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•  Мерейтой

Қазақтың белгілі ақыны Аян-Сейітхан Нысаналин 75 жасқа толды. Ол еліміздің 
мәдени өмірінің дамуына біраз үлес қосты. Мәскеудегі М.Горький атындағы әдебиет 
институтын бітіріп келіп, «Жас Алаш», «Егемен Қазақстан» үнжарияларында 
әдебиет пен өнер бөлімін басқарып, жиырмадан аса жыр жинақтарын шыгарып, 
бүл салада айтарлықтай жемісті енбек етті. Оның шығармашылығы туралы 
кезінде Ә.Тәжібаев, К.Бекхожин, Қ.Шаңғытбаев, Ғ.Қайырбеков, Қ.Мырза әлі және 
басқалар өз ойларымен бөлісіп, қалам тербеген болатын.

Біз бүгін А. - С.Нысаналин жайында Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Фа- 
риза Оңғарсынованың «Қыз-ғүмыр» кітабындағы (1996 ж.), «Парасат перзенті» 
(«Аянға хат») мақаласымен бірге өзінің саңлақ суреткер Тәкен Әлімқүлов 
хақындағы эссесін беріп отырмыз. Денсаулығы мықты болып, жазарманы кобейе 
беруіне тілектеспіз!..

ПАРАСАТ ПЕРЗЕНТІ
Қадірлі қаламдас інім Аян!

Мен өзіңмен соңғы рет қашан жүздескенім есімде жоқ. 
Әйтеуір біраз мезгіл өткен секілді. Үлкенге сәлем беріп, 
кішінің ахуальш біліп жүретін қазақтың адамгершілік дэстүрін 
сақтайтын көргенділер азайып бара жатыр-ау. Баяғы бала 
күнімізде анам маркүм өзі көңіліне жақын түтқан жандар 
айына бір рет келіп, аман-түгелді біліп түрмаса, өкпелеп, әлгі 
кісі біздің үйдің мүдцесін сыртгай сатып, қылмыс жасағандай 
ашуланатын. Ол кезде телефон дегенің жоқ. Аймақтың эр 
түсьша шашыраған ауылдардан атпен, түйемен «Оңғарсьпшьщ 
отбасына сэлем берем» деп эдейілеп ара қонатъш жерден келіп, 
қона жатып эңгіме шертісетін. Мен ес білгелі біздің үй бай 
болып көрген емес. Сэлем беруге келгендердің бас-басына 
мал сойып, қазан-қазан ет асып жататын дәулетіміз жоқ еді. 
Тортасын айырған сары майға піскен күрең бауырсақ, май мен 
ірімшік, қүрт, иісі сонадайдан мүрнынды қытықтайтын сүр ет 
-  осының бәрі сән-салтанатымен біздің үйді берекелі шаңырақ

Фариза ОҢҒАРСЫНОВА -  аңын, Қазақстанның хальщ 
жазушысы
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Фариза ОҢҒАРСЫНОВА. Парасат перзенті

дегізетін. Жылына екі рет әдейілеп қонаққа 
шақырысу өз алдына бір мейрам болатын.

Қазір «заман қиындап кетті» дегенді желеу 
етіп, кім келіп, кім тіріліп жатқанына да көңіл 
бөлмей, өзімізге өзіміз жетпейтін жанталасу 
заманына тап болдық.

Жақында Қазақстан жазушыларының 
кітабын қарап отырып, біз «Жас» деп жүрген 
біраз қаламдас бауырларымның жарты 
ғасырлық жасқа жетіп қалғанын кердім де, ой- 
ланып отырдым. Солардың ішінде сен де бар 
екенсің. Молдахмет, Дулат, Қажығали, Сәбит 
(Баймолдин), Төлеген, Ақселеу, Төлен...

Бұлардың әрқайсысы -  мен үшін топы- 
рағымыздағы рухани тірлігімізбен қоса 
елдікті, көргенділікті үстап түрған бір-бір 
алтын қазық. Өзіңді де осы талантты топтың 
санатында көремін.

Рас, қазіргі жын қағып кеткен заманда 
әдебиетпен, халықтың мәдени тірлігімен 
кемелді, көрегендікпен  айналы сы п  
отырған қоғам да, адам да болмай қалды. 
Қүдайды үмыттырып, әр үлтқа өз болмыс, 
өз тарихын өртеткен күндердің өзінде де 
халқымыздың тілін үстаған жалғыз түйір 
қүт мешіті Қазақстан Жазушылар Одағы 
болып еді. Оның басында Ғ абит Мүсірепов, 
Ғабиден Мүстафин, Жүбан Молдағалиев 
сынды тума таланттар отырған кезде 
әдебиетімізде жарық жүлдыздай жастар 
өсіп, қазақтың қасиетті қара сөзі мен 
киелі жыры өз үнін әдеби әлемге жеткізіп 
еді. Өйткені, Жазушылар әлемінің басын- 
да отырган сол ағаларымыздыц өздері 
шынайы таланттар еді ғой. Ал, шынайы 
таланттарда ғана көціл кендігі, көрегендік, 
соцында келе жатқандардын арасынан 
жылт еткен жақсыны көрсе, қызғанышсыз 
қол созу, қамқорлық жасау, жүрегі жа- 
рыла қуану секілді қасиеттер болады. 
Әдебиет, өнер әлемінің тағдыры шалағай 
жазушысымақтардыц, шалагай өнер 
қайратксрлерініц қолымен шешілуінен 
артық қасірет болмайды. Бүл сайып кел- 
генде - халық өнерінің трагедиясы.

Шынайы өнерге жылтырақ өтімділік, 
алып-сатарлық түп-тамырымен жат. Қо- 
ғамымыз бүл күндері осындай өтпелі кезенді 
бастан кешіріп отыр. Бүл -  шын таланттар 
үшін қауіпті кезең. Әдебиет, өнер қорығында 
жабысы мен жорғасын, ешкісі мен есегін, 
қаршығасы мен қарғасын қатар қойып, 
олардың әрқайсысының қадір-қасиетінің иісі 
мүрнына бармайтындарды қорықшы қоюдан 
артық қьшмыс жоқ.

Атақ, жүмыс, лауазым -  дүниеден бә- 
рін сатып алуға болады. Тек табиғат-ана 
ғана сыйлайтын талантты сатып алуға

болмайды. Әдебиет пен өнерді жасайтын 
осындай таланттар.

Амал жоқ, қазір бәрін ақша мен сауда 
шешетін дәуір туып түр. Аян, сенің елу 
жылдығың да осындай өлара түсқа келіп 
түр. Баяғыда қазақ елі дүлдүл ақын, 
жырауларыныц отыз, қырық жасын да 
тойлап, атап өтеді екен. Біз сияқтылар елу- 
ге ентелеп жеткен кешегі күндерде үкімет, 
қоғамды былай қойғанда, жазушылар 
одағының өзі бір ауыз не жақсы, не жаман 
сөзін айтуға жарамаған. Ол өз алдына, 
тіпті, «елуге келген ақын-жазушыларды 
атап жатудың қажеті жоқ» деп жоғары 
жақтан әдейілеп шешім шығарғандар да 
болып еді.

Мұның бэрі өткінші жәй ғой. Ойлап 
қарасаңыз, ақынның жеке басына, талантына 
қосып-алар қүдіреті жоқ, бірақ ұрпақ, заман- 
дастарды қадірлісін күрмет түтуға баулыр 
халықгық салт қана.

Ат шаптырып, атан жарыстырып, ақынын 
көтермелер қоғам болмаса да:

-  Тіршілік -  мәңгі майданда тындадым 
өмір наз үнін. Жарқырап тұрар қайдан да 
туған жер -  Темірқазығым, -  деп о баста өзің 
жырлағандай, көл-көсір ықылас, ілтифатын 
алдыңа жайып салар халқың бар.

Есінде ме, анау бір жылы бір жолыққанда: 
(онда сен бэрімізге де Ана-бесік болған «Ле- 
ниншіл жас» (қазіргі «Жас алаш») газетінде 
әдебиет пен өнер бөлімін басқаратынсың)

-  Сендер, ер-азаматтар, замандас іні, 
қаламдас бауыр бола жүріп, бізді де бір қы- 
дыртпайсыңдар. Әбішке Маңғыстауыңцы, 
Оралханға Қатонқарағайды, Бексұлтанға 
Талдықорғанды көрсет дегеніме пәлен жыл 
болды. «Мэніс біледі» дейтін сен де Шымкент- 
ке шақырмайсың, Аян, -  дегенім? Көп ұзамай 
Тұрсынай екеуің мені Шымкентке алып 
бардыңцар. Ол аймақга менің түңғыш болу- 
ым еді. Стуценттермен кездесіп, Қожа Ахмет 
Иассауи зиратына тэу етіп, сенің дүниеге шыр 
етіп түскен жерің Жетімтауцьщ баурайындағы 
қос бұлақ басында тыныстап отырдық. Сонда 
сен айтып ең:

-  Фәриза, эрі заманы бір қаламдассыз, эрі 
әпкесіз, сізге ер-түрманьш күмістен соқгырьш 
ат, жарқьшдаған машина мінгізер едім. Бірақ, 
менің жэне мына қасыңызда қошаметтеп 
жүрген өнерлі іні-сіңлілеріңіздің қолында 
байлық та, билікте жоқ екенін сіз жақсы 
түсінесіз. Мен мына бауырларыммен ақыл- 
дасып, Қаратаудың бір сілемі сонау жеке 
түрған төбені сыйлаймын. Қараңызшы, өзі 
онша биік те, аласа да емес, бірақ бойында 
белгісіз бір қүпия қүдірет бардай сезіледі.

Сол тауды бұдан былай шымкентгіктер 
«Фэриза төбе» деп атайтын болады...
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•  Мерейтой
Маған бұдан артық сыйдың қажеті де 

жоқ еді.
Өзінді мақтай беру ыңғайсыз. Тағы да 

сенің өз жолдарың ойыма оралып отыр:
«Аяқ жерге, төбе көкке тигенмен, Кірпік- 

терім кекжиекке сүйенген. Далаң қандай энді 
үкілеп, күй емген! Қазақ елі, сені мэңгі сүйем 
мен. Айналайьш, туған жерім, киеңнен, Сенің 
шалқар шарапатың тигеннен!»

Акындык -  киелі касиет. Кие деген 
де кез-келген маңдайға түстене бермей- 
ді. Елдіктің, адамгершіліктің, өнердің 
киесі конған қүйкалы топырақ кана өз 
перзентінін бойына уызына жарығандарда 
болатын кеңдікті, тамырынан сіңірер 
тектілікті дарыта алады.

Көргенділік асып-тасқан байлықпен 
келмейді. Біздің балалығымыз соғыс кезіңдегі, 
онан кейінгі жоқшылық жылдарда өтті. 
Байлық дегенді түсімізде де керген емеспіз, 
ол жайлы армандаған да емеспіз ғой. Күні 
кеше өзіңе жақындауға жасқанып, еңбек 
жолын жанында жүріп бастаған өндір жа- 
стар бүгін мал мен мансапка оранып, түу 
десе түкірігі ауада калықгап жүрген заманда, 
біздің ақымақгар санатында бас-аяғымызды 
бүтіндей алмай жүруіміз де сондықтан 
шығар.

«Сол дәуренді енді қайдан іздерміз?.. 
Қайғым эжім салған кезде жүздерге із. Ке- 
лер ме деп әскердегі көкеміз, Жол қарайтын 
біздерміз, Сол дәуренді, енді, қайдан із- 
дерміз?

Отқа оранған эке түске жиі енді, ешкімге 
де тілемес бүл күй енді ұнғыларда атылмаған 
оқ болса, алдыменен бізге келіп тиген-ді... 
Отқа оранған эке түске жиі енді.

Өмірбаян сол өртеңге жазылды, Өткізіппіз 
талай қыс пен жазыңды. Өркешінде ерге 
тартқан өмірдің қүшағымыз танға қарай жа- 
зылды, өмірбаян сол ертеңге жазылды.

Өзің осылай суреттеген жылдардың жеті- 
мектеріміз біз. Сол жүдеу көңіл, жокдіылық 
жылдар калдырған таңбадай сезіміміздің, 
ықылас-ниетіміздің, өмірге көзқарасымыздың 
түрақтылығы да, әкемізден «қара қағаз» 
келмесе де, көрші бала Бекболаттың әкесіз 
қалғанын көріп, көзіміздің жасы іркілетін 
жанашырлық та күні бүгінге дейін жанымызға 
бедер боп жабысыпты. Бүгінгі жұрт түк 
болмағандай қарайтын махаббат сезіміміз де 
біз үшін қасірет боп өткен еді.

«Бітіріп бір өзгеше баққа да рай, бұл қала 
жас жаныма жаққан арай.... Мен уыз махаб- 
батымды жоғалтқан соң, Кеткенмін бетім 
ауған жаққа қарай, -  деп бүкіл тірлікке нүкте 
қойылғандай сезініп, енді, бірде:

«Ғашықгар үшін таусады ЬІнтызар бүлбұл 
бар энін. Махаббаттардың зэу шағы шақырып,

кетіп барамын. Ғашықтар үшін таң күліп, 
Күретамырларға қан жүріп, Махаббаттар- 
мен мэңгілік жатады өмір жанғырып!» -  деп 
қуана құлап, жарқ еткен сезіміңнің құдіреті 
дүниенің тұтқасын ұстағандай күйге түсіруі 
де сол жылдардың аңқау да, адал тәрбиесінің 
бедері шығар.

Жақсы көру де -  киелі қасиет. Оның басты 
тіні -  тұрақгылық. Пікірі мен сезімі қырық 
құбылған адамда өмірлік өзекті принцип те 
болмайды. Жақсылықты көре білу, сүйсіне 
білу де -  адамдық болмыстың негіздері. 
Сені, сенің талантгы замандастарынды дара- 
лайтын да осьшар. Менің бір таңқалатыным 
- солардың бэрі далалық ауылдарда жалаңаяқ 
өскендер. Қазақ табиғатының жэй көзге 
көріне бермес бояу-болмысын жан дірілімен 
сезіну де -  сол дала сіңірген қасиет болса 
керек. Маған сенің өлендеріндегі суреттер де 
қатты ұнайды.

«Тіршілік сәнін ырғап-жырғауын-ай, 
Оянған таң алдында қырғы ауылды-ай! Күн 
лаулай көкжиектен көтерілді, Құлпырған 
қауырсьшы қырғауылдай.

Бар өлке емен-жарқын нұрғатұньш, Балау- 
са шөптегі шық сыр ма тұнық. Өзеннің иір-иір 
иінінде Билейді өрімталдар ырғатылып».

Көрініс көңіліңці биіктетіп,
Өмірді көрсетеді сүйікгі етіп.
Мөлдір көл, мөлдір аспан, 

мөлдір дүние,
Тұр құйттай жүрегіңе сыйып кетіп.
Немесе:
Қашанғы сәуле себелер, Көкжиек өртеп 

күн батгы. Қоңырқай құба төбелер Шегіртке 
мұңын тыңцатгы.

Қарлығаш қанат қалықтай Желпінді бап- 
пен бақша-бау. Ертегідегі алыптай Бір белде 
рэт жатсаң-ау. Сонан соң аспан біртіндеп, 
Шамшырақжағабастайды.Тьшсьм көп өмір 
шіркінде Тамызық ойға тастайды».

Қырдың бояулары-ай! Мен де қыр түлегі 
божасын ба -  эр ноқатына дейін жанымда 
жатгаулы. Бірақ, мен өлеңмен сурет салуға 
шорқақпын. Өзінің қолында жоққа қы- 
зыққыш келетін адамзат болмысына тэн көр- 
сеқызарлық. Көрсеқызар деген онша тэуір 
қасиет емес. Бірақ, қасиет.

«Жұлдыз-масақ. Ора-ора Ай орағы тауыс- 
ты. Түн бояуын сора-сора Таң сәріге ауысты. 
Шықгың жасы пора-пора, Бозаң тартьш тау 
үсті, ...Ойлар өрді қора-қора, Сезім -  ғашық 
қауышты».

Осы өлеңге қалай қызықпайсың! Қалай 
сүйсінбейсің!

«Қысьш, қусырып, қала қапырық. Нэзік 
жатады жанды жапырып. Жүйке жұқарды, 
түтіліп шүйкедей, Тынбай бір күйбең үйкеліп 
күй кедей.
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Мысық мияуы, иттің ырылы, Естілгендей 
ме өкпе сырылы, Ү нсіз жеп жатыр жегі жемір 
үн, Жүйке тозды-ау, озды өмірім.

Енді, кетердей сәлге үзіліп, Аулак, жүз 
күдік, оян, жүз үміт! Өкше тықылы, суцың 
шорылы, Кілең естіліп көрші қорылы. Жә, 
жэ!... амал жоқ, жеңдір сабырга: Ауыр түр- 
мыс та, жүқа қабырға. Есік. Желдеткіш. Еден 
сықыры. Бэрін көреді желке шүжыры, Кір 
шалған жоқ, бірақ, түк арды. Жүйке жүқарды, 
Жүйке жұқарды...

Керемет өлең! Сенің суреттерің де 
кырғауылдың қанатындай күбылып бара- 
ды. Мұндай өлеңдердің біреуін жазбаса 
да, ақынмын деп еңкейе алмай жүрген біз 
секілділерге сабақ кой!

Халқымыздың басына келген зауал- 
дай болған 1986-1987-жылдарда «Жалын» 
баспасының жабық бэйгесіне түскен «Зерде» 
деген шағын хикаятты оқып, кейін оның 
авторы сен екенінді білгенде, таң-тамаша 
қалып сүйсішенмін. Өзіңе кейін айттым да 
ғой деймін?.. Сенін ел, жер жайлы, дара 
тағдырлар жайлы жазылған тағылымды 
әдеби мақал аларыңды да оқып жүретінмш. 
Өлен жазғыштың бәрі ондай мақалаларды 
жаза алмайды. Көркем очерк жаза ал- 
майтындар да екі-үш адамның ауыз- 
ша тілдескенін сызықшамен тізбелеп, 
шығармалар жинағын шығарғыш, әде- 
биет сарайының төбесінде тайраңдап 
жүр. Бірақ, олар сенің «Зердең», не әдеби 
мақалаларың тектес дүниелердің біреуін 
де жаза алған емес.

Аян бауырым, мен саған көпшік қоятындай 
бір-бірімізге моральдық немесе материалдық 
тэуелділігіміз жоқ екенін өзің білесің.

Баяғыда бір қазақ:
-  Бәріміз де әкемізді сабайтын едік, бірақ, 

арбаға байлап қойып сабағанды коріп 
түрғаным осы! -  деген екен. Мақтаудың 
да түр-түрі болады. Менің бүл айтып отыр- 
ғаным мақгау емес, шындық.

Ақын үшін елу -  үлкен белес. Алжудың 
басы емес, әрине. Бірақ, альш-үшқан сезімнен 
ақьш мен парасат басым, айға үмтылар алапат 
күйден даналығы басым түрар тұстың басы 
екені рас. Сол тұста түрсың, бауырым!

Анау жылы қолынан дэм-түз татқан анаң 
өткен жылы дүние салған. Сонда қолдарынан 
жетектеп жүрген екі перзентің Арай мен 
Нұржайна -  бұл күнде қазақ топырағының 
бір-бір азаматы болар жасқа жетгі ғой дей- 
мін?!

Мұның бэрін айтып огырғаным -  осылар- 
дың әрқайсысы адамды есейтер детальдар.

Сенің сонғы жылдары окта-текте мерзімді 
баспасөз беттерінде көрініп қалатын өлең- 
жырларың да элгі айщан парасатты ойларыңа

куэ. Жаңа кітабың соңғы екі-үш жылда 
қолыма түскен емес, шамасы шықпаған бо- 
луы керек. Әйтпесе, жаңа шығармаң жарық 
көргенде, қуана сыйлайтының бар еді. Қазір 
кітап шығарудан гөрі екі әйел алу оңай 
болды ғой деймін. Әрине, бүл жалпыға 
бірдей принцип емес. Баспадағылардың 
бабын тапқандар баспа басшыларының 
шэртиген шығармаларынан ауысқан 
қағазға том-том етіп шығармалар жи- 
нақтарын шығарып та үлгерді.

«Қүдық суының ащы-түщысын білу 
үшін қүдықты сарқа ішудің қажеті жоқ» 
дегендей, сол газет-журнал беттеріндегі 
өлеңдеріңнің өзінен жаңа бір деңгей, жаңа 
мазмүн байқап қалам.

Қалт-қалт етіп күн көріп, қайран қазақ! 
Біздер үшін қиямет сайран да азап. Заман 
желі қаңбақтай айдағанда, Қалыпты-ау туған 
жерде -  қайран да аз-ақ.

Жетім қозы тасбауыр маңырайды, Қайтқан 
қойға өрістен жамырайды. «Қайран казақ!» 
күйі әлі күңіренеді, «Қайран қазақ» әні әлі 
аңырайды.

Кзмтозаққашыныментөзер еді, Шүберекке 
жан түйіп безер еді, Ата-жұрттьщ жібімей тас 
емшегі, Тулақ болған топырақ безереді.

Рахман нұрьш бэрібір көк төгеді, Көсегенің 
көгеріп көктегені. Қарлығаштар, аман бол, 
карлыгаштар, Оралатын сағынып көктемені.

Уақыт та көрсетті себі шетін, Сенісетін 
кез келді, сенісетін. Жылқы мінез, халқым-ай, 
шұркырасып өбісетін, қайтадан тебісетін.

Мандайдағы жүлдызым: жалғыз Отан, 
Ж айып жатыр құш ағын аңдыз жотаң. 
Адасқанды табыстыр аруанаға, Боздамасын 
шалғайда жалғыз ботаң!..

Қайран қазақ, ұштасып нұрға таңың, 
Қашан сені мен ырғап-жырғатамын... Тамып 
кеткен ыстық көз жасың едім, Қалай оны оп- 
оңай құрғатамын?!»

Шынайы акын-жазушының мұңы мен 
күлкісі, кейбіреулер ойлайтындай, өз қара 
басынікі ғана емес.

Жалғыз өзі олқы жерінің бәрін дү- 
ниемен толтырып, жеке басының жыртық- 
тесігін бүтіндеп, айналасында түйсігі мен 
түсінігін жетілдіре алмай, әйт десең, 
аттана шабатын, қырық пышақ болып 
қырылысқан аталастары, қандастары 
жүргенде, қағапағы қарық күн кешетіндер 
- халықгық түлғалар емес.

Ақын -  туған топырагынмц, туған 
үлтының барометрі болғанда ғана шын 
ақын. Қайран қазақтың кейуана күйін 
көшіріп, қашан ғана қуанышқа болеймін 
деп уәйім шекпеген ақын ақын емес. Қазір 
ел ішінде бастарын екі елі шүберекпен 
таңып алған кім көрінгенді жинап, көшеге
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•  Мерейтой

шыққандарды ғана халық үшін іс тынды- 
рып жүр деп қабылдайтын болды. «Аш 
қүлақган тыныш қүлақ» деп, ондайлармен 
басшылар да есептесетін болды.

Осының бэрі ж үйкеңді жейді. Ел 
тағдырын, таланттар тағдырын кім кө- 
рінгендер шешетініне ызаланасың. Сенің 
баспаға тапсырған, бірақ, әлі жарық 
көрмеген жинағыңның «Жүйке» деп ата- 
луы да кездейсоқ емес-ау.

«Жаным қандай шаршады, Нэзік үміт 
үзіліп. Жастығымның бар шағы, Өтті алдым- 
нан тізіліп.

Бақ па, сор ма мандайда? Сүйдім жэне 
сүйіппін. Қалды кетпей тандайда Кермек 
дәмі күйіктің.

Досқа создым қолымды, Көбісі сырт 
айналды. Кесті жэне жолымды Еріксіз тіл 
байланды...

Жарақатган сау жер жоқ, Кеткен жақсы-ау 
көз іліп. Күздің күні жауар боп, Тұр ызғары 
сезіліп».

Бүл өлең -  сенің, сенің ойлы замандаста- 
рыңның, тіпті бэріміздің жанымыз, тэніміз.

Сырт көзге ақынның жеке қасіреті боп 
көрінетін жан күйзелісі басқалардың жүре- 
гіндегі бітеу жараның аузын аша алса, міне, 
халықтық дүние дегеніміз осы болмақ. Аян!

Сенің творчестволық өсуіңнің басты 
себебі осы жасқа келгенше биліктен бөлек, 
билік құрғандарға бауыр не балдыз болмай, 
өз тіршілігіңмен жүргеніңнен деп топшы- 
лаймын.

«Кәріліктен көмескі сөнген көзі, Асыл 
эжем жүз беске келген кезі. Біздің үйде бар 
еді құрсау шэйнек, Сынып, жамап бэріне 
көнген өзі.

От басының қызығы суынбайды, Бала 
ойында әлдене туындайды. Сексеуілдің 
шоғына бүйір қызып, Ақ қүманның шүмегі 
шуылдайды.

Қай қиырға адырна атты толғап, Менде 
ерік жоқ жүретін қатты талғап. Құрсау көңіл, 
құрсау жан, құрсау шәйнек, Құрсау-құрсау 
дүниені жатгы жалғап. Мен пір тұтқан құлады 
ту қалықтап, Түсе ме енді тіршілік шүу 
қалыпқа?! Қатал тағдыр мені де құрсаулады, 
Асау ой мен сезімді бұғалықтап...»

Сенің осы өлеңіңдегі құрсау тірліктің 
орта тіршілігі сенің ойыңды балға мен 
төстей шыңдап, шым-шытырық өмірдің 
шаң-тозаңынан үнемі тазалап келе жатқан 
секілді.

Өнер иесінің билік пен мансапқа 
үмтылуы -  оның бойындағы талант  
көздерінің біткенін білдіретін бірден-бір 
көрсеткіш.

Билік пен мансап ж үрген жерде 
тәуелділік жүреді. Ал, тәуелділік бір күні

болмаса, бір күні адалдығыңнан тайды- 
рады.

Сөйтіп екіүдай сезім, екіүдай өмір кешу 
басталады.

«Ішімнен біліп түрмын, бірақ басекеңнің 
көңілінен шықпайды» деген қағидадай 
тірлік кёшу осы. Бүл -  творчестволық 
түлға үшін қылмыс.

Сондықган:
Құтқардым мен құрдымнан аға-ініні, 

Араша кім болады, ал, өзіме?! -  деп өзегінді 
өртей берме!

Жер ауцарыльш кеткенше жаньшды емдер 
туған топырақ бар. Өзің де жазыпсың ғой:

«Туған жер, сенің қандай сиқырың бар?.. 
Мен де бір күн білемін тынарымды. Мүжіліп 
шынар сынды сынарымды. Жібек жел. Жал- 
быз жаға. Бала бұлақ. Қарсы алып тарқатады 
кұмарымды.

Күреңсе. Раң. Ырғай ырғалады, Долана, 
итмұрын мен шырғанағы. Жарқ етіп жарық 
дүние жанарымда, Мұң емес көңілімде нұр 
қалады.

Жаңартып бұл кездесу жан, сананы, Сан 
сурет шығады алдан самсап элі. Шеңгелдің 
титтей қызыл қауашағы, Сәл самал тербеп 
кетсе эн салады. Туған жер, қандай сенің 
сиқырың бар?.. -  деп. Ендеше, «құлдық 
сезімді лақтырып» тастап, «тағдырдың 
соққысынан шекесі шодырайған» халқынды 
жүрек-жырыңның жылуымен емде, жан- 
дертіңнің сәулесімен баста!

Сенің аман жүргенінді, өз биігінде жүрге- 
ніңді тілейтін ел-жүртың, апа-қарындас, 
аға-інің бар.

«Жастықгың ен жайлауын жайлап едім, 
Көктемнің сезіп тағы майда лебін. Сыр шертіп 
тұрған бағзы қайындар жоқ, Кешіккен махаб- 
батым қайда менің?

Қиялым, оны онша ұстама енді, Толқытып 
тебіренетін тұсқа келді. Боз көйлек, тесік 
қалта арманшыл жас, Құмартып құшты талай 
қыпша белді.

Күндер де сенсіз қанша дөңгеледі, Бір- 
тіндеп ұяң үміт сөнген еді. Жүрегім бұрылады 
жолайрыққа, Тұрғандай күтіп біреу дөңде 
мені.

Қалды ма қызық-шыжық жалпы өткенде, 
Отырдым ойға шомып қалт еткенде. Еһ, 
дәурен, ыстық демің күйдіреді, Балтырлар ақ 
сазандай жарқ еткенде...

Бір түрлі шымырлайды кұйқа қандай, 
Жаралы жанды емдеп шипа тандай. Әлдекім 
қырау басқан самайымды Жып-жылы ала- 
қанмен сипағандай».

Сол жылы алақан -  халқыңның алақаны 
ғой.
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