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Кенжебай Бекпаев - танымал Қазақстан композиторы. Оның 16 жинақ болып жарыққа 
шыққан әндері мен романстары Ресей жэне Қазакстан ақындарының сөздерінс жазылған. 
Композитордың туындылары табигап ың сулу бейнелері мен адам өмірінің жарқын кезендерін 
суретгеуге арналган. Сондыктан ол, көбінесе, лирикалық, ксй кездерде лирикалық-драмалык 
багытты ұсынады.

Композитордың әндері мен романстарыныц музыкалық тілі қарапайым әрі ұгынықты, 
сол арқылы тыңдармандарға ерекше әсер қалдырады. Әндердің форгепианолық сүйемелдеуі 
әуенді қолдап кана қоймай, кей жерлерде компози гордың ойы мен ішкі сезімдерін толыктырып 

отырады.
К.Бекпаевіъщ бұл жолы ұсынып отыргам жинагы төрт романстан тұрады. Олар 

көрнекті қазак ақындары Қасым Аманжоловтың («Айтшы, жаным»), Ф ариза Оңгарсынованың 
(«О дүнис-ай, оралды көктемдерім»), Саги Ж иенбаевтың («Дүние калдырмады көпггсн мені») 
және Әбдікәрім Ахметовтың («Сыр бойы») сөздеріне жазылған.

Композитор «Дүние калдырмады көштен мені» романсын «Баллада стиліндс» 
жазылган деп белгілейді. Расында да, бұл шығарма өзінің асықпай жүретін «баяндау» 
мәнерімен баллада жанрын еске салады. «Сыр бойы», «О дүние-ай, оралды көктемдерім» 
романстары лирикалық әсем әуендерімен әсер қалдырса, «Айтшы, жаным» романсы өзінің 
ерекше, жарқын музыкалық мәнерімен көзгетүссді.

Қазіргі кезде К.Бекпаевтың жарыққа шыққан әндері мен романстары концсрт 
сахналарында орындалуымен қатар музыкалық оқу орындарында барынніа қолданылып 
кследі. Солар сияқты композитордың қазіргі ұсынып отырған романстары да кәсіби 
әншілсрдің репертуарына еніп, жалпы музыка сүйер қауымның көңілінен шыгады деп сенуге 
болады.

Өнеріану гылымдарының кандидаты,
Қазақ ұлттық өнер университетінің профессоры, 
Қазақсіан композиторлар одагыныц мүшесі
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Дүние қалдырмады көштен мені
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Дүние қалдырмады көштен мені

Дүнис
калдырмады көштен мені, 

'Галпынып бала киял іөскс орледі, 
Өміргс келгенім жок күйеу болып,
Ол маган тегешімен гос бермсді.

Өстім мсн Ьайсарының алабында 
Күйдіріп башпайымды кара күмга. 
Тотыккан маңдайымнан сипады күн, 
Қалдырып ыстыктабын жанарымда...

Қарамай гал бойыма тауды ксздім, 
Коп жүрдім кол бойында жалгыз озім. 
Табигат сырларымсн,

жырларымен 
Кеудеме күйсын дедім бар мінезін.

Құшагын кеңдүниеашып гүрып, 
Көлшігін көңілімнің тасып ырыи. 
Жүрші деп жетелепті ой -  кырына 
Кішкснтай жүрегімді ғашык кылып!..



Сыр бойы

Сағыныиі сезімімен «і = 85

Сөзі:
Әбдікәрім Ахметовтікі

Үоісе

Ріапо

Рпо.

^ р р і
Сы - рым де

і
ссм

р Ш -л-і ә
бе - ле - ді сыр - лы

Рпо.



Рпо.

Рпо.



/

Көп бо-лып-ты а - у көр ме-ге -лі Сыр бой

Рпо.

Рпо.





Сыр бойы

Көп болыпты-ау көрмеі слі Сыр бойын, 
Сырым десем тербеледі сырлы ойым. 
Тербеледі көкорім жас күрішгсй, 
Шөліркейді сол күріштсй күмде ойым.

Көп болыпгы-ау болмаі алы ауылда, 
Сағымышым сыздайды омырауымда 
Сагыпышым Сыр суындай голқындаи, 
Сагыпышым саргайтады кауыпдай.

Сагынышым нар қамысгай сырнайлы, 
Сыцгырлайды, суылдайды, і ыпбайды. 
Балапандай уясынан карагап 
Апгіак макга тағатымды үрлайды.

Баламды ертіп жомарт жерге барайын, 
Сыр бөйына Қарагаудап карайып. 
Жайлауларын жайып тасгап алдыма, 
Өрісі.м ден күлімдесіп агайып.



Айтшы, жаным!

Назды сезіммен (^ = с. 108)
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Айтшы, жаным!

Айтшы, жапым, нсге тайдыц ссртіннен,
Ай гшы, жаным, от шыгарып бетімпен, 
Айтшы, жаным, біліп кана кетейін,
Өлсем даі ы сенін салган дертіцпеп!

Айтшы, жаным, педсн коцліц калдырдым 
Айтшы, жаным, не деп еертген гандырдым? 
Айтшы, жаным, ые жазыппын мен саган, 
Неге мұнша жүрегімді жандырдың?

Ай гшы, жаным, нсге суыды жүрегіц? 
Айтшы, жаным, талды ма олде білегіц? 
Айтшы, жаным, кысып, күшып сүйгенде, 
Жанбады ма, болмады ма тілегіц?
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О дүние-ай, оралды көктемдерім

Асыкпай
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О дүние-ай, оралды көктемдерім

О дүние-ай, оралды коктсмдсрім, 
көктемдсрім -  озіцнің өбкен демің. 
Сенен өзі е ешкімнің жанарынан 
мені ортер от көрмедім.
О дүние-ай, оралды коктсмлсрім.

Жанарымды нұр шалмай коптен менің, 
эрқайсысы гасыр боп өткенде күн, 
көніл, көзім түспеді

толып жүрген 
жанымда көп пенде кім?
О дүние-ай, оралды кектемдсрім.

Үстап бүгім арманнын нүр желегін, 
түргандаймын үстінде күн - кеменің.
... Орындалса, арманнмң өлгені.

мен калай күп кореміп?
О дүние-ай, оралды кокгемдерім.

Киді
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