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Беаіілі акын. Кдзакстан Реснубликасынын М ем лекепік 
а-лашкы Әиүранынын аиторларының бірі - Жалыра Дирібаена 
окырманга оинің Түлжайна‘\  “Мейір’\  “Біздік жактың аснаньГ' 
аіты жыр жинактары аркылы да таныс.

Ғ.ііміілін ілуелсіідігінің түгыры биік. келешеіі жаркілн болуы 
үшін откеніміілі сара;іап. басымыздан кешкеи юіыи-кыстау 
С і . т  ерді естен шыіармауға тиіспіз. Коғамымыздын бір форманиядан 
екінілісіне оту кезеңіндегі әрқіиы келеңсіздіктер мсн киындык- 
іаркі халшмы і Гюнындагы бар күш-жігерімен тотеи беріп, парасаі - 
тылык пен бірлігін. болашакхд деген зор сенімін сакгай отырып, 
ойиің ерен еңбегінін аркасында игіпіктерге жете бастады.

Осыиын борін гүлгалыК' аналык бодмысымен терск үгып, 
елінін мүнымен мүңайыи, қуанышына шатташан ақыннын бүл 
жннагында еліміітің тәуелсіздігінін ор жылдары жазы іган жыр- 
ларымен мтар, Кіоіргі заман тынысымеи тыныстаған коңіл толга- 
ныстары шынайы ла уытты тебірсніспен берітген. Блге. жеріе, 
халкына леіен сүйіспеншітікпен иіабытгана жырлаган автор ош р - 
мап жүрегін аекіік рухқа бөлеп, ізгі күндьиыктарга үмтылдыріьты. 
Авторлын бу.т жшіагына бүрын жарык корген кі гаптарынан да біраз 
олеңзер енгіллтен. Мүнда махаббатка деген іек ойслге тон ссзім 
иірі.млері ле баршылык
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Мүңлы жүрек -  мейірбан

(Акьш Жадыра Дәрібаеваның “Крсиеттһік шырагы" атты
жыр жинағы жайыпда жсе-пікір)

Жіщыра Дорібаенаның бүл кітабында - атының оіі 
айтып і үрғандай, түнып түрған от-жасын да, сыршььт 
жырлар мол.

Мемелскеттік масшгабта кең, қомакты ойлау саясат- 
ксрлерге гана тән емес, бүл бүкіл кдламғер атаулыга 
тон гдмаша сипат. кастерлі касиет! Осы биік галап түрғы- 
сынан карағанда Жадыра Дорібаева қандай деңгейде 
екен? Бүл сауалға жауап табылды!

“Даіаның тынысымен норленбегеп. 
Бабаіар рухымен әлденбеген.
Крракан басын күйттеп кашатүғын 
Үрпакка енді кайтіп жордем берем?”

Ио, әсіресе, нарық заманынла өзімшілдік озеуреп 
түрганда, қонсыларывды, тоңірегішиегілсрді карау ниет- 
тен қайтару -  борімізге парыз.

“Сонда дагы буырканып бой пермей.
Терең-терең түңгиыктан ой тербей,
Отемін-ау осы омірден борібір,
“Жаман адам бар ", — дегенге мен сенбей 

Шынайы кісілікті сез смес пе мынау?! Дүйім дүниені 
кіршіксіз күйдс корі ісі келеді жоне сол поктіккс сенгісі 
келеді. “Жер бстінде ер дсуғе ғана татитындар ғана 
болса екен”, - деп мінажат қьш түрғандай.

Жалпы, жан атаулының тат>'-тотгілігін ансаудын озі 
-  аскан адамғершшік қой.

“Крнымен жанын берген тутан жерге 
Бар казак бір-бірімен туыс, бауыр ”,

Коңіи е қоиымды потуалы байлам.



Ащы шыидықты ашык аііга днаны аіікын. О.ісц- 
дсріе үнідген еайын. күтты оііларга жодыккан сайын 
жан сүнсінісі кокіаіітындай.

"Наіиагай жанып жырменен,
Күмйеии конпіін ті,к)і кеп.
Кенепинен кероез унменен 
Кокірек кетті кумбірлеп ".

Акынныктеісурінді тдчашын осы бейнелі шумак-
ак ашартнаіі ма?!

“Аяіай а.іган у.ідарын 
Ханыктың багы жанар-ау.
"К/арга ", ~ ()еп бірак еуикарын.
Журмеее атып жарар-ау ”.

Ойпырмай. о нс деген ойлар. орі адамгершід аяулы 
оіі-толғаү!

"Тааигат уьижып тур пок сезімнен 
Шомьиып шугьиасына ю т л ардың,
0. омір, кандаи кайсар хак тозіммен 
Крншама тасжүректі кабьи сидың".

Шүтылдіы да шынайы. шыншыл. шырайлы шумак 
смес пе?!

“Заманнын сойкес ке.імей талабына,
Ілінбей інжу-маржап каламыма,
Отем бе бүл олемнін бар бонуын 
Крндырып сіміртпестен жанарыма?!"

Ал. сәйлес ақьінмен! Аскак арман анық акынға 
жарасар дүние! "Идсяның кеңлігіне ешбір шек коймау 
керек!" - лсген осы!

"Крлдырма енді мазагына, азгын, ара.мның. 
Ойран сап белін опыртпа аңгал даламның, 
Журтына туган огей гып озін оксітіп,
Бурмаіап тілін шубарлатпашы баіамның " 

Асырып айтты демсс окырман. оллаһи, оеы 
мінажат бүкід еллігімітдің кең күнінғын каусырып-ак 
түрғандаіі. Әліі асы.т оііды үсгс.мсдей осіреіін таіы 
бір шумак га жүрек каіінарын шымыр. іатады-ак:

"Бере гор талап, татынпюр молдір баспшүга,
іуратын карсы ор.пк пер келгсн кас-жауга.
һ. ідіктен сакта. еңкидеп еріп д)шнанга,
Кзімисын сатып, іздеи кететіи бас сіпча ".

%

Мемесе:



“ Тумысынан шу.і дегенге сендеймін,
Ак бесікке саіып коіппа тердеймін. 
Пенде.іерден жуккан саган кесе.іді,
Адамга тон мейіріммен емдеймін!

Иманлы, игі тілек! Бүрынғының кейуаншіарыныц
кслісті ак батасындай, сліне рух берулі тілегепдсй.

Әлгінлеіі әссмдік, ойлылык ныіпандарын ортага 
сд:іма\дың оіі — білместікке саяр еді. Сол себепті 
жинактагы жырларга олсін-олсін оралып соккан 
сайып солділері, оңдылары ашыла түсксндсіі сс лледі, 

Келсап образын келістірс колданған түсы да -  
жстісгік. киял олжасы:

“Оріміңді өктемдікке кндырып,
Крнатыңды уитай жатып куйдіріп, 
Жүрерсін-ау жона-.жона жо.іыңды, 
Ке.ісап-каге арманыңды туйдірін ",

Армпнды уакыт кслсабына үнтақтату. орине, жанға 
корлык...

"Уһік кьиып тікпесе озін біреу.іер 
Кереге.іер кайтіп, айтіиы. кериер?!'' 

Жамагат үшін. жалпы кауым үшін жанкештілікке 
бару -  міне, иагыз азамап ык касиет осы! Автор сол 
аклкаттіа анык жырга болей білгсн.

“Ту.ишрым дәйгеге деп мен даптаган 
Акыріы кошке бір кун жегиеді".

Күлагерін кор Оолып, кокыс тасыган арба сүйретсе.
кандай корлык!

Жгсчыра оз онсристінде осірелсу одісін де жатсын- 
байтыны жаксылык скен:

“Дүние буы мастандырып, маркайтын, 
Букірді де коятыны-ай шалкайтьт ".

'Гүу! Дауа жок ексн дарынга! Бүкірдің іпалкдюы 
мүмкін емес әрскст! Соның озін мүмкін сту -  автор- 
дың таиқырлығы!

“Пасыкты да патшадай гын наңсытьт ",
Бүл бейне де бас шүлғытады. Әрі өлең жолының 

озгеше еаздылыгы қүлаккд қүйыда кегеді.
Жырдыц жүмсак үндыігі. күйлілігі, саздылығына 

да антор зер койғыш екен.
“Жараіама жанымды жарга урып.

Немеее:



"Саүма і іздеп сабъидым сутппіеи түннен, 
Сагаіадым сап-сары сартап күзді. 
Сыиай бердің, о, Омір. арбап упмеи, 
Жагааатып койдын да жартас-күзды..

Жонс де:
“Аяйды аіиасыз Ай мандай ".

Бір згпты екінші затпен салысгырып. метафора 
жасау, созлерді жаңаша байлау. жана тіркестер 
т\'лырула Жлчыранын табыстары аз е.мес.

“Үзі.ііп түсіп үзеңгісі үміттін... "
Үміткс үзеңгі тагып, арманнын атына қонлырганы

да конымлы-ак.
"Бара жатыр бако-сыкды бу і өмір 
Жы.ідаи жы.иа ж үректерді муздатып... " 

Немесе:
"Үшып бара житкапдаймыи түиекте, 
Криатынан устан а.іын урсйдің".

Клнлай гын да . түжырымлы бейне!
“Крйгымыз кайтіп женидер 
Табигат жатса кан күсын "

Жаратылыска жан бітіру атам заманнан бар госіл 
десск тс, Жалыра акын бүгінгі экологиянын тозганын 
“кан күсу” дегсн бейне аркылы-ак жсріне жегкізе
айткан!

Арал апатына а,іандаган сол топырактын перзенті: 
"Бір кезгі таудай то.ікындар 
Тас ба.іып жанды кажайды... ” — лсйді. 

Қатып-ссміп, барынан айрылған бейбак теціз
сүркы коз аллыңызга елестейтінлсй.

"Жүрегім шапсиак жеп жепймектей... ” 
Зобірленуді. зорлыкка көнлім амлтсыз деіен ойды

осььчай гана орнектеген жөн екен.
“Кулдіретіп күйдіріннін көңілді... ”

Бү да олгіндей орлі соз.
"Жылы кабак танытпады-ау тіршиік, 
Кигізді де теріс карай кебісін ".

Кенеуі кеткен тірлік кері кетіріп титықтаггы-ау 
деген пайымлауды кддай коріністі етіи таныта бііген! 

"Тау.іардын да саібыран түр кү.іаіы... ”
Тагы ла:

"Жүрегіме кенет сүңгіп жу.ідыздар".



Ио. акын кладагыны да коре алады, орі бүкп олемді 
де жүрегіне сыйғыаып түрғандай.

Бөріктінің бәрін де нак боріге балаумен,
ТүңЬііп кепхтім түксиген туйсігі жок түрлерден. . . " 
Боркемік, босбелбеудердің жеккөрінішті сиығын. 

ио, осылай шенеу керек!
От басында бак-талайының отын маздата алмаган 

үй бикесінің өкінішін акын кинала отырыи жайып-
ак салады:

"Сыіиастык отын үрлеп тек.
Ьһгардан ке.ідім ксиксыап 

Немесе:
“Жүрегімнің ащы анкайы секілді 
Маңдайымды тигиеген сан сызык "

Мүнда да сыздаған сурет бар.
Бір бейнеге мен өте-моте разы болып. кдйта-кайта

кдиіырыла ойландым:
‘7Іан секілді корінеді жүрегім 
Ьайкаусыіда күйіп кеткен табада ". 

Күйкіліктің күйдіргілей куыратынын акын:
“ Үлгі деп түтып жүргенім,
Үпелек екен у.іпілдек”, -  деп сипапайды. 

КЦімыстың үкісшдей-үпелегіндей гана күны болса. 
одан нс кайыр?!

Опасыздардан опыкжеген тадай арулардыц окіні-
шіи жинактай кслс, ойел затының сырын шсрткен 
одеби кейіпкер сүйгенінің, сенгенінің сергслдең сат- 
кындыгын семсердей откір сезім созімен гүіірейді:

“Шаіігайга оттім жармаспай,
Шала боп быкеып жинбадым,
Жагага гашык жартастай,
Күтуден сені танбадым", — деп ол сөзден 

кинокартинадагыдай кадрлар тізбектейді. Жағага жеіу 
бүйырмаган жартасгың жобірлі сор-касіреті кандай 
ащы-ауыр?!

Элегия жанры ерекше нәзіктікті, накыштылыкты, 
бейнелеу күралдарының сонылыгын талаи стетіні тап 
бүгін белгілі болган сыр емес... Сарыуайым сапыр- 
ғанның борі ел-жүртты елендетср, ой-оресін биіктетін 
элегия деңгейіне кетеріле алмакемес. Жогарыла атал- 
ган компоненттердің борі жетіспесе, касиет іздеу 
жансақтык.



“Лңсаүмен жшьыыкмы. іиаттыкты,
Круырсындаи кеуЛем әбгіен аптықты .

Аіқынған кеуденің ауанын тербелісінен желпіл- 
леген кауырсындай қалбактауы қандай жарқын 
корініс?!

"Лгаш тур біз осірген жетімсіреп.
Жасаурап шарасыздан жинар. шры

О. борекелді! Өлі даракты оксітіп, әрі көз-жанар 
бітіріп бергені үшін оқырман разы болар-ау авторга.

“Жек көремін өр. іігі жок озенді ”.
Жараіісын, Жадыра!

“Кобсмск -  кия.і же.иктіріп ку.штты
Бүгин ешбір ежелен түсіндірулің кажеі і жоқ бо- 

лар-ау.
"Журемін ьиги орт кушып.
Дорменсіздіктен дерт ііиіп ".

Міме, тосын да. тың метафора: дертгі кермек уға 
Оалиу'

“Дүниеден беіше ак сүттей,
Саумаяап жүрмін аіеңбі

Аюлн жаны аскак адамгершілік сезімгс, ак пенстғс 
боккен!

“Есіі кезбер. есімді өткен а.шп,
Сендергс койдым шырак Созден жагып ”.

Откен уакытты өлген жанга балап. шырак жағып 
кою -  жанды бейнс. Айтсам деген ансар-армандары 
аекакболган соң. акын айта алганының озін де қана- 
гат түтиайды біле.м:

“Шшіркеп жьиьиыкка жүремін мен,
О.іеңім бірде үйкасып. бірде уикаспай ",

Жоне бүл онер адамының озіне-озі озгслердің 
козімен, сыни козбен карап, үздіксіз орлсуді калай- 
тытынын айғагы!

Мүң,ты жүрек — мейірбан.
“Болмайды пенде мүңы жок,
Кобі жүр елге жарымай,
Отансыз жанның күны жок.
Бағы да оның тарыдай ".

Айтудай-ақ, айткан, не қосатыны бар?!
Жадыраның сонау замандардың сүңгыла жырау- 

ларынан да накыплылықдорісін алганы аңгармлады. 
Бүган да мысалдар аз табылмас:



•'Жатшды жамшғынан баскандар сп.
Арбаііды ашшңдаткан аіаәкпе жаа 
Жердегі жашктшар кешкен ғүмыр -  
Коктегі мәңгілікке бағынган саз ”.

“ Екеуміз бір тамшыга айналайық”, -  кайталанбас 
клрапайымльшык легенің осы шыгар, сірә. Түтастану- 
дың , жалгаса бірігудің дәл бейнесі осындаи шығар-ау.

Жадыранын жырларын жайлап қана аударып отыр- 
ганында ойланбаган оқыста өтс кдрапайым әрі тосын 
туйінге, ягни накыл боп кетердей құбыдыска тап бола- 
рың бар.

-  Шіркін-ау, шырынды мынау шындық шырайы, 
жүп-жүмыр пайымдар менің ойыма кдлай оралмаган?! 
-  дейсім. Бүл қызганыиі ссзімі емес, сүйсініс сезімі!

“Жалгыз кудай кай пендесін түзесін?!"
Рас па? Рас!

“Әр хаіықтың үлдары бар үрандаи'.
“Ио, солай!” -  деіізс ме? Дегізеді.

“Әрбір адам — бір-біріне жаңалык ’’.
“Жаман айтылган” деп кім айта алар?!

“Менмендік те -  бейкамдыктың белгісі ”,
Парадокс сияқтанғанмен, асқақтаған алаңғасар 

апанга қүлап тынады...
“Түйсігі жок жүздер кандай реңсіз!"

Түйткіл тудырмайтын-ак түйін.
“Обаіды білмеген оңбайды ”,

Абыздардың лебізіндей әзиз нақыл.
Қолжазбаны бір-екі парақтап жапқаннан кейін де 

ойыма кайта-кдйіа оралган орнсктер бар. Олардың 
бір нарасы - откір эпитеттср.

“Жьидар бойы жауырланган жігермен,
Крйдан бірден келе койсын ерендік ?!"

"Жауырланган жігср"! Әлі де айтыла қоймаган 
анықтауыш болар. “Маймақкоңіл”, “Кдсқыр кдйғы”. 
"Сагқын с а г а т “Селдір күн”, “ Күмілжігсн күндері- 
мнің кіриігі”, “Жамау-жамау иіүбар бүлт”, “ Шымі.ір 
шық , Еркетотай жел”, “ Кегендеп коңілімиің кок
дауылын”, “ Шиқылдап кеуіл -  кскілік”. “ Күлімкоз 
бүлақ”...

Бүл бейнелілік кімді болса да сүйсіндірмей қоймас.



“Жүргенде жылап, жүбаткан,
Үніме бүркіп таң шыгын,
Түратын меиірім, үяттан,
Пәк әлем, болдың гашыгым.

Крыганда жігер мүкалып,
Егелік етіп түн-төрем,
Сендегі оттан түтанып,
Жшыныңнан мен жыр өрем,

Астамдык ~ арсыз өктемдік,
Сүганак көзде жок үят.
Айнымай жылдар өткердік,
Жасамау үшін киянат.

Аялап келем жан гүлін,
Күмарлык отын өшіріп,
Обалды жүктеп тагдырым,
Крсшасыншы деп өкіріп.

Крір гүлін күштьш сүйіне,
Иісі түр оның бүркырап,
Ғаламатсың-ау, дүние,
Түла бойыңда мың сүрак... ”

Ио, жаны шырайлы, рухы мен сөзі қуатты парасат 
иесінің бүкіл жаратылыска, адамзаткд, өмірге деген 
кұштарлығы мен ынтызарлығын, парызы мен карызын 
айгактайтын акындык кредосы осындай болмақ!

“...Кцлам үстап отырган менің колым 
Сізге үнар жыр іздеп калтырайды ”, —

депті Жадыра бір өлеңінде.
Жараткан ием, сені, Жадыра, сондай калам жауап- 

кершілігінен айырмасын.

Мүзафар Әлімбай,
Крзақстанның халык жазуіиысы, 
Мешекеттік сыйлыктың иегері.
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АЙЗАҒАЙЛЫ, АЙ КДБАҚТЫ ОТ-ЖЛЛЫН.

Жарык, дүние, кереметсін. ксреыет,
Сен де мені, мен секілді керск ст, 
Күрен-күрен кобейпірмей күмдсрді. 
Кү-атың мен берекеннсн бере кст.

Сүмбйі кокке күнде жүрем ыитык боп. 
Сезімдердің сеңгірі бір тылсым шок. 
Жалт-жүлт еткен үшкын - олем ішіпде. 
Тірі жанга тиер типей кырсық жок.

Борі-бәрі жсрлің сілем тосіндс, 
Адамдыгың үшырасып кесіргс.
Уьп танмсн оянаеын уылжып.
Бүлінесің жетпей жатып бесіні е.

Тавдай кдгып, тамсаиудан басталган, 
Нүрлы олем, ссні сүйіп кдрсы алгам. 
"Жсті кабат аспан үстін корссм”, - дсп 
Кот аіпқаннан арылгам жоқ аңсаудан.

Таталық пем поктік бар деп тек сопда, 
Журсін деумен 'Гоцір салгап ақ жолда. 
Жақсылыққа баулып кслем жақыпды, 
Гүспесін деп сайіан қүртан мын торга.

...Наіпаіаіі.іы. аіі кабақты. от-жалын. 
Бі-ідім енді бү.і дүішеде бакбарыи. 
Лрбір іпі а.там үшін чақолсм 
Коіім і.тмсіі күрссіп-ақ жаіқапым!



ЕЛІМЕ

Салмағы артып мысыңның, 
Тірегім болшы, туған ел.
Мен де бір ершіл кызыңмын 
Өзінмен осіп, буган бел.

Көктемін құшкан кокірек, 
Кдлыпты қыстан кысьшып, 
Құрдымға кетіп көп тілек, 
Желтоқсан желі үшырып.

Санамды сыздан қүрғатып. 
Шабытым шалкып шалкарда, 
Қиырда сырлы үн кдтып 
Жүргенім сенің аркдңда.

Алакдн толып, нүр, бақкд, 
Адымың жатса күн аттап,
Ұлы күн туар урпақкд,
Жігерің тасып, жыр қаптап!

Тәж киіп лағыл шуақтан,
Күн санап өскен алыптай, 
Өзіңе сеніл куатган,
Жүзінді жүзге кдрытпай! 
Мүн-шерін Армен жуған үлт, 
Сындарлы, дана, кдйырымды, 
Сенерім сенсің, туган жүрт, 
Кермейін енді қайғыңды!



КДЗАҚТЫҢ АСПАНДАТСАМ ДЕП АРМАНЫН

Тоуелсһ Казакстан Республикасының түңгыш 
Презшкнті Нүрсүлтан Әбішүлы Назарбаевка арнаіабы

Сан қырлы сокдагы көп дүниеде. 
Жүреміз сүйіне де, күйіне де.
Бағасын шын асыддын кеш түсініп. 
Окініп каламыз біз жиі неге?

Сенім де талай түсті-ау сергелдеңге, 
Сын аз ба халыкка серт берген ерге? 
"Елім" деп шырқыраган өзіңізді 
Ұқсатам Күлтегіндсй кемеңгерге.

Ерендік оздігінен орілмейді,
Кей көзге кемелділік көрінбейді.
Баскд жүрт тамсанса да, табынса да.
Өз жсрінде "пайғамбар” делінбейді.

Кдзақтың аспандатсам дсп арманын, 
Нүр Аға, дамыл таппай жср шарладың. 
Косемнін жеңісінін шыркау шагы -  
Коргені ел шырағы — бақ жанганын!

•* -к -к

Тамырларды терешіерден нор алған, 
Жүруші еді атам қоргап арамнан. 
Үмыт болып үрандатқан канша сот, 
Өшпей койды сол онеге санамнан.

Түқымы деп тскті ата-бабаның,
Козі ғой деп ксткен жақеы аганың, 
Талай жанның мерейлерін осіріп, 
Халқым жерге тигізбейтін табанын.



Бағалау бар. (жағымпаздык бір болек). 
Коленкелі болар ма еді боіітерек. 
Мезғьіімен нор ғпімаса жерінен.
Оспесе егер кун нурына еркелеп.

Ас ылларды ал ас гауға ас ы кты к.
Кднша үрпакты "баіідікі” деп жасыпык. 
Кдлай білмей ксллік бізлер сонша жыл, 
Соның борі екенлігін пасыктык.

Жайсандарды жау санадык, жайраітык, 
Саткындарлы гайраңдатыи. саира ггык.
Кырьш. жойып акьодысын. шігырын. 
Елдің сорын жанашырсыз кдйнаітык.

Акырында онегс жок, толім жок, 
Болыппыз да кдльшпыз-ау тобыр топ. 
Бәріміздің жаттарымыз бір жарғы,
Моз боламыз. онтеуір, деп карын ток.

Күнарлы да, түмарлы едік. кайтерсіи, 
Айтуга ла көбейді ғой жәйіт ерсі, 
Қокыраидап док көрсету хшікына. 
Кдй толімге. кай ағымга сай кедсін?.

Моңгүфггерді көбсйтгік-ау парыкеыз, 
Бізімдіге обден біздер "жарыіпіыз". 
Ана тшдін жауып тастап казанын. 
Огейлікгің астына от жағыппыз

Мұнын борі гексіздікгің кесірі. 
Кнраи жагеа керексіз бои бесігі.
Ие болмакліы есіл сллің жаілаііы. 
Жы.іап журсе іеректісі. жетііі.

Гамыр.іарлы креіисрлсп нор аііан. 
Журуші сді аіам коріан арампап, 
Умыі болып ',раплатш  каіппа соі 
Ксшеіі ! оіі м ; и.і опсіе е.ш г і і і і іч .



* * *

Қдңағатшыл Кдғанаттың кызымын, 
Самал жел кен тарклтатын бүрымын.

Сыйлап оскен ата-баба ырымын.

Жаманлыкты дарытпаган бойына. 
Ойламаган олжа ілуді горына. 
Кдсиетін кастерлсген елінің,
Соз ермсген олс-олгенше сонына.

Ажарына ақылы саіі. бал тііді,
Сол кыі озі кешкен гүмыр сан юілы. 
Арғымақтың күлағында ойнап ол.
Елі үшін ермен бірге жан килы.

Сыңгырлаган күлкісінен нор атып. 
Өскен екен батырлар да нар, шіыи. 
Осшт болмас. босаң болмас үрпагы. 
Ару Ана, арлы Атадан жаралын.

... Арсыздык пен алауыздык азайып. 
Жаңа дәуір толтумасын жазайык.
Мсн сенсмін: бар юлрсыктан арылып, 
Біздің казак Ел болады гажайын!

Қайырым күтіп, жайы ла болмай. жадагай, 
Жатыр-ау дала касірет шсккеп амадай. 
Колбеңдсгенмен колшіктер арбагі алыстап, 
Жанына келссн кдлкыган юшдык. кара маіі.

Алаңсыз остік, береген болдык санасиаіі, 
Сыйга да тартгық, жерімізді кен дсп, гшіаспаіі. 
Жалаңдап кслген тойымсыз, арсыз ашкоздік.



... Жерімніц тлтан ансап жүремш күиынын. 
Шсшерміз кіниан күрмелген сауал түйіпін. 
Юіналган ауьы коз ачдымда әбіржіп, 
Теиселіп түр ғой. кыскандай кесел бүйірін.

***

Жаркырап іүр мына маңгаз дүние, 
Мың жыл бүрын болган осы күйінде. 
Жүлдыздар да 6и билеген қуанып,
Аіі ісараган наздана да, сүіііне.

Есіркеуді сүрап жүрш ескі айдан. 
Жа))ылкауды күгкен баба.м жаңа аіілап 
Моңгі ғумыр сүрмейтінін бьзсе дс.
Сан тілегін тілей берген Қүдаіідан.

Үміт ненен үрей жанды қүнлактаіі, 
Кейде. тіпті, бақкд жетпсй бармақіаіі. 
Қүиітарлыктан қүмар көңпі күлдіреп. 
ГІенле отер үлы омірді ардактаіі.

Гылсым олем кдрап бізге шат күлін, 
Тарту күіиін жердіц койган арпырып. 
О.ішеулі омір сыйлаган еоң адамга 
Арманын да Оергендс гоіі шак юылын..

іс*к-к

Еңкейтисші ецселіні ептіге,
Іргемізді ібіліс жайлап кстті ме? 
Пүлы бардың іаңкияды танауы, 
Миыгынан күліп түр ол гектіге.

Кдсиетін кдстерлеген жақсыныц, 
Татса-дагы домін обден аіцынын, 
Үрпагы едік сол коусорлі халықтың, 
Бүгін неге кеудемізде тапшы нүр?



Жлрылкдуды күтеміз кеп біреуден. 
Нсіркеуді жилыклаймыз ішсудсн.
Қүлап жатып жыіылгаіпа күлсміз, 
Ллдымьвга жан салмаймыз мінсудсн.

Үгынатын, үмтылатын ксз мынау,
Елдіккс дс, срлікко дс коп сын-ау. 
Ертеңін түр ілінулі кармакка.
Арынды бол, арка сүйер жүргым-ау!

ЬИДІҢ ЖАҚТЫҢ АСПАНЬГ ЦИКЛЫНАН

I

АЗАМАТҚА

Сыр алдырмай отсем сгср сынларлан.
Аға толқын толімімен іпьпиггпам. 
Жаксыларга кетікііргеи таглырды 
Жалыкласпын шын жүрсктеп жыр.іаудан.

Масаітанып масаңсудан аулакпын, 
Жьыаганнын жүрек сырын аулаипып. 
Онегемс орісімді осірген.
Түіісігі бар жас үрпакты баулаппын.

Ыждахаггык ыгына іуіып ыктырса.
Сәуір соттер моллірлікті үктырса. 
Үлыларлын үлагаты ле.м берііт,
Риясьп касиетін жүктыреа.

П

Ьап керск кой балага да. баскага, 
Қаншама жан оіті амалсьп. жаскана. 
Енсслсрін котере алмай. үгьтіп,
Ачайып та бара жатыр жақсы ага.

Басымызлан аспай жүрміі кобіміа,
Меіілі. мепі дангой децп. согіңіз.



Үсақталып касиеті ерлердін.
Тец т\'сіп тұр есік пенен төріміз.

Үйремгішпіз өзімізден басқадан. 
Сонша асылды қерексіз деп тастаған. 
Хдчыклыз гой бәрін бере салатын, 
Боз біреуте атымызды мақтаған.

Кырык пышақ, кырық ру бөлініп, 
Ботен көзге жақсы болып көрініп, 
Даңғазалық, мардымсыздык үдгі боп, 
Қадмаеа екен ел іргесі согіліп.

Жаіісаңдардың аягынан шалмайык, 
Жагасынан ешкімнің де алмайык. 
Өсер халық үйренетін жойт жетер, 
Тоягганып, жарты жолда кдлмайық!

III

Тоуірлерді айту керек тоуір деп, 
Кобеіігені күншьтдердін ауыр тек. 
Абыройы ортак елдің үл, кызга, 
Бақыт жасап бермес өзге кдуым кеп.

Кдтерлер көп төніп түрган жерге де. 
Ол да кдзір коз жастардан шсрмепде, 
Бөліп-жарып тарткылайтын түгі жок. 
Үмітгіенен карайды ел ерлерге...

IV

Ел жайы не болмакшы еңсе түссе, 
Оспірім бой алдырса арсыз іске,
Бақ келіп конактар-ау басымызға, 
Айналсак жүдырықтай жүмыр күшке.

Елеріп есерсоқты дүбірлерге,
'1Үр ла жык" үрандарга жүгірме дс. 
Бас қосыіі оз хшіыктың азаматы,
Не жетсін акьні-еске жүгінгенге.



*  *  *

Атам менің калдырманты зәулім үй, 
Есесіне сыйлап маған он мен күй, 
Аманат кып зерлелі соз, олең-жыр, 
Дсп кстіпті: "Коңіліңс мүны түй".

Біздің елдің жыр айтпайтын жок жсрі, 
Қамысына дейін онші киелі.
Коп осімдік оспесе де дазіамда,
Әрбір бүта он-күйге бас иеді.

Бүйра қү\шар буыркдиып сан түрлі. 
Күлақ салсаң шығарады наз үнді. 
Еркетотай желі келіп ондетіп,
Ала кашып жонеледі боркінді,

Дуалы соз багындырган баршаны, 
Үштардан корғап калган кдншаны. 
Түл гүрмысқа кджымаған талайлар, 
Откір сөзден болғаннан соң кдлкдны.

Аттанғандай соның бәрі келмеске. 
Сөзің өтпей замандасқа, жерлеске, 
Кдлғам ксзде жан олемі жабырқап, 
Коңыраулы шақ түседі екен жиі еске.

...Борандатып бүркдсындар, боздатып, 
Көңйгдегі армандарды коздатып.
Бара жатыр бақа-сынды кей ойлар 
Күннен күнге жүрегімді мүздатып...

* * *

Абырой тілеп танды атам атырган, 
Әрбір күнін тагзым етіп батырған, 
"Бала берсең, сана бер" ден тілеумен, 
Келешекгің жайын ойлап, аһ үрған.



‘Тірі жанға жасамашы киянат,
Әл кслгснше корсст жүрткд сияпат”,- 
Дсп үйретіп отыратын карттарым,- 
“Рнаа болсын әр ісіңе жамағат”.

"Кдргыс сені отер, бәлкім, айналып, 
Үрша ьпиі келср. бірак, кіііігы алып. 
Қпя баскан шағы түсер есіне, 
Кеіібіреудін бағы кдлса байланып”.

Таптамайтын ешкімнін де намысын, 
Алушы еді кыең жүргтың алғысын. 
Сирсп кетті сол кдртгардын кагары 
Ниеттері кейінгіге дарысын.

Ақ тілегі кабыл болып бабаның,
Сағы сынбай келген туған даланын, 
іігілікті үялатсақ жүрекке,
Талайы әлі туар еді дананьщ.

Әр пенденін өмір жолы -  тагдыры, 
Шарапатпен көркейеді әр күні.
Жүзің жаркын болсын десең, оманда. 
Жеңіл болмас сен арқалар Ар жүгі!

* * ★

Саткындыгыңнан сақташы, 
Жанашыр болшы, ағайын, 
Аддында топтың жақташы, 
Ададдығынды уғайын.

Ауыртып жанын жақыннын. 
Жамала бсрсе жалаң соз, 
Бағасы артып бақырдыц. 
Шаба алмай кдлса шабандоз,

Кіноні кімге артамыз.
Күноға батсак белшсдсн.



Кдлындай түссе каптамыэ. 
Кдламыі болып тас ксрең.

Жүрсміз күліп миықтан, 
Сыпайы гана иіліи,
Біреуге атып түйық таң. 
Кдіршыны жатса ісиьілып.

Тоқ гісйіл жайлап коңшлі, 
Тоңазып қалды пшап та, 
Аііырып ожег, оріңнен, 
Күнімді езге кдратпа.

Заманның салган салмагы-аіі, 
Қопардың түптен тамырды. 
Асьиідың кгшған тармагы-аіі, 
Бар болсаң, сақта арынды!

Әкелер кешкен күнодан, 
Жеткенше үрпақ арылып, 
'Зүлымдық озып зиядан, 
Қогамнан таймас тагылык.

Қуанышым су сегікендей басылып, 
Жылап алам коз жасымды жасырып. 
Қоргансыздың зар илеген даусынан 
Алабүртты тағы жаным ашынып.

З оуекслге бел байлаған қазагым,
Өзіне арнап жанайкдйын жазамын. 
Жаңішыққа елжіреп-ақ қарайсың, 
Жаиарыңда оппак сенім, таза мүң.

Өткеніңнен онделе алмай талыксып. 
Есеңгіреп кістлың ба. олдс, жарықтық. 
Конбіс болып саргаііганда соніна жыл. 
Үрпагыңа не калдырдың кдрық қып?



Тайталасып үміт, күдік арбасып. 
Жүрсгімді жүрем күнде жарға асып, 
Еркіндіктен есі кетіл ел-жүртым,
Жолсьгз жерде кдлмасын деп адасып...

ОТКЕНГЕ ОРАЛУ

Конбсймін деп ырюына мына өмірдің, 
Шашбау болып келді талға өрілгім, 
Акпкагты айта.мын деп жасырмай, 
Кобігіне кднша сөздің көмшдім.

Сарбаздарға сыйынамын сыр сактар. 
Кокірсгінде түймелері мың катпар, 
Кісітерді кездестірдім мен кейбір 
Жанарына сырдан түйдек мүң каткан.

Аузы күйген үрлеп ішер деген бар, 
Ашыктыктан халшм талай жеген зар, 
Мын күбылган замананың желі де 
Кдйда бүрып окетерін кім үғар.

Ести алмай әкесінің соңғы онін,
Кдлған бейбак айырады сор домін, 
Жауыр болып кансыраган жүрегі 
Котере алмас снді тагдыр шолжаңын.

Сол баяғы тас-түйің боп кзтқаны,
Естен кетпес әкесін дос сатканы,
Аузын ашса дайын түрган сскілді 
Әлдекімнің қүрып қойган қакданы.

Үрей. үрсй... темір күрсау қүрдымға, 
Қдмап қойып канша жанды қырдың да, 
Ешбір залым ойлап таппас айламен 
Бір арнага еллің басын бүрдың да.

Буындыртьш өз үлдарын өзіне,
Шоп еалдың гой пок халкымның козіне,



Млныіынан аіірьпғанда мон оар ма, 
Сенбей кдіды жүргым мына ж аағата, 
Ештеңеге заукы болман, самаркау. 
Бір-бірімен сырлаеудан кіпган ба..

Үмыт болып сары -  уайым, күа -  керусн, 
Үрей күеы безіп Кіішан біздерлен. 
Жанарганиіа жапырагы гүмырлың 
Сенімсіздік сыгатаіиы жүздерден.

ДАҒЛАРЫС

Кеудемді тырнап мүн -  мысык.. 
Айнаддырғандай мын кырсық. 
Адданбаіі ешбір ермекке 
Өтлде күңдер тымырсык.

Кдрттарды аяп жүдеген,
Көшеде кайыр тшеген,
Жастарды көріп үй-күйсіз 
Вокзадда жатып түтнеген,

Ауруга жүрек шалдыкты.
Коргенше мүнша зарлыкты.
Оянбай кетсем үйкьщан,
Түрагым етіп тамүқты.

Үга алмай атам мон-жайды, 
Шүкіршілікпен кдртайды,
Доуірін коккс кетеріп 
Еліне карап маркайды.

Секіріп жүлдыз -  көнірден, 
Дауыстар канша окіріен.
Қисынсыз сеніп ертеккс 
М унл ы ктардай м ы з окін гел.



Кісенделіп өз даламда, 
Саңьшау калмай санамда, 
Тартылғанынша такыр боп 
Аландамадым Аралға.

Саткынмын, тарттым сазайды. 
Жактырмай қүмдар карайды, 
Бір кезгі таудаіі толқындар 
Тас болып жанды кджаііды. 
Адамның бітіп шарасы,
Кеміді күты, багасы 
Пейілің кен гой, Жараткдн,
Он көзбен бізге карашы...
Оң көзбен жерге кдрашы...

ҚИЫЛЫСТА

Қуаныш сыйла, өтінем,
Азайды өмір шуағы,
Ак жібек арман сетінер, 
Жалбырап күндер күрағы.

Дәулет те, бак та мен үшін, 
Сотгерден мөлдір түрады,
Үрей -  қүс жайлап ел ішін 
Бүл ғасыр бізді сынады.

Шатасыл кеткен тірліктің 
Болмай да койды түрағы, 
Береке. ауызбірліктің 
Өшті ме әлде шырағы?

Кдңқылдап үшты беталды, 
Кдздиған дала қыраны,
Бірінен бірі кск а:іды 
Дауы коп доуір үланы.

Берекесіз кей коптіктен, 
Артык-ау аздын бүла оні.



Корінген жерге көз тікксн 
Бслгіті бір күн күлары.

Шаршады жүйке жүгкарып. 
Кәбеіііп үрыс үраны.
Көгенге коңіл тусалып. 
Кдшанға леііін түрады?

Жон тагшай жортып жүр әлі, 
Жамырап д;тта күланы.
Іздеме бүган кіноні.
Сеііітмей сана түманы.

Жегідей жейді жанымды, 
Жамитат созге күмары, 
Дегенді: “сакта барың-ты", 
Белгісіз кашан үгары?...

Кейпіңте түр заманымның кіар-сыры, 
Мінезімде мезгіпімнің кырсыгы, 
Көшелерден кошіп жатыр табыттар, 
Кобісіңте оксік-өмір кыршыны.

Егіледі жар таба ;ілмай бойжеткен, 
Ата-ананың бойларынан күй кетксн. 
Пендесіне шыкпай жатып түйнектен, 
Қүдай емес жауыздыкты үйреткен.

Үлагапан нор алса сгер жасымыз, 
Қггпас еді-ау амал таппай басымыз. 
Мардымсыз боп кеткен мына тірлікіе, 
Шикі шешім кабылдаймыз асыгыс.

Келте ойдан арыламыз каиіан біз. 
Паііымдаудан неге сонпіа қашамыз? 
Күнслткеншс шапағатсыз, шуақсыз 
Кезігі ксткен дүрыс шыгар жаһан. гүз.

ОЛІАРА КЕЗЕҢДЕ



Кейпімде түр заманымның қыр-сыры, 
Мінезімде мезгілімнің қырсығы, 
Көшелерден көшіп жатыр табьптар, 
Кобісінде өксік - өмір қыршыны.

монолог
(Тәу&кіздіктің киын бүрьиіыстарындагы жан

ышкынысы)

Көнгіш болдым кәкжал тагдыр алдында. 
Бакыт деген шыныменен барсың ба? 
Манаураған дүние мынау кдлпында. 
Менін жаным тірелгендей алкымға..

Күресуді үйретіпті кім маған,
Ес білгелі жүрггы көрдім жылаган,
Талай нәубет өткізген соң басынан, 
Жалбарынып тек амандық сүраған,

Жүрт тарихын жаттап өскен \рпақпыз. 
Өзімізте келген түста шоркдқпыз, 
Мықтьшардын мысы басып, жалтақпыз, 
Сондықган да барлыгына ортақпыз.

Бүршік аткан тагы келді бір көктем, 
Алатау түр тобесіне бүлт шөккен,
Ана,лар жүр жанарынан жас теккен, 
Көмек күгіп жерден емес, тек коктен.

Қызын қорғар елдің қайда айбаты,
Дем беретін кдйда кеткен кдйраты, 
Жуандары олсіздерді жайратты,
Ал біз жайлы қай азамат ойлапты?

Көнгіш болдым көкжал тағдыр алдында, 
Бақыт деген шыныменен барсьщ ба? 
Манаураган дүние мынау қалпында, 
Менің жаным тірелгендей алқымға.



ҮРПАҚ ДАУЫСЫ

Сауықтырсам деп армандап жаныңцы, 
Бшгім келіп көзден таса халінді, 
Тыпыршыдым тыным таііпай сенделіп, 
Ойлауменен, халқым, сенің қамынды.

Кдй заманда пенде айтканы бола ма, 
Тар кдпаста қалган конш оңа ма? 
Кдрлығаштай канатыммен кағайын, 
Зақымдарды түсіп кеткен санаңа.

Даландаумен, дорменсіздеу хал кешіп, 
Зүлматтардан жан сауғадап тау кезіп. 
Саралауга, даралауга шамаң жоқ,
Аман болсын деумен келдің тал бесік.

Сені сүймеу, әзиз халқым, мүмкін бе? 
Үрпақ үшін күрбан үйқы. күлкің дс. 
Асқактатар үл-қызын бар биікке, 
Енсслім-ау, сабырлым-ау, күрсінбе.

Келе жатыр керім кездер керіліп, 
Жарқілн ойлар жадымызға оріліп, 
Арман болган қу дүниенің ернесі, 
Әлі-ақ кетер бақ пен нүрдан тогіліп.

Пейілінді кірлетпеші күнә артып,
Жан сарайга кьы түсірме қүмартып, 
Парызымды мен де өтеп кетсііін, 
Жырларыммен ел-жүрты\щы куантып!

■* ■* *

Бүл жаз да отіп барадьк
А------ыз үшклн ақкудай,

гші суға кдрады, 
;ін өзі жақтырмай.



Көңілі толмай юіяга, 
Жапалак отыр комланып, 
Өшігіп үшкдн үяға.
Аусар үл түр долданып.

Жабыға бітсе ер-токым, 
Танымай кетер егесін. 
Жемтік таиса бір шокым 
Қарға кімді елесін.

Апарып тастап анасып, 
Үйіне карпар е.іутс, 
Жүргендердін жазасын 
Жарамай жүрміз беруге.

Тогшеді колдеіі бір.
Күні түссе жамағат, 
Жаныңа батса ауыр зіл 
Тага салар жаман ат.

Алсам дейтіи күлкын Оар, 
Берері жок ешкімге, 
Бетіңе ғана жыллылдар, 
Жетіп жатыр күншіл де.

Ойсызға берсек тізгінді, 
Жегелі гүмыр жетіспес. 
Кекшиден корға ізгіңлі, 
Сөзінді ессіз есітпес.

(Нарыкка өту кезенінің коріністері)

Ғазнз жаным белшектенін, болініп. 
Әр пенденің коз жасы боп тогіліп. 
Куанышы аздау мына кезснде, 
Жүремін мен кылмыстьшай корініп.

ӨТКЕЛДЕ



Оннамайды тоқ баламен аш бала, 
Кдншама ааам таба алмай жүр баспана, 
Ит пен мысык ішіп жүрген жуынды 
Қорек болды-ау жарымжанға. масқара.

Шырылдайды шыбын жандар шарасьп, 
Оііламаймын екенбіз деп талансыз, 
Қырық қүрак бірлік кетер ыдырап, 
Болса сгер түн тамыры жарамсыз.

Мүгедскті нан сүратып. тйіентіп, 
Қартгарымыз тірі өліктсй күнелтіп, 
Барымызды игсре алмаіі жүиыиы 
Неге отырмыз кара аспанды түнертіп?

Жылап-жылап коз жасі.і да гыііылды. 
Халқым талай жсніп еді киынды. 
"Жетгім-ау" деп желпінгснде. кырсык күн 
Қамшысын кеп гобесінен үйірлі.

Күлкі қайда. оііын қаііда білмеймін. 
Кеуілдердің серпідгенін тілеймін. 
Үшып бара жатканлаймын түнекте. 
Кднатынан үстап алып үрейдін.

ЭКОЛОГИЯ ЭЛЕГИЯСЫ

Озегін талар ой жетией.
Оралы жок қүр сан күрак.
Ес жия алмай, боіі жетпей, 
Отулс омір балқүрак.

Соншама нсге соры коп, 
Далиган бсіібақ даланың, 
...Аягы жоқ. қолы жоқ 
Дүниеге келіен баланың.

Жср-Ана неткен сабырлы ең, 
Кіыдың ба жайды үга алмай?



Қойныңа сүңгіп кабірлер 
Жатырсың бір үн шығармай.

Тэнінді сүйген аймалап, 
Толқындар қандай салкын-ды! 
Боздап бір берші “қайдалап”. 
Көр пенде көрсін калпынды.

Сарсаңға түхкен пейілдер. 
Күніге сендей кағысып, 
Қайгымыз қайтіп жеңыдер. 
Табигат жатса кан күсып?..

* ★  *

Ылайланар тіршіліктің түныгы,
Адам жаны түрмаса егер молдіреп. 
Өңмендерден отіп күздің суығы, 
Барады ма көніліміз шын жүдсп?

Тарылды ма тірі жанның пейілі.
Жер бойына сіңіп жатыр арамдық. 
Азайғанда адамзаттың мейірі,
Кобейеді деуші еді жамандық.

Шыдай алмай кактығыстар огына, 
Төгіп жатыр табиғат та қаһарын,
Түсіп алып бір-бірінің сонына,
Жүмыр бас жүр зүлымдықка какдлып.

Жер жарылды келтірсем деп тәубеге, 
Дандайсыған дарақьыар додасын. 
Жүрттың борін салып қойып әуреге, 
Біріктіріп корейін деп ортасын.

Бәрібір сол оштесуі кектеніп, 
Арасында күйіп жагыр есі бар, 
Ештсңемен қоймайтындай шектеліп 
Бөле алмайтын адамдардың нссі бар?



Жер жетеді ақ ниетті жандарга, 
Кдстердесе мекендеген олкені.

Жат дүниелер озара ксп бірігіп,
Бі з жүргенде кеңістіккс сыя алмаіі, 
Корсеткемде олар ертең ірілік, 
К#)ламы:з-ау котдің жасыи тыя алмаіі.

...Жакеылықты ач кордім деп екінбе. 
Ғүмырың да, бейне, озіңнің түлгандай, 
Туган жерге, тірі жанға. өмірге - 
Кдрау керек соңгы коріп түргандай!

Кдйрылмай кеткен бакытка 
Жок менің аса окпем де, 
Қүмар ед жаным жарыкка, 
Жеткізші жасыл көктемге.

Үскірік жаіілап конілді, 
Жаурадым, бойым жылынбай, 
Бермесең берме торіңді, 
Түршы, ей, өмір, күбылмай.

Таркдтар кейце мүң, шерді, 
Асыл бір сәтті қимадың, 
Кобсйтіп күйкі күйбеңді, 
Ауыртып жанды клнадың.

Кдйтейін сенен коп сүраи,
Не шыгар капы  қолыңнан, 
Қызыгымды аддың деп үрлап, 
Жүгірмсспін-ау соңыңнан.



БАТЫСТАҒЫ ҚУРБЫҒА ХАТ

Менде жатыр Шыгыс, Батыс үштасып. 
Бейбіт күндер үқсас бірдей нүр шашып. 
Арамызда суық аяз сықырлап,
Конілдерді бара ма әлде мүз басып?

Алыптарды алмайықшы өлшемге,
Олар үқсас мәнгі жасар коктемге,
Әр халыктың Үлдары бар үрандай, 
Сыйынатын небір коз жас төккснде.

Кднша кокке талпынғанмен үша алмай, 
Бакьты  да үзағынан күша алмай,
Сен де, мен де өтерміз-ау өмірден, 
Таңыркаудан баскд ештеңе үта алмай.

Мендегі үрей сенде аз деп сенемін,
Неге керек галдап оның себебін? 
Кеудемдегі жотасы кең жомарттық, 
Білемін мен барлық сынды жеңерін.

Мен жетпеген жерге жетсең сен егер, 
Бойымдағы асыл сезім тербелер.
Сен жақтагы өнегслі өрлеулер,
Менің жусан-жырларыма дем берер.

Біздер жаіілы аз бЬіерсің ссн, бәлкім, 
Шындықдесе шыркзярайтын бар халкым. 
Үяндыгы -  түнып түрған махаббат, 
Тереңінде жатыр оның жаз жарқын.

Шуагы мол, жарығы мол слім бар,
Дос дегенде коңілі оттай керімсал.

II

III



Сауан пенен обалдардан түратын 
Ак ниет пен онда дархан пейід бар.

Оскен едік үлкен еыйлап, ел сүйіп, 
Тауқыметті тарткдпмеп де сан күйік, 
Сол баягы аңқььтдаған, қазагым, 
Корген смес кокірекке кек түйіп.

IV

Сусыз, нусыз коктей алмай шол дала, 
Шала-жансар жатыр тілі байлана, 
Торға түскен торгайдай боп біз жүрміз. 
Кок түтіннід ортасында айнала.

Еркін жүтар жүпар ауа аңсадық,
Кои сауалға шешім таппай шаршадық. 
Көктің нүры борімізді жарылкдп, 
Мөлдір таңды жүрейікші қарсы алып!

* * ★

Крзақстан Республикасының туңғьии 
Президенті Нүрсултан ағаға арнаймын.

Жагымпаздық жараспайды ақынга,
Кдгіыл тілім, бүр.малама, шатылма,
Ханға арнап өлең жазып жакдайсың,
Халық түі іл касыңдагы жакынға.

Кдрындас боп откізейін созімді,
Қүдай Сізге бсрген екен төзімді.
Күрағы коп, сүрағы коп біздің ел,
Шыгарған да болар талай мезіңлі.

Аркар мінез, ақиықтың белгісі.
(Жердіц де жок кок аспанға кенгісі).
Биіктік бар, тазалык бар табынтар,
Бұл — қүдіретті табиғаттың болмысы.



Парасатты пайымлантын даламда. 
Болған таіай батыры да, данаң ла. 
Шүкіршііік етем, асьіл сынығын. 
Өдінізлін бойыныздан табам да.

Алыптарлың ортаеында сағаллу. 
Жаеырғаимен. жүрегіңіз, бпемін.
Кдзак үшін еоглтынын ларшіау.

Іргслі еллің іргетасын калаган.
Бас болуга кальщ елге жараған, 
Мінбелерде түрғанда Сіз кдскдйып, 
Бүкіл элем казагыма караган.

Бейбіт өмір өздігінен орілмее, 
Парыксыздың козіне түк корінбес, 
Бтбасының сары алтындай сапмағы 
Болса гана хшіық кдны тогілмес.

Күтп ы болсын, Сіз бастаган бастама,
Ах пейілге толсын жаңа Астана.
Аман болып қүралай көз халкыңмен, 
Мінбелерден карай берші каскдя!

ЖАРАТКДНҒА ЖАЛБАРЫНУ

Намысты коргап, шырылдам түскен от, суга, 
Бар еді-ау небір үлдарың сенің зор түлга. 
Жалбарынып мен тіяеймін тарпаң тагдырдан. 
Кдйтадан енді жүртымды менін қор кылма!

Таптатпа тагы касиетін тарлан даламның, 
Ойынан сақта есерсок кейбір арамның, 
Жүртына туган огей ғып озіи оксітіп, 
Бүрмачап тічін шүбарлатпашы баламнын.

Аштықтан сакта, алдыртпа барын баскдға, 
Аиаттан сакта, жамандықтарға бастама.



Кесірден сақта. пендеден кейбір келстін, 
Нпепеп сақта, кдрашы і-үндсй қап-кііра.

Талатпа тагы талапай етіп қоіінауын, 
Біреуді езіп, корсетпе біреу қорлауын. 
Кддіріне адамның жетс білетін,
Кдзақтын озі бар олеммен дос, бауыр.

Бере гор талап, талнынтар молдір бастауга, 
Түратын карсы орлік бер келген кдс-жаута. 
Ездіктен сакта, ецкпдеп еріп дүшпанга. 
Кдмасын сатыи, іздеп кететін бас сауга.

Қиянаткд толы ғасырда мынау ғала.мат, 
Жүқтыра көрме, жүртыма жуас жаман ат.
Бірлігін сақтат, азаматтарын демей гер, 
Жаіінаеын елім, шарыктасын сау-еадамат.

Псйілін сақга, нигылы түзу халкымның.
Оздігін сақта, өзегін бүзбай салтымның.
Егіліи түрып. тілеші сенде жамигат.
Арітырсын Тәңір маңызын пайым-нарқыңның!

* * *

Қүлазып көңіл кдлды қүлдыраумен, 
Отуде кдишама күм күргыр даумсн. 
Сырымды ашамын деп кейбір жанга. 
Отырмын маңдайымды үргььчаумен.

Кобейіп катыгездік барады ма, 
Окпелеп кеііде, жүрем заманыма, 
Аңқылдап озімдей деп жүрпъщ борін, 
Өкінем, алғаш сеніп қаламын да.

Пенденің астарында бүгері коп, 
Жан-жақтан шарпыгандаіі үнемі от. 
Кормедім мінсіз жанды мсн, оіітсуір, 
Борініц мінері мен түзері коп.



Бағыңа басындагы қызыкладым, 
Тазалык еді бастан ынтыкканым, 
Арымды таптамайтын бір жан болса, 
Ол сен деп, озіңе шаң жуытпадым.

Сол сенім шайкдлмасын, ортаймасын, 
Жүректе калдырсын ол колтаңбасын. 
Жанымда тірегім боп өзің жүрсең, 
Мен-дагы онайлыклен картаймаспын!

*  *  *

Жете алмай жерүйыккд жырым-дагы, 
Жас кербез көктем маған бүрылмалы. 
Аңсарым күннен-күнге барады ауып, 
Дәуірге сонау ғажап бүрындагы.

Кддірін бір-бірінің білген заман,
Деи койдық: “ол кездегі алам надан", 
Токталған сөзге қандай даукесің де, 
Бүл дүние ақ батамен кдлған аман.

Сүйсінтіп үзағынан жақсылыктар, 
Тартысты қояр ма екен бүл халыктар? 
Туады ақырзаман арсыздықтан,
Аз емес болып жаткан күрбандықтар.

Сенемін күш барына адамзатта, 
Шыгар ол басқа түскен киын шакта. 
Кдншама төнсін мейлі қауіп-кдтер, 
Өтінем, пигьшынды таза сақта!

Күншілге жоламайды бақ пен ырыс, 
Жанынан кдшар оның дос пен туыс, 
Байлыкка батса да ол белшесінен, 
Коншімес коңіл, болса кеуде қуыс.



БІР БЮРОКРАТКД

Кішігірім бақыткд масаттанып,
Өзің болып-толғандай кднаттанып, 
Отырасын алдына келген жанға,
Кірпік какпай бсзеріп, карап калып.

Биліктін буы мүллем еркіңді алып,
Кешегі жолдастарды бөліп-жарып, 
Лауазымы артыккл иілесің.
Орныннан үшып түрып. колын алып.

Багы жанбай жүрген дос келе қалса, 
Сылтауратып, асығып күтылганша, 
Отінішін тындаган боп күрсінесің, 
"Ертсрек айтпадың, - деп,- амал канша".

Өз колыңда гүрса да істің кшті,
Боласың да каласың сен бір түлкі, 
Түспейіпше калтаңа парабасы. 
Сүраушыңнан. санлшіып, кашар күлкі.

Маскүнсмнеи арақты кем ішпейсің.
Бірак торға ол түскен, сен түспейсін. 
Кдтын-бала үйдегі үн шыгармай.
Сыртқа ешбір бүлікті быдіртпейсің.

Курорттарға барасың ксрдең басып, 
Марапаттан күніге нүрың тасып. 
Соңыңнан қойдың басы домалайды, 
Кеңк-кеңк күліп жейсіңдс, деіісііі: "носііГ

Айтатын бір созің жоқ есте қа.'іар,
Соңда да біраз байгүге саған карар.
Ішінен жек көрсе де кейбіреуі,
Кднга сіңген әдетпен шыдап бағар.

Саган тіпті, борібір, тіл де, дін де,
Оны айтса кортышкандай кірдің інге, 
Алтын берсе сатуга тайынбассың,
Жерін мснен хшікыңды қосып бірге.



...Дүниеиің кызығына баттың обден. 
Айрылдың, бірак., барлықар меи моннен. 
Ертерек кегсең егер бүл фәниден. 
Жүртыңа жасар едің үлкен жәрдем.

Маркүм оке.м Ибрагилі мен шешем 
Бибіғанша рухына арнаймын.

Араіілап атпай тандарың,
Жат болып аіі мен жүлдызы. 
Жабыркап жасыл жандарың. 
Гүлдерің солып кырмызы.

Бактарың болмай баянды, 
Терегі екі үй иілмей.
Корсетпей маған саянды 
Балаңа гүңғыш сүйінбей.

А_'іа жіп атгап кетгіңдер, 
Кдрамай арткд аландап, 
Соңыңда азап шектім мен 
Нагашы жүртты паналап.

Оскем жоқ кем боп ешкімнен, 
Еркесі ата-оженің,
Жарымжан күйін кештім мен 
Естімеіі үнін окенің.

Біртіндеп бгзрі еленбей,
Кете мс деп ем сол бір дақ, 
Атьпы ойдың терендей 
Үзіле берді жас -  моншақ.

Торғайдай жаным шырылдап, 
Жүректі жүрдім тілімдеп. 
Сыртымнан біреу сыбырлап, 
Түргандай “мәлім сырың" дсп.

•* * *



Толкытиай күндер талшыбык, 
Әуре боп оймен, ссчіммен, 
Мінсіімдегі кдйшьшық 
К#ілған-ау сонау кезімнен.

Қура шімай бүтін жартыдан, 
Жшігаспаіі т;пай үмітім, 
Үшбурыш сол бір калпыдан 
Арылмай қойдым күні-түн.

...Кеткелі сендер жыл талай,
О дүние кандай кім білсін?
О жақта тагы карамай 
Біріне-бірің жүрмісің?..

*  *  *

Сатыбалды Дэрібаііулының
рухына

I

Емеспін, Аға, Сітді котім корген,
Білемім кдсиетіңді олең орген.
Нс бәрі он тогьгзда аттаныпсың 
Соғыска - кдтср болып елге тонген.

Соңында кемпір мен шал кдлды ссмген. 
Қарындас -  менің анам — арттан срген. 
Қасірет жүрегін,ті торласа да,
Дем берген жүрткд жыр мен соіің-мсрген.

Мсйірімін кол-дария слді үйірген, 
Жырларың сақгалмапты сүйіндірген.
Асыл боп туарсың ба. жапым Ага.
Гайып бои жүректерді күйіидірген.



II

Нашар жырлар жазды деп, 
Жазгыра көрме, жан аға, 
Онерім болса азды-көп, 
Аруағың қонған. жан аға.

Ар менен ұят өлшемі, 
Алдымда жүрсең сен егер, 
Болар ем мен де еңселі,
Сен болар ен кемеңгер.

Өнеге түтар өрлерім,
Ореміз тар боп осерге, 
Шыгатын Сіздер төрлерін. 
Бүйырды небір “көсемге”.

Арынды, Аи -  дос ақыным. 
Зерделі сөзді қастерлер. 
Алтын жоқ жерде бақырлың 
Артып та қүны еселер.

Озіңе тағы бас идім, 
Салмақгы, ойлы сарбазым, 
Сауытын сордың жас кидің 
Соңыңда налаң кдлмасын.

Тапсын да орнын оңалсын, 
Озық ой албырт өренщ, 
Еліңді жебеп, қолдарсың, 
Өтелер әлі-ақ төлемің.

Рухың маза бермеді, 
Жолымды бөгсп намысың, 
Кім, қайда сені жерледі 
Еңіреп те кеткен, арысым?!

Бірі едің озің коп нардың, 
Өмірдің аз ба жарасы. 
Белгісіз солдат боп кдлдың, 
Дәрібайдың жалғыз баласы.



*  *  *

Талай жанга сый көрсетпей дүрыстаи, 
Өкініштен журегімді уыстап,
Жүремін мен айрылған сон солардан 
Аруақтардың аттарынан ту үстап.

Кдціріңе жетер кезде келгені, 
Босаңсыды менмендіктің белбеуі, 
Жетен болса түсінерсің, әйтеуір,
Біздің үйге кимастыкдың енгені.

Зер багасын зергер білер деген ед,
Күтіп келем болар деп бір керемет. 
Бірак сенің көзкарасың баяғы,
Дейсің маған: “Керек саған қошемет”.

Ал, мен үшін тар боп кеп-кен дүние, 
Түсіп жүрем орбір пенде күйіне.
Иінімді жаншып түйдек көз жастар, 
Тәлтіректеп зорға жетем үйіме.

Безіп барлык безеу бетті күндерден, 
Шошып желмен уілдеген үндерден, 
Тығыламын келіп сенің қойныңа, 
Қүбыжықтар шығатындай індерден.

Сен де үғып түсінгенің шамалы-ау, 
Жалғыздыгы жанның, оттең, жаман-ау. 
Іңкорлігім сана\щы өртеп. Сезімнің 
Уысынан шықпай, болкім, калам-ау...

МІНЕУЛЕР

Бүгінгі жауған кдр ертең, 
Ылайланар-ау сел болып, 
Жымысқылык бүл әдетпен, 
Жарытпаспыз да ел болып.



Жетееі жок. еш жетіспес,
Жсті гарыс жал бітсе де, 
Қасында түрып есітпес, 
Шынгырған даусың жетсе де.

Акдіасы бітсе сумпиіп, 
Сүмендеп ерер соныниан. 
Кдйтадан бір күи күмпиіп. 
Ұсынсаң, алмас қолыңнан.

Дүниене қарап сыйлайтын, 
Лауазымыңа қүлдык қын, 
Түкке де татып түрмайтын, 
Үйреніп қалған үрлык қып,

Бар екен небір пақырлар, 
Кеудесі түнек, жарықеыз. 
Есеппен күліп, тақььтдар, 
Кобейіп кетті парықсьп.

КЕЙБІРЕУГЕ

Айтарымды айтам жақтыр. жақтырма, 
Бас керек-ау көтеретін бакты да. 
Берекесп ырыс қүны бес тнын,
Дүние үшін жақыныңды жат қылма!

Көкірегіне кейбіреудің наи пісіп, 
Жақынымен жауласады, алысып, 
Өзін-озі доріптеуге қүмар-ақ,
Той жасайды. бақталас боп жарысып.

Откінші ғой куаныш та, кдйғы да, 
Бола бермес орқашанда жай мына, 
Кеше тойып. толдым деғен агайын 
Мүсопірсіп қалды бағы тайды да.

Баііыппенен жан-жагыңа қарасаң, 
Аласапыран тағдырлар жүр арасан,



Кесірінен оке-шеше зеііі;ісіч.
Шерлі Ооллы-ау жоуліреген бача сан.

Кім жетісін отыр дейсің кунде Гзір, 
Жүртыңменен бірге жылап. кү.іе біл. 
Дүмше болмай дос ьдиірін түсініп. 
/Чдамдармен ортак омір сүрс бід.

Жакпаііды ғоіт кайтып келген қыз деген. 
Қырык үііден оған тыю іздеген.
Ел едік-ау тегін с\рап кімнің де, 
Бодашактын баяндысын мегзегсн.

Өз-озінен келмейді екен дәудет те. 
Таданыңды торк еткізіп әуре етие, 
Тіршйіік пен жігер. сезім косьыып, 
Көрік берер Сана атты сәулетке.

Мүдірмейгін минуттарга шырматып, 
Күні бойы тыны.м таппай тырбанып. 
Орімталдай өмір өтіп барады.
Өнімінен журмейікші күр калып!

*  *  *

Қалың түман кдптап кетгі маңайды,
Күнді аңсап, жүрт та минут санайды. 
Бүлдыраган бүйра сағым ішіне 
Сіңіп кетіп жок болмасақ жарайды.

Оз үлссін үлестірсін кім кімғе,
Мамыр мекен толып кстті-ау күншілгс. 
Солкыддайды алпыс скі гамырым 
Жуз киянат жасалганда бір күнде.

Заны ма еді жазмыш атты күдіреттін.
Тан атпай-ак талайларды еңіреттін. 
Қаіісысына болысамын дсдін бе,
Зар мсн мүннан шайкдтылган тоціректіц.



Егіз екен бакыт деген сеніммен, 
Жан-тоніммен мен де оган берілгем, 
Қиын-кыстау күндер калып капаста, 
Жақсьиыкты көрейінші еліммен!

★  ★  ★

Ақьнмен жеңемін деп акымақты, 
Топтіштел ойлаумен-ак болашакты,г

Жүрегім шапалак жеп жетімектей. 
Өксігін баса алмай жылап жатты.

Көргенде қүлағанын небір жайсаң, 
Дәрменсіз үгітіліп куат-кзйсар. 
Соншама шыбын-шіркей көптігінен, 
Аһ үрып, амалсыздан бел кайысар.

Көгендеп көңілімнің көк дауьыын, 
Езілер Адам үшін ет-бауырым. 
Саналы саңлақтары адамзаттың 
Көтерер қиянаттың ең ауырын.

Оларсыз мына өмірді кдтер басар, 
Жауыздык бар білгенін тагы жасар. 
Отызыншы жылдардың “Ғарасаты", 
Халыктын зиялысын жиып асар.

Сенемін болашаккд мағыналы, 
Парасат иесіне табынамын.
Қойнына кара жердің барганда да, 
Арайлы пейидерді саганармын!



Еркелеп те көрмеппін-ау еркін мен, 
Қымыз қылык. айырардай кейпімнен, 
Күддіретіп күйдіріппін көнідді, 
Анда-санда азын-аулақ серпьчген.

Менде жатыр талай тасқын, дауыддар, 
Бір аймаққа жетер және дауым бар. 
Жан-жағымнан қыскан кездс сан клйғы, 
Еңсем түсіп, ой тізбегі ауырлар.

Мәз боламын кдй күйіме жетісіп,
Жатса пенде бөлінісіп, шекісіп, 
Шырылдаймын, түсемін кеп араша,
Бөз жүрсктер жатса екен деп бекісіп.

Салуменен өзімді-өзім калыпкд, 
Жағынумен жанымдагы халықка, 
Байқамаппын төнгенін де колеңке. 
Бойымдағы шуагы мол жарықкд.

Жаурап кдлды бүршік аткдн жан бауы, 
Қүс-коңілдің мүмкін бе енді самғауы. 
...Сенің барың қандай жақсы, кдрағым, 
Өзің болшы күрең күндер аркауы...

* ★

Кетсем бе екен кскілді коктемге еріп, 
Қызғшідақгы солдырмай түгсл теріп, 
Кддірін кок майсаның біліп енді, 
Жүгенсізге жатырмыз аркдн керіп.

Бірер соттік мәз болып қонған баккд. 
Талайымыз таластық тарлан таккд, 
Ырысын жеп үрнактың үпай жиып, 
Несібеміз шашылды-ау тііпай жакқа.



Аранымыз ашылып тойған сайып.

Бүтактары сидиып. ырсиып т\р. 
Ортасында түгіннің байгүе қайың.

Қызыктын ар жағында бар тозагы, 
Еддіц дс азамат кой кол созары.
Оз басын 'зиилысы күііттеп кетсе, 
Жағдайы кара хгичык не болады?

Сазімақ коп мен аркалар. ссн аркалар. 
Жарамсак іс тындырмай атой салар. 
Сүнснбей тшіміз бен жағымызға.
Келді кез бүл кеселғе тез ем табар.

Жадырамай конды мына жарык күн, 
Обалына калдың сен де шабыттың. 
Білмейтін бе ең үқсастығын қайғы-мүн, 
Тек ерекше екендігін бақыттың.

Ьілай кешіп жүр екенмін тү^сімде, 
Шынымен-ақ оңбай қойды ісім де. 
Тілеймін мен кдлмасын деп бір қьыау, 
Күнделікті басып өткен ізімде.

Жөндеймін деп жөнге келмес жандарды. 
Кдншама рет көңіл, байгүс, алданды, 
Текке тартпас ұл болмайды деген бар, 
Қайтерсін бүл карга тамыр жалғаңды.

Жаукдзьшдар жайкалмады мен үшін, 
Іште жаткди музлар кайтіп срісін,
Жылы кабак танытгпщы-ау тіршшік. 
Кіпізлі лс ісріс карай кебісін.

•• Сорлы жүрск. нсге сонша шаршадың.

Озі мсііірім кормей жүргси пакырдан

Үмытғыкадам халін, жсрдщ жаиын.



АЗАМАТКД ХАТ

(Ой иірімдері)

I

Шабытым шырмалып шылбырына күрең күтшеряің, 
Жаркырай алмай мен-дағы шарасыздан күрмелдім. 
Енсіз енші іздемей, есігін каклай бакытгың, 
Амалсыздан ірюліп, еркімді тежеп үйрендім.

Іңкәрлігім басылмай, іргчік іздем іргемнен, 
Босбелбеулер жанында каншама жыл жүргем мсн. 
Боріктінің бәрін де нак борігс балаумсн,
Түніліп кеттім түксиген түйсігі жок түрлерден...

II

Үрей кысыгі кеудссін. үр кі п те калған үмбетім. 
Ішірткісін ішкенде, жоғалтатын келбетін.
Елім жайлы ойласам. жетесіз жылдар жетелегі, 
Жеткізеді коз аддыма жетпіс жьнігы жендетің.

Иыктылар бой түзеп, болар да едік еңсслі, 
Жазьшар ма оп-онай зарлаткан заман кссслі? 
Огсйсіл түрып ұлтынды, жакі>ін тартсаң баскаиы, 
Бауырым-ау, кдлай енді жазгырмаймын мен ссні?..

III

Іріткі салу ірітіп -  бір түрі ғой канаудың. 
Жылжып жүзгс болінігі, бөлек ие еді жалауын. 
Жан-жағыңда жалын бар, жеріце де көп жсріктер, 
Агайынга дүрыс па ала көзбен карауың?

Түбіне ойдың жсте алмай, откен ерен саңылактар, 
Санасызга мші бітсе асып-тасып шалкдктар,
Бір жаксымыз байыса мыңға жасар шарапат, 
Қолдап жүрер қуанын оны баба -  аруактар.



IV

Басшы екенеің, жүртыниың обалы сенің мойнында, 
Үшкыр да озык болуы шарт болжамың да, оііың да. 
Коптің козі кореіен. қондыра коймае коңілге, 
Елітегін касиеттер табылмаса бойында.

Ердің жүрегі риясыз, жаны оның сезімтал, 
Парыксыз адам өр емес, көкірегі күр керімсал. 
Үяты жок жандардың куйзелгенін коргем жоқ, 
Болар олар кызганшак, жаны суык. көнілі тар.

Озіңе жаздым өлең он бес буын бүркыратып, 
Қозгадым коніл дсртін аямай-ак шыркыратып. 
Ел нарына артылатын заман жүі і жеңіл емее.

Үлына сенген үлтымның үміт кілті сенде екен, 
Агасы мыкты кыздардын бағы, әсте, кем бе екен?

Азаматы елімніц, асылдыгыңа сенбесем!

Залшндасым, кспақтың корнекті акыны маркум 
Жүматай Жакьтбайулының рухына арнаймын.

Өртеніп жатыр карағаш,
Менімсн еді-ау шамалас,
Түспесем озім араша 
Қайрьшып ешкім карамас.

Жапырақ жасьы жанғанда,
Жас жүрек айқай салганда,
Әділет бар ма деп, сірә,
Жшібарынам кегі жалганга.

V

VI

ҚҮРБЫҒА



Орт шалса бүі ін ортамды, 
Күлпорша етіп торкамды, 
Дерті к ө іі  мына ғүмырды 
Оңалтар кім дсп коркам-ды.

Келмес пе борі ретімен, 
Табигат тайды сертінен, 
Астаң-кестең лүниені 
Кдлпына кдйтіп келтірем?

Дуылдап жердің денесі, 
Алуынан аз бересі,
Жүргенде күрбың жабыркдп. 
Замандас, өзің дсмеші!..

Мына омір сснеіз бамнсыз. 
Жанымды тіліп аяусыз, 
Кдлдырма мені капыда. 
Кдлдырма мені саяңсыз.

Жүрмеген олі жолдар коп, 
Алмаіан біздер кортан кои. 
Бойтерек болып бой түзеп, 
Кдлып та едік орман боп,

Сананың жеткен паркына, 
Жалынын берген халкына. 
Кдрбалас кездін күрбаны, 
Кдрайлай кетксн артына.

Жан қүрбым менің кднаттас, 
Екпіні сркін кдратпас. 
Орыныңа заңгар көктсгі 
Ешкім де енді таласпас!

Кддіріме де жетстін, 
Коргендс жайнап кететіп, 
Жарылкдп Тәңір штдыңнан, 
Болсыншы нүрлы бекетің.

16 кт>фкүйск, 1990 жыл.



* *  *

“Жьиы-жшы сөіііесең, 
Жьшн інінен шыгады

(Хагіық мәте.іі)

Шекіскенмен пенде дауы шешілмес. 
Кеудеден он баса берсе есіімес,
Жылы сөзді айта алмастаіі адамдар, 
Кдндай күмо жасап еді кешірмес?

Жыдылыкты аңсаймын мен балаша, 
Шаттанамын біреу күліп кдраса,
Бірак, сен де кырги кабак танытып. 
Шагып алып жүрсің жиі араша.

Ойларымды бүктей бердім умаждап, 
Шабыт оты өршімеді, қүр маздап. 
Бір-ақ ауыз інкор созді айтсаң сен,
Жан шырыны тамып кете түр жаздап.

Шаншып, қоймай соңгы кезде жүрегім, 
Қимай мына кең әлемді жүремін.
Мен көрмеген бақыт, нүрдың борі де, 
Кейінгіге дарысын дел тіледім.

Әр доуірдің дайындаган сыны бар. 
Бейнеті де жеткілікті. кыруар. 
Откелдердсн небір алып шығатын, 
Жүректерден тарап жаткан жылулар.

Болганмен де канша қиын кей кезің. 
Шыдам керек, шыныгардай ер-тозім. 
Баскасынын борі келер орнына 
Азаймаса бойыңдагы сел -  сезім.

Бүлт бүркеді бүгінгінін коктемін.
Жүрт аңсап жүр кслерді емес, откенін. 
Санамызды аралайлы сагыныш,
Қайта аштырып шуакты күн беттерін.



...О.мір - озен агып жатыр тасынып, 
Кінәсіз көп көз жастарды жасырым, 
Бір жылы сәз айта алмастан мүңльиа, 
Кдйда бара жатырмыз біз асығып?

Өзегімді ортеп кейде кара су,
Кдне, деймін мүңлыктарға жаиашу. 
Ааамзатты тоздырады акыры,
Баягы сол санасу мен таласу.

Сен кеткенде шегірткеше секіріп,
Киім тандап масаттанып, есіріп,
Біреу жүрер бас көтермей тырбанып. 
Шамасы жоқ отыратын көсіліп.

Жөргегінен атанумен жетімек,
Кдйда барса шерге толып көкірек.
Басын тірер жакын пенде болмады-ау, 
Іште түнды асыл арман, коп тілек.

Аркалаған о бастан-ақ ар жүгін, 
Откірлігін көрген тагдыр -  қамшының, 
Сондықтан да болар, мүмкін, абайлап 
Айтады ол дос-жаранга кдджыңын.

Күледі тек сырт пішіні байкасаң, 
Жанарында сенім, күдік айқасар.
Жалгыз байлық -  намысы үшін бойдагы 
Бар мықтыңмен аянбай ол шайкдсар.

Риза болам көрген сайын ор ісіп, 
Мақтанып ол айтпаса да табысын,
Сезіп жүрем куанышы аз. мүң толы, 
Жүдырықтай жүрсгінің кдгысын.

Сипамаган туган ана басынан,
Жол шетінде жүріп кдлған жасынан.

* ★  *



Елегізіп жалгыздыктан көңілк 
Үзатпаііаы баталарын касынан.

Сол бір .Адам табылазы кдеыинан 
Жаны аімығк боііск болып. аялап.

Қиынлыктан уркеміз біз кояндаіі, 
Жеңьчдікке үмтььчуды қоя алмай. 
Қинал}’ды білмейтіннен коркамын. 
Кете ме деп мейірімі оянбай!..

Мен жыласам аспан бірге жылады, 
Оның-дағы таусьшгандай шыдамы.
Піл секілді зүлым күтипен а.чысқан. 
Таулардын да салбырап түр қүлагы.

Қайтсін менің шүйкедей бір тәнімді,
Кдра ниет алмақшы сді жанымды,
Кэлкдн етіп қарсы түрдым сол бір сәг, 
Бойымдагы бар асылым -  арымды.

Кдймықкдндай кансыраткан дүлейлер, 
Ыдырады коршап түрган үрейлер, 
Ойламаушы ем ададдығым үшін де 
Күндейді-аудеп “дос” боп жүрген біреулер...

Найзагай-ой жарқылдайды санамда,
Сол үшқынды Ічіп алсам кдламға,
Кекшіл емес, көпшіл, балаң көнілмен,
Ақ жүзімді тостым ерке самалға...



★  *  -к

Куаныш, кдйғы аралас,
Көңіч де, кейде, жалаңаііі, 
Тағдырдың аз ба тәлкегі, 
Жа.'іғыідык жанға жарамас.

Жанаспай жанар жаркылы, 
Ашылар калай жар сыры, 
Лебіңнсн сенің еседі 
Қоңыркай күздің са.ікыны.

Жақсылық аңсап келгенбп,
Ақ сүтін ана емгенбіч.
Бақыт та бар деп өмірде 
Махаббатқа да сенгенбіз.

Ине мсн жіптей сабақтас,
Өзіңсіз маган таң атпас. 
Сезбей-ақ койдың сен мүны, 
Секіші болып жүмбақ тас.

Аз емес шыгар ізгілік,
Үміттср кейде үздігіп,
Мүңаям таппай бойымнан 
Ечітер сеиі жүз қьшық.

Кінәлі мен бе, қоғам ба,
Түсінбей келем оган да,
Апалар жиған осемдік 
Біздерде кдзір жогалды, о?

Шаттыктан шалқып жүргем жок, 
Түндігін шабыт түргем жоқ, 
Түмшалап байғұс жүректі 
Бостандық бір сот бергем жоқ.

Ерте-кеш бірдей сабылып,
Жабырқап жаным, камыгып,
Қалғанымды да білмеппін,
Әдемі назды сагынып...

- ♦



*  *  *

Бүзылма, көніч. бүзылма. 
К^ізьн ып кетіп кызылга. 
Тайганап күлау бір-ак сот. 
Қізеынсыз жерде кьізынба.

Жерік те етер жалган бар. 
Желікті куган жаңдар бар, 
Сагыныш болып оксітер. 
Омірден кетіп кдлгандар.

Аиныма, коңьз, айныма, 
Түра алсаң төтеп кайгыга, 
Артынан келер куаныш, 
Жамандык кетср каймыга.

Домете бермс күр пайда, 
Зейнет те кдшпас ешкдйда, 
Әр адам өзі бір жүлдыз, 
Зерттелмей калган шіыгайда.

Кірлеме, коңьи, кірлеме, 
Ашудың отын урлеме, 
Айналып өтсе бак сені, 
Бакыттыларды күндеме.

Тозе біл, көңіл, тозе біл, 
Жүрегін достың сезе біл. 
Өрекпіп кднша түфганмен 
Бәріміз барар мсже бір...

Уызсыз оскен баиадай, 
Жүрсмін жылу аңсаумен. 
Озінлі коріп паналай, 
Алданып үміт, шаршаумен.

Жүзіңе жайсаң арбаллым, 
Корінді сол кыс шілдедей,



Табиғатыңа таң кдлдым,
Сыр бермейтін, үндемей.

Күрделі жанның түйінін, 
Шешсрмін дедім байыппен, 
Көбейіп іште күйігім,
Барады тамыр жайып кең.

Үкласаң енді не шара,
Арамыз кетті алшактап, 
Аттатпай >,'намыс', - шекара, 
Жүрміз бе жалған “ар" сактап?..

■к ★  -к

Есем кетгі есуаскд тағы да,
Еңіредім, жара түсті жаныма,
Үятсызға үйреншікті іс түкіру,
Қатыгездік сіңіп кеткен кднына.

Кдй таңдардан, қай түндерден жаралдың, 
Аппақ сүтін емдің сен де анаңның, 
Ойлаушы едім, негізі де болмас деп, 
Қастық ойлап жүртқа жүрген адамның.

Әке-шешең “күдай” деген ақ жандар, 
Жүздерінде жылылық бар. иман бар, 
Ыза-кектен түрің сенің түтіккен,
Сірә. сірә, болмысыңда бір мән бар.

Әлде, алданып арзымайтын арзанға,
Сау басыңды салып қойдың сарсаңга, 
Жақсылықтан аулак үстан өзінді 
Шамаң да жоқ. мүмкін, оны ансауга?

Омір барын бшмейсің-ау озгеше,
Не істер едің арың маза бермесе. 
Көкірегіңді кдгып аппақ еезімдср.
Сен жасайтын қимиаткд конбссе?



Аяңяайтын тар сокпактан бүрылмай, 
Пенделердің күні кдндай біріигай.
Ой орісі өспегеннен сескенем, 
Шыркыратар деп жанымды күлындай.

■к -к -Ь

Жаңгырыкты іугытады жаңгырық, 
Табигаттың зандары да бар кызык. 
Жүрегімнің ашы айкдйы секічді. 
Мандайымды тілгілеген сан сызык.

Ойды Оіп ала кдшты ой-дөнен,
Жалаң ойдан шыклай койды жаксы өлең, 
Сезімімнің кәусарына кандырып,
Торгын нүрдан ешпес өрнектер өрем.

Сені маган кездестірген кдндай күш. 
Өнім, бейне, коріп койган таныс түс, 
Өмір сүріп бүд тірлікте бір кездс,
Кдйта оралып келгеңдейміз, кейде. біз.

Маған керек жарыгы мол жан шуак. 
Кдламын гой онсыз жаурап, калтырап, 
Ауыртпашы сен де жауыр жүректі. 
Көпшілікпен бірге мені кдмшылап.

Асыл сездер айтсаң егер айшыкгы,
Дер едім-ау сені өзіме сай шықты. 
Қосакталса екі жүрек егіздей,
Ажыратар оны, айтшы, кдй мықгы?

Әне, бір жан отті маған кдцалып,
Әрбір адам бір-біріне жаңалық.
Шуагы мол кезлесуден түрады 
Жайсандардың жан дүниесі жаңарып!



КДЛАДАҒЫ ЗАМАНД4СКД

Жазамын дсп куатты. күнарлы өлен, 
Күні бүрын атой сап, куанып ем, 
Енлі, міне. отырмын зілдей басым, 
Жан-жагыма караумен мүңайып мен.

Түрлауы жок луние, түрағы жок, 
Өмірдің беруінен сүрауы көп, 
Кдраймын катарластың кабағына 
Жүзінде сшнәрсеге куану жок.

Сабылып жалгыз өңеш кдмыменен, 
Уакыт жоқ сырласуга жарыменен. 
Ызгыган ызгарлылар арасында 
Ешкімді шамасы жоқ танып, елер.

Коціхцен калай ессін жүпар самал, 
Басында бір озінің кзнша сауал, 
Үйіне енген сотте бобектері, 
Жамырап “мамалаган” онге салар.

Кейпінде кдлкып заман колеңкесі. 
Бірсудің кезіндегі сон еркесі, 
Жауынмен жарыскандай жүтіреді, 
Сомкесі тола сүттін, бөтелкссі...

* * *

Тымырсық түман көкпеңбек, 
Аскдктап мүлде кеттің деп, 
Көктегі Күнді жазғырды 
Айылын жимай, екліндеп.

Жанары жарық дүниенің, 
Жасаурап, кимай сүйгенін, 
Тұрды да үнсіз, әкетгі 
Бүрып ап басын күйменің.



Кдлды да түман тыпыршып, 
Ызадан кетті жаны ыршып, 
Бүркей т\’сті бар манды. 
Жаркднаттай кеп жабысып.

Шымшыды көзін гүлдердің, 
Ошірем деп үнін күлгеннін, 
Әсемдік көркін жоям деп. 
Оям деп көзін көргеннің.

Қүлазып жердің денесі, 
Сынакка түсті некесі,
Көрінді бір кез үрланып, 
Қызарган күннің шекесі.

Аяды ол мүңлы шөлдерді, 
Қнмады шерлі шеңберді, 
Қиянат қылын как жарып, 
Ғашық күн жанып, өртенді...

★  * *

Мына өмірден азды-көпті түйгенім: 
Жүртты аяп, өзім талай күйгенім, 
Кдрапайым көрінем деп кдлбақгап,
Бір басыма сонша мүңды үйгенім.

Кешірімді болып обден көргенмін,
Өмір үшін азабына көнгенмін,
Тікенектей кдаалғанда кара соз 
Арасында кдлғандаймын шеңгелдің.

Шабытымды шашыратып алыппын, 
Айтпас жердс жан сырымды ағыттым, 
Еміреніп жүрген жанның алдында. 
Байқаусызда кддірсіз боп кдлыппын.

Әр жүректс күпия бар сыр бүкксн, 
Жулдыз-моншақ тамар. кейде. кірпіктен.



Басымдағы бақ-кұсымды абайсыз, 
Ашықтығым болса керек үркіткен.

Жабырқааы жарық көрмей жыр-жетім. 
Көбейген соң көп алдыңца міндетім. 
Жетегінде кетпейін деп көңшдің. 
Салмакты оймен көмкеремін бір шетін.

Өкінемін кейбір албырт ісіме, 
Байсалдылық жиі еніп жүр түсіме, 
Соңғы кезде үнсіз әжем бейнесі, 
Елестейді соз айтарда кісіге...

■к к ★

Жылдарым-ай, сіңіп кеткен гасырга, 
Айналып та кеттіңдер ме жасынга, 
Тойланбады туған күиім менің бір, 
Өкінішті екен бүл жай, расында.

Паш етпей-ақ кояйын деп өзімді, 
Адамзаткз өткізе алмай созімді,
Мен жүргенде жетімсіреп, жылдарым 
Еш еленбей, көңілсіздеу көз ілді.

Айқара ашып қыркүйектін омырауын, 
Шылдыратып кішкене үйдің қоңырауын, 
Мен енгенде қүшағына галамның,
Үш күн бойы тоқтамапты ақ жауын.

Төртінші күн мен күліппін нүр төгіп, 
Жақсылыққа бүл қылықты жүрт жорыи, 
Ат қойыпты Күлжадыра деп маған 
Жүтап жүрген жандар мені қүт коріп.

Жақсылықбоп босаганды аттап ем. 
Арамдықтың арнасынан татнап ем. 
Тшеуменен барлыгыңа ізгшік. 
Жалгызсырап жүрмін дүбір шакта мен.



Жақпай қойдым, жағымсыз ба мінечім. 
(Жалғыз Құдай кдй пендесін түзесін >. 
Журттың бәрі озімшіл боп кеткен бе. 
Даулап жатыр кыска күннсн үлссін.

Тірлігінде керек екен күрмет те.
Тобешік боп кдлғаннан соң бір шеггс 
Кджеті жок, жек кер. мейлі, жаксы кор. 
Сенбеймш мсн кисыны жоқ сртекке.

...Еркін жүзер көк шалкдрда жаркын Ай, 
Елім барда жүрем мен де жаркырай.
Бүд омірден тапсам деймін түтастык. 
Бсре корме не берсең дс жартылай.

* * *

Бар жакынға камкор болып жасымнан, 
Кездерім жок асынған да тасынған. 
Жьпу іздеп жүргенімде жаутаидап. 
Табылмады-ау снпайтьш жан басымиан.

Бүл омірде дүнпе калар шашылып,
Біреу оны жннап алар жасырыгі. 
Салмай-ак кой маған корган алтыннан. 
Берші, шын дос күгіп жүрер асыгып!

Қанаттас боп үшар маған күсзар бср, 
Биіктікке мен жасымнан күштар ем,
Сәт сапарды сыйла маған, Тоңірім, 
Қиындыктан каймыкпайтын үстам бср!



★  * *

Сыйгыза алмай келем сені жер-коккс, 
“Керіммін" деп маркдймашы сен теккс. 
Мен кұпіатын галам мүлде бір бөлек, 
Ұқсайды ол тангажайып ертекке.

Самғап жүрем сол олемде жалындап, 
От-сезіммен тірі жанды жарылкдп, 
Жанашырлар шырылдайды аялап, 
Тымырсыгы тымпияды таңыркдп.

Қиялымда сомдап соқтым бейнеңді,
Күтіп жүрдім кок жүлдызды күйменді, 
Кдсындагы жаннан артық санайсың,
Бір күлкіге татымас мың күйбеңді.

Үшқындарым үшып т\'сіп кеудсңе,
Маган таныс зср салыпты зердеңе.
Сонын өзі аз қуаныш смес қой 
Осыншама күрсінемін мен негс?

Ой-гүлганнан коргім келіп заңгарлық, 
Мінезіңнен тапсам дсймін архарлық, 
Ексуміздің арамызға ешкдшан,
Жоламаса сксн жатіық, жатгандық.

Сан ірілік түрса дсймін бойыңда.
(Бүл амалдың қиындыгын мойында).
Мені үнсіз жеңіп жүрсің, дсгенмен.
Ашық айтшы, не бар сенің ойыңда?

Озіл-шыны араласқан сыр айттым,
Сойтіп, міне, тагы сені мүңайтгым. 
Сыйғыза ачмай жер мен кокке жүргенде, 
Қодды бір-ақ сермеп кстсең, мсн кдйггім?!



* * *

Таулардың тастарына шагыларсын,
Өктем жел өңменіңнен өтіп талай,
Сол шақта жаркын жанды сагынарсың, 
Тұратын актаңдардай шашып арай.

Жүргенде жан жабыркдп жат пен достан, 
Көңілдің көкжиегін кезіп дауыл,
Ұгыспай косагыңмен күдай коскан, 
Сыздайды сызат т\'сіп, шіркін, бауыр.

Күлкі боп калмайын деп жан-жағына, 
Жүресің бүк түскен бір асыкгайын, 
Кикстжің кірігі шабыт шарбагына, 
Коңыді көтерткізбей басып дойім.

Қасыңнан жарк еткенде сәуле -  сезі.м, 
Кеудеңді дүр еткізіп уайым бүрген.
Үмыт боп күйкі тірлік, оуре кезің, 
Самгайсың кеңістікке үшып нүрмен.

Табиғат уылжып түр пок сезімнен, 
Шомьыып шүгьшасына лагьш ардың.
О, өмір кандай кдйсар мәрт төзіммсн, 
Кдншама гасжүректі кдбыл алдың.

Жаралган мөлдірліктен, көркемдіктен, 
Тазалык олеміне табынамын.
Менімен кездесуді коптен күтксн,
Адач жан. ниетіңді сагынармын.

* * *

Коңілімнен күй твгілді еріксіз, 
Жүрген ексм күйсіз жоне ссріксіз,
Ен сшімагшып ең болмаса біріие. 
Шынлык. кейде. екен, тіпгі. коріксіз.



Колеңкемен сәуле бірге жарысып. 
Күңгірт күндер стегімс жабысып, 
Кектенбсуші ем, кемірді гой мамысым, 
Бір пендемен күңде келем алысып.

Өлең де жоқ. онер де жок бойымда.
Мен түндердің, түнек менің қойнымда, 
Үгітіліп кете жаздап жүрсмін. 
Мінлеттсрден мініп алған мойныма.

Келер ме екен шарыктайтын шат шагым. 
Жараткдннан көп сүрауға батпадым. 
Өлшемменен берілетін лүниегс 
Ақыреттік жанымды мсн сатпадым.

Ошагымда от сөнбесін мезгідсіз. 
Ретімен келсін коктем, келсін күз. 
Кдстандық па, астамдық па білмедім, 
Арамызда сілейіп түр сеңгір мүз.

“Кесапатын үл тартпасын әкенің, 
Қызына артпа шешесінің қатерін”,- 
Осылай дедім өзіме-өзім сақшы боп, 
Кесірінен қорқып кдрғыс, кдтенің.

Талпыныс көп талшыбықтай бойымда. 
Жарқын сенім тербетілді ойымда, 
Мойымадым сондықтан да тағдырға, 
Аямай-ақ артса да жүк мойынға.

Іштей өксіп, саған бақыт шын тілеп. 
Ошақ отын сөндірмедім үргілсп, 
Жүрегіме жара түсіп сан рет,
Орны жатыр, жазыла алмай күлдірсп.

Не айтайын бастауы өзге басқага, 
Өзгертетін он бойыңды аз шама,



Бст алған сон алыс жакка бірігіп, 
Жарты жолда жолдасынды тастама!

* * *

Керек пе еді менің Музам дәл саган, 
Жүрт көаінше кербезденген жаксы ад 
Жан айкдйым жакын жерден шықса да, 
Басуға сен ерінер ен бір кадам.

Екі елдің елшісіндей екеуміз,
Гзет сакгап каоіангы кун ксшерміз. 
Сурап койып анда-санда жагдайды, 
Көріспейтін көришзерден бетенбіз.

Талкдндалған уміттерді аркдлап, 
Сабырымды жонып біттім жацкдлап, 
Абыройды токпейін деп айрандай 
Керегемді келем даудан кдлкдлап.

Керуен - жьшдар көшіп жатыр арада, 
Кдлмаиты гой бір керім сот санада.
Нан секілді корінеді журегім. 
Байкдуеызда күйігі кеткен табада.

* * *

Тәж киген таза шуақтан, 
Падишах кордім мен сені, 
Қиялмен көніч жүбаткдн, 
Жылдарым көшті ксшегі.

Үлгі деп чүгып жүргенім, 
Үпе.чск екен улпиідек, 
Сарыла күткен чүндерім, 
Үлаеты таңга біртіндеп.

Саиада, бірақ, сыз кдпып, 
Бар ырыс оны күргатпай.



Көктемді кошкен қьгзғаныгі, 
Сезімді жүрмін қүндактай.

Кдстерлеп өткен күндсрді, 
Ызғарым, тегі, жоқ саған, 
Корғенде оіған күймеңді, 
Бірінші болып іііагганам!

ҮЛЫМА

"Не көрсе де, корсін мейлі, оз басым, 
Балалардьщ сағы ешқашан сынбасын", 
Деп тшеі ен аналардың, Жаратқан,
Қабыл атшы. көлдей болған көз жасын.

Қьізығым да, куанышым, жеңісім,
Садақа гой, жаркыным-ау. сен үшін, 
Озім бар да шокытпаспын кдрғаға,
Өзім бар да еркін осер серісің.

Мадақтайын мортебенді өсіріп,
Оз төрінде отыршы бір көсіліп,
Үясыңда үлагаттық кормеген,
Корсете алмас ешбір жерде кісілік.

Тегіңді айтып саралайын санаңды,
Үлгі түтып кдстерлерсің бабаңды,
Шешср кезде таідырыңның түйінін, 
Байыпты да, пайымды бол, табанды.

Әке атымен отпегейсің откедден,
Түлпар баптап, қайрат бергем, от берғем, 
Қүнарлыдан қүнсыз іуды деғенді,
Айтады жүрт үрпағына жек корген.

Колденеңнен бірсу шықса кдралап. 
Сабыр сақта, ойға салып. сарішап, 
Апіуыңа кдйрақ болсым ақылыи, 
Кіносізді журмс. қалкам, табалап.



Ер есімі есте кдлар ерлссе.
Халкы үшін іс тындырып терлесе, 
Тітгінінді берік үстагі. караі ым, 
Боіігелерден озып келші, ендеше!

ЖАР СЫРЫ

Саган жаксы жар болуга тырыстым. 
Түсінгеіісін киындыгын бүл істіц, 
Азаматым дсн аялап өзіңді.
Кдсиетін кдстерледім Шыгыстын.

Соз кслмесін деумен сенін атыңа.
Кермек кезді жүрдім жүрттан жасыра, 
Жаутандадым, кдбагыңа караумсн,
Тон болса да өрлік менін затыма.

Аласардым, сен биік боп жүрсін деп, 
Жаркыддадым, сен көбірек күлсін деп, 
Бойек болып мазасыздау туыскд,
Бір сен үиіін айткдн жоқпын “кімсің” деп.

Мінезіннің кесектерін калаумен,
Әр ісінді жақсылыкка балаумен,
Сетінеген жерің болса жүремін, 
Дос-дүшпанға білдірместен жамаумен.

* * *

Жеріп кеттім дүниекоңыз тірліктен, 
Желімденген жасандылык бірлікпен, 
Тізбектеліп жетектелген тағдырлар 
Байыз таппай, тагат таппай сүрліккен. .

Кдізыл корсе кырындамас жан бар ма? 
Үксайды гой адамдар да аңдарға, 
Біреуінен кдсқыр корем ашкарақ, 
Екіншісі -  қоркак қоян орманда.



Бүркеп жанды коқыс күлі күндердің, 
Ақикатты ақтаңдардан тыедім. 
Армандарын күлы еткен комейдің 
Ортасында қалып обден жудедім.

Ғажап соуле дір еткізді сезімді. 
Жақындатып үмыт қшған ксзімді, 
Бейнеті көи, зейнеті аз күйбеңнен 
Аршып алсам Сені жоне Озімді!

★  *

Тіршіліктің түнергсн бір шағында,
Дос болып та кдла алмадың жанымда, 
Боз біреудің күлкісіне алданып, 
Өзгердің тез калайша кас-кдғымда.

Мені алып санадың да алпамса.
Оны гүл деп үсіп кетер кдр жауса, 
Аскактығым корінді мс айбаттай,
Сағы сынды-ау конілімнің балауса.

Жыр толғаған жүрек калды жаралы, 
Алынған соң берік деген қімалы,
Өз басыма лайыкгы бақ бермей, 
Тағдыр мені кайда алып барады?

Көрінгенмен көп алдында жайдары, 
Мен бір мүңлык білмей ескен айланы, 
Жанарымда мөлтілдейді пәк сенім,
Боз калиында бүзылмаған кдймагы.

...Екі жүзді, қүбылмалы ку жалған, 
Сияктысың сынақ-сыннан қүралган, 
Бір түскен соң уысына нәпсінің, 
Босатпас ол шыкқдныңша қүмардан.



* * ★

Иландым жалган сөзіңе, 
Кектеніп ешбір коргем жок. 
Күлін те түрып козіце, 
Сыртыңнан осек тергем жок.

Шалгайға оттім жармаспай, 
Шала боп быкеып жанбадым. 
Жагага гашык жартастай, 
Аңсаудан сені танбадым.

Өтуді ортті өткеллен,
Жазыпты маган. Қүдайым. 
Бүйырмай ыкылас коктемнен. 
Жүбаныш күзлен сүрайым.

...Жараспай күн мен түн бірге, 
Керісіп ксггі мың жүлдыз, 
Коктеуі жанның мүмкін бе. 
Жан-жагы болса калың мүз...

Кесірлсрдің борі келсін бір маған,
Мен озімиен ездік тапсам. арламам, 
Оршслентпе. күйіп ьдшып окінбе, 
Ссбсбі, мен ог -  сезіммін лаулаган.

Жүрегімді күлге талай аунаттың, 
Ызгарыңмен жанды бүрігі. жаураттыц, 
Тыныс алын бүгін түрған тіршілік, 
Білесің бе. жапырагыңдай бау-бактың.

Үйірмедің, үйрстпсдің, күйрепің, 
Кдишама рет тілімді дс күрмслггің. 
Болкім, тагдыр корсін леді борім де. 
Жылдар бойы күр кеудені сүйреіігіііі.



Бір келсрі сөзсіз еді жаркын жаз,
(Әлі еіикімге айтпаипын да аргык наз). 
Журегімді билеп алып, үйіріп,
Тербеп кетті кенетген бір шатгык саз...

Кдра шыбынчан, кдра бүлгган, 
Мазам кеггі мснің, мсң-зеңмін. 
Маңайдагы кдра күлыптан,
Ауру болганымды сеземін.

Арамыз жакын, атгаіі алмадык. 
Үрке береміз біз у-шудан,
Аз күндерді үнсіз жалмадык, 
Амалсыздан гүсті үнжүргам.

Күңкіліне де кдрамай коптің, 
Жүрермін деуші ем аспаңдап... 
Қозғалмасын басы дсп шоптің. 
Арманымды жүрмін астарлап.

Кдшанғы күндер осылай огпек. 
Күрсініп тс кдлды-ау наз - омір. 
Оңменнен өтіп суык жсл окпек, 
Кырауланып жатыр жаз - оңім...

Атктана соғып түр аңызақ, 
Сога түс тагы да, таң үзак... 
Көңсігсн керімсші коңілім 
Желпінсін озіңмен азырақ.

Үқсаймыз екеуміз керемет, 
Жасаймыз үнамсыз орекет, 
Мазасыз болган сон мінеки, 
Жүрткд да коріндік бәлекет.

*  *  *

АҢЫЗАҚ



Бейғамдық айніілса әдетке, 
Күйындар. орине, кііжст те... 
Тынаырмаіі ешнорсе жүрмін деп 
Түсіп-ақ жүремін олекке.

...Кон жанның кашырып ыгырын, 
Шығарып талайдын былыгын, 
Ыстык жел ысырып күмдарды, 
Арттырып барады кылығын.

*• * *

Жете алмадым мен әудем жерде іүрып. 
Ілулі түр жолымда үлкен күлып, 
Жетегінде кдра күш кетіп барам,
Енсем түсіп, езіліп, діңкем күрып.

Хабар а.'імай кеттің сен, хал сүраспай, 
Ұшқын от бір-біріне кетті үласпай, 
Шөліркеп жаксылыккд жүремін мен, 
Бірде үйкасып өлеңім, бірде үйкаспай.

Нүр жүзімді біліп ем бүлт бүркерін, 
Жаркылдап коп болды мен бір күлмедім. 
Ынтығымды баса алмай лажсыздан, 
Амалсыздан жүрген бүл қүр сүлдерім...

* * *

Ренжіттім бе екен Қүдайды? 
Жүрегім күнде жылайды, 
Жақсы көрген жанарың, 
Неге көи сонша сынайды?

Мендегі паңдык жалган-ды, 
Есіліп көңіл калған-ды, 
Егіліп, елтіп түрып-ақ 
Аркдндағанмын арманды.



Қылыгым Кііі-іы күмлртып. 
Мүлгілі мсігіі м^нартым. 
Барады бір бак жеткізбси 
Козімнін жасын булатып...

■* * *

Куні бойы көздің жасы кургамаи,
Ауыр таргты санадагы өкініш.
Өткен омір өгейлігін козгамай. 
Шыаамнан бір жасап алсам бекініс.

Күштарлыгын көрсетпентін к\рбыдай. 
Өте шыкты көкте.м мен жаз жалт етіп, 
Есігімді үреіітер ж\р үргылан, 
Сүп-сүйкімді сенімімді тәрк етіп.

Сыбағамды сүрамадым Тәңірден, 
Сынагынан с\рінемін, білемін, 
Махаббатш талап етсем Сәуірден,
Ол да маған сезінемін күлерін.

“Түсінші” деп жатынып ем жарыма. 
Бүйрық беріп бүрьшды да ол кетгі,
Риза болгым келді енді барыма, 
Кдсарыспай, кабьи алып бейнетті.

... Бойымдагы бар ышкдіныс үндесіп,
Өте алмаспын өртене алмай, өрлемей, 
Жүре алмаймын мен, әйтеуір, күн кешіп, 
Адамға тән аскдқгыкка шөлдемей.

Мінезімнің түріп тастап пердесін,
Ерік бердім енді көніл-сүңкарға, 
Жаутаңдатар, жабыркатып пендесін, 
Жалынғым жоқ тагы тагдыр-сүлтанга.



* * *

Дауылға тосып кеудемді. 
Дедім мен: “Сендім өзіңе!" 
Үшыктап коңет -  меңіреуді 
Оратдым кәусар кезіме.

Ашынып ксттім бір турлі, 
Жалындап шыкпай жас унім. 
Жогалтып күндеіі кулкімді. 
Жылаудан канша жасыдым.

Бірсугс сенігі соншама. 
Түптемсй. үкпай түбірін, 
Именіп кірдім ортага 
Күншілдің естіп күбірін.

Аіідыны айкын болмады. 
Сүңгыла еді сезімім,
Әбіржітті де корлады.
Сүрініп калды-лу сенімім.

Саркылмас іцкор сагыныш, 
Түлейді жүрек сан күйген, 
Жан дүдшемдсгі жарьшыс 
Меп \тііін артык бар күііден!

* ★  *

Тозаккя түстім. жыладым. 
Кдмалып мүң-шер кеудеме, 
Аллам-ай, сонша сынадын. 
Қорлатып койып пеңдеңе.

Кеппеді жердің коз жасы. 
Табаным сыздан сіресіп. 
Бүйырмай жырдың олжасы, 
Озіммен жүрмін күресіп.

- »



Жабайы бұлттар жабылып, 
Жаскдншақ етгі, жасытты, 
Іздедім сая, сабылып. 
Кддірсіз күндер кджытты.

Сенейін десем үмітке. 
Сырганап кетті сынаптай. 
Корерім тек бір күйік пе, 
Ансап ем өмір жүмактай.

Жұрер ме ем аса армансыз, 
Торіне тағдыр таласпай, 
Кдлмаса жүрек қоргансыз, 
Іңкорін тапса адаспай...

*  *  *

Күном бар ма сен ошігер кешірмей, 
Болшектендім бұтіндей-ак, кесілмей, 
Жаншып ксттің жагаласкдн намысты, 
Өрлігімнің орімдерін осірмей.

Талықсумен талай қаңқа жыл өтті,
Бір жүмыр бас жүректі әбден жүдетті. 
Жастық шақтың ләззатын да татқызбай, 
Мына тагдыр бүркдсынын үдетті.

Жас шыбықтай иіп түрып мойнымды, 
Мүң мен шерге толтырды кеп қойнымды, 
Жүп таптым деп бар тәуірді ысырдым,
Сол жалгызым бар “қызыкха" тойдырды.

Ай да шошып сүңгіді бүлт астына,
Мына менің зар жырымнан кдшты да,
Сөз айттым ғой жетең болеа егерде.
Адам түгіч ерітетін тасты да!



Даурығасың соншама жиі неге, 
Түсінгің де келмейді күйігіме, 
Білмейсің ғой іргемнен өткен ызгар, 
Кддалганьін дерт болын бүйірімс.

Батып кеггі қиянат иініме,
Мен сонда да арланам иілуге, 
Үкпай-ак сен коігдың-ау бүл мендегі 
Қайсарлыктың екенін түбі неде?

Екеумізді елжіреп сүйінуге,
Жазбапты үғысуға, бірігуге,
Арзан зат арзымайды алғаныңа, 
Жарағанмен уакытша үйіруге.

Қоркамын шын өзіңнен түңілуге,
Тас атудан аулакпын түбіріңе,
Әйтсе де, сен туралы таза ойлар 
Бекінудің орнына үгілуде.

Даурыгасың соншама жиі неге. 
Түсінгің де келмейді күйігіме, 
Білмейсің гой іргемнен өткен ызгар, 
Қадалганын дерт болып бүйіріме...

* * *

Таң аткднша көз ілмедім тагы да,
Амаң болшы балалардың багына, 
Тергейін деп отыргам жок мен сені,
Бір хабар бер, күткен жаман сарыла.

Қиын екен міз бакпастан тың тыңдау, 
Түнгі дыбыс үрейлі де, дымқылдау, 
Менмендік те парыксыздық белгісі, 
Оңдайга тән ешкімнен де қымсынбау...



О тш і-өзім  жеңіп әбден үйренгем,
Тек өлгенде кұгыдармын күйбеңнен. 
Ойым бүлітан арьшмай-ак койды ғоіі, 
Жарык күнді өліп-өшіп сүйгенмен.

Азамат деп түсірмедім енсеңді.
Сен үшін де болып кеттім белсенді. 
Біздің үйдің алдындағы бәйтерек,
Мені аяп желсіз. үнсіз теңселді.

Өмір кымбат, бір-ак рет берілер.
Талай жандар жалғызсырап еңірер, 
Уық қьідьш тікпесе озін біреулер 
Керегелер кайтіп, айтшы, керілер?!

* * *

Кдндай күйын саған тыным бермейтін, 
Көкірегінді ойнақтатып, кернейтін, 
Қьізык куып, үшып жүрсің каңбақгай, 
Шамаң бар ма қолды бір-ақ сермейтін?

Әр пенденің жетіп жатыр жүмбағы, 
Кднша кісі жетесіздік қүрбаны,
Өз биліғің кетіп калса өзіңнен,
Тас төбеңнен Қүдайдың да үрғаны.

Бір сормандай әуселеңді көтерер, 
Екіншісі кдраңғыда жетелер,
Артып қойып сонша жүкті баскдға, 
Үялмасаң көш соңыңца кете бер.

Көп іиіінде көрінбес те көлеңкең.
Сала берме әуеніңе көнерген.
Бас рольді ойнап жатыр басқалар, 
Жарасаң ғой болуға сен көрермен...



ИМАМ СӨЗІ

(Ер азаматтарга)

БІРІНШІ ОИ

Ештеңеге сенбейтүгын жүрекке.
Қалай каңсып қалмаган деп танданам. 
“Қьш” көпірден күлаймыз, - деп,-

түнекке”,
Кднша мүндык жамандыкка бармаған.

Иманы жок, үяты жоқадамнан,
Үміт күтіп керегі жок, ол аііып,
Таткан болсаң егерде дом арамнан. 
Ізгіліктер кдлар бойда ортайып.

Көмек жаса мүгедекке, зарлыға, 
Жаксылығың кдйтсын дейміз Қүдайдан, 
Не істесең де, кедер бәрі алдыңа, 
Өрекпіме шыкпадым деп күмардан.

Кднагат керек азға болсын, көпке лс, 
Окпелеуге түратынға өкпеле, 
Жарымайды ешкашанда жарлы бай, 
Сондықтан да бол.маса да “жок” деме.

Асып-таспа, алды-артынды ойлап бак. 
Әзэзілге еріп кетпе ойнакгап,
Періштеге шайтан бірге ілесіп, 
Кдлмайды екен қьір соңынан шойнаңд

Жанындағы жакыныңлы жат корме, 
Байлық деген кдлып кетер бак — кормс, 
Мацдайынан сипап жесір-жетімді, 
Диуананы шығар сыйлап ак торге.

ЕКІНШІ ОИ

г 
*



Ниетіне кдрап берер әркімнің,
Кдмын ойла, тірегі бол халқынның, 
Іштарлыкпен, ішіп-жеудің жолында, 
Артандатпа қунын парыз-парқыңның.

Көңіл тоймас қызык деген кызылға. 
Болмашыға бүрып кетіп бүзылма, 
Мактаншактык масайратып, есіртер, 
Бшгішсініп көп алдында кызынба.

Су ішетін күдығыңа түкірме, 
Кейбіреудің кейпін көріп ‘Тігүкір” де, 
Азаматтың байланысты мәнісі 
Тек жан-жары жасай білер күтімге.

Обалы бар барлык тірі жәндіктің, 
Киесіне үшырайсың зарлыктың,
Ермек үшін еріккеннен жүп болсаң. 
Кдрғысы атсын сені аппак жаулықтың!

ТӨРТІНШІ о й

Өлімнен қорқыгі бір жағы,
Тайсалып және өмірден,
Адамзаттың үрпагы,
Өтеді көз жас тогумен,
Күннен күнге шөгумен.
Жаратушы да мәрт екен,
Аз ғана ғүмыр ішіндс.
Аямай “борін тат” деген 
Үлкенің де, кішің де,
Жарамсызың да, кісің де.

Сана беріп сараптап,
Ес білдіріп еселеп,
Бір-біріне еабақтап,

ҮШІНШІ о й



Нагыз жігіт осы екен деп кдласын, 
Көрген сайын оныц сыптай карасып, 
Түсінесің біраз түз-дәм бодган соң, 
Куыс сана, шақша бастың шамасып.

Ебін тауып ею асардың нақ озі, 
Шыныменен соқыр екен бак козі, 
Ештеңеге басын жатпас катырыи, 
Желігумен күндерінің шат көбі.

Қосары жок, өзі сепен алмаса, 
Есіт-лерті гек олжаны кдрмаса. 
Нопсісінің күлы болып емиеңдеп, 
Жорта берер құмары бір қанғанша.

Айшық сөзі жоқ-ау коңьч түшытар, 
Коре хтмаііды жаксыларды, іші тар. 
Елден естіп-білгендерін желеу гып, 
Отырыста көп жүрегін жылытар.

...Қоғам болдык арзандықка жаны моз, 
Пайымдайтын парықтының монін аз. 
Басымызды шү.тги берсек ор кенке. 
Билеи-төстсп айтар бізге олі уож.

* *  *

Болмасам ед деп күноһар. 
Сабырды сүрап Алладан, 
Түрғандай тоніп бір қаһпр, 
Қүткарушы іздеп кдрманам.

Өсектің оті жарылып. 
Уланып ішім, күйінем, 
Адами шенбер тарылын, 
Қоксыкка батам үйілген!

Қысыр соз шыгып ҚІ.ІЛТИЫП,
Инедей шаишып откеиде,



Шарасьп тұрам үрпиш, 
Оеынлай сәттер көп менде.

Ашуға мініп кейіннен, 
Қысылыгі кдпам түгыктаіі, 
Таптым деп кандай иейілден, 
Түнерем жауар бүлттай.

Жодігөй салып кдрмагын, 
Алдымда жьпіы сойлесе, 
Аңдамай оның аржагын, 
Акдарам сырды кобінесе.

Көрсем де ойды иіріп.
Икемге келіп мінез де, 
Албыртгык тагы килігіп. 
Иланам сөзге ілезде.

Жіңішке жолдан шыга алмай. 
Шабынтып, калмай іиалалык, 
Күлыгын пенде үга алмай, 
Жетпеді-ау маган саралык...

Ізгіліктсн іргемізді жазбасын,
Іңірдегі іңкор сезім арбасын, 
Ойлағанла мені. жаным, ордайым. 
Жүрек-күсың біздің жакқа самгасын.

'Газалыкка тонті болып талайлар, 
Молдірлікгсн іріп түссін ала ойлар, 
Ыстык кеңіл ықыласын паш етер, 
Мен сенемін бүл іүмырда бір той бар.

Мен сенемін тогысар дсп тілектер, 
Ағытылар деп олі небір тиектер, 
Жақсьніыктар үзағынан болсын деп, 
Жаратушы. жүртка адал нист бер!

ТІЛЕК



АНА КӨҢІЛІ

Күлкі астында жатар, кейде, өксік те, 
Кдмкоңш боп, олде, біздер өстік пе? 
Көз жасымды көрмесін деп жан адам, 
Төгемін кеп мүң куәсі -  көпшікке.

Аралайды жан түкпірін сағыныш, 
Болып барам күннен күнге налыгыш, 
Күресіп те жүрген жокдын ешкіммен, 
Бойымды бір билеп алган бағыныш.

Аңсауменен жылылықгы, шаттықты, 
Кдуырсындай кеудем әбден аптыкгы, 
Ойлап па едім жанымдағы жакыннан 
Көрем-ау деп соншалыкты жатгыкты.

С&іганыңа, тагдыр, көндім тағы да, 
Есесіне кол сүкпашы барыма, 
Имансызға үшыратпа кызымды,
Дак түсірме үлдарымның арына.

Не киындық берсең, мейлі, бер маган, 
Құрығың да аз емес қой салмаған, 
Бүлдіршінім бүгілмесін бүрісіп,
Менен алшы, өшің болса алмаған!

ӨКПЕЛЕТІП АЛДЫМ БА?

Қиял самгап сан қырға, 
Тебіреніп алдында,
Нәр алушы ем күлкіңнен, 
Сөндің бір сәт жандың да.

Көнейінші бар сынға, 
Бүрынғыдай жаркылда, 
Еркелетші жанарың 
Толып тағы жан сырға.



Тәкаппарсып калдым да, 
Өклелетіп алдым ба? 
Жүрегімді шаншыттың 
Хабарласпай қалдың да...

* * *

Айтпаскд да болмас, тегі, 
Мен секілді нәзік жанды, 
Мен секілді гашык жанды, 
Еркелетсең болмас па еді?..

Көлеңке де үзарыпты, 
Жазылар деп ескі жара, 
Жүргенімде жанып шала, 
Көңілімде мүз калыпты.

Шуагынды аямашы, 
Сыннан әлі өтпедім бе? 
Жаныңа нүр сеппедім бе? 
Тоңдым енді, аялашы...

* * *

Артыма қимай кдрадым, 
Бүралып жатыр жол анау, 
Күрсініп кдлган, карағым, 
ӨкінІш орны тола ма-ау?..

Жанымнан жауып бүршақтар, 
Жабыркдп жүрген жан едім, 
Шамам жоқ енді сыр сақгар, 
Озің бол соңғы сәлемім.

Барады семіп селдір күн, 
Сергелдең жылдар жылыстап, 
Кднша рет кокке телмірдім, 
Бсрер деп жалгыз уыс бак.



Алламшы үміт арбады. 
Алмастырды да кун-түнін, 
Журекте шуак каімады,
Же гкізбей арман-ынтығым.

Кісінеп карлы боранда. 
Қүлыпшак -  жаным шыркырап. 
Үідігііі кондім оған да.
Жатса да ыза жүлкылап...

Артыма кимай карадым,
Бүралып жатыр жол анау, 
Күрсініп кдлган, карағым, 
Окініш орны тола ма-ау?..

* * *

Езіледі жүрегім, езшеді.
Кдндаіі тагдыр жолымда кезігеді, 
Жанымды көп қинап жүр соңгы уақыт, 
Бір күні арман-күстың көз ілері.

Күздің де демі жиі сезілсді.
Шынымен оның келер ксзі ме еді? 
Түлпарым бәйгеге деп мен баптаған 
Акыргы көшке бір күн жегіледі.

Сен үшін мен баягы бәз кдлпымда, 
Теңсйсің бірде күнге, бірде алтынға, 
Сыйлаган сол бір аппак шагалаңды, 
Жауратып алмасам ед тек салкынға.

* * *

Аңсауменен соншама жыл Гүлстанды, 
Жүргенде жердің беті жүз тысталды, 
Күр әуре болмас па екен жазамын леу, 
Жүрекке түскен қалың қыртыстарды.



Аткаи ба. аяулым-ау. тан таіы да. 
Отіңді көптен жүрмін шын сагына. 
Юршікеі'3 көншінді кірлегпсінн. 
Кездестін я сорыма. я багыма.

Тамады жапырактан шырын. оні.
Неде деп ойлайсын сен ө.мір мәні?
Ағаш гүр біз өсірген жетімсіреп. 
Жасаурап шарасыздан жанарлары.

Қогалар кдлды жылап көлмен бірге, 
Аііталы олар енді мүңын кімгс? 
Шынымен кеттік пе біз бөлінісіп, 
Алшактап бір кеэдегі жакын ірге?

Қия алмаіі, көңіл боздап, коп кдмығып, 
Жүрегің жүр ме, капкам. жүз ауырып. 
Япырым-ай, өзі де тым нәзік еді,
Кетсе скен аман-есен тез сауыгып?..

* * *

Жыр жаздым саған арнап жырақгағы, 
Атуда замананың қурак таңы,
Іргесін өмірімнің калап едім,
Тагдырым, жүрме мені сынап тагы.

Іркіліп каддым, міне, сөз таба аімай, 
Сезімім дедектейді жан сагалай,
Көріп ем көктем күні мүнарланган,
Елес боп кдлсаң енді амал кдндай?

Түлгаңнан түл түрмыстың түгін көрмей, 
Жанында шарықтадым биікке өрлей, 
Өзінмен көп күнәһәр галаса алмас, 
Арасы болганнан соң көк пен жердей.

Жапанда жүрген жоқпын жалгызсырап, 
Көп ойлап қамыкдым деу артығырак.



Дегенмен, не жетеді жаксы жанның 
Көрісіп кеткеніне халің сұрап?!

СЕЗІМ СЫРЫ

Жүрегімнін түбіңде,
Бүгып жаткдн шатгығым, 
Бодмашыга сүрінбе,
Алкыддаган ак күнім.

Ынтыкгырып шырын шак, 
Ымырт түсіп кыратка... 
Жел кеп жеңіл сыбырлап, 
"Кдлма, - дейді, - үяткд”.

Кдбак ашпай кдмыгып, 
Қалды жаркын кез менде, 
Самал сәтгі сагынып, 
Саган еріп кетсем бе?!

* ★  *

Үзіліп түсті үздігіп,
Шымыр шык гүлдің көзінен, 
Түсіме жүрсің жүз кіріп, 
Айырып түнық төзімнен.

Булыгып кетем, түншыгып, 
Еліктей кдлган камауда,
Иіріп күндер үршығын,
Сагат та минут санауда.

Сілкінтер мені шандардан, 
Бар ма екең сенде бүла күш? 
Арнасы жоқ күр арманнан, 
Бір соггік артык куаныш!



* * *

Көп жұлдыздын бәрі бірдей жарық па, 
Дараларын алған едік танып та, 
Адамдар да сол жүлдыздар секілді 
Салған болмас барлығын бір калыпқа.

Жек көремін өрлігі жоқ өзенді, 
Өздігімен табындырмас бөтенді,
Бала кезде кайтпаймын деп айтқаннан 
Кдншама рет ісіргенмін шекемді.

Талай достан кдшықгадым жігерсіз, 
(Түйсігі жоқ жүздер кандай реңсіз), 
Көрген сайын жасканшақгың жанарын 
Жүргендерді жақсы көрем жүгенсіз.

Өзім барда калшы сен де шарықгап, 
Бәрімізге керек екен анық бап,
Әзіл сөзің жүрегімді қытықгап,
Әнің кетгі кеңістікте кдлықгап.

Ер түлғанды сомдай түстім жалықпай, 
Кднатынды қоргап келдім майыртпай, 
Енді, міне, мақгансам да болады 
Бір азамат жасадым деп алыптай.

Асыл сезім аскактатгы қияға,
Сансыз сәуле тар кеудеге сыя ма? 
Маңыздысын айтпай мына омірдің 
Іңкәр жүрек көкіректе түра ма?!

* * *

Шөліркеп кейде жүремін, 
Аңсаймын нені үнемі? 
Кдламын шаршап, аптыгып, 
Арманға жетпей бір елі.



Дүркіреп дүние бүр жарып 
Түрса да, жаным мүңданып. 
Сагынышымды біддірмей. 
Кдраймын саған үрланып.

Алдында жүрттың именіп, 
Кясынсыз дәйім күйге еніп. 
Кдлғандаймын өзім де 
Түтқіандыкка үйренін.

Жасканып жасыл шагымда, 
Калыпты сынып сағым да. 
Ендігі жерде білмеймін 
Түрам ба карсы ағынға?

Коз жаска толып етегім, 
Тілекке кашан жстермін...
Ак ала таңым. аяулы, 
Шыркынды бүзбай кетермін.

Коңілгс қонбай ешбір ем, 
Мүнар басып, мүң басып, 
Кездсссең сол сот кайтер ем, 
Қуантар. болкім, жыр тасыи.

Көрінші еріп коктемге,
Талай күн өтті торыгып,
Коз жасты сонша токкенде, 
Кдйтеді кетсең жолығыи.

Бұлкынып жүрек тордағы, 
Арманға асқак үмтыдып, 
Түрғанмен жолы болмады, 
Түманға калды түтылып.

Жагада жалғыз кдлғандай, 
Өзімнен әзім үркемін.

* ★  *



Бір маған ғана жазғандай 
Шыдамын сынау жүйкеніц.

* * *

Кдндай едің, калқам-ау. кдндаіі едің, 
Мен аңсаған мөп-мөлдір ардай едің, 
Бірғе жүрсем озіңмен самғай бердім, 
Нсғып, бірак, сен сонша шадғай едің?

Күй шертеді жаңбыр да жанға жакын. 
Найзағай боп жарқ етіп мені шақыр, 
Екеуміз айналайык бір тамшыга, 
Күйретіп-ақ қүр күйбең бара жатыр.

САҒЫНАР М ЕНІҢ ЕЛІМ БАР

Шапагын шашып күн күліп, 
Нүрландыралы маңайды, 
Күлімкөз бүлақ қымсынып, 
Үрлана көлге қарайды.
Сағынар менің елім бар...

Жүлдыздар төніп жапырлап, 
Қызықтап кайсар даланы, 
Жатырқамай жәй жақындап 
Жанарларга кеп конады,
Сагынар менің елім бар...

Бабалар кешкен гүл- дала,
Түсіріп еске откенді,
Ауыртып жанды Күмкдла,
Ес жидык-ау енді-енді,
Сагынар менің елім бар...

Болмайды пенде мүңы жоқ,
Көбі жур елге жарымай,
Отансыз жанның қүны жок,
Бағы да оның тарыдай,
Сагынар менің елім бар...



ХАЛҚЫМА

Түншығып тағы жыладым, 
Булығып кеуде ызаға.
Елімнің мүңын тындадым, 
Кдрсы алып таңды бозала.

Халқым-ай менің, кінәмшіл, 
Кдлқасын кнмас қинайтын. 
Қорыққанынан қүдайшыл, 
Әруагын, бірақ, сыйлайтын.

Бөтенді көріп жакындай, 
Бауырға басын имейтін, 
Нашымен сөйлеп нақылдай 
Тірлікке қолы тимейтін.

Күйетін отка ел үшін,
Кддірін достың білетін. 
Сарсаңга салып серісін,
Өкініп сосын жүретін,

Байыптап көрмей мін,сырын, 
Өзгеге елтіп, ентіктің,
Қырық бір қарыс қырсыгын 
Арқалап кзлдың меншіктің.

Билікке қүмар кдрагым,
Кез туды кәсіп меңгерер. 
Биіктен жанса талабың, 
Боларсың әлі-ақ кемеңгер.

Береке, күтың қолында , 
Үйқыдан енді ояндың,
Жігер, күш шалқып бойында, 
Ездікті келді қояр күн.

Халқымның күні жоқ жырсыз, 
Жүрегі күйден жаралған. 
Айтпайды кдзақ орынсыз, 
Рухы созден нәр алған!



Найзамен баба қорғаған 
Елімнің ерен егесі,
Кэйраттан, халқым, бол аман, 
Даламның алып кемесі!

★  * *

Жамау-жамау шүбар бүлт, 
Күрсінтуге қүмар бүлт, 
Қандай ақың кдлып ед, 
Жерді сонша түман ғып?

Буаз ба едің, бу ма едің, 
Нүрды неге күндедің?
Жек көрген соң мен сені 
Күні бойы күлмедім.

Жойдың жарқын шаттықгы, 
Самал-үндер қарлықгы. 
Арылгам кеп зіл-мүңнан, 
Аштым сырлы сандықгы.

...Күй төгілді күмбірлеп,
Ақ тостақкд шүмпілдеп, 
Томпаңдаған тамшылар 
Би билейді бүлкілдеп.

Мен куандым балаша, 
Шарбақтағы алаша 
Бар кірінен арылып, 
Жайнайды-ау деп жаңаша!

Нөсер, нөсер, қүя бер, 
Бүғып жаткдн үяң ел,
Көк нүрына шомылып, 
Болар ма екен қыран-ер?!



* * *

Корінген бір кез тау болып. белес бе,тдерім, 
Сағынып жүрмін, сендерді көптен кормелім. 
Еркелеп сскен самал жел еске түскенде, 
Кдпырық қала ішінде түрып тербелдім.

Мүңайып, жасыи, уанымнан егер саргайсам. 
Кдйсарлыгыңмен. тазалығынмен аімасам. 
Дауылға лүлей мызгымай төтеп жататын, 
Тереңге тартқан тамырларыңа жалғасам.

...Носерлі сол піақ, енесің жиі түсіме, 
Қояндай қоркақ кызды ойлаймын күрсінс. 
Үркітіп мені тасалан орбір шокелеп,
Торитын бала аман да, ссен жүрсін бе?

...Коргенде бізді ақ қүйын жынын шақырып. 
Кдшатынбыз кеп лаладан үйге бақырып, 
Сезбегшін сонда қьпығын тентек қүйынньш 
Әкетсрімді жан дүниемде жасырып.

...Аіі менен кауын тічігіне кои тамсанып. 
"Таптым,- деп,- керім үқсастық”, жүттгкд жар сазып, 
Куанып жүрсем аптыгып, атам бейіті 
Сондай бір аймен түрып еді гой қарсы алып...

... Шашалгандай ма шағала-ойлар кеудемде. 
Тарылғандаіі ма өмір атты шеңбср ле... 
Соулесі авдың отпсстей етіп оңменнсн, 
Аямаи топырақ сатыңдар мені көмгенде.

* * *

Қ;ілталыга кор кьілмашы. Қүдайым, 
Несібемді бір Өзіңнен сүрайын, 
Акша бітсе ақылсызға алшавдап. 
Әкеледі к;пың жүртка уайым.



Дүние буы мастандырып, маркайтып, 
Бүкірді де қоятыны-ай шалкдйтып,
Қуыс кеуде толып кетсе күнәга. 
Қонақтасын лас жерде Ар кдйтіп?

Адкымынан ала түсіп арпылдап,
Алаяк түр танауынан ташдылдап, 
Пасықты да иатшадай ғып паңдантып, 
Қойғаның-ай, жарық дүние, аңқьшдақ.

Кддірсіт боп кдра пүлдың жоғынан. 
Ибалы жүр еріп көштің соңынан,
Күп бар ма екен іщал жанға туатын. 
Жылпостардың қүтылатын торынан?

Таптап кстті-ау бір опасыз намысты.
(Ақ коңілге кесір кайдан жабысты). 
Қолы қыекд кор боп қалды сгіліп. 
Окпесін кеп бір өкшелі жанышты.

Бар іігіні пүлга теңеп, желпініп,
Әлсп жанның алдына кеп ерсініп. 
Кссепаты кеңістікті керіп түр,
Аспанды да түрған жоқ ол менсініп.

Мсн сенемін киелі дсп коз жасы,
Коңіл. шіркін, күні бүрын точбашы, 
Омір болса, корерміз-ау олі біі,
Бслгілі гой күннен түннің озбасы.

Санасызга сшімақ бсрші, Жаратқан, 
Жапыр.масын кдра күшпен ант атқан. 
Саяңа алшы самал жүрек жандарды, 
Қырыққызбашы үишай жатып қанаттан!

* * *

Аспаннан жауып нүр бүгін, 
Бетімді бүрдым бақытқа.



Намысым түріп түндігін 
“Айналма, - деді, - табыткд”!?

“Таптатып таза арыңды,
Не болды, - дейді, - күл болып, 
Естімес ешкім зарынды, 
Кдласың көктей күр солып”.

Әттең-ай, әтгең, әтгең-ай, 
Есімді жидым кештеу мен. 
Шындық деп сенген кдтем-ай, 
Күндер-ай, өткен еңіреумен.

Есіркеп жүрек, елжіреп, 
Орынсыз жеді жүдырық, 
Сезімім кдлды тентіреп, 
Болмысым шаршап, болдырып.

Биікке самғат рухымды, 
Сауабын алшы жанымның, 
Мына өмір соңдай сүйкімді, 
Куәсі бол арай таңымның!

ЖҰДДЫЗДЫ ӨМІР БИІКТЕ

Абай рухына

Жаныңыз жай тапты ма, Жарықгыгым, 
Кдсында кілең жайсаң рухтының,
Пушкинге кдзакгы айтып күрсіндіріп, 
Гетені, бәлкім, және кдмықгырдың.

Шыгыстың шайырлары сәуле шашып, 
Хайям, Хафиз алдында сырын ашып,
“Бір Алладан баскдны сүю болмас”,
Дсді ме күнә арткан аузын басып.

Кдлды ма Байрон, Шелли рахаттанып. 
Күтылып жер мүңынан, қанаттаңып...



Жок, әлде ор гасырдың алыитары 
Оңаша жинала ма сараптшіып?..

Сізден соң кеткен еді қанша Аға, 
Кдзактын жүрегінде кдптан жара. 
Озіңіз бастап салған соклактарды 
Ксңейтіп келе жатыр кара бала.

Ак нүрдай күс жолында жайраң кдғып, 
Жүрсіз бе інілерді карсы а,'іып. 
Мағжаның, Әлиханын, Ахметін де 
Қосылған да шығар-ау Сі зге барып.

Кдзіргі кейпін айтсам жүртыңыздың, 
(Бүтін-ак, борі жақсы сыртымыздың). 
Бірак та тоңазиды, коңіл, байғүс, 
Көргендс кей мінезін үлтымыздың.

Менсінбей. Ана тідін — казынасын, 
Кджытса халкың, кімге шағынасың. 
“Үйрен” деп көп өсиет айттыңыз-ау, 
“Жирен” деп енді болдык жалынатым.

Өтпелі кезең осылай селдете ме,
Келесі жылдар еніп, шер кете ме, 
Дәуірдің өткелінде әр жақсылык 
Өзіне ынтыкгырып шолдете ме?

Аян гой сізге гасыр соңгы лебі,
Озіңіз дүлей күштің зор түлегі.
Жатса да сонша заман арамызда, 
Жүресіз жанымызда бірге үнемі.

Биіктен жүлдызды өмір жаркырайды, 
Етінің орбір сотын бакылайды.
Кдлам үстап отырган менің қолым, 
Сізге үнар жыр іздеп кдлтырайды...



* * *

Аягі кетігі шыршаларды шак түрған, 
Дауъіл келіп ак шоліні лактырған,
Кокке ұшырып үлпа карды когісітіп. 
Аумайды екен асау акпан Акыннан.

Жан түкпірім жаңа түткен түбіттей.
Сені маған жетелеген үміттей,
Жаурап калды-ау бааапандай бақытым, 
Өз басымды жүргенімде күйіттей.

Мен елітер шексіі еді пәк әлем, 
Армандарды аскактатар ак ән ем, 
Шарықтатсац жыр -  күймемен ағытып, 
Мен өзінмен А.ъза алдына барар ем.

Тілер едім Тонірімнен сен үшін, 
Есеңгіреп. елиілдеген сл үіиін,
”Бар күнәні мсн мойныма алайын,
Тек жүргыма бере корші қол үшын...”

Аяп кетігі шыршаларлы шактүрған, 
Дауььт келін ак шоліні лақтырган.
Көкке үшырып үлпа карды көпсітіп, 
Аумайды ексн асау ақпан ақьіннан...

★

“Адла!” , - деп жаздым ак кдрга, 
Тоңірім козін салсын деп. 
Адасып жүрген ант, арга. 
Кдһармп іогіп алсын дсп.

Жсрдеті коріп жанжшіды,
Кок олем коніт болсін деп, 
Бүйыртып бүла тапдарды, 
Оркепдеп оңір онсін деп.



Аспан боп жүрген көкірек, 
Аласарып бір корсін деп, 
Түлымын киған тоңірек,
Өсіріп бүрым орсін деп.

Сіміріп нүрды тау, өзен, 
Мейірімге жүртым қансын деп, 
Өзіңе, Тәңір, тоу етем,
Шырагы слдің жансын деп...

Дурелеген дүшпандарға дес бермей, 
Азулының айбагынан сескенбей,
Ар жолымда ак, жауындар жарылкдгі, 
Өтсем деймін еш пендеге ксктенбей.

Тартысы көп, айтысы коп өмірде, 
Шырылдаумен канша жүрек сонудс. 
Сыбағамды алмадым деп еселеп, 
Кейбіреулср Қүдайды да согуде.

Бар жақсылык келе бермес бір баскд, 
Әр пейілге арналады жыр баска. 
Кезегімен келіп түрар кайгы, бак, 
Күндсріңе көгерендеп күл шашпа!

Үлы күрес жүріп жатыр санада, 
Коңілдер де түсіп біраз сабаға.
Қуат берші, кдсиетті нүрлы күн, 
Адамзаттың ак тілеп -  Анаға!

Жел тербетіп бүтак пенен шымшықгы, 
Шыршшіардан шырын шықты, үн шыкты. 
Менің күштар кокірегім оянбай,
Неге еонша жылдар бойы түншықты?

ӘЙЕЛ МОНОЛОГЫ

* * *



Дыбыстарды кдғып алып қара куш,

Жүрсіімс кенет сүнгіп жүлдычдар 
Асианмснсн жакын болды арамьп.

Боіілап жүзіп кеңістіктің түбіне.
Қүлак аспай жердегінің үнінс,
Коргім келмем коп пенденің ылаңын. 
Үіиып жүрсм саф олемге күніге.

Ен аспанда снлік гүлі осгіейді.
Бүркітпін деп жонс ешкім боспеііді, 
Ажыратып, оуре болып жатпайсың 
Ак, караны. көлеңке мен төскейді.

Күміс нүрмен шомыласың шаттанып.
Бар сезімді бір Қүдіретке ақтарып, 
Еркелсйсің. еміреніп, слжіреп, 
Корыкпайсың ештеңеден сактанып.

...Ал, бүл жақта сүмдыктар жүр жүтынып. 
Жаксылық жүр жамандыктан үтылып,
Түл түрмысты бөліп алсын борілер,
Мен кетейін бар күйбеңнен күтылып...

Жаралама жанымды жарга үрып, 
Шаршадым-ау шаршыдай шаттық таппай, 
Түнегіндс тірліктің күліп жүріп,
Тепкісінен домалап күр кдңбактай.

Кдра дүрсін мінездер сапырысып, 
Бір-біріне бой бермей, тізгіңделмей,
Кок ормандар көңітде қалар сыңсыгі,
Хақ Тонірі көмегін және бермей...

Оралар ма оңтустік армандарым,
Оқыс кдлай озгердім озім білмен.

* * *



Бүрьшғыша киялга апданбадым, 
Тазшалардан тазарды енді іргем...

Саумал іздеп сабылдым сүттей түннсн 
Сағаладым сап-сары сартап күзді,
Сынай бердің, о, өмір, арбап үнмен. 
Жағалатып койдын да жартас-күзды.

Өтеді гой, ке геді кермек кездср, 
Жоғалткднды сенімін салқын үрын, 
Жердін тосін кдптаган сансыз іідер, 
Ашылмайтын, бейне бір. жүмбак-күлып...

Бірле кол боп жүре.мін. бірде шол боп, 
Жаркын жазды мүңды бүлт кейле колбеп. 
Сүк көздердін қаламын орамымда. 
Армандаған қияға шықпаіі орлеп.

Сезінгендер түсіиер жан ызғарын. 
Шыңырауға күламай жүрсем егср. 
Жүректсгі бүла күшке карыздармын.

Кету дегсн оңай ғой колды еермен. 
Іикорлікті аяулы таптап, жерлеп,
Не істейсің, бірақ, оршіл намысыңды. 
Тепкісінде тірліктің қалган еңіреп.

Ойсырату ерлік ме ойсыздарды, 
Қорғансыздын жаны тым коп сыздады. 
Жарық бермсй ешкімгс жымындаган, 
Жыпырлаган қайтейін жүлііыздарды.

Аскақтық бар, білсмін, дара түрган, 
(Сондай күйден пок олем жаратылган), 
Кдуышып-ақ аепанмеи кетср едім, 
Қырықпасаң сен келіп кднатымнан!



* ■* *

Арманга аскақ жете алмаи. 
Жан-жагым толып мүң-шерге, 
Арымнан аттап кете алмай. 
Кірем-ау түбі бір корге.

Жанымның болмай тук емі, 
Кррғаным шықпай туракты, 
Махаббат бермей бір елі, 
Тумарсыз тагдыр жьиіатгы.

Кызганыш деген кызылкоз, 
Оілакты кстгі ойрандап, 
Қырсык боп түлеп кысыр соз, 
Соңымнан ерді шопнаңдап.

Бекініс жасап шыдамнан, 
Шындалдым шамам келгенше. 
Кім шыгар дейсің қүмардан. 
Бүл омір -  ойын ендеше...

Себелеп нүры сананың.
Келіп ед салғым сара жол.
Көп екен, Алла. амалың,
Сына да, озің пана бол!

* ★  *

Оба.'іды білмеген онбайды, 
Омірдің заңы бар тым кдтіш. 
Күнәсі өзін кеп корлайды,
Сол кезде сор домін мың татар.

Кердеңде, керідіп созыд да, 
Кеміріп калжасын жалганның, 
Бәрібір азгын да, озбыр да, 
Әйтеуір, шайнайды бармагын.



Жақсыға сүктанар сүмпаііы, 
Жоқ іздеп жүлынған жуаидай, 
Келсе егер шаіудың ыңгайы, 
Уытын шашады жыландай.

Күш алып, ісініп-ксбініп, 
Жалақтап, тепсініп шығады, 
Борібір поктіктен жеңіліп, 
Сүмпиіп, үрпиіп түрады.

Аяйды айласыз, ай маңдай. 
Кдйтадан түееді қүрыққа... 
Ақылы жоқтан без шайнамлай, 
Имансыз — шіріген жүмырткд!

Азабын беріп өлеңнің, 
Қызықты менен жасырып, 
Тагдырга мынау не дсрмін, 
Айласын қойган асырып.

Аздан-ақ тауып қуаныш, 
Жүрер ем күліп, жайрандап, 
Коктен бір жетіп бүла күш. 
Жагпаса жанды ойрандап.

Жуас та болын жусар ем, 
Толықсып сенің жаныңда, 
Қылыгыммен-ақ түсар ем, 
Жасалар жайың, бабың да.

Бірақта бітіп дорменім, 
Жырларым қалып қүлыпта, 
Тигенмсн саған жордемім, 
Мың жүрек батар түйықкд.

Омірден өріп олеңді,
Озегім талып жүргенде,



* *  *

Кокке бір үшкдн коңілге, 
Көрікті болмас жер коркем, 
Себебі, оның өмірде, 
Жанына жакын жок екен.

Бар екен туыс, жамағат, 
Балалары да, жары да, 
Бәріне сыйлап шапағат, 
Жүріпті озі кдмыға.

Өтіп те жатыр боз күңдер, 
Бозалаң тартып манайы, 
Байкаса -  кілең өршілдер, 
Момыны озі баягы.

Арсын да гүрсін мінездер, 
Міңдеттер алған жабысып, 
Бірінен бірі мін іздер, 
Бірімен бірі алысып.

Сүрердей омір мәңгілік, 
Үғысуы аз оманда, 
Кднағатсыздык. кдрсылык, 
Кобейгеннен сон оңар ма?

Жер басып жарык дүниеде, 
Жүргені бакыт десе де,
Мініп ап күміс күймеге, 
Жүлдызга тартып кетсе ме?..

Көкке бір үшқан коңілгс, 
Корікті болмас жср көркем, 
Себебі, оның омірде, 
Жанына жақын жоқ екен...

* * ★

Жьпаңкы мына өмірдің 
Бітпей де койды жауыны.



Қисайып бөркі бөрінін 
Азайды көңіл сауығы.

Қалампыр кадаы кугарып, 
Жүректі бір кез өртеген. 
Сезімаер семіп, суалып, 
К\тіәға баттык белшеден.

Кдрайып кдны пенденің. 
Сыланбай сүлу керіпіп,
Қүлы боп тиын-тебеннің. 
Замана кетгі желігіп.

Өжеттік оксіп жаншылған, 
Окшесі өткір бүл күнде. 
Қайсар сол менің қаршығам. 
Аман да есен жүрсің 6е?!

* * ★

Бүлт торлаган көңілді, 
Бозторгай келіп тулатып. 
Сыркаткан сынық сенімді 
Армашіар жүрсе жүбатып...

Сауабын алсам деп едім. 
Сарсаңға түскен жандардың. 
Самалын жүтсам деп едім, 
Кешігіп аткан таңдардың.

Огей боп мына өмірге, 
Қүдайым, сақта кетуден, 
Шыгуым керек төріңе,
О баста солай бекінгем.

Жалыңдап түрган жас шакка, 
Үйірдің, тағдыр, камшынды. 
Салғың да келді-ау мазақка, 
Амалың, бірақ таусылды.



Дауьыка дүлей кдйыспай. 
Күлімдсп түрдым каеқайып. 
Екенсің. омір, сайыстай. 
Шенберден, бірак аспайық...

к к к

"Дүниеде икындардың бөрі ж алгыз "
М. М акат аев

Жүрегімнсн жүрмін оііыи оленді,
Әрбір күнім соңгы сәтке теңелді.
Ішімдегі жалын ортеп бойымды, 
Аптабынан еріндерім кезерді.

Кстерімлі сезгендіктсн ертерек,
Кд.'іғым келер, болкім, саган еркелеп,
Мен о .іім д і кьпганамын оліммен,
Кдра доудей жетслеіітін, желкелеп.

Обалына кдлып, кайран, сан кештің. 
О.малғандай бір орында, хал ксштім. 
Күрбандыккд шальш шадыман шаттыкіы. 
Бой көтеріп сергіген де емеснін.

Таукыметті үйін берген, Күдайым,
Әр мүңлыкқа жаным ашып үдайы. 
Жүргенімде жүректерге жол іздем,
Мені үгатын жок-ау жүрттыц сыцайы.

Акын жанын түсінетін жан кайда,
Молдір сотін ол да маған арнай ма? 
Мазасыздау мүндарымнан мезі боп,
Әлде, кзшып кетер ме екен шалғайға?..

Сыгымдап сыршыл сырбаз элемімді, 
Кзра күш асыртпады долелімді.

•к -к -к



Жүремін амалсьшан аиырбаекні. 
Санасызға саф самал со.іемімлі.

Өзімшіл деп көктегі корксм аиды. 
Жактырмай жүллыздар ла табалаиды 
Акикатты астарлап. мың күбьпткан 
Күншілдерді көңілім каламаііды.

Алу жок, тек беру бар багытьпаа. 
"Пок екен ниетім де, шабытым да". 
Дер еді.м. мені өксіткен өкініштер 
Тамшы боп калса егер табытым:іа.

адам турап ы ошіарітан

Еш шеңберге сыймайтын,
Бірін бірі клнайтын,
Жасьы көрсе жоудіреп,
Жан сезімін сыйлайтын...

Ой-санасын көпсітіп.
Өмір жасын өкеітіп.
Қателерін кеш үғып. 
Жақсылықты көп күтіп...

Белді буып бекініп,
Шикылдап кеуіп-кекітік. 
Мызгып жаткан маусымның, 
Мазасын мүлдем кетіріп.

Алдын алып апатгың.
Тауысып таңын тагаттын,
Уакыт — түлпар үстінде, 
Қалкиып кетіп бараттьщ.

Нәзік те мүңшыл, пендем-ай. 
Қүлайсың кейде кердең-ай, 
Окасы жок таяклы 
Жесең туған жерден-ай.



Сыртылы саткын сагаттың,
Сыбағанды т\гр санап тым,
Айтшы, мснің сауаттым,
Ар алдында жауаптым,
Балапандай жүрекпен,
Дәуірді мына алпамса,
Озіңе калай караттың?..

АЙБАТЫМ-АУ, ТЕНТЕГІМ, ТЕТЕЛЕСІМ

Бауырым Серікбектің
рухыиа

Айбатым-ау, тентегім, тетелесім, 
Көгерткен керегенің косегесін. 
Жастайыңнан жетімдік көрген соң ба, 
Әйтеуір тым еретерек есейгенсің.

Озінді бар кызықтан тежеп жүріп, 
Омірдің шайпауынан іштен тынып.
Тірсгі болып кдлдын шанырақтың,
Қарсы алдың кашан келсек, күліп түрып.

Сен едің әкеміз де, ағамыз да,
Нур күйдың, жас та болсаң санамызга. 
Кіші деп ойламадым мен де сені,
Жеті жас жатса-дағы арамызда.

Ауъщдың күйіп-пісіп жагдайына,
Бататын ор кдянат шымбайыңа,
Бізді бір күткдрушы күштсй коріп, 
Кдныктырып қоясың мән-жайына.

Сыйлы едің туыскд да, бар маңайға, 
Қырыкка да жетпедіц, шара кдшіа. 
Жақсының кететіні-ай сонша ерте, 
Жамандар қүрбандыккд жарамай ма?

Жатырсын томпешік боп қүшын жерді, 
Тыныкты кокірегің мүң мен шерлі.



Әрклшанда сана-сезім жарасып. 
Бір-біріне адам жүрсе жаны ашым, 
Меііірімдерден куатганып. нпр алып, 
Молдірейді сәби дүнис -  карашық!

* * *

Толастамай таскыны сел-сезімнің. 
Окінішін оіііап өткен кезімнін, 
Жылдарымның гіарактарын жырткым кеп. 
Келеді бір жеңілденіп көз ілгім.

Сонша аңкду болармын ба балаша,
Омір мынау көрінетін тамаша,
Бар сырымды, бар шынымды актарып, 
Аңкылдаппын біреу елеп кдраса.

Жарқьшдаппын жалыныммен күйдіріп, 
Көпшіліктің кызғанышын үйдіріп, 
Асып-тасып кетті деп те біреулер, 
'Гағдырыма кіріп кетті килігіп.

Араласты сыбанып ап білекті,
Талкандады кднша ізгі тілекті.
Бәрінен де киын болды-ау ауыртып, 
Тілім-тілім еткендері жүректі.

Соңда-дағы буырканып бой бермей, 
Терең-терең түңғиықтан ой тербей. 
Отемін-ау осы омірден бәрібір,
Жаман адам бар дегенге мен сенбей.

Бір ашының, бір т\'щысы бары анык, 
Адамзаттың жан дүниесі жаңарып.
Жаңа ғасыр жақындатып гарышпен,
Жер бетінде жойылса екен алалық.



*  *  *

“Скелеты свои яюди в шелка завернули,
Глядят на цвепіы ". 

(Тие, древн. японский поэт, IX в).

Малынған алтынга. жақүтка,
Тігісін жатқьізып жалғаннын,
Жүргендер жеттік деп бақытқа,
Білмейді-ау көз жастың салмағып.

Байлықты таза деп кім айтқан,
Күралса қарғыстан о бастан,
Мал үшін біреуді жылаткан,
Қүлайды бір күні оңбастан.

Тайрандап, талтандап жүрген үл,
Бақ көріп дүниесін әкенің,
Сезбейді-ау бүгін — нүр, сртең — түл,
Бар дәулет бүйырмай кетерін.

Қүт келсе кдйырмен, иманмен,
Береке, абырой асырар,
Ешкімге тигізбей жиғанмен,
Оп-оңай кор байлық шашылар.

Жақтырмас Жаратқан аярды,
Өйткені өзі кең, мейірлі,
Ғүмырың болсын дсп баянды,
Босатсай түсалган пейітді.

Малынған алтынга, жақүтка,
Тігісін жатқызып жалғанның,
Жүргендер жеттік деп бақытка,
Бшмейді-ау көз жастың салмағын...



* * *

Үирену керек барды бағалауды,
Соі саптап акьы-ойды саралауды, 
Кесапат жоламайды кесірсіяе,
К.ою керек жүртыңды табалауды.

Тодімі азган е;ідін бар одеіі,
Сыртынан суыртпақган. сш  теретін. 
Осекке күмар болмай, іске жүгін, 
Дүннеле аз ба кәсіп меңгеретін.

Баршыдык аркасы гой. алшаңдаймыз. 
Бүрьс!ып айналага зср салмаймыз. 
Барып та баска елге күн көрер коп. 
Біз. бірак, бвтен.терше кете шімаймыз.

Әркімнің кимасы бар бүл тірлікте,
Ол -  Отан тербетйіген кокіректе, 
Бабалар мейірімі таңба-сынлы, 
Басылып калган жок па ор жүректе.

Бірегеіі халыкпыз біз карға тамыр, 
Сактарлан басталады Ата-доуір, 
Кднымен жанын бсрген туған жеріе. 
Бар кдзак бір-біріне т>'ыс-бауыр.

Үйрену керек барды бағадауды,
Соз саптап, акьы-ойды саразіауды, 
Кесапат жоламайды кесірсізге.
К,ок) керек жүртыиды табалауды!



КЕҢЕС ДӘУІРІНДЕ ӨМІР СҮРГЕН КДРТТЫҢ
МҮҢЫ

"На совести уст алой много іш
Л.С. Пуш кин. 

(и і  “Каменного гостя ")

Тірегім бол, тэлтіректеп әрең журмін, 
Жанып біткен ошактағы мен бір күлмін, 
Тамырыммен қопармаса екен қаііар, 
Қайталанын жетпіс жьшғы кырғын-сургін.

Коңілімнің әйнектері айғьгз-айгыз, 
Отырамын сол кешіксе үйдегілер, 
Хабар келіп қала ма деп әлде жайсыз.

Кдтал тағдыр аямай жазалаған.
Үрпақ едік Алланы мазалаган,
Сендер көрер жарық па, кім біледі, 
Қиянат, қияметтен тазалаған.

Бул пенде шыдайды екен Қүдай жазса, 
Аштыктан азып-тозлық арса-арса, 
Қазанда қазан болып кала жаздап, 
Қырылдық отызында және малша.

Қырқыншы жылдар келді борап оғын, 
Тағы да кдлды халық жоқгап жоғын, 
Кейін де жан сақтадык үн шыгармай, 
Жондырып аркдмыздың жота-жонын.

Азгындап күні үшін арын еаткан, 
Күноға белшесінен аз ба батқан.

I

II

III



Үркітіп, корқытудан айла асырып, 
Үкімет саналыға құрған какпан.

Кеткен соң бас көтерер не бір срлер, 
Ел қайтіп тез араца кемелленер, 
Соғыс пен касіреттен аман болсақ, 
Жаксы мен жайсавдарың осіп-онер.

Мына коз көп сүмдықгы корген еді, 
Жүректе не бір бейне тербеледі, 
Ерлердің кешегі өткен рухтары 
Үрпакдса талай әлі дем береді.

К.үтьніыи кетейінші парызымнан, 
Кезеңнің курбанымын сағы сынған, 
Берейін мен батамды еліме арнап: 
"Аларып, кдлма айрьыып арысыңнан!”

Қуат кеміп, кобейіп мүлдем бүлт күндер, 
Отті бастан көп жэйіттер күрсінтер, 
Анда-савда бьтіп қоймай хшіімді. 
Бауырларым, сағындырып жүрсіндер.

Оздеріңе көп қой шертер сырларым, 
Пенделіктің кордім не бір қырларын. 
Дауыл келіп сабалады жанымды, 
Майыстым да, шүкір, бірақ сынбадым.

Озексіздер ортасында шырыддап, 
Озбырлықтан жаным, тонім шымырлаи, 
Мына омірден кеткендей ем түңьтіп,
Бір Аллаға мүң-шерімлі сыбырлап.

Уақыт -  емші айықтырын сыркдттан, 
Сеййідірді ойларымды мың батпан.

IV



Мен үмтылган тазалыктын әлемі, 
Мейірлене кеңістіктен тіл кдткдн:

“Езілмеші, есебі бар тірінің,
Коргендерін жолдары ғой жырыңның, 
Сүйген күлды сынай түсем демеп пе ем. 
Мұның бәрі саған берген ілімім”...

...Дос-дүшпанды бір Тәңірге тапсырып. 
Жүрген сайын келіп жатыр жақсылык. 
Көңілімде кірбің кдлмай нүрланып, 
Тілеп жүрем ел-жүртыма мәрттілік.

ЖАҚСЫЛАРҒА

Дауа бар ма ымырасыз тағдырга, 
Шыныменен қимасың боп калдым ба? 
Сен кдрайсың мөлт-мөлт етіп жанарың, 
Менің жаным тірелгендей алқымға.

Бар-ау небір таңкдларлық сән тұлға, 
Әдемілік шьщамсыз ба салкынға? 
Сыйлап түрып қазынасын табиғат, 
Аямастан салады екен сан сынға.

Өріміңді өктемдікке қидырып, 
Кднатынды үшпай жатып күйдіріп, 
Жүрерсің-ау жона-жона жолыңды, 
Келсап-кезге арманынды түйдіріп.

Орны толмай орғып өткен оқ сәттің, 
Қүрбан коңіл! Жомарттықгы жоқгаттың, 
Мен астамдық жасап кетсем кей кезде 
Тәубеме сап, толастатып, токтаттың.

Болгым келіп көрінгенмен тым қатты. 
Кобелек-қиял желіктіріп, қүлаттьг, 
Қиянатым білместіктен жасаған 
Өзімді обден үмытпастай жылатты.



Үмытшактық гшрызымды үрлатты. 
Жанлар кеп і жүрсгімс кымбатты. 
Окнелерін аіпып мағаи о жактаи, 
Жан-жарамды кайта-кдіііа еыздаггы.

Арым;іы аршып ағаттыктар астынан. 
Аіірі.ілгым жок енді кайтып жаксыдан. 
Жүрсе сксн деп ордайым ссн жанымда 
Кдйта-кдйта апама пал аштырам...

іе -к -к

Үзіп тастап бар шылбырды түсаган, 
Арыламын мен бір күні қүсадан, 
Кошдімді кырсык мүңнан тазартып. 
Сенімімнен кдйтадан мен к\'ш алам.

Мен көтерген жүкке әркім шыдамас, 
Көп пендені тагдыр бүлай сынамас.
Биік жарлың шетіменен жүргендей, 
Үрейменен үміт кейде аралас.

Аягы\шы кия бассам күрыдым,
Артымда түр жәутеңдеген күлыным. 
Сондыктан да бес тағдырды аркдлап, 
Сакгап келем иманымның түныгын.

Ешбір жанның корлыгына көнбеспін. 
Намысымды өлмей колдан бермеспін... 
Бірак. бірак ... күрмсулі өмір тым кыскд, 
Бар дүшпанмен келді бүгін елдескім...



Жүзге келген жандар бар, көргенін де айта алмас, 
Ең болмаса омірден алганын бір кайтармас,
Сол озініз иілтіп иіндерін талдырткан 
Жырды, селдей агьгтгкан, айтыңызшы, кдй Парнас?

Жолбарысың жаныңда, жоламаган жамандық, 
Алла өзі жараткдн әр үлыны дара гып,
Дүркіретіп тойыңды, оруагыңа бас идік,
Жырың. Жәкем, үрпакка моңгі болсын тәборік!

Жазы алмасып қысымен,
О, өмір неткен қызық ең... 
Соуір сәт сыйлап куаныш, 
Кдысыр күн басты мысымен.

Түрғанмен кейде қүлшынып, 
Болмашы жерден шу шыгып, 
Жақындап калган арманға 
Жете алмай үнсіз күрсініп.

Жүремін ылги өрт құшып, 
Дорменсіздіктен дерт ішіп. 
Ашу мен ақыл арбасып 
Жеңе алмай бірі, тең түсіп.

Кдйырым күтіп қүр алдан, 
Өте алмай сынақ, сындардан, 
Дауасы жоқ, дауы көп 
Мезі болғам кей жылдардан.

Кезім жоқ өткен адансыз, 
Жақсьпық болмас жамансыз, 
Ақ боз ат күндер арындап, 
Еткем жоқ тірлік жарамсыз.

Елімді сүйдім елжіреп, 
Жетімге жүрдім боп тірек.



Көрсете бшдім пэсыққэ 
Лайыкты жерде көкірек.

Дандайсытпадым даңгойды, 
Аластап келдім ала ойды, 
Халқыма тілеп амандық, 
Болса екен дедім абыройлы.

Іздемей қызық түндерден,
Сыр бермей сырткд бір көрген, 
Жанымды қояр жер таппай, 
Санамды мүжіп үлгергем.

Кемсендеп кеткен күндерім, 
Қиянатты аз көрмедім, 
Жаманнан талай жеңіліп, 
Амалсыз, кднша еңіредім.

...Жарық күн! Сенсің сүйгенім, 
Маңыздым менің, күрделім, 
Жатсам да ертең жүмақта,
Өзіңе тартар бүйрегім...

* * *

Мардымсыз мұңга мүкалып, 
Көбейіп үлтгың күмәні, 
Жүйкесі жүрттың жүкдрып, 
Күрсініп батты күн, әні.

Не заман өтгі боркемік, 
Үгіткен үлан-үмітгі, 
Зомбыдан сүйреп зор ерлік, 
Тілекті қанша тірілтті.

Оқалақ тиген огіздей, 
Беталды кдшкдн күндерді. 
Кдйгыға — кдсқыр жегізбей, 
Коргаган айтсай ерлерді.



Когсрср олі көсегс,
Коңіллср шаткып, шарыктар. 
Талаііды корер пешене,
Борін де омір анықтар...

Лилай іиган үлдарын,
Халыктың багы жанар-ау. 
“Кррга" - деп, бірақ, сүңкарын, 
Жүрмесе атып жарар-ау...

* * *

Сіңііім Сәрсен к ү, нУщ
рухына

Тагдырды жеңем дедің бе, 
Аііқаска түстің одіммен, 
Иланып жалган сснімге,
Беріп ең орын төріңнен.

Орімдсй еді өмірің,
Дсртше шнпа болмадым. 
Олместсй маған коріндің, 
Артымнан ерген боздағым.

Жьыьшық ансап келуші ең, 
Еркелеп, кейде еркінсіп, 
Алмаудіы едің, беруші ең, 
Дерт болып кірді бір қырсық.

Жетімдік жеген жігерді, 
Коңілшск еіті жасыңнан, 
Аспаны омір түнерді,
Аз болды кезі ашылган.

Риза бол. жаным, аяулы. 
Кимайды сені жақындар. 
Сүруге омір баянды, 
Хақың бар еді, хақың бар.



Білсем де барын олшемің 
Кейпіңді көріп түрақсыз...

Борібір саған күмармын, 
Аруана -  дүние, ақ шабыт. 
Койнына түнек күлармын, 
Қрлыңнан бір күн аттанып...

ЖАБАЙЫ ЖЫЛҚЫ

Айдарын еркін күстың қанагындай, 
Қимылың бүла күштің қайратындай, 
Козінде сары алқап, сайын дала. 
Еклінің табиғаттың айбатындай.

Бетіңнен ешбір адам кдйтармаған. 
Дүлей мен дүрмектерден тайсалмаған. 
Біестіріп окетші шабысыңа,
Өзіндей, бәлкім, мен де қайсарланам.

Сағыммен бүлдырайсың мүнарланып, 
Мен түрмын куатыңа күмарланып, 
Тағысы кең даланың, үклайсың ғой. 
Жігер де калатынын жұмарланып...

УАҚЫТ ЖАЙЛЫ

Сәттерім менің бос өткен, 
Жайдақ аттай жүгенсіз. 
Кдулаған сөз бен өсектен 
Шыға алмай, кеткен күрессіз.

Көштіндер жылап, жылыстап, 
Ешбір ем езге таба алмай, 
Окінішті талай уыстап, 
Мәңгілікті етіп мекен-жай.



...Кдйырьымас менің қымбаттым. 
Кддіріңаі ерте бічсем-ді.
Елемей сені жогалттым,
Кдйтарам кдлай есемді?..

* * *

Намысым қайда кеткен. кдлғып жүрмін, 
Кес-кестеп кең шеңберді тар гып ж\рмін. 
Тағдырдың көп сынынан сүрінумен, 
Бойымды игере алмай қажып ж\рмін.

Заманның сәйкес келмей татабына, 
Ілінбей інжу-маржан кдламыма.
Өтем бе бүл әлемнің бар бояуын, 
Кдндырып, сіміртпестен жанарыма?

Куылып қүлай сүйген көкіректен, 
Күркілдек күндер хаді ауыр неткен. 
Көрсетіп озірейіпдей қойган кай күш, 
Жақыным тілдеседі өріректен?

Есіл кездер еркімді кеткен алып,
Сендерге қойдым шырак Созден жагып. 
Меңді жүрек болады менменсінген. 
Күткенін мойьшдамай өліп-талып.

Жалығып кеттім мүлде мөнтендеуден. 
Надандық итермелеп өр кеудеден. 
Түтқынның талабының таланы жок, 
Шарасы және де жоқ өртенгенмен.

БІлмейміз қүттың монін қүны барда, 
Тойымды тобалыктың мүңы бар ма? 
Жаратқан, мен шаршадым түзу жүріп, 
Озімдік соқпақ бершІ, бүрын ал да!



Жүрекіе ауыр >іе\гкпенен, 
Айнымаіі жырдан, сенен де, 
Ешкім де мснсн күгпеген, 
Ғажайып таңга енем бе?..

Күлімдеп, арбап соулелер. 
Киялдың срдім сонынан, 
Үабеген өзім мәуелер. 
Жолыкты бүгін онымнан.

Міндетін жүктеп баршаның, 
Шыгармай көңіл шырынын, 
Күіібеңнсн күйкі шаршадым, 
Мойныма сааган күрыгын.

Найзағай жанып жырменеп 
Күмбезін коктің тілді кеп! 
Кенегтен ксрбез үнменсн 
Кокірек кетті күмбірлеп.

Бүл шақка кірбін үйіргпей, 
Биіктен байкап томснді. 
Дүниеден, бейне, аксүттей. 
Саумалап жүрмін оленді...

АҚЫН ЖАНЫ

Аластадым сені Созбен, Отпен де, 
Кдйдан үксын маймак көңіл кои пенде, 
Менің жаным күлазыды нені іздсп, 
Бүрін жарган кдйың-мүсін көктемде?

Көінпелі омір котеріңкі. көңілді, 
Арнасынан кол де шалкып төплді. 
Асып-тасып, өрекпіген олеңім, 
Аякзазімай калатындай корінді.



Бойымдағы бүла сезім жоғалып, 
Отыра.мын. кейде. жаным тоналып. 
Комектесім күйзелісте жүргенге,
Кетсс леумен коңілдері оңалып.

Жаюындарға шамам болмай карайлар. 
Жанымлы үгіп нор татпаган таңдаіі.іар, 
Тү'німенен елестеіілі козіме 
Шимайланган тылсым іаглыр-маадаилар.

Кыкыр көкте жаркыллатып жасынды, 
Аскак көніл кеііде салак асынды. 
Жауыздарға карсы аттанып бір өзі.
Қүлап түсіп еңірегенін жасырды.

Екпінімен не бір күшке бергісіз,
Акілн жанын кокгем кезіп, керді күз. 
Қіімшы сабы секілді бүл фониде,
Мерт болмасын елік-жүрек мезгілсіз!

НҮР ШАШЫЛДЫ, МАҒЖАН АҒА, ЕЛІҢЕ!

Нүр ансаган, түткыны едін ждчганнын, 
Хадкынменен еңіредін, арбаідын. 
Елегзіген сәттерінде дем берген. 
Азаттыгы еллің еді арманың.

Суйіи өттің, күйіп кеттің сезімнен. 
Күншығыстан куат бердін Сөзіңмен, 
Алау еткен каранғыда жүрегін 
Жүртың калай айналмасын озіннен!

Елің міне. жолбарыстай жол саиган, 
Кслешектің агыстарын кдрсы атган. 
Қүлшынады, куыстанбай, именбей, 
Жан-жагында түрса-дагы кднша арлан.

Жасыл шагы, асыл шағы олі шіда.
(Бой алғызып жүргені бар күмарға).



С.'!схлны ;<еп басын та>мен таскд ла. 
Бірак. Лга. н\р ліаиіьшы Туража!

С;: ансаған куиып жатыр носерлер.

Е ш н  тоиы кебеигенге күңкплеп, 
Кере имліггьін бар гои небір кешелер

ЖаОКЬіраЛЫ. .чС.ІЛЛП ТёНір КОГІНСН.

Каіак леген келелі, .Лга. шынығып!

Кемшп-.к бар. кертарттталык. керенлік. 
Жетпеи жатыр жетелпік. тереңлік. 
Ж ыпар б')иы жа\ъірланған жігермен. 
Каилан бірлен келе койсын еренлік.

Жаүтакламаи е ; жерінле өзгеге, 
Ырысына жетті-а\ еге кезге де.
Канліа урпак кияпаган күні-түн.
Ке.иі бііге •'Бакьгт" атты кс.ме де.

Есігіняен кіріп келген еркіндік.
Паркьгн бпмей. болмасыншы аз күндік. 
Нүр шашьплы. Магжан ага, еліңе, 
Несібемгі бола коргей мың жьпдык!



* * *

Жокілттым 6а өзіачі- ортзмаіыи. 
Ұлағаіты, шыраіілы үлы Арманым, 
Жіысумсн жүргснлс мың мүңыммсн. 
Мен озіис ат басын бүра аімадым.

Қьттышка смес қызығып кынабына. 
Қүнығатын мен бе екен кү'марына, 
Елітемін, ерікті аіар баурап.
Кезіксем қүндылықтың қүнарына.

Жарқын сәттер аз екен жарылкайтык, 
Тылсым түлга кеп емес таңыркайтын, 
Баламасын іздеумен бүл дүниенің,
Биік сана қайда екен шарықтайтын.

Шартарапта шашырап шабыт қүшкан, 
Бір-біріне жандар жүр мәңгі қүштар, 
Молдірейсің, көк аспан, білсең айтшы, 
Табысуы мүмкін бе ол байгүстар?..

* * *

Ашыл, күнім , ашьы, 
Д идары ңнан шашьиі.

(Халы к ерт егіеінен)

Ашыл, күнім, ашыл,
Нүрыцмеиен шашыл!
Аңқаулықпен отксн 
Кей сәтімді жасыр!

Жоқ сскілді кдсым,
Етпе сшкімге масыл,
Келер екен қашан 
Маган кезлер асыл!



Жаным мүңлы кдзір, 
Сыркдт көңіл, жазыл, 
Тәтті еді кдндай,
Өзің айткдн әзіл.

Арғы жаға жасыл,
Суға қүлап лашын, 
Толқын келіп көмді, 
Оның тамшы жасын...



көщлтнт күй шөшт ткт...





СЕНІМ ЖАЙЛЫ

Оян, сенім, оян, сана-сезімім,
Уақыт жок, кдлгып жатар езідіп,
‘1Мен мүндалап" келіп жетті акикдт, 
Кдлған екен көлеңкеде көз іліп.

Ешбір күмән болган емес кеудемде, 
Білген едім хакың жоғын келмеуге, 
Жапырактары түмауратгы жанымнын, 
Дайынбысың казір оны ем.зеуге?

Сегіз өрім жігер берген сенімім,
Таңғы шыктай діріл каккдн елігім, 
Сәуле шашып түрмасаң сен кеудемдс, 
Кдлар едім әтінде күз желінің.

Қүдіретіңе үнсіз гана багынып,
Тәңір түтам, бір өзіңе табынып, 
Гүл-жүрекке қонган сен бір көбелек, 
Оттан, желден қорғап жүрем сабыдып.

Тежесе екен жел тезірек торы атын,
Ол соқкднда боран үйытқып түратын, 
Астаң-кестең дүние, тек сәмбітал 
Іздеумен түр суға кеткен мүратын.

Сенімімді молдіретіп бүлақтай, 
Сезіміме сүңгітемін суалтпай,
Күні-түні аялаймын күзетігі,
Ертеңіме жеткізсем деп күлатпай.



Жамандыктан корген жоклын тайсшіып, 
Бауырымда анпақ сенім-шагаіа, 
Толкынында кслем. омір, шайкалып!

Барлык үйге кіріп шыккым келеді. 
Есендігін білу үшін карггардын. 
Той-тәй басып жүр ме екен деп бобегі.

Кдклаларын жеңгейлердің күлімкол 
Айкара ашып коптен жүрген кағылмай. 
Келсді айтюым бар адамға жылы соі. 
Коншдері тасысын бір агындай.

Коз шідымла соби шагым сүтгей ақ, 
Согыстан сон қа.іган арман аһ үрып, 
Жүретінмін коршшерді қаггы аяп,
"Біздің үиге мсйман бол”, - леп шақырьш.

Сонау кезден менде калған бір ғүрып: 
Кутіп жүрем біреу кіріп шығар деп,
Әдстім бар балалардан кіл жырып, 
“К.онаққа" деп ор тоттіні тыгар кеп.

Коктем кезі-ай, қуанып шын коңілмен, 
Коңіліміз кол-дария күйге енген. 
Мейірімдер ақтарььчып-тогілгсн 
Ақ ниетті, шаттыгы мол үйлерлен!

К,үт-береке тілеп орбір есікке.
Ауыл онге боленетін сол бір кез,
Той жасайтын бапа салып бесікке,
Оте шыгып кегкені ме сонша тез?!

Барлық үйге кіріп шыққым келеді, 
Есендігін білу үшін кдртгардың.

МЕЙІР



Тәй-тәй басып жүр ме ексн деп бобегі, 
Жарастыгы берік пе деп жастардың?

ТУҒАН ЖЕР

Мінезім бар, (өзің солай өсірген), 
Жауынындай кейде сел боп агатын, 
Жібек гуслдей жайнап шыққан төсіңнен. 
Коргсн адам бір жасарып капатын.

Боранындай бст бақтырмас шағым бар. 
Ондай кезде жауым қалар кемсеңдеп, 
Аязындай тым шыңылтыр арым бар. 
Қорқак жандар дірдек қагар смпеңтеп.

Еске жиі оралады бүл күнде,
Асыр салып ойнақтаган сод бір шақ. 
Кішкене үй түишықкандай күлкіге. 
Бүлкілдейтін бүйірлері мен күсап.

Базар іші. қызық думан тынбайды, 
Ақсақалдар әзпдері жарасып,
Кәріп жандар зарлатады сырнайды. 
Көздеріне жас алар жүрт жаны ашып.

Бір согыстың зардабынан сонша адам 
Қалды шогіп, жастай біз де жасып ек... 
Менің соби көңілімді қоршаган 
Фашист болып көрінетін касірет...

Мүнша алып болармысың бүгілмес,
Бір өзіңнен мықтьыықты үйрендім,
Сен түрғаңда тонген кдһар түк емес, 
Қүласам да, бір озіңе сүйендім.

Жарылмай түр қалай гана жүрегің, 
Мейрімдерді аркапаған тонналап?!
Саған кдрап шаттанамын, күлемін,
Тек танытшы көрген сайын он кабақ.



АНА ТІЛЕГІ

Жарасып тур бір-біріне барлық зат,
О, аламзат. оздеріңе жаздым хат, 
Толгандырып, уйқы бсрмей талай ой, 
Кул боп үшып кететіндей өмір-бак..

Кссірінен бір есерсок жьишының 
Босагпасын ядроның шьшбырын,
Үміті мен үлесі адал тірліктің 
Ракетішар түмсығында түр бүгін.

Бііла осіріп, мопелеу деп парызым, 
Отсмекші ем өмірімнің карызын,
Түні бойы көз ілмеуге даііынмын, 
Болашакка айтатын көп арызым.

Пок собиді аялаған алакян,
Өмір-баки ұшырсын деп балапан,
Мен — анамын, тілей жүріи тыныштык, 
Тагдырыңа алаңдаймын, жан Отан!

Оз жолымен келсін омір, өлім де,
Ғдыран самғап, жансын жүлдыз көгімде, 
Үрей емес, болашакка зор сенім 
Түрсын дойім балалардың өңінде.

Ойланып түр ай мүңайып алыстан, 
Жердің беті тозбаса деп тартыстан,
Ана туған кей тасжүрек үшін де 
Өліп кете жаздаймын мен намыстан.

ӘКЕМЕ

Армандап, жеткізсем деп тілегіңе, 
Үңіле алдым ба ,әке, жүрегіңе, 
Өмірдің салған сансыз таукыметі, 
Кетті ме ерте батып сүйегіңе?



Шаіікдлды шадыман шаттыкшалкдрлары, 
Кднша үміт, канша тагдыр талкішдшіды'. 
Айырылып амалсыздан серігінен. 
Аспанда тазай жүддыз жаутандады.

Мен көрер жарық ссні атга сүйреп, 
Түтіннен ішып шыкты іүлІтек-т\зідек. 
Согыстың кыршын жаны с;ія таппай. 
Кезіп жүр шартарапты жаралы үйрек.

Үл болып тумадым деп өкінбедім.
Нәзік сыр. ак шағала-көкірегім,
Әкетай, мені көрсең мүздар еріп,
Гүл жайнап кетуші сді төңірегің.

Трткдсы болмасам да бүл омірдің.
Әиің боп жүрегіңнен мың төгілдім, 
Сагыңды сындырмадым юіын шакта. 
Кдлаган кірпішің боп мен өрілдім.

Ерлерге койып сонша биік талап. 
Өскенмін бар шіыпты саған балап, 
Түргандай көрінеді маган, оке,
Өмірдің күш-қуаты сенен тарап...

Жаутаң елік-жанардай 
Үркіп кеткен жырларым! 
Сендерді іздеп таба алмай, 
Көл тынысын тыңдадым, 
Шөл тынысын тындадым, 
Әр әуенге салынып,
Жалын күштым, жырладым, 
Әйтеуір, бір тынбадым. 
Сенен түскен найзагай 
Соулелі еді тү-у кандай!
Әлі күнге жылытып 
Жүрегімді түргандай,
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Аспан, әлем -  бәрі де 
Саган к.үлак үрғандай. 
Менің жаным езіліп,
Өзіңе енді кезігіп... 
Мөп-мөлдір боп түнгандай.

* * *

Күлкім менің акша бүлттай 
Крнып жатқан тауларга, 
Ілініп калды тазай рет, 
Опасыздау омырауга. 
Күлетін болдым содан бері 
Көңілін жүрггың ауларда, 
Шыкьыыктаган торғайды 
Кобіне үстап кдмауда.

Бүгін сені мактагым кеп 
Үңшіп едім козіңе. 
Күдікпенен караи түрдың 
Ауыздан шыккдн еөзіме. 
Сот еді бүл түлпар-сезім 
Күйындатып бір, косілген, 
Есіл жүрек буырқанды. 
Жол таба іілмай өзще.

Жакын түтып айтып едім 
Бір жаранга назымды,
Кдра бүршак жаудырды да, 
Мергіктірді жазымды. 
Ақтарьшып тогілетін 
Соттерім коп лагіылдап. 
Сарсалаңга салып қойып 
Тыныш журген басымды.

Доріптеу жоқ арымды да, 
Жанымды да ойымда, 
Міндетім бар аткдратын, 
Кдрызым коп мойында.



Көрсетпесін жат кылығын 
Замандастың, жақынның, 
Тек кездессін ак пейілді 
Жандар ылги жолымда.

*  *  -к

Кднатгарды қармандыра талдырып, 
Жүректерді өртей-өртей жандырып,
Бір жыл, міне, тағы да өтіп барады, 
Кетерінде барлық сырын алдырып.

Шеше кетті -  шешіндіріп көңідді,
Әке кегті -  қабырғамыз согілді.
Жылдар бойы жинақтаған жігер-куш 
Қүм болды да, қара жерге төгілді...

Омір, сенде балгын шақтың бар демі. 
Қүлшындырар ынтықтықгың жаз лебі... 
Қандай күшпен олшенеді іңкәрлік, 
Байланысты неге оның аз-кемі?

Сыйластыклен жылыта алмай жандарын, 
Ағарта алмай кірлеп кеткен арларыи. 
Талай пенде өтіп жатыр дүниелен, 
Жетімек қып о бастагы арманын.

Артықтығын біліп түрып жайсаңның. 
Ізетіміз білтесіндей май шамның, 
Жаттактайды жалаңқабат өкініш,
Еске түсіп қасиеті кдйткднның.

Сыңсып жатыр бүкіл олем сезімнен. 
Жүректерден ем таба алмай езілген,
Ак ниетін жеткізе алмай кднша жан 
Күйінішпен мәңгілікке көз ілген.

Үлағаттық үзақ жаста демеймін,
Аз ғүмырдың ащысына конейін.
Әр күнімді қуатгы ғып бере гор, 
Жақсылардың қолтығынан дсмейін.



ӨМІРМЕН СЫРЛАСУ

Омір, сені кимаймын жамандыкка.
Алдына сұм ажалдың әзір жыкла,
Алатүғын сснен олі үлссім коп.
Жетстін күнім жакын базарлыкка.

Тіршітіктің ьгзыңы балдай тотті,
Кеудемде бүгін тагы бүршік атты,
Жатсаң да кейде оралып шалгайыма,
О, күйбең, жакындаттың болашақты.

Тағдырдың кезіктіріп лапылына, 
Саласың-ау, кейде сен такымыңа,
Дегенмен мен өзіңнің жүрегіңмін 
Тыпырлап, тыгылар кеп алкымыңа.

Түрасың да үсынып бар асылды, 
Дайындайсың жеткенде кок тасынды. 
Сүйіндірсең болмас па үзагынан, 
Салтанатты коктем мен күз, кыс, жазынды?

Кдрама ала көзбен, жазғырмашы,
Маган арнап онан да жыр жырлашы,
Көрер едім өзіңді бірде күлігі,
Тыйылмаса кейде еңді көздің жасы!

Төндірмеші, тағдырым, кдра бүлтты,
Сонша неге пәк сезім алабүртты? 
Бермейсің-ау кдйтарып, кайран омір, 
Қамсыз-мүңсыз, алаңсыз балалықты!

Ашьымаса кабагың сенің бір күн,
Жайната алмай кдламын көңіл гүлін.
Егіз болып екеуміз жаралган соң,
Өзіңнен жоқ бүгетін ешбір сырым.

Кетер, кейде, солқылдап күретамыр, 
Жабыркдудан көңілім болып жауыр, 
Теріскей боп күнгейім шыккан кезде,
Жүк боласың сен маған аса ауыр.



Аспаным моп-моллір боп жоудіреп гүр. 
Манайдын амандыгын тау гілеп түр,
Мен болсам. сопша озіне күшіарлыктан 
Бір еэтге ортедім-ау сау жүректі.

Есеппен берілген кү>і елең.тетіп. 
Барасың. жастык. кайда менен кстіп?! 
Баянды, регімен болғаіі ор іс,
Тек ажал келмесс екен жеделлстіп.

Беруім алуымнан аз демеймін.
Өзіңдей мен де. кейде, телегеймін, 
Басыма лайыкты талап берші,
Артық бак, омір, сенен тшемеймін.

Ашумен жүлкып ашып есігінді,
Шулатып жатамыз-ау есімінді,
Тоз-тоз боп әлдеқашан кетер ме едік, 
Болмаса Тәңір мүнша кешірімді.

Астамдық жасап, кейде ерегесіп,
Өзіңнен кеткім келер мүлде безіп, 
Икемге келіп кдлам соншама тез,
Бір кетсең келмссінді сенің сезіп.

Біз екеуміз гашықпыз-ау біраздан, 
Бірінші боп озің маған сыр ашкдн,
Күзде келіп мен енгенде койныңа, 
Күлімсіреп кдлған екен сүр аспан.

Сенің орбір мсрекең мен берекең 
Нүр боп маган жаумаған күн кем скен. 
Жасыл сезім бүр атпаса мсңдегі, 
Жайкшімас-ау жас шыбыгың күні ертең.

Сенің соулең түр козімде жаркырап. 
Жүрер сдім күнде күліп, шалқыи-ак.

II



Төбемдегі бақ қүсының білмесем 
Аязыңа кдлатынын қшпырап.

Әлі менің жадырайтын шагым коп, 
Жанарыңнан маган арнап жадыіі т о к . 
Айқара ашыл қүшагыңды кдрсы алсаң, 
Тамырыңа қүйыламын нәрің боп.

Аіінаааны түман басып, ой, тегі, 
Желіңнін де жоқ-ау кейде дойегі, 
Ысырьш бір тастасайшы бүлттарды, 
Жаркырасын көк күмбездің әйнегі.

Қарасаң сен оң көзіңмен шат күліи, 
Жүгіремін атып үшып, аптығып, 
Қояеың-ау сондай сотте әдейі,
Ащының да домін аздаи таттырып.

Менің жүйкем жатыр саган жалгасыи. 
Көлеңкеңмен, шуагыңмен арбасын, 
Арманым жоқ, без күндерім жатса сгер, 
Қүс жолындай жылдарыңмен алмасып.

Көбелек те өзінше күй шертеді,
Әрбір гүлге айтады кеп ертегі,
Бір-ақ сотке кднат берші маган да, 
Кеңістікке көтерейін мен сенІ!

АҚИКДТ ДАУЫСЫ

(1937 жһыгы  кугын-сургһшің
қүрбаны бо.іган 

агсиарыиыздың рухына) .

Шымда кеткен шындықтар қауызымын, 
Шыңырауда шыңгырган дауысымын, 
Балапандай корінем оз-озімс 
Қапьшыста алдырган кдуырсынын.



Жан-тәніңмен сен мені тілегенсің,
Ансап барып, мазарда түнегенсің, 
Қолдаушың боп келдім мен, қоргаушың боп, 
Мені күгкен армандар түрегелсін!

Менің үнім алқынтар аңызақтай 
Жүргендерді. ойтеуір, жанын сақтай, 
Үңдемеске кім екен бел байлаткдн 
Ақикатка жаба сап шірік тақгай?

Шырылдап, сүм сүмдыкка жүрек нанбай, 
Мына өмірге кеттің-ау, шолің кднбай, 
Айналшыктап жүрді ме қүзгын, кдрга, 
Пәк денеңді шокуга беттей алмай?

Жанарыңда кдлды ма көкшіл әлем,
Селт еткізбей пасықгы соңгы дәлел,
Ең болмаса үшпады бір көгершін,
Жетпей кдлды-ау ел жаккд соңғы солем.

Бойыңнан да, ойыңнан кінә таппай, 
Әділетті мәпелеп, беттен каклай, 
Ақгықдемің, агатай, біткенінше, 
Шындықгы арашалап жаттын жақгай.

Көре алмай кеткен өзің күндер үшін, 
Коктемей қалған сенсіз гүлдер үшін, 
Жанартаудай мен енді атыламын,
Өшіп кдліан мезгілсіз үндер үшін.

Шымда кеткен шындықтар кдуызымын, 
Шыңырауда шыңғырган дауысымын, 
Өксіктерін баса алмай кеткснлердің 
Найзағайлы. нөсерлі Наурызымын!

* * *

Абайды да таяқгатып үргызган, 
Біржанның да аяқ-қолын буғызган.



Жаны ьвғар. юрі е толы коырек. 
К.орк.ады ғоіі жаркыраған жүллытдан.

Сондыктан ол бар жарыкка ошігср. 
К.олдан келее. жаркын үнді ошірер. 
Озінде жок нүрды корсе баскадан. 
Аласүрып, арнатысып. есірер.

Амалы жок алыстағы Күн. Айга. 
Коріп. біісе азу салар Кудайға. 
Түнегінс түншықтырар шуакды, 
Тізгініңді берме. дүние, мүндайға!

* * *

Коңіл, шіркін. елеңдейді боларга да болмасқа. 
Жарымаган соң ба ә.лде жылы сөзге о баста? 
Аңсап түрам әрбір жаннан ыстық лебіз, шапағат, 
Кейде назым артықгау боп кетеді, рас. жолдаска.

Қоңыраулатып өтпеді деп өкінбеймін жастығым, 
Балгын шагым болмай шыкгы мен үшін бір тәтті үгым. 
Қаяу түсігі көңіліме кдншама рет жатса да, 
Жаркыраймын естілгенде, өмір, сенін шат жырың.

Ак сүтімен анам берген, о, жалынды махаббат, 
Адамдардың шатшгынан бар ма артык салтанат?! 
Кіп-кішкентай жүрегімде жатыр үлкен жанартау, 
Кдндай күшпен жүргенімді түсінбеймін аркдлап.

Созден гөрі ізгі істер болса екен деп кобірек. 
Жүрссм деймін мүкгаж жанға әркашанда боп тірек, 
Шыркыраіаң шыбын жанын кей пенденің коргенде. 
Жан-жағымнан шарпыгандай болацы ылғи огты леп.

Жаугандаумен жакындардың жүзлерінен күй іздеп, 
Өз жанымды жүрем озім дамыл бермей мүйіздеп, 
Жургенім жок жеңьч жолмен жетейін деп мүратка, 
Келгенім жок бүл дүниеге бір басыма сый іздеп.



Тілге тиек ететіндей жетіп жатыр шежірем.
Кім бітеді кандай күндер әлі бастан кешірсм? 
Түсінгенім бүл өмірде аіідан анық. ойгеуір. 
Тірі болсам, ізгіліктің мәртебесін өсірсм!

Әр баста жетіп жатыр мүн мен арман, 
Қүлақ сал анау әнге кдрия салган. 
Таркдмай көкірегіңіе талай шері, 
Тойымсыз қос жанары жаутандаган.

Өмірді таусылмайтын мүра коріп, 
Қуатын жүре берген шашып, төгіп, 
Табигат берген күштің аркдсында 
Мәз болып кигеніне еркек бөрік.

Ешкімге бере алмаган кеңес-ақыл, 
Екпеген сезімдерден жасыл дақыл, 
Кдртайган шагында енді жалгыз кдлды, 
Мүң-сырын бөлісетін таппай жақын,

Тіршілік сапарының қыркдсында, 
Соңымыз айналмасын бүрқасынға,
Аз гүмыр кешсек те, тек болса екен 
Жылымыз татитындай бір гасырга.

Тағдыр маған қойған еді жүз тілек, 
Шыр айналып, күйіп-пісіп жүрсін деп, 
Кддірін мен бұл өмірдің білмес ем, 
Айбатынан сескеніп бір көрмесем, 
Жанып, кейде, сонбесем.

Соңгы күндер соргалатыгі коз жасын, 
Жогалтыпты сары күз де олжасын. 
Бәлкім, мүны байкдмай да отер ме ем, 
Көріп түрып толқымай-ақ кетер ме ем, 
Жаныма бүлг төнбесе...

* * *

ҮҒЫСУ



Енді кдйтып айдарлы күн шыкканиш, 
Біа екеуміз коп сырларды үкканша. 
Жүрекке де талаіі жебе шшалып, 
Коңіл, шіркін, өі мүңына кджалып. 
Тогілер-ау шық кднша...

* * *

Қырымга да кетіп едім кдір корсстіп озіңе, 
Сагынсын деи, алмасын деп күні-түні көз іде, 
Енді, міне. оі ортімс өіім күйіп барамын.
Елді ойласам. кетегіндей ет-бауырым езіте.

Бауыр баскдн мекеніне асықнайтын қүс бар ма? 
Ждтгыздықты тітемедім дос гүгіті. дүшпаша, 
Топыраіымның ыстықтабы табанымда кд.тгандаіі. 
Басылмады толкындарын көк теңіздін кұшсам да.

Кдшкянтай боп кетіп едім оңкей жыңғыл, шеңгелдеи. 
Қүтьшатын күн бармадеп шүбар-шүбар белдерден, 
Қадірінді енді біідім, қүм суырган ақдалам, 
Сенін желің күштірск-ау мен үиііп бар емдерден!

Жер-Ананын аласы жоқ жоне де жок кудасы, 
Қымбат маган оның орбір каіі ітианбас мұрасы, 
Бо.іады екен оркімнің оз жерүііыгы біракта, 
Тыпыриіыган омірінің мызгымайтын куосі.

Лүгіілдей мс мені ацсаи күс-жүрсгің сснің де, 
Тыны.м таннаіі жүрсің бе, олде, кдяу түсіп сенімге? 
Көгендсліп қісчган екен мсндегі бар куат-күш, 
Озіңменен біргс оскея алакдндай жерімде.



ЖАСЫЛ БАҚ ХМКАЯСЫ

Коктемде

Коктем келді жоудіретіп гулзар багын, 
Балаң гүлдср сылдыратыи шылдырмағын. 
Әсемдікке тағзым егіп, тыедім мен 
Сол бақтағы осімдік ынтымагын...

Ымыртта

Балу ғана жылжиды ымырт буркеніп ал шапанын, 
Етегімен корі еменнің сипап оіті сакіПіын. 
Кдйырды да кдлампырдың гікірсііген шаштарын, 
Ак кайыңнын іүбіне кеи аяқтады сапарын.

Түнде

Түн де жетті дамылдатып тіршіліктің базарын, 
Тоңкеріпті жер бетіне алыи қара казанын. 
Жапырақтар дірьі қагып, бір-біріне жабысып. 
Үркіп турган нозік гүлдің корсең еілі азабын!

Т устс

Түс кезі еді, кдлмагандай бақ ішінде берске. 
Бір-біріне ағапітар да гүсірмейді колеңке.
Раушан гүл қызгалдаққа шүйіреді мүрынын, 
“Қүлақтарың калқиган”, - деп, етеді кеп кслеке.

Күні бойы күндейді кеп, намысына тиеді, 
Байг-үс оган орттей болып, қызарандап күйеді. 
Сондықтан да екі сүлу сыймай басы бір жсрге, 
Жақындасгіай, орқайсысы болек омір сүреді.

Үйеңкі де бәйтсректі шудалы деп, менсінбсй, 
Кдраіай ла кдла ішін гүр оншама жерсінбей. 
Кокірегін жайыгі гастап: “менікі, - дсп, - кеністік!” 
Кдрайды емен баскаларды бір озіне теңсінбей.



"Қойсайшы бүл көніл деген көтеріңкі шіркінді, 
Ғүліыр қыскд, кайтесіндер керегі жок күңкілдіГ' 
Деді де тау, ала көзбен карап қойып бак жакка, 
Шарасыздан, амалсыздан күңіреніп, күрсіцді ,,

Күзде

Жасаураган көзі күздің бақ ішіне түсіпті, 
Агаштардың саусағына салып алтын жүзікті, 
Гүлдердіңде алаулаган беттерін кеп опкен жел 
Үлбіреген үкілерін аямай-ақ үзіпті.

Қыста

Мазалап, түсіме еніп гүл-жапырақ,
Түр екен жап-жалаңаш бақгар жылап,
Еңсем түсіп кетті гой, қандай қиын 
Сарқылып калса егер нүрлы шуақ?!

Ақ кдйың үялып түр бүркеп төсін,
Қыс келді, жер бетінен алып өшін.
Жас агаш, бір-біріңе кдмқор болшы,
Бастайтын оздерің ғой өмір көшін.

* * *

Кдлгып кетсе Күнге болмас кешірім, 
Онсыз дүние тербетер ме бесігін? 
Шуақ нүрың сарқылса егер жүректе, 
Өн бойыңда көп болганы кесірің.

Мен егілсем, қоса жылар мүздақгар, 
Тебіреністен әжімдері жүз кдтпар, 
Аласапыран арпалысы қойнында 
Аспан бірге тогер еді бүршақ-кдр...

Ак тідектер болса кдбыл мендегі, 
Ізгіліктің кеңи берер шеңбері... 
Минутына жүз жыл жасап жүремін, 
Тогысса деп іңкор сезім жердегі.



* * *

Көнілімді селдетіл күй-жаңбырың. 
Тағдырыммен үксап кетті тағдырың. 
Уыз күлкің уьыжытып түрса екен. 
Жанарыма шашып ылғп таң нүрын.

Жиып жасыл сезімдерді жаныма. 
Жүрсем самал сәтгерінді сағына, 
Торыкканда тамылжыған әнінмен 
Шақырсан сен шабытты гүл шағыма!

Жанарыннын коркі болып көрінсем. 
Өміріңнін озегі боп өрілсем.
Шын бакытты екенінді менімен 
Арманым жок біліп барып көз ілсе.м.

* * *

Сені бір асыл деп жүргем, 
Аңсадым наурыз кезегін 
Шөліркеп көңіл-бозінген, 
Дүниені мынау кеземін.

Күйгелек болып барамын, 
Шырылдап, кеудем алкынып. 
Сен едің сенген адамым, 
Кетгің-ау мүңга батырып.

Жанарын неткен от-жасын, 
Алдауы онын мүмкін бе? 
Сылдыратгы да сырғасын, 
Көктемім каллы күлкіңде!



* *

Мендей жанды таба а;імассың еңді сен... 
Күлкісімен к.үстарды кондыратын. 
Ыстыкгарда мүңаіітып тондыратын. 
Акикаттың жстслеп олкесінс,
Ама.тсыт таіаіі ойға июмлыратын.

Мендей жанды таба алмассың енді сен... 
Көңіліңлі айналай жаркыратып,
Күзгі желдей бірде енді калтыратып. 
Үчап шыксаң есіктеп тағат тагшай, 
Сагынатын жанары жас бүлатып.

Мендей жанды таба алмассын енді сен... 
Сен камыксан , алдымен қайғыратын, 
К>'анғанда — көздеріңе нүр күятын, 
Қорганындай қоргайтын намысыңды, 
Жаншылмасын деп ойлап ар-үятың.

Кеткенімде жасыл бакты жылатып, 
Жалғандықтын көпірлерін қүлатып, 
Арғы бетте каласың-ау жете алмай, 
Аңсаи мені, моңгі-бақи үнатып.

Тоубо етерсің тіршілікке күндегі. 
Жайлап жылжып, кдцам басып ілгері. 
Бірақ, сені мазаламай түрмас-ау, 
Журегіңде мен кдлдырган жыр-белгі.

Екі бакыт болмайды екен бір баста, 
Борі бекер коңіліңнен күй кдшса, 
Сондыктан да аялайык сезімді. 
Күндеріміз, гүлдеріміз түгаета!



*  *  X

Алпак таңлар олр.иы ♦^ -

Сөіілейсің сен б\тінле :клк.-л'рл:-г 
Кдлапша жанлырлйын конилеп 
Отынлы маздап г\рглн. ллдулдть

Салкын канды екенсін. с.ик.ын клн.:ь:. 
Үркітіп алманыкшьі жлк.ын.ілрлы. 
Кднлаи бакыт жүректер лүлидеп::. 
Үғыс\та бір-бірін тдтпынғлн.ь:'.

* * X

Озіңді жаксы кору мүрат маған.
Ауадан да кажет-ак. шуактардан. 
Сенімім ортайса егер саган деген.
Ітгері баса алмай мен күлап кадам

Сен маған кейи түсші жанын ашып. 
Жылатшы бар шындыкты бетке басып. 
Жалғандык арамызга үяласа.
Барлық бак кетті лей бер бізден кашып.

Сен барла мені ла>ъш шайкамаилы. 
Атып түдған бү.тттан да калкалайлы. 
Терезем тен. төрім кен. коніл - олен. 
Мендегі базар-омір таркамайлы.

★  * *

Не істейін мен. окініштер орілсе. 
Көзлің жасы кіносізлен тогілсе'.'
Не істейін мен. отырып-ак жаны.мла. 
Мсңіреу лала. шол сскіллі корінсе?

Не істейін мен. жьшы созді жат корсс. 
Жүрегінлі аһ үрғызьш. как болсс?



Жеткізер кокке төбемді, 
Болсайшы, шіркін. бір пендс!..

* ★  *

Міндет кылма, пенде байғүс, ісіңді, 
Күнделікті нопсің үшін тер төксең,
Күйкі күйбең басып түрса мысынды.
Еш кднағат таба алмайсың жер-көктен.

Жүреккс жат кылыгымен, сырымеи, 
Жаның.'іағың жүрсе жүйке жүкдртып, 
Кііуыша алмай нүрлы, нулы жырыңмен. 
Үркіп үшып кетті дей бер бір бақыт.

Жаз жайрандар үмыттырып ызғарды,
Тск коркамын: үнім шыгып тым октем, 
Кеш кезікксн сыңарыма сындарлы. 
Кдрамаса.ч болғаны да күдікпен.

Маган ла бір шарыкдайтын кез кслер, 
Кошкен кар мен жүргсн ссңге кьпыктым, 
Екпінімен тау мен тасты төңкерер, 
Жоғы-ай менде дүлей, таскын рухтың?!

■к -к іе

Алматының үстінен бүлт кетгіеді. 
Кдбағы да катулы жүрт өкпелі, 
Дүниепің дүбірлі жазы келмей, 
Соаылмалы шаршатты бүл коктемі.

Колгірсулсн жалыктык, жагынудан, 
Шекпсндігс шсні бар багынудан, 
Жүрегінде шері коп ел болсак та, 
Қағынудан аулаклыз, табынудан.

Кдлынпыз үгынбай тск соз күдірстін. 
Азайыпты арға ла жүгінетіи.



К,үлы болып қүлқынның, қьнык куып,
Азып кетті азамат жон биетін.

Жаткдн жоқпыз, шукірлік, көштен ауып, 
Жүргендср де көп шығар дүние тауып, 
Талай жастың, бірақ та, жанарында, 
Түргандай-ақ, үрку бар, төніп кдуіп.

Тынысымен даланын нәрленбеген, 
Бабалардың рухымен әлденбеген,
Кдра басын күйіггеп қашаі-үтын,
Енді кайтіп үрпақкд жордем берем?..

Ойладын ба бүл жайды, ағайын-ау, 
“Ірілікке ел үшін жарайын-ау,- 
Деп айтатын кімдер бар, шык алға-лапГ- 
Оксіп түрып, әлде, дабыл қағайын ба-ау?!.

*  *  *

Жарқын соггер көп-ау еске алатын... 
Мен күлгенде қүстар да ән салатын, 
Үйдің іші толып кетіп соулегс, 
Жакындарым шаттанып бір кіілатын.

Куанушы ем орбір жаішы күт коріп. 
Толкығанда жанарыма шык толып, 
Байқамаппын қоюланып кызғаныш. 
Тонетінін шаңырагама бүлт болып.

Аласапыран күйын кеггі бүркасын, 
Балаларды періштелер қоргасын, 
Дүшпаныма тілей жүріп жаксылык, 
Анык менің поктігімнен танбасым.

Жоя алмайды жамандықты жамандык, 
Кдра кегпес бояғанмен юіра ғьш,
Зор морітіктен нұрланьш бар дүние, 
Таң да аі ып келсді, оне, ағарып!



Орның түр үңірейіп үйге келсем, 
Бауырым, жоксың енді, жоқсың енді...

Сені біз сагынамыз әнгіме етіп,
Бейнеңді сәбилерің елестетіп.
Өлен арнап, соңыңнан кдлам деп пе ем, 
Тай-күлындай тебіскен озің кетін...

* * *

Ашылмады көңілімнің түндігі, 
Ауырлады арқамдагы жыр жүгі,
Үшып жатыр кар мен желі аралас, 
Күмілжіген күндерімнің кірпігі.

Арылтқым кеп сені тозаң, шандардан, 
Молдір самал сүраймын мен таңцарлан. 
Себім тисе екен деумен дертіңе 
Қорғап келем коламта кей жандардан.

Шайкдлмасын деумен сенің үмітің, 
Тежеп келем озімді-өзім күні-түн. 
Кдбағыңа кдраумен-ак жүремін, 
Сезімімнің селдіретіл түбітін.

Әрбір адам қогамының айнасы,
Жетін жатыр оның амал-айласы.
Сақтай алсаң өздігіңді болғаны,
Керегі жок тиын-тебен пайдасы.

Кдрсы ақкднмен агыстарға аптығып, 
Омір отер кермек дәмін таттырып. 
Арзымайтын ала бөтен сезім кон, 
Кднаттыға кетер бір күн кдктырып.

Табигаіта бар-ау керім үндеетік,
Назар с;имай сол гажапкд күн кештік, 
Кірасаңыз барлық болмыс негізі - 
Шислене байланысқан бірлестік.



*  *  *

Омірдің кобі кетіп, 
азы калды.... 

(Ә. Бейсеуовтың онінеи)

Жылдардың көбі кстіп, азы кдлды. 
Сондыктан өмір маған базыпалы, 
Жаныады тебіренткендс жарқын соттер, 
Жүрегім ауруынан жазылады.

Кей-кейде көңіл, шіркін, тарылшіы. 
Тірлігім шыкнай койыи магыналы, 
Ондайда тыгырықка тірелгең/іеіі. 
Алдымнан бар каклалар жабылады.

Сонгы кеш түзегендей сенін тагы,
Озі де тым озгеше саликалы,
Ыргауында астарлы октемдік бар, 
Кдйтарып алатындай карымтаны.

Менің де жоғалтканым табылады, 
Жан-дунием барлык мүинан арылады. 
Сол кезде есіне іілып мені бір жан, 
Ынтыгып, оліп-өшіп сагынады...

Жамбыл ата!
Арыстандай айбатты жүзіңізден сескенем, 
Шамандыктың лебі бар жырлар тындап оскен ем, 
Бірак Сіздей жоталы, арынды акын коргем жок, 
Сол доуірде айтыспен өзіңізге дес берер.

Домбырасын кдзактың даралатқан, Жокем-аіі, 
Суырып салма онсрін багшіатклн. Жокем-аіі. 
Адамзаттың рухын қазак болып котсріп.
Дшіа жырын олемге саралаткдн. Жокем-ай!

ЖАМБЫЛ РУХЫНА



Артыида кддды Қүралай, 
Жаутаңдап жасқа булығып. 
Таркамай кадган қумар-ай. 
Үлын жүр аңсап, үгіліп...

Қолдап та, корғап демерсің, 
Анасыз көңіл жарым ғоіі, 
Түске дс жиі енереің.
Өлген соң адам сағым ғой.

Көрмеген өзің көктемдер, 
Бүйырсын енді үрпақка- 
Бір к\-ңі тосып октем жер. 
Бізді де алар күндакка...

Шымьшдық та ак, аппақ кар, 
Шағылыскандай сезіммен... 
Арыңды моңгі сақтап кдл, 
Кең пейіл дүние — бозінген.

Қия алмай сені жан жатыр. 
Жәудіреп жүлдыз -  жанары, 
Дедің бе: "дәйім аңсағыр”, 
Бергенде баста батаны.

Аршын бсл арман аңсатты, 
Жаркылы отты жасындай. 
Адуын жандар шаршатты, 
Ашуы кантпай, басылмай.

Азсынып жазды жүргенде, 
Күндердің кобі бүлт болды. 
Шер тогіп аснан шерменде, 
Кокірегіме мүң толлы.

Козімлі ашыіт коргенім, 
Ынтықтырдын-ау ылажсыз.

АРУАНА ДҮНИЕ



Нс істсйін мен. канша жалын берсем дс. 
Ксрі кашса лапьшдаған от көрсе'?

...Парьгзсың 6а мен аркдлар өмірде. 
Арызсың ба айтылмаған көңілде, 
...Жанымның сен тсң жартысы шығарсың 
Болмайтын сш болшектеуге, бөлуге?!

* * *

Сезімімді сетінетіп дадым ба 
ТІршіліктің күйбеңінің штдында?
Күлс алмаймын бүрынғыша аңкьпдап, 
Көтерс алмай кдлам назын жардың да.

Оз-өзімді жігерсіз деп жек көрем, 
(Жігерлілік жасайтындай текті өлең), 
Бытыратып бойымдағы жалынды, 
Пенделікке уакытты көп болем.

Бәрін тастап безіп кетсем бір жакка, 
Жүгіртсін жүрт мүны мейлі сан-сакка, 
“Сезім жалғыз сенде ғана бар ма?” - деп, 
Акыл келіп сыбырлайды күлакка.

Аяп кетем бүкіл адам баласын,
Көтсретін сана, сезім таласын. 
Шырқьіраған жаным куо, бьіемін, 
Адамдыктың азабының багасын.

* * *

Бүлдіршін коктем отіпті, 
Барады жыджып баяу күн. 
Кеуденде сенің кстіпті 
Қуаныш, арман, каяу-мүң.

Ызғары күздің үдетіп, 
Жабыркап жайсан жан-арай.



Қай жердс қдлдың түнетіп, 
Қайдасын, жасыл көкорай?!

КӨРШІ ТЕРЕЗЕ

Жарқырап көрші шамдары, 
Қиялымды үдетіп,
Бір жарық жанбай кдлганы 
Жанымды отыр жүдетіп.

Қараңғылыктың қойнына, 
Кеткендей сүңгіп жанарым, 
Қүрбы кыздың тойына 
Кеттің-ау менсіз, наламын.

Алданыш сезім аялап, 
Күтумен болдым өзінді, 
Жүректі кетгің жаралап, 
Тауыстым түгел төзімді...

*  *  *

Түншығып талай сырларым. 
Арналмай саган жырларым, 
Жабулы кдлды-ау кеудемде 
Айтылар көп-көп мүндарым.

Баскдм жоқ арын ешкімнің, 
Алдандым озім, кеш білдім. 
Имандай сеніп кісіге, 
Кдлайша, жүрск, ескірдің?

Тізгінді бермей сезімге, 
Жендіріп бәрін төзімге, 
Жүріпгіін сонша жабыркап, 
Жайраңдап күлер кезімде.

Өтіп те кетті жастык шак, 
Жанарда кдллы жас-моншак.



Тәуелді етіп, ей, омір. 
Кріідың-ау жасап жасканіиак.

Сөздерлен қорқып боратан, 
Қысылып жолдас-жорадан. 
Қысгығып қа;іған кеңілім, 
Шығар ма аман додадан?.

* * *

Сен маған зейнет ие едің, бейнет пе едің. 
Әринс, ештсііені күйретпедщ,
Түсінбей коп сауалға жүрғенімде,
Және де ешнорсені үйретпедің.

Есімді тандырардай етіп күмар,
Ауадан, ағаштардан қүлап жүпар,
Сен келіп жолыққанда сәуле ішінде 
Сезімнен тагып едім жасьы түмар.

Титыктап жеттім әрең ертеңіме,
Сеніипін айтылган көп ертегіге,
Сенімім сүрінбесе босаганда,
Дайын ем сені “пәк''1 дегі серт етуге.

* * *

Тамыздан да сезем салқын күз демін. 
Өзін болдың бақытым да, кдйғым да... 
Әйтеуір. мен сені гана іздедім 
Кок толқынды, көгі жүлдызды айдында.

Кейдс назбен уыстап ақ жауынды,
Сенің бүйра шаштарыңа моншақ қып 
Төгуші едім, аңсап түрып сәуірді,
Он бойыннан көргім келмей жацсактык.

Есінде ме бізді жапкдн жасыл бақ.
Мен ордайым коңілімдс сактаймын.



Сен маған деп, жасырынып гүл урлап, 
Куә болып сыкылык агкдн ак кдйың...

Сенің нозік жапырақтарын жаныңның. 
Ерке-самал мінезіммен шулатып, 
Алыстасың, сені сондай сағындым, 
Ж\рмін бе екен ж\'регіңді тулатып?!

* * *

Шым-шытырман кеудемдегі көктемдер, 
Оңменімнен өткен бе олде өктем жел? 
Ызғарыңа жауратып-ақ келесің, 
Шуағымды мен әрдайым төккенмен.

Азаматтың адалдығы бітінер...
Самал кайда күмарлана сімірер?
Кезеңдер көп, киялар көп қинайтын, 
Сәтгер кдйда сүйінісіп-күйінер.

Жаным сонша неге күмар сәулеге,
Әппақ нүрдан киген едім сәукеле.
Күтем ылғи сенен нозік шапағат,
Түсіп жүрем таусылмайтын әуреге.

...Шырылдаймыз, шыркыраймыз тірлікте, 
Үрандатып шақырамыз бірлікке,
Айту оңай копке уәж, бірақ та,
Бір аламға тірек бола білдік пе?..

* * ■*

Сонау коктсм келген еді баяулап, 
Қызғалдақтар кешгеу жалын жамылып. 
Айдын колде аққу жүзіп, ай аунап,
Ару олем ақ мүнарға мшіынып...

Гобемізде шарықтайды шағшіа, 
Қытыктайды кокірегімді жалының,



Үшырастык біз екеуміз жағада,
Әркім ансап жүріп Алтын балығьш,

Жалын аткдн жүрегіммен жыр жазып, 
Тағдырыма. көктеміме ырзамын, 
Шырмауыкта кдлып қойған шырмалып, 
Іздеп келем сол бір әндер ырғағын.

★  * *

Кей кезде күлкім суалып, 
Сап болса көңіл-жыршы әні, 
Көргенде кетем куанып 
Көгеріп түрган шыршаны.

Табиғат берген тәбәрік, 
Күйіне білу, сүйіне,
Ак тілектермен жаңарып 
Түр мынау мамыр дүние!

* * *

Борайды кар көңілімді өксітіп, 
Өткен-кеткен ойларымды көпсітіп, 
Отырмын мен кейбір кербез шактарды 
Сағыныштың саңылауынан откізіп.

Бір ғажап сот, манаураған тыныштык, 
Жер де. көк те -  барлык олем ып-ыстык, 
Шағылыскаи сансыз соуле ішіңде 
Табигатпен алғаш рет үғыстык.

Жап-жасыл боп көктеп түрған бәйтерек, 
Бой түзеген баскасынан ертсрек, 
Аяныінпен карай бердім мен оған,
Кдлса екен деп көктеміне еркелеп.

Сосын сенің күдіретті колдарың -  
Шартарапты шимайлаған жолдарың.



Төніл тұрған апаттардан төбемнен 
Өзің келіп, сонда тагы қорғадың.

Келіл жатыр, кетіл жатыр көктемдер, 
Көп те шығар бақытына жеткендер... 
Крлатыны қандай жақсы жадыңда 
Жақсылықгың жасыл дәнін еккендер!

ТӨРТ ЖОЛДАР

Күйтгемей күйбеңін басымның, 
Шашу боп жақсыға шашылдым, 
Шаншу боп кадалып жаманға, 
Бір ысып, бір суып басылдым.

* ★  ★

Даламның жүпар иісі аңқып тағы, 
Қапырық кдла демі алқынтады,
Шіркін-ай, керім кештер, сылкым түндер, 
Ауылдың қандай әсем алтын таңы!

★  * *

Жайлауға кел, дем алып бір кдйталық, 
Сырымызды көптен жиған айталық, 
Жалбыздарга моншақгардан жан бітіп, 
Тыңдасын бір бізбен бірге жайкдлып...

*  *  *

Үмтыласың арманға, үмтыласың, 
Ескі-қүсқы кайгыдан қүтыласың, 
Енді жеттім дегенде бақытыңа, 
Жаңа бір кдсіретке түтыласың.



* * *

Тумысынан түл дегенге сенбейиін, 
Ак бесікке сатып кдйта тербеймін, 
Пенделерден жүккдн саган кеселді. 
Адамга тон мейіріммен еадеймін.

★  * *

Ксткенің бе колеңкені саялап...
Үмытпашы шуақ кешкен күндсрді!
Мен жүргенде арман багын аралап,
Крңыр күз де келіп, оне, үлгерді...

Жастык-коктем қол бүлғаііды шіыетан. 
Үшып кетті бүлбүл жасыл багынан. 
Жалгыздыкпсн сен бар кезде-ак кауышкам, 
Аршьчыска түсіп жүріп алуан.

Амал бар ма тідегінді бермесе.
Ак нистім үксас еді ак таңға,
Мөллір шактар отеді екен лезде,
Енді гана ләззатынан тагкднда.

Боріне де кошнгуге болар-ау,
Ой түбіне жету, сірә. мүмкін бе? 
Тагдырынды кдбылдау, не кддамау,
Болса. шіркін, тек өзіннің еркінде...

* ■* *

“Жамандық тыеп баршага 
Жүргснді ойлап шаршама”, - 
Деймін де, жетпей шыдамым, 
Қиналып кстем соншама.

“Жабыгып жаным жүр” . - дссем. 
Қасымда болып күнде сен.



Қырық бір жамау жүректі 
Деп кордің 6е екен емдееем?

Күнге де айтып балагат, 
Жаһанға тағып жаманат, 
Боратты ол созін таусыла, 
Қоетың ба ақыл-амаиат?

Қайтпаса кайтпас жақсылык, 
Солмасын көңш — бақ шыбық. 
Білмесс екен адамзат 
Мейірге деіен тапіиылық!

Рахат-ау күн астында коңш қызып. 
Үмытьш бүлтқа баткдн күндеріңді... 
Омірдің ағындары сенді бүзыи,
Ақ носср жер мен кекті түрлендірді.

Шиқылдап қуаныштан қүйзтай торғ 
Тіршілік тотгіліғін паш егіп бір,
Мен үнсіз отырганға риза болмай, 
Терезе жактауында секірім жүр.

Анашым. биыл коктем сенеіз келді, 
Наурыздың қүтгықтаушы ем шуагымен, 
Сен барда бүкіл олем жүпар еді,
Жүруші ем ор күніме куанумсн.

Жалгаеып, кдбапасып жаткдн дүнис... 
Бобсгім келеді, оне, той-той басып. 
Жібіген кдбақтарға күлкі үйіре.
Ертеңгі болашакхд есік ашып.

Коңілде шуагымыз арылмасын,
Ешенбіз бүл емірге кокгем қүшып, 
Тонірім жарылкдудан жаңылмасын, 
Әрдайым жүрек түрсын алып-ұшып.

КӨКТЕМ

Г
 *
■



* * *

Жаңбыр, тегі, қүйып түр-ау, қүйып түр, 
Аспан назы жерге ғана сыйып түр, 
Қүштарлығын баса алмаған тамшылар, 
Шөпілдетіп жердің бетін сүйіп түр.

Аңызақтан кеткен еді күйіп қыр, 
Кдрағаштар кдс-кдбағын түйіп түр, 
Терезелер жасаураған жанарын 
Қүрғата алмай, бүкіл тірлік үиып түр.

Мен де отырмын шуақ аңсап, он аулап, 
Қою бүлтпен бірге кдлкып, манаурап... 
Аспан шерін таркдтқысы келгендей, 
Нөсерімен жатыр жерді сабаулап.

* * *

Өзенімді сағындым 
Мөп-мөлдір боп агатын. 
Өзіңді де сағындым 
Күнде сонда баратын. 
Біздің жақгың аспаны, 
Өте биік екен-ау.
Сол бір күмбез астында, 
Күншілдікпен өткізу, 
Шуақ күнді бекер-ау... 
Бұлт арылмай бойымнан, 
Кдшанғы күн өтер-ау. 
Мен жеткенше асығып, 
Біз тойлайтын тойлардың 
Талайы өтіп кетер-ау...



БАЛА ҮСТІНДЕ КЕТКЕН КЕЛІНШЕКТІҢ
МОНОЛОГЫ

Таглырымыз түйісті скен несінс.

Гүлің больш щшыңнан бір шыгармын, 
Түскен шакта мснің күлкім есіңс

Тыпыршып тү'р мына ксрім тіршілік. 
Тастардан да жатыр, оне, үн шығын. 
Уыз ләмі уьшжытып барішы,
Жаным жатыр кнмастыктан түлпныгып.

Армандарды ой орісін шырмаіан,
Жас нәресте, саган борін сыйлагам. 
Сүйікті жар, ссні ешкімгс кия шімаіі. 
Күні-түні күйіп-жанын кдналам.

Қоштаспадык, үміт оты соне ме,
Адам жаны жамандыкка ссне ме? 
Маукымды да баса алмай барамын. 
Қалып артта өгзім күрган кереге.

Саган айтар көп сді гой сырларым. 
Керегі не сыңары жок сырғаның? 
"Сойлсші", - деп сүраганда киыла, 
Ксліп еді күмарлана тыңдагым.

Мүмкін бе ексн сені енді кормеуім... 
(Олімге де мүмкін емес конбеуім). 
Қайтейін, тек менсн кеткен омірдің 
Тілеймін мен бөбегімде сонбеуін!



КҮТУ

Ь аш ада

I

Әр лыбыска елендеп, 
Жоллардын. алыс, ша.'іғайы-ай, 
"Әкем атпен келер", - деп 
Күткен күннің жалғаны-ай.

“Әкесі тастап кеткен”. - деп 
Талай бала күлгені-ай,
Үйге келіп етбеттеп,
Үзгенім-ай түймені-ай.

Жолға шығып күн бойы,
Күтіп сәби жүргені-ай, 
Болатындай бір тойы, 
Кигені-ай көйлек бүрмелі-ай.

“Әкең жатыр мертігіп,
Орта жолда түра алмай” , - 
Өтірік айтты-ау желгіініп, 
Осекші аға үялмай.

Кокжиекке кадалып, 
Жасырып ішкі жарасын, 
Түргандай жаны кажалып, 
Үстайды анам жағасын.

Тірі жетім екеуміз,
(Бүл тагдырдың ісі ме), 
Майжармага кетеміз, 
Кдйтамыз түн ішінде.

Жинап анам жыңгылды, 
Біллірмей козін сүрткстеп.

II



Мен жүремін шүңкырды 
Өзінді іздеп тінткілеп,

Қүлап түсіп сүрініп, 
Жаткандайсың шыға алмай. 
Тапгіаған соң, күрсініп, 
Әрең түрам жыламай.

Мен мүңайсам, анашым 
Қалады боп шерменде, 
Сондыктан да көз жасым 
Жатыр қатып кеудемде.

Әкелер кдйтса жүмыстан, 
"Папалап" кұрбы жүтіріп, 
Түратын едім куыстан 
Кдраи, жаным үгіліп.

Жазылмай ешбір емдерге, 
Бөлініп бізден түрағың, 
ілініп қалды-ау шеңгелге 
Озіңе қояр сүрағым.

Күтсем де қанша келмедің, 
Алмадың, оке, қолыңа, 
Баладан басқа кем бе едім, 
Телміртіп сонша жолыңа?!

Қолымнан келер жоқ шама, 
Жанбады сенім шырагы, 
Аяздар олі адда ма. 
Қалқиган айдың қүлағы?

Түнеріп ызгар тонеді,
Коз жасы мүз бои бегінде.

III

IV



Ба шырсан армаи келеді. 
Лірдектеп желдін отінде

V

Бүрылута оаіа дімаіі,
Сыздап га жмі жүрегін.
Іштегі сырды аігга алмай.
Тарта ма. оке, мегіц?

Күнгірггеніп үй іші,
Бояудар семіп коиідлс, 
Лңсатып бір кш гүд иісі, 
Жүрсің 6е кезіп іңірде?...

ЖАЗҒЫ ҚЫРЫМ Ж,\ҢБЫРЫ

Кокірегі шерге толып калгаидаіі, 
Лспан бүгін бір акысын шпандаті, 
Тогіп жатыр тамшыларын аямай. 
Шуак күткен жанарыма караматі...

Ызгар шепп. ыгыр болган коңілді 
Жылытар деп жылы Кд.ірым оңірі, 
Келіп едім, теніз аңсап асыгып,
Түра түриіы коз жасыңды жасырып.

Кдтлыктыдык жарасады-ау сүлуга, 
Моннің борі скен, тегі, жььчуда, 
Корші болме күбір-күбір оңгіме. 
Найзағайдан ойнектер шак сынуга...



* * *

Есіл кез-ай бүл-бұл үшкдн көзіңнен. 
Кдбылдайтын бәрін ыстык сезіммен. 
"Қит" еткенгс оксігендей омір жас,
Бар дүниеден күдср үзіп безінген.

Жорта аүъірыгі, есіркер деп үлксндер, 
Жатушы едік къіпымызда бүркенгсн, 
Енді, міне, шакырмай-ак. өзі де 
Жиі-жні шаншыңқырап жүр кеудем.

Көп күйбеңнен болып кейде кол үзген, 
Кетіп калу арман еді поезбен...
Базар бітср, біз де бір күн кайтармыз, 
Жүрттың бәрі жүріп өткен сол ізбен.

Жаткызбады жүмыр жүрек лүпілдеп. 
Кок аспанда коп жүлдыздар шүпірлсп, - 
Соңғы кездс кеткендей ме жиілеп 
Көрші атайдың жөтелгені күркілдеп?...

Ал озірге менің бір-ақ бар оурем, 
Крштаспасам екен гүмыр-алаумен,
Жыл күсының мүнайтады-ау кдйтканы 
Туған жерге жаутаң-жаутаң кдраумеп.

СӘБИ СУРЕТІ

Күннің нүры ағаштарға тамып түр, 
Қызым менің салған мына суретте. 
Шүтыла шашып сары гүлдер жанып бір, 
Жалын күстай ұшып жатыр жер-көкте.

Сәби көңід тандағандай еншіге,
Гүлге орап өрнектепті ғаламды. 
Үксатамын ак ниетгі елшіге 
Шапагатгы шашу еткен баламды.



Барлыкдүние боленіп түр жыр-шоқкд, 
Пок жүректің шуагынан нәр алған. 
Еркелейді еніп олем күшакка, 
Адамзаттын ықьшасынан кдланган.

АРНАУ

Бибігү.і Имангазинага

Кдзакта бар не бір кыздар рухты,
Соның бірі Шалкдрда да туыпты,
Орлігі мен ақылы сай коркіне,
Бнбігүл де намысымен уытгы.

Кербез дерсің кермиыктай керілген,
Бір бойына бар сымбаттык бсрілген,
Сол сүлулык үйлескені-ай кдйсармен,
Ал, батырлык мейірімге телінген.

Бой бермеген таукьіметке ордалы.
Ожет жүрск — мүңлылардың корганы, 
Ығысады каһарынан кырсыздар,
Кдндай жаксы сіздей жанның болтаны.

Саналыға сынағы көп Тәңірдің,
Жсңем деумен дертін корлык-жобірдін, 
Атылады арыстандай айбатпен,
Ак таяғы ашуындай әмірлің.

Пайымдаттың онегеңе жүртыңды, 
Шығармаңмен сүйсіндірдің үлтынды. 
Жарымжанга тірек болған, Бибі-Ана, 
Коңіл сыйы деп кдбылда бүл жырды!



*  *  *

Қамыс адлды-ау кдр астыпда. сй. омір, 
Жер мен көкті дүлей боран басканда... 
Қоршаудағы оскердей-ақ бейне бір, 
Қогалы көл телміреді аспанға.

Жас камыстар жаз бойы су ішінде. 
Мүңлы үкісін түратын ед жел тербеп. 
Емендерді аңсап ылги түсінде.
Жалгыз ғана ызыңы боп бар ермек.

Сары күзде өшіп кайран үміті.
Озі-ак келіп жыгылатыи оракка. 
Табысты етіп үй соғатын жігітті, 
Айналатын куанышгы шаңыракка.

Түрактамас моңгі-бақи бак. сон де,
Бір көрініс екіншіге ауысып... 
Қамыстар түр бастарында ак солде, 
Көктем күтіп тірсектері маііысып.

* * ★

Қүлады түн түңғиық, 
Қүлактары салбырап.
Өсек отыр жылмиып,
Сирек шашы жалбырап.

Күңкілі көп түндер-ай, 
Бақытгырақ болдым деп, 
Біреуге біреу күлгені-ай, 
Кдлғанын білмей сордын кеп.

Қүлазып калган кеңілім, 
Қүбылған айга қүрбан боп, 
Қарлығаш-сөздер тогіліп, 
Бетін маған бүрған боп, 
Үркеді менің мүңымнан...



Ж АПЫ РАҚ ЖЫ РЫ

Мына желдің түрысын-ай, түрысыч. 
Ашумен ксп жапыракты ж\дысын! 
“ БилеГ - дейді жас бүтаны саба-іап, 
Ызғарлана үдетеді үрысын.

Діршдейді, жаутандайды жапырак, 
Ағаш-ана тек дәрменсіз кдлтырап, 
Шарасы жок нәрестесін корғауга, 
Кдра жерді тепсінеді аңырап.

Мына олемге жасьы жүпар сыйлаған. 
Тандайы бал таң қүстарын жинаған. 
Кррғай а;імай сені кдтыгездіктен,
Жер басып-ак жүргеніме киналам.

Кіп-кішкентай жапырактар момакан. 
Озінді аңсап, атып жатыр күба таң. 
Сені жоктап коктемеген бүтакты, 
Айтшы маған, кдлай енді жүбатам?!

*■ * *

Кдлампыр котере алмай аз қырауды, 
Ертелеу кеткен жазды жазғырады. 
Суыккд снді үиреніп кдлғанында,
Күн жылып, бүл байгүсты азғырады.

Бусанып, бойы балқып күнціуаккд, 
Жаз оні естілгендей боп күлакка, 
Масайрап сәл уақыт түрады да, 
Кдйтадан түседі кеп сол сынакка

Пәк көңьт кейде алданып болмашыга, 
Түншыгып калатыны-ай көз жасына... 
Сенім ле бір зәулім үй секілді ғой, 
Түгіні түзу шыксын мүржасынан!



Такса да біреу жорта мін, 
Ренжіттім бе деп қоркамын, 
Өкінгем талай сыр ашып, 
Жанымның бузып қорганын.

Сараптап сөзді үйрендік, 
Керенау кейде күйге ендік, 
Өрмекші-ойдын торына 
Ілініп сезім-инелік.

Асау бір аттай жүрегім 
Босатып койсам жүгенін,
Бой бермей кетер деп, дәйім, 
Тізгінін тежеп жүремін.

Мүмкін бе екен, япырым-ау,
Еш жанның көңілін кдлдырмау? 
Біреуге кдтты тиген сөз 
Озімді дертке шалдырды-ау.

Кеме деп омір үгынам, 
Таймасын ол өз жолынан, 
Толқыны болсам мен егер,
Жел болып сен түр оңынан.



*  *  *

Шеге қүмдай сырғып жатыр ойларым, 
Таппай қойдым шырын создің оймағы, 
Абайдамай, алдым ба екен таркдтып 
Үлбіреген жібек сезім торларын?

Әйтеуір, мен босаңсып бір көрмелім, 
Талай рет жьшы сөзге шөлдедім,
Сол бір үлкен кдра коздер кддалып. 
Маған қарап калған кездер - өң бе сдің?

Ақылсызға кдлай айтып жеткізем, 
Жиіркенемін жылмакдй мен ептіден, 
Жайсандардың шынайы ыстық лебізін 
Санамдағы саңлаулардан өткізем.

Жалғыз өзім ссййі күрып тау жақта, 
Сырым шертіп сьошыр бүлақ, бау-баккд, 
Биік асып кетіп каигым келеді,
Аяулы жан күткендей-ак аулақга.

Коз жасыммен таркдтамын мүң-шсрді, 
Көкірегіме ‘мен мүндалап” күлкі енді, 
Жаңбырдан соң жап-жалаңаш дүние 
Үялғаннан жасыл лотте бүркенді...

АҚЫН ҚҮРБЫМА

Кейбір сотте қуанасың жайраңдап. 
Мүңаясын енді бірде кдйран кдп, 
Жеті түнде жанып түрар терезсң, 
Шабыт қүсы кең әлемде сайрандап.

Мезі болып күнде келген конақтан, 
Отырасың... қабағың кдр бораткдн, 
Кдрсы аласың енді бірде елпілдеп, 
Дос-сымакты тасадан кеп оқ аткдн.



Әрбір үнге қүлақтүріл сырттагы,
Аяп кетіп шуақ жүткдн шықтарды, 
Клялында көшіп сиқыр бейнелер, 
Ұқсатасың оған түйдек бүлттарды.

Тылсым күштің әміріне бағынып,
Сел сезімнен кете жаздап жарылып... 
Безіп кеткің келіп бір сәт бәрінен, 
Отырасың тыныштыкты сағынып.

Қиянаттар жанды қинап, камшылар, 
Шарасыздан көңіл, шіркін, зар жылар, 
Жүрегінді тілгілейді домалап 
Жанарлардан ыршып түскен тамшылар.

Төрт мезгіл боп өзгересің сен демде, 
Жүрегің бір жүмыр жермен, елмен де, 
Жой ленделер қайдан білсін жатканын 
Континенттер буырканып кеуденде?!

* * *

Жүлдыз копір жер менен кок арасына 
Салар едім, сен менімен барасың ба? 
Корер едің тәкапп?ар биіктерден 
Әлемнің түратынын жарасымнан.

Ыдыратып тастап төнген кара бүлтгы, 
Нүрландырғым келген еді талай жүрггы, 
Шапағатпен мсііірімге түньш түрған 
Дуниенің босагасы болсын мықты!

* * *

Кеудедс көптен жиналып, 
Жаумай қалган бүршақ па? 
Орала а.чмай қиналып 
Жүр едім осы бір шақка.



Жабыркдр жүрек кезі көп, 
Іздедім пәктік аралын, 
Сызынан қыстың мезі боп, 
Күтемін көктем хабарын.

Бермейді маза іңкәрлік, 
Нүрыңды төгіп жаныма, 
Ашылшы, кәне, жыр-сандық, 
Өзінді жүрмін сағына.

Бойымды каптап сан күдік, 
Аңсадым асау ағынды,
Таба алмай келем мәңгілік 
Соғатын күретамырды.







*■ * *

Үмітім үзілмейді.
Күндерім жалғасады. 
Тамаша күзім келді,
Сары ала нүр шашады.

Пейіштің шырағындай, 
Жапырақ бал-бүл жанып, 
Әуеннің ырғагындай 
Кетті ауа толқынданып.

Жаяды қүшағын жыр, 
Таңырқап, тамсанамын, 
Жылыстап үшады жыл, 
Мен Сені кдрсы аламын...

АРПАЛЫС АНАТОМИЯСЫ

Кун шығады асыгып, 
Әлсіреп әлем кдлар деп, 
Қараңгылык басынып 
Жерге бүлік салар деп.

Жанашырсыз емеспін, 
Жанымда коп жақыным, 
Ішінде кдлып егестің 
Түманданды ақылым.

Қимастықтың көп кыры, 
Киліккен оңбас араға.



Коңілімнің бостыгы 
Ауырлау болды-ау санага.

...Шанагатсыі шашылгаи 
Нссібснін киесі-аи,
Жан аикдйын жасырган 
Тылсым болмыс күрссі-аіі...

* ★  *

Қоюланып кслсді Қоркыт - мүңым, 
Бүгіп гагы үпкыдан қоркып түрдым, 
Кордсн смсс казьыган, жүргган кашым, 
Кезіп кегіп. келеді жіілғьп түргым.

Салкын канды сайрап түр дауыс анау: 
“Аіты”. “күртты", “олтірді”, “согыс гая 
Бір-бірінсн үріккен пендслердің, 
Журектері жаралы, кілрык жамау.

Отерміз-ау өмірден елендсумен,
Игілік пен жаксьшык корем деумен. 
Жылататын адамды Қүдаіі смес,
Өт пейілі - қүлкынга когенделгсн.

Қалампыр түстес койлск кигенмін, 
Әлдекашан ол ескіргсн,
Азамат деп басымды игснмін. 
Саткы і гдыгыңды ке шірге м.

Аіан да катан күндер коргенмін, 
Сынады омір жасымнан, 
Алыстасаң да, жакын жүргенмін, 
Жарасын жаннын жасыргам.

Қолымды саган сота бергенмін. 
Сүрінбей отсін деп орлан.

* * *



Азғырғандарды даусыз жеңгенмін 
Таіідьірмасыншы деп жолдан.

Бағаңды сенің біліп келгенмін, 
Әкесісің ғой баламның,
Таусылмай кетті-ау, бірақ, кердеңің, 
Жүрегімді жеді сараң мұң.

...Найзағай өтті жанымды осып, 
Дегендей: “өмір мәңгі емес”, 
Өзіңмен бірге өткізген жылдар 
Қалды ғой енді боп елес...

* * *

Мен болсам ғүмыр-әдеппен, 
Пір түттым адам баласын, 
Достаеып сүлу сонетпен, 
Емдедім жанның жарасын.

Самалын жүттым сан кештің, 
Жүлдызды түнде жүбандым, 
Ақпанда әппак кдр кештім, 
Жақсылар үшін қуандым.

Айлы жаз көрдім сиқырлы, 
Алаулап күйдім Күн -  нүрға, 
Ардақгап туған үлтымды, 
Тәрбие бердім үл-кызға.

Өмірім мәнді, мәнсіз бе, 
Отінде заман -  қүйынның, 
Демеу боп жүрдім әлсізге, 
Тәңірге ғана сыйындым.

Салмақгы салып жакынга, 
Ажарсыз айла еткем жок, 
Аскакгык тән деп ақынға, 
Айдарымнан жел ескен жоқ.



Пыр-пырлап үшты кол бүлгап. 
Қыргауыл-арман. кызыл шок, 
Жанарым снді күп-күрғак, 
Ыптыктык кдллы ызын боп...

*• * *

"Сіз - бізі" мол саатанат, 
Болмысыңнан айныма, 
Шаттык күшкан шартарап, 
Жол бермеші кайгыға.

Ынтызармын пәктікке, 
Ойлагым жок мүң жайлы, 
Иіп шексіз морттікке 
Жср тоні де бусайды.

Ыгысады ызғар да, 
Лебіздерден шуакты,
"Сіз - бізіміз” түрганда 
Коркем дүние күтіггы'

* * *

Махаббатпен дүние есігі ашылған,
Ақіиа бүлт түгр асау шыңға асылған,
Таң шапағын шабыттана карсы алдым. 
Жүрегіммен жүмырткадай аршылған.

Қимастығым күштарлыклен кдйралған. 
Ожечтігім нозіктікке айналган, 
"Ризамын”, - деп, еміренемін Тәңірге, 
Күнлеріме тіршілікке байланган.

Күміс айдың соулесімен ымдаскан,
Жер бетінің бар мүңымен мүндаскдн, 
Жартасгың да тас жүрегін жібітер,
Омір жайлы жазсам деймін Нүр-Дастан



* * *

Соттерімдс жабыққан дауа таппай, 
Көтдерінді іздеймін карақаттай, 
Аепалы сол копірдей кемпірқосақ 
Бізге түскен аспаннан аманаттай.

Алаулаған сезімін жасыра алмай, 
Адамдарга күн үшып асыгады-ай, 
Жеті бояу шүпірлен жүрегімде 
Сені ойласам от болып шашырардай!

АДАСКДН ЖАННЫҢ МОНОЛОГЫ

Өзімнен оз колеңкем каша берді,
Бір сайтан еркімді алып баса берді, 
Кейпімді менін қорыққан көрген сайын, 
Күшейіп, ырысымды шаша берді.

Үнімді өшірердеіі оршігеді,
Ығына конбей қойсам, ошігеді,
"Жердегі піоін сенің өзіммін" деп,
Ісініп — кебінеді, есіреді.

Соңынан сүмендетті, ертіп қойып,
Иман мсн намыс, арды ептеп жойыгі. 
Шалқыдым, шалкдқтадым едірейіп,
Жын сута алганнан сон обден тойып.

Осылай бастан доурен коше берді, 
Бойымнан күш пен жігер өше берді, 
Малгүнға тізгінімлі бергеннен соң,
Мен үшін тағдырымды ол шеше берді.

Күрдымға итерді де сол албастым. 
Байкамай біреуге еріп мен клн бастым. 
Темір тор арасынан гелміремін,
Шетінде кяпғандай-ақ бір жартастын.



Күндерім көркем еді, жайсаң еді,
Құдайым жолдарымды аша берді, 
Барымды місе түтпай, багаламай, 
Басымнан бақ-береке каша берді.

Жүйкем де жүкдрғандай түнек қүшкдн, 
Озіме жетесіздік болды дүшпан,
Адамнын қазынасы- ақыл екен, 
Тойымсыз күмарлықкз кдрсы үстам.

Солқылдак кейпім мынау сорға айналган, 
Мүндай күй кешемін деп кім ойланған. 
Гетенің “Фаустын” мен оқыганда 
Перінің әр ісіне қайран қалғам.

... Жас үрпақ қайсарлансын деп айтамын, 
Әр пенде жеңу керек өз сайтанын. 
Адамнан ол антүрган мықгы емес қой, 
Мен бейбақ соны, бірақ, кеш байқадым.

* * *

Өлеңді жазамын деп жазбас болар, 
Жүрегің куаныш пен шерге толар, 
Жанымды жаңбырлы күн қүлазытты, 
Жыр-кептер таппай қойды сая қонар.

Күндерім тамшылардай қүмға сіңген, 
Іздерім кайда кетгі қанша жүрген, 
Ешкімнің еншісіне жармаспадым,
Аз болды, бәлкім, сәттер ойнап-күлген.

Өкпем жоқ, өксік кдлған күрғақ шөлдей, 
Шаршадым алға ұмтылып, көкке өрлей, 
Олеңім нөсерлетіи қүяр еді-ау,
Қасымнан табылса егер көңіл колдей.

Күрсініп мен секідді ағаштар да, 
Кдраймыз үмітпенен кара аспанға,



Жеткізер журегіме мың бір жол бар, 
Армандас алқынған ба, адаскдн ба,

Көңілдін кетпей койды жара, дағы, 
Жанымды жаңбырлы жел сабалады. 
Ой-мүңнан арылтатын жарқанаттай, 
Сәуле -  сезім екен ғой арадағы.

* * *

Батар күннің таласқан сәулесімен, 
Шоктай жанған гүл кордім әуре езімен, 
Соңғы нүрды тойымсыз сіміреді, 
Қүштарлықган айырылған тәубесінен.

Ымырт жақын, ықылық атқан маңай, 
Қызыл-сарғыш бояулар жерді жалай, 
Бірте-бірте жылыстап күнмен бірге 
Жөнеледі артына қарай-карай.

Кдрбаласып бар тіршілік иелері,
Бір Қүдай боп бүл шақта сүйенері, 
Шүкірлікті жақсылар етіп байлам 
Абырой мен иманын тілер еді.

Кдраңғылық қаптайды, қапсырады, 
Ерекше бір ләззатын таггырады, 
Талықсыған жандарды түн тербетіп, 
Тылсым әлем есігін аштырады...

* * *

Жерден де іздеп Махаббат, 
Көктен де тілеп Махаббат, 
Ғүмырым өтігі бара ма, 
Қойдым гой таппай қанагат.

Жалбыздың иісі аңсатгы, 
Түбексіз тагдыр шаршатты,



Ләзчатын омір татпаппын 
Қүр куыи жүріп мансапты.

Ғаіамға мынау мын алғые, 
Сәітсрім үшін сыналғыш. 
Бакытым үшін үрланған 
Күндсрім ушін к.үнарсьгз.

Жет кі чСк і і арман - күл ы н ш а қ, 
Болып та барам үрыншак, 
Ойсыалар ойнап гасіаган 
Жылдарым, кейде. куыршак.

Тандарым отті ычғарлы. 
Кейбірсу маған сызданды. 
Шынымен біздін еркектер 
Сыйлайды ма екен кыздарды?

Оксіте беру ерлік пе,
Еңкею үшін келдік пе? 
Қыздары болеа камкоңйі 
Сын емес пе еді е.тдікке?

Бүршақты күндер мүдіайтгы, 
Үрымтал уақыт үлғайтгы, 
Тегінен тексіз туганды 
Озгерер деп кім айтгы?

Көз жасым гүлге тамшьшап, 
Намысты келем кдмшьыап, 
Айшықты ойлар айта алмай, 
Сезімді жүрем шаршылап.

...Тарғылданган жол мынау, 
Аясай енді, шіркін-ау... 
Кдйрала берді төзімім, 
Мүмкін бе енді ыршымау?!



*  *  *

Бүгін кұстар Шсггтаналы он сача,
Мен оларды тыңааіі бердім тамсана, 
Кеше гана кыс кыстаган жүрегім 
Ллып үшты. коктем күнін карсы іста.

Қанат бітті, бір гажайып маган да, 
Самгап кеттім, нүрға айналды санам да, 
Бүл фәниден алған бүкіл лоззаггы 
Шашу етіп шашкым келді галамга!

Тамырлары кдсиетгі, зор болғай.
Түні бойы, кейде, көз де шмеіімін, 
Жел өтінде калган жасьи ссні оіітай.

Боріңе де бірдей гокгім шапагат. 
Біреуінді кем көрмедім біріңнен. 
Біреуінде молдау пайым, гдінагат. 
Екіншіңнен байыпсыздык білінген.

Үқсастыкгы қаламаймын өзім де, 
Жапырактарың жанылмасын онінен, 
Түрақтайды бақыт ақыл, төзімге, 
Ессіз ерлік айырылады монінен.

Керсгі жок маған атақ, мансаптың, 
Әппак кдрды кешіп жүрсем болғаны, 
Шыжып күйсем ыстыгына аптаптың. 
Коктемменен бірге корсем олжаны.

Үрпагымнын үнжыргасы түспесін, 
Санасын сау, денін аман етіп бер.

* * *



Жібегімлі біреу жүнше түтпесін,
Аулак кстсін, жоламасын зар мен шер.

*

Жалғанды жалпагынан баскдндар аз, 
Арбайды алшаңдаткан атаөкпе жаз. 
Жсрдегі жазықтылар кешкен гүмыр -  
Коктегі моңгілікке багынган саз.

Түтқыны қүлқынменен кұндылықтың, 
Ей. пенде, і-үмыр кешіп. нені үктың? 
Өмірден “алам" деп кеп бос кетуің 
Тәкаппар заңы ма әлде үлылыктың?

Кдлғанда камауында қайшылықтың, 
Талықсып, үгітіліп, таусылып шын,
Зер салып байкадың ба бойындағы 
Қуатын қолдаушы күш-қарсылықтың?

Бардың да берекесін тілей алмай, 
Жоқгың да күркесінде түней алмай, 
Көрмейтін көктегенін көркемдіктің, 
Жүргендер аз ба ешкімді сүйей алмай?

Боріне риза болып кетеріңде, 
Жөнелесің тылсым күш жетегінде, 
Омір сүру дегенің леп белгісі -  
Койылар жанкешті мен жетеліге!



*  *  *

Хас талант иесі. сыр сүлейлерінің жалгасы, 
омірден ерте кеткен атакты жырау 

Көшеней Рүстембекүлының рухына арнаіады.

Аралап жырың кетгі юыр мен қүзды, 
Айды да тебірентіп, жүлдьп қ\дпты, 
Тыншыды көкбет дауыл әуеніңнен, 
Биікке қуат алып, қыран үшты.

Ой-түлпар агылып уақыт омырауынак, 
Тасқын жыр буыркднды қойнауынан, 
Кемсеңдеп кербез теңіз кдлды ойланып. 
Даналық сіңген сенің толгауыңнан.

Патшалық етіп көкте кдзақ әні,
Ой түйіп термелерден маңның бәрі, 
Пенденің кесірінен кебірсіген 
Бусады мақамыңнан жердің тоні.

Орнектеп бабалардың сөз кдлауын, 
Еліңнің алып едің көп сауабын, 
Бүлтгарды қара нардай кдқыратып, 
Ғарыштан жеткізгенсің жыр алауын.

Өнерді ұрпағың бар жалғастырар, 
Жүртың бар жырга таңды үластырар, 
Халқыңның кокірегінде көз болмаса, 
Түңгиық сендей дарын тумас шыгар!

* * *

Жақсылықты бір-біріне қимаған, 
Дөкейлерін амалсыздан сыйлаған 
Жаны жайсаң түлгаларын түқыртып, 
Күн көрсетпей қызганышпен қинаган, 
Ел болдық-ау күндылыгы қираган...

- ♦ -



Сүлк іүсірер сүлулыккд сүқтанса, 
Кдрсьыасын созбен түтірер жыққаніиа, 
Баскдлардын борі жақсы көрінер,
Ө і қіішрін кашан озі үқкднша, 
Шашьшар-ау бсрске мен қүт шінита...

Байыганы менсінбеген туысын.♦

Ақша бүркеп кеудесінің қуысын,
Бас катырып пайымдап та жатпайды 
Үгымының дүрысы мен бүрысын, 
Ортаймайды дсп оіілайды ырысын...

Қүмарына кднамын деп қызыктың, 
Қүрбаны боп аііаакер мен бүзықгың. 
Нүрлы сана, адамдық пен үлтгықкд 
Салынғанын сезбей жүрміз қүрықтың, 
Лайланғанын “иман” атты түныктын...

Қүныкканнын тоқгамы жок күламай,
Бүл өмірден өткендер аз жыламай,
Мен үшін гой сенен артык халық жок, 
Кей қмлыгың жүргенімен үнамай, 
Киелім-ау, болсаң етті қырағы-ай...

СЫР ЕЛІМ - АТА ЖҮРТЫМ

Аеау сырдай өр мінез адамдарың,
Оларға ешбір теңеу таба алмадым,
Саф коңіддің мәрттігін сақтай білген, 
Аман бол, туган жүртым - кдра орманым.

Беттетпес дауылы бар боз лаланын,
Мен оны бөтендерден кызганамын, 
Жаныннан жагынбай-ак табылатын 
Жасампаз жандар жайлы толғанамын.

Паркына жаксылардың жете алатын, 
Түйінін пайымды ойдың шешс алатын.



Намысын оиік үстап, арын сақтап, 
Қүрбаиы боп шындыктың кегс ;ніа'[ ын.

Мүнлы бүлт бүркесе де жанарларын, 
Арнатан үрпағына он-арманын, 
Тылсымның сырын үккдн. әруақ сыйлап. 
Қістерлсп қасиетті бабаларын.

Теренде езек талар сыр тунғандай, 
Перзснтің соны ашуға үмтылғандаи. 
Жанына медст болмай қиын сәтте, 
Ата жүрт, айыбым бар қымсынардай.

Алтаптың табы қалған жүрегімдс, 
Сыр озсн, иірімін олеңімде,
Туған жер, топырағың қүт болмаса, 
Нықбасып мен осылай жүремін бе...

* * *

Барып см саған жақын деп, 
Бетіме шаштың лайды,
Өтке толы көкірек,
Жарылса егер улайды.

Қызғаныш алған түмшалап, 
Кормейсің коңіл шырағын, 
Сумандап тілің -  қүмсағат 
Суырар сөздің ылаңын.

Аядым сені, ызғарлым,
Шуақсыз қалай жүрмексің, 
Ішіндс ыза-сыз барын,
Аңқылдап жүріп білмеппін.

...Жаңбыр да койды, күн шықгы, 
Асыр ла, түсыр бар маңай. 
Жүрегім саган ынтыкты 
Кдмыкканына карамай.



★  * *

Ор халықтың үрпагымыз аңғалдау, 
Мәрттігіне риза болган Тәңірі,
Заман келіп ар-үяты арзандау, 
Ортайғандай адамдыктың кадірі.

Жанталасып әр мыктысы, жаландап, 
Бүйырта ма игшігін жерімнің, 
Алдыменен алдап, арбап санамды ап, 
Қүлатпакшы туын үлттык сенімнің.

Имендіріп, иілтеді сонан соң, 
Қүндысынан айырылган жүрт оңар ма, 
Жәдігөйсіп сөйлегенге соғар кол, 
Кдзак мұнша алаңгасар болар ма,

Өн бойынан дала иісі аңкыган,
Халкым менің — сүйенішім, куатым, 
Сенем саған, ардақтым-ау алтыннан, 
Сен емессің оңайлыкпен сынатын!

КҮН ЖӘНЕ КӨЗ ТУРАЛЫ

Жанарыңды алып кдшпа, көркем Күн. 
Сен сияқты мен де күйіп-өртендім, 
Мәңгіліктің аманаты өзіңсің,
Ал, мен болсам, шуагыңмен көркейдім.

* * *

Көз дегенің күннін шағын моделі, 
Жер бетіне сыйға тарткдн солемі, 
Жаурамайды, мүздамайды екен ол, 
От болган соң куат алар әлемі.



* *  *

Саналының көзкдрасы уытгы, 
Түнығында тылсым сырлар түныпты, 
Елжірейді сен секілді дүниеге, 
Ашқысы кеп бар қүпия қүлыпты.

*  * *

Түйсіксіздің жанарының нүры жок, 
Акдшының арка сүйер қыры жоқ, 
Көкірегін қайқайтады кердендеп, 
Көрінеді-ау өзіне-өзі үлы боп.

* * *

“Адам көзі -  көңілінің айнасы", 
Пасықгардың көп екен ғой айласы, 
Ақымақпен түспес болар айкдска, 
Болмас оның абыройға пайдасы.

* * *

Жер бетінде шүпірлеген күн -  көздер, 
Ынтығумен бірін-бірі күнде іздер, 
Сөзбен кейде жеткізе алмас сырларды 
Көзбен үғып толқитын да бар кездер.

* ★  *

Жаның күңкіл күншілдікпен алысып, 
Жомарт жүрек жетімсіреп шанышып, 
Жүрген шақга жарқ етер-ау жанарың, 
Көзайым боп арманыңмен кауышып.



■* * *

Сенбейді гой ешкашанда үды Күн, 
.Ал. адамга ажад салын күрығын.
От - жанары топыракхд көмічіп, 
Жүлып алып әкетеді~ау гү'мырын,

Әр нсндеге бар заманда сол кайгы, 
Тагдыр адам омірімен ойнайды.
Күн секілді коз берген соң пендеңе, 
Ол да нете сондай өшпес болмайды?!

*  *  *

Есіркс мені. Күдірст.
Күткаршы ылан. кірлерден, 
Найзагай-отпен тіліп от, 
Жанымды жылап мүш емген.

Кджет леп іздеп жүргенім, 
Кдукарсыз күйкі оурелік, 
Бетйіен жердің түйгенім —
Жок бүл жакта оулислік.

Көлгірсіп бекер кдйтейін,
Озіңе борі аян гой. 
Күпіршиіктің айт емін,
Жстер шак саган таяу гой.

Поктіктің иісі анкідсын 
Бойымнан соби күндегі, 
Жаныккдн жаным балкысын, 
Үмыт боп күндер күрделі.

Кдлкилы тылсым олемде, 
Ғажап үй киген нүр-сауыт,
Сол үй түр күтіп төбемлс. 
Барармын бір күн жол тауып...

•



ОЙ ТЕЗІНЕН ОТКІЗЕМІН БӘРІН ДЕ

Жарқылы жоқ, ақылы жоқ кей кауым, 
Саган емес мынау менің арнауым, 
Жетеліге айтып түрмын жалын сөз, 
Тілеймін тек аяқ асты қалмауын.

Арзан ойдан аулак болған бабалар, 
Кслер үрпақ, бәлкім, бізді табалар. 
Жүрт санасы сатылған ба акшаға. 
Бармысындар рух берер, агалар?!

Ізгілікке жеткізбейді қырсыктық,
Кобік сөздін арасында түншықтық,
Ала бөтен алқымнан кеп алғанда. 
Өкіреді-ау өркөкірек ынтықтык.

Онсгс боп ойлап жүрген жас камын, 
Кдртын сүйсп, жинап бала шашқанын, 
Барыс жүрек азаматтар қайда скен. 
Шарыктатар Ата жүрттың аспанын?!...

Оіі тезінен «ткіземін боріп де. 
Халқы.члы ойлап, жалбарынам Тоңірге: 
“Алып дүние азуына жем қылмай, - 
Сара жол бер. салізп озің толімгеГ



МҮНАЙШЫЛАР ВАЛЬСІ

Берекелі болу үшін бақдарып,
Осу үшін үрпағымыз шатганып,
Жүз жыл бүрын асау Атырау қойнынан 
Кдра алтын шыгып еді қдқ жарып.

Байлық деген кдсиетті бақ екен,
Көңьтдерді шалқытары хақ екен,
Иеленген ырысы мол мекенді 
Кдзагымның ниеті де ақ екен.

Жүректерден тарап жатыр жарқын нүр,
Бүгін бізбен тойла, достар, ойнап күл,
Мангаз Каспий еміреніп, елжіреп,
Еркін елге сыйлай берсін мүнай-жыр.

Қ а й ы р м а с ы :

Бүрылмаган бабаларга бакыт бізге бүйырсын. 
Ырыс болып елімізге мүнай құты құйылсын. 
Теңгіз, Кдрсақ, Доссор, Қүлсар, Қызылкүдық, 
Макаттың,
Бойындағы қуатымен кең даламыз жылынсын!



ЖАС ТҮЛЕКТЕРГЕ

Кдиаттас бои үшыңдар бшктерге,
Құт дарын оздеріңмен сүйікті елге. 
Мын қатпар қиындыкха кезіккенмен 
Алынбас кдмал болмас иықты срге.

Болмайды мінсіз тірлік бүл өмірде. 
Ксй-кейде кетпей қояр бүлт кәгіңде. 
Сол шақта сенім артын нүр-куатка. 
Күінтарлық лаулап жансын жүрегінде.

Жас кдйрат. жарқыраган, жалындаган. 
Ссндсргс үміт артты калың далам, 
Бойларыңда бабалар рухы бар. 
Оздеріцнен қазақты таныр галам!

*  -к -к

Қ ф  жауады жердің бстін ақгаіілы. 
Күноһарлар бірін бірі мақтаііды, 
Ыцырсыган жел де кіріп үіілеріс. 
Жылу іздсп, сыркат жанын сақтаііды.

Сагындырган коктем ксліп жасынмсн. 
Сырласады, мүңдасады акынмен, 
Оіідым-оіідым болган жсрдің бетіне 
Күі, береке сыйлап жасыл дақьпімсн.

Колдің бетін оусн келіп қіятықтап. 
Қүйттаіі торгай шиқі.ілымсн қылықты-ак, 
Жаһүтгарлан штка тақкан Күн шыгыгі, 
Жаратылыс жагыр оны үлықтап.

Жанды дүнис жүмбақгалган тылсыммсн, 
Жарадғансың ықьшастан нүр сіңген, 
Барлық тірі жьшу аңсап, пана іздегі, 
Кдндай мүңчы гашық олем күрсінісн...



* * ★

Белгіп акын, бауырым Нүртас Иеабаевтың 
50 жьыдык мерейтойына аршиады.

Нүртас, сені жүлдыз сүйген, ай сүйген,
Арай шашып, айдарыннан күтн сүйген, 
Бесігінді қоныраулатып Қьшыр күз. 
Тербелгенсің тамьшжыған он-күймсн.

Бауырым-ау, балдырғандай мөлдірім, 
Жастык шактың шаітык бағын керді мүң. 
Тө йміңнің төстігінде жыр аунап, 
Тағдырыңмен оршді ғой орлігің.

Кдсиетті бастауымның бірісің,
Кеіібір кечде тарылғанда тынысым, 
Жігеріңнің куатына тонті гып 
Коііган мені алмас болат күрышым.

Жыр айдының мамыр бүлтты егілткен, 
Мейірімің аккуларды еліткен,
Жомарттыгы аздау мына дүниеге 
Күштарлыкіы паш етугс келіп пе ең...

Нүрлы жырың бара жатыр тау асып, 
Еркелігі елуіңе жарасып,
Жан иіырағың жаркыратсын жүртыңды, 
Ұлагатты жылдарыңа жол ашып.

13.11.2004 ж.

♦



АҚЫН ОТГІ СЕЗІМІН АЛАУЛАТЫП

(Абзал икын Крнипа Бутыбаеванын рухына)

Ақын өтті сезімін алаулатып.
Омірдің озегінен жыр кдулатып,
Періштедсй коргаумен олем нурын. 
Сулулыкган, поктіктен сыр аулатып.

Кдлыктап акқу-сынды. киинатсы?.
Коңідге самал ун боп үялапсьп. 
Жайсаңдык, канағаттың симнолысыз. 
Кдзактың дапасындай үлагатсыз.

Есеппен есіретін дуние калды.
Кетгініз аскдктатып Жыр мен Арды. 
Морттікпен үды гарыиі кабыл алсын. 
Кірлетпсй аманатын жеткен жанлы.

Жүрегімде шырак жанып гүр менін. 
Лаулайды ол алуан турлі бояумен. 
Коңілімнің уілдегсн күз желін 
Аластаймын еол кудіретті шіаумен.

Кок карганын куцкілін де кешірсм, 
Сауысканнын сыпсыңына мон бермей. 
Болкім, мен де. кеііде. жонсіз косілем, 
Оз ойымды баскалармен теңгермей.

Семіц карлы бораныңның багытын. 
Өзгертсем деп келем олі күн жакка. 
Жас коктемді ансап жүрген шабытым, 
Талай рет үрынганмен бүршакка.

24.06.2004 ж.



Жаркын жүзбен күн кешсем ед айтлагым, 
Жср бегінде кхаса соулс -  жырларым. 
Орбір жаннын бүл дүниеден кайтканы. 
Оіісыратар болмысыңның сыр-монін.

Сондыктан да аман болсын кас пен лос, 
Омірімнің торт мезгаі секілді. 
Оздеріңсіз сана-сезім ка.іар бос. 
Создеріңнен жііер кайта бекінді.

Адамнын бір бақ күшатын соті ғой. 
Куаиганын керу жылап жүріеннің,
Жан сараіна шырак жакса нүрлы Озі. 
Мең осыны оулиелік леп түйгенмін!

Күз жьаап. тыгылып жүр жанарыма. 
Менің де кірбің кіріп кабагыма. 
Ыстыгы ысырылып аптап жаздын.

Саналы айткызбай-ақ жаныңды үғар. 
Күз кысгың каһарынан үріккен шыгар, 
Күн кезі китарланып бүлт астынан 
Карайды. қьыыгы жок жүртка үнар.

Фонилік жарты гасыр өмірімді 
Огкізген секілдімін езім сүрмей.

Бола алмай Шыгыс кызы бал-шырынды. 
Ақтарып алыпиын-ау бар сырымлы. 
Саргайттың жапырақтай, снді маган, 
Маңдайы кере қарыс Ай бүрьыды!



*  *  *

Сырласым, мүндасым, адаі досым
Айнагүл Крнатқызына

Бірге жеңдік талай тагдыр тәлкегін, 
Айнагүлім, айнымас дос, ән -кенім, 
Жылдар өтті сүлаткан да жылаткдн, 
Екеумізді демеп еді пәк сенім.

Киналғаңда бекем будын бслінді, 
Қаіісарлыклен бастын босаң көңілді, 
Аіміаіиым-ау, білемін ғой канша мүң 
Торлайтынын нүр аңсаған когіңді.

Жүргенімде жол таба алмай адасып, 
Басу айткдн. ақыл косқам жаны ашыгі. 
Кдбылдайтын мендегі бар жасыңды. 
Адалым-ау, жүрсің маган клрасып.

Олшемі боп кслесің сен парыкгьщ, 
Керек кезде ірілік те таныттың. 
Арамдыкты ауыздыктап коятын, 
Адуынды мінезіңмен табынттың.

Саналыға болысасың дауласып, 
Ақымакпен жатпайсың сен жауласып, 
Бас имейсің мансап пснен байлыкгді. 
Жакыгщарға сыр ашасың саулатып.

Аіінашым-ау, сыркаттарга мойыма, 
Орындаісьщ алғандарың ойына, 
Екеумізді адалдыктан айнытпай, 
Барайық біз олі талай тойыиа.



* * *

Саркырамадай күлап түн. 
Дорменсіз еттін, жылаттын. 
Алдамшы мүнша боларын 
Білмепнін арман-мүраггын.

Сенделген жүрттың бар мүңын, 
Аркллап акын — тагдырым,
Инс де шашиар жері жок 
Ои-дерттен жүрек жарлынын.

Жаумаған олі жауын да,
Лаулаіі алмаған жалын да, 
Толғағы ашы дүние 
Шыркырап гүр гоіі жанымда!

Әйтеуір, барлык пенде жогын аңеап, 
Олермен орксуделер өңмендейді, 
Таныту үшін атын жүртка жар сап.

Қиянат жасап арлы, таза жанга.
Көре алмай шыккандарды озып алға, 
Шалады аяғынан. күлатадм,
Бояуга дайын маңды кызыл канға.

Жарымес, жүрегінде жоқ Қүдайы, 
Ынтыгы ләззат алу боп үдайы, 
Даңғаза. даракылар толып кетгі, 
Бүзылды дүниенің пәк шырайы.

Барасыц, гасыр, бізді кдйда бастап, 
Адамдык касистті жүрміз таптагі, 
Шошынып кейпімізден нүр-санасыз, 
Кііінпасып бак-береке бізді тастаи.



Таулар түр жалбарынып Жарагканга, 
Орман да мінажат кып аткан танға, 
Тәубеден айырылган пакырларға 
Қаркылдап күліп отыр кдра қарға...

*  *  *

Әлсмдік нүр-санадан қуат алып, 
Асыгам ізгілікке түра салып,
Ала.чдык кдсисті і арттырсам деп, 
Жүргем жоқ сиікімге ле кіно тагып.

Жаныштың пок сезімді, үргыладың. 
Жатыгым - жүректегі жыр-түмарым, 
Жаныма багқаннан соң қиянаіың. 
Меи саіан Жараткдннан Ой сүрадым.

0 , А.па, пайым, гүйсік еселі ме, 
"Уожді айт, - депсің гой, - жетеліге '. 
Білмеймін кі.мнің қанлай орыны бар, 
Гүңпіык яүниенің есебінле...

* * *

Атагүл Бпжановаги

һ  Сіілгап Қүс жолындай өлңізді,
Жерлсс деп, дос деп білем жаны ізгі,
Киелі Тереңозек топырагы,
Туғызган сіздей -  сырбаз, батыр қызды.

Шырылдап жаны бірге халқымснен,
Ор түлга, каіісар мінез калпыменен.
Арулы А.імагүлдеіі теңер елім,
Түмарлай ханшайымның затыменен.

Еч билеп жасгайынан, атқа мініп,
Бойына туган жүрттың мүңы сіңіп.



Жаны ашып, кдмқор болыл кдрт мен жаскд, 
Жасайды жақсылыгын айтпай жүріп.

Еңсесін өрелінің биіктетіп,
Күресер 'зұлымдықпен, күйіп кетіп. 
Осындай отты жігер ықыласы 
Халқына қойған оны сүйікті етіп.

Кдймықпас жүрегінің түгі бардай, 
Білгенге жаны оның нәзік қандай,
Мерей жас қүгты болсын деймін сізге, 
Елменен биіктей бер, көкке самгай!

ЖАСТАРҒА

Ей, е.чін сүйген, ойшыд жас,
Арманымыз да тым үқсас.
Ақылыңа сен ақыл қос 
Ғасырда мынау карбалас.

Кдзақ деген бір халық бар,
Келбетіп заман анықтар.
Киялы көкте калықтап,
Санасы олем шарықтар.

Еліне тірек үл гілеп,
Ән-жырга жаны елжіреп,
Ертеңін ойлап бабалар,
Өсіргең үрпак ержүрек.

Үланым, сен бол кырагы,
Тау-түздің еркін қыраны,
Бойына жинап ізгілік,
Үгып ал, жаным, мынаны:

Мүндай жер бізге кайда бар.
Аңыз да шынға айнтілар,
Жерүйық іздсп жүргендер 
Далаңа келіп байланар.



Толқуда кдным меніңде, 
Шарқ үрар жаның сенің де, 
Тізгінін үста еліңнің, 
Бойкүйездікке берілме.

Орлеуді жазсын көруге, 
Жетейік озык елуге*, 
Намысын туған халықгың 
Болмайды қолдан беруге!

ҚЫЗЫМ М ЕНЩ  - ЕҢ ӘДЕМІ ӘЛЕМІМ

Әигерімге (әні бар)

Қызым менің - ең одемі,ең одемі әлемім,
Пәк лүниеге сыйым менің, сыйым менің, солемім. 
Салауатты, инабатты, инабаггы гдчамга 
Әр берер ден, нор берер деп, нор берер деп сенемін.

Қ а й ы р м а с ы :

Қызым менің,
Куанышым шаігандырган шалқыткан,
Біздің үйде отір иісін, әтір иісін аңкытқан.
Қызым менің. кызым менің молдір кө.щей түныгам, 
Ақ дидарың алауласын, шіауласын бакыпан!

Коңілімде бір өзіңмен көктеп жатыр
алуан гүл,

Қызым менің, қызкшіағым,
тіл-коздерден аман жүр,

Сен күлгенде мынау дүние шабыгганып,
жаркырап,

Коктің өзі иштанганнан төгіп түр ғой
саган нүр.

* 2006 жылгы Қазакстан Рсспубликасының Презиленті 
Пұрсүлтан Назарбаситын хіиыкка жолдауындагы "Он»ік елу е;і 
кпарына кіру стратсгиясынакм.



Не тілейді ата-ана, ата-ана балага, 
Айдыныңа келіп қонсын

“Бақыт” атты шағала! 
Кдндырып ем уызына, уызына мейірімнің, 
Кдьвым менін, қолдасыншы

сені Алла Тағала!

Әдічетім, жаным менің, оппағым. 
Озінменен бірге атты ақ ганым,
Жиырма жасың қутты болсын, жан бапам, 
Үміггер мен тііектерді акгагын.

Біздін үііге коктем келген еенімен,
Бар клындык сен оскен сон жеңічген. 
Бантатгансың ізгіліктен нор алып,
Оқүға да атгангансың сеніммсн.

Денін сау боп , иана болсын Жараткан, 
Аза.мат бол журтты ауызына кдраткдн, 
Тйі-коздерден, жамандыктан аман бол, 
Білімменен озық ойга талаптан.

Жайсаңдарлын ортасында жүр, жаным, 
Олармеиен биіктсііді таіігамың,
Санасыз бен алаяктан аулак бол,
Жаркын больш атсын десең ор таңыц.

Артыңла бар хапқың сенен үміткср, 
Еуропаның өркениетін үгып кел,
Үлы Даза кдсиетіне тонті гьш,
КоиІ'ілерін біздің елге бүрып кел.

Жылаңқыны жолатпашы жаныңа. 
Сүйенгейсің ақылыңмен арыңа,
Мснмендік пен жанаярлык оиатгпас, 
Жеңілтектік жеткізбейді багыңа.

ӘДІЛЕТ ҮЛЫМА



Омір өзі көп нәрсені екшейді, 
Сабырлыкден үқсан егжей-тегжейді, 
Алуан түрлі адамдардың ниеті, 
Мақсатына жетуді оркім көкеейді.

Жарюырай бер, жалын атып жүрегің, 
Шуағыңмен жайнат көңіл түнегін, 
Пенделікпен күн кешуге болар-ау, 
Мен өзіңе Адами бақ тіледім!

ҚАЗАҚ АЗАМАТЫ

Күн нурлы, әуен аскдқ, заман сырлы, 
Азамат бірде күйлі, бірде мүнды, 
Жығылған кездерінде жазық қүшып, 
Сүйеніп тутан жерге қайта түрды.

Жүрекке үлы сенім үя салган,
Жаны бар шөл даіадай күй аңсаган, 
Лайыкты болсын деп сол кеңістікке, 
Жараткан мол нүрынан күя салган.

Еііңмен егіз сенің бақ, арманың, 
Кдзақтың азаматы, кдһарманым! 
Көгінде коңіліңнің жасын ойнап, 
Еткашан сиремесін катарларың.

Дауыл да, зүлматтар да бүқгырмаған, 
Бойына жаман атты жүқгырмаган, 
Халықтың жүзі жарқын болуы да, 
Сіздердей нар түлгалы мықгылардан!

* * *

Бар табиғат күбірлесіл, сыбырласып, сырласып, 
Анау шымшык сауысканга болып калды шын гашық. 
Жылт-жылт еткен тышкан козі жанапғышы — мысықга, 
Күйттай қүстар шаттанады, тандай кдғып, шуласып.



Дүние-думан есіртеді, еліктіріп. елітін.
Қоііғанын-ай бар тіріні бір-біріне телігіп. 
Агыл-тсгіл алабүртып. жсліктірген ғүмыр-бак, 
Ллатыны-ай бір-ак соттс каклшіарын бекі гіп.

Сана сыйлап адамзатка жарылкамаіі басканы. 
Мсйіріммен, шапағатпсн тск нүр болып шашканы. 
Токсан тоғыз есімінің мәнін ашып Қүдірег, 
Жүзіншісін жадымыздан неге ып тастады?

Монгілікті үклактүгіз. түсінбеіітін бір-бірін, 
Жүмыр баскд Жаратушы қалай ашсын шын сырын. 
Жүрс берсін леген шығар шыр аііналып жсрменен. 
һдеуменен қупиясын ашылмайтын күлпынын.

Барлық дүние күбірлесіп, сыбырласып, сырласып, 
Ана\' шымшыксауысклнға болып кдллы шын гашық, 
Жызт-жытт еткен тъшікан козі, жанагнышы - мысықіа, 
Қүіітгаіі күстар шапанады, танаай кағып, шуласып...

ОРЛІК ЖЫРЫ

Қанатын жазган каршыга. 
Қүсадан калған түншыгып, 
Ыршына карап артына, 
Аңсарын күшты ынтығын.

Жанарда кдлды жас іүнып, 
Баптаған еді оны ацам, 
Озіне бауыр бастырыи. 
Досына адат балаган.

... Орлігі биік өптірін, 
Ынтасы үйыткып аспанда, 
Бір счлте Намыс көк тіліп, 
Ұласып кетті Қүс тацга...



АРНАУ -  ЖЫР

Ата кты ғсиым -т үркітануиі ы, жи іушы,
Немат Келімбепюв агага

Жан-дүниеңіз буырқаныи тсңһдей. 
'Гагдырыңыз көк дүлеймен егі ідей,
Биік қүзга ілінулі жүрекпен 
Шыңыраудан аман қалар кім ендей.

Кдһармандық жайлы айтамыз тамсаныи, 
Қасіретке төтеп берген. кареы адыгн 
Батырсыз сіз, кемеңгерлік куатпен, 
Санаңыздан нүр төгпген жап-жарық.

Улы Дала дастандарын агылтып, 
Бабалардың рухына табынтып,
Қасиетін ардақгатып кдзақтың, 
Қойдыңыз гой үлылыгын сагынтып.

Биіктіктін өлшеміндей түлгаңыз, 
Өміріңіз өрлік толы жыр-аңыз, 
Ғаламаттай болмыспенен күрделі,
Жетпіс те де көп болсыншы олжаңыз!

Аман болсын жаныңызда жеңешем,
Ол кісі де өзіңізге тең екен,
Бірге атырып тамылжыган таңдарды, 
Ұрпағыңмен артсын, Ага, берекең!

* * *

Тазабек кызы, Келімбет келіні, 
Куаныш жеңгеміздің мерейтойына!

Балгыңдық жәудірейді жүзіңізде,
Жеңеше, бас иеміз өзіңізге,
Тауқымет тартсаңыз да нар төзгісіз,
Таңгы шық мөлдіреп түр көзіңіздс.



Норалган коусарынан Нұр Дісп;аның, 
Хюкыңның пеййііндей күт к*шамьщ, 
Ботасын кдсіреттен кдлкд.іайтын. 
Өзісің жанкешті сол Аруананың.

Дарысын касиетің үрпағыңа,
Нүр шашыи жүре берші жан-жагыңа! 
Жараткдн кабыл алып тілегінді,
Ай мандаіі үл сыйладың кдзагыңа.

Жанының коктемі боп текті Аганың, 
Ізгілік шеңберінен аттамадың,
Киесін кдстерледің Сана-Рухтың,
Коп болсын тойларыңыз шаттанатын!

Жараланды жаным кезіп жар-күзды, 
Сагындырдың сырбаз түлга жаны ізгі, 
Мазасыздау түсіп жүрем күйге мен, 
Өтемедім деп акындық парызды.

Сен жолықсаң каулар еді мың бір жыр, 
Екеумізге қүшақ жайып мүңсыз қыр, 
Кеңістікке үшып үлпа сезімдер, 
Көкіректен саулар, шіркін, сүре-сыр.

Ашар едім сан жүректің кдкласын, 
Жайнатар ем әрбір коңіл бақшасын, 
Нөсср-жырдан дауа тауыи шолді жан, 
Дүр сілкініл, кдйта түлей бастасын.

Жараланды жаным кезіи жар-күзды, 
Сагындырдың сырбаз түлга жаны ізгі, 
Мазасыздау түсіп жүрем күйге мен. 
Отемедім деп акындык иарызды.

25. 08. 2006 ж.

* * *



★  * *

Есіртер есер коңіл желік кыскап, 
Болмаса өн бойында берік ұстам, 
Қүрдымга кету оңай қызық куып, 
Әзәзіл шақырғанла орбір түстан.

Думанга парықсызды ол елітеді, 
Адамдық адсиетін кемітеді,
Сүйгенін озірсйілдей корсеткізін, 
Үсқынсыз айлаксрге тслітеді.

Байгүстың шел баскандай екі көзін, 
Кеудесі аспан тіреп. күйіттеп өзін, 
Үйіне кіргеннен ол елереді,
Жанжалға үластырып орбір созін.

Жанашыр жақынды ол жат көреді, 
Ниеті бүзықтарды жақ көреді, 
“Адамның сайтанынан сактан" дегсн, 
Жанына жақындасаң бақ сөнеді.

Есіртер есер көңіл желік қыскан, 
Болмаса өн бойында берік үстам, 
Қүрдымга кету оңай қызық куып, 
Әзозіл шақырғанда әрбір түстан.

* * *

“Что глупей темноты, 
Хотел свепыячка поймать я, 

И напоролся на шип 
Ьасе (япон. поэт І7в.)

Ақымақтан бар ма аскан жүгенсіз,
Дей іілмайсың оны олсіз, жігерсіз,
Кокірегі мен октемдігі жогары 
Кісі корсең сол скенін білсрсіз.



Сатмакты ойды өткіае алмас саилақтан. 
Мазаламас оны сезім сан қатпар. 
Ботшағардың жаны гыныш, лені сау, 
Кдуым керек оған өзін ардактар.

Қопіемет пен марапатка бөленсе, 
Мадакіалып рахатка бір кенелсе, 
Мырза болып шыға келер сол сотте, 
Есһ-дерті: көзге шініп, еленсе.

Қуыс кеуде каңсып кетер толмаса, 
Сана менен жан азыгы болмаса, 
Ештеңе де баса іілмайды орынын, 
Қүдаіі оіідан келте етіп сомдаса.

Парыксыздан опықжейді көзі ашық, 
Осындайга болып калса шын ғашық, 
Қсірманумен кдраңғыла түншыгып, 
Өтеді омір окінішке үласып.

Ақымақтан бар ма аскан жүтенсіз, 
Дей алмайсың оны әлсһ, жігерсіз, 
Кокірегі мен октемдігі жогары 
Кісі корсең сол екенін бшерсіз.

ЖАНСОРҒЫШ

Кдра бүлттай боп түнерген жаннан шуак қашады, 
Кдшан корсең ол байгүс жүреді болып кдпады, 
Оны мақгап, дәріптеумен, желпіндіріп түрмасаң, 
Жүрегіңді мазалап, батпандай зілі басады.

Қиялдарды сапырар, ақылы аздау басында, 
Мүндай жанның болганы ауырлау екен кдсыңда, 
Коргендерін айнытпай айтып берер ол дүшпанға, 
Ақылды жау артық-ау, азсымак достан, расында.

Әр күн сайын толтыру киын-ақ куыс кеудесін, 
Сезімдерін суарып, көтеру керек еңсесін.



Сосын өзінтұншыгып кдласыңтүнек капаста, 
Куат алын ол сенен, жібермес ешбір есесін.

Өлермен бон, өксумен, өкініп омір огкенше, 
Жебірді аяп, бойыңнан куагың әбден кеткснше, 
Журе берсең жанында, шел басар екі кезінді, 
Ала жіпті кссіп от, осылай жапа шеккенше!

* *• *

Айбаты октем, күп-гүмыр, 
Азабынды енді бермеші.
Баса алмаған ынтығын,
Мен де бір Тоңір пендесі,

Ждчқы мүң кетсік ескірген, 
К,үрысын надан күрган тор, 
Күтты боп багым кеш келген, 
Күдайым берсін имап жол.

"Айласыз айбат сткснмен, 
Жетпсйсің ешбір жеңіске, 
Кссірін тартар кектсигсн. 
Санасыздармен шегіспе”.

Баулыган осылай парыкка, 
Шүгыла тогіп, сүйіне,
Ғашык еткен жарыкка,
Бас ием, бапкср Дүние!

* * *

Пенделіктен айыгып, жырларынмен кдлганда, 
Борі откінші екенін түсінесін жалғанда,
Жасай алмай жаксылык, киналганды демемсй, 
"Нс бітірдім осы”,- деп отырасың арманда.

Қасисітің сыр-монін үккан жанньщ жолы ауыр, 
Жат түгілі түсінбес оны. тіпті. дос-бауыр.



Таз&іыктың әлемі токаппарсып кормеген, 
Сонлыктан да алдында коп кой оның тоскауыл.

Менмснсіген онерің кімге керек, япырым-ау? 
Атак-даңкты болам деп емпеңдегсн акын ба-ау, 
Нүрлы сана, саф рух қолдамайды егерде,
Сол олемге болмасаң жан-дүниеңмен жақындау.

* * *

"Стихи растут, как звезды
и как розы"

М. Цветаева

Үркер жүлдыз карап түрды тобемнен,
“Не бердің”, - деп. - “не айтгьщ", - деп, - олеңмсн?” 
“Жьглдар емес сені есейтксн” - деді де.
■'Сала берме”, - деді. - “оніізе конергсн”.

Монді олемде мангазданып сыр түнган, 
Даріыанып, шүгьыа шашсын ор түлгаң.
Коркем Создің куатынан нүр шашқан,
Болу керек кететіндей жан күрбан!

Сезім, шіркін, қүшқан кезде ақынды,
Шабыт сүрап пірлерін ол шақырды,
Аспанменен кауышатын кезді аңсап,
Кокке егіліп, жаны оның шарқ үрды.

Сосын. кенст, жүлдыз жауып кеудеңде, 
Оліп-оініп, ынтыгын шын сүйгенде,
Аласапыран іңкорліктен ортеніп,
Шоқ уыстап, кдлаеың боп шерменде.

Сондай сәгге ой-түлпарды ойнатып, 
Кеңістіктіккс қүштарлыгын тойлатып,
Үшып жетер лапылдаган сан алау,
Үшқындарын ынтық жанга бойлагып.



Мүнан соң ғой нөсерлетіп күяр жыр, 
Гүл-кыздардай кейде нозік үяң бір, 
Енді бірде жымын кағып Шолпапдай, 
Биіктерге самгап үшар кыран бір.

Кеудесінде Ой көзі бар, Күн козі,
Көк дүлейге үксап акын мінезі, 
Кекіректерде күйіп түрған бар шоқты 
Шырылдаумен уыстап жүр бір Өзі!

*  *  *

Өзегімді как жарыгі иіыкты олең. 
Жсткендей болды кокке. шіркіп, тобсм, 
Окіармаи. білесің бе. осіа соггс, 
Бакытка бөленіп, мен кемелленем.

Шарыктагі шартарапкд оті ы санам. 
Үлылар рухымен тілдесе алам,
Олармсн рахаттана ой болісіп,
Жазылыи кд.тіады анык ескі жарам.

Жер беті ксрім коркем, несібелі.
Ай сүңгіп кол суына, ілешінеді.
Күн күліп, күйдірсді сүйіп кырды,
Бір еәтте қүйын ойнап ссірсді.

Бәйшешск моз-мойрам боп кылтиялы. 
Биікке қолын созып үмтьпшіы, 
Панданып карды жарьш шыккдныиа, 
Назданып жан-жағына бүртияды.

Ак түтск боранын-ай аты піулы, 
Кеудеңнен айдап шығар түгін уды, 
Сезімің шіасапыран үйыткьш қармен, 
Аңсайсын тазаруды. жанаруды.

Күз келіп күлдіретіп, сарғайтады,
Бар тірі коңілі босаи, он айтады.



Бауыр басып калған соң шуактарға,
Қош айтысу жанынды киналтады.

Жүрскте ой-сезімнен жыр кептелер,
Сең бузар мүзжарғыштай сыр-шертпелер, 
Жанымның уылжыған соттерінен, 
Қүйылып несерлетер нүр-төкпелер!

Өзегімді как жарып шықты олең, 
Жеткендей болды көкке. шіркін, тобем, 
Окырман, бшесің бе, осы сотте,
Бакытка бөленіп мен, кемелденсм...

★  * *

Қыр гүлін күштым сүйіне. 
Иісі түр онын бүркырап, 
Ғсіламатсың-ау, дүние,
Түла бойында мын сүрак.

Сансыз сан сәуле жаныма, 
Қүііыллы болып сүлулык, 
Күмістей сырлар агыла, 
Сезімдер бойда уъыжып.

Жүргенде жылап, жүбаткдн, 
Үніме бүркіп тан шығын, 
Түрагын мейірім, үяттан,
Пок әлем болдың ғашығым.

Кдлганда жігер мүқалып,
Еі елік етіп түн-төрем, 
Сендегі оттан тутанып, 
Жалыныңнан мен жыр өрем,

Астамдық -  арсыз октемдік, 
Сүганак көзде жоқ үят. 
Айнымай жылдар откердік. 
Жасамау үшін киянат.



Аялап келем жан гүлін. 
Қүмарлық отын ошіріп. 
Обалды жүктеп тағдырым, 
Қалмасыншы дсп окіріп.

Қыр түлін қүштым сүйіне, 
Иісі тұр оның бүрқырап. 
Ғаламатсың-ау, дүние, 
Түла бойында мың сүрақ...



МАЗМҮНЫ

АСПАННАН ЖАУЫП НҮР БҮГІН

Тпуелсізлік ж одыида........................................
Найзағайдьк ай кдбакты. от-жалын............
Еліме .....................................................................
К;паклың аснакдагсам ден арманын..........
Тамырдарды іеренлерден нор а.-іган ..........
Кднагатшыл К;ианаттын кытымын............
Кдпырым күгіп. жайы ла болмай. жалагай
Ж арш рам т\'р мына маңгаз дүн и е..............
Енкеигпеші еңселіні сп гіге ...........................
"Бплін жакіын аспаны ' ник.іынан ...........
Атам менін к;сі;іырмаіпы зоулім ү й ..........
Абырой іііеп гаіиы аіам атырган ............
Саткынлыгыннан сакташы ...........................
Қуанмшым су сепкендей б а с ь п ь т .............
Огкеніс оршіу...................................................
Д апарыс ............................................................
Қ иы лм сіа ...........................................................
Оліара ксзегие..................................................
М онолог.............................................................
Үрпак дауысы...................................................
Г>үд жаз да огіп барііды..................................
Өгкелде ..............................................................
і)колоі ия п е г и я с ы .........................................
Ылаіііанар гіршіііктің гунығы...................
К;ійры;імаіі кеткен бакіяткіі.........................
Багысгагы қурбыга хат ..................................
Жагымпатдык жарасмаиды акы ніа............
Жаратканга жалбарыну..................................
Қүлазып коціт кдиы  күддыраумен...........
Жеге алмай жерүііыккд жырым-дағы.......
Бір бюрократкд...............................................
Араіггап атпай таңдарын.............................
Емсспін, Ага, Сітлі козім коргси...............
Тдіаи жанга сый корсстпей дүрысгап ....
М інеудер..........................................................
Кейбірсуге........................................................
Кд.гіын түман кдгітаіг кстті маңайды.........
Акьимен жецемін деп акьімакты .............
Гркедсп ге кормеппін-ау еркін м ен .........
Кетссм Г>е екен кекіші кокгсмге ерім ......
Жалырамай койлы мына жарык күн ........
Азаматкд х а т ....................................................
Күрбыға.............................................................
Шскіскенмен пеңде дауы шеиішмес........

... 11 

... 13 

... 14 

... 15 

... 15 

... 17 

... 17 

... 18 

... 18 

... 19 

... 21 

... 21 
и• • • Ал

... 23 

... 24 

... 25 

... 26 

... 27 

... 28 

... 29 

... 29 

... 30 
.... 31 
.... 32 
.... 33 
.... 34 
.... 35 
.... 36 
.... 37 
.... 38 
.... 39 
.... 40 
.... 41 
.... 43 
.... 43 
.... 44 
.... 45 
.... 46 
.... 47 
.... 47 
.... 48 
.... 49 
.... 50 
.... 52



Оісгімлі ертсп ксйлс қара су .................
Мсн жыласам аслан бірге жы.іады.......
Куаныш, кайгы арапас ............................
Бүаылма, коңіік бүзьпма.........................
Уьпсьп оскен бііладай.............................
Нсем кегті есуаскхі гагы д а .....................
Жаңгырыкты ПгГьпады ж аңгырык.......
Кд-Чіідагы замандаскд...............................
Тымырсык түман кокпенбек..................
Мына омірден азды-көпті гу йгенім ....
Жыдддрым-ай. сіңін кеткен ғасыргіп... 
Бар жакынга камкор бодып жасымнан 
Сыйгьпа алмай кете.м сені жер-кокке .
Таүлардын гасгарына ш агьпарсы ң......
Коңідімнен күй тогілді еріксіз..............
Ошагымда оі сонбесін мезгітсіч...........
Керек пе елі менін Мутам дол саган....
Тож кигем тата шуактан..........................
Үлыма...........................................................
Жар сыры.....................................................
Жеріп кетті.м лүниекоңы з тірліктен ....
Тіршітіктін түнерген бір шагында........
Иландым Жішан созіңс...........................
Кееірлердін борі келсін бір м аган........
Қара шыбыннам. кзіра бүл гган .............
А ңы зак.........................................................
Жеге алмалым мен оуде.м жердс іүрып
Реижіттім бе скен Күдайлы?..................
Күпі бойы ко здін жасы күргамай.........
Дауылга тосып кеудемлі..........................
Тотаккд тустім, жыла.чым.......................
Күном бар ма сси ошігер ксшірмей....
Даурыгасын соншама жиі н с іе .............
Таң аткіінша көз Ічмедім тагы да .........
Кдндай күііын саган тыным бсрмейтін
Имам созі....................................................
Бірінші о й ...................................................
Екіпші о й ....................................................
Үшінші о й ...................................................
Тортінші ой ................................................
Тастанды бшіа монологы........................
Мінсзеі злен сақтай гор, мінсі з жүрген . 
Толі.м беріік бапгағанмен багланлай ....
Болмасам ел деп күноһар.......................
ТЫ ек.............................................................
Ана коңілі ...................................................
Окпелетін шідым ба?................................
Айтнаскіі да болмас, гегі ........................
Артыма кимаи каріілым..........................
Езіледі жүреіім, езіледі............................

•»

53
54
55
56
56
57
58
59
59
60 
61 
62
63
64
64
65
66 
66
67
68 
68
69
70
70
71
71
72
72
73
74
74
75
76
76
77
78 
78
78
79
79
80 
81 
81 
82
83
84
84
85
85
86



Ансауменен соншама жьп Гүлстанлы ............................................. 86
Жыр жаыым саган арнап ж ирактагы ...............................................87
Сезім сыры .................................................................................................88
Үзі-ііп густі ү и іг іі і ....................................................................................88
Кон жүллыздың борі оірлеіі жарык п а ............................................. 89
Шолірксп кейде жүремін.......................................................................89
Көнілге конбай ешбір ем ......................................................................90
Қандай едін, калкам-ау. кандай е д ің ................................................91
Сагынар менік елім б ар ......................................................................... 91
Х алкы м а......................................................................................................92
Жамау-жамау шүбар бүлт..................................................................... 93
Көрінген бір кез тау болып, белес белдерім...................................94
Кдлталыга кор кьпмашы. Қүдайым................................................. 94
Аспаннан жауып нүр бүгін...................................................................95
Жүлдызды омір би ікте...........................................................................96
Аяіі кетіп шыршіпарды шак түргаң................................................. 98
“Алла!'\ - деп жаздым ак клрға ......................................................... 98
Әйел монологы........................................................................................ 99
Жел гербетіп бүтак пенен шымшыкты .............................................. 99
Жаралама жанымды жарга үрып ...................................................... 100
Вірле кол боп жүремін, Оірде шол боп ..........................................  101
Арманіа асісік же іе алмай .................................................................  102
Обалды бпімеген оңбайды..................................................................  102
Азабын беріп өлен н ің ..........................................................................  103
Мінлет кыіма, пенде баінүс. ісінлі.................................................  104
Алматынын үстінен бүлт кегпелі.....................................................  Н)4
Жаркьш соттер коп-ау еске а.іагын.................................................  105
Көкке бір үшкан к ө ң іт іе ....................................................................  106
Жыланкы мына әм ірд ің ...................................................................... 106
Бүл г торлаган к о ң іга і..........................................................................  И)7
Жүрсгімнен жүрмін ойып өленді.....................................................  Ю8
Сыгымдап сыршьы сырбаз олемімді............................................... 108
Адам туралы онтардан........................................................................  109
Айбатым-ау. тентегім, істелесім......................................................  Н0
Ашыпмалы көңьтімңіц түндігі...........................................................  III
Толастамай таскыны сел-ссзімнін...................................................  112
Малынган алтыша. жакүгкл.............................................................  113
Үйрену керск барды багалаулм........................................................  I )4
Кеңес доуірінде өмір сүрген кіфтгын мүңы ................................. 11^
Қ>ат кемім. кобсйіп мүддем бүлт күндер......................................  116
Жаксыларга............................................................................................  117
Үзііі тастаи бар шьыбырлы гүсаган................................................. 118
Жьыдардын кобі кетігт, азы кадды .................................................. 119
Жамбыл рухына..................................................................................... 119
Жазы аімасып қмсымен .................................................................... 120
Мардымсыз мүнға мүк&тып..............................................................  121
Таглырды жеием яедің б е ..................................................................  122
Аруана дүние .........................................................................................  123
Жабайы жыдкы ..................................................................................... 124
Уакмт жайлы .........................................................................................  124



Намысым клііда кетксн, кіііғы іі жүрміп ......................................  125
Ж үректе ауы р ж ү к м е н е н ..............................................................................  126
Акын жаиы ............................................................................................ 126
Н үр ш аш ы лльк М а ғж а н  аға, е .ііне! .......................................................  127
Жогшптым ба өіінлк оршімальщ...................................................  129
Л ш ьь і, к ү н ім , п ш ы л .......................................................................................  129

КОҢІЛІМНЕН КҮЙ ТОГІЛДІ ЕРІКСІЗ

Сенім жаііпы..................................................................
Мейір...............................................................................
Туган ж ер .......................................................................
Ана тілегі........................................................................
Әкеме...............................................................................
Жауган слік-жанарлай................................................
Күлкім мснін акша бүлтгай.......................................
Қанатгарды кармаіідыра галлырып........................
Омірмен сырласу..........................................................
Акикііі дауысы .............................................................
Абайды ла таяктатып \фгызідн................................
Кокпі шіркін, елеңдеііді боларға да болмаскз......
Әр баста жетін жатыр мүн мен арман....................
Үгысү...............................................................................
Кдіірымга да кетіп сдім к.ыр корсстіп өзінс ..........
Жлсыл бак хикаясы ....................................................
Кдлғьш кетсс Күнгс болмас кешірім......................
Коңшімлі селдетіп күй-жанбырын..........................
Сені бір асьш деп жүргем..........................................
Мендсй жанды таба дамассың енді сен..................
Кеткенімде жасьы бакты жьшатып........................
Алпак таңдар барады акду тартып..........................
Өэіңді жаксы кору мүрат маган...............................
Не істейін мен, окініштер өрілсе.............................
Сезімімді сетінетіп а.ідым 6 а ....................................
Бүлдіршін көктем өтілті.............................................
Керші терете..................................................................
Түншыгып тшіай сырларым......................................
Сен маган эейнет не едін, бейнет пе с д ін ............
Тамыэдан да сеэсм саткын күэ демін.....................
Шым-шытырман кеудемдегі коктемдер ...............
Сонау көкіем кслген еді баяулап............................
Ксй кеэдс күлкім суалып...........................................
Борайды кдр көнілімді оксітім.................................
Торт жо;шар...................................................................
Кеткснің бе колеңксиі саяыап...................................
Жаманлык тілеп барінага..........................................
Коктем ...........................................................................
Жанбыр, гегі, күйып түр-ау, күйып түр.................

. 133 

. 134 

. 135 

. 136 

. 136 

. 137 

. 138 

. 139 

. 140 

. 142 

. 143 

. 144 

. 145 

. 145 

. 146 

. 147 

. 148 

. 149 

. 149 

. 150 

. 150 

. 151 

. 151 

. 151 

. 152 

. 152 

. 153 

. 153 

. 154 

. 154 
, 155 
. 155 
. і 56 
. 156 
. 157 
. 158 
. 158 
. 159 
. 160



Өзенімлі с а ш н л ы м .............................................................................  ^
Ба;іа үстінде кеткен келіниіекгің м онологы ............................ 161
М '<>............................................................................................ ~ : : і.  162
Жатгы Қырым ж аң бы ры ..................................................................... 164
Есіл кез-ай бүл-бүл үшкан козін н ен ............................................... 165
Сәби счреті ..............................................................................................  165
А рн ау ..........................................................................................................  166
Кдмыс кдлды-ау кар астыічда, еік ом ір .......................................... 167
Қүлалы тү'н тү ң ги ы к .............................................................................  167
Ж апырак ж ы р ы ......................................................................................  168
Кдлампыр көтере алмай аз ю лраулы..............................................  168
Такса да біреу жорта м ін ..................................................................... 169
Шеге күмдай сыргып жатыр о іілары м ...........................................  ! 70
Акын күрбы ма......................................................................................... 170
Жүлдыз көпір жер мснен кок арасы н а..........................................  171
Кеуледе коптен ж индчы п...................................................................  171

ЖҮРЕГІМДЕ Ш Ы РАҚ ЖАНЫП ТҮР М ЕНІҢ-.

Үмітім үзілмейді ......................................................
Арпалыс анатомиясы .............................................
Қоюланып келеді Қоркыт - мүлчым..................
Кдлампыр түстес көйлек кигенмін....................
Мен болсам гүмыр-одеппсн................................
"Сіз - бізі" мол салтапат......................................
Махаббатгіен дүние есігі аш ы лган.....................
Сәттерімде жабыкклн дауа таппай ...................
Адаскдн жанның монологы.................................
Өлеңді жазамын деп жаібас болар ...................
Батар күннің таласкан соулесімен....................
Жерден де іздеп махаббат....................................
Бүгін күстар шатганады он сеп а........................
Апшітарым жайкяісын дегт плеймін ..............
Керегі жок маган атак, мансаптың .................
Ж аіғанды жатпагынан баскдндар а з ...............
Ара^іап жырын кеіті кыр мен күзды ...............
Жаксылыкты бір-біріне кимаған......................
Сыр елім - Ата ж үртым.......................................
Барып ем саған жакын д ем ................................
Ор халыктың үрпагымьп ацгалдау..................
Күн жоне көз гурдчы...........................................
Сөнбейді гой ешкашаңда үлы К үн ..................
Есірке мені, Қүдірет ............................................
Ой тезінен өткіземін бәрін д е ...........................
Мүнайшылар вдчьсі .............................................
Жас түдектерге ......................................................
Кдр жауады. жердің бегін актайды..................
Нүріас. сені жүлдыз сүйгсн, ай сүй іен ..........
Акын отті сезімін алаулатып.............................

175
175
176
176
177
178
178
179
179
180 
181 
181 
183 
183
183
184
185
185
186
187
188 
188 
190
190
191
192
193
193
194
195



Ж үрепм де ш ы р а к  ж а н ы п  і \ р  м е н ін .....................................................  195
К үз  жы лагі, т ы гы ; іы і і  ж ур  ж а н а р ы м а ..................................................  196
Б ір іе  ж е ң л ік  таляй тагды р т о д к е г ін ......................................................  197
С аркы рам алай кү .іа п  т ү н ............................................................................  І9К
Б іреуге а кш а  ж е гп е й , б іреуге м а н е а п ..................................................  198
Ә л ем д ік  нүр-санадан куат х * іы п ..............................................................  199
1 і е ііл ға н Күе ж  од ы нла й о з і ң і зд і ............................................................  199
Ж астар іа  .............................................................................................................. 200
К ы іы м  м ен іц  - ең одемі ә л е м ім .............................................................  201
Әділет ү л ы м а ...................................................................................................... 202
Қ іп а к  а чаматы...................................................................................................  203
Бар габигат күб ір л е с ін . сы бы рл асьпк с ы р л а с ы н ...........................  203
О р д ік  ж ы р ы  .......................................................................................................  204
А рнау -  ж ы р ......................................................................................................  205
Б а л гы н д ы к ж оуд ірейд і ж үз ін ізд е  ...........................................................  205
Ж араланды ж а и ы м  кез іп  ж а р -к ү з д ы .................................................... 206
Есіртер есер ко ң іл  ж е л ік  к ы с к а н ...........................................................  207
Л кы м а кта н  бар ма аскдн ж ү г е н с із ......................................................... 207
Ж а н с о р гы ш ......................................................................................................... 208
А йбаты  о кте м , к ү н - ғ у м ы р .........................................................................  209
Гіендс іік т е н  а й ы ғы п , ж ы рл ары нм сн  к іш га а а а ...............................  209
Ү р ке р  ж үлды з карап түгрды тебем нсн  .................................................  210
Ө зетімд і к д к  ж ары н  ш ы кты  о л е н ...........................................................  211
Қ ы р  гүл ін  күш ты м  сүй ін е  .........................................................................  212



Жадыра Дәрібаева

“Қдеиеттііік шырағы”
Өлендер.

Керкемдік жобаның авторы Ш. Байкенова 
Редактор-корректор Д. Белдеубайүлы 

Көркемдеуші дизайнер Б. Еженов 
Компьюгерде беттеген Б. Еженов 
Суретші Сорсенбаев Әбілкдсым

ИБ № 88

Теруге 22.03.2007 ж. жіберілді.
Басуға 12.08.2007 ж. қол койылды. 
Пішімі 84x100 '/»  . Кдғаз офсетгік 

Басылымы офсеттік. Есептік баспа табағы 14 
Таралымы 2000 дана. Тапсырыс №763 

“Балалар одебиеті” баспасы, 050009 
Алматы кдласы. Абай даңгылы 143 

тел/факс: 2-42-23-57

Тапсырыс берушінің файлдарынан 
Қазақстан Республикасы «Атамүра коргюрациясм» 

Ж Ш С-нің Полиграфкомбинатында басылды. 
050002. Алматы қаласы, М. Макатаев кошесі, 41.










