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ШЫМЫР Ө ЛЕҢ  ШЫРАЙЛЫ

(Алғ ы сө з)

Уакыттаи озар сыншы болміас. Қ атал уақ ыттан ас- 
қ ан әділқ азы табылмас...

Осы бір ө згермес кағ идағ а қ ашанда, қ айдіа да кө з 
жетеді. Бұ л жолы да солай!

Ө нер адамы алдындағ ылардың  рухани асылына, 
касындағ ылардың  қ азынасына кө з тігіп, ғ ибраг алып 
қ ана коймай, соң ындағ ылардың  да дү біріне қ ұ лак тоса- 
ды. Сол ғ адет іменде де бар: жас қ алаімгерлердің  жіаң а 
толқ ынын кө зден тасаландырмай қ адағ алай жү ремін...

1977 жылы бір топ жастардың  тыр«ақ алды дү ние- 
леріне пікір айттым: олар — Дәуітәлі Стамбеков, Не- 
сіпбек Айтов, Нұ рлан Оразалин, Тө леген Қ ажыбаев, 
Иранбек Оразбаев. Осы зерттеу «Уақ ыт және калам- 
гер — 1978» жинағ ында «Талант — тамсандырса ғ ана 
талант» деген атпен жарык «ө рді. Мен сол пікірде 
Тө легеннің  тұ ң ғ ыш қ ада-мдары жө нінде не деген екен- 
мін?

«Парасатты сө зімен ел-жұ ртка, окырмандарғ а «Па, 
шіркін!» — дегізе алғ ан «ісі — поэзпя патшалығ ының  
азамаіы. Акындык аз сө зден де танылады...

«Бәйгенің  алып жү рген бұ йрыктысын, жұ лдызы 
дара туіан жү йрікпісің , жабы болу жараспас, тегі таза, 
кұ іша тұ як кыл сабау кұ йрыкты ү шін. «Жү йрікті жү й- 
рік байкар жү гірістен», деген жү рт бәйге жолғ а ү ң іліс- 
кен. Ортағ а ог тү скендей дулағ ан топ бір сәтке ү нсіз 
қ алды, тынып іштен».

«Жарыс!» десең , жаны калмай, тоқ сандағ ысының  
ө зінің  де делебесі козып, байыз таппас ата-бабалар мі- 
незі емес пе бұ л?! Ендеше жыр да казақ ы мінезді — 
журекке жылы, жанғ а ыстық . Ал 'ақ ьтдык тө ркінін
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танытуғ а осы сегіз жолды тұ тас алмай-ак, бір.еуін «мы- 
нау!» десең  де, жетіп жатыр. Мәселен: «Ортағ а от гүс- 
кепдеіі дулағ ан топ. «Дү рлікікеп, дү рілдеген, шо-қ ию 
қ иқ улағ ан, даланы басыма кө тере дауыстасқ ан халық , 
қ алың  пө пір, лспірме 'кө ң ілдер, ө рекпіген жү ректер, 
дацқ -імерейгс ынгық қ ан дэме, кібіртііктеген кү дік, сері 
сенім, ошағ ын маздаткан ү міт.... Автор ө лең ді астарлы 
тү нінденді. «Хас жү йрік қ асиетін танымағ ан жандар- 
дан шошыпамын бірак та мен!» жәНе «Жү йрікті жа- 
ратпағ аи қ орласын деп».

Рухани салмақ ты тү йін! Адамтершіл қ амқ орлық . 
Тілғ е тиек еткені кәдімгі ат жарыс еді, автор асқ ардан 
барый бір-ақ  шыкты. Анық  поэзия, нағ ыз жыр осын- 
дай кө ркем кұ ндылық ты бойына дарытқ андық тан бізді 
ұ йыгады.

Бұ л кө кшетаулық  жас ақ ын Тө леген Қ ажыбаеізтың  
«Жол басы» деп аталғ ан алғ ашқ ы жннағ ындағ ы «Жү й- 
рікіке арнау» деген ө леці.

Тө легенНің  «сенбісің  кемел ікү йдің  кемең гері, тұ ң ғ и- 
ық  сыры неткен теренде еді?! Қ ара тас балқ ып кетпей 
неге жатыр, ол шіркін шеімен бе еді, керең  бе еді?!» деген 
жыры шертпе кү йдің  тэң ірісі Гәттімбетке татырлық  ту- 
ыпды. Ә ттең , «пеге жатыр?» дегеннеп гө рі, «пе ғ ып жа- 
тыр?» десе, сезім куаты ық палдырақ  шығ ар еді-ау.

Мағ ан Қ ажыбаев қ аламынан сэтті туғ ан, мэселен, 
қ ұ с балапаны турасында «Бауыры сү йіп кө лдің  алақ а- 
нып, қ апысыз ақ  айдынғ а қ онды ма екен?» пемесе «со- 
қ ырларды кездестірсем егер мен тағ ы боп кеткім келер 
ұ стағ ан» әлде «Ө мір!» деп ө лген ө лмейді, майданда оқ қ а 
ұ шқ ан әкеге тіл қ атып: «...ұ ран тастай шық тың  ба екен 
суырылып, ауыздық сыз асау мінген атаң  қ азақ  секілді» 
және карапайым болса да қ асиетті айтқ ан «ұ ғ ынбасам 
ү лылық ты ұ л болғ анның  несі сән», — сёкілді аскақ тык, 
ерлік мінез таныгатын жұ мыр бітіімді әрі ұ тымды жолда- 
ры, жырлары қ атты ү найды.

Арман мұ рагерлігін, ерлік еншісін бедерлі бейнеле- 
ген жолдар («Аталардың  тартқ ан сү рлеу соқ пағ ы Бү - 
тін Айдың  иығ ына асылғ ан»), «Сарып», «Аптсаң шы», 
«Махамбепің  монологы», «Кү й», «Егер», «Сәкен кө ше- 
сі» реуіштес. ө дең дері кө ң іл кө зін тартары кү мәнсіз» — 
деп жазыппын.

Содан бері табаны кү ректей он бес жыл ө тіпгі-ау!
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Осы уакыт ішінде қ ара жердің  бетіндегі қ аіншама кұ бы- 
лыстардың , кұ рылыстардың , касіреттердің , бетбұ рыстар- 
дың , кү йреулердің  куәсі болдык?! Оодан бері Тө леген 
ө зінің  ©рен жү йрік, ө р талангты терезелестері катарын- 
да ө сіп ыспарлана тү сті. «Жол басынан» кейін ө лең - 
дерінен екі жпнагын, прозадан уш жітабын және очерк- 
терін жеке басылым тү рінде оқ ырмапғ а ұ сынды... 
Мұ ның  сыртында балдырғ андарды ара кідік куантып 
коятын миниатюраларын, газет-журнал беттерінде кө - 
сіле сө йлейгің  кө сем сө зі тағ ы бар. Кажыбаеівтың  ка- 
лам сілтесін киядан болсын кадағ алай жү рем... Тө ле- 
ген тү леген, ердің  жасы елуге нок аргып қ ана коймай, 
кеімеліне келген: кө ң іл кө зі кө регендігі жітіленген тұ сы, 
ө мір тәжірнбесі молайып, ойшылдык ө лкесіне жиі са- 
парлайтын тұ сы!

Тектідік — ө нер атаулының , парасат пен кісіліктің  
тү п казығ ы. Тө леген әйгілі ақ ын Жақ ан Сыздыковтын 
бауыры. Қ ажыбай — Жаканның  туғ ан інісі. Тө леген 
нағ ашы жағ ынан Бапан бндің  жиепшары. Екі жұ рты 
да — ауыз ө нерінен есе мол тнген ата... Ә рі акын, әрі 
әнші, әрі сері Кажыбайдың  баласы—Тө легеп тәрбиесі де 
мойө кті болғ аиын оның  ө нікті калам кайраты калт- 
кысыз дәлелдейді-ақ !

Міне менің  алдыімда Тө легеннің  жаң а жпнағ ы жа- 
тыр. Ә р колжазба оркашанда ү міт пен кү дікке толы 
кұ пия. Соның  кілгін тапканша асығ асың ... Тө леген тө- 
бесі кай дең гейден кө рінер екен? Шыркап шынғ а кө - 
терілді ме, шыбындап шың ырауғ а тү сіп кетті ме?

Осынау жалпак даламнан 
Ө зің дей тұ рак таппағ ан.
Мінажат етіп кағ бадай 
Снынбай сағ ан жатпағ ан.
Тасына таң ба салуғ а 
Абылайдың  ө зі батпағ ан.
Бурабай!

Атамзаманғ ы аруакты атамекен қ адірін білу 
осындай іболсын! Хан Абылайдың  касиетті ізеттілігін 
білдірген кыл каламның  бір сү йкем бояуы сияқ ты тит- 
тей деталь ойнап шығ а «елді. Иә, казақ тың  қ ағ басын-

дай киелі Бурабай бү гін неікү йде?
Тү тін кұ сып, шаң  жұ тқ ан
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Қ алпың а калай алданам?!
Адамдар артқ ан азаптан 
Кү йремен тасың  қ аліай тұ р,
Соның а ғ ана таң данам?!
Тұ тамдай калғ ан тү рің  бар,
Тұ с-тұ сың иан жалмағ ан,
... Келемеж кылды-ау келімсек 
Андағ айлап каптағ ан.

Бойында қ азақ  каны бар, кеудесінде қ азақ  жаны 
бар болса, болжыр бозымның  ө зі де намыска шауып, 
налымай ма мынау кү йзеліске?! Иә, сө йтері хак!

Ә лгі «Бурабай» деп басталатын ө лең нен ө зге екін- 
ші жырдағ ы

Ағ алар кайда аркалы,
Арулар кайда алкалы?!
Думанды, кызу, тату шак 
Тоз-тозы шығ ып таркады, —

Бұ л- жолдар да жү рекке шок тастайды, шоршыта- 
ды... толғ антады...

Кө кшетаудың  бү гііігі кү йзеу-жү деу кейпі аркылы 
бү кіл казақ  сахарасьгның  бү гінгі кө рінісі кө з алдыңа 
келеді.

Тозғ ан заман, азғ ан адам, ө ткеннің  ө те жаздағ ан ізгі 
дәстү рлері, ұ мыттыра жаздағ ан ұ лағ атты тарихымыз, 
есік сыртында калып, жетімектің  ікү йін кешкен ана ті- 
ліміз, дү бәралыкка ойыса бастағ ап ұ лттык кө ркем ө нер- 
іміз, сілікпесі шық кан туғ ан табиғ ат пен туғ ан топы- 
рак — осының  бәр-бәрі баныпты акын поэзиясының  фо- 
кусында, кө ң іл экранында...

Безіндірдің  тілімнен — тірегімяен,
Тү ң ілдірдіц имяндай тілсгімнен.
Жұ регімнің  змірін тәрік еттім,
Енді калай жер басып жү ремін мен?!
... Тонайтының  бар шығ ар, тона, тала, 
Кісілікгің  оты бар әлі менде.
(«Безіндірдің  тілімнен»).
Жоклауменен келемін, жылауменен,
Сү рінумен келеміи кұ лауменен.
Жырым-жырым желқ омдай тозьіп бітті,
Мыкты жү йке, балғ ын жү з, бұ ла денем.
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Ашынғ ан акиқ аттың  ащы айкайы! Жан даусы! 
Шымыр ө лең дер шындыктан туғ ан!

Жаттандысы, жасандысы жок, жаратылысгың  ө зін- 
дегідей жарасымды сө з киьісулары сізді де, бізді де 
сьпрт калдырмай сырласуғ а шакырады. Сіз ө лең дерді 
еріксіз қ айталап окуғ а мәжбү р боласыз. Себебі — мынау 
жырлар — сіздің  де сыргка шығ арып жайсам деген сы- 
рыиьгз бен мұ ң ыныз снякты... Ішке сынмас, іркіп болмас 
сырлар — содан туғ ан жырлар. Шьгмыр ө лең  шырайлы!

Мансаппенен ө лшедік кісілікті,
Дедік: — Соның  кашанда ісі мық ты.
Пысакайлар иыкка мініп алды,
Қ олы сумаң  болғ анда, кө зі сұ қ ты.

Алдың ыздағ ы кітаптаін імұ ндай сырлы, мұ ң лы, нұ р- 
лы тармақ тарды, шумақ тарды, тұ тас ө лең дерді кө птеп 
келтіруге болады.

«Жырлап біттік, — десек те — баяғ ыда»,
Басы да жок бұ л жырдың  аяғ ы да...
Ылайымда, әсем жырлар таусылмағ ай!
Шымыр ө лең  шырайлы.

Орын тарлыктан әрі окырман уақ ыгына киянат жа- 
сағ ым келмегендіктен ізденгіш акын ө рнектерінен — Тө - 
легенге тзн шеберлі« сипатын танытарынан бірнешс мы- 
сал ғ ана тізейік:

Тү ндігін ү мітінің  кайғ ы шалып,
Қ ұ рымдай кымтап еді каралы аспан.

(Дерексіз ұ ғ ым — ү мітке тү ндік бігіру — атымен де, 
затымен де жаң а мстафора... Саң ылау атаулыны кер- 
ней кептейтіп кұ рымга каралы аспанды балау да — 
жаң алыктың  кө кесі! Ә ң гіме Акан сері трагедиясы 
жайлы болғ аи соң  — әлгі айшық тар ө те сай...)

Дидарына кө ш-керуен уақ ыттың
Ә жім болып конып жагыр тозаң ы.
(Кө збен кө ріп, колмен сипар сурет!)

Талас ө зеніне акын:

Толқ ының -жұ мсак алақ ан
Сипайды тастың  жарасын, — дейді.
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(Ө лі жаратылысқ а жан бігірген жолдар!)

СыГімағ ан арнасына сілеусін — сең  
Жағ ағ а аласұ рып секіреді.

(сілеусін —сең ... Селт еткізеді — неткен тосын бейне- 
салыстырма!)

Қ азак ақ ындары қ ашаіғ нан-ак қ анды ауыз қ ара қ ұ - 
лақ ты каншама 'мәрте жырлап еді: ал Кө кшетаудың  кө - 
реген ақ ыиыныц іқ ө зқ арасы атымен бө лек (және таң дан- 
дырмай қ ойімайды!):

Азуы қ анды қ ақ пандай,
Ашуы тү тек ақ пандай.
Бү лігі таң ғ ы ауылды
Бір қ осын қ алмақ  шапқ андай.

Апшыкты сө плейтін, аііткыш, әрі ақ иқ атшыл ақ ын Тө - 
леген Қ ажыбаев ө лең -жырларын енді ө зің із оқ ып, ө зі- 
ціз бағ амдацыз: тамсанарың ызғ а, тәнті боларың ызғ а, 
ләззәт табарың ызғ а алдын-ала сенгендіктен:

— Қ уанышың ыз қ ұ тты болсыи! Мынау жыр кіта 
бын дос-жарандарың ызғ а сынлауды ұ імыта кө рмең із! — 
дегім келеді.

М ү зафар  Ә ЛІМ БА ЕВ , 
Қ азақ стан ны ң  халы қ  жазун іы сы , 

Қ азақ стан  Республик асы ны ң 

М емлекеттік  сыйлығ ының  лауреаты
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Ө ЛЕҢ ДЕР



Ө ЗІММЕН Ө ЗІМ СЫРЛАСАМ

Алданбасқ а алданып, 
Бадмашыны малданып,
Қ у тірлікті қ ия алмай, 
Келіппін ғ ой жан бағ ып.

Айран жалап тұ гылып, 
Ұ тылмастан ұ тылып.
Тү скен тағ дыр торынан,
Шығ а алмадым сытылып.

Қ ызық пасқ а қ ызығ ып, 
Қ ызынбасқ а қ ызынып. 
Тас-талқ ан боп шашылдым, 
Ніл суындай бұ зылып.

Ұ рынбасқ а ұ рынып,
Бұ ғ ынбас жерде бұ ғ ынып. 
Шақ ыртпай барар кү н кайда, 
Қ ызық қ а думан бұ рылып.

Тө рден орын тебе алмай,
Иек астын кө ре алмай, 
Бұ лың -бұ лың  кү н кештім,
Сен дегенге сене алмай.

Ү лесімнен қ ағ ылып,
Қ ара терге малынып.
Кпш соң ында келемін, 
Жү рісімнен жаң ылып.

Тегіс жерде сурініп,
Бар тірліктеп тү ң іліп. 
Отырамын кей-кейде 
Алды-артыма ү ң іліп.



Ырайымнан кайта алмай, 
Айтарымды айта алімай, 
Сырбазсынып, сызданам, 
Сұ рқ ия тірлік сайқ алдай.

Берерімді бере алмай, 
Алаірымды ала алмай, 
Ө ксікті ө гей ө міріім, 
Ө термісің , ой алла-ай!

ІЭ



КӨ КПАРҒ А ТҮ СКЕН ТАЛАЙЫМ
Кө кгіарғ а тү скен талапым,
Сарқ ылмай солды-ау, бал айым.
Танисың  мепси бұ л кү нде,
Талкекті тірлік маламып.

Тағ дырдың  тартып тоқ пағ ын,
Шиырлаи тірлік соқ пағ ын.
Жү рсем де жиі келсді 
Жоғ алғ ан кү пді жоқ тағ ым.

Жоғ алғ аи қ айдап табылсын,
Артың  — ө кініш, алдың  — сын.
Қ ауызғ а қ амар шағ ың да,
Дү ние неткен тарыисың .

Тарыипаи туар таршылық ,
Кө ктемес шө лде тал шыбық .
Жігітке біздеп таң сық  па 
Жоқ шылық  пенен баршылык.

Жоғ ың а тө здім пардайын,
Барымды тостым әрдапым.
Дегепдеіі әсте, ойым жоқ ,
АлдаГіын сеиі арбаііын.

Қ аіітейін қ озғ ап қ орданы,
Таң даіідан кетпес сор дәмі.
Арттағ ы кү ннің  бір сәтін 
Қ айтарып берсең  болғ аны.
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БУРАБАЙ
Бурабай!
Меи сепің  сұ ң қ ар қ ұ сың  ем, 
Тө сің нсн тояг татпаган. 
Сұ рқ ың ды кө ріп бү гінде, 
Оиыма қ алай мақ тапам. 
Ө зің нің  қ олат-қ ойның да, 
Жатыр-ау арым шаіиылып, 
Намысым жатыр таптағ ан, 
Келемеж қ ылды-ау келімсек, 
Андағ айлап қ аптағ ан. 
Осынау жалпақ  даламнан 
Ө зің дей тұ рак таппағ ан, 
Мінәжат етіп қ ағ бадай, 
Сыйынбай сағ ан жатпағ ан. 
Тасың а таң ба салуғ а, 
Абылайдың  ө зі батпағ ан. 
Бурабай!
Мен еенің  қ ызғ ыш кұ сың  ем, 
Кө лің е қ опбай зарлағ ан. 
Ө зің пен артық  кө рінбес,
Он сегіз мың  бар ғ алам. 
Тү тін қ ұ сып, шаң  жұ тқ ан, 
Қ алпың а қ алай алданам. 
Адамдар артқ ан азаптан, 
Кү йремей тасың  қ алай тұ р, 
Соның а ғ ана таң данам. 
'Гұ тамдай қ алғ ан тү рің  бар, 
Тұ с-тұ сың нан жалмағ ан. 
Бұ лақ тың  кө зін шел басып, 
Кө лің  қ орыс, лай шайқ ап, 
Аумай қ апты малмадап. 
Атадан қ алғ ан асылды, 
Арашалар бар ма адам. 
Осындай халге жетер ме ең , 
Зарласа мендей бар балаң ?! 
Бурабай!
Мен сенің  торғ ай қ ұ еың  ем, 
Талың нан тапқ ан панасын.



Қ азақ қ а біткен бір жұ мақ  — 
Бурабай десе нанасыц. 
Желімеи желпіп тербетер, 
Бауырына басқ ан баласын, 
Жаттығ ың  жоқ  жаныма 
Сен де мағ ан анасың .
Қ ұ тқ ара алсам — қ ол создым, 
Қ ұ рдымғ а кетіп барасың . 
Жазира жалпақ  даламмен 
Жиһ аздай тапқ ан жарасым, 
Бір ө зің нің  бойың да 
Бар ғ ажайып, бар асыл 
Келер кү нің  не болар 
Артымда қ алып барасың .
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МЕНДЕ ДЕ БОЛҒ АН БІР АУЫЛ

Мепде де болғ ан бір ауыл,
Бір ауыл бү тін бір бауыр.
Тып-типыл болды сол імекен,
Соқ ты да сұ сты сұ м дауыл.

Қ арттары кілең  данадай,
Ақ ылы кө мел даладай.
Жең гелер қ айда желекті,
Маң дайдан сипар анадай.

Ә желер қ айда ырысты,
Аластап ғ айбат ұ рысты.
Жыртығ ын жамап ауылдың ,
Отауын солар қ ұ рысты.

Ағ алар қ айда арқ алы,
Арулар қ айда алқ алы?!
Думанды, қ ызық , тату шақ ,
Тоз-тозы шығ ып тарқ ады.

Қ орадан қ орып тірлігін,
Қ ө рсетіп кө пке ірілігін.
Кө кпарғ а салды-ау кей неме,
Ауылдың  уыз бірлігін.

Қ ө семсіп кө шті бастардай,
Жарылқ ап бәрін тастардай.
Қ ісімсінген кеудеде,
Мойын қ алды, бас қ алмай.

Бесікте тербер кү йім ең ,
Ата жұ рт сен деп сү йіп ем.
Талкекке тү скен тағ дырың  —
Соның а ғ ана кү йінем!
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ОҚ ЫДЫМ ОТТЫ ЖЫРЫҢ ДЫ

(Ерк еш  ағ а  рухы на)

Жақ сы ағ а,
Оқ ыдым отты жырың ды.
Жырың а орап беріпсің ,
Армандан аппақ  сырың ды.
Кө кшеде ө ткен кө п кү ндер,
Кө ң ілдің  болғ ан жалауы.
Кеудең е қ онып шоқ  

гү лдер,

Лаулағ ан сезім алауы.
Қ айың дар билеп алдың да,
Айнакө л жатты долданып.
Жү зің ді шық қ а малдың  да, 
Жаның мен тұ рдың

толғ анып.

Оқ  жегпес биік қ ияғ а,
Самғ адың  сұ ң қ ар

қ анатпен.
Кө ң ілге Кө жше сия ма,
Шалқ ыдың , бойда тағ ат 

кем.

Ақ  шуда бұ лттан әрі асып, 
Жетсем-ау дедің  биікке. 
Шарпысқ ан сезім таласып, 
Ө ртендің  ө лең -кү йікке.
Шалқ арда шабыт

шайқ ап ап, 
Сырымбет болғ ан

сырласың .

Ақ анның  әнін қ айталап,
Жазсам-ау дедің  жырды 

асыл.
Жө ң кілген Жө кей жарды 

илеп,



Ақ тарды ала қ ұ йынды. 
Біржанның  әні әлдилеп, 
Кеудең е келіп қ ұ йылды. 
Зеренді кө лден зер тізіп, 
Жаныца алқ а қ адап ең . 
Арулар қ алды-ау кө з сү зіп, 
Қ оштаса алмай ағ амен,
Қ ол бұ лғ ап қ алды Қ ө кше — 

қ ыз,
Жерде меп де, кө кте сеп. 
Ұ шып-ақ  кетті дедік біз, 
Кө ксұ ң қ ар ақ ыи

Қ ө кшеден.
Жақ сы ағ а,
Оқ ыдым отты жырың ды 
Жырың а орап беріпсің , 
Армандай аппақ  сырың ды. 
Талайлар аң сап кө ксеген, 
Ордасы жырдың  бұ л 

мекен.
Жаның  да жырың

Қ ө кшемен, 
Бірге екен, ағ а, бірге екен.
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ән жұ лдызы
Сан сү рініп кө ң ілдіц қ ұ лагері, 
Кү рсінгенде Кө кшепің  қ ұ ба белі 
Сең  соқ қ ан сері кө ң іл сергелдең нен, 
Омырауын ө рт шарпып жылагі еді. 
Жылап еді, кө з жасын бү лап еді,
Елінен жан араша сұ рап еді.
Тө сінен шер кө ң ілдің  қ ұ лап ақ қ ан,
Ә н шіркін бұ лың -бұ лың  бұ лақ  еді.
Бұ лақ  ед» ән шіркін жамырасқ ан, 
Асаудай ала бү лік ала қ ашқ ан.
Тү ндігін ү мітінің  қ айғ ы шалып, 
Қ ұ рымдай қ ымтап еді қ аралы аспан. 
Тү періп тү ксигендей қ ату қ абақ ,
Қ ос ақ қ у сұ ң қ ылдаса қ апат сабап. 
Саумалкө л сабасыида дө ң бекшиді,
Жарқ  етпей жалтырыпда алтын шабақ . 
Олар да Ақ ан жайын ұ ғ ынғ андай, 
Кү мбірлеп кү й тө кпейді кү міс таң дай. 
Кү ймесін серіліктің  кү йік шалып, 
Армандай алыс қ алды ақ ша маң дай. 
Тағ дырдың  ұ мытсам деп тай-таласын, 
Кө п кезген Сырымбеттің  сай-саласын. 
Жалғ ыз тау жасын әнді қ ақ пақ ылдап, 
Қ ағ ып ап кү мбір-кү мбір қ айталасын. 
Ә нің ді қ айталасын, байтақ  дала, 
Қ ырында қ ой қ айырғ ан бейбақ  бала. 
Мақ пал қ ыз қ айталаса ән тө ресін, 
Кеудеден ө ше ме екен қ айғ ы-нала.
Ә нің ді қ айталасын калың  орман,
Тас бекет, қ ұ бақ ан қ ыр, қ орым-қ орғ ан. 
Ілесіп сұ ң қ ар әннің  қ апатымен,
Кетер ме ем әлем кезіп, дү ние-жалғ ан. 
Сыр тартып ақ сұ ң қ ардың  баласынан, 
Алқ адай жарқ  етті де жарасып ән. 
Бұ лақ тай Ақ тоқ ты арман ақ тарылды-ау, 
Селдетіп сал Сырымбет саласынан.
Сол тасқ ын тоқ тауы жоқ  ү дей жосып, 
Бір әннің  бір ән жатыр алдын тосып.
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Жел қ анат Қ ұ лагер-ән аспандайды, 
Дәуірлеп, дәуіріне ү нін қ осып.
Кө теріп аруағ ын байтақ  әннің ,
Мен дағ ы жаң ғ ырық  боп қ айталармын. 
Дариғ а-ай, дәруі /мол макпал әнді, 
Аканның  езі болып аііга алар кім?!
Айта алар кім, сол әнді қ айталар кім, 
Кайталасак, қ айтейін байқ алар мін, 
Ұ лыларғ а ұ ксау да бақ ыт шығ ар, 
Бар-жоғ ын қ ара ө лең мен кайтарармын. 
Жез таң дай, кү міс кө мей, алтын кемер, 
Арудың  жан әлемін әнің  тербер.
Ту тіккен туғ ан елдің  кү мбезіне,
Ө мірге Ақ ан-ән боп бір-ақ  келер. 
Кетпестей кесек пішім ө ң  мен тү стен, 
Япыр-ау, кайта оралмас кө рген тү с пе ең ? 
Ардағ ым, Акан-әнім, жұ лдызым ең , 
Айыртау аспанынан ағ ып тү скен.
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С Ы Р

Мен жағ ана келдім де бакытыма жолыктым, 
Сү йіктімді сү йдім кеп сү йрігіндей борыктын. 
Макпал тү ннің  кірпігін кү зетсом де кө з ілмей, 
Аялағ ан аяулым оянар деп қ орыктым,

Мен жағ аң а келдім де арманыммен табыстым, 
Жаным бірге жанымен тү н ләззәтін алыстым. 
Асыл кө лім, аман бол, акын жанын жұ баткан, 
Қ уаиыштар қ аумалап қ алды аулақ  алыс мұ н.

Жағ ац жұ мак болғ анда кү міссауыт ке.мерлім, 
Тап ө зің дей әлдилеп толқ ыпына бө лер кім.
Қ абыл алсаң , Қ отыркө л, перзентің нің  сыйы бұ л, 
Бұ лтпен желпіп жү зіцді, айды алқ а қ ып беремін.

Мен жағ аң а келерміп елден бұ рын ертелеп, 
Аймаласын сол шақ та апамыздай ерке леп.
Ә дені іздеп ікелгенде жатырқ ама, жатсынба,
Сол бір тү ндей жатшы тек алдымызда еркслеп.
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ЖҰ МБАҚ  БОЛУ ЖАРАСПАС

Мен бір  ж ү м бақ  адамм ы н, оны 
д<  ойла.

А БА Й

Жұ мбақ  қ анша ө мірде,
Тас кү рмеудеіі байланғ ан. 
Адам аз ба бұ л кү нде, 
Жұ мбақ тарғ а айпалғ ан.
Ө зді ө зіме жұ мбақ  боп, 
Кейде ө зіме таң ғ алам. 
Жұ мбақ  болып барады, 
Болмыс, тірлік, бар ғ алам. 
Кү н де жұ мбақ  мен ү шіп, 
Жұ мбақ  мағ ап айдағ ы. 
Жапғ а тыным бермейді, 
Кпмелеп ой қ айдағ ы.
Тү н де жұ мбақ  мен ү шін, 
Жұ мбақ  мағ ан желдағ ы. 
Жұ мбақ  болып барасың , 
Кимас қ алқ ам, сен дағ ы. 
Жұ мбағ ынды шеше алмай, 
Кү нде, жаным, қ иналаім. 
Ө тіпішім, тілегім,
Бір сырың ды қ и мағ ан.
Тү бі қ ұ рдым тіршілік, 
Тылсым жұ мбақ  жан-жағ ың . 
Бұ л ө мірде жұ мбақ  боп 
Ө ту қ иын, ардағ ым, 
Ө зімсініп ө зің мен,
Жайым бар ма таласпас 
Жұ мбағ ы кө п ө мірде, 
Жұ мбақ  болу жараспас.
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АКЫН МЕН ЖЕНДЕТ

Атылды оқ !
Карқ  етті де кара қ арғ а оянды, 
Теріскей тұ с тү гін теуіп сыртына,
Ө ксік ө мір қ ос бү йірін таянды.
Сардар ұ лдың  заң ғ ар басы жер қ ұ шып, 
Кара ө зен' кара қ анғ а боялды.
Кұ лады ақ ын!
Енді қ айтіп тұ ра алмастай меріікті. 
Ажал арсыз ақ  қ ар ү стін айғ ыздап, 
Есіріктей билеп-билеп ентікті.
Есіл ерін қ ұ рбан етіп жатқ аиын, 
Сезінбеді-ау, серпілмеді-ау ел тіпті. 
Жылады жел,
Желден басқ а кім жыласын мұ ндайда, 
Тұ рғ ан жендет масаттанып, мастанып, 
Деді іштей: «Келіп калып ың ғ айғ а 
дәл тиюін карашы. Ока емес, бірак та 
Ресей ү лкен, тағ ы да акын тумай ма?* 
Тың да жендет!
Ой-санаң пың  іштен жауып ілгегін, 
Айтқ ан сө зді кұ лағ ың а ілмедің .
Кайран Ресей, шеттен келген 
Тап ө зің дей туғ анымен мың  жендет, 
Жалғ ыз акын тудырмасын білмедің . 
Пиғ ылың ды жасыр, мейлің  жасырма, 
Ө тер акын, ө тер сендей тасыр да.
Бірак, бірак жө ні бө лек ұ лылык,
Туса туар тек ондағ ан ғ асырда.

т Қ ара ө зед = -  П уш кин  осы  езен в ік  бой ы н да айты сқ ан.


