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Кенжебай Бекпаевтың әндер жинағына пікір

Ұсынылып отырған әндер жинағы-композитор Кенжебай Бекпаевтың кезекті 
туындысы. Әндер белгілі қазак ақындары Г. Өмірзакова, Ә. Қайырбеков, 
Ф. Оңғарсынова, М. Айтхожинаның сөздеріне жазылган. Мэтінінің магынасымен 
тығыз байланыста туындаған әуендер лирикалық жанр бағытында өрбиді. 
Композитор музыка тілінің қарапайым әдістері арқылы терең ойлар мен сезімдерді 
жеткізе алған.

Әуен кұрылымында эр-түрлі тэсілдер қолданылған. Олар бірде мэтін 
магынасын алға қоятын речитативті-декламациялык, яғни мэнерлеп сөйлеу түрінде 
болса, келесі жерде кең ауқымды, көлемді кәсіби әуен ретінде берілген. Бұны 
композитордың жеке стиліне тән ерекшелік деуге болады.

Осы әуендерді әрлеп, көркейтіп тұрған фортепианоның сүйемелдеуін де атап 
өткен жөн. Сүйемелдеудің гармониялық, фактуралық, ладтық, өлшем-ырғақтың 
тәсілдерінде ешқандай қарама-қайшылык жоқ. Фортепиано тілі эннің эсем әуенін 
барынша қолдап, көркейтіп отырады.

Күмэн жок, К.Бекпаевтың бұл эндер жинагы тек кәсіби орындаушылардың 
ғана емес, жалпы музыка сүйер қауымының колданысына ие бола алады.

Пернебек Шегебаев - өнертану ғылымыньщ кандидаты, ҚазҰМА 
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Сен ән салшы
Сөзі Әділказы Қайырбековтікі
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СЕН ӘН САЛШЫ

Сен эн салшы,
Мен тыңдайын түк үнсіз,
Жан дауасы -  тірлікте тынымсыз. 
Осы әннің ырғағында жатқандай, 
Жаймашуақ жаз күндері шыбынсыз.

Сен эн салшы,
Мен тыңдайын тамсанып,
Қу тірлікте эн -  ғұмырды аңсадық. 
Өзгеше бүл эн әсері шығар-ау 
Өшіп бара жатқан кезде жанса үміт.

Сен эн салшы,
Мен тыңдайын елжіреп,
Жүпарымен айналасын жел -  жібек, 
Осы әнмен үқтырасын, бір сырды:
Кел сағынып, кел сарғайып, кел жүдеп.

Сен эн салшы,
Мен тыңдайын қамығып,
Тағы да күз келер сырға тағынып, 
Қаңбақ сезім жарға жыға жаздасын, 
Қаңғалақтап, күтырынып, қағынып.



Сен менің жанарыма жас тұндырып...

Сөзі Ф. Оңғарсынованікі

ТЕРЕҢ СЕЗІММЕН
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СЕН МЕШҢ ЖАНАРЫМА ЖАС ТҰНДЫРЫП...

Сен менің жанарыма жас тұндырып, 
Өзгеге көңіл кілтін аштың күліп. 
Ошаққа отырғызып кетті мені 
Әне бір үзын бойлы ақ сұр жігіт.

Ай арман,
Арман-ай,
Арман.

Мен қалдым шыр айналып қу далада, 
Жете алмай арман болған ну жағаға. 
Сезгендей сүлдерімнен бір сұмдыкты, 
Көз алмай көп қарады тұған ана.

Ай арман,
Арман-ай,
Арман.

Жаншылдым, жанар таудай биік едім, 
Жок енді сүйенерім, сүйінерім,
Мен үшін қызығы да, қайғысы да -  
бэрі бір секілді бұл дұниенің.

Ай арман,
Арман-ай,
Арман.
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Қайран Талқы таулары -  ай!

Сөзі М. Айтхожинанікі
АСЫҚПАЙ, САҒЫНЫШ СЕЗІММЕН







ҚАЙРАН ТАЛҚЫ ТАУЛАРЫ-АИ!

... Қайран Талқы таулары-ай!
Биік неткен,
Халқымның құтысың ба,

үйіп -  төккен. 
Шуақты шыңдарыңа

шыгар мені
Арман жоқ алауыңа күйіп кетсем!

Қайран Талқьі таулары-ай!
Биік неткен,
Әніңді тыңдамап ем

ұйып көптен.
Шертші бір,
Күй -  кеудеңді күмбірлетіп 
Ғажап емес нөсердей

қүйып кетсем.

Қайран Талқы таулары-ай!
Биік неткен,
Самалың сипап жатыр 
Сүйіп беттен.
Білмейтін, қадіріңді балаң кезде 
Кешір, сендей сүлуды 
Қиып кетсем...
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Қызыл іңір, қызыл арай, қызыл күн

ЖЕҢІЛ ТҮРДЕ
Сөзі Гүлнар Өмірзақованікі

Қы - зыл і-қ;р, қы-зыл а-рай, қы-зыл кун, қы - зыл ме-$у-ерт ө-ңін а-шар жу-зім-







Қ Ы ЗЫ Л  ІҢ ІР, ҚЫ ЗЫ Л АРАЙ, Қ Ы ЗЫ Л  КҮН

Қызыл іңір, кызыл арай, кызыл күн, 
Қызыл меруерт өңін ашар жүзімнің. 
Алау кешті отыр едім кызықтап, 
Шұғыладан сәуле шашып үзілдің.

Қызыл іңір, кызыл көйлек үстіңде, 
Ұқсамайды от жанарың ешкімге.
Өз өзімнен өртке оранып қалдым мен, 
Найзағайдын жалынынан түстің бе?

Жетем дейсің жер бетіне қалай да, 
Бөлегің кеп мені сосын арайга. 
Жүгіресің қызыл өрттің ішінен,
Қызыл жалын жібермейді алайда.

Қызыл жалын, қызыл кешті жалаған, 
Қызуына маужырайды бар адам. 
Қызыл іңір ұрлап мені кетердей, 
Ұрлай берсін, жерге қайтып оралам!
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