,
Бір үзім нан-абыройың, намысын,
Құдірет күші осы нанда Отанның,
Өлшенеді соныменен табысың.
Дастарқанның берекесі осы нан,
Ешбір дәм жоқ теңесетін осыған.
Жерде жатса көтеріп ал ерінбей,
Кекірейіп өте шықпай қасынан.
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АНА ТІЛІ
Ана тілі, анам тілі, ардақтым,
Сен аркылы білім алдым, ой бақтым.
Сен ұқтырып табиғаттың сырларын,
Бердің ашып ақиқатын бар-жоқтың.
Анам тілі, бабам тілі-тірегім,
Сенің таза, бүтіндігің-тілерім.
Сен болмасаң тұра алмас ек ел болып,
Сен болмасаң тұрмас соғып жүрегім.
Анам тілі, кешіре көр, өтінем,
Қақсам егер өгейсітіп бетіңнен.
Өмір нәрін егіп тұла бойыма,
Бірге сіңген анамның ақ сүтімен.
Ана сүті, ана тілі-жалқы ұғым,
Ана тілі — қадірлісі халқының.
Ана тілі — азаматтық өлшем бұл,
Әрқашанда қадірлей бер, жарқыным.
ҚАРАШІЛІК
Ортаудың қойнауында Қарашілік,
Көрінер көзге Ыстық дара шығып.
Шөкке нардай шым қора үстіменен,
Барады жалаңаяқ бала асығып.
Қамшыдай жарау қара ат үркіп қалған
«Шу»-дейтін ауыздықты сілкіп тарлан.
Саятшы, сал мінезді Сейфолла қарт
Осында ит жүгіртіп, бүркіт салған.
Жайласа жазда басқа өлкені де,
Осы еді құтты қыстау-мекені де,
Келін боп осы арада Жамал түскен
Тұңғышы-туған мұнда Сәкені де.
Қызықты бала ойыны қалып ардта,
Ұмтылып жарық жұлдыз зор мұратқа.
Аттанған Сәкен алғаш оқу іздеп'
Мінгесіп осы арадан жалғыз отқа.
Тауда аққан өзеніндей алас ұрып,
Барады арманына бала асығып,
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Сол бала болатұғын Сәкен аққын,
Соның бір куә-көзі-Қарашілік.
ДУАНА КӨЛ

Дуана көл дегенде, Дуана көл,
Дуана көл барына, қуанады ел,
Сағыныш өртіне дем болар-ау деп,
Қарлығаш қанатымен су ала кел.
Май қоға айналасы балғын құрақ,
Көлде өткен-әр күн арман, әр күн мұрат
Айдыны-алуан құс жәрмеңкесі,
Сиқырлы сазды әуенге салдым құлақ.
Салтанатты көлімнің көркі-көрік.
Қос аққу сұлу серік, серті берік.
Ойнайды қасқалдақтар жасырынбақ.
Мамыр қаз кеудесімен толқын өріп.
Дуана көл дегенде-жомарт таңым,
Қызғыш кұс көз салады орап маңын.
Тереңге сүңгіп-шығып шүрегейлер,
Іздейді көл түбінен жоғалтқанын.
Жанарлы-сұлулықтың көзі өлмеген,
Толқыны-самал желмен өзі өрлеген.
Киелі, Дуана көл дуалы деп,
Мұнде ешкім құсқа мылтық кезенбеген.
АҚСУЫМ
Жырдан моншақ тағынып,
Жанын ұққан жаксының.
Аңсап келдім сағынып,
Ерке өзенім, Ақсуым!.
Өзіңде өткен бал күнім,
Бал дәуренім — жастығым.
Жапырылым шалғының,
Ақшы өзенім, Ақсуым.
Жар жағалап жүгіріп,
Асыр салған құлындай.
Арқаны күн күйдіріп,
Жатушы едік құмында-ай!
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Алғаш сенде оянған,
Теуіп толқын сезімім.
Мөлдірінен нәр алған,
Сырлы қалқа көзінің.
Сол күнді алып есіме,
Келдім қайта, Ақсуым.
Ақ толқынды төсіңе,
Ендім қайта, Ақсуым...
САРЫАРҚАНЫҢ БОРАНЫ
Желдің бүгін ашылғандай араны,
Көк пен жерді ақ түнекке Орады.
Селеулердің басын жұлып жалау ғып
Ышқынады даланың ақ бораны.
Көрінбейді соқпақтардың торабы,
Жасырынған тобылғы мен тораңғы.
Шайы орамал бүркенген жас келіндей
Жасқаншақтау күн сапардан оралды.
Алай-түлей ғұмыр кешің жатты көк,
Айналаны орап алған ақ түнек.
Соқпа қармен шатырларды сабалап,
Ақ сабаумен терезені қақты кел.
Соққан боран ат құлағы көрінбей
Тау тұрғызды ертегінің еліңдей.
Ел байлығы-алтын дәнге бұ дағы
Табиғаттың қосқан үлес теріндей.
Тінтіп қойнын тау мен тастың, даланың,
Кармен қымтап тастаса да алабын.
Буырқанған шабытындай ақынның,
Сағынасың кейде Арқаның боранын.

қосшоқы
Қосшоқы екі төбе егіз біткен,
Аңсадым бір көруге сені көптен.
Алаңсыз бауырында асыр салған,
Қызықты бала күнім өзіңде өткен.
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Желпінген майда самал желің еспе,
Елесін сол күндердің салады еске.
Ұқтырып жанның сырын, ой сезімін,
Анамдай әлдилеген сен емес пе?
Сағыныш саған деген билеп сезім,
Кетуге сәлем бере келдім өзім.
Жыл озып кетсе дағы күндер қуып,
Қалыптан өзгермеген сол бір кезің.
Ыстықсың жанға жақын бұрынғыдай,
Құясың шаттық нұрын көнілге ұдай.
Өлкеңді алып жатқан қалың орман,
Арудың тарқатылған бұрымындай.
Қосшоқы батыр тіккен қосы ма екен,
Арудың қос анары осы ма екен.
Қос бұлақ бауырында мөлдіреген,
Жас кыздың мұңға толы жасы ма екен..
Ол кезде ой болды ма менде бөтен,
Білуге құмарланып сұрап нетем.
Қайтарып бермесең де жастығымды,
Ыстықсың сонда дағы, атамекен!
БІЗДІҢ КӨШЕ
Бауырмалдық ілтипатты ыстық леп,
Жарасқан соң басымызды қостық кеп.
Бірнеше ұлттың өкілдері тұратын,
Біздің көше аталады «Достық» деп.
Ұлы достық тамыр жайып тереңге,
Әлі талай арқау болар өлеңге.
Тату көрші орыс, қазақ, украин,
Неміс, қырғыз, белорус пен корей де.
Көше бойы жасыл терек, жас емен,
Онсыз, сірә, айтылмастай еш өлең.
Адамдары бет алады жұмысқа,
Ерте, тұрып осы сәнді көшемен.
Куанышын, ренішін бөлісіп,
Отырады кофе, шайын бір ішіп.
Сыйлас құрбы, қимас бауыр атаңған,
Адал жүрек, ақ тілекпен ұғысып.
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Балалардың тілі бөлек, түсі өзге,
Болса дағы үйренісер ілезде. _
Үлкендерден алып тәлім-тәрбие,
Көрсетпейді жаттық, бөтен мінез' де.
Кешке жақын көрсең қандай тамаша,
Әзіл-қалжың, әңгімесі жараса,
Көлеңкеде отырады қарттары,
Мәз боп күліп әлденеге балаша.
Бір-біріне жасап көмек, қолқабыс,
Бірге шаршап, бірге алады бір тыныс.
«Сенікі» мен «менікі» жоқ арада,
Деп жатпайды: «Мынау-қазақ, бұл-орыс».
Мекен ортақ,ортақ тыныс-тірлігі,
Ортақ әрі той-думаны, жыр-гүлі,
Таныстығы туыстыққа ұласқан,
Тату-тәтті біздің көше тұрғыны,
Міне, осындай біздің тұрған көшеміз,
Достықпенен толар орта, есеміз.
Ұлы Ленин өзі салған негізін,
Осы достық қайдан келді десеңіз,
Біздің көше аталады «Достық» деп,
Сезілетін туысқандық, ыстық леп.
Адамдары кең пейілді, меймандос,
Кетуіңе болар, достым, түстік жеп.
НАУРЫЗ
Дастарқанға төгіп ырыс, дәм-тұзын,
Шат күлкіге бөлеп елдің ұл-қызын.
Жариялылық заманында жаңарып,
Сәлем саған қайта оралған, Наурызым!
Сонау жылдар -алып едік жоғалтып,
Түлете алмай заманға сай жаңартып.
Біздерге елес,' көмескі боп кейінге,
Ақсақалдар аңсаушы еді құмартып.
Белгісіндей игі тілек, ұлы істің,
Жылдың басы-ұлы күні ұлыстың.
Көктемнің де бастамасы өзіңсің,
Еңбекпенен дүбірлетер жер үстін.
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Сол заманда әр кеудеде шер үдеп,
Қыспағынан қыстың қатал ел жүдеп.
Шыққан кезде,
ақ молайып, мал төлдеп,
Қараша ауыл қалушы еді бір түлеп.
/
Күннің көзі көтеріліп төбеге,
Нұр құйғанда бар тіршілік денеге,
Наурыз күні шаңырағын көтеріп,
Таза жерге жайылатын кереге.
Көтеріліп салбыраңқы иіндер,
Қиғаш қастар құрбысына күлімдер.
Әбдіренің аузы ашылып төрдегі,
Жел қақтырып сыртқа ілінер киімдер.
Ойын-сауық мерекеге ұласып,
Шырқалатын әсем әндер қыр асып.
Кемпір-шалдар отыратын құнжыңдап,
Бір-бірімен қалжыңдары жарасып.
Бірге айтылып жақсы лебіз, тілектер,
Бірін-бірі оң қабақпен өбектер.
Түсінбестік, бас араздық жоғалып,
Бір соғады бауырмалды жүректер.
Көз алдымда сол күндердің елесі,
Өтсе дағы талай жылдың белесі.
Хош иісі кетпейді әлі таңдайдан,
Әжем түйген ақ бидайдың көжесі.
Міне, бүгін қайта тудың, Наурызым,
Жырға бөлеп кең өлкемнін шың-құзын.
Қайта құру заманында жаңарып,
Жасара бер, нұрға бөлеп жер жүзін.
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МЫС ҚАЗАНЫ

Мыс қазаны елімнің бұрқылдаған,
Төсінде дүбірлі еңбек бір тынбаған,
Қарсы алып жайсаң, жомарт пейіліңмен
Шалқыған шабыт сыйлап тұрсың маған.
Болармысың осынша дана дарын,
Жезқарған деп ат қойған бабаларым.
Тұтпарлардың көремін қойнаулардан
Сом болаттан соғылған тағаларын.
Дүниеден өтсе де жүзіп тегі,
Болашақтан үмітін үзіп пе еді?
Осы өңірде тот шалмас соғылыпты,
Арулардың саф алтын жүзіктері.
Байлық тұнған төскейің, төбелерің,
Игеріп игілігін көреді елім.
Шаттанып мынау дарқан келбетіңе
Ерекше бір сезімге бөленемін.
Кұлпырғай қазыналы құтты далам,
Дабысыңа құлағын тікті ғалам.
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Жер ұйығы атанған Жезқазғаным
Ыстық тартып тұрасың тіпті маған.

Түлеткен жарқын заман шапағаты,
Алысқа кеткен. шырқап атақ-даққы.
Жыр болып төгіледі ақыныңның Өзіңе деген ізгі махаббаты!.
СӘКЕНГЕ
Алды да ертоқымын бауырына,
Ақбоз ат тартты дейсің ауылына. ,
Жазықсыз мерт болғанын есіл ердің
Баяндап осылайша қауымына.
Заманнын қарсы ұмтылған дауылына,
Тұлпардың қамшы тиді сауырына.
Қатыгез сталиндік зұлматты күн
Салды ғой сан азаптың ауырына.
Өмірге бірақ Сәкен қайта келді,
Өзінің өлмес жырын айта келді.
Кере қарыс' маңдайлы келбетімен
Тастады бір қуантып байтақ елді.
Аралап өткен сайын Ор, Абаны,
Есіме сұңқар Сәкен оралды.
Тілдескен аспанменен биік шыңның
Басына тек қырадар қона алады.
Мініп ап баяғыдай ақбоз атқа,
Шырқайды «Тау ішінде», «Біздің жақта».
Көзіне, оттай басылып қайран мекен
Тоймаған қызығына жастық шақта.
Сағынған самал желін, салқын белін,
Ерулеп ел еркесі алсын демін. •
Туған жер құшағына тербетіліп,
Келеді құмары әбден қансын дегің.
Күні жоқ Сарыарқаның желі еспеген,
Сағым бұл көз алдыма елестеген.
Халқының жүрегіне ұялаған
Сөз қате Сәкен тірі емес деген.
Тұрғандай тұғырына қыран қонып,
Қайта келді ғажайып бір ән болып.
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Бақыт үшін күрескен дауылпаздың
Әр сөзі ел-жұртына ұран болып.
Қырымда Сәкен әні қалықтайды,
Қанаты бір сәтке де талықпайды.
«Асылды тот баспайды» деген халық
Қашан да ер қадірін парықтайды.
ДОМБЫРА

Домбыра — жан серігім қасымдағы,
Шертпесем құмардығым басылмады.
Серпілер сені қолға алған шақты
Қалын он қабаттасқан басымдағы.
Қөңілдің торыққан бір қезінде мен,
Сырласам оңашада өзіңменен.
Шалқытып шабыт құйып жібересің
Өбектеп бойымды от сезімменен.
Жандарға «құр таяқ» деп түңілетін,
Жайым жоқ қабақ шытып бүлінетін.
Ондайда қарапайым қалпыңмен-ақ
Керемет танытатын құдіретің.
Қос ішек бірге соққан тамыр едің,
Сырыңа сәби күннен көніп едім.
Париждің әуелеген аспанында
Үніне сүйеу болған Әміренің.
Домбыра, нөсер болып себелегін,
Сол шақта рахатқа кенелемін.
Өзіңді жүрек сырын ақтарысқан
Жаны бір абзал досқа теңер едім.
Мінемін қайратыма жігерленіп,
Өзіңмен төрт құбылам түгелденіп.
Қонақжай қазақ болып отырамын
Қасыма қонғандай-ақ бір ел келіп.
АҚЫН ЖАНЫ

Тәуір өлең оқи қалсам желпініп,
Бір сезімге берілемін мен тұрып.
Сол өлеңді бейне өзім жазғандай
Сөз кестесін қисынына келтіріп.
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Оқырманын шат сөзімге бөлеген,
Ақын жаны сыршыл еді не деген.
Сәйгүліктей қиқу көрсе қызатын
Менің-дағы қозып кетер делебем.
Бір ақынға таңдай қағып, бас ұрып,
Қашанғы сен отырасың басылып.
Дейді сенің желік алған көңілің
Жіберсеңші жыр шоқтығын асырып.
О, оқушы, кінәлама бұл үшін, .
Құрығанда іштарлығы құрысын.
Борышты боп қалғандайсың әйтпесе,
Жалын атып жан тербеген жыр үшін.
ПАЛУАН ТАС
Сонау бір жыл қой бағып,
Барғам Мешіт басына.
Қарай бердім ойланып,
Жатқан палуан тасына.
Битабары Арқаның
Дүркіреген атағы.
Қарсы алғанда әр тасын
Қақпақыл ғып атады.
Дейді қарттар білетін,
Сөздің майын тамызып.
Біздің ылғи жүретін
Сілекейді ағызып.
Көтеру жоқ ол тасын
Битабарлай алыптың.
Дегенінен қорқасың
Қошаметші хаықтың.
Бұл не деген бұла күш,
Деймін іштей қызығын.
Болды өзімді сынағыш
Көңіл құрғыр бұзылып.
Күн сайынғы ермегім,
Менің осы — тас деген.
Қарап жүріп терледім,
Алғандай-ақ бәспенен.
95

Жүрдім кейін көтеріп,
Тауып өдіс-айласын.
Маңдай терім өтеліп,
КөрдІм ақыр лайдасын.
Жатқан жерде сұлайып,
Палуан тасты тұрғызып.
Жас дәуренге лайык
Іс тындырдым бір қызық.
Сол бір тасты зілмауыр
Көтердім сан бәске мен.
Аруақты палуанды
Жоқтатпадым әсте мен.
АҚБАЙТАЛ
Бұл қазекең ат қоюға шебер-ақ,
Жер бейнесін берудейін береді-ақ.
Ақбайталға бұлт үйірілді дегенше
Нөсер жауын өтті дей бер төге ғап.
Айнала тау, ортада көл шарадай,
Малшы қауым қоныстанған жағалай.
Тәуекелшіл жолаушының өзі де
Өте алмайды Акбайталға қарамай.
Бір құдірет Ақбайталдың иесі,
Сондықтан да осал емес киесі.
Құдайы деп құрбандыққа шалғанмен
Тоқтау болмас тоқты түгіл түйесі.
Біле-тұғын жөн-жобаны, жосықты,
Ердің өзі Ақбайталдан шошыпты.
Аңғал ұрпақ адаспасын дегендей
Батагөй шал батасына қосыпты.
«Мұз асудың асуынан сақтасын,
Ақбайталдың ашуынан сақтасын» —
Деген сөзін сан естігем атамның
Сайрам көлге тірегенде ат басын.
Қашан көрсең, қату қабақ түнерген,
Бұлттар ылғи солай қарай үдерген.
Ашуына мінген кезде Ақбайтал
Ақ нөсерін төгіп-төгіп жіберген.
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Ауық-ауық селдетіп ап маңайды,
Сан соқтырып сақпын деген талайды.
Сабасына түсе қалған Акбайтал,
Асқарынан «осқырына» қарайды.
АЙҚАСТАН СОҢ
Кешкілік, ымырт жабылған,
Тау жаңғырды дабылдан.
Құлжалар гүрс-гүрс сүзісіп,
Мүйізден оттар жағылған.
Бітіспес беріш кекпенен,
Егеске көрнеу өктеген.
Шегініп барып зулайды,
Беріспес өлмей бетпенен.
Соққыдан бастар зыңылдап,
Құлақтар кетті шыңылдап.
Осы бір жойқын шайқаста
Жеңіп, не бірі жығылмақ.
Төменге мойны салбырап,
Сүйектер әбден салдырап,
Қартамыс құлжа тайқыды
Әлдебір кезде қалжырап.
Не дауа, өмір ағынға,
Айналған үміт сағымға.
Үйірін қолдан берді бұл
Шау тартқан осы шағында.
Бойды енді намыс кернеді,
Жақсы еді-ау бұдан өлгені.
Тәкаппар күймен сонда да
Текшеге қарай ерледі.
Күйзеліп жаны жаралы,
Соңғы рет артқа қарады.
Қоя алмай қайран үйірін
Қиянға лағып барады...
АБАЙМЕН СЫРЛАСУ
Қай қазақ сынады деп сізге өкпелі,
Болса да ұлы өзгеріс сіз кеткелі.
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Халқына қашандағы ұран болған.
Ойлы өлең, ақылды сөз тізбектері.
Қазағың, қайран елің, қайран жұртың,
Кезінде өзің сөккен мінез-құлқын.
Ерінбеген еңбектің арқасында
Бүгінде түзеп алған іші-сырдын.
Айтайын алшақ басқан өлкең жайлы,
Ғылым мен мәдениет өркен жайды.
Елің тұр тоқшылықты әрең басып,
Көрмейсің қорлық көрген Дәркенбайды.
Бүгінде танымайсыз Қарауылды,
Жайнатқан Ильич шамы бар ауылды,
Әділдік, теңдік аңсап тігіп кеткен
Тік көтеріп келеміз жалауыңды.
Халқың үшін уайым жеп едіңіз,
Аз болған жоқ, әрине, көмегіңіз.
«Өнер-ғылым дегенің осы жұртта
Орысша оқып, үйрен — ел», деп едіңіз.
Осы бір өсиетіңді екі етпедік,
Бақытқа қол сонымен жетер дедік.
Ұл-қызы дегенді қорашсынып,
Аттың өзін орысша жетектедік.
Қөз жіберіп алды-артын байқай алмай,
Тек сонымен дүние жай табардай.
Мәңгүрт боп шыға келген ұрпағыңды
Қазаққа жүрміз бүгін қайтара алмай.
Етек-жең бірте-бірте қидаланып
Ежелгі салт-дәстүрді сыйламадық.
Батады бәрінен де кейінгі жас
Қалғаны ақыл-ойдан сыйдаланып.
Аз емес қозғай берсем запыраным,
Көп жайдан шынында да қапыдамын.
Кінәнің бәрін енді сізге аударып,.
Тағайын деп тұрғам жоқ атыңа мін.
Ер-намыс, серпіл енді атыңа мін,
Қашанғы өкініштен аһ ұрамын.

Пір тұтып шамырқанған кезімде бір
«Абай»! деп аруағыңды шақырамын.
Күрсінігі, күңіреніп, азалы елдей,
Осымен тоқтатайын жаза бермей.
Онсыз да жарылыспен дүрсілдеріп,
Қойды ғой, қайран баба, маза бермей.

ӘСЕР
Қаланың сұғына енген қолтығына,
Қөз тігігі, Қеңгір көлдің толқынына.
Қызыға қарап тұрды әсерлі ақын
Балық пен балалардың шолпылына.
Қарашы, мына көлдің бұлқынысын,
Толкынның жағалауға ұмтылысын.
Біреулер қармақ салып телміреді
Қарақан бастарының құлқыны үшін.
Ақын тұр жағалауда ойға кетіп,
Қиырды қиялымен бойлап өтіп.
Бір қезде өзі салған ақ шабақтар
Жүр әне айдын бетін ойнақ етіп.
Ол кезде бұл дегенің бозбала-тын,
Шабыты от боп жанып қозданатын.
Толқудың ал қазіргі жөні бөлек,
Бөйгеден кім мактамас озған атын.
Өмірдің шырай берер өрмегіне,
Келіпті думанды шақ көлге міне.
Сезімдер сол сәттегі- жан тербеген.
Өлеңнің түсіп жатты өрнегіне.
Дей алмас мына тірлік мұны бөтен,
Қызықсыз адамдардың күні не екен?
Айдында ақ күмістей жарқыраған
Ақынның ақтарылған жыры ма екен?

ҚАЙРАН ДАЛАМ
Алаңсыз ата-бабам сайрандаған,
Кесіліп жатырсың-ау қайран далам.
Толассыз қапылыстың, жарылыстың
Уытын өн бойыңа жайған далам.
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Болжамас болашақтың қалпын анық,
Әпербақан науқандар қарқын алып,
Тағылық, оспадарлық, құрды өктемдік
Бермесін табиғаттын тартып алып...
Төзе алмай зіл-заланың салмағына,
Дүние тірелді кеп жарға мына.
Көрбілте көзсіздіктің кесірінен
Тап болды келер ұрпақ зардабына.
Сауықшыл салтанатың былай қалды,
Тұнығың тұнбастай боп лайланды.
Қонатұғын жер таппай айдыныңнан
Шағалаң шарасыздан шыр айналды.
Аң-құсың безіп кетті пана таппай,
Қайран көздер бозарды қарақаттай.
Менің-дағы жүрегім тілім-тілім, ч
Жазылмайтын мәңгіге жарақаттай.
Сырқаттай сартап болған ауыр, сұлық,
Жарадан жатырсың-ау ауырсынып.
Жеткенің Жетпіс жылда осы болды-ау
Келгенде сан ғасырлар дәуір сүріп.
Өзіңсіз қайдан енді тыныс алам,
Жату жоқ, ойсыз-күйсіз, тыныш-аман.
Дертіңе дауа іздемей дегбір таппас
Болмаса түк сезінбес «құрыш» адам.
Армансыз ата-бабам сайрандаған,
Көңірсіп жатырсың-ау қайран далам.
Өрт шалып өзегіңді тұрған кезде
Тыныштық бола қойсын қайдан маған?
Жояды сеніміңді күдік деген
Мен болсам, келешектен үміттенем.
Дауасы кайран жердің табылар деп,
Дауылға қарсы ұмтылып, жүріп келем!
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НАРТӘУЕКЕЛ
Кірдім өмір орманын аралауға,
Не соқпағын көрсем де саралауға.
Нартәуекел батайын тұнғиыққа,
Жетем, бірақ көк буырыл жағалауға.
Жабығармын, ал кейде шалдығармын,
Ұлы арман — биіктер, қалың алдым.
О, мақсаттар, жарқырат маңдайымды,
Нартәуекел, қасыңнан табылармын.

ӨМІР
Кей — кейде, ей, өмір торығамын,
Әділдік, қасиеттім — қорығаным.
Арпалысып сол жолда шықсам өрге,
Неге, неге шатқалаң жолығарым3

\

Кім тілемес басына бақты бүгін
Батады кейде жанға қаттылығың.
Қуанғанда ұмытсақ қиындықты,
Қиналғанда кетпейді тәттілігің.

***

Ала жібін біреудің аттамаймын,
Өтірік күліп бетке де мақтамаймын,
Пендесі болып тегі жүргім де жоқ,
Аспаннан түсе салған бақталайдың.
Өмірге менмендіктпен қарамаймын,
Өзімді бір кремет санамаймын.
Оным рас, ішімде көп орманның,
Екенімде енді өскен бала қайың.
Кешір, өмір, астамдық ойлап кетсем,
Қақпашы маңдайымнан бойлап кетсем,
Сенен басқа жанашылар қайдан табам,
Құлағың боп далаңды жайлап кетсем.
Сен - қасиет, сен - ырыс әлемдегі,
Өзің болың сүйеді әлем мені.
Сен болмасаң бал татыр бар шырыным,
Бұл тірлікте мақтаныш көрем нені?
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Заря ЖҰМАНОВА
1959 жылы туған. ҚазМУдің журналистика факультетін бітірген. 1980 жылы
«Жалын»
баспасынан
шыққан
«Темірқанат»
атты өлеңдер жинағына
тырнаңалды туындылары
енді.
Қазір облыстың теледидардың ұлттың мәдениет
редакциясының
редакторы.
«ССРО
Ғылым
Академиясы
30 жылдан астам уақыт бойы
бұл жерде зерттеу жұмыстарын жүргізді...»
(«Правда» газетінен).

АРАЛ АЖАЛЫ
«Институт географии АН
СССР более 30 лет ведет здесь
исследования...»
(«Правда», 1988 жыл, 14 көкек).

Отыз жыл бойы
Үн-түнсіз қалай шыдаған,
Қақпастан барлык қоңырау менен дабылды?..
Күтті ме әлде кетуін безіп тірі адам,
Жеңе алмай, шаршап тозаң бораған дауылды...
Отыз жыл бойы
Бақылап Арал ажалын,
Көз жұма қарап халықтың ауыр халіне,
Ғылымға қосқан ғалымсымақтардың «ғажабың»
Жарыса жазар газет-журналдар әлі де.
Жан-дүнием дал-дұл...
Апырай, қалай ұғамын?
«Халыққа кызмет етеді, — дейтін, — ғылымды».
Қайда екен қазір аккөңіл қартаң мұғалім,
Өзгерді ме екен пікір оның бұрынғы?..
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Күріш те емес, мақта да емес,
Негізгі —
Адамнын, жайын ұмыту мүлде ұят-ты,
Неліктен күтті көз жұмар сәтін теңіздің,
Дәм-тұзы біткен науқасты баққан сияқты?..
Жариялылык...
Жетті-ау шаршап-шалдығып,
таусылғанда, шыдамым түгіл Аралым,
Көңілімде Сәл-пәл, әлсіздеу ғана жанды үміт,
келер күндерге сол үмітпенен қарадым.

***
Жылдардың, ашпас бұрын ақ парағын,
Шаң басқан тарих бетін ақтарамын.
Жала сөз жарға жыққан ағаларды
Еске алсам еңіреуге шақ қаламын.
Ойламау мүмкін емес жанды ауыртып,
Қайран, қазақ Жүсіпбек Аймауытов.
Әлі де жүрген шығар жалақорлар
Былғаған адал жанын шайдай тұнық.
Десек те өткен өтті, жұбанайық,
Ақталды марқұм Мағжан Жұмабаев,
Асылды керексіз деп көміп тастап
Несіне сынығына қуанайық?..

Жоғының енді ұққанда нағыз нарқын,
Табысты Шәкәріммен туған халқым.
Тірлікте жанға сая бола алмаған
Ақынға керек емес атақ-даңқың!!!
Хал емес қоя салар жай күрсініп,
Ортаға оралғанмен Байтұрсынов.
Көңілге жұбанышым — қорықпаймын
Қанатым қалар-ау деп қай күн сынып.

ҚАЗАҚ БОЛҒЫҢ ҚЕЛСЕ...
Жалықпайтын тыңдаудан өтсе дағы әр күнде,
Айтысындай қазақтың жыр додасы бар кімде?.
Жайына қап түнімен он оиланып жазғаным,
Ұңқыр ойлар отына жанып кете жаздадым.
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Талай даудың шешімін жалғыз сөзбен білдірген,
Сөз қадірін қазақтай, құдайым-ау, кім білген?..
Ұлы тілді қор қылып қалай буып, тұсадық,
Айтыс емес, бұл деген, іште тұнған құсалық
Қандырғаны үшін-ау құлақтардың құрышын,
Қос ақынға дем беріп, ашатындай тынысын,
Қалың нөсер жауын боп сатырласа шапалақ,
Мың бұралған қыз бала гүл ұсынып жатады-ақ...
Самсаған сан көздерден сескенбестен сермейтін.
Тұлпардайын жарыста шапқан сайын өрлейтін,
Қас жүйріктер қашанда шын бәйгеде танылар,
Қазақ болғың келсе егер, жыр сайысқа тағы бар.
***

Қараңғы түнде, бөбегім,
Кезіп жүр біреу бау-бақты.
Қезінде болған көп өлім
Орны ғой бұл жер «Қарлагтың»
Әлди-ай, бөпем, қорықпа,
Зияны тимес елестің.
Сардар ма марқұм, жорықта
Көтерген туын Кеңестің...
Жазықсыз бәлкім ілінген,
Торыңа құрған, залымның,
Еңбегі қайта тірілген
Аруағы шығар ғалымның?..
Жылама, балам, әлди-ай,
Боран да сыңсып зар қақты.
Отанын сүйген, о дүние-ай,
Ақын да мұнда зарлапты...
Сенбесе еш жан досына,
Ажалдан гөрі сол жаман,
Бөбегім, жаным, шошыма
Келмеске кетті ол заман...
Қақпайды ешкім есікті,
Әкетпек болып әкенді.
Барлығын халқым кеш ұқты,
Ұйықтай ғой, жат енді...
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Нұрша Кәкенов
1946 жылы туған. М а м а н дығы кен инженері. Қазір
Жәйрем кен байыту комбинатының директоры болып қызмет істейді.

ЛАОС ДӘПТЕРІНЕН
Шырмауықтар түйінді жазылмаған,
Шабындықтар тоғайда шабылмаған.
Тік-тік жартас өрілген ағаштармен,
Мың ғажайып теңеуі табылмаған.
Күнде жайнап, қайтадан түлесе елі,
Пальма ағашы бақытын тілеседі,
Какос нәрі қызымдай тіл үйіріп,
Жапырақсыз ағашқа гүл өседі.
Ақыл сірә, жетпейді мұны ұғарға,
Маза бермес мың түрлі шыбыны да.
Қанатты құмырысқалар ызылдайды.
Мысқал мұрша бермейді тынығуға.
Буйвол тартқан соқадан ырыс өніп,
Ақша бұлттың бірі ұшып, бірі шөгіп,
Тал шыбықтай қыздары иіледі,
Көлшіктердің үстіне күріш егіп.
Бүйілері уытты шаяндары,
Он бес құлаш жыланы. Аян бәрі
Қатерлі өткел жігітке жунгли бір
Тек жеңеді адамның ой арманы!
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Аттап бассаң, секіреді бір жәндік,
Не өледі шыбын жанын құрбан қып,
Қызыл бүркіт шаңқылдайды аспаннан,
Сірә, бәркім, қоңыр қазды жүр андып.
Жұмбағы көп, жолдары көп шығыстың,
Қып-қызыл саз, қызыл арай, күміс күн.
Қып-қызыл түс айналаның бәрі де
Құдыретті суретіндей жұмыстың.
***

Ұлан-байтақ Отаным, сәлемін ал бауырдың,
Мен бір кезген жезкиік сыртындағы ауылдың.
Лаос жері ғажайып, ерге салар сыны мың,
Тропика аптап ыстығы, құйын селі жауынның
Қадаларға қағылып, ағаш үйлер тізілген,
Банандардың шашағы жапырақпен үзілген.
Ананас нәрі уыздай сілекейді үйіріп,
Ащы сөлі манфагтың жас' ағызар көзіңнен.
Сары бояуды храмдар, биік тіпті мүсіні,
Сабырлықпен пайымға шақырғандай кісіні.
Аждаһалар ойылған мраморды қақ, жарып,
Түске кірсе, тәубаңды есіне, бір түсірді.
Тропикада өскеген әлсіздік пен жасықтық,
Тропикада сан ғасыр өлшенбеген қашықтық.
Мерт болса адам бұл елде, рухын сан күн тойлайды.
Жұмбақ-жұмбақ табиғат, сағыныш та, ғашықтық...
Алып бубең даңғыра, дүмпіл-дүмпіл соғады,
Домбыраның шегіндей жүрегім дың-дың қағады,
Қызыл суын Меконгтың кешкен бамбуг қайықпен,
Тәтті жырдың толқыны елге қайтып барады.
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ЗАМАНДАСҚА
Шөп те ағарар, шаш та ағарар,
Сақал, мұртың ақ боп қурап.
Із басады жас балалар,
Көкпар тартып улап-шулап.
Қас қаққанша өтіп құмыр
Тасың құм боп шашырайды.
Астындағы алтын тұғыр
Тамшы суға татымайды.
Біздің Сарысу, Домалақ та Дария емес, шың да емес,
Қарапайым азаматқа,
Ұмыт болу,дым да емес.
Қураса шөһ көктей гүлдер,
Тамырында нәрі болса.
Халқың сені мақтай жүрер
АҚҚАЙЫҢ
Ұмытыппын мен бейнеңді
Ыстық бірақ асау бұлақ.
Киіп алып ақ жейдеңді
Тұрғандайсың қолың бұлған.
Тұрушы еді жалғыз қайың,
Тосып бізді түн жамылып
Мерт болған-ау жазатайым,
Әлде кімге олжа болып.
Жоқ ақ қайың, жоқсың сен де,
Уақыт бізді аямаған
Сен ұмытпа, мен сөнсем де,
Сезім қалсын аялаған.
АҚЫНҒА АРНАУ
Тереңдігі өлеңнің ақылында,
Жүрегіңе, жаныңа жақынында.
Ұйқас деген койшының кәрі атындай
Жауыр болған әркімнің тақымында.
Аты қалса ақынның даналығы,
Халық айтар бағасыз-бағалыны.
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Тұсауында ұстатса үміткерін,
Қазақтың ішіндегі алалығы
Үйірсек кенші көзім қазылғанға,
Шын маржаны өлеңнің табылған ба!
Өз жолым, өз дауысым болса екен деп,
Ой салам, айтылғанға, жазылғанға.
ТУҒАН ЖЕРМЕН СЫРЛАСУ
Мына ақ селеу, қара жусан, тобылғы,
Бетпақ дала, жаңбыр шайған қағынды.
Бостандығым - кендігі ғой даламның
Іздеп келем, іздеп келем жоғымды.
Сарысу бұрын шалқар екен арналы
Қамысына ат, адасқан ел арбалы.
Бүгін көрсең мысык жалдап өтеді,
Жылға, жылға жылап жатыр тармағы.
Шұбыракөл, Жыңғылды көл сілемі,
Қуаң тарткан жыңғылдың да іреңі.
Бозкөл бірде айдын бопты ғажайып,
Бүгін төсін соқпақ жолдар тіледі.
Мал тұяғы машиналар табаны.
Көк майсаны, көк қамысты шабады
Қатыгездік қайдан бізге жолықты.
Кейінгіге қандай мұра қалады.
Қажет маған дала пайда бергенің,
Дала бесік, дала — менің жөргегім.
Дала — күнім, дала — менің тынысым,
Дала өлсе, менің дағы өлгенім.

Тағанбай ҚҰЛМАНОВ,
1953 жылы туған, Жезқазған теледидарында редактор болып қызмет істейді.

ҚАРА ТОРҒАЙ
Аңыз боп аты кеткен сахараға,
Өзі ақын, өзі сері Ақан аға!
Болмаса өзі — қыран, сөзі — алмас,
Халқына қадірлі жан атана ма?
Құс салған, ит жүгіртіп саят керім,
Қиқулап төгілдірген құла ат терін,
Сезбепті қызық дәурен күліп өтіп,
Дерт болып жабысарын, бірақ-серім...
Ең соңғы алданышы - «Қара торғай»,
Ол да әне, көтерілді жерден зорға-ай,
Құйрық жоқ жерге қайта қонақтайтын,
Шынымен шырмалар ма ажал торға-ай.
Аяйды қыран құсын қалықтаған,
Соңғы рет бойын жазып, шарықтаған,
Жасындай жалт ететін көк тәнірі,
Қарашы күйін мына кәріп болған.
Запыран - кеуде толы, жүрек-ұлы,
Тарамдап аққан жасы бетін жуды.
Еске алып өнді қайтып іле алмасын,
Жерден ан, көлден ұшқан қазбен қуды.
Япыр-ай бұлдырай ма ақын көзі,
Жанағы «Қара торғай» қайда өзі?!
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Шарықтап биік кеткен түрі жаман,
Қаусырып қалмады ма ажал тезі...
Шоқ көзбен шолып өтті жерді қыран,
Шырқалған сәтте мұнан шерлі бір ән.
Қос мұнлық бірі - көкте, бірі - жерде,
Ақ перде арасына керді тұман.
Шау қыран қанат талып шаршады ма,
Қазаны қыранға тән аңсады ма?
Тастады өзін сонау жоғарыдан
Көкшенің найзалы жар тастарына...
Жат өмір,
ж а н д а р жайлы, ұрған қайғы,
Әуенді тау қайталап, бір тынбайды,
Бар ғалам қыран-ақын тағдырының
Азалы күйін ойнап тұрғандай-ды...
СӨКПЕҢДЕР МЕНІ

Сөкпеңдер өктем жиен, өктем жезде;
Сырт беріп жандарыңнан өткен кезде...
Кеудемді кере жұтып таң самалын,
Бауырдың үні болар аңсағаным,
Сол бөлме,
Таныс сурет,
Жат келіншек.
Жұмбағын ұғынбаққа жан саламын.
Бұл үйге күн құрғатпай келуші - едік,
Біз келсек бөлме басқа түрге енуші еді.
Тәтем-ай,
Сен су құйған самаурынға
От сал ып,
Танымайтын жүр келіншек.
Өткен күз сол шанырақ шайқалыпты,
Ішілмей бір кеседе шай қалыпты,
Әдептен аспай жүрген әлгі жеәей,
Әпкемнің орамалын байланыпты.
Біреу ақ, болсадағы шығар күнің,
Тағдыр көп,
Қазбалауға құмар-ды кім,
Шамасы тірлік заңы екеуімізді,
Екіге айыратын шығар бүгін.
Өт жиен, өткін жезде, жол беремін,
Тлектес балып жүрсен — сол керегі,

Тал түсте сырт айналып кетсемдағы,
Түсімде бұрылып кеп қол беремін.
Сен мені сөкпе жиен, сөкпе жезде,
Сырт айналып қасыңнан өткен кезде...

КӨЛЕҢКЕДЕН ҚҰТЫЛМАССЫҢ

-

Өмір, Өмір! Талайларды толғандырған
Айтшы адалын, мен де сені жан едім пір тұтқан
- Неге Ерді жазықсыздан тор тұтқан.
Ақ көңілге қара күйе жағылып
Жомарт жанды жоқшылықпен қорқытқан?

Сыр ашпайсың, түсінемін, әділдігің де баршылық
Ақылдыға ақымақты неге қойдың аңшы ғып?
Өне бойың тұнып тұрған қайшылық
Ашылмасыңа ашылып,
Орынсыз жерде жасайсын неге таршылық?
Әділет үшін шырылдап жүрген тек біз бе?
Күйдіретініңді қайтейік есені беріп ессізге.
Есігіңді ашпай естіге,
Айналтып қойып үйіңді,
Төріңді неге ұсынып жүрсің тексізге!
Жомарттығыңа дауым жоқ, мылқаусың кейде, тас керен»
Түйінің неде? Жұмбақтық сырын аш дер ем.
Шешімін тығып қойыпсың мың сан сұраудың.
Тұңғиығына бойлай алмаспын
Кетіп жатыр із терең!
Осындай ойлар қинады мені, меңдейді талай таң қылып
- түпсіз мәңгілік.
Бұл сенің - құпияң, шешуі
Бір ғана жауап;
Табиғатта да күн — түн бар,
Адам болған соң, көлеңкең болу Заңдылық!
ТАСТАҒЫ СУРЕТ
Көз алдымда қос бейне,
Біреуінің — күні өткен
Екіншісі — жас сәби
Көз алмайтын суреттен.
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Бабам таудың басында
Қолында қашау, балғасы...
Қызым жүр ойнап қасымда,
Бүгінгі күннің жалғасы.
Бабамыз ойған қашаумен
Тастағы ойық белгілер...
Таңбалар түрлі атаумен
Ұрпаққа қалған үлгілер...
Асфальтта түрлі сурет
Балдырған жазған сөздері
Баба мен бала... құдірет,
Ұқсап жатыр іздері.
Әдемі болу міндет пе,
Оң тілеу ойда тұр басым.
Үндестік тапқан суретке
Үзліп түсті көз жасым.
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Александр КОГАН
Александр
Коган
родился в 1948 году. Стихи пишет давно и уже более восемнадцати лет публикует
их
на
страницах
казахстанских газет и журналов.
Творческие
искания
поэта разнообразны. В его
активе
басенные
стихи,
песни,
несколько
поэм.
Он пишет нежную любовную лирику и гражданственные стихи. От других
поэтов
Балхаша
Александр
Коган
отличается
формой,
необычнои
рифмовкой,
часто
неожиданной концоркой своих сти-

хов.
Прочитав
неболшую
подборку его стихотворений,
читатели
попробуют
сами
оценить
творчество
этого поэта.

В ПКиО

В комнату смеха
Вхожу любопытный.

Мне интересно,
Что там, стеной.
И почему
Никому не обидно?
И неужели
Всем сразу смешно?
На отраженья
Смотрю улыбаясь,
Ах, как приятно
Быть в личном кругу!
Кружатся тысяча Я,
Как на бале.
Выход ищу
И найти не могу.

В комнату смеха
Иду, как на плаху:
Вдруг обманул
Человеческий глаз.
Думаю,
Взгляды кидая со страхом:
Где отраженье мое
«Без прикрас?»
Қомната смеха
Опять не пустая.
Ищут другие
Истину тут.
Слышу, как в комнате
Смеха рыдают.
В тихом раздумье
В зверинец: иду.
***
Наверное я слишком старомоден —
Знакомые смеются тихо вслед —
Мне скучен путь, который быстро пройден
И приторно от легкости побед.
Влечет меня водоворот событий
Сквозь бури и невзгоды к чудесам,
Проносит мимо тихую обитель,
Большйе деньги и высокий сан.
Зато не описать того блаженства,
Когда всем катаклизмам вопреки,
Ты покорил вдруг лучшую из женщин,
Она твоя — от сердца до руки.
Нет, я не смог-бы победить другую,
Забыв, что путь победный был тернист,
Стою, смотрю, не верю и... ликую,
Готовый пасть пред побежденной ниц.
ОЖИДАНИЕ

Моет волосы юная ива
Наклонившись над тихой водой.
И глядит на нее из залива
Полумесяц совсем молодой.
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Вот и он уже скрыт облаками,
А сейчас, в полуночной тиши,
Подойдет тополек, приласкает,
Что-то ей о любви прошуршит.
Ночь уходит и тайну уносит.
Ива в грусти и в каплях росы
Снова ждет наступления ночи,
Столь желанной для юной красы.
ДОЖДЬ

Там, где утром была синева,
Там, где солнце в обед пламенело,
Долгий дождь для меня линовал,
Как тетрадку, огромное небо.
Крыш домов прикоснувшись едва,
Стала каждая капелька точкой,
Эти точки сливались в слова,Вытекали из труб водосточных.
Многократно напев повторив,
Дождь докапал последние крохи,
Нам оставл в подарок мотив,
И слова положил прямо в строки.
Я считал бы все это за сон,
Но потом догадался, что спрятал
Дождь листы все с линейкой косой
И стихи в семицветной тетради.
***
Не суета вокзальной толчеи,
Шагаю по московским тротуарам,
Людские многоцветные ручьи
Втекают со всего земного шара.
Я сразу же втянулся в этот ритм
И растворился в движущейся массе,
Здесь вечное движение царит,
И я в людовороте этом маюсь.
Пытаюсь безуспешно перегнать
Куда-то семенящую старушку.
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Ей не слыхать просящий мой сигнал
Сквозь шум, что веком на нее обрушен.
Я к берегу стремлюсь, ищу прикол,
Хотя во мне достаточно кондиций,
Но плыть привык естественной рекой,
Где можно искупаться и напиться.
Несет меня толпа. Как страшный сон
Средь берегов из стали и бетона.
Сюда волной случайной занесен.
Где путь найти к тропе своей, исконной?
Не суета вокзальной толчеи,
Плывут людские встречные потоки.
Теснее с каждым днем внутри струи.
Далеким не завидую потомкам.
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Батырбек МЫРЗАБЕКОВ
1948 жылы Ұлытау ауданында туған, облыстық
«Сарыарқа» газетінде тілші болып қызмет істейді

ҰЛЫТАУМЕН СЫРЛАСУ

Дана тауым, көнекөз қариям-ау,
Түпсіз терең тұңғиық дариям-ау.
Ғасырлардаң сақтаған сырларыңды,
Керек-ақ қой халқыңа жариялау.
Айыр өркеш, нар тұлға, дара тауым,
Кеменгерім, көсемім — баба тауым.
Ақтандақты жылдардан не білесің?
Күтіп отыр сөзіңді дала-қауым.
Жалғанды айтпа шындықты ( айт,. жасырмай айт,
Жоқты бар деп, болмасты асырмай айт.
Ерлерімнің кешегі көзі қайда?
Өз бойыңнан аулаққа қашырмай айт.
Көрдің бе сен Сәкенді — Бұлан.ерді,
Көрдің бе сен Ілияс — Кұлагерді?
Сөз жорғасы көрдің бе Бейімбетті,
Үшеуі де шоқ жұлдыз — шырақ еді-.
Әлде олар бұл тауға соқпады ма?
Келмей кетсе кер күннен қорыққаны да.
Әлде келіп үшеуішыңға шығып,
Шатыр тігіп қонақ боп тоқтады ма?
Мүмкін емес әйтеуір соқпауы бір,
Ұлылардың түйісер соқпағы бір.
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Иі сі қазақ, ат жалын тартып мінген,

Ұлытаудан ұлағат жағтайды жыр.

Соның бәрін сен неге жасырасың,
К е л д і кезің жаңарып ашылатын.
Ақтабан боп шұбырды ел көз алдында,
Ақтаңдақты айтпасаң атыңа сын.
Талай қырғын өтті рас көз алдыңда,
Сан сойылды тоқтаттың сөз алдың да.
Ақтаңдақты жылдарда Ұлытауым,
Сойқанына содырдың төзе алдың ба?
Сонда неге ел үшін егілмедің,
Жоқ еді ғой тасыңда, егінде мін.
Неге ғана сонда сен сұрамадың,
Елдің ұлы еңсегей ердің кегін.
Неге ғана сен сонда үнсіз қалдың,
Керегі жоқ бұл жерге бір сылтаудың,
Ұрпағына қамқор қол бола алмаса,
Ұлылығы қайда онда Ұлытаудың?
Кешір тауым, сен мына кешір мені,
Жүрегінді күйзелткен мешін бе. еді?
Әлде сонау отты жыл есіңде ме,
Қырық бірдің қыршын жас есімдері.
Таптағанда табанға жау жеріңді,
Тілгілеген кезінде сау жеріңді.
Өз қолыңмен шығарып сала алдың ба,
Жауға қарсы батыр ұл — Баубегіңді.
Қиын істе емес ол аса тіпті,
Мәр-мәр мүсін ерлерге қаша тіпті .
Украин бауырлар Днепрде,
Бір ескерткіш Баубекке жасатыпты.
Рас бүгін ел өсіп жасарыпты,
Жаңалық көп, жақсы істер жасалыпты.
Тұнғыш қазақ әскери-ұшқыш еді,
Ұмытқан сен жоқсың ба Асатовты.
Көп еді ғой көкке ұшқан қырандарың,
Орны қайда Таижандай жыр аңғардың.
Тарихымның таусылмас шежіресі-ау.
Сенен іздеп солардың тұрам бәрін.
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Ізі бар ма олардың әр тасында,
Қыран тұғыр тұр ма әлі тау басыңда.
Арындаған жырлары ақын ұлдың,
Қосылды ма Тасбұлақ арнасына.
Таудай-таудай нән талап, өссін- ерің,
Түлете бер қыранның тектілерін.
Ерлік, елдік мектебі Ұлытауым,
Ұмытпау да ұлылық деп білемін.
Сыршыл желің сырыңды айта білсін,
Келбетіңе күн сүйген ай табынсын.
Ақтандақты жылдарда солыи қалган,
Шындық гүлін шыңда өскен — кайта күлсін.
Ерлігіңе аспан, жер адам куә,
Шыдамдылық — ұлылық шығар сірә.
Бірақ тауым өтінем сенен енді,
Еңлік гүлді таптатпа табандыға.
ТАНЫС БАЛАМ СӘКЕНМЕН

Кере қарыс кең маңдай, қияқ мұртты,
Сұлу.мүсін таңдантқан қалың жұртты.
Әкелігі ем үйге сол портретті,
— Бұл кім папа? — деп алдан балам шықты.
Сұрағына баламның таңданбадым,
Дедім оған: — бұл өшіп жанған бағым.
Қаншама жыл Сәкеннің сұлу жүзін,
Бір көруді балам-ау армандадым.
Ғасыр жүгі заманнан қалыспаған,Дауылпаз үн жасымнан таныс маған.
Қыран құстай қияға қанат қаққан,
Сұңқар жырлы Сәкенмен таныс балам!
Таныс балам Сәкенмен — дауылпазбен,
Таныс балам — сырлы әуен сұлу сазбен.
Тауда туған ол дағы сен сияқты,
Бірақ, сені көрген жоқ, әттең-әттең.
Көрмесе де көргендей болып кетті,
Бүгінгіні сол кезде-ақ шолып кетті.
Қара құстан, құзғыннан, қарақшыдан,
Қалың елін қазағын қорып кетті.
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Сәкен деген — қазақтың қазақтығы,

Сәкен деген — қазақтың азаттығы,
Елдің камын жеген ер жазықсыздан,

Көремін деп ойлап па еді абақтыны.
Жо-жок, балам, жоқ, балам, ойлаған жоқ,
Шоқпар ұстап, шоқпенен ойнаған жоқ.
Сәкен жауың дегенге кім сенеді,
Тұла бойда тулайды қайнаған кек.
Дар алдында ол жалаға күйем деді,
Мен елімді бәрібір сүйем деді.
Солай балам ел үшін отқа күйген,
Сәкен атаң еліңнің тіреуі еді.
Солай балам бұл Сәкен әкең сенің,
Портретті мен саған әкелгенмін.
Әруағына акынның басымды иіп
Сен туғанда атыңды Сәкен дедім.
ТЫҢДА ҰЛЫМ СЕН МЕН!,

Тыңда балам, сен мына, түсін мені,
Түсінбейтін бұл әкең кісің бе еді.
Жабырқаған кезімде сәуле. шашқан,
Алтын айдар сен бе едің түсімдегі.
Түсін балам сен мені, түсін мені,
Ақтарайын сырымды ішімдегі.
Жалғыз- өскен жалбыздай жан едім ғой
Сен туғанда жыртығым бүтінделді.
Мансап қуып бұл әкең ісінбеді,
Саған арнап жырларын мүсіндеді.
Сені өсіріп қатарға қосамын деп,
Жанын бағып және де күтінбеді.
Екі қолға бір жұмыс таңдамадым,
Өзің болдың бар жерде салған.әнім.
Өмірімді өзің де түсінемін,
Сен арқылы ертеңге жалғанамын.
Жасырын жоқ жанымды жайып тұрмын,
Қалын ойдан қажысам айықтырдың.
Менен артық'азамат бола алмасаң,
Өмір емес оған мен айыптымын.
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Өзімді-өзім асырып мақтанбайын,
Жықпылы көп қат-кабат шатқалдаймын,
Жарқын жүрек жаюлы ақ дастархан,
Сенгіш көңіл, сезімтал, ақ таңдаймын.
Бір адамды былай деп бөлгенім жоқ,
Бөлектенбей келемін өлгенім жоқ.
Ала қойды мың бөлігі қыркып жүрген,
Жанның жақсы болғанын көргенім жоқ.
Саған да айтам: жақсының жаттығы жоқ,
Жарқылдаған жүректің шаттығы көп,
Елдің ісі қашанда ердің ісі.
Жүр елімнің жалаулы жастығы боп.
Түсін балам, сен мына түсін мені,
Қызық емес өмірдің ішіп-жемі,
Өмірдегі бар қызық қызу еңбек,
Құшағына тартатын ертең сені.
ҰЛЫТАУДЫҢ ҰЛЫМЫН

Әр тасында таңбасы бар тарихтың,
Заңғар шыңы бірлігіндей халықтың.
Кең даласы кең жазына қоймасы,
Тұлғасы өзге Ұлытаудай алыптың.
Дархандығын жиған бойға даланың,
Нар тұлғаңа мейірлеге қар-адым.
Зеңгір көкте шырқап ұшқап құс көрсем
Ұлпа жүнді ұлар-ау деп қаламын.
Ұлытауым — баба тауым астанам,
Мен өзіңнен шаттық табам, бақ табам,
Етегінде «Қыз емшектің» тұрсам да
Төбем көкке тиюге аз шақ қалам.
Қымбат маған Ұлытаудың әр тасы,
Ақ қайыңы, жасыл терек, аршасы.
Саф ауасы, самал желі, сағымы,
Ақпандағы аппақ қары, баршасы.
Ұлағатын ұғып өскен ұлының,
Қанып ішкен «Тас бұлақтың» тұнығын.
Шынымды айтсам, бақыттымын мен шексіз,
Жай тау емес, Ұлытаудың ұлымын.
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МЕНІҢ ӘКЕМ МАЙДАНГЕР
(Баллада)

О, тәит өлім, тәит өлім,
Одан да сен тірілудің айт емін.
Барлығыңды сезбей, сезбей, о, әке
Жоңтығыңды бірақ сездім қайтемін.
(Қ. МЫРЗАЛИЕВ).

1961 жыл.
Мектеп залы.
Ардагерлер кешінде.
Болған бір жәй әлі күнге есімде.
Төрде отырды менің әкем майдангер,
Қос ордені жарқыраған төсінде.
Папам осы жан өзі бір балажан,
Гүл-түл жайнап отыр әне манадан.
Мынау кімнің әкесі деп қызығып,
Қарайтындай маған қазір бар адам.
Шындығым сол тұрмын рас мақтанып,
Төбем көкке тиюге де шақ қалып.
Бала көңіл айтуын да өтіндік,
Соғыстағы батырлығын ақтарып.
Тұрмын солай мерейленіп өзімше,
Не дер екен папама сөз берілсе.
Соғыс жайлы әншейінде айтпай тек,
«Огонь, Алға..» — дейтін шаршап көз ілсе.
Сөзге дайын дегендей ол мен бүгін,
Түзеп алып кителі мен белдігін.
Содан кейін бастап кетті әңгіме,
Ардагер жан-арқалаған ел жүгін.
— Балам мұны үйде де сан сұрап ең,
Соғыс ойын деп ойларсың сірә сен.
Соғыс деген — майданда өлген жастық шақ,
Соғыс деген — бөлшектенген мына мен.
Білмеулерің соғысты ол кінә емес.
Ал мен осы ұмыта алман сірә тез.
Сол соғыста сан досымнан айырылдым,
Міне, мынау, бір аяқта протез.
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Протездің байлап бауын беліме,
Бір аяқпен ер- жеткізем сені де.
Майдангерлер сапта болар әрдайым,
Еңбек етіп келем туған еліме.
Соғысқам жоқ атақ үшін, сөз үшін,
Өзіме аян, өзім ісім мен өз күшім,
Әділдіктің туы астында топталып,
Қасық қанды төктік туған жер үшін.
Майданға мен қырық бірде алындым,
Он сегізім өтті ішінде жалынның.
Жау жендетке қарсы тұрдым қаймықпай,
Шыбын жаным садақасы арымның.
Болашақты'болжай алған біліп кім,
Он сегізде,от оранған жігітпін.
Тоғыз рет жараланып, жан беріп,
Тоғыз рет топқа қайта кіріппін.
Үзілмесін тілеп жібін үміттің,
Тоғыз рет ажалға мен күліппін.
Тобығымнан оқ тигенде тоқтамай,
Тоғыз қадам алға қарай жүріппін.
Жарақаттан жазылған жоқ әлі де ел,
Қан майданға'қатысқанның бәрі де ер.
Мен ажалдан алып қалған сонша рет,
Құдай емес, ол советтік дәрігер.
Жеңіс’таңын көрдіқ рас, арман не,
Бес жыл қырғын болған да жоқ жалған де,
Жеңген бізде жазылмаған жара көп,
Жеңілген ел қалды дейсің қай халде.
Жаулап алмақ болған бүкіл әлемді,
Соның бәрі Гитлердің әлегі,
Фашизмді талқандаған біздің ел,
Әділдіктің арқа сүйер ар елі. |
Желбіретіп Кызыл туын Жеңістің,
Фашизмнен азат еттік жер үстін.
Бір Гитлер оқ атқанмен халыққа,
Бәрі бізге жау болған жоқ немістің.
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Оған дәлел: айтайын мен бір жағдай,
Сол сурет санамда әлі тұрғандай.
Қырық үштің қаңтарында қақаған,
Сақылдаған сары аязды түн қандай.
Түнеді бір көзден ұйқы қашырар,
Атар таңға ақ арман көп асығар.
Алға қарап тұрсам біреу келеді,
Өн бойында қаруы жоқ асынар.
Неміс екен келді қолын көтеріп,
(Берілуге қалған көзі тесіліп).
Жақын келіп дауыстады ,түн жара,
«Рус Гут» — деп алды да бір жөтеліп.
Бұл неміссіз келмейтіндей сәніміз,
Күле қарап тұрмыз»оған әлі біз.
Ал ол болса,-таза орыс тілінде,
- Жеңіс жақын, тойлаймыз — дейді бәріміз.
Жауыздардың кезі еді сол бас ұрар,
Адал болса асықпайық ашылар.
Деп тұрғанда' командирге ұсынды ол,
Бір пакетті арасында хаты бар.
Өмір қымбат жоқ ешкімнің таласы,
Бейбіт жанға кең ғой әлем даласы.
ЬІқтиярсыз жүрген мынау ұлына,
Былай депті сонда оның анасы:
— Жалғызым-ау!
Аманбысың, хал қалай?
Хаттағы әр сөзімнен сыр аңдағай,
Фашизмнің соғамын деп сойылын.
Жарығым-ау,
Кұнаһар боп қалмағай.
Орыстарда аласымыз жоқ біздің,
Сөзіне ерме Гитлердей тексіздің.
Айтшы маған Ресеилік кемпірдің,
Қаншасына жазықсыз жас төккіздің.
Шыныңды айт, жасырма сен бірін де,
Фашизмге ұқсамасын тілің де.
Маркс туған елде тудың ұлым-ау,
Бар ғой сенде ақыл сана білім де.
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қалай ғана Гитлерге ересің,
Қалайша сен Гимлерге сенесің.
Адам болып келдің мынау өмірге,
Ар алдында өзің жауап бересің.
Адам бол деп ақ сүт беріп өсіргем,
Еркелеткем, қатеңді сан кешіргем.
Адалдықтың — арамдықты жеңерін,
Жалғызым-ау,
Біліп жүрсің, білесің сен.
Шынын айтсам біздің хал де мәз емес,
Тартқан азап, көрген қорлық аз емес.
Фашизммен шықты ашық айқасқа,
Вильгельм Пик жазушы Анна Зегерес.
Саған айтам, ұғын ұлым бажайлап,
Шығыс жақтан таң атады арайлап.
Ұғып мені келсең берік шешімге,
Қасындағы 'досыңа да айт абайлап.
Ет жүрегі елжіреді баланың,
Ақ тілегін орындауға ананың.
Бір орайлы сәтті тауып осылай,
Бізге қарай басқан екен қадамын.
Ертесіне жау қосыны шегінді,
Өз еркімен тағы көбі берілді.
Фашизммен қарсыластар кейінде.
Үлес қосты алу үшін Берлинді.
Солай, балам, жеңіс оңай келмеген,
Бізге оны сыйлап ешкім бермеген.
Жеңіс - деген мына отырған өздерің,
Зеңбіректің үнін естіп көрмеген.
Жеңіс — деген бейбіт күннің шуағы,
Жеңіс осы жомарт жүрек жыр әні.
Жеңіс — деген майданда өлген боздақтар,
Ағармастан шаштарының бір талы.
Жауынгерлік жігерім бар бойымда,
Майдангермін — Бейбіт жыр бар ойымда.
Немереме айтып берем соларды,
Ұлы Жеңіс салтанатты тойында.
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Бірақ папам салтанатты көрмеді,
Немереге ертегі айтып бермеді.
Одан қалған үлкен белгі үйдегі,
Қос ордені катар тұрған төрдегі.
Тірі болса кайтер еді әлі де,
Айтар еді Жеңіс атты әнін де.
Немересі Атам ғой деп келеді,
Ауылдағы майдангердің бәрін де.
Мен әкемнің аитылмаған сырымын,
Жүрегінде жаттап кеткен жырымын.
Жеңіс тойы менің тоңым, жолдастар
Мен өйткені майдангердің ұлымын.

127

МҰҚАНОВ Ж анболат

Төреханұлы 1950 жылы
туған, білімі жоғары, Қазір аудандық партия комитетінде қызмет істейді
Өлеңдері аудандық, облыстық баспасөзде жарияланып жүр.

ҚЫРЫҚ ЖАСПЕН ЖҮЗДЕСУ

Қырыққа келіп толысқан менің кездерім,
Кемшілік көрсем жанымды жеді, төзбедім.
Маңсабы менен бармақтай қана бағына,
Таласып әсте көрген емеспін өзгенің.
«Жігіт ағасы» дейтұғын қазір жастамын,
Жақсыға ердім, жамандық жолға : баспадым.
Сыйласқан жақсы бір-біріңменен тірлікте,
Өмірден мына өтіп кетуің қас-қағым.
Қадірлі болу әйел, балаға өзіңнен,
Кім екеніңді біледі жұртың сөзіңнен.
Қызыққа тоймай жүргеніңде жастықпен,
Жақсы күндерің бұл-бұл ұшады көзіңнен.
Адамгершілік - азаматтыққа өлшем-ді,
Мақталдық талай, болып та көрдік белсенді.
Ша ршағандыктың белгісі болар әйтеуір,
Көтере алмай жүремін кейде еңсемді.
Пендешілікпен ренжіттім екен кімдерді,
Кім жаксы көріп, ал кімдер менен жиренді.
Зияным тиіп көрмесе де еш жанға,
Бұрынғы достар күн өткен сайын сиреді.
Қырыққа келіп ақыл тоқтатқан кездерім,
Аз да, көп емес, өмірден көріп-сезгенім.
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Алға ұстап арды, адалдықты ту еттім,
Ала жібін көргем жоқ аттап өзгенің.
Ойлағаныма білмеймін жеттім, жетпедім,
Жағалау кездім, өмірдің ізден өткелін.
Жазған жырымның ұйқасын таппай қиналып,
Көз ілмей шыққан түндерім' де көп менің.
Бұл үшін, досым ақынды, сірә сөкпегін,
Еске алмас кімдер сағынышпенен өткенін.
Қатарларыммен бір адамдай-ақ сыйласып,
Үлкендердің әсте алдын кесіп өтпедім.
Бүгінде, міне, қырык дегенмен кездестім,
Бала едім кеше бұл жасқа қалай тез жеттім.
Күнделікті тіршілік қасы деп жүріп,
Бетке әжім түсіп, шаш ағарғанын сезбеппін.
Белгісіз енді қырық жыл өмір жасарым,
Ақындықтың есігін айқара ашарым.
Болмасам да, ұқсап бағу мақсатым,
Көңілдің хошын жаңа жыр жазып басамын.

КӨҢІЛДІҢ КЕЙБІР КЕЗДЕРІ

Өтіп жатыр қарбаласпен күндерім,
'Аша алмай келем әлі жыр кенін.
Жараспайды өзіме де, өзгеге,
Бірер сәтке кеуде керіп жүргенім.
Ел алдында тындырарым көп менің,
Өткізсем де біраз жастың өткелін.
Біреулерше бастықтарға жағынып,
Көзге түсіп көрінуді жек көрдім.
Мына тылсым тіршілікте, өмірде,
Кірбің түскен кездерім бар көңілге.
Анкеталык деректерім сәйкеспей,
Ескерусіз қалып келем көбіне.
Сондықтан да болар кейде тұйықпын,
Оңашада ойлар кешіп бұйықтым. Үміт оты жетелеумен мінеки,
Шығып тұрмын қырқасына қырықтың.
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***
Бар кездерім шабыттанар, шаттанар,
Достарымнан келсе жиі хат-хабар.
Елеңдейтін кездерім де аз емес,
Жолаушыдай сапарға ұзақ аттанар.
***
Бірге туған әкеден біз үшеу ек,
Айтып жатам бәрін несін мүшелеп,
Бағып-қағып осы күнге жеткізген,
Енді ойласам екен әке ісі ерек.
Қыз емес пе, әпкем тез-ақ ержетті,
Жат жұрттық боп ерте бесік тербетті.
Мен сияқты оку іздеп сабылмай,
Інішегім серік етті еңбекті.
Тірлік кешіп жүрміз казір үш жақта,
Әу басында бір ұядан ұшсақ та.
Бауырлардың амандығын білгенде,
Қуанамын шыққандай бір ұшпаққа.
***
Заман тыныш, неге ұсақтап барамыз,
Болмас іске ренжісіп қаламыз.
Көзге мақтап, сырттан жамандағаннан,
Айтыңдаршы қандай опа табамыз?
Бәріміз де екі аяқты пендеміз,
Ақылға бай, ықыласқа кендеміз.
Бақталастық, бақай қулық бар жерде,
Шыға алмаймыз ағайындар өрге біз.
Зәрулік жоқ, дүние қазір жетерлік,
Нанға тойып, тұрмысты да көтердік.
Сыйластық пен көңіл жетпей жатқанда,
Басқасының барлығы да бекерлік.
Көбімізде жетіспейді ізгілік,
Жүргенменен жұртты мәз қып, күлдіріп.
Кейбіреулер сәлемін де қимайды,
Алатындай кісілігін бүлдіріп.
Жамандығым ешкімге де жоқ менің,
Дей алмаймын мақсатыма жетпедім.
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Талап қылып талпынсам да қаншалық,
Қатарымнан бірақ озып кетпедім.
Көргенім жоқ адамдарды алалап,
Ерген емес соңымнан еш жаманат.
Қызықпадым дүниеге, байлыққа,
Көріп келем қолда барды қанағат.
***
Не сыйлайды келер мына көктемім,
Үмітімдей жарқырайды көкте күн.
Болашағым мен мұндалап, қол бұлғап,
Сағым болып, сағындырды өткенім.
Ертеңімнен күдерімді үзбедім,
Жатыр сайрап Жүріп өткен іздерім.
Кезек-кезек үш баламның жүзінен,
Табармын деп жастығымды іздедім.
***
Ой көбейді, жастық көңіл басылып,
Ұнатпаймын сөйлегенді асырып.
Бір басыма шаруам да жетерлік,
Не қылайын жұрттан оны жасырып.
Самайыма ақ та кірді ұрланып,
Қөргенім жоқ кісілік қып бұлданып.
Сай-сай болып көбейді әжім бетімде,
Кеше ғана тұра-тұғын нұрланып.
Өмір шіркін өтіп жатыр білдірмей,
Түндерім көп шығатын көз ілдірмей.
Мазам кетіп ертеңіме асығам.
Қалатындай еншімді алып үлгермей.
Дей көрмеңдер, мұнша неге таусылды?
Жайып салдым жасырмастан бар сырды.
Неге керек кеуде соғып' бекерге,
Білмеген соң өз мініңді, нарқынды.
Уақыт шапшаң, күндер қандай қарқынды,
Шолған дұрыс бір сәт алды-артыңды.
Мендегі арман мына қысқа ғұмырда,
Еңбегіммен риза ету халқымды.
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**
Вышиваю всю жизнь, и всю жизнь почему-то крестом
И мое мулине невеселого черного цвета.
Цвета горьких потерь и поспешно сожженных мостов,
И завядших надежд, и разросшихся буйно наветов.
Обветшала канва, пережатая в пяльцах судьбы,
И узоры на ней: узелок на узле да и только;
А в желаний клубке нити стали настолько слабы,
Что и моль их не ест, в том не видя, наверное, толку.
Ну когда же конец-то постылой работы моей
Иисуса ошибка она или черта затея?
Если б сызнова все удалось мне задумать,- ей-ей
Ни за что бы на взялся за этакое рукоделье..

монолог
Зарекаться, каятьтся, божиться Было мне всегда не по нутру,
В жизни может всчкое случиться.
На нее спокойно я смотрю.
Каяться?.. Откликнись, непорочный!..
И грехи мои не великй.
А божиться всуе, между прочим, —
Знаете ли, как-то не с руки.
Зарекаться?.. Кто же заречется
От сумы, равно как от тюрьмы?
Кто же чует, где он спотыкнется
Посреди кромешной кутерьмы?
Сколько я уже накуролесил,
Сколько в жизни мне еще блукать...
Оттого, наверно, и невесел,
Что не смог жар-птицу отыскать.
V

Так вот и живу: чудачу, трачу
Годы и доследние гроши,
От людей глаза свои не пряча,
Погому, что главным дорожил.
Потому, что душу-недотрогу,
Как бы тяжко не было бы мне,
Я не отдавал в залог ни богу,
И уж ни тем паче - сатане.
-.
Подвигу воинов 6 и 12 армий посвящается

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Мы в тот вечер в пивбаре о разном судачили.
О работе своей, как положено, начали,
А затем перешли на товары японские
И от них — на войну и дела вашингтонские.
Наконец, разошлись все мои собеседники.
Замелькала уборщица в сером переднике.
Я стою, допиваю свое «жигулевское»,
Вдруг подходит ко мне Незнакомец с авоською.
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В ней кефир с пирожками, наверное, к ужину.
Вроде, трезвый на вид, и пиджак отутюженный,
Но лицо... Одноглаз, шрам со лба к переносице,
И на рыбу мою так завистливо косился...
Я леща протянул, он степенно принял его,
А потом говорит: «Я тут с часик без малого,
Услыхал, как о прошлой войне рассуждали вы.
Но война, брат, не только победы с медалями...»
Озарился тут глаз его яростной вспышкою,
И повел он рассказ неторопко, с одышкою:
«К той войне подхожу я с особою меркою,
За мои, за четырнадцать лет исковерканных:
За четыре в плену и за десять на Родине...
В эти годы сгореть полагалось бы вроде мне.
Так ведь нет - не сгорел, только малось оплавился
Наш мужик испокон тугоплавкостью славился!..
Любопытствуешь, как, мол, в плену оказался-то?..»
И о.пять его глаз вспыхнул горько и яростно, —
«Может, слышал, когда про село Подвысокое?
Там в начале войны бойня вышла жестокая.
Там Синюха-река стала зваться Краснухою;
Сколько сгинуло в ней знаю только по слухам я,
Потому, что уже не солдатом, а узником
Я, очнувшись, узрел свет в окошечке узеньком.'
Это позже чуть-чуть пожалел, что не умер я,
А тогда мне расс-ветом забрезжили сумерки:
Вот, мол, выжил! Живу!.. А потом — два концлагеря
И впоследствии — шахты, в районе .Анадыря.
А подробности — лучше об этом не спрашивай.
Ну, а начал зачем? Знаешь, тяжко вынашивать!..»
По плечу-меня хлопнул, взглянул — не обиделся ль?
И исчез, как возник. Больше с ним я не виделся.
ПОСТСКРИПТУМ

Вспоминаю, как сон, как болезненный сон
Нашу встречу последнюю давнюю Двух безумных сердец за.звучать в унисон
Упоительное ожидание.
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И когда уже этой мечте голубой
Мы готовили гимны победные,
В сердце собственном вдруг' я почувствовал сбой,
И какою-то силой неведомой,
Отчего — не смогу объяснить, хоть убей,
Рассекло меня надвое поровну,
И одна половина рванулась к тебе,
А вторая в обратную сторону.
К той, другой, от которой нежданно исчез,
.Я спешил воротиться с повинною,
Для которой давно по закону небес
Неделимою был половиною.
ЖУРАВЛИ

Снова осень листвой укрывает заботливо землю,
И холодная синь растекается между ветвей.
Все готово ко сну, только эхо лесное не дремлет,
Голоса повторяя летящих на юг журавлей.
Журавли, журавли! Мне понятна печаль ваших песен, —
Разве можно легко оторваться, пускай на пока,
От гнездовий своих, от родимых полей и полесий,
Там, где вы журавлят научили летать в облака.
Журавли, журавли! Возвращайтесь домой поскорее —
Мне не будет хватать ваших криков гортанных теперь.
То не ваша вина, если родины солнце не греет,
Если не суждено вам на свете прожить без потерь.
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Қайырбек С Ә Д У А Қ А С О В
1944 жылы туған. Облыстық тарихи-өлке тану музейінің
директоры,
«Қазақ
тілі»
қоғамының
облыстың ұйымының төрағасы.

-

СЕРТ

Жаманмен өтем белдесе„
Дайынмын, тағдыр жерлесе.
Егер де бір күн қолымнан
Жақсылық жасау келмесе.
Қажеті аз маған тіреу де,
Бостандық — басты тілеуде.
Жазала, қаза-табиғат, Тәуелді болсам біреуге.
Болса да қалмас деректі із,
Бақиға жылдам жөнелткіз.
Үмітсіз болсам бір жанға,
Ешкімге болсам керексіз.
Кезекті құрбан таңдасаң,
Ризамын сол күн жалмасаң,
Бәрінен бұрын мені әкет,
Күреске беттей алмасам!
ДАСТАРХАНЫ ҚАЗАҚТЫҢ

Қазақтың жұртқа әйгілі дастарханы,
Қастерлі дәстүрлердің асқар сәні,
Іліксең дәм-тұзына босаға аттап,
Ырым ет, сый-құрметтің басталғаны.
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Көңіл қош болғанда да халің жайлы,
Пендеміз, кез болса да уайым-қайғы,
Құрауыз ешқашан да аттандырмас,
Алдымен дастарханын дайындайды.
Бас қосып, бірлік үшін жақсылары,
Барлық дау, дәм татысса, сап тынады.
Қысылса, қару сілтер жол қалмаса,
Дұшпанын дәм-тұзына тапсырады. ,
Көңілі қанша жұрттың сыйған елім
Бастарын дастарханмен жиған еді,
Зеңбірек қажеттірек заманда да
Тайқазан Абду-әл-Әзіз құйған еді.
Қазағым дастарханы жиналмайтын,
Ешкім де бұл жағынан жеңе алмайтын
Көбейсін дәм көтерген азаматың,
Қамынанбір дастархан кең ойлайтын.
МЕЗГІЛДІ СӨЗ АЙТЫЛМАЙ
"Шындықты біліп үндемеген жалған куәгермен бірдей"
Көне үнді халқының қанатты сөзі .

Қаншама рет құлақ естіп, көз көрген:
Жолайырықта дұрыс бағыт өзгерген,
Орға құлап кете барған зағиптар
Мезгілінде айтылмаған сөздерден.
Тартынады -өзіне-өзі қас қана,
Батыл бармай жүре берсе жасқана
Махаббатын айтпаса егер сүйгені
Не түңілер, не бұйырар басқаға.
Жүрегінде тікен болып мазалап,
Жүрерсің сен өзіңді-өзің жазалап,
Уақытында айтпай қалған бір сөзден
Кінәсі жоқ басы кетер азамат.
Дегеніңше біреулермен кеңесем,
Босқа кетер бір өзіне тел есен,
Өрт сөнген соң ес жиғаннан не пайда,
Еңбегіңнің күлін көрсін демесең.
Үміттіміз мезгілінде бастасақ,
Кесел көрсек тілмен тіліп тастасақ,
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Дана сөзде күн қалмайды кеш болса,
Жау кеткен сон, кы.рышыңды т&ска шап!
ИМЕТОША
Африка деревнясындағы жиында-гвангванада-сөзге шыккан
шешенді бір аяғымен тұргызып, шыдағанынша сөйлетеді.
Одан кейін «ИМЕТОІПА» (Жетеді!) деп токтатады.

Біреу кызыл сөз сапырар түйін жок,
Неге сонша шашыламыз жиын боп?
Дұрыс сөйлеп жасайтын бар бұрыс іс,
Нсте, неге осыларга тиым жок?
Қайдан гана тойымсыздар килікті
Токтатпайтын барлықканша жүйрікті,
Қалт-кұлт етіп кейінгіге кимайтын
Ұзағырак ұстасам деп билікті.
Тойымсыз шал токалдыкка жасты алған,
Тойым жоктан талай-соғыс басталган,
Тогіыракпен көзі тойған сараңныц,
Құныккандар мезгілсіз жер жастанган.
Тәуба дерсің, суды шайқап, май кылса,
Көңіліңе барлық шаруа сай тұрса,
Буынсызға пышақ ұрып, шашылма,
Тоқтаған жөн аталы сөз айтылса.
Төмен түсір мылтығыңды оқтаған,
Не бітірген өшкен күнді жоқтаған.
Алға қара, сабақ етіп өткенді,
Ол да өнер мезгілінде тоқтаған.
Қайдағыны қанағатсыз жоқтайды ой",
«Тәуба, тәуба, жетер»,.— деген соқпайды ой,
Болған емес Аяз-бидей дана адам,
Иметоша! Мезгілінде тоқтай ғой! .
ҚОЛДАН ҚОЛДЫҢ НЕСІ АРТЫҚ

«Көз-қорқақ, ал қол-батыр» деген сөз бар,
Жаңсақ ой, мезгіл келді терең қозғар:
Қолдардың алтын көрсе «періштедей»,
Тайғанын көрсең егер, денең мұздар.
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Қанша рет қолға сеніп құр қол қалдың,
Жүрем деп жетегінде сүр долбардың,
Қанша рет қор болдың сен шапалақ жеп,
Қаламы қисайғаннан бір қолдардың.
Қол қайда кере көзге жағынбаған?
Қол қайда қаңқу сөзден қағынбаған?
Сатқынмен сал болғанда айырма жоқ
Өз қолы жүрегіне бағынбаған.
Дәл қазір не көп десең жиналыс көп
Көбінде қолдар үшін қиналыс жоқ.
Қолымен төрағаның қоса ербеңдер
Жатса да өз пікірі тым алыс боп.
Амал не, жолға зауал оқ боп ұшса,
Көрер ең талай-талай шолақ қолды,
Оталып опасыз қол жоқ боп шықса.
Көбейсін қолдар зауал дарымаған,
Болмайтын ешқашанда арына алаң,
Ел болып той жасауға қол көтерем
Қос қолдап амандасу-дәрі маған!
ТАРИХПЕН ІЗ КЕСУ

Суық та жоқ қаритын,
Жылу да жоқ жаритын,
Құрақ-құрақ едің сен,
Сұрақ толы тарихым,
Шығып еді жарыққа,
Ес қалмады халықта:
Асыл, арам аралас
Құлыптаулы тарихта.
Маскасы бар, парикті,
Бірі сезбей, бірі ұқты,
Бет-пердесін кім жұлар
Қырық даулы тарихтың?
Тұратындай барып тең,
Ақиқатқа жарып па ең?‘
Қарға қадам аттап көр
Құрықтаулы тарихпен.
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Біреуінен бәрі ыққан,
Ақиқатқа' зарыққан,
Үміт күту қиын-ау
Сұрыптаулы тарихтан.
Көтере алмай жарықты,
Көзің неге қырықты?
Белді жазып бойды сөз,
Жаса жанды тарихты.
ЖОЛАЙЫРЫҚТА

Ұғушы ек дүниені кеше ғана ,
Дос мынау, дұшпан анау десе ғана.
Төңкерген түсінікті заман туды
Беретін бір ұғымға неше мағына.
Сендіріп пайғамбардай милы жандар,
Ақтардың құман тумас қилы томдар,
Ақиқат пұшпағында ұстап алмай
Адасты бір жан емес, миллиондар.
Сеніппіз жоқ-қоғамға қияндағы,
Қат созып бақ құсына қиялдағы.
Еркіндік келіп еді, есеңгіреп,
Еліміз есін тағы жия алмады.
Бұл өмір бір бұл емес, жиі алдады,
Елесті халқым тағы қия алмады,
Боздақтар" босқа кеткен көзге елестеп,
Біржола жалтақтығын тия алмады.
Таба алмай кінәліні өткені үшін,
Даурықты, есептемей көпке күшін,
Дауыстап ойдағысын айтып жатыр
Қуантып жариялылық жеткені шын.
Мінбер көп, дауысыңды талай тыңдар,
Бірақ та , құр сөзді көп қалайтын бар
Қымызды сіміреді саптыаяқтан,
Сабынан қарауылдап қарайтыңдар.
Ойланбай неге жеттік, неге келдік,
Көгі жылдар жоғарыға шегелендік,
Тағы да жолайырықта тұрып қалма,
Қолыңа бір тиген соң егемендік.
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Жұртыма үйір еді зиян жағы,

Не жеміс берер екен қиял бағы?
Ұрпақтан ұялмастай болса екен
Тағдырдың тосып тұрған сыйы алдағы.
СЫНАЛАР САН БОДАДА БАҒЫҢ ӘЛІ

Жігіттің далада өскен қаны бары
Күмәнсіз хас жүйрікті сағынары,
Өйткені біткен емес жер бетіне
Жетілген дәл жылқыдай жануары,
Тиген соң тақымына табынары
Белгілі, бүйір қызып, жанығары,
Құйындап жер қуыра жүйткігенмен
Жылжиды шапқан сайын сағым әрі.
Күмән жоқ жолда жаушы табылары,
Бес қару Батыраштар тағынары.
Бәйгеге Құлагерлер қосылғанда
Қуам деп, құлатам деп сабылары.
Ісі жоқ жұртқа жағар- мағыналы,
Бар ойы олжа-атақтан қағылары.
Кездейсоқ тыраштанған толып жатыр
Бостан бос шығын болып тағы малы.
'Табылар табындыға жағынары,
Қимайтын тағын әлі қағынары,
Қойт-қойттап, елергенге дем береді
Сұңқылдап ту сыртынан жағы бары.
Белгілі оза қалсаң жабығары,
Бүйірлеп жеке шықсаң жабылары,
Ал егер түк таппаса амал қылып,
Дау айтып, күман жасап; шағынары.
Кездесер бірден тауы шағылары,
Шайнасар құлан тектес тағылары,
Беттеуші мәресінен беті қайтпас
Болса, егер сайыс-күрес нақ ұнары.
Керек қой ұзақ жолда сабыр әлі,
Барлығар ұшпалықтың табы бары,
Үзеңгі қағысып кеп, күшін сақтап

Ұмтылар көмбе көрсе жаны бары.
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Бір-ақ заң бәрінің де бағынары,
Озады ащы термен бағы бары,
Ойы адал оң сапарға бата берсе
Сеніңіз жол шырағы жағылары.
Сыналар сан додада бағың әлі,
Түсетін таразыға тағы бәрі,
Беріңдер, азаматқа сай сәйгүлік, •
Абырой әпермеген жабылары!

ЖОЛЫҒЫП ЕҢ ОЙДА
ЖОҚТА
(элегия)

Дала кең, топ киік көп сахарада,
Бәрі де үркін өскен, тақала ма?
Бір жолы оқшау киік кездестірдім
Қарайтындай ол маған қапалана.
Менсінбей сырттап жүрген саяқтарын,
Сырғиды, шеки тастап аяқтарын,
Үркер деп ұзақ жүрдім айналсоқтап,
Ақыры, шыдай алмай таяп бардым.
Жақындап ығыменен жел-еркенің,
«Кел, дедім, кел, аңызым, кел, ертегім»,
Селтейіп тұрып қалдың, тынып қалдың,
Сен сендің маған бірден, неге екенін.
Тығылдың ойда жоқта бауырыма,
Сипадым дір-дір еткен сауырыңнан,
Жапанда жалғызсырап жүр екенсің
Үмітпен пана іздеген тау ығынан.
Киелім, маған сонда қалай сендің?.
Мөлдіреп нәркес көзді қадай бердің,
Мұң тұнған көздеріңе содан бері,
Келеді қарай бергім, қарай-бергім.
Құлпырып сала берді сайын дала,
Арнарым сеніміңе әнім ғана.
Тілегім - көз алдымда аман жүрші,
Түсімдей күндіз көрген сағымдана...
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ҰЛАНЫ ҰЛЫТАУДЫҢ ШЫҢДАЙ АСҚАҚ
Композитор, әнші, Казақ, ССР-іне еңбегі
сіңген
мәдениет
қызметкері
Жақсыкелді
Сейіловке арналады.

Көңілмен жол шырағын жастан тапқан,
Жүрекпен ән құдыретін аспандатқан,
Ұланы Ұлытаудың шыңдай асқақ,
Өкпекке төсін тосар жасқанбастан.
Ғұмырда тоздырмаған наза кімді,
Қаншама тағдыр ерте қажалынды,
Түйсігі томағалы түсінсе ғой
Данконың жүрегіндей ғажабыңды.
Естісең елтітетін таза үнді,
Амалсыз аударарсың назарыңды,
Табиғат, арысыңа бір сүйсінші
Көр-дағы жайнап жүрген «жазалыңды».
Айтпайтын ешқашан да наза-мұңды,
Қасқайып қарсы алатын азабыңды,
Құрыштап жаралмады деп айтып көрші
Осындай қайсар туған қазағыңды. ,
Ту қылып жігеріңді, таза арыңды,
Білемің, талай әндер- жазарыңды,
Тілерім, алшаң басып аралай бер,
Тарқатпай өнердегі базарыңды.
Білемін, бір ән үшін таза, құнды,
Кенішті өршелене қазарыңды,
Сыналса азаматтық өз жігерім
Өзіне қайта арнармын ғазалымды.

ТӨРІНДЕ ӘРҚАШАНДА ЖЫР ЕЛІНІҢ
(Шашубай Қошқарбайұлына арналады)

Өзгеден өнері мен артық сөзі,
Цирк те, театр да, архив те өзі.
Көпірдей екі заман арасында,
Бұйырған бертінгіге сарқыт та өзі.
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Тамсанған жасы менен кәрі көзі,
Сайранда сал да өзі, серіде өзі.
Жаратқан сегіз қырлы, бір сырлы етіп,
Теңдессіз жыр-думанда «пері» де өзі.
Сал Біржан Қояндыда бата берген,
Айтыс пен әннен өрнек қатар өрген.
Он екі жасынан-ақ сөз сайыста,
Саңлағы Сарыарқаның атағы ерген.
Абайдан естіп еді нелер дастан,
Құс салып, аң қағысқан кемер тастан.
Жүп-жазбай үш жыл бойы ел аралап,
Балуан Шолақпенен өнер шашқан.
Бір атақ бір атағын алмастырды,
Деуші еді жұрттың көбі «алмас тілді».
«Жорға-ақын», «жүйрік ақын» айтыстарда
Сан рет қарсыласын шаң қаптырды.
Шабығы ұқсаушы еді тасқын-селге,
Ширығып, оза шауып дастүрден де
Шаң жұқпас шашасына сал Шашекең
Айтысқан адам түгіл қасқырмен де.
Сөздері буырқанған өмір-өңдей,
Саздары созылмалы шегірендей,
Шашекең сырнай қосып ән салғанда,
Қалмайтын тыңдаушысы тебіреңбей.
Өнерін елден ерек бойындағы
Сан ұрпақ талай жерде мойындады,
Ұйытып астананы, сүйсіндірді,
«Үш шыбық», «Тақия тайтаң» ойындары
Табиғат үйіп-төккен кәдесінен,
Кетпейді сан өнері ел есінен,
Құрықты бес саусаққа ойнататын,
Шаншылып ат үстінде төбесімен.
Жасқанбай жастай қонып, қиял-атқа,
Шабытпен шапқан өрлеп, қиялап та,
Тектілік белгісінің бір сипаты:
Шашекең төзген емес қиянатқа.
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Қысса да жан-жағынан тірлік қамы,
Азық боп жастайынан жырды ұққаны,
Үкілеп, алпештеген қазақ, қырғыз,
Тамғандай екі елге де кіндік қаны.
Кемпірбай, Шөже, Біржан - ұстаздары,
Жамбыл мен Әсет, Естай - тұстастары,
Нартай мен Кенендердей.шәқірті бар'
Шашекең мәңгілікке із тастады.
Жас ұрпақ үлгі тұтар жігерлі үнін,
Жылуы көпке ортақ жүрегінің,
Шашекең-сырлы қайың өнерлі деп,
Төрінде әрқашанда жыр елінің.
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Мұханбетқали
СЕЙІТҚАЗИНОВ,
1956

жылы туған. 1981 жылы
Жезқазған педагогика институтын бітірген. Қазір
Ұлытау
ауданындағы
«Шеңбер» совхозы кәсіподақ комитетінің төрағасы болып жұмыс істейді.

МІНБЕСІНЕН МЕЗГІЛДІҢ СӨЗ АЛАМЫН

Сөз берілсе шабытты шақта маған,
Өткеніммен өзімді ақтап алам.
Ерлігімен, бүгінгі елдігімен
Мінбесінен мезгілдің мақтана алам.
Мақтана алам, себебі бар айтарым,
Көрседағы тағдырдың талай торын.
Аманкелді атамыз атқа қонып,

Жаңа өмірдін қарсы алған арай таңын.
Туын жықпай ежелден асқақ арман,

Біздің ерлік сол шақтан бастау алған,
Бабалардын жолдарын жатыр айтып
Тұяқтардың танбасы таста қалған..
Болмағанмен әлемнің картасында
Ұлылық бар Ұлытау әр тасында
Қазағымның секілді шежіресі,

Оқи берсең сырларын сарқасын ба?!
Уақыттың жылжумен көші ілгері,

Небір жайды бұл елім кешірмеді.
Ерлік пенен елдіктің символындай,

Өшпейді Баубек, Мұқан есмдері.
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Жақсы дәстүр, қашан да қлмас ғұрып,
Бізге де тән өжеттік, алмас қылық,
Ата даңқын келеді бүгінгі жас,
Бейбіт күнде тұмар ғып жалғастырып.
Кетпегенмен қатардан қара үздіріп
Бойларында ар-намыс-бәрі ізгілік.
Отқа оранған ерлігін Толқынбектің
Арқа бойы айтады аңыз қылып.
Ұлы ағыстар биіктен басың алар,
Ғибадаттар жас өрім, досына адал.
«Ауғанстан халқы үшін қаза тапты»...
Әр жүректі ойлантар осы хабар.
Ырза шығар біздерге-тектілерім
Жауып жатсақ дәуірдің дертті лебін.
Алғабастың аруы — Бәтиманы
Шын асылдың сынығы деп білемін.
Ұнатпайтын орынсыз бұлдануды,
Қуаттайтын еңбекте шындалуды
Мәртебесі көремін мінбелерден
Ел атынан сөз алған Гүлбануды.
Бейбіт күнде биіктен ұшар кептер,
Ерке құсын елжірей құшар бөктер.
Сол даладан дән егіп, даңқы шығып
Нағыз диқан атанды Нысанбектер.
Тәкаппарлау болғанмен тау ұлдары,
Туыстықтың тереңде тамырлары
Төсегінде тып-тыныш жата алмас
Жапа шегіп жатқанда бауырлары.
Қарт Ұлытау Арқада дара мүсін,
Табиғат та өзгеріп барады шын,
Балқаш үшін қолдағы барды беріп,
Арашаға түсеміз Арал үшін.
Жақтырмаймыз даңғаза дүрмекті біз,
Төрден орын алады құрметтіміз.
Ұлытаудың болған соң ұландары
Көрінуден биіктен міндеттіміз.
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ЕМХАНАДА
Мұң шертіскен талай тағдыр аулада,
Жоқ бұл жерде айқай-шу мен дау-дамай.
Басыңды бұр, аурухана үйіне,
Ей, ерке дос, түскің келсе тәубаңа.
Таңырқанба тап келгендей тосынға,
Жатыр мұнда күтіп сені досың да.
Біле білсең...
Бұл өмірдің бағасын.
Ойға батып отырғандар осында.
Қарашы, әне, ана азамат кем кімнен?
Кезінде оны халық танып, ел білген.
Ал, бүгін ше, қарға адым жер мұң болып.
Терезеден төмен қарап телмірген.
Көрдің бе анау, бойжеткенді балдақты?
Жанарында жастық оты қалмапты.
Қоң таяғы сықырлайтын секілді,
Көтере алмай тағдыр салған салмақты.
Өмір деген, міне, осындай мұң-арман,
Қайғы менен қуаныштан құралған.
Отыздағы орда бұзар жігітке,
Жарық күнді көру боп тұр бір арман.
Ана қарттың болашағы бұлдыр шын,
Тұрып кетсе жарар еді, кім білсін...
Әкесіз боп ашты өмір есігін,
Тағы да бір бакытсыздау бүлдіршін.
«Жедел жәрдем» қайда[ асықты, қара әне.
Аманшылық болса әйтеуір жарады.
«Ұлым, қайта оралды деп өмірге»
Ақ шашты ана «сүйіңшілеп» барады.
ЖАЙЛАУ ТАҢЫ

Өзіне аян өз ісі,
Ерлік те талай жасайды-ақ,
Қолында егіз қозысы,
Кірді үйге шопан масайрап
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Жақсыға мұны жорыған,
Болған соң егіз төл басы,
Жарының алып қолынан,
Ж ымиып қойды жолдасы.

Шапағын шашты алау күн,
Бозамық тартты жайлап қыр
Бұрқылдап сары самаурын,
Іргеде үйдің қайнап тұр.
Қызғалдақ тұнған бөктерде,
Басталды еңбек майданы
Көмекші шопан белдеуге
Қос атты ерттеп байлады.
Көңілді күй ғып тербеткен,
Мамыржай жайлау аспаны
Боз үйден шығып бойжеткен
Түндікті ашып тастады.
Тартқандай сырнай, сыбызғы ән,
Көрсең ғой жайлау көктемін.
Сіміріп салқын қымыздан
Қой өрген жаққа беттедім.
ТАСТАНДЫЛАР ТАҒДЫРЫ
Керек емес, айтпа досым, басқаңды,
Ұрпағынан жері адам мастанды.
Жылдан-жылға бара жатыр көбейіп,
Кара көзді нәрестелер тастанды
Дейміз бүгін заман жақсы, өзгерді ел,
Тастандылар тағдырларын көзбен көр.
«Қашкын әке», «Көкек ана» атанды,
Бауыр еті баласынан безгендер.
Жезөкшелер, жолбикелер түрі анау,
Ол жөнінен айта алмассың сірә, дау
Ертеректе ертегіден оқитын,
Небір сұмдық дәл осылар шығар-ау.
)

Мыналарда мейірімділік жоқ бүгін,
Қайырымсыздар қатыгездік септі уын,
Қорықпады көз жасынан сәбидің
Көйлегі - көк, көңілдері-тоқ буын.
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Шұбар тілдер көбейді деп бұл күнде,
Ренжиміз түсінбеймін кім-кімге?
Ана әлдиін естімеген сәбидің
Ана тілін қадірлеуі мүмкін бе? .
Нәрестелер көздерінде бар мұңы,
Қайырымсыздық қуәгері әрбірі.
...Түн ортасы қолға қалам алдырды,
Тірі жетім, тастандылар тағдыры.
ТУҒАН ҮЙ

Жатаған үй құт мекен -шаңырағым,
Мен әр кезде өзіңді сағынамын.
Тұрмыс жақсы бүгінде төрт бөлмелі үй,
Бірақ саған теңгермен бәрі-бәрін.
Өзіңде өтті бал дәурен, бала шағым,
Бастаусың сен барлық тамашаның,
Кілем емес, қазіргі палас емес —
Өстік ойнап үстінде алашаның.
Жатаған үй өзінде өсіп-өндік,
Екі бөлме кең де емес көсілерлік.
Қияға ұшып сол берік босағамнан.
Біздер міне, болашақ көшіне ердік
Болғанменен үйім тар шағын ғана
Талай адам дәм татып,дамылдаған.
Дастарханым жайылып достарыма,
Қонақ десе - есігім жабылмаған.
Уақыт жүйрік! Талай қыс, күзді өткердік,
Көз алдымда өткен күн тізбектеліп.
Тағы тұрмын бас иіп босағаңа,
Сағынышпен орны ды іздеп келіп...
БАЛКОНДАҒЫ ҚАРИЯ

...Өзгешелеу елдегіден салт онда,
Көп болғанмең қария да, қарт онда.
Қауқылдасып әңгіме айтар жан таппай
Ұзақты күн отырғаны балконда.
Бұл қылығын бәлкім біреу ерсі дер,
Ол жан емес, қала жайын жерсінер
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...Оған қызық көрінетін секілді.
Бір-біріне кірмейтұғын көршілер.
«Отыр — десе үйде тыныш жан бағып»
Жас балаша қабақ шытар, шамданып.
...«Тал түсте есік құлыптағаны несі!» - деп
Тағы өзінше күбірлейді таңданып.
Қажытқанда қаладағы қапырық,
Баласына қояды тіл батырып.
— «Шіркін ауыл» - деп бастайды сонан соң,
Ол өзіне таусылмайтын тақырып.
Отырып ап солай балкон-қияда
Мұңаяды ауылды еске жиі ала,
...Ен далада еркін өскен дарқан жан,
Үш бөлмелі пәтеріңе сия ма!..
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Достық ТІЛЕУБЕРГЕН О В 1962 жылы туған.
1987 жылы. Шымкент қаласындағы
Ә.
Қастеев
атындағы
көркемсурет
училищесін
бітірді.
Қазір
Жазқазған
қаласында
құрылысшы болып істейді.

*•

ІҢКӘРЛІК

Тұл қалып терек желектен,
Қарайды көкке мұңданып.
Қараша күздің желі өктем,
Көзге кеп ұрар құм қарың.
Жұпыны күйде паң бақтар,
Ұшар тал басын шайқайды.
Домалап берген қаңбақтар
Паналап қашты қай сайды?
Шаңдақты көріп жолдағы
Шамдандым Енді не істейін
Шолғанмен көңіл толмады
Төрткүлдің түгел төскейін.
Қайда әуени сезім тербеткен?
Бір қыз жоқ тезек терген де?
Жарықтық туған жер деп мен
Ауылды аңсап келгенде.
Салқындық шалып бойымды,
Өртеді уайым өзекті.
Сезгендей менің ойымды,
Күн көзін інім сөз етті:
—Қара бұлт көктен төнгендей
Малды ауыл үшін мәз емес.
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Соңғы рет өзің көргендей
Баяғы жасыл жаз емес.
Ертерек жетіп күні-айы,
Қарашаң биыл қағынған.
Жақсы емес білем, сыңайы
Желтоқсанына жағынған.
Түсінем аға, бәрін де
Деме тек түстім әуреге.
Күз түгіл қыстың кәрін де
Келтірер көктем тәубеге.
Көлдің көр сонда базарын,
Кұмына ауынап қуна да.
Ашылып қалар ажарың
Деп, күліп алды қулана.
***
Ойнауға құмар отпенен,
Бәрі де қызык балаға.
...Сол шақта көрші доспенен
Бір күні тарттық қалаға.
Жүретін біз бе ақырын,
Тым албырт көңіл желікпе.
Барар жер жүз-ақ шақырым
Сөз емес оның көлікке.
Өндіріс мұнда танымал,
Табысын газет мақтаған.
Завод та көзге шалынар
Қалаға кірер қақпадан.
Көлемі көлдей таласпан,
Ат шаптырым жер бір басы.
Күмбездей көкпен таласқан
Мұржасы қ андай, мұржасы.
Жөңкіле қашар желменен,
Қап-қара түтін жұптасып.
Қызықтап мұны мен келем
Паравоздарға ұқсатып.
Шойыныңды’ да еріткен,
Ел айтар алып осы ма?
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Заводсыз ауыл неліктен? —
Деп сұрақ қоям досыма.
Не -сыр деп ойға алмадық,
Солдырған көше көшетін.
Көрсеқызарлыққа арбалып,
Осылай күндер өтетін.
Ойлантып енді келешек,
Жаранын аузын тырнаған.
Етіпті бізді ересек,
Уакыт мынау зырлаған.
Өмірде сыр мол ашылған,
Аңғалдық тән ғой балаға.
Бұл күнде құмар басылған
Көк түтін басқан қалаға.
ЖҮРЕК СЫРЫ

Жайды бүгін шабыт-құс қанатын керіп,
Сенің де Ана, шексіз-ау дала күндерің.
Заңғар шыңдарға бір мені алып шығарар
Өзіңмен бірге тыныстап алатын демін.
Жабырқағанда сөзіңді жұбаныш қылып,
Жанарыңда мейірімің тұр анық тұнып.
Кұтты болсын көктемің дегім келеді.
Мерекеңе шаттана қуанып тұрып.
Сезім де сергек,
Қалайша бұйығып қалам.
Қасірет маған - көңілдің күйін ұқпаған.
Әрдайым күліп шығатын көкжиектерден,
Сәулесі күннің тұрсыншы құйылып саған.
Демесем де табиғат дарын ұсынды,
Кеудемде күй бар бұлақтың сарыны сынды.
Қаламсапты қолыма ап толғандым ұзақ,
Ақ қағазға айшықтап сағынышымды.
ШЫНДЫҚ ПЕН СҰМДЫҚ

Сені де уақыт сынға алдым,
Шындықтың шығып үні нық.
32-жылдардың
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Қатпарларына үңіліп,

Сүрінсек...
Күлер ез де епті,
Десек те елім түз аман.
Ашығын айтар кез жетті,
Булыға бермей ызадан.
Шыдамдылықтың бар шегі,
Болса да жері шатылған.
...Азамат саны қанша еді,
Нақақтан нақақ атылған?
Суық тор құшып түрмеде,
Кәрісі, жасы өрімдей.
...Жол бойы... арса мүрделер.
Елеусіз қалған,көмілген...
Көбірек құрғап таңдайдан,
Шөлейіттің қуған сағымын
Жетті бір дауыс шалғайдан.
Аштықтың құрбандарының.
Жайсыздау тиді көзге елес,
Ұйқымды ұрлап абат түн.
Жан азабымды өзге емес,.
Өз ойларыма талаттым.
Көтеріп індет батпанын,
Шыдаған қанша жалғанға?...
Жұбатар сөз де таппадым.
Кемсеңдеп қартым қалғанда..
Көңілді қайтып түлетем.
Жол да жоқ енді іркілер.
Білсемші- соны,
Кім екен
Айласы асқан «түлкілер?»
Келмейді менің қалғығым,
Құйыршықтардың бары анық,
Арсыздар жүр ғой,
Арлының
Соныңан түсіп шам алып
Мансабы болған шен-шекпен
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Бәрін де ұққандаймын мен.
Өмірге келіп,.. кейіндеп...
Тарықтым бір сәт қамықтым,
Ақ таңға айтып өтініш.
Көз жасы сынды халықтың,
Орыны толмас өкініш.
Беу, дүние!
Ғұмыр...
Өткелім...
Кимегей кебін сұмдықтың.
Сеніммен алға беттедім.
Шырағын ұстап шындықтың.
Сені де Уақыт, сынға алғам,
Шындықтың шығып үні нық.
Ақтаңдақ сол бір жылдардан
Қатпар сыр іздеп, үңіліп.
Қалдырмас бей-жай бұл ағат,
Сілкініс туды өлкемде.
Тарихтың беті ұлағат,
Бүгінге және ертеңге!
ЕРЛІККЕ ТАҒЗЫМ
немесе интернационалист-жауынгерлер скверіндегі ой

Тұлғаңды көрдік те, міне,
(Сүйсінер ұлын ел білген).
Замандас, ерліктеріңе —
Тағзым ете келдім мен.
Жолымен даңқты әкенің,
Жалғанған жарқын бар ізің.
Жиырмадағы жас ерім —
Бас ию саған парызым.
Болмаса майдан сұм-кескі,
Шат күліп бізбен жүрмес пе ең.
Қабыл ал. Құрбым, кұрметті,
Тағзымым болсын — гүл дестем.
Совет пен Ауған халқының
Тұр туы көкте желбіреп.
Сүйіндім, сүйдім, тәнтімін,
Қарап та ұзақ елжіреп.
өмірде, мынау таңдағы,
Жоқ шығар қымбат достықтан.
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Корчагин ізбасарлары,
Он сегізінде от құшқан.
Жұлдызың- шырақ көгімде,
Болар ма сөндің деуге енді.
Өмірді сүйіп, өлімге
Тостың-ау... өршіл кеудеңді...
Алда еді ғұмыр...
«Жас ұрпақ!
Жүрмедің неге сақтанып?!»
Мен тұрмын жаным жабырқап.
Босауға бір сәт шақ қалып.
Секілді ана: «ұлым» дер,
Тіл болмай, сірә, тым
жарқын.
Жүрегі ояу жұмыр жер,
О-да үнсіз жоқтап тұр
бәлкім.
Тумайды- ау!...
Тумас текке өрен.
Жай болып түскен
жасындар.
...Гүл қойды, әне, еппенен|
Сүйген қыз... бәлки асыл
жар...
Сейілтіп бұлттың бекетін,
Атады талай таң күліп,
Ерлікті арқау ететін
Ұрпақтар әні мәңгілік.
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Ысқақ ТӨЛЕГЕНҰЛЫ
1937
жылы
туған.
1961
жылы
Қарағанды
мемлекеттік
медицина
институтын бітірген. Сықақ мысал өлеңдері облыстық газетте жиі жарияланып тұрады.

« ҒАШЫҚТАР»

Кеше ғана танысып,
Өліп-өшіп табысып.
«Ғашық» болып қосылды.
Ай өтпей-ақ жауласып;
Сотқа қарай жосылды.
ТІЛ БҰЗАРЛАР

Сөйлесіп тұрды екі жас
Қатарлары шамалас.
Қазақ, орыс сөздері
Естіледі аралас.
-Понимаешь, кеше мен
Ұрысып қалдым тещаммен.
Потом үйден қашып
Серикке барып ночевал.
Ұйқы да болды мазасыз,
Всю ночь кочевал.
—Ал өзінде нешік хал?
- По маленьку
«төрттік бал».
Здоровьем де бар бір «но»
Басым зілдей бревно.
Мозгам шіріп кеткендей,
Оркестр кіріп кеткендей.
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* * '*

Осындай тіл бұзарлар
Ана тілді қорлап жүр.
Мәңгүрттіктен қалай құтылар
Көптеген жас сорлап жүр.
КЕМПІРЛЕР МЕН КЕЛІНДЕР

— Ортақ бізге коридор, .
Жуыңдар жас келіндер.
Үй жұмысын көріңдер,—
Десе олар: «Да, ну» дер.
Еден жуып кемпірлер,
Жаулықтары желпілдер.
Тырнақ бояп, шаш күткен,
Келіндердің кейпін көр.
ӘТЕШПІСІҢ ДЕГЕН-АУ

— Білсең біздің тауықты,
Тағы да қыз тауыпты,—
Деп әтеш булығып
Ашуын арақтан алыпты

АУРУҒА АУРУ ҚОСЫП.

— Ой бүйрегім!
— Ой күйредім!
Деп тұр сырқат,
Сөйтсек ол,
Кафеден шығыпты
«Ептеп» ұрттап...
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АҚЫЛШЫ АЙ

Жиналыста:
Арақ пен күресейік,—
деген еді.
Жайшылықта: беті ісіп,
Көзі жиі көгереді.
ШИНЬОНДЫ БИКЕШ

Бөстектің аты бәйгеден
озған дара еді,
Жал құйрығы үзілген қара еді.
Бір күні оны біреу сырдай
қылды,

Жал құйрықтан жұрдай
қылды.
Көршілерден сұрап білсек,
Сөздеріне құлақ түрсек.
Көрші үйде Бикеш
бар-ды,
Ала көзді, ұзын тірсек.
Сол екен-ау, емес жалған,
Жал құйрықты күзеп алған.
Шиньон жасап, шікірейіп,
Бұйрашашын түзеп алған.
АТАСЫ МЕН НЕМЕРЕСІ

Атасы:
«Жынды суды, қарағым, ішпе», - деді.
Немересі:
«Ол керек қой, аташка, күшке»,— деді.
ШАЛА ҚАЗАҚҚА

— Амансың ба! —. деп едім, жаза тиді,
Бұрмалады сосын кеп қазақиды.
«Мәңгүртсің!» — деп қалып ем ашу кернеп,
«Сотқа берем!» - деді де көзі ақиды.
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Базаркүл ҮМБЕТОВА
1966 жылы туған. КазМУдың
журналистика
факультетін сырттай бітірген.
Қазір
облыстық
телестудияда редактор болып жұмыс істейді.

БІР ҒАНА СӘТ

Бір ғана сәт — кірпік қақсаң өтетін,
Бір ғана сәт — әр түрлі күй кешесің.
Бір ғана сәт — жеткізе алмай сырыңды
Жаутаң қағып, коштасасың, кетесің.
Бір ғана сәт - қаншама оның сыры бар.
Өмір өзі сол бір сәттен құрылар.
Жалғыз сәтте жіберсең бір қателік
Оның арты өкінішке ұрын ар;

ҚҰРБЫ НАЗЫ

«Қыз бала| — жат жұрттық» бір кезгі,
Бұл жалған билігін жүргізді
Құтты боп аттаған босағаң
Қелін бол, ибалы нұр жүзді.
Түсін сен, құрбылық назыма,
Еркелік менікі — базына
Шалғайда жүруде жақсы ғой.
Оранып сағыныш сазына.
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АЛТЫБАҚАН

Обычай далекий был дедами дан —
зови всех на праздник свой, Алтыбакан!
Внимая, затихни, степная'природа —
пусть дали услышат веселье народа.
Мне край этот — с детства единственный рай,
я песни люблю про Марьям с Дударай,
и звуки домбры мое сердце пленят —
они меня с жизнью казахов роднят.
Все вместе' мы празднуем Алтыбакан,
и в радужной радости мой Казахстан!
Пусть звонче звучит в полный голос домбра,
а степь наша станет страною добра,
и, светом луны в серебре осиян,
сроднил всех улыбками Алтыбакан.
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МЕТЕЛЬ
Метель в окно стучится,
а я в ночи грущу.
Мне все равно не спится,'
я в дом ее! впущу.
Она войдет, нагая,
из белых снежных роз,
войдет, изнемогая.
богиня дивных грез.
Мы рядышком с ней сядем
и разожжем камин:
— Намаялась ты за день,
день снежных именин!
И то сказать, непросто
печали замести.
на дальние погосты
все беды унести,
завьюжить в хороводе
внезапную любовь...
Мы подружились вроде,
ты мне согрела кровь!
Грусть постепенно тает,
и сердце сладко лжет.
Свеча едва мигает,
а снег идет, идет...
ДЕТСТВО

Унеси ты меня, моя память,
по тропинке, что в детство ведет
в фейерверк самых дерзких мечтаний
ими сердце все годы живет.
Быть бы снова беспечной девчонкой,
как на крыльях летевшей вперед —
быстроногой, смешливой й звонкой,
переполненной детских забот!
Разогнаться бы мне — всем на диво,
в речку броситься враз на бегу,
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стать отчаянной вновь и строптивой,—
жаль, что больше уже не смогу.
Отчего же тогда мои мысли
в это детское действо спешат?
То ли что-нибудь в жизни не вышло,
то ли с прошлым светлеет душа?
То ли снится? — играет, искрится
и зовет в золотые края
детство,— милая синяя птица,
подступившая память моя...
БЛАГОДАРЮ!
За все тебя благодарю.

М. Лермонтов

За все, за все благодарю
я жизнь желанную мою:
за брызги солнца и дождинки,
за неприметные травинки,
за тех, кто счастье мне дает —
и тех, кто в жизни предает.
За свет и радость материнства
и за прекрасное единство
любви и верности людской,
за дух бунтарский и покой.
За то, что я кариатидой
несу заботы на плечах,
за каждый миг, душой открытый,
за вкус воды в родных ключах...
Пусть годы лягут мне на плечи,
испепелят мою зарю,—
последним вздохом им отвечу:
за все я жизнь благодарю.
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ ПОЭТА

Пришла к поэту нежная любовь,
безбрежная мятежная любовь,
164

буранный возраст обращая в лето,вся в снах и звездах млечная любовь,
последняя любовь поэта.
Она ему — неведомая новь.
Она ему, седому греет кровь,—
и я сама твержу как заклинанье:
продли ему очарованье,
моя ответная любовь!
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