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YAZAR HAKKINDA

Yerzhan Zhumabek
Kazak §airi, 23 Mayis 1987 yilinda Dogu Kazakistan bolgesi Se- 

mey eyaletindeki Ayakoz §ehrinde dogdu. 2004-2008 yillan arasinda 
Semey §ehrindeki Kazak Universitesi Filoloji Fakultesi Kazak Dili 
ve Edebiyati bolumunii ba§anyla bitirdikten sonra, 2010 yilinda yiik- 
sek lisansmi tamamladi. 2012 yilmda Kazakistan Cumhuriyeti Kultiir 
Bakanligi tarafindan “Sonsuzluk §ulesi” adli §iir kitabi yayimlandi. 
2015 yilmda devlet tarafindan kendisine “Serper” gen9lik odiilti ve- 
rildi. 2015 yilmda yayimlanan 10 ciltlik “Jir Maijam” adli Kazak §i- 
irleri antoloj isinde bir^ok §iirleri yer almaktadir.

I
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TAKDlM

Butiincul bir bilgi ve hayat anlayi§i ile, kadim medeniyetimizin 

tarihi ve kiilturel koklerini bulmaya ve bu kokler uzerinde saglam 
bir gelecegin in§asina katkida bulunmaya 9ali§an Medeniyetin В11Г9- 

lan Demegi, bu baglamda sosyal bilimler alanindaki akademik di- 

siplinleri, bilgi geleneklerini ve du§iince bi9imlerini insan ve mede
niyet, tarih ve kultiir perspektifinden etkilemeyi ve bunlan yerli ve 

milli bir temelde degerlendirmeyi onemsemekte; temelini tarihten, 
gelenekten ve kiilturden alan, 9agin gereklerini ve getirdiklerini ta- 

rihsel tecriibenin i§iginda degerlendiren ve yine 9agm sorunlanna bu 
U9 temelden hareketle 96zlimler iiretmeyi ama9layan yeni bir baki§ 

a9isi sunmayi §iar edinmektedir.

Medeniyet perspektifli birbirini tamamlayan ve izleyen 9ali§ma- 

lanmizi §u §ekilde ifade edebiliriz. Yayinlar, Uluslararasi Ogrenciler, 

Medeniyet Akademisi, Uluslararasi panel ve sempozyumlar.

Yayin alaninda uzun siiredir 9ali§malanm devam ettiren MBD, 

ba§ta Sezai Karako9’tan Mehmet A kif Inan’a son donem kultiir dun- 
yamizin onemli §ahsiyetlerinin biyografi ’ lerinin, yam sira Turk9e, 
Fars9a, Rus9a dillerin edebiyat, sosyoloji, tarih gibi alanlarda 9eviri 

ve telif eserler yayimlami§tir. Bu eserlerin onemli bir kismi da tilke- 

mizde okuyan ve 90gu goniil cografyamizdan gelmi§ olan ogrenci- 

lere donuk ve bir kismi da onlar tarafindan terctime edilmi§ eserler- 

den olu§maktadir. Boylece ayni kultiir diinyasimn par9asi olan, fakat 

farkli cografi-toplumsal ortamlarda iiretilmi§ olan eserler, ortak bir 

toplumsal hafizaya ve 9er9eveye sunulmu§ olmaktadir. Demek, bu 

konudaki faaliyetlerine yeni yayinlarla devam etmektedir. Elinizde

«
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bu seviri §iir kitabi boylesi bir gayretin mumidur. 01duk9a yetkin bir 
9eviri ile okuyucuyla bulu§an bu §iir kitabi, farkli cografyalarda kar- 
de§lerin, ауш konularla ilgili ne kadar benzer duygular ve yakla§im- 
lar geli§tirdiklerini ortaya koymasi bakimmdan da onemlidir.

Son olarak, Uluslararasi Ogrencilerle bizleri tam§tiran, birlikte 
son dort yildir onurla ve gururla yaptigimiz ‘uluslararasi ogrenciler 
akademisi’ 9er9evesinde, Yeni Turkiye’nin gozbebegi olan ‘ Ba§ba- 
kanlik Yurtdi§i Turkler ve Akraba Topluluklar Ba§kanligi’na, yone- 
tim kurulu uyelerimize ve bu terciimeyi(dil aktanmi) yapan Kaza- 
kistanli ogrencilerimize §ukranlanmi sunuyorum.

Talas, 04.06.2017 

Ali DURSUN 

Medeniyetin Виг9Іап Demegi

Yonetim Kurulu Ba§kam

«
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ONSOZ

/

$iir herkes І9І11 farkli anlamlar ta§isa, farkli 9agn§imlann ifadesi olsa 
da ayni paydada birle?ebilir. £unkii duygu insanoglu І9І11 ortak bir §eydir. 
Yani §iirin dili evrenseldir. $iirin kalitesi ise §airin eserine duygusunu kat- 
tigi kadardir. Bu nedenle §iirde dil dedigimiz unsur §airin sundugu okuyu- 
cunun aldigi kadanyla e^degerdir.

Kendi dilinde, kultiirunde, altyapismda binler 9agn$im guciinun ve duygu 
diinyasimn ba§ka bir zeminde yansitilmasi tahmin edersiniz ki 90k zordur. 
Zorlugu ise anlami, yapiyi ve duyguyu bozmadan §iire ve §airine saygi ve 
sadakat 9er9evesinde bu sanati ba§ka dimaglara aktarabilmek endi§esinden 
gelmektedir. §iiri bir dilden ba§ka bir dile 9evirmek her ne kadar zor olsa 
da bu en nihayetinde ortak olan bir duyguyu yansitma 9abasidir. Bu sebeple 
‘gaynya a§inayi sunmak’ olarak nitelendirebiliriz.

Bu kitapta Kazak §airi Yerzhan Zhumabek’in 58 adet $iiri Turk9e’ye 
9evrilmi§tir. §iirlerinin buyuk kismi a§k, sevgi temali olmakla birlikte anne- 
baba, karde§, dogum yeri ve vatan konulanna da yer verilmi§tir. Uzun siiren 
emegin ardindan ortaya 9ikan 9ali§mamizm amaci §airin duygulanni kendisi 
kadar olamasa bile olabildigi kadar ona у akin kuwette verebilmektir.

§iiri 9evirmek onu yeniden yazmak gibidir. Bu 9eviriyi yaparken olabildi- 
gince duyguya ve bu duygunun ifade edili§ tarzina bagli kalmaya 9ali§tik.

Bu 9ali§mayi yapmamiz konusunda bizi ytireklendiren ve desteklerini 
esirgemeyen Medeniyetin Вшріап Demegi Yonetim Kurulu Ba§kani Ali 
DURSUN’a en i9ten te§ekkiirlerimizi sunanz.

Bizimle bilgi ve birikimlerini payla§an Omer Halisdemir Universitesi, 
Dokuz Eyliil Universitesi ve Erciyes Universitesi Yeni Turk Edebiyati Bo- 
ltimu hocalanmiza §ukranlanmizi sunanz.

Bu 9ali§mamizm turn Turk Dunyasma faydali bir eser olmasmi te- 
menni ederiz.

Kuanysh ZHUMABEKOV
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О, ТУҒАН ЖЕР

Өлең жазсам отырып ойды ақгарып, 
Ауыл қонар параққа жайлап барьш. 
Балалығым Баркытбел бауырында, 
Мені күтіп жүр ме екен ойнақ салып?

О, іуған жер, ыстық еді өңің неткен! 
Таба алмаспын жаһаннан сені көктен? 
Куәгері бал шақгьщ 
Тағы өзіңсің,

һ

Алғаш қызға ғашық боп тебіренткен!

Қазір у-ду, қайырымсыз қаладамын, 
Сені жырақ кеткен соң бағаладым. 
Таза ауаңа бір жұтым зар боп жүріп, 
Талабымньщ тулпарын тағаладым

Үржар, сені сағынды жан шынында, 
Таң шығын да, сүйемін, балшығын да 
Өзегінді шапқылап бір өтейін, 
Жүрегімді сарқылмас малшы нұрға!..

12



YERZHAN ZHUMABEK

DOGUM YERIM

І9Ішёеп bir §iir ge^se usulca 

Kagidima ansizin koyum konar. 

Barkitbel etegi ve 90cuklugum 

Uzaktan bakip da elini sallar.

Sicak ikliminde dogdugum §ehir, 

Gokten indigini sandigim §ehir, 

ilk kez bir kizi sevdigim §ehir, 

i9inde 90cukluk gunlerim aglar.

§imdi guriilttilu bir yere vardim, 

Senin degerini yeni anladim,

Muhtaciz havana inan bir yudum,
♦

l9imde kuheylan at §aha kalkar.

Sabahin 9isesi ustiine du§tii,

Bozkinn gunlerdir gonlume dli§tu,
•  •

Uijar’im gordugiim en giizel du§tii, 

Nurlara gark olmu§ bir nura batar.



ӨШ Р ЗАҢЫ

Өмір заңын, білмеймін, меңгердім бе? 

Ғұмыр кешіп келемін елмен бірге. 

Аяғымды сабырмен эрең алып,

«Тәубе», - деймін, әйтеуір, көрген күнге

Туыс-досым қасымда бүтін, аман,

Келер күнді бір күліп күтіп алам 

Тырнақшаның ішінде бәрі жақсы, 

Көңілімді қайтейін шытынаған?

Жан-біткенді дос санап тең көрдім де, 

Бағытымнан ажырап сенделдім де,

Ү мітімнің нұрымен емделдім де, 

Жай-күйлерің солай-ау, сендердің де?!

Болашағым басымда жобаланып, 

Алтын күндей жайнайды домаланып. 

Қиялыма түйреуіш тағып қойдым,

Бір бақыттың, бұйыртса, болары анық!

Мейіріммен мэңгілік таң қарайды, 

Еңбек, сенім ететін жанды арайлы 

«Арман -  арман», - десек те,

«алдамаиды,» 

Пеңде өзінің тағдырьш таңцамайды

14



НАҮАТВЧ KANUNU

Bilmiyorum hayati kavradim mi? 

Insanlarla І9 i?e ya§iyorum 

T6vbelerle atip yeni adimi 

Ben de dogan giine kan§iyorum.

Btitun sevdiklerim hep yammdayken
»

Yanni giilerek kar§iliyorum.

Her §ey boyle gtizel gorunuyorken 

Neden ytiregimi par9ahyorum?

Her ne varsa hep dostumdur dedigim 

Yollar da degi$ti benimsedigim. 

Umut i§igimdir kalbimde dogan 

Her gun biraz daha iyile§tigim.

Yannimi kurdum bakip ge9mi§e 

Hayalim eri§ir gokte gune§e 

Bugiin kirginliklar olsa da serde 

Yannlar muhakkak doludur ne§e.

Her §ey guzelle§ir bir merhametle 

Her §ey ba§anlir biraz zahmetle 

‘Hayal, һауаГ demek faydasiz bazen 

Bazi §eyler olur, yalrnz rahmetle.



ӘКЕШІМ

Әкешім, бағыт сілтер -  Темірқазық!
Сен едің үйреткен де өмір сазын 
«Дауылда диірмен сал!..» - дейсің ылғи, 
Нөсерге бөлегендей көңіл-жазын!

Күнсің-ау, жарқыраған аспанымда -  
Шуағын төккен мендік қас-қағымға?!.
Fұмырың ұзақ болсын, ардақгы әке, 
Ешқашан көңілінді қоспа мұңға 
Екінші жас шағыңды менен көріп,
Бір шатгық билеп жүрсін жас жаныңца!

Түсіндім, жалған дүние жалт өтерін, 
Кім білсін, қашан баққа қарық етерін?! 
Тарихқа атыңды, әке, қашап жазып, 
Мәңгілік өшпеуіне ант етемін!

16



BABACIGIM

Babacigim, sensin Kutup yildizim 
Senden ogrendim ben bu hayat sazim 
F irtma 9ikarsa sen degirmen ol 
Diyorsun daima ey gonul yazim.

Gune§sin parlayan sen gokyuzumde 
Nursun aydinlanan daim yuztimde 
Ferin ҺІ9 sonmesin gonul gozunde 
OmrUn bereketli ve aziz olsun 
Benimle gen9le§ip ruhun, bedenin 
Ebedi surecek bir huzur bulsun.

9

Hayat fani imi§ er ge9 anladim 
Kim bilir ne zaman gulecek bahtim? 
Yemin olsun, silinmez kalemlerle 
О giizel adini tarihe yazdim.



ЖАНАИҚАИ

Ойынды жіберер каңғытып 
Бір суу, бір ысу, толқыныс 
Үмітгі жаншыған сан күдік 
Жан сақгау бөлімі -  қорқыныші

«Кетер», - деп жүргенде, «сауығьш», 
Сенім де шашылды тарьщай.
Тым қаггы қалдың ғой ауырып, 
Балаларынды да танымай?!

Ес-түссіз жатырсьщ,
Г Г Ч  w  •  •Түиіні
Құдайдан басқаға белгісіз. 
Күндіз-түні жүрміз сыйынып,
Не істей аламыз

енді біз?!

Қызылмен айшықгап әр күнді, 
Ұлдарың шырқайтын қанша эн бар! 
Биіктің аламыз барлығын,
Тек әкем екеуің болсаңдар.

Бақытым, қайтадан қол алшы, 
Шуғыласы едің жанымның 
Оралшы, жалынам, оралшы, 
А-а-н-а-а-а!..
Мен сені сағындым!

18



VAVEYLA

Kayboluyor iimitlerim 
Bir u§uyiip, bir terlerim 
Неуесашш ve korkumdan 
Dagildi du§uncelerim.

Hatirlamadin adimi 
Hep sevdigin о adami 
Bu 9aresiz hastaligm 
Ka9irdi biitun tadimi.

Artik kendinde degilsin 
Bilmem ne zaman gelirsin? 
Yann nasil olur, bunu 
Allah’tan ba§ka kim bilsin?

Butun agn sancilann 
Hep ge9ecek gorecegiz 
Yine guzel annemize 
§arkilar soyleyecegiz.

Babamla biz bekliyoruz 
Gunti gune ekliyoruz 
Gelsen artik annecigim 
Seni ne 90k ozltiyoruz!



SONSUZLUK $OLESl

ҚУАНЫШҚА

Тек сен ғана білетін сан сырым бар, 
Тек сен ғана білетін сан мұңым бар. 
Өмір дейтін сьшақ толы жалғанда, 
Қуаньпн, менің сенен басқа кімім бар?!

Тақамасьш іұсыңа еш ақырет, 
Шатгык-мұнды эркез бірге татып ек 
Сендей алтын іні берген бақыт қып, 
Жаратқанға айтарым:
Мың рақмет!

20



YERZHAN ZHUMABEK

4

KUANI§’A

Yalmzca seninle ne 90k simm var 
Senin ile ortak bir kaderim var 
Soyle benim senden ba§ka kimim var? 
Hayat dedigimiz §u zor oyunda.

Omriine degmesin oliimtin adi 
Sevindik birlikte tattik feryadi 
Mevlam kaderimi sana bagladi 
Sensin benim en degerli cevherim 
Bu yiizden Allah ’ a hep §ukrederim.



SONSUZLUK §OLESi

СЕНДЕР ДЕ, Б1ЛЕМ, МЕШ САҒЫҢДЫНДАР

Қуаныш төгіп тұнық қара көзден, 
Жалаңаяқ жүгіріп дала кезген.
Кім білген сағынышқа айналарьш, 
Достарым -  бірге өскен бала кезден?!

Көздеген шынға бірден қонатындай, 
Бул өмір бақпен ғана толатындай. 
Жарасып қамсыз-мұңсыз жүруші едік, 
Бәріміз мэңгі бірге болатындай.

Шатганып, арасында күрсініп мың, 
«Бақ таппас», - деп, «көрмесе

құлшынып кім?!» 
Сендер де мен сияқіы кеттіндер-ау, 
Т ісівде тіршіліктің

Ерке үміт, асықпа элі, көп алдайды, 
Қуаныш болған жерде болар қайғы 
Ескертпей кетіп қалған бақытымыз, 
Балалық бізге енді оралмайды.

¥мытып, сұм фәниді - бағын бұлдар,
Белее де арамызды сағым жылдар.

$

Келіңцер, бас қосайық, оданда бір, 
Сендер де, білем, мені сағындыңцар!
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BiLIYORUM, SiZ DE BENI OZLEDINlZ

Mutluluk sa9arak о sokaklan 
Yalinayak dola§an 9ocuklardik 
Nereden bilelim olacaklan 
Kisa bir zamanda aynlacaktik.

Sanki hep zirvede kalacak gibi 
Kader yuzumuze gulecek gibi 
НІ9 du§unmemi§tik biz aynlmayi 
Ebedi birlikte olacak gibi.

Sevindik, eglendik bir ne§esiyle 
<^ali§tik bir hayat gailesiyle 
Hepimiz savrulduk dort bir tarafa 
Hayati kazanmak endi§esiyle.

Dagildik her yana §imdi 90gumuz
Habersizce gitti mutlulugumuz

« •

Umit var mi? Eski gunler gelir mi?
Kim bilir nerdedir 90cuklugumuz?

Aramiza giren zalim yillan 
Neden boyle kalbinize gizlediniz?
Toplamp analim eski gunleri 
Biliyorum, siz de beni ozlediniz!..



ТӘЩРГЕ ДАТ

Жүрегіме иман берші, Тэңірім! 
Сенімімде сейілмесін сабырым. 
Кесірткедей тастап қашқан кұйрығын -  
Арманымның -  сыйлай көрші — аньнъш

«Шындық екен» - деп, 
нанбайын жалғанға.
Жол бермеші, кінәм, күнәм,

өзіңе күмэн болғанға. 
Ауыр ойға тілдірмеші миымды, 
Жалғыздықпен оңашада қалғанда.

24



YERZHAN ZHUMABEK

Топырағым қашпасыншы даламнан 
Ділімменен тілімнің де тоналған 
Қадірін қайтара гөр, жоғалған 
Алыстатпа үл-қызды,
Қаны мен тері сіңген бабамньщ
Қазақ дейтін ғаламнан

4

Жас кетсінші анамнан 
О, Аллам!
Мен қазақгы жараттың ба сорыма? 
Сайтан тұзақ құрмасыншы жолыма. 
Тағдырымды өзің алшы қолыңа!..
Шым-шытырық бұл дүниеде, әйтпесе, 
Сұрқайланған құр сүлдерім қалардай, 
Сан сынақгың жеткенімше соңьша!.. 
Енді,
Түнге сыр шертпеймін торыға
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I

ALLAH’A YAKARIS

Kalbime iman ver, Rabbim!
Azalmasin sabnm 
Bilakis

4

Kuwetlensin, 9iinku ben 
Zayif biriyim 
Bana kuwet ver, Rabbim 
Ctinkii ben
Siki^tigi anda kuymgunu birakan 
Kertenkele gibiyim.

Yalanlann ger9ek samldigi bir diinyada 
Maskeli yuzlere kapilip gitmeyeyim 
Izin verme Allah’im!
Zihnimin kaldiramayacagi du§uncelerle 
Asia sinama 
Ve beni

I

Agir imtihanlarla 
Ba§ ba§a birakma.

Nasil ki bozkir aynlmazsa topraktan 
Gonlumu ve dilimi de 
Izzetine kavu§tur 
Kaybolan.
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Kani ve teriyle evlatlarma sinen babanu 
Uzak eyleme ogullanndan.
Ya§ dokulmesin anamdan 
Bizi ayirma ey Allah’im!
Kazak denen vatandan.

Qorak bir gonulle
£orak bir toprakta yarattigm bu kulunun 
§eytanlar ^lkmasin yoluna 
Her §eyin kan§tigi bu dunyada 
Kaderimi kimsenin eline birakma 
Yoksa
Bu 9orak toprak delinir, yirtilir, 9atlar 
Geldiginde srnavin sonuna.
Ve ey Allah’im!
Biliyorsun ki
Simmi soylemem geceye
Aramizda.
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ЖАУАП

«Мұңнан алып шықшы», - дейсің! 
Қоңырау шалғаныңда,
Жоспар жасау жайлы 
жоспарымды жаңғыртып жатыр ем 
Т эн тілегінен тазарып та,
Бозарып таң атқанша бітермін!

Жылдардың жүгін артумен,
Ағысқа қарсы малтумен келесің сен де, 
Белгілі!
Ендігі, қазан келді,
Жетегіне күзді ертіп,
Көңіл түртсе әлденені іздетіп.
Қайран қалмай,
Жай ғана алға жүре берші жасымай! 
Досым-ай, мұңды арқалаудамын мен де 
Бесті атанның белі бүгілетін 
Бордай үгілетін кезім де бар.
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YERZHAN ZHUMABEK

Сонда батылдығымды сеніммен ұштап,.. 
Іңірді жастана,
Бастаған тірлігімді ой-қазанында қайнатып, 
Жад ішіне жұмақ жасай жайнатып 
Сол әлемге енем де,
Басым айналып бақытган,
Аспанға сөзі жоқ өлең оқимьш 
Сөйтіп жылытып
мұздаи суық үмпті,
Өзімше, келешегіме кемпірқосақ

қосып тоқимын
Өйткені, эр тағдыр
әдемі армандаудың эліппесі

ғана емес пе
телміретін елеске?! 
Мен білетін



YANIT

Dert etme diyorsun 
Seni aradigimda.
Ben de bu sabah 
Gun dogdugunda
Yeni ba§tan kuracagim hayallerimi 
Ve bu sabah bitirecegim 
Senelerin omuzlanmda agirla§an 
Ve gittik^e agirla§an 
Dertlerini.

Aki§a kar§i yuriiyorsun
Belli.

/
/

Ekim kapida
Sonbahar kapiyi 9almada.
Yuregini acitan §eyleri 
Ozlemedesin biliyorum
Ama yorulma, sadece ilerle 
Geriye bakma!

Ey dostum!
Belimi buken 
Ve hatta

Develere bel buktiiren dertlerimi 
Omuzlanmda ta§iyorum ben de.



YERZHAN ZHUMABEK

\

Bedenimde tebe§ir gibi erimede bu $ag 
Ve ben
Cesaretimi toplayip 
Tam da §u anda 
Kaynatmaliyim aklimi 
Bu ?agm kazanmda.
Bu cehennemi cennet yapmaliyim. 
Sonra girip о diinyaya 
Mutluluktan ba§im donmeli.
$iirler soylemeliyim goge 
НІ9 konu§madan.

Isitip lsitip î imde 
Buzla§mi§ iimitleri 
Gelecege bir gokku§agi 
Armagan etmeliyim.
Ciinkii iimidin alfabesi 
Hayal degil midir?
I§te budur benim de 
Тек bildigim.
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УАҚЫТ

Күндер, күндер 
Қайрылмай кеткен мүлде, 
Мұратыма жетгім бе? 
Жетпедім бе?
Әлде
шеңбер ішінде шектелдім бе? 
Көктемім де, бар ма элі от-деі

Айлар, айлар
Бұлғақтап бұлтқа айналған,
Асқарына арманньщ шықпай ма әр жан? 
Ылпың-жылпың сайтанға көп сенемін, 
Жаным мұңлы -  тәнімнен шықпай жанған

Жылдар, жылдар
Жігіт ем еті өлмеген,
Шұңғыл ойды орда ғып мекендеген. 
Күдірейген жальща жабысам да,
Кейде өзіңмен ғайыпқа кетем деген. 
Ғинаятқа
үмітпен жетем деген
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ZAMAN

Gunler, gunler

Arkasina bakmadan giden

Nerdesin?

Hayallerini yazmada mi? 

Yoksa

Bir 9emberin dar bogazinda 

Siki§ip kalmada misin? 

Veyahut

О eski baharlarda misin hala?

Aylar, aylar

Salinarak buluta donu§en 

Zirvesine hayalin 9ikar mi her insan? 

^aT9abuk §eytana guvenir mi?

Bir can ki

Bedende hapsolup yanan.

Y  Шаг, yillar 

Gen9tim, uyamktim

Derin du§uncelerden 

Saraylar kurardim 

Kaybedersem seni diye 

Korkanm

Ve yillar!

Belki bir gun umide yeti§irim diye 

Yakana yapi§inm!
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ҚЫЗ НАЗЫ

Ештеңе емес, ұсақ-түйек -  көз жасым, 
Ренжімеймін!
Бақытты бол! Сөз де осы!
Қалыпты! Рахмет!
Сенен үйренді;
Армандау мен тоқгамаүцы өз басым

Бір сен үшін күресіп ем, жаньш ем, 
Барыммен нартәуекелге барып ем. 
Түйсігімнің тұңғиық түкпірінде, 
Лайық екеніңці сезем жаныммен

Жазмыш
Екеуміз кінәлі емеспіз.
Бэрі жақсы, бағындыр бар белесті!
Ары қарай жалғыз кетем белее алып,

► •

Жалт-жұлт еткен қызыл-жасыл елесті
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SiTEM

Hep mutlu ol sen yeter ki oylece,

Bir damlacik gozya§iydi sadece,

Her gidi§inin ardmdan boylece,

Yllmamayi da ben senden ogrendim.

Senin І9ІП dayanmi^tim, yanmi§tim, 

Her §eyimle tevekkiile varmi§tim, 

Yiireginin en derin ko§esinde 

Sen de beni seviyorsun sanmi§tim.

Bir kader bu,

Yollar ba§ka ufiiklara 9izilir, 

Alnimiza ba§ka yazi yazilir,

Biz de boyle kendi yoriingemizde 

Аул hayallere U9tuk sevgilim.



SONSUZLUK §OLESl

ҚАЗАҚ ПЕН ӨМІР

Қонақ боп барсаң ашық аз-ақ кұшақ, 
Ал, қазақ танымасын, ас can құшады 
«Өмірге адам қонақ», - дейміз,
Өмір
Қонағын күте алмайды қазақ құсап!

Жетпей ме, жармасқанның жағама кеп? 
Еліме, шер жұтқыз, алама
Қонағьш құдайындай құрметтейтін, 
Сен өмір,
Қазағымнан садаға кет!
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KAZAK VEHAYAT

Konuguna her zaman a9ik kucagi 
Fark etmiyor ne yurdu ne ocagi 
“Insan hay atm konugu” denir de 
Bulimmuyor Kazak kadar sicagi.

Yetmiyor mu yapi§tigm yakama? 
Bunca yildir kan tokmttiin halkima 
Konugunu Hilda’ dan bir emanet 
Goriip seven Kazak’ima dokunma!



ЖАЛҒАН ДҮНИЕ-АИ
Бір ағам жүр жағынып жан қамы үшін, 
Бір апайым көңілді шампан ішіп,
Бір қарындас, «ар емес ең әуелі,
Ұрпақ сақгау парыз», - деп,.. 
бейқам іші

Бір інім жүр желпініп, желік қуып, 
Тек күшіне сорлайды-ау, сеніп түбі?.. 
Бір досым жүр ғұмырлық сыңар із 
Ақылдыдан зау тарта көріктіні.

Бір кемпір жүр боянып бүгінгі күн, 
Өз ойымша бір көршім ілім-білім. 
Ойыншыққа жулынып бір бала жүр, 
Жетілмеген жүйкесі тілім-тілім.
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Міне, өстіп барады өмір өтіп,
Бір шеше жүр шылымды серік етіп 
Бір әке жр араққа құл боп кеткен, 
Бүкіл бала-шағасын еңіретіп.

Бір талапты танысым өсек артьш. 
Жел-жанарлы бір шал жүр етек аңдып 
Меңіреу дүние мыңқ етпей баз баяғы, 
Ию-қию имансыз көше жатыр

Сырттан датгап олар жүр, тыймай талап 
Жамандыққа мен жүрмін қимай қарап. 
Айдан ары апарып тастасам ба,
Т ілім ісіп аузыма сыймай барады?!
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AH, YALAN DUNYA

Abim yalakadir 
Kendi фікагіап І9І11
Y ili§ir herkese 
Ablam ne§eli 
Rakirnn verdigi ho§lukla 
Karde§im “Ar degil ilk once, 
Cocuk dogurmak faiz” diye 
Rahat І9І.

Bin du§immeden eglenir. 
Biri giiciine giivenir 
Sonrasi aci halbuki.

Dostum da 
Hayat arkada§im агат 
Aramakla bulunmuyor 
Bir bilse.

Bir teyze makyaj yapiyor 
Kom§um bilim anyor 
Ve bir 9ocuk sinirinden 
Oyuncagmi par9aliyor.
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l§te boyle akip gidiyor hayat 
Bir anne sigarayi dost 
Bir baba votkayi ila? samyor.
Biitim bunlar yiizunden 
(^ocuklar yine 
Oyuncaklanm раг9аһуог.

Bin dedikodu
Bin kiz pe§inde
Ya§ma ba§ina bakmadan.
Oysaki bilmiyor
Dunya sessiz sedasiz doniiyor ama 
Her ko§e ba§mda 
Bir iman yaniyor.

Birbirinin sirtindan ge9inen 
Bu kotuluk kaynayan kazanda 
Kimsenin dili 
Agzina sigmiyor.

%
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ЖОЛ АРМАНЫ

Бала едім ол кезде, 
Жолды ұнатқан көңілім 
Өтетіндей кей кезде, 
Жол үстінде өмірім.

Жеіу үшін кім білген, 
Асыққанмен алаңцай. 
Өсе келе білдім мен, 
Ешкім күтпес анамдай

Үржар, Семей арасын, 
Қанша жыдцар шаңцапым 
Жаңа заман — жаңа сыр, 
Енді жырақ жол тарггым.

Стуцентгік сәттерім, 
Өткен қала -  Семейім. 
Үржар -  іуған қақ төрім, 
Рахмет! Басқа не дейін?
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Өзінде атқан эр таңцар, 
Мэңгі есімнен кетпейді-ау! 
Жерүйыққа барсам да, 
Шығысыма жетпейді-ай?!

Бір сағыныш маған кеп, 
Тартса да ылғи далаға 
«Үжен адам болам», - деп, 
Кепім үлкен қалаға.

Үжен қала -  қорқыныш, 
Қуаньпп, бағы жанғандар 
Үлкен-үлкен өкініш,
Үлкен-үлкен армандар

Жетем саған, аз қалды, 
Алматы -  бас шаһарым. 
Пойыз баяу қозғалды, 
«Сәтті болсын сапарым!»



SONSUZLUK §OLESl

YOLLAR

(̂ ocuktum о zamanlar 

Yollan sevdi goniil. 

Ge^ecek gibi bazen 

Yol ustunde bir omiir.

Yeti§mek І9ІП sana 

Acelece merakla

Y  lllar ogretti bana 

Bir anneler beklermi§.

Uijar- Semey arasi

Y  lllarca gittim geldim. 

Zamanla ba§ka §ehrin

Yollarinda tukendim.

Ogrencilik yillanm

Semey’de ge t̂i benim. 
• •
Uijar dogdugum §ehir 

§imdi nasil ozledim!
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Seninle dogan gune§ 
Asia aklimdan fikmaz. 
En gtizel §ehri bile 
Senin yerini tutmaz.

Btiytik adam olmaya 
Btiytik §ehire geldim. 
Oysa memleketimin 
Kirlanm ozledim.

Hayaller biiyuduk9e 
Kirgmliklar btiytiyor. 
Bu biiyuk §ehirlerin 
Derdi biiyuk oluyor

Yollanm a9ik tut 
Az kaldi gelecegim. 
Btiytir i9imde umut 
Almati gtizel §ehrim!
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мият

Мен бір қателік жібергем, 
Жиырма жасыма келгенше. 
Біреулер алі күлермен, 
Сыртымнан сөгіп өлгенше

«Қыранмьш -  
қанаг қомдаған» - 
деп,
қаптым басын қармакгың 
Әрбір қадамын аңдаған, 
Мысық құрлы да болмаппын.

Соккыдай тиер сөздерден, 
Ат басын аулақ бұрамын. 
Бүгін
бариіығы өзгерген, 
Болмасын бұған күмэнің!

Өкініш -  жүректі күйгізген, 
Іркітпес әсте ізгі үнді.
Сол қатем себін тигізген, 
Нық ұстауыма тізгінді!..

46



YERZHAN ZHUMABEK

MUDAFAA

Bir hataydi gegmi§im 
Ben zaten hepsinden 
Qoktandir vazgê mî im 
Arkamdan gulecekler 
Gulsunler
Ben de guliip gê mî im.

U9mak iizre bir kartalim 
Alip elime oltami 
Hurliigiimu ispatladim 
Ama belki
Her adimi аул dikkat 
Ve titizlik gerektiren 
Bir kedi de olamadim.

Yarn beri her yanim 
Sozlerden
Vuruldum, krnldim
Ama artik 
tnan ki
О eski ben degilim

9

Yaralanmi sardim.

Pi§manlik kalbimi yaksa da
Biliyorum ki
lyilik her zaman bakidir.
Yenilmedim, aksine 
Hatalanmla
MuzafFer oldugum vakidir.

m t f



ӘРЕҢ ЖҮРМШ

Күгіп жүрмін,
Мен сені ьсүтіп жүрмін,
Өзімді-өзім мұңлы оймен түтіп жүрмін 
Мұның бэрі бекерге болмаса игі,
Құр нүктеге айналып үтір бір күні

Ү йлесімсіз тірліктен үміт теріп,
Түк өнбеді, байқағам күліп көріп. 
Зарықгырмай келші енді, әрең жүрмін, 
Өмір сүріп Күресіп Күтіп Көніп

Қашан?
Қайдан жетесің?
Ішім жалын.
Мен барайын.
Бір хабар ұсын, жаным

Солғын тартып күздегі жапырақгай, 
Күнтізбенің бетгері ұшуца әлі
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ZOR YA§IY ORUM

Bekliyorum sevgili 
Seni bekliyorum 
Ніфіг §ey bo§una degil 
Biliyorum 
Fakat korkuyorum.
Ya virgullerimiz 
butiin cumlelere son veren 
nokta oluverirse bir gim.

Darmadagm oldum i§te
Ama yine de
Umit edip giiluyorum.

t

Ne olur daha fazla 
Ozletmeden gel artik.
Korkanm ki beklemeye 
Ali§iyorum.

Ne zaman,
Nereden gelirsin?
Haydi soyle 
Ben geleyim 
Nerdesin?

Haydi lutfen 
Acele et
Sonradan sonbahar yapragi gibi 
и?иуог bak takvim sayfalan 
Y lllar bize sormadan 
Gidiyor 
Acele et!
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БАР МЕН ЖОҚ

Балпитқан аса байлығым да жоқ,
Бір жанға жетер айлығым да жоқ. 
Астымда жүйрік темірім де жоқ, 
Қызық қуатын көңілім де жоқ!
Ғаріп басымда баспанам да да жоқ, 
Еңбегім?.. Алға бастаған да жоқ!.. 
Шын түсінегін жолдасым да жоқ, 
Қиналып кетгім -  қолдаушым да жоқ!

Есесіне, сан дұшпандарым бар,
Келуі жұмбақ, ұшқан бағым бар 
Бағындыратын көп таупарым бар,
Әз таңдарым бар -  ақ арманым бар!.. 
Ойымда, өрлеу -  басты әнім бар, 
Бойымда асау жастық жалын бар!.. 
Ел арасында қадірім де бар,
Ергең елейтін Тәңірім де бар!..
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VAR VE YOK

Param pulum zenginligim de yok,
Bir ki§iye bile yetecek maa§im da yok, 
Altimda bir araba 
Eglenecek keyfimde yok,
Garip ba§imi sokacak bir evim de yok,
£ali§sam ilerlemez i§im
Anlatsam anlayacak yolda§im da yok.

Aksine 90k du§mamm var,
Daha 90k yol kat edilecek, daglanm var, 
Sabahlanm var, ama9lanm var, 
Yazilacak §iirim, soylenecek §arkim var,

9

Insanlann gozunde kadrim var,
Her §eyden ote beni seven 
Allah’im var!
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ОСЫ ШАҚТЫҢ ОҚИҒАСЫ

Сен мені қатты ренжіттің!.. Мен де 
Тек кешірім сұрадьш Кешірмедің 

Кемірім де сүрамадың 

Автор

Қаперіңе кұйылғандай білмегің, 
Керегі осы болса, шала мүрдемін? 
Жанарыма ақырғы рет үңіл де, 
Жандүниемді оқып қал күрделі!..

Сен жүз есе әдемісің раушаннан, 
Жаным құрбан!..
Үмітімді үкілеп
Аппақ-аппақ бүршік атып аңсардан,. 
Сені ғана ғұмыр бойы кұтіп ем!

Сүйетініме сенімді емеспін
Сенсіз өмір сүре алмаймын -  ол анық! 
Солай қаласың
Еріксіз келістім.
Жарар еді
бұл дерттен кетсем оңалып
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Сені сүйсе, оны елемеу -  қағида, 
Сен біреуді сүйсең, ол да қарамас. 
Бұл қатал заңды бэрі таниды-ау, 
Үркер үміт жатқан жаспен аралас?..

Алдыңца тұрмын қиналып сағынып 
Мендік болмасыңды жақсы түсіне! 
Паралель сызықгарымыз 
Бағынып
(Өзімді қалай қалыпқа түсірем?..)

Күтуші едік, шыдам бітіп, кепггі аса, 
Кім біледі, кезігетін келер кез?! 
Арамызда қалар, қалмас,

ешқашан
аитылмаитын

«Сен қайдасьщ?», - деген сөз?!

53



BU ANIN HADISESI

Sen beni incittin!

Ben de...
Oziir diledim. Affetmedin!
Oziir de dilemedin...

§ a i r

Biliyor gibisin §imdi her §eyi 
Geregini bildim, yan oliiyum! 
Gozlerime son bir defa daha bak 
В astir §u gonliimun karga§asmi 
І9ІП1 kordtigum!

Yuz kere daha guzelsin bir gulden 
Yolunda can verecek kadar 
Yaktim gemileri.
Bembeyaz bir filiz ^аһр 
Hasret bah9emden 
Omriimce bekledim.

Seviyor muyum?
Sensiz yapamam- bu ger9ek!
Ne gtizel olurdu 
Bu gonul hastanesinden 
Taburcu edilsek.



YERZHAN ZHUMABEK

Sevgide fark edilmemek kuraldir 
Sen seveni fark etmezsin,
Sevilen seni fark etmez.
Herkes bilir bu kanunu 
F akat iimitle 
Ya§ar gider...

!§te kar§mdayim... Ozlemle... 
Benimle olmayacaksin bilirim.
Boylesine benziyorken seninle

<

Bunu nasil kabul ederim?

Bekliyoruz ikimiz de sabirla 
Kim bilir ne zaman kavu§acagiz? 
Kim bilir hangi yerdersin?
Asia sormayacaksm, biliyorum. 
Ben soruyorum:
‘Nerdesin?’

55



SONSUZLUK $OLESl

ҮШШАРТ

Сен бүгін тұрмыс кұрасың -  
Қос жүрекке бір өмір мен бір тағдыр 
Жаныма жарық түсірген жақыным, 
Ақырын мақсат төріңе шығасың. 
Өкініштісі — заңды зайыбың мен емес, 
Жүрегің үнсіз жыласын!
Жүрегім үнсіз жыласын!..
Ертегінің үзілгенін,
ақ көйлекпен жат босағаны атгағанда,
Түсінетін шығарсьщ?!
Қуанарлығы -  махаббаттың

•  »өмір сүрепніне,
Мен жэне сен ғана куэсің 
Дегенмен, орындалды-ау арманың,
Бэлкім, қиялдағы ханзадаң бола алмадым, 
Талғамың -  тандауың!
Ашылсын алдыңнан жақүггы жол.
О, бэрі өз қолыңца,
Есіңе алмасаң да уақыты сол,
Қалсын ергегі элемінің сәні қүрып!.. 
Кетсең де алтын балықтай,
Үш шартымды менің орыңда.
Бэрін ұмыт!
Өлеңдерімді өргеп жібер!
Бақытгы бол!..
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UC $ART
*

Bugun evleniyorsun,
Iki kalpte bir hayat ve bir kader. 
Ey nihumu aydinlatan,
Yuzumii giilduren!
i§te hayallerin ger9ekle§ti
Yazikki
Ellerinin kavu§tugu el 
Benim degil!
Kalbin sessiz aglasin,
Kalbim aglasin sessiz.
Ve sen beyaz elbisenle
Bir masali bitirip
Bir ba§ka ger9ege u9uyorsun.

Yalnizca a§k mutluluga §ahittir.
Ama bu tercih senindir
A91ISU1 yollann bir bir
Her §ey senin elindedir.
Eger hatirlamazsan о vakit
Bu masal diinyasi у ok olsun!
Haydi denizkizi gibi
Kendi iklimine git.
Eger gideceksen • •
U9 §ey vasiyetimdir;
Anilan sil 
§iirleri yak 
Ve
Aglamayi birak!
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СЕН ЖАЙЛЫ ОЙЛАР МЕНІАЛҒА СҮЙРЕЙТШ

Сен жайлы оилар мені алға сүйреитш, 
О, менің еркімді де сол билейтін 
Ең әдемі өлеңім де сен жайлы, 
Көңілімнің домбырасын күйлейтін.

Жүрегіңмен жүрегімді сезіне, 
Мені, жаным, ауыстырьш өзіңе. 
Өкпелеткен өткенімді өшіріп, 
Күтесің бе жас тығылып көзіңе?

Иэ!
Бэрін бір өзімнен көремін.
Сөйлесші менімен, сен маған керегім. 
Мұнды ұлғайтпаса, емдемес уақыт, 
Бәрін беремін, биігім, тереңім 
Қайдасьщ?
Келемін!

Сезім құны айрықпен нақ өлшенді, 
Не десем екен?!
Көтеріп еңсемді,
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SENSES

Sensin beni buna zorlayan 
Benim karanmla oynayan sensin. 
En gtizel §iirim sensin aslmda 
Kalbimin en gtizel §arkisi sensin.

Kalbinle kalbimi hissedip 
Beni sen yaptin i§te.
§imdi de
Can yakan hatiralan silip 
Goztin ya§li olsa da 
Bekler misin yine de?

Evet!
Su9 benim.
Ama
Konu§ benimle ltitfen 
Sar yaralanmi 
Acimiz artsa da zamanla 
Iyile§mede yaralanmiz.
Her $eyi goze aldim sevgilim, 
Neredeysen soyle oraya gelirim.

Her §eyi anladik bu aynlikla 
Diyecegim §udur;
Unutamadim seni 
Biliyorum sen de 
Unutmadm beni.
Haydi uzat 
Ellerini!
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МЕН ЖОҚПЫН

Бұлбұлсың -  жүрек -  бақшамда, 
Өлеңмен алқа тақсам ба?!
Нұрлы естеліктерімдесің, 
Басқамен бақыт тапсаң да!

Түгім жоқ жанды жылытқан, 
Қасіретке әбден шыныққам! 
Келмес күндер қол бұлғайды
Өзіңмен бэрін ұмытқан

Тэтті мұңымсың мен үшін, 
Мәңгі сүйіппін сені шын.
Жаңа күн келді тағы да,
Мен жоқпын, жаным, сен үшін!
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BEN YOKUM

Sen kalbimin bah9esinde §akiyan 
Daim dinledigim bir bulbul oldun. 
Ba§kasiyla mutlu olsan da 
Barn bugtin, yann, bana dun oldun.

Ніфіг §eyim yok kalbimi lsitan, 
Hasretinle buz dagrna dondum gel. 
Hatiralar uzaktan el salhyor,
Can i§igim sensiz inan sondiim gel.

i

Tatli bir kedersin sen benim І9ІП, 

Ger9ek §u ki seni her dem sevmi§im, 
Aldigim nefes de, gordligum giin de 
Ben yokum, varligim tek senin І9ІП.



Б¥ЛАҢ

У құйғандай жарасьша жанымньщ, 
Тағдырымның үкіміне бағындым. 
Жер мен көкті күңірентіп айғайлап, 
Кеңістікке сабылдым

Келем, міне, сөйлеп қобыз тілінде, 
Мұны
даламньщ үнсіз зарьшан біліп ем 
Өмір сүруцің жырымен 
Күнімен тірлік тыншымды жаныштап, 
Ап-ащы ойлардың легі түнімен

Бағытым болса, буалдыр 
Қайғы тұнған қара жолдардың үлесі
Сілемдер бітіп,
айқын абат жазық қуандырмаса, 
Мұнарлы әлемде қалғандаймын сіресіп
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KURNAZLIK
%

En derm yaralanndan 
Zehirledin gonlumu.
Goklere ula§ti feryadim,
Yen deldi.
Bu gonul
Bo§luklarda gezindi.

I§te kopuz diliyle konu§uyorum,
Bunu kirlann sessiz gammdan ogrendim. 
Bir hayat §arkisi tutturup 
Gunduzlerde darmadagm bir hayat 
Geceleri kararan hayallerin 
§arkisim soyledim.

Gogtim bulutlu,
Yollar yuklenmi§ sirtina gamlan 
Коса коса kiitleler halinde.
Ah bu geni§ duzltikler de olmasa 
Ne yapardik ak§amlan

A

Alemde bir ba§ma kendi halinde?
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ӨЗІНДІ КҮТТІМ

Қыр гүлі
құлпырған әсем көктемде, 
Ойнақгап ақ бөкен өтсе бөктерде.

іч

Сайтанның әбден иісі сіңіп қалған, 
Ауаны ақ жаңбыр жуып өткенде

Қанағат
жуандау белін буғаңда,
Достармен жазғы дүбірлі думанда. 
Жүрегім жұлдыз-жасын тамшылатып, 
Аспавда айым оңынан туғавда.

Өзіңді күтгім!
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Жапырақ
жолдардың жүзін жапқанда, 
Сағыныш
сары шырағын жаққанда.
Іңірде кірпігімді әрең көтеріп, 
Жалғанға жалығып қарап жатқанда

Өзіңці күттім!

Ақша қар,
алма бақгарды көмгенде,
Миыма мөп-мөлдір ойлар келгенде. 
Қақаган қаңгардың сылқым суығы, 
Аяусыз
тэтгі ұйқымнан бөлгенде

Өзіңці күтгім!

і
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SENI BEKLEDiM

Kirlarda bu dem
Bir papatyanm yapragmda
Gezinen riizgar gibi
Yamaflarda eglenen bir ceylan bulunur.

Havadaki eski koku 
Dagilir
Aniden bastinnca yagmur 
Ve ben о yagmurla 
Seni beklerim.

Her yarnnda dimyanin 
Yaz gecelerinde bilhassa 
Gokte 9akan §im§ek

Kalbime yildmmlar saldigmda 
Bir yildiz kaydigmda

Ben her dolunay ak§amlarmda 
Seni beklerim.
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Her giiz yollan
Saranp solmu§ yapraklar buriidugunde 
Hasret ^anlan faldigmda yurekte

j

Yataklara du§up 
Her sabah gozumu 
Коса bir yalana a9tigimda 
Seni beklerim.

Yeryuzu beyaza buriindugunde 
Ocagm о deli deh§et soguklan
Uykulanmi boldugunde 
Yeni ben dort mevsim 
U9 yuz altmi§ be§ gunde 
Seni beklerim.
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JlЕПРЕССИЯ

Шаршадым, бәрінен шаршадым, 
Аңсаған арманым элі сағым. 
Жүрекгі ауыртьш

бітірді,
Жанымды жаншыған қанша мұң 
Кішкене сергіген боламьш, 
Сарғайтьш жаққаңда таң шамын

Жалықгым, бәрінен жалықгьім, 
«Көңілін табам», - деп, «халықгың!» 
Бэрібір ешкімге жақпайсың,
Мен бүгін осыны тағы ұқгым.
Ішіне кіріп ап жатса ғой,
Тас қара, сұп-суық табытгьщ
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DEPRESYON

Yorgunum,
Her §eyden daha yorgun 
Hayallerim piir ozlem 
Kalbimde sonsuz gam 
Sonduriin diinyanm i§iklanm 
Yorgunum,
Herkesten daha yorgun.

Biktim,
Her §eyden biktim.
Goniil aimak І9ІП meger 
Gonlunii vermek lazimmi§ 
Bunu anladim.
Kirmamak І9ІП kinlmak 
Ve tamamen huzura ermek І9ІП 
О karanlik, soguk tabuta 
Girmek lazimmi§.
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ЖАР ТІЛЕП

Бұл өмірдің беріп Алла бар бағын, 
Жақсылыққа жаршы болсын жан-жағың. 
Қол ұстасып болашакқа бірге ұшқан, 
Туған күнің кұтгы болсьш, жан -жарым!

Ежелден-ақ жанұяның тірегі ер, 
Баянды да ұзақ ғұмыр сүре көр. 
Отбасыңньщ оргасында жадырап, 
Қорған болып, аман-есен жүре бер!

70



YERZHAN ZHUMABEK

YAR DlLEGi

Yazmi§ti Allah’in kudret kalemi 
Kaderlerimizi zaten ezelden 
Muj deler getirsin uzak illerden 
Ulkene ugrayan her yiiklu gemi. 
Dogum guntin kutlu olsun, sevgili!

Ailenin diregi erdi eskiden 
Diregimiz, rahat ve uzun 
Bir бтигііік saadet arzumuzun 
Kaynagi, diregi oldun yeniden.



КЕТЕШК

Қызғанам,
Мені кеш, күнім,
Ессіз сүйемін себебі. 
Менің жоқ басқа ешкімім 
Демеші, «айта береді» 
Ұмытайық бар ренішті, 
Сенімен еңсем өр еді. 
Өзгенің жалған сөздері, 
О, бізді неге бөледі?
Бірге болуцың бар мәнін, 
Өзіңмен ұққым келеді
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Кетейік, енді кетейік, 
Маңайды баспай қоңыр күз 
Біз барар әлем ғажайып, 
Бақытты басқа жастаймыз. 
У ақытты токтатып, 
Қайғыны алып тастаймыз. 
Екеуміз ғана боламыз, 
Ешкімге кұпия ашпаймыз. 
Ойланбай берші колыңды, 
Жаңа өмірді бастаймыз!
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g id e l im

Kiskaninm affet 
Sebebi, seni

Deli gibi sevmemdir sevgilim. 
Soyle var mi
Senden ba§ka kimsem?
‘Neden boylesin?’
Deme lutfen!

Unutalim butiin kuginliklan 
Seninle §endir gonlum 
Butiin yalanlardan 
Evet uzgiinum.

Ama artik kanmayalim onlara 
Ben seninle anlam kazaniyorum
Ve hayat,

Seninle hayattir 
Seninle ya$amlasi...
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YERZHAN ZHUMABEK

Gidelim haydi gidelim!
Sokaga du§meden sonbahar, 
Bamba§ka bir hayata 
Yelken a9alim.
Zaman duracak bizim І9ІП 
Ba§imizda mutlulugun sarho§lugu 
Birakinz i9imizdeki bo§lugu 
Yalnizca goniil ho^lugu 
Yalnizca ikimiz 
Gidelim!
Simmizi yalnizca 
Biz biliriz 
Haydi ver elini
Gidelim!
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ШЕКСІЗ МҰҢНЫҢ

Асыл жанның долыға қор болары, 
Ақылсыз ерден елдің сорлағаны.

Т әрбиесі бір қыздың жолда қалып, 
Ар-намысын ақша үшін қорлағаны

Күншілдердің сыртыңнан датгайтыны, 
Кей сәбиді жетімдік қақтайтыны

Ата-анасын балалары -  жан айдыны; 
Мәңгі қарггар үйіне қамайтыны

Тағы бір жан сәуледен қағылғаны 
Абақтыға жазықсыз жабылғаны.

Еңбеккордың шашылып жиылғаны, 
Мұратына сэл жетпей қиылғаны
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Мәстектердің бәйге алдын бермейтіні! 
Ол көктемнің қайтадан келмейтіні

Әділеттің жатырда өлетіні, 
Ақиқатгы жалғандық көметіні

Мейірімді, сүюді, сағынуцы 
жоғалтқан жұрт -  жұтканы зарын улы

Көрген түстей өмірдің өтетіні, 
Шексіз мұңның түбіңе жететіні 
Өкінішті!
Өкінішті!
Өкінішті!



SONSUZ KEDERlN

Iyiler zuliim gormekte her dem 
Gidiyor milletin elinden erdem.

Namus be§ paralik kaldi ellerde 
Izzet, §eref artik yalniz dillerde.

Hangimiz kiskanmadik kimleri? 
Hangimiz koruduk о yetimleri?

Artik 90k degi§ti eski dunyalar 
Huzurevlerinde anne babalar.
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YERZHAN ZHUMABEK

Anne kammdayken oldii adalet 
Bir yalan furyasi, о melun lanet!

Yalmz sozde kaldi, sozde merhamet 
Zehirli sanciyla kivrandi millet.

Ruyada sonsuz bir keder midir bu? 
Olmasi gereken kader midir bu?

£ok yazik!.. 
Q o k  yazik!.. 
Cok yazik!..
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О, МЕНІҢ МАХАББАТЫМ

О, менің махаббатым,
Жақсы көр мені жай ғана!
Ол қайда?..
Мен қайдамын?..
Белгісіз!
Ай ғана аймалайды нұрымен 
О, махаббат -  аспаннан биік мерейлім 
Барымды саған бердім ғой?..
Күнімен, түнімен күліп не жылап отырам 
Көрдің ғой?!
О, махаббат!
Менімен қатал болдың қашан да!
Қайда апарады бұл жолдар?..
Күндердің күнінде белесіңці асам ба? 
Оны қайта-қайта еске алам.
Сүйетінімді несіне қайталайын?! 
Алып-ұшқан көңілдің құсы,
Сағьшыштан өргеніп барам 
О, махаббат!

Сен жайлы жырлайды әлі сан ақындар. 
Менің білетінім:
«Бақытты болуға қақым бар!..»
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EY SEVGtLiM!

Ey benim sevgilim!
Sev beni sadece.
О nerede?
Ben neredeyim?
Belirsiz.
Ey sevda!
Gokler kadar degerli,
Yildizlar kadar ytice!
Her §eyimi sana verdim 
Sevince.
Hem guler hem aglanm 
Gtinduz gece.
Gdrdiin ki 
Ey sevda!
В ana ha§indin her zaman 
Nereye 9ikar bu yollar?
Nihayet bir gun 
Ula§ir miyim sana?
Neden daima 
Aklim seni du§uniip,
Dilim seni soyler?
Neden boyle sabu*siz gonul ku§um?
Ben zaten yillardir >»
Ozlemle tutu§mu§um.
Ey sevda!
Binler §airden 
Milyonlar §iir sana...
Benim de tek dilegim 
Ne olur bundan boyle 
Huzur ver bana!
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ІАРИҒА, АРМАН-АИ!

I
Орындалар бірде, 
Мэңгілікке бірге, 
Аяулы арманым.

Айдай аппақ үміт -  
Қиялымда күліп, 
Ғарышты шарладым.

Арман, тағы арман 
Сағымданған алдан. 
Сағындым, аңсадым

Тарам-тарам жолдар, 
Жүрер қанша жол бар? 
Жалықгым, шаршадым!
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П
Сол бір жан арманым, 
Соңынан бармау -  мұң, 
Тандаған киелім.

Осы бір көктемде, 
Жетемін, жеткен де, 
Жаңбыр боп сүйемін!

Бэрі де жалған-ай, 
Көңілім қалғаны-ай 
Не болады ары қарай?! 
Күлдірткен, жылатқан, 
Жаралған сұрақган, 
Дариға, арман-ай!
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SONSUZLUK §ULESl

HAYAL!

Ger9ekle§ir bazen
Degerli hayalim 
Nasil bir bilsen.

Parlaktir umitler bcnziyor
Haylimde gtiltip
Ciktrni uzaya.

Ey hayal! Hayal!
Bir serap polde 
Dolu hasretle.

Uzadik^a yollar 
Yorulmaktayi ш 
Ne kadar ^oklar.



YERZHAN ZHUMABEK

П.

Тек hayalimsin,
Gam yukludur sensizlik 
Degerlimsin.

Bu ilkbaharda
Gelecegim
Yagmurla.

Hepsi yalan 
Ne olur §imdi?
Gonul talan...

Yaratili§ta sualim
Gulduriip aglatan 
Ey hayal! Hayalim...



SONSUZLUK $OL£Sl

АШТЫ БАЛ

Ағьггсам сырдың тиегін,
Ай мен күннен де киелім. 
Дамылсыз айтам, жар салып, 
Сүйемін сені сүйемін!

Толқытқан сырлы шердейсің, 
Келтірмейсің, не келмейсің!
F'ашықгығымды ғаламат, 
Көзімнен неге көрмейсің?!

Алтыныңмын-ау қолдағы? 
Күй кештім кұстай тордағы 
Тар маңдайына дүниенің, 
Сыймай кетпесем болтаны

Мүмкін,
ақ бұлтқа айналам -  
Көз тігетіндей айналам?! 
Мөлт етіп көктен тамбай-ақ 
Кірпігіңе кеп байланам
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ACIBAL

Gonliin kapilanm ardina dek a^arak 
Giine§ten 90k lsitip, aydan 90k 9ektigini 
Soylerim hep s6ylerim cihana haykirarak 
Seni diinyalardan daha da 90k sevdigimi.

Ey gonliimde co§tuk9a co§an sanci!
Ya bir gtin 91k gel artik veyahut bana gel de. 
Gonliimde §aha kalkti dayamlmaz bir aci 
Gozunle goreceksin bir kez olsun gelsen de.

Seninle deger buldum meger ki kafesteyim 
НІ9 yakmmam bir kere demem ki hapisteyim 
Sigamam ki diinyanm ba§ka hi9bir yerine 
Yalmzca senin avu9lanna §ayesteyim.

Belki bulut olumm gogirn bir ko§esinde 
Yalmz senin iistune yagmanm ne§esinde 
Gokyuzunden suziilen 9aresiz damlalanm 
Yalmz kirpiklerine baglanma endi§esinde.



жосы
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MAYIS

Sicak bir gllnde dogdum ben 

Mayis’ta.

Fakat neden bttyle 

Firtinalar estiriyor І9ІГП?

Argimak’tn kani vardir kanimda.

Neden bflyle aceleciyim?

Her bastigim adim 

Bin bir tehlike oysaki.

Gtinden gUne

Ate$ êmberine dtindU bedenim.

Yine gelecege 

GUltimserim.

Sabretmeliyim biliyorum,

Fakat kendimi yenemiyorum. 

Dli§lerindeki yagmur ydkltt 

Yttksek bulutlardan dU$mU§ biriyim. 

Sahi, bUtUn bunlar ger^ek mi?
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ТҰЖЫРЫМ

Қылығым еске түссе өткен егер, 
Түңілме, көп кешікпей көктем енер. 
Әр тамшы көз жасьща кінәлімін, 
Хақьщ бар,
мейлі, мені жек көре бер!

Кештердің ұмыт бэрін есіндегі, 
Жылжисың сонда, сэулем, көш ілгері 
Қорықгым, қалам ба деп, «обальща» 
Ұнатқам,
сүйе алмадым, кешір мені!

Тектісің, трымдысың, жоқ таласым, 
Өмірдің өгейсінбе ақ-қарасьш 
Сені алдау -  опасыздық, 
өзімді қой,

Білемін, басқа жанмен бақ табасың.
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Меңгерген махаббаттьщ ізгі ілімін, 
¥лы екен кісінеткен түз күлігін.
Ант етші, жыламауға, енді ешқашан, 
Жетердей өз отыма шышырылдым

Ханзадаң ақбозатты қолыңды алсын, 
Арманың, бейкүнэ жан, орындалсын. 
Мен түбі табамын өз сүйгенімді, 
Тіпті ол бағым емес,
сорым болсын!..

91



SONSUZLUK $OLESl

KARAR

Bana hala kiiskun musiin 
Akittigim ya§lar î in? 
Yoksa affin imkansiz mi? 
Ki§m sonu yine ki§ mi? 
Bahar yok mu Ы9 ufukta? 
Kiisktin mustin bana hala?

Affet beni, sevemedim 
A$kim btiyurken kalbimde 
Unut artik mehtaplan 
Ya girmi§sem vebaline 
Sevemedim, affet beni.

Benibirak,

Cok gtizelsin, yok bir s6ziim 
Ben siyahim, sen beyazsm 
Bense yine vefasizim 
Yok bir sdziim
Birakbeni.
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A§k igre
Ate§lere yandim sevdaya dii§eli 
Bilmek agir yukmu§
Sevda ilmini 
Aglama, soz ver.
Arama, bekleme 
Bilme
£iinkii ben yandim zaten 
A§k І9ге.

Тек dilegim 
Dilegindir.
Yani bir gun 
Beyaz ath о prensin 
Qikip da beyaz atiyla
Kalbinde fethini siirsun.
Ben de severim birini 
Belki bir gun

I§te budur tek dilegim.
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ШЕР
I

Көңілді өлең жазғаным -

Қүлмьін!

Жо-жоқ, қ р  емес! 
Түнге батып барамын, 
Жалғыз пейіл түн емес

Сан жыладым, бір смес, 
Күліп жүрсем, шын емес. 
Ақ арманым, қанша, 
Тырыссам да қүр елес!
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EFKAR

Benim derdim dert degil 
G(ine§ dogdu, gun degil 
Рек de boyle hevesli 
Bir §iir oldu ama 

Sade gontil egleyen 

Bir anlik heves degil.

Melek degil, cin degil 

Kul muyum? Yok yok degil!
Batmaktayim geceye 

Giin yakrn mi? Qok degil!

C'Ok agladim, bir degil 

Gulu§um ger9ek degil
Bir hayalim var elbet

•  •

Umit var mi? pek degil
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ЖШЕРІЛМЕГЕН ХАБАРЛАМА ( SMS)

Қазір көктем, өткердік кеше қысты, 
«О, sms,
көңілім, бәсе, күшті?»

*

Қыстан бері жинаған хаттарынды 
Ұялы телефоны-ы-ым есі ауысты

Сен-н-н, тоқгатпа, 
жаза бер хаттарыңцы,
Саған жазған мен айтып тәтті эніңі

|,ір-дір еткен ғашықгық тіркестерің, 
Жол салуца, төтелей баққа нұрлы
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GONDERILMEYEN MEKTUP

$imdi bahar,
Oysa dim ki§ti.
Gonltim neden boylesine 
Mutluluga all §ti?
Ki§tan beri biriken mesaj larla 
Her §ey kan§ti.

Sen asla birakma
Yaz, yaz ve yaz mektubunu
Ben de soylerim
Sana olan tutkumu.
Uzun soluklu cumleler kuranm
Hayatimiz bir cennete donii^ur 
Nurlu.
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СЕРШЩ ҚОЛТАҢБАСЫ

Тацда
т г____

Кеш те
Түн де, сенсіз өтгі 
Естисің бе?..
Уақытыма бақыт сыйлап -  
Әлеміңе көшпейсің бе?!

Мейманысьщ түстерімнің, 
Сенсіз, сәулем, ішкенім мұң. 
Өз еркіңмен оралмасаң,
Сала алмаспын күшке мұны

Ренішщці жасырмадьщ, 
Бақгы қалай қашырғаның?. 
Түсінсеңші, сен де мені, 
Алдасам да, қасындамын!..
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ҮІбГОЕЧ IMZASI

Sabah da...
Gundtiz de...
Ak§am da...
Gece de sensiz ge9ti.
Duyuyor musun?
Artik geri verip mutlulugumu 
Kendi dunyana don.
Du§lerimde misafirdin yalimzca 
Sensiz 9ektigim onca 
Aciyi tarif edemem.
Kendi isteginle don 
Yoksa
Bir §ey diyemem.

Neden boylesine kizginsin bana? 
Anla biraz beni de

Degi§tiremem bazi §eyleri.
Ama ne olursa olsun
Sevecegim seni!..



SONSUZLUK §OLESl

АЗАППЕН ӨТТІ КЕШЕ KYH

Азаппен өтгі кеше күн,
Бүгін де қайғы кешермін?.. 
Бауырыңан кетіп, бір-ақ білдім, 
«Өз үйім -  өлең -  төсегім!..»

Аяғы -  зейнет, басы -  мұң, 
Еңбектің түбі жасырын. 
Алысқа кеткем, амалсыз, 
Арманның қуып асылын!..

Келемін саған -  жазғы бақ 
Сағынышымды көз ғып ал!.. 
Бірақ таусылар түрі жоқ, 
Үйге дейінгі жол ұзақ!..
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AZAPLA G E^TI GUNUM

Azapla ge9ti giiniim,
Hala dert 9ekiyorum,
Evim cennetim imi§,
Ben yeni anliyorum.

Ba§ta me§akkat varsa,
Sonu guzellik olur.
Insan emek verdi mi 
Hayal hakikat olur.

Gelecegim bin ozlemle 
Eski yaz bah9elerine 
Sonu gornnur mii bilmem 
Yollar uzak mi evime?



SONSUZLUK $OLESt

РОМАНТИК

Жақындасып арамыз, 
Бастау алды, жаңа із 
Ерлі-зайыптылардай, 
Келіспей де қаламыз.

Қарашы, шебер Құдайды! 
Шатгық та көп шырайлы. 
Ара-қатынасымыз, 
Үнайды маған, ұнайды.

Аймалайын алдайын 
Жырға елітіп арбайын. 
Ренжіссек, 
соңыңнан,
барайын не бармайын!.. 

Болашақ па?
Бұлыңғыр!
Сыйға алған күнің бұл 
Кете алмаймыз бөлініп, 
Тек осыны біліп жүр!
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Сені сүйіп, ардағым, 
Көп ішінен таңдадым. 
Адастырмағаны анық, 
Ақылым мен арманым!

Кел, қайтадан жарассақ, 
Бір бағытқа қарассақ. 
«Бэрі жақсы болад»-деп, 
Болашаққа бал ашсақ!

Жасынды енді, кұрғатшы, 
Келер күнге үн қатшы 
Қол ұстасып, шешейік, 
Күрмеуін бар жұмбақтың!



SONSUZLUK §OLESi

ROMANTIK

Yakla§tik giinden gune 
Bu hercai iz de ne? 
Kan коса gibiyiz 
Bazen bozu§sak bile.

Bilsen Allah ne yuce 
Anla§ilir bilince 
Ula§tirdi bizi de 
Gorkemli bir sevince.

Seni kandiracagim 
Buyulii bir §iirle 
Yanrnda kalacagim. 
inan ki kussen bile.

Eger kusup gidersen 
Belirsiz gelecegin 
Ne olur ki gitmesen? 
Oyle sevinecegim.
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Bende bo§ kaldi yerin 
Bilsen nasil severim. 
Kan§masin ne olur 
Aklim ile hayalim.

Haydi gel ban§alim 
Aym yone bakalim 
Her §ey iyi olacak 
Birlikte inanalim

Silerim goz ya§mi 
Adrni hecelerim 
Buluruz cevabmi 
Biitun bilmecelerin.



ҚАЙРАУ

Тағдырың тығырыққа тақағанда, 
Іргеңнен сары аяз қақағанда 
Жеңіс бар жерде әрине жеңіліс бар, 
«Ағаггық жібердім», - деп қапаланба!

Кеш емес, қайта баста, бәрі қолында, 
Сұрасаң, хақ та келеді жар болуға! 
Ештеңе өкінішті емес, достым,
Арман мен махаббаттың ақ жолында!..
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UMIT

Y iter butun 9arelerin 
Soguk eserse riizgarlar 
Bitecek butun dertlerin 
Her gecenin sabahi var.

Her §ey senin elindedir 
Bir azimle yine ba§la.
Hakk yardimi seninledir 
Hayal et yeter ki a§kla.
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КӨЗАИЫМ

Шаңқай түс.
Қоғамдық көлік ішінде, 
Кездейсоқ кездестік екеуміз 
Бір-бірімізге бөтенбіз!
Мен қошқылтым қаиғы

қонақгаған өлең ем
сіз «Бақыт» деп аталатын

шатгық па екенсіз?
Нэзік көзқарасың -  суретшінің

туындысы-ау, салынбаған? 
Жасырма жанарынды,

бекінісім алынбаған!.. 
Көркің -  түсіме сүзілген

дауасыз дертім е;
(Ерісім -  жел жетегіндегі шалғынның

толқындары Енді)
Бар екеніңді эсершіл

балғын түйсігім білген! 
Тоятсыз ізденісім нэтижелі болды-ау?! 
Көңіл кемеліне толды-ай — бірінші рет!. 
«Бұрын қайда жүргенсіз?
Сэлеметсіз бе?
Олай емес!

Сағат қанша, айтып жібермейсіз бе? 
Жоқ, олай да емес!
Не десем екен?
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Әлде, жай тамсанып тура
берейін бе, күлімсіреп? 

Ләм-мим, дей алмай қалдым ғой?..» 
Сиқырлы сөз қашқандай ақыныңнан, 
Ажырадым ақылымнан 
Мұң тұндырған -  үнсіздік!..
«Құдай-ау, кімсіз сіз?!»
Сұрай алмай ештеңені,
¥най алмай қалмаспын!..
Көздеріңе батпай қалай жан шыдар? 
Осы дүр сәтгі,
Көп күтгім ғой, сарсыла!..
Алдамашы!..
Жоғалмашы!..
Орындалған арманым болшы мерейлі!.. 
Басқалардан бөлексің,
Ауа мен суцай керексің!
Жоқ, сіз сәуле не отсыз!..
Бэлкім, жоқсыз?..
Екі жүрек бірге соқсын мэңгілік!..

Уффф!..
Келесі қай аялдама?..
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GOZUM AYDIN!

Otobuste tesadufen kar§ila§tik, 
Birbirimize yabanciydik.
Uzerine keder konan §iirdim 
Yoksa siz,
Dokundugunu ye§erten 
Seving misiniz?
О ince baki§m bir ressam eseridir, 
Gizleme gozlerini!
Ytiztin riiyamdaki devasiz derdimdi 
Varligmi hislerim bildi,
Arayi§im nihayetlendi,
Gonltim doldu irfanina 
ilk defa.

Daha once nerdeydiniz?
Nasilsmiz?
Oyle degil!
Saat kag acaba?
Hayir oyle de degil!
Ne desem olur?
Yoksa sadece 
Gulumsemeli miyim ona?
Hig bilmiyorum.

Ana dilim unutmu§ bir §air gibiyim,
Akli ba§mdan gitmi§ bir alim gibi.. 
^lldirtici bir sessizlik...
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Aman Allah’im! Kimisiniz siz? 
Soramadim,
Bakamadim,
Baksam
Gozlerinde bogulacaktim!
Bu gtizel am 
Q o k  bekledim.
Aldatma,
Kaybolma liitfen!
Hayalim gertpekle^sin. 
Ba§kalardan farklism 
Hava kadar,
Su kadar lazimsm!
Ікі yurek birlikte atsin!

Offfil
Sonraki durak hangisi?
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ТАҒДЫР

Тағдырмен керістім де, келістім де, 
Бермеуге бел буғанмен сені ешкімге 
Екеуміз екі жаққа кете бардық,
Не дейін мен бес күнге?

Өткенді ұмыттырар дәрі болса, 
Ізгілік атаулының бәрі болса. 
Дариға-ай, мен еш нәрсе сұрамас ем, 
Жалғанның мэні болса

Ойымда:
«Не істеп жүрміз?» - бір-ақ сұрақ, 
Жауабы:
«Шыда-шы,
Сорлатып неге сонша сына 
Шаршадым шыдап-шыдап

114



YERZHAN ZHUMABI

KADER

Kaderle kavga ettim de 
Sozle§tim de.
Seni kimseye vermemek І9І11 
Rest 9ektim.
F akat ikimiz de 
Аул yonlere gittik.
Ne diyecegim 
Bu yalan be§ gune?

Ge9mi§i unutturan bir ila9 

Varsa
Soyle ey can!
inan sormam ba§ka bir §ey 
Ge9ip gidenin anlami varsa.

Ne yaptigimi du§iindum giinlerce 
Her §ey bir imtihan 
Deyip durdum.
Аша о kadar zor ki her §ey 
Sabretmekten yoruldum!
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ҚАЙРАЛУ

Дақ түсірмей берілген жақсы атыма, 
Жете аламын көздеген мақсатыма. 
Адамдар да мені өте жақсы көреді, 
Түскен емен ешкімнің бақшасьша!

Балық аулап айдынға тор да құрдым, 
Бэрі олжалы мен өткен жолдарымның 
«Сегіз кырлы бір сырлы» сирек мен 
Келмейтін бір ісі жоқ қолдарымның.

Аіггу қиын, алайда, «көп білем», - деп, 
Теңесе алам білімді, ептілермен!
Ең бақытгы жандаймын әлемдегі, 
Сүйіктім де қасымда «көпті көрген»
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BiLENMEK

Leke surulmedi bil ki alrnma 
Ula§inm her zaman amacima 
insanlann sevgisini kazandim 
Girmeden kimsenin hakkina.

Balik tuttum, irmaga ag da kurdum. 
Ge9tigim yollarda ba§an buldum. 
Ellerimdeki bin bir marifetle 
Yaptigim her i§te galip oldum.

Soylemek zor ama bu bilgim ile 
E§it oluyorum uyaniklarla.
Yanimda da zeki sevgilim ile 
Dimyada en mutlu insan gibiyim.
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ӨҢ МЕН ТҮСТІҢ ГАРМОНИЯСЫ

Түсімде де 
Жарасамыз 
Түзетіндей жаңаша аңыз 
Арманыңыз іске аспай ма, 
Егер өте қаласаңыз?!

¥  йқыдағы 
жылы қабақпен 
өз-өзіме бір қарап мен 
Суретіңці сөзбен салдым, 
Иллюзиясың бірақ, эттең!

«Әлемнің бір түкпірінде 
бар», - деп, сені күтгім ісүнде 
Әр арудан өзіңді іздеп,
Менде төзім бітті мүлде.

Адал сергім жүрегімде, 
Жұмбақ бейнең тілегімде 
Сенің үнің естілмесе, 
Керек емес бұл өмірде
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GERCEK iLE RUYA UYUMU

Ruyada da olsa bir gun 
Yeniden gorii§ebilsek.
Hayalimiz ger9ekle§ir 
Ger9ekten istemi§ isek.

Sozcuklerle resmini 
Cizdim hatnmda kalan.
Sonra kendime baktim 
Hepsi коса bir yalan.

Elbette ki bir yerlerden 
Bir gun 9ikip geleceksin.
Sabir ile siisledigim 
§iir oluvereceksin.

Hayal meyal о yiiztimi
Unutmanin imkam yok 
Sesini duymayacaksam 
Ya§amanin an lam 1 yok.
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УА, АРМАН

Уа, арман!

Білем, менен мұң байқадың,
Сырымды сенен өзге кімге айтамын? 
Жебемді нысанаға дәл қадамай, 
Қалайша бұ дүниеден қүр қайтамын?!

Уа, арман!

Сен не деген тас жүрек ең?
Жауларың енді маған дос біле бер! 
Бәрібір биігіңді бағындырам,
Тауца өскен тастүлек ем

Уа, арман!

Түлкі ме едің тұмандағы,

Қүйрығың жалт-жүлт етіп бұлаңдады?! 
Зау көктен зауал болып төнем он 
Меңгеріп өжетгікті қырандағы.

Уа, арман!

Жасын болсаң тартынбаған,
Жұтамын қара жер боп (Салқындал ал!) 
Ұқсамда, қүдіретіңді ұқпасан
Сэулеңе шомылдырда,
Қасымда қал!
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EY HAYAL!

Ey hayal!
Bilirim ki az degildir sana verdigim elem 
Senden ba§ka kimselere 
Sinmi soyleyemem.
Hayallerim genpekle^meden 
Dunyadan vazge^emem.

Ey hayal!
N e kadar kati yureklisin.
Du§manlar dost 
Dostlar du§man olurmu§
Bunu bilirim.
Nasilsa hayallerimin 
Zirvesinde buyuyen 
Bir kartal gibiyim.

Ey hayal!
Bu sis bulutunun itpinde 
Kuyrugunu saga sola sallayan 
Bir tilki misin?
Gokyiizunde bir afet gibi izledigim
Kartaldaki
Cesaret kimin?

Ey hayal!
Toprak olur yutanm butun gurultimu 
(^ekinme
Ylldinmlanm iistume sal.
Bilsem de kiymetini 
Bilmesem de 
Yam m da kal!
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СОҢЫНАН КЕТШ СЕЗІМНЩ

Шабытган тағы сый алдым, 
Қағазға өлең құярмын?! 
Күні-түні ойлай өзіңді, 
Шыңына шықгым қиялдың

Атыңның өзі нұрлы есім, 
Затың -  арманмен тілдесу. 
Өзіңе, сірэ, арнармын, 
Болашақгағы жыр кешін!

Түбінде, тегі, қауышармыз,
Бір-бірімізге ауысармыз
Соңынан кетіп сезімнің, 
Өлетін болдым, раушан-кыз!
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A§KIN SONU

Dokundu yine ilham perim 
Dile geldi kelimelerim. 
Gece gunduz seni du§uniip 
Zirvesine £ikanm hayalin.

Ey adi nurlu sevgilim! 
Giizel, kurmak hayalini. 
Belki sana bagi^lanm 
Ben bu §iir §enligini.

Ddmiz щ к  yolunda 
Bir butiin olacagiz.
Bense a§kin sonunda 
Olecegim giizel kiz!
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СЕН КЕТКЕЛІ

Күн әлсіз, түн жұлдызсыз сен кеткелі, 
Өзге арман дәл өзіндей тербетпеді.
Ғарыштың сәулесіндей есте қалдың,
Еш нәрсе жұбаныш болмай жер-көктегі

Көзімнің оты өшкендей сен кеткелі, 
Тырыстым, рас, еиггеңе ерлетпеді. 
Қиялдың құшағынан шыға алмадым, 
Уақытқа жан-дертімді емдеткелі
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SEN GtDELI

Giinduz sessiz, gece yildizsiz sen gideli,
Sarsmami$ti һіфіг hayal ey sevgili!
Kainatin nuru gibi hatnmdasin 
Gokytizii senin gibi huzur vermeli.

Gidi§inle sondurdun gozumiin ferini,
Kirdin varhginla gelen cesaretlerimi,
Tutsak ettin hayallerin zincirine,
Iyile§tirene dek gonul dertlerimi.
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Осы жазға дсиін,

Бірімізді-біріміз, білмедік 
Жолымыз түиіскенде,
Жанарыңа жанар қадау -  
Қ^іпті екенін сезінген мен жоқ

Көзіңнен көрдім сонда болашағымды

Міне, бүгін:

рояль -  жүректің тілі басылганда 
Қиялда қызғалдақ — арман ашыл 
Жалғаздыққа бас ұрғаң
Жалғаннан жүикем шашыл
____ т 4 г і  7   ̂ w

Тэулігіне жиырма бсс сағат,

Оиларымды, өзіңе байлап қоятын эдег тауыппын 
Бағыт-бағдарым -  елесіңмен боял,
Жан-жағым жанданып,
Таңдарым оянды 
Жан-жарым болшы!
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AN

Bu yaza kadar 
Tam§mami§tik.
Yollanmiz kar§ila§mami§
Gozlerimiz baki§mami§
Ve bu tehlikeye 
Ah§mami§tik.
Oysa ilk baki§
Anlatmi§ti her §eyi.

Yiiregimin en giizel notalanyla
Seni 9aldim bugiin
Yani
Diinyanin en giizel sesinden 
Diinyanin en giizel bestesini ^aldim.

Giiniin yirmi be§ saati
Seni dii§iindiim her yerde
Yalnizhgim da sendin • •
Ofkem de

Sen benim en giizel ali§kanligimsin 
Sevgilim.
Yolumu yordanumi kaybettim seninle, 
Yoniimii yurdumu seninle buldum. 
Aga^lanm ye^erdi,
(^i^eklerim a9ti,
Sabahlanm uyandi seninle 
Sevgilim!
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TYH. ТЫНЫШ ТЫҚ

Сенсіз қалай ғұмыр кешкем мен бұрын, 
Ғашық жүрек үнсіз қалды ендігі.
Сөз жетпейтін жанды эуреге түсірер, 
Сүйген адам мені терең түсінер.
Ү ндемейін, жанарымда сыр жатсын 
Махаббат, мәңгілікген де кымбатсың!.. 
Ішім жылып кетгі ғой о, таңцанба, 
Кездейсоқ кездестірген сұм жалғанға! 
Түн Тыныштық Білінбестен таң атар. 
Бұл элсіздік екеумізге ғана тән
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GECE. SESSiZLIK

Sensiz nasil ya§ami§im ewelce 
A§k kalbimde kaldi §imdi sessizce 
Kelimeler kifayetsiz kalirmi§
Insan ancak anliyormu§ sevince.

Bu sir kalsin boyle gozlerimizde 
A§ktan ote sanat yok sozumuzde 
Nedir bu §a§kinlik, ah, kalbimizde? 
Kader bulu§turdu yollanmizi 
Sabah yakin, gece sessiz, ne yazik 
Geceden de zayifiz ikimiz de!
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АЙҒАҚ

Сен махаббатқа сенесің, 
Мен де, алтыным, елесім!..
Жағалау болып тартайын, 
Жаныңньщ аппақ кемесін.

Сүю, дәлелді, ол неше 
«Сағындым!» -де
Зарығып қанша жүреміз 
Отау тігейік ендеше?!

кеше

Арманды бірге куамыз, 
Биікке бірге шығамыз. 
Махаббат бар екеніне, 
Екеуміз ғана куэміз!
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K AN ГГ

Ben a§ka guvenirim 
En degerli cevherim.
Senin beyaz gemini 
Sahil gibi beklerim.

Ispatli ne de olsa 
Geceme hasret dolsa 
Boyle ge9mez bir omiir 
Vuslatin nasip olsa.

t

Ayni hayali kurduk 
Ayni sozden dem vurduk.
A§kin ya§adigina 
Yalniz biz §ahit olduk.
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ЖҰДЫРЫҚТАЙ ЖҮРЕГТМ

Абайламай жығылып, 
көп тұрсаң да кідіріп. 
Қайта орныңнан тұрғызар, 
Жүрекгегі бір үміт.

Түсінбесін тывдар жан. 
Ү гілсең де мұңцардан. 
Жақсылыққа жетелер. 
Жүректегі бір арман.

Мүзға айналып діл кезің, 
Шағылса да дүр-төзім 
Көңіліңді суытпас, 
Жүректегі бір сезім.

Бэрін жиып жаныңда-ай, 
Бір сәтке де арылмай. 
Жұдырықгай жүрегім, 
Қалай жүрсің жарылмай?.
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BURUK Y U REG iM

Yanli§likla du§sen de 
Durmadan beklesen de 
Bekletmiyor yerinde 
Yuregimdeki limit.

Anlamaz ki dinleyen 
Eriyorsun kederden 
iyilige gotiimr 
Yiiregindeki erdem.

Buzlara dondii kalbim 
Neden sogumaz artik 
Kalmiyor ҺІ9 mecalim 
Sabretmeyi biraktik.

Biriktik^e kalbimde 
Bunca dert bunca aci 
Haider sapli i9imde 
Ge9mez bu buylik sanci.
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ӨЗІҢЕ БАРАР ЖОЛ

Өңменен түсім таласар.
Ал, саған жұмақ жарасар. 
Қызметші жының болайын — 
Тілегіңці аитшы — қаласаң

Қарсы бол қанша, қолдама, 
Сүйемін сені сонда да!
Мен үшін нұрлы мына әлем -  
Өзіңе барар жол ғана
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SANA G lD EN  YOL

Hem en aci ger^egimsin,

Hem cennette melegimsin,

Ben lambadan ^ікап peri,

Sen de benim dilegimsin.

Hep yammda ol yalmzca 

Sevdigimi bil yalmzca 

Senden bir alemin nuru 

Sana gider yol yalmzca
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СЕНІ ҰМЫТУ

Әр адамның ешкім білмес сыры көп, 
Жүрегінің өрілетін жыры боп.
Күнделікл тіршілікке шырмалып, 
Жүрмін мен де, жандай мүлде мұңы жоқ

Әлі есімде, таң нұрынан кұралған, 
Балауса кез, еш алаңсыз қуанған. 
Арымызда адалдық пен кұштарлык, 
Жанымызда бүршік жарған бір арман

Оралтқым кеп жиі ойлаймын ол күнді, 
Өкінішке айналған пэк сол гүлді. 
Ескірмейтін естелігім мөп-мөлдір, 
Ешкім сенің баса алмайды орнынды!

Келісімсіз ақ сағымға ұласып, 
Өткен өтгі,
Қандай айла қыласың?!
Қатар жүрсе қосылу мен қоштасу, 
Өмір өзі мойнына алсын күнәсін!.

Сені ұмыту -  мүмкін емес екен ғой?!
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SEN l UNUTM AK

Ne 90k sir kutusu vardir her kalpte 

Her kalpte buyiiyen bir §iir vardir. 

Gamsiz miyim saniyorsunuz ben de 

І9Іпкіе 9irpinan bir nehir vardir.

Aklimdadir hala tan vakitleri 

Kaygisizca ge9en о 9ocuklugum. 

Kalbimde filizlenen hayalleri 

Butun hevesleri kirdi yoklugun.

О gun ya§anmami§ olsaydi §imdi 

О beyaz giil pi§manlik olmayacak. 

Bo§ kalan bu yer de bil ki senindir 

Bir daha Һ19 kimse doldurmayacak.

Anladim ki anlamsizca gun ge9mi§, 

Senin gunahmi hayat ustlenmi§, 

Berabermi§ kavu§makla aynlmak, 

Seni unutmaksa mtimkun degilmi§!
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CEPT

Махаббат жолы неткен қыл көпір едің? 
Қарс айырылардай қазір көкірегім! 
Алып-ұшып барамын, жанып-ысып, 
«Бірдеңе»,-деп, «үн қатшы, өтінемін!..»

Сүйем сені, өзгеден қызғанамын, 
Көңілімді сен бірақ мұзға орадьщ 
О, шетімен басы жоқ бұ шетінің 
Сезімімнің сэулесін сызба жаным!

Мен сенемін, өмірде бақ барына,
Үмітімді білмеймін ақгады ма?
Сен бәрібір жауапсыз қалдырмассың, 
¥шып жеткен соңыңнан хаттарыма!..

Жүрегіңді жаулаймын, шаршамаймын, 
Шаруам жоқ, ұшса да қаншама ай, күн 
Өйткені мен қасыңда өмірдегі,
Өзімді ең бақытгы жан санаймын!
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YEM IN

Haydi bir §ey soyle bana 

£ok uzgtimim, bir $ey sbyle. 

Sabirs izim, yaniyorum 

Ne kadar da zormu§ boyle

Seviyorsam bil ki seni 

Elbette ki kiskanmm 

Buzlara sanp kalbimi 
Ba§kasindan sakininm.

Biliyorum ki limit var 

Bir giin belki bir §ekilde 

Mektubuma cevap yazar 

Sevindirirsin beni de.

НІ9 yorulmam beklemekten 

Gtinler, aylar, yillar ge9se 

Usanmam sen sevmekten 

Umidim var ҺІ9 degilse.
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МЫЛҚАУ МОНОЛОГ ПЕН ҚЫЗ

«Мен сені өте-мөте жек көрем, 
Себебі: ессіз құлай сүйемін!.. 
Ант жұтып, тарихымды өткерем, 
Топыраққа сіңгенше сүйегім

Тұрақгылық -  тамыры терең таргқан, 
Түсініспестігіміз батады.
Қане,
түсіріп ал, жедел агган,
Кетсем, қирар сезімнің шаһары

Тфэ, тфә!..
Неткен бақытгы едім,
Сүйген көздің нұрын танып қойған 
(Не болсьш?! Репер, уақыт тегі,
Тек кезім жоқ көштен қалып қойған.)

М ен-сен!..
Сен -  менсің!.. іұгас жасынан 
Жан -  гүлінді алмашы солдырып 
Бәрін қайта бастайын басынан, 
Сиқырлы қанатыма қондырып

а

Тэтгім,
басқа жол жоқ!.. 
Бұрыл!..
Жіетер!..
(Татуластыра алмай дала жүр)
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Қап!
Ренжістік-ау, бүгін бекер? 
Ертең
өмір шалқыған -  жаңа жыл!..

Жылауцың керегі жоқ, өтінем,
Үрейіңді ұшықтап берейін!.. 
Ақпанымньщ деміне өкінем, 
Байқамады ішімдегі кедейім

Дауасы да дәрменсіз емшінің, 
Аман алып қалуға жанымды 
Сендегі жалғыз үжен кемшілік, 
Жігітің жынды және қарулы

Жолыма сәтсіздік тор құрған-ау? 
Жаны -  мұңлық,
Тәні зарлық, жұмбақпын,»-деп,
мылқау монолог боп іүрғанда,

г

Ол
•  •

дірілдеген үнмен тіл қатты.

«Мінезімнің суретгері түнеріп, 
Кеткені үшін 
Кешір!
Кешір!
Себебі:
Өмір бөлгісі келсе де
Жүрегім,
сізге қарсы жүгіріп келеді!..»
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SESSiZ M ONOLOG VE K IZ

Seni sevmemdendir bunca nefretim 
Ve bunun І9ІП hayat boyu 
Soz verip 
Yeminler ederim.
Kokii derinlere uzanan 
Ve ayaklan
Yere saglam basan bir kararliliktayim.
F akat anlayi§sizligim
§imdi
Durdurup dortnala §ahlanan atimi 
Bu §ehirde kalmaliyim.

Ben sende benim 
Sen bende sensin. 
Sensiz bu goniilde 
Ve bensiz
О goniilde solacaksa guller 
Her §eye yeni ba§tan ba§layahm 
Gel liitfen!
Sihirli kanatlanma dokun 
Guller a9alim bugiin 
Ba§kasi yok 
Don yeter
Eyvah! Krnldik bugiin 
Bo§u bo§una 
Ya sonra!

Mutluydum gozlerden uzakta
Seven gozu i§igmdan bellerim 
Zamanla
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YERZHAN ZHUMABEK

Duzelir derler her §ey 
Zamanla duzelir insan 
Gozum yok һіф іг §eyde 
Geride kalan

Hayat guzel
i§te yeni bir yil daha
Aglama ne olur
Artik korkma ben yamndaysam 
Gerek yok bunca gozya§ma 
Ben vanm.
$ubat soguk 
І9ІП1 fakir 
Ve ben pi§manim.

Devasi da dermansiz bir hekimin 
Kurtarmak І9Һ1 canini 
Senin en btiyuk eksikligin 
Sevgilin deli ve silahli 
Kader aglarim ordti belki 
Belki de
Bir bilmeceydi bu hayat 
Cevapsiz biraktim 
Ve bu sessiz monolog bittiginde 
О titrek sesiyle seslendi:
Seni uzmelerim І9ІП aflfet!
Affet gittigim І9ІП!
Ve severken bittigi І9ІП 
Nereye gidersem gideyim 
Kalbimde bir sen ya§iyor 
Ve nereye gidersem gideyim 
Bu kalp hep sana ko§uyor.
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ҚАЗАҚТЫҢ ЖАҢА ЖЫЛЫ

Көңілдердің көгівде ұшқан арман, 
Шаршамайды, игі жол нұсқағаннан 
Бір-біріне қонақ боп, хал сұрауда, 
Құтылған жұрт, қытымыр қыстан аман

Қиял кетті, әнеки, айдан асып, 
Кесір-кие жатқаны найзаласып. 
Ақ қараға ақыры шыдай-шыдай, 
Жариялап жіберді майдан ашық

Қанша қызық жолығар алдан әлі,
Таңғажайы п табиғат -  таңғаларлық! 
Бір бақытты мен жүрмін, күтіп алдан, 
Үмітімді үзілген жалғап алып.

Осы шақгың сиқыры-ай өмір ерек, 
Жансызға да жан бітер жөні бөлек. 
Шуағына шомдырып шартараіггы, 
Наурыз қонды-ау, әйтеуір, төріне ке

Талықсиды нұрланып дала сұлу, 
Сұлулықгың сан гүлдер дара сыры. 
Наурыз тойы — елімнің ұлттық рухы, 
Наурыз тойы - қазақгың жаңа жылы!



KAZAK’IN Y E N IY IL I

Goniillerin gogtinde U9an hayal 

Daima dogruyu gosteriyor. 

Misaftrler i9erde dertle§irken 

Di§anda soguk riizgar esiyor.

Hayaller tutunur bak gokte aya, 

Yine mi kan^tik dersin belaya, 

Dayana dayana aka karaya, 

Me§ru bir a9ik sava§ ba§liyor.

Kim bilir daha ne var onumtizde? 

Umutlar bitmedi hayalimiz de, 

Bamba§ka bir miza9la i§te biz de, 

Hayati yeniden kar§iliyoruz.

Giizel hatiralar oldu bunlar da 

Hatirlar dirilir olu canlar da 

Kainati sarmalayan nurlarda 

Nevruz geldi, nihayet nevruz geldi.

Guzelle§ir renklenir dagi, km 

Bilmem bu giizelligin nedir sim? 

Nevruzdur Kazak’in yeni yili 

Milletimin ruhu sakli Nevruz’da.



Ренжітгім
Құрып кетсін батылым!
Назаландың, багар күндей ақырын 
Қос жүректің арасында -  космос,
Қос ауылдың арасы -  мың шақырым

Келешектің көк нұр бояп жолағын, 
Ми ішінде сырқырайды мол ағын 
Махабаттың өзін ұқпай жүрсем де, 
Машақагын түсінгендей боламын.

Қапгесін кеш, мендей ымырт кісінің, 
Бақ самғауы -  бір-ақ сәтгік ұшырым 
Күңгірт үміт хатын жаздым өзіңе, 
Қиялымнан сорғалатып құс үнін
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YERZHAN ZHUMABEK

Әтіріңнен арман иісі аңқи ма? 
Жақындасам, жүрек-демің шарпиды-ау!. 
Сен жымисаң -  көңілім қобыз тартады. 
Сен мұңайсаң: тэн -  садақа, жан -  пида!

Күн көзінен естілгенде ақ сұр үн, 
Біз кездейсоқ кезіккенбіз 
Жақсы ырым?..
Сені ойласам:
жүрепнен даңғыра,
соққылайтын бақсымын
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M EK TU P

Ben bilmem sevgi nedir 

Zor mudur, degil midir?

Tahminimdir

Bir u^urum ki 

Bo§luk a§agi

Kalbin kesilmesidir 

Muphem bir mektup

getirdim sana 
Ku§ sesleriyle

Hayallerimin kokulanni saklayip

ku§lann kanatlanna 
Yuregimin yangimm yiikledim 
K ubelik  omuzlanna.

Tut ki 

Bir gulu§im

Kalbimde biiytir

Bir orkestra olur

Gune$lerimi dogurur.
Tut ki

Bir gozya$in 

Batinr gime§lerimi.
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YERZHAN ZHUMABE1

Incinirsin 

Incitir cesaretim.

Beynimde deli bir akrnti 
Mavi bir i§ik 

GU9IU bir mavi i§ik 

Seni caginr 

Hayallerimi 9aginr 

Sevmek zorla§ir 

Sevmek imkansizla§ir 

Ama ben yine de 

Yuregimin gti9lu §arkisiyla 
Seni du§rniuriim.
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