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МА Қ П А Л
(Бітпеген поэма)

Өр Іле, өргек Іле, ұшан Іле;
Оскырып ұлы асқарды құшады Іле. 
Қайсарын Қас, Көңестің косарына ап, 
Текестің тентегін ап жетегіне.

Аркырап Алатауды у-шу кылып, 
Бұркырап бурадайын құсады Іле.
Тау бұзып, тасты сүзіп, жарды жарып, 
Бұлқьінып бұйра құмды құшады Іле.

Көктөбе, Үшқаркара-— жер жаннатын 
Өзінің өлкесіне косады Іле.
Сол жерді коныстаған Албандағы  
Болған іс кеше — мұнда осы әңгіме.

Егіз ел ежелгіден Албан, Бұғы;
Белгілі қашан қоныс алғандығы:
Кешегі Кенесары ауғынынан 
Ертерек Албан өрге барғандығы.

Белгілі: бек болғаны хан Тезектің, 
Ұлыжүз баласына Баддыбектің.
Іленің екі жүзін төре сұрап 
Тұрғаны Ж алайырда төре Сөктін.

Түйісіп Туркстанға тиген әскер,
Коқанға коштасканы хан мен бектін.
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Тараншы таз сұлтаннан медет тілеп, 
Сасканы Сауырык пен Тазабектін.

Асаудан азу мұк-ап, нокта киіп,
Боз тоқты — бодам болып, тозғаны екпін 
Десек те сол заманды күні кеше,
Талай жыл, талай емір, өтті-ау көп күн.

Қаркара — ел бесігі, жер анасы,
Қарлы ала — ел несібі, ел анасы.
Жел желпіп, бұлт бөлеген, нұр шомылтып. 
Керілген кербез аскар кер аласы.

Мылқау құз, саңырау сай, меңіреу шокы. 
Қас жакпар, кайсар кия, тақыс тасы.
Қәрі кар мәңгі-мүңгі мұз жамылған, 
Тасында тағы орғытқан сай-саласы.

Мәңгіден мөңкіген су, мөңреген сүт,
Исінген, елжіреген ен даласы.
Текті кұс, тентек Ұзак өскен сонда 
Саурыктын анау айткан бел баласы.

Ұр шокпар, Ұзақ ожар, тентек, кияс; 
Қиямпаз, киын, киқар, кайрымы аз:
«Ұзақ — мұз, Ұзақ— аю, Ұзақ— батыр» — 
Дейтіні Албаидардың әлі де рас.

Итпелеп ұлыктарды дегенімен 
Қолынан тарайды-мыс сайлау — сияз. 
Ұзақтай қайрымы жоқ қатал жанға 
Қыз біткен Макпал атты өмірі тым аз.

От болып Албан, Бұғы ортасына,
Ұлы сөз, ұлық алды болған бір жаз. 
Қаздайык қарға қайткан қанын шашып, 
Қара көі кара кекке болған нияз,

Ұзақ өр қазақ түгіл орысыңа,
Ол тоқпақ өзі қойған болысына 
Өйткені ел жуаны, ру басы,
Ұлык та карайлаган сонысына



Өлді Ұзак оналтыншы жылда усталып. 
Осы елдін көтерілген соғысында 
Орғымай оралаііын ондағыға,
Қызықпай тоғыз сөздің тоғысына 
Ұзақтык аулын экеп қондыралык, 
Дейтұғын Таңбалытас конысына

і

Күн батты, жұлдыз шыкты, жабылды ымырт 
Шөгісті, қонды асқарға мұнар, бұлт.
Ел жатты. Жылқы жусау. Тоған тынды.
От сөиді. Қатын кайтты кайнаткан кұрт

Тыншықты күркілдеген кемпір-шал да, 
Тыншықты күйістегі жақын мал да. 
Ж алғыз-ақ тыныш ұйкылы түнді оятып.
ААан төбет маңқылдайды анда-санда,

Ай қандай, ауыл кандай жайлаудағы, 
Қыеырақ жусап тұрған салмаудағы;
Қарағай қарабаран карауыткан,
М ұз-сәуле шағылысса тау-таудағы.

Сүйініп сол суретке мүлгіп жатқаи, '
Кісі акмақ — құр көрікке құмарткан.
Бақ емес — байы м дасаң— бай табиғат,
Бәрі сор — шерлі жаннын күйін тарткан.

Асқары — асырмайтын бөгеудейін,
Шалғыны — жам жаралап егеудейін;
С ам алы — ж үрегіңді жұла жалмап,
Су сөзі — «кел косыла бебеулейін».

Қалын жау — карағайы найза асынған, 
Қайыны — арашашы, майдасынған.
Тастары — ок, туы — тұман сыкылданып, 
Шакшиса аскар көзі — ай басынан.

Телміріп, көкке өрлеген Алатаудын 
Не занғар биігі бар нелер зәулім



Тантыткан таткан жанды бұлағы бар,
От жаққан уытына бас асаудын.

Тербеткен махаббаттын күйін ашы,
Осы күй ұйыктата ма ойлы жасты.
Айды аңдып шабансары жанасканда,
Іренжіп ернін ақ үй ептеп ашты.

Жабыркап жатыр жусап жаратылыс,
Бермеді түнерген түн кызға дыбыс.
Шошымал шолпы, шашбау сылдырады. 
Жалғыз-ак сыртылдады күміс кебіс.

Осынын ойысқаны ойдым өзек,
Сылдырлап, сорлы суы қаккан безек. 
Қусырып қос тізені қол айкасты,
Бәйшешек исін бүркті кезек-кезек.

Ақ көйлек күңгірттенді күрең баркыт,
Ақ маңдай ай аялап етті жалт-жұлт. 
Шалғынды шайкай соғып самал сүйді, 
Отырды шашы шалкып, бойы' балқып.

Керілді кербез марал, келіскен кыз,
Тулаған тоңды жүрек, қыз — болды мұз. 
Құбылған құйын сезім қолды қағып,
Еңкейіп оц жағынан жұлды жалбыз.

Аймалап ақ танауын жалбыз қүшты,
Кеулеп иіс кеуілжірден ойға түсті: 
«Жұлындың жүрегімнің жұмсауымен, 
Жалбызььм, жүрек күшті, тағдыр күшті.

Жас жалбыз, мен де жалғыз, сен де жалғыз, 
Жастыкта жақсы өмірге ынтызармыз.
Сенде жаз, менде жастық — ол улы өмір 
Атантқан сені қурай, мені ■— кәрі қыз.

Көгілжіп күн лебінде гүлдедің сен, 
менше ізденбедің, жүрмедің сен.

Өзіңді өзімдей деп жақын тартып,
Жұлдым мен, иіскедім, біл мәнісін.
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ламын кандай ләззәт анау айдан? 
і да мұз — мұздың көзі бажырайған 
рік жоқ онда дағы мен сықылды,
»зге үшін өзін тағдыр байлап койған.

Кел анау таудан тауға тентіреген. 
іұлт анау желмен бірге жетеленген.
•мірге уанбаған зарлы бұлак, 
ніреп ерте-кеште ентелеген.

,арағай — қайғылы о да мызғып тұрған, 
.азақтай қаптап қалын — қыз бақтырған 
^аурыққан долы дауыл араласса, 
ағдыры мұнын дағы мұз қаптырған

Кер анау күрең қабақ маужыраған,
<өк анау көзі мендей жаудыраған  
^үрсінген көңіліме көрікті түн, 
сітем жалғыз шуды тау жылаған.

ыз сорлы — қазақ дегсн елге біткен, 
із сорлы — ерігіне еніреп өткен.
Канымның жарасына ем жаратылыс, 
Карама қылығыц не бұрыш сепкен^

Келді тый, аз аялдат судын шуын, 
алғымай салсын құлақ тоғай, нуын 
ай коныс, қойыныңа бейбақ келді,
Кеңілдет жан ауруын, өмір уын

ыр гыңда, сылдырама, әсем камыс,
гер де көкейіңе конса ол іс.
ейілің күл, мейілің күрсін, мұным муным
ияқты сорлы жанға сөйлеу борыш

азақтың кыз болсам да баласымын 
Іалымын мен, бересімін, аласымын. 
уғызған бакытсыз ғып мені мұнша 
.лдымеп. дүние, саган наразымыи,

рікті, игілікті, үлгі көрген.
'уғызсан болмас па еді тен ғып ермен.
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Ч<е« № .Н̂МЬ.,

и *  ««**«►*-•
А ш  &р Ш Шю, ямадаш ая;
'Ая, етія, йДДДД «гія Ьякшт  зая..
Кля &£®іі£й цяО&рғяя&я кяра кұщ& 
д? кұ» бөладай иа е і  Аіймаш,. Окшюаа.

й й ш » * »  ай ім и  ва» » г  и »  а*5г * ?  
§*а.ш«іеа айуаяша жага кдидай?1 
ЁмійЛ Мамырменей кайтга о*мр»
Ейірея еягеді м  сұлу Баян?

Жы-тжаи дап аеылга, квп есітіге,
Су, &9йй еактамэя па ен сен есіие? 
Дет&ш» жетім кизды жылатып жұрт, 
Тікяея яе ед талай аттын бәйгесіяе?

К^ркау ЩЗ — нэрі куа. мінезі ауыр._
Не шлды айт, айеліне сендегі ауыл?
Гзе тат.іыр талай жасты таптамап па ед„ 
Не (т ед талай асык, талай бауыр?

Кш барды тандауымен сүйгеніне, 
«Сатяаяый, ерік өзіқде, сүй> деді ме?
Не жесір - аменгердіқ намысына,
Не өидір уштен, тврттен тимеді ме?

Селардын еоры қалын мен де бірі.
Оны айтып жатыр әиі судын үні. 
Жарзіш жаиша басып жаратылыс,
Деіі түрсын «сен де күрман» бәрің міні.

Шыгалмаи қүрык алып, шындап үзап, 
Кәяр ыа учасам да түскен тұзак?
Тщ, түсап, түзак бүрген торғай едім, 
Гузатыи жазар ма екен әкем Ұзак.

К<-те злмай курык алып көптен ұзап, 
Артым жау, айналам ор, алдым түзақ. 
Тагдырдық талыи кармап үстай алмай, 
Омірдін өзеніиде түрмын мүздап.

я



-мен атастырған Көбен деген,
)бенге шынымен-ак кетер ме екем? 
ісык бай, быдшьж, ынжық, кылшык айран, 
і еді Көбен көңілін көтермеген .

с тағдыр, осы ма әлі бастағанын,
:ы ма арсыз аруақ костағанын? 
анды өлік, жаралы оймен өмір өтіп, 
тім  бе күнін күтіп жас баланын.

аксы жан ойы, бойы өзіме тен 
>тті ме кездеспей-ак бүдан бөтен. 
ақтың оқпанына мал тығындап, 
ынымен алғаны ма осы Көбен?

.ілдырлап жуалмаса іштен дертті, 

.інкылдап бұлак неге шерді шертті? 
і, алда, не болмаса тілегім бер, 
і, айғақ болшы, міні — айттым сертті»,

кді де акырын тұрып, кайта басты,
‘бісі сылдыратты малта тасты. 
і бозаң, жұлдыз біткен ж адау тартып, 
мылжып тан кылаңдап жабық ашты.

ырып алакеуен ақ таңдакты,
;ырын ак мысыктай Макпал жатты. 
лдез^ден таң аскан ат жіберіліп, 
іыста Саумен сопы азандатты.

п

ндыр тас, талайсыз тас, таңбалы тас, 
ғдырын талай жастың алғалы тас — 
ткен тас. Талай-талай зарыкқан жас, 
»т өмір, өзен көзді, арманы — тас.

кес тас, көлбеп көктен көсілген тас, 
іірін талай жастын өшірген тас.

в. II том. ө



Тарихтың таиы атпастан ерте жасап, 
Талайды қазак түгіл көшірген тас.

Текес тен — әулиеге* 1 Мұзарт түгіл, 
Биігін безеп батад қызартып күн. 
Тепсінткен не тентекті тарпан Текес 
Саурықты сақылдатқан Ұзақ түгіл.

Токтаман таудын, тастын тансығына, 
Тартайын әнгіменін дәл шынына.
Бүғыда Балта дейтін манғаз манап 
Саурыкпен бола капты қарсы құда.

Ұзақтын баста айттырған бәйбішесі — 
Балтаның бәйбішеден сүт кенжесі. 
Саурықтын үшеуінін ортаншысы — 
Балтанын інісінің қайын енесі.

Боп жүрді екі жағы тотті кұда,
Бой жетті екі қыз да болып бұла. 
Отаулап қырғыз қызын Ұзак алды, 
Балта бай беріп болды бәрін бұ да.

Кешікпей Саурық өлді, Ұзақ қалды, 
Кырғызға кызды ойламады ұзатқанды 
Оппа опқан, қорқау құлқын Ұзақ жеуіп, 
Қырғыздын кыз алуы ұзап қалды.

Қанбады қалың малға мешкей Ұзақ, 
Қырғызға қылды дағы қызды тұзақ.
Түс салды қалап жүйрік тор төбелге, 
Озбаған тойда-топта қырғыз-қазақ.

Ат жанды, көлік күткен Балта манап, 
Ұзаққа берілмеді тор төбел ат.
Сынды Ұзақ. Кектенді Ұзақ, бұзды бата, 
Бұзылды екі арасын ант аралап.

каурт алып, карындасын 
ірсугө ұзатты Ұзақ. Тауын-тасын

! Т е к е с — бүл жерде шокы.
1 е к е с — бұл жерде су.
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Текестің, Түптің жортып жортуылшы, 
Екі жақ дүрілдетті барымтасын.

Ж ау-жорық, айқай-аттан, түні түтін, 
Болмады ұлан жаздай ірге бүтін.
Кісі өліп, қырғыз жағы кұндыкер боп, 
Аяғын өлім сарқып, болды бітім.

Бұғы, Албан — жалаулы жау, тулы тұспан. 
Бұғы, Албан — қимас кұда кой сойысқан. 
Жапсар ел шабысатын, табысатын,
Төсекте, төскейде мал, бас қосысқан.

Екі жау — Ұзақ, Балта ескі сүйек,
Жарасып және болды жақсы сүйек. 
Алысып, араласып, азаласып,
Табысты: тату құда тәтті сүйек.

Кісі емес екеуі де жөбшенді,

Қан жуып ат өкпесін, жесір кегін,
Кір тарқап, кіна кетті, кегі сөнді,

пі

Таусылды талай қыстар, талай жаздар,
Талай қар тауысты тау, талай мұздар.
Ат болып ауыздықты талай құлын,
Қатын боп ұзатылды талай қыздар.

Албанда Саурық ауылы жуан ауыл,
Басы өскен, дәулет біткен бұған ауыр.
Елше екшеп, ауылша атап, Албанша айтсақ, 
«Нар шөккен, аруақ аунап, дуалы ауыл».

Ұзақтыц Албан қарады ауызына,
Сиғызды бір тарының қауызына.
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Ұлыкта тілмаш, ояз тамырласып... 
Айналды тары терген тауығына.

Оннакы, тұйғыи табет, шаршы, тапал,
Ор көздеу, Ұзак кара, шокша сакал, 
Кісі еді ұрма-жыкпа, ұрма-киме, 
Кемеііден «р» ды айтатын тілі сақау.

Ұзағын ұғындыірдым бір катарлы, 
Саурыктын мал баккан бай Тұңғатары. 
Кенжесі албыт, асау Қожаберген 
Жолбарыс, қан шеңгелдіц бір каталы.

Ендешс осы ауылда ел иесі,
Таңбатас, Текестейін жер иесі.
Қазығы казақы әдет, кек, намыстың 
Ендеше осы ауылда шер иесі.

Ол кім еді? Макпал еді токал тапқан, 
Өсіріп, көргеиді, есті ана баққан.
Әлі ерке, арсандаған ана алдында,
Әлі ерте кыз болуға шолпы таққан.

Әлі ерке, жеткіншекті сап-салмақты, 
Деуге ерте: ақ тамақты, ақ бармакты. 
Көруге әлден сұлу асыкпаңдар,
Көр де қой әзірінше ақ тайлақты.

Тұңғатар абыз болған алдалаған, 
Жимаған жұрттан малын қолдаи алған. 
Діндарман, шариғаттың шартын кұптап, 
Аулыпа Асан дейтін молданы алғап.

Таныған ақтан қара Асан да Албаи, 
Жасында өлеңші боп әнге салғаи. 
Тапсырып тіршіліктің тауқыметі 
Кезінде молда болған нашарланған.

Оқитын Ұзақ памаз оразада.
Онымен «ойнамайтын» молда-кожа. 
Күндегі бес уақпен санаспайтын,
Қірмесе анда-санда жаназаға.
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?гі Ұзак ұнатпаған молланы да, 
ілмейтін окыған не болғанын да. 
насы Асанға әкеп кызын берген, 
алаиың ана шіркін корғаны да.

аракгы, бірак бұлбұл акын Асан, 
ұраннан өлең-сөзге жақын Асан.
^ыр жазып, асык жардан әңгіме айтып, 
.акпалға сана салган әлде қашан.

санды аса тартып кыздың жаны, 
элкытып «Қыз Жібектің» кыздырғаны. 
кытып Ж үсіп пенен Зыликаны, 
ыңдағап таңга талмай I Іүріызарды.

сыктың Қозы Қөрпеш, Баяндайын, 
аяндап ұғындырған Асан жайын. 
кыған жалынған соң әндеп, дәмдеп, 
ітапты Сейпілмәлік, Жамалдайын.

Сас жүрек жапы сондайды азық кылған, 
саиды азығына қазык қылған. 
сылды анадан соң Асан баулып, 
ұранды аз үктырған, аз жүктырған.

к ауыл. Алатауда арша балақ, 
кша кұс, абылайша окшауырак. 
қытты дүрслемей, төбелемей, 
аланы Асан сөзбен: «қарақ, шырак».

аласы Балта байдың Ш абденбекті, 
ны да Асанға әкеп беріп кетті. 
ірге оқып, Мақлал оны «нағашым» деп, 
ірге өсті, бірге журді балдаи тәтті.

ұ дагы бала болды балгын, есті. 
ысы-жаз апасының қолында өсті. 
ркардың егіз екі қозысындай,
^емісті Асан шаінқан бірге жесті.

лгы күн ашсын жастын бешенесін, 
өгертсін көп алгысы көсегесін. І Н
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Қос шыбык, балғын жастар балдан тату, 
Айкасып кұлын, таидаи өсе оерсін.

Дылан жұт. Жұтады жұрт боп аксүйек. 
Аштыкпен карбаласып қалың сүзек. 
Қактырмай канаттыға әлпештеген 
Анасын Макпал сордың алды сүзек.

Анасы ауруынан шошып айткан,
Ұзақтың каталдығын қосып айтқан. 
Мақпалын шақырып ап, басын сипап, 
Есінен танбай тұрып осыны айтқан:

«Тұңғышым, тұнык алдым, Макпал балам, 
Аялап алақанда баққан, балам.
Жалғызым жайрандайсың, ойланбайсың,, 
Жоқ саған алдындағы жатқан анаң.

Арманым, ауыруым жүрегімде:
Қоспадым сені сүйген біреуіңе.
Кім қарар қабағыңа, жан ашыр кім, 
Көрерсін бәрін дағы жүре-жүре.

Ұзақтың ойсырады малы жұтап,
Апшысы қуырылды осы күн-ақ.
Ой балам, өміріңнің улы өлеңін 
Өлмеген айтар ауыз, тындар құлақ.

•

Мен өлем, жаназалап көрге апарад... 
Көрмеймін сені мүлде... көрге салад...» 
Мақпалдың жаны шошып, аузын басып, 
Арғысын айттырмаған «өлме апалап».

Биедей оқыранып құлындаған,
Ананың ауру жаны дуылдаған.
Өмірден усыз жастың уыз ойы 
Ананың анау сөзін ұғынбаған...
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Р Ү С Т Е М к  Ы Р ғ ы  н ы

Өңмеңшіл ожар өмір жай тұрмайды, 
Әңгіме бір-ақ түгел айтылмайды.
Әңгіме толық түрмен түгел шықса, 
Өмірін өткен күнНің айқындайды.

Әңгіме жансар, жарым, жұлма шықса, 
Сөз емес,

қара қарға қарқылдайды. 
Бұлбұл үн, семіз сөзге ән айқасса,
Әні ағын, сонда таудан аңқылдайды.

Шебер сөз шешен айтса сылдырлайды, 
Сәулесі көкейді алып бұлдырлайды. 
Ежелден ел бұлбұлы ақын шіркін 
Ән салад, әңгіме айтад, жыр жырлайды.

Алдыңа сырдьг, шынды тастай қалап, 
Көп көқілін күмән,

күдік қалдырмайды.
Жыршы олақ, ақын аңғал, ожар болса, 
Баладай тілі шыққан былдырлайды.

Сүйтсе де әркім өзін есті есептер, 
Нарықтап базар бір-ақ бұл кылмайды. 
Бағаны базаршылар бере жатар,
Ел салтын біз жырламай кім жырлайды.
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* * •

Жетісу — Үйсін, Найман коныстаған, 
Кезінде орта жүзді орыс алған. 
Қарады түгелімен Арғын, Наиман, 
Калпымен Каракерей будам болып, 
Күні еді Садырдын да қарап калған.

Коқаннын ол уақытта құлқынында ед 
Ұлы жүз — Үйсін, Суан, Дулат, Албан. 
Орыстағы Орта жүзден бөлектеніп,
Өте үрікті Матай біткен Караталдан.

Матайдын сол келгені Іле бойы,
Ыңырсид көшкен елдің жылкы, қойы. 
Кашаннан Үйсін, Найман барымталы ед, 
Үйсіннің жүрген еді жетпей бойы.

Хан үрпағы төренің түқымдарын,
Кара күтіп, силаған тұқылдарын.
Төрелік, аксүйектік ардақты боп, 
Караның кұлданыпты мұқым бәрін. 
Төрелер қанға тоймас төбет болып,
Қан ішер залым бопты, сылқыл қарын.

Ел іші қашан аман дау-шатақтан, 
Барымта, басып алыс болып жатқан. 
Арада неше түрлі адам өліп,
Жауласып ру-ру қанға батқан.

Осы ыза Үйсін, Найман арасында 
Созылып бір талайдан келе жатқан. 
Осындай ұлы өштіктің аяғында 
Матайды үркіп жүрген Үйсін шапқан.

Шабысып, жұлқыласып Үйсін, Найман, 
Кан ағып ат баурынан болған майдан.’ 
Төре Рүстем ұрыстың батыры боп,
Аз ауыл, үріккен елге салған сайран.

Матайдың қамап алып көшін қырған 
Қақпатас осы күнгі дейтін сайдан.
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Қойғандай бәрін қолмен айтар еді,
Естісен Тәйкөт пенен Бақтыбайдан.

Кешкі күн сәулесімен қызыл алтын 
Көктегі жосалады бұлттың жарпын. 
Белдеуге бір-бір жүйрік бапты байлап, 
Жиыльш жігіт-желең, жеңіл тақым.

Үріккен ел дөңде еркегі елегізіп,
Құралып отыр еді кешке жақын. 
Тамыздың тас балқытқан ыстық күні 
Қайтқан соң тартып еді қоңыр салқын.

Жабырлай өзен бойын тіккен жаппа, 
Байлаулы жүйрік аттың бәрі бапта; 
Шашағын желең желпіп. желкілдетед 
Шаншулы сырлы найза ырғай сапта.

Шалағай, шабан-шартық мешеу кедей, 
Ере алмай келіп жатыр қалған артта. 
Елбіреп ұясына ілінерде,
Күн сүйед көш артынан күміс тартпа.

Былқылдап қара құрық Матай малы,
Ж ер басып, аспанды алад малдың шаңы. 
Қой шулап, шұрісырасып қалың жылқы, 
Малды елдің тыңшыған ба жазғы уағы.

Шаңқылдап шаруаға бәйбішелер, 
Жастыққа тимей-ақ жүр жар құлағы. 
Қайғысыз үріккен, қорыққан есінде жоқ, 
Шалшықта шапылдасад балалары.

Неліктен ауыл әрін басқан қайғы,
Күні екен жабырқаңқы бір талайғы. 
Еліктей жосымалы ел көріп пе едің, 
Қаңғырған қалың дүлей, ну тоғайды.

Пысық күн аспандағы талмай жүзген, 
Әлсіреп қиғаштады қыңыр жүзбен. 
Ауырып жан қиналып өлетіндей, 
«Сүңгідім, хош!» дегендей көзін сүзгеш
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Сырғанап күіііп, жанып солғындады, 
Курылып мыс шымылдық торғындалды. 
Жор жүзін қайғы басып күн өлгендей 
Тау мүнайып, жел гулеп, су шулады.

Бақсыз ел үріккен қойдай сорлы, бейбақ, 
Шошымал жүрек қаны салады ойнақ. 
Ешкідей өрттен үріккен көзіменен ^
Көреді кешке жақын бейбақ — бей уақ.

Ақсақал дөнестегі бөркін кидқ 
Алдаға ақшам оқып басын иді.
Пысқырып қолаттағы тарлан жылқы, 
Жүлады күртілдетіп жасыл шиді.

Кұшақтап суға барған қызды жігіт, 
Кымсынтып қысыр тайдай қысып сүйді. 
Катындар қосқан қойды ағытқанда 
«Жау шапты елді!» деген хабар тиді.

Ол күнде елдің бәрі жаудан жалтаң, 
Жүгі жоқ, астығы жоқ, көші салтаң. 
Жалғыз-ақ сал ауыру, жас баламен 
Жанына шал, кемпірдің тиді қатаң.

Ол күнде шешілген бе түйеден қом,
Ел үрікпей тұра ала ма жау шапқан соң. 
Көксудан түнде шулап, үркіп өтті,
Бет түзеп көп Найманға қайдалап Жон.

Кәрі екен Олжабай шал тоқсандағы, 
Киын ғой елдің оған тоқталмағы.
Үй тігіп көп баламен тастап кетті 
Әкеліп бір жыраға оқшаудағы.

Калың ел үркіп кетті қайта босып, 
Жылқымен^дені сау жас бірге жосып. 
Аңрайды айдалада бір топ бала, 
Шулаған дауыстарын желге қосып.

Аспанда Нанжік 
Желменен талда

жұлдыз жымыңдайды, 
жапырақ сылдырайды.
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>Кар соғып, қаранғыда салдыр кағып,
Көпіріп алып Көксу құлдыраііды.

Түн тынық, коныр салкын, манай ың-жын, 
Далғыз-ак су сылдырайд шыңда шым-шым. 
Ллыста кара қарға каркылдайды 
Кылғандай сайкымазак түнді шылжың.

Жалғыз-ақ үкі ұшады қоян іліп,
Аулакта анырайды каскыр ұлып.
Бір мезгіл сызат алып тан білінді,
КарД түн касарысып тұрып-тұрып.

Кызарды аспан жанып өртенгендей,
Шык жылап тұра ала ма мөлтеңдемей. 
Оранып алтын үзік күн де шыкты 
Астынаи бақанменен көтергендей.

Бүл түпде колды бастап калын лашкер 
Рүстем төре жүріп ед бірталай жер.
Күн шыға Көксуға кеп қол түскенде,
Жок екен шалғыншы айтқан кешегі ел.

Рүстсм қолды даттап ызаланды, 
Бауырлап көкбурылды осып қалды. 
Жете алса Жоп асырмай килігуге 
Көш өткен өткелге әкеп қолды салды.

Күн жылжып көтерілді көкке таман, 
Ічызарып болғандай боп бұлан-талан. 
Аіібалта күн астында жаркылдайды, 
Көксейді сүйір найза сүңгуге қан.

Лыкылдап қол келеді шеру тартқан,
Ел шаппак, олжаламақ, қан кұмартқан. 
Ол күнде батыр құдай, төре әулие, 
Карада қасиет аз, көз алартқан.

Жасанған жасақ тегіс мінген жүйрік 
Рүстем «Жылдам жүр!» деп қылды бұйрь 
Саркөлдш осы күнгі мойныменен 
Оансыз қол салып кетті бұлаңқұйрық.
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Көксудан кеше үріккен ел күн батарда, 
Біреуді біреу білмей лыксып шаңға. 
Шұбырып жаяу-жалпы, арып, талып 
Жығылған Ақешкіге таң атқанда.

Үй қайда — шаңқан орда? Жолым — үй, қос. 
Шалуға жіберілген көліктер бос.
Матайдың шалғыншысы көрмей қалып, 
Кезінде жау килікті шаңқай тал түс.

Жығылып шаршаған ел ұйықтап жатқан, 
Азамат ат міне алмай қагіы қатқан. 
Ж асанған жау қырмандап ен-жар елді, 
Бауыздап, қырып-жойып қырғьіндатқан.

Бұл шабыс кешке шейін болған ұдай,
Ел тозған біреу олай, біреу былай.
Қара қайың сырықпен қайрат қылып,
Ж ау бөгеп қайрат қыпты Қайнар Ырай.

Қайрат қып сілтегенде қайың сырық, 
Алмадай домалатқан талайды ұрып.
Ақ сақалы белінде, зор кісі екен,
Ж етпістің мол ішіне кеткен кіріп.

Қу сақалды жайғамай болмайды деп,
Рүстем атқан екен дәлдеп тұрып.
Ырайға өндіршектен қадалған оқ,
Құлаған қанға меңдей шоқыдай боп.

Қорқырап жаны шыклай жатқанында, 
Найзамен алады екен сұғып-сұғып.
Келіні Арда сұлу жауға кіріп,
Ырайдың басын құшқан Арда келіп.

Айы толған ақ сұ л у  буаз екен,
Наркескенмен тастаған ішін тіліп.
Найманның да тұқымын құрттық десіп,
Шыға берген баланы найзаға іліп.

Күн қайтып, ол өзінше болды бесін,
Санайсын сасық қырғын оның несін.
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Ен елді жасанған жау кырмандады, 
Айтасын онын несін олжа үлесін.

Күн қайтып ыстық тамыз салкындады, 
Шалғындар қан суарған былқылдады. 
Қара су, қалын. қамыс, жүлге өзектер 
Лықылдап өлімтікке карқындады.

Әр жерде кесілген бас, туралған сан, 
Қаракұс, қарға шоқып қарқылдады.

Жотасын Жонның жорық, майдан қылып, 
Матайды Үйсін шауып қайтты қырып. 
Таласып талап алған олжасына,
Мал айдап ылықсыған қарақұрық.

Қоспақ інген, бәйбіше биелер мен 
Кез өркеш атандар бар, аттар жүйрік. 
Шақдатып ұлаң азар Жонның бетін 
Айдады кешке таман Үйсін сырып.

Үйсіндер байлап алған Сатайды ұрып, 
Салбырап Сатай келед әлі кұрып. 
Сатайдың екі сұлу қарындасын 
Салады ат артьгна мінгестіріп.

Сатайды өлтірмекші болдьг Рүстем,
Басына Дауылбайдың шығып тұрып.

Кайғырып жасағандай қызыл тұлды 
Жальгндап күн өртеніп жерге ұсынды. 
Калың малдьг қаптата жаба салып, 
Шоқыға шоғырланып шығып тұрды.

Көк мылқау, жер ауыру сықылданып, 
Булығып саулап тұрған жел де тынды. 
Денесін жауған кардай аппақ қыльш, 
Сатайды жалаңаштап шешіндірді.

«Каныңды, жау Найманым, ұрттаймын!..» 
Рүстем қамшыіменен осып ұрды.

деп,
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Сатай жас балғын қайық, сұлу еді,
Ботакөз, албыр беті нұрльг еді.
Жасы асқан жиырманы жаңа ғана,
Ж ас қыршьш туған жылы ұлу еді.

Жасынан билік айтқан, майталманға 
Ылайық Олжабайдьщ бір ұлы еді.
Ауылы қырғын тауып, қьгзы олжа боп,
Ұлы өлсе Олжабайдың кұруы еді.

Тигенде ақ етіне ащы таяк,
Жалынбай кайсарланытт тұруы еді.

Байлаған қыл шылбырмен қолды қосып,
Ақ еті білеулеиді қамшьі' осып,
Сатайдың екі тұтқын қарындасы 
Ж үгірді аттан қарғи — жаны шошып.

Желкелеп екі қызды екі жақка 
Үйсіндер жібермеді қағып тосып.
Сатайдың мұз жүрегі сонда толкып,
Жальин жас бота көзден шықты жосып.

Түнерген жауар бұлттай жаудың бәрі,
Ж ер іг і— Матай малы, Сатай қаны.
Қақитып нысанаға тұрғыздьг да 
Кетісті маңайынан аулақ ары.

Рүстем өз қолымен ұшыруға 
Мылтьгқты жасап, оққа салды дәрі.
Ж ан далбас, жақ шіркінге бөгеіу бар ма, 
'Шырқырап екі қыздың шықты зары.

Білтелі кара сояу, қырлы мыдтық 
От алып тарс еткенде, түтіні бұрк,
«Алла!» деп, қыбылаға бетін бере 
Ж ас Сатай түсіп қалды жалп етіп сылқ.

Ақ сүттей мапа етіне тас батк.анда,
Қан жышжып жамбасында етті шылық-шылық! 
Сатаймен жаны бірге шошығандай 
Аспан, тау, дала желі — қалды тынып,.
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Аспанды аныратып айырғандай 
Жалғыз-ақ кыздьвд даусы тұрды шығып. 
Мал айдап, кызды байлап козғалды жұрт, 
Қарасып Дауьибайда тұрьш-тұрып.

Дүниені карғағандай көрсен күнді,  ̂
Талаурап кошкылданып жерге кірді. 
Шокысын Дауылбайдың кандадьг да, 
Ұйлығып тұрған уйсін кайта журді.

Сатайға мәнгі жарық жок дегендей,
Түн коршай күншығыстан көтерілді. 
Елсізде бір шокьшы иемденіп 
Жас дене канын төгіп, жанын берді.

Ұсьғныіп соңғьг деммен жан шьгқканда 
Бауырымдап тиіп тұрған жел өкірді.

Куанып Үйсін Кетті алған малға,
Бояльш Сатай қалды қара канға.
Адам жоқ топырақпен бетін жабар, 
Жалғыз-ақ шоқып қалдьг кара қарға.

Қарғалар қарқылдасын жас Сатайға, 
Үріккен, тозғындаған Матай қайда? 
Шабылып шаншылған ел кала тұрсын, 
Келген жөн болар кешегі Олжабайға.

Айналды ел кеткелі бір күн, бір түн,
Ай дала, лаққан ит жоқ, маңай тып-тын. 
Ересек балаларды төбешікке 
Олжа-екең шығарады біртін-біртін.

Осымен ұзақ күнде елсізді алды,
Кешкіріп, күн батуға тағы айналды,
Күн батып, ымырт болып, касқарайып, 
Елсіз жер бір жолата жансызданды.

Түн болды. Маңай тыныш. Жамырап сам, 
Кестелеп көкті жұлдьгз қарап тұрсақ. 
Дабыстап анда-санда жылқышы құс, 
Қаратал сылдырайды жерде қысақ.
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Ж алғыз-ак шайқағанға балауса леп 
Сұлу ши теңселеді желге елендеп.
Ж апалак жалпаң кағып көкте ойнаса, 
Көгалда көкше қоян қағад бүкжек.

Айы жоқ, жиі жұлдыз. Қара түнек. 
Жыраңқай бір тасада өзегірек 
Ж алғыз үй, жарым-жанды кемпір мен шал. 
Льгқылдап бір топ бала жатыр түнеп.

Әр қайсын сусындатып алдантады, 
Шойнандап аксақ кемпір кағып дедек1. 
Қорқытып ересегін қойдырады:
«Ж ау келеді!», «Ж ау келеді!», «Үндемелеп!»

Сескеніп ересегі жұбанады,
Қой десе, сусын берсе уанады.
Қозыдай жамыраған жас балалар 
Не кылсын жауды, елсізді, шу салады.

Жылтылдап аспандағы алтын казық, 
Арқанын ала алмай тұр екі ат жазып.
Қаскыр ұлып, бала мен жел жылайды.
Қу дала өзге жерде тұр құлазып.

Ж ұлдыздың ажарланды бәрі де өрлеп, 
Аспанға әшекейлеп жасап өрнек.
Төбеге Шабансарыі жарысқанда,
Босаға біресе өрлеп, бір төмендеп.

Қиырлап сол түстіктен соққан желмен 
Мүсін ши тамылжиды қағьгп Көлбек. 
Салғандай жерге хабар самалымен 
Ағарып қоя берді таң сібірлей,

Шулаған айдалада көп баланың 
Үстінен түн қаткан қол келді кернеп. 
Тоқтатсын өңкей есер не ғып бойды, 
Дабы ска шуылдаған атты қойды.

Ж абыла жалғыз үйге ж ау мұндалап,
Шаң басты, шабуылмен қырды, жойды.
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Болғандай балалардын мисыз оины, 
Сатырлап жабылды үйге бакан, соиылы. 
Шаңырак ортасына түсіп калды, 
Сатырлап кирағанда уык мойыны.

Олжабай мен кемпірін матастьгрып 
Шашынан, сакалынан байлап койды. 
«Қыр!» деген Рүстемнін жарлығьшен 
Бауыздап балалардың бәрін сойды.

Бауыздап, тірсегінен тегіс тіліп;
Самсытып керегеге тастадьг іліп.
Бакыртып балаларды лақ соиғандаи 
Канжармен бауыіздайды қарк-карқ күліп.

Онан сон кемпір, шалды ортаға алды,
Әр қайсы салып калды, теуіп қалды. 
«Найманнан жанды қарға құтқарман деп 
Ақсарбас айтьип шықкан антым барды.

Түс дағы, басын Кесіп, қаньга іш!» деп. 
Біреуге Рүстем берді көк қанжарды. 
Өкіртіп тіземенен басып тұрып,
Бауыздап, баеьш бөлек кесіп алды.

Кәрі күн келе жатқан баяғыдан, 
Жазбастан жылжып шықты аяңынан. 
Өртеніп қара жерді қарғағандай, 
Шашырап жальга шықты жан-жағьгаан.

Сонда күн көңілінің қаяуьшан 
Байқайсың жүрісінің баяуынан. 
Жалындап алтын жүзі шоқка айналды, 
Жазықсыз жас өрімді аяуьінан.

Іштік деп дабырласып «Найман қанын», 
Алдық деп жапырласып жайған мальга. 
Болдьг деп кек кайтқандай гулеседі, 
Қырдық деп үлкен-кіші, балаларын.’

Көргенде бауыздалған балаларды 
Көргенде найзаланған кемпір, шалдьг
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Әлсіреп, даусьі бітіп байлаудағы  
Үлпер қыз өлусіреп естен тандьі.

Су бүркіп, «Уһ!» дегенге келгеннен соң 
Баяғьг ат артьіна тағы танды.
Дұспаннан түк тартса да олжа десіп, 
Торсықты сусын кұйған жиып алды.

Бетке альтп Көксу, 'Шаған, Қараталды, 
Қикулап салды жолға шабын малды. 
Астында алтын күннің әзілдесіп,
Өтісіп Қараталдан кол қозғалды.

Бала мен Олжабайдьщ өлген жері 
Сондьщтан «Бала қырған» деп атанды. 
Қол өтіп Қараталдан жөнелгенде, 
Д алада жайған еттей бала калды.

* * *

Қелгендер бітім іздеп Рүстемге,
Қапыда қолға түсіп болды пенде. 
Сыпыірьш атыш, тонын — жалаңаштап, 
Масқара қылды әбден әйгілі елге.

Ж іберіп жендсттерін, жігіттерін,
Тіктірді бір лашьғқты аулак жерге. 
Матайдың он бір кісі — көген көзі, 
Зарығып қала берді көгендеуде.

Рүстем қаһарына мінді қатты, 
Қамшылап астындағы ақбөрте атты. 
«Қөңілін ит Найманның шаяйын» деп 
Зулатып үй үстінен мыдтық атты.

«Сәскеде ертең тегіс өлесің!» деп,
Атты да, айттьғ дағы, кейін қайтты. 
Қорылып қорғасындай жалындаған, 
Талаурап күйіп-жанып күн де батты.

Ымыртта лашықтағы айдалада 
Күңіреніп көгенде жан шулап ж атты
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Түн бясып жогалғаи соя жарьғк Күкдіз, 
ІІІакшиып шыға келді көктен жұлдыз.
\,а уйыктап, жаннын бәрі тъшшығанда 
Дқ үйлен сылац етіп шықты бір кыз.

Жпиа ай касы, акку мойын, бота көзі 
Дойтіндей жаркырайды бейне нұр кыз. 
ЁтсгІ іііай көйлектін шалғын шайкап, 
ТүйІлдІ тонерскке қасы кундыз.
Исризат, періште мен жын жүргендей 
Жылысып түткындарға келді сол кыз.

Ллптпу үлы шокы найзаларьв 
Көкиіп көкше аспаиды найзалады. 
Мпужырап калғып жатыр кальщ тоғай, 
Шоқьміы түмаи түртіп айналады.

Гүлденді көк масаты жерде кілем, 
Жарбиып жапьфақпен отыр емен. 
Лашыктың түнгі түижыр бауырында 
Шырмаулы жатыр Матай шынжырменен.

Естемес екі аяқтың аргымағы,
Қызыкқан сымбатына оркім дағы. 
Қылыкты, кыз мінезді, сұлу, шешен:
Бүл енді арғымақтан арғырағы.

Лг жалын тарта мініп, елін бағып, 
Тнмеген жастыққа да жар құлағы. 
Ұрыстан ел іргееін аулақтауға 
Осы еді елді бастап келген жайы.

«Естемес ееіл сабаз атеді-ау» деп, 
Сыртынан ашығаны қыздың жаньг. 
Матайды маңырагпай ағытуға,
Түн ауа қыздын осы келген шағьг.

Бакылап кыз жылысып есікке кеп, 
Акырын ееік ашьет кіріп ептеп;
Кя.ттырап өнебойы корқып қыздың, 
Акырын дабьістады «Естемес» деп.
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е шәтте көгендеулі Күржүман ку,
'іШК етті: «іМен Естемес... Немене?» — деп. 
іенрімді дірілдеген жылы қатмен 
ұршакты кыз ағытты «Жөнелгін» деп. 
уржұман жалғыз жанын атж а көріп, 
осанып жалғыз басы кетті «шу!» деп.

екті қыз босаттым деп қайтты кейін, 
аскасын босатуға тұтпай зейін.
!ім келіп, кім ағытып, кім кеткенін 
хұлдыздан басқа білмед таңға шейін.

урж ұм ан босанған соң бұрылмады, 
нын да жандалбаса ап үрейін.
;ыз келіп төсегіне жата тұрсын,
^үржұман калай кетті онан кейін.

>асып тұр жердің жүзін қап-қара түн, 
Іабыс жок, төңерек те, жер д е  жып-жым. 
Калғыз тал көкте жүзген бір бұлт жок, 
Легелеп көкті жұлдыз жымың-жымың.

ісқар тау қап-қара боп карауытып, 
іолып тұр аңғал-саңғал, жұлым-жұлым. 
Калғыз-ақ моладағьг тірі өліктей 
'ұткындар шығарады сыңсьш үнін.

Ліні осЫ' қараңғының қоюында 
Сүржұман күржіңдейді таста, шыңда. 
іістемес тоғызымен қала берді, 
іалдырлап темір көген мойынында.

1а, шіркін, қулыкпенен құтылғанда, 
Сүржұман бола қояр кімге тұлға.
'аудьі' орған Тышқан-Бұрқан өзені бар, 
Сүржұман таң таласа жетті мұнда.

7а, шіркін,’ таудың алып суы кандай, 
Сұлаған өрден ойға салып айғай.
\ыраны шаңқылдаған, суы шапшып,
2ай бітпес сан аскарға Аюсайдай.
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Ақыртып аюдайьгн асау анды 
Өсірген койнына алып тал-қарағай.
Жалпайып қошқар мүйіз кәрі аршалар, 
Қайыадар балғын өскен жас баладай.
Сансыз сән табиғаттьщ тамашасьг.
Қім болса соны ойнатқан алаламай.

Бас бағьгп, бұғы бұғьш, таста бұлан,
Тывдайды құстыц үнін құйқылжыған.
Жалт үркіп жау тигендей жоғалады, 
Бұрқырап бұйра көкке шығарып шақ.
Әлемнің бетін ашып ағарды таң.

Күржұман жағадағы деңбекті алды, 
Жылжытып итермелей суға салды;
Бет түзеп елге таман жөнелмекке,
Үстіне аттай қарғып мініп алдьк 
Күн шыға Күржұман ку су үстінде 
Көбіктей көтеріліп кете бардьг.

Мінекей жарып атқан осы таңда,
Сарғайып шыіқты шулап тұтқындар да.
Рүстем қашқан жаннан хабар алып, 
Шаптырды шалғыншыны іздеп маңға,

Күзетші түнде қызды көзі шалған 
Кысыммен қыв келгенін айтты жанға.
Сәске түсте теп-тегіс кұралысып,'
Боямақ болды оларды қывыл қанға.

Жиналып кара қазақ топыр болды.
Бауыры Алатаудың толып шаңға.
Ақырып ақбөрте атпен төре Рүстем:'
— Тарт! — деді — тұтқындарды қанмайданға!

Төре әмір қылғаннан соң жендет жігіт 
Аткармай отырсын ба, тізе бүгіп; 
Сазарып, қайраттанып келіп түсті, 
Қзра үйге аулағырақ қойған тігіп.
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Жігіттер Әзірейілдін саусағындай,
Ешбірі мизер емес бейлі жібіп.
Аластап қараша үйді ұшықтатып,
Сапымен киіздерді сара тіліп.

Бойдақтай үйтетұғын көгендегі 
Тастады туырлықты аша түріп.
Сақалдан тоғыз тарам ж ас бұршақтап, 
Ж өтелді Қасымәлі күрк-күрк.

Албьграп екі беті Естеместің,
Отты көз өжеттенді өткірленіп.
Жалын ғой ж ас көзінен оғьш атқан,
Бұршақ қой мойнындағы саудыраткан. 
Томсарып жауыққан ел жасанып тұр,
Ол күнде іздеген бе жаудьг жаттан.

«Алып шық көгендеулі қосағымен!»
Д еп төре жарлық шашты түспей аттан. 
Ж ігіт пен шалы бірге ағытылды 
Салдырлап темір көген сағанақтан.

Күн күйді күрсінгендей ісүлмей көктен, 
Алатау ауырғандай ауыр шөккен.
Тарылып тамырлары тартылғандай 
Келмейді жұпар иіс жерде шөптен.

«Тарт!» деді дөңге таман төре Рүстем, 
«Қалдырман жанын — деді —  сәске түстен». 
Ақ кісе анадайдан жарқылдайды,
Ақ алмас наркескенді асып іштен.

Малындай тасаттьпқтық тәлтіректеп,
Келеді топты тұтқыін кебін түспен.
Қешеден тартып қойған желісіне 
Байлатты қасап қойдай үштен-төрттен.

Шетінен Шоқай түсті қыл шылбырға, 
Қылғьштып қыл мойынға тақты шырға. 
Шылбырдың жалғанды ұшын тақымға сап, 
Тулақтай дырылдатып тартты кырға.
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Айналтып тауға, таска салақтатып, 
Бұталы кёйде жыра, түсті шыңға. 
Баржитьгп басы, көзін тастай беріп, 
Арканды тағы салды басқасына.

Бір мықты тартьгп кетті мінген құла, 
Ойға таман камшылап жөнелді ұра. 
Қызыл аттың, палуанның тақымында 
Өгіздей өкіреді Сеил мьпрза.

Көп тарткан көк серкенің көкпарындай 
Жөнеледі бір-бірінен жұла-жұла. 
Тоғызының сегізін серейтті де,
Сап қойды қорқыратып айқастыра.

Көгенде Естеместі көп тұрғьгздьг,
Үстінен өліктердің ат жүргізді.
Жанын қинап азаппен өлтірем деп, 
Естеместі қамшымеи көпке ұрғызды.

Ең күннің емін-еркін ертегінде,
Қан көксеп қағынған ғой ел тегінде. 
Әлділер аш қасқырдай күшігін жеп, 
Берген ғой тізгін-шылбыр тентегіне.

Бас салып бауыздайтьгн дағды болған, 
Әйтпесе онша қанньгң деркері не.
Өзгенің өлігіне тірі байлап,
Өлтірмек болды мұньг ертеңіне.

Сүйтті де мойыныиа аркан тақтьг, 
Жетелеп тұсауьгн ап желе шаптьг.
Қейбірі шылбыр салып, камшы басып, 
Лақтай бірінен соң бірі тартты.

Алып қол арқанды алып жетектейді, 
Сартылдап атқа аяғьг тепектейді. 
Тақымда ширап арқан ойнақтаса,
Жас тұтқын жан ұшырып дедектейді.

Алқыньгп алып кеп тұр көңілі тулап, 
Естемес есенгіреді арқан бунап.
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Тас қышып аяғына ауыр кісен 
Салды да жиылғандар кантты шулап.

Бағанағьг сегіздің жемтігіне 
Естемес естен танып калды сұлап.
Қабақта ажал, ұйқы қағып қанат,
Естемес сол күйінде талып қалад.

Күзетті ұзақ түнді жосылған қан, 
Ж осадай сорғалапты ер мойныиан.
Ж ан жатыр, әлсіз ғана дем алады, 
Ұсынып, көгал жерде тосып пәрмен.

Түн жарым. Ай тумаған — кап-қараңғы, 
Шошьгмал — алаң-елең ұйқыны алды. 
Тыңдайды канға қатқан кұлағымен 
Бұлақтан жылқышы ұшқан салдырларды.

Бәрі жау сол салдьгрдың сықылданып, 
Таусылар осы таңда кешіп қандьг.
Туған ел, өскен жерді көрмек түгіл 
Кеггі ме бір сүйе алмай сүйген жарды.

Алыстан қарауытады жаға бұлдыр, 
Алдьшда көбік айна ойнаулы жүр.
Жоқ, қорамсақ, жау-жарақ, жауьгнгер оқ, 
Ақ семсер қыіныменен қағад сылдыр.

Ж ас тұтқын, жас балапан жардан ұшқан, 
Өзге түгіл өмірмен хош айтысқан.
Караңғы қабақ жардыің маңайьшда 
Бұл карға қан бөленіп, өлім құшқан.

Оралтып жансар есін өткен күндер, 
Қиналған қыршын жанын қиял қысқан: 
«Кешегі жалын жастық алтьгн қайда?
Тәтті өмір біткені ме, артышмай ма?
Ақ ерке жардьг сүйген отты жүрек, 
Сарылып қайғы, азаппен салқындай ма?
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Жоқ, ұзак сарыілуға сая бермей — 
Шыбықтай бір шабыдса, тартылмай ма? 
Осындай өлімнің де бір хабары 
Сәлем боп елге тіпті айтылмай ма?

Қараңыз ұлы өзеннің толқьшдарын, 
Көпіртіп ақша көбік жортуларын; 
Өткенді — кеткенді айтып кәрие өзен, 
Өмірден жырлағандай ескі сарьгн.

Қараңыз қарғалардьг емендегі, 
Қаңқылдап анда-санда ербеңдеді; 
«Қісенің аяқтағы ажал болар!» — 
Қаңқыльг үнге ұқсады дегендегі.

Бір мезгіл қиял басып ауьгр тартып, 
Отырды ол таңға жақын әлін сарқып. 
Сәулемен қалтьграған көк жүзінде 
Қылтиьш таңғы кәрі ай тудьг қалқып.

Жантайып көкше көгал, майса дөнде,
Қөз салса көлбендеген көлеңкеге — 
Секілді үрей-аруақ шошытады 
Қөлеңке би билеген соққан желге.

Азырақ жарық болып айдан кезеқ, 
Көрінді үлкен ауыш сілемімен.
Баршаньг маужыратып қалғу басып, 
Тыншыіғад дөндер, саздар, тоғай, өзен.

Әлдекім қараңғыда қарандайды, 
Мысьгқтай жьгма басып қадамдайды. 
Кейде аттап, кейде тоқтап, кейде жүріп, 
Бір тындап, бір басады, бір барлайды.

Аяқтьгң елбіретіп үшін басьш,
Майысып тал шьгбықпен қол ұстасып; 
Алдынан көлеңкеде көрді сурет,
Естемес естен тандьг тағы сасьгп.

Жылмайған аяныштьг тілсіз, үнсіз,
Сымп етіп жетіп келді қасьгна қыз.
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Аяған мейірімді ж ұбау қолмен 
Қурт қатқан ұсыінады салқын қымыз.

Жэй ғана қыздан алды тостағанды,
Білді де қыз бір ойға бастағанды. 
Кеберген кенезесі сорлы тұтқын 
Қьгмызды көрмейсін бе тастағанды.

Қанғанда қан мен бірге тер бұрқылдап, 
Әлсіреп байғұс біраз естен танды.
Қөгіне қисайғанда басын сүйеп,
Қыз қарап қарақшыдай қатып қалды.

Томсарып тұрьт-тұрьип ұзақ ұнсіз, 
Налыған назарымен тұрды жас қыз. 
Қарасьг қараңғыда кабағынан 
ІІаразы окытқандай мынадай сөз:

«Қайтейін, күйем саған, ашид жаньгм, 
Жанымды тыншытпайды сенің қаның. 
Аяқта ауыр кісен ашылмайтын,
Не қылам, өлесің ғой, бар ма амалым!..»

Сонда су сүле-сапа тыншыққандай, 
Болмаса қызға әдейі қырсыққандай. 
Қезінде Естемес те есін жиьш,
Әл альгп болды біраз тыншыққандай.

Баурым деп Естеместің құлағына 
Болды енді қыз аузынан үн шықкандай. 
Нәзік үн, отты сыбыр тыншу түнде, 
Күңкілдеп сияқтандьг мұң шаққандай:

«Жасырған жәрдемім жоқ, жаным сенен, 
Куа оған мына тұрған алма, емен.
Ел жиьип ертең түсте өлтіреді,
Бергенім мьпнау қымыз атау-кереқ!»

* * *
Ауылдың үстін өрлей күн төбеге 
Келгенде ісүмістелді көк тегене.
Төккенде жылы шырай сұлу сәуле 
¥ласты мал шуына жатқан дөңде.
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Ұласты оған тағьг желдің гуі,
Зар косты желді әуеткіп бұлак суы.
Кара тас қаһарынан қарысқанда, 
Боздадьг бұтадағы құстьщ жьгры.

Күлденді көк масаты жерде кілем, 
Жарбиып жапырақпен отыр емен. 
Созылып сол еменнің саясында 
Шырмаулы жатыр Үлпер шынжырменен.

Бейшара онда жатып ол не табар,
Деді ғой өр өкпеге үрсін самал.
Аһ шіркін, өгкен күнді, гүл өмірді 
Калай қып, қандай кісі қайтара алар...

Басынан кезегінде басылған бақ, 
Зарығар, арпалысар жүрек тулап. 
Күніңнің көктемінде көрсең бейнет, 
Елестер еркін дәурен, қызьгқ уақ.

Теңкиген мынау өлік... Кеше кырған, 
Үстінде айналады ұшып қыран.
Желпініп желмен қағад қанаттарын, 
Өліктің үстінде ұшып қызыл қырман.

Жемтікке түссе кыран етіп қылмаң, 
Денесі Естеместің етед бұлғаң.
Онысы жау тырнағьгн қаққаны ғой, 
Өзімен бірге келген жолдасынан.

* * *

Рүстем Естемеске келді бір сәт, 
Айтқызбай алып жөнел, демеді тарт. 
Кідіріп біраз ғана тұрып-тұрып,
Қарумен қамап тұрып деді «Босат!»

Бұлақтан дәрет альш қайтқанында 
Қос беті өрт алғандай еді бір нарт. 
Айтқызып өз иманьгн өз тілімен,
Болып ед қостастыра қойылған шарт.
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«Әлеумет!» деді орнынан әрең тұрьш, 
Ж ас шиді жер бетінен алды жұлып; 
Ортада үлкен тасқа шыққанында 
Айнала жан жабылды жапырылып. 
«Әлеумет!» деді тағы айта алмады. 
Көзінен жас бұршақтап кетті шығып.

Талықсып тұрып біраз көзін жұмып, 
Селт етті сергіп қайта қол қусырып. 
«Әлеумет!» деп ағыттьі аспанға өрлеп, 
ЬІзалы ой, төгілді сөз тұрған тұнып:

«Әлеумет, тыңда сөзім ді,
Арғыі атамыз Алаш еді, 
Керегеміз ағаш еді.
Жетісуды жерлеген 
Үйсін, Найман баласы едік. 
Албан, Суан, Жалайыр, 
Осылай жатқан көп Д улат  
Ұльг ж үздің жағасы еді.
Ілгері басып иті оттап,
Берекелі, бейбітті,
Конысы құтты жаралған  
Екі ұлы таудың арасы еді. 
Күндердің күні болған соң 
Араладьи әрекет 
Бфінің тілін бірі алмай,
Ж еті өзенге сия алмай 
Быж-быж болды береке.
Ей, Рүстем, Рүстем! 
Занталағым кел бері!
Өзің кес басты,
Өзің іш қанды 
Қасықтап я шөмішпен.
Болса тәңір бір тосар,
Осынша жанның ақ қаны 
Өз колыңда өліскен.
Бітейін деп бет беріп 
Келгенде кестің басьшды. 
Ортаға бүлік кірген соң 
^йытқылы Үйсін, Найманым
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Шабылдыі да шаншылдьг.
Аяр бізде жан да жок.,
Тартар сенен тіл де жоқ;
Алда алдында ақирет,
Обалымды өзің тарт!
Мойныма сал қамшынды!
Каратау басьь тұманды, 1
Тұман іналдыі туғанды;
Іііағылдан қылып шаптырдық 
Үйсін, Найман, Жалайыр,
Албан, Дулат, Суанды. 1
Аяғында мінекей 
Аяулы өңкей көген көз 
Қолыңнан қанға былғандыі.
Белдеудегі бедеуім 
Тақьшында былғанды.
Кыз-келіншек сұлуьш 
Ат көтінде жылады.
Айтып айтпай немене 
Жиылған жұрт— әлеумет!
Бара қалсаң сәлем айт: |
Көп Матай деген ел қалдыі,
Ақ Мамығым тұл қалды,
Арсаңдатып сүюші ем,
Ақ Борықтай ұл қалдьг,
Лайым алда, ылдалда,
Мұсылманмын Мұхамбет, —
Айттым, өлтір, иманды...»

Болғанда ер Естемес айтып иман 
Көп болды көздің жасын жерге құйған. 
Саудырап сақалынан жас бұршақтап, 
Дембелше бір ақсақал қарныі жуан:
—- Ей, төре, қанын қишы! деп жалынды,
Түсе қап Бұқаш қара дейтін Суан.
~  ^арт! деген бүркіт дауыс шаңқ етті енді, 
Кім жаны ашығаны! — деді,— бұған?
Шырқады жүгірмек күн көкте өрлеп,
Оинады бұлт бетіне тоқып өрмек.
«Жанымды кинамай ал, тілегім сол!» — 
Дсгенге шулады жұрт қоеа тілеп.
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!ндеше нысанаға апарындар!» —  
еп төре мылтық оғьш тықты кернеп.
Ілла!» — деп, ашып тұрған кеудесіне 
лнымай қара жүрек басты дәлдеп.

^тінді оқ бұрқ еткенде ажағайдай, 
ысана ақ кеуделі абажадай,
:тімен қыбылаға қиқан етіп, 
улады беттен кескен қарағайдай. 
ылтықпен аһлап аспан, жер де үһлеп, 
элды кез түтін быксып дым алғандай. 
ыңқ еткен жаннан дыбыс шьгкпай калдьғ, 
ір жанын Естемеспен бірге алғандай.

Ілығып ұйыктағандай жиылған жан, 
^рғанда сұлық күйі толықсьгған,
“ібайлап шашын жайып, бетін жыртып, 
ыз даусы шықты ауылдан шыркыраған. 
італған көгендегі он Матайдан 
іді жан қалған да жок қыркылмаған. 
эруге қамалап жұрт келгенінде 
ан кеуде көрді, көзсіз кырқыраған.

асына бара алмады камалған ел,
'алғыз-ак жаяу барды Рүстем «ер». 
анжармен қара тотты күрені орып, 
пстап кара кошкыл кандьг ішкенде,
)нда ішін тартты шошып солқылдап жер. 
ынауың қазақ қылмас қылық болды, 
агендей өкси соқты бауырымдап жел.

аздырып он кісілік ортақ көрді,
(Шегін сүйретіп кеп бәрін көмді. 
иырак «түу, пелекет» деп салдырып, 
^стем кутыңдайды бермей өңді. 
ілді елдін көңілі жөпішенді, 
шырақ төбешіктей үйілгенде 
за, ашу, мейрім, шафқат — бәрі сөнді.

«Ж ау аяған жаралы, босамандар! 
рал!» — деп Рүстем төре таратты елді.



Булкынғандай Алатау, 
Жулкынғандай ағын су,

Шулағандай мын дауыс. 
Топыр-топыр, топ-топ жан, 
Тозаңдаған, шыккан шаң, 

Дала даң-дұң, не дабыс? 
Тасыды ма ұлы өзен. 
Ышкынды ма кызыл жел, 

Күрсіне ме күрең бел? 
Жер қозғалткан — аяқтар, 
Тау тулаткан таяктар,

Жүгіргендер, жүргендер. 
Отаса алмай жауласып, 
Қайда көшті лашық 

Бай аульшан бөліне?
Ак үй неге сасулы,
Қалды казан асулы,

Қалды кұлын желіде. 
Бүгін лашық көшкендей, 
Бүгін жасық өткендей,

Дала даң-дұң жиылыс. 
Рас па, осы рас па?
Рас! Рас! Рас та!

Рас болса не тұрыс?.. 
Өңшең кызыл кеңірдек, 
Өктем-өктем сөз сөйлеп,

Бір бірінен қалыспай:

К Ә Н П Е С К Е
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— Айдалсын, бұл айдалсын!
—  Алсын, бұлар мал алсын!

Самсыды қол қамыстай. 
Сол қалық көп ду  жүріп,
Келді ордаға түйіліп,

Десті: бермен шықсын бай! 
Мырза састы, сүрінді.
Мұқан түсі құбылды.

Ұлжан шықты мьисшындай. 
Шықтьг оралып Мұқан бай, 
Жылан тиген бұқадай,

Түсінбей түкке тек тұрдьг. 
Бастап келген полномоч.
(К ө п  алдьінда қарлығаш )

Бажайлап, жайлап ұқтырдьт:
—  Аргы атаңыз хан өткен,
Алты атақыз және өткен —

Шынжыр балақ затықыз. 
Елді сордың Мүқан бай, 
Кершеуледің мұқалмай.

Әйгілі, шулы даңқыңыз.
Ел бойында дерт едің,
Ер мойында бит едің

Ж ұрт үстіне жайылган. 
Кедей ие ел, малға,
Келіп тұрмыз айдауға.

Дайындан, тез дайындан! 
Өкпесінен оқ өтіп,
Қансырап құр мең-зең боп, 

Сеңгірде тұр сері көк.
Сол сияқты сүлесі 

Д ем еді де  «бұ несі?»
«Бұларың не?» деген жоқ.

— Айтқаны не, не сұмдық
— Соншалық біз не қылдық?

Түсінбейді, тұқырды.
Ұлжан бүйір таянды,
Мұканды улы ой алды,

Мырза жерді шұқыдьг. 
Сьипырылды ақ үзік,
Белдеу, басқұр қиылып.
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Шарт-шарт кетті шақырақ. 
Кұлағанда босаға,
•Шаң-шұн етті осы ара... 
Шарт-шурт етті шапалак. 
Мырза солқ-солқ жылады, 
Мұқан іштен ықыранды. 
Ұлжан талды, жьшдандьг. 
Аңырадьг, бастады,
Алып бетті тастадьг.
Жылау жоқтау, қарғанды. 
«Қара бір шашьпм жаяйьш, 
Жаяйын да жияйын 
Қыналы бармак, жез тырнақ 
Кұн өтті, қанға бояйын. 
Албыраған акша бет,
Сүйегіне таяйын.
Жаудыраған кара көз, 
Жылайын да ояйын.
Ойраны шыққан ақ орда, 
Орнына нені қояйын?
Орны құрған кәрі аруақ, 
Орньща кімді қояйьга?

Ағайын, сенен рақым жок, 
Талауға түсті малымыз. 
Аруақ, сенен жақын жоқ, 
Осылай болды халіміз...»

Кісінеп, мөңіреп, маңырап, 
Кашаған қуып дабырал, 
Мал қаггалды, саналды. 
Калды десті енді не, 
Комиссия келді де, ’
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Ақсақалға қадалды:
— Шығарыңыз, альщыз,
Алынды ғой мальщыз,

Артық па одан, табьщыз!
Мұқан сонда тіл қатты:
«Ж оқ нәрсе ғой, кім айтты?
Көп ауызы қымылдап,
Келді өкілге қырындап,

Жыртық шекпен, көн тымак; 
Келді дағы күңк етті,
Көрсетіп бір бейітті:

Ауылдан аулақ, төрт кұлақ 
Көрге койма көміпті,
Оны қойшыі көріпті.
Кабыр казды, актарды,
Алынды тең. түйіншек.
Алтын, асыл, күміс көп,

Алды тауып тыққанды, 
Шынжырльг шен, шұбар тон. 
Шықты көрден онан соң,

Ж елін жамбы, тайтұяқ. 
Ақырын кеп күбірлеп:
«Көмді көрге, көрдім» деп.

Байғұстың айтуы айту-ақ. 
Мұқан тынды, түйлікті,
Түк айта алмай тұтықтьг.

Жалындадьи, қайнады.
Кайнады да «аһ!» деді,
«Аһ!» деді де, «қап» деді.

Қапты, бармақ шайнады.
Белгі еді ғой патшадан.
Қуат еді, жатса да

«Тасталап!» Ұлжан, албытты. 
Тобына: тоқта, қой-қойлап,
Қолында медаль айқайлап,

Өкіл еөзді ағытты:
— Ей, еңбекші, еңбекші ел!
Осьшы не демекші ең,

Танырмысың бұл жезді? 
Боларсын мұньг танитьин!

Ескіден белгі, ежелгі...

43



Даулағанға жерінді,
Талағанға еліңді

Патша мактап таққан жез,
Медаль болса — бұл мерез,
Мерез болса — ішмерез,

Дене дерті, жатқан жез.
Талай жылдан жұрт қанын,
Улап сорған жыланың,

Сөліңе сүлік осьг жез.
Бұл шынжырдьг мойныңнан 

Лақтырғаның осы кез!
Ал малыңды, бағып ал!
Ал егінді салып ал!

Мә, соқа мен көлік ат! 
Жарлы-жалшы тоқтасып, 
Орташамен отасып,

МьгқтЫ' болсын ынтымақ! 
Жасасыи кеңес, шаруа!
Көркейсін оған уағда,

Шартылдады шапалақ.
Жер қозғалдьг солқылдап, 
Солқылдатып топ шулап,

Тулап жатты бөрік, тұмақ. 
Ұлжан ұлып, күңрене,
Мұкан жүдеп, күйзеле,

Ел бойынан көшті дерт. 
Егінге біткен ермен шөп!
Тұпа, тұпа бәлекет!

Түу бәлекет!— десті жұрт. 
Сол бәлекет, бел асты,
«Күң» соңынан күл шаштьг,

Шу тыншыды даладан. 
Жарысқанда жүгендер 
Жалтырадьі) Күреңбел.

Ел де, жер де мәз-майрам! 
Даладан, к\фең беліңнен,
Келесі кеңесті еліңнен

Көшкен сын-дьг бір қырсық. 
Коишы үйінде қой қырқып, 
Көрші үйіне сүт ұйтып,

Сып-сып етті төл ұршық!
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Тұтқыш өнді, түнеріп,
Тұр шіретте сілейіп,

Өрт шарпыған жыланша. 
Бөрі Мұқан, бай Мұкан, 
Айнала қар, күн тұман,

Бұл бір суық станса. 
Алмақшы еді бұл билет, 
Алдырмайды кимелеп.

Айтарға тіл күрмелед. 
Онан сайьш күйзелед,
Күйзелте есед ызғырық.

Ұлжан тағы күңіренед: 
Күнірен, даусым, күңірен. 
Күнірентіп кеткен соң, 
Күңірентіп жиған дүнием, 
Жылатып жиған жиһазым, 
Ж ауға алдырдым, жайнатып, 
Қайнаман, қалай күйінбен. 
Толарсақты соқтырған 
Торғын көйлек сөгіліп,
Тұльпмы кесік күң киген.
Су төгілмес боз жорға, 
Жал-кұйрығы төгіліп,
Кұлағы кесік кұл мінген. 
Толған бір шарам шайқалып, 
Толулы сабам тілінген.

Құл-кұтандар кол салып, 
Үлесіп, шауып олжалап,
Құлан бір кұлап кұдыкка, 
Құлақта бака жүгірген. 
Ақсүйегі алаштың,
Айдалсаң бірге жыластым. 
Керт басыңа, көзігіп, 
Көнпескеге ілінген.
Ак күмбезім қуарып,
Айдын көлім суалып,
Заманы шығар бүлінген. 
Күңірен, көмей, күңірен, 
Сылаусыз сіңір кос білек 
Енді кетпе бүйірден.
Егіл де, төгіл екі көз.
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Жу жалынды күйдірген.
Азына, азына, азына 
Айрылған соц үйірден.
Аңыра, бозда аруана,
Келеден кеткен дұзкара,

' Су айдамай, зор айдап. 
Саңкылда ку жак тиірмен... 
Аяғынан алдырды 
Алаштан озған арғымак.
Жаз казанға шалдырды 
Жайқала біткен жапырак. 
Бэйтерек ем, құладым, 
Балталады, батырак.
Асылды буған тен едім,
Күң тепсініп, пышақтап, 
Сөгілдім, қалдым қақырап.
Кыс ызғар, жаз шаңтимес, 
Алатаудың аруьг ем,
Қараның қаны — бекзат ем, 
Сол басымнан күн өтті.
Күн өтті де, күңірентті. 
Мал-мүліктен айрылып,
Калдьгң қу жақ қақылдап. 
'Шара сағат шықылдайд, 
Қалып па әлі жақьгндап? 
Отарбасы осы ма,
Оның да іші от па екен? 
Ішімде менің лапылдап,
Жанып жатқан шоқ па екен, 
Казаны қайнап, сақырлап? 
Шығара ма бұл да шер, 
Анда-санда аһлап,
Әлде бұл да жау ма екен,
Екі көзі шатынап,
Әлсін-әлсін ақырад.
Әлде осы ма әзірейіл, 
Ауызынан от бұрқырап.
Әнекей тағы біреуі:
ҮГ • п, саулап сырқырап, 
Келіп калды-ау зырқырап.
КуарғанІ Мұқан! (жұлқылап)
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Қолынды әх&л, қу шунақЯ 
Қош, қурыған аруйқі 
Қош, ж ау <ел5 
Қош, қу коньк, 
Буйырмаған тотгырақ.

Айдаһардай ысқырьт, 
Арғымақгай пысқьтрып,

Арба адуға ышқындьл 
Айнала ж ау, бір ел жоқ... 
Ағайын жоқ, біреу жоқ...

Көрді көз көк тутікді.
Беті қалай... білмейді,
Не болды, оны түймейді, 

Меніреу, еулық, санырау... 
Әлде аруақ жьш соққан, 
Кэнпескемен бір соққан, 

Қанғыр етті қонырау.
Ж ан жармасты кобырап, 
Мұкан көзі бұлдырап,

Тұрды есікге қуарып. 
Кулдырады арба ұзап.
Бар қуаты жалғыз-ақ:

Бір бнлет, бір куәлік.
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Кобызшы — Молықбан шал Матайдағы,
Матайда — Кенже, Тұңғат Сақайдағы.
Казақта қобызшыньвд қалғаны сол,
Жорға еді маймаңдаған бақайшағы.

Жар кабак, сидз, арсақай, сар шұбар шал, 
Жарықшақ, үні тозған, қаңсыған шал.
Іріңдеп екі көзі қол дірілдеп,
Аузынан азу тісін аршыған шал.

Еңкейіп екіндідей күпі кеткен,
Жұкарып, нашарланып куйі кеткен.
Кобызшы ол — «Ақ көбіктЬ аныраткан, 
Боздатып «Боз інгенді» күңіренткен.

Кобызшы ол — «Көк көбікті» күрілдеткен, 
«Дүлділін Ер Әлінің» дүрілдеткен.
«Онсан мен Орманбепің айрылғанын», 
«Жыласкан ноғай-қазақ» күйін шерткен.

Кобызшы ол — «Қорамжанның» күйін тартқан, 
Зарлы қыл қыр қияльвд қиындапсан.
Калыпты колда қоңыр көне қобыз,
0  баста сырмайлатқан, күміс шапқан.

Жайлауда ала карлы, Аман текше,
Қарлатып, жақбырлатып нөсер төксе,
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Тоқсыртып кәрі аршаны, от маздаткан 
Шал үйін сағьгнушы ек біз ерекше.

Құмар ек к.обызшыны колкалауға.
Жаксы едік жалынуға, аталауға.
Қобыздан кұздьвд күйін, мүздьвд күйін, 
Құмартып келуші едік біз тьвддауға.

Бұлттанса, кұрыстанса мұз бенен кұз,
Мас етіп, маужыраткан ішкен кымыз. 
Таскындап, көңілі өрбіп, күйі буып, 
Дейтұғын: «Кәне балам, әпер кобыз!..»

Бес бұрап, төрт түкіріп, толғап тоғыз, 
Қозғалар «кұлақ күйден» жосып кобыз. 
Қөтерген көк түндігін күй өргегі 
Құлатып асқарда ағын, мәңгіде мұз.

Ызғыған ызғырық күн, кұлдырап кыл, 
Алатау, әсем бұлақ сылдырап тұр. 
Қиқылдап кырда кызғыш, көлде каз-ку 
Қаңқылдап, тандай қаққан талда бұлбұл.

Желдеткен, желде кеткен желмаясьг,
Ж елгё не? Алакандай жер аясы.
Акырып Алатаудан өзен кұлап,
Саңқылдап самалданған сай-саласы.

Ж ау тиген, айқай-ұйкай, үріккен жылкьг, 
Долданған дуанасьг шайкы-бұрқы. 
Толкыткан тұңғиьвдты долы дауыл,
Дүлейі көл Балқаштың ұйқы-тұйқы.

Іңірде баяулаған дауыл бәсең,
Боздаткан бұлбұл күйін бабында әсем. 
Асыктар алқьшдаскан, мауқын басқан, 
Сырласқан: «жарым да сен, жаным да сен!»

Әдемі үн айтактаған, қой күзеткен,
Адамды — адам күткен, уһлеткен.
Самалдай сайдан соккан саңкылдаткан, 
Әлдилеп қоңыр түнді қос бойжеткен.
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Сейде күй талмаураған, тальж.сьгған,
(ейде өжет, кейде дольг, албытсынған.
(ейде паң, кейде даркан, кейде сергегС, 
Ііаршы' өрге кейде шапшып шауъіп тынған.

і, деген, асқактаткан, әнін қоскан, 
н кайтса қосылуға қобыз тоскан.
(әрі саусак калтылдаған каздаң кағып, 
)йнақтап, үркіп билеп қылда босқан.

(аңқылдап қыл күшігі қыңсылады,
Кә, өлде танысқан қыз сыңсығаны.
Күректің қылмен кабат шегін шерткен 
(аусақтың ыршығаньг, шымшығаны,

(айырған, текектеткен, жорғалатқан, 
(аркыған, екшеп қағып, сорғалатқан. 
'алмаурап самайдан тер сыпырғанда 
'артуьгн «Боз інгенді» қолқалатқан.

(озғалған қайта қобыз, қьгмти бұрап, 
(озғалтқан «кұлақ күйді» тартыңқырап. 
юздатқан «Боз інгенін» ыңырантып, 
(үңіренткен бірде боздап, бірде жылап.

Гоңқалаң топ басынан асқан тұмак,
«Бәлілеп» бас тұқырған төмен құлап. 
эой балқып, ой өрістеп, жаның жусап, 
(үзетте қалғаң жалғыз сергек құлақ.

Вскіге, ертегіге ертер үшін,
Гамырын тартып шердің шертер үшін. 
Колқалап «Боз інгенді» сұрағанда, 
Ьылаиша бастайтын шал ертегісін:

«Баяғьг, баяғьг атам заманында, 

АпкЯблПТЫ БаҒЛан деген баяғыда. 
КыстаУь/А'„;д“ ^ Ж̂ а̂ “ күзеген,
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Күм коныс, мал суаты Сырдың суы, 
Боз дала-тұяк  басты малдын шуы, 
Көкпекті көгертпеген көктен нөсер, 
Жаркылдап жай жаркырап жасыл туьг.

Түйесі сары коңыз маусымдағьг, 
Маясы, нары, үлегі, каусырмальг. 
Калмайтын кайымаған бір таилагы, 
Келесін ие баккан Каусылғазы.

Болыпты бір боз тайлак келесінде,
Ол өзге, өзге түйе төбесінде.
Өренде, өлкеде жок айуан екен 
Тартпаған бурасына, енесіне.

Туғаннан ардактапты бай-бәйбіше, 
Мал айтып амандыеда әлденеше. 
Сакта деп, тілден-көзден сиыныпты, 
Су ішсе, кырға кетсе, шөбін жесе.

Батканда кырдың т\гні тұмандаткан, ■
Катканда Сырдың суы бұлаң каедан.
Күл көрпе, корда төсек, колға байлап,
Үкілеп кара таспен тұмарлаткан.

Кызылда кыстың күні шұнак каккан,
Аязда түкірігің түспей қаткан.
Жабулап Самарканньщ жібегімен,
Жабыла жануарды солай бавдан.

Боз тайлақ жасьі толған, кайьгмаған,
Канғьгрып мал иесі зар жылаған.
Балгерге бал аштырып, бақсы ойнатып, 
Калмаған кұмалақшы айырмаған.

Бақеы ойнап күнірентсе де қобыз үнін, 
чоикаптан козғағанда Қорқыт жынын.
Ьоз інген боталамай болды бедеу,
Шаштьг ашпай кұмалақшы қырық бірін.

& « * ? ? •"  БаҒЛа” айтты: «Елім — халкым інгешм қаиымады, көқіл салқын.
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Әулие көп ауызы, не айтасындар,
Барлар жан бар ма ішінде мұның паркып?»

Күңіренген бәйбіше де қоңыр қазша! 
«Бермес пе ед  бір шикі өкпе, ие жазса!»  
Ұйлыққан үндей алмай отырған жұрт, 
Шеттегі түре келді жетім тазша:

«Ау, жарандар, жарандар,
Маған да бір караңдар.
Мен болжайын, байкайын, 
Қамалмандар, бағыдандар.
Мен дауасын айтайын:
Құлак салып тындасаң.
Тойыады жеп қайтайын,
Егер мені силасаң.
Жын, әруақ не берсін,
Өлтіресің қинасаң.
Көпке ортақ айуан мал,
Айтайын, халкым, айтайын.
Түйеңе көрген түсім бар,
Ботасыз бедеу боз інген,
Болжадым, бермен алдыршьг,
Өрістен ұстап қалдыршьг.
Мүйізгегін жондыршы.
Шал бураға шөгерші,
Боз караған шалдыршы,
Ж елекі кілем жаптьгршы.
Жібектен бұйда тақтыршы.
Ж елге-күнге тигізбей 
Ж екеш е өзін бактыршы.
Боталайды боз інген!
Болғай мьвд бір катасыз,
Ал түшкірдім: «аптұщы!» III

I I I

Күннен күн, аптадан ай, айлар өтті, 
Төлежіп, түгі түлеп, желін жетті.
Күн бітті, боз інгенше боталапты, 
Ботасы алтын басты, күміс көтті.
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үры бұл ботаны ұрлап апты, 
дағы, бакташы да білмеи қапты. 

аны ел аулаққа буып тастап, 
сін керуенге әкеп сатты.

^амда апақ-сапақ сауда біткен, 
:нді тіркеп керуен жүріп кеткен. 
ьша қарай-карай, боздай-боздай, 
іа құм, қоңыр түнді күніренткен.

даған ботасына зар илеген, 
іғалған қоңыр іңірді әлдилеген. 
көз жасты өзендей сорғалатьіп, 

т табан құмды қосып нан илеген.

р суы көңілі босап сыңқылдаған, 
іанда каз бенен ку каңкылдаған. 
іжырап жиде, жыңғыл дым үндемей, 
йініп көкте жұлдыз, жел жылаған.

ркілдеп жөтеліскен кейіп көппек, 
зтынып тұра қалса көткеншектеп: 
сымға білеуітпен бұттаған құл,
>л тартқан, кузап андап

«атшу», «ш өк»— деп,

тылған, саудаланған құл да ашулы, 
ірылған ботасьінан бұл да ашулы. 
сы бір — біреуі адам, біреуі айуан, 
лсін бе бірақ бұлар мұндасуды.

ійғырған қара түннің қараңғысы,
>мсарған тоғайдағы тораңғысьг.
.алғыз-ақ жылқышы құс көңіл айтып, 
Қоғыңның болсын» деген «оралғысы!..»

лсіз жер... еңіреген інгенде күй 
елеулер жел оятқан билеген би.’ 
улақта қорқақ қоян зар тыңдаған 
ұқырьш қала берген, шеңгел мен ши.
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Көбейген көк жүзінде жүлдьпз кдздап, 
Боз інген зар қақсаған жолда боздап. 
Туктіде түйедегі зарльг сарын 
Қажытпас қам көнілді қалай қозғап?

Козғайтын қобыз тартса әсіресе,
Төнкеріп жан көнілін әлденеше.
Кұм кезіп, түзде безіп тьмідайтынбьгз, 
Түйенің күйін сонау тартқан кеше.

Түн қандай жазғы өліарадағы,
Үн қандай күңіренген даладағы.
Тартынса тақымына таяқтаған,
Тарьшған тазша-дағы бағанагы.

Құл ұрса тартқан бұйда іркілмеген, 
Бұйда үзсе — қайта мықтап тірке деген. 
Телміріп құлға төніп төгілген зар, 
Дегендей «не еткен қатал шіркін» деген.

Дегендей, тазша-ау мені тақымдама,
Тап берме, таяғыңмен жақындама.
Өзің құл, өзің-дағы мен сықылды, 
Ұрмастан ойла соны! Ақыл бар ма?

Артығьщ менен сенің: білесің тіл,
Тіліңнің пайдасы не? Жайымыз бір. 
Ботама босанайын, бұйдамды қи!
Маған мін, кел қашалық, қайталық жүр!.

Дегенге түсінсін бе, кұл көнсін бе?.
Құл каіпып қожасынан құмда өлсін бе? 
Кұл айдап, түн жамьплып, інген зарлап, 
Керуен кете берген Үргеншіге...» —

Деп күйші отырушы ед ертегі айтып, 
Зары деп Боз інгеннің күйін тартып. 
Егіліп ертегісін естуші едік,
Отыр деп кім банқаған шалдьгтантып.

Әсем күй саусакта би, саңғыраған,
Жүйрік үн жүрек жалмап жамьграған.
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Боздатса «Боз інгенді» зарльг кобыз. 
Сарыны сар даланын аңыраған.

Кер дала, күрен түнгі керуен кандай 
Қонырау күлдір-күлдір жүрген кандай 
Еңіреп күңіреніп сарындаған,
Зарлаған тіркеудегі інген кандаи!

Боздауын кобыз боздап, аңырауын, 
Кыл сарнап, керуеннің дабырауын, 
Ұғасын анда-санда, оинакы үннен,
Кей кағыс күлдірлетіп коңырауын.

Алатау айрыларда алтын күннен, 
Күйменен шал сөгілген, күңіренген. 
Кеш батып, кешкі қозьг жамыраумен, 
Қобыздан «інген зары» сонда үзілген.

IV

Осындай ертегі айтып Молықбай шал, 
Кобызға «Боз інген» деп қосканда зар, 
ЖүрекТі жебе сауған мұңдьғ дауыс, 
Жанды улар, жыға жығар, жүрек күлар.

Емес пе бір тұрлаусыз жас күн деген, 
Жас жүрек албыт асау бас білмеген. 
Көр бала, көргені кем, көрсе ұнаған, 
Кобызды шалға, күйін мастірлеген.

Күй сол ма ол күндегі бұлдайтұғын,
Сазы ма сұр заманның тыңдайтұғын. 
Басып па ед Алатауды ауыр бұлт, 
Уайым орынды ма ед улайтұғын?

Ол ма еді күйік зарльғ заман? 
Жаншылған зарлы ма еді зар жылаған? 
Күйініп күйін тартып, күйдірген шал, 
Кім еді? Білмей тұрып кіналаман.

Жара не шалдың сонау жүрегінде, 
оар оның жазылған ба сүйегіне.
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Болмаса жапан дала жылауда ма ед, 
Мәнісін мен ол күнде білемін бе?

Кажыған көңіл қамын, жүрек жанын, 
Қозғаған қобыздағьг қоңыр сарын.
Әлемнің әуеніне бермес ем-ау,
Қазақтың мұны тартқан күйші шальш.

Д еп шалды өте мақтап, асырьт тым, 
Асыра сілтеңкіреп бағалаппын.
Ж арғақ шал, жарық қобыз, жалғыө дауыс, 
Тартқаны кімнің күйі? Байқамаппын.

Сол шалдьің тыңдай-тьшдай зарлы үнін, 
Байыпты уайымға балғын күнім.
Сол бейбақ зарлай-зарлай соққан екен 
Жуқтырып жүрегінің ауыруын.

Ол қайдан жабыстырды жан ауруын.
Ішті ме жүрегі оның өмір уын.
Ондайға мен тоқталман, сьгн тоқталар, 
Мейілі, қайдан алса қобыз күйін. 
Алдандым осы шалдың күйін тындап, 
Жабьгғып, өрге өрлемей, төмен құлдап. 
Көңілді көне күйдің тотьг басып,
У сеуіп жүрегіме, жанымды улап.

Еріксіз алған баурап шалдың күйі, 
Жүрекке жұққан шері басқан кірі. 
Жылаған, күңіренген ол, күйін тартқан, 
Жырлаған дертті жүрек, улы миы.

Көп жүрген көңілім жүдеп, жаным жадап, 
Жабыққам, жатырқағам, тартқам азап. 
Сонау күй жүрегімді тыншытпаған 
Пышағын кейде салып, кейде қадап.

Шатырлап бұлт алған Алатауды,
Сатьгрлап бұршақ төгіп, нөсер жауды. 
Сарқанның қып-қызыл боп суы тасып,
Не болдьг, біле алмағам, шалдың аулы.
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V

Ашылған күн даланьг долдандырған, 
Басылған алай-дүлеи соккан боран.
Қысқан қыс іріп-шіріп кырдан кетіп,
Жаксы жаз оидьг-кырдьг нүрландырған.

Арыпған жапан дала жауған удан, 
Жаркырап кыр куантып, нұр күн туған. 
Қамқорым қайраттының білегімен,
Жын бұғау быт-быт болған қырдьг буған.

Қүрт, каскыр тозғындаған жаткан жайлап, 
Өлік е і  түра келген кұж-кұж қайнап.
— Біз азат!
— Біз жасаймыз! — деген жарльг,
Қызыл ту қызғалдақтай қырда жаймап.

Ұльг ду, жамырасқан жарльг халык, 
Қайратты қайраған сол, жандьг жанып. 
Жарлы елдің жазын берген, нұрльг күннен 
Бір тамшы жүрегіме кеткен тамып.

Ыза боп көне күйдің күйігінен,
Бөлініп кеткем өскен үйірімнен.
Шындықты шыңнан іздеп шьгқсам жолға 
Қойғам да мәселені бүйірінен.

Қалдырып кұла кұм мен боз даласьш, 
Қалдырып даланың кьгз, бозбаласын. 
Талап кып жауар ма деп нұр іздегем, 
Аралап үлгілі елдің кент — қаласын.

Қайнаған, кыбырлаған қала келгем, 
Дәметкем дәннің дәмін әр-ақ елден. 
Аасаптьг талай еңбек, талай білім, 
Ьергенін әл-шамамша ала бергем.

Күи көргем көкті кауып күрілдеген, 
Жан-жаққз «киін>> деген <<жиыа>>

к Г к 2 ГСМ та>д“ -та«ь , талқан етіп, 
Корқытқан, шалкып оты дүрілдеген.
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Жан көргем жабырласып күшш қосқан, 
Еңбегін еншілескен, ісін қосқан.
Эмірін өздерінше өзгертуге,
{.айнаған, кайраг еткен, қол ұстасқан.

<өргенде күйелі төс, күсті білек,
Гапкандай жана бауыр, жаңа тілек,^ 
Кылы кан улы бойда шым-шым қайнагг, 
Гауығып сала берген дертті жүрек.

Лыадаған оркестірді көргем топты, 
Кырлаған жаңа өмірдің күйін соқтьк 
Куылған жүректен у сол күйменен 
^ршығам көңілімді басқан тоттыі.

іалғалар сом темірді соққан қатты,
'ас, шойын корып отқа, қайнап ақтьк 
ііріп жүн-жұрқадан жіңішке жіп, 
иашина қоңыр самал күйін тартты.

Іол күйге жан жыльшған, жүрек жерік, 
Иойындай сонау отта кеткем еріп. 
Кобыздың улы күйін қаннан сарқып, 
ГТоңғы күй тұла бойды кеткен керіп.

Нұрланып кывыл от боп күн шыккандай, 
Гүн кетіп жарқанаттар тұншыққандай. 
Гыадағам мынның күйін жүрегіммен:
«Оян карғыс таңба басылған,
Жалаңаш — аш құл, қайрат қыл»
Көкке өрлеп, жер тербеткен үн шыққандай.

Бүл емес кырда аңраған анау қобыз,
_үл емес ызылдайтын жалғыз-жалғыз.
Ьұл өктем болат жігер, күрес күйі 
Косылған мың-мың дауыс, мың-мың ауыз.

Т Г  • н осы күйден, ұлы күштен 
Көңіл шат, көкейге үні қона түскен. ’

үн’ Жарық қобью’ Молықбай ша. Тартар ма керек күйді -  көкей тескен?»
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Ж ок, тартпас, кобыз үні кері кеткен. 
Бөрінің ьщыранғаны — белі кеткен. 
Болмаса ажал күтіп анау шалдыц, 
Журтта қап еңіреуі — елі кеткен.

Арылып жастың албыт тентегінен, 
Құтылып соқыр сордың жетегінен; 
Қуарған, қуанбаған сорлы шалдың 
Енді кош айтыскан жер ертегімен.

Сонымен сол сапардан қайтқам елге, 
Өкініп өміріме кеткен желге. 
Ж аңартқан жан жүректі әсем күйдің 
Әніне әсерленіп басқам мен де.

Сонымен сол барғаннан кейін қайтқам,
Мен дағы жаңа тапкан күйді тарж ам . 
Багыстап жарлы жұртқа жүрек жырын, 
Байқамай, жыр айтам деп, сырымды айтқам.

Мен емес, мендей талай бармыз бірге,
Сол күйді айналдырмақ оркестрге.
Даланы дүркіретті күй оятты,
Басылды қобыз үні... шал да көрде.

Қүй күшті, тауды-тастьг бұзатұтын,
Орнына өз өрнегін сызатұғын.
Талқандап тас керенді үн оятып,
Дүкені дүниенің қызатұғын.

Күй күшті, істі, еңбекті сүйдіретін,
Тамырьш тас емшектің идіретін.
Жарлыньщ тілек күйі, жүрек күйі,
Өмірді бүлдіретін, күлдіретін.

Аң-дайын ай даланы мекендеген,
Көңілін өміріне көтермеген.
Жарлы жұрт жаны сүйіп тыңдаған к'үй, 
Мұратқа енді осылай жетем деген.
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Жан көргем жабырласыл күшін косқан, 
Ецбегін еншілескен, ісін косқан.
Өмірін өздерінше өзгертуте, Щ
Кайнаған, кайрат еткен, қол ұстасқан.

Көргенде күйелі төс, күсті білек,
Тапкандай жаңа бауыр, жаңа тиек ,
Жылы кан улы бойда шым-шым кайнап, 
Сауығып сала берген дертті жүрек.

Мыңдаған оркестірді көргем топты, 
Жырлаған жаңа өмірдің күйін сокты. 
Жуылған жүректен у сол күйменен 
Аршығам көңілімді басқан тотты.

Балғалар сом темірді соккан катты,
Тас, шойын корып отқа, кайнап ақты. 
іііріп жүн-жұрқадан жіңішке жіп,
Машина қоцыр самал күйін тартты.

Сол күйге жан жыльгнған, жүрек жерік, 
Шойындай сонау отта кеткем еріп. 
Кобыөдың улы күйін қаннан сарқып,
Соцғы күй тұла бойды кеткен керіп.

Нұрланып кызыл от боп күн шыккандай, 
Түн кетіп жарканаттар тұншыккандай. 
Тыңдағам мыңның күйін жүрегіммен:
«Оян карғыс таңба басылған,

Жалаңаш — аш құл, қайрат қыл»
Көкке өрлеп, жер тербеткен үн шықкандай.

Бұл емес кырда аңраған анау қобыз,
Бұл емес ызылдайтын жалғыз-жалғыз.
Бұл өктем болат жігер, күрес күйі 
Косылған мың-мың дауыс, мың-мың ауыз.

Сондықтан осы күйден, ұлы күштен,
Көңіл шат, көкейге үні қона г\'скен. 
«Жалғыз үн, жарық кобыз, Молықбай шал, 
Тартар ма керек күйді — көкей тескен?»
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Ж ок, тартпас, кобыз үні кері кеткен.
Бөрінін ьщыранғаны — белі кеткен. 
Болмаса ажал күтіп анау шалдың, 
Жүртта қап еніреуі — елі кеткен.

Арылып жастың албыт тентегінен, 
Күтылып соқыр сордын жетегінен; 
Қуарған, қуанбаған сорлы шалдың 
Енді кош айтыскан жер ертегімен.

Сонымен сол сапардан қайтқам елге, 
Өкініп өміріме кеткен желге. 
Ж аңартқан жан жүректі әсем күйдің 
Әніне әсерленіп басқам мен де.

Сонымен сол барғаннан кейін қайтқам,
Мен дағьг жаңа тапкан күйді тартқам. 
Бағыстап жарлы жұртқа жүрек жырын, 
Байқамай, жыр айтам деп, сырымды антқам.

Мен емес, мендей талай бармыз бірге,
Сол күйді айналдырмақ оркестрге.
Даланы дүркіретті күй оятты,
Басылдьі' қобыз үні... шал да көрде.

Күй күшті, таудьр-тасты бұзатұғын,
Орнына өз өрнегін сызатұғьш.
Талқандап тас кереңді үн оятып,
Дүкені дүниенің қызатұғын.

Күй күшті, істі, еңбекті сүйдіретін,
Тамырын тас емшектің идіретін.
Жарлынын тілек күйі, жүрек күйі,
Өмірді бүлдіретін, күлдіретін.

Аң-дайын ай даланы мекендеген,
Көңілін өміріне көтермеген.
Жарлы жұрт жаны сүйіп тыңдаган күй, 
Мүратқа енді осылай жетем деген.
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Алыста жүріп қалада,
Аңсап бір шыңтым далаға, 
Сағыньгп кырды бір күні. 
Даланы дабыр альшты, 
Үйткені жол салыптьг, 
Алыптьг енбек дүбірі.
Еңбек жеңген, қыр көнген. 
Куаң шөлге гүл өнген,
Мың күнінен — бір күні!

Мінген атым — Турксиб,
Ту түтінім бұлықсып. 
Куанам, келем ауылға. 
Қьгзыл сирақ кедей жок, 
Қара лашық, жер үй жок, 
Қырық найзальг жауында. 
Бұлар қайда? Қөшкен бе? 
Әлде қала түскен бе? 
Адастьгм ба, ауылдан?

Дей-дей талай жол тартып, 
Көрісуге кұмартып,
Жеттім туған жұртыма. 
Қала салған, бак еккен, 
Қуаң кырьш көгерткен, 
Келдік қыстақ сыртына. 
Арсаң қағып баладай,

М Ә й Е К
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Құшақтады Қалабай, 
Қырау сақал, мұртында. 
Қырауы оньщ қар емес,
Ол қылақы, кэрі емес, 
Қаннап қайта қайратьг, 
Қайта туған сияқты', 
Қайта серпіп тұяқтыі. 
Қайта бітіп қанаты, 
Жасарыпты жаңадан, 
Ж аңа туьгп анадан,
Ер еді еңбек болаты.

Сол ағайды құшақтап, 
Қөзден жасым бұршақтап, 
Егілдім де, төгілдім,
Тия алмадым өзімді,
Ж ия алмадым көзімді, 
Қуанғаннан сөгілдім. 
Сағынғаным бұларды 
Қөздің жасын шығарды. 
Уы ма өткен о күннің?..

Қалабайдың жан жарьг, 
Ж еңгей байғұс Күлдәрі 
Ж етті міне жүгіріп.
Өңшең қызьгл жағалар, 
Қызғалдақтай балалар, 
Топырласып, шұбырып, 
Қәрі-жасы, білгені,
Ауыл өрді, жүгірді, 
Амандасты жиылып.

Соныменен не керек,
Он үш жылдай көрмеп ек, 
Таусылмайды әңгіме. 
Басқан ізде белгі жоқ, 
Өткен күндер енді жоқ, 
Қөргендейміз әлгіде.
Ауыл азған, зарланған, 
Тағдырытас, тар заман 
Қөміліпті мәңгіге.
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Оны мен сөз қыямаймын, 
Бірак сізге жырлаймын, 
Ауыл аузы өзі айтсын. 
Кандай өмір кешірді,
Не істеді, бітірді, 
Калабайдай көзі айтсын. 
Таза тьшда, аньшста, 
Өгінішім: жалықпа,
Айтсын, айтсын, ұзайтсын.

— Ауылға кеп Туркеиб, 
Ауыл-қала түйістік,—
Деп бастады Қалабай.— 
Жүдеп-жадап, әлсіреп, 
Тозбадық па тентіреп, 
Жаман жылда жаман ай... 
Ол күндерде біз жемтік, 
Жүре алдьиқ па күнелтіп, 
Білесің ғой, балам-ай.

Шыл боғындай бытырап, 
Тозғындаған батырақ 
Ойға, кырға симадық.
Кой бақпаған дала жоқ,
Боқ кұймаған қала жоқ, 
Шыбын жанды қинадық.
Әр тілекке — бір себеп, 
Кеше мұнда не керек, 
Советпен ес жинадық.

Жиыстырып малайдьг, 
Ұйыстырып талайды, 
Коммунистер белсенді. 
Партиясьг, кецесі,
Еңбекші елдің иесі 
Бастаған соң, ел сенді. 
Талмай тартыс болдьг ауыл, 
Шабуылдан шабуыл,
Тап дұшпанын еңсерді.
О бір жылда кәнпеске,
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Келген кезде ау, десігі, 
Қолдьі қойдьік куларға.
Үнін мәқгі өшіріп, 
Аластадык көшіріп, 
Арамыздан куарға. 
Малай-кедей малды алды, 
Алдырған бай камалды, 
Айдалды олар Оралға.

Соныменен кеқестік.
Байды айдадык, үлестік, 
Шыктық карсы тұруға,
Осы айтыскан шын болса, 
Тап тілегі бір болса, 
Бөлінбелік' руға,
Тап міндетін актауға, 
Таптатпауға, таптауға, 
Шаруа керек, шаруа.

Ал, шаруа құралык,
Бәріміз еңбек қылалык, 
Сондағымыз кай шаруа. 
Ж алғыз-жалғыз жан баккан, 
Ж алмаған не жалматкаи, 
Ж ау емес пе бай шаруа,
Енді бізге жол емес,
Енді бізге кол емес,
Өндіре алмай шаршауға.

Бірікпесек оңбаймыз,
Бірге қоныс конбаймыз, 
Бытыраймыз сиыспай;
Бірігіп мал бағыспай,
Бірге егін салыспай,
Бірге пішен жиыспай,
Береке, өнім болар ма, 
Оңбаймыз ғой ұйыспай.

Д едік  тағы әу, дестік. 
Ұйымдастык, кеңестік, 
Болалық деп коллектив,
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Каульі' кылып бір күнде, 
«Колхоз, союз» дентінге 
Мәлімдедік, дәйектеп.
Үміт етіп бұдан көп,
Ұйыткьр болар ма екен деп, 
Атандырдык «Мәйек» деп,

Бай тұкымы Бисенбек, 
Беріпті арыз «кірсем» деп, 
Кіргізбедік араға.
Кіріп кетсе араға,
Енді каскыр корада,
Кой калсын ба ж арада, 
Жеке-жеке кыстауды 
Алдык ойға тастауды, 
Отырмак боп қалада.

Кала кыстак болдык деп, 
Бірігіп қол қойдық деп, 
Приговорлап білдірдік.
Келе калды инженер,
Кос қоланды землемер, 
«Копа сазын» тілдірдік. 
Байлар шапқан пәйекті, 
Кестіріп ап «Мәйекке» 
Қыстақ салып үлгірдік.

Мәйек болып алған соң, 
Керек болды аздан сон 
Егінді бір шашуға.
Мәйек болдық, бастадық, 
Басқаға ұран тастадық, 
«Машина серік» ашуға.

«Мәйек» өзі отыз үй, 
Жазылды әлі елу үй, 
Аштық тағы серіктік.
Жесір катын Шалипан, 
Жетім бала Қалмакан 
Жарналарын кеміттік.
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Сүйтіп тағы кор жидык, 
Аламыз деп кол койдык. 
«Машинаны көлік кып».

Кетті бір күн калаға, 
Алдык ж әрдем ж әне де, 
Ұеындық ел тілегін.
Қабыл алды үкімет,
Карыз жылда екі рет 
Ұзарттырдық сүрегін. 
Ұшыратын, оратын,
Ж ер жыртатын, шабатын 
Машнна алдық түнеукүн.

Тау күңірентіп, тас баса, 
Темір тонды тасбака  
Келді ауылға трактор. 
Шөккен нардай шоқтығы. 
Майлы ж арғақ шопыры, 
Бенттерін бұрап тұр.
Бір тайпы елге бір-ак кос, 
Жағылды отқа мұжық тіс, 
Трактор тым ұнап тұр.

Ж әне тоқтам жазып ап, 
Үкіметтен азырак 
Тағы тұқым дәм е еттік.
«Бұл қарызға бергенім, 
Алсын» депті-жер бөлім. 
«Мәйек» деген коллектив. 
Казынадан алғанды, 
Судыратып маржанды  
Машинаға елеттік.

Ж ыртарманға келгенде, 
Болмау үшін шерменде, 
«Мәйек» болып жиылдық. 
Әлде жеке жыртсын ба?
Әлде жаппай жыртсын ба? 
Болмас па екен қиындық? 
Сөз бір жерге құйылды:
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Жаппай жырту тнімді 
Тракторге бұйырдық.

Бент буралды, куш алды, 
Трактор кеп тіс салды, 
Кара жерді қаусыра.
Па. шіркіннін жыртысыні 
Айналдырды қыртысын,
Кыр қозғалды даусына... 
Женкеріліп жон калсын, 
Тенкеріліп жер калсын, 
Капшыла қайрат, қайшыла!

Егін тутас жыртылды,
Екді коніл бір тынды.
Калай туқым себеміз?
— Тасталған соң талқандап,
— Әр кісіге арқандап, 
Карадай жер бөлеміз! 
Бет-бетіне кеткен соң, 
Белшек-белшек еткен сон 
«Мәйек» болдык неге біз?

Себерменге келгенде 
Болмау үшін шерменде, 
«Мәйек> болып жнылдық. 
Әлде жеке кетсін бе,
Әлде жаппай сепсін бе, 
Болмас па екен қиындық?
Сөз бір жерге куйылды: 
Жаппай себу тиімді, 
Машннаға буйырдық.

Машинаға мәуірттеп, 
Бейнетінді жеңілтпек.
Шашу шашты шамалап. 
Жерге жауып дән жаңбыр, 
Жамылды алтын жапан қыр. 
Тырма тарап, салалап,
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Ж ы лбы сқадай жылмиып,
Кыр ж усады  тымпнып, 
ЛІайдалады малалап.

Егін жаппай себі.хді.
Бір тындырдык көнілді,
Енді влш ейміз. бөлсміз. 
Әркімдікін деседеп, 
Бас-басына еселеп,
Ө зді-өзіне берем із. 4 
Бет-бетімен кеткен сон. 
Бөлшек-бөлшек еткен сон. 
*Л\ойек> болдык неге біз?!.

Бөлерменге келгенде,
Болмау үшін шерменде, 
«Л\ойек> болып жнылдык.
— Ә.іде бірге бағамыз?
— Әлде батіп аламыз? 
Болмас па екен кнындык? 
Сөз бір ж ерге кұйылды. 
Бірге бағу тиімді. 
Белш ектеуден тыйылдық.

Аспан аптап, шыжып күн, 
Ж ер куырған қам баз түн, 
Ж ел аңызак тамызда.
Бой жеткендей бұлыксып, 
Л әнді демдеп толыксып, 
Астық пісті анызда.
Тағы көңіл бөгеліп,

Бағанағы «бөлелік»
Тағы түсті ауызға. 
Бөлерменге келгенде,
Болмау үшін шерменде. 
«Мәйек» болып жиылдык.

— Әлде ортақ орамыз?
— Әлде так-так боламыз,
— Болмас па екен киындык? 
С ез бір жерге кұйылды:
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Ортақ орған тиімді,
Машинаға бұйырдық-

Сынғырлатып, жырлатып, 
Бірнеше атты парлатып, 
Машина түсті оракка.
Телегей көп мол жұмыс, 
Жалғыз жанға қанша күш 
Жалғыз-жалғыз шолаққа; 
Орылған бау жыбырлап, 
Қырдын беті кыбырлап,
Қыр қырқылды бір уақта.

Егін жаппай орылды,
Бау бауланып қойылды.
— Енді баудай бөлеміз,
— Айдар өзі әр кісі: 
Өзді-өзінің жұмысы, 
Қол-қолына береміз. 
Бет-бетімен кеткен сон, 
Бөлшек-бөлшек еткен соң, 

:Мәйек» болдық неге біз?!..

Бөлерменге келгенде,
Болмау үшін шерменде 
«Мәйек» болып жиылдық.
— Әлде бөлу әр жанға?
— Әлде бірге қырманға?
— Келмес пе екен қиындық? 
Сөз бір жерге құйылды:
Бірге басу тиімді.
Машинаға бұйырдық.

Тау маяны кұлатып, 
Бытырлатып уатып,
Машина салды айқайға. 
Бұрқыратып саламды, 
Ту-талақай топанды,
Куды қағып қай-кайда. 
Жүрміз тағы жағалап, 
Машина ақтап тазалап, 
Мұнтаздай қып койғанда^
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Көлік біткен қамдалып, 
Қызылды енді бөлмекке. 
Қабына еап, түгендеп,
— Мә, сенікі мыңау деп, 
Ө зді-өзіне бермекке:'
Пұттап, сандап, қадақтап, 
Бөлісуге жалақтап, 
Ы ңғайландық, әлбетте.

Бөлерменге келгенде, 
Болмау үшін шерменде, 
Тағы болдық коммуна. 
Коммуна боп бөлген сон, 
Беттерімен көрген соң,
Ол, әрине, дәу  күнә.
■— Мынау асты қ— қазнаға.
— Мынау астық — базарға  
Д еген келдік қаулыға.

Қаулыға қол бастық та, 
Қ азнаға тән астыққа, 
Соқтық ортақ ак сарай; 
Кооператив әне ашык, 
Базарға тән бар астық, 
Сатарманды сақтамай  
Тұтасынан төгеміз, 
Кәнтіректеп береміз,
Аламыз зат, ақшадай.

Біздің жұмыс, біздің ж ай— 
Д ейді осылай, Қалабай, 
Ж аңарған ж ан, көңілі шат. 
Оның сөзін дұрыстап, 
Тұрған сынды нық ұстап, 
М іне мен, деп бар қыстақ. 
Мұның айтқан сөзінен, 
Соқты самал ж үзінен, 
Ж анға жылы, тым рахат.
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Д А  Л А

Арнау .

Жүрегім, жырым,
сенікі,

Кеңесті далам,
кең далам.

Тудым, өстім,
есейдім,

Ен далам — анам,
мен балаң.

Туған, өскен
есейген

Еңбек тулы ел —
балаң.

Бұрынғы өткен күніңді 
Берейін жырлап елге, анам. 
Көргеніңді бүгінгі 
Ж аз, жаз, калам,

тер, қалам.
Жүрегім, жырым,

сенікі,
Кеңесті далам,

кең далам.
Ен далам — анам,

мен балаң,
Ендеше калам

бер маған.
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Т ан д а

Құбақандап бозара, 
Көтерілді көк жиек, 
Н ұр-сәулесі көк жара

Берді аспанға таң кылаң. 
Сөнді жұлды з шоқтайын, 
Түн түндігі түрілді,
Шалқып жанған оттайын 

Атты қырда жазгы таң.

Өзен ұран қосқандай  
Д аладағы  дүбірге,
Тау койынын ашқандай,

Қайнағандай ой мен қьір. 
Д үрілдейді бір жаңа үн,
Кім еңбегі? Кім күші?
Алды қырды бір сарын, 

Ақтарылды қырга нұр*

Көпті көрген бір кәрі, 
Талай-талай заманнан 
Тепкі көрген қыр шалы 

Д өң де отырды осы кез. 
Кейде айқайлап, қиқулап, 
Кейде күлкі, кейде зар, 
Жатты әйтеуір, қыр шулап, 

Қ ұлақ қоя, жұмды көз.

Терісінен, оңынан,
Таудан, құздан, даладан, 
Құмнан, судан, қоңырдан, 

Өзен, орман, қамыстан 
Тау селіндей күңрене,
Қыр желіндей ескектей, 
Көшкен елдей үдере

Келді дауыс глыстан...
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Актабан

Каратаудың қойнынан 
Шыкты жосып бір сарын, 
Сырдың, Шудың бойынан 

Саркырады бір ағын..< 
Күніренте даланы 
Шыкты кырдан бір сарын... 
Жерге жақын таяды 

Отағасы кұлағын.

Алатаудың ақ сүті 
Асқар иген, кұм сүйген,
Боз даланың кос кұты

Сыр менен Шу екі ене..< 
Екі өзеннен шықты шаң...
Екі енені шапты жау...
Жуды жауды, канды кан... 

Батыр шықты «жекеге».

Араласты, алысты,
Қан көмейлеп қалды кұм, 
Жекелесті, шабысты,

Қыргындады жан, дене..« 
Бас найзаға шаншылды.
Ат артында арулар...
Ж ерде кайнап қан сіңді...

Шаң, топырақ — қан көже...

Ж еңсіз берен киіне,
Күркіретіп жер-көкті,
Қанды қанжар үйіре

Батыр басшы мол қолға... 
Шықты белге жүгірте,
Күн батардың алдында,
Қол көзінде көлеңке...

Бір үй отыр бір ойда...

Қалың ш еру— қол қандай, 
Жалгыз үйге қойылды ат,
Жер қайыса ұрандай,

Қақырық қан татыған.
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Жапты сойыл, шокпарлар,
— «Ж ау жұртында олжалап!»
— «Үйді ұрмаңдар! Тоқтаңдар!..»

Батыр түсті атынан.

Ол есікке үңілсін,
Өңкей егін — ж ас бала,
Емшек үшін, күн үшін, 

Аңырайды, жылайды.
Түн бүлініп кеткен ел, 
«Алармыз» бен «күн туса», 
Ж ұртта калған өңкей төл... 

Қозыдайын шулайды...

— «Аттарыңнан түс!» деген  
Пәрмен болды жасакка,
— «Қыр да, канын іш!» деген..,

Бауыздалды ұл мен кыз... 
Төл тірсектер тілінді,
Керегеге боршадай  
Алпыс бала ілінді...

Д есті «бітті құнымыз!»

Азан-казан кыр үркіп,
Кімдер калмай далада,
Талай көшті Сыр жұтып,

Аугын болды актабан. 
Жылап, шулап ұлардай  
Шұбырынды болды күн,
Қайың сауа, ши шайнай, .

Бақа, жылан қақтаған...

«Қаратаудың басынан 
Көш келеді» деген күн;
«Көшкен сайын бір тайлақ  

Бос келеді» деген күн. 
«Қарындас пен кара орын 
Қалғаннан соң, дариға,
Қара көзден мөлтілдеп

Ж ас келеді» деген күн.
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Алатаудың ақ сүті 
Аскар нген, кұм сүйген,
Боз даланыи кос кұты 

Сыр менен Шу екі өзен. 
Кырылран кім — халық па? 
Шабылған кім? Шапқан кім? 
Қазақ көшкен тарихта

Шулы, канды қай кезең?..

Шал тыңдаған бұл дабыс 
Кейде бал-бұл, кейде анық, 
Кейде жакын, кейде алыс,

Ащы әңгіме айтқандай... 
Кімнің кімді шапқанын,
Сырдың сырыи, Шу суын, 
Қанның судай аққанын,

Күй қырғынды тарткандай...

«Сол заманның жырлары-ау! 
Мынау келген құлаққа.
Сол заманның мұңдары-ау»

Деді де шал күрсінді... 
Желмен әдей келгендей 
Ескіні еске алуға,
Әдейі дабыс бергендей

Болды дағы жел тынды...

Қүл көгені

Алатауды жүлгелей  
Қуа соққан желдейін,
Кек жайлауда бәйгедей 

Келді дала дабыры...
Әлде жылау? Әлде ән?
Бұл не дабыс? Не сарын? 
Тұнды жүрек, тынды қан.... 

Қалды тыңдай шал мұны:

Сол Алатау сүбесі —
Ағын судың көмейі,
Мұзды құздың төбесі

Бар сді әсем бір жайлау...
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Сол жайлаудын устінде, 
Кырғыз, казак косты бас*
Ұлы жиын уш күндей,

Палуан салу, ат айдау...

Қара кұрык, калың жан, 
Карағайдай капырык. 
Топ-тобымен ағылған,

Жыбыр каккан ак орда... 
Өзі бір тау ет пен май, 
Бұлактайын сар кымыз,
Толды дуға тау мен сай, 

Өзінше еш мін жоқ онда...

Дүр-дүр шапкан табакшы, 
Калмакшада калың ат.
Тартты дөңге каракшы,

Ж ұрт жөңкілді артынан. 
Өңшең жампоз жүйрігі 
Камшыдайын катысқан, 
Сүзіліскен кұйрығы,

Ж үзден мыңнан саркылған...

Ат айдалды алысқа,
Жамбы атысты бір кезек, 
Палуан алыс сайыста,

Атты тосты сарыла.
Шыкты төске адақтай,
Керешіге ілінді,
Жүйрік бұты садактай,

Кетті керіп жабыла..*

Кеудесіне ат ойнай 
Ащы ұрандар көк жара,
Тас домалай, су кайнай, 

Д үбірледі Алатау.
Бұл сарынды шалғандай, 
Ж ұмсақ жұмды қос көзін, 
Сарынды ұстай алғандай,

Салды кұлақ шал мынау...
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Сол дүбірдін  ішінен 
Тағы дабыс келді анык, 
Дүркіреген кісіден

Үйге тартты жамырай..,
Үй ішінен, көгеннен 
Күніренді көп дауыс:
«Кесік құлак» дегеннен

Ағытылды бір талай...

Үшеуі кыз, бір кемпір,
Екеуі шал, төрт бала.
Аты қазак, заты кұл,

Алып шыкты көмбеге. 
Күңіреністі, жыласты, 
Ж ыласканда кіміне 
Ж етім, жесір мұң ашты?

Кетті жылай бәйгеге...

«Сол да сондай күндер-ау, 
Мынау келген құлакка 
Сол сорлының үндері-ау» —

Д ед і де шал жым тынды. 
Тау мұзындай жүрегі, 
Қалтырады, жылады, 
Кемсеңдеді иегі...

«Күндер!» деді, күрсінді.

Қ ұрбанды к.

Ақ Еділдің желіндей  
Сарын сарнай, азынай,
Қыл кобыздың күйіндей 

Келді дала дабыры.
Әлде жылау? Әлде ән?
Бұл не дабыс, не сарын? 
Тұнды жүрек, тынды қан...

Қалды тыңдай шал мұны

Ел Еділде жүргенде,
Еркін жайлай, кең оттай, 
Еділде өткен күндерде,

Сонда да жан жаншылған.
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Сонда жылау жаолыныз.
Сонда әмірші бек пен хан: 
Сонда сорлы сорлыныз,

Тамды Еділге тамшы кан..<

Ақ сұпыдай бет біткен,
Оймақ ауыз, күлім көз,
Ак шыныдай ет біткен,

Кайың сынды мүсіндГ,
Асты иірім, зәулім кұз,
Сеңді ақтарып жатты Еділ, 
Жар басынан сұлу кыз

Ұшты Еділге, ышқынды.

Қаны каша, бозара,
Тілсіз, үнсіз, кимылсыз,
Қызға күйіп, кызара

Сұр, самаркау атты тйң. 
Тек, сылдыры Еділдің  
Анда-санда күрсінді.
Дегендейін не білдің?

Тек сұм сопы тартты азан...-

Не айтады су сылдыры?
Не қылған таң, не еткен кыз? 
Біле білер кім мұны?

Десең шалға «мұны шеш!» 
Түскен еді қыз колға,
Өмірі жанып өшкені,
Мола болып түнде орда

Хан сөндірген кеше кеш.

Хан жинаған калың кол 
Бодам еткен бір елді,
Алып к,айтқан мүлкі мол, 

•.Түскен сұлу олжаға. 
Сі,»бағасы боп ханның 
Жамауына жарауға,
Хандағы көп кұмардың...

Хан алдырған ордаға..,
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Хан үйінде бір князь, 
Әкелген-ді шен-шекпен, 
Қызды көріп еткен наз,

Ханға көзін қысқан-ды... 
Белден төсек салына,
Князь көрді кұрметті,
Қыз берілді колына,

Ұстады да, кыстады...

Сүйген жары зынданда 
Жатыр еді жылаумен,
Қыз шағылды жыланға...

Бар колынан келгені: 
Ертеде Еділ таңында 
Тұрып князь койнынан, 
Ашып кұшак ағынға,

Өлімге кол сермеді.

— «Өмір бітті, Еділ!..» деп, 
«Молам — койның, ақ өзен, 
Ак көйлегім — кебін!..» деп 

Еділге өзін көмгені... 
Ж ау қолында ел таппай 
Ж алғыз, әлсіз, панасыз... 
Ж ан саялар жер таппай, 

Өлімге өзін бергені...

Өлді сорлы, өтті жыл...
Әлі сарын калыпты...
Әлі ағады Ак Еділ,

Еділ тірі, ел тірі. 
Солардың сол заманын 
Сөйлегендей су анык. 
Ж ылауларын, зарларын 

Айтады әлі жел тілі...

С ан д ал

Ж елмаянын желіпдей  
Ж еле-жортқан жер шала. 
Асанкайғы күйіндей

Келді дала дабыры.
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Әлде жылау? Әлде жыр?
Не еткен дыбыс? Не сарьш?
Бұл дабырға неше жыл?

Қалды тындай шал мұны:

Егін еккен, ішіп су 
Әлде Талас, әлде Ертіс?
Әлде Жайык, Ж етісу?

Бәлкім, тіпті Қостанай. 
Төрт түліктен мал бітіп,
Қыста соғым, ж азда айран, 
Жата алар ма жан күтіп, 

Айдап кетпей почтавай?

«Жер анамыз сенсің» деп, 
Тырмалады жер төсін,
«Жарлы балаң емсін» деп, 

Салды ңыстау «қоныс» деп. 
«Тірлік осы» деп «үміт», 
Пішен шапты, жыртты жер. 
Егін еккен дикан жұрт 

Нені істесе соны істеп.

Ауыр тұман тұншыға,
Жауын жаумай далаға, 
Талауранып күн шыға,

Кең жапанды басты зіл. 
Ж ерді шенеп, казықтап,
Жер сауырын, конысты 
Өңшең шұрай, жазыкты ап, 

Кетті кесіп землемер.

Атасынан кұл мұжық 
Еңіреген ежелгі,
Алпауыттан мұжылып,

Аударылды бер карай. 
Аузы-басы болып шаң,
Шұбап жетті далаға,
Салды избушка, түйді там, 

Кетті коңыр, көк орай.
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Келе жерге жығылып 
Қазак, мұжық — екі кұл, 
Бірі-біріне жұдырык 

Егесті де салысты. 
Бірін-бірі бауыздап,
Ж ала-пәле каптады,
Адвокат пен арызды ап 

Д уандарға шабысты.

«Асанқайғы бастаған, 
Ж олшыбай көмір тастаған  
«Ж иделібайсын» жері бар, 
Шаңырағына мың түйе, 
Жылына үш коздайтын 
Қой біткен кұтты елі бар, 
Қулы, нулы көлі бар,
Өзеннің ұзын кеңі бар.

Ж алғыз түп қана шиіне 
Айғыр үйір жылқы ығар. 
Сондай шүйгін шөбі бар, 
Қөшудің соған жөні бар...»

Д еп Бекетбай сокырлар 
«М алдан-жаннан үміт жоқ!» 
Д еп «падыша шокынтар!»

Ж ырау солай жырлаған. 
Осы сөзбен улана 
«Қайда кеңдік, тыныштык?»—  
Д еп кеңесе, толғана

Жыбырлаған бір заман.

«Қалғанша,— деп,— сен жауға» 
Құдықтарға ит көмілді,
От қойылды қыстауға,

Қара түтін бықсыды. 
«Қүтсыз, кұнсыз қалсын да! 
Асанкайғы шалған жер  
Қетсек пе екен Байсынға?»

Осы болды сыпсыңы.
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Әлде жылау? Әлде жыр?
Не еткен дыбыс? Не сарьш?
Бұл дабырға неше жыл?

Қалды тыңдай шал мұны:

Егін еккен, ішіп су 
Әлде Талас, әлде Ертіс?
Әлде Жайық, Жетісу?

Бәлкім, тіпті Қостанай. 
Төрт түліктен мал бітіп,
Қыста соғым, ж азда айран, 
Жата алар ма жан күтіп, 

Айдап кетпей почтавай?

«Жер анамыз сенсің» деп, 
Тырмалады жер төсін,
«Жарлы балаң емсін» деп, 

Салды қыстау «қоныс» деп. 
«Тірлік осы» деп «үміт», 
Пішен шапты, жыртты жер. 
Егін еккен диқан жұрт 

Нені істесе соны істеп.

Ауыр тұман тұншыға,
Жауын жаумай далаға, 
Талауранып күн шыға,

Кең жапанды басты зіл< 
Ж ерді шенеп, казықтап,
Жер сауырын, қонысты 
Өңшең шұрай, жазықты ап, 

Кетті кесіп землемер.

Атасынан құл мұжық 
Еңіреген ежелгі,
Алпауыттан мұжылып, 

Аударылды бер қарай. 
Аузы-басы болып шаң,
Шұбап жетті далаға,
Салды избушка, түйді там, 

Кетті коңыр, көк орай.



Келе жерге жығылып 
Казақ, мұжық — екі кұл, 
Бірі-біріне жұдырық 

Егесті де салысты. 
Бірін-бірі бауыздап,
Ж ала-пәле қаптады,
Адвокат пен арызды ап 

Д уандарға шабысты.

«Асанқайғы бастаған, 
Ж олшыбай көмір тастаған  
«Ж иделібайсын» жері бар, 
Шаңырағына мың түйе, 
Жылына үш қоздайтын 
Қой біткен құтты елі бар, 
Кулы, нулы көлі бар,
Өзеннің ұзын кеңі бар.

Жалғыз түп қана шиіне 
Айғыр үйір жылқы ығар. 
Сондай шүйгін шөбі бар, 
Көшудің соған жөні бар...»

Д еп Бекетбай соқырлар 
«М алдан-жаннан үміт жоқ!» 
Д еп «падыша шокынтар!»

Ж ырау солай жырлаған. 
Осы сөзбен улана 
«Қайда кеңдік, тыныштык?»— 
Д еп кеңесе, толғана

Жыбырлаған бір заман.

«Қалғанша,— деп,— сен жауға» 
Құдықтарға ит көмілді,
От қойылды қыстауға,

Қара түтін бықсыды. 
«Құтсыз, құнсыз қалсын даі 
Асанқайғы шалған жер  
Кетсек пе екен Байсынға?»

Осы болды сыпсыңы.
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Кұшактасып моланы
«Қош мекен» деп шыкты шу...
Сокты кырдың бораны,
Жұтка ұрынды мал мен жан. 
«Қайтсе, патша еркі!» деп 
Тозғындады калаға 
Бет-бетімен тентіреп,

Қалды дала ыңыранған...

Қүңіренгендей дала, жон, 
Шулағандай сүргін ел, 
Құлағына келген соң

Ұғынды шал, түйді ішін: 
«Бұл дағы үлкен бір күйзеу 
Болған екен бір күнде,
Болған екен ел жүдеу!..»

Деп күрсінді күй үшін...

Толкын
(1916 жыл)

Айдаһардың зәріндей,
Ақ дауылдай бұрқырап,
Ақ патшаның кәріндей,

Келді дала дабыры.
Әлде жылау? Әлде күй?
Не еткен дабыс! Не сарын?
Қетті гулеп үн ызғи,

Қалды тыңдай шал мұны:

Жойқын қырғын, кан сасыр,
Түсті халық талауға,
Басты қырды бір масыл,

Қан тамған жыл курайдан,
Әлем тегіс күйзелген,
Күйзелудің мәнісі:
Қансырап жан сүйрелген,

Күнбатыста кан майдан.
%

— Алады екен баланы!
■— Айдайды екен соғысқа!
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Дакгтырт басты даланы, 
Қыр күңіренді күбірге. 

М олда менен еопылар 
«Кунге» қосты, «дін» шуын, 
Бекстбайдай соқырлар, 

Айқай косты дүбірге:

«Ақьтрзаман боларда,
Ж ер ж үзін кеуір аларда 
Ж үз катынға бір еркек 

Қалады екен деген сөз...- 
Осынау сүмдық рас боп 
Туған жерден топырақ 
Қалармысын бұйырмай,

Көк өрім, өншен көген көз...»

Д еп жырлады, аныратты,
Ж ұрт жүйесІн босатып, 
Бұрын-сонғы күнді айтты.

Салбырап жұрт маужырай, 
Су төгіліп мойнына,
Не қыларын біле алмай,
Ж ас төгіліп қоннына,

Қозғалды жұрт қан жылай.

•— Бсре алманмыз баланы!
— Бара алмаймыз соғысқа!..- 
Кеу-кеу басты даланы  

Қыр күңіренді күбірге, 
Салды пышак болысқа, 
Зайімкеге қойылды өрт,
Шапты атағы «орыска», 

Айналды ұлы дүбірге.

Қан жол, қаһары каттьт әскер, 
Казақ-орыс аттандьт,
Патша қолы — атты әскер 

Тағы Сибирь, Түркстан. 
Д ала айналды тозаққа,
Қан, зеңбірек, пулемето



Қырғыз бенен қазакка
Болды майдан тұс-түстан.

Жазды бауыр бесатар, 
Күркіреді зеңбірек,
Сытыр кақты пулемет,

Ойдан, қырдан ұрынды. 
Қырғи тиген торғайша,
Ойда, кырда, тау, таста, 
Қаскыр шапқан көп қойша 

Қырғыз, казақ қырылды.

«Аруақ!» деп, «аллалап!»
Кетті шұбап күңрене.
«Ауған Қытай кайда!» лап

Қызыл табан болды үркін. 
Үйлер қалды тігулі,
Мекен қалды кұлазып,
Өлік қалды үюлі,

Тастап түзде мал-мүлкін.

Іле басы — Қас, Күнес,
Өткел таппай үркін ел 
Кетті суға талай көш;

Тозғындады ел, тозды жұрт, 
«Жігіт алған» дейтін жыл. 
Қазақ, қырғыз өмірінде 
Шулы, қанды кезең бұл; 

Белгілі бел — ұлы жұт.

Отырса да, кашса да,
Жалынса да жалбарып, 
Болысқа да, патшаға

Алынды өңшең жарлылар. 
Поез толды тұмаққа,
Өгіздейін тиеліп,
Қетті майдан іш жакка;

Ел күңіренді, алды зар.

Бұл төгілген қан үшін,
Кейбір жуан, кей манап
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Шыккан болса — жан үшін, 
П айдаланса камы үшін. 

Бола алар ма ол желеу?
Елдің жайы солай-ды.
Ел еніреу, ел ж үдеу...

Ж оймас тарих мәнісін...

Ж ұт заманғы карғадай, 
Ж емтігіне жарлының 
Бір сұғынды болыс, бай;

Ж ауды көктен канды кар. 
Бұған салып кұлағын:
«Мынау заман сол заман!
Мынау сарын — сол сарын 

Екен!» деді әлгі шал.

Бостандык

Ж азғы кырдың суындай, 
Өзендегі сендейін,
Бостандыктың шуындай 

Д үңкілдеді бір хабар. 
Солкылдады жер мен көк, 
Түсірді ме әлде жау?
Әлде ұлы той, әлде топ?

Қалды тыңдай мұны шал:

— Уа, шүйінші!.. Шүйінші!
— Ояныңдар! Тұрыңдар!
— Бірің калмай жиылшы!

Бостандык та, бостандык! 
Патша тактан түсіпті! 
Түскенінің мәнісі:
«Көп бұкара кысыпты!

Болды теңдік! Туысқандык!»

Д есіп  кулеп ел іші;
Ауыл, қала жиылыс, 
Жиьтльтстьтң мәжлісі:

Бай саудагер, зиялы 
Жатыр алып мансапты.

/
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«Пәлен-түген комитет!»
Жуан шілен он шақты;

Ордалы, өңшең ұялы.

— Хурият та! Хурият!
— Кұрылтайға бармакпыз!
— Ұсыьбакпыз шарият!

Мүфті, казы, казірет! 
Кұрылтайдың шарына 
Бақан тірес, ит тартыс,
Көп список партия,

Әзір қымыз, әзір ет!

Әңкі-тәңкі ел басы,
Мырза көпес, бек, төре,
Болысы мен тілмәші;

Олар дағы «бостандық!» — 
Деп салпақтап шабулы, 
Босанған жұрт әлі жоқ!
Көзден сора ағулы.

«Алашым» деп жастар күп;

Күп-күп етіп күпілдеп,
— Комитетпіз! Жорналмыз!
— А, кұдай-ай, «шүкір!» деп,

Каужаң-каужаң етісіп, 
Бостандыктың мәнісін 
Түсінуге дәрмен жоқ,
«Пәлен солай деді» мен

Күжілдесіп кетісіп.
►

«Біздерміз» деп «елге ие!» 
Шарлас, сыбыс, сөз, съезд, 
Өткен күннен белгі не?

Тым-тыракай бір заман! 
«Кәзит», «қаулы», «құрылтай», 
«Хурият та, бостандык!»... 
Құрғақ сөзге халық бай, 

Қуарған, әлі куарған!

Бай колында бір завод,
Әкім — жуан, бай-қожа,
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Ж ер иееі — алпауыт,
Үкіметің төрт кұйрык. 

Батыетағы зеңбірек  
Күрілдейді күн сайын,
Қан еасыды төңірек;

Жығылғанға жұдырык

Тие берді тиылмай.
Теңдік кайда нашарға? 
Ж алшыға акы бұйырмай,

Еңреп етек толтырды.
—  Бостандығың кайдалап!
—  Ө зім із аш, жалаңаш !..
•— Қан майданға айдамак!.. 

Өкірді ж ау, көпірді.

—  Хурият па, канау ма? 
Езілгенге күн кайда?
Бостандык па, алдау ма?.

Неге соғар аяғы?
«Бар мұнда бір кілтипан!
Біле алмадым мұны анык... 
Болар ма екен бір думан?» 

Д ед і кәрі баяғы.

О к т я б р ь  д а б ы с ы

Ұлы жорық жарыста 
Қызыл тудай лапылдап,
Ж ауға тартқан марштай 

Әлемді алды бір сарын.
Бір сілкінді көк пен жер,
«Бұл кайнаған не еткен күш? 
Мынау дүбір  не дүбір?»

Д еп тыңдады бұл шалың:

Алыстағы калада 
Тапқа, сапка тартылды.
Бір жағы — өңшең ак білек,

Бір жағы — өңшең күс білек.
— Ж ер иесі — сен мұжық!
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Ел иесі — еңбекші!
— Сен қожасын — күс білек!—- 

Д еді большой большевик.

Күрылтайшыл казірет,
Ұлтиіыл, буржой, акындар:
«Бізге Октябрь жазым!» деп, 

Естірмеске дабысын,
Өлеңі мен ұранын,
Дабыл какты «Алаштап»,
Бірі окыды кұранын

«Ел камы үшін» — табы үшін!

...Темір сауыт машина, 
Машинаның бір көсем 
Ырғып шыкты үстіне,

Келді сарт-сұрт ұраны. 
Лап аттанды Балтфлот, 
Кызыл ж асак — матрос, 
Петерборға жаудырды от,

Жарды шалдың кұлағын.

Елендей ел кұлағы,
Құлағына тиген-ді 
Сол дабыстың ұраны,

Біздің кұрыш, алмастар, 
Сол ұранға аттана, 
Жау-жаракты асына,
Шықты жауға баптана

Біздің ерлер — жолдастар.

Ұлы жорық жарыста 
Кызыл тудай лапылдап, 
Ж ауға тарткан марштай 

Жер жүзіне күй кетті...- 
Каңғыр-күңгір, күмбірден 
Бітіп калған құлакка 
Еміс-еміс үн кірген,

Сергіді шал, селт етті...

90



Аласапыран

А латудай бұландай  
Терісінен шықты ж ед,
— Алаш!
— Алаш! — Ұрандай

Келді дала дабыры!
Бұл не дабыс? Не сарын? 
Әлде ояту? Әлде айдау?
Ш ал төседі кұлағын...

Келді дала сарыны.„

Оқығаны, тілмашы,
Зиялысы, ұлтшылы,
М олда, қазы, мырзасы,

Байы, биі, жуаны  
Атқа мінді, бармакка. 
Орынборда тұңғыш топ... 
Қырғыз бенен қазакка  

«Алаш-алаш!» ұраны.

«Шығып тұрмын кәдеттен... 
Онан үміт үздім-ақ...
—  Келдіңдер ме дәретпен

Мынау, тұңғыш съезге  
Хажы, қазы депутат?
Ал, съезді ашайын...
Ал, казірет, оқы аят!

Өлген шалға — Оразға...»

«Н е ақыл?» деді «көсемі», 
«Айтканыңыз, алдияр, 
М ақұл!» — деді шешені,
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— «Алашорда» тігілсін!
— Ал, жігіттер жиылсын! 
Аксақалдар атка мін!
Әскер, азық, күн үшін —

Ұлт қазына үйілсін!

Осы болса пәтуа,
Жан пида, мал кұрбандык, 
Бар алаштың атына

Молда оқыды құранды. 
Құран, аруак, кұдаймен  
Бұқараны байлармыз,
Бай, зиялы, бұлармен 

Орындаймыз $ранды.

Қырда атакты шал өлсе 
Бір кобырап калмай ма? 
Пидиялап мал берсе,

Молда жалаң кақпай ма? 
Біреу сиыр, саулык ап,
Біреу шапан, біреу ат, 
Ағайьгаы баурымдап,

Тұс-тұсынан шаппай ма?

Сол сыкылды тұңғыш топ, 
Кұрылтайға кұранды 
Окып алып, сүріс боп,

«Ойдай» қокаңдады кеп. 
Біреу тоңып секірет,
Біреу тойып кекірет,
Біреу кіндік үкімет!

Біреу «Қокан ханы» боп.
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Осы кеу-кеу үстіне 
Колчак калш-калш ақырды: 
— Алашты жап! Үш күнде!

Кім айтып ж үр мынаны?. 
Әуел тұрсын ақ патша! 
Автономын құрысын!
М ә, ж ау-ж арақ! М ә, акша!

Соныменен не керек:
— «Колчак байғұс» ескі көз, 
Болмасын ел большевнк!

Ж ина бакан, сойылды,
Д утов пенен Колчакка 
Көмектесіп, жан сакта! 
Ж арасаңдар тамакка

Сойғыза бер койыңды!..»

Д ед і алаштың «ағасы»
Атаманға берді елді 
«Кешегі алаш панасы»;

Тап соғысы болды ж ак,
Біреу — кызыл, біреу — ак,
Алаш; біреу — большевик 
Ауыл майдан, екі жак.

• л

Офицер боп көп тілмаш,
Үкімет боп «оқыған»,
Әскер жиды, болды бас;

«Торы атты алаш», «ак папак» 
Елді басты алаш, ақ.
Қатын — отын, қыз — катын, 
Әйдай, кырға салды ойнақ,

Ішілді қан бейне арақ.
Адъютант боп ағаға,
Атаманға қылыш боп,
Оқа қадап ж ағаға

Талай қазақ «жеткен-ді».
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Атағанды ауызға ап,
«Мынау қалай?» дегенді 
Кырқыратып бауыздап,

Талай «ұлтшыл» кеткен-ді.

Қызыл жоса сел еткен 
Сарыарқаның даласын:
Зар жылатқан, еңіреткен 

Қатыны мен баласын. 
Большевикшіл ерлерді, 
Большевиктегі елдерді 
Атқан, шапқан жылатқан 

Алашың сол, алашың!..

Бұл да қалған бір кезең 
Казақ өткен тарихта,
Бұл да елеулі бір белең,

Арты қанды ор, алды жар. 
— «Сол қан қазақ ұлтьг үшін» 
Десе кімді сендірер?
«Сол қан қазақ жұрты үшін» 
Д есе кімді сендірер? —

Деп ойлады әлгі шал.

Алатудай бұлаңдай 
Қыр төсінен есті жел. 
«Алаштаған!» ұрандай

Ұйтқыды жел, бұзылды.
Сол күндердің шуындай, 
Сондағы аққан қандайын,
Сол алаштың туындай

Тозғындап жел үзілді...

Атаман ойнағы

Сол сапыран өмірдей 
Сапырып та шулатып,
Ебінің сар желіндей

Саулайды екен сол сарын. 
Бірде ұйқтап, үздігіп, 
Ышқынады осы күй.
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Тұла бойын мұз кылып,
Қойды кұлақ бұл шалық:

Алай-түлей боран боп, 
Сапырылды сар дала,
Көз сорасы томар боп,

Қыс аңғары болды жұт. 
Қарды шашқан борандай  
Қанды шашты, шықты ж ау,
Ел кысылды қояндай,

Қоқаңдады  сары иық.

Тёуіп түкті төресі,
Қайта туды қара күн,
Халықтың ж оқ зэресі...

Күркіреді зеңбірек;
Сол Қоңыртау сағасын, 
Тарбағатай, Алатау,
Антон, Черкас қаласын

Басты темір көкпеңбек.

Күн туды би, болысқа 
Қора-кора қой, сиыр..,
Жұтты жайын сойыска..,

Қойды — қырды, басты ылаң. 
Ж ауға толды бар өлке,
Ы лау, жылау елді алды,
Ала қылыш, жапонке

Қырды, қырды, шашты қак

Күнде ауылды қырады,
Күнінде бір шулыған.
Күңіренеді, жылайды,

Түсті халық талауға. 
Абылай хан, алаш, ақ,
Қанды банда Анненков.
Ел бір жатқан көн тулақ, 

Әйдәй, тусті сабауға.

Алакөлді айнала 
Алатаудың жырасы,
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Қанға бөкті ай дала;
Қалды тәні мұншаның.

Қанын коркау ұрттады,
Қан сасыды ұлан ж аз, '|
Ж аздай дала құрттады, I

Қалды канды ор — бұл сарын.

Әлсіз дауыс

Сол кара күн кезінде 
Елге сұлу бітіпті,
Ай ж үз, бота көзіне

Көзі түсіп тілмаштың, 
Жеткізіпті: «господа,
Сізге лайык, лайыксыз 
Сізден сірә баскаға,

Еліменен ұнастым».

Дегенімен ак бөрі 
Ак козыға сапты ауыз,
Беріп болыс, билері,

Бір кысырак матаған. 
Болыс арқа кақтырып, 
Тілмаш бопты «харонжы» 
Қазақтардың дақпырты: 

«Біздің күйеу атаман!»

Қасында жоқ серігі,
Ж ау колында бір тұтқын, 
Басында жоқ ерігі

Торда торғай болыпты. 
Жазығы жоқ жас балғын, 
Ж ау жауызы жолықты, 
Жаздыгүнгі жас шалғын, 

Ж азда бұршақ соғыптьг.

Күні біткен ақ жылан 
Күннің күні болғанда 
Қашыпты сол атаман,

Ж үдеу, жадау ел қапты. 
Ж олда жұтап көліктер,
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Шашылған бір дүние,
Ж олда жусап өліктер,

Қан сасыған жер капты.

От ойнады кұйындай, 
Астан-кестен Ак болды.
Ж елді күнгі шыбындай,

Қашты Қытай, Еженге. 
Боран ұлып, үңгір кұз... 
Тарбағатай тауында 
Қапты ж олда сонау кыз 

Қарайып бір кезеңде.

«Қатын болған кеуірге 
Қайтып үйге келіпті»
Д еген қу сөз тәуір ме?

Жаны жаман қиналып... 
К езеңде бір ағашты 
Еңіреді кұшақтап...
Қыз калды, ж ау  әрі асты,

Тұр аңырап ырғалып.

«Акку едім, көлде едім, 
Адастым да тарыктым.
Аккұба едім , елде едім, 

Аңырадым, зарықтым. 
Болдым мұнша рәсуа 
Қатын болдым қабанға,
Б олы с— пәле баскырға

Мың лағнат! Енді айттым!

Көбелек ем кырдағы,
Қоңыз кетті киратып,
Тағдыр шығар бұл-дағы,.

Мен көндім, ел не десең... 
Мені кұрман лақка 
Берген елді кім көрсін.
Мен шіріген жұмыртка,

Елім, жерім, енді есен...»

Ж ерде ж аяу борасын,
Бәсең тартты ақ дауыл.
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Е б і н і 
жел.

«Пенде мендей болмасын!» —* 
Деген дауыс кіжінді,

Баяу соккан Ебідей *.
Саулай, зарлап, әлсіреп,
Күн батардын желіндей  

Әлсіз дауыс узілді.

Шәуешектің жолында 
Күнде боран, күнде аяз,
Жүлған шашы колында 

Қиналыпты, налыпты.
Намыс женіп, ашынып,
«Ендігі елім — өлім!» деп,
Сол ағашта асылып,

Сонау сорлы калыпты.

Қызды боран жасырып,
Долы соккан сыкылды.
Дала жатты басылып,

Қаскыр қырғын, қой шабын, 
Сол сапыраң өмірдей 
Сапырып та шулатып,
Ебінің сар желіндей

Саулайды екен сол сарын,

Октябрь

Сонау алыс калада,
Он жетінші жылдағы  
Дабыс келді далаға,

Қырды басты бір дүбір. 
«Апырым, бүл не дабыс?» —
Д еді тыңдап әлгі шал: 
«Құлағыма үн танысі

Бұл ма, сонау Октябрь?»

— Ия, тұрды, міне елім!
Міне, келді қалың кол,

ң ж е л і  Жонғар какласынан ұдайы соғып тұратын
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Барады жыдып жүрегім!
Ия, ееімді білемін! 

Тап-табыңды табыңдар! 
Езілгендер бізге шык!
Тап жауына шабыңдар! -  

Д еген көсем Леннн!

Сол дүбірдің  астынан 
Д үрілдетіп  даланы,
Сеңді судан тасыған

Екпін келді, кол келді, 
Октябрьде ж ау шапкан 
Бұлар балға соккандар! 
Бүлар советті орнаткан... 

Келгенде де мол келді!

— Ел иесі Октябрь! 
Езілгендер шығындарі 
Ж ер иесі Октябрь!

Алыңдар, кұл, еркіңді!.. 
Д еген дауыс далада,
Ойда, тауда, заводта,
Темір ж олда, калада  

Көкті тепті серпіні!

Қырға, Сырға келді қол, 
Ленин туы қолында, 
Большевиктер бастап жол, 

Ту көтерді езілген. 
Алаш пенен ақтардан 
Азап тартып, күйзеліп,
Тап жауына тапталған  

Көрді жарық көзімен.

Октябрьдің ерлері 
Д аладан  ұран салғанда 
Қосылды. еңбек елдері...

Қыр жауына оқ атты! 
Қырда айқасты балға, орақ! 
Күшақтасты көп тұмак!
Қол ұстасты, болды одақ! 

Қызыл ж алау орнатты!
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»

Койшы сөйлеп, жұрт билеп,
— Өз байыма, жауыма 
Тием, елім ж иы л— деп.

Қыр козғалды айқайдан.
— Социалдык өмірге!
— Жацартамыз даланы!
— Жауды кұрта жецуге!

Болды дала кең майдан!

Жауға шапқан жарыстай 
Солкылдатып жер-көкті.
Ж ауға тарткан марштай

Ж ерді жарды бұл дүбір . 
Құлак салған алыска 
Кар кұлакты сыншы шал 
Дададағы дабыска

Деді: «Міне Октябрь!»

қызыл жүлдыз
(  Әліби отрядына)

Октябрьдіц үніндей 
Аіідалада, алыста,
Октябрьден дүбірлей 

Келді дала дабыры.
Басқан күнде жерді жау,
Мына, жалрыз кара кім?.
Қызыл тулы кім мынау?

Қалды аңғармай шал мұны.

Айдаған жел далада 
ЬІскырады бұркырай,
Даладан жан кала ма?

Қар жамылды, катты мұз. 
Қырда боран бұрк-бұрқ-бұрк... 
Күнсіз, айсыз, сәулесіз,
Тесігі жоқ сұр бұлт,

Жылтылдайды бір жұлды з.

Жерде дауыл, көкте бұлт, 
Сапырады даланы,
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Ж алғы з ж ұлды з етіп жылт 
Ж оғалады , жанады.

Бір де солда, бір де оңда 
Таң хабары шолпандай, 
Қарацғы мен боранға

Ж алғы з күрес салады.

Астраханьнан көшкенден 
Қардың бетін алуға,
Қоңыр ескек ескендей  

Қырдан дабы с келеді. 
Түйін-түйін керуен 
Мылтьщ. артқан, жол тарткан, 
Атырау теңіз жерінен,

Түйе зірк-зірк ж еледі... 
Тарихқа із тастаған,
Мыніау керуен — сол керуен. 
Бір большевик бастаған 

Бір азғантай отряд.

Башқүрт, қазақ солдаты  
Отряды жанында.
Ленин берген мандатьг,

Қолда қызыл жалауы. 
Ж ібек мінез, кырмызы 
Октябрьдің бір оғы.
Ж аңа дүние жұлдызы  

Бұл Әліби аяулы.

Алаш пенен ақтардан  
Тазалауға даланы,
Талай-талай аттанған

Орынборға, Торғайға, 
Қугын көрген, қаңғырған, 
Қараңғыда жылт еткен,
Ж аман күнде ж ау қуған, 

Сәлем сонау ағайға!

Октябрьді жақтадың,
Ж алғыз жүріп далада,
Сен атынды ақтадың
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Жаудікі — кек, кұр мазақ, 
Сенің орның бір бөлек 
Қазіақстан ізінде,
Біздің кәрі большевик 

Абыройлы бір қазақі

Биыл, міне, ондасын,
Қарасын да қуансын 
Бүгінгі елі жолдасың,

Сәлем, сонау кәріге! 
Созамыз қол қолына!
Жұлдыз едік — күн болдық! 
Октябрьдің жолына

Тартысамыз әлі де!..

Тендік

Жазғы желдің екпіні,
Жазгы селдің шуы ма?
Күшті көптің тепкіні 

Келді дала дабыры.
Бұл пе дабыс көкті алған?
Бұл не сарын? Не еткеи ду? 
Бұл не дауыс жер жарган? 

Қалды тыңдай шал мұны:

Ұлы нөсер, көктен шу 
Жерді-көкті каусырды, 
Сілкінгендей Жетісу,

Алатауды алды ұран. 
Қалған жердей долыдан 
Қалған бір ел қыбырлап,
Сол апаттың соңынан

Тірілгендей өлік жан...

«Қазақ түлкі, қыр саят,
Өзім бүркіт осындай...», 
Дегеніне ишарат

Қондырып құс басына: 
«Қайтпайтын ер, қанды күш, 
Саған Қолпаковский,
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Қалсын мәңгі ескерткіш!»
Д еп жазған-ды тасына.

— Бүгін біздің  күніміз!
— Бүгін біздің  Октябрь!
— Бүгін үстем міне біз!

Келді кеулеп орала!
— Азат болған біздер құл,
Ел қанынан соғылған 
Мынау белгі неге түр? —

Қолды қойды молаға.

Айқайласып, тас атып, 
Ж абылды еңшең жұлма тон, 
Арқан салып босатып,

Бүзды мына белгіні.
Бір ауыр тас баскандай,
Талай жылғы жаткан ел.
Бүгін көзін ашқандай, 

Серпілді жұрт сергіді.

Қарғыс таңба басылған 
Қазақ-қырғыз жалшысы  
Құтылуға масылдан

Сол таңбаға қол қойған, 
Күнді көрген бір жылы 
Ұзынағаш тойында...
Естен салар кім мұны?

Ол — тіарихта бір майдан.

«Еркін елміз, жаңа жұрт, 
Компартия көсем бар»,—
Деп сөйледі бір жігіт,

Саңқылдады, келді үні, 
Ауыл, ойға, далаға,
Қырға, кұмға, орманға, 
Алатауға, қалаға

Ал, таратты жел мұныі

Ж ердің жүзін қаптады 
Қызыл жалау, сап-сап жұрт,
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Еңбек жырын тіартканы
Бұрынғы өншең аш-арык. 

Бұрынғы өңшең кұл мен күң, 
Бұрынғы өңшең көн иық, 
Бұрынғы отар, өгей ұл,

Бүгін шерін шығарып:

— Бүгін біздің күніміз!
— Бүгін біздің Октябрь!
— Бүгін үстем міне біз!—

Саңк-сұңк дауыс кұлакка! 
«-Азат болған біздер кұл!
Ел канынан соғылған 
Мынау белгі неге тұр?»

Деп ат койды тау жаққаі

Ат қойғаны лап беріп,
Ұзынағаш деген жер;
Тауды кетті топ керіп,

Кетті қаптап сел кісі.
Қокан колы кашкандіа, 
Алынғанда Жетісу 
Салынған-ды тас таңба 

Жандаралдың белгісі.

«Еһе! Мынау күшті күй! 
Жаңғырықты Алатау,
Жер солқылдап билеп би, 

Естімеген үн екен!
Алыстағы қалада 
«Еңбекші үстем» деген үн 
Жеткен екен далаға.

Мынау соның күйі екен!» —

Деді де шал жымиды,
«Енді білдім! Ұғындым!»
Жиды боііын, тыңайды,

Қан жүгірді жүрекке, 
Алпыс екі тамыры 
Өрді, қызды кәр қу|ат,
Қайнап кетті ауылы...

Нұр кұйылды жер-көкке!
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Үлт пышағы

Бірде дүмп-дүмп жұдырық... 
Бірде баж -баж , бірде күңк. 
Бірде тұрып, жығылып, 

Айналада шығады үн. 
Койылды шал кұлағы,
Д алада таң атканда 
Дабырлайды кыр жағы, 

Естіледі бір шаң-шұң.

Ж ағаласа, жұлыса,
Б ірде ж анж ал, бірде жым... 
Жактырыспай тырыса, 

Боқтасады екеуі.
Біреуінде делегей,
Біреуінде тұмағы.
Екі пышақ селебе,

Оқтасады екеуі.

Қалыңдағы қабандай  
Ерегіскен екеуін,
Сол кабанша кабардай  

Арс-арс етіп біреу тұр. 
Қаңтардағы бурадай  
Екеуінің еттерін 
Ж еуге дайын турамай,

Қалш-қалш етіп біреу тұр.

Адырайып көздері:
— Бірің өл де, бірің қал! —  
Д әл  осылай сөздері!

Ш айнасқандай, жегендей. 
—■ Не қылмады бұл саған!
— Не қылмақшы бұл надан,

Үрит! Үрит — дегендей.

Соныменен «бұл жанжал»
Түні бойы болған-ау?!
Д еп тұрғанда мына шал:

Бір ду басты даланы.
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Жерді баеты бір дабыс, 
Лапылдады кызыл ту. 
Күйі күшті бір марш, 

Тдянды кол манағыі

Тап күш&гы

Бұлар бүйтіп жатканда 
Шыкты артынан сонау шу;
Ұксайды таң атканға.

Қарай қалды екеүі...
Сонау шапқан шабуыл,
Компартия — колбасы.
Сол аттанған кала, ауыл 

Келіп қалған екен-ді!

Тап майданы, еңбекші 
Табысқанда табына 
Сонда жауын жеңбекші!

Партиясы Лениннің,—
Д еді — жанжалдасканға: 
«Бір-біріңді танымай,
Көзіңді шел баскан ба?

Ау, сорлылар не білдің? ,

Қой, райдан енді қайт!
Екеуің де еңбекші!
Пышағыңды кейін тарт!

Тыңда, артыңды байымдап!» — 
Деген кезде екеуі 
Арт жағыніа карасты,
Байкалды кім екені.

Екі жақтан бай, кулак 
Егестіріп тұр екен,
Атыстырып, айтактап,
Бұғып тұрған сұм екен!

Екеуі де таныды.
Жаудың кайдан екенін 
Жаңа білдік десті де,
Жайды кұшак екеуі,

Жұрт екіге жары.тды.
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Бірін-бірі сүйісті
«Біз ақымақ болыппыз!»,—
Д еп екеуі күлісті,

Татуласты, жарасты.
Бұл жанжалды қойғанда 
Ұлт пышіағын тастатып,
Тап құшағын жайғанда

Бай мен кулак қолдасты.

Егіз майдан

Айтты мықтап партия 
Екеуіне манағы:
«Қара, алды-артыңа!

Жауыққан тап бай-кулак 
Бірде жаулар, бірде алдар, 
Ұлт пышағын суыртар,
Тап жолынан тіаймаңдар!

Ж азба құшақ, болып сақ! 
Ұлтшьіл,
Ұлы орысшыл —
Таптың жауы екеуі,'
Егіз майдан деген бұл,

Тап таласы қабынған 
Кезде кезек алмасын! 
Бірлігіне екі ұлттың 
Осылар жік салмасын!

Табың жуық қаныңнан!

Баста жаулап алғансып,
Ұлы орысшыл біреулер. 
Билеп-төстеп кіалғансып,

«Басам!» десе, арқанда! 
«Бізді етпекші орыс кұл,
Бізді құртып барады...» — 
Дейтін байлар, бар ұлтшыл, 

Екеуін де талқанда»! 
Дегенді естіп екеуі 
Осы ұранды ту қылып,
Өрге аттанып кетеді,

Қосылды анау қолына.
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— «Тап жауымыз бай, кулак 
Біржолата кұрталық!» — 
Десті дағы: «Бәлем! Кап!..» 

Түсті жаудың соцына.

Білек біздікі

Сонау апат, сүреңнен 
Серпілгендей сонау қыр. 
Шығып аштық, жүдеуден  

Арылғандай жадырап, 
Көктен төгіп нұрын күн,
Көк бұрқырап, жайқалып,
Деп жер ана «Тірілдім!»,

Иді емшегі балбьюап,

Жұттан шыққан жұрындар 
Жамырасып, күлісіп, 

Бұрынғы өңшең, күң, кұлдар 
Екпіні тау жыққандай, 

Іздегендей шындықты, 
Ашыйғандай біржола,
Бдсшы алдында бір мыкты 

Жауды жерге тыққандай.

Ұрандасты, гулесті,
Көсемінің соңында. 
«Жиылыңдар, ж ү р !— десті, 

Сыбанысты белсене.— 
Совет болса бізге ие!
Билік болса біздікі.
Елге, жерге біз ие!»

Келді кеулеп кеңсеге!

Ақ боз үйді тіктіріп,
Ішіне стол қойдырып,
Өзін елге күттіріп,

Отыр кеңсе бастығы. 
Иянаттап, ылаттап,
Сырты сұлу «советсіп»,
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Қыз, кымызбен голайттап
Отыр байдың шашты ұлы.

Тепсінген көп тебінді,
«Босат біздің кеңсені —
Десті: — Тез тап жеріңді!

Мырзам, Совет біздікі! 
Енді істікке шаншылу,
Арамза шөптейін 
Арамыздан аршылу

Сіздікі, мырза, сіздікі!

Аңдіаусызда келіпсін,
Ала бүйі жыландай.
Абайсызда тиіпсін,

Көмбекшіміз, көрді көр! 
Ж ер иесі біздерміз,
Тілек, білек біздікі!
Ел иесі біздерміз!

— Мөрді бер!
Мырза,
Мөрді бер!»

Құбыладан жел соккандай 
Зіркілдетіп тау-тасты,
Екпіні жау жыккандай,

Кеулеп кетті бұл дабыс, 
Күйінді көп белсенген,
Кезде кетіп жагты жау  
Мектеп, жұмыс, кеңседен. 

Даланы алды куаныш.

Аркан сал!

Ескек желдей есе айдай,
Ж ауды кардай тоздыра,
Күрес, міайдан, күш қандай, 

Қимылдады сол ауыл.
Деп: «Дұспанға рақым жок!» 
Тізе қосты, кайнады.
Сол бетімен шыққан көп, 

Шабуылдан шабуыл!..
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Қол алдында кызыл іу,
Ойда, тауда, далада,
Таласты тап, шықты шу,

Даланы алды дабыры.
«Мынау не еткен екпін ед? 
Өзгерткенден жер жүзін...
Мынау не еткен екпін?» — деп 

Калды тыңдай шал мұны:

Коммунист пен комсомол 
Топ алдында жүр солар, 
«Мұндалайды» көпке жол,

Көп көшкендей калың кол. 
Талай еңбектеріне,
Талай ердің канына 
Ж ау семірткен жеріне

Келді «егіндік— шабынға» ол.
Г*

«Жер біздікі, ие біз!
Біз ашынған әскерміз!
Жауға осылай тиеміз!»

Десті топ-топ жиылды. 
Жалғанды ұзын жаңа арқан, 
Жерге қазық қағылды...
Сазғіа созып сан аркан,

Аңызға шым үйілді.

Жерін алып байдағы 
Жарлы-жалшы болды мәз, 
Қанжығада айраны,

Жаппай түсті шабынға.
Бұйра шалғын, көк кұрақ 
Иесіне иді бас,
Кетті дала саңғырап,
Бұлар шапқан шалғыға.

Сол шалғыдан шықты күй! 
Жүрегінің жүйесін 
Шалдың мықтап соқты күй,

Алды қырды бұл дабыр.
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«Мынау дүбір — мол дүбір, 
Болды! — деді төнді шдл:
Бұл бастаган шабуыл,

Белгілі бе.п — бүл да бір!»

Айдау

Әлде күшгі қуаныш,
Қобырады бір дабыр.,.
Әлде зарлау, бір дауыс,

Әлде жылау бір жагы.
Не еткен дабыс? Не еткен үн? 
Әлде жылау? Әлде өлен? 
Қалғаңдар кім? Кеткен кім? 

Төселді шал күлагы:

Казақ — Казақ батғалы  
Кереге жайып, мал багып,
Қырга, Сырға конғалы

Бүл балмаған үлкен ісі 
Арасында майдан боп,
Ауыл екі жарылды...
Жылап, күліп калган көп 

Болғансын-ды төңкерісі

Ж атар еді ен жайлап,
ОГща, тауда, далада,
Бн Жайлауды ел жайлап, 

Сұғынғандай шалғынға. 
«Малды кісі палуан» боп 
Акшасымен ел шауып,
Ұлык, әкім болған бек

Семіргендер кан-жыпга.

Қынамалы кылтиған, 
Мырзасынған сүрлары-ай.
Қап карындар шартиған,

Далада міал, қала акша. 
Қырға беріп көтерме,
Елді соймай соргызып,
Несиеші нөкерге

Жалаттырып каны акса.
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Ж іпсіз байлап жарлыны, 
Жалғыз дәнін қаккандар,
Әлді, әлсіз сорлыны

Ж ебе сауған жеменгер. 
Шоңайна е«т тонында 
Елді сорған кенелер,
Сорлы жұрттың сорына

«Тәңір-құдай бергендер».

Жарлы-жалшы желпіне,
Кесік құлак есіктен 
Көтеріле, серпіле,

Төре, ханғә, кіазыға 
Шапты катты түйіле;
Шынжыр балақ, шұбар төс 
Болысына, биіне —

Қарғылы қаскыр, тазыға*

Зорлардан зор табыла,
Көсемі алда калың қол 
Көтеріле, жабыла,

Айдады өңшең кұмайды. 
«Қоян» шапты доңызға.
Елге, жерге коштасып, 
Пароходта, поездіа

Әне солар жылайды.

Қазақ — қазак болғалы, 
Алатауға, Арқаға,
Қырға, Сырға қонғалы

Болып па еді мұндай іс? 
Дүние таңы атқалы 
Болып па еді далада 
Құл кожаға шапкіаны?

Бұл қайнаған күшті күш!

Қопарғандай тау-тасты, 
Қотарғандай көлдерді, 
Жуандарды кім басты?

Кім жылатты бай, бекті?
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Айтыңдаршы, каніки?!
Мұны тыныш кім тыңдар? 
Бұдан шықкан күшті күй 

Жармасын ба жүректі?!

Қазакстан одақта,
Сол шабуыл — шабуыл 
«Ардақты» бай-кулакка...

Анау бір шу — сол дауыс! 
«Шапса шапсын осылай!» — 
Д еп жылмиды мынау шал. 
Қөкті жарды күшті айкай, 

Топты жарды куаныш!

Алло! Алло!

— Апырм-ау, бұл не дабыс? 
Топыр бар ма? Той бар ма? 
Апырм-ау, бұл не дауыс?

Дүрлікті ме жер мен көк? 
Қобырады ел неге?
Не жамырау? Не еткен ду? 
Бүгін қандай мереке?

Мынау қалың мың-сан топ?.

Аттана ма бір жаққа?
Әлде бәйге? Әлде аттан?
Қелген дабыс кұлакка

Қай жағымнан шығады? 
Ойды-қырды қозғалтып. 
Солқылдатып тау-тасты,
Қім барады күй тіартып?

Қім барабан ұрады?

Көктің толқын үніндей,
Көкте десем қасымда,
Ж ерде десем көрінбей,

Д үрілдеді ж аңа күй, 
Тасығандай ұлы өзен,
Тулағандай Алатау,
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Қайнағандай мың-миллион,
Мынау не еткен, балам, күй?

Арқадағы актүтек 
Айдарар жел бұл емес.
Бұл емес шер көкірек,

Қайда, кәне караңғы үй? 
Алло! Алло! — деген не?
Кім сөйлейді, шырағым,
Мынау темір көмейде?

Жетер ме екен балам, ми? —

Деп сұрады анау шал,
Қасында тұр бір бала.
Қызыл жаға — орамал 

Пионердің біреуі.
Қос құлақты кәрінің 
Құлағына қояды.
«Тыңда!— дейді,— бар күйін!» 
Бала шалғіа күледі.

— Қуыс құлак дөңгелек!
Бұл бір қызық машина!
Үн келеді бір бөлек!

Әуел тыңдап қаныңыз!
Не қылған үн, не еткен күй? 
Қандай құлақ — бұл құлақ? 
Жетер ме екен бұған ми?

Сонда жауап алыңыз?! •

• Таң-тамаша болды шал 
Машинаға, балаға, 
Қолына Іалды, қойды шал 

Құлағына құлақты. 
Үн келгендей даладан 
Мерекелі дүбірдей.
Ойдан, қырдан, қаладан 

Аңырады, сөз ақты!..
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Үстінде сол дүбірдің  
Сөзді ағытты бір шешен, 
Дауысындай бұлбұлдын,

Ж анды ауызына каратты. 
Бүгін дала, бір бөлек!
— Товарищтар! Ж олдастар!
Бүгін тойда миллион көп,

Сөзді ріадио таратты...-

Мәңгі бедеу, ту таулар,
Ж есір өзен, қысыр кыр,
Кешегі кұл-кұтандар

Ж амырайды, дулайды.
Тұман алған Сарыарка 
Бүгін нұрға толып тұр;
Борша борбай, арша арқа 

Бүгін басты кұрайды!

Нұра, Торғай, Есілдер 
Емес пе еді бір күнде 
Ж ау қолында жесірдей:

Анау жатқан Ақжіайык,
Орал, Балқаш, Аму, Сыр 
Астан-кестен өмірі,
Азынаған көкдауыл...

Елдің күні — жел қайық...

Лепсі, Сарқан, Шу, Іле 
Өмірге аққан жылаумен,
Бір тасыған күнінде

Қан шомылған Ж етісу... 
Тілегіне жеткендей 
Сорлы қоныс, жарлы жұрт,
Алатау нұр төккендей

Мына дабыр — не еткен шу?

Екі жағын жау біасып,
Қанды қапкан, көк езу,
Өміріне кан сасып,

Ежелгі Шу — Ертіс-ай...

Б а я н д а м а
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Бүгін шаттық үласып, 
Қойындасып көк пен жер, 
Өлкесіне нұр шашып,

Ертістід күй шертісі-ай!

Талай апатка үшырап,
Талай долы дауылдан 
Қалмап па еді қысырап.

Қарқаріалы, Баяндар? 
Құрымап па еді жұт болып, 
Қырылмап па ед қасқырдан? 
Жатыр ма екен жұрт болып, 

Кешегі қой, қояндар?

Болмап па еді қан жылау 
Батыр менен отардан,
Әсем Баян, Көкшетау — 

Сарыарқаның жүрегі.
Қөкке түндік ашқандай 
Көкшетаулар бұл күнде,
Қөпке нұрын шашқандай 

Неге қарқ-қарқ күледі?

Қеше сорлы көк жұлын 
Жамыраса, таптаса,
Жаман тұмақ, жалба жеқ  

Октябрьмен құрала,
Өздері ие еліне,
Өзінікі еңбегі,
Өзі кожа жеріне,

Белсенгені біржола.

Қан жайлаған қара саз,
Сор жайлаған құм даліа,
Бай жайлаған қоңыр ж аз, 

Иесіне тиіп тұр.
Серіктескен коллектив 
Мәйегі боп шаруаның,
Ж аңа өмірге рет қып,

Ел еңбегін сүйіп тұр.
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Ж апан түзге, далаға  
Ж аппай ірге теуіп жұрт,
Ж ерді тіле қалаға

Ертіс, Орал, Сыр, Арқа 
Енді болар бір бөлек,
Енді қазақ кент жұрты,
Енді орнығар ебелек,

Енді іазаяр «итарқа!»

Бастарына шәпкі ұсап,
Соққан желдей екпіні, 
Қолдарына папке ұстап,

Топта сөйлеп тұрған кім? 
Енді малға сатылмай,
Ел баскара, үлгі айта,
Күші электр отындай

Даусы емес пе қыздардық?

Ж азғытұрғы көкке ұсап,
, Қаланы алғіан жас қазак, 

Қітаптары бір құшақ,
Шашты қара, кепкілі, 

Машинедей мініскер,
Винттердей орнықты,
Шын еңбекші, шын іскер, 

Трактордай тепкіні.

Қүшті, өңшең көк өрім,
Өріп, өсіп жас маман 
Қайнатты ма жігерін,

Білім тасын кеміре?
Болат жігер, ж ас жүрек, 
Құмырсқадай қайнасып, 
Қаулады бір көп білек,

Қол қойып тұр өмірге!

Темір жолдар тартыла,
Абыліай аспас белдерден 
Аса соға, шарқ ұра,

Сонау Сибирь — Түркстан.
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Құлашы мен құшағын 
Қапсырыса, қосыла,
Социалдық нышанын

Ел көріп тұр тұс-тұстан!

Қараша үйде бозбала 
Белін бекем буына,
Кетпен, ломды қолға ала

Сол жолды өзі салып тұр! 
Еңіреген, егілген,
Итке мініп, ирекпен 
Қамшылаған өмірден

Аулын тартып алып тұр!

Көк қапысын қаусыра,
Жер танабын тартты өнер, 
Аэроплан ұшыра,

Қазақстан аспанын...
Өнер алды бұл күнде,
Ташкен, Семей арасын 
Алты айлықты бір күнде 

Көрдіқ бір-ақ басқанын.

Бар қдруы — көсеуі 
Құр шулаған қарғадай 
Қырылатын кешегі

Солдіат десе — қаш, қазақ... 
Винтовкасы мойнында,
Қызыл әскер жасанып,
Газет, кітап қойнында,

Жатыр ойнап жас қазақ!

Құрсанғаны темір мұз,
Совхоз түсті жапанға,
Жер қоздатып нұр жұлдыз, 

Жарқырап тұр электр. 
Қырдың жазып борбайын 
Темір түйе боздатып,
Гүрілдейді комбайн,

Сақырлййды трактор!
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М ұздай темір қыр құрсагт, 
Тасығандай жапан туз, 
Ж ерден кесіп бауырсақ

Тракторлар шайнап жүр. 
Кара ж ер де кайықтай 
Қара жігіт жүргізіп,

Айдап тұр да,
Майлап тұр!

Ойылғандай жер асты 
Солкылдайды жексені, 
Ж ерден енбек кен ашты, 

Ж ерге бір күш тиіп тұр. 
Сарыарқасы солкылдап, 
Алатауы аунакшып,
Балкаш, Арал толқындап, 

Ж ер желіні иіп тұр!

Семізбұғы, Қоңырат,
Екібас, Спасс, Қарбақбай, 
Қарағанды комбинат,

Риддер еңбек жиып тұр. 
Ертіс, Іле, Балқаш, Сыр 
Балық туып, тұз құсып, 
Ж ерге жауып май жаңбыр, 

Ембі емшегі иіп тұр.

Ж уан ата ожарлар,
Тігісінен сөгіле,
Шынжыр балақ шонжарлар 

Аласталып калып тұр 
Іштен түскен түсіктей.
Енді олардық жоқшысы 
Қөштен қалған күшіктей

Қөй-көй күйін салып тұр.

Ойды-қырды кайната 
Сондай-сондай кендері,
Тауды, түзді жайната

Еңбек майы ағып тұр.
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Осылардың жалыны 
Көкке шалқып, кырды алып, 
Осылардың сарыны

Ж ау зәресін алып тұр.

Міне, осындай іспенен,
Міне, осындай еңбекпен,
Міне, осындай күшпенен, 

Қазакстан кайнап тұр.
— Бүгін дала мереке!
— Бүгін он жыл Советке!
— Бүгін он жыл бұл елге...—

Деген дауыс сайрап тұр.
Бұл дауыстар не дауыс?

Не еткен сарын? Не еткен үн?. 
Бұлар не еткен куаныш?

Ойды-кырды алғандай?1 
Шал құйып тұр құлаққа,
Көз алдында тұрғандай.
Тарап жатыр жан-жаққа

Жерді-көкті жарғандай..

Той бастау

Сол дүбірдің ішінде 
Жаркын-жарқын бір дауыс 
Шықты желдей есіле,

Шал төседі құлағын:
Әлде біреу ән салад?
Әлде біреу бұл тойды 
Құттыкліайды, қуанад?

Келді саңқ-саңқ мынау үн: 
«Қимылда тіл, кимылда! 
Қимылдайтын күн бүгін,
Есе тиген күң-құлға!
Қимылда тіл, қимылда! 
Қимылдайтын күн бүгін, 
Қазақстан он жылда!
Ленин берген ту колда!
Қимылда тіл, қимылда!
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Еңбекшінің дұшпаны 
Ежелгі ж ау қуғында! 
Қимылда тіл, қимылда! 
Бүгін дабыр даліада!
Бүгін дүбір, кыр, сырда! 
Қимылда тіл, кимылда! 
Бүгін көтер даусыңды, 
Масайраған мың-мынға! 
Қимылда тіл, қимылда!

Ж орғала тіл, жорғала! 
Ашылсаңшы қабағым, 
Ж асарғанда сар дала! 
Жарылсіаңшы, жүрегім, 
Ж ақарғанда қыр елім, 
Ж айнағанда айнала! 
Қазақстан дейтін ел! 
Октябрьден бір бала!
Кеше ғана туғаны, 
Ж асағаны он ғана!
Ж ас болса да бас болды, 
Өз жұмысын қолға |ала. 
Ж асаса да он ғана,
Он жасына келіп түр 
Олжасымен мол ғана! 
Қазақстан даласы  
Социалдық бір ана,
Сол ананың ұлына 
Бүгін бұл той болып тұр, 
Соқ өлеңім, балғала! 
Қазақстан тастары,
Бүгін өрге домала!
Сол тастардың бірі боп, 
Сен де, тілім, жорғала! 
Ж орғала тіл, жорғала! 
Сорғала жыр, сорғала! 
Тақылда тіл, тақылда! 
Бүгінгі ұлы дүбірде,
Бүгін бір сын ақынға! 
Жүректегі жалыным 
Бүгін лаула, лапылда!
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Көцілдегі бұлағым 
Бүгін Кайна, лақылда! 
Такылда тіл, тақылда! 
Тайпалатын жұрт жайын 
Текіректеу мақұл ма? 
Көгеріп тұр сар дала.
Гүл бітіп тұр тақырға! 
Ецбекші елім, тойыңа 
Құтты болсын айтамын, 
Алыс пенен жакынға:
Бір шығарған дабысың 
Жетсін дұспан, досына! 
Құлағың сал даусыміа! 
Жақында жұрт, жақында! 
Өрмеле тіл, өрмеле! 
Өрмелемей немене?! 
Казакстан бұл күнде 
Дүние алдында көрмеде! 
Казакстан бұл күнде 
Үлгі боп тұр өңгеге! 
Октябрьдің одағы 
Казақстан тойымен 
Бүгінгі күн көмбеде! 
Социалдық жарыска 
Қазақстан қоскан ат 
Бүгінгі күн бәйгеде!
Осы айқайға үн қосып, 
Өрмеле тіл, өрмеле! 
Дөңгеле жыр, дөңгеле!

СаңқылДа үнім, саңқылда! 
Саңқылдайтын күн бүгін! 
Жырла елімнің он жылын! 
Ж еңу жыры сартылда! 
Ж ауға бүгін жай түсті! 
Дұспан торы шартылда! 
Қазақстан төбесі 
Бүгін айқын әлемге!
Бүгін сәлем халқыңа! 
Көтер, көкке туыңды! 
Шығар, көкке шуыңды!
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Ж ер козғалсын даңқыңа! 
Ұраныңды, туыңды 
Бар әлемге айқында!
Бұл бетіңнен айныма!
Бұл адымнан тартынба!

Қайта, жайна еңбекке! 
Қарқында еңбек, қарқында! 
Қазақстан дұспаны  
Еңбекші елдің қырынан 
Қалтыра да, қалтылда! 
Қазақстан жерінде  
Ж.арқылда нұр, жарқылда! 
Аңқылда жыр, аңқылда!

Тойыңа, жұрт, тойыңа 
Құтты болсын айтқаным! 
Тойыңа, жұрт, тойыңа 
Бүгінгі күн шапқаным!
Көп еңбекші күшің мол, 
Бүлдіресін, жасайсын, 
Құдіретің қолыңда! 
Қомпартия — көш басшы! 
Баста Ленин жолына! 
Күзет күшейт жауыңа!
Сақ бол оңың, солыңа! 
Қолды мықцап қойғанда 
Бесжылдықтың қомына! 
Қуып жет те, басып оз! 
Озған қалсын соңыңда! 
Осылай сал жарысқа! 
Кетігіңді толымда! 
Қайратыңды іске сал! 
Жоспарыңды орында! 
Дегеніңе жетуге 
Серт қыл бүгін тойыівда!

Қамшыла тіл, қамшыла! 
Мерекелі қалың ел 
Қарай қалсын даусыңа! 
Қамшыліа тіл, қамшыла!
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Келсе күйің маршына! 
Қамшыла тіл, камшыла! 
Казакстан даласын 
Айнала шап, шаршыла! 
Қамшыла тіл, камшыла! 
Алатау, Атырау, Сыр, Ертіс 
Елін шакыр бұл тойға! 
Қамшыла тіл, камшыла! 
Тойын баста, шашу шаш 
Жарлы менен жалшыға!
Білек іске сыбансын!
Жүрек жырмен тарсылда! 
Камшыла тіл, камшыла! 
Айдыныма шыдамай 
Калшылда жау, калшылда! 
Камшыла тіл, камшыла! 
Еңбекшіге найза бол 
Жауын жыға жаншуға!
Жай отымды жауға аттым, 
Ж ағаласкан дұспаным 
Кұла, бүгін шаншыла!
Серме калам — кылышым! 
Шабыл жауым, кансыра! 
Камшыла тіл, камшыла! 
Октябрьге жеткенбіз 
Ес кетіп те, жан шыға! 
Камшыла тіл, қамшыліа! 
Енбекші елдің тойында 
Алдына шық сөз сұра! 
Аршында тіл, аршында!
Той иесі еңбекші ел,
Кұтты болсын мерекең,
Сәлем жалшы, малшьіңа!
Он жылдағы олжамен 
Казақстан сақасы 
Түскен күні алшыға,
Кор құлақты тарихым 
Есебінді бер бүгін!
Қазақстан он жылын 
Шын бағала, дәл сына!»



Жыр кұйылды осындай 
М ұз жүрек, кәр құлакка, 
Осындай жыр жосыды-ай!

Елжіреп шал тындады.
Аз отырып көз жұмып,
Ақылына келді шал;
Баласына сөз бұрып,

«Ж ақында!» — деп ымдады.

«Мынау кырдың дабыры — 
Тұла бойды тербеді,
Мынау кырдың сарыны — 

Ж үрегімді жуғандай! 
Қайнап'кетті жүрегім!
Ж олың болсын сенің де!
Бар тойыңа, бөбегім!

Білдім, балам, күй қандай!

Көктің толкын үніндей 
Көкте десем қасымда;
Ж ерде десем көрінбей, 

Дүрілдеген жаңа күй, 
Тасығандай ұлы өзен, • 
Тулағандай Алатау,
Ойнағандай мың-миллион,

Мүмы шерткен радио!

Бүл қайнаған кең дала 
Бүгін істе, бүгін шат.
Нүр бөлеген айнала, 

Қазақеііан болады.
Бұл таптасқан талай ұлт, 
Бауырласқан еңбекші, 
Социалдық жаңа жұрт, 

Октябрьдің одағы...

Ерікті еркін ел бола, 
Жауын жеңіп, жұрт жасап, 
Өзгелермен тең бола

Д ес тигенде күң-құлға. 
Қазақстан болған-ды,
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Болғанына дәл биыл 
Аттай он жыл толғіан-ды,

Бүгінгі той — он жылға!.,-

Шырқа, шырқа сен дауыс!
Бүгін тойда атойла! 
Жан-жағықа бер дабысі 

Көрсін сені дүние!
Достың алсын сүйіне 
Он жылдағы олжанды!
Дұшпан қалсын күйіне!

Бас бір күшті күйіңе!»

Осыны айтып сол кәрі 
Огырды қыр дөңінде,
Естіп бала мынаны

Шалға таман жақындайт. 
Қолын алып кәрінің,
Жөн сұрады жеткіншек.
«Сіз боласыз, әлі кім? —<

ДедТ,— ататай, атыңды айт!

Ш а л д ы қ  ж а у а б ы

— Балам, мақұл бұл ісіңі 
Мақұл болар жөні бар,
Той қылғанның ұлысын!

Атымды ұғып ал, балам! 
Көп жасаған көнемін...
Шежіре боп талайға 
Мен талайдан келемін...

Тарих дейтін шал болам!

28 сентябрь, 1930 м .



Ж А Ң А  Т У Ғ А Н

Жыршыдан

Күн дегенің күн емес, 
Электрдің лампасы,
Күн өзгерген сияқты. 
Бетін бүркер бұлт жоқ, 
Ұшып жетпес биік жоқ, 
Қол ұсыным кеп кіапты 
Ж ер дегенің жер емес, 
Ж ерде бақыт, қазына, 
Ж ер өзгерген сияқты. 
Меңіреу тау, мылқау тас 
Ұлы еңбекке иген бас, 
Асқарды ерлер құлатты.

Су дегенің су емес,
Ж үзді теңіз, тұрды өзен, 
Су өзгерген сияқты. 
Құлады өмір қуысы, 
Барлық заттың туысы, 
Өзгерген-ақ сияқты.
£л  баяғы ел емес,
Ж аңа қоғам, жаңа адам, 
Ел өзгерген сияқты. 
Сондықтан бұл өзгеріс, 
Өмірді алған ұлы күш 
Жүректі тепті, жырлатты.
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Сол ұлы күш куаты, 
Қосылған кол кайраты 
Өзгертті сіан даланы... 
Қырда гудок гүрілдеп, 
Шөлде поезд дүрілдеп, 
Самолет көк жарады. 
Автомобиль, трактор... 
Мың машина кырда жур, 
Колхоз қаулап барады. 
Электрге какалып,
Ертіс, Іле, Сыр, Жайық, 
Сулар шамын жағады.

Д ала осылай өзгерген, 
Өзгерісін меңгерген,
Ұлы еңбектің әскері! 
Ленин туы қолында,
Тобы Ленин жолында. 
Миллион еңбек іскері-ау'. 
Жаншылды жау, жеңілді, 
Өзгерткендер өмірді 
Тасқындаған күштер-ау! 
Ж аңа өзгерген өмірдің, 
Ж аңа туған елімнің 
Міне, осындай істері-ау!

Осыны ойлай отыра, 
Уакиға ойды толтыра, 
Кейде алысқа кетемін. 
Қырдың өткен күндерін, 
Елдің қалай жүргенін, 
Ойлай басып өтемін. 
Талай жылғы меңіреу, 
Ұйқтаған қыр, ел жүдеу, 
Астында ескі көрпенің 
Бес-он жылдың ішінде 
Істелген бұл ісіне 
Таңырқап күй шертемін.

Жабайы, жүдеу, аң өмір, 
Қаріаша үйлер, қам көңіл,
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Еңбегінде өнім жоқ.
Бай мен биттің жемінде 
Ж үргендер сол елің бе,
Ол елде бұл өмір жок. 
Жалшылар, құл, күң де жок, 
М олдаларда сәлде жок, 
Би-болыстың мөрі жок. 
Туыскансыз, жолдас бар, 
Бұдан бөлек елің жок!

Ойлай-ойлай алысты,
Ойласаң бүгін табысты, 
Өзгеріс оңай болып паі? 
Меңіреу, ауыр ескі күш 
Тапты калдй жеңіліс?  
Ж асалған жеңіл жорық па? 
Шынында ұлы ойран боп,
Ұлы тартыс, майдан боп, 
Біреуді біреу соғып па?
Ж ау жайлаған жерді алса, 
Ж ау жайлаған елді алса, 
Ж аңа ел жеңіп конып па?

Әрине, жолдас, әрине, 
Айталміаспыз бәрін де, . 
Өзгеріс оңай туған жок. 
Жарылды ауыл, таптасты, 
Жағаласты, ұстасты,
Қыр соғысты қырман боп. 
Жорықта жауды жапырып,
Ел жаңадан жаңғырып, 
Колхозды оңай құрған жок. 
Тарихта тартыс сырлар көп, 
Сондықтан айтар жырлар көп!

Болдым колхоз тойында,
Ж ұрт жиылғіан ойында,
Көрдім қызық думанды. 
Қабақтары жарқылдап, 
Дауыстары саңқылдап,
Алған қызыл туларды.
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Сол қызықтың ішіндё, 
Қызықтым бір кісіге.
Көрдім «жаңа туғанды», 
Сол кісінің өмірінен... 
Өмірде де көрдім мен, 
Жырым сонан жырланды..,

«Талап» колхозы'

Қастек қыстақ арасы,— 
Саршыбырдың саласы, 
Кереге тау кетеді.
Шөбі шүйгін малға жай, 
Суы тұнық, көк оріай, 
Алатаудың етегі.
Қашке қасқыр қонған жер, 
Талай тартыс болған ел, 
Бүгін колхоз мекені, 
«Талап» атты колхоз бұл, 
Көрген кезде жайнап тұр, 
Еңбегі еркін екені!

О басында жеті үйден 
Артель ашып шөкиген, 
Аулақтанған жауынан. 
«Талап» талап кылғаны-ақ, 
Ж аңа үйлері жарқырап, 
Алатаудыц баурынан. 
Колхозшылар кәдірлеп: 
«Білсін, басшым, ерім» деп, 
Күтіп сөзін аузынан.
Бейне балуан трактор 
Сияқты ерді кім таныр? 
Демесек біз Әбіжан!

Әбіжанды айтпаймыз, 
Атандай деп денесі, 
Тоқпақтай деп шүйдесі. 
Әбіжанды мақтаймыз, 
Жолдасқа жаз, жауға мұз, 
Ол еңбектің иесі. 
Піартияның мүшесі,
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Бекіткен колхоз іргесін 
Әбіжан берік шегесі.
Асыл еңбек азамат,
Төқкеріс тапқан ер болат, 
Өсірген таптық күресі.

Көркейген «Талап» еңбегі, 
Көгерткен колхоз ерлері, 
Әбіжандар ерлепті.
Шын түсініп, сүйсініп, 
Әйел-еркек құлшынып, 
Жұмыста ұдайы терлепті, 
Бай, құлаққа, бандыға, 
Белсендіге, жау, қуға 
Колхозды олар бермепті. 
Малын бағып, егін сап,
Құс, шошқасын асырап, 
Колхоз «Таліап» өрлепті.

Бекітіп шын еңбегін, 
Еңбектегі өрнегін 
Көрсең Сарышыбырда! 
Жайнатып үй-қаласын, 
Мектеп, монша, қорасын, 
Салыпты шын қимылға. 
Болғанда да сапырма, 
Сақтап малын ақырда, 
Ж айған «Талап» мал қырға. 
Әрине, осы колхозда,
Болды қызық уатсиға,
Мен жырлайын, сіз тыңда!

Алысгағы ауылда

«Талапты» солай тастайын, 
Өзгеден сөзді бастайын, 
Балқашқа таман барайын, 
Қамауында Балқаштың 
Қалған елге айқастым, 
Аралайын, қарайын.
Ж абдғы күпі, жер кепе,
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Мәні канша санайын. 
Поэманың көмейін,
Көл Балкаштан берейін,
Бір әңгіме алайын.

Біздің Балкаш жырак жер, 
Ежелгі Балкаш-алыс көл, 
Шіреніп ұйктап көсілген. 
Заман-заман болғалы, 
Балкашқа ауьы қонғалы, 
Ұдайы елін көшірген. 
Қамысгай дүлей ел бітіп, 
Ауылын аңдай өсірген. 
Қашан-қашан заманнан 
Қараңғыда осы аудан, 
Қазақылық жөшінмен 
Жата берген жайы бар, 
Жалмай берген байы бар, 
Жуаны қасқыр айуандай. 
Шықпіай калың шұраттан, 
Шыққандар өрге тұз артқан, 
Елді тұздай сорған бай. 
Ақсақалдың, жуанның, 
Аткамінер, кулардың 
Сөзіне ұйып айрандай. 
Ашулары басылып,
«А, кұдайлап» касынып, 
Жата берген сормандай.

Октябрьдің екпіні, 
Еңбекшінің тепкіні 
Балкашты сілкіп ояткан.
Құл меи күңдер үрандап, 
Азчттық жол мұндалап, 
Октябрьге ту тартқан. 
Қасқырдай қуып жуанын, 
Жалмауызын, жыланын 
Айдаған да шулатқан. 
Атқамінер ділмары,
Сыртын бояп сұмдары,
Бәйік болып зыр қаққан.
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Табы бөтен, түсі әкім,
Іші дұшпан, ісі әкім,
Белсенді атты топ шыққан; 
Шаш ал десе, біас алған, 
Талай сұмдық жасалған, 
Бүлдіргіштер көп шыққан. 
Ашып баға бергенде,
Тексере кейін келгенде,
Талай байлар боп шыққан. 
Тарихтық ұлы жолында,
Бір бөлек елдің сорына 
Соғылған шығып соқтыққан!

Басталды енді әңгіме,
Келдік сөздің мәніне, 
Ж аппай колхоз болды ауыл. 
Байдан болған белсенді, 
Айдап елді еңсерді,
Айдіалып жүр зорға ауыл. 
Мұз үстінде қой қоздап, 
Аңырап түйе жүр боздап, 
Қар үстіне қонды ауыл 
Белсендіден калтырап.
Түсті ортаға ұлтарақ,
Күндер өтті-ау, ол да бір...

Әкім болып жүр міне,
Келді Әлиге бір күні; 
Борсықбай атты белсенді: 
«Туысқаным, жақыным, 
Саған айтқан ақылым, 
Бауыр тартып мен сені: 
Сиырыңды сойып ал, 
Сорпасына тойып қал, 
Құрысын колхоз мөлшері. 
Боларып ертең кім білсіғі? 
Бұйырған малға тіс тисін!» 

«Бұйырған малдың кершеуі!»

Сонан ары не болды?
Сиыр қалай сойылды?
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Бәрін теріп керек жок.
Колхозға зиян келтіріп, 
Борсықбай он ат өлтіріп,
Кетті қашып, дерек жоқ.
Мал, мысығын түгендеп, 
Бітірген соң жүген жеп, 
Ашықты Әли — корек жоқ,
Боп жатқанда осылай 
Аудандағы Жылысбай 
«Болды калай?» деген жоқ.

Әбіжан ойлары

Ойлап Әбіжан отырды; 
«Апырм-ау, бұл не болды? 
Шықты-ау, мынау жаманат.
Ел іаман, жұрт тынышта, 
Қырдағы үлы құрылыста 
Бізді не еткен жау алад? 
Теріс бағып басшылар, 
Қорадағы қасқырлар 
Жатыр ма екен жаралап?
Ниеті жаман ж ау сүмдар, 
Бай, белсенді құзғындар. 
Бүлдірді ғой... лағнат!

Бұл емес ед біздің іс,
Түсінуге болды күш...
Осылай ма сара жол?
Бастіап жүрген басшының, 
Қостап жүрген қосшының 
Көрсететіні міне сол.
Мінді айтарлық тіл де жоқ,
Сын айтқанға күн де жоқ,
Ел атандық, болдық қор.
Басқа жерде Балқаштан,
Бар ма сондай қарны ашқан, 
Апырм-ау, бұл не еткен сор?

Жанға тым-ақ батады,
Айтсам ба екен қатаны?
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Ж азсам ба екен анықтап? 
Құлағына көсемнің.
Ж етсе күйі осы елдің,
Барса хабар қанықтап... 
Адасқанға жөн сілтеп,
Дұрыс жолға келтірсе ед... 
Жолды айкындап, жабдыктап. 
Партбилетім міндетім,
Ж азсам ба екен доклад?
Ж атсам ба екен жан кұйттап?..»

Жылысбай

Қаскыр ішік, кұлакшын, 
Жылы жейде түйе жүн; 
Колғіап, пима шырыштай; 
Астындағы тор жорға, 
Бөтелкелер коржында,
Беті қызыл бұрыштай; 
Шып-шып тері тамшылап, 
Карлы желге карсылап, 
Бораныңнан ығыспай;
Күлсе дауысы таркылдап, 
Алтын тісі жаркылдап, 
Шықты ауданнан Жылысбай.

Кетті ауылға Жылыебай,
Ж ау ұстаған кылыштай, 
Кеңірдегін кере ішкен; 
«Біздің аудіан алдалап, 
Өзгелерің кайдалап»
Талай рапорт беріскен.
«Бай тұкымы деген сөз, 
Кылды әр кашан төмен көз, 
Акталайын жеміспен.
Бір мен үшін ел құрман, 
Болса дағы кайғырман, 
Қалсам аман сөгістен!..»

Кейде шауып алады,
Ж ер сүзіп, жел жарады,
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Тор жорғада толық қоң. 
Аста жорғіа сырғанап,
От жаққандай іште арақ, 
Сырттан орап қасқыр тон. 
Өтірігіне өткізген, 
Акпарына жеткізген 
«Найзағайды», алған соң, 
Табуға тез бастықты, 
Таптыруға астықты, 
Ж асауға бір «перелом».

Боранда

Балқаштың бораны,
Өкіріп, ұлып соғады, 
Ойнақрап боз тайлақтай. 
Көк жөткіріп, күркіреп,
Боз бурадай зіркілдеп, 
Теуіп-тартып тайрақтай. 
Әлдекімге кәр тігіп, 
Әлсіздерге зәр төгіп, 
Сабаулады тулактай.
Кар ұшықтап бүркіп мұз, 
Ж ел қанжарын жанып қыс, 
Ж ерді қайрап қайрақтай.

Көк калтырап, дірілдеп, 
Желкөріктей күрілдеп, 
Сапырылды айдала.
Бір ышқынып, бір түтеп, 
У-шу болды жер мен көк, 
Бірде біаяу жай ғана... 
Тентек боран тепкілеп, 
ЬІңыранды ақтүтек,.
Күн уағы қай шама? 
Қараң-құраң көрініп, 
Әлсін-әлі сүрініп.
Келе жатты бір қара...
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* * *

Адам ба осы, мал ма осы? 
Не мақұлық? Аң ба осы? 
Адам деуге түрі жоқ.
Ісік, үсік бет жағы, 
Естімейді құлағы,
Ала көздің нұры жок. 
Пішіні үрген қуықтай, 
Д ене толған тұлыптай, 
Д ерт алғандіай сұры жоқ. 
Арқасында биті мол, 
Қарға саусақ, көсеу кол, 
Қатқан әбден сірі боп.

Балтасы бар мойында, 
Сүйегі бар қойнында.
Белін құрмен тарткандай. 
Күлге аунаған түйеше, 
Бейне қара күйеше, 
Күресінге жатқандай. 
«Хәлім мынау көргін!» деп, 
«КөкелерҢау, өлдім» деп, 
Көрінгенге айтқандай.
Бет алдына каңғулы, 
Қолындағы қалбыры,
Қарға толып қатқандай.

Меңіреу, мылқау, сараң сөз, 
Үңіреңдеген ала көз,
Не болса да ниеті жеу. 
Ж еріне нәр, ауқат жоқ, 
Адіам деуге тым жүдеу.
Ісік дене болбырап, 
Көтермедей омбылап, 
Ж үргізбейді қар сіреу. 
Бейнесі адам пішінді, 
Мынау боран Гшінде,
Қырда қаңғып жүр біреу.
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Жол бойында

Айдаһардай арқырап,
Аспанға қар бұркырап, 
Тонды құлақ бораннан.
Бұл боранда өлген бар, 
Боран жығып көмген бар, 
Бар, дерексіз жоғалған, 
Асыріа сілтеп, аптыкқан, 
Ж үдеп-жадап, жұтыкқан 
Жылысбайлар сол аудан. 
Шығып желден үні әрең, 
Жол үстінде көлденең, 
Жатты ыңыранып сонау жан.

Ұзын жолдың үстінде 
Құлап жаткан кісіге 
Келді шайкап тор жорға; 
Қакырыпып, карлатып, 
Оскырынып тор аты,
Жатқан жаннан боранда. 
Токыратты тор атты.
— Құдапты да сұлапты.
— Жаткан мынау кім жолда? 
Деп Жылысбай тіл катты, 
Боран бірге зыр қақты, 
Қимылдар әл бар ма онда?

Кім келгенін білсін деп, 
Айқайлады «кімсің?» деп,
«Қай ауылдан жөніңді айт!
Қай жатыс? Қай жалқаулық? 
Қандай ауру? Не кулық? 
Ұйкыда ма, корылдайд?!
Кет жолымніан, тұр былай! 
Алдым түнде «найзағай!»
Қайт колхозға, жылдам кайт, 
Болмасаң сен бай — кулак. 
Қашып, қарға омбылап,
Сенен басқа кім шұбанд?!»
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Ашылмады жұмған көз, 
Естілмеді айткан сөз, 
Жылысбайда сезім жоқ. 
Кесеменен, шөмішпен,
Көк арақты көп ішкен, 
Басып кеткен көзін шөп. 
Акырып тұр: «бұл герой, 
Бұлар үшін жүрген ғой!», 
«Тұрдан» баска сөзі жоқ. 
Ыскырады «тұршылап!» 
Тұра алмайды кыңсылап, 
Борбиған бет, көзі жоқ.

«Жолама!»

Жылысбай тұр даурығып, 
Жүрген жандай ж ау куып, 
Бейне соккан борандай. 
Зіркілдеді тұр-тұрлап,
Тор жорғасы бұлкынып, 
Екпіні тау соғардай.
Ж ел толастап кішкене,
Д әл осының үстіне, 
Мұртында мұз томардай, 
Шұбар аты қыбырлап, 
Тұрған жіанға қырындап 
Келіп біреу ұрынды-айі

— Осыған не берген ең, 
Кімдікі бұл сергелдең?
Аш көзінді! Мынау не? 
Соғып тұрған боран не? 
Қаңғып жүрген бұлар не? 
Ж ол үстінде сұлау не?
Бұл адам ба, айуан ба? 
Сеніңше әлде байдан ба? 
Бұған жәрдем кылмау не?! 
Ж анған өртті өшірмей, 
Алған дертті көшірмей, 
Мұны осынша ұрлау не?
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Ашыктырып, асырып, 
Ашыкканын жасырып, 
Ж ібердіндер сендер өрт. 
Бұл тозғындап жүргендер, 
Көрінгенді жегендер, 
Аштык, ауру, іалды дерт! 
Адамнан да, желден де, 
Қолын созып жәрдемге, 
Жығылды ғой кол сермеп. 
Кетері жок, енді өлер,
Бол, атыңнан түсе гөр, 
Алдыма алам, тез өңгерт.

— Сен кандай белсенді? 
Танымаймын мен сені;
Кім боласын — кыл баян. 
Жаткан адам ауыру!.. 
Ауыру емі тез кұру!..
Ол жұқпалы қылшайған. 
Мен де дәрігер сұрағамг 
Соқтым тығыз телеграмм, 
Елде сүзек ұлғайған!..
Мен барміаймын қасына, 
Жақында ма асылан, 
Кетем аулақ, сұмырайдан!

Д еді дағы тор жорға, 
Тайпаң қақты боз жолда, 
Кетті жүріп Жылысбай. 
«Ауру ма, сау ма» лап, 
Ж ол үстінде саудалап,
Бос былжырап тұрыспай. 
Қайтып алып толасын, 
Бұрқырады борасын,
Қар сырғанап ығысты-ай. 
Ақ түтек боп көк пен жер, 
Ақырып айдап карды жел, 
Қайырады қылыштай...

Ұлып ажал қаскыры, 
Шұлғып апат, аштығы,
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Ж ел де какап күшейді. 
Ұстап алар заман жок,
Тісін кайрдп амал жок,
Тек Әбіжан кіжінді: 
Осыларды шашканы, 
Әлгілердің бас қамы, 
Жылысбай бар бір жынды 
Қайрылмады-ау, карашы, 
Дегенінше карасы 
Жылысбайдың үзілді!

Жан олжа

Алып азар меңгеріп,
Шұбар атка өңгеріп,
Кетті жылжып Әбіжан. 
Ерегісіп ол-дағы, 
Ж ібермеуге жолдағы  
Арпалысты қар, боран. 
Ж анға серік жаиуар,
Шұбар аты кар бұзар, 
Шомбылап тап санынан. 
Қажып-талды... Түн катты... 
Өңгергенін ыңратты. 
Көрді-ау қара алдынан.

Енді жүрер күш канша, 
Тракторлы станция, 
Төтелеп-ақ тартқаны. 
Пұшпағынан тер сіаулап,
Бу бұрқырап қыраулап, 
Шұбар сенімді ақтады.
Бір жылы үйге түсіріп, 
Аз-аздан сүт ішіріп,
Әбіжан да жатпады.
Ертеңгі таң атқанда,
«Кім едің?» деп айтқанда, 
Сондағы сөз қатқаны:

— Көкелер-ау, өлдім-ау, 
Көкелер-Іау, өлдім-ау! — 
Онан басқа тілі жоқ.
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Ауызында кұдай жок, 
Намыс, ұят жұрдай боп, 
Иман- жиман бірі жок. 
Айналаға масыл боп, 
Адал-арам асы жок.
Жеуден баска діні жок. 
«Көкелер-ау, өлдім-ау»... 
«Көкелер-ау, өлдім-ау»,— 
Онан баска сөзі жок.

Әлсін-әлі сүт кұйып,
Әбіжіан да шұқшиып,
Отыр мұныц жанында.
Екі көзі аларып,
Борбақ беті сазарып,
Жатыр сұлап алдында. 
Кешке жакын әл кірді, 
Өцешінен дән жүрді, 
Айналды көз қалғуға. 
Шұбар атка шана сап, 
Шанаға оны орап ап,
Кетті Әбіжіан ауылына.

Б&сшы

Көк кабағы ашылып,
Көк жөтел жел басылып, 
Жадырады жер мен көк. 
Басқа жакта Балкаштан 
Буырканып кар шашқгн 
Боранды ешкім көрген жоқ. 
Кен кайнаған Балқаштан 
Қалды жаны қарны ашқан, 
Оғіан жеткен өлген жок. 
Ж аца басшы келген соц, 
Жөн осылай деген соң,
Елді жұтқа берген жок.

Істі басшы қолға алды, 
Қате катты сыналды,
Өлке бойын жол қылған.
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«Өрт жіберме тез сөнсін, 
Өлке шындап гүлденсін!» — 
Д еп басшылар салды үран. 
Әр ауылды түгендеп,
Алды қолға берді еңбек, 
Ашыққандар алды нан. 
Колхоз қайта құрылды, 
Ж ер-жеріне шұбырды, 
Қайтты кейін қаңғыған.

Ж азды ң күні жарқырап, 
Қар жылғадан сарқырап, 
Құлдырады еңіске.
Ж ер құлпырды, жайнады, 
Жігер козды, қайнады, 
Ұмтылды үміт жеңіске. 
Еңбекпенен жол болсын, 
Өссін, қырға мал толсын, 
Социалды өріске. 
Аш-арығын тойдыра, 
Тегісінен жұмыла, 
Қамданды өлке егіске.

Тез көтеріл

Әли қарны ашқанда, 
Қарайып көзі сасқанда 
Отырған жоқ Әбіжан. 
Әлсіздерді тізімдеп,
Астық пұтын ж үз-ж үздеп , 
Ж әрдемді алды жазылған. 
Ала көздер, дене ісік 
Ауызына дән түсіп, 
Көтерілді кажыған. 
Өңгерілген боранда,
Адам болып солар да 
Көрді жарық, қалды жан.

Тауып алған олжа жан, 
Ж ігітінің Әбіжан  
Келді бір күн Касына.
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Кетпепті әлі кірбеңі, 
Кірмепті әлі іреңі,
Әлі де өңі әсірә.
«Біраз күні қой сүтін,
Ішіп тыңай, жігітім, 
Жіберем мал басына» — 
Дегенде басы калтаңдап, 
Қозғалып, көзі жаутаңдап, 
Кетті жылжып жасы да.

— Бол, жігітім, тез жөндел, 
Енді денің түзелер, 
Көтеремнен тұрасын. 
Қойдың сүті қорғасын,
Ол дәрі ғой, қунайсың,
Аз күн малда тұрасын.
Тез көтеріл қаймақ жеп, 
Соқаға көп қалған жоқ, 
Бізде жұмыс қыласын. 
Өңгердім де өлімнен,
Алып кіаштым сені мен..,
— Айттың, ағай, расын.

Колхоз қырманында

Саршыбырдың бауыры, 
Қоңыр салқын тау түні, 
Күндізгідей түн жарық.
Көк қырманы жарасып, 
Көкке жұлдыз дән шашып, 
Сайда колхоз суы ағып. 
Дүрілдейді трактор,
Көк барабан дүр-дүр-дүр, 
Сабан топан шығарып, 
Қызды науқан қырманда, 
Колхоз жұмыс қылғанда 
Қайнады еңбек, қызды алап.

Көк барабіан аузында,
Бір екпінді тұр мұнда,
Әкел, әкел, бер бері.
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Асап, таусап машина,
Ылпың қақты көсіле, 
Қайыстары, винттері,
Аша, тырма қыбырлап, 
Машинадай қимылдап,
Істеді еңбек ерлері. 
Ойнай-куле жұмыстап, 
Жұмыстары — жұмыс-ақ, 
Майқандады дәндері.

Алатауда ай жарық,
Тау біауырын нұр алып, 
Аңқылдап тұр сай желі,
Көкке серпіп құлаштап, 
Ж елге астықты тұр тастап 
Колхозшының біреуі.
Д әнді желге шашқанда,
Айға ұмтылады аспанда 
Қолындағы күрегі.
Осы тұрған азамат 
Әлде таныс-әлде жат,
Түседі ойға күндері:

— Мен кім едім, кім едім? 
Бәрі есімде, білемін.
Арық едім жығылған.
Қырда қаңғып жүргенде,
Сол жығылған күндерде 
Бар м|а еді ойда бұл қырман? 
Еңбек — екен тіршілік,
Түстім, міне, құлшынып,
Мені колхоз тұрғызған. 
Ойнақта күрек аспанға, 
Сабан-салам, топанға 
Ж ібермеймін жалғыз дән!

Бар болса егер колхозда, 
Көгергенім мен сонда,
Жетті көзім осыған.
Бұрынғы күн борандіай,
Кет, лағнат, оралмай,
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Шошыған жан, шошыған. 
Көзден жасым жосыған, 
Жиіркенемін мен сонан,
Мен үйірге қосылам...
Еңбек күнім санайын,
Екпінді боп алайын, 
Өлтірмейтін осы дән.

— Сок-соқ желім, соқ желім, 
Сусылдай бер күрегім,
Кетсін топан бұрқырап, 
Тазалансын маржандай, 
Мұзға соғып алғандай,
Түссін қызыл жылтырап. 
Келме бері бір 0алам,
Кет арман сен, шөп-шалаң, 
Ермесін бір топырақ! 
Лүпілдейді жүрегі, 
Лыпылдайды күрегі 
Ай астында жарқырап.

Бір жағынан тасылып,
Бір жағынан басылып,
Бір жағынан қызылдап; 
Қызыл керуен жіберіп, 
Мемлекетке дән төгіп, 
Бересіні тынымдап;
Тынбай, таңды таңға ұрып, 
Тегісінен жабылып,
Жатыр қырман қимылдап. 
Сіакыр-сұқыр барабан, 
Машина да бар адам,
Колхоз қырман қызық-ақ.

Колхоз тойында

Колхоз мектеп үйінде,
Тіресіп жан иінге,
Жиналды жұрт, бүгін той. 
Ардақты ұлы дүбірге, 
Октябрьдің күніне,
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Он алты жыл толған ғой. 
Колхоз калмай жиылыпг 
Қызыл-жасыл киініп,
Тойға келген түзеп бой. 
Қабактары жарқылдап, 
Дауыстары саңкылдап 
Қуанбаған жок-ай кой.

Халык тойға ағылған,
Лампы жарык жағылған; 
Толды халық күргейлеп. 
Лық-лық етіп толды зал, 
Бөрік, тұмак, орамал,
Шекпен, бешпент, шыт көйлек. 
Скамейка, орындык,
Көп кісіде ол да жок,
Әркім орнын икемдеп, 
Баяндаушы бажайлап, 
Дауысты ерге сала айдап, 
Октябрьді тұр сөйлеп...

Он алты жыл бойында,
Завод, колхоз жайында 
Жіатты айтылып табыстар. 
Кеңес Одақ озыпты,
Бай дүниесі тозыпты,
Оларда дағдарыс бар. 
Екпінділер екпіндеп, 
Әрқайсысы етті серт, 
Жарияланды жарыстар. 
Залдың ішін ду алды,
«Оян қарғыс...» жырланды, 
«Ж аса!, Х<аса!» — дауыстар.

Бәйге алғандар

Баяндаушы тынған соң,
Оған кіаулы қылған соң, 
Басталды енді шын қызық, 
Колхоз бастық қолында,
Бір қағазда — форымда
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Тәртібіне қойғызып 
Шақырады әркімді,
Дейді «пәлен екпінді!»,
Көп алдына тұрғызып.
Үні, сөзі жұп-жуан,
Тұр жариялап Әбіжан, 
Көпті ду-ду күлгізіп.

— Бастырықта қырманға 
Молотилка құрғанда 
Жарады ма жан адам?
Көк барабан жұлқынып, 
Көмейіне жем тығып, 
Жалғыз Сырға жараған. 
Сырға келін келгенде, 
Ж емді лып-лып бергенде, 
Сақылдады барабан.
Осы Сырға келінді 
Сыйлап бәйге берілді, 
Алсын затын қалаған.

Қауын, қарбыз, картошка, 
Кабак, марковь, жеміске, 
Қандай қастық кылды бай: 
«Колхоз мәңгі кедейсін,
Ет жемейсін, шөп жейсін, 
Боласыңдар осылай...» 
Дегеніне соққы боп,
Шықты қандай огород, 
Ж егізді жеміс Түймебай. 
Колхоз жеміс жегенде, 
«Бәйге бұған» дегенде, 
Қошеметтеп зал шулай. 
Мынау тұрған Әбітай,

Машинаға мінді ұдай. 
Ердің бірі бұ жолдас.
Бір тынбады кішкене,
Бір сынбады машина, 
Салды жақсы ықылас. 
Еңбегі жоқ бір қаза,
Шапты шөпті тап-таза;
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Қалмады астық жалғыз бас. 
Озды Әбітай көбіңнен, 
Мымау сыйлық берілген 
Дегенде, көп деді — «рас».

Бабайұлы бұл Батай,
Бұл бір кыдыр ағатай, 
Себетін бұл тұқымды.
Осы колхоз болғалы  
Білсеңіздер бұл шалды, 
Диқан баба сықылды. 
Кәрімін деп тартты ма, 
Арыдым деп айтты ма?
Бір кылмады қыңқылды. 
Қыдыр қолын ашқандай, 
Диқан баба шашқандай, 
Шашқан астық құлпырды.

Міне осындай ерлерді, 
Екпінді боп көргенді 
Тұрды Әбіжан мадақтап. 
Біреу озған қырманда,
Біреу озып жүр малда, 
Алды бәйге адақтап. 
Жұмыстағы жіалқаулар, 
Антұрғандар, қырсаулар, 
Отырды тек алақтап.
«Әли алды бәйгені!» —
Д еді тағы келгенде 
Екпіндіні аяқтап...

Жаңа туған

Көп кісіден ұмтылып, 
Шықты біреу жұлқынып, 
Көп алдында қасқайды. 
Топқа түскен балуандай, 
Жығып бәйгені алғандай, 
Қысылмайды, саспайды. 
Екпінді боп не кылған? 
Мұны-дағы Әбіжіан —
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«Бұл бір жолдас үлгілі» 
Деп Әбіжан бастайды. 
Айтып-айтып тастайды. 
Бізде білмес кім мұны?

Жазғасалым болды арық, 
Қунақ екен, әл алып,
Кетті ілініп жұмысқа, 
Нормысынан асыра,
Ж үрді соқа басында, 
Шапты қандай жоңышқа. 
Егін шапты, орды ұдай, 
Білесіндер бұл қандай,
Бір дән үшін соғысқан? 
Бұл кіайратты жас болат, 
Әли жеккен қос торы ат, 
Бар ма қазақ, орыста?

Атын бақты аздырмай, 
Машинаны бұздырмай, 
Болды екпінді орныққан. 
Білесіндер жұмысын,
Бұл шыныққан кұрышым, 
Өзі көрген қорлықтан. 
Бәйгені алып Әли тұр, 
Атқашөпшік1 еді-ау бұл, 
Бет-ауызы домбыққані 
Аты семіз, ер қонақ, 
Екпінді ісі тап-тұйнақ, 
Тиді бәйге сондықтан!..

Дегенде: «Уай, ағатай!» 
Деді де іалды құшақтай 
Әбіжанның мойнынан. 
Тамырлардан тасып қан, 
Жүрегінде қңр боран 
Бұрқылдайды ойынан. 
Іште жатқан сыр керіп, 
Жүрегінен мұз еріп,
От қаулады бойынан,

1 О т к о ч е в н и к  — деген сөз.
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Той тырц етпей тынады, 
Кеңк-кең£-кеңк-кеңк жылады, 
Жылжып жасы койнынан.

Нар атандай Әбіжан, 
Құшағына ап ж алм а-ж ан  
Әлиді акырын уатты:
— Қой, жігітім, босама! 
Босар жер ме осы ара?—  
Д еп, беріп тұр қуатты. 
Тұрса да өзі «кой-қойлап», 
Түсіп еске, айкайлап, 
Толкын кұзды кұлатты.
Өз жүрегі дүркіреп,
Көзден жаңбыр сіркіреп, 
Әбіжанды жылатты.

Көкке өрлеген байтерек  
Көктеп тұрып ертерек,
Ж аз ж еліне кұлар ма? 
М ерекеде бәйге алып,
Ұлы тойда куанып 
Тұрған адам жылар ма? 
Қалған кұлап боранда, 
Естеріңде бұл бар ма, 
Өңгерілген шұбарға? 
Куанган да, корықкан да  
Бірдей шығар, кортканда, 
Қосылдым мен бұларға...

Көзге жастар іркіліп,
Кей біреулер сүртініп,
Әр ж ерде бір бүлкілдеу.
— Өткен күнде белгі жок,
— Мұндайды көз көрді көп.
— Қайтсын, байғұс!
— Шіркін, беу!
Ж ылау емес, қыс кайтып, 
Ж айнатуға жасартып,
Ж азда жаңбыр сіркіреу. 
Ж арға жыққан тапшылык, 
Алып шықкан жақсылык,
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Журекті аз-маз сілкьіеу.
— Ай жслдастар,— деді Әли, 
ТанымаАды кім, кәні?
.Мен жарлы едім карны ашкан, 
Ліен кім едім, кім едім?
Ліен жудедім, тіледім,
Ліаған өлім жармаскан.
Менің түбім кім дейсік, 
Жаппай колхоз мушесі ем... 
Кеткен едім Балкаштан..,
Міне бүгін ерікмін,
Өлдім, еліп тірілдім,
Кім басымды кылжайған 
Көтерді? Кім өңгерген?
Кім дән берген? Әл берген? 
Үкімет пен Әбіжан  
Өзімдікі үкімет!
Жылысбайды көрем жек! 
Борсыкбайға менде кек! — 
Бүлдіргіштер сұм арам!
Келді басшы — калды жан! 
Партияннан айрылман, 
Куанганмен куанам!..
Дегенде той ду етті,
Ат келгендей шу кетті, 
Шарт-шұрт етті шапалак,
Мәз болысып бәрі де,
Разы болды Әлиге;
«Қайтсін, расын айтканы-ак!» 
Бүгінгікі, сонгыны 
Әр кімдер-ак сөз кылды;
Бара жатты ел тарап.
Келгенде Әли, Әбіжан, 
Алдарында байланған 
Окыранды шұбар ат.

Мекенге

Күздің коныр бір күні,
Май тонғысыз жып-жылы, 
Қыр мен жиын болғанда;
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Колхоз «Талап» камбасы, 
Лық-лык етіп әркайсы, 
Астыкка шып толғанда. 
Тұрды ауылда бір топ жан, 
Ортасында Әбіжан, 
Кететіндей кім жолға. 
Қуанысып коштасты, 
Кысып-қысыи ұстасты, 
Кош-кошпенен кол-колға.

Мініп атка Әли де,
Айтысты кош бәріне.
«Кетсем дағы шет елге,
Келем кайтып «Талапка», 
Амандыкпен конакка,
Мен ұмытып кетем бе? 
Болдым жаңа туғандай, 
Балкаштағы кояндай 
Өтіпті өмір бекерге.
Артель ашып, болып Т О З1, 
Жиналыпты аулымыз, 
Кайттым Балкаш мекенге!..

Осы Әлиді куанған, 
Аттандырды Әбіжан,
Басты камшы атына. 
Кеткенінше кыр асып,
Көпке шейін карасып,
Калды колхоз артында. 
Ұзаған соң ауылдан,
Шыкты даусы ұмытылған, 
Күзгі коңыр салкында. 
Кайткан каздай жерді ансап, 
Әли бүлк-бүлк желді ән сап... 
Саңкылда ән, саңкылда!..

15 ноябрь, 1933 жыл,
<гТалап» колхозы.

•

1 Бірлесіп жер жырту серіктігі.

11 I. Жансүгіров, II том.
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К Ү й  Ш I

Қамаудын хан ауылы қыр жағында, 
Аңкытып ақ орданың бір жағында. 
Күйші отыр домбыраны дүрілдетіп, 
Құмар қып тартқан күйдің ырғағына.

Буынсыз он саусағы күй кағуға,
Көңліне тыңдағанның от жағуга,
Бал тамған бармағынан домбырашы 
Жан терге түсіп отыр мынау дуда.

Күйшікің кошаметке көңлі тасып,
Бес бармак маймаң кақты перне басып. 
Толкынтып токсан күйді дүрілдетті, 
Көңілді бірде шымшып, бірде касып.

Екі шек жүрек жарып, көңіл ашып,
Бірде ойнақ, бірде баяу сыбырласып, 
Зарлы күй, ащы күйдің, тәтті күйдің — 
Бәрін де лакылдатып төгіп, шашып.

Күңренген бір мұңды күй даланы алды,
■ Табиғат тыпа-тыныш бола қалды. 

Кырдағы қоян, кұлан кұлак тігіп, 
Қамыстан жолбарыс та ыңранды.
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Күнреніп «Асанкайғы» күй толғанды, 
Желмая желе жортып жерді шалды. 
Алатау, Алтай, Арка, Қырды, Сырды 
Аралап, коныс таппай күй зарланды

Алатау күй тыңдады ауылдай боп,
Тас балкып толкып жатты бауырдай боп. 
Аңкылдап алтын күрек домбырадан  
Құйып тұр жазғы жылы жауындай боп.

Қағылды кейде бір күй дабылдай боп, 
Бұрқырап кетті түтеп дауылдай боп.
Әлде күш, әлде дауыл, әлде ат шапкан, 
Әйтеуір кырдан көшкен сарындай боп.

Мұз еріп, катты аяздың кәрі кайтып,
Қас батыр көңлі жұмсап, зәрі кайтып; 
Майрылып ак семсерлер калайы боп, 
Қажытты мұзбалакты күй мұңайтып.

Құлпыртып бәйшешекті кетті шалкып, 
Аққудай көкте күйлеп, көлде калқып. 
Ақтарып, лекілдетіп, лепілдетіп,
Талдырып, тамшылатып, сығып, саркып.

Біресе ағытылып күй сылдырлап,
Тербетіп тыңдағанның көңлін ырғап, 
Бұлақтай таудан тасып, тастан орғып 
Аңқылдап жатыр жосып сайды кұлдап.

Күлдірлеп коңыраудай, күй сыңқылдап, 
Бота күй маймаң кақты үн былқылдап. 
Қоғадай салбырасып хан, карасы,
Намазға ұйығандай отыр тыңдап.

Қакканда деген күйді «Терісқақпай» 
Жым-жырт боп тына калды жел де сокпай; 
Домбыра айналаға дүбір салды,
Адақтап жалғыз шапқан жүйрік аттай,

Тартканда батыр күйін «Қорамсактай»,
Ақ түтек тұра ала ма боран соқпай.
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Ару боп ат артында калмак кызы,
Безектеп перне басты шынашактай.

Күй алды Баканастың кара өзегін, 
Дауылдай бұркыратып ебелегін.
Кара жер калкып барып ката калды, 
Саймактың суырғанда «Сары өзенін».

Үн кылып домбыраның өндіршегін,
Тіл кылып сөйлеп, зарлап екі шегін, 
Куңреніп жұрттың көңлі түйе болды, 
Шерткенде Тойтан тартқан «Боз інгенін^.

Күн тыңдап кірмей тұрды ұясына,
Бұлт тындап мінбей тұрды тау басына. 
Макұлык жерде, көкте маужырады. 
Караған бір жан болмай шаруасына.

Су акпай жатты токтап арнасында, 
Карғалар калкып калды жар басында. 
Сүйсініп домбыраны тыңдады жұрт, 
Тырп етпей, тілеулес боп зарласынға.

Калмактың какты кара жорғасына, 
Айналды ак алмастар корғасынға. 
Мәжіліс міне осындай болып жатты 
Бір кеште хан Кененің ордасында.

II

Хан орда, хан тағында, жайнап көркі, 
Күй болып, ұйып отыр есі-дерті.
Отырған құлағын сап, құлай тыңдап, 
Кенеге үн бір сарын, күй біркелкі.

Коршаған хан касында кошаметші, 
Даяшы, твленгіті, би, жендеті.
Аулы Баканастың өлкесінде,
Аркадан Алатауға ауған беті.

Өзінің ордасында батыр Кене, 
Тарттырып домбыраны отыр Кене;
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Қиялы домбырамен сыбырласып 
Жаткандай шабуыл не? Жортуыл не?

Келелі кенестер ие? Ак найза не?
Не тоқтау толкып жатқан аіідын көлге? 
Көтерген Абылайлап ала жалау,  
Шакыртқы ту бола ма тозған елге?..

«Абылай Көкшетауда көшпелі хан,
Копі, кім ондай болды үрпағынан?
Ак туын Абылайдыц кім көтерді 
Алашта, дүниеден көшкелі хан?

Ж ау жорық, болды заман жүрт шулаған, 
Шац беріп әржерден бір қиқулаған. 
Абылай аруагым, ала туын 
Көтерсем... көтерілер өшкеи үран...»

Ойынан көшіп жатыр өткеіг күндер, 
Сарыарқа, Көкшетаулар, Жайық, Еділдер, 
Көк шалгын керегедей желі тартқан, 
Көзіпен бүлац қағып бұйра белдер.

Ат сайлап, қылыш қайрап сарбаз ерлер, 
Зецбірек атанга артқан, найзагерлер 
Жарқылдап сыбызғылы күй тарткандай, 
Алатау берік қорған, жүмақ жсрлер.

Домбыра ауған елге сырласқандай, 
Көңлінен Кене ханныц кірді ашқандай.
Ел қандай, Арқа қандай, дұспан қандай, 
Ауған ел арт жағымен жауласқандай.

Тасытып көкірегін кек ашқандай,
Тынбасқа жауды жецбей, жер жастанбай; 
Нажағай ашуында жарқ-жүрқ ойнап, 
Бүлтты бүрқыратып от шашқамдай.

Қөңілден керуендеп күй көшкендей, 
Әркімніц өз көңлімен тілдескендей.
Батыр да, хаи да, қыз да, қазаншы да — 
Бәрі бір домбыраға мінгескендей.
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Жып-жым-жырт, тыңдағандар тіл кескендей, 
Құрыштап кұлактарын үн кескендей, 
Сылдырлап кейде камыс, кейде бұлак, 
Қырдағы коныр түнде жыр көшкендей,

Арыстан ашуланса арс ұрады,
Сескеніп жан-жануар жаншылады.
Желді аяк, шауып тұлпар топты жарса,  
Саусактар үсті-үстіне камшылады.

Салбырап тындап отыр домбыраны, 
Домбыра көшіреді, кондырады.
Күйші айдап көшкен елдін күйін тартып, 
Қошамет болса калай болдырады.

Шанкылдап бірде аспанда тау кыраны, 
Күрпілдеп бірде бие саудырады.
Майдалап бірде коңыр самал соғып, 
Бүрк-сарк бірде нөсер жаудырады.

Домбыра карғылады, орғылады.
Манаурап тыңдаған жан солбырады. 
Батырып күймен күнді, көз байлантып, 
Күйшінің күйін сонда койдырады.

Карашаш акылы дария, алтын басы, 
Әйелдің ак сұнкары, ханзадасы.
Өз басын мың караға теңгермейтін,
Кененің кенесінде акылдасы.

«Дат!» — деді ханның өжет Қарашашы, 
Немере, хан Кененің карындасы.
«Ханыша, не датың бар?» — деді Кене, 
Аңырып тұрып қалды айналасы.

Сырттан қыз сілкінгендей беріп сыртын,
1 алайдың айдынымен алған сұркын.
Иілді «Алдияр!» деп хан алдына,
Қалды ұйып үйдіц іші, болды жұрт жым.

«Камалым, хан дәнішпан, Кенем — кұтым, 
Менің де сыртым бүтін, ішім түтін...
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Ордадан бұдан артық тілемеймін,
Бер маған осы адамды басы бүтін...»

Көтерді Кене ақырын кыздың басын, 
Отырды майда сипап кара шашын. 
Жолбарыс жымың кағып сылк-сылк күлді, 
Карашаш жарлык күтіп, керді касын.

«Осы ма сүрағаның, Қарашашым?
Каласа, калағанын алсын, алсыні 
Үйсіннің ерулігі болар бізге!
Бергенім басы бүтін байлап басын!»

Жүйрік жан, маймыл күйші, сорлы маңдай, 
Сөзіне түсінбеді кыздың кандай.
Хан: «Бердім басы бүтін» — дегенінде, 
Сүп-суык, болды көңлі мұз күйғандай.

Не жазды бұл осындай іс кылғандай??
Не жөн бар хан осынша күш кылғандай? 
Әлде өңі! Әлде түсі? Не жын сокты?
Өзіне отыр күйші ешбір нанбай.

«Алдияр, маған жарлык еткенің бе? 
Байланып басы бүтін кеткенім бе?»
Жіберді күйші сонда солк-солк жылап, 
Сорғалап сортаң жасы беттерінде.

«Бердім мен ханышаға,— деді Кене,
Сатса да, сойса дағы өз еркінде!»
«Екі емес хан жарлығы!» десіп жатыр, 
Бүғыбай, Бақай. Бұқай дегендер де.

«Көрмеген бұрын орда не еткен елсіи? 
Кылатын кызметің күй күйлерсін.
Ж ау куып, отын алып, су кұймайсын, 
Күдайдан бұдан артық не тілерсін!»

Хан айтты! Өкім болды! Жансын, күйсіні 
Жігіттің жері Балкаш, руы Үйсін!
Жазығы домбыраны сөйлеткені,
Сонымен кете барды сорлы күйшің!м
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«Тындасыи домбырамды хан тағында» — 
Деп келген сорлы күйші атағына.
Айтылып хан жарлығы кете берді, 
Кактығып орданын бір шатағында.

Ілініп ханның байлау, матауына,
Атат бас айналды онай ата кұлға. 
Күйшіні ертіп келіп есік ашты, ?
Макпал бау, манат ойған отауына.

«Алдияр!» ауызына әзер түстіг |
Алактап алды-артына назар түсті. 
Кіргендей болып кетті бір сарайға,
Алтын мен жібек жайған базар түсті.

Ханыша мынау аппак сазан түсті,
Корінді әзрейіл, ажал түсті.
Жыланнан сырға салған жолбарыс кыз 
Сыкылды жын патшасы, дажал түсті.

«Адам ба, осы отырған айдаһар ма? 
Ауылдан ажал мені айдаған ба?
«Ақ көбек» күй айтканы осы болып, 
Алдына жарлыкпен хан байлаған ба?

Аныкта, анғал көзім байканкыра,
Жок, өзі түсі жылы, пенде бұ да...»
— Сенікі сонау іргеі — деді ханышз,— 
Орын ал, жайлан дағы тарт домбыра!

Калтырап буындары, тұрып жүрек, 
Жүгінді тізелерін тіренкіреп.
Жаутандап екі көзі, кемсең қағып,
Алдына ханышаның кылды тілек:

— Алдияр, ханышаі
•— Не айтасын, күйшім?
— Мен үйімді кашан көрем?
— Үйіңде нең калды?

I I I
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— Шешем...
— Оны күй біледі!

Сөз бітті, сонан әрі тілдескен жок, 
Қарашаш кайтуына күн кескен жок. 
Болғанда бүгін мүнда, ертен кайда... 
Мекені Кеие ханның бір көшкен жүрт...

IV

Арманын — «Не боламын?» ішіндегі 
Шешкенін кыздың калай түсінбеді. 
Ақырын айналамен танысты көз, 
Айқындап төңіректің пішіндері:

Ак отау іші-сырты зер кестелі,
Бір тозаң тимегендей ел көшкелі. 
Қазына — жібек, жанат, алтыи, күміс, 
Не патша, не хандардың берместері.

Үй іші сап-сары ала, жапқан зері,
Ақ күміс, ауыр тұрман, кім зергері? 
Ұстасы Көкшетаудың күміс шапқан 
Бакан тұр сырға қылып сәукелені.

Кадаган бітеу үкі, шым кестелі,
Түс киіз түрлентіп тұр керегені.
Кұс мамық, атлас көрпе, шайы жастық, 
Жолбарыс, аю жаткан іргелері.

Үй іші карсак, түлкі, кұндыз, жанат,
Зер токып, күміс шауып, ойған манат. 
Бөленген осы асылға қыз төсегі, 
Күйдіріп көрген көздің жауын алат.

Тауыс па, тоты кұс гіа жасыл канат? 
Жарықтық жұмак кұсы кайда болад?  
Тұсыида ханышаиың ілулі тұр 
Нар кескен — аспаһапи кайқы болат.

Ак отау, асыл бұйым тұмшаланды,
Бір үйге жия берген мұнша малды.
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Қол жетпес казынаны көрген шакта 
Өзінің шекпеніне кұсаланды.

Жасауга үйге жиған көз байланды, 
Жібекке алтын, күміс, көз майланды. 
Қыдырып күйші көзі түскен кезде 
Аіідаһар — алдындагы кызға айналды,

Кара кас, кылаң кабак, керкұба кыз, 
Қара шаш, алма сағак, кұралай көз. 
Сырыктай ордадағы сымдай бойы,
Тал шыбык, кыпша белдін. өзі нағыз.

Түлкі кыз кызыл алтай, кер марал кыз, 
Ак коян, бозша байтал, акша нар кыз. 
Қымыздай балға ашыткан тәтті кызға, 
Жігіттер, бәрінізде-ақ сүқтанарсыз.

Жамылып орман ішік иығына,
Күлкі алып калам кастың киығына, 
Оралтып шәй көйлекті судыраткан, 
Мәсілер зер токыткан жұлығына.

Молда айтқан үшпактағы кор кызы ма? 
Періште, әлде пері, әлде жын ба? 
Күлпырып кыздың беті албырайды, 
Ұксаған алтай түлкі жондығына.

Күлкісі тау бұлағы төгілгендей,
Сөйлссе меруерт, маржан себілгендей. 
«Алғандай жерден пішіп» — деген сұлу, 
Көркіне көз тойынып семіргендей.

Алдыңа бір алма ағаш егілгендей,
Кер марал жусап өрген керілгендей. 
Бойыңды ішпей-жемей буы мас кып, 
Сөйлескен жүрегінен сөгілгендей.

Алды жаз, ескек аңкып жел жүргендей, 
Екі ерні ерте піскен бүлдіргендей. 
Касынан бір моланың жүріп кетсе, 
Жыбырлап көрдегіге жан кіргендей.
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Бәйшешек, балауса гүл, балдырғандай,  
Каратып шырайына талдырғандай,  
Суындай әбілхаят шөлдеп ішкен,
Лебізі сусынынды кандырғандай.

Тамсантьіп ауызға бал алдырғандай, 
Күйдіріп көкрегіңе от жандырғандай.
Кар кетіп, ку жасарып, аш тойынып,
Кәрі жан жігер бітіп жаңғырғандай...

Ж ұтқанда аспаһани шарабынан,
Көрініп жұткан шарап — тамағынан.
Текті кұс, теріс азу, акиык кыз,
Паң кыран, кыр тағысы жаралудан.

Аң іздеп Алатаудың алабынан;
Тастүлек, тілеп ұшқан бала кыран.
Үстіне пенде батып кіре алмайтын, 
Қаймығып карауынан, кабағынан4

Ақылмен, аруағымен елді билеп,
Кей, кейде Кенеге де өкім сөйлеп,
Биі де, батыры да, қарасы да  
«Қарашаш айтты» десе, «макұл, жөн» деп,

Түйіліп кейде тастай ашу кернеп,
Жайдары, кейде дарқан келсең кел деп. 
Найза алып ж ау  алдынан шыкпаса да,  
Айырып мақұл, тентек дауды тергеп;

Алыпкаш, кесірлі кыз, ашуы өргек,
Дария ақыл, кетсе сөзі тастап өрнек. 
Жайдары, жайраң каккан, жаны бала, 
Ән-күйді, ойын-сауық еткен ермек.

Айрылды күйші есінен қызды көріп, 
Кірпігін кақпай калды көзі төніп. 
«Адамның арғымағы осы шығар,
Пендеге бітеді екен мұнша көрік?».

Кер торы кемшат киіп, касын керіп, 
Жұқалап екі бетке еңлік беріп.
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«Тарт күйшім!» деп ханыша жарлык етті, 
Канғанда сусын ішіп, бойы сергіп. Д Ц

Көцілі быж-тыж болған жаңа жылап,
Өзгеріп өзге арнаға кеткен кұлап;
Оііында токсан күйдің бірі де жок,
Тантырап домбыраны отыр бүрап.

Соккандай бейне пері талмаусырап,
Түкіріп кайта-кайта, тұрмай кұлак.
Не болып, не койғанын домбыраға,
Ішінен отыр толғап, кыз да сынап.

Домбыра әлі күнге жөнделмейді,
Күйлер жок... Кыздыц көркі көлбендейді.  
Баксыдай жыны буган буынды күй, 
Жынданды... Кыздан өзге күй келмейді.

Жүйрікке тышкан тиді, жүгірмейді,
Домбыра танык-тұнк етіп, күй білмейді.
Не пұшык, не мысык боп, н,е күшік боп, 
Мыцкылдап, шәуілдейді, мәуілдейді.

«Сарыөзен», «Теріскакпай», «Інген де» жок, 
«Калмак кыз», «Кара жорга» мінген де жок« 
Есалан... Ескі күйдін бірі түспей,
Не тартып, не койғанын білген де жок.

Саусақтар шаппак түгіл, желген де жок, 
Пернеге әлі бір күй келген де жоқ, 
Ханыша карсы алдында күтіп отыр,
Тартасын енді кашан деген де жок.

Жіберді бір мезетте кағып-кағып,
Таскындап тыңнан бір күй косылды ағып. 
Байырғы токсан күйдіц бірі де жоқ,
Жана күй, жаца жолмен кетті лагып.

Саусактар ойнап, оргып, каздаң кағып, 
Суырып ішек тілін, мұңын шағып,
Жүйріктіц шыны күйі келгенінде,
Шыганнан шыга шаппай тұрсын нағып.
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Аскактап, кейде күйді көкке өрлетіп, 
Алыстап, шырқап, сілтеп, әрі кетіп; 
Кайырып, калыктатып, кайта оралтып, 
Бірден-бір, акырын-ақырын төмендетіп.

Ызғытып, өлке өрлетіп, баяулатып, 
Соктырып кейде боран, дауылдатып; 
Көңілдің асқарынан тұманды айдап, 
Артынан нөсерлетіп, жауындатып.

Ұшырып жер бетімен жазыққа айдап, 
Бұркылдап бірде әлсіреп, бірде қайнап; 
Кұмайдай түлкі куған құлдыраңдап, 
Кырандай түлкі алатын көзі жайнап.

Бурадай кейде ауызын карш-карш шайнап, 
Ойнактап, ок жыландай андағайлап; 
Түлпардай жер тарпыған пыскырыпып, 
Жорғадай майда дауыс, кейде маймақ.

Кызарып екі көзі кыз көргендей,
«Кел, кешке күтемін» деп сөз бергендей, 
Жете алмай айналсоктап жүргенінде,  
Жеңгесін жауабымен жібергендей.

Ай жарық, ауыл арты кім жүргендей, 
Кызғанып кызды ауылдың иті үргендей. 
Атканша таң талдырып ашык жар жоқ. 
Сарғайтып, сарылтып күй өртегендей.

Күмар қып ханыша кыз күйдіргендей, 
Күбылып ол да өз ішін түйдіргендей.
Үстінде қүс төсектің кұшағына ап,
Ернінен ып-ыстық кып сүйдіргендей.

Аққу кұс айдын көлге шомылғандай, 
Лашын құс өз бойынан корынғандай. 
Үніндей домбыраның дүрілдетіп,
Көк түйғын куға түсіп соғылғандай.

Дауасыз дертке ұшырап ауырғандай, 
Жарылып жүректен кан ағылғандай;
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«Ойбайдын» орайына «асык жарлап», 
Сарылтып сары ауыру, сағынғандай.

Куй төкті күшті катты кұмарланған,
Көзі жок, орны калды мұнарланған.
Әлде кыз, әлде акку, әлде марал,
Алдында бір сұлу тұр шоғырланған.

Күй жүйрік, кейде түнде сыландаған, 
Кашаған кыз алдында кыландаған. 
Кұрыктап, жетегіне ап жортады күй;
Арты «Аттан» жер күнірентіп ұрандаған.

Кейде күй кыран болып кылмаңдаған. 
Алдыңнан кызыл алтай бұлаңдаған.  
Санкылдап домбырадан бір кұмар күй, 
Сағынып сар балакты жұмарланған.

Бұлбұл боп кейде каксап таңда зарлап, 
Торғай боп асңанда ұшып, көкте шарлап. 
Басына акку киіп, дуана боп,
Касына ханышаның кеп тұр сарнап.

Дуана актап отыр — я, аллайхак! 
Сарынын ішіндегі шерге жалғап. 
Ойнактап кара дауыл сокты кырдан, 
Ебелек ел алдымен кашты каңбак.

Безектеп бір өткір күй кұлдырады, 
Күйшінің көзінде кыз бұлдырады.
Тамызда таңдай кеуіп талды күйші,
Бір бұлак мөлдіреген сылдырады.

Ауырып домбыра да ыңыранды,
Санасыз, саусак каңғып кыдырады.
Бірде ысып, бірде суып, күйіп-жанып, 
Жүректей сандыраған күй жынданды.

Кияндап кетті мініп киялына,
Ондайда киял бойын жияды ма?
Ұмытып кайда екенін, кім екенін,
Быж-тыж Ооп отыр сорлы кыз алдында.
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Әлде кыз, әлде түлкі, кім алдымда?
Үстіне, не боп кеттім, кұлармын ба?
Әлде өнім, әлде түсім, кайда кеттім? 
Апырм-ау бар ма, жоқ па көз орнында?

А, білдім, акку екен кыз пернелі,
Кыран боп көлден кағып, сілкер ме еді?
Күс болмай, кыз боп шыкса күшағыма ап, 
Бетіне калампырды бүркер ме еді!

Кыз екен! Ак тамағын сүйер ме еді,
Алпыс жыл асығына күйер ме еді! • 
Көрінбей тірі жанға жүру үшін!
Күс кебін перілердің киер ме еді!

Күс кепті пері болып көкте калкып,
Алатау үстінде үшсаң көз алартып.
Іздесем мына кызды ойдан, кырдан,
Көрінсе жерден бір күн көзім тартып.

Бұркырап алай-түлей дауылдатып,
Үскіріп, нөеерлетіп, жауындатып —
Аспаннан тіке түсіп алар ма еді,
Ауылын Кене ханның баурымдатып!

Аялап, акырын ұстап, алып үшып,
Бауырға басып алып кетсем кысып. 
Жерінен жеті дария арман өтіп,
Апарып алтын тауда жатсам кұшып.

Куа алмай жердегілер ізге түсіп, - 
Калар ек жете алмаска біз кетісіп.
Жер соғып канатымен хан калар ед,
Тек кана кұмалақ сап іздетісіп.

Апырм-ай, пері болмай, күс болмадым, 
Кұс болып осы кызға түс болмадым.
Меи түйғын, мынау сұлу сұксыр болып, 
Кағып ап кеудесіне бір қонбадьім.

Апырм-ай, кұс болмасам, ит болмадым, 
Қыз болмай, сен түлкі, әлде киік болмадың;
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Г.онарда кұмай болып куып алмай 
Ку басым, кұр сандалдың, түк болмадьщ...

Апыр-ау, жел боп неге жаралмадым,  
Касына кісі болып бара алмадым. 
Жыбырлап ертеңді-кеш аймалақтап, 
Бетінен сүймес пе еді самалдарым.

Су болсам сылдыр каккан, ием иіп,
Жүрер ем денесіне әбден тиіп.
Жуынып меніменен жүрмес пе еді,
Алмас па ем екі беттен шөп-шөп сүйііт.

Су болмай, түлкі болсам орман иык,
Кыз кисе жанатымнан ішік жиып; 
Жамылтып үстіндегі ішігіндей,
Кұшактап алсам, әттең, жүрсе киіп,

Болмадым ең болмаса аспанда күн, 
Ғ.лжіреп анда-санда карайтұғын. 
Жалындап кешке жакын таудан ассам,
Бір бұрып каратпас па ем бетін мұныңі

Болмадым әлде күміс, әлде алтының, 
Білезік білегіңе салатұғын.
Болмадым тым болмаса кауырсыны 
Тоты кұс сонау тұрған канатыңның.

Карар ма ед, әлде, көкте жұлдыз болсам, 
Киер ме ед, камшатына құндыз болсам; 
Оймақтай ауызынан жұтылар ем 
Ашыған ашығыма кымыз болсам.

От болып ең болмаса маздамадым, 
Күйдіре, жакындаса, жаздамадым;
Осыған жарық кылып жылындырып, 
Кызметін істемедім азғана күн.

Па, шіркін, құдіретім бұған келсе,
Мұктаж боп калар еді бұл да менше.
Жел, кымыз, жұлдыз, шуак, от, су болсам, 
Бұл менен айрылар ма ед өмірімше?
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Болмадым мұның бірі, құдіретім жоқ, 
Сарылып ізге түстім, індету жоқ. 
Ішімді, уа дариға, кайдан білсін, 
Айтуға өмірімше менде тіл жоқ.

Жүргенім дәулет пе екен кұр күйші боп? 
Мен дағы жігітпін ғой, кұл иісім жок... 
Тумаған төре заттан — сорым дағы. 
Туғаным, әттегене-ай, Сарыүйсін боп!

Келгенде осы араға киял мұкап, 
Жүйрік ой токырады жарға такап. 
Қаңғыбас киялға ерген, адаскан күй, 
Сүмеңдеп болдырғандай какты шокак.

Ханыша карай калды шын таңыркап,
Үйткені калған екен күй байыркап.
Тізгінін кайта жинап, камшы басып,
Жөнелді жазған жүйрік кайта шыркап,

Сабаулап кетті тағы дірілдетіп,
Желдіртіп, маймаңдатып, дүрілдетіп.
Бірде кұс, бірде кұмай, жігіт болып,
Жетелеп бәрі кызға жүр-жүрлетіп.

Төпелеп тағы шапты дүбірлетіп,
Аксады тойтырактап, кібірлетіп.
Түсінген күй тіліне ханышайым,
— «Қой, күйшім, жетер!»— деді жымың етіп.

V

Осылай өте берді талай кундер,
Шертілді шер шығарған талай күйлер. 
Айрылып токсан күйден калды күйші, 
Бір-ак күй билеп алып күндер, түндер.

Пәлен деп бастаса да мынау күйлер, 
Сандырап өзге жакка саусак билер. 
Айналып кыздың күйін кылмаңдатып, 
Қалмайды бастап тарткан күйден сүлдер.
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Бір-ак күй — кыз күйігі Карашаштың,
Ханыша есін алып есіл жастың, '1
Күйшінің көңілінен соккан дауыл,
Лакылдап жүрегінен таскан таскын.

Шерткені — сандырагы кызға мастың,
Кызығу алмасына алма ағаштың.
Айрылып токсан күйдің торабынан,
Каңғырған өзге жакта бұл бір кашкын,

Егер де «Домбыра ал!» деп айта калды:
Бір күйді бас-аяғы кайталайды.
«Ой, бауырым!», «Аксак кұлан», «Кос келіншек» 
Сандырап мұның бірін тарта алмайды,

Тартпайды данғыл күйді тайкалайды,
Сүзгілеп өзге бір күй анталайды,
Жүрегі колын кағып, кыз жетелеп,
Кеткенін өзі кайда байкамайды.

Тайпалып жорға болып салдырған күй,
Мейірін тыңдағанның кандырған күй; 
Тартканда зарылдатып, сұңкылдатып,
Аккуды аспандагы кондырған күй.

Лапылдап, мұз көңілді күйдірген күй, 
Балкытып мұз жүректі сүйдірген күй;
Тасытып тас емшекті тандыр болған,
Бота боп нар інгенді идірген күй.

Кажытып кам көңілді жылаткан күй,
Бекітіп жылағанды жұбаткан күй;
Пәлен деп бірауыз сөз айтпаса да,
Әр кімнің өз көңліне тіл каткан күй.

Жорға күй жолда шаңы бұркыраған,
Жалын күй көкке шапшып лыпылдаған;
Кәріні бала кылып ойнаткан күй,
Бұлак күй сусағанға сыңкылдаған. ■

Тәтті күй, кұмарлык күй сылкылдаған,
Ауыру асык дертпен ыңкылдаған;
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Домбыра Қарашашты кайыстырды,
Бір тілмен ертеңді-кеш кыңкылдаған.

Соккан жел айдын көлді шайкамас па? 
Мүмкін бе күйдің тілін байқамаска? 
Құршына қыз кұлактың кақсай-қаксай, 
Домбыра өз арманын айта алмас па?

Ап-анық күйдің тілі Қарашашқа,
Қүй өткір ақ алмастай түскен таска. 
Мыскалдап кыз көңіліне уын жайды,  
Қалмады ханышаға кұламаска...

Ханыша анда-санда шерттіреді,
Ол дағы екі шектен өрт тіледі.
Қоймады домбыра да сарнай-сарнай. 
Ішіне Қарашаштың дерт кіреді.

Қарашаш зеріккенде тарттырады, 
Қағынтып, жындандырып, кактырады. 
Сорлыны калшылдатып күй безгегі, 
Қуйшіні кара терге баттырады.

Тарттырып, іші пысса күй тыңдады,
Күй шіркін ылпылдады, бипыңдады. 
Күйшінің ауыруы күйден жұғып, 
Жыбыршып ханыша да кұйтыңдады.

Дәмденіп шерлі күйі сылкылдады, 
Жалынған жалынды бір жыр тыңдады. 
Жыбырлап, сыбырласып бір тәтті күй, 
Ханыша домбырадам сыр тыңдады.

Белгілі ханышаға күй мазмұны,
«Қызық бар, қыз қызықтар» деген тілі. 
Ойға айдап, ханышаны кырға куып, 
Әкетті қызды кағып күйдің жыны.

Тартылған бір тәтті күй күні-түні, 
Қытыктап ертеңді-кеш күйдің үні;
Бірде бал, бірде шарап кезек беріп, 
Жуып жүр қыз жүрегін күй сылдыры.
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Ол дағы екіленді домбыраға,
Домбыра кақсай бермей болдыра ма? 
«Тартпа!» деп күйді кейде тоқтатады,
Өйтпесе ышкынған күй оцдыра ма?.., 'М
Жынды күй жылыта ма, тоңдыра ма?, 
Көшіріп қыз көцілін кондыра ма?
Каһарлы ханышадаи көлеңке жок, ^
Ала өкпе болды, кетті ол бір бала,

«Тарт! Тарт!»— деп алағызып кейде шалқып, 
Күй тыңдап отырады бойы балқып,
Кызықтап киялымен күйге толқып,
Уһлеп кейде шерін іштен сарқып,

Сапылдап кейде көңілі көлдей толқып, 
Аскактап, кейде сөйлеп, желе жортып; 
Түйткілді әлде нені ойға алғандай,
Ышкынып өз-өзінен кейде корқып, - іИ

«Апырм-ай, не еткен жігіт күйі тәтті?
Күй бар ма екен күйігі мұнша қатты?, 
Өмірдің бар кызығы домбыра екен!
Жалмап жеп жүрегімді қайда тартты?..

Күй тәтті-ау... Көк балбырап, күн мұнартты, 
Күңгірт не? Көлеңкені күн ұзартты.., 'Щ
От алды Алатауды, кеш кірді-ау күн..,
Әлде күн, әлде көкті күй қызартты?

Маймыл ма, саусақтары не еткен епті?, 
Осындай тәтті күйді кайда шертті?
Міндіріп домбыраға ап кеткендей, Л
Күй, шіркін, көкке ұшырып кетсе не етті?, Ц

Бұлақ па мынау күйі сылдыр етті, ^
Барады жүректегі жуып дертті.
Егіліп кайыршақтай жұмсардым ба, 
Қайратым қара тастай қайда кетті?

Беу шіркін, таудың күйі, тастың күйіі 
Құмартқан бір нәрсеге мастың күйі,
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Сылкылдак міне бір күй тым тәтті екен, 
Қосылып кызыктаған жастың куйі!

Соғады кейде суык мұздың күйі,
Мұз жаткан қарлы Алатау, кұздың күйі. 
Осы-ақ кой, жаза басып, жаңылмасам... 
Толғанған жар сағынып кыздың күйіі

Беу жаным, жігіт екен! Бағлан торы!
Безектеп не кылмакшы мынау колы?
Есіл ер хан боп неге тумады екен? 
Қарадан.неге туған, алда сорлы?

Түу шіркін! Мынау бір күй не еткен оңды? 
Балкытты-ау, ішіме бір жылу толды.
Хан ием, тағыңда ағар, мұны берген! 
Бұлбұлым, бұл байғұзым, күйшім болды!

Бұл сорлы Дулат па екен, Үйсін бе екен? 
Күйшім боп өміріне жүрсіп бе екен?
Сүйкімді, жігіттің бұл бұлбұлы ғой,
Қарашаш осыған-ақ тисін бе екен?

Бұ сорлы күйді неге үйренді екен?
Күй ата бұған дарып жүрген бе екен? 
Қарашаш мұны калап алдым десе,
Хан Кене намыстанбай ти дер ме екен?

Жок, болмас! Ауырдым ба, жындандым ба? 
Қараға хан затымды былғармын ба?
Бұл менің басыбайлы бір маймылым,
Тиюге енді маған кұл калды ма?

Не болды? Ауырдым ба, жындандым ба?

А і ' тас толмай ма м ү н ы  г ү й г р м -  
Сұлтандай сүйегімді сындырмаспын! 
Өзіме өз ауруым, жансам-күйсем..,
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Аузыңа сорлы бейбак ерік берсен,
Айтқанып домбыраның сөйлеп көрсеңі 
Алмадай, басынды алып алдаспаным, 
Жазаңды не істеген біліп өлсең!

Соқ жігіт! Сок! Соқ! Жігіт! Күйіңді тарт! 
Тоқтатпа, «Тарт!» дегінім — қылғаным шарт 
Толғауы тоқсан күйдің бір-ақ күй бар — 
Сылкылдат! Бастыр! Бастыр! Қадалт! Қадалт!

Соқ жігіт! Соқ! Соқ жігіт! Күйіңді тарт! 
Лапылдат! Жандыр! Күйдір! Құмарт! Құмарті 
Безілдет! Сарнат! Зарлат! Үздіктірші!
Керек жок! Лақтыр әрі! Қысқарт! ҚысқартІ

Ханыша осылайша ауырғандай,
Аһласа, кейде демі тауды ұрғандай;
Жатады күйді тыңдап кейде жылап,
Жастыкка жылы жаңбыр жаудырғандай,

Қояр ма жалын күйге жан жынданбай, 
Бей-жай боп жалғыз өзін жау куғандай; 
Еріксіз домбыраны тындай-тыңдай,
Қалады ай далада каңғырғандай...

Күнде күй, күнде думан қыз алдында*
Ханыша ішін жармай, өз салтында.
Төпелеп домбырасын күйші де жүр,
Күйімен жұдырық кып хан артында,

Оңаша ханышайым отауында,
Отауы оңашалау орта ауылда.
Үстіне рұксатсыз жан кірмейді,
Жалғыз-ақ домбырашы жатады онда. .

VI

Артында келе жаткан орыс барда,
Аулына Кене ханныц қоныс бар ма?
Бұл жерде бүгін болса, ертең де жоқ,
Сақ болып тиетін жау, соғыстарға%
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Су катып, сүңгі тұрған боқырауда,
Беттеді Кенесары Алатауға.
Караойға Дулат жатқан жаппай қонды, 
Жайлы деп осы араны мал қыстауға.

Осы өлке кыбырлаған калың Дулат,  
Қарсы алды хан келуін улап-шулап.
Той кылып, ерулікке бие сойып,
Қонақ боп хан ауылы жатыр қунап,

Топ-топ боп амандасып, құрттай кайнап, 
Ат сыйлап, аруағына атан байлап.
Кенені алдиярлап хан көтеріп,
Ат-тұрман сарбаздарға, сойыс сайлап.

Шакырып әр аксақал ерулікке,
Жүзіп жүр келген мейман қымызға, етке. 
Күнде той, күнде жиын Қене маны, 
Масайрап мәз болған жан сый-құрметке,

Кісі бар бір белгілі бұ Дулатта,
Әлімқұл дейтұғын бір әлді датка.
Ауылы Әлімқұлдың бір мол суат,
Әйгілі Ұлыжүзде жақын, жатка.

Жағымды және де өзі Қокан жакка,  
Мансапты жинап зекет апармакка. 
Дулаттың бір түсетін төбесі деп,
Кене хан келген жанап осы аруакка.

Әлімқұл Кене ханды қылды конак, 
Істелген сый-кұрметтің міні жок-ақ.
Бай, батыр. датка, ақсакал, хан, сарбаздар, 
Сыйласып бірін-бірі елді тонап.

Сойылып жатқан малды біреу бағад,
Әпе, анау қараша үйлер отын шабад.
От жағып, ет пісірген міне біреу,
Бүрсеңдеп қызыл сирақ дір-дір кағад^
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Іргелі ел Үисін, Дулат конысында, 
Келген жоқ бұған әлі орысың да. 
Кенеге ірге болып жатыр Дулат,  
Қараойдың көңірсіген кобысында,

Аман ел аумай жаткан конысында, 
Жетеді мен-мендікке сонысы да.
Карада өркөкірек болмай ма екен? 
Төрені теңгермейтін конышына?

Баласы Әлімкұлдың Сапак мырза,
Бір сылкым, кұрык бермес асау бұл да, 
Кұс салып, ит жүгірткен бай баласы, 
Ойнактап бәйге сұр ат такымында.

Өз көңлін өрге айдаған балап мыңға, 
Ұксаған бұл да касқыр Әлімкұлға. 
Кайтпаған жаннан беті алғыр жігіт, 
Қырғидай киын тиген кыз-қыркынға.

«Іргелі ел, Ұлыжүзбін, жағалымын»,— 
Дегенмен жиып бәрін алабының 
Әлімкұл ат шаптырып, думан қылды, 
Аруактап жапсар қонған хан ауылын..

Бастары Дулаттағы бар жаксының 
Қосылып, тойдағы аяк, табакшының 
Бірі боп кұрмет кылды Кене ханға, 
Бәйгеден келтірді өзі Сапақ сұрын.

Айтыскан караймыз ба біз акынға, 
Атылсын ак жамбылар сырғауылда. 
Алыптар бірін-бірі алып ұрсын,
Не кажет мұның бәрін теріп мұнда.

Кене хан разы болып кылған сыйға, 
Білдірді разылығын Әлімқұлға.
Карашаш нөкерімен, күйшісімен 
Сауықтап салтанатпен кайтты ауылға,
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V I I

Жалындап Алатаудың күні батты, 
Босатып күн таласқан жіберді атты. 
Отаудың оты маздап жағылғанда  
Ханыша «Домбыраны тарт!» деп айтты.

Карашаш тыңдап отыр күйді тәтті,
Етіне түскен күйші аңыратты.
Қыз жанын бір суытып, бір ысытып, 
Ышқынтып, ішекпенен пішін тартты<

Домбыра лапылдатты, жалындатты, 
Жалынып, кызға жылап, монтаң кақты. 
Ауырып ауыр оймен тыңдай-тыңдай, 
Ауғанда түн ортасы кыз да жатты.

Ақ отау ай туғандай айдалада, 
Жап-жарық отау іші, ай самала.
Уіікы жок үанышода-, куйші де ояү...
Күй тындап жаткан жанда жай бола ма?

Жердегі отау көктегі ай бола ма?
Күйден бас көп тыңдаса айнала ма? 
Оңаша отаудағы қыз, жігітте 
Шертілген күйден бөлек ой бола ма?

Ойлатқан осыларды жалынды күй,
Бір тілді, бір белгілі сарынды күй;
Ермегі кыз, жігіттің екі ішекте,
Өлтірген өртей-өртей жанын бір күй;

Киналып домбырада ыңранған күй,
Бос шауып бет алдына ырғалған күй; 
Кұмартып, кұмай болып, түлкі куып, 
Қызығып, кыз көзіне кырланған күй;

Жандырып қыз күйігі сырланған күй,
Тіл қатпай, үн қатумен ұрланған күй; 
Сүйсем деп ақ тамақтан алдындағы, 
Албытып асықтықпен жынданған күй;
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Алдынан ханышаның табылған күй, 
Дауасыз дертке ұшырап ауырған күй; 
Жұ'ктырып жүрегінің ауруын,
Өртіне кызды салып жандырған күй;

Жалындап жанын өртеп сарылған күй, 
Кылкылдап кызға катты жалынған күй; 
Ерте-кеш маза көрмей, маза бермей, 
Аһылап арманында жарылған күй.

Койса да, кұлағында баяғы күй,
От болып өртенгендей мынау ак үй,
Кшіык аунап кыз жатады төсегінде 
Жандырып, уһілетіп жанағы күй.

Батпайды күйші байғұс уһілеуге,
Ол жатыр іші өртенген күйік кеудеч 
Толганып токсан ойда таң атырад, 
Ұмтылып анда-санда әлде неге.

Сандалып лаккан көңіл сергелдеңде, 
Калады кейде окталып «келдім...» деуге; 
Сырғапап жамбагынан ~ет іп  баоып. 
Касында ханышаның «менмін...» деуге.

Ханыша айналғандай «бері кел» деуге; 
Кояндай күйші дайын ербеңдеуге;
Сарылып сары таңда осы әуремен  
Тентіреп күйші көңлі көлбеңдеуде.

«Асығым» ана жаткан ханышам ба екен? 
Жакындап бер жагынан барсам ба екен? 
Мейрімі мен дегенде мол емес пе,
Косылып қызығына кансам ба екен?

Апырм-ай, тұрсам ба екен, барсам ба екен? 
Өлімді өз мойныма-ак алсам ба екен? 
Болмаса өміріме шерін тартып,
Өртеніп күймен бірге жансам ба екен?.<

Бір кезде кыз төсегі сыллыр р т т і  
Жатқан қыз кірпік какпай, қыбыр етті.
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Келді де кыз касына бір көлеңке 
Акырын «Ханыша!..» деп сыбыр етті.

Аю қыз ашуланып бұрқ-сарқ етті. 
Наркескен кыз қолында жарк-жұрк етті. 
Кім өліп, кім қалғаны мағлұм емес, 
Әйтеуір үй есігі сарт-сұрт етті...

Бұрқырап ашық аспан кетті кайігап, 
Найзағай шатыр-шұтыр, нөсерді айдап, 
Дауылдап жер сілкініп, тау күрсініп,
Боп кетті қап-қараңғы көзді байлап.

Сарбаздар сайлап мініп өңкей саңлақ. 
Зеңбірек күрс-күрс атқан, гу-гу сайғак. 
Күйшінің басы айналып кетті осылай. 
Қалтырап, калды сорлы тілін шайнап.

Ай кұлап аспандағы соқты жерді,
Отаудан дүр-дүр етіп тұрды пері.
Төсекте қыз киініп жатқанында \  
Айдаһар ыскырынған секілденді. Л

Сілкініп қаһарлы қыз түрегелді,
Шаңқ етіп, жатқан елді ду көтерді. 
Күйшінің шыбыны ұшты, қалш-калш етті; 
Шығарып самайынан шып-шып терді.

Апырм-ау, әлде біреу, әлде мен бе?.« 
Алжастым... әлде менің көлеңкем бе? 
Қасында ханышаның жалғыз мен-ақ, 
Барады кімнің аузы мен демеуге?

Кеттім-ау, мен ұшырап бір кееелге? 
Бардым-ау, өзім анық білмесем де... 
Аздырдың әзезілдей сұм домбыра...
Қу басым, күйге сенбе! Күйге сенбе!

Қасына калай бардым Қарашаштың? 
Аяғым сынып қалғыр калай бастың? 
Өзімді оққа байлап, отына айдап,
Есуас, міне адастың! Қақпан бастың..с

179



Көрпесін ханышаныц қалай аштым? 
Сандалдым, ашсам аштым... Өзім маспын.
Әлде өңім, әлде түсім болар ма екен,
Қалайша айналғаны мынау бастың?..

Жындандым, ажал айдап жаннан кешіп,
Ақ сапы кетпес пе екен ішімді есіп!
Алдына хан Кененің алып келіп 
Басымды алдаспанмен алар кесіп!..

Корқақ ой бірден бірге өсіп-өршіп,
Болдырған босаң аттай үсті тершіп,
Жоғалып жарық дүние, отыр күйші,
Қоштасып өз жанымен өзі көрісіп.

Қыран кыз шаңқылдады ашуы өрлеп, 
«Қайдасың, кырылғырлар! ІЛІапшаң кел!» деп, 
Манаурап шырт ұйқыда жатқан ауыл,
У-шу боп оянысты... Кетті кернеп.

Жиылып тұр отауда өңшең жендет,
Кайнап тұр Карашаштың кегі кернеп.
Сиғызып бір кауызға жанның бәрін 
«Әлгіні тез қолыма ұстап бер!» деп.

— «Бармыз ба дүниөде, жоғалдык па?
Бар болсақ, от басында омалдық па?
Кайдасын, хан Абылай аруағың,
Кетті ме мендей балаң кұрмандыққа?

Тұрмаймын құса болып бұл қылыққа!
Итшілік, жігітшілік, тырқылыққа.
Сұлтанның сүйегіне лайық па,
Ханзада қалай шыдар бұл қорлыққа?

Абылайдың жасыды ма асыл каны,
Осы ма хан ауылының шашылғаны?
Аруағын Абылайдың мұнша қорлап,
І\ай қазақ қай заманда басынды әлі?

Ит иіскеп есігімнің ашылғаны;
Қарадан хан төмендеп басылғаны!
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«Ауып жүр Кенесары» дегені ғой,
Ж ау алып жағамыздан басынғаны!

Талап қып^ілемін деп аксункарға 
ҰмтіЬДЕад^екен, кәні, кашан қарға?
Тіміскіп ит, шошқалар із басуға,
Жолбарыс айналды ма нашарлауға?

Ер кайда? Аруақ кайда? Намыс кайда?
Ж ау шапты ауылыңды Алатаудаі 
Сүйретіп итті алдымнан басын кеспей, 
Құрғырлар, неге тұрсын, шаппай жауға!»

Дабырлап, жүгірісіп, жосып түнде.
Бүлінді хан ауылы осы түнде.
Куырып бидайықтай, жұртты иіріп,
Ханыша тұр ашудың әлі үстінде.

— Занталақ! Пері каққан! Сен жүрсің бе! — 
Деп біреу тап-тап берді Сарыүйсінге.
Ақырып, о жендетін қыз тоқтатты:
— Қолыңды қоқаңдатпа! — деп,— Күйшіме !—

— Тауып бер өз қолыма. жазалыны!
Таныдым — Әлімқұлдың шолжақ ұлы;
Қыл мойнын өз қолыммен қиып алам!
Бітеді сонда оның таза құны!

Тез келтір өз алдыма дозақыны,
Мен оған көрсетейін мазақыны!
Аруағын Абылайдың қорламаска 
Үлгі алсын, мұнан былай қазақ ұлы!

Коймаймын көрге кірсе ондай кұлды!
Тап шапшаң, таң атырмай! — деп ақырды. 
(Қазақтың кәрі күні бұрынғы өткен,
Туғызған талай мұндай дарақыны!)

Қалтырап иман айтып күйші тұрды,
Қысылып маңдайынан тер сыпырды.
Сапағы Әлімқұлдың деген кезде
«Үһ!» деп, күйші байғұс жан шакырды.
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V I I I

Таң көркем күзді күнгі кырдан атқан,
Тас емес кара катқак, кұмдар каткан. 
Тәжім кып келіншектей шөптің басы, 
Оранып ақ күміске қыраулаткан.

Ауылы Кене ханның өре тұрған,
Өргізген бәрін койдай кыз антұрған. 
Ауылдың алдындағы бір төбеге 
Жиылып жатыр адам ойдан, қырдан.

Бір дауыс осы таңда саңқылдаған,
Мысык боп бұл дауысты жан тыңдаған. 
Иіріп бір шыбыкпен жүр Қарашаш, 
Астында акбоз атпен жаркылдаған.

Сарбаздар саңлақ мінген, шоғырланған, 
Жасақтар жалаң каккан жауға арналған. 
Семсерлі сері, талай найзагерлер, 
Болаттар тас тілуге ожарланған.

Тізіліп сапқа тұрған сірі садак,
Ақ сары алдаспандар жалақ-жалак.  
Сықылды Ержан, Науан ерлер Де жүр, 
Мұз балақ, каңтардағы қырау кабак.

Жиылды жасанған кол жауға анталап, 
Күрілдеп көкжалдары көз канталап. 
Зеңбірек ырғакталып азар шөкті,
Аулына Әлімқұлдың аузы карап.

Дүркіреп жанның бәрі жау дескендей, 
Ж ау жетті ел шетіне, әу дескендей. 
Тұяқтан тасырлаған дабыл кағып,
Қара жер дүбір қақты, дөң көшкендей.

Үстінде акбоз аттың зәр кешкендей, 
Біреуге бүгін ажал бар дескендей. 
Көлденең көп алдында тұр ханыша, 
Алмас қыз, түсі суык наркескендей.
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Дауысы зеңбіректей жерді жарып, 
Алмасты аспаһани қолына алып,
Ширығып, шыдамы ж оқ түр ханыша,
У жеген бурыл бөрі порымданып.

Жер тарпып жел саңлақтар, дүмбір қағып, 
Оқыранып, кісінесе күмбір қағып:
«Ұрыны қандымойын қолға бер!» — деп, 
Дулатқа түрғандары кісі салып:

«Басынып, басып-жаншып хан аулына, 
Сүқсын ба басын итше Сапақ мырза? 
Дулаттың битті балақ датқасына,
Деген кім хан аруағын бұлай былға?»

Шапқындап шабар кетті Әлімқұлға, 
Алдында шабуылдың тіл қатуға.
Жауабын кешіктірмей берсін жылдам,  
Жанжалды тыншыту ма, ұлғайту ма?

IX

— Уа, датқа, хан жіберді, үйдемісін?  
Сөкпеңіз онша ерте жүрген үшін.
Теп-тегіс хан ауылы ат үстінде,
Бүлінді жаны сізден күйген үшін.

Ханыша күйініп тұр сіздер үшін,
Отауын бір текеніз сузген ушін.
Жиылды жасақ сізбен жауласуға,
Ел емес, ж ау деп күдер үзген үшін.

Сарбаздар саңлақ мінді жауға балап,  
Түйілді сізге таман қырау қабақ.
Қоркзу боп клняғыңыз шапқалы түр. 
Ыңранды, сілкінді ту, тебренді аруақ.

Сіресті сізге қарай сірі садақ,
Асынды ақ алмастар алтын сағақ.
Тұр датқа, төбеге шық, тұрғанын көр 
Аулыңа зеңбіректің аузы қарап.
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Айтканым — айт дегені міне сізге:
Сиякты көрінеді кінә сізде.
Түйілді акиыктың тас түлегі,
Тапжылтпай түсетінін білесіз де.

Кайтерді енді өзіңіз түйесіз де,
Шабылып бекер боска күйесіз бе?
Осыдан ел шабысып кете барса,
Тимей ме талай таяк күнәсізге?

Шыдап тұр сізді күтіп ханыша азар,
Көп енді кешіксеніз уакыт озар.
Күрыстап жай түсуге күн айналды, 
Айтканым, мезгіл емес мұны созар.

Ж іберді мені сізге бер деп хабар,
Сіздерге жай қалмады көлбек кағар.
Не екенін ашуының көріп тұрсын 
Тезірек тіл бермесең, аулың ш абар.—

Әлімкұл састы катты сабыр калмай,
Онай ма кұлайтын кұз Кене хандай?
Егер де тез уытын таркатпаса,
Үйтіліп датқа аулының кетуі онай.

Апырм-ау, бұл сұмдыктың мәні калай? 
Ханзада камырыкты неден олай?
— Аксарбас айттым, алла, кақ пәледен! 
Медет бер, мен сиындым, пірлер талай!

Әлде хан өкпелі ме ерулікке?
Көңілі не? Кеше күтпей ж ібердік пе? 
Кактығып біздің елдің бір баласы,
Аулына атпен барып жүргендік пе?

Ағаттық ісімізді білмедік пе?
Көнілін бір нәрседен кірледік пе? 
Сықылды сиыр мінез жаман елм із. 
0;ианы ң бір жеріне сүйкенлік пе?__

Хан әлде бұ Дулатқа кекті ме екен?
Бір хабар жамандаған жетті ме екен?

184



Катьшнан, не баладан, не малшыдан 
Білместік, бір оқыстық өтті ме екен?

Алды тар, ашуы ож ар, екпін екен,
Ж іберген жарлығы тым өткір екен.
Арқанын арыстаны Абыландын 
.Друағы үтстімізге шөкті ме екен?

— Ш абыңдар. жылдам, Үйсін, Дулатты жиі 
Тез келсін пәлен датқа, түгеншс бн!
Ауылы жай түскендей Әлімқүлдыц,
Басына Дулаттарды ң түсті-ау бір күй...

Нән, ноян, жуан. жүйрік, санлақ ылгн 
Жиналды Әлімқұлға датқа мен би.
Үйсіннің өңшең кұсы ұшып жетті —
Тау бүркіт, күшігендер, мықи, кырғи,

X

Салбырап Д улат Үйсін еакалдары,
Тебеде тұрған колға тақау барды,
«Уа, алдияр, алдияр!
Ж ер шайқалса — тебеге;
Ел шайкалса — төреге,,,»
Легенді айтъшт
Сез бастап бір майталман макалдады.

Е -рзшаш калдьг зекіп майтзлманды, 
Майталмая одан артық айта алмады.
«Тілінді кесіп алып тзетзйы н ба>* — 
„еген де  бндің козі жаутаңдады .

^Сез бе екен сұрағаяым? Ж ан ашуы! 
Еу тілмен дзиды ккгпсын арбасуды!
-т т. ітты ң  датқасығгай еүрап тұрмыц 

г.рланнан тенесін деп каи басымды!

' ермеген тентексійдер тіл кёсуді, 
НоімлгыИ бұзъглган ёл ресімді. 
-.ікзлдар оеьГтұрған біле.ме екен, 
‘іітекке хсаза, едгёиһе құн кесуді?

Г г' Жіад^тй>%. і і  том: І8Г ,



Келіпті сакалдарың сүйретіліп, 
Датканын тіліне әбден үнретіліп,
Күпініп көшпен-конбай сасық Д улат. 
Семіріп алыпсыңдар үйде отырып.

Сенімен ел болмаймыз бірге отырып, 
Сыйладың табағыңа у толтырып. 
Аруағын Абылайдың кім таптады,
Қалды ма ку тілдерің күрметіліп?

Би емес, бұзылғанның куатысың, 
Тентектің телі менен суатысың.
Ел болсаң тентек кайда? Билік кайда? 
Ж үрсіндер Әлімқұлдың мияты үшін!

Келгендер Үйсінбісін, Дулатпысын,—  
Бәрің де Әлімкұлдың миятысың!
Ел болсаң кандымойын ^рымды бер. 
Датканың кесгелемеи ұят ісін!»

Алдняр, бас, тақсырлап, қойдан шулап, 
Алдында ханышаның тұрды Д улат.
«Не болып, не койғанын білмей тұрмыз, 
Міне бас! Тентек болсак, кәрің тарқат!»

Карашаш деді: «Ізіңмен бәрің де қайт, 
Әділ кел, Әлімқұлға болмай мият. 
Сняқты Сапақ итің кірді үйіме,
Алып кел, айыпкерді, алдыма тарт!

Десеңдер шабылмасын ауылыңды, 
Кұрбан қыл ел бүлдірген сұм кұлыңды. 
Көзіме кешіктірмей көрсет менің 
Албасты, кызға келгіш, мұңғұлыңдьі!1

Ол итке кигіз арнап кұл киімді,
Күйе жак, мойнына іл кұрымды.
Әкеліп Қарашашты үш айналдыр! 
Мықтап тақ мойынына шылбырыңды!

1 М ұ ң ғ ы л — кеще.
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Аүылды зЗналдырып әкел маған,
Ж зу болмай, взге болеан елге ұқсаран. 
Аддымнан жетектеліп өтсін Сапақ,
Сертім сол — вз қолымман мойнын шабам!

Осыны істемесен не соз маған?
Салақсыз бері таман баспа қадам! 
Шандатьш» шанырағықа қобыз тартып, 
Әлімқұл, Абылайлап аулың шабамі

Болсандар ссы тұрған елдіқ  басы:
Ж зуаптын осы айтылған айналасы.
Аруағын Абылайдын тұрмын жоқгап,
Осы елдін қорлағанға құл тумасы.

Барындар, би болсаңдар. бітім осы!
Бүлінбес ел ішінін бүтіні осы.
Кетсе д е  көрге кіріп кешікпесін!
Тебеден уәдеыі күту осы!»

Алдияр, бас тақсырлап — шулай-шулай, 
Тектехті табамыз да  болса мұндай... 
Жығылды жапырыла ж елден соккан 
Сыкыдды өщ иеа Үасін — сасыр қурай.

Моннына су 'гөгіаіп билер талай,
Болар дед б ұд  еұмдықтың арты калай. 
Үнльшкдв сен үстінде кондай қоркып, 
Дулаттар қаітты  ізімен кейін карай.

Аулында Әламкұлдың топыр, ж и ьт , 
Камадғаш х ш  таба алмай сокыір 
і  ст::-:е Үйсш -Дулат жай түске*ДО&, 
С алм аш  К еяе ханньщ бочіды-ау

Әліу>:ұл кайтып корсін хри"? 'НүіНн, 
Ы л ай іая  — дейін десе МеимеііСііун, 
Немг.іе ер к*терер қылық па' бс'к?, 
Бұл-дағы шертті ішійРіі бМ^уЖүТмГі.

!)ЛЫК
Ж алғзнла бүлаг аг;Ш> ф д е к  » > ‘а? 
г :м :..ылар Мұтоаи өкім зорлықтарға?



Шапқызып өз баласын тұрған кім бар... 
Тентекті макұл деуді жол құптар ма?

Мұндай іс жаушылықты жаңғыртпай ма? 
Қараны қаһарланса хан кұртпай ма?
Хан басын кара қорлап кете берсе,
Тыюсыз елге бір заң орнықпай ма?..

Ұйлыкты Үйсін қойдай. акыл таппай? 
Біту ме, шабысу ма — шешіп айтпай...
Бола ма ел жапсары жауласпауға,
Алдынан Қарашаштың ашу қайтпай?

Ашуы таркай ма екен қылыш тартпай? 
Қылмысты тентегінің мойнын шаппай?
Егер де тентек ұстап берілмесе,
Зеңбірек тұра ала ма күрс-күрс атпай?

Би, датқа жаксылары келді ақылға: 
«Әлімқұл, жұрт айтып тұр, міне, тыңда! 
Мойынды сұнған қылыш кесер ме екен? 
Қалмасын қамырығы хан артында.»

Тау құлап түсті салмақ Әлімқұлға,
Келтірді көп талкысы жан алкымға. 
Тентекті бермей тыныш таппаймыз деп, 
Байласты соған сөзді ең ақырда.

XI

Күн өрлеп, тауға мініп, сәеке болды, 
Жауіақтап, жауды кайда дескен қолды 
Байқасаң, жау жарағы, зеңбірегі,
Қыз маңы бір ауыр қол — әскер болды.

Есітіп шорт қайырған сертін соңғы, 
Дулат тез тентегімен келмек болды. 
Айдаһар кыз айбары кұтын алып, 
Торғайдай тығылып тұр күйші сорлы.

Қан қалмай кұп-ку болып жүрегінде, 
Абайлап қыз мінезін бірден бірге,
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Өзініи сумдығына Тшін тартып,
Калтырап, қырау тұрып жүрегіне.

Білмейді жыларын да, күлерін де,
Еліне кетерін де, ж үрерін де.
Көрінед әзірейілдей қыздың түсі,
Караса Қарашаштың реңіне.

Кыз смес, мынау тұрған қорқау сырттан. 
Кутылар күн бар ма екен бұл кырсықтан? 
Осыны оятуға окталдым-ау,
Албытқан жындымын ба, жүрек жұткан?..

Кыз емес, мұз ғой түсі кырауытқан,
Қай жері қызықтырып бой жылытқан? 
Азғырған акымақ қып сайтан екен, 
Сандалтып сары ауру — күй ғой кұртқані

Не ж аза жазым болсам көрер едім? 
Қыргнга қиқаңы не бөдененің?
Дәмесін домбыраның тіл сөйлесе,
Мен-дағы осы Үйсіндей өлер ме едім?

Мсн сорлы қай жерімнен дәмелендім?  
Құмартып күндіз-түні әурелендім.
Ажалым айдаһарға айдапты ғой,
А, құдай! Тәуба! Тәуба! Тәуба дедім!

Кәрлі қыз елді бүріп, шырык иіріп, 
Үйсінге, Дулатпенен салды бүлік.
Пе болып, не койғанын сырттан сұрап, 
Ордада Кене хан да отыр біліп.

Оны да өртеп отыр мына қылық, 
Карадан хан мойнына түскен кұрық.
<0 йсіндер өз ісіне билік айтар»,—
Деп ішке Ксне осыны отыр түйіп.

Бөрі отыр бөлтірікке беріп ырық,
Алар деп өз абыройын өзі-ақ  жығып. 
Балқаштың тұнғиығы толқын бермей, 
Гымырсып терең жатыр іштен тұнып.
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Ж анжалды үй-арасы ұсақсынып,
Арыстан отыр барлап тісі ақсиып;
Дүм қылып ханның сыртын Дулаттарға, 
Төбеде тұр әнекей, қыз қақшиып.

XII

Ак қырау салбыратып қырды баскан; 
Көк тұман копарылды, желтең ашқан. 
Тымырсық бір сары аяз іштен тынды, 
Томсарып мынау қыздай зәрін шашқан.

Тұмандай қопарылып желден қашқан, 
Жөңкіліп Дулат келді жаны саскан, 
Төбеде тұрған қолға тартты Дулат, 
Қоянын алдына сап қақпан басқан.

Мынау көп салбыраған Үйсін, Дулат, 
Келеді қызға таман улап-шулап.
Алдында қызға ұсынған құрманы бар, 
Тез қатар, тасталатын қылыш турап.

Аластап, күйелеген, бетін майлап, 
Мойнына масқаралап құрым байлап. 
Ұсынтып ақ мойынын, шешіндіріп, 
Жетелеп біреу атпен, біреу айдап.

Бетіне Әлімқұлдың жан келе ме? 
Жалғыз-ак кезігіп тұр хан Кенеге. 
Сүйтсе де тоғыз түрлі толғауда тұр, 
Көңілін айдағандай әлденеге...

Бұл-дағы теріс азу, көкжал неме, 
Бақылап не қылар деп батыр Кене. 
Ыңыранып белі кеткен жолбарыстай, 
Әлімқұл ауылымен тұр төбеде.

Әлімқұл екі көзден жосып жасы,
Кісесі мойынында, қалт-қалт басы; 
Тұлданып, бір қуарып, бір қызарып, 
Кененің ішке симай мына арасы.
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Мұның да Сапақ бірден бір балаеы, 
Әлімқұл өз елінде ел ағасы.
Ж алғызын қыз қылышы қиғалы тұр, 
Кетіп тұр кісіліктен ердің басы.

Дедектеп келе жатыр сорлы Сапак, 
Азамат әлде айыпты? Әлде нахак?
Қыл шылОыр мойынында қылқындырып, 
Өзі ж ок, көлеңкесі кақақ-какақ!

«Күнәлі», «канды мойын» — деген лақап, 
Дедектеп қыз кұрманы келді тақап. 
Ж ігігтің бұл да бұлаң бір балғыны, 
Көрінді жауқазы ндай еті де әппақ.

Сол кезде ханышаның дауысы сарт:
— Ж етеле, жексұрынды алдыма тарт! —• 
Дегенде кызға ұсынды қанды мойын, 
Алпягпян кыз қолында еткенде ж арқ...

Көздері көрген көптің еткенде жалт,
Қан басты жерді-көкті қып-қызыл нарт... 
Көк құлап, ж ер жарылып, тасыды қан, 
«Алла!» деп көзін жұмды Әлімқұл қарт...

Бұрыннан етіп тұрған күйші калт-калт, 
Мұның да көзіндегі нажағай жарқ  
Еткенде, қыздың тарткан ашу күйін 
Домбыра, күй үзілді, кеткендей шарт.

Көздегі от қыз қолындағы алдаспандай 
Ж арқ етіп, өз мойнынан кан шашкандай. 
Ж әй түсіп жүрегіне, көзі от болды, 
Астында алдаспанның алжасқандай.

Ол көрді кеткен көкке шапшып канды, 
Қанды бас кылыш каккан доцалдддһи. 
Жок. қылды қылышымен бір-ақ шауып, 
Әзірейіл ақ боз атты, алдаспанды.

Түйіліп, қолы үйіріп берген тап-ак, 
Алдаспан қыл мойынға тиді тақап*
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Наркескен қылыш болмай, ақыл болып, 
Ұстасып ашуменен калды шап-ақ.

«Боласын бұл мойынды қалай шаппақ? 
Шапқанда не бітірдін ашу сақтап?..» 
Ашудың жагасынан ақыл алды,
Жынды ашу қалды әлсіреп, қалбалақтап.

Арс етіп сырт аііналды ашу шорқақ, 
Ж алт етіп шықты бұққан мейрім қорқақ. 
Мұның не? — деп мейрім жел боп соқты, 
Тұмандай бара жатты ашу тарқап.

Ж іберді ашуды ақыл шайқап-шайқап, 
Монтаңдап ашу жасып берді тайқақ. 
Құрыш қол қылыш алған мақпал болып, 
Алдаспан шыға берді қайта тайқап.

Баурынан наркескеннің мойнын тақап, 
Шабылмай қыз алдынан өтті Сапақ. 
Ж алт етіп нұрлы дүние жап-жарық боп, 
«Ақсарбас!» — деді Әлімқұл тұрған байқап.

Ашылды аспаннан от еткен жарқ-жарқ. 
Басылды тасқан өзен еткен бұрк-сарқ.
— Па, шіркін, хандығыңа алди яр!— деп, 
Майталман бағанағы күлді қарқ-қарқ.

Ақбоз ат жалт-жұлт басып келді көпке, 
Ханыша тұрды еөйлеп би мен бекке:
— «Баласы Ұ л ы ж у з д і ң  разымыч,
Түспедің бірің ара"бұл тентеккеГ

Сәлем айт Әлімқұлдай датқа — бекке! 
Болмаған арашашы мұндай итке.
Аруағы Абылайдың болды разы,
Әлімқұл өзі қылған бұл билікке.

Білемін аруағымды сыйлағанын,
Ауылын Кене ханның қимағанын. 
Тындырған Әлімқұлға болдым разы,
От жақпай арасына хан-қараның.
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Алып қайт, міне. берген ит кұрманыці 
Алдыма келтіргенім — ит кылғаным.
Қайтейін кылышымды кандап соған.
Көбіце қидым, Дулат, иттің канын.» —

Д егенде алдиярлап! Иә, тақсырлап!
Құрақтай жел жапырған ығып, шулап,
«Көп жаса! Тағыңда ағар !»— деп қария, 
Батаға қол көтерді Үйсін, Дулат!

Шешіліп Әлімқұл да сөзге құлап,
Тоғыз қып түйе бастап, айып кұрап. 
Байланды ханышаның отауына,
Бәйгеден кеше келген қара сұр ат.

Кылыштар қынға кірді еткен жалақ,
Ілінді керегеге сірі садақ.
Аулынан Әлімқұілдың бетін бұрды,
Зеңбірек үңірейіп тұрған қарап.

Тұғырға қонды қайта кандыбалак,
Сапаққа жаңа кірді жан домалап.
«Енеден екі тудың Сапағым!» — деп,
М әз болып Үйсін, Д улат кетті тарап.

Ф

XIII

Көлеңке шықты аскарға, шұбар тауға, 
Жылқыдай жатты жусап тұман тауда.
Ақбоз ат белдеудегі күн таласып,
Шыралжын шырт-шырт етіп жанды отауда.

Жамылған жанат ішік қыз отауда,
Ж ұп-ж уас, ілініп тұр алдаспан д а . .
Жалыны жанба отынның лау-лау жанып, 
Мажырап үйдің ішін нұр басқанда;

Қыздырған жадыратып оттың өті,
Албырап алмадай боп кыздың беті,
— «Е, күйшім, домбыраңды ал!» — деген кезде, 
Күйлердің ағытылар келді реті.
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Каккан кол домбыраға жып-жып етті, 
Құлактың коңыр күйі жылжып кетті. 
Енеден екі туған ж азған күйші,
Еңретіп естілмеген күйге шертті.

Зарлатты, сарындатты, безілдетті,
Кол ойнап, мүнарланып көзі кетті. 
Бұлқынып бүтін дене биге түсіп, 
Күлдырап күймен бірге өзі кетті.

Күңренген «Қорамжанды» аңыратты, 
«Жалғызым! Жалғызым!» деп жылап жатты. 
Боздады «Боз інгені» бота жоқтап, 
Маңратты, «қой-қозыны» жамыратты.

Күркіреп көктен нөсер сорғалатты, 
Қыраннан қашкан құсты қорғалатты. 
Тартқанда Абылайдың «Ж ау жорығын» 
Қалың қол қаптап қойды ордаға атты.

Саймақтың «Сары өзенін» сыңқылдатты, 
«Жорғаның» шаңын көкке бұркылдатты. 
Алдына «Ақ көбектің» байлап кеткен, 
Жылатып қыз, жігітті қыңқылдатты.

Жылқыға ж ау қаптады, найза какты, 
Қойлар да дүр-дүр үрікті, қасқыр шапты. 
Той бастап, қыз ұзатып, ж ар-жар айтып, 
Дүрілдеп ұлы дүбір көкпар тартты.

Айнала калғып, мүлгіп күйге батты,
Нәзік күй еркелетіп тербеп жатты.
Бірде мұз, бірде жалын, бірде жылы, 
Домбыра тәтті, тәтті әңгіме айтты.

Міне бұл «Асан кайғы» түйе мінген, 
Кобыз ап, қоныс іздеп күңіренген.
Мынасы шанышқан ж ау, шабылған ел, 
Салынып ат артына қыз күрсінген.

Д ейді екен мына күйді «Арша мерген», 
Қетпеген нұсқаған аң. Арша көрген.
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Құмартып кұмды кезген аң жолыкпай, 
Кезі екен көзі тұнып аңсап өлген.

Алдында кұла шағыл касын керген, 
Ойнаған бір мақлұктың басын көрген. 
Мерген көз мұнарланып, аң ербеңдеп, 
Қалды әне, бетіне алып, басып мергені

Түскенде жерік мерген шын кұмарға, 
Есалаң езі болмай жан тұрар ма?
Қөзге атқан құралайды даңғылынан, 
Ұшқан құс, жүгірген аң кұтылар ма?

Әнекей мерген ұшты, аткан аңға, 
Тыпырлап топырақ боп жатқан аңға., 
Өзіне оқ тигендей сандалып тұр,
Үстінде жалғызының батқан қанға.

Ок тиіп, жатыр жайрап жалғыз ұлы, 
Өзіне ұғындырсын не деп мұны?
Аңғал жан, аң деп атып өз баласын, 
Өкіріп жылап жатыр мерген кұры!

Күйініп кеңк-кеңк жылап адам үні, 
Үздігіп тілдескендей күй мазмұны. 
«Осындай айдалада күй болды» деп, 
Домбыра баяндайды міне осыны!

Үйіне сүйретіліп келген мерген,
Үні жоқ, сөз айтуға тіл күрмелген. 
Ж алғыз-ақ жәрдемшіні домбыра кып, 
Көңлінің күйін күй қып шерте берген,

Домбыра болған жайды сөйлеп берген, 
Құмартты, құмды кезді аң көрінген. 
Аңды атты, атып салған ұлын көрген, 
Құшактап ұлды, құмды күңіренген.

Домбыра зарлап, сарнап күңіренген. 
Тыңдаған күйді шеше еңіреген.
Тілі жок, домбыраның үні жылап, 
«Айрылдық, жалғызым» деп еңрей берген.

195



-хАл*,-шшп.ат хяр іпмккая, 
Иб«.«сі Ъ м - м  * & ' < ' . * »  &ліи д е  үккан . 
іимйыо; *Ш И  ттіпгрнде,
4^лы . м а  лм&жш лүЛае у ж үткзя.

.■.гМйы*. »Н9Ъ .ү:і»г і<апмг»мктая,
}%ай: 4А &  Үзласш і а<ті*П к ы к к а я . 
■щ-ьст уш & ж ят яі же-гпеяіе,
;а\ ы«:а. жылаггг иипаіі бве капльнска

Тг.рткаяда. оил яуйві *нираятьк,
гіды йедапі' «ыд «»нл1не жамыраггы.

Л гіік,- :зуіі- .ыадш» каиым гяггі чннаа,
X?. стыкта ьшдан--ъм»ааЛ‘ жылгот ж аггн .

іадол ліҮ щт калшшаЛ иалхьш каггы. 
іедд а ш  &амшдешнын Іаяны п каггы».
іок- ,ауыл іш ш н ішіш текие
>К. И ГМ І Нуічу <ү\СТЪ» к т и ш ш і ш

і. -хк л/г іі»./ныила «ггі, сгяпе гоятщ. 
4ру ш л ііы  -іьсі йЬпіыіилРЫ лэгэва іг -бь. 
’о ғсініыл яоңсан г\ір.л, <ыз чөпшш,
'аг ,..лттн кл;и Шивыіг,, жлібы а пжті»

• лог кана інь*.ии .гылкьыгсішш,.
а<і, налті*, жіпн-і  зм ран . кьыгкгі -дхі 
'огілді оксан твра”. І іііІшіғы, *у;і 

п ,днда СЙД іаршіМва цзнктАіпгптая»—

.' ІІС. ы ІОС іошҮьігій ЗЬигкшишнан»,
> ‘О.: ы. ауыгіч ауікьі.гяагчаік ^

,'лч*ысть*.. \у*ш д«//І5р зцш Тһіряіт .
•і ьс.\ ;лд );[)іыи'.ч ы ш і інкулағвні

.!Л.ЫЛД-ІЛі /Гі, Івн <:(„:|Л: ,(*ОкКГ^.
1Ни:ашлн. ооштпнз. чіі.иа шигечгі 
'іиңсығл** ійиі.іі цңңисФіЦіа «(*я. 'кглншект.

с<$і/и» і*ШІГЙ&

дйцш< щ Ъ у щ  з»и<ям*а>**к
Дсімиыра «Лііфудеді. -4,-ңң, д^*һ_



г р-тг <Т^ерЗг е і с і Ь  ттт-хтг 
I  <*“ ілэ.:іл :> г г і  желкг-жеФг-.-і.

ГЛЭД Т?ГГ: гуълі .Т
ткГ*ег>, <3чевже ьгр-а 

■ьъ £ гқ \> . <3чу£тен:
г Л і £  1ГЯ Л И Д 1 Г.?-

ЛІ£ЯК £ЯЛ £Л М£І л  сатгаак. & м м  тамгла,
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Ж ам басва Тарвзы . Үрьер г \ы р  іү»сІл.
Б :..'ь:ттн мезгіл міне тавга кдлгм к

: тасітіап т^ рхллепил кузз .НіНіляннзд. 
Әнлетіл ж аттн  яырлыд кыз-зшркыны, 
Не боддоы, ве Еенғавлы тугел аиты':, 
Сырласты ханыіпамев куй аллайылы.

К .З В Ы Ғ ІЫ  т а я м я ія г а  Еүнлін тіай,
7'йлеткен «з тіх іве куй бүлкйо.
Бі;>е\дін бугів тунде сырын се&леп,
Келтірдд ныз ойына бір күлкіш :

Дегензн ж авы  осылай куйдін тіла,
Мерген кыз шнратып кел ішке түйді. 
Келгенде осы араға безііне алмай,
Саба кыз куйытғандай сылык-сылык күлдз.

— Ж арайды , жетер, куйшім. токтал ендіі 
Кетіпті буған бір жын, соккан пері, 
Аспаннан арман асып кетсе керек, 
Ж ыбырлап жын-саіітаннын жүргендері..,

Адас.чан домбыра да кайтып келді,
Тунеугі токсан күйді тартып берді. 
Алласпан ак  сантанды какса кегекі 
Аңқылдап домбырада күн түзелді!.,

X I V

Болғанда алакеуім үндін іші, 
Куарып, бір кызарды кыздын түсі, 
Атырды таңды бүгін кірпік қақпай, 
Тебрентіп тоқсан түрлі күйдің күші.
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Пррнегін кыз сөзініи туйген куйші,
£[■) Ьолсац кызға тілмен сөіілей еилші?, 
Күйшінің күйін, жайын таразылап, 
Салмақтап өкім қылды қыздың іші.

«Жарайды, болдым риза тартқан күйге, 
Кылаңдап міне кірді сәуле үйге.
Айтайын өзім шешкен түйінімді,
Мінекей. атқан таңда, тілеулі үйде.

Күйшінің таласасын біреуіне,
Күйшіні сенен аскан білемін бе?
Мен разы тілегіңе болам жомарт,
Аііт  ̂ қүГпиім, мрнрн грнін т ілегін. не?»

Кызылдап кан жүгіріп реңіне,
Жалтақтап карай берді кыз өңіне.
Әлде шын, әлде өтірік дегендсй боп, 
Білместен жыларын да, күлерін де.

«Алдияр! Алдыңызға тілек айтам,
Көңлімде калған кір жоқ, кетті сайтан. 
Тілегім мың қайтара — бір-ак гілек, 
Басыма бостандық бер, елге қайтам...

Карт шешем жүрген шығар, жылап анам, 
Куанам, кайтарсаңыз елге барам.
Ракым кыл торғайыңа торға түскеп,
Болар ма бөтен тілек, асылзадам...»

Кербез кыз, акылы балқаш, ашуы дүлей! 
Жайдары жайраң қақса жайнар күндей.
« Гілегім — кантайын» — деп күйші айтарын 
Кадып ед ханышаның өзі білмей.

Кызарып қыз отырды түк үндемей,
«Ііе болсын», не «болмасын» бірі жеңбей, 
Отырып ойлап-ойлап: «Болсын» деді, 
Айтуға өзге сөзді тілі келмей.

Айтқанда қыз осыны күйші саңлак,
Көзі ойнап, жарқ еткендей болды жан-жақ.
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Телміргн тілегіне жетті-ау бүгін,
Косылып кысы-жазы жүрген зарлап.

Байлаудан босатылған аттай аунап, 
Кылмақдап калды күйші «алдинрлап», 
«Болды,— деп,— босатқаным әлдекалай...» 
Дел-сал боп отыр әлі кыз киялдап.

Біржола күй кеткені кызға батты,
Енді оған естілер ме күйлер тәтті?
«Тапатып токсан куйді жібердің»,.— дсп 
Бір жақтан керең бір о й күцкіл қакты,

XV

Кайрат кып хандығына ханыша кайтты, 
Ж ібер деп өжет акыл бнлік айтты. 
Төпелеп өзін-өзі ұрып-соғып,
VндемсГі кыз журегі жылап жатты.

Кетті-ау деп кұлағымнан күйдің сазы, 
Ішінен кұрып отыр қыз таразы.
Күйінің балы да бар, зәрі де бар, 
Кетсін деп қыз ақылы болды казы.

Ж ібермей кыз күйшіні бар ма лажы? 
Егер де күй тарттырса кысы, жазы.

Қыз-дағы күй тартты ғой неиіе буын, 
Сусаған тұра ала ма ішпей суын? 
Ханыша өзіне де сене ала ма,
Егер де костамаса бұл кайтуын?

Кыз ішіп елтіп калды күйдің уын, 
Дерттенген тыңдай-тыңдай домбыра үнін. 
Ж үзінде ұстараның жан тұрғаида 
Бойында сактамакшы кім ауруын?

Сүйтсе де қатты ауру ханыша да,
Ол дертпен өзге кісі таныса ма?,

Өткі яр_ма
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Болса да канша катты кыз күйігГ,
Кара мен хан сүйегі кабыса ма?

Сондыктан бұл екеуі табьтса ма?
Карға мен каз құшағы кабыса ма? 
Көзіне күйік болмай күйші кетсе,
Онымен кыз арманын тауыса ма?

Сондыктан токсан толғау ойға калды, 
Толғатып ішінен кыз ыныранды.
Конлінде күй казығы байлау болып, 
Ширырып, аркандалып шыр айналды.

Екі қып хан жарлығын кайта алмады,
Сүйтсе де жүре бер деп айта алмады.

Дегенге^кыздын ^шГ^соз ^айлады^^^4

<-Тарта бер, домбыранды, жаным, күйшім, 
Татымас бір өзіне барлық Үйсін. 
Балбырат, әсіресе бал күйді тарт, 
Өртеніп, жүрек жанып, бауыр күйсін».

— Алдияр!
— Айт, күйшім!
— Ертен елге кайтайын!

— Тарта бер, асыкпа алі, акын, куйіпім! 
Дедім ғой тілегінді макүл, күйшім; 
Кыстайсын биыл менің өз колымда, 
Кайтасың жаз шыкқан соң^қыр, күйшімі

Гопымен қыз байлады, сөз үзілді, 
Сандалды күйші, ішекте күй бүзылды. 
Кынсылап домбырада дауыс калмай, 
Д\ынкылдап салып кетті күр күжілді.

Байыргы тарта алмады күйші күйді,
Күй жоғын домбырада кыз да білді. 
Күйшінің көңілінін бұзылғанын 
Білді де, білдірместен бүлк-бүлк күлді.
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Сокьшен айдар п.-ъпт, күндер батты, 
Қоішында хаяьгшаяьщ күйші жатты. 
Тарттырды ертенді-кеш талай к\'йді. 
Күшеніп куйші сорлы к\'йлер тартты.

Тебініп саусағымен сабаулаттьт.
Кеудесія кызға таман омыраулатты. 
Тасыған тасты жарып бұлактайын, 
Сынкылдап соныдан бір к\'й заулаггы.

Бул куйдія өзге күйден уні бөлек,
Серпіні катты, екпінді, сергек. өргек. 
Өмірде естімеген бір кушті куй, 
Желпінтіп ж ерді, кетті аспанға өрлел.

Домбыра бірде күлді, бірде еңіреп,
Бір кезек буырканды кегі кернеп. 
Серпіліп тасқа соккан кушті желдей, 
Бытырап кетіп жатты өрге өңмендеп.

Баяғы тоқсан куйден ызың да жоқ, 
Кумартып жындандырған кызын да жоқ; 
«Ақ көбек», «Асан қайғьг», «Нар идірген», 
Ақ иық, алтай түлкі қызыл да жоқ.

Қылғынып қызға ұмтылған қызу да жоқ, 
Қыз күйік — күй сарынын бұзу да жоқ; 
Қарсылап алдында отыр сұр мегежін, 
Бетінде Қарашаштың қызыл да жоқ.

Шөп желке, шолақ бұрым, қотыр-қотыр 
Қыз емес, қарсы алдында албасты отыр. 
Жыландай жиырылған кесерткі қыз, 
Осыны байқамаған не еткен сокыр?

Байлаған күйші көзін күй гой копір, 
Байыптап жаңа-жаца келе жатыр. 
Отырған отау емес, жын мекені,
Құтылар бұдан қалай күйші пақыр?.
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Бастады жаңа сарынды осындай күй, 
Сескеніп кыз түрінен шошыған күй. 
Күйшінін көңлін шайкап, көзін ашты, 
Жана жел, жаңа таскын — жосыған күй.

Айыкты кызға мас боп жынданған күйг 
Босанды байлауынан шырмалған күй. 
Сілкініп Алатауды, жерді жарған, 
Санкылдап сокты сексен кырланған күй.

Үні жок ертті күйдің кылған кебеп, 
Қалды екен әлдекайда көлеңкелеп? 
Сауығып домбыра да сала берді,
Ауырған бұдан гөрі сәл ертерек.

Кетіпті буған жыны бойдан сергеп,
Бар шығар осыған бір күшті себеп; 
Шертіліп шынайы күй серпілгенде,
Бұлдыр күй бұлттай тарқап кетсе керек.

Домбыра бебеулетті, безілдетті,
Кернетіп кең даланы кезіп кетті.
Біресе кашағанды кырда куып,
Ән шырқап коңыр түнде кой күзетті.

Әнекей қаскыр шапты, дүр-дүр етті, 
Қорадан қойды қырға қуып кетті,
Мінекей шыңыраудан кауға тартып, 
Боранда жылқышы ұшып дір-дір етгі.

Дерт алды, бір сорлыны, жетті сүзек, 
Сандалды сары ауру бақсыны іздеп. 
Қалды әне, кара лашық кар астыпдз, 
Ақсүйек — жұттар жеді жүздеп-жүздеп.

Жылады жетім-жесір таппай көрек 
Көре алмай жок-жітіктер бардан көмек. 
Етікші, ерші, жалшы, жетім, күйші — 
Қысқа жіп күрмеу болмай жүр тентіреп.

Домбыра түйе болып отыр боздап, 
Сорлынық мұңын салып, күйін қозғап.
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Ж іберді-ау улап-шулап міне бір күй, 
Жамырап қозыдайын, қойдай коздап...

Өртенді әнебір үй отқа маздап,
Шулады бала-ш аға кете ж аздап. 
Осындай талай үнді төңкерілтіп, 
Күйшінің өз күйіне ауысты аздап:

Домбыра әлде не деп зарлағандай, 
Апдаһар алдында кыз арбағандай.
Есіне елі түсіп еңрейді күй,
Шешесі ханышаны қарғағандай.

Анасы кұшақ жайып қол созғандай, 
Түрғандай байлауда өзі тап қозғалмай. 
Мойнына қыз бұғауы мықтап түскен, 
Тек қана ашу кайнап, кек қозғандай.

Қыз емес, жалмауы з-ау, аузы калай?, 
Кісі емес айдаһар ма, даусы қалай? 
Алдаспан анау канжар еркін болсаң, 
Бұл қызды сүймес едім, бауыздамай.

Қанішер! Ханыша емес, жауы з торай, 
Қожыр қып жаратыпты қауыздамай. 
Домбыра, бостандықтың ырғағын тарті 
А, құдай, жеткіз соған, ауызға май!

Апырм-ай, бұдан қалай кетсем екеп? 
Еліме қалай аман жетсем екен?
Бір көріп шешем ж үзін көріскен соң, 
Ж етсе өлім, өкінбестен өтсем екен!

Адамның азат басы дәулет екен,
Өзінде ердің еркі — сәулет екен. 
Қақпанын хан Кененің келіп бастым, 
Құрылған маған арнап нәубет екен.

Баласы Абылайдың Қене ме екен? 
Сорыма құдай айдап келген екен. 
Нашардың канын сорып, жанын жеген, 
Хан емес, қара қабан деген екен!
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Апырм-ау, елге осылар төре ме екен? 
Төрелік елге дұрыс бере ме екен?
Қой болдым қорасына келіп сіңген,
Құл болып осыларға өлем бе екен?

Бұлардың жүрген жері бүлік екен,
Қан сорғыш, қаралардың сүлігі екен; 
Жалынсам алдиярлап аяғына 
Қарашаш кара тастай жібір ме екен?

Қойынын ханышаның ашсам ба екен? 
Қанжарды жүрегіне шанышсам ба екен? 
Осының қорлығына байланғанша,
Аң болып Алатауға қашсам ба екен?

Осындай сарындармен күй кіжінді, 
Кіжінген күйдің тілін қыз да ұгынды, 
Ысқырған домбырада жылан күйден 
Сұп-суық кыз жүрекке мұз құйылды.

Бұрынғы 'сылқылдақ күй тәтті тілді, 
Айналды ашу шеккен күйге зілді,
От сөнді, кыз бойынан қызу кетіп,
Тырс етіп махаббаттың жібі үзілпі.

Билеген бұрынғы күй ыңғайына 
ІІәзік қыз кете барып өз жайына, 
Орнына отырды оның ашулы аю 
Тараған домбырадан у бойыиа.

Құйылып жатыр ащы у қыз жаныпа,
У ішіп қыз өзінің қиялында;
«Алдымда жігіт емес, жылан отыр, 
Саусағы жез тырнақтың тұяғы ма?

Күй емес, домбырасы ысқырады,
Шағуға әлде кімді ышқынады.
Жеркеніш міие біреу не еткен күй ед? 
Аіінытты жүрегімді, кұстырады...»

Дегендей мұрнын ханыша тұжырады, 
Домбыра онан арман кызынады.
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— Тарт әрі такылдатпай! — деп ханыша, 
Кабағын шытып, өні бұзылады.

Сонымен токтатады домбыраны,
Куйші де әбден шаршап болдырады. 
Ханыша жерді шұкып отырғанда,
Ерленіп күйші, кыздан сөз сұрады:

— Алдияр!
— Не айтасын?
— Тілегімді беріңіз!
— Таң атсын...

XVII

Таң атты. Жусауынан ауыл өрді. 
Жамылып қырау ішік кыр көрінді. 
Отауда баялыштың оты жанып,
Үй іші қыз бетіне бір нұр берді-

Жеңілді кыз жүрегі, акыл жеңді, 
Кызарды кыздың беті тағы өзгерді.
— Тастама домбыраңды, күйді ұмытпа, 
Тарта жүр сонау тартқан сергелдеңді!

Бұзғандай өзен тасып жатқан мұзды, 
Жұмсартты тағы мейрім қатты кызды. 
Ханыша өз қолымен кұйып беріп, 
Сапырып сары майға кұрт ішкізді-

Астына Сапақ сұрдай ат мінгізді,
Кош айтып ықыласпен ой білгізді, 
Беліне домбырасын қыстырып ап, 
«Уһ!» деп ел қайдалап күйші сызды.

Артына бір қайрылып карап еді, 
Көрінбей хан ауылы қала берді. 
Ашылып айналадан қара тұман, 
Нұрланып дүние кеңіп сала берді.
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Сонымен хан аулынан күйші кетті- 
Тартатын тоқсан күйді Үйсін кетті. 
Аулынан Кене ханның ұзағанда  
Сапақ сұр сар даланы дүрсілдетті.

Күйшімен тоқсан тарау күй де кетті. 
Сары Үйсін Сапақ сұрмен үйге жетті. 
Келген соң аман-есен ауылына 
Арманды «Азат» дейтін бір күй шертті.
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ж  о р ы қ

Шулаткан жердін жүзін кеңес ері — 
Ұшқыры, челюскинші, Шмидттері. 
Дүлейін дүниенің өзгертуге 
Бұлардай кім майландап, кім зерттеді?

Ерлігі еңбегімен әлем аскан —
Ерлерді жаңа білді жер мен аспан, 
Ертегі, зымырық кұс канат кағып, 
Дүлейден ұшып өтті пері адасқан.

Ескіні арман еткен ерте күннің,
Ерлері ес кетірген ертегінің.
Пенденің мешеу, сокыр жел қиялы 
Кеткенін көрді ме екен кетеуінің.

Аспаннан алла іздсген сопы қиял, 
Каңғыбас, аксақ-тбксақ, соқыр киял. 
Жаратып жын, періште, әзәзілді, 
Кірлеген адам көңлін қоқым қиял.

Кұдайды неше түрлі қолдан жасап, 
Жалбарған жоқтан жоққа көңіл аңсап. 
Көз көрмей, қол ұстамай қараңғыны, 
Кұл болып, а, құдайлап, босқа шаршап.

Орнатып көктен әрі сегіз ұжмақ —
Әсем ат, арақ-шарап, мың-мың қыздіап.
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Бау-бақша, асыл киім, тәтті тамақ... 
Дегенге намаз оқып, көңілі сыздап.

Жаратып жер астынан жеті дұзақ  
Ішінде жылан, шаян, от пен азап.
Үстінен қылдан нәзік көпір тартып, 
Аллалап, апырымДап, құлай жаздап..^

Дегенге «тәңір айдап, тағдыр жазад»  
Кұрманға қойлар шалып «болуға азат» — 
«Айтты» деп молда, сопы үрейленіп,
Бек қорқып жоқ құдайдан жүрді-ау қазақ.

Ақсақал аспандағы ақ таяқты,
Нұр тақты, бұлт шіапанды, сағым атты.
Өз мүлкім, өзге жанды құлым деген,
Атасы жемқорлардың — кәрі аруақты.

Болмаса мекені жоқ жалғыз хақты,
Көз, құлақ, қол, аяқ жоқ домалақты. 
Аспаннан пайғамбар деп өкіл сайлап, 
Лақтырған жоғарыдан төрт кітапты.—

Кұдайды біз білмейміз кетті қайда? 
Телмірткен соқыр қиял сол құдайға,
Ж оқ болды. Бүгін Айса, Мұхамбеттер 
Табынды тракторлы Мырқымбайға.

Бұл күнде болды арылып жер менен көк, 
Адамнан күшті затты көрген жан жоқ. 
Пайғамбар дейтіндер бір қулар білем — 
Елді алдап азғырғанға жүрген дэндеп.

Бай, молда, құдай бізден қысылған боп, 
Бейіске бара берсін мұсылміан боп. . 
Колхозға құдай сияр қисын бар ма, 
Намазға екпіндінің уақыты жоқ.

Алысқан айдаһармен Әзіретәлі,
Шмидттің ширегіие келді кәні?
Топанда тышқан тескен ІІұх кемесі 
Қай жерді Челюскиидей аралады?
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Мұз мұхит, меңіреу дүлей жаралғалы 
Бекінген миллиой жыл қамалдары.
Соғылып суда сендей, мұзда түлендер, 
Бұркыріап борасындай ақ андары.

Кұз мұздар мұз мұхиттың қамалдары,
Еш пенде жаралғалы ала алмады. 
Жортарман, жорға таяқ нт жеккендер 
Олар да сонау төрге бара алмады.

Болмаса кімдер кетсін жаннан кешкен,
Кім барсын топан дауға мұздар көшкен.
Әлемнің не данышпан саяқтары
Өмір жоқ, ол тарапта жол жоқ дескен.

Зарыққан мындаған жыл жолын таппай, 
Басуға солай қадам ешкім батпай.
Миллион жыл мұз құшақтап жатқан дүние, 
Меңіреу, мылқау мұхит бір тіл қатпай.

От, су, жел, топырақ, мұз дарияларың 
Өткен кім ертегіде мұның бәрін?
Зымырық құсқа мінген Қасен Мәлік 
Құсты іздеп пері ап кеткен, Нұрғызарын.

Әиші құс жау ап кеткен Нұрғызарын, 
Қиялдың нелер алуан тартқан зарын.
Акын құс Қасен куған берер ме еді 
Мұхиттан радионың қабарларын?

Сөз қылып солардың да замандарын 
Алжыды-ау баяғыдан адамдіарың.
Сиғызбай жерге, көкке мактады-ау жұрт 
Аулынан ұзап шықпас жамандарын.

Не жүирік? — Қиял жүйрік пендедегі,
Оқ жүйрік, оған жетпес жел жеделі.
Көз көріп, кол ұстаған өмірден тыс 
Сергітеді киялды сермегені.

Ал, сонда ақынға бір жел бітеді,
Ұйтқытып ойды желдей желдіртеді.
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Неғұрлы кол жетпеске сілтесе сөз 
Сикырлап сонда сені төндіртеді.

Сондыктан мұзды мұхит сөзге соны.
Мен түгіл бір казак жок көрген оны. 
Шуліаткан дүниені дүрліктіріп,
Ерлердің ертегідей жүрген жолы.

Кім айтар жырлама деп көрмегенді,
Ж ұрт көріп жырлаушы ма ед жеңген ерді? 
Бәрі бір көрмегенді алдауым хак,
Коргеннің дейтіні рас «көрмеп еді».

Сөйтсе де көрмеуіме арман кылам,
Тек кана киялымды кармандырам.
Киялым мүз мүхитка қаксын канат,
Жер ж үзін «Челюскин» деп жарғанда ұран«

Уа шіркін, мүз мүхитқа мен де біарсам! 
Қамалып сең үстіне мініп қалсам.
Болмаса қамалғанды алып ұшып,
«Кеңестің ері» деген орден алсам.

Болмаса сол жорықты қиялдасам,
Айтудан аскақтатып ұялмасам.
Мен дағы қаһармам боп кіалмас па екем, 
Окушым, акын деген сый арнасаң.

Аттанғіан жойкын жорык ұлы өмірге, 
Миллион білек, миллион жүрек бірге.
Мейлі ақын, мейлі матрос, мейлі ғалым, 
Жорыққа бірге аттанған тілек бірге.

Мүхитта еріп сонау Шмидттерге,
Теңселіп жүргендей боп мініп сеңге. 
Жырлаймын жүрегімнен жорық жырын 
Қырдағы колхоздаскан қалың елге.

Ал, киял, қозғал, қиял, ақын қиял,
Айқайлап акындарды шакыр, қиял.
Салғанда ерлер дүбір жер мен көкке, 
Серпілмей, сендер де ақын, жатуға ұял!
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* * *

Лениннің қаласындіа тұрған портта, 
«Челюскин» дейтұғын бір пароходқа 
Отырып Шмидттер тартты сапар, 
Июльде, өткен жылда Мұз мұхитқа.

Ақырып пароходы гудок шырқап,
Түтіні қара жалын қақты бұрқақ. 
Желпілдеп орамалдар, қолдар самсып, 
Қоштасып қала берді Ленинград.

Аттанған ұлы жолға кеме жүрген 
Толқындап кеме кіатты төңкерілген. 
Ісіне Ұлы Отанның белді байлап 
Баратқан бір топ кісі кеме мінген.

Матрос — су аюы, екпінділер,
Теңізді теуіп өскен өңшең ерлер. 
Білімпаз неше алуан жабдығымен 
Сушылар, аспаншылар, инженерлер.

Жершілер, желшілер мен тарихшылар, 
Зерттеуші айуанды, балықшылар... 
Аттанды Мұз мұхитқа алуан ғалым 
Алысқан Арктикамен қайықшылар.

Ішінде Бабушкиндей ұшқыр да бар, 
Қанаты ол «Челюскиннің», көзі шалар, 
Қусырған құлағымен жердің жүзін 
Сақ құлақ Қренкель де, ұшқын хабар.

Үйіндей болып кеткен мұздың іші 
Дағдылы Бобров деген мынау кісі.
Бес аспап, сегіз қырлы өнерпаздар, 
Жегілген бір мақсатқа барлық күші.

Жазушы, газетші мен суретші де, 
Киношы не өнердің бәрі бірге.
Партия, комсомолдың тобы күшті, 
Мүшелер мұзда жүзген ячейкеге.
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Шмидт осылардың басңарғаны,
Воронии мұз моржысы-капитаны.
Кешегі «Красиннің» жорығында,
Ұшқырын Американың құтқарғаны...

Сонымен міне осылар жүріп кетті,
Өткен жаз талай-талай жерден өтті.
Айналып Норвегияны, Мурман келіп,
Күзді күн жүре-жүре мұнда жетті.

— Ал кетті, енді осылар неге кетті?
Барды онша мұз ішіне не себепті?
— Өнерлі өрге жүзер деген қайда?
Айналып шықпақ шығар төңіректі.

Мүз мұхит шіреп жатк]ан дүниені алған, 
Босану жоқ дедім ғой мүз бен қардан.
Бслгі жоқ тіршіліктен өлім дүние,
Бір дүние өміріне қаран қалған.

Жоқ, тіпт; ондай емес, өмірі бар,
Ж ел айдап, боран ойнап, сең жүру бар.
Кит балық, моржы, тюлень толып жагқан, 
Ж үреді сеңдей сүңгіп ақ аюлар.

V

Емес пе мүның бәрі бітпес байлық,
Бұл теңіз алуан арал неше айрық.
Чукчаның, Самоедтың жаны мұзда,
Ит жегіп, теңіз тінтіп, салып қайық.

Арал бар аз да болса осы жақта,
Алуан кен табылатын қазған шақта. 
Жағаның мынау жатқан қазнасы мол, 
Баспаған бұрын пенде еш уақыттіа.

Құс та мол, үйрек, кұтан, шағаладан,
Ж аз күні жәрменкедей қиқу салған.
Станция, қос, қыстаған адам да бар,
Аралды анда-санда жағалаған.

Қараңыз мынау тілдей Камчатка арал,
Дейтін аң қамшат кұндыз осында бар.
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Қаласы сиып :лығьғс мъғяау турГ&П, 
ІуӨнестен оіығьгстағы іиеткі шаһар.

ІТъ-нау нол поеяд жолы лбф  жарғая,
Бұл ж о л д ь р  т о т с е р и г г е я  бүрьғн салғая. 
Айналвнг .тъгаау жаткая теттиді 
Болмаған б ұ̂рын лгьғнау сумея барғая.

Жатканы мұздаід катип, нэрлар жауьш. 
/Күруге бүдағг ісеме вте кэугп.
Жалғиз-ак <Снбяряков> дейтін ;<еме 
Айналып жүріп шьғккэн жолын тауып*

Пароход «Сябяряко&» мудды жарғэн, 
Жүруге болар-ау деп жол барлаған. 
Танғалтьш бар элемді жүрісіне,
Сондағы жүргея нісі Шмидт болған.

Тын байлык, осы жакта жаткан «ен бар, 
Онда діа ісолкоздаснан қалын ел бар.
Жете алмәй осы жакка өміріне,
Таүсъғлған талай адам болып дел-дал.

«Челтөскин» осы жаққа беттеп шыкты,
0,т кайда? Жерді, көкті зерттеп шыкты. 
Как жарып Мұз мұхитты шыр айналып, 
Шығысна шығуына өктеп шықты.

Шмидттер знау жакта сенге мінген, 
Мінекей ұктыныз ба нені іздеген?
Партмя. өкіметі тапсырнан соң 
Мұз ягарып, ұлы, жана жолды іздеген.

О"1* жолы — социалдық қоғам үшін, 
ічандай қам кылды кеңес олар үшін? 
Кывығы әнгіменің алдымызда,
Осымен алғы сөзім доғарылсын.

* * *

Шертілсін кебі кызық кеңесімнмс,
Айтуға ка.ідырғаным келесі күң.



«Челюскин» өткен күзде кайда болды? 
Біріндеп айтам жанын міне осының.

Десеніз кеме кайда өткен күзде?
Каринің мүздар жортқіан теңізінде 
Кеменің керуені келе жатты,
Шүбалып мұзды жарған «Крзсинге».

«Красин» дейтұғын бір алып кеме,
Оидай жок мұз бүзардан дүниеде. 
Лиырып алты метр мұзды жарып,
Түк емес мүхнтың да кетуіне.

Күрыштан өзін үртіс күйған кеме, 
Миллион мал, миллион күш түрған кеме. 
Адамын Италияның мұздан жинап,
Бір жылы дүниені шу кылған кеме.

Бүл керуен көптен бергі күшті керуен. 
«Красин» жетегінде күшке сенгеи.
Қак жарып мұзды, күзды, желді, іаязды 
Шыккандар алуан жүкпен Архангелден.

Керосип, ағаш, товар, астык тиеп, 
Кеменің керуені түйдек-түйдек.
Келатыр көшті бастап карт «Красин», 
Жүргендей соның бәрін жалгыз сүйреп.

Быт-шыт боп төбе сеңдер ұрғанына, 
Мүз жарған жол ашады көш алдында. 
Жеткізіп әр кемені тастап келед 
Енисей мен Обьтардың кұйғаиына.

Архангел — Алыс шыгыс, тартып төте, 
«Челюскин» керуеннен кетті жеке.
Не жүзіп, не жүріп, не ұшумсиен 
Баспаған пенде кадам бұдан ерте.

Сапарга соны жатқан тартті.і ұзак жол, 
Бұл жолда мойнына алған міндеті мол.
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Тілсіз жау мұзды, кұзды, суды, желді 
Жеңіп жол ашу — міне міндеті солі

Басталған міие осындай ұлы жорық, 
Кеқестін кемелері мұзды соғып.
«Красин», «Челюскиннен» кала берді, 
Жоғалран бір винтінен окыс бшіып.

Каринін 1 тенізінде мұздар жортып, 
Мұздарды тентіреткен теңіз толқып. 
Мінгенде тәуекелдің кемесіне,
Жолынан кайт>гы жок мұздан коркып.

Қайдалап шығыс кетті өрге сала,
Дэрілеп күрсілдетіп мұзды жара.
Босанып буаз әйел бала тауып, '
Күзетіп кете берсін шілдехана.

Каринін теқізінде туған кызды,
Еске алып туғандағы теніз, мұзды.
Той қылып ойнап, билеп, жырлап, куйлеп 
Балаға «Қарина» деп ат қойғызды.

Сонымен кете берсін өрге тартып, 
Талпынып мұз теңізде жалғыз қалқып. 
Алдында алуан асу, қиын қауіп,
Меңіреу арсьидаған мұхит шалқып.

Сонымен тоқтаталық әңгімені,
Ұмытпа айтылғанды әлгіндегі.
Бөлініп «Красиннен» кетті дедік,
Ілгері әңгіменің мәндігері.

*  *  *

&

Ксткенде әцгімені былай қойып,
Кемені кетті деп ек мұздарды ойып. 
«Челюскинэ сеқ ішінде неше ай жүзді, 
/Колында неше алуан жауды жойып.

1 К « р и н и и — Карский теніэі.
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Күн суық, сең сірескен, боріан ойнап, 
Осындай сұрапылмен теңіз қайнап. 
«Челюскин» талай күнді майдандады, 
Қамаған қалың мұзға қылып қайрат.

Ең қиыр құрғақ жердің дәл үстінде,
Кезікті кеселді жел «Челюскинге».
Тау-тау мұз сықырлаған теуіп-қысып, 
Аііналды тізгіндеуге, тізерлеуге.

Барғаны дәл осы ара жердің шеті,
Ж аз бен қыс, мұз бен жалын екі беті. 
Айңалса алдындағы бұл тұмсықты, 
Қамаудан қауіп-қатер аман кетті.

Теңізі Беринговтың мынау жатқан,
М ұздар жоқ ол теңізде жосып жорткан. 
Осыған қалып еді аз ғана-ақ жол,
Шығуға айналғанда Мұз мұхиттан.

Дегенде жол ашылды, әне-міне...
Сібірдің соқты саулап қырғын желі. 
Сықырлап теңіз біткен күрс-күрс ұрып, 
Тып-тыиыш тұрған таулар. жүріп берді.

Сең бұзған көптен бері дорі кайда?
Жақын жер, жалаңаш су — борі қайда? 
Тау теуіп «Челюскннді» айдап кетті, 
Қеменің та^ тіресер олі қайда?

Күркіреп аммоналы күндей катты, 
Көтеріп күрс-күрс үрып мұзды шақты.
Өмірі естімеген дыбысты естіп,
Алысқа ақ аюлар борбаң қақты.

Сібірде динамитпен бұзса мұзды,
Алтайда аммоналы бұзды кұзды.
Машиңа Днепрде дүр-дүр қагып,
Трактор төңкеріліп тыңды бұзды...

Біріккен мұның бәрі бір-ақ білек, *
Бет қойған бір сапарға миллнон тілек.
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Отанның ойы-қырын ұлы енбекпен 
Гүлденткен ердің ісін жырлау керек.

Соккан соң қатты боран алай-дүлей,^
Кетті айдап теріс теуіп мұздар шірей. 
Жалт еткен мұзсыз суға талпынумен. 
«Челюскин» кетіп барад бетін білмей.

Жоқ олар біліп отыр ауған бетін,
Қай жерде, калай кетті, не еткен серпін? 
Суды өлшеп, желді барлап, жолды зерттеп, 
Жұмысын кетіп барад істеп еркін.

Жел айдап, бағьгты жоқ жөнсіз, жолсыз, 
Сүзгілеп бірін-бірі, каңғыған мұз.
Қақпалап «Челюскинді» кетті алысқа, 
Теңіздің тесігі жоқ, мұздар тығыз.

Сонымен кетті еріксіз, жол қауіпті, 
Сүзгілеп әуреледі мұздар мыкты.
Теңіздің асты да тау, үсті де тау,
Осыған долы дауыл айдап тыкты.

Тосырқап кеме қалды мұзда жүрмей,
Қар борап, қызыл жалап, мұздар шірей. 
Шегелеп «Челюскннді» тас қатырды, 
Борасын бүркемекші үрлей-үрлей.

Алыста, аулақ мұзда, күндіз жақта,
Бір топ жан мейман болды мұз құшакта. 
«Челюскин» шөкті мұзға мұз бурадай,
Жаз күтіп осы арада қыстамакка.

Су ері желден жылдам, мұздан күшті, 
Шмидттің отряды жайланысты.
Теңізді тінтіп жүрген өңшең ғалым,
Аспан, жел, сумен шындіап айналысты.

Теңіздің тамшы суын талдап, тінтіп, 
Балығын барлап, жазып, мұзын түртіп, 
Таптым деп жаңа ғылым Ыбырайым жүр, 
Сібірден пароходқа жауған бүркіп.
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Теціздіқ тімтінеді суын сығып,
Аңдиды айуандарын тунде бұғып. 
Барлайды біреу желін, біреу жолын —  
Бабушкин анда-санда көкке шығып.

Шолады самолетпен әрбір тұсты,
Айлакер алып |адам мұздан күшті.
Ж ер шалып, жөн сілтеген самолетке,
«Көзі» деп «Челюскинніқ» ат қойысты.

Жолында жойқын жорық мұзбен жортып, 
Ж үргенде арпалысқан теңіз толқып. 
Құтыптың кружогі жүре берсін,
Мұз сақал профессор лекция оқып.

Волейбол, шахмат ойнап, нысана атып, 
Суды өлшеп, аю андып, құс-аң атып. 
Жиылып ячейкасы жата берсін,
Кемесін жібергенше мұз қозғатып.

Ш ах м ат

Сонымен бірнеше ай мезгіл кетті,
Ж ел тоқсан, Қаңтар кетіп, Ақпан да өтті. 
Кешегі февральдың ортасында,
Шулатқан жердің жүзін сол күн жетті.

Жақпар құз, мұз таулардың жартасында, 
М ұз мұхит жатыр шалқып шалкасында. 
«Челюскин» кеуде керіп тұр әнекей, 
Ж алауы жалт-жұлт етіп арқасында.

Таудан тау бір-бірініқ кіалқасында,
Ұқсаған мұхиттың мұз малтасына. 
Арыс-ұрыс арпалысқан мұз майданы, 
Сықырлап мұздық мұхит жаққасына.

Шақырып суық дауыл теңізді айдап,
Өкіріп жынданады жел айқайлап.
Қағысып иығымен мұздар, кұздар, 
Бурадай иықтасқан арыс-ұрыс шайнап.
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Ысқырып, қактығысып, тісін қайрап,
Ұсатып бірін-бірі жаудай жайқан.
Бір әлем аударылып, төңкерілген 
Тау көшіп, дауыл гулеп, теңіз ойнап.

Жасанып сүңгі, найза, мұздан сауыт, 
Қалтылдап қаққан мұздан ауыт-ауыт. 
Қарайып |ақ дүниенің ортасында, 
«Челюскин» тұр әнекей мұзды қауып.

Алуға жан-жағынан қамаған жау,
Тербеніп теңіз көшкен мұздар саңырау. 
Алысқан мыңмен жалғыз не еткен қайоат, 
Д\ойымай мұз топанда жүзген жалау?

Кім көрген міне осындай мұз жалғанды. 
Тауы мұз,

жері теңіз қозғалғанды.
Бораннан күндіз-түні көз ашпаған, 
Дүниенің бір түкпірі қап-қараңғы.

Жоқ тіпті қараңғы емес, күні де бар, 
Күндізі, күн батары,

түні де бар.
Тұншыққан күні-түні қар тұманға, 
Жансарлау сараң, соқыр күні шығар.

Мұз мұхит кемпір жердің ақ шашындай, 
Шар жердің қамал берік қақпасындай. 
Чукоттың мұз теңізі ойнап жіатыр, 
Шахматтың мына біреу тақтасындай.

Сеқ соғыс, қиын күннің біреуі де,
Мұз қамау сең серпіннің сіреуінде. 
Дейтұғын Борис, Саша — қос комсомол, 
Шахматты отыр ойнап каютыңде.

Бетінде ала тақтай майдандасып,
Бірі алып, бірі қалып жағаласып,
Сірескен мұз сеңіндей шахмат тіасы, 
Қамаудан қалай жүрер қолын ашып.
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Ж үрісі «Челгоскиннің» сыкылданган, 
Бористың жүрісіне жол кысталған. 
Каюты тыныш, үнсіз, Саша да жьш, 
Тек қана тыста мұздар сықыр салған.

С а қ  бол!

Тыста мұз тепкі салған күтір-сатыр, 
Кемеге бар қайратын істеп жіатыр. 
Құрыштан құлақ киіп, көкті тыңдап, 
Кренкель радионың қасында отыр.

Камчатка хабар бермей кешігіп тұр,
Мұз жаулар қаулай қамап өшігіп жүр. 
Кренкель дабыс берді Уэлленге,
Дейтұғын қыз сөйлесті Шредер.

— Бұл кайдан? Дыбыс берген Уэллен бе? 
Уэллен. Тыңдап тұрмын, сөйле! Сөйле!
— Бұл хабар Челгоскиннен, үзбей тыңда, 
Қасынан аппараттың кете көрме!..

— Челюскин? Не боп калды бүгін сізге? 
М езгілсіз ерте хабар бердің бізге.
— Барады кауіп күшейіп... Сақ бола көр, 
Болғанша біз бір жайлы хабарды узбе!..

Окушым, кетесін деп бөтен сөзге 
Кетпеуге болмай қалды сөксеңіз де. 
Сөйлескен Шредер кім, Кренкель кім? 
Ж өні жоқ кетпеуіме айтпай сізге.

Екі ж а с

Мен бүгін сөзді бұрып Челюскиннен, 
Сіздерге өзге әңгіме айтам деп ем. 
Мәскеуде ол бір жылы жаз айында, 
Ж астарға сөйлеселік к]айық мінген.

«Дем алыс, мәдениет» деген бакша, 
Жанынан Мәскеу өзен ағып жатса.
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Әсем жай, алуан ойын бәрі сонда,
Көкке ұшып, суға жүзіп, добын қақса...

Қайтелік тамашасын оның теріп, 
Қызығып тамашаға елікпелік.
Айталық әңгіменің жібін үзбей,
Әйтпесе тындаушымыз- кетер жеріп.

Бір жігіт серуендетіп мынау қызды,
Екі жас қіайық мініп өрге жүзді. 
Айтьісып, тілектерін, жүректерін, 
Қызықтап әңгімемен күн өткізді.

Қайтеміз екеуінің соңына еріп,
Не істеді, не сөйлесті — бәрін теріп. 
Отты кан, жігерлі сөз, қызық уақыт 
Серуендеп су үстінде жүрсін сергіп.

Маркстан, Фейербахтан мағана айтып, 
Дауласып физикадан сөзді ұзайтып. 
Бұлардың бірге өткізген соңғы күні. 
Қоштасып жөн-жөніне кеткен қайтып.

Болған соң айрыларлық жөні баска,
Аз уақыт бірге оқыған екі жасҚа. 
Айрылган қол алысып, қош айтысып, 
Серттесіп қайда жүрсе ұмытпасқа.

Осылар сонан кейін көріскен жоқ,
Хат алып, хат жазысып беріскен жоқ. 
Кім білген сонау жастың жүргендігін, 
Мекені Мүз мұхитта «Челюскин» боп.

Шах!

Сандалып дауыл айдап желмен жүрген 
Соғады «Челюскинді» серпілтіп сең. 
Пароход қалтырайды катты өкіріп, 
БолғанДан мұз сүзгенде басы мең-зең.

Корольды Борис ақырын койды қозгап, 
Ойында ол ойынды әлі созбақ.
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Николай падишадай тақтан жұлып 
Тастауға корольіне бергенде тап...

Даладан соқты соққы, етті бұрық-сарық, 
Соқты мұз, толкып кеме қақты қалтак, 
Шыңғырған «Челюскиннің» даусы шықты, 
Тұмсыққа ұрылғандай қақты Қайқақ.

Басталды катер-кауіп жарык күнде,
Ж ан қалмай дүркіреді каютада.
Қамалап арыс-ұрыс етіп алып мұздар, 
Кемені күрсілдетті үсті-үстіне.

Киінді қапыл-құпыл Борис жылдам:
— Тез Саша, кетелікші каютадан!
— Шах! дедім, осы ойынды бітірелік!
— Шах! деген «Челюскинге» жетті мұздан!

Мұз бен қыз

Соккан мұз пароходқа күрс-күрс етті, 
Ж арды ма, жармады ма, әлде не етті? 
Кренкель кұлағында телефоны, 
Күнгірлеп Уэлленнен дабыс етті:

— Тұра тұр... Естілмейді...
— Сеңдер... Соғад...
Сыркылдақ... Лампы... Сайман...
Салдыр қағад...
— Естілмейд... Челюскинді мұз шіреді.... 
Кетпеңіз... Кемемізді...
Қысып барад...

'Гоктады үш минуттен кейін салдыр.
— Уэллен?.. Не айтпак едің?..
— Ал тыңдап тұр!.. Кренкель?
— Людмиліаны ұмыттың ба?..
ТІемене?.. Жайларың не?
Тез хабар қыл!..

Ойына Кренкельдің қайық түсті,
Бір соғып кемені мұз сайып түсті...
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Людмила!.. Мәскеу... Өзен... комсомолка... 
Ойдан кыз сең сокканда тайып түсті.

Далада абыр-сабыр, жүгірген жан,
Бол! Болдап, кимылдалап, дабырлаған,^ 
Естіуін бұрын естіп радиошы 
Қөретін жайыты бар ец соқыніан..

«Сиякты»

Пальтосын аспай-саспай киіп жатып,' 
Шмидт т\'р Бобровқа жарлық айтып:
— Тез-жылдам, жүкті алуды басқарыңыз! 
Кетуге кәдік болды теңіз тартып.

Мехаиик Матусевич астан шықты,
Хабары: «сол жақ бортты сокты, жыртты.^ 
Пар қазан, пар труба аріаласып,
Су алды дииамоны, жарық бітті»

Салғанын тілсіз жаудың мұнша жара, 
Білді де құтылуға етті шара.
Жарылып қазір кеме кетуі хак,
Ер болсаң кәні дәг  қып тұрып қара?

Есігін ашып көріп Кренкельді,
Громов «Борт жарылды» деп білдірді.
— Тыңдаңыз, борт жарылды...

Д еді шіапшаң,
Кренкель шақырып ап Уэлленді.

Сақ құлақ Люда қыз да елең етті,
— ІІе дейсін?.. Борт жарылды...
— Немене етті?!
Жарыгы жамала ма? Қорқыпыш па?..
Деп — Люда үсті-үстіне жеделдетті.

Шорт кесіп «жарылды» деп айта алмады, 
Айтуға көрмеген соң қайқандады.
Дәл хабар, жауаптылық — киын кезең. 
Соңына «сияқты» деп сөз жіалғады.
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Сонымен «Борт жарылған сияқтандыэ, 
Людмила оған шала құлақтаңды.
«Анық па? Аман ба?» деп баспалатып, 
Құлақты үсті-үстіне сұрап жарды.

Басқару мен атқару

Жел ұйткып мұз теңізді жатыр шашып, 
Сапырып мұзды, құзды топандасып. 
Алғандай ортасына миллион жау, 
Қаққылап пароходты сүзіп, жаншып.

Дүркіреп жанның бәрі жүрді тыста, 
Шмидттен, Бобровтан алып нұска.
Әскердей жауға ұмтылған тас түйіліп, 
Қозғалып тиіп берді қол жұмысқа.

Не күшті бұл жалғанда қолдар күшті, 
Қолымен адам ұлы болған күшті.
Кемеге кол койылды командамен,
Қім алар? Мұз да күшті, кол да күштіҚ

Асқақ жел ыскырады зәрленгендей, 
«Құтылмас сендерге өлім бар» дегендей. 
Жаралы ырғатылып тұрды кеме,
«>Күгіңді жылдамырақ ал» дегендей.

Алысқа алып шыққан азық-түлік,
Қос, жабдық көп басына керек мүлік 
Тасылды ыстық кайрат, салкын канмен, 
Бобров басқарады зыр жүгіріп.

Қолға қол қабыс болды бірі талмай,
Тимеді аякка аяқ басым заулай.
Сабырлы, балауатты салқын қанмен,
Шмидт аппақ болып тұрды-ау жардай.

Ақ қырау өне бойы, сақал сүңгі,
Жар мұздай жоғарыда Шмидт тұрды. 
Бөлінген топ-тобына бригады 
Шмидт жоғарыдан берді үнді:
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— Шыкпастан шып-шырғасы топтар жиын,
Ллыисын азык, шатыр, тері киім.
(Алдымен адам кайда жүрсе де ойлар, 
Қурсағыи, жамылшысын, жатар үйін).

Аркада жәшік, калбыр. мешок шығып 
Кемеден кетіп жатыр азык-түлік.
Ауысып колдан-колға алма кезек 
Алынып беріліп тур жүктер лып-лып,

Цейхгауз, складтьщ бәрін ашып.
Жүр Борис ец астында жан таласып. 
Трюмнен саркыраган су үстінде,
Аяктар араласып шалп-шұлп басып.

Гришіа алып білек, жауырынды,
Тұлғасы ақ аюдай, кит мойынды.
Лактырад мешоктсрді атып доптай, 
Атандай арқалайды секерді, ұнды.

Гриша матростыц қайраттысы,
Көрінді тар кезецде қайрат күші.
Ажалдыц ауызында алыс салмай 
Тецізге келмегені жәй баткысы.

Берік бірлік

Болған соц алып тамақ, киім, үйін, 
Шығармақ стансасын радионың.
Алыста отрядтыц тіл, құлағы,
Шығуы өзге нәрсе онан кейін.

Тасып жүр Иванов кеп жабдықтарды, 
Агшарат, радиолы сандықтарды.
— Алуға әуе райы дайындал!— деп 
Северный срогінде қиқац салды.

— Алуға әуе райын дайындық жоқ, 
Оабыр қыл, оған жатыр асығыс бопі 
Мұз жарды «Челюскинді»...
— Есіттің бе?..
— Қайтала естігенді...
— Қатасы жоқ...
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Дегенде келіп кірген Шмидт мынау, 
Дағдылы жай дауыспен берді сұрау: 
Кімменен қабарласып тұрсыц казір? 
Шмидтке жаздырмайды мұз зырқылдау...

— Уэллен?.. челюскиннен...
Сол жақ борт жарылды...
Кірген су күшейіп барады...
Жукті мұзга шығаруға кірістік..,

Жеткізіп бұл хабарды Уэлленге,
Қатіасыз қайталатып Северныйге. 
Кренкель «Шығарымды айтыцыз» деп, 
Шмидтке айтып қалды кетерінде...

Десеңш і пе еткен жандар дәті берік, 
Үміт жоқ өз жанынан, басшыға еріп. 
Жарылып пароходы суға батып,
Тұрса да ажал байлап, өлім керіп...

Біреуі радиода, бірі жүкте,
Қол койып ұйығандай бір Шмидтке. 
«Кемеге мінген жаны бір» — деген бе? 
Кемеші тегі осылай бір ниет пе?

Өзінен көптің ісіи артық көріп,
Боліар ма бұдан артық тәртіп берік? 
Ойбайлап шетке шыққан біреуі жоқ, 
Тәртіппен тасып жатыр жүк көтеріп.

Мұз мұхит... Кеме ғарық... Тәртіп қандай 
Шуламай, аспай, саспай, бытырамай.
Тез, тыныш, түгел, дәлдеп қимыл салды 
Бейне бір зор машина қозғалғандай.

Самолетке!

— Ал енді, пәнер шықсын, киіз-кешек, 
Тасылсын мұнай бочка, мешок төсек. 
Қалмастан балта, күрек, ломдар шықсын, 
(Қарусыз мұз үстінде өлгенге есеп).
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Тып-тыныш, балалар да бакырған жоқ,
Шаш жұлып әйелдер де аһ ұрған жок.
Тапжылмай тасымалға көмектесті,
Қойсын ба қол койған соң сапырған көп?

— Түсіңдер төмен кеме трюмасына, *■
Күріш пен қант жатыр іргесінде. .
Зыр қакты ең төменде Магилович,
Ұмытқан азык түсіп бір есіне. 'Щ

— Кетсін дей мұзғіа шығып әйелдерді 
Капитан бір мезетте жарлық берді.
Он әйел, екі бала тасымалдап,
Қемеден кетіп жылдам, мінді севді.

— Лл енді ұмтылыңдар керосинге,
— Ойбай-ау, лампы қайда көресің бе?
Жабылған жан-жағынан жаудай мұздар,
Кеменің жара салды денесіие.

— Ал енді кол қоялық ағаш жақкіа,
Бөрене, кыртыс кырға, шықсын тақта.
Лып-лып, саңғыр-сұңғыр, сарт-сұрт жүктер,
Тасылып түсіп жатыр мұз жайдаққа.

— Ал енді алывдар деп самолетті!
Шмидт жоғарыдан жарлык етті. І
Бобров жобауырак кол қойдырды,
Ұмтылтып самолетке отрядті.

Бобров бұл ақылға салмады бой,
«Шмидттің мұнысы жөн болмады ғой.
Сіамолет салмағы ауыр, әрі нәзік,
Уақытты бекер босқа алғаны ғой».

Бір секунд осы ойменен кідіреді,
Ол оймен бұйрық бұзу мүмкін бе еді?
— Жігіттер самолетке! — деп айқайлап,
Артынан өзі дағы жүгіреді.

Мұзда мұз, кемеде мұз, қалған қатып,
Шымырап бара жатыр суға батып.
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Өткізбей үш минутті койылған қол 
Ап кетті самолетті сыңғырлатып.

Сықырлап мұз шіреді «Челюскинді», 
Ысқырып жынданған жел қатты өкірді. 
Кимелеп кемені кеп сендер соғып, 
Арпылдап су құйылып, мұздіар мінді.

Бораны ақ аюдай өкірінген,
«Челюскин» суға еңкейді шеті ілінген. 
Воронин сонда сырғып түсті зорға,
Көп жылдар мініп жүрген көпірінен.

Көлігі көптен мінген, жолра жеккен, 
Көпірден оңай боп па оған кеткен? 
Жығылып, орға құлап, ат мертіксе, 
Ж еңіл ме ерге алысқа сапар шеккен?

Капитан пароходтан түскен жерге, 
Ж ерге емес көшіп жүрген мұзға, сеңге. 
Теңізді тепкен батыр талай жылғы 
Жаяулап кіайтқаны ма кейінгі елге?

Не демек ж аяу қайтып, кейінгі елге, 
Қайтуға үміт қайда мұз бен желде? 
Түскендей ат мертігіп жау қолына, 
Шыны қош айтқаны ма «Челюскинге»?

Кектенген мылқау күшке ыза қандай, 
Бір соғып капитанды мұз алғандай. 
Ж еткізбей аман, түгел отрядті,
Аз ғана соған ж үзі қызарғіандай.

Бобров бір мезетте дауыс берді:
— Алыңдар, өз нәрсеңе рұқсат! — деді. 
Чемодан, шарык, шалбар, киім, кітап 
Жұлқынып каютында зыр жүгірді.

Зырқырап каютадан сулар ағып,
Кемеге мініп жатыр мұздар қарғып. 
Ж үгірді жанның бәрі жатағына,
Саша Да жетті міне шалпыл қағып.
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Бар нәрсе су бетінде калкып жатыр, 
Сыртта сең, дүлей дария шалкып жатыр. 
Алған да алмаған да нәрселерін,
Секіріп сеңге таман карғып жатыр.

«Челюскин» шымырады тірек таппай, 
Жылмаң су тұра ма онда шұрылдатпай. 
Саша іалды одеялын судан сүйреп, 
Шахмат пен қала берді шұбар тақтай.

«Алыңдар!» деген кезде өз нәрсеңді 
Лепехин суды кешіп томен келді. 
Сарылдап пароходка құйылған су 
Жұлқынып өткел бермей, сең теңселді.

Алуға келді мұрша чемоданын, 
Жалма-жан қайта қашты алғандіа ағын. 
Селт етіп тұра қалды су ішінде:
— Апырм-ау менің әлі не қылғаным?

Шықты ма, әлі мұзға, ыдыс қайда?
Кемеде мен буфетшік, жұмыс кайда? 
Шықканда чемоданым кімге тұлға, 
Қасықсыз халқымызды мұз қыспай ма?

Қалт беріп тағы суғіа төмен түсті, 
Қараңғы куысқа кеп тапты ыдысты. 
Лампысын керосиннің тамызарда 
Чемодан лақтырылып қолдан ұшты.

Тарелка, мески, қасық, велка, пышак, 
Кесені, кұлақшынды кабат ұстап, 
Толтырып шелек пенен кострюльге, 
Жөнелді ыдыс алып екі құшақ.

Сол кезде маңайында біреу дедек 
Қағып жүр, өз үпшінін ұст|ап келед. 
Лепехин ол адамға ойбай салды:
— Әй, мына құм қантты аркалай кет!

Ол адам онысына қайрылмады,
Өзінің үпшінінен айрылмады.
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Болған жоқ тіл қатуға онан арман,
Тек қана «шіркін-ай» деп қайғырғіаны.

«Мұзға шық!» деген дауыс саққыл етті, 
Мұрынын «Челюскиннің» мұз әп кетті. 
Құйрығы пароходтық көтеріліп,
Сүцгуге ыңғайланып нардай шөкті.

Жайдағы сабырлықпен сөйледі Шмидт:
— Керекті заттың көбін алды отряд,
Трюмда біреу-міреу қалмады ма?
Аралап дауыс беріп білівдер! — деп.

Арыс етіп үлкен бір тау қалғіан періп. 
Жақтауы пароходтың бөксеріліп.
Мұз діала шіреп, теуіп сең сақара 
Ышқынтып пароходты кеткен керіп.

Машина пар казанға сулар төгіп,
Кетуге кұлдилады кеме шөгіп.
Бөксесі сүңгитіндей көкке шыгып.
Кеудесі суға батып кетті төніп.

Алуға аттанғандай «Челюскинді».
Мұз мұхит мұнша Іашулы бір сілкінді.
Болар деп шығуына кашан жарлық 
Отырған Кренкельге Шмидт кірді.

Салқын қан, сабырменен Шмидт сонда 
Сөйледі соңғы сөзді микрофонға:
— «Челюскин ғарык болды. Керекті алдық, 
Алынды радио да аман қолға».

Бергізіп бұл хабарды Уэлленге,
Анықтап кайталатып Севернийге,
«Кемеден кеттік енді, аппаратты |ал!»
Деп Шмидт рұқсат берді Кренкельге.

— Түсівдер! Түсівдер! Тез пароходтан! 
Батырып бара жатыр мұздар соққан! —
Деп ІІІмидт жоғарыда тұрды жалғыз, 
Капитан, Кренкельге суда жортқан.
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Кылғынды кеме суға толкып, жылжып, 
Кренкель аппаратпен түсті сыргып.
— Қарғыңдар! Қаргы жылдам! — деген дауыс, 
Лягы Шмидттің де бдсты лып-лып.

Капитан Шмидтпенен шыкпай сеқге,
Кемеде командалап дембе-демге.
Тиянақ тұлға болды тұрғандары,
Қайратты қазық болып өңгелерге.

Капитан күрс құлады мұзға қарғып,
Көтерді артын кеме биік жар қып.
Қалыпты Магилович кеме үстінде,
Дауыстар: Қарғы! Қаргы!

Тез жылдам шық!

Кеудесі кеткен кеме суға батып,
Бөксесі көтерілді аспанға атып.
Жүгірді Магилович сасқалақтап,
Қалт етіп қарғи алмай қалды қатып.

Ысқырып ышқынып кеп мұз тау қақты, 
«Челюскин» бір шайқалып төмен тартты.
Бөшке мен Магиловнч калды ұстасып,
Бөрене су лақтырган бір-ақ қақты.

Қаққанша мұның бәрі кас, кірпікті,
Кемені бір-ақ аунап теңіз жұтты.
Жарылды бу қазаны, электр труба,
Жарқ етті жалын, түтін бір бұрқ етті.

Күріс! Арс!.. Сақыр-сұқыр...
Соқкан бір тау, 

Қойсын ба жалғыз жанды камаған жау.
Бүрқ етіп қара түтін жарылғанда 
Қап-қаріа қар үстіне жауды қылау.

Сонымен мұз астына кеме кетті,
Жалмауыз жұтпағанда немене етті?
Балықтың уылдырығын жаргапдай қып, 
Жәшікті, бөцжелерді дөңгелетті.
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Қамауда карлы боран, кұтырған кыс, 
Алысып көрсетті ерлер өлшеусіз күш. 
Түгендеп сең үстінде шакырысты, 
Жалғыз-ак үн бермеді Магилович.

Қалай алар?

Тарады осы хабіар дүниеге,
Бүған дос күйінсе, жау сүйіне ме? 
«Челюскин» жердің жүзін дүрілдетті, 
Әңгіме осы болды күнде, түнде.

Ж атса да дүниенің алысында,
Хабарға құмар болды канысуға,
Қытай да, Америка да қүлақ түріп, 
Газеттен оқып жатты Сарысу да,

Сарысу алыс аудан қиырдағы,
Онда да «Челюскин» сөз жиындағы 
Сауатын Сарысудың ашу деген,
Үйреткен ақ аюдан қиын дағы.

Атаның заманынан сасып жаткан, 
Сарысудың кең арнасын кім тазарткан? 
Қыр жіауын куып, елін құрап ел кып,
Көз ашып, көр баласын кім қуантқан?

Ж үргенді малмен өріп, көшіп, қонып, 
Өскенде өміріне тағы болып 
Үйреткен ұлы еңбекке — сүйреп өрге, 
Бастаған ұлы жолға — үлкен жорык.

Шуламай «Челюскиннің» жорығына, 
Одақтың калған кім бар ой, қырында? 
Тағдыры мұз тұтқынның жұмбақ болып, 
Әркімнің жол ашылды жоруына:

— Ал енді кім барады аніаларға?
— Дегенмен барармын-ақ бара алар ма?
— Кеңестің тілсіз жауға кайраты не?
— Шыдар ма, шығындатпай ала алар ма?
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— Басында олар онда неге кеткен?
Қдй уақта, кашан шығып, қайда жеткен?
— Кім өзі Шмидтіміз, қандай адам?
— Қасында қанша кісі, кім-кімді ерткен?

Дүннені осы сұрау баспалатты,
Хабарлар күннен-күнге болды тәтті. 
Қойылды әр жерлерге баяндама, 
«Челюскин» неге шықты, кашан батты?

Хабарын «Челюскиннің» келген жазып, 
Окылды колдан-колға тимей газет. 
Шмидттер құтыліа ма, жұтыла ма,
Әңгіме болды көпке күн-түн азык.

Радио жер жүзіне толкып кетті, 
«Челюскин» батты деген хабар жетті. 
«Затты алдык, адам аман сеңде» деген, 
Селт етіп СССР-дан корку кетті.

Жасалды камисия жәрдем үшің.
Қамалға карсы шауып бармақ үшін. 
Алысып Арктика дүлейімен,
Ерлерді сеңде калған алмақ үшін.

Жүмыска!

Күн түнек, теңіз түтек, Іаласұрған,
Жок әлі жынданудан жел басылған.
Түтеп түр мылкау мұхит, мұз соғысып,
Ақ дария алабына сең шашылған.

Бір сеңнің айдынында үлкен кесек, 
Шашылған бөшке, жәшік, киім-кешек. 
Бұл мұзға жұрт аударып қонды бұлар, 
Кемеден сеңге міну шықкан есеп.

Суық жел ысқырыиып, түтеп түр кар, 
Барады аяз сорып, қардан ызғар. 
Жып-жылы, таза, тьшыш пароходтың,
Өзі жоқ орынында жатыр мүздар.
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Сауыс су, үсті-басы сірескен мұз,
Осылар мылқау жаумен күрескен жүз.
Қыққ еткен бірі болмай «мен былай» деп, 
Құрыштай қайнап, қорып бірлескен жүз.

Теқізге жаңа мейман көшіп келген,
Кемесі қолға түсті мұзға жеқген.
Жетер ме мақсатына,

туған жерге,
Ж үз кісі жел айдаған мұзға мінген.

Жапырлап жұмыстарын қылып жатыр,
Қар күреп, қазық қағып ұрып жатыр. 
Бөлініп бригада-бригада 
Қос-қостап шатырларын құрып жатыр.

— От жақсақ шатыр іші қайнайды ғыж, 
Көше алмас көпке шейін лагеріміз.
— Он алты метр екен калыңдығы, 
Қайыса қояр ма екен біз мінген мұз?

Теңізден бөренені куып аліамыз,
Бажайлап сол ағаштан үй саламыз. 
Қонатын самолетке қоныс керек,
Дейді Шмидт Бабушкинге:

«жүр, қараймыз!»

Әйел мен балаларды бір шатырға,
Үй берді жеке пәтер бар қатынға.
Олар да қолқабыс қып қолғап тікті, 
Көмектеп су киімді құрғатуға.

Кренкель өз Іалдына бригада,
Діңгегіп радионың қондырады,
Алысып жатыр әне боранменен,
Тұрғызған діңгектерін жел жығады.

Түнімен Кренкельдер арпалысты.
Радио желден, адам мұздан күшті 
Емес пе, Кренкельдер қояр ма екен? 
Шамасы келгенінше жел күресті.
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Сеңнен хабар

Алысып, арпалысып жел боранда, 
Кренкель күрды аппарат зорлағанда, 
Ұстайды ріадионың кейбір сөзін 
Жағада екі пүнкт сөз салғанда.

Уэллен сұрау салад Северныйге:
— Не болды, Челюскинді білмедіц бе?
— Белгісіз не болғаны көптен бері, 
Люданын, сөзі таныс Кренкельге.

Қасына діңгегінің шатыр тігіп,
От жағып, қымтаған соң іші жылып. 
Кренкель Уэлленге дауыстады,
Люда кыз сақ кұлақпен әкетті іліп.

Алған соң кырдан хабар Шмидт келді, 
Шдкыртты Северный мен Уэлленді. 
Анықтап кайда калай калғандығын, 
Жазып ап радиомен хабар берді.

*  *  *

Тұткын боп камалына мұз бенен кар, 
Қайрат қып тілсіз жауға қалды-ау олар. 
Төрт бұршын төңеректің күңірентіп,
Жер жүзін радиодан жарды хабіар.

Врангель, Ванкарем мен Уэлленнен, 
Камчатқа, Мәскеу, Сібір,

Архангельден
Тыңдады лагерьдің халкы хабар 
Сөздердің борін ұстап көкте жүрген.

Сөйлесіп жердің жүзі сымсыз тілмен, 
Өнер ғой үй ішіндей сөйлей білген. 
Жиһанның жаңалығын тыңдагі лагерь. 
Шарасын кұтқарудың білді бірден.
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Қ а п т а ғ а н  к у а т

Басқарды Куйбышевтар кірпік к]акпай,
Хабар ап радиомен күн құрғатпай.
Ж өнелді теқіз тіліп мұз бұзарлар,
Самолет мұз мұхитқа ұшты қаптай.

Аттанып алуына тілсіз жауды,
Өтуге теңіз тауды, мұз мылқауды.
Алуға тұтқындарды азат етіп 
Мәскеуге көп ұшқырдан арыз жауды.

Ж арлық қып «Ж әрдемге жет!» дегенде «Аттан!» 
Қозғалды қос мұз жарғыш екі жақтан.
Ұмтылды үш жолменен жай пароход,
Алуга алуан кару, азық артқан.

Батыстан «Красиндей» кеме аттанды,
Шығыстан «Сибиряков» жол тартқаны. 
Ұшқырлар жан-жағынан қаптай ұшып,
Ит жеккен елден жүйрік ит қаптады.

Үстіне қос дирижабль жүк тарттырған, 
«Сталинград» шықты Камчаткадан.
Калмастан көкте қанат, ж ерде куат 
Барлығы мұз мұхитқа қайрат қылған.

Аттанды алыс шығыс жақтан талай.
«Красин» жөнеп кетті дүниені орай.
Алыскіан Мұз мұхитпен не білімпаз,
Кектеніп кетті тартып мұзға қарай.

Ж ағадан және ұмтылды әуе шана,
Көп емес мұның саны төртеу ғана.
Жегіліп жорға шана мың-мың итке.
Қаптады үш жүз шана тағы және.

Аспаннық өңшең ұшқыр қайығынан 
Ұмтылды дәл он жеті аэроплан.
Қараңғы қанат жетпес жерге кетті.
Мұз мұхит, жолсыз суық, тұман, боран.
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Сонымен кетсін каптап көк күймесі, 
Ұмтылды тұс-тұсынан көктіц кұсы 
Құтқарып долы қолдан елді алуға 
Қеңестің бар қайратын жеккені осы.

Норвегтың Ларсен атты атақтысы,
Білетін Мұз мұхитты мықты ұшқышы: 
«Ұшырды бекер — деді — аэроплан, 
Жәрдемге жарамайды әуе күші.

Мұз жарған бір жараса кеме жаріар,
Жете алса әне сонан жәрдем болар.
Ол жақка канат кағу қатты кауіп,
Біреуді алмақ түгіл, өзі қалар».

Деп солай жариялады Ларсен ұшқыр, 
«Қауіпқа қатты қатер омыріау күш қыл! 
Құр жорық— көк жорығы кеңестің»— деп 
Ларсендер құмалақ сап етті мысқыл.

Қисынды.
Аэроплан барған да жок, 

Аспаннан ешкім жолды салған да жоқ. 
Амундсен, Нобиленің ұшқандары 
Мұз жақта қирап қалған күл-талқан боп.

Жер жүзі бұл жорыққа құлақ тікті, 
«Қайтер» — деп кеңес елі,

кіатты күтті.
«Алад» — деп аман-есен мұз қамаудан, 
Сеніммен сеңдегілер үміт етті.

Үмітті і̂сте корқып сасқан да жок,
Бас күйттен бір-бірінен қашқан да жоқ. 
Шатырын тігіп, барак жасап жатыр, 
Арасын ырың-жырың ашқан да жоқ.

Сүйтсе де еткендерге мұзды мекен 
Бір жұмбақ жер жүзінде не болды екен? 
Жүр ме екен сең үстінде әлі жүзіп,
Әлде жел мінген мұзын бұзды ма екен?

'  У
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У ш а к о в  у ш т ы

Ушаков ұшты Мәскеуден.
Алып ұшқан Слепнев, , 
Батысты |алып зымырай, 
Варшавада дем алып,
Берлинді өтті бұлдырай. 
Ағылшынның аспанын,
Алып өтті кұлдырай.
Атлантика теңізін  
Айыра заулап бұрғылай. 
Америкаға кеп конды 
Зымырықтай зымырай. 
Байыздамай тағы ұшты 
Шығыс жақты бет түзеп, 
Беринговты қақ жарып,
Астын сүзіп тұманның,
Төрт мың метр жоғ|ары 
Аспан шырқап көкті алып, 
Ж үрек тастың басынан 
Әу дегенде бір шалып, 
Уэлленнің жеріне 
Келіп қонды ырғалып.
Шеттен ұшқан Слепнев, 
Уэлленге келді деп,
Аман-есен конды деп,
Радиомен Люда кыз 
Жан-жағына жар салып. 
Коналқаны тазалап,
Көптен күткен халыктар 
Қуанысты, қарсы алып,

Жаралы қанат

Мынау кім жалғыз кіара көкті жарған, 
Ойнақтап тұнжыр көкке дүбір салған? 
Леваневский дейтін ұшкыш осы, 
Ж әрдемге Шмидттерге мұзға аттанған.

Ақ дария астындагы байтақ Сібір, 
Бұрқақтап бұрқыраған көтеріп жел.
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Жоғалған Американыц М аттернесін,1 
Бар шығар тауып алғіанын білетіндер.

Буркактап, ұшкыр шыркап кетті аспанға. 
Аспанда алыс салып кар топанға.
Ленаның ұзын тұрқын кетті кұлдай, 
Жетуге Ангараныц кұйғанына.

Жаралы Американыц ұшкырына 
Жәрдемге құстай ұшып жетті мұнда. 
Құлдіады Ленаныц ұлы өлкесін,
Қайдалап қалған ерлер, тартып тура.

Теңіздің жағалары жақпар таулар, 
Қамалап канаттыны тұрған жаулар.
Әуеніц топан, толкын тыншуы жок, 
Құйынды, әуе жынды, ажалды аңғар.

Тегінде асіа кауіп осынау жер,
Құйындап әуесінде ойнайды жел.
Ұшырап осындайға өлмеп пе еді,
Ұшқыры Американың Форетселдер.

Жел ұйтқып машинаны ұрып бақты,
Құрыш құс толқып, лоқып, дүр-дүр какты. 
Алысқан ауырлықпен алып мотор 
Қырқылдап, кейде тулап төмен тартты.

Ажалдың қанатында сартылдаған,
Ондай қан не деген қан тартылмаған? 
Тып-тыныш |алып жүрді тізгін бермей, 
Ұшкыры ұлы одақтың салқын, ер кан.

Сібірдің сұр пердесі көк тұманда, 
Леваневский шыркап шықты аспанга. 
Алды, арты, асты,

үсті тұман қамау 
Ұқсаған касақана жол тосқанға.

М а т т е р н е  Американын Мұз мұхитын аралауға 
жоғалған ұшкыры.



*

Не қылса көкке шырқап кету керек, 
Тұманның шымылдығын серпу керек. 
Өлімнің қолындағы өмірлерді 
Алуға аспандіатып жету керек.

Астында асқар-асқар тауларды өтті, 
Тау тартып иірімге бұрқ-сарқ етті. 
Әуенің оппасынан алып шығып,
Бес мыңдай метр бойы көкке кетті.

Аспанда алып қашып, кейде тулап, 
Еріксіз көк шыңырауға кетед құлап. 
Қайырып ұшқыр тағы бұрып алып, 
Айырып сұр тұманды безді зырлап,

Аспіанда алай-түлей сокқан боран, 
Бәрі жау самолетке дайын тұрған.
Қар сыбап құрыш кұсқа сүңгі қатып, 
Салмағын ауырлатып қауіп қылған.

Мысқалдап өлшеп қойған машинаның, 
Салмағы мөлшерді асса, астында өлім. 
Мұхиттың мұздарына, құздарыніа 
Тартады билеттірмей, бермей жөнін.

Жер тартты машинаны төмен қарай, 
Болуы басқаруға екі талай.
Ж алт еіті жердің қары терезеден,
Күрс етіп түсіп қалды жерге құлай.

Қисайып, қыңырайып қарға түсті,
Әлде мұз, әлде теңіз, жарға түсті? 
Ушаков Америкамен атып шыкты, 
Бар ма деп алдынДағы ер ұшқышты.

Көтерді ақырын басын ұшқыр сонда, 
Аялап Ушаковтар алды қолға. 
Қалыпты жараланып ұшкыр беті, 
Боялып бетіндегі аққан қанға.

Жаралы, жатыр жамсап машиие де, 
Аяғы талқан болып, жәшігі де.
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Қабысып, желбезегі майысыпты 
Ашудан біржоліата шығып мүлде.

Үстіне карс кабат мүздар каткан,
Осы екен машинаны төмен тарткан.
Жығылды жеткізе алмай кісілерді 
Жәрдемге Шмидттерге сеңде жаткан.

Осы ара аспанның бір канды жолы,
Өткен жок ешбір канат ұшып мұны.
Ляпидевский, Красницкийлердің 1 
Кұлаған осы маңда бұрынғы орны.

Чукотка ұшкырлардың өткен жері,
Шарліаған оны біраз кеңес ері.
Галышев, Слепневтер Америкадан,
Жоқ қарап шалып ұшып кеткен жері.

Мұз боран ұйткып біткен жасалғанда,
Чукотка канды теңіз кашаннан да.
Ренжіп машинаға үшеуі отыр,
Қанағат қылмай қалған басы аманға.

Неліктен кәні бұліар аман калды?
Оқушы оны қайдан хабарланды?
Ерлігі, ептілігі ұшкырының,
Құлаған кұздан қағып, тауып карды.

Соидықтан өздерінің жаны калды.
Олардың калғанына ел куанды. '
Ел үшін ерлік еткен жанын киып, |
Біз міне кұрметтейміз каһарманды!

Темір тәртіп

Жынды жақ тыибаған соц желдетуден,
Ұшқырлар каймығады өрлетуден. |
Келелік лагерьге не боп жатыр,
Өзгелер бара берсін өз бетімен. 1

1 Бүл екі ұшқырдыц бұдан бұрынғы жолы келіп қайтқан орын- 
дары.
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Мұз, мұхит, түн қараңғы, шатыр сұрғылт, 
«Жарқанат» дейтін шамы жанып күңгірт. 
Отырған малдас құрып член бюро,
Ж асап тұр баяндама бір қырау мұрт.

Тыңдалды баяндама тәртіпті айтқан,
Тыста жел ысқырынып сырнай тартқан. 
Міндетті Коммунистік Мұз теңізде,
Ауырлап отыр ерлер ойға батқан.

Үй іші ойлағандай бола қалды,
Бұлқынып бір жүндес тон сөз сұрады: 
«Ж олдастар, баяндама дұрыс,— деп ап, 
Шокшиып бір фактіге шеңгел салды.

— Жолдастар! Кешегі күи кеме батты,
Тар кезең, қаза үстінде өмір тәтті. 
Шықпастан шып-шырқамыз шығардық жүк, 
Қайратын Гришалар бұрқылдатты.

Сол кезде менің көршім пәлен жолдас, 
Норсесін шығарыпты өзіне хас. •
Шығыпты тон-тұрманы түгелімен,
Теңізге бір шұлғауын бермеуі рас.

Шатырда үйіп отыр бар нәрсесін,
Штанын, ақ жағасын, әлде несін...
Тар жерде коллективтен бөлектеніп,
Алғаны дұрыс па ұйым берекесін?

Тар жерде көптің жаны қысталанған,
Не пайда әркім үпшін ұстағаннан?
Шықпас- па ед біраз нәрсе көбімізге,
Не мақсат оған уақыт жұмсағаннан.

Осыны керек шығар сөз қылуға 
Болмайды сөз қылмастан жөн қылуға. 
Шіритін шегеміздің белгісі бұл,
Ірітіп іргемізден тоздыруға».

Бір жақтан біреу шықты кошеметтеп, 
Кектеніп әлде кімге, баса көктеп,
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«Болса да жүзден біреу мынау кылык 
Қайғырту кара басты не себеп?» — деп,

Сөз болды осы факті көпке шейін,
Соттауға ауыздары болды бейім.
Ұзын жол, ұлы жорык, аттаныста^ 
Мұздағы осы тартыс сөз бе әншейін?

Сондыктан талкылады соны бюро,
Әкелді сөзді сырып орынына.
Кеменіц комитеті тексерсін деп 
Ұсыныс еткендігін деді тура.

Ляпидевский үшты

Кёменің коя тұрып комитетін,
Бұралык әңгіменің бұлай бетін.
Күн кандай, анталаған ұшкыр кайда? 
Жағалап қалған жоқ па ед мұздың шетін.

Бір ұшқыр Уэлленнің аралында,
АГшалып құрыш құстың жүр алдында. 
Ұшуға мұз теңізге асығып жүр, 
Жэрдемге калған мұздың қамалында.

Күн сайын көтеріліп көкке шырқап, 
Барлайды әуе райын көкті байқап.
Ұшуға аспан толас берер емес,
Ұшқындап ұйтқып, ойнап, қағып бұрқак.

Талпынды ол қанат қағып алыс жерге, 
Алыста қалған сонау Шмидттерге.
Бермеді бір күн толас күн райы,
Бұлт айдап, сырнайлатқан суық жел де.

Кім ұшсын көрмеген жер, баспаған көк, 
Қар борап тиірмендей тастаған көк. 
Қонар жер, ұшар жақтың борі жөнсіз, 
Аспан жел, айналаң бұлт, астың әңгек.

Келгеннен берлі ұшқыр Уэлленге,
Бермеген оған көкті тентек әуе.
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Жуасып жынды жел де, кетіп тұман,
Бір толас бола қапты май бесінде.

Болса да қанша қиын шыдасын ба? 
Шмидттер кеткелі тұр су астына. 
Ляпидевский бір күн қақты қанат, 
Тұспалдап жүрек тастың турасына.

Ж өнелді жүйрік ұшқыр көкті жарып, 
Тұспалдап маңдайына лагерңді алып, 
Астында мұз ойнаған ұшан мұхит 
Жсрді алып жатыр,

шалқып бозғылданып.

Өткенде жүрек тастан тура бұрды, 
Осылай шығар-ау деп лагерьді.
Әуелеп шырқап шығып кең байтаққа, 
Көрінбей кетіп жерден торғай құрлы.

Ызғарлы аспандағы жел сабалап.
Зәрлі аяз қарып барад бетті жалап.
Мұз қатты көзілдірік томардай боп,
Түк нәрсе көрмей барад көз бұлдырап.

Тұтанақ көзілдірік бола алмады,
Түсірді сонда көзге томағаны.
Суықтан, жылап тұрған желден, мұздан 
Томаға көзді,

бетті қорғалады.

Сол жақта шебер әйел тері сүрген, 
Бір-бірін сыйласынды көрісуден,
Берген ед қайып тігіп томағаны,
Бұғының бұзауының терісінен.

Мінгескен бір-біріне мұздар, таулар,
Ақ дүние, арпалысқан сеңдер, қарлар. 
Оқыңдар, бұл өлеңді картаны алып, 
Ұшқырың ұшқан тұстан айрып андар.
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Ж азаны ң ауыры ж алғы зды қ

Лагерін Шмидттің бетіне алып,
Мына ұшқыр кете берсін көкті жарып,
Не болды бағанағы әңгімеміз,
Аііналып мұзға келіп сөз тыңдалық:

Кең барак, кең мәжіліс, халық жиын, 
Темірдей бір тәртіпті алып жиын.
Тәртіптің тізгініне тас түйілген,
Бұлардан бір кісіні алу қиын.

Айтысып айыптарын батыл, тура, 
Ешкімнің атамайды атын тура.
Кеменің комитеті тексерді кең 
Құтыпта, сонау жырақ мұз толқында.

Жиылған жиылысқа өңшең мұздар, 
Соққандай сөздерінен жауына ызғар. 
Жұлқынып әлде кімге кектенгендей,
Сөйлеп тұр жұрт алдында бір кочегар.

Кочегар — сөйлеп тұрған бір бұғы тон: 
«Жұмысқа жанның бәрі кеткеннен соң 
Бұзуға складты мұз аунады,
Лагерьде қалғанымыз екен-ақ он.

Жүгірдік складты жібермеуге,
Тасыдық тамақтарды басқа сеңге.
Бересін сонда көмек өз басыңа,
Жэрдем қылсаң бөлінбей қоғамыңа.

Бұл өзі большевиктің хақиқаты,
Болса да басың қымбат, жаның тәтті. 
«Мыңға бір, бірге мыңдар» — біздің тәртіп,
Ұстаймыз осы заңды бекем қатты».

0

Осыны айта келіп жазалыға 
Жазылды қысқа қаулы қағазына: 
«Болмасын бұдан былай мұндай қылық, 
Тұрмасын мыналар да арамызда.
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Біз бөлмей, ортамыздан өзі шыққан, 
Бөлініп басын қамдап, көңіл бұққан. 
Мұндайдың коллективке керегі жоқ, 
Тәртіптің арбасына таяқ тыққан.

Сондықтан келген күні аэроплан 
Алдымен құтылалық біздер бұдан. 
Ұшырып ортамыздан жіберелік,
Көкке ұшып кете берсін шоколад жан!»

Осылай қаулы қылды барлық лагерь, 
Ауырлап бұл жазаны жазалы жүр. 
Мұхиттың күнсіз көгін күңірентіп,
«Ең күшті зор майданға»

Жырланды жыр.

Каманин көкте

Ж ас командир Каманин 
Жиырма алты жасында, 
Он алтыдағы ұл еді 
Октябрьдің басында. 
Ж алаңаяқ жар кешкен, 
Ж әш ігінде поездың 
Жасырынып күн кешкен, 
Жетім, жұлым бала еді. 
Бүгін ұшқыр командир, 
Көк керуенін шұбатып, 
Аспан көшін бастап ж үр, 
Ж ерде, көкте комсомол 
Ж ас қыранның бірі бұл. 
Көп уақыты көкте өткен, 
Қайрат қанат, ер жігер. 
Көк кемесін зулатып, 
Борандатып, түн қатып, 
Бұл да ұшты лагерьге. 
Көк бораны құтырып, 
Көзге сүңгі толтырып, 
Бірнешеуі адасты. 
Каманин мен Молоков, 
Певнштейн үшеуі
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Салды ілгері Лұлашты.
Асты теніз мұз майдан,
Үстінде ойнақ бораннан 
Тартынбастан көкке асты.
Не мезеттер болғанда,
Ұшқырлардың бензині 
Таусылып, жан таласты,
Бензиндері — қандары 
Кұрып кетті сарқылып:
Өлім таяп, жан састы.
Певнштейн бар майын 
Сарқып беріп оларға,
Амалсыздан жер басты.
Каманин мен Молоков 
Кек көлігін суғарып,
Мұз мұхитқа тағы асты...

Шмидт

Шмидттің суреттеуге мінез, кұлқын 
Колымнан, мойныма алам, келмес, жұртым 
«Ер» дедім, «Қыран» дедім түк шықпады, 
Тск қана сипаладым, сақал-мұртын.

Кажымас. Кайратты, алып, теңіз жігер, 
Болаты большевиктің, данышпан ер, 
Дегенге шығар ма екен Шмидт толық, 
Жазбаса бір суретші менен ісмер.

Оқуы теңіз дейін бойға жиған,
Сақалды саба деуге білім құйған. 
Кеңестің мақтанарлық бір ғалымын 
Ісіне большевиктің еткен иман.

Дегенге көріне ме Шмидт ісі?
«Шмидттер жаңа өмірде — жаңа кісі». 
«Кайратты, қаһарманы ұлы Отанның» 
Дейміз де «өзге жақта жоқ үлгісі».

Кылмай-ақ кызметінің бәрін өлең,
Мінезін қазғыламай, ойын терең.
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«Челюскин» жорығының өзі-ақ айғак, 
Шмидтті көз алдында көреді әлем.

Басшы бұл — бастағаны жақсы сүйген, 
Жолына большевик бұл жаны күйген. 
Ж ұмсамай қылыш, найза қиын жерде, 
Құтыпта жүз кісіні тастай түйген.

Ж айдары, ақылы мол, еркі күшті, 
Мұхитпен майдандасып мұзға түсті. 
Баулыған большевиктің сақалды ұлы 
Байлаған ұлы жолға ой мен істі.

Оқытып бірге жүрген бар жолдасын, 
Білімнің төкті мұзда қазынасын. 
Ғылымнан тоғыз тарау бұлақ ақты 
Тыңдасын, талқыласын, жазып алсын.

Сөйледі ол, оңтүстікте қыдырғанын,
О жылдар аралаған Памир тауын. 
Памирдің мұз, құзында жаяу жүріп, 
Онда да шатырына жауған жауын.

Баяндап «жаңа өмірдің болашағын»
Сөз кылды «коммунизм не болмағын». 
«Солтүстік Америкадан тарих» сөйлеп, 
«Не затқа Скандинав табынғанын».

«Қалайша Мұз мұхитта кеңес жолы», 
«Кашаннан, қай ретте өркендеді?» 
«Зерттеген құтып жолын мұз саяқтар», 
Ж ан сырын Превденнің тексергені.

«Құтыптың не істейді институты» 
«Ғылымның мұз теңізде не кызметі?» 
«Чукоттың теңізінің аңын андып, 
Кеңестің шалғын шалған самолеті».

«Кеңестің жазушысы, ақындары», 
«Нәсілі Романовтың жақыңдары», 
«Формальдық логиканы» талдап сөйлеп, 
«Жиһангер соғысының шыққан мәні»
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«Гейненің өмірі мен жазғандарын», 
Баяндап «музьгканың мамандарын».
«Ақ жыныс деген фашист қисыны не?» 
«Фашизм қайдан, қалай таралғанын».

«Жай-күйін Германияның, соғыс күшін», 
Тәптіштеп «Тыныш мұхит мәселесін», 
Кеменің «Сибиряков жолын» сөйлеп, 
«Ресейде сопылардың шежіресін...»

Осындай лекцияға алуан-алуан, 
Құтыптың клубында құлақ қанған. 
Данышпан дария терең, Шмидт ғалым, 
Ғылымнан тоғыз тарау сыр ақтарған.

Қандырып қасындағы көп жолдасын, 
Ғылымның төкті мұзда қазынасын. 
Шмидттен тоғыз тарау ақты бұлақ, 
Тындасын, мұздың халқы сусындасьін.

Аспанға асы кқандар

Мұз халқы әлі жатыр жәрдем жетпей, 
Қақпады ешкім қанат, күн селт етпей. 
Ұмтылған тұс-тұсынан өңшең ұшқыр, 
Қамалды мұз ұшанға ұшып жетпей.

Доронин, Водопиянов құрыш қанат, 
Мұз мұхит жағасына жетті жанап. 
Осылар көпке шейін ұша алмады 
Жел соғып, тұман қаптап, қарлар борап,

Самолет қанат қаққан тұс-тұсынан, 
Әуенің құр байланды жындысынан. 
Ұшқырлар көкке қарап тықьгршыды, 
Қөмілді жауған қарға аэроплан.

Қырандай көк сағынды тұғырдағы, 
Өйтпеске олар ісі шұғылдады.
Сең мініп, жел айдаған, ажал ақдып 
Не болмақ жете алмаса ел мұздағы.
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Күн бұркак, қар бұркырап ойда, қырда, 
Көміп тұр самолетті борасынға.
Галышев, Водопиянов, Дорониндар  
Ұша алмай отыр міне ана адырда.

Жорықтың жер жүзінде жеңуі хақ!

Ұшқырлар жете алмастан Шмидттерге 
Кектеніп отырса да қар мен желге. 
М ұнтаздап аэродром жасап жаткан,
Бір қызық қызу жұмыс лагерьде.

— Кренкель, радионы ал, кұлағың сал, 
Тыңдашы жер жүзінде не хабар бар?
— Ұстаймын, міне казір ызың шығад. 
Шатырдан аулағырақ, шуламаңдарі

Радио Кренкельге сыбыр етті,
Кренкель қабақ қағып жымың етті. 
Ж алма-жан журналына жазды хабар; 
Қарындаш мына сөзді сызып кетті:

«Берлиннен таңға жақын олар ұшты, 
Мәскеуге үшеуі де келіп түсті.
Босанған Попов, Танев, Димитров, 
Ерлерді танда Мәскеу қарсы алысты».

Дегенде шартылдады мұз шапалақ, 
Дүрлікті лагерь халқы «уа, жасалап». 
Сібірдің сонау суық түкпірінде 
Қуанды өңшең мұз мұрт, қырау қабақ.

Ж ар қабақ, жауырынды, қаршыға көз, 
Биік бой, өктем дауыс, жігерлі сөз, 
Жылы жүз, теңіз ойлас терең кісі 
Үйірсек, көпшіл, көсем, таңдайы жез.

Шмидт аэродром басында еді,
Ерлері «Челюскиннің» қасында еді. 
Ж үгірді бұл хабарға жұмысшылар, 
Көңілдер теңіздейін тасулы еді.
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Суьгқ жақ капиталдын алабында 
Қалған ед қараңғы жақ қамауында.
Сияқты «Челюскинші» бір түкпірде; 
Қалғандар фашизмнің аралында;

Түскен ед жауыздардың тырнағына;
Жарап ед жау тізесі бір қаруға;
Ұқсады Димитровқа жасалған сот 
Шмидтің лекция оқып тұрғанына.

Сияқты айнала мұз, мұздар қамау,
Қамалап жұтамыз деп анталап жау,
Алуға осы ерлерді өңшең жендет,
Бейне сең сияқтанды сотта сұрау.

іксіз ойлағанда қамау жайын,
Қамалған капиталда олар жайын,
Арпалыс, дүлей дүние сияқтанып,
Олар да салды қимыл бұлар-дайын.

Сөйледі Шмидт баптап олар жайын:
«Біз дағы босанармыз солардайын, 
Құтыптың батыспенен жорығы бір — 
Жолына жұмыскердің олар дайын.

Алабы Мұз мұхиттың долы дүлей,
Қаңғырған соқтыққан сең жөнін білмей. 
Жатырмыз жұмыс істеп біз лагерьде, 
Екпіндеп жауға алдырмай, сыр білдірмей.

Қапитал деген анау мұз емес пе,
Гұтқындар онда да мың, жүз емес пе? 
Жолында ұлы жорық жауға түскен 
Дейтіпдер Димитров біз емес пе?»

Дегендей сөз сарынын солай бұрып,
Шмидт лагерін тұр ұғындырып.
Қуанып Мұз мұхитта мейрам жасап,
Лагерь жатыр мәз боп ойнап-күліп.

— Біздардей мұз тұтқын боп, сең қыстаған, 
Тұтқында отыр көптен Эрнест Тельман.
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Шықсыи деп аман-есен осылардай,
Біз бүгін еске аламыз ерді ұсталған.

Түрмеде Тельман отыр тұтқын болып, 
Айуандық азаптардын бәрін көріп. 
Алысқан азаттыққа ұлы күрес,
Бастаған Ленин туы ұлы жорык.

Дүниенің сапырылған теңізінде,
Таласқан кегі халық бар күн көзіне. 
Ұрандап азаттыққа адам ұлын,
Басталған жойқын жорық жер жүзінде.

Жорықтың ең алдында ұлы кеме,
Мұз бұзар жолды тартқан дүниеге. 
Лениннің туын тіккен сол мұз жарғыш, 
Қақ жарып, қамал бұзып жүзеді өрге.

Тартысқа майдандасқан толды жан-жақ. 
Тартыста біреу қаңбақ, біреу салмақ, 
Партня капитаны сол кеменің,
Жорықтың жер жүзінде жеңуі хақ!

Самолет!

Людадан Кренкельге хабар жетті; 
«Ляпидевский ұшып көкке кетті».
Дегенде лагерь халқы тегісінен
Түтін сап, аспанды аңды п— көк күзетті.

Аспанды аэроплан дүрілдетті,
Ж етті ме, жетпеді ме, өтіп кетті,— 
Дегенде ақ жапанда қара меңдей, 
Көргендей көктен қыран жалт-жұлт етті.

Құстайын құйрық бұрып көкте айналды, 
Қол бұлғап лагерьдегі ел шулады.
Ертегі азап дүние жарқ еткендей 
Самолет құдірет құсы сықылданды.

Жүгіріп куанысып қол бұлғады,
Машина меңіреу көкке діріл салды.
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Ауданы қоналқанын тар болған сон,
Құрыш құс шырық айналып қона алмады.

Қонуға мұзда байтақ қоналка жоқ,
Машина қылды көкте көп айналсоқ.
Егер де кедір-бұдыр мұзға қонса,
Қалуы хақ емес пе күл-талқан боп.

Түсер ме тар ауданды такыр мұзға,
Кеткені емес пе онда құлап кұзға.
Кең жайдақ, кергіп қонар жайлы орын жоқ, 
Кұр бекер құлап қалу қауіпсіз ба?

Лагерь был<ынап жүр құмырысқадай, 
«Апырм-ай аман-есен қонар қалай?»
Тілегі баршасының есен көру,
Тек қана жүгіреді қарай-қарай.

Қысылды бұлар дағы қона алмаудан,
Қонуға қоналқасы бола алмаудан.
Қоналқа құр оңайдан жасала ма,
Қақтығып күнде көшіп жатқан таудан.

Лагерь де қоналқаны күткен көптен,
Қар күреп, мұздарды ойып еңбек еткен,
Жел, боран, толқын, сеңсоқ түнде тулап, 
Талайын қоналқаның бұзып кеткен.

Алысқан күндіз бұлар күрекпенен,
Ал, түнде мүздар бұзған шіреп келген.
Күнде бір аэродром жасап лагерь,
Суықта сүңгілі тер шүмектеген.

Тастаған қатты боран қарды қайрап, 
Жатқанда міне біреу жерді жайлап, 
Аспаннан аэроплан дабыс берген,
Жүгірді лагерь түгел көкке айқайлап.

Ойлап жүр ұшкыр білмей не қыларды,
Не қонбай кейін қайту, не құларды.
«Егер де қонбай кейін кетсем қайтып, 
Қажытып кетпеймін бе мен бұларды.
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Көрінген жанды өмірден жалғыз қанат,
Мен екем осыларға келген жанап.
Мен түспей мыналарға қайтып кетсем,
Көңілі мүскіндердің не боп қалад?.

Егер де тәуекел деп түсер болсам,
Түк емес қауіп болмай аман қонсам.
Егерде кона алмастан кұлап, қирап,
Не болар машинаны ұраға ұрсам?..»

Қысылды бұлар жерде, ұшқыр көкте, 
Тепкендей тек түсе алмай әлпеншекке, 
Қасқарып желге қарсы газ шығарып,
Түйіліп кетті төмен бір мезетте.

Саулап кеп соқты жерге самолеті,
Шоршақтап кедір мұзбен кеткен беті.
Алдында сеңнің жары үңірейген,
ЬІзғыды солай таман, мұздың шеті...

Жорғалап жерде көктің ұшқыр кұсы, 
Сорғалап көктен түскен екпін күші.
Серпілтіп, сырғанатып ап жөнелді,
Ж арқ етіп лагерь көзі, ұшты үпісі,

— Қап кетті, кетті апырм-ай тұрмас па екен?
— Тізгіндеп ұшкырлары бұрмас па екен?
— Ызғыған сырғанақты теуіп барып,
Теңізге, жарға құлап ұрмас па екен? —

Дегенше бір ырғалып калды тоқтап,
Ж үгірді лагерь халқы тегіс қаптап.
Аспанның адам құсы мұз халқымен 
Сүйісіп жатыр шап-шұп аймалақтап.

Қарлығаш мынау ұшып қонып тұрған,
Ел үшін ердің бірі жаны кұрбан.
Жалғыз-ақ жанды өмірден келгені осы, 
Куантып сендегіге хат тапсырған.

Егерде не болады тез кетпесе,
Мінезін мұз теңіздің өзгертпесе,
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Ауданы қоиалқаиың тар болған соң,
Кұрыш құс шырық айналып қона алімады.

Конуға мұзда байтақ қоналка жоқ,
Машина қылды көкте көп айналсоқ.
Егер де кедір-бұдыр мұзға қонса,
Қалуы хақ емес пе күл-талқан боп.

Түсер ме тар ауданды тақыр мұзға,
Кеткені емес пе онда құлап құзға.
Кең жайдақ, кергіп қонар жайлы орын жоқ, 
Кұр бекер құлап қалу қауіпсіз ба?

Лагерь быжынап жүр құмырысқадай, 
«Апырм-ай аман-есен қонар қалай?»
Тілегі баршасының есен көру,
Тек қана жүгіреді қарай-қарай.

Қысылды бұлар дағы қона алмаудан,
Қонуға қоналқасы бола алмаудан.
Қоналқа құр оңайдан жасала ма,
Қақтығып күнде көшіп жатқан таудан.

Лагерь де қоналқаиы күткен көптен,
Қар күреп, мұздарды ойып еңбек еткен,
Жел, боран, толқын, сеңсоқ түнде тулап, 
Талайын қоналқаның бұзып кеткен.

Алысқан күндіз бұлар күрекпенен,
Ал, түнде мүздар бұзған шіреп келген.
Күнде бір аэродром жасап лагерь,
Суықта сүңгілі тер шүмектеген.

Тастаған қатты боран қарды қайрап, 
Жатқанда міне біреу жерді жайлап, 
Аспаннан аэроплан дабыс берген,
Жүгірді лагерь түгел көкке айқайлап.

Ойлап жүр ұшқыр білмей не қыларды,
Ые қоибай кейін қайту, не құларды.
«Егер де қонбай кейін кетсем қайтып, 
Қажытып кетпеймін бе мен бұларды.
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Көрінген жанды өмірден жалғыз қанат,
Мен екем осыларға келген жанап.
Мен түспей мыналарға қайтып кетсем,
Көңілі мүскіндердің не боп қалад?.

Егер де тәуекел деп түсер болсам,
Түк емес қауіп болмай аман қонсам.
Егерде кона алмастан кұлап, қирап,
Не болар машинаны ұраға ұрсам?..»

Қысылды бұлар жерде, ұшқыр көкте, 
Тепкендей тек түсе алмай әлпеншекке, 
Касқарып желге қарсы газ шығарып,
Түйіліп кетті төмен бір мезетте.

Саулап кеп соқты жерге самолеті,
Шоршақтап кедір мұзбен кеткен беті.
Алдында сеңнің жары үңірейген,
Ызғыды солай таман, мұздың шеті...

Ж орғалап жерде көктің ұшкыр кұсы, 
Сорғалап көктен түскен екпін күші.
Серпілтіп, сырғанатып ап жөнелді,
Ж арк етіп лагерь көзі, ұшты үпісі,

— Қап кетті, кетті апырм-ай тұрмас па екен?
— Тізгіндеп ұшқырлары бұрмас па екен?
— Ызғыған сырғанақты теуіп барып,
Теңізге, жарға құлап ұрмас па екен? —

Дегенше бір ырғалып калды тоқтап,
Ж үгірді лагерь халқы тегіс қаптап.
Аспанның адам құсы мұз халқымен 
Сүйісіп жатыр шап-шұп аймалақтап.

Қарлығаш мынау ұшып қонып тұрған,
Ел үшін ердің бірі жаны кұрбан.
Жалғыз-ақ жанды өмірден келгені осы, 
Қуантып сендегіге хат тапсырған.

Егерде не болады тез кетпесе,
Мінезін мұз теңіздің өзгертпесе,
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Жетеді кімнін көзі қас каққанша, 
Тезірек құтылуды тездетпесе.

Арасы бұл тұрғаны көк пен жердің,
Көз тіккен нысанасы дүние елдің. 
Жіберсін оны қалай ұшқыр босқа,
Бір сағат өмірі еді талай ердің.

Асығып амандасып қапыл-құпыл, 
Аспанға қарап ұшқыр тықыршып тұр. 
Әйел мен балаларды орап-кымтап, 
Мінгізіп, қош айтысты тағы да ұшқыр.

Айналып пропеллер дүр-дүр етті,
Ілінбей суды сипай көкке жетті. 
Қараңғы, жансыз мылқау мұз қамаудан 
Он екі челюскинші ұшып кетті.

Әйелдер Уэлленге меймандады,
Сең емес, жер үстінде сайрандады: 
Қызықтап Ловзалар доклад жасап, 
Сегізін марттың қырда мейрамдады.

Барақ кетті

Түн еді, алтыншы март, ұйқтап жатқан, 
Ауызын мешоктердің қымтап жатқан. 
Оятты ұйқысынан мұздың халқын, 
Лагерьдің сеңін бір тау мықтап қаққан.

Апырм-ай бұл табиғат не еткен жауыз, 
Қоймады-ау, қуып, соғып, ашып ауыз. 
Бейне бір өшіккендей тулап теңіз,
Жұтуға жұлқынады мұз жалмауыз.

Балалар әйелдермен мекен еткен 
Барақ бұл, олар кеше ұшып кеткен. 
Құтыпта, қараңғы түн жатқан барақ, 
Төсенген тура келді ит мешоктен.

Қеткендей аспан құлап күрс-күрс етті.
Көк құлап, жер жарған күш күрсілдетті.
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Ұйқтаған елу кісі үлкен барак,
Айрылып ортасынан жүріп кетті.

Күш қайда тепкен күшке тіресуге,
Бөлінді барак сынып екі сеңге.
Үйдегі пеш, терезе, шам, тесектер 
Ж өнелді бірі төмен, біреуі өрге.

Бұл барақ бөренеден соққан барақ, 
Суьпстан жанды қорғап баққан барақ.
Шмидт лекциясын сонда сөйлеп,
Жиналып роман оқып жатқан барақ.

Барақты ертеңіне қайта түзеп,
Кар сыбап, терезе сап, тіреу тіреп.
Бір барақ екеу болып жөнделген соң,
Боп қалды бұрынғыдан икемдірек.

Жарылған жарты барақ жар басында, 
Бұрқылдап жаткан терең дәл қасында. 
Алысқан адам қолы табиғатпен 
Түзеліп барақ түсті шаруасына.

Кімдер жоқ бұл барақты ұялаған,
Капитан, доктор, аспаз ұя салған. 
Метеролог, аэролог, геологтар 
Сықылды тағы талай зиялы адам.

Инженер, штурмандар тағы мұнда, 
Әрқайсы бір өнердің тұрығы да.
Лекция сөйлеп, Пушкинді оқып жатқан  
Құтыптың осы барақ клубы да.

Өшікті бұл бараққа мұхитта мұз,
Баспана, бойды жылытар бұл ғой жалғыз. 
Лақтырды теңіз толқын тау мұздарды, 
Дегендей осылардың барағын бұз.

Дегендей апрельдің күні тоғыз,
Лагерьді сүзгіледі тағы да мұз.
Ж оқ қылды аяғында бұл баракты 
Кектенген дүлей, долы, жынды теңіз.
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Ағаштан бұл өлкеде жанға қымбат, 
Табылмас мұздан баска керекті зат.
Үй қайда, отын қайда, өмір қайда,
Кім білер келе алар ма құрыш қанаті

Оңай ма көк кемесі су кемеден,
Жел айдап, қар қамалап төңкерілген. 
Қылт еткен қатасы оныи өлім даусы,
Ер деп айт адам құсын көкте жүрген.

Бабушкин

Сонан соң күн түтеді дамыл қылмай, 
Асықты ұшқырлар да сабыр қылмай. 
Жібермей қанаттыны қар, жел, тұман,
Тағы да мұз тұтқындар қалды бір ай.

Әйгілі Апрельдің күні жетті,
Толастап, жел басылып, күн оелт етті. 
Мінді де қарлығаштай самолетін, 
Бабушкин Ванкаремге ұшып кетті.

Бабушкин мұздың ері әлемге аян, . 
Қашаннан Мұз мұхитқа қанат жайған. 
Жоқ іздеп мұзды бұрын тініткен ерлік, 
Кезінде жер жүзіне болған баян.

Бабушкин Ақ мұхитты аралаған,
Мұз боран оны талай қамалаған.
Ер жүрек, еркі балуан, алғыр ұшқыр, 
Келді ұшып самолетпен жараланған.

Бабушкин жаза алмайды мұздан ұшпай, 
Шалғыншы «Челюскинде» жүрген қыстай. 
Құлар деп қауіп қылған көп халықты, 
Қуантып ортасына қонды құстай.

Ит ұшқан

Жетісі апрельдің деген күні 
Слепнев лагерь іздеп көкке мінді. 
Чукоттың Мұз мұхитын қаусыра ұшып, 
Қалқанын жүрек тастың тағы көрді.
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Мінекей үнірейіп мынау жатқан 
Калушин дейтұғын бұл қанды кақпан. 
Атақты құс құтылмас кеселді ұра, 
Нешеуін құрыш құстың көрге тартқан.

Красницкийлерді бұл құлатқан,
Тамтығы самолеттің анау жатқан:
Ляпидевскийдін ол машинасы
Быт-шыт боп мұз аралда жарқыл қаққан.

Бұл ара бір өткелі қанды жолдың,
Әнеки мұз моласы Эильсонның.
Құтырған құйыны бар мынау құзда, 
Ж емтігі анау жатқан Гамильтонның.

Қалушин көк құсына аса кекті, 
Талайдың қағып алып қанын төкті. 
Аспанда бірде бұрып, бірде айналып, 
Слепнев қанды өткелден аман өтті.

Жырынды,
жүйрік ұшқыр алған жолдьг, 

Жолында әлденеше қауіп болды.
Мұзақтап самолеті сауыс болып,
Зымырап лагерьге құстай төнді.

Айналтқан дүниені құрыш құсты,
Мінекей айтыңыздар осы ұшқышты. 
Лагерьге жәрдемшінің жауаптысы 
Ушаков ұгшып келіп мұзға түсті.

Слепнев қайтпас жүйрік жарды көкті, 
Мертігіп машинасы мұзға шөкті.
Мұның да қызметіне мұқтаж болып, 
Ушаков лагерьге әкеп иттер төкті.

Жер қара, күні жылы өзге жақта 
Бір кісі итті мұндай бағалап па?
Қар, боран,

Мұз мұхиттың күш көлігі, 
Иттерді бермейді онда арғымаққа.
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Тасымал

Ұшкырлар кезек-кезек ұшқанда анык,
Енді бір әңгімеде бұлтармалық.
Ұшырып алма-кезек лагерьге,
Тезірек тұтіаіндарды құтқаралық.

•

Каманин көк жүзінің командирі,
Ж ас кайрат ұтнкырларда — үштің бірі. 
Слепнев, Молоковпен үшеуі ұшқан, 
Қайдалап ер Шмидттің ^іагері.

Чукоттың мұз теңізін төмен тастап, 
Торғай боп шығып кетті аспанға асқақ. 
Жел қарпып, бұлтты айырып келе жатыр, 
Күіі тартып Мұз мұхитта көкте ойқастап.

Бетке алып жан ұшпаған дүлей жақты, 
Шімірікпей шын өлімге қанат қақты. 
Қырқылдап Молоковтың самолеті, 
Амалсыз Ванкаремге кейін қайтты.

Келді де машинаны тезден түзеп, 
Кетірді оған уақыт неше минут.
Айылын тартып мінген аттай шауып, 
Артынан Слепневтің кетті шүу деп.

Жылт етіп тесілген соң аспан көгі, 
Баяулап басылғанда Сібір желі. 
Жөнелді көкті жарып осы екеуі, 
Қақпаған бұрын қанат жаққа тегі.

Тауларды талай-талай құлдап кетті, 
Қақ жарып қар, боранды зырлап кетті. 
Жәрдемге жету үшін жан ұшырып,
Ойға алмай ойран жерді зымғап кетті.

Мұз мұхит жоқ жалғанда шеті, шегі, 
Қарайған көз ұшында бір нүктені 
Көргенде көктен төніп ақты соған, 
Дегенше әні-міні жетіседі.
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Күні ұзын көк кұсына шырға тартып, 
Түтінді лагерь салған будақтатып. 
Айналып лагерь үстін жүр самолет, 
Қуантып қонып қалды ырғақтатып.

Машина кезек-кезек ұшып жетті,
Халықты тасымалдап қайрат етті.
Тұманда Молоковтар сеңді іздеген 
Талықсып көк жүзінде күндер де өтті.

Онында апрельдің тынбай ұшкан, 
Ұшқырлар ұшты көкке әрбір тұстан. 
Тасыды дамылдамай, көңілі айнымай, 
Тұтқынын алып қашып мұздың қысқан.

Ұшсын!

Асығып апрельдің он бірінде 
Доронин кетті шырқап көк жүзіне. 
Бағыттан бұлдыр күні жазым болып, 
Адасты Калушиннің үңгірінде.

Мұз дария, меңіреу құз, жел ойнаған, 
Қанды өгкел көк құсымен көп ойнаған. 
Түзеді төрт сағаттан кейін бетін,
Өлімге өмір үшін бел байлаған.

Бұл дағы апрельдің он бірінде,
Молоков Доронинмен лагерьде.
Кұрыш құс қырық минут қанат қақты. 
Жуасып жатты аюдай ақ дүние.

Бір берік қаһарман бар мұздан да мұз, 
Оқушым, кім екенін білесіңіз.
Ауру Шмидт, бірақ ыңқылы жоқ, 
Ыстығы денесінің отыз тоғыз.

Жасырып жанға батқан ауыруын,
«Уақа емес кетпеймін деп — елден бұрын!» 
Қарысты көпКе шейін мұздан кетпей, 
Ұшырып өзгелерді бірін-бірін.
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Шмидттің дерті дендеп катты ауырған, 
Ұшам, деп ең соңынан қарсы тұрған. 
Ушаков оқыған соң ұшпақ болды, 
«Ұшсын» деп үкіметі жарлық қылған.

Молоков келе сала қайта салды, 
Ауырып жатқан қатты Шмидті алды. 
Төрт келіп, төрт қайтып ол лагерьге, 
Сол күні қатты салды тасымалды.

Молоков соңғы келген біреуі үштің, 
Аспанның командирі, құрыш құстың. 
Мұхиттан отыз тоғыз адам алған. 
Өткен жоқ ұшқырлықта бұдан ешкім.

Үшқырлар

Келер күн ақ дүниеден ағарды таң, 
Жөнелді Ванкаремнен Водопиян. 
Лагерьдің аспанына тіке тартты 
Аппақ боп жатты астында Мұз океан.

Он үші апрельдің деген күні,
Лапылдап кетті тағы көкке желі.
Ақ бұлдыр дария үстінде түк көрінбей, 
Аспанда тұрып-тұрып қайтты кері.

Оралып Ванкаремге кайта түсті, 
Кектеніп керуен боп үшеу ұшты. 
Молоков, Каманин мен Водопиян,
Бет қойып лагерьге көкті кешті.

Ұшқырлар сол бетімен тынбай ұшты, 
Ер болсаң осындай бол еркі күшті. 
Өткізбей отыз минут көк жүзінде, 
Алыста әлсіз түтін көзге түсті.

Соңгы күн

Таң жарды теңбілденіп мұздың көгін, 
Бел буып Кренкель де киді жеңін. 
Кұлағын киіп жатып құлағына 
Шолды үнін Ванкаремнен радионың.
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Ванкарем: «Водопиян ұшты — деді, 
Көп болса елу минут жол ж үреді».- 
Көтеріп көкке жалау шырға тартып, 
Түтін сап лагерь елі жүгіреді.

Матрац, төсек, мешок — өңгелерді 
Бір жерге үйіп қойып от жіберді.
Отқа ұрып, домалатып тастап жатыр 
Бірнеше мұнайымен бөшкелерді.

От түгіл шамға мұнай жақпағандар, 
Қасықтап жандарындай сақтағандар; 
Күн болар әлде қандай деп алдында, 
Қалтырап тамшысына қақсағандар:

Мінекей бөшкені өртеп, мұнай жағып, 
Өртенді жанған мұнай жалын агып. 
Бұрқырап көкке шықты қою түтін, 
Жалыннан мұз өртенгеи сияқтанып.

Көздерін капитандар көкке сүзіп,
Күтіп тұр көктің құсын өнмен үзіп.
Бір қара қашан көрер көкжиектен, 
Келер деп көк кемесі қашан жүзіп.

Көрінді көкжиектен жалғыз торғай 
Сол шығар самолетің, алда сорлы-ай! 
Дәріні жәшігімен отка тастап, 
Түтінді бұрқылдатты қоймай-қоймай.

Қуанып көк құсына үңіледі,
Көргенде бұрын бәйге тігіп еді. 
Айналды аэроплан қоналқаға, 
Жарысып солай қарай жүгіреді.

Айналып-үйіріліп мұзға төнді, 
Қалғандар лагерьдегі созды қолды. 
Аспанын Мұз мұхиттын дірілдетіп, 
Адамнын асыл құсы мұзға қонды.

Машина бірі артынан бірі келді,
. Теңселтті селк еткізіп қонған жерді,
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Ойнактап мұз үстінде билеп тұрып, 
Кренкель жер жүзіне хабар берді:

— «Лагерьге үш самолет аман конды. 
Жинадым біржолата радионы.
Ұшуға ыңғайландық, көріскенше!»
Люда қыз ол дағы айтты «амаи жолды!»

Люда қыз радионың сақ құлағы,
Сергегі тындаушының мұз жақтағы. 
Сөйлескен Кренкельмен үзбей осы, 
Күндіз-түн хабарласып, тынбай жағы.

Кренкель Мүз мүхитта жарты жылдай 
Жер жүзін жүрген тыңдап минут тынбай. 
Сыпырды қос құлағын шекесінен, 
Түрғандай сақ құлағын тіпті қимай.

Ол өзі іштен тынып толқығандай,
Бір қуат қан жүрегін қамтығандай. 
Жер-көктің бір байлауы аппараты 
Қуанып ол да неге балқығандай.

Жолдасы «Челюскиннің» тіл, кұлағы, 
Жар болған дүниеге сол мұздағы. 
Кызметін таза атқарған тіл мен кұлақ 
Оңай ма иесіне сиғызбағы?

Қолында Кренкельдің түр пышағы, 
Құлағын Мүз мұхиттың кесер шағы.
Үсті аспан, асты мұхит, алды Мәскеу,
Тар жерде Кренкельді ой қыстады:

«Аппаратым, жолдасым,
Тіл мен жагым, жабдығым. 
Сенімен біз көрдік-ау,
Мұз мұхиттың тарлығын.
Тілім тынбай сөйледің,
Кұлақ тынбай тындадың,
Баска түскен тар күннің 
Жалғыз сөзін қалдырмай
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Жайдың жұртқа барлығын. 
Сеңде сенен естідік  
Жоқтаушының көптігін. 
Ж едел жәрдем барлығын. 
Онжетінші топты айтып, 
Хабарынмен қандырдың.
Ұлы Отанның күшіне 
Мұздағы елді нандырдың, 
Сондай тәтті дыбысқа 
Сала-сала құлақты 
Күн мен түнді күзетіп,
Мен үстінде қалғыдым.
Сен айнымас жолдасым. 
Ұлы Отаннын тілісің. 
Суығында Сибирдің, 
Боранында лагерьдің 
Хабар беріп мұхиттан,
Ж ер жүзіне жар қылдым! 
Енді сондай жолдастын 
Кеңірдегін қиюға 
Пышақ алып тұрғаным, 
Апырм-ау, мен не қылдым? 
Апырм-ау мен не қылдым?»

Деген бір ой көлденең 
Кренкельдің көңлінен 
Ж ай отындай жалт етті, 
Радиодай сарт етті.
Жүрегі оның зуылдап, 
Бетінде қан дуылдап, 
Аэроплан дүрілдеп, 
Буындары дірілдеп,
Көкке жалау ылпылдап, 
Мұнай түтін бұрқылдап... 
Астында сең былқылдап, 
Қолда кездік қылтылдап,
Тұр радио түбінде,
Жінішке жез жібіне 
Тұрды біраз оқталып, 
Жіпке тақап пышақты, 
Оқталып та тоқталып...
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Толкын алды жүрегін, 
Калтыратгы білегін.
Қім бауыздар батылмен 
Кім бүлдірер акылмен, 
Жаман күнде жар болған, 
Жар кұлағы жастыққа 
Тимей, тынбай жар кылған. 
Кім тастайды лақтырып,
Кім кеседі дәт кылып,
Бір мүдірмей тіл алған 
Жер жүзінін құлағын 
Дүниеге жар салған.
Кемені мұз алғанда,
Мұзға мініп калғанда, 
Боран, мұздан, тұманнан 
Үміт хабар жеткізіп, 
Құтқарамыз дегізіп,
Жерді, көкті үн жарған. 
Сол хабармен әл кіріп,
Мұз халкына жан кіріп, 
Өлімдегі ел куанған.
Жаман күнде жар болған 
Жан жолдастын Кренкель 
Кенірдегін киюға 
Қалай шыдар, уа, жалған! 
Сондыктан еді мінекей 
Қолындағы пышактан 
Алдындағы жолдасы 
Аппараттан ұялған. 
Сондықтан дәл мінекей 
Көнілдегі кідіріс,
Жүректегі жылы қан, 
Қазындағы қалтырау, 
Жүзіндегі қызарған... 
Кренкельден ой кетті,
Ол ойлады жүрмекті. 
Жолдастары асығып,
Көрді жүрмек дүрмекті. 
Аэроплан қол бұлғап, 
Дүрілдеді самолет 
Дірілдетіп жер, көкті.
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Сол уашг!®
Жүтармын Оа доіхидой 
Тагы да Оір күре 
Дәмесін а̂й дсіхадей» 
Крснкмь де мырс е п і 
Сымга пышак іамдып, 
Жса жіоінс кірш спі, 
«Челіоекинніц» жүрнаі ы,
Мұі мүхнпын кү.іаіы, 
КссілдІ дс тыре сітііи

Жүгірді ІСренкель де күр.ідчы алыіі, 
Кетуге квкке шыгып құмарлёныіт 
Үшқырліір қапыл*қүяыл ічугінып жүр, 
Мінгізіи мыналарды жүгін еалыя,

СеадегІ үш сам&лет тЫлген қпэ,
Асыгып жнйраң қагыя О&рІ д§ м«э( 
Сақодай спйлинысып жайлаиыеты, 
Тисліп ит гіси кісі, багаж, қатөэ,

Ои үші опрельдің даген күні,
Үш ушқыір машипоиыц квлген иүиі, 
Алты адам, сегіа гвбіт евмөлёткс 
Отырды, енді лүспон ис дер мүиы?

Үшуга борі дагы камдап ялды,
Аішрап иесіа лагерь клрло кілды , 
Кеменіц журиолыиан жыргыя, жүлып, 
Капитан бір жаиырақ жаргяц алды,

«Челюскян» -= сыры тсиіа, жыры тәтті, 
Ажыран ерлерінеи еугя бяпы. 
Ленинніц калашня Ш яттяигяи 
Кяпитан сум&н кяйттй коты цяйтты,

Үқеагаи онш&и цұрыш нислһт, 
Машина кеэдмдоек кепі к&кт,
МімЫп Бобрөвт ялт  ушщ,
Ен арты В&дмжш тч іш ш е ,
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Дурілдеп кетті жарып көкке қарсы,
Кім калды мүз теиізде караңдаршы! 
Үшкырға Бобров кол сілтей берді:
Дегені — «лагерь үстін бір айналшы!»

Айна.тды лагерь үстін аэроплан,
/Каткан жер жайнап калды абад кылған. 
Жыбырлап шатыр, лагерь аяныш боп, 
Канғырап кала қалды екі ай тұрған.

Аспанда жалдастасып ит пен кісі,
Кояр ма Мұз мұхитты бүйткен кісі?
Кош айтьгп мүз коныска кол сілтеді, 
Бобров мүз түтқынның еи сонғысы.

Әлде жел көзге тиіп, бетке үрлеген, 
Әлде жел ұйткып соккан жүрегінен. 
Бооров орамалмен сүртті көзін,
Кезінде мұздан ұшып көкке мінген.

Айрылып тұткыннан қамаған жау, 
Мелшніп женілгендей шөкті мұз тау. 
Үстінде Мұз мұхиттың белгі болып, 
Жалпылдап суык желде қалды жалау.

Жойкын жорық жалауы 
Мұхиттың мұз жағына 
Орнатылды белгіге,
Жол ашқандай алдына.

Ұлы жорық ерлерін 
Долы дүниені алуға,
Ұлы жолды салуға 
Шақырғандай тағы да.

Ризамыз

ұшқыр мұхитты алып, аспанды асты, 
Дүлейдіц салды үстіне кең құлашты. 
Ерлерді қанатына ап сақтап ұшып, 
Қондырып берік жерге аяқ басты.
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Бұл жері сен сықылды көшпейтін жер, 
Соқтығып бір-бірімен айдамас жел.
Ж ел қалай? Әуе райы не? дейтүғын,
>Кел баққан біржолата өтті күндер.

Тынбағаи көкте ұшқырлар төрт күн үдай, 
Тауды асып, теціз жарып, көкті қүлдай. 
Тауысты тасымалдап жүз кісіні,
Алысып ақ долымен зырлай-зырлай.

Куаиыш қабагында, көцілінде, 
Мәз-мейрам қүрғаққа есеп келуіпе.
Мүз мылқау, азап ажал — боріи жеціп. 
Жеткендей дсгеніие өмірінде.

Мүндай ер, мұндай тілек кімде болар,
Ел менен ер тілегі біргө болар,
Кеңестің кең елінде үлгі қылар,
Шыгып жүр әр майданга күнде бүлар.

Қосылган күлақ

Куанды қөңілі тасып кецес елі, 
Дұшпанга көтсріңкі болды белі.
«Күтпеп ем мен мұпы» деп мойындады, 
Бал ашқан Норвегияныц /іарсендері.

Көкке асты қуаиышты күйдіц сазы,
Бар дүние ұшқырларға болды қазы.
— Шеберлік!
— Ерлікі
— Аскан техника!— деп
Д ос түгіл дұшпандар да болды разы.

Басқан соң сец тұтқыпдар қара жерді, 
Кайтеміз енді ұзатып оцгімсні,
Той қылып, ит шаптырып тамаша етті, 
Куанып қонақтарға чукот елі.

Ит жеккен, балық жеген чукот елі 
«Күн» деп ол айтады екен Ленинді.

269



Жорығы большевиктін ұлы күшпен 
Аттанған мұз дүниеге үлкен іспен.
Батыстан чукот көрді шынаны күн, 
Лениннін күн сәулесін мұзға түскен.

Шыққанда құстай ұшып мұздан қырға, 
Ұласты жүрген жолы тойға, жырға.
Тпеліп ит шанага топ-тобымен,
Қоштасты чукот елі мұз тұтқынға.

Келді ұшып Уэлленге бір самолет,
Көп халық қол бұлғады қонады деп. 
Қалықтап қарлығаштай қонған кезде,
Қол жайды «қаһарманым, қонағым» — деп.

Жарқылдап ақ дүннені қыз күлдіріп, 
Қуантып ол да жетті зыр жүгіріп.
Қелгенді көктен ұшып жерден тосып, 
Қосылып қол алысты қыз бен жігіт.

Бұл жігіт мынау қызды сүйді қатты,
Қыз дагы сағыныпты сүйді тәтті.
Таусылмас ұзақ қызық сырға түсіп,
Түнімен тәтті-тәтті әңгіме айтты.

«Челюскин» қайда жүрді, қайда батты, 
Хабарды Уэлленге қалай айтты.
Оқыды Мұз лагерьде қандай роман,
Тоқыды сеңде қалай диаматты,

Біресе әңгімесі Мэскеу тартты,
Музыка күңірентіп күйлеп жатты.
Көкке ұшып, жерде ойнаған көп думанның, 
Жаньшан Мәскеу өзен сылдыр қақты.

Сол судың үстін кеиіте қайық жапты,
Екі жас есіп қайық, сумен ақты.
Сонан соң қайда жүрді, нелер көрді,
Не қызық дегендерін айтып бақты.

Кайран ел қар астында күн сағынған,
Ленинді күн болмаса — күн дер ме еді?
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Ашқандай аспандағы қос құлақты, 
Қосқандай Уэлленге, құтып жақты. 
Ерітіп Мұз мұхитты екі жалын — 
Радио сөздерінен толқып жатты.

СССР — төңкерістің кушті анасы

Тамаша: бүгін Москеу астан-кестен, 
Сияқты нұр құйылып Мәскеу көшкен. 
Қаланың гүлдер борап көшесінен, 
Бәйшешек сияқты жұрт көшеге өскен.

Мәокеуді бүгін төтен адам басқан,
Қөкке де, көшеге де гүлдер шашқан. 
Музыка жерді, көкті дүрілдетіп,
Қеткендей араласып жер мен аспан.

Еш калам жеткізе алмас жазып мұны, 
Не керек әуреленіп бекер құры.
Қайнады туға, дуға бүгін Мәскеу,
Ұлы Отан — төңкерістің орталығы.

Ордасы жаңа өмірдің ұлы Мәскеу,
Тулары бүгін тіккен көкке тіреу.
Тұра ма бұл қаладан ұміт күтпей, 
Зарыққан, тарыққандар жадау-жүдеу.

Кімдер жоқ бұл қалада дүниеден, 
Мәскеуді еңбек ері — үйім деген.
Ту алып азаттыққа тұрған қала,
Бір мұрат бұл Мәскеуді сүю деген.

Жайнаған ұлы өмірге жоспир сызып,
Жөн сілтеп бар әлемге іс жүргізіп. 
Күрестің, өнер, білім, азаттықтың 
Ордасы — Мәскеу бүгін болды қызық.

Ту топан, қызыл сеңдей көше лық-лық, 
Ағылды адам өзен қара құрық.
Ақтарып машинаны төкті қала,
Сіресті көше біткен адам лықсып.
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Жорығы большевиктін ұлы күшпен 
Аттанған мүз дүниеге үлкен ^іспен.
Батыстан чукот көрді шынаііы күн, 
Лениннің күн сэулесін мұзға түскен.

Шыққанда құстай ұшып мұздан қырға, 
Ұласты жүрген жолы тойға, жырға.
Тпеліп ит шанаға топ-тобымен,
Қоштасты чукот елі мұз тұтқьгаға.

Келді ұшып Уэлленге бір самолет,
Көп халық кол бұлғады қонады деп. 
Калықтап қарлығаштай қонған кезде,
Кол жайды «қаһарманым, қонағым» — деп.

Жарқылдап ақ дүниені қыз күлдіріп, 
Куантып ол да жетті зыр жүгіріп.
Кслгенді көктен ұшып жерден тосып, 
Қосылып қол алысты қыз бен жігіт.

Бұл жігіт мынау қызды сүйді қатты,
Қыз дагы сағыныпты сүйді тәтті.
Таусылмас ұзақ қызық сырға түсіп,
Түнімен тәтті-тәтті әңгіме айтты.

«Челюскин» қайда жүрді, қайда батты, 
Хабарды Уэлленге қалай айтты.
Оқыды Мұз лагерьде қандай роман,
Тоқыды сеңде қалай диаматты.

Біресе әңгімесі Мәскеу тартты,
Музыка күңірентіп күйлеп жатты.
Көкке ұшып, жерде ойнаған көп думанның, 
Жанынан Мәскеу өзен сылдыр қақты.

Сол судың үстін кеште қайық жапты,
Екі жас есіп қайық, сумен ақты.
Сонан соң қайда жүрді, нелер көрді,
Не қызық дегендерін айтып бақты.

Кайран ел қар астында күн сағынған,
Ленинді күн болмаса — күн дер ме еді?
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Ашқандай аспандағы қос құлақты, 
Қосқандай Уэлленге, құтып жақты. 
Ерітіп Мұз мұхитты екі жалын — 
Радио сөздерінен толқып жатты.

СССР — төңкерістің күшті анасы

Тамаша: бүгін Мәскеу астан-кестен, 
Сияқты нұр құйылып Мәскеу көшкен. 
Қаланын гүлдер борап көшесінен, 
Бәйшешек сияқты жұрт көшеге өскен.

Мәокеуді бүгін төтен адам басқан,
Көкке де, көшеге де гүлдер шашқан. 
Музыка жерді, көкті дүрілдетіп,
Қеткендей араласып жер мен аспан.

Еш қалам жеткізе алмас жазып мұны, 
Не керек әуреленіп бекер құры.
Қайнады туға, дуға бүгін Мәскеу,
Ұлы Отан — төңкерістің орталығы.

Ордасы жаңа өмірдің ұлы Мәскеу,
Тулары бүгін тіккен көкке тіреу.
Тұра ма бұл қаладан ұміт күтпей, 
Зарыққан, тарыққандар жадау-жүдеу.

Кімдер жоқ бұл қалада дүниеден, 
Мәскеуді еңбек ері — үйім деген.
Ту алып азаттыққа тұрған қала,
Бір мұрат бұл Мәскеуді сүю деген.

Жайнаған ұлы өмірге жоспор сызып,
Жөн сілтеп бар әлемге іс жүргізіп. 
Күрестің, өнер, білім, азаттықтын 
Ордасы — Мәскеу бүгін болды қызық.

Ту топан, қызыл сеңдей көше лық-лық, 
Ағылды адам өзен қара құрық.
Ақтарып машинаны төкті қала,
Сіресті көше біткен адам лықсып.
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Қарашы оркестрге діріл қаккан,
Шыкты әні челюскинші осы жақтан. 
Кыздырды кызыл майдан алацында, 
Шахматтай парад көркем оинап жаткан.

Бар Мәскеу тіке тұрған аяғынан,
Кім қалған жетер жердік алабыпан. 
Каланы қылкдндырып кісі көмді 
Ічүткендер келді деген хабарынан.

Лениннін Мавзолейі кызыл күрең 
Әлемге бүгін айрым береді рең.
Толкыған теңіз дейін кызыл алаң, 
Мавзолей ұлы кеме Ленин мінген.

41

Бүл кеме дүниеге бастаған жол,
Көз тіккен түгел жан-жақ миллион қол. 
Аттанған үлы жолға жойқын жорык, 
Каратып бар әлемді тұрғаны сол.

Дүрілдеп Москеу жатыр болып күй сок, 
Жасалап өтіп жатыр мың-мыңнан топ. 
Гүлді алды жұмыскерден күліп Шмидт, 
Көйлекшең, сақалының кырауы жоқ.

Мавзолей биіктелді жеті үшқырдан, 
Жеткізген тұтқыиды алып Мұз мұхиттан. 
«Көктегі кемесінің күшін көр» деп, 
Мәскеудің көгін алды аэроплан.

Аспанда «Максим Горький» алып ұшты, 
Карғадай самолеттер жабыла үшты. 
Ерлерді кұттыктағап әуе шарлар, 
Жазылған сәлемдермен жарып ұшты.

Ерлердің сөздеріпен жалын шыкты. 
«Кеңесте ел қайратты, қару мықты; 
Дайынбыз Ұлы Отанды қорғау үшін!» 
Деген сөз жерді, көкті жарып шықты.

Кұтылған кұтыптың мұз тұткындары, 
Кұсындай құдіреттің түп жақтағы.
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Жолдасы ақ аюдыи сец мінгендер,
Жер жүзін шулатқандар бір уақтагы.

Баршасы бір шулатты тағы жерді, 
Қуантып бүгін міне аман келді.
ІІІошытқан Мұз мұхигтай жауды жецген 
Қеңестің қуанышына жер теңселді.

Бір шеше өз баласын қысып сүйді,
Бір әке баласына ерні тиді.
Қыс пен ж аз, жер менен көк табысқандап  
Той болып музыкалар тартты күйді.

СССР— Төңкерістің күшті анасы, 
Мыналар соның тапқан өз баласы. 
Куантып құшақтады балаларын,
Қарашы қандай еді көз қарасы.

Қьиыл жүлдыз

Сеңдей боп согылыскан Москеу акты, 
Радио дүниеге дабыл қақты.
Калинин өз қольгмен ұшқырларға 
«Кеңестің Ері» деген белгі тақты.

Ісіне, мұхиттағы ерлігіне,
Қажымай тас түнілген бірлігіне 
Ерлері «Челюскиннің» алды сыйлық, 
Тағыдды «Қызыл Ж ұлдыз» белгі міне.

Ұлы деп ұлы Отанның барғаи жолга, 
Қадалды жүз төрт орден омырауға,
Иесі бір себептен тойда болмай,
Бір орден қадалмастан қалды қолда.

Орденді Шмидт алды өз қолына,
Ерім деп қаза тапқан мұз жолында. 
Ардақтап Мұз мұхиттың музейіне 
Суретін орден қадап қойды орнына.
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Ж орық жыры — жеңу сыры

Үйріліп бір басшыға лагерьдегі 
Ерлердің болды берік коллективі.
Дарияда ғарық болған жан ішінде,
Бұл сенім, мұндай бірлік болып па еді?

Өмірде болған емес мұндай сенім, 
Талайлар тақалғанда әркімге өлім,
Құрбан қып бірін-бірі қашпап па еді,
Жан күйттеп, есі шығып, болып телім.

Гректің кемесін де жел төңкерген,
Бір-бірін жемеп пе еді тақтай мінген? 
Лақтырып өзін-өзі суға түсіп,
Жалғыз дән, кесек нанын ұрлап жеген,

Жырлаған ақын Байрон «Дон Ж уандаэ 
Не болды ғарық болған бір топ жанға. 
Жеребе жіп ұстасып адам жескен, 
Лақтырған ез баласын суға шал да.

Нобиле дирижабльмен кешегі ұшқан, 
Быт-шыт боп түскен жерде айрылысқан, 
Бастығы сол қосынның Нобиле өзі, 
Қалдырып жолдастарын өзі қашқан.

Тапжылмай айтқанынан Шмидттің бір, 
Түйіліп тастай мықты тұрды лагерь. 
Ауырған Шмидт ұшпай қандай қылды, 
Нобиле сияқтанып қашпақ түгіл.

Астынан әлем ойнап жатса теңіз,
Теңселіп көшіп жүрсе отырған мұз. 
Дүниеде дүлей дозақ қалып қойып, 
Қалайша берік боларсың қарайса көз?

Көлігін суға жығып, мінген сеңге, 
Тағдырын тапсырысқан мұз бен желге, 
Қажытпай біреуін де кайрат беріп, 
Бірлігін осылардың бекіткен не?
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Бекіткен олар белін үлкен үмзіг,
Ж ау жеңген жігері мол большевиктік. 
Ерлері социалдық құрылыстын,
Ойға алмай бірін-бірі тастайды деп.

Олардын аспандаған асқар белі,
Бастаған большевиктер кенес елі,
Басшысы партия боп сәлем жолдап, 
«Қажыма, құтқарамыз» дегендері.

Бекіткен осыларды сондай сенім,
Көңіліне еш біреудің келмей өлм.
Жұмыс кып, роман оқып, шахмат ойнап, 
Елемей әлдеқайда жүргендерін.

Егер де бола алмаса ондай сенім,
Алар деп сенбегенде кейінгі елін,
Болмаса сендірерлік артта қайрат,
Бас күйттеп болмас па еді телім-телім.

Елестеп көздеріне ылғи өлім,
Табуға талпынар ед әркім жөнін.
Бірінен бірі көріп айрылысып,
Қайғы қып бекер шығып жүргендерін.

Осылай өз арасы қырбай болса,
Сең дағы көп уақыт тұрмайды онша.
Қылар ма ед мұнша қайрат жерден, көктен 
Ж алдаған осыларды бір бай болса.

Екінші кеңесінің қарулары 
Көкте бұлт, суда мұзды жарулары.
Мұз жарған, аэроплан білімпаздар 
Большевик Мұз мұхитты алулары.

Егерде кеңес мүлде құр қол болса,
Мұз жарған, бұлт жарғандар болмаса онша; 
Саңқылдап радиолар хабар қылмай,
Мұз дажал құр қол елді ұрған болса;

Хабарсыз Мұз мұхитта кете барса,
Беріктік болар еді онда қанша?
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Қар, боран, қауіп жолды қарс анырып, 
Ұшқырлар қанат қақпай қорғаласа;

Сендірген шаруаның күйлі күші 
Қаһарман социалдық ердің ісі.
Сөйлескен сағат сайын радио,
Жендірген ұлы одақтын техникасы.

Үшінші: отрядтын санасында,
Әркімнің өз басынын бағасында.
Басынан көптің ісін артық көрген, 
Болмастан ала жаңқа арасында.

Қайрат қып әйелі де, еркегі де 
Бір ауыз — бір басшының жетегінде. 
Жүк тасып қандай қайрат көрсетті ерлер 
Кемесі су түбіне кетерінде.

Корытқан большевик күш, жігерлерін, 
Болмаса әрқайсында берік сенім; 
Болмаса бір әскердің отряды 
Жайлаған социалдық кеңес жерін;

Кылмаса әрқайсысы адал кайрат, 
Болмаса мықты басшы сенген сайлап; 
Алар ма ед аспай-саспай керек затын, 
Жатқанда кеме кұлап, теңіз қайнап.

Бұлардың қайратына болған кайрақ, 
Санасы большевиктің түйген байлап, 
Сендіріп сеңді алатын үлкен куат, 
Жауларды жағаласқан жеңуі айғақ.

Аяқтау

Шулатқан жердің жүзін кс-ңес ерін,
\шқырын, челюскинші, Шмидттерін 
Жырладым көрмесем де көңілім құлап, 
Тыңдаумен газет сөзін, радио үнін.

Мен өзім Мұз мұхитқа барғаным жоқ, 
Көрдім деп соның бәрін алдауым жоқ.
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Біздік бүл өмірдегі бліган түр\ ь:' 
Жанымнан жазып, косқан жалғаным жск.

Л\үз мү*\пт кекес жері үтиан дүнне, 
Жорыкты онда өткізу осал күн 6е?
Мүз ж оры к— біздің жорық ойды козгап, 
Сондыктан шыгып калды осы өнгіме.

Майдандап багындырған жерін-көгін 
Жыр кылдьгм жорыктағы большевигін. 
Талқандап ескі өмірді, жасап жаңа,
Біздің күш танымайды ата тегін.

Қуаньш әлемді аскан ел ісіне,
Сүйсініп ел шаттанған ер күшіне. 
Қаладым калам алып мен де кірпіш. 
Монумент «Челюскиннің» белгісіне

1934 жыл, июль — август, Москва.



/

Толғану

Тасқында, тау суындай көңіл жыры, 
Қазақтың сусындасын ойы-қыры. 
Бұрқырат бұлағыңды кең далаңа, 
Бастырмай шөпке-шарға тоқтап құры.

Далаңның той болғанда бүгін күні, 
Жүйріктей бабындағы жүгір, міні;
Орай шап алдын, артын жиын жұрттың, 
Жыр қыла бүгінгіні, бүрынғыны.

Шарықта шар тарапқа қиял кұсы, 
Көңілдің кеп тұрғанда күнді алғысы. 
Халқыңның қуанышын қанат кып қақ, 
Қашан да қала берер ұяң кісі.

Қашаннан қазақ көшкен тарих көші, 
Таланып жаудан, жұрттан жеткені осы. 
Көсемі көш алдында басшы болып, 
Бақыттың жайлауына қонған тұсы.

Шат көңіл, шадыман жұрт ақынысың; 
Жүйріктің жұрт қуантқан жақынысын; 
Баласың бакытты елге, түс майдапға, 
Халқыңның қайратысың, ақылысың

Қ Ұ Л А Г Е Р
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Тілісін, теніз көңіл, батыльгсьш.
Өткір ой, сезгір сезім батырысьа: 
Желіндей куаныштын жеде.'дей со-қ, 
Өлецнің өзені бір сапырылсьш.

Күйінден домбыранын күлдырасьгз. 
Суындай Алатаудын сылдырасьсз: 
Сөздердін асыл, көркем тасын қд-ті. 
Ұйкасы өлеңімнің сыңғырасын.

Тегінде кәр құлаксын, сүнғыласын. 
Сондықтан сұлу сөзді жыр кыласьш. 
Соғайын сөзімнег бір сұлу сарай.
Я көрсін, я көрмесін тұрғыласым.

Ұзақка жүгіретін өрен жуіірік.
Секілді тыз етпеге кақпан күйбік,
Көсіліп өресі ұзак поэмаға,
Ж ай тастап, кең кұлаштап ж едден асүйткі

Десе де «Бұл акынның сөзін сүй.іік>„
Д есе де «Ақынымыз кетті жидіп»;
Тастай бер ортасына өз сөзінд»,
Ұлы ұрпақ, осы күні көпте бнлік.

Халқымнын куанышты бұлбұльинм», 
Жұртымныц жүйрігінің дүлдүлімін 
Көтеріп көптін көнілін күнде шауи >, 
Ж үлде алар жұма саііын туди  қ у ' а.
Шат елдіц шешенімін, дангылымы 
Шыным сол, правом бұл, занды муі-адм. 
Астанам Алатаудан санкылдаеам,
Жетпей ме, жер жүзіие жацгырышч?

Бақ туын тұрғанда үстап бүгін қаэак* 
Көңілі судай тасып, оттай маадац.
Ескі күн елім көрген енді ой ‘асачк 
Көрінер кейде қорлық, кгйде м ііз қ .

Соларды әдетім еді айт>' ЭДДгіҢ,.
Ескіге ендігі елдІЦ КегІЦ



Ескі күн — елдің жылап өткен күні,
Ескі ән, күй сондықтан қалған боздап.

Ежелден ескеруші ем елдің сөзін, 
Бүлақтың тазалауға тінтіп көзін.
Бар ма деп ашпаған сыр, айтпаған жыр 
Құлақты қырға түріп жүрген кезім.

Ақтарыгі асыл сөздің алтын, жезін 
Салатын дүкеніме бар мінезім.
Ақтарған Арқа астын инженермін,
Ал жұртым, керегіне түрса сөзім.

Өзгеге ұғындырмас өзі бұзбай,
Сыншыдан сақта құдан сортаң тұздай. 
Шатасқан шалдуардан жиіркенем,
Елімнің ескісінен сөз айтқызбай.

Сапырған сырлы сезді сар қымыздай, 
Заманның отырғам жоқ салтын бұзбай; 
Асылын арамынан аршып алдым, 
Қашаннан қазынаға халқьгмыз бай.

Туған жер

Мен өзім тауда туып, тасында өстім, 
Жасымнан мұз төсеніп, қарды кештім; 
Асқарда Аршалыға қозы жайып, /
Бұлттың аспандағы қасында өстім.

Жөнкенің жоғары ала басында өстім,
Ақ гауһар Ақтастының тасында өстім. 
Аспанда ақиығы шаңқылдаған 
Құздардың құламалы астында өстім.

Сондықтан бір қазақпын тауды сүйген, 
Тасы жоқ, таусыз жерді жерсінбеген. 
Алматым Алатаудың бауырьпгда 
Аңқылдап жел соққандай ән мен күйден.

Жасымнан жырлап едім тауды талай, 
Гималай, Қавказ, Жөнке, Алтай, Алай.
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Ордасы ой, көнілімнің ала асқарлар 
Жырлатпай жүрегімнен жатсын қалай?

Таудағы таскындаған ағын судай, 
Өленім басталады таудан ұдай.
Әсемін әңгіменің көп таратқан  
Айтылмай қалған екен тау мынадай:

Көк орман, көркем тоғай маужыраған, 
Сұлудың көзіндей көл жаудыраған.
Малта тас, маржан, ахық, меруерт тас 
Төгіліп көл жиекке саудыраған.

Көк кілем, балаусасы балбыраған,
Көк жібек жапырағы жалбыраған.
Ақ қант аспандағы сонда жауып,
Бал бұлақ таудан, тастан орғылаған.

Бұл тауды іздёйміз бе біздер шеттен, 
'Галайы осы таудың бізге біткен. 
Мақтауға, мақтануға тұратын жер 
Айтамын Көкшетауды даңқы кеткен;

Оқжетпес оқшырайып өрлеп кеткен, 
Кеудесін керіп көкке сермеп кеткен.
Қия құз, жақпар сарай, бура тастар 
Тәртіппен көлді айнала сәндеп шөккен.

Кавказдай таласпайды аспан-көкпен, 
Қаһарлы Хантәңірі емес кар бекіткен; 
Алтайдай асу бермес асқар емес, 
Жөңкедей жолсыз емес құж-құж біткен.

Көкшетау жер жаннаты жеке біткен,
Бұл сұлу кең далада бойын күткен. 
Ж омарт тау дастарқапды, момақан тау, 
Шипа тау тазартатын барлық дерттен.

Көкшетау көп жердің ОІр коркем жері,
Кыз орман, Бурабойдыц мвлдірлері. 
Жамылып жасыл Опркыт, йсы.і  қундыз 
Түрленген тотыку 'пй тау кмркемі-.

^  I Жансугірсш, II ГоМі ВЙІ



Сайраған бұлбұлындай әншілері,
Зулаған дүлдүліндей жүйріктері.
«Хан тұрып қазағына, ханды ант ұрған», 
Қонысы Абылайдын бір күндегі.

Казактың әсем жері Аркасында.
Аркаға жетер Арал, Балқашың ба? 
Сырымбет, Зеренді, Иман, Айыртаулар 
Арқаның тізілгендей алқасына.

Арқаның алқа қонған даласына,
Ауылдай таулар отыр жарасымда.
Алапқа бетегедей киіз төсеп,
Оранған орманды тау ағашына.

Бұлақтың тәттісі де, тазасы да,
Көлдердің кең мөлдірі тап осында. 
Айдыны ала шұбар, кұс қиқулар.
Ауыл, мал, масаты көл жағасында.

«Ауылы Сырымбеттің саласында,
Ақ сұңқар ғашық болып баласына». 
Кұмар боп жерден жүйрік, көктен кұсқа, 
Тұр таулар ән шырқалған арасында.

«Ол күнде осы тауда жалғыз жан жүр, 
Дүниеден аулактанған дабьір-дүбір.
Кара шал қайыңды отыр көлеңкелеп,
Бір қу бас шал үстінде ілулі тұр.

Не еткен жан, әлде даңғыл, әлде мұңғыл? 
Бұл өзі ән күңірентіп айтады жыр». — 
Осылай ертегі қып кетуінде 
Еддің де ескі аузында жоқ па екен сыр?

Салғанда шалқып, шырқап әртүрлі әнге, 
Осы шал ұқтырғандай көп әңгіме. 
Жетісу, Ертіс, Арқа жүрген жаттап, 
Байбайлап салған әнін «Құлагерге».

Кетсе де шалдың өзі көптен көрге, 
Жайылған әні, сөзі жалпақ елге.
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Елімнія. ееігіяен игтер қуған 
Сорлыяыя. сү'Іреген ел басын терге.

Жзқсыныа жзқсьиығын жан айтады, 
Сскдьистая «Құлагерді» бС|>і айл ады.
Егілія әндеріне, свзія тыадзл,,
Ерінді ел кдялы дзрдайтады.

Казлдта ІСұлагерді квп айтады,
«Серінін. еерігі еді> деп аЛтады.
«Ат сыры несіне молі.х» деп жүрг,
Тегінде мал кэрмесе, неге аіһады .

Замалда сонау сарсая Акан түрған,
Ол за.ман — ерге тұсау, зорға д \ ман.
Жалімал жеп айналасын аш кенедей,
Се.мірген жұрт канына нелер жуан.

Хан кабан — халык кұлағын бұрап т\-рған, 
Бүйі бн — билеп-төстеп сұрап тұрған.
Кор кылып ак алмасты отка көсеп,
Ж үз — жүз жар теюя таппай жылап түрған.

Барымта — ел шулатып жьмкы куған, 
Әупілдек батыр шыккан әр рудан.
Ел кұнға жұт-іа сайын бір жығылып,
Қара нар, ка-ты кілем бітім кылған.

Қанды кек ел арасыя ұшыктырган,
Коркауды кол тзбылмай тұ-мсыкқа урган. 
Асьи ер, армдода ж зр опык жеген,
А лбасга зшго шшплы тұишыктырғліі.

Қьардағыі иара с о й ш  бакамдарін,
Калада адрз щре% қаҺарЛіИРйй,
Түсшщі б&лшн, пері бодеын*
Ұнайды &мірЫеп Акан маған.

О л щ т е  к т т  Щ Ш івіІ 
Құл к*я кун кШйі ШіяН Йг* я
ААришга, ж ш мт  аа 
Жылаидай іЩЫрЫННН •-’•-•■ ШШт.



Керексіз кісі болған ол заманға,
Қайткенмен бір жұмбақ сыр бар Ақанда.
Ез болмай, елге симай кім тұра алған, 
Жалғыз боп жанаса алмай барлық жанға.

Түскен жан сондай күйге сұм жалғанда 
Ескеріп енді ойлансақ тегін жан ба?
Қыңыр жан кырық кісімен қырқпышақ боп, 
Ел таппай өте берген неге арманда?

Ішінде өрті жанып басылмастай,
Шемендеп дерті кеткен ашылмастай. 
Тентіреп тауда, таста неге жүрді,
Тасталып танылмаған асыл тастай?

Бай басып, батыр әлде жасқаған ба,
Би тауып, шерін шындап ашпаған ба? 
Сұңқар құс сүймеген бір жұмыртқасын 
Ұядан садағалап тастаған ба?

Таба алмай тыныштықты туған елде,
Кете алмай біржолата бөтен жерге, 
Тартканда жалғыздықтан жаны қорлық, 
Төсеген талай ерлер оққа кеуде.

Жаксы боп елден өлім талай ерге,
Аз ба екен оққа ұшқандар дуэльдерде? 
Өлімді жан қорлықтан жақсы көрген 
Не дейміз Лермонтов пен Пушкиндерге?

Өмірде бастырмастан көңілін өрге,
Кім еді ел талантын тыққан жерге?
Кыз емес, қара күш пен каңқу сөздер 
Ертерек ер жүрегін көмген көрге!

Өмірде солардайын қорлық тартқан,
Сұм заман өткір жанды қор қып баққан* 
Жаралап ер жүрегін жау қанжары, 
Ысқырып жылан өмір жанын шаққан.

Лермонтов болмағанмен біздің Ақан,
Кісі ме ед ақындыктан құралақан?



Ортасын олқы көрген бұл да дара,
Имеген иттерге бас сері, даркан.

Еріксіз ерте туған ел еркесі,
Жетпестен қиылатьгн ер желкесі. 
Лермонтов, Пушкин көктен атылған кұс, 
Түскен бе Көкшетауға көленкесі?

Қайт болып қара күштен меселдесі, 
Халықтың қайғыда өткен нешен досы. 
Жаныштап жұрттың жанын жерге тыккан 
Қара күш, каңку сөздер — кесел де осы.

Тегінде тегін бе екен Ақан сері,
Бұл да бір емес пе екен елдің ері?
Өз ұлын, өз ерлерін ескермесе,
Ел тегі алсын қайдан кемеңгерді?

Туғаны Аркадағы Арғын елі,
Өскені Көкшетаудың шалғын жері;
Ащы тіл, асау мінез қылығынан 
Атанып кетпеді ме «азғын», «пері»?

Лакабы — әлде әулие, әлде пері, 
Арқаның атақтысы Ақан сері.
Көкшедө сұлу сүйіп, өлең айтқан,
Бұландап тақымында Құлагері.

Көкшеге жаз көк жібек жапқандайын, 
Көкшеге қыс ақ күміс шапқандайын. 
Кэкше кыз күзде киіп қырау ішік,
Көк айна — көлі қыста қатқандайын.

•

Жамылған кыста ақ үзік ақ қардайын, 
Төселген ж азда кілем мақпаддайын. 
Кырдағы ел «Құлагердің» әнін тындап, 
Былайша әңгімелер Ақан жайын:

Ақан

Бурабай бір таза жер «пері» жүрген...
Онда жоқ жын мен сайтан өріп жүрген.
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Ағашка атын байлап көлеңкелеп,
Акан ғой анда-санда келіп жүрген.

Акандай осы тауда сері жүрген,
Су ішіп, тауда шие теріп жүрген. 
Кдйындан мінсіз, таудай таза жігіг, 
Кеа-қоныр, бклапыттан жеріп жүрген.

Жасьгнан иеленген баласындай, 
Таллынып Көкшетауға анасындай.
Келіие бетін жуып, ат суарған 
Арканын бір сикырлы айнасындан.

Сұрша тал — сұлу қолдың саласындай, 
Кып-кызыл қайың — қыздың баласындай. 
Жамылған жанат ішік, мөлдір сұлу, 
Квзінін Көкше көлі шарасыидай.

Юсі емес Ақан торде билік айтқан,
Ұры емес ауыл торып, ел шулатқан. 
Модда емес, мешіт салып, зекет алып, 
Кажісін дүниенің бойға жаққан.

Ол емес және өзінің малын баққан, 
Жалшы емес жэне байдың отын жаққан. 
Кісіні ит етінен жек көретін 
Д ау қ\"ып, арыз айтып, биге шаққан.

Теренін тұсындағы қасына ерген,
Өзін ел кұрмет қылған көрген жерден. 
Жерлерді токты сойған топыр қылып,
Сал сүрей, санлақ мініп, сұлу сүйген.

Жүнрік ат, сонар саят, қыз-қырқынмен 
Өмірді өткізген жан өз ырқымен.
Өмірдің ащы емес, тұщысын да 
Қызықтап жігіт ойын, қыз күлкімен.

Саңлақ ед шыққан мыңнан, озған жүзден, 
Коп сүлу көзін сүзген күнді өткізген. 
Кызықтын айдынына құлаш ұрып, 
Армансыз қаздай қалқып, қудай жүзген.
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Солардан келе келе жаны безген,
Өмірдо әлсіздігін әбден сезген.
Сезгір жан, нәзік көнілін азап алып, 
Жабырқап жапан г р д і  жалғыэ кеэген.

Кісі емес көп қатынды үйірлеген,
Болған жоқ бір пендсге тию деген.
Текті қүс тазалықты қолына үстаи, 
Арманы-ақ сүлулықты сүю дегеи.

Адампан, айналадап, күйіркеден,
Бой тартып ел ішінен жиіркенген,
Безінген біржолата тагы болып,
Аулақтап әсем тауда жүруменен.

Сүлулық жсрден өніп, көктен жауган, 
Тапқан ол тыныштықты таза таудаи. 
Шомылып мөлдір көлге, орманда уйықтап, 
Жақсы жер жүмбақ жанын аялаган.

Қарағай, қаныц, талдар — қллыц орман, 
Тау мен тас жеке жанга болғаи қорган. 
Қиқулал өлсц айтып, күйлср тартып,
Сері үшін құс, көбелек қылған думан.

Таза тас сияқтанғаи күміс кесек,
Жапырақ секілдеиген таза төсек.
Жүрегін жуықтаса жаралагаи:
Кір өмір, тікси турмыс, үлы осек.

Ақаиды сол күндегі сопы десек,
Әсем тау оган қүбыла, Мекеге есеп.
Ән — азан, әдемі сөз — намаз болып,
Кітап боп көкілін ашқаи гүл-бәйшсшек,

Бұл өзі ауылында аз оқыгаи,
Алғыр ой, акын, онші — көп тоқыган.
Елді улап, өлім тілсп жалмаи қақкан 
Бұл емес, бөлек еді көп сопыдан.

Көрмеген ілімді артак. кок токтыдак,
Не тапсыи білгенімен көп соқырдан.
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Тэцірісі табынатын табиғат боп.
Мешіт кып мекен алған көк шокыдан.

Жасынан туып, өсіп мекен кылған 
Жерінен патша куған, кала отырған.
Пл інін суға алдырған сзтлрдай боп, 
Жойкын жұт — сұрапылда малын кырған.

Арманды ел ақ патшаға арыз қылған, 
Арыздан борыш басып, карыз куған.
Жер мұнын, елдін шерін өлең кылып, 
Ақан да жаннын бірі жаны а>ъірған.

Және де жакынынан жарды сүйген,
Сол үшін ауыл-аймақ, безген үйден. 
«Алам» деп Ақмарқаны алас ұрып,
Ала алмай ақырында жаны күйген.

Сол үшін тау пәлені басына үйген, 
Тартқан ол тауқыметті болыс, бнден. 
Соқпадым онысына осы арада,
Бар ма деп жолдастарым жазып жүрген...

Күйдіріп осындайлар жанын жеген, 
Кеңесіп келісе алмай қалың елмен. 
Тілімен жырды жаттап, жерді жоқтап,
Ол өзін жазалаған алдыменен...

Сұрама оның бәрін бүгін менен,
Тіршілік болса тағы айтып берем. 
Ақанның ен аяулы әңгімесі —
Тек бүгін тарқасалық «Құлагермену

Арқада Ақанды айтқан әңгіме көп, 
Қылады оны әулие әлде не деп.
Әулие болмаса да безеген жан,
Неліктен? Тарихшылар табар себеп.

Мен өзім сері Ақанды көргенім жоқ, 
Сөздерін, әнін жаттап, тергенім жоқ. 
Ақанның өзін көрген, сөзін терген 
Адамдар айтпас мұны өтірік деп.
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Серіиіц сүПген жары — Ақмарқасы, 
Көліндей Көкшстаудын жан калкасы, 
Сол ма екен слден айдап ән оаддырган, 
Жүрсгін күндс шауып қыз балтасы.

Асыккан азап болып кызга айкасы, 
Қайғымен өртсді ме кыз — калкасы? 
Жүрттан ба, жарынан ба жанын кннап, 
Серіні снгызбаған ел ортасы?

Әіітеуір Құлагерді мініп баптап,
Жалғыз жан жапан-түзге кеткен актап. 
Ак көніл, асқар жанып алып кашкан 
Арамнан, айналадан, кірден сактап.

Сондыктан он шыркаган жырды мактаи, 
«Асылым, Акмаркам» деп атын жаттап. 
«Сенде.рге сүйгеніммен келмодім» деп, 
Ормаига, кұска, таска кызды мактан.

9

Жете алмай арманыпа болып капы, 
Күцірептіп әиімемен кец оймақты;
Түлкі үшін таска түскен кыран күстай 
Болгап соц кетті ме екен жаиы зопы?

Жатталыгі Акмарканыц аузыида аты, 
Телміріп таста отырып жазғлн хаты. 
Жары да, жолдасы да тек біреу-ок — 
Онысы астындагы жалғыз аты.

Меишіктеп таза бұлак, таудын тлсым, 
Мекендеп жүрген дейді колдіц қасын, 
Айтады осылайша айтушылар,
Кім білсін, олдс өтірік, олдс расын...

Тамсаитқан әиімснсн корі, жасым, 
Демейміз слге Аканды соз кылмасын. 
Әцгіме Акан смес, Қүлагер гой.
Осынан бастамакпіы ск сөздіц басып.

Ендсше колденец соз былай калсып, 
Қызықсыз қысыр созгс кім айналсым.
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Көнілін көркем таудын жайлауына 
Шыгарып, сері салтаң кете барсын.

Асык боп Ақан жоктап Ақмаркасын,
Деп бір аз жалын шығып, шер таркасын. 
Жанғыртып Сырымбеттін күллі алабын, 
Серініз серпіп көкке ән шырқасын.

Бүлбүлдар көмейлерін бүлкілдетсін, 
Көделер ак үкісін үлпілдетсін.
Суырып көк жібектін суыртпағын, 
Күлагер көк шалғынды күртілдетсін.

Суыкта паналасын ну тоғайға,
Ыстыкта көленкелеп сая жайға- 
Жауында үңгір таска ыктап, ұйктап, 
Шомылып жүре берсін Бурабайға.

Бата кып баткан күнге, туған айға, 
Бейшара жүре берсін Бурабайда.
Серіні «пері» деген калың қауым 
Не ғылсын, бір максымды кудалай ма?

Ас ' .

Басталды әнгіменің былай басы,
Болды оған жетпіс, сексен жыл шамасы. 
Аркада Ерейменді мекен еткен 
Керейде Сағынайдың болыпты асы.

Каудырап аппак кудай сакал, шашы, 
Калтырап жынданғандай қолы, басы. 
Сағынан саптыаякка сиіп өлді,
Тоқпактай тоқсан төртке жетіп жасы.

Білмеймін кім екенін Сағынайдын,
Кім білсін, қай жыл өтті, өлді кай күн? 
Малы мол, малайы көп, катыны көп, 
Әйтеуір болуы анык бірі байдың.

Жок болмас, бірі ғана құры байдың,
Өзі — нән болса керек, руы — айдын.
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Осы астың біз айтпай-ақ өзі айтады 
Болгапып әлдеқандай сұмырайдың.

Іріңдеп, сығырайып екі кезі,
Болыпты Керейдің бір бұлдысы әзі. 
Алдынан дау, аузынан сөз кетпепті, 
Айтқанда керейлерше «Д әудің  өзі».

О ларш а— ж ердің белі, таудың кұзы,
Ата ұлы, арыстандай кер ауызды. 
Біздерше — хат білмейтін бір қатты шал, 
Жуан ит сүнек бермес, жалмауызы.

Қар кетті, көк жегілді, ағаш мүлги, 
Жетіпті Сағынайдың жылы жылжн.
Қар жұка, кысы жаксы, жер соны боп,
Сол жылы Арқа елінде болып ед күй.

Қатарлап қаладайын үйлерді ылғи.
Көше боп көк майсаға тігілген үй- 
Айтылған қыстай сауын, ұлы дүбір,
Хат алған неше дуан, болыс пен би.

Әр елдер тұрғы-тұрғы, алыс, жақын 
Жаратып келіп жаткан дәмелі атын- 
Бас қосқан неше дуан ақтарылды ас, 
Ж алпақ жұрт түгел естіп жатты даңқын.

ӘГітеуір әудім жерге шаба алатын 
Бүл астан калдырған жоқ қазак атын. 
Қалмастан каладағы биржевойлар, 
Саудагер қалдырған жоқ тағалы атын.

Керейдің ас болған соң осы шалы 
Агылды алуан жүйрік қосылғалы. 
Қаптасты кұмырысқадай қырға казак,
Ас емес, шегірткенің жосылғаны.

Караөткел келіп жатыр, Қаркаралы, 
Кереку, Баян, Семей, Торғай — бәрі- 
Ж етісу осында кеп кұйып жатыр,
Арқаға аунап шөкті' Қаратауы.
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Әр жақтыц қошқарлары, марқалары,
Әр жерде ауыр қотан, алқалады- 
Жиылды СағынаГідың сорпасына,
Асын жеп, атын шауып тарқағалы.

Әр елдіц бұқалары, өгіздері,
Қызыл көз, саба құрсақ— семіздері, 
Жерлерден жарты ай жүріп келгендер бар, 
Келіпті пәленше де дегізгелі.

Дейміз бе осыларды нені іздеді?
Жын қуды астың етін жегізгелі.
Арқаға аударылды ас дегенге 
Лақылдап Балқаш, Арал теңіздері.

Жан-жақтан ағытылды сабаны артып, 
Түсіріп, дүрілдеп жүр табақ тартып- 
Кісіге шыпылдады ак ордалар,
Қалың ат ер-тұрманы етіп жалт-жұлт.

Байланған қыс бордақы домалантып, 
Сойылды талай мертік, талай шартық- 
Соларға бір сұғынды сұрпақбайлар,
Мал сойып, табақ тартып, сорпа қалқып.

Арқаның жазы жібек, жері сая;
Қоңыр жаз самал соққан күн жылмая. 
Қазақты асқа келген Арқа күтті,
Су беріп бал бұлақтан, кілем жая.

Тәтті жал, қазы, қарта мая-мая, 
Дамылсыз дастарқанды жүрген жая  
Жігіттер тынымы жок, табақ тасып, 
Болғансып терлеп-тепшіп, бая-шая-

Шалдарға былыш-былыш қакырынған 
Сар қымыз салқын үйде сапырылған. 
Қалың топ, қара кұрық, қамыс кісі 
Толықсып, желді күндей жапырылған.

Әр елдің дәріптеген батырынан,
Ақ.сақал ат әкелген ата ұлынан.
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Біреуді білмесе де нон деседі —
Шіреніп насыбайды атуыпан.

Бір үйде туздықтаған тотті табақ,
Бір үйде ет тартылмай каққан жалақ- 
Бір жерде табақ теуіп етке өкпслсп, 
Боқтасып бір үй жатыр жерді сабап.

«Шорманныц ОкасыІ» деп шапты анталап, 
Бір үйді қырғыз алды — ІІІабдан манап: 
Оязы Қараөткелдіи Измаилов 
Бір үйде лойліп отыр ішіп арақ-

Жиынға ояз мінген бір арғымақ 
'Гыншымай мамағашта түр қарғылап. 
Тұқымы тобылғыдай тор қасканың,
Алынған франсуздан аигло-арап.

0

Бүгіліп бауырынан, жүйрік жарап, 
Ж ан-жактан ксліп жатыр не желді аяк. 
Көл аска кыр қазағы құстай қаптаи, 
Топырлаи қонып жатыр үйге тарап.

Бір үйде бойбішелер бауырсақтай,
Ауызы еттен, майдан дамыл таинай; 
Сүртініп сорпа терін женіменен,
Ұзын күн істеп отыр қарнын каптай.

Келіншск — жас жауказын, сарымсактай, 
Қыздар да гіісіп отыр қауыншақтай;
Ақ тамақ, алма бетті арулар жүр 
Қыдыртқан бақалшылар сабыншыктай.

Бір үйде қобыз даусы шымыраған, 
Күніреніп кейде, бірде ынылдаған;
Бір кезде бебеу кағып, кушікгей бон 
Қыцсылап, сыцсығандай күй жылаган.

Бір үйде домбыра да ыныранғач,
Қыр күйі кұлдыраған, бұлдырағаи;
Қос шек «Қосбасарды» сылқылдатып, 
Жүректі жұлып жеуге күй жынданғап.
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Ет асып, пышақ қайрап, малды қырған, 
Кедейге сонда ырза емес бай антұрған. 
Жалғыз-ақ бұл жиында малшылар жоқ, 
Ацсаған ас етіне қойшы қырдап,

Албасты Арқадағы абы жылан —
Молда отыр ысқырынып оқып құран; 
Атты арбап, атан жұтып жатыр молда, 
Кұранмен жем түсіріп жуан-жуан.

Түлкісін санап қыстай пұшпақтаған,
Бір үйде бір дарақы құс мақтаған* 
Саудагер мата сатқан сөз қатып тұр 
Қылжақтап бір тоқалға тұштақтаған,

Бір үйде өлеңші отыр жүрт мақтаған,
Сөз сатып, тиын тілеп елді ақтаған. 
Толтырып сүйек-саяқ дорбасына 
Бір қора кайыршылар жүр қаптаған-

Кәрі ақын кіжінеді өңмен қағып,
Бала ақын сар масадай жатыр шағып; 
Екі жақ ереуілдеп керісіп тұр,
Даттасып бірін-бірі атып, қағып.

Қолына я бөрік, я тұмақты алып, 
Ақтаған ат үстінен сияқтанып, 
Жаршылар жағы сенбей зар қағып жүр, 
Ж ұрт жатыр әр хабарды құлақтанып.

Таң атса шаң бермейді астың үйін,
Кұш батса жан бермейді тіреп иін. 
Сылтауы ас, Сарыарканы казак басты, 
Қыл сақал, қымыз сасып, қолпаң киім-

Осындай болып жатты ұлы жиын, 
Жнынның мыңнан бірін ауіту қиын.
Еті тау, қымызы көл деуге болар 
Айтқанда тартыңқырап астың сынын.

Ж үз-жүзден жүрген жігіт даяшыға,
Ақ көбік мінген аттың жаясында.
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Екі аЛдаП Ерейменді ет саеытпай,
Ж үрт малын жылулағаи аясын ба.

Сан еойыс Сағынайдыц бұл асына 
Мал қайдан жетіп жатыр, расында? 
Ж ан-жақтан топ-тобымен төгілген мал, 
Көтерген малын Керей үй басына.

Мал айдап жан-жақтан жұрт оинан, бестен 
Көп саба келіп жатыр елдей көшкен. 
«Ж оғалған тоқтым бар» дсп бай жүгіисе, 
Қойшыға билер отыр кесік кескен.

Шығыныц, шаңырақ ақыц мүнша дескси 
Бір үйде старшиндар қүлақ кескен. 
Жасауыл анау жерде ат аударып.
Мынау жер жесір дауы дүрілдескен.

Жиылған көп күшіген эрбір түстан, 
Қалмастан қарға, құзғын түгел үшқаи. 
Тояттап қазы, қарта, түйе кекірік, 
Қып-қызыл билер жатыр қымыз құсқан.

Қап қарын үйелмендер тісі шыққаи,
Ішіне ет пен майды істеп тыққан. 
Желпініп алды-артыиан жсл соқтырып, 
Тер сасып, қарнын қасып, битін сыққан.

Сопылар тәсбі тартып, қүман ап жүр,
Әр үйге «Аллай хақ» деп дуана жүр- 
Кемпірі Сағынайдыц опырацдап,
«Кет-кетІ» деп дуанапы қуалап жүр.

Қарғалар қызыл көргеп анталап жүр, 
Май шайнап жамбастарды жацқалап жүр. 
Итініп ет үйлерге ит пен жетім 
«Қай жерден қағамыз» деп байқап-ақ жүр.

Мырзалар күміс тұрман шалқалап жүр. 
Кедейлер отын шауып арқалап жүр. 
Күңірентіп Сағынайдыц кэр моласыи, 
Осындай ас боп жатты Арқада бір.
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Қ у л а г е р

Қайырып қыстай баптап Құлагерді,
Осы астын дақпыртына Ақан келді. 
Мінгізіп бәйге бала, жайтаңдатып, 
Аулына ас бергеннің тақау келді.

Араға алты қонып, алыс жерді 
Алып ед жайлап жүріп Ақан сері. 
Хабары Кұлагердің осы жаққа 
Келуші ед еміс-еміс көптен бері.

Көз тігіп, тұрған күтіп Көкшетауға 
Даяшы шапты алдынан карсылауға.
«Кош келдің, сері!» деген сәлемменен 
Тусірді Ақанды әкеп ақ отауға-

Дегендей: шешен — дауға, батыр — жауға, 
Жүйрікті — бәйгеге,— деп бағалауда. 
«Дүлдүлі Көкшетаудың келді — десті,— 
Топ жарған талай елге салған сауға».—

Кермеге койды байлап Құлагерді, 
«Маңайдан жан жүрмесін» деді сері. 
Көзінен неге таса қылсын Акан,
Іргені ат жақтағы түргіздірді.

Легенге «Көкшетаудан Құла келді», 
Көруге ынтызар боп ел жүгірді. 
«Біреудің тіл мен көзі тимесін» — деп 
Дүға оқып, Ақан жерге түкірінді.

Дабысы бұрын жеткен Керкұланың, 
Дегенге «Келді» түрді ел құлағын.
Ас тегіс алды.артына қалды үймелеп, 
Көруге Көкшетаудың Кер пырағын-

Жиылған Арғын, Керей жан-жағына, 
Кермеде қалғып тұрды арда Қүла.
Не сыншы, не қырағы — жиылған жан 
Көздерін қалды сүзіп саңлағыңа.
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Салбырап тұр Құлагер баилауында, 
Қарасып Құланың бас, аяғына:
— Осы ма, Құлагерің? — деседі жұрт,
— ЖүГірігі жануардың қай жағында?

— Салпы ерін, сала сүйек, салбыр тірсек-
— Қатыбас, каншыр мойын, ит өидіршек.
— Бітімі ойқы-шойқы, орда-шорқы,
— Пішкендей жануарды олак өлшеп.

— Алмайды мынау бәйге жылкы көрсек, 
Көк еті кедір-бұдыр, бөлшек-бөлшек.
— Көкшетау шолағын да мактайтын ел, 
Осыған ит болайык бэйге берсек.

— Кұлаға мініп коян атар едім.
•— Мен мұны жүргіншіге сатар едім-
— Волғанша аска күлкі «ат қостым» деп, 
Үйімде тыныш кана жатар едім.

— Қойшыға мен мінгізіп кояр едім.
— Семіртіп мен соғымға сояр едім-
— Кемпірдің азасына әкеп салып,
Бата оқып, ет, қымызға тояр едім.

— Сүйегі — еиыр сүйек, қиқы-жиқы,
Сал бөксе, жазық бауыр, ұзын тұркы...
— Осы ма даңқы шыққан Құлагер? — деп, 
Ас тегіс Ақан атын қылды күлкі.

Сыншының келіп көрді отыз-қырқы, 
Күреңбай көріп деді: «Жаман сұркы,

__ Алдынан ұмтылғанда аң кұтылмас, 
Артынан жөнелгенде жетпес жылқы!»

Сөзіне Күреңбайдың жұрт таң қалды, 
Не сыншы, не сұңғыла ортаға алды. 
Жылқының қырағысы, шежіресі — 
Күреңбай көзін сүзіп тұрып қалды.

Күреңбай көзі тұнып көп қадалды, 
Айналып алды-артына көзін салды.
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Естүге Күреңбайдын байлау сөзін 
Тіркзмай көптін тобы тұрып қалды.

Кутенбан көріп тұрып артын, алдын: 
<Жануар жүйрігі екен жылқы малдың, 
Ж ері үзак, күші алдында өрен жүйрік, 
5!т:мі өзі айтып тұр жануардың.

Келіскен кескін мынау, омыраудың 
Өзі антар: каратам,— деп,— казақ каумын. 
Сом аяк, быртык бакай, болат тұяқ 
Тасындай шұбар ала Көкшетаудың.

Тәует бас, камыс кұлак, куарған жак,
Құлан жал, бұлан мойын, кой жұткыншак, 
Кэян жон, жазык жая, жауырынды,
Күс топшы, кос шынтағы калкыңқырак.

Сінірлі, жер соғарлы, аяғы тік,
Түлкі төс, тазы тізе, ит жіліншік, 
Шашакты, шақпак етті, аласа ұршык; 
Кұндыздык калай біткен құйрыкка дүп?

Коканнын жібегіндей жеңіл құйрык,
Не кою, не болмаса емес сұйык!
Бұтының арасынан ел көшкендей, 
Жамбастың басы делдек, куыс қолтық-

Шүйделі, шоктығы өргек, шідерлігі,
Серке сан, желмаядай тілерсегі;
Тау желін тартса жұтқан талыс танау, 
Тынысты, кеңде жатыр кеңірдегі.

Ж үрсе де жаздай құры болмайды ток, 
Кез жарым кесер баста кееім ет жоқ. 
Какпан бел, калбағайлы, үңгір сағак, 
Шапса жел, мінсе жайсаң, тұрса селсок.

Канында шығысың мен батысың жок, 
Ағылшын арғымақтың шатысы жоқ. 
Қашаннан казағымиың колтумаеы, 
Араптың дүлдүлінің қатысы жок.
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М.шгуллын мос атьг емес түкырынған, 
Бул тола швсд, шотлан тұкымынан. 
Жануар шапса жүйрік мінсе берік, 
Озбайды жүгіргенде жылқы мұнан.

Сүйегі жануардың жылқыдан жат,
Бул емес теке-жаумет, не казанат.
Күйкніп козге кораш көрінсе де, 
Шапқанда шалдырмастай бітер канат.

Екпіні үи соқкандай пыскырғанда, 
Шалдырмас көктен кұска, жерден анғд. 
Жыкпаса жалгыз қазық жапмарды,
Бүл әзір жеткізбей тұр жылқы малға-

Бүл тұлпар келіп тұрған әбден бабы, 
Садбырап турганына деме «жабы». 
„Млңданы жарқырап тұр жапуардың, 
Ашылып тур осы аста мұныц бағы.

Квзімнін көбенмесе бүгін ағы,
Есімнен жанылтпаса сайтан тағы- 
Епер де шын жылқыны мен танысам, 
Хах мүның қырып-жойып бәйге алмағы!»

— Пэлі! Ат таныдың!
— Гаптың, сөз-ақ! —
Деп оны өзге казак етті мазақ.
— Кембеде көрісерміз, асықпаңдар!
Сол күні Құлагердің еөйлер өзі-ак!

Сол күні Кұлагердін айтар өзі-ақ, 
Кайтейін онан бері еөзді козғап. ,
Казақы қолдыц жүйрік жылкысы осы, 
Сау емес танымлған мұны — көзі ак.

Соны актып кете барды еол Күренбай- 
Аканды ортага алып би менен бай:
— Жаркыным. жалгызбысын?
— Елін кайдя? —
Дсп жатыр жабырлаеып жөпін сұрай.



— Еліңе еауын аііттык біздер ұдаіі, 
Тоймадық келісіце ссніц мұндай.
Жетелеп жалғыз атты жеке кепсін, 
Ешкімді Қарауылдан ж олдас қылмаіі.

«Елі емес, Көкшетаудыц аты келді,
Не керек онан баска? — деді Сері- 
Кұлагер косатыным, атым — Акан, 
'Гаратсын, жаршы қайда, шакыр бері!»

Ақанның айтуымен жаршы келді.
Ол да бір зар қақсаған арсыз еді; 
Атыныц жайын Акан аіітып берім,
«Осыны жұртқа хабар салшы!» — деді.

Көктұйғын тиған жуйрік осы жакты, 
Берместен бес жыл бәйге келе жатты. 
Жиында неше дуан жүіірік жиған 
«Шаппай бер, боіігемді!» — деп талай айтты-

Ж ар салып шауып журіп шар тарапты, 
Құлагср келгендігін жар таратты.
Құлағы Құлагерге қанық шіркін —
Иесі Көктұйғынныц ішін тартты.

Алтаііда ұрпағы бар Бегайдардыц,
Бұлар да бір бнігі біткен нардың.
Баласы Бегайдардыц Батыраш бар —
Өр көціл, жуан кеуде, бірі аусардыц-

Атты айттық жоғарыда бір Көктұйғын. 
Әкелген аска Батыраш сол жуйрігін. 
Қагатын қаиаттыны өрен жүйрік,
Қоймаган кырдаи жылқы бұл бір қырғын.

Берместен келе жатқан жанға бәйге,
Бәйге алған кейде жетім, кейде түйе. 
Сілтідеіі Сарыарқаиы тиган тұлпар,
Бойгені бұл аста да «берем» — дей ме?.

Иесі Батыраш бір кеппе кеуде,
Ұр-көппе, томырық мінез, намыс берме;
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Осы аста сағы сынып, бағы тайса 
Ол өзін дап-дайын түр «өлдім» — деуге.

Шулатқан Арғын елін, Арка халқын, 
Естіген Батыраш та Кұла даңқын. 
Сатылап сүрап еді кісі салып 
Қолына түсіруге Ақан атын.

Жамбыға, жесір, малға шағып нарқын; 
«Болам — деп,— күда, тамыр көңіл жақын». 
Кызығып Кұлагерге неше жылдай 
Жіберіп Жексенбайды қолқалайтын.

Жүрегі жаралған ер жүйрікпенен,
Сері Ақан сүрауына илікпеген.
Сонан соң кегін сактап кеткен Батыраш, 
Үкілеп Көктұйғынын «жүйрік» — деген.

Көк, Кұла — екі арыста жүйрік деген,
Дәл мүндай өзге жерде килікпеген. 
«Келіпті Кұлагер ат» дегенінде,
Мәні сол Батыраштың күйбіктеген-

Өлгенде Сағынай шал ел шулатқан, 
Көктүйғын сонан бері ішін тартқан- 
Сұлы жеп, сүт сіміріп мәпеленіп,
Белдеуде осы Көк ат қыстай қатқан.

Көктұйғын күңірентіп талай щапқан,
Бәйге алып шапқан сайын алғыстатқан;
Осы аста бас бәйгені оймен алып, 
Батыраш көптен бері үйде жатқан.

Ниетпен дәл осындай Көк ат келген, 
Кашаннан «қап!» — деп азу басып жүрген- 
Кұлагер Көкшетаудан кеп қалған соң 
Кызғанып Батыраштың іші өртенген.

Елі шет, руы жат, жалғыз елден 
Асқа Ақан ат қосып тұр алыс жерден — 
Барлығы Батырашқа болды толғақ,
Хауіп нлеп ажалындан Құлагерден.
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Егес

Көлеңке үй, күрпілдетіп саба піскен,
Ас қандай әңгімешіл кымыз ішкен. 
Әнші Ақан әсем әнін аяған жоқ  
Жиылған дауысын сұрап можілістен.

Ак отау топырлады Ақан түскеп,
Қалың жұрт кетті ксріп сырттан, іштен. 
Шығады Ақан даусы әнге талып, 
Безелген ғашық жармен, қырап құспен.

«Ой, қалқа, біздін көніл қайда жатыр, 
Толқыған он төртінші айда жатыр.
Ат тұрса, атан тұрса көз салмаймын, 
Арғымақ, асыл тұқым тайда жатыр.

Хош исі жадыратып көңіл ашкан,
Ақ құіірық, момілелі шайда жатыр.
Гүл шашақ, жасыл жібек жайлауыида, 
Көцілім ел қонбаған сайда жатыр...»

Ән тәтті Ақан салған Арқадағы:
«Үш тоты», «Ақ саусақ», «Ақмарқалары». 
Салғанда «Сырымбеттей» сүйікті онін 
Қасына жиылган жұрт тарқамады.

Арқаның жүйрігіндей ән салады,
Өрге айдап, барып-барып жалтарады. 
Түйіліп түлкі көрген қырандайын, 
Қылмаңдап қос қанатын қомдапады:

«Жайықтың ақ түлкісі аралдагы, 
Алдымнан сен бір шыққан марал-дагы; 
Пормыңа төңкеріліп, жайдым қанат, 
Шарықтап ақиықтай Оралдағы-

Ертістін кұба талы секілленіп, 
Алдымнан шық майысып, бұрал дагы. 
Кызыл гүл сен болғанда гүлбакш ада, 
Біз бұлбұл күйін шерткен Ирандагы.
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Киянын киыныняа түрсан дағы 
Кигаштап канатымды конам дағы...»

Асырған айғай әнін алты кырдан
Әкесі аскак әннің әнші Біржан, ‘ ^
Акандан майда көмей, нәзік емес,
Қулакты Біржан ащы әнмен кырған.

«Үш тоты», «Көкшетауым», «Ахау, арман», 
«Жайдарман», «Жайма коныр», «Кер кашаған». 
«Ой, ерке», «Мейлің-мейлін» — дегендердің  
Бэрі де — Акан баптап салатын ән.

Бакырмай домбыраны көкке бұлғап,
Аккудай әсем дауыс — ун сыңғырлап;
Кышуын жгныңыздың майда касып,
Тербетер жан көнілін биязы ырғак.

Көкшеден куйылғандай бір бал бұлак,
Тәтті әнге халык канды, ел сусындап. 
Соккандай жаздың желі Арка жакта,
Елжіреп жүрек әнге, жусап кұлақ.

Әндермен әсем-эсем Акан серің 
Каратты ауызына астын елін;
Өлеңге сұлулыкты косты талай:
«Ақмарка», «Ардагерім», «Тастүлегім».

Деп: «Әні тым тәтті екен төменгі елдің!»
Ұмытты өзге әншілер өз әндерін- 
А\ашықтап Акан әнге косып отыр 
Өзінің айтып жүрген өлендерін:

«Торыны талға байлап мінген кандай?
Үкілеп, әсемдетіп жүрген қандай?
Тұсынан қызды ауылдың ән шыркатып, 
Қалқаңа кұрып жүрген еүлдер кандай?!

Сөз салып калка жанға жеңгееінен, 
Кұрбыцмен сыпайы ойнап, күлген кандай? 
Ишарат, эзілмснен сөз катысып,
Қыз сырын жеигесіпен білген кандай?
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Сыланып сал торыны мінгеп қандай?
Сай құлдап, жарды күтіп жүрген қандай? 
Бір сайға торышаны байлап тастап, 
Артына ақбоз үйдіц келген қандай?

Алацдап, алабұртып тұрганыцда 
Алдыңнан қарсы шықса ақша мацдай... 
Калқашың қосылғанда атқан таңдай, 
Көңілің шалықтаған шаттанғандай!..

Жамылып екеу-ара бір көрпеиі,
Бастасып тар төсекте жатқан қандай?
Сол жерде айтылмаған сыр қалар ма, 
Мысалы абдыра ашып ақтарғандай.

Ақырын үйден шығып таң алдыида, 
Байлаулы тор құнанды тапқан қандай? 
Шылбырын сал торының қызга ұстатып, 
Шақшаны ерге қағып атқап қандайі

Ойласаң бұл дүниеде не қызық бар, 
Касынан қалқа жанның аттанғандай! 
Аулыңа өлеңдетіп сен кайтасын,
Бэйгеден атың келіп мақтанғандай...»

«Ақ шашақ», «Жайма шуақ», «Кербез керім» 
Ақанның асты ұйытты осы әндері.
Әсем тау, ат қызығы, ашық оты,
Ән болып қыран құстың қу ілгепі.

Соққандай Сырымбеттің салқын желі, 
Отырды думан қылып, шалқып Сері.
Ж ат елдің жаңа әніне сонырқасып.
Отырды «Ой, пәле-айлап» астың елі.

Кызықтап Ақан салып әр түрлі әнге, 
М әжіліс боп отырды, елге әңгіме.
Ән тоқтап, Ақан сөзге айналғанда,
Ауысты жұрт аңызы Құлагерге:

— Қуанып қалдық сіздің ат келгенге, 
Құланы даңқы шыққан ап келгенге.
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— Атыңыз бұрын кездеспеген шығар 
Алтайда алғыр тұйғын Көкпенен де?

— Көктұйғын көптің алдын бермей-ақ тұр, 
Өзге мал онан озып келмей-ақ тұр; 
Шаптырмай жиын сайын бәйге сұрап, 
Бақ-талай Батырашта, өрлеп-ақ тұр.

Ырысы жануардың таймай-ақ тұр, 
Батыраш аруақты өрге айдап-ақ тұр. 
Алдына әлі күнге жылқы салмай, 
Бақытын бар жүйріктің байлап-ақ тұр,

Ат шапса ішімізде, сыртымызда 
Көктұйғын жеткізбей тұр жылқымызға. 
«Бас бәйге Батыраштың сыбағасы» —
Деп тегіс қойды ұйғарып жұртымыз да..,

Алып жүр аруақсыз да, кұдайсыз да, 
Құланың бақытын сіз де сынайсыз да? 
Естуші ек Құланың да көптен даңқын, 
Құдайдан Көк озбауын сұрайсыз да..,

|

— Естігем бұрын даңқын Көк неменің, 
«Алтайдың жуйрігі онан жоқ» — дегенін, 
Жолықпай иесіне жүрген болса,
Осы жол Көк шолақты бөктеремін!

Ақанның осылай деп өктегенін,
«Кұламнан озар жылқы жоқ» — дегенін 
Жеткізді Батырашқа бір қу ауыз, 
«Құлаға бөктерілер К өк»— дегенін.

Есітіп Батыраш боп бұлан-талқан, 
Көкжалды қысып кетті ашу, сайтан. 
Тепсініп ақ отауға келді кіріп,
Жиған жоқ аяғын да жатқан Ақан,

Қылған жоқ қорқауыңнан хауіп, қайқаң; 
Дауысы Батыраштың шықты қатаң. 
Қамшысын бүктеп, шарта жүгініп шал 
Ақанға сөзі мынау сондағы айтқан:
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— Қаңғырып Қарауылдан аска кепсің, 
«Осы аста абиырым басқа» — депсің.
Өзіңе өз аузыңмен бәйге әперіп,
«Атыңды өзгелерің қоспа!» — депсің.

Атаң аз Алтайымнан қалай көпсің? 
Алдымнан бәйгемді алып көрген жоқсың. 
Сорпасы Сағынайдың бу болды ма, 
«Алтайдан озамын!» — деп, ... жепсің.

Алтайда мен ақиық ұшқан қонбай, 
Қарамды көре алмайтын сендей торған. 
«Бөктерем Батыраштың Көк атын!» — деп, 
Оттапсын ауызыңа ие болмай.

Қарауыл, қайрат қашан бітті мұндай? 
Басуым көңіліңді тіпті оңай!
Төренің атын ерттеп өскен ел ең,
Өзіңе ат бітіпті-ау, байғұсым-ай!

Ақанға батып кетіп шалдың сөзі,
Аңырып алғашқыда қалды да өзі;
У тілмен алды шалды шағып-шағып,
Лап берме, оның-дағы от мінезі:

*— Әңгүдік, әкірең қаққан, албыт сөзді,
... көк ешкінің жыртық көзді,
Алтайдың, кәр жынындай бақылдаған,
Көк сақал, азбансынған, бұл кім өзі?

Ат біткен Құлагердей Ақанына,
Ол дайын Көкті жерге тақауына.
Бәйгеден басы — көзін су қып озбай,
Ат сенің қарай ма екен сақалыңа?!

Би болсаң, би шығарсын Алтайыңа, 
Тілімді терезем тең, тартайын ба?!
Көгіңді бөктермесем атым сенікі,
Шапса да әкең мініп байталына!

Тұтқыштай өңі күйіп қап-қара боп, 
Батыраш басқа сөзді баптаған жоқ.
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«Батырып Батырашка жіберді-ау» — деп, 
Тым-тырыс үндемеді тыңдаған топ.

Жаііраңдап жайсаң Акан қаймыққан жок, 
Жүрегін жолбарыстан айнытқан жоқ. 
«Жат елде жалғыз жүрмін» — деп именіп, 
Болар деп түбін қалай қайғыртқан жоқ.

Ж ұрт сөзді онан әрі жаңыртқан жоқ, 
Қаңкулап, кағажулап кағыткан жоқ. 
Насырға шабатынын біліп жиын, 
Шаппаған бәйге басын ауыртқан жоқ.

Көгеріп Батыраш шал басы калтақ — 
Калтактап жан-жағына етіп жалтак;
Біле алмай не қыларын үйден шыкты, 
Халық та кетіп жатты үйден тарқап.

Жүйріктей жиын жарған қағып жайтақ, 
Таңғалтып ән, атымен елді байтақ; 
«Ауылым конған Сырымбет даласына!» 
Деп Ақан ән сап жатты басты шайкал.

Көмбе

Тауысып көл қымызды, таудай етті,
Неше күн Ереймен тау етке бөкті. 
Күтіліп келген мейман тойынған соң,
Ат шауып, бәйге үлесер мезгіл жетті.

Шаң басып қотарылған жер мен көкті, 
Арқаның елі тегіс ат ерттетті.
Карақшы қалай карай тартатынын 
Хабар қып жаршылар да шауып кетті;

«Ай, әлеумер, жарандар,
Асқа жиын адамдар!
Жарға құлақ салыңыз,
Бірің калмай, бәріңіз 
Айтқанымды біліңіз,
Атқа тегіс мініңіз!
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Тарап кетті табақшы. 
Тауға тартты карақшы, 
Солай қарай жүріціз! 
«Көмбе қайда?» — десеңіз, 
Көзді салып көрсеңіз: 
Өркеш-өркеш көрінген, 
Орғылап су төгілген, 
Балдырғаны білектей, 
Балаусасы жібектей, 
Бүлдіргені көнектей, 
Еремейменнщ тауында, 
Егізкызыл баурында, 
Жоламаннын касында, 
Жыландының басында,
Көк жайдактың шенінде, 
Боз ойнактың белінде, 
Кайыңдынын дөңінде, 
Карақусақ көлінде,
Сонда бәйге төбеге 
Жиыласыз көмбеге! 
Халкым, солай жүресіз, 
Карақшыта ересіз,
Тоғыз дуан тоғысқан,
Сегіз дуан бас коскан 
Сөрдебені көресіз!»

Жаршылар осылайша кетті сарнап, 
Бәйгенің болар жерін жұртқа жарлап. 
Кара жер қайыскандай қальщ жиын, 
Кыбырлап құмыірысқадай жүрд'і қаулап.

Лек-лек топ, ағытылды адам андап, 
Теңіздей толкын жанға толды жан-жақ. 
Тұяқтан түтін болып жер менен көк, 
Бауырып Ерейменнің басты шандақ.

Ұқсаған ен тоғайдың ағашына,
Мол жиын таудьщ сайы, саласында. 
Түлкілер тұйықталып қолға түсті,
Кіоінің қалды қояи арасында.
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Адамның көз жеткісіз карасына,
Дегендей исі казак бәрі осында. 
Жауғандай Ерейменге жаңбыр кісі, 
Қусақтың тартты тура жағасына.

Әр тусті ат, алуан кісі мінуі де,
Халыктың жазғы шөптей киімі де.
Бейне бір шегірткенің конуындай, 
Кусақтың жұрт жиылды биігіне.

Әр кім-ақ әлем байлап жүйрігіне, 
Кұйрығын сайгүліктің түйді, міне.
Жапсар ел жакын көңіл, тілектес боп, 
«Бәйгелі болсын!»— деп жүр бір-біріне.

Шықты шаң, басты тұман Жыланды жак, 
Сол шаңнан шығып жатыр ат кылмаңдап. 
Тұмарлап, үкілеген өңшең жүйрік,
Жиылды жұрт алдына сүмбе саңлак.

Жүргендер жұрттан озып, топтан таң/тап, 
Жараған жыл өмірге осьг аска арнап, 
Алдырып жеті сайын желіктерін, 
Каткандар бірі — камшы, бірі — кармак

Сақа аттар, сар кідірлер, сары тісті, 
Дәмелі дөиен де бар, жүйрік бесті. 
Кұсындай кырдьщ өңшең ап-ала боп, 
Жүйріктер жұртты үңілтіп көзге түсті.

Ат саны барған сайын бірден өсті,
Атка еріп тамашалап халык көшті. 
Аттарды жазыи-сызып керешілер 
Санақшы санын бір мың үш жүз десті,

«Осы асты көптен күтіп деген — шапсак, 
Пәленше, -Пітеншеден озып баксақ; 
^Күргенше жеке-жеке жүйрік болып, 
Арыстың асында бір бақ сынатсак...»

Деген ой бәрінде де болып максат, 
Жпылды қазақтағы өңшең жаксы ат;

310



Кашаннан карлығаштаи жаршьг міскін, 
Қызғыштай калың топка жүрді қаксап:

«Көр әлеумет, жарандарі 
Көмбедегі адамдар,
Маған кұлак тігіндер,
Келген атты біліадер,
Айтайын кайсы бірінді,
Жиылды жүйрк, жиыпды!
Ойын менен қырынды 
Ж иған аска бүгінгі 
Кімдер келмей қалысқан,
Аяқ жетпес алыстан,
Кұлак жетпес дабыстан 
Жиылды осы көмбеге,
Шапқалы тұр бәйгеге 
Бөкен санды бурылдар,
Шапса мьщнан суырылар. 
Жылқы малдын жүйрігі,
Серке санды Кұла бар, 
Козыбайдың дүлдүлі 
Келген атты біліндер!
Серпінді Көк бұ да бар,
Кайсы бірін айтайын;
Шапса желдей зулатқан,
Шудың бойын шулаткан,
Меруерт жолдас Аксүр бар. 
Сырдың бойын сілУідей 
Тыйып жүрген Кызқара,
Осы жолы бақ сынар.
Кайсы бірін айтайын;
Бәйге бермес ұдайы 
Ұлытаудьш Кұбайы.
Кашағанның кудайы 
Қаратаудың Кұмайы,
Кыпшактьщ Акбақайы, 
Кырғыздың Көктопайьт, 
Акшатаудың Аласы,
Көкшетаудың Құласы,
Ертістен Елік-кұбакан,
Есілдің Қасқабұласы,



Айтайын кайсы біріңді; 
Жиылды жұрт, жиылды. 
Аралдьщ Алаүйрегі, 
Жарылқаптьщ Жирені, 
Балқаштьщ бейпіл Бөртесі, 
Семейдін Сұрсеркесі,
Төстен түлкі қоймаған 
Тобықтыньщ тұйғыны — 
Жамбылторы осында, 
Жауғашардьщ жүйрігі,
Қайсы бірін айтайын; 
Алатаудың басынан 
Ақ канат Кер келіп түр 
Аузьлмен құс тістеген;
Жалғыз қазық жықпаса, 
Жылқы озбайтын құспенен. 
Шапса екпіні дауьглдай,
Ала көйлек арудай 
Сыпыра басып, сыландап, 
Қөкала жүр бұландап.
Қайсы бірін айтайын; 
Алуан-алуан күліктің, 
Асқан-асқан жүйріктің. 
Қосылып тұр отыз боз, 
Жиырма жирен, қырык қара, 
Кердің өзі екі жүз.
Тағы, тағы, тағы да,
Таласып тұр бағына:
Токсан торы, жетпіс көк, 
Ала, қүла саны жоқ...»

Осындай хабарымен топка соғып, 
Жаршы жүр жағы тынбай бәйек болып. 
Жиын жұрт жүйріктерді тамашалап, 
Аттардьщ алды-артына кетті тольіп.

Әр жақтың саңлақтарын сұрап көріп, 
Дүріілдеп ұмтылып жүр соңына еріп. 
Кеңесіп, керілдесіп, кеулеседі —
Қой, қозьг жамырасқан секілденіп,



Ат айдау

Ақан да алып шықты Құлагерін, 
Салпитып саптыаяқтай төменгі ернін. 
Ж ай тастап төрт аяғын келді тұлпар, 
Оцаша жұрттан аулақ тұрды Серіц.

Талтайтып жимай тастап тілерсегін, 
Салпитып тұрды Құла үлпіршегін. 
Күіреқбай Ақанға кеп сөз айтады:
— Аласын астын, алдын, Ақан серім!

Құлаң бір дүлдүл екен жануар-ай! 
Жүйрікке қолы жеткен жарығандай, 
Саған да ішім ырза, жолың болсын, 
Жылқыны жігітімсін танығандай,.

— Күткен бір атым еді күнінен тай, 
Жолдасым осыі ат меніц неше жылдай!
— Ендеше бас бәйгеНі алып тұрсын!
— Айтқаның келсін, сыншым, аузыңа май!

Батыраш танушы еді бұл да малдьг. 
Құлагер Көк атқа ажал сықылданды. 
Алғаш-ақ Құлагөрді көрген күні 
Ауырып, ұйқы көрмей ьщқылдады.

Көмбеде Құлагерге тағы барды,
Шықты да алды-артына көзін салды: 
«Арқаның албастысы бұл шығар» — деп, 
Ішінең Құлагерден хауіптенді.

Батыраш бала жастан атқа кұмар, 
Айқайшыл ат әперген баққа кұмар.
Арам ой, ата намыс ұр-шоқпары,
Кір көңіл, сарайының батпағы бар.

«Осы ма дацқы шыідсан Құла тұлпар? 
Сүйегі бөлек екен, сұмдық шығар!
Арқаныц алдын алған Көктұйғынның 
Алатын әзірейілі осы шығар.
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Ж ануар, бітісіи де ерек екен! . •*?*
Сүйегің алка-салка бөлек екеи! -;ш
Көргем жок көріп жүріп мұпдай атты,
Жүгірсе шаба ма екен, .м К

желе ме екен?

Бұл кәпір жылкы ма екен, немене екен?
Осы аста алдымен-ақ келеме екеи? ’
Алдына ат салмаған Көктұйғынға
Бір пәле Көкшетаудан келген екен! |

Жылқыдай селт етпейді, не мінезі?
Жай, салаң, мінезі ме — бой күйезі?
Естуші ем сұмырайдың сырттан даңқын,
Жайлы емес, не қылса да келген кезі. ' і

Отты екен жануардың екі көзі! %
Перінің пырағы ма мұның өзі?»
Түтігіп, кап-кара боп тұрды Батыраш, ■
Жалғыз-ак «Кап! Кап!»

болып айтқан сөзі.

Осылай айтпағаңмен ішінен сыр, “і
Томсарып Батыраш кеп толғатып тұр.
Кек кайнап, ыза кернеп, жауыккандай,
Калып тұр қаны қашып, сүлдесі құр. і

Шетсіз көп шегіртке жан қыбыр-қыбыр,
У да шу, айқай-сүрең, ыбыр-жыбыр.
Аттырып Ақан атын оқты көзге 
Тұрғаньгн білсін қайдан ажал құрғыр.

Не кылсын, Акан оғап қарасын ба?
Жау, мейлі, жүре берер жар астында.
Тұмарын Құлагердің шешіп альш,
Сипап тұр аясы мен жаясын да.

Қызыл шыт тартып беріп баласына,
Көп аттың қоя берді арасына:
«Алдыңа бір-екі-ақ ат салып отыр,
Келгенше сонау жердің шамасына.
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Бұл айдау — кырғын жорык, байкап отыр, 
Барғанша бұлан кұйрык,

шайкап отыр;
Ж ел жакта шаң каптырма, ұрма, калкам! 
Тек кана тізгін кағып жайка да отыр.

Қайтарда тізгініңді тежеп отыр,
Такымды камшьі салмай безеп отыр.
Бол да отыр бірдің соңы, ызаң озба,
Тек қана бір мөлшерді көзде де отыр.

Көрдің бе сонау жаткан көк өзекті? 
Өткенде сол өзектен салшы тепкі;
Қоя бер басын сонда, карғатайым!
Өзі алар онан кейін калған бетті.

Ал күнім, сен де жөнел, аттар кетті,
Шаң басты, жел жакка тарт,

жер мен көкті;
Ажырап мен сендерден калдым жалғыз, 
Алла, өзің аман келтір екі ермекті!»

Қалың ат, көп баланың арасында,
Құшақтап Акан сүйді баласын да.
«Қош, аман келгеніңше күтемін» — деп, 
Мойнынан кұшақтады Құласын да.

Алуан ат — торы осында, кара осында,
Не саңлак, сәнгүліктің бәрі осында. 
Күңрентіп, кең даланы дүбірлетіп,
Төгілді ат Ерейменнің еалаеына.

Екі атты екі айдаушы мінген жайлап, 
Аттарды дүркіретіп жөнелді айдап. 
«Дау-дамай ат келгенде айрылсын» — деп, 
Қереші келер жолға койды сайлап.

Сүзілген кұйрык, жальг өңшең жайдақ, 
Балалар бәйшешектей шыттар байлап; 
Бәйгеде бәсекемен бақ сынаскан 
Қалың ат көлді айнала кетті қайнап.
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Атка еріп ел төгіліп алыс кетті;
«Қайт!», «Қайттап» елге әқгірлеп шабар жетті. 
Көруге ат кайтканша өзге ойынды 
Теніз топ толқып, калкып, бұрды бетті.

Шулатьш, маңыратып койдай көпті,
Касына каракшының айдап жетті.
«Ел түссін, енді балуан болады» — деп,
Кәрі ояз тор қаскалы арс-ұрс етті.

Балуан бәйге

Кұ:«ынап кұмырысқадай сала-сала,
Мұнда жок катьга-калаш, бала-шаға.
Ояздьщ тәртібімен иірілді жұрт,
Бодам ел, «таксырлаған», жак аша ма?

Шытьгрлап ат байланды қалмакшаға,
Жеңкіліп жаяу халык келді ортаға.
Балуанды түсетүғын тағы жарлап,
Жаршылар жағы сенбей жүр кақсауда.

Алапка алкакотан отырды жан,
Жері жок ине шаншар, адам тұрған.
Жаяулап тай шаптырым жерге келді,
Алыста аттар калды байластырған.

Ояздың тәртіп кылып айтуьшан.
Баскарып кісі шықты ата ұлынан.
Көк дөнде дүрбі салып ояз отыр,
Басына көлеңкелеп шатыр кұрған.

Кең жазык, майса көгал ортасьгада,
Жиылды жұрт Қусақтың жотасына.
Күреске кең ашыкты сайлады жұрт,
Арналған алыптарға айкасуға.

Ұксаған жаздьг күнгі жауказынға,
Тізілді ел Ерейменнің алкасьгаа;
Алысып Арғын, Найман күш сынасып,
Атты айдап, азаматпен шайқасуға.
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Даурығып карсы жақ та кобырасты, 
Балуанын шсшіндіріп, дабырасты.
<чТсз шығар балуаныцды!» — деген дауыс 
Атойлап, кыр көрсетіп, жамьғрасты.

Ауылда едірендеген кымыз масты, 
Сескентіп мынау думан көцілін басты.
Ксй балуан кісі өлгендей жер шұкылап, 
Ж үрегі жігіттсрдің үрке қашты.

Балуаны шсшінген жак дікец кақты, 
«Кісінді шыгар! Ш ығар!»— деп-ак бақты. 
Шыдамай шешінуге нелер балуан,
Самай тер шекелерден шып-шып ақты.

Аттатып, атандайьж алшандатып,
Ақситып бір балуанды арсандатып,
Аруақтап жетелеген бір қараның 
ІТоктасын сыпырды әкеп, талтандатып.

Көргеиде мұньіі халық қалды қатып,
«Мынаған шыға алмас — д е п — сшкім батып!» 
Қораға түскен жалғьиз жолбарыстай,
Ол тұрды, көрген көзді тацыркатып.

Бұл асқан алып еді, мықты қара.
Талқандап таудай дәуді жықты кара. 
Шошытып бар жігітке мысық болып,
Тышқан қып іннен інге тықты қара.

Бура сан, бұка мойып, түкті кара,
Күмбездей көрінеді күпті қара,
Борбандап жолбарыстай жонын беріп, 
Майданға бір тізелеп шөкті қара.

Алдырмас тірі жанға алып, берік1,
Шошынды бұл карадан халық көріп.
Біледі алуан түрлі әдісті де,
Өткізген талай күрес, талай цирк.

Боз шолак мінген жаршы және келіп, 
Балуанды баяндады сөзге теріп.
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Тыңдастыі астын халкы күлак конытт, 
Бір-бірін басып, жаншып, ентеленіп.

— Мынау, мынау, мынау ер! 
Піл сүнекті, бүлан ер, 
Арыстандай айбынды ер, 
Жолбарыстай ж \’ан ер. 
Ертістің бойын спіккен ер, 
Еділдің бойы үріккен ер. 
Ірбіт, Алтай, Л\екерже. 
Жәрменкеде шыккан ер. 
Алатаудың алыбын 
Алып жерге соккан ер. 
Каратаудың алыбын 
Кағып жерге тыккан ер. 
Аюбайдың асында,
Онда он алты жасында,
Атан жыккан алыттты 
Ап жыландай жұтқан ер.
Бұқа мойын, бура сан, 
Бұғалық бермес іт т асау, 
Талайлар қоркып бұққан ер. 
Не нәндерді бөріктей 
Кағып. сілкіп цнрКгі, 
Калаларды құрткан ер. 
Алды-артьгаа бірдей ер, 
Алысканға дүрдей ер. 
Адамзатка сырттан ер,
Колы құрыш қорғасын, 
Алысқаның оңбайсын,
Альпт жерге тыққан ер. 
Алысқанның көк етін 
Сықпа кұрттай сыккан ер. 
Айкасканның терісін 
Шаранадай жыртқан ер. 
Әзіреті Әлінің 
Әдіс күшін тұтқан ер.

’Л аршынын бұл айтканы бекер де емес, 
Осылай етіп отыр көп те кеңес.
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Лдамньтк бурасьгна адам батьгп 
Батыддық күрееуге енср де емес,

Жаршынын. жьпрлағаны жалған да емсс, 
Шыны сад, өтіріктен зарлау да емес, 
Кенкек твс, кон жауырын, \щгір қара — 
Өзге жан бул түрганда балуан да емес.

Келіп еді осы қара әлдекаГідан,
Куресті қуған жігіт кішкентайдан. 
Каланы жыгьш, қырды ағалаған 
Бір аскан алып еді, заты Найман.

Ас беріп алты арысқа данкын жайган, 
Тауып ед  бауырды бул Сағынайдан. 
Жатыр ед  кушін әдей көрсеткелі, 
Корснде қонақ болып бір-екі айдан.

Шығатын зор караға бір жан болмай, 
Жігіттер қоян бадды, ж\у>ек қалмай. 
Сібірдін цирктерін сілкіп шыққан 
Осыны алып отыр ояз қаддай.

Каратау көрген емес зорды мұндай, 
Ж етісу кісі таппай Сюлды жымдай. 
Бальгқ боп Арат, Балқаш ауызын ашты, 
Хауіп қып қорғалады Семен, Торғай.

Кзрсы  жақ кісі талпан баіды  жүдеу,
Көк темір баіды  жасып алмас егеу. 
Салбырап бет моншағы балуандардық 
Теп-тегіс төмен қарап, болды күйеу.

Бітік көз, үрпек сары, дембелшелеу 
Шешініп қарсы жақтан шықтыі біреу. 
Кораштау көрер көзге, балуан дерге, 
Аруактап Оқас жағы қылды тілеу.

Атағы бұл сарының балуан Жақып, 
Шықыраудан т\Тіе тартып алған Жақып. 
Әдісқой, а.тысканда дөңгеленіп,
Топтарды талай жығыл, жарған Жакып.
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Асына Абак, Керен барған Жақьш, 
Онда да бас бәйгені алған Жакыд. 
Мойьгаын кашағаннык үзген та-іаа, 
Дейтуғын Баянауыл Таутан Ж а:ып.

Бұл Жакып әлде жалгпы. ә.’де ма.тшы, 
Болмаса Окаска ерген бір нтаршы. 
Жүректі, кім батса да күпгті жігіт, 
Сиякты би қатында жезді камшы.

Жеп-жещл, карпгығадан, сары шаршы, 
Үйелмен, үлкен дә\те жүрді карсы. 
Айнала көптін алдьга кыдырыстап, 
Безектеп таныстырды тағы жаршы:

— Мынау, мынау, ыынауыы, 
Сексеуілден бүрауым. 
Алысканда шак келмес 
Алыбың мен дырауьэд.
Түсті Арғынньш тобынан, 
Қүтылу жок катынан. 
Албастысы альіптьш.
Әэезілі әдістің.
Шоршыған да, ыршыған. 
Шегіртке сары. ок жылан. 
Бөденелер бөріктей 
Какканьжан соғылған. 
Азулысы алыптьщ 
Ашуланса тістеген;
Айласына көз жетпес,
Астына жанньэд түспеген. 
Салған жерден сырттаған,
Еш пендеден ықпаған.
Тиген жерден тіктеген, 
Бұғалықтап татғаса, 
Кашағанды бүкгеген.'
Ығына келіп калғанда 
Ыктыжарды күтпеген.
Шалуға адам сайтакы, 
Шапшыған да шоршығая
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ШялкаТ' Чч&лтц тоЪт?>гы; 
Гг-ц го кк ан  ляц -снлкЫді.
Вялуаи'ра түскен ю  
ВяЛ Ыч< тя йьм! Гіү ткмн -ты; 
Ү.'та\ к»ьиі «ц»кін.іі.
Вялык: КүМТІ, ср >:үрск, 
В а.туянларлы ц әкесі, 
Тауаыц тзрғыл тскрсі — 
Секірсс гскссн к;і (Л''ғя, 
Ұ стлтпяйтын яд лм ғя .
Клпсы ал.тыня ксіпенл*? 
Клкплнллйын ссрпсплі; 
Жлн ЖЫККЛН ЖОК Орт СМТІ.
Алытттлрды лудяр.ты, 
Вігтсзйрді енссраі. 
Колояп-кслсян Пілсктіц 
Тяллііын тлллй тникорлі; 
Алыссл буря швккепі. 
Адуын ялын кяк Оврі, 
Арыстя тлллГі блйгс ллы п, 
Апкясты тяляй квп корді, 
Айкайдв таллй түсс клп, 
Аскьнғғанаы Роістераі. 
Аптыкты тяляй Раскыппап, 
Алыста таляй Оякссрці. 
АйтытьайтттяГі немснс, 
Аксататтта сусагян,
Алысуга дөп кслці.

Күрес

Қуз кара тура келді алас урьтп,
Сарыны корашсынып, Гталасыиып.
Тап берді кара кабан сар мысыкка, 
Байгұска болды тым-ак жяп ашырлык.

Ышкынтып сьгбызгыны, дабылды урып, 
Екеуін қоя бсрді шабындырып;
Алысты арс-ұрс етіп екі арыстан 
Таласты, бірін-бірі а.пып, жу.пып.
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Сарыны өшіктіре, жауықтыра,
Лрсандап омыраулады алып кара;
Туспеді ол допша қарғьш, мысыкша ырғьш, 
Дегендей «Күшің болса алып қара!»,

Ол дағы өз әлінше алып қана,
Әркімді жығып жүрген шалып қана. 
Бүлтылдап жыққан жерде жатпайтұғьга, 
Баскага бастырмайтын балық бала.

Желкілдеп қара сакал шудадайын, 
Бұлқынды алып кара бурадайын.
Шабынды каңтардағы күйі түсіп,
Дегенден «Алып соғып, жұлмалайын».

Бұлқынды шайнастырған бурадайын, 
Жұлкындьт жұтпақшы боп суда жайын. 
Тасындай тиірменпің тастасып жүр, 
Карысып кұшактары барған сайын.

Сиякты бірі жуан, бірі жұқа,
Өкіріп сүзісіп жүр екі бұқа.
Таластьт ел алдында екі арыстан,
Алысып, арс-ұрс етіп сілке, жұлка.

Сарыны сол жағына альіп қымқа, 
Кайкайтып қара балуан шалды кырка. 
Жатама, серке сары, кетті шоршып,

Ж ерді шаң, өзін қан қып, етін жырта.

Жейдедей жаланаш ет жыртылуда ,
Сүйтсе де ол, ойланып жүр ұмтылуға. 
Сіресіп оң жағына кырындайдьт,
Аркалап, кырына алып, жерге ұруға.

Жакыптың жатыр күші оң жағында, 
Оңбайды түскен адам ол жағына.
Иыкка «Ап!» дегенде алып қалды, 
Сыкырлап азар алдьг қол, қабырға.

Айласын балуан Жақьтп қыльш қалды, 
Өңкиіп өгіз қара мініп қалды.
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Дөңгелек айналдырып, серендетіп,
Ж ерге алып ноқталыны үрып қалды.

Д у етіп Арғын жағы күліп қалды,
Аңырып Найман жағы тұрып қалдьг.
Аруақтап, әулекілер айғай салып,
Қорқақтар қояндайын бүғьш қалдьі.

Күрс етіп жүнді қара жерге түсті,
Үстіне балуан сары міне түсті.
Бастырмай тізесімен қақты қара,
Алып қой, бөрі басар ол да күшті.

Екі айғыр бір-біріне салды тісті,
Қараның көрінеді алды күшті.
Таласты тамашаға қос қүтырған,
Мәз қылып қырдағьг үлкен мәжілісті.

Аударып және Л<.ақып, және басты,
Допша атып бірін-бірі домаласты.
Лақтырып бірін-бірі бөрікше атып,
Екеуі жығыса алмай, қайта ұстасты.

Ұсатты аяқтары басқан тасты,
Көк қырқа жұлмаланып, шандақ басты. 
Қопақтап отыра алмай қойдай шулап,
Екі жақ «А, құда'йлап», аруақтасты.

Сарыны қара көкпар лақ қылды,
Ұршьвқтай үйіргенде ылақтырды.
Екеуі өлерменге жеткен кезде,
«Аііыр!» деп, халыққа ояз жұбап қыддьг.

Арғын жақ «Жығылды!» деп, шулап тұрды, 
Найман жақ «Жыққан жоқ!» деп, жаижал қышды. 
Сірескен шайнасумен екі арлапды,
Кереші кісілер кеп екі айырды.

Баян жақ «Бәйге бер!» деп келді оязга; 
«Бәйгесін, кім жыққанын ж аз қагазга!»,
Керей жақ бергізбестен кетті керпеп:
«Итл<ығыс! Мынаиың да жыққаиы аз ба?».
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Тимеді сүйтіп бәйге Оқас тазға,
Оларға күш қыларльж. қайда оязғаі 
Болмады ояздікі елге бітім,
Мұмдаііда әңгірлейтін әулекі аз ба?

«Жықты — деп желіккен ж а қ — біздің қара!» 
Болмады омыраулап жанжал қыла.
Бэйгені — біздікі — деп тұрьш алды,
«Түсті — деп — алғаш жерпе сары бала!»

Қоймады «күресем» деп жүнді қара,
Аусарлау әугіп, даңғой, жьшдьр қара.
«Дәл жықгтай даулы бэйгені алмаймын» деп 
Байлауды бітпес дауға қылдыі қара.

Жақыптьщ жағы жатыр «күреспе!» деп, 
«Жетеді осы абыйыр, тіреспе!» деп.
«О да олжа бас бәйгені бөліп берсе,
Бұл қара асқан алып, сырдесте» — деп.

«Екеуін тағы, тақсыр, күрестір» — деп, 
Ояздан Оқас, Шабдан қылды тілек.
«Өздерің білесіңдср!» — деп ояз отыр,
Болды жұрт қайта екеуін күрестірмек.

•

Екідай болып тұрды елдің жағы,
«Шық!, Шық!» — деп жүнді қара шабынады. 
«Шықпалап» Баян жағы бәйек боп жүр,—  
«Абыйыр осы жолы қағылады».

«Шық!» деген ер қорлыққа намыстанды, 
'Шешінді шеге сары алысқалы;
Жаманат қорықты деген, қорлық, сірә, 
Күреспей қайда қояр жабысқанды?!

«Шығамын нар тәуекел, тағы барам,
Жықсам алам, жықпасам тағы қалам. 
Болмастан өкіректеп ол тұрғанда,
Сесімді көрсетейін мен де бәләм.

Мен де адам, расында ол дағы адам,
Бір-бір қой шешемізді қалжалаған.
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«Шығар!» деп дәу қараның дікектеуі 
Тимейді тіпті жеңіл ол да маған...»

Халқыңның сырын өзің білесің де,
Ісіне күйесін де, күлесің де;
Каласын кейде кейіп, кейде мәз боп, 
Әйтеуір сол халықты сүйесің де.

Созылған сөз құйылды нбүйесіне, 
Байланды тағы қайта күресуге.
«Ананы еркек болса алып кел!» деп, 
Отырды жүнді қара жүресінде.

Тап берді теріс азу бір-біріне,
Бұқадай сүзгіледі жүнді, міне;
Сарт етіп шеге сары іштен шалып, 
Қаршыға қаздьг қағып ілді, міне.

Сарының каршығадай ілуіне,
Аруақтап Баян жақтьщ күлуіне,
Қараны қайыстырып бұрағанда,
Күрт етті... бір гәп болды жілігіне...

Сылқ етіп жүнді қара жерге түсті, 
Үстіне тұйғын сары міне түсті;
Шегіртке атып кетті бастан ыршьгп, 
Ж үндіге жан жабырлап жүгірісті.

Осыған екідай боп елеуресті,
Үйткені етке тойып, қымыз ішті. 
Кұтыртып қораз-дайын қырқыстырып, 
Дағдьирын қос аусардың сүйтіп шешті.

Ыңыранып жүнді жатыр өкпе соғып, 
Сермеліп екі қольғ, жанын қорып. 
Бұралып қалған екен сол аяғы, 
Сыныпты жіліншігі күл-күл больш.

Оқас тұр шоқтығы асьш, жеңген болып, 
Ояз тұр үңірейіп шылым сорып; 
Сөйлейді біреу аяп, біреу қажап, 
Жаралы жіліншікке шаншу болып.
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Көгеріп жатыр балуан қаны кашьт, 
Көргеннің бәрі аясты, жаны ашып.
Балуаны жыққан Арғын шуылдап жур, 
«Аруақ қолдады» деп, көқілі тасып.

Оязға Оқас кеп тұр маң-маң басып,
«Беріңіз, бәйгемді!» деп баяндасып.
Тоғызды түйе басты үлесті жұрт,
Таласып суыртпаққа жанжалдасып,

Бір тайдьі бара жатыр біреу алып,
Бір қойды кетіп қалды біреу қағып. 
Жұлысып бір шаршыға екі сақал,
Бір-екеу ырылдастьг ит сықылданып.

Жакын жок, жан ашыр жоқ, жалғыз қалып, 
Кұз кара зарлап жатьгр, дір-дір қағып. 
Бәйгені ас етіндей жұлқылап жүр,
Біреудің жіліншігін малға шағьш.

Осындай не дейсіңдер әлеуметті,
Ас беріп алыстырган сол әдетті?
Сөксеңіз, соксаңыз да болды солай,
Мен өзім осындайдан көрдім көпті.

Сонымен балуанның бәйгесі өтті,
Оташы мертіккенді бебеулетті.
Бұл да бір ел кыдырған есер екен,
Сорлыны атқа өбектсп алып кетті.

Ат кайтканда

Жасымнан жылқы десе менің жаным, 
Атырдым жылқы ішінде өмір таңын.
Жапанда жел жылқының үстінде өскем, 
Мекендеп өміріме аттың жалын.

Мал сырлас, аттың сыры маған мәлім,
Жырым — жылқы, жүйрік ат — салған әнім. 
Аспан асты, жер жүзі — кең сакара 
Күн көріп атам қазақ келген мәлім.
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Казактьщ жылкы ацсатқан жарлы, банын, 
Жарльшы жалғыз атсыз алды уайым. 
Сүйген жар, сенген достан жақын жылкы, 
Білген жан бекер демес аттыц жайын.

Бірге өскен бала күннен кұлын, тайым,
Тор кұнан көшке мінген күн-күн сайын.
Автода ағарса да сақал, шашым, *
Атьімды не бетіммен ұмытайьш!

Бұл күнде автом да бар, атым да бар,
Бәііге алу самолетпен салтымда бар_. Л
Бізде жок Сағынайдыц сасык асы,
Тоііына октябрьдіц атым шабар. ^

Сауыкты, салты кызык халкым да бар, 
Жылқымда асылданды колтумалар;
Түрленді казағымныц калыц мальғ , ^
Аттарым асыл тұкым жаркыл кағар!

Қызығы кырдыц үлкен бәйге шапкан.
Күңірентіп көк жайлауды атты тарткан,
«Б ал а— деп — эрі пысык, әрі жеңіл»
ІІесі талай агтыц мені тапкан.

Д\еи дағы мұндай кезде жылмаң каккам, 
Мінгемін не сацлакка сумац каккан,
Көп атты талай-талай тастап кейін,
Қыр кұсьш такымымда кылмаңдаткам.

Сәйгүлік мыцнан озған, өцкей саңлак, 
Қырғындап кайтар жсрге жетті шацдап. 
Айдаушы тырна катар тегіс тізіп,
Қайтуға ьщғайланды айдалған ат.

Қаз-катар, мыц үш жүз ат жайды канат, 
Балалар бір-біріпе: «Алак! Алак!»
«Ал кайт!» деп кашан колыін сілтейді деп,
Бар бала айдаушьиға тұрды карап.

ІІІығар деп қашан даусы «Қайт!, Қайт!» таған, 
Өзім де талай-талай жалтақтағам.
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Болар ма ат үстінен қырда қ ь г з ь ііқ ,
Жалғанда арман бар ма ат қайтқаннані

Ат қайтты әлде неше он шақырымнан,
Көп атты қайырмады жақын бұдан.
Жөнелді түтіндетіп мың үш жүз ат,
Шаң кетті көкке шапшып сапырылған.

Арыста ағалағаи нелер сақлақ,
Қашаннан қатып-сенген бәйгеге арнап. 
Ұрандап бәйге шапқан бала халқьг, 
Күқірентіп жердің жүзін кеггі шандап.

Шаңы — бұлт, екпіні — жел, аттар — қаңбақ; 
Балалар ұран сальип, безді зарлап.
Шапқан ат, салған ұ р а н — күңіренді Арқа, 
У да, шу, ұлан-азар болды жан-жақ.

Күңірентті ойды, қырды өңшең күлік.
Арқаны дүбірлетті дүбір қылып.
Көшіріп жерді, көкті келеді аттар,
Керілген кең даланы бүліндіріп.

Жер бетін қағып ұшқан құстай шүйгіп, 
Адақтап барған сайын шықты жүйрік. 
Төртеудің мың үш жүзден мойны озып, 
Құлагер келе жатты тістеп құйрык,

Артында төртеуінің мьщ ат қалды,
Балалар барған сайьин шулап қалды.
Жер шіркін барғаи сайын бауырын жазып, 
Шаң шіркін барған сайыи будақталды.

Шаң көкке өртенгендей шумақталды,
Ат терге шомылғандай суды ақтарды.
Күн шілгер, адам, айуан судан кеуіп,
Түтігіп талай аттар құлап қалды.

Құдықтан, жерошақтан қазақ қазған 
Жұлдыздай жалт етеді жүйрік жазған. 
'Шынайьь жел жүйріктер қырға біткен,
Деген сөз былшыш біздің жылқыны) «азған».
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Төрт тұлпар соқты желдей мыңнан озған, 
«Жетсең ал!» деген есеп мұнша созған. 
«Армансыв болсьгн аттар» деп әқгірлеп, 
Қазақтар қоюшы ма еді құрты қозған?!

Жарысты өңшең тұяқ жолды сойып,
Төрт кетпен келе жатыр дабышдьг ойып. 
Төрттұлпар шаңын бөліп, ұзай салдьг, 
Жолшыбай аттьщ бәрін қырып-жойьт.

Өссем де атқа шауып, бала болып,
Айтуға жетпейді әлім мұны тольгқ.
Бір сөзбен бүктеп айтып, байлағанда,
Осы айдау бопты қатты қырғын жорық.

Үстінде Құлагердің қандай бала?
Тастап ек баяндамай оньг шала.
Аканның елден келген бір жолдасьг, 
Кетелік оны да айта осы арада:

Бұл өзі елдегі бір жетім бала,
Ақанға бауыр басқан өкіл бала.
Көзіндей Кұлагердің күтеді Ақан, 
Бейбаққа Ақан сері секілді ана.

Ол кезде жетімдер көп қақтьгғатын, 
Мынаны Ақан сүйіп, жақтыратын. 
Асырап аш, жалаңаш қалдырмастан, 
Біреуге еліндегі бақтыратьш.

Бәйгеге қосар болса Ақан атын,
Мінгізіп бұл баланы апаратын,
Тақымы жетімектің құтты болытт, 
Құлагер қосқан сайың бәйге алатьш.

Құланың біліп алған бала сырын, 
Серінің келтірмейтін жәңе апгуын.
Қалың ел, аспан, жердің арасында,
Ақан деп білетін ол жанашырьгн.

Ақан да әкесіндей баласының,
Жоқтығын жоқтатпаған анасының
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Қорғайтын ол өмірде үш-ақ заттьі: 
Құласын, баласын, көз қарашығын.

Сонымен Ерейменге төрт ат кетті,
Төрт бала барған сайын ұзап кетті.
Қара үзіп қала берді өзге бала, 
Қалғанды қорлық теуіп, ыза ап кетті.

Жүйріктер жүндей сабап жолды түтсін, 
Ат солай бара берсін, бұл сөз бітсін. 
Келейік көмбедегі көпке тағы,
Сарыльш кеткен атты қанша күтсін.

Айғай, шаң аттан шыққан көкке кетсін, 
Екпіні жел соққандай дүрілдетсін.
Жел жүйрік Сарыарқаны домбыра кып, 
Терт тұлпар тұяғымен жерді шертсін.

Ат шаңы

Айнадай мөлдіреген Қусақ көлі,
Осы еді Ерейменде жердің сөлі.
Ел жайлап, мал жайылып, думан болған, 
Жайдьғрған жасыл кілем жұмақ жері.

Төбесі осы көлдің биік жері,
Қусақтьщ мөлдірі еді көкше көлі.
Бәйгесі балуанның тарқағанда,
Асықты атты тосып астың елі.

Айдалған астың аты алыс жерге,
Болар ма Қызқашқанды жақын дерге. 
Шықты шаң көз ұшында ақ шүйке боп, 
Құлдырап ат ойысты Қусақ көлге.

Қім жетсін тау бауырынан соққан желге 
Дәл сондай аңқыдьг аттар жазық жерде. 
Тау төсін дүсірлетіп, дүбірлетіп,
Таласты осы төрт ат Ерейменге.

Жанына еліміздің жылкы жаққан, 
Жылқьиға жетпеген көз жаутаң қаққан.
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Ш інсең ат, ішсең қымыз, жесең қазы;
Қашаннан қазақ халқы жылқьг баққан. I

Атты артық көрген елміз мінген тақтан, 
Кызық-ақ біздің бәііге қырда шапқані 
Шыдар ма қазақ жаны ұшьип кетпей,
Аттарға шаң шығарыіп келе жатк,ан.

Ұзақ жол, талай қырқа, талай қабат 
Тауысып шыққан жоқ па келе жатқан аті 
Қайта ма Қывқашқаннан шауып жылқы, 
Жетпесе, тегі бұған ұшьш қанаті

Қадалып шыққан шаңға үңілді көз,
Өзара дуылдасқан басылды сөз.
«Қім де кім атқа мінсе жазалы!» — деп, 
Жарлықты және берді үңірек' ояз.

Жарқырап жатыр Қусақ көлі сайрап,
Жас қайың жағасьпнда желмен ойнап.
ІІІаң қылаң көз ұшында берген кезде,
Қобырай бастады жұрт көзі жайнап.

Тыйды ояз «Тынышталі»— деп қатты айғайлап 
Қазақты қауьгзға айдап, жіпсіз байлап. 
Қусақтьщ кер жол асқан кезеңіне 
Қылт етіп келе жатқан ат шықты қайнап,

Бұрқ етті кезең асып шұбалған шаң,
Қобалжып қозды құртьг астағы жан.
Ойысты үш-төрт қара үздік-создық,
Алдыңғы ат бірі — қылаң, бірі — баран.

Көргенде көз ұшында келе жатқан 
Қараньг қоя ма көз күн-түн баққан?
Жасаурап екі көзі тұра алмадьг,
Құласын құлдыраған танып Ақан.

Созылды осы төрт ат көл айнала,
Алдьша екі ат шыіқты жеке дара.
Өтетін ат қылт етіп Жыланды өзек,
Суы жоқ, бұтасы көп — жырақана.
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Күткен көп қайтқан аттан көрсе қара,
Жынданбай жанды казақ тұра ала ма?
Деп тұрып: «ТоқтаІ Тоқта!» «Шаппа!» Шаппа!» 
Топалац болмаушьг ма еді тұра-бара?

Соргалап сол өзекйе ат та кұлап,
Жоғалды жұрт көзінен келе жатқан ат.
Өзектеи үздік-түйдек үш ат шықтьг,
Алдында қылт еткендей болды бір 'ат.

Елде жоқ осы Кезде ұшар қанат.
Қайтсын-ау казақ көңіл кұмарланад,
Ақанньщ не болғанын білгеміз жоқ,
Алдыцғы ат баранданбай кылаңданад..,

Ж ұрт көрді ат үшеу-ак, бірі калды;
«Баран жоқ бағанағьп!» — деп шулады. 
Тырмысқан төске таман үш желді аяк,
Дегенше әні-міне келіп қалды.

Кектұйғын келе жатқан екен алдьг,
Ж ануар, канат қағып өрге салды;
Талассыз керешіден кемет өтіп,
Қайқайып қарақшыға кете бардьг.

Алтайдың қосқан атьг асып аруақ,
Көк атьі Батыраштың келді заулап.
Дауысы баласыньщ азар шығып,
Шырылдап ете шықты «Бегайдарлап!»

Аяғы бұраң қағып, бота маймақ,
Айтпақтың күреңі өтті: «Төлебайлап». 
«Шормандап» кәр, шор аяқ бурыл өтті;
Лап ұрып, қозып кетті, жұрт айқайлап.

Ел шіркін бұл аттарды қанша күтті,
Ат қайтты алып бар қывық, бар үмітті...
Жүгірді аттарына қаптап жаяу,
Енді ұстау осыларды қылмыс тіпті...

Ұрандап мың үш жүзден үшеу өтті,
Қара жоқ өзгесінен қайда кетті?
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Аспан шу, жердің бетін шаңыт борап, 
Біреуді біреу тіпті білмей кетті...

Кысыдған бағанадан кысталаң боп, 
Тәртібін ояздың ел ұстаған жок.
Алуға атын әркім жолдан іздеп, 
Жарысып ат алдьінан ұшпаған жок.

Тек Құла астың алдын шайқаған жок, 
Бәйге альт, жиын жарып, жайқаған жоқ. 
Айырыльш Ақаннан да қалдық, міне, 
Кеткенін қалай қарай баііқағам жоқ.

Жалғыз казық

Біз енді айналмаймью астағы елпе,
Аты кеп, әқгір қағьш жүргендерге.
Би Оқас, кәрі оязға түкіреміз,
Жатқанда сері түсіп сергелдеңге.

Шапқан ел жетті қаптап Қусақ көлге, 
Әлгі өзек, ат көрінбей кеткен жерге; 
Алдыңғьі ат баран болмай, қылаң болып,
Айтальғқ не болғанын Құлагерге.

•

Ызғытып ат келе жатты көл айнала,
Ат күткен көмбедегі көрді қара,
Жібермей Құлагерді тізгін тежеп,
Кезеңнен ойысқанша келді бала.

Сырдесте Сері атына шапқан бала,
Бәйгені шапқан сайын қаққан бала. 
Құланың құлағында ойнап өскен,
Серіге сенімді боп жаққан бала.

Шаң қауып, желді жұтып, шөліркеген, 
Қаңсытып, құрғап тақдай, күн де жеген; 
Қалжырап келе жатты үні бітіп,
Ат қағып, шөл мендетіп, шабу жеқген.

Қөргенде көп кісіні Ерейменнен,
Орғыггып айналғанда'Қусақ көлден;
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Қалықтап қобылардан кұстай ұшып, 
Асқанда бұлдырықтай безіп белден.

Құлагер жеткізсін бе жекпе-жекке, 
Қеледі басын тартып, қорқып текке.
Көк атты қағып, соғьвп омыраумен, 
Ағындап келіп түсті Көкөзекке.

*
Қара жоқ, мыадаған ат қалды артта, 
Өзге аттар өлдеқайда бұл мезетте; 
Құланьвд басьгн қоя бермек еді,
Кезікті бір тосқауыл осы өзекте.

ф

Қусақтьвд осьг қыдта мойынында, 
Аттардың шауып өтер жолы мұнда;
Кек кернеп, жасырыньш тұрды біреу,
Бір жаман осы өзекте ой қылуға,

Айбалта ырғай сапты қойьшында,
Сол еді мьглтығы да, сойылы да. 
Алтайдың ақылынан ашуы көп, 
Арғынның ес болмайды дойырында.

Ақ мылтық — ұшқыр боз ат бар астында, 
Ж ау тұрды жасырынып жар астында. 
Ж ол үсті тасқа біткен қарағанның 
Әлгі тұр атты күтіп дәл астында.

Мінгені боз, кигені қара үстінде,
Кұлагер тізгіндеген бала үстінде. 
Мылтықтың ауызына ұшқан құстай, 
Ағызып жетті жаудьвд дәл үстіне.

Көрінді ат, келе жатыр Көк ат алда, 
Қамшылап шырылдайды бала зорға. 
Төбелеп басқа, көзге Тұйғын келед, 
Шайқалып, шарқ аяқтап, түсті жарға.

Сияқты Көкті соғьш, Құла аларға, 
Тосқауыл мұны көрген тұра алар ма? 
Көмбеге көрінім жер қалған кезде,
Құла алса қорлық қатты мұнан бар ма?
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Кетіпті тер шүмектеп Көкті жауьш, 
Кұлагер күйыскандас, кылдьг хауіп. 
Терлемей қабағьі да Құлагердің,
Келеді іркіп бала, еркін шауып.

Көк атты омыраулайдьг Құла қуьга, 
Жендетті ыза ап кетті, ашу буып. 
Қанталап екі көзі көрмей кетті,
Қан мұздап сала берді, бойы суып.

Осьг өзек — Акан айткан мөлшерлі өзек, 
Кел деген осьг араға тізгін тежеп. 
Қайқайып осьг өзектен өткеннен соң, 
Ұрандап коя бермек бала безеп.

Қамшылап екі жаққа алма-кезек, 
Баласьг Көктұйғынның қақтьг безек.
Көк аттьг осы арада артқа тастап, 
Жөнелер Құлагерге осы кез ед.

Нән, жуан, мен-мен кеуде, намыс ері, 
Суық қол Батыраштың жібергені.
Жалт етті жайдың оты жүрегінен,
Кек қайнап, мұз құйылыл жүре берді.

Жаудырдьг көңіліне аспан селді,
Көк дауыл соқты шайқап Қусақ көлді. 
Мергеннің бір маралға көзі түсіп, 
Секірген бір киікті қасқыр көрді.

Басынан Ерейменнің соқтьг боран,
Түйілді қара бұлттай қара қыран.
От болып екі көзі көрмей Кетті,
Жаудьг сел — кар ма, қан ба қабағынан.

Қылуға хауіп-хатер бала мұнан,
Аман гой ақ көңілдің арамынан.
Бөріні бөрік астынан білмей калды, 
Ойнақтап өте берді жау алдынан.

Суық қол, оқтан ұшқыр, тастан катты, 
Ол өткір аспаһанның көк болаты.
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Кызғаншақ, киқар кесел, ұрыншақ, өр, 
Қаскүнем қара көңіл жаман татьг.

Турғаньг тығырьгқтау жердін. шаты,
Ақ мылтық — астындағы ақбоз атыі.
Ұрымтал жерден оқтай ұмтылғанда,
Бала да білмей қальш, болды қальи.

— А, құдай-ай! Бере көр! — деп ұмтылды, 
Ұйтқып кеп соқты өкпеден жел сықылды, 
Қыспақ жол, Жыландыньш. жырасьинда 
Қақтығып бір-біріне ат тыіғылдьп,

Сап етіп бердеңкедей кеп ұрындьт,
— Бере бер, балам, бері шылбырыңды! 
Жанасып Құлагерге қалғанында,
Сақ етіп айбалтасы Құланы ұрдьт...

Шапшьш қан шекесінен шьтр айналдьт,
Сылқ етіп Құлагер ат кұлап қалдьт.
Білген жоқ не болғанын, ес қалған жоқ, 
Тек бала жерге доптай домаланды.

Құлагер шапшытқаида көкке қанды,
Тек бала шыр-шыр етіп аттан салдьі.
Жоқ болдьг ақбоз аттьг, қара киім, 
Тұйғынкөк шыға шауьтп кете барды.

«Бай-бай, Құлагерім!..»

Корқырап Құлагер ат жатыр кұлап, 
Шүмектеп шекесінен қан бұрқырап.
Шіреніп төрт аяқты, танау қағып,
Ыңқылдап өліп барад ат қырқьтрап.

«Аттандап» өткен жанға қолын бұлғап, 
Баласы Құлагердің жүр шырқырап.
Қалың шаң қапгай шапқан кара-құрық, 
Балаға бұрылмайды ешкім бір-ақ.

Десендер қайда Ақандай қыран құсты,
Ол тастап аста тұрған жиылысты;
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Болғаныи бір сұмдықтың іші сезіп,
Қылаң ат қылт еткенде-ақ бермен ұшты.

Көргенде ол мьшадай сұмдьгқ істі,
Үстіне Құлагердің құлап түсті.
Білмеді не болғанын, айрылды естен, 
Аймалап Құлагердің басын кұшты.

Келер деп үміт қылып алдыменен,
Аты бұл алып келген алыс жерден.
Ж ат елде жалғыз өзі, сүйген аты,
Серінің санасалық халіменен...

Құлагер қорқырайды қаныменен,
Ақан да шырқырайды жаныменен... 
Егіліп, төгіледі Ақан сері,
Зарлаған Құлагердің әніменен:

«Не болды-ай, бай-бай, саған, Құлагерім?! 
Суалдың, сорлы иеңнің бұлағы едің... 
Тірегі көңілімнің, бәйтерегім,
Бұл жерге қалайынша құлап едің?1

Бай-бай-ай,
Бай-бай-ай-ай,
Бай-бай-ай-ай,
Ба-а-й-ай,
Бай-ай-ай...
Бай-бай-а-й,
Бай-бай-а-й,
Құлагерім...

Шыныңмен кеткенің бе, Құлагерім! 
Қасымда қасынысып тұрар едің.
Баспа бас қызға бермес жануарым! 
Басылар өлгенімше қайтып шерің?!

Құлагер, айналайын, арғымағым!
Осы еді өлмегенде шабар шағың.
Құтсыз көл, Жыландының жыріасында 
Құшақтап қанды басың зар жыладым.
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Құлагер, жаз жайладым, кыс жайладым, 
Артына қызды ауылдың көп байладым. 
Жеріңе қамшы тимес, пышақ тиіп, 
Құшақтап ку басыңды ойбайладым...

Құлагер, айналайын жүлде алғіаным, 
Басындай Арқарлының күн шалғаным! 
Барғанда ақыретке пырағым бол,
Қызығын көре алмадым бұл жалғанның.

Құлагер, құлыныңнан маған біттің,
Төрт бөліп түн ұйқымды баптап күттім; 
Жылқыны қыл құйрықты елде көргірі 
Қандай жан шекесінен қағып өттің?

Құлагер, қолдіа өсірген құлыным-ай!
Ішінде омыртқамның жұлыным-ай!
Жын ба екен, сайтан ба екен қаза болғыр, 
Қанды қол қастықпенен ұруын-ай!

Құлагер, құлыныңнан керім едің,
Нағашым сұрағанда беріп едің.
Аттарды Ерейменнен айдағанда 
Оқты көз, у құйылғыр, көріп едің.»

Осылай Ақан зарлап жылап жіатты,
Қайтсін ол, жыламасқа, жанға батты.
Күйінді ол, күңіреніп Құлагерге,
Айрылды ол, аттан — жақсы, достан — тәтті.

Аспанда күн күйігіп, күйді қатты,
Өкіріп жел мен жер де жылап жатты. 
Ереймен бұлақтары көлге жылап,
Серіге көл күрсініп көңіл айтты.

Жарлының жалғызы өлсе жанын ұрар,
Дәл сондіай жақсы атына Ақан жылар.
Жел жылап, көл күрсініп жатқаны не, 
Таудағы «Ой, бауырым»дар неге сулар?

Ой мен қыр, орман, тоғай неге шулар?
Аң мен құс күйініп жүр, не үшін бұлар?
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Арқанын аяулы аты өлгеніне 
Аспан, жер аза тартып тұрған шығар!

Жалпылдап жапырағымен сергелденде 
Селкілдеп қайындар да тұрды желде. 
Егіліп қара тастар кайыршақ боп, 
Жылаған бұлақтармен кетті көлге.

Не берсін жат жалғызға, аз кедейге, 
Тіксе де оларға емес, асқа бәйге; 
Жұмсарды Құлагер мен Ақанды аяп, 
Дұспанның бауырынан тас та кейде.

Қояндар қайғырысты кеуегінде,
Кебелек күйіп ұшты бірден-бірге.
Қуанды түлкі, қарсақ, кырда касқыр 
Жылқы жоқ соратын деп бұдан өқге.

Жолыққан аяулы атқа, ардакты ерге 
Неткен жан шыдай алар мұндай шерге. 
Қашаннан қаяу көңіл сері Ақанға, 
Қайғырған сияктанды көк пен жер де.

Деген сөз — әшейін сөз — жан жылады, 
Аяса адам неге қан қылады?
Осыған жыліау түгіл, қуанған бар, 
Қөретін оңай олжа өлген малды.

Қарғалар қарқылдасып хабар салды, 
Күшіген қызыл көрген аспанды алды. 
«Білмеген ер қайғысын, сұмырай!» деп, 
Қаршыға қуып жұрді сауысқанды.

Жүйріктің жосылғанда қызыл қаны, 
Жүрегі жер мен көктің тызылдады. 
Қуанып қан көргенге қара шыбын, 
Асындай Сағынайдың быжылдады.

Күңірентіп дауысымен көк пен жерді, 
Емірентіп, жылауымен Ерейменді; 
Еңіретіп ыңқылымен Арқа желін, 
Толқытып көз жасынан Қусақ көлді;
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Қандатып қарсы алдында Құлагерді, 
Қоймастан Ақан атқа жылай берді... 
Жыласын, сөйлеп қалсын соңғы сөзін, 
Қылалық біз әңгіме былайғы елді.

Қара күш

Аттары келіп болып астағы елдің,
У-шуы басылды әбден Ерейменнің. 
Төгілді ас Жыландының жыріасына,
«Ақанның атыпты — деп — Құлагерін!»

•

Жиылды жұрт басына Құлагердің 
Тұлпардың топыр басты жатқан жерін. 
Ж ат жаудың жаны ашымас, бауыры тас 
Ішінде уанбады жылап Серің.

Ақанға ешкім «қой!» деп, айта алмады. 
Ер көңілін еңіреген қайтармады. 
Жазықты сияктанып жанның бәрі, 
Жанына жақындауға бата алмады.

Дұспаны тұрды ішінде, ұялмады,
Досы да бірге жылап, қия алмады;
Үстіне жұрт жиылып тұрғанында, 
Қүңренген дауысын Ақан тыя Іалмады:

«Құлагер, Ақаныңды қайғы басты, 
Қайғысы барған сайын арылмас-ты.
Сан жүйрік, сан тұлпарды мінсем-дагы, 
Құлагер енді маған табылмас-ты!

Бай-бай-бай...

Құлагер, атаң тұлпар, іанаң сұңқар, 
Соғып ем семізіңде сегіз арқар. 
Серігім, жанымдағы жақсы көрген, 
Қүйігің, қайран атым, қайтсем тарқар!

Құлагер, атаң тұлпар, анаң сұңқар, 
Соғып ем семізіңде сегіз арқар.
Сен едің жан атым да, канатым діа, 
Табылмас енді маған сендей тұлпар!
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Құлагер, жас күніңнен тайым едіқ, 
Солқылдақ тауға біткен қайың едіқ. 
Бәйгеге Құлагерді қосқанымда,
Бір тайпы ел бәйгесіне байып едіқі

Құлагер, жас күніңнен кұнаным-ай, 
Сүйегіқ, еті таза бұланым-ай!
Қасыңнан бөлек жерге жатпаушы едім, 
Айрылып Ақан сенен, қуардым-айі

Әкесі Құлагердіқ жастан соқыр, 
Бай-байлап басықды ұстап Ақан отыр. 
Қуанған Құлагердіқ өлгеніне 
Молдасы сауысқаннық құран оқыр!

Қарағым, шабушы едің, Құлагерім! 
Салбырап саптыаяқтай төмеңгі ерніқг 
АтыИай, Қарауылға бәйге әперген, 
Айрылдым сенен не ғып, ардагерімі?

Құлагер бәйге шапсаң бала мінген, 
Астына ат көрпесін сала мінген.
Асына Ақылбайдың қосқанымда,
Алып ем бәйгесіне қаймалы інген.

Құлагер шапсаң бауырың жазылатын, 
Жерошақ тұяғықмен қазылатын. 
Құшақтіап қу далада қалдым жылап, 
Жазым боп жау қолынан жалғыз атым!

Құлагер, қуанышпен қосып едім, 
Алдыңнан үмітпенен тосып едім; 
Жиылып Арғын, Найман қарағанда,
Тіл мен кез тиер ме деп, шошып едім...

Құлагер, қуанышпен қосып тұрдым, 
Қоссам да хауіптеніп шошып тұрдым; 
Қылмаған көзден таса, Құлагер-айі
Қайтермін, бір қарақшы тосып ұрдың...

\

Құлагер құлынынан досым еді, 
Баспанам — тауға тіккен қосым еді.

842



Қандай сор Ерейменге айдап келгек!? 
Қазаңның жеткен жері осы ма еді?!

Қыстауым Сырымбеттің жел бетінде, 
Мың қарғыс, сені өлтірген жендетіңе! 
«Алыс жер, апарма!» — деп қақсап еді, 
Қарармын енді қалай ел бетіне...»

Ас елі, арыс ұлы «қой-қойлады»,
Қойсын ба Ақан оңай, ойбіайлады... 
Жылатып жиын жұрттың қақ жартысын, 
Зарында Құлагердің бай-байлады.

Ж атқанда отқа күйіп Ақан жаны,
Керек пе Құлагердің не болғаны?
Ұрған кім Құлагерді, ұры қайда?
Өлер ат өлді, ұрыдан не шығады?

Ақанды қандіай адам қойдырады?
Бала да көзі іскенше көп жылады.
Сол жерде жиылған жұрт анталасып, 
Тексеріп төрт баладан сөз сұрады.

Түрілді, анталап жұрт, ел кұлағы,
Ортаға төрт баланы алды-дағы.
Ішінде сол топырдың дұспан да бар,
Деп тұрған: «Ат жығылып өлді-Дағы!»

Құлагер құлаған жоқ, жау қас қылмай, 
Ұрған жау тұрған шығар албастыдай. 
Қанды қол жасырынып жүрген шығар, 
Қорадан қойды жарған кәр қасқырдай.

Қарлықты Ақан даусы жылай-жылай, 
Түптеді, топырлап жұрт сұрай-сұріай. 
Балалар өз көргенін айтып шықты,
Халық ашты қанды қолды күман қылмай.

Тек бала ат, киімін танып қалды,
Ж ұрт оны ойға жорып анықтады.
Ақбоз ат, қара киім, Қөктұйғын ат...
Барша жан Батыраішіан хауіптанды.
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Болды деп Батыраштан жұрт ұйғарды, 
Берместен Көкке бәйге көпке салды. 
«Ұрынды ұстап тұрған алып кел!» деп, 
Бопсалап, Батыраштар шыла танды.

Батыраш селкілдетті көк сақалды:
«Бір жылқы жығылды да, өлді ажалды, 
Осыған ұры бізді қыласын!» деп,
Күш айтып, Керейлерге зіркіл салды.

Қарғады мұны халық, азарлады, 
Әркім-ақ тұс-тұсынан бажаңдады: 
«Кесілсін ердің құны Құлагерге!..» 
«Тартатын тоғыз айып сазаң бар-ды!»

Осындай сөздермен ел киіп кетті,
Қалың жұрт қадала айтып кәрін төкті. 
Қазақтың елі-жұрты күңіреніп,
Үстіне қанды қолдың бұлттай шөкті.

Жұрт мұндіа тындаған жоқ биді, бекті. 
Теңіз кеп тасығандай толқып кетті. 
Ақырып тұс-тұсынан долданды жұрт, 
Ызалы басу қиын болды көпті.

Қылмыска, қиянатқа мұндай айқын 
Күңіренді ел Ақаныңды танымайтын.
Не шалдар шіміркеніп селкіл қақты, 
Жігіттің даусы шықты жарқын-жарқын.

Ашу, кек, күңкіл басты елдің артын, 
Ел шулап, қыр күйініп, қарғап қатын. 
Тітіреп жұрттың жаны күйіп кетті, 
Атқызып отыра іалмай аяулы атын.

Арғынның Алтайынан болса-дағы, 
Жауызды ел қорғамады, қоршамады. 
«Кұран соқ, Құлагерді ұрмағанға!» — 
Деп халық Батырашты қоршалады.

Шаң болды Қусақ көлдің көк жайдағы, 
Шу болды Жыландының боз ойнағы.
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«Қорладын сүйегімді!» — деп сіресті, 
«Асымды бүлдірдің!» — деп Керей жағы.

Күйінді бұл қорлыққа Керей л<|ағы, 
Кіжінді Керейдің де кедей жағы.
Ашынды ашу кысып азаматтар,
Күңіренді Ерейменде ел аймағы.

«Ақанды білмесек те, халық бармыз, 
Қайтуға ол ырзалықпен ынтызармыз. 
Шапқанда бізді келіп мұның елі,
Біз сонда бұл қылмысқа не қылармыз?

Жылатқан жолаушыны жүрген жалғыз, 
Біз қазіақ бұл қорлыққа шыдамаймыз». 
Ұрыға азу басып іздеді жұрт:
«Қолға бер, Құлагердей қызылдаймыз!»...

Үлкен шу, бітпес жанжал болды бұл іс, 
Демей тұр Батырашты қазақ дұрыс. 
Күңірентіп кең даланы кешкі кеңес, 
Болмады сөз байланып қырда тыныш.

Кеулесіп Керей, Арғын — сеңдей сүріс, 
Болуға айналып тұр үлкен ұрыс.
Алмады Алтай жағы мойнына, 
Айғақсыз әлсіреп тұр айқын қылмыс.

Болмайтын Батыраш бір көк айыл шал, 
Оның да жігітіне жер қайысар.
Тентек, өр, тұқымынан теріс азу,
Алтайда адам пішінді аю шығар.

Жатқанда Ақан атқа күңіреніп зар, 
Бұқара шулағанда болып ұлар;.
Оқастың оязбенен қасынан кеп,
Тепсінді тұрған көпке Біатыраш шал:

«Е, Керей! Азған Арғын, Уак, Найман! 
Сендерде ненің буы қоқырайған?
Өлді деп Қарауылдың бір жылкысы, 
Ұрыны канды мойын таптың қайдан? 1
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Аулақ тарт, атың басын Алтайымнан, 
Келмейтін Керей-серей бақайымнан.
Жала қып, барымтаға бәйгемді ұстап, 
Жерінді көріп тұрмын бата айырғіан!

Мойныма ат өлімін болсаң қойған;
Бір жылқым Қарауылдан тартып сойған! 
Кесіп ал күшің болса құлағымды,
Әйтпесе болғаның не сонша ойран?

Күшіңді көрем бәйге бермей қойған, 
Тартылар өз табағың астан, тойдан.
Шыдап кер қонысында тыныш отңрып, 
Есемді ел шапсам діа алмай қойман!»

Осыны айтып көк шал селкілдеді,
Керейлер жым боп қалып, желпінбеді, 
Батыраш осыны айтып шіренгенде,
Жұрт тарқап бара жатқан секілденді.

Бытырап, ырың-жырың көптің көңлі, 
Басылды Қусақ көлдің көпіргені.
Құшақтап Құлагердің әлі басын,
Ақанның басылған жоқ өкіргені.

Желпінтіп жетелеген Тұйғын көкті, 
Алтайлар топтан бөлек тұрғіан шеткі, 
«Бәйгемді барымта ұстап отыршы!» — деп, 
Керейге кіжінген шал жүріп кетті.

Онымен Оқас тағы бірге кетті,
Шабдан да Алатауға бұрды бетті.
Ойран ел, өлген атпен жұмысы жоқ,
Ояз да ылаулаған атын жекті.

Сонымен сол кеткеннен бұрылмады 
Қайтқан жан құмырысқадай қыбырлады. 
Өзаріа өлген атты аңыз қылып,
Таралды алды-артына рулары.

Тек қана қалған бір топ дуылдады, 
Қарғадай жемтіктегі шуылдады.
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Шырқырап Ақан отыр ат басында, 
Шығарып шерлі даусын құлындағы.

Ат шіркін, елге дәулет, ерге санат,
Ат шіркін, елге қайрат, ерге қанат. 
Ждрлының жалғыз аты жазым болса, 
Қалмай ма жарымжан боп, жерге қарап?

Аттың азалы әні

Күн батты, көлеңке алды Арқа жерін, 
Кешкі жел жыбырлатты Қусақ көлін. 
Қоштасып Құлагерге күңіренді Ақан, 
Қайғыртып қасындағы қалған елін.

«Қош, енді қалдың кейін, Құлагерім! 
Тұрмадың жығылғаннан жылап едім, 
Жалғанда 0аяқ жүріп таяқ жедім, 
Көретін күнім шығар бұ да менің...

Бай-бай, бай-ай,
Бай-бай, бай- ай...

Құлагер, қоштасқаным ел алдында, 
Жемтігің қалды сенің Жыландыда. 
Айрылып жанындағы жалғыз сенен, 
Қайтты иең, тұрміаған соң жылады да.

Құлагер, жануарым, пырағым-ай, 
Қалдың-ау Ерейменде шырағым-айі 
Сенікі, менікі емес, қарға, құзғын! .
Оқи бер Құлагерге құранынды-ай...

Көзіңнен аймалайын тостағандай,
Қияр ем сені не ғып тастағанға-ай; 
Басынды итке неге иіскетейін,
Ерте-кеш құшақтіамай жас баламдай!

Құлагер, қош-қош атым, жолдасым-ай! 
Мен білдім түнесем де тұрмасыңды-ай. 
Тигізбей топыраққа жоғары іліп 
Сақтармын өле-өлгенше қу басыңды-ай!»
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Соны айтып Құлагердіц басын кесті,
Көрген жан: «Қайтсын шіркін, асыл!» — десті. 
Достары: «Қайран ер-ай, обал-ай»лап  
Қастары: «Сол сыйымен барсын!» — десті.

Алда бас, арт жағына ұл мінгесті,
Бойгені өзге калған жан үлесті.
Бір салып атты бұтқа Ақан сері,
Жамылып жүріп берді қоңыр кешті.

Жеделдеп жетім ұлмен жүріп кетті,
Ұйқысыз ұзақ тацға бүлкілдетті. .
Ұзын жол, жұлдыз жарық, жазғы түнді, 
«Құлагер» деген әнмен күңірентті.

Әнімен шығаруға ішкі дертті,
Шыркіатып ащы үнімен шерін шертті.
Болады салған әні су сепкендей,
Сөндіре алмаса да жанған өртті.

Ащы зар, ауыр шері айғайлатты,
«Құлагер» айтқан сайын қайғы ойлатты. 
Ұйқышыл, керец қырға маза бермей, 
Күрсінтіп соқыр түнді бай-байлатты.

Шер даусы ен даліада шықты катты,
Түн, дала, ел төсекте тыцдап жатты.
Құлақ сап қырда қоян, қорада қой, . 
Жылқылар жайылыста ішін тартты.

Бесікте бала оянып, ұйып қапты,
Кемпір, шал жамбасына зарлы үн батты.
Қыз, келін қой күзеткен айтақтамай,
Түнгі ауыл з|арлы әнді тыңдап жатты.

Зарлатты, ацыратты, жорғалатты,
Күйік ән көкке серпіп, сорғалатты.
Азалы, ащы дауыс зарлағанда,
Жұрт бірге жоқтап жатты өлген атты.

Бай-байлап «Құлагер» ән бебеу қақты,
Талда құс, белдеулерде бедеу қатты.
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Зарлы әнін «Құлагердіқ» жылкышыліар 
Сүйеніп күрығына тыңдап капты.

Жолшыбай жол көп елді аралатты, 
Бұрылмай бас өңгерген баран атты, 
Керең түн кең даланы куңірентіп, 
Бай-байлап «Құлагерге» бара жатты.

Кергенде Көкшетауды дерті кагтты, 
Жүрген жер Құлагермен жанға батты. 
Кетер түн Құліагердің жатқан жерін 
Қүшақтап, жер бауырлап, жылап жатты.

Тау мен тас жоқтағандай Кер кұла атты, 
Бар бұлақ көлге суын бауырымдатты. 
Кірсіз жер, кінәсіз жел жылы ұшырап, 
Құланың қазасына көңіл айггы.

Ардақтап ат байлағіан бір ағашын, 
Қастерлеп Құлагердің ілді басын; 
Аңырап ағыл- тегіл боп отырды,
Көзінің омырауына құйып жасын.

Көкшенің күйіндіріп тауын, тасын, 
Күңірентіп сай-саласын, көлдің басын;
Ат жанды, аяулы аттың иесі Ақан, 
Жоқтады жуанбастан кер Құласын.

Кей-кейде ж|ауын болып, жылап ақты, 
Кей-кейде дауыл болып соқты катты; 
Кей-кейде күңіреніп, көлдей толқып, 
Кей-кейде қу ағаштай құлап жатты.

Кей-кейде әнге шырқап өлең айтты, 
Кей-кейде томсырайып тастай қатты. 
Қылғандай қайыңды қос, тасты төсек, 
Аһылап, ағаштағы бастай қатты.

Ж аз өтіп, жапырақ солып, күз де бопты, 
Қуіартып жасыл жерді, қазан соқты. 
Күйкиіп Көкшетаулар күпі киіп, 
Ж айлауда тышқан аңдып, түлкі жортты.
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Күзгі ауыл сары от іздеп куды кокты,
Қозы, лақ өсіп бопты шыбыш, токты.
Жиналып желі, нокта, саба сорғып,
Ызғырық естіртеді ойда жоқты.

Ақаннын. көңілі осы күздей болып,
Қазасы Құлагердіқ өткен соғып,
Көңлінің Көкшетауы қуаң тартып,
Қызығын қайғы орағы кеткен орып.

Құланың қайғысыніан қатып, сеніп,
Қурай боп екі-үш айда қалған шөгіп.
Құлауға құйын соқса оп-оңай тұр,
Құрт жеген құба сөңкел секілденіп.

Ақанда қызық та жоқ, сауық та жоқ;
Оларды іздеп, жұртпен жауықпақ жоқ< 
Қапыда қатты тиген сол соққыдан 
Қираған ж!ан қанаты сауықпақ жоқ.

Ж ар да жоқ, жалын да жоқ, жақсы ат та жоқ, 
Оларды енді көксер мақсат та жоқ.
Күңіренген күні-түні «Құлагерге»,
Асқақ ән, әсем үнді зарж ақ та жоқ.

Кеткендей қызық тарқап, қаны суып,
Айдаған айдалаға >Қаны қуып.
Жап-жалғыз тауды, тасты мекендеген,
Жанына жолатқызбай жанды жуық.

Өмірден жиіркеніп көңілі суып,
Қалғандай айналадан өзге туып.
Жатады жанды көрмей жапіан түзде,
Көліне Бурабайдың кірін жуып.

Баурында /Эқжетпестің бі(р шоқ қайың,
Жүреді сонда Сері келіп дайым.
Ілулі сол қайыңда тұрған қу бас,
Қобыздай ызылдар жел соққан сайын.

Басында айтамыз деп бастың жайын,
Әңгіме қылдық, білем, Іастың жайын.
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Мынау бас — Құлагердіқ қу басы еді, 
Мынау шал — Ақан жалғыз, қашқындайын.

Қайықның қасына кеп жүрген Сері, 
Байлаулы Құлагердің тұрған жері.
Сол жерді тауап қылып оқта-текте,
Кетпейді осы арадан сонан бері.

9

Ән болып Қөкшетіаудық күңіренгені,
Сөз болып жат мінезі, шерткен шері?
Кетіпті елдің аузы әуезе қып:
«Жын құшып, жалғыз жүрген Ақан — пері».

ӨттТ күн. Қалды ағашта бас қуарып, 
Қартайды Сері, сақал-шаш қуарып.
Серіксіз, елсіз, малсыз есіз тауда 
Өткізді өмірін ол, басқа уанып.

Тентіреп тауда ұдіайы, таста қаңғып,
Оты өшкен, бойында жоқ жас құмарлық. 
Басар жер, барар тауы — Бурабай боп, 
Бейшара бағып өткен басты мал ғып,

Шүйке шал, аузы ұрадай опырылған,
Су мұрын, қу мұрт, ұрты шұқырайған;
Боз бура бір күндегі тасқа шөгіп,
Шал отыр қу қайыңда мықырайған.

Келсаптай тұзды түйген бас ағарған,
Түздегі қу бастайын жақ қуарған;
Бетіне ел көшкендей сүрлеу түсіп,
Шөлдегі шықыраудай көз суалған.

Жігіттің бір күндегі Көкшетауы,
Күрсінткен көп сұлудың «Көкем-ауы»; 
Жаңғыртқан жақсы жерді, жіалпақ елді, 
Әсем үн, аспанға өрлеп салған әні.

Бір күнде болған жігіт жан жайлауы,
Қайда оның күлкі, ойынмен жайнаңдауы? 
Құлазып күзді күнгі Көкшетаудай,
Қызықтың көшіп кеткен — сар жайлауы.
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Көңіліне Құлагерден құйылып мұз,
Күйкиіп отыр таста Ақан байғыз.
Жан тыншын елден емес,

жерден тапқан,
Сондай бір адам бопты жаны жалғыз.

Даусына жаңғырып тау, жаңғырып құз, 
Серінің салған әнін сағынамыз.
Қазақтын қиялынын жақсы аты деп,
Біз дағы Құлагерге қамығамыз.

Сорлы Ақан «Құлагер» деп жылап, күйген, 
Елдің ол құлағына жылы тиген.
Болса да мейлі сері,

мейлі пері,
Ақанның аты мен жұрт әнін сүйген.

Қайтқанда басты өңгеріп, сонау түннен,
Ән алған қалың қазақ қайғылы үннен. 
Қағып ап қыз, келіншек күзеттегі, 
Жылқышы жылкы ішінде салып жүрген.

Ат шапқан Арқадағы аруаққа,
Ел лГ-алын қоңырсытқан жерошақта — 
Асына Сағынайдың атын сойып,
Сорлы Ақан күңіреніп қайтқан шақта;

•>

Құйылған «Құлагердей» ән құлаққа, 
Күңіреніп Ерейменде өлген атқа.
Алатау, кең даланың Қыр, Сырында,
Ән тарап жатты осындай Арқа жақтіа.

Аты өліп, астан Ақан шаршап қайтты, 
Ауылға оның әнін малшы ап қайтты. 
Ел-елден Ерейменге жиылған жан,
Еліне «Құлагер» деп ән сап қайтты.

Жұрт жоктап капыда өлген қайран атты, 
Әр Жақта ел бұлбұлы сайрап жатты.
Ішегі домбыраның сыңсып жылап,
Әншілер «Құлагерге» бай-байлатты.
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Құланы мақтады жұрт «мал басы» — деп, 
Тыцдады Ақан әнін «зарласын» — деп; 
«Қазақтың бір аяулы атын атқан 
Барша жұрт Батырашты қарғасын» — деп.

Ақанды айтпаса да «қолбасы» — деп,
Аяды «Құлагердің жолдасы» — деп;
Лағынат оқыды әнмен өткен күнге,
«Сол сұмдық қайтып қырда болмасын!» — деп.
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К Ө Б І К  Ш А Ш Қ А Н
(Поэмадан үзінді)

Көне күй күйдің аты — «көбік шашңан», 
Сел болып көк теңізді төгіп, шашңан. 
Жел болып кең даланы қағып, сілкіп,
Тең болып аспаның оісер, жерің аспан. 

Күлдіріп көңіл ашқан,
Күйдіріп көңіл басқан 
Күй аты — «көбік шашқан!».

I

Адайлар ұзап көшіп, құдық ішкен,
Тері тон, жарғақ жейде кеңнен пінікен; 
Малтасын ақ шаңылтақ астауға езіп, 
Сабасын мейіз күрең күрп-күрп піскен.

Әйелі босанбаған, құлындіаған,
Қыздары құлыншақтай тұлымданған; 
Суғарып тамған сумен түйелерін,
Өздері түйе ішсін деп, жуынбаған.

Сөйтсе де ірі көңіл, өр көкірек,
Ер көңіл, елдескенге жылы жүрек; 
Қастығын көрген жауға қас жолбарыс, 
Достығын білген жанға болып кебеп.

Ен дала, еркін жерді еткен жөргек, 
Елдерде кеуде болмақ желдей өргек;
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Ескектеп сар дал|аның боранындай 
Аңқылдап бет алдына жүре бермек.

Адайлар өңірінде Атыраудың,
Бұйра құм, бура құмдар зәугім-зәугім;
Кешегі Исатайдың заманында
Бір бөлек ел жайлап жүр теңіз баурын.

Жайылған жауқазынға жас қозыдай 
Жамырап орғыл құмғіа жайылды Адай; 
Күрпілдеп іркіт піскен саба даусы,
Құрт қайнап, өре жайнап жатты бырдай.

Ауылда бота ыңырсып, інген боздап, 
Ауһаулап сиырды әйел, жылқы азынап, 
Қой-қозы маңырасып, жастар ән сап — 
Кеште ауыл тұтасымен бір күй қозғап.

Құмдағы ел м(асайраған күн қызғанша, 
Құмды күн қоламтадай қыздырғанша, 
Жылқыға бүгелектер найза салып, 
Сиырды сәйгелдіге қудырғанша.

Отырмай ел қозғалды суға қарай, 
Каспийдің қолтығына кұлады Адай; 
Теңіздің қоңыр салқын лебі соққан 
Ж ағаға — жайліау құрақ, жасыл орай.

Шалғынға теңестіріп керегені 
Үй тігіп, көген керіп, тартты желі; 
Қыдырып қымыз ішіп, бағыланды жеп, 
Ыңырсып жатты жаздай Адай елі.

Қарғыбау беріп қызға кұда түсіп,
Қалыңы біткен қызын ұзатысып,
Малайлар — қара көсеу мал семіртсе, 
ЖуанДар жауырынды жүр батырсып.

Бітім боп ауылара кемпір назы,
Кеңес боп қымыз ішіп, жеуге қазы;
Оқ жонып, бәйге ат байлап белдеулерге, 
Әңгіме — арғымақ ат, алғыр тазы.
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Жер жасыл, жапырақ сасып теңіз сазы, 
Қикулап қырда қызғыш, көлде қазы. 
Шеттегі қараша үйге жыршы келді, 
Қасында домбыріашы — Құрманғазы.

Атырау — алыс бізге жердің түбі, 
Қашаган — жүйрік жырау, елдің тілі. 
Шашқанда күйден көбік Құрмангазы, 
Қашаған жырдан төккен маржан-дүрді.

Сарындап сөз бен күйді алуан түрге, 
Айрылмай осы екеуі жүрген бірге. 
Қашаған, Құрміанғазы қосылғанда 
Адайлар төңкерілген жыр мен күйге.

Күн батып, тарқағанда қызық дүние, 
Осылар келіп түсті жалғыз үйге; 
Ойбайлап, бауырымдап дауыс шыкты, 
Ауыл да болды жылдам үйме-жүйме.

Осы кеш күңіренді өлімдей боп,
Қараша үй бір қимастың көріндей боп; 
Алабы Атыраудың ұлып жатыр,
Жазғы елдің жіамыраған төліндей боп.

Осылар күңіренді неге сонша?
Әр үйге жылай ма екен қонақ қонса? 
Баурымдап бір іңірде неге жылау, 
Жалғыз үй қонақтарға кім еді онша?

Бар шығар мұнда бір сыр олай болса, 
Көзге жас, көкірекке қайғы толса.
Әңгіме ашылады барған сайын,
Тек тыңда жыр мен күйді, қорша-қоршаі

II

Күй тартсын күңірентіп Құрманғазы, 
Сұңқылдап әуелесін қырдың қазы.
Т ш  бар сайрап тұрған домбыраның, 
Сөйлейді көп уақиға күйдің сазы.
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Күйде бар кара, төре, хан мен қазыг 
Өмірден кім разы, кім наразы;
Күйлерде дауыл да бар, жауын да бар, 
Діауылдың дәу перісі — дауылпазы.

Көңілдің күйлер десек алданышы, 
Тамсанған тамашаның таңғалысы,
Қалар ед қараңғы боп онда бізге 
Күйлердің жалынды отпен жанған іші.

Күй тілі көп заманның алуан ісі, 
Күйлердің әлемге аян бар мәнісі.
Өмірді күймен бірге коса алміайтын 
Кер кұлақ, көр соқырдың сандалысы.

Сондықтан не сөйлейді домбыра деп, 
Ешқашан айтқан емес тывдаған көп; 
Құлақпен күйінеді, сүйінеді,
Тек қана күйші толған, тыңдар дүрмек.

Сондай боп Құрманғазы кағып дедек,
Бір күйді осы түні көтерді өргек;
Жел соқпай, сулар ақпай, қамыс қіалғып, 
Әлде ұйып, әлде тынып калды жер, көк.

Еңіреді Құрманғазы Еділдей боп,
Теңіздің толқын шашты селіндей боп;
Он саусақ жанын қинап домбыраның 
Зарлы күй төгілді-ай кеп, төгілді-ай кеп.

Құландай кұмда бір күй құлдырады, 
Бұлақтай тауда бір күй сылдырады. 
Сұмпайы сұлтан, коркіау хандар шығып, 
Ел жүдеп, жұрт жұтығып, кұл жылады.

Аһ, әлде өткен күннің шулы ханы,
Оқ боран кырдан соғып қуды ма әлі? 
Күйікті, күйінішті не еткен сарын, 
Шулай ма елдің жаны, қырдың малы?

Мінеки кұлақка аян күйдің мәні, 
Саусақтың айқын басқан қимылдары.
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үүй тартты ел толқынын, елдің ерін,
Керінді хан ордада бидін бәрі. 3

Соларды сейлеп кағып домбыраны 
Күнірентті домбырашы — күйдін нары.
Кашаған камшысына бүйрін таяп,
Шер толғап әлсін-әлі жыр жырлады.

Осылай домбыра отыр аңыратып,
Ел көнілін жаңа күймен жамыратып;
Жусайды тындаушынын көңілі күйге,
Кеңілдің күй майсасын балбыратып.

Домбыра күй шертеді түптен тартып,
Жер жайын, заман ізін кұлдыратып;
Келеді кеткен күннің керуен көші,
Қашаған шешеді елге жырын айтып.

Домбыра безілдейді, бебеулейді,
Кейде серпіп, кейде әлсіз өзеурейді.
Біресе кең далаға дауыл соғып,
Біресе жел бәсендеп төмендейді.

Бір толкын ел ішіне келген дейді.
Ел толкып атка мінді деген дейді.
Қашаған домбыраға тіл болады,
Білсеңіз мынау бір күй не сөйледі?

Домбыра толқын соқты ащы шыркап, 
Толкынып, шиыршықты бір күшті ырғақ.
Біресе толқын болып тасыды күй,
Біресе боз борандай қақты бұрҚақ.

Кейде күй калың колдай кетті қайнап,
Ұрандап, бақандарға әлем байлап;
Жер жүзін атты кісі алып кетті,
Топандай тасып кетті сойыл, сайғақ.
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И С А Т А П
(Поэмадан үзінді)

Күн батып, кешкіқұрын, маужырап көк, 
Маңай жақ қарауытты көленке боп. 
Жасқұстың жасыл ала тоғайында 
Қол жатты күңіреніп, хисабы жоқ.

Жаркылдап әр жерден-ақ лаулаған от,
Кең дала өртенгендей, күйгендей боп. 
Самбырлап дауыстары, салдырлап сауыттары 
Жан-жақтан келіп жатты жігіттер топ.

Әр жерде әңгіме айтқан ерлік сөйлеп,
Өзгесі от айнала тындаған көп.
Бір жерде қашқын солдат домбыраға 
Дөңгелеп көбелектей жүрген билеп.

Бір жерде алып жатыр төре талап,
Кісендеп қол-аягын қорашалап.
Аруын ат артына салып келіп,
Жігіттер алдық десіп жүр тамашаліап.

Біреулер қалжыңдасып кудалайды,
Төрені анау бір топ ду талайды.
Біреулер анау талда қылыш қайрап,
Бір пұшық насыбайын уқалайды.

Біреулер отыр әні айыл тігіп,
Біреулер үзенгі бау, таспа тіліп.
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Ақ шатыр Исіатайдың аблайшасы,
Ылып тұр жылпың жігіт зыр жүгіріп.

Нақ сүйері ақсұр тоқал касы күліп, 
Қасында Исатайдың отыр жымып. 
Ыржиып екі езуі құлағында,
Кеп түсті қайызғақ таз айғыр мініп.

Ол келіп аттан түсіп Исатайға,
Қол беріп, амандасып «Жақсы, жай ма?»
— Ал, сөйле көргеніңді,— дейді Исатай, 
Қәнекей, немен келдің, елің қайда?

— Ел келді қаптап, міні, қара қазшаі 
Қақырынып, сөз сөйленіп әлгі тазша:
— Ырылбай төрені біз талап алдық,
Ел шіркін «көрерміз» — деп тәңір жазсаі

* * *

Мұнар да мұнар, мүнар күн, 
Мұнардағы бұлар кім?
Бұлттан шыққан шұбар күн, 
Бұлықсып өскен Іарудың 
Бетінен ажар көшкен күн.
Нарынның нар құмына 
Хан ордасын салған күн.
Көгала мешіт, көк орда,
Құлақты азан жарған күн.
Отыз екі сұлтанды,
Он екі биді орданың 
Ортасына алған күн.
Жәрменкесін жайнатып,
Қөпестер шай қайніатып,
Кездемесін жайған күн.
Арғымағын сайлатып,
Солдаттарын ойнатып,
Ханға күзет қойған күн.
Молдаларын отыртып,
Хожаларын құтыртып,
Ала қағаз жайған күн.
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Хан дастарқан шашылтып, 
Терезеден телміртіп,
Аруліарын асылтып, 
Князьдерін сымпитып, 
Сұлтандарын сұмпитып,
Хан мәжіліс құрған күн;
Ел басында ылғал күн.
Ол бір, ол бір, ол бір күн, 
Ұлардай жұртты шулатқан 
Естен қалмас сол бір күн.
Қас жалмауыз хан тұрып 
Хан тұрған соң ант ұрып, 
Жайы кеткен сорлының. 
Сұлтандар жерді саржалап, 
Құмғіа елді көшірді.
Ж аз жұтығып, қыс қирап,
Ел ішінен өкінді.
Қатын, бала қамы үшін,
Хан талаған малы үшін 
Өкірді халық, өкірді;
Ол күңірентіп өткен күн. 
Тұман да тұман, тұман күн, 
Тұманданған бұл қай күн; 
Тұйғындай қазғіа түйілген 
Тұман күнгі қыран кім? 
Қабағынан қар жауған,
Қарсы алдынан оқ жауған, 
Хан ордаға аттанған 
Ту көтерген бұлар кім?

* * *

Бұл жорықта кімдер жоқ? 
Балқы, Шомбал — билер жоқ! 
Бекбенбет, Медет, Қайбалы 
Сұлтіандардан бір де жоқ.
Ел жылатқан жауыздар 
Бұл жиынға кірген жоқ.
Есебі жоқ елді жеп,
Ел аулақта «сені» деп,
Адам қанына семіріп,
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К д і зкгтш  зсептте зкгкыя күтяірензп, 
К.ІІЫГШ кгрг жерте гла\в ербіл;
Ж зс  кұстага кел вджесін бгстьг бзр қоа, 
Кллғандай кектен жахэгт. жер.тея еніо.

Қ а і  жатты кой-хо?кдаіі зкамыраеып, 
Атьюыл, аударыоьгт. күш сынасып.
Күа шеті ұясына Ітінгенде
Екі зтты ш т ш н  етті кырдан аеып.

Қалын к а і кграй кадды екі аттыга,
<Кім бұл,— деп жүрген ж абал бой үақытта 
«Келсін» —  деп бәрі тосып отырды жүрт, 
Сырнайын Ескененін зудатты да.

Екі атты келді жетіп к а і касына,
Атының таң калдырып тұлғаеына.
Біреуі балғын балак. тоты жігіт.
Ж ел аяк мінген жнрен жорғаоына.

Касында жас жігіті қару аскан,
Астында теңбілкөгі тырс-тырс баскан. 
Жөндерін жолаушылар айтты былай 
Кісіге жөн сүрасып амандаокан:
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— Жайықтың жалпақ елім аржіағында; 
Жем, Сағыз, Ойыл, Қиыл аймағында. 
Жүмысым Исатай мен Махамбетте; 
Батырдын қосы қолдық қай жағында?

Сілтеді батыр қосын жолаушыға, 
Бүйымым ерлерде деп сұраушыға. 
Қосына Исатайдын кетті тартып, 
Қаріатып қалған жанды жорғасына.

Қеп түсті қос жолаушы Исатайға, 
Байлады бедеулерін құба талға.
Үй толған кісіге кеп берді сәлем,
Тізе бүгіп, тағзым етіп ақсақалға.

Басқа ойдың Исатай би бәрін жойып, 
Нұрына қос Балқының отыр тойып; 
Қарайды қайта-қайтіа екеуіне,
Сәукеле сақалын бір сипап қойып.

— Қелдіңдер қоналқаға болғанда кеш, 
Жол болар — жол бейнеті ештеңе емес. 
Жеткен соң жауға алдырмай аман-есен, 
Жандарым, жасырынбай беліқді шеш!

Мейманның шешінгенде екі жасы, 
Қиылып бір қыз шықты көзі-қасы; 
Құрығы құба талдың секілденіп,
Төгіліп түсті белге сүмбіл шашы.

Байпаңдап бала нардай бұраң басып, 
Тірі жан таңғалмастан тұралмастық; 
Шомылып айдын көлге шыққан кудай 
Отырды бота көзі құмарды ашып.

Қыз тұлғасын қарасаң —
Жайықтын боз талындай.
Бет ажарын қарасаң —
Жазғы түскен сарымдай.
Қыз ажарын қарасаң —
Еділ, Жайық тақындай.
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Екі көзін қіарасаң —
Нұр шырақтың шамындай.
Қыз тұлғасын қңрасаң —
Айдынды елдің туындай.
Айтқан сөздің шербеті —
Абылхаят суындай.
Әзілінің ләззаты —
Акқұйрық шай буындай.
Акылынық шалымы —
Айдынды елдін туындай.
Ақ жұмыр қос білегі —
Ақку құстың мойнындай.
Ақ мрамыр иегі —
Ақ жұмыртқа уыздай.
Екі қасы құндыздай,
Екі көзі жұлдыздай;
Әсем біткен сүйегі,
Ақын айтса жеткізбес,
Сондықтан сөзді қойдым-ай!

Алыстан аңсап келген қонағым деп, 
Сойгызды ер Исатай қозыны әкеп; 
Сұрады сонда жөнін екеуінің:
— Мен қорған өздеріңе боламын,— деп.

Күйші екен жігіт асқан, күйді тартты, 
Қалың қол қосты қамап тывдап қапты. 
Исатайдың қосында қыз бен жігіт 
Өз жайын өлеңменен баяндатты:

Қ ы з:
Аулымыз Ақжайықтың аржағында, 
Байұлы, Байміағамбет хан жағында. 
Қосылған бас сүйісіп екі жас ек, 
Қуғынның шыдамадық салмағына.

Ж  і г і т:
Мен сүйдім мына қызды жасымнан көп, 
Қешірдім талай бейнет басымнан көп. 
Болсам да өзім кедей, етім тірі,
Осыған арман қылдым қосылсам деп.
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Қ ы з: Іт
Менің де бұл жігітке көңілім тойды, 
Күндіз-түн бір осыған бердім ойды.
Бола ма қыз байғұстың басында ерік, 
Біреуге әке-шешем беріп қойды.

Ж і т і т :  3
У болды ішкен іасым бұл дегенде,
Қоя ма байға бермей тұр дегенге, 
Жатқанда тойын кылып алып қаштым, 
Салдым да тәуекел мен өр көңілге.

Қ ы з:
Бұл байғұс әлсіз екен, малсыз екен,
Тек маған көңілі кеткен байғыз екен. 
Симадық жерге, көкке қосылған соң,
Бұл да бір жанашырсыз жалғыз екен.

Ж  і г і т:
Қыз қайны, қыз төркіні куды бізді, 
Қоймады қайда барсақ ізімізді.
Аң болып Адай жақТіа алты ай жүрдік,
Ол ұстап бермек болды өзімізді.

Қ ы з:
Тарылтты тынысты хандар қуып,
Ұстауға қол-аяқты әбден буып.
Іздетіп тұс-тұсынан бұйрық беріп,
Біздерді ұстауына келді жуық.

Ж  і г і т:
Барсақ деп енді қайда көп ойладык, 
Көңілмен біз бармаған жер қоймадык. 
«Бар бол!» — деп басымызға таласпайтын 
Кетелік біз алысқа деп ойліадық.

Қ ы з:
Мсатай — езілгеннің туъі деген,
М ахамбет— елдің айқай-шуы деген;
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Аттанды ханға қарсы ел үшін деп, 
Дабысың жетті бізге дүрілдеген.

Ж  і г і т:
Сонымен біз осылай кеттік тартып, 
Қайтелік бөтен сөзді бекер тіантып. 
Батырым, біздіқ келген бетіміз бұл, 
Бітірдік бастан-аяқ бәрін айтып.

Қ ы з:
Бір көлсің Батыстағы жатқан шіалқып, 
Біз бір құс қырдан саған жеттік қалқып. 
Біреудің қор қосағы болғанымша, 
Жұлысып жол үстінде өлген артық...

Исатай деді: «Мақұл, шырақтарым, 
Жаныма жақты берген жауаптарың. 
Панама қашып келген, торғайларым, 
Бермеуге жау қолына, құшақтармын!» —

Дегенге қыз бен жігіт күлмең қақты, 
Талпынған табылғандай болды уақты. 
Күйші екен жігіт асқан, қыз қасында 
Аңыратып алуан-алуан күйге тартты.

Агызды домбырадан бал бұлақты, 
Жорғасын домбыраның салды қатты. 
«Қарлыға, Жалдықара атымыз» — деп, 
Екеуі Исатайға атын айтты.

Исатай деді: «Бұл ел жаугершілік,
Салып тұр елге ылаң Жангір — бүлік. 
Кім қойып, кім жеңгенше, қос балапан, 
Бір талай шегерсіқдер әурешілік».

Е к е у і:
Біз дағы отырмаймыз жерге карап,
Бізді де қасыңызга ал, ерге балап.
Күй тартып, өлең Іайтып кыздырамыз, 
Күңіренгеи ханға карсы елді аралап.
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Батирым., біздерде де таудай талал,
Ок Оерсен біз де атамыз жауға карап; 
Намарті наркескеннін біз де бірі, 
Шіреніп тарта аламыз сірі садак,

И с а т а й:
Жарайды екеуінді к аіға  костым, 
Болындар кол ішінде екі достым! 
Асынып жауға кару аттанындар,
Ән салып, күй тартындар болса бос куе!

1937
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Б А И К А Л

( Сібір ертегісінен)]

Байк,ал шал — Сібірдің бір қатты шалы, 
Жан болмас қаттылыққа онан әрі. 
«Тікенге гүл бітеді» дегендейін 
Шалдың да байшешектей бар қыздары.

Мекені шалдың жаткіан Хамар — Дабан, 
Асқар тау, айналасы биік қорған. 
Тұмандай сақал, шашы көкше кәрі, 
Жаңбырдай көз жасымен бетін жуған.

Мұз төсек, қар көрпелі, алып көк шал, 
Қызы көп, өңшең сұлу, ұлы жоқ шал. 
Анғара — асқан сұлу үлкен қызы,
Шал көңілі ұлға балап соған тоқтіар.

Қыз бала жасы толып бой жетпей ме? 
Бой жетсе әр нәрсеге ой кетпей ме? 
Жағалап жас құрбысы бой жеткенді 
Ұлым деп жүрген шалды жүдетпей ме?

Мейлі, сол қыз әкесін көрсін жақсы, 
Ұлым деп шал жүргенге кім болмақшы? 
Әкені әлпештеген тастар бала,
Ж ігіт жын буса болар қыз да бақсы.

Қызға да табылмай ма Іазғырушы,
Болмай ма сонда қиын шалдың ісі?
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Ержетіп балзпанлзз *г«г ~.тет!. 
Талпынар өзге ж акка кс-'Га.г. 5Г£П*.

Сол жігіт бір карг~-ь. к ь р *з ггдпк 
Анғара Енисейге зсык б а в т ,
Кун-түні косылмаккз е г т  -рсг.

Кумартып Енисейте -ГаСі Л агаря 
Етіпті көзін жы.ігу. екжьгіи ж зрз.
Кашуға әкесінен т і п іів и ш ш .
Шал сезіп коныггы саь. 5г?.з-б£г.з.

Күрсініп, квкі.т: кзлы г к ы зн в зз  — 
Кызғанып кш ы н каж аі кыг.ынған з а х  
Ж ау болып а®;. ес.х~ез .г.ы :зс іае8  
Кектеніп, бірж одхтз бүзылғаа ггах

Алып шал аркзлзл  гег тааай  тгу, 
Койыпты айнзлзгг кы.гьп. кзжау.
Тау корғгн сулу кьс.гьі гзағасжггты; 
Анғара квз: бьиау. г.'=ле ж ьсзу .

Шал кыздык клрзғзз х г ж ,  г ^ г е а з а ,
Ол карсы Еажжйге тгтежіаж.
Сібірле еск. алет бар. ш в а  
Кыз к а з а з  тазос.~ еді с |й к я н к .

Анғара асығыка згур® ж ы ллх 
Онын ла гэдяісі квт —  е я р к к  брш к.
— Ааатай, ауырғртш щ , айг Ш ш і — :а і 
Бүлахтзр бір күз хызлз-?: ттт-льі турзл.

— Булзхта*. бауыр.Гі£т-ьгж, жвгаш і я ю ,  
Ж о ш ш х  жевюелякйпгаи ауьгр ғггЕге. 
Свммді смгіаяеряи,
Кы э бо.тпва, х ш  ОолссЖ ль ісісп *сг£й?е!

К ш  бт.гътт туатгдаі две т  тпе тслрта, 
Ж*ГГШ б о л , У-і:ТТЬ' дШЗҒТІЭЗ ш з ы  б о л к а .  
Кагттм **гл„ тау Е^угаігШііШ кысншігнла,

' ;*і£ т* і . ' ; .
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Айтайын капдарыннан келмесе де, 
Асыкпын косылуға Енисейге.
Аямай әкем сокты таудан корған, 
Кысады бүйірімнен қорған кейде.

— Апатай, біз де бірге жылайык та, 
Корғанды жан-жағынан жуайық та, 
Өскен соң батамыз ғой біз де сендей, 
Біздерге кайрат қылмау ылайық па?

Апатай, біздер қайрат кылайық та, 
Корғанды жан-жағынан жуайық та, 
Жабылып жан-жағынан жуа-жуа, 
Тауысып тау қорғанды б\*занық та.

Осындай қыздар бірлік сөз кылады, 
Мейрім сөз кыз жүрегін қоздырады... 
«Бір жәрдем, бауырларым, ете көр!» -  
Ецкілдеп, Еннсейлеп, қыз жылады.

Датданып, буырқанып, өрден шулап, 
Тауларды жуып берді бес ж үз бұлак. 
Тынбастан күндіз-т\?ні жуып, шанды; 
Таусылып бара жатты қорған құлап.

Бұлақтар күндіз-түні тауды жепті,
Бір күні — апатай-ау, баіды  — депті. 
Бүрқ етіп бір күн түні кыз Анғара 
Оннақрап Енисейге кашып кетті...

Алып шал біліп қалды қыз кашқанды, 
Даусымен дірілдетті жерді, аспанды. 
Лақтырды тауды-тасты қыз артынан, 
Сол тастан Анғарада кұздар қалды.

Анғара аман-есен кетіп калды, 
Ойнақтап Еннсейге жетіп барды. 
Енисен куанышпен қойнын іашып, 
Құшақтап Анғараны қойнына алды.

Ұмтылған жібермеуге кекті шалды, 
Қорғанды қыздар кайта қоя салды.

деп,

371



Өііне оз коіргаиы кпмау больпі, 
Токпактап таска басын аке калды.

ІПал жзтыр ашуланып сонан бері, 
Ллуга ойында біар й л і кегі. ■*
Ліпуы ша.пдын кызга деп айтады 
Он түрлі ұдайынан соккан желі.

Сол желдіи баірлыгы да шалдып лары, 
Лнырал анда-санда ашынганы.
Түйісіп жан-жагынан кейде желдер, 
Бұркырар жазда суы, кыста кары.

Сол ж ел д іі бір каттысы Сарам желі, 
Долдаиып шалдын көй-кон салар жери 
Тауына Хамар — Дабан кебік шашып, 
Тулайды Сарам сакса Банкал ивлі.

Дауылда Баккал тулап, шашылғаны —  
Дейді оны ш аллът шындап ашынганы. 
Тоқлактйп тауға, , і

таска өг, мандайын 
Шал шаршап, ашуынан басылғаны._

Бүлтты Сарам сакса бүркыраткад, 
Ураган капді көкке қуйындаткан. 
Соғатын секуждіве сексен метр 
Жынды жел да./ш согьш, пері каккав.

Сокканда Сарам жанды картсытады, 
Ж.анкадай пароходты толкытады. 
Аударътп, алып уртъта, таска соғьт, 
Ышкыиып айдаһардан көл жұтады._
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ЕС КЕРТУ

< М и о ш  — 1933 ж. жикактл үзіндісі басылғая болатъан. 
Б\*л то>цигы « М а к д ш  гкыннъан архивіндегі І^яагі еанды дәп- 
терінен ндынды.

сРүстем кырғыны> — бұрын бйр жер.де де басылмаган; 
гкнннші аркивіндегі 15-кші жәве 1в*ншы дәптерлерінен адынды.

сКәнпеске> — 1958 ж. басылган бір томхыкган алынды.
«Кү*>. «Мәйек>, «Діла», «Жана тлтан>, «Күйші> — 1958 ж  

басьиғш  бір томдыктан алынды.
«Жорык> — 1935 ж. жеке кітап боп басылганыяан алынды.
«Күлагер>— 1958 ж. басылған бір томдықтан алынды.
«Кебік шашкан> — бітпеген поэма; акыннын архквіндегі 

21*нші дәптерден алынды.
«Исатабэ — поэмадан үзінді; акыннын архнвіндегі 33-нші 

дэтгерден а.тынды.
«Байка.л> — бүрын басылмагаа; акынаын архивіндегі 5-нші 

сандьі дәптерден алынды.
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А У Д А Р М А Л А Р

А .  С .  П у и і к и н н е п

Ж Е Б І Р Е И І Л Н А М А

Бұл шыным, жебірейдің жас сұлуын 
Лқтауым керек, жанын құтқаруым. 
Періштем көркі көркем, кел жаныма,
Ал қабыл, алғыстаған дұғам мұным! 
Аспаннын Алласына Айсаменен 
Жалбарып, аят үндес айтам өлең, 
Сүйкімді сріндерден күлкі күткен,
Сұлуды құтҚармақпын жерде жүрген! 
Ішектің қоңыр сазы, бәлкім, жетер, 
Шіркеудің мұнажаты көңілін ерітер; 
Қосылар қыз көңліне әулие жан;
Ол ие ой жүрекке әмір етер.

Момақан, күнадан пәк, он алты жас, 
Меруерт тіс, сүйкімді аяқ, қоңырқай қас. 
Көкіректі көтеріңкі көрсеткендей, 
Козғалар қос қыз алма болар-болмас. 
Неге сен, жебірей қызы, жылмайғаның, 
Жүгірді-ау ақ бетіңе қызыл қаның!
Жоқ, сәулем, сен, расы, алдандың ғой, 
Сені емес,— түрін жіаздым Марияның.

Күддыстың қиырыида, түкпірінде,
(Әзәзіл сақтап жүрген бүлдіруге) 
Уәсуәса, жас қылжақтан аулақ мүлде, 
Өткізді өмірін тыныш осы сұлу, 
Шалмастан оқіы көздің біреуі де.

374

4



Қосагы бұл сұлудың құрметті адам, 
Бурыл шал олақ ұста қолы өнерге 
Болса да, жалғыз шебер осы өңірде; 
Кейде дра, кейде балта қолына алып,
Ісі көп, босана алмай күндіз-түнде. 
Карауға сұлуына уақыты жоқ,
Болуға мұршасы бар аз-ақ бірге.
Сырлы гүл, тағдыр жазған арын ерек, 
Ж аңа, жас сабағында жарылмап ед, 
Ж алқау ер ескі тозық кұмғанымен 
Ертеңгі мезгілінде суғармап ед,
Күнасіз жебірей кызбен әкедей боп 
Асырап тұрды осы шал — өзгесі жоқ

Ал бір кез аспандағы құдіреттің 
Сұлуға назары ауды туған бөлек. 
Кызығып қыз алмаға, шыбық бойға, 
Құлына— ұрынуға тым ентелеп:
Бағалы бау-бакшаға салды ықылас, 
Тұңғиық данышпандық мейірім жебеп. 
Ж ердегі жеміс бақта жеке қалған 
Сұлуын сырлы жомарт нұрғіа бөлеп.

Күн батты, мылқау бір түн жерді басты; 
Мария тәтті ұйқыға араласты.
Алладан әуез келді — түс көрді қыз: 
Алдынан аспан әлем пердені ашты; 
Аспанның көз жеткісіз алысында 
Арсыға жарқыраған бір нұр шашты; 
Қауласып қанатты жан көк жүзінде 
Қайнасты, періштелер дуылдіасты.
Сансыз көп Ысрапілдер қанат кағып,
Күй тартып Мекайілдер жыр жырласты. 
Бастарын көк қанаттың қойнына алып, 
Тырп етпей Әзірейілдер күй тындасты. 
Оранған ақ бұлытка алла тақты 
Арсының аржағында нұрға ұластьг. 
Ж арқ етіп іақ мұнардан алла шықты — 
Сәждаға періштелер қойды басты.
Жан болмай кыбыр еткен сол әлемде 
Жым болып арфа — қобыз үнін басты.
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Мария дем алады азар-азар,
Алдына мойын ұсынып иіп басты.
Тітіреп жапырак.тай тыңдайды әуез, 
Аспаннан алла сөзін құлакка асты:
«Сұлуы сүйген қыздың, жер сұлуы, 
Жебірейдің жас үміті, жердің гүлі! 
Шакырам сені, пендем, өзімдік бол; 
Отымен міахаббаттың өртеп сені.
Әзірлен ғаибана тағдырыңа 
Құлына құдіреті үйленеді!»

Тағы да нұр бөледі алла тағын;
Қаптады қанатты жан аспан жағын; 
Періште көк жүзінде куілдесіп,
Аспанның арфасынан шыкты сарын... 
Кусырып нәзік қолын, аузын ашып,
Мария маужырап тұр көріп бәрін.
Немене тербегендей, ымдіағандай 
Өзіне салып отты назарларын?
Сарайдың жас тобының ішіндегі 
Мынау кім, Марияға қадалғаның?
Мамык тәж, көз тұндырған көркем киім, 
Жаркылдақ канаттары, алтын бұрым, 
ІИынар бой, көлгір, ұяң көз қарасы, 
Ұнатып тұр Мария барлык түрін...
Түсті көз, жалғыз-ақ қыз көңлінде!
Ал міақтан, мақтан енді, Жебірейілім! 
Снқырды шамнан түскен көлеңкедей 
Жоғалды барлығы да, болды көк жым. 
Үлбіреп төсегінде сұлу Мария 
Манаурап оянды азар аткан танда.
Қызық түс, сүйкімді сол Жебірейіл 
Кетпейді қыз көңлінен не кылғанда, 
Алланың ұлық сөзін тыңдағанда,
Қалса да Марияға ұнап алліа.
Көрінді Жебірейіл сүйкімдірек...
Сұнса да Мария мойын алла алдында. 
Әйелін адъютанты кызықтырған 
Кей-кейде болмаушы ма ед жандарал да; 
Надаидық педантпен ырза соған,
Жазған соң тдғдыр солай, амал бар ма?
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Айталық қызықтарын махаббаттың 
(Білмеуші ем әңгімесін басқа жақтың): 
Күндерде отты көзден өртке ұшырап, 
Қалғанда толқынында қан ойнақтың. 
Опасыз тілектердің қайғысы алып, 
Жанды жеп, қоймағанда қуалап тым, 
Талдырып бір-ақ нәрсе, барлық жерде, 
УынАа әурелесе ой, азаптың,—
Сол кезде сырласты іздеп таппанмыз ба 
Тобынан топырлаған жас бойдақтың. 
Сол доспен от құмарды әңгімелеп, 
Шаттыққа оның үнін аударушы ек. 
Қанатты көк үмітін ұстағанда 
Қымсынткан сұлулықты тотті төсек; 
Азабын махаббаттың ұмытқанда 
Талаптан тұлдыр қіалмай күдер үзсек,— 
Ескі ойды ол жайынан жаңғыртуға 
Сырласпен былшылдауды ұнатушы ек.

Ей, алла! Біздің Мария толқығанын, 
Тәңірім-ау, тақ біздердей жалындадың, 
Суынды барлық дүние жаратқанға 
Тыңдамай көңілсіз көк дұғаларын,— 
Шығарып сүю аят қыз жырліарын 
Жырлады: «сүйем, сүйем, Мариямім! 
Қалдым-ау қасіреттің мәңгі отында... 
ЛАарияға ұшам, қайда қанаттарым? 
Төсінде сұлуымның тынығамын!..»
Тағы да... тағы осындай өлендерді 
Айқайлап, әнге салып айта берді. 
Шығыстың шұбар сөзін, мұңды сазын 
Ежелден ұнатушы ед Іалла тегі.
Сүйтті де Ж ебірейілді шақырып ап,
Ж ай сөзбен асықтығын түсіндірді, 
Жасырып екеуінің әңгімесін 
Айтпастан шіркеу бізден ұрлап жүрді. 
Алланың анық сырын бүркей сөйлеп, 
Алдады тексеруші тағы Інжілді!
Әіітсе де армяннің ертегісі 
Пернелеп бізге біраз сыр білдірді.
Ал алла мейідінше мақтап-мақтап,
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Сайлады жзсауыд?* -г н и ж  йцші. 
Лкылын, алғырдыгзи '.іньадг ядіід . 
Жүмсады М арва?і Ж вбф ^ін ац .
Елшісін екдірді і -г_гд спг жнр,гаая. 
Ойында пер.дгге? ® «зге &нр ждк: 
Жебірейіл жыхгызе, явгі, сяпа еъзглш. 
Жүргенмен жасд ыд 5яш к :л г г  ш ш .  
Ж олы бсп елддцгзстаі жчтіетрянс; 
Ұмытпас өз есебйв ш ш  атгаті 
Атактык азаматы о і ш  тітишіг 
Тілемей жалан гыетвег. ж ш яивиооик . 
Аллаға... кұр гаййзшаа бслжае й :і к :.г.. 
Қылғысы кедмела бос ш й щ д я и ш и ь

Қанғырып дтнжед* жтпгяя тын5и&.
Әзәзьі еж едіі жау. нлщк ме к а й .
Естіді ж ебф еіхш  грпллна
Қүмар боп тцдумщдгадЕ еяетея яүхак,
Азат кып алам ■үлгьш іиимяиия ^
Сұлуға ц т и р ш в  я м й и и к  
Күвәға күлкжеяш ждзатүгаю  
Алланыц өаі ауырцш ғ»д-- ж ағы кая; 
Сұлуға кұдаа кумар д е г е ш я  ссщ. 
Болмады саігтазға улшжв кь№Ы мукая. 
Аспанда отыр алхв тэтті игүЕдіа.
Ұмытты баргпа йлем т. бятты пыу>га, 
Дел-сад боп ешваірсий бьсяаргая зваяс — 
Иесіз өз бетімен жатты дгүяня.

Қосағы Жүсшп гп.ьлишд м ты ш  Івария,
Ол К2ИЛ2? Iсткйті] ежеи не шнЕрта? 
Күнәсіз бос уйкьгтъгн ссіңда өткізш, 
Ж үреді бажшшасьшлл бгтьш сшға.
Кергісі тлгд түггі тггггі ункыда.
V епіейдя тлз яідшш.гш квртещ түлга.
Л  гзн  үппыгч /♦ еб реййяпе тятшьгвтанзьй 
Д егащ й і *сүшмга*идм адідпищ ба? 
СүдуОіШ ітиіһга бэтътл түрдш сщ.ажа. 
СШІ.ІҒ.ЦР (су„ жщпва і  ташпгыв аавсышг.а;
Т 'ппг: т т  жұівдр тү-дщ иі ғ.врагп аксщ, 
Бұлаюпши сииіііййрьвиа квошаи ж<ж...



Кенеттен көрді аллынан: көркем жылан, 
Жаркырап сикырлы үнмен күліп сылк-сылк, 
Жап-жакын .Мариянын дат үстінде.
Тербеліп тур бұтакта, квленкеде.
Тіл катты: «Ей, алланын сүйген жаны! 
С.ескенбе, сорлың едім, кете көрме...>
Л\ария калды катып какпай кірпік,
Л\үмкін бе? Не еткен ғажап, бұл немене!
Ақ квңіл Марияға свз каткан кім?
Кім дейсіз? Әлбетте, сүм Әзәзіл де!

Сәлемі, отты көзі жалтылдаған,
Безенген бәйшешектей сұлу жылан,
Ұнады Л\арняға сол сағатта 
Сикыр көз, сайтан созі сыныксыған.
Елжіреп бара жатыр жүрек жылып, 
Жылмайып, жылмац квзі ішке кіріп.,. 
Басталды екеуінін арасында 
Шынайы хауіпті сөз түбі суық:

«Сен кімсің? Жәдігвй сұм жыланбысың? 
Адамның әйеліне кұмармысың?
Сиқырлы сөзің, отты көзіңменен 
Аздырган Қауа ананы зияндысың;
Сұлусьш сырлы агашка кызыктырып, 
Күнәкар сол сорлыны кылган сұмсьтң;
Ж ас қызды жамандьгққа алдаған сен, 
Сонымен адам ұльгн шарлаган сен. 
Қырсықтын тереңіне түстін 'мәңРі.
Не жөн бар артымыздан калмауга сен?
Ал уят қайда?»

—  Сізді поп алдаган;
Қауаны азғыргам жоқ, мсн кұтқаргам!
— Қүтқардын! Кәне кімнсн?
— Қүдайыңнан,
— Алдама, хауіпті жау аулақ, арман!
— Құдайдын Қауа қывды сүйгені рас.
— Тек, тықда! Бұл евзіңе пенде нанбас.
— Қауаға кұдай гашық болып күйген,
— Сөйлеме!
— Етпекші еді Қяуага қас.
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Қауа қыз қалды хауіп тұзағында...
— Қой, жылан; жалғандама кұлағыма!
— Алланың атыменен растаймын!
— Алладан садаға кет, кой, тантыма!
— Тындашы, тым болмаса... '

Мария ойлады:
Сескеніп өз ойынан көзі ойнады.
«Жьгланның онашада өсиетін
Тындауым жаксы болм ас»— деп ойланды.
«Сайтанға сенуге де бола ма екен.
Құдірет кұлын корғап, кағады екен.
Ол ием мені сүйген, сактар дәйім,
Өз кұлын жаман ойдан, жаудан бөтен, 
Мүсәпір, мүп-мүләйім, не еткен жылан,
Не күнә мұнда? Мұнын несі жаман? 
Қисьшсыз кұрғак. көку болмас па екен, 
Байғұсқа жала шығар бір жабылған!» 
Ойланып калды-дағы койды кұлақ,
Ұмытып махаббатты Ж ебірейілден,
Мойын иіп, құйрық серпіп, етіп қайқан, 
Бұтақтан сумаң қағьпп түсті сайтан.
Лып түсіп қыз алдына сылқ-сылқ күліп, . 
Қызды өртеп, дейді:

«Бұрын Мұса жайған 
Әңгіме шылғи жалған, менікі басқа,
Алдады ол жебірейлерді жылжытпасқа,
Ол соқты өтірікті — иланды жұрт, 
Данышпан, шешенді жұрттындамас па. 
Сонымен Мұса атанып кете барды,
Нан маған, тарихшы емен сарайдағы. 
Құдайдан пайғамбарлық шен алам ба, 
Болдьі деп көпірткенде болмағанды!

Сұлулар өзге жердің жүзіндегі —
Отынды күндер сенің көзіңдегі;
Ойланшы шыныңменен, момын Мария, 
Дүниеге не үшін тудың өзің тегі?
Адамның таңдантуға балаларын,
Олардың құлдануға жеңіл жаньш, 
Қандырып рақаттың күлкісіне,
Етуге екі-үш сөзбен есін жарым,
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Кызықпен — не сүюге, не сүймеуге..,
Сол үнгін дүниеге тудың жаным.
Бейне сен жаралғасың жас Қауадай, 
Ақылды, ерке, ажарлы, момакан, жай, 
Үлбіреп нәзік гүлдей бақшасында 
Жар сүймей жабырқауда өскен ұдай. 
Көзбе-көз, ен аулақта еіркек пен қыз 
Эдемнің жағасында жүрді жалғыз, 
Өткізді тыныштықпен пәк өмірін,
Бір беткей өтті күні қуанышсыз.
Көркем жер, көлеңке орман, өмір жастық 
Олардың асықтығын оятқан жоқ.
Сүйісіп серуендеді, ішті, ж еді,
Күндізі — күнде шаршап есінеді,
Кызық жоқ, құмары ж о қ — түні селсоқ. 
Айтшы әлі? Ж ебірейдің алласында, 
Заңында аз әделет бар ма осында? 
Кызғаншақ, қара ж үзді құдай өзі 
Кызықты сорлы адамның Қауасына:

Оны арнап сақтап жүрді өз басына...
Ар қайда? Ұят қайда? Не еткен рақат? 
Өзіне қарсы жанды отқа жағат. 
Жалбарып бір басына барша ғалам 
Бас ұрып, тек қыла бер құлдық, тағат. 
Мақта оны, сипатына таң қала бер, 
Койсаң да. біреуіңе бірің қарап.
Ж азады жазалыға жар сүйгенді,
Ерік жоқ бір пендеде бәрін бағад, 
Осыны өзі жарлық қып отырып, 
Сыбырлап періштеге қасын кағад; 
Мінекей анық сыры құдайыңның, 
Жаратып, ж ас қыздарды сүйетұғын. 
Болады қыөдың жайы міне сондай, 
Қосылып құдай қызық көретұғын.
Артыі не? Өкінішің, күңіренуін. 
Кемпірдің көңілсіз қып күбірлеуін, 
Шырақша, алмастаған образ сурег, 
Боянған бір бояушы құдай түрін.
Болады мұның түбі дәл осылай.
Сұм күндес тағдыр солай! Қызық-ау тым
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Кұдайдың сездім-дағы не кыларыя,
Кауама кетті тіпті-ак ашып жаньім.
Ояттьпм кыз, жігітті ұйкысынан 
Сонан сон есіткенсін не болғанын.
Кос алма салбы-рап тұр бір бұтакта,
(Нысана бакыт пенен махаббатқа).

Кауаның киялынан күңгіртті аштыім,
Оянды бұлдыр тілек сол уакытта,
Сол кезде сезді Кауа сұлулығьмг,
Кызьгғьян, жүрегінің жұлкынуын.
Ж ас жардың жалаңашын және сезді, 
Жалғыздык, жарсыздыктың киындығын. 
Мен кврдім! Кұштарланған асык жарды, 
Асьиктык — өз окуым — көзім қанды. 
Сабағым басталғанға болдым ьгрза,
Ішіне қалың орман кете барды.
Оларды онда ап кетті көз бенен кол,
Қан кайнап, көздер жайнап, кол шырмалды, 
Аймалап епсіз, үнсіз Адам колын 
Жұмсады сипалақтап кыздың койнын. 
Шаттыктың шын үмітін ізденді Адам,
Ж ас жардың жаланашын о да сезді, 
Комағай өртпен күйіп жалындаған 
Көмейін ләззәтінің табуға Адам,
От каны, өрт жанымен кетті шөгіп,
Ішіне рақатының тауып алған...
Кұдайдың кұлақ аспай ашуына,
Жайылып шашы», балкьғп жатьпр Қауа, 
Өбісті отты Адаммен аймалаған,
Жыбырлап еріндері зорға ғара,
Кұрма ағаш саясында маужыраған,
Жасы ағып жатыр Қауа талмаураған. 
Сүйіскен екі еркесін еркелетіп,
Ж асаң жеір жапырағымен жауып салған.

ІІІаттык күн! Ерке жігіт жарын сүйген,
Күн ұзьиг жарды еркелеп, түнге кірген. 
Босатпай оларды ұдай от махаббат,
Түнде де емес бұлар кірпік ілген.
Білесін кызықтарын құдай бұзып,
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Бейістен жібергенін тез қуғызып, 
Бейнетсіз бостан жүрген, жақтан жүрген 
Күнәсіз көптен бері күн өткізіп.
Оларға кұмарлықтың аштым сырьин, 
Теңдігін жас қызықтың, жастың сырын. 
Көңілді, қуаныштьі шаршатқан не,
Тәтті сөз, не екендігін жар сүюдің. 
Іііаттықтың дәл ұстаттым тұтқасына, 
Бақыттың айттым не бар көз жасында. 
Жеткізіп арманына ыірысты еттім,
Айт кәне: жазықты ма мен осында?
Жөн сілтеп жол таппаған жігіт, қызға 
Ж ібергем, Адам менен бақытсыз ба?
Өз басым олай-ау деп ойламаймын, 
Қауамен мәңгі достық арамызда».

Осыны сөйлеп сайтан сөз доғардьр,
Мария үйып тыңдап ойға калды.
«Шын ба әлі? Алтын, байлық, даражаға  
Қызықты, көңілді кім сатып алды? 
Есіткем мен де сүю керектігін,
Уа, сүю! Қалай сүйем, сүйетін кім?..» 
Сонымен жас Мария тұрды байқап,
Сүюді сайтан қалай үйретуін:
Қимылы, сиқырлы ойы, жұмбақтығы, 
Батыл сөз, еркін сурет, сегіз қырлы —  
(Бәріміз де қүмартамыз жаңалыққа)
Қыз көңілін бұлдьир қиял қызықтырды. 
Шырмалды күңгірт бір ой барған сайын, 
Хауіпті ой қызға деді ашылайын.
Ж оқ болды жылан, тіпті болмағандай.
Бір тұлға қыз алдында болды дайын. 
Алдында, Л^іарияның сұлу жігіт, 
Жылмиып, жайнап, үнсіз тұрған күліп. 
Төндіріп отты көзін МарияҒа,
Күйдіріп кетіп барад ұмсындырып.
Бір нәрсе тэтті тілмен Тіленгендей 
Майысып қолы қызға гүл ұсынып. 
Жалбырап жай шүберек бір қолында, 
Ұялып бетін бүркеп қыз алдында,
Ойнақы жүріс, отты ойынымен
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Тигендей епті қолы жасыірынға...
Таң болып, жаңа болып мұның бәрі 
Аңыртып тұр мінеки Марияны.
Еріксіз алма бегі арын жойып,
Дуылдап қайнап барад қыздың қаны. 
Талдырып шалған ыстық, алқынған дем, 
Коздырды Марияньщ қыз көкірегін. 
Дыбыс жоқ Марияда: бір мезетте 
Тұра алмай, құрып кетті дәрмені тым, 
Сүйеніп сиқыршыға иді басын,
Көз жұмып, әлсіретті дем алысын.
Баса алмай буындарын, босап кетіп,
— Аһ — деді ала құлап шөптің үстін.

Тілегім, үмітімнің түнгі түсін,
Достым-ау, кімге арнадым алғашқысын, 
Сұлуым, мені сүйген жақсы көріп,
Есіме түсіргенді кешермісің?
Күнәм көп, жас күнімнің жазыты мол, 
Үйіқде өткен кештер есімде сол.
Беймаза, сақ шешеңнің көз алдында, 
Кымсынтып, қызартқаным күнам ғой зор. 
Үйреттім өзімше мен көнбіс қолды, 
Қайғылы айрылыста алдануды.
Уақытты өткізуге үнзіс рақат,
Бұзуды қыв қайғымен түнгі үйқыіны. 
Бітіпті біржолата жас уағың,
Боз ернің жоғалтыпты жылмайғанын. 
Ажарың бейне гүлдей семіп қапты...
Сен маған кешермісіің, қалқа жаным!

Күнақар, жәдігөй жау, Марияға 
Болдың сен, айыптысың ол алдында; 
Саған сұм бұзықтығың жайлы-ақ шығар... 
Сайқалдап сол себепті жүрсің мұнда. 
Қосағын құдіреттің құшақтадың,
Алланың аманатын ап таптадың. 
Пәңгірттің пәк пендейі ожарлықпен 
Мақтан-мақтан, даңқьимен лағанаттың! 
Бол жылдам! Жақын-жақын, мезгіл енді! 
Түсетін күшті қолға кезің келді.
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Күнәнің куәсі боп калмау үшін 
Күн батып, сам жамырап, сәуле сәнді. 
Маңай тьшыш. Дүрілдеп жер бір мезгіл. 
Әлсіреп жатқан қыздың үстінде жүр, 
Ж арқылдак көктің үлы, қанат сермеп,— 
Елшісі махаббаттың Жебірейіл.

Келгенде Жебірейілден шошып қатты,
Мария ұятьинан бетін жапты.
Түнеріп тұрып кекті, зілДі үнімен 
Алдынан түнек сайтан жауап қатты: 
«Бақытты өр көкірек көктің ұльи,
Шошытып жер пендесін осы ғұрлы,
Арсыны, аспан, ж ұм ақ — бәрін тастап, 
Бсйғұс-ау, сені мұнда кім шақырды? 
Біреудің рақатты тыныштығы-н 
Бұзғаның, осы, кәне, қай қырсығың?» 
Жебірейіл жиырылып қывғанышпен 
Сөзіне ожар, мысқыл деді мүнық:
«Құдайдың қас дұспаны, сүргін сайтан,
Сұм тентек, сен бұл жерде жүрсін қайдан? 
Аздырып нәзік, сұлу Марияны,
Сұрайсың менен сауал қағыіп жайтаң.
Тез жоғал! Арсыз, азғын, құтырған к.ұл, 
Болмаса не істерімді байқа да тұр!» 
«Жалшыиы сарайдағы көргем талай; 
Қолыңнан, кұдай досьг, келгенін қыл!» — 
Антұрған ашулы сұм кегі қайнап,
Тістеніп, түйіп қабақ, тісін қайрап,
Ауызға Жебірейілді қалды қойып,
Сүрінді ол жерді сүзе, катты айқайлап. 
Қалшылдап ашу кернеп азар тұрып, 
Сайтанды қапылыста қағып ұрып,
Шап етіп самай шаштан ұстап қалды, 
Шыңғырды сайтан, соғыс болды сарт-сұрт. 
Алысты, бірін бірі ала алмады,
Не сайтан, не періште жыға алмады.
Сіресіп, сілтесіп жүр көк майсада, 
Жаксылық, жамандықтың балуандары. 
Андысып, әд'іс ұтып бір-бірінен,
Тіресіп жау төсіне иегімен.
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Шя&кСот  аяктөры, қші каОысьщ, 
"Га-гшсьні О ірін-бірі д«кге.'№ нгең. 1

Жугіргеи саОак 'і а п  ая ьең далаед,
Г -рбоУіар, Оала аачү.ан есге Оар іг.а?
> ілсыіі жак-жак Оодыо нурес салгаа 
і ’.ун кандай кызык еді сші ъааааа& 
і „алжцрап, Оиктау, с»гіс сеяді ұнитыц.
.Бкі алшн алысаш жүр арс-дас етіп.
5 ііірія Оірін Оірі ал.ү-а-деаеқ, 5
Ж ер чүіен к»к куреске-.деі. Оург.-сарь етід, 
Ладшасы жер асім н ш і аваумраюад, 
Шгудын ж а\ды  Оурілы ка«іАе каддм . 
Ьіржола ЖеОіреіи.чхі жсчк ашлуга 
Л иггі^ен Оір каккаада таакді утамр.м . 
іДан еі ін ц і т і и  салыл, шалтзя ацды. 
Қіійкайты.и кушті « ш к а  жер-те аларды. 
Ж.ас сулу Маряя аяп ЖеОіреяілді, 
Ьісшын ыпі уясіз кзтыя, штырацян. 
к;.ыцщырмл псріш іеяі сайтан иді,
Куаиши Оугаи дшақ. Оилея биді,
ОТукайыш куятегі ұжмзк, періштелер, 
Тщ т& анмй салауатпея кайғы кунді. 
Ба&ыішяа Ж ебірейіідіц  ыағай ке.іген, 
Ьіаи еті» ұстай алды жанды жерден 
<Тшиде тебелеске керексіз жер), 
г.айтаиішц куна кылған мүшесінен. 
Иіынгырды сайтан к,атты, кұлады сылқ, 
Жмші;ш жанын сурап, ұрып құлдык, 
Караигы тамұк жолы кайдасын деп, 
Қөлынан періштенін зытты шығып.

Тамаша төбелеске, топалаңға 
Таішрқап дем ала алмай тұрды Мария. 
Кашырып кайратымеи жауын жеңіп, 
Жебірейіл қызға күліп айналғанда:
Опы кан, махаббаттың ойнап көзі, 
Жылмаймп, жайдарымсып, жайнап ж үзі, 
Ліария жайды кушак Жебірейілге,
П-ч шіркіц, жаксы-ақ еді-ау жебірей қызы!
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Ұяльгп елші, жаттың асықтығын 
Марияға айтты былай мәнін мұның:
«Пәк Мария, куан, құдай сүйді сені. 
Қатынға құп лайық сұлусың тым;
Ж үз есе балаң бақыты жарылқанған, 
Даірытпас барша әлемге дозақ отын.
Ж үз есе әкеоі оның бақыттырақ,
Осыны' айтып тұрмын көңлімнен шын». 
Ж ебірейіл тізе бүгіп Мария алдьгада,
Қыз қолын жұмсақ ұстап, қысты майда. 
Қүрсініп, көз жанары сөнді сұлу,
Сол кезде алды сүйіп Ж ебірейіл де. 
Балқыды, нұр құшаққа қысылды қыз, 
Үндемей жан, тәнімен ұсынды қыз.
Ол тиді ожарлықпен қыз төсіне...
«Қоя бер!» деп сыбыірлап қымсынды қыз... 
Айқасты көктен кару, жерден ару, 
Қабысты жер менен көк, ләззәт алу,
Сол минут аймалаудан кетті естілмей —  
ПәктікТің соңғы даусы ыңырану...

Қыз қайтер? Қызғанышты Кұдай не дер? 
Сұлуьш, уайым қылма, жөні келер. 
Сыірласы махаббаттың әйелдер-ай, 
Ұрлықта із жоғалта білесіңдер.
Әйелдер, еркекті алдай білесіңдер. 
Сопымсып сыр білдірмей жүресіңдер. 
Қөңілді күнәлөрдің кір ізіне 
Қестесін тазалықтың тігесіндер.
Қызыққа ұрлықпен-ақ тоясыңдар.
Күнәні күлкімен-ақ жоясыңдар.
Болса да қанша қатаң, қаншама сақ, 
Соқыр ғып сұңғыланы қоясыңдар.
Сабақты сақ шешеден алады қыз,
Сыр бүгіп бекінеді аналы қыз.
Өтуге кыл көпірге келгендей боп,
Күйеудің қойнына барады қыз.
Күдікті күйікпенен, көлгір жайнап, 
Қалшылдап кайғьирғансып басады> аяқ. 
Ұрысы махаббаттың артист әйел 
Сол түні шыға беред ролін ойнап.
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Қасьша роза гүлдің ұшып қонад. 
Қалшылдап, гүлді аймалап, шоқып-шоқып, 
Тұмсығы, тұяғымен талаптанад.
Д әл өзі! Анық өзі! — Ұқты Мария,
Біреуді кептер кепті мейман қыла. 
Ышқынып, тізе қысып, қышқырды қыз, 
Алқынып, дұға оқынып, қалтырана. 
Ж ебірей қыз жатыр жылап, ақ кептер шат, 
Ыңырсып, дірілдеткен от махаббат.
Бір тәтті 'маужыраумен қалдьг құлап, 
Гүліне махаббаттың жауып қанат.

Кетті ұшып кептер. Қызда шаршау, ойлау. 
«Тентектік шектен шыққан болды-ау мынау! 
Бір, екі үш! — Қомағай не еткен бұлар? 
Түстім-ау талай күйге, талай тонау: 
Сайтанға, періштеге, құдіретке —
Бәріне бір-ақ күнде берілдім-ау.»

Айтуда, падышасы күллі әлемнің,
Баласын жебірей қыздың депті өз үлым,
Ал бірақ Ж ебірейіл (күндес тағдыр!) 
Қоймады келуіндегі ұрлануын:
Біріндей көптің, көніп Жүсіп шал да, 
Қінәсіз бұрынғыдай Мария алдында, 
Айсаны өз ұлындай жақсы көрді,
Сол үшін жарылқадьг оньг да алла.

Әмиін-әмиіін! — деп біткен жерін 
Неменен бітіремін әңгіменің?
ЕжелГі есерлікті мәңгі ұмытып,
Ж ебірейіл, жыр жырладым, қанатты ерім. 
Басылған ішек күйін тарттым саған, 
Жүректен күйді, жанды қолдайтын ән: 
Дұғамдьг тыңда менің, сақта мені! 
Мастанған імахаббатқа мен есалаң.

Сұлуды жас, құдайды құштым, бұздым. 
Қүнәкәр, сайтанға дос, болдым азғын. 
Қабыл ал, тілегімді, көз жасым көр,
Қүнәм кеш, тәубә, тәубә, тәубе дедім.
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Өзгерем, жакеы үмітті жолға кірем:
Көз түсті Еленаға, жаксы көрем. ^
Сүйкімді ол, дәл майыскан Мариядай! 
Өмірге жаным жүрер әмірімен.
Сөзіме көркемдік бер, күнә жазба, 
Үнаттыр Еленаға, отын козға.
Болсын бұл канагатым, махаббатым, 
Әйтпесе Әзәзілге қылам шажда!
Мінекей өтіп барад күндер тегі,
Басымды білдірмей күн күмістеді.
Ақ неке сүйіп алған әйеліммен, 
Алтарьдің әлі алдында қосар мені. 
Жүсіпті жүбатушы ойдағыдай! 
Жалбарам, тізе бүгіп өзіце ұдай.
Аңқау ер корғанышы, сақтаушысы, 
Жалбарам, жарылкай гөр кезде мұндай. 
Бер маған бейқам тұрмыс, тыныш көңіл, 
Тәтті ұйқы, үй ішімді көңілдендір. 
Жақынға жан ашырлық, жаірға сенім, 
Ж албарам, маған ұдай жіберіп жүр!
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Пушкин кітабынын* ішіндегі ең зор енбегі «Евгений Онегин». 

Бүл — орыс әдебиетінің Пушкин дәуірін суреттейтін көрнекті кі- 
тап болуымен бірге жазушының ақындық пішінін түгел көрсете- 
тін шығарма. Бүл романда Пушкиннің бала жасынан бергі Бай- 
роннан жұқтырған романтизмінен жұғын да жоқ. Роман басынан 
аяғына шейін нағыз реализм жолымен жазылған. Пушкин бұл ро- 
манда өз дәуіріндегі дворян кауымының шын тұрмысын айкын су- 
реттейді. Романдағы әр сөздің, шумақтың, образдың дәуірге бай- 
ланысты тұрмыстан алынған дәл мағнасы бар. Ақын бұл романын 
көп ойлап, көп жыл жазған, көп өмірін сарп қылып, көп еңбегін 
сіңірген.

Романиың осындай реализм үлгісіндегі үлкен шеберлікпен 
жазылғандығынан өзге тілге аударылуы аса қиын. Бұл ромаи 
ілгерінді-кейінді кетіп еркіндеп аударуды көтермейді. Аударушы- 
ның оригиналға, өзіне жуықтауын талап егеді. Сондықтан, «Ев- 
гений Онегин» романы жазылуына жүз жылдан аса уақыт өтсе 
де өзге ұлттың тіліне тегі аударыла бермеген шығарма. Мұның 
аудармасы Европа тілдерінде де жоққа тән. Агылшын жұртында 
биыл ғана толық аударылып отыр. Ал, өзіміздің Советтср Ода- 
ғындағы елдердің тіліне енді ғана аударылып жатыр. Бұл — «Ев- 
гений Онегинді» шет тілге аударудың оңай еместігінің бір дәлелі.

Романның ерекшелігінен туатын қиындығын еске ала отыра, 
біз мұны қазақ тіліне аудардық. Аударғандағы алған жолымыз — 
мүмкіндігі болғанша Пушкиннің өз үлгісіне жакындау. Ақынның 
сөз кестесін, образын, ақындық рухын сақтап аудару.

Бұл күнге шейінгі қазак тілінде шығып жүрген «Евгений 
Онегин» үзінділерін Пушкивнен аударма деуге келмейді. Бұл 
аудармаларда Пушкнннің тек сарыны гана бар. Бұл ең арзан, 
ец оиай жол. Біз бұл жолдан тартындық.
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«Евгений Онегинді» аударғанда жоғарыда ұстаған жолымыз 
бойынша Пушкиннің өз образын, идеясын, рухын, тарихқа, тұр- 
мысқа байланысты сөз атауларын сақтаудың үстіне романдағы 
өлең шумағын, сөз төсегін, өлең ұйқастарын да өз үлгісімен беру- 
ге талпындық. Казақ тілінің өз қасиетін сақтай отыра кейбір ір- 
гелес келген жерлерде Пушкиннің сөз өрнегін, өлең жолдарының 
жатысын да өзіне жақындаттық. Өлең өлшеуі қазақ қүлағына 
жат естілмеуді еске алып Пушкиннің сөзіне сөз еселеуді керек 
қылатын ұзын өлшеуден де, Пушкин сөзін сидырмайтын қысқа өл- 
шеуден де қаштық. Ақынның өз өлшеуіне ең жақын өлшеу деп 
осы өлшеуді алдық. Бұл өлшеу романның басынан аяғына шейін 
жазылған; «Евгений Онегин» шумағының ырғағына өте жақын. 
Егер де қазақтың қашаннан буын санымен (силлабические) келе 
жаткан өлең өлшеуін Пушкин өлшеуіне (тонические) шығара- 
мыз дегенде тура төрт бунақты ямбаның өзіне түсіп кетуге төте 
тұрған өлшеу осы. Біз осы өлшеудің өзінде де сол екпін өлшеуінің 
өзіне жуықтап, өлеңдегі түпнұсқаның ырғақ, тыныс, буын екпін- 
деріне де көңіл бөлдік. Біздің дағдылы өлеңдерде жол ортасында 
һеш қашан сөйлем бітіп тыныс қойылмайтын. Сондықтан бұрынғы 
елеңдердің көпшілігінде тыныс белгілеріне онша көңіл бөлінбей- 
тін. Ал, мыиа өлең олай емес; мұнда өлең сөйлемдері кейде жол- 
дың ортан белінде де бітіп отырады. Сондықтан мұндагы тыныс 
белгілері өлеңді дұрыс оқуға аса қажет.

Қысқасы бұл аудармада Пушкинді бұрынғы қазақ өлеңінің 
карапайым (стандарт) үлгісіне салғанымыз жоқ, қайта қазақ 
өлеңін Пушкин үлгісіне таман тарттық. Бұл жолдың өте қиын, өте 
жауапты жаңа жол екенін біле тұра бекініп түстік. Пушкин сы- 
кылды тек мазмұнымен ғана емес, сөз кестелерімен де әр елдің 
әдебиетіне жаңалық кіргізген ұстаның үлгісіне төте жол осы деп 
білдік. -£

«Евгений Онегин» сияқты ұлы ақынның үлкен еңбегін ауда- 
руға кешеуілдеп кіріскендіктен асығып аудардық. Бұл жұмыстың 
тығыздығы алдымызда болатын ақынның жүзжылдығымен бай- 
ланысты. Бізге қалайда ақынның юбилейіне «Евгений Онегиннің» 
қазақшасымен шығу керек болды.

Сондықтан асығыс ретте аударып басылған бұл аударманың 
кемшілігі болуы мүмкін. Аударма ұдайы қайта-қайта карауды, 
мінеп, сырлауды керек қылады. Ол аудармашының ұдайы істей- 
тін жұмысы. 5

Ілияс Жансүгіров.
1936
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Реігі ёе уапііе іі ауаіі епсоге ріиз 
сіе сеііе езрёсе (І6г£иеі1 яи! Гаіі ауопег 
ауес 1а т ё т е  іпбіііёгепсе Іез Ьоппе® 
с о т т е  Іез таиуаізез асііопз, зиііе 
бйп зеп іітеп і 6е зирегіогііе реиіёігө 
ітад іпаіге

Тігё ййпе Іеііге рагіісиііеге

Ллдандырмай қауымды паң, 
Татулықты тэтті сүйіп,
Тартпақ едім сыйдьі саған 
Татырлықтай көңіліңе,
Сыйды аяулы жаныңа шақ, 
Шын қиялдан шалқып иіыққан, 
Асқар ойдан, сөзден тақ-тақ, 
Ойнақы, айқын ақындықтан; 
Достым, осы-ақ келген қолдан: 
Шала сықақ, шала мүңнан,
Ел сөзінен, ұлы арманнан,
Жас жемісім жубанудан,
Таң күзеттен, толғанудан, 
Өспеуімнен, өшкен жылдан, 
Салқьш ақыл байқауьімнан, 
Күйген көңіл, түйген сырдан 
Ала-құла жазылған сөз. 
Кұмарлана қолыңды соз!

БІРІНШІ ТАРАУ

I

Өмір сүруге үмтылады да, 
Сезіп білуге ынтығады да.

Қ. Вяземский.

«Таза жолға берік ағам, 
Ауырса шын төсек тартып, 
Өзін сонда сыйлаттырған, 
Ой таба алмай онан артық. 
Улгісі оқу басқа жанға; 
Көңілсіз-ақ: жазған алла, 
Күндіз-түні ауру бағу,
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Тапжылмастан соған жағу! 
Кандай корлык мекерлік ед  
Өлмеліні алдандыру,
Оған жастық түзеп тұру,
Дәрі ұсыну уайым жеп,
Ішті тарткан, іштен айткан:
Сені кашан алар сайтан!»

П

Осыны ойлап жас әумесер,
Шапты жолда батып шаңға, 
Туысканға ол мұрагер,
Ж азған солай Зевс — алла.
Досты Руслан, Людмиланық! 
Романымның каһарманын 
Айналмастан баскы сөзге 
Таныстырам әзір сізге:
Онегин бір жақсы досым,
Туды Нева жағасында,
Бәлкім, тудың сен де сонда,
Әлде жүрдің онда, окушым! 
Серуендегем мен бір заман, 
Бірақ, сол тұс зәрлі маған1

Ш

Қызмет кылып тынымды, адал, 
Тұрды әкесі карызданып,
Жылда жасап үш рет бал, 
Акырында сынды барып. 
Евгенийді тағдыр қақты:
Басында оны М асіате бакты, 
Одан кейін Мопзіеиг күтті,
Болды тентек, бірақ тәтті. 
Мопзіеиг ГАвве, француз бенбак, 
Қинамауға бала жанын, 
Қолданбастан катаң тәлім, 
Барлығына баулыды ойнап,
Сөкті тентекті аздап кана, 
Серуендетті Ж аз бақшада.



I V

Асау жастық жетіп жуық, 
Евгенийдід болды уақыты, 
Кайғы, үміттің күні туып, 
Мопзіеиг-ні үйден қуалатты. 
Енді Онегин еркіндеген;
Шаш түзеткен содғы сәнмен; 
Ұқсап Лондон (іапсі-уіне2 
Киінді де көрді дүние. 
Французша тілге жетік,
Ж азар ж әне жатык сөйлер; 
М азуркеге машық билер, 
Еркіндеп-ақ тағзым етіп:
Не қыл дейсіз? Кауым шешті 
Ол сүйкімді, епті — десті.

V

Бәріміз окып шала білдік, 
Кәкір-шүкір, алай-пұлай: 
Тәрбие сол, шүкіршілік, 
Ш ікірею біздерге оңай.
Онегин көп дегенінше 
(Катаң, батыл билерінше), 
Оқымысты, бірақ педант:
Онда болды еркін талант 
Бәрін де аздап колға алуға 
Әңгімеде іркілместен, 
Тымырайып білген түспен 
Шын аласта бой бағуға,
X а н ы мд а рды ж ыл м а йтка нд а й, 
Жалынды өткір сөз тапқандай. VI

VI

Казір латын калды сәннен: 
Егер айтсак ақиқатты,
Ол латынша жақсы білген, 
Оқуына эпиграфты,
Талдауына Ювеналды,
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Хат соцына кояр уаіе , 
Энеидапың екі өлеңін 

Жатка сала білетұғын.
Жерді жазған, жыл санаған 
Тарихтардың тозаң бетін 
Актауға бой салмаған;
Ал, өткен күн анекдотын 
Заманынан Ромулдың 
Ұмытпаған күні бүгін.

VII

Аскар кұмар болмаса да 
Акындыктан аянбаған,
Ол хорейдеи не кылса да 
Ямбыны анык айырмаған. 
Сөкті Гомер, Феокритты; 
Окыды Адам Смитті,
Ол тереңдеп болды эконом,
Сөз кылуға білетін жөн, 
Мемлекеттің, не кылғанда 
Байитынын, тірлігі не,
Қажет емес алтын неге 
Жәй азықтар қолда барда. 
Әкесі оны ұға алмаған,
Залогке ұдай жеріп салған. VIII

VIII

Нені білді тағы Евгений, 
Тауыса алман әңгіме етіп; 
Неге болды шыны гений,
Бар ғылымнан неге жетік, 
Еңбек, бейнет, шаттык оған 
Қалай еді жас шағынан,
Іш пыстырғыш жалкаулықпен 
Ұзак күні калай өткен: 
Ғашық құмар — ғылымы сол, 
Назон жырлап кеткен ғылым, 
Әсем өмірін, асау жылын 
Тауысқан ер азаппен ол,
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Молдавия түкпіріиде, 
Италиянің ең түбінде.

IX

х

Ж астан машык бояуға түс,
Үміт, күндеу сырын бүккіш, 
Сенім жойғыш, сендіргіш, 
Ж абыркаусып, жан күйзелткіш, 
Кейде кердең, кейде көнбіс, 
Кейде ынталы, кейде елеусіз, 
Кейде сұлық үнсіз өзі,
Кейде жалын шешен сөздіі 
Салак ж азар жүрек хатыні 
Бір тыныста, бір сүйісте.
Өзін ұмтып кете алатын 
Өжет, ұяң, әлденеше 
Кұбыл Гатын көз карасын,
Кейде төгіп көлгір жасын!

XI

Кандай жылпың жаңа жансып, 
Таза жаңды таң калдырғыш, 
Сескендіріп ер адамсып, 
Монтансынып алдандырғыш, 
Елткен кезде іліп алғыш,
Ж ас күдікті жеңіп салғыш, 
Акылымен, кұмарлыкпен 
Ж еңіп алса кылық күткен, 
Жалынымпаз, мойындаткыш, 
Білек ұстап, жүрек тарткыш, 
А\ахаббаты куып каккыш, 
Кездесуге сөз байлаткыщ,
Онам кейін оңашалап,
Ол әйелге берер сабақ.
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XII

Жастан мәлім кербездердің  
Жүрегіне түрткі салған!
Бак таласып жүргсндерін  
Ж ок кылуды ойына алған 
Кезде кандай улы тілді! 
Кандай торлар құра білді! 
Ырысты еркек, онымен сіз 
Татулыкты үзген жоксыз, 
Мәнгі мүрит Фобласка, 
Сұмпайы еркек еркелетті, 
Күмәні көп кәрі күтті, 
Инабатты Рогонос та, 
Тамағымен, катынымен 
Көңілденіп, кісімсінген.

XIII XIV

XV

Төсегінен тұрғызбастан: 
Келуші еді көп записке.
Не? Қонакка шакырысқан? 
Шақырыпты үш үй кешке.
Ол жакта той, бұл жақта бал, 
Ал, тентегім, қайда шабар? 
Кімнен бастар? Мейлі жарар; 
Бәріне де үлгіре алар.
Ерте киген киімімен 
Во1іуаг’ын3 басқа киіп, 
Серуендейді бақта жүріп, 
Бульвар жаққа кетті Онегин, 
Сақ брегет сәтті ұрғанша, 
Түскі асына шакырғанша.
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XVI

Болды кеш: ол шаиасында 
«Әйда! Әйда!» шықты дауыс. 
Құндыздатқан жағасына 
Аяз шаңы шапты күміс. 
Таіопға4 ұшты: бекем сенді, 
Тосып тұр деп Каверинді, 
Келсе; тығын атқан аспан, 
Комета арақ тогін шашқан, 
Трюфлилер, ж ас күн сәні, 
Алда гоазі-вееі қанды 
Страсбурдан бітпес пирог, 
Француздың тағамдары, 
Ананастар алтындайын, 
Лимбур жанды құрты дайын.

XVII

Арақты әлі тіленгендей  
Кептеп ыстық майлы котлет, 
Бірақ сағат үн бергендей 
Басталды деп жаңа балет. 
Театрға қатаң сыншы,
Әдемі артист әйелдердің  
Тиянақсыз сүюшісі,
Сахна артының ардақтысы, 
Тартты Онегин театрға 
Әркім онда бос болатын, 
ЕпігезһсГға қол соғатын, 
Тулап Федра, Клеопатраға 
Шақыратын Моинаны,
Тек тыңдату ойындағы.

XVIII

Сиқырлы өлке! Өткен күнде 
Ащы тілдің әміршісі, 
Д әуірледі Фонвизин де, 
Азаттықгың шын достысы, 
Еліктегіш Княжнинмен;
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Аккан жасты жұрт көзінен 
Семенова, Озеровпен 
Қол соғуды бірге күткен;
Өлген Корнель генийіне 
Катенин жан салып баккан; 
Сонда өткір Шаховский 
Күлкісімен дуылдатқан,
Сонда Дидло данкы шықкан, 
Сонда, сонда сахна артында 
Ж ас күндерім өткен онда.

XIX

Тәцірілерім! Сіз кайдасыз? 
Тыцданызшы, мұңды үнімді: 
Сол күй ме екен? Я басқа кыз 
Алды ма екен орыныцызды? 
Естірмін бе сіздіц әнді?
Көрем бе орыс балет тәңірін 
Көкте канат қаққан жанды? 
Көз таныстан сахнадағы  
Көцілсіз көз көрсін кімді,
Әлде күдер үзген лорнет 
Сүле — сапа сауыкпен тек 
Көздер ме екен жат дүниені, 
Үндеместен талар ма екем, 
Өткенді ойлап калар ма екем?

XX
Театр толы: жайнап ложы; 
Кресло, партер кайнап тегіс; 
Жоғарғы жақ шулап козды, 
Перде ашылып шықты дыбыс. 
Бейне бұлт, етіп жалт-жұлт, 
Мәжілісті кұрмет қылып, 
Нимфа тобы коршауында,
Тұр сахнада Истомина;
Бір аяқпен жерде жылжып,
Бір аяқпен айналар жай,
Эол үрген мамығындай;

400



Бір де ұшып, бір де ырғып, 
Бір бүгіліп, бір жазылып, 
Аяқты, аяқ қағып лып-лып.

XXI

Шапалақ-шу. Кірді Онегин, 
Аяқтарды басып өтті, 
Ложасына әйелдердің  
Қырындатып қос лорнетті; 
Киімдерді, пішіндерді 
Ярустардан байқап көрді, 
Көңілінетым олқы тиді; 
Еркектерге басын иді,
Сөйтті дағы салды көзді, 
Сахнаға аңтарылып,
Есінеді айналып сырт,
Д еді: «Мұның бәрі тозды; 
Балет мені ығыр қылды, 
Д идло мені жалықтырды».

XXII

Әлі амур, сайтан жылан 
Сахнада жүр ойнактап;
Тыста лакей шаршап, талған 
Тонға оранып жатыр ұйқтап; 
Сіңбіріну, жөткіріну,
Әлі дүбір, шапалақ шу;
Әлі дағы іште, тыста 
Ж анар фонар әр бұрышта; 
Аттар тоңып ширығысқан, 
Тұрманына іші пысып, 
Шамға көшір ұйлығысып, 
Байын боқтап, қол соғысқан: 
Шықты міне Онегин де; 
Киінуге тартты үйіне.

XXIII

Өнегелі сәнқой жігіт  
Бір шешініп, бір киінген,
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Кабинеттің суретін дөп 
Дәл өзіндей сала алса игі ем? 
Бар бұйымды сәнге арналған, 
Мәліш Лондон саудалаған, 
Балтикамен толқындатып,
Ағаш, майға бізге тартып,
Аш көз Париж сатқандарын, 
Таңдап пайда өндірмекке,
Арнап әдей сән, ермекке, 
Зауықты ойлап тапкандардың 
Кабинетке бәрін тізген 
Сол философ он сегізде.

XXIV

Жантар найы Стамболдың, 
Қола, шыны толы столда, 
Рахаты гүл көңілдің,
Жұпар қырлы хрустальда; 
Түрлі тарақ, құрыш ара, 
Қисық, түзу қайшы және, 
Тазартатын тіс, тырнақты, 
Түрлі щеткі отыз шақты. 
Руссо ұқпады (айтам әлі) 
Сабаз Грим ойды асырған, 
Майталманнан миы ашыған6 
Таймай тырнақ тазалады: 
Ерік право қорғаны ұлы 
Жаңылыпты осы жолы.

XXV

Ойлар тырнақ сұлулығын 
Болса дағы іскер кісі: 
Заманды алмау неге тығын? 
Әдет адам әміршісі.
Дәл Чаадаев, Онегинім, 
Қорқып күншіл күңкілінен, 
Киімінде болды педант,
Біз ондайды деуші ек франт,
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Ең кемінде, үш сағаты  
Айна алдында жоғалады. 
Киінгенде дәл болады  
Венерадай бейне ойнакы, 
Еркек киімді әйел кұдай, 
М аскарадка кетеді ұдай.

XXVI

Соңғы сәнді туалетте
Сізге таңсық көз караспен,
Окымысты әлеуметке
Киім түрін ж аза алмас па ем,
Болар еді-ау бұл батыл ой,
Ж азу менің міндетім ғой:
Ал, панталон, фрак, жилет,
Тіпті орыстың тілінен шет;
Байқауымша, кінәлі мен,
Өзі жарлы, сөзді бірак,
Айта алар ем аз шұбарлап,
Шет елдердің тіліменен,
Карасам да мезгілінде
Академия сөздігіне.%

XXVII

Енді тоқтап нәрселерден: 
Жақсы болар балға жеткен, 

Ол пар атты каретамен 
Онегинім сонда кеткен.
Отсыз үйлер алдарынан,
Ыңсыз көше бойларынан, 
Каретаның кос фонары 
Көңілді отты шашкылады, 
Кемпірқосак карда ойнайды; 
Плошка — шам шашады нұр, 
Әсем сәнді үй жайнайды;
Шар әйнекте көлеңке жүр, 
Әйелдер де, әурелер де 
Көлденеңдер көргендерге.
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Келді герой үй алдына; 
Есікшіден, октай өтті 
Басып басқыш мраморға, 
Колыменен шаш түзетті, 
Кірді. Залды халық алған; 
Күңіренуден күйлер талған; 
Мазуркаға билеген топ; 
Айнала шу, тар, орын жок, 
Кавалерде шпор сыңғыр; 
Ерке әйелдің аяғы ұшкан; 
Ентелеткіш ізді аңдысқан 
Көз жүгіріп жалындап тұр, 
Сәнді катын күншіл сыбырын 
Скрипка естірмес тым.

XXIX

Жүрген күнде тілек, дуда  
Болдым балдан тым есалаңз 
Кисыны жоқ мойындауға 
Жазуына және қалам.
Ой-һой, сіздер, құрметті жар! 
Ұсынамын қызметімді ал; 
Өтінемін сөзімді ескер: 
Демекшімін сақтана гөр.
Сіз, шешелер, сақ бол ұдай, 
Кызыңызды күзетіңіз:
Тура ұсталсын лорнетіңіз! 
Әйтпегенде... сакта кұдайі 
Мұны жаздым сол себептен, 
Мен күиәні қойғам көптен.

XXX

Пай-пай, қуып түрлі ермекті 
Көп өмірім күйді-жанды! 
Білдірмесе ол ниетті,
Сүйер едім әлі балды.

ХХУПІ
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Сүйем жынды бозбастықты, 
Шаттық, ж арк-ж үрқ, тыгыз топты, 
Әйелдерді жақсы киген;
Аяқтарын жаксы көрем:
Бірақ тапшы Рееейден  
Үш пар сүлу әйел аяқ.
Үмытпаспын оларды ұ?ақ,
Аһ, екі аяқ!.. күйгем, сөнгем,
Сол аяқтар әлі есімде,
Ж үректі жеп жүр түсімде.

XXXI

Қашан, қайда, қай сахрада, 
Еске алмассын оларды, есер? 
Аһ, аяк, аяқ! Ж үрсін кайда? 
Гүлді таптап ж азда өсер? 
Әлпештенген шығыстағы, 
Қайғы қарын сол тұстағы  
Із тастауға баспадыңыз:
Сәндеп ақырын басқаныңыз 
Жақсы жұмсақ кілемдерді. 
Ойлап сені үмытпап ем,
Атак, мақтан қүмарымен, 
Куғынымды, туған жерді?  
Шөпті басқан ізің сияқты 
Ж ас жылдардың бітті бақыты.

XXXII

Диана төсі, Флора жагы 
Достым, сұлу өтпес онан!
Ал Терпсихора аяғы 
Әсемірек мағаи сонан.
Сүлу аяк, алдан, көзге 
Сый тартқандай бағасы өзге, 
Үмсындырып сүлулықпен 
Топыр тентек тілекті ерткен. 
Сол аяққа құмармын, дос, 
Столдардың астындағы,
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Қыс каминнің касындағы, 
Ж аз майсада көңліме кош, 
Айналы зал паркетінде, 
Құзар теңіз дәл шетінде.

' XXXIII

Жай, көк теңіз кетпес естен: 
Толқындардан қызғанғаным, 
Кезек-кезек жүгіріскен 
Құшақтауға қыз аяғыні 
Мен де сонда толқынменен 
Ерке аяқты өпкім келген! 
Отты күнім құшағында, 
Жалындаған жас шағымда, 
Отты беттен — роза гүлден 
Жалмансам да жас ерінге 
Талып төске емінсем де, 
Ондағыдай өртенбеп ем; 
Жоқ, ешқашан, құмар лебі 
Жанымды ондай өртемеді.

XXXIV

Әлі есімде кейбір кезім: 
Арман қиял тапқандай бақ, 
Ұстағаидай, болам өзім 
Қолымда аяқ тұрғандай-ақ; 
Тағы жуық жұғысқаны 
Тағы өртеді от қиялды,
Тағы жанды жүрек қаны, 
Тағы сүю, тағы қайғы... 
Лираңмеиен мылжыңдаған 
Қой менменді мақтау жетті; 
Тұрмайды олар көңілге отты, 
Өз жырына толғандырған; 
Сөзі, көзі, арбауы көп, 
Аяғындай алдауы көп.

406



XXXV

Онегинім? Ұйқылы-ояу 
Төсегіне қайтты балдаи:
Әй Петербург мазасыз-ау  
Кетті оянып барабаннан.
Түрды көпес, ж үр разносчик, 
Биржа жаққа тартты извозчик, 
Ш өлмегімен охтенке өтті,
Ерте карды күртілдетті.
Ертеңгі шу шықты тегіс,
Терезе ашық, түтін көкке 
Өрледі ұқсап көк діңгекке,
Нан сатушы, пысық неміс, 
Қ ағаз калпақ жауып басын, 
Ашты талай васисдасын.

XXXVI

Шаршап әбден шулы балдан, 
Күнін түнге айналдыра,
Тыныш ұйқыда рахаттанған 
Ермек, сәнге ерке бала.
Оянады шаңқай түсте,
Күні туар тағы кешке, 
Бірқалыпты, түрлері мол.
Кеше қандай, ертең де сол.
Ал, Онегин еркіндеп пе?
Ж ас өмірінде бақытты ма? 
Серпіп алған тоятында,
Ол рахат көрдім деп пе? 
Әуреленіп тойда талай 
Сау, сақтанбай ж үрді қалай?

XXXVII

Жоқ: көцілі ерте қайтты; 
Жалықтырды жалған шуы; 
Л езде-ак айнып, салқын тартты, 
Сұлу біткен суындырды;
Айнулар да ығыр қылды;
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Достар, достык жалыктырды, 
Ж әне дәйім бола алмайды 
Бифштекс, пирог майлы. 

Шампанский шашылмайды, 
Кашан дағы басы ауырса: 
Өткір сөзді шаша алмайды 
Болса дағы асау аусар, 
Оның көңілі кайтып тынған 
Сөгіс, қылыш, қорғасыннан.

XXXVIII

Дерт тегінде тауып түбін 
Ізделетін шын дауасы,
Сплині ағылшыннын.
Кыскасы: орыс хандрасы  
Оларға да аздап жұкты; 
Шүкіршілік, өлуге окты 
Өзіне атып байкамайтын;
Ал тірліктен тартты салкын. 
Мейманжайда жүрді сұлык; 
СһіІсі-НагоІсГ тай мұңая, 
Ж алған, өсек, карта ойыны да, 
Ерке көз, не ерсі кылык — 
Біреуі ойын шайкамады, 
Ешнәрсені байкамады.

хххіх. хь хи.

хиі
Кен дүниенің кербездері! 
Кетті ол әуел сізді тастап. 
Бекзаттардың мінездері
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Б іздііі ж аста... көқілсіз-ақ. 
Бәлкім баска ханым ж әне  
Сеіі, Бентамды сөз кылса да; 
Көкуінде һеш күнәсіз.
Тегі олардын сөзі дәмсіз;
Бейгүнә олар сондығынан; 
Сондай есті, сондай маңғаз; 
Сондай-ак сак, сондай жазбас, 

Сондай олар сопысынған. 
Еркектерге берік сондай,
Түрі сплин7 тудырғандай.

х и и

Сіздер әлі, ж ас сұлуым, 
Біраздан сон күні өтетін, 
Көшесімен Петербурдың, 
Ж үрдек арба әкететін, 
Евгенийім кетті сізден.
Ж е-і зауыктан күдер үзген, 
Онегинім бекінді үйге,
Есіией, калам алды кейде, 
Ж азбак  болды: тұракты енбек 
Оған тіпті көрінді жек; 
Каламынан шыкпады түк, 
Тарпан топка кіре алған жок, 
Өзім бірі болғанымнан, 
Ондайларды кінәләман.

ХЫУ

Жұмыссыздык тағы ліеціп, 
Бейғам көңіл талыктырды, 
Ж ат акылыи неМдеііігі 
Алғысы көп ол отырдЫ;
Толған кітаи үйге орнадЫ, 
Окын, оКЫН түк бРлМаАЬі;
Онда іні НЫсҮі аЛдйу', бттау; 
КеЙі яр, кеііі МёНій Жбктау'; 
І.скірді еекі ікёйНг ШійіеЙі
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Түрлі шокпыт барлығын да; 
Ж ана ескімен сандырауда. 
Тастап кітапты әйелдердей, 
Үйірімен тозаң көмген, 
Жапты азалы тафтаменен.

ХЬУ

Әуреліктен аулақ каштым, 
Тайдым топтан сол сияқты, 
Мен сол кезде жақындастым, 
Мінезі оның маған жақты, 
Қиял билеп кетерлігі,
Тым ерекше бөтендігі,
Ақылы өткір, әм салкындау, 
Мен ызалы, ол жабырқау; 
Екеуміз де кұмар жалын: 
Екеуміз де өмір жеңген, 

Екеуміз де оты сөнген 
Адам, сокыр Фортунаның 
Кез келмекпіз қаһарына 
Күніміздің ең таңында.

х т

Өмірлі жан, ойдың ерГ 
Адамды жек көріп тынар; 
Өткен күннің үрейлері 
Кім сезінсе, соны қуар: 
Өткенді ойлау оған жылан, 
Қызық көрмес ондай бір жан, 
Оны өкініш жеп тауысар; 
Ажарлайды міне осылар 
Әсемделіп әңгімеде.
Баста Онегин тілі ұялтты;
Тез үйреніп кеттім мен де, 
Айтысына зәрі қатты,
У аралас қалжыңына,
Мұңды, ызалы сылтыңына.
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Х 1 .Ү ІІ

Кейде ж азды д мезгілінде,
Нева үстінде түндегі аспан8 
Жарык., тұнық, мөлдірінде 
Су әйнегі ойнақтасқан  
Сурет бермей Д ианадан,
Еске түсіп өткен роман,
Еске түсіп сүйгеніміз,
Емірену, тағы елеқсіз,
Тәтті түннід һауасында 
Тыныстаушы ек, тынып қандай! 
Тұтқындарды шығарғандай  
Көк орманныд саясына,
Ж ас өмірге біз қалдырған 
Сөйтіп қиял бізді ұшырған.

ХШ ІІ

Опық жеген жаныменен,
Ол таянып гранитке,
Тұрды Евгений ойда терец, 
Өзін жазған ұқсап пиитке9, 

Айнала жым; тек түндегі 
Дабыстасқан күзетші үні; 
Арба салдыры алыстағы 
Мильоннойдан дабыстады;
Тек бір қайық кұлаштаган, 
Ұйқылы өзен бойлап жүзді: 
Бір киырдан тартты бізді 
Сыбызғы күй, шырқалган ән. 
Түнгі ермектіц тәттірегі, 
Торкватонныц ән өрнегі!

хих
Адриатпк толқындарьт,
Уа, Брента! Көзім саДам, 
Толганамын ТоДық тагы. 
Снқырлы үнін жеГГі мпган!

411



Үн ардақты ақын ұлға; 
Альбионның өз жырында 
Маған таныс, маған жақын. 
Италияның түнінде алтын 
Еркіндедім оңашада,
Венеция сұлуымен 
Ж үздік сырлы гондолада; 
Петрарканыц ғашық тілін 
Сол сұлумен жаттап жүрдім.

ь

Бостандығым келер ме екен? 
Келші, келші! — дегеніме; 
Теңіз кезем, желді күтем,10 
Атойлаймын жел кемеге. 
Дауыл асты, толкынсоқта, 
Теніз торабы еркін жақта 
Еркін шабыс бастармын ба? 
Мезгіл жетті тастарыма 
Шерлі жерді, еш әуені,
Түскі толқын тербеуінде, 
Африкамныц кен ж ерінде11, 
Көксеп күңгірт Ресейді, 
Сонда сүйгем, сонда күйгем, 
Ж үрегімді сонда көмгем.

и

Сөз байластым Онегинмен 
Жат жұрттарды аралауға; 
Бірақ тағдыр бізді бөлген 
Екі айырып ұзак жылға.
Ол кезде оныц әкесі өлді. 
Алды камап Онегинді 
Аш әскері аларманныц.
Өз білгені әрбір жанның:
Ол ұнатпай ауырлықты, 
Тағдырына көцілі толып, 
Демейді мұны сырапқорлық, 
Берді оларға мал-мүлікті,
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Емендіктен іңір салқын,
Баяу бұлақ сылдыр қаға;
Дөң, дала, орман үшінші күн 
Алдандырмай пысырды ішін; 
Онан әрі үйқы кірді;
Онан әрі анық білді: 
Деревняның көңілсізін,
Ж оқ не көше, не сарайлар,
Ж оқ не өлең, не карта, бал, 
Хандра ақдып күзетті өзін, 
Куды артынан көлеңкедей,
Я айнымас әйеліндей.

Туғам тыныш тұрмыс үшін, 
Деревняның аулағы үшін: 
Сонда шырқар күй дауысын, 
Ашар өнер сонда ұйқысын.
Бос уақытымда еркін сезіп,
Кең көлдерді кетем кезіп, 
Ғагпіепіе менің заңым.
Ерте сайын оянамын,
Еркіндік пен рахат үшін:
Аз оқимын, көп ұйқтаймын, 
Ұшпалы атақты һеш қумаймын, 
Сүйтіп өткен күн көбісін 
Бейкамдықта өткіздім бе 
Бақытым күнін көлеңкеде.

Гүл, махаббат, селен, сайран, 
Дала! Сізге салғам жанды. 
Байқағанға мен куанам 
Онегинмен екі арамды, 
Келекешіл кей оқушы,
Не бір жорта жалақоршы  
Соның кейбір басушысы 
Түстеп мені деп дәл осы,
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Таудьщ нызын арман т ылғ«а 
Тұткын кызын С алгяр 
Енді сізден, дос-жар -? ры •<»
Көп есітем бұл сұ р эгту  
«К імді ж октар ееиія эт?*я5 
Қызғавшак кш  т у п  івінде 
Арнаи елін жырлы кімге?

ЬҮЖ

К іяеін  квзі толғанлырғзн, 
Е-тжірегея еркелікпен 
С ы ілап  па елі ж щ т ;
. *н:р:я кім олепдеткен?>
Ессгкім де е м « , атгық шмиммі 
Е « р  сү »  мен куғы нин  
Рахатсыз кегіггім бйстад, 
Бзхьггты сол, ба ' иі м ( * .яи.
Ж алы нды  вл г-ц, /ія р  сую;.,!!': 

Ахындыкты еселеіея,
: Іетрархаға

СвЙТІП баскён рл 1 К01'і !ІН,
Соиьгмеяён алгліі «так; к 
Суйдім, біэШчлм мылкау а
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ЬІХ

Өтті сүю, жетті муза,
Айқындады күңгірт ақыл. 
Боспын, шығам союзына,
Ой, сезімнің, үннің сиқыр, 
Ж азам, көңілім кайғы ойламай, 
Калам, шоркақ, шимайламай, 
Шала өлеңнің шарлап қасын; 
Әйелдің сап аяқ, басын;
Өшкен шала енді жанбас, 
Қайғырамын; шықпайды ж ас, 
Жақын, жақын, жел жан сырлас 
Жаннан тынып, ызың қалмас: 
Сол кезде мен жазам бастан 
Жиырма бес жырлы дастан.

ьх
Ойлап қойдым план түрін, 
Геройымның атын және;
Әзірге бүл романымның 
Тек бітірдім басын ғана; 
Қадағалап қарап шықтым; 
Кайшылығы молырақ тым; 
Түзетпедім, барсын олар;
Цензур алар боршым да бар, 
Журналистер талассын да 
Ж емісім ед еңбек қылған: 
Жаратындым жаңа туған, 
Жөнел Нева жағасына,
Бұрма, сөгіс, бос шуылдақ: 
Осылардан әпер атақ!
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Пештің оймыш шұбар беті.
Қазір мұның тозды бәрі,
Неге екенін біле алмадым:
Ал достыма осылардың 
Қажеттігі тым шамалы,
Ескі, сәнді зал үйлерде 
Ол зерікті мұнда мүлде,

III

Қырық жыл сөгіп кілтші әйелін, 
Терезе аңдып, шыбын қырып, 
Тұрғын шалы деревняның 
Тұрған жайға тұрды орнығып, 
Шкаф екеу, еден емен,
Стол, мамық диванымен,
Сиядан түк түспеген дақ. 
Онегинім ашып шкаф:
Тапты расход бір дәптерін, 
Бірінен мол ішімдікті,
Алма сулы көп шөлмекті, 
Сөгізінші жыл календарын; 

Болып шалдың жұмысы көп, 
Өзге кітап қараған жоқ. IV

IV

Жалғыз мүлкі арасында 
Тек уақытын өткізуге,
Ойлап еді ол басында 
Жаңа тәртіп енгізуге.
Түкпірде түз данышпаны,
Ескі ажырық барщинаны 
Оброкке айналдырды;
Құл тағдырға шүкір қылды.
Бір көшісі есеп қуған,
Мұнан зиян тиеді деп,
Өз үйінде күпінді кеп:
Бірі күліп залымсынған. 
Барлығы да бірден шешті:
Ең қауіпті есер десті,
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V

Баста бәрі келіп ж үрді;
Кашып әдей арткы есіктен  
Шығып кете беретінді 
Біліп олар, тек естірткен 
Арба даусын үлкен ж олда,
Капа болып кайтатын да,
Бұл кылықтан ж әбірленіп , 
Достыкты ұтзд і жан тұтііліп, 
«Көрші надан, көк мн оның,
Ол фармазон; стакандап  
Ішед жалғы з кызыл арақ; 
Ханымдардың сүймес қолын. 
Дайымы да, нет; да-с — демейді,
Я нет-с — демейді». Көп сүйдейді.

V I

Селосына осы кезде
Бір помещик келді кайтып;
Д әл  сынағыш түсіп көзге 
Көршілерді сөзге байытып,
Бұл Ленский Владимир,
Бар жанымен геттингеншіл,
Сұлу, акын, ж аңа ержеткен,

Өзі Канттың жолын қүткен. 
Герман жақтан ол тұманды  
Алып кайтқан ғылым ж ем ісі 
Киялдарды ерік сүйгіш,
Ж ат мінезді, отты жанды,
Асқак сөзді асты-тасты,
Бұйра қара, ұзын шашты. VII

V I I

Қар кауымның суығынан 
Үлгірмеген солып әлі,
Д ос сәлем, қыз қызығынан 
Ж үрген жылып оның жаны,
Надан тәтті жүрегімен;
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Өскен үміт-тілегімен,
Кец дүниеиің көркі суы 
Ж ас акылды алац кылды. 
Күдіктерін көңіліндегі 
Жұбандырды тәтті ңиял. 
Өміріміз мақсаты, ал,
Оғаи жұмбак секілденді;
Оіілап опы басы катты,
Онан аса кызык тапты.

VIII

Сенер еді, жакын жаным 
Қосылады деп өзіме; 
Куанышсыз тартып зарын 
Күтеді деп күнде өзімді;
Сенер еді, достарына,
Ара түсер деп арыма; 
Ж алакорды соғуға дөп, 
Калтырамас колдары деп.
Бар деп тағдыр таңданғандар... IX

IX
Ашу, ыза, мейірбаны,
Игіге пәк махаббаты,
А-т — атақтың дәмді азабы  
Қанын ерте толкындатты. 
Жнһан кезді ап лирасын да; 
Шиллер, Гете дүниесін де, 
Олардың от акындығы 
Өртеп жанын жалын кылды. 
Өргек өнер музасын ол,
Бағы ашылып арлапбады; 
Ол ұдайы пәк жырлады,
Өр сезім мен аскағы мол,
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Соны киялдарга серпіп, 
Ж ап-ж ай ғана тым көркем кып.

х

Жырлады ергіш махаббаты, 
Айкын еді оның жыры,
Бала көрген түс сиякты,
Қыз ойындай ақкөңілді,
Тыныш көкте туған айдай, 
Армап, сырдың құдайындай;
Ол жырлады бір сагымды, 
Айрылуды, кайғыруды, 
Романтика роза — гүлін;
Ол жырлады елді шалғай 
Ен аулақта жүріп үдай 
Көз жасының төгілгенін, 
Жырлады өмір өңсіз гүлін,
Он сегізге жетпес бұрын.

XI

Айдалада, тек Онегин 
Ақындығын багалаган, 
Селендердің байларының 
Тойлары оған ұнамаған;
Безді олардың мәжілісінен 
Сөзі олардың білгішсінген 
Пішен, арақ турасында,
Иттері ме, тумасы ма,
Әлбетте аса ажарлы емес,
Не сезім, не акылдықпен,
Не акыл, не тапкырлықпеп, 
Араласы мазалы емес.
Ал сөйлесе әйелдері 
Орашолак онан гөрі.

XII

Өзі жақсы, Ленский, бай, 
Күйеуше оны карсы алысар;
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Деревяяныя салты солай;
Бәрі өз қызын ұйғарысар 
Шала орыс көршісіне;
Ол келді ме — кетті әңгіме 
Қағытпалап кетер сөйлеп,
Салт, тұрмыс тым көңілсіз деп; 
Самаурынға шакырысар,
Дуня баптап шай кұяды,
«Дуня, байқа!» деп кояды, 
Гитарды да колға алысар. 
Күлгірлейді ол (ж асаған-ай!):
<гКел, ашайын а л т ь і н  с а р а й і . . » 1 *

XIII

Ленскийдің ниеті жоқ  
Неке ноктаға ілінуге,
Кешікпей-ақ болды ынтық 
Танысуға Онегинге.
Табысты олар: өлең, жай сөз,
Тас пен толқын, жалын мен мұз 
Аралары сонан шалғай.
Баста екеуі үйлесе алмай 
Бір-бірінен жалығысты; 
Жақтырысты жүре-жүре,
Салт ат мініп жүрді бірге, 
Айрылмастай қосылысты. 
Мойныма алам, жұрт колы бос 
Болғандықтан болады дос.

XIV

Сол достық та жоқ біздерде; 
Тазартқансып көңілімізді,
Біз санаймыз бәрін нолге, 
Единицаға — өзімізді;
Бәріміз боп Наполеон:
Екі аяқты мақлұқ миллион 
Біз үшін тек кұрал дағы;
Бізге сезім жат, жабайы.
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Көбінен де жақсы Евгений, 
Таныса да адамдарды,
Ж ек көретін тегі оларды; 
Таймас тәртііт болмас тегі: 
Кейбіреуді аса айырды,
Ж ат сезімін сыйлап ж үрді.

XV

Ленскийге күле жүрді; 
Ескектеген ақын сөзі,
Байлауы бос ақыл түрі,
Мәңгі толғау толған көзі,—< 
Онегинге бәрі жаңа;
Ол ұстады ауызында 

Салқындатар сөзін айтпай: 
Ләззатына бір минуттей 
Кесір кылсам акмакшылық; 
Менсіз дағы мезгіл келер: 
Мейлі әзірге ж үре берер, 
Дүние өңденер деумен түрып; 
Кайтеміз жас албыттығын, 
Ж ас сандырак, ж ас ыстығын.

XVI

Айтыс ұдай балалады  
Әртүрлі ойға кетті кіріп; 
Өткен ұрпак аралары,
Ғылым, жаксы, жаманшылық, 
Бұрынғыдан қалған ырым, 
Жазмыстағы көрдің сырын, 
Тағдыр, өмір кезегінде,
Бәрін олар алды сөзге.
От сөзінің үстінде ақын 
Өзін ұмытып, кылмай елен, 
Солтұс жақтан оқиды өлең; 
Онда Евгений жол қоятын, 
Түсінсе де өлеңді сол,
Ж аска шындап кұлак кояр.
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X V II

Ал кұмарлык көбіяесе 
Түз ерінің есін алған. 
Еріксізден етіп арман 
Оларды айтып ж үрді Онегия: 
•Бакты, баккан ж зн  толкынын, 
Акырында калған онан; 
Бакыттьірак, білмеген жан, 
Асыктыкты — айрылу мен 
Суытканды; дұшпандыкты —  
Ж амандаумен; кейде тіпті 
Кейде тойған дос, әйелден  
Күйінбеген күндеуінен,
Атаның ак капиталын 
Салмаған жан картаға сұм.

XVIII

Жайлы, жаксы тыныштыктын 
Туы астына саяласақ,
Оты өшкенде кұмарлықтың 
Сияқтанар бізге мазақ  
Олар ойны, не серпіні, 
Кешеуілдеп калған сыны: — 
Азар ғана жуасыған, 
Ұнатамыз кейде айтылған 
Ж ат құмардың тентек тіліи 
Көңілімізге ол жан салады, 
Жарымжандай бейне кәрі 
Кояр кұлак елжіреп тым 
Сакалды жас көкуіне,

Ұмыт калған күрке үйінде-

XIX

Сондыктан да жалын жастық 
Жалғызын да жасыра алмас- 
Мұн, куаныш, достык, қастық — 
Дайын бәрін етуге паш. 
Жарымжансып махаббаттл,
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Ол мардамсып тыңдамакта, 
Ж ақсы көріп жаны айтканды, 
Акын ішкі сырды ақтарды;
Ак көңілді сенгіш арын 
Ақ жанымен ашып салды, 
Евгений де сезіп қалды 
Асығының ж ас құмарын, 
Көптен таныс өзімізге 
Сезімдермен толы оңгіме.

XX
Ах, ол ғашық, біздің жаста 
Ғашық болмас: жалғыз гана 
Ж азғандай-ақ тағдыр баста 
Сүюді есер ақын жанға. 
Қашан, кайда қиял біреу, 
Үйреншікті жалғыз тілеу, 
Үйреншікті жалғыз қайғы!
Ые суынтар алыс алғы,
Не айрылыс ұзак жылғы,
Не музаға берген мезгіл,
Не жат жақта сұлулық нұр, 
Не қызық шу, не ғылымы, 
Бірі жанын өзгертхен жоқ, 
Жылындырған ақаусыз от.

XX
Білмей жатып жүрек мұиын, 
Ж астан әуей Ольгаменен. 
Ольганың жас жұбанышының 

Ол куәсі елжіреген;
Берік орман саясында 
Серік кыздың жұбаншына, 
Әкелерге көрші, досты 
Балаларды бастан косты.
Сая, тыныш жерде шеткі, 
Тазалыкка толғанында. 
Ата-ананың көз алдында 
Ольга оңаша күлін төкті.
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Не ара, не көбелечтен 
Білмей біреу калыц шөптен-

XXII

Сыйлап еді кыз акынға 
Ж ас куаныш тұцғыш түсін, 
Қозғаған ой кыз хақында 
Акын күйдің алғашкысын- 
Қош болыңыз, алтын ойын!
Ол ұнаткан орман койнын, 
Оңашаны, тыныш жайды,
Түнді, және жұлдызды, айды,—* 
Айды, аспанның әсем шамын, 
Шам мен сізге арнап едім 
Караңғы кеш серуенін,
Көздің жасын, кәңіл камын..< 
Казір болсак айға карар,
Ай емес, бір күңгірт фонар.

XXIII

Дайым көнбіе, дайым момын, 
Дайым жайнап шыккан күндей. 
Ак көңілі айтар акын өмірін, 
Сүйкімді асык сүюіндей.
Мөлдір көзі аспан түсті,
Торка шашты, күн күлісті,
Ж үріс, дауыс, жеңіл тұлға 
Мүның бәрі бір Ольгада.- 
Ашсаңыз да кай рсманды 
Таба аласыз дәл суретін,
Аса жаксы; сүйіп ем тым,
Кейін мүлде жалыктырды. 
Маған рұксат ет, оқушым,
Сөз кылуға енді апасын.

XXIV

Татьяна дейтін аты н...13 
Алдыменен бұл атпен біз
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Бұл романның нәзік бетін 
Еркімізше нұрлантамиз.
Несі бар? Бұл бір сүйікті ат- 
Бұл атпенен, білем, бірақ, 
Байланысты ескілік те,
Я помещик, қыз үйшік те.
Ат қоймаймыз ауыз татыр, 
Атты тегі талғамадык,
(Өлен жайын сәз қылмалық); 
Бізден білім қашық жатыр, 
Тигені онан сыбаға боп,
Тек қылымсу — басқа түк жоқ.

XXV

Сөйтіп аты Татьяна.
Сіңлісіндей көркіменен,
Не өңімен ажарлана 
Тарта алмас ед көзді көрген. 
Мұңайыңқы, үнсіз, тағы,
Үркек бұлан ормандағы,
Өз туғаны арасында 
Ұқсар жаттың баласына. 
Әкесіне, шешесіне 
Еркелеуді білмейтұғын;
Секіріп, ойнап жүрмейтұғын 
Көп баламен, ол нәресте. 
Көбінесе ұзақ күнге 
Телміретін терезеде.

XXVI

Қиялшылдық құрбысындай 
Бесіктегі бала күннен,
Бос уақыты қырдың ұдай  
Қиялменен безендірген. 
Үлбіреген нәзік саусак  
Іс білмеген инені ұстап,
Кергіш керіп, жібек жіппен 
Бұл қыз емес кесте тіккен.
Би болудың нышанында:
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Бала, көнбіс куыршақпен 
Ойнан взін дайын еткен 
Әдебіне, заманына,
Анасынан алған жатқа 
Сабақты айтар қуыршаққа.

XXVII

Сол жасында қуыршақты 
Татьяна колға алмаған.
Қала хабар, сән сияқты 
Сөздерге түк ой салмаған. 
Ж ат болды оған бала мінез, 
Әңгіме, ертек, қауіпті сөз, 
Қысқы түнгі қап-қараңғы  
Көңілін оның көбірек алды. 
Ал нянясы жинағанда 
Кең майсаға Ольга үшін 
Өңшең ұсақ қыз құрбысын, 
Ойнамайтын гарелкаға. 
Жалықтырып шулауы тым, 
Д у күлкіге бой ұрмайтын.

XXVIII

Атыруды, жазғы таңды,
Сүюші еді балконында,
Тастап таңғы боз аспанды 
Жұлдыз тобы жоғалғанда, 
Ж ердің шеті аз ағарып,
Таңнан самал хабар салып, 
Көтерілер аз-аздан күн.
Ал, қыстағы қараңғы түп 
Жарты жалғанды ұзақ жапса, 
Ұзақ жайлы тыныштықта, 
Тұманданған ай жарыкта 
Ж алқау шығыс тыншып жатса, 
Дағдыланган кезде оянып, 
Тұратұғын шамын жағып.
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XXIX

Тілегінің тауып бәрін 
Ерте ұнады оған роман;
Ол Ричардсон, Руссолардың  
Асық болды алдауынан. 
Әкесі бір момын адам, 
Қалған кейін заманынан; 
Бірақ кітап демес залал; 
Ешуакытта окымай; ал,
Деп оларды жай ойыншық, 
Жастығына тығып ұйқтап, 
Қызы оқиды қандай кітап, 
Оныменен жүмысы жоқ.

Ал әйелі оның әлі 
Ричардсонның есалаңы.

XXX

Сүйді әйелі Ричардсонды  
Сүюі оқып біткені емес, 
Ловластан Грандисонды 14 
Тәуір көргендіктен емес. 
Алина атты княжнасы, 
М әскеудегі кузннасы,
Құйды оларды құлағына. 
Бұл күнгі ері күйеу онда, 
Тиді еріксіз; жүрегімен, 
Акылымен алдекайда 
Ұнайтұғын бір адамға 
Арманда боп көп күрсінген 
Грандиеоны аскан франт, 
Гвардиядағы сержаит.

Хххі
Қыз киінгеп күйе^індей,
Сэяді үлгімеи, жарастырып; 
Бірақ КЫзғ  ̂ ёрік бермсй, 
Қгісты ёкеуііі атастырып. 
С е р т у г е  кьіі кайгысын,



Көздеп алыс деречнясын,
Есті еркек те зьггты жылдам, 
Кызды онда кім алдандырған, 
Әуел жылап, азаптанды, 
Айрылуға аз-ак калды, 
Сөйте-сөйте шаруа болды,
Кетті көніп, көнлі толды.
Дағды кілті жоғарыда,
Ол жүр еді бак орны на-15

X X X I I

Ж ене алмайтын һ^ш нәрсемен 
Шерді дағды тыныштады; 
Жуасытты оны мүлдем  
Тезден беті ашылғаны.
Арасында бостык, істін 
Алды біліп сырлы лдісін,
Би болудын күнеуіне,
Сөйтіп бәрі түсті жөнге.
Іспен кырға шықты дайым, 
Кыска санырау құлақ тұздап, 
Солдатка айдап, расход ұстап, 
Моншада боп сембі сайын. 
Қызметші әйелді ұрып қоскан — 
Бәрін байдан сұрамастан,

XXXIII

Нәзік қыздар альбомына 
Ж азған талай канымекен, 
Прасковьяны деп Полина,
Сәндеп сөзін әніменен; 
Мұрынынан Н ды орысша 
Айтар N ғып французша; 
Киетұғын тар корсетті, 
Кешікпей-ақ бәрі бітті:
Корсет, альбом, Полинаны, 
Ғашык жырлы дәптерлерді, 
Ұмытты да — атап жүрді 
Акулька деп Селинаны.
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Че.гчкк т?енен тп.пйфорды 
Макталатып жанарттырды.

X X X IV

Бірак ері шын сүйетін 
һеш  ісіне кіріспеді. 
Барлығын да шын сснстін, 
Шапан шешпей ішті, жоді. 
Өте берді өмір солай; 
Кейде кешпек келсті үдай 
Көршілердің езгі үй-іші, 
Әкей-үкей еркін досы, 
Ж амандауға, кайғыртуга, 
Келісуге әлде нсгс;
Өтер уақыт; сол мсзгілдс 
Ольгаға айтар шай куюга; 
Сонан кейін кешкі гймак. 
Ұйкы келер, кайтар кбНяк

XXXV

Сактап тыныш түрми*мнпа 
Бүрынғынык суйпі ГЛЛТМН. 
Масленина мейрамыііая 
Орыс күймзк жа<яляіып; 
Ж ьілда екі рет <ірп-»я Итт, 
Ұнатысты ч/тпеиш^Ні, 
Хороводтм. Ж Г) Р У 'і* Ы |і т Һ • 
Тызддзгзнда журт ліМрИ 
Трояиз болмм РйЙМН;
Елжіцле̂ м гугііме' НЛ8В*
Үш татпи фгИІіІ 
К ере* яуй.ШЙИ: 
Стпт» іше§ ІЖІНІу,

мрмй н ( ш р
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Суык кабыр серігіне,
Ері алдымен киді кебін.
Өтті түстің аз алдында, 
Көрші-көлең, бала-шаға,
Ак көңілді адал жары, 
Жылап-сықтап калды бәрі. 
Қарапайым, момын барин, 
Моласының басындағы  
Ж азуы бұл тасындағы:
Марқұм Дмитрий Ларин,
Тэңрі қүлы, бригадир 
Тас астында тыніиып жатыр.

XXXVII

Қайтканнан соң пенатына,
В. Лениский барды елеп,
Көрші маркұм зиратына, 
Топырағында тұрды үһлеп; 
Көңілін ұзак алды кайғы. 
«Роог іогіск!»16 деп мұңайды, 
Қолдан мені түсірмеп ед.
Бала күнде ойнадым көп 
Ушаковтың медалымен! 
Ольгамен боп атастырмак 
Дейтін: «соған жетсем, бірак,?..» 
Шын кайғырып киналумен, 
Оған арнап мадригалды 
Владимир жазып та алды.

XXXVIII

Сонда әке, шеше кабырын 
Тапты карап жазуына,
Қылды зират топырағын... 
Ойбой! Өмір, аңызында 
Қас какканша орылумен, 
Трпақ, алла әмірімен,
Өнер, пісер, тағы құлар,
Тағы өзгелер ізін куар...
Солай біздің пани тұқым
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Өсер, каннар, толқынданар, 
Аталарын көрге тығар. 
Келер, келер біздің ' де күн, 
Не көрерміз немереден, 
Айдар б ізд і дүниедені

Әзір жеңіл өмірменен 
Мастаныңыз дос-жарлары мі 
Кұнарсызын білгенімнен  
Өмірге аз байланғамын;
Көз жұмғанын елестерге;
Бірақ шалкай үміт кейде 
Көңілімді етер бей-жай: 
Артымда айкын із калдырмай 
Кайткандығым маған мұнды. 
Тұрмын, ж азам  мактау сұрап 
Емес, тыек еттім бірак, 
Ж аюға мұң жазмысымды, 
Айнымас дос, мен туралы  
Ауызына бір алса дагы.

Ол күн козғар біреу көңілін; 
Тағдыр аман сактап калган, 
Летаға да батпас, бәлкім, 
Өлендерім мен шығарған. 
Бәлкім (тіпті ардякты үміт!), 
Суреті.ме карап тұрып, 
Келеш е» бір айтяр падйп. 
Бұ..т өзі асқян якьііі ПдіХт! 
Аои ндтер йёйк; жаНі.У', 
АлрысымдУ ПЛ гіЬішІА бпргоіі.

XXXIX
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ҮШҒНШІ ТАРАУ

Е11е ёіаіі ІіІІе, еііе ёіаіі атоигеизо
МаІ(іІаІге.

I

«Қайда? Әй осы ақындарым!»
— Мен кетемін, қош, Онегин.
— Ұстағам жок, ықтиярың;
Кетер кайда кешің сенің?
— Лариндарда.— «Міне кызық; 
Жаным-ау! Бос кешті өткізіп,
Ж үру саған жүк емес пе?».
•— һеш! — «Осының кірмейді ішке. 
Байкауымша, былай міні:
Әуелі — (мен айттым ба дәл?) 
Қарапайым орыс үйі,
Бар пейлімен мейман сыйлар, 
Варенье, әңгіме ұдай:
Жаңбыр, зығыр, мал, қоражай...»

II

— Бұдан келер түк пәле жоқ.
— Зерігу, сол пәле, досым.
— Сән қаумыңды көремін жек; 
Ұнатамын мен үй ішін,
Сонда еркінмін...— Тағы эклога! 
Жетер жаным, қойшы, Олла.
Ал немене? Қайтем; кетсең,
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Ах, Ленский, бір көрсетсен 
Болмас па екев Фнллидасын,
Өлең, калам, ой көз жастын  
Ардактаған еі сеіега’сын?
Таныстыршы».— «Қалжыңдаисын».

«Ж ок».—  «Ш ат болам »,— «Қаш ан?»
—  К азір

Болса да олар алар қабыл,

III

Кеттік.—
Д остар шапты кұйын, 

Келді. Оларға төкті тегін 
Ескі мейман достығынын 
Кейбір ауыр күтімдерін.
Әдет болған анык сыйға: 
Келтірісті варенья,
Бүлдіргеннін суын кұйған 
Шөлмекті столға әкеп койған. IV

IV

Олар төте жолмен жүріп,
Шауып үйге кайта б ер с ін .17 
Тындалыкшы, жасырынып, 
Геройлардың әңгімесін.
— Онегин, не? Есінедің?
— Е, Ленский, дағдым менің.
— Я, дайым зерігесін.
— Ж ок. Енді ымырт болды дерсін; 
Андрюшка! Ж ылдам, ж үр, жүр! 
Мынау қандай кағынған жер!
Я, Ларина жәй адам бір,
Сөйтсе дағы жақсы кемпір;
Сала ма деп іске шүркан:
Сол бүлдірген судан қорқам.
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V

— Айт, кансысы Татьяна?
— Я, анау жабырқауы,
Үнсіз бейне Светлана,
Кеп терезеге отырғаны.
— Сен кішісін сүйдің бе шын?
— Е, қайтеді? — «Мен анаусын 
Таңдар едім, болсам акын. 
Ольга өмірге емес жакын,
Дәл Вандик Мадоннасы: 
Дөп-дөңгелек, қызғыл бетті, 
Анау ақмак ай келбетті,
Анау ақмак көк шұғласы» —  
Владимир күңкілдеді,
Ж ол бойына үндемеді.

VI

Опегиннің Лариндарға 
Барғандығы таң қалдырды, 
Болды әңгіме барлык жанға, 
Көршілерді қамдандырды. 
Үсті-үстіне оспақтасты, 
Жыбырласып алып кашты. 
Ойнап айтты, байлап айтты, 
Татьянаға күйеу тапты; 
Кейбіреулер сокты төтен: 
Кұдалығы болып капты.
Сәнді жүзік таба алмапты, 
Кешіккені сонан екен. 
Ленскийдің құдалығын 
Қойған екен байлап бұрын, VII

VII
Татьяна капаланыл,
Есітті бұл өсектерді;
Бірақ, іштен шын куанып 
Онегинді ойлап жүрді; 
Ж үрегінде ой жүрді тасып,
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Ж етті мезгіл, болды ғашык. 
Бейке жерге түскен дәндей,
Ж аз отымен жан кіргсндей. 
Көптен оның ой-киядын 
Өртендіріл рахат, кайғы, 
Асыктырды тағдыр дәмі,
Көптен жүрек жойған хальтн 
Ж ас көкірегін қысып ж үрді, 
Күтті жаны... әлдекімді.

VIII

Ж етті күтіп. Көз ашылды:
Ол куанып, деді: бұл сол! 
Шіркін! Күн, түн кыз кысылдьт, 
Ж алғыз ұйкы жандырып ол. 
Мылқау сикыр күшпен кандай  
Бәрі Онегинді ымдағапдай. 
Еркелеткен сөз көнілсіз,
Өзін күткен көз көнілсіз, 
Кызметшіден тым зерікті,
Шер кабағын аштырған жок, 
Мейман сөзін тындамас боп, 
Конак келсе карғап, еекті —  
Күтпегенде кеп калғанын,
Кетпей ұзак отырғанын.

ГХ

Енді ол кандай і/ітнфатта 
Окиды ұдай дәм^І роіітан: 
Жұтты кандай рДхНіта 
Кәлгірлікті алдаған!
Кызык киял жүлТуЫндьіра 
ЖазгандардЫ1 жаН садды ра, 
Юлиянын и*гар'Ы Вольмар 
Малек-АделҮ.Ырн : де-Линар, 
Азапт^ы' Вертер жоне
ГрандиЬбЙ1 тёЙдесі ж ок„,8,,;і 

ү->Шйіы салагын кеп, 
гіЬзі^ ойшаң кызға
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Түтасып бір тұлға түрге, 
Қосылды бір Онегин де.

х

Қиялмен боп героиня 
Өзі сүйген жазушыға,
Қлариса, боп Дельфина,
Татьяна орман тыншуында 
Жүр кауіпті кітап қолда,
Іздер окып, табар сонда 
Сырлы өз отын, өз киялын, ■ 
Толык көңіл толғанғанын, 
Күрсінеді иемденіп,
Ж ат шаттығын, ж ат кайғысын, 
Жаттыц хатын жаттап жүріп, 
Күбірлейді героны үшін...
Кім болса да біздің герой 
Грандисон емес те ғой.

XI

Жалындаған жазушысы 
Бүлдап сөзін аскақтаткан, 
Кемелдіктің шын үлгісі 
Деп геройын бізге тартқан. 
Кінәсізден қуғындалған, 
Қаһарманы ажарланған,
Сезгір жанмен, серпінді оймен, 
Сөз тартарлық көрікті өңмен. 
Сусындаған сер қүмарға, 
Асқақтаған герой дайым 
Құрмандыққа болған дайын, 
Роман бітіп таусыларда 
Жаман жағы жаза тартқан, 
Ждқсысына гүл қойдыртқан.

XII

Қазір есті алды тұман,
Мораль бізге жабады ұйқы,
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Жамандыкты мактар роман, 
Онда соныкі ойын-күлкі.
Суайт музасы ағылшыннын 
Бүзар ж ап-ж ас кыз ұйкысын, 
Енді ол кызға болды кумнр 
Я болмаса ойшаң Вампир,
Я Мельмот, мұң тентіреткен,^ 
Я мәңгі ж нд, әлде Корсар,
Я болмаса сырлы С б о г а р .19 
Байрон лайық серілікпен  
Ж апкан шерлі романтнзм, 
Үміт үзген эгоизм.

XIII

Не өнер бұдан, ау достарым? 
Бәлкім, жөні боп кұдайдан, 
Акындықты мен тастармын 
Ішіме енер ж аңа сайтан, 
Акындыкты жек көрермін, 
Прозаға төмендермін;
Сонда өмірім кешін жанған, 
Ескі үлгілі жабар роман, 
Жауыздыктың жасырын ісін 
Мен жазбаспын айбынменен, 
Тек жай ғана айтып берем  
Орыс үйі әңгімесін,
Қызық түсін махаббаттың, 
Мінез-кұлкын өткен шақтың.

XIV

Ж ай сөйлеуін сөз кылсак та 
Әкенің не кәрі ағанын,
Н е ағашта, не бұлакта 
Жолыққанын балалардын; 
Сорлы күндеу шерлі азабын, 
Айырып, косып жылатамын, 
Тағы айырам, акырында 
Қосам неке тажы астында... 
Құмарлықтың рахаттанған,

4 3 9



Махаббаттың тартып зарын, 
Өткен күнде асық жардың  
Аяғында аузыма алған,
Енді ұмытқан сөздің бәрін 
Қайта теріп еске алармын.

XV

Татьяна, еркем, Татьяна! 
Сенімен бір төгемін жас.
Сәнді сұмға түстің қолға, 
Болдың мәңгі кұтыла алмас, 
Біттің, сәулем, нұрлы үмітпен 
Куңгірт бақыт кезің куткен, 
Өмір дәмін сен білесің, 
Сиқырлы зәр сіміресің, 
Куғындайды сені қиял: 
Тілегенім деп осыным,
Бақты орны деп жолғасудың  
Барлық жерді, боласын дал. 
Азғырушы тағдырың бұл, 
Қайда барсаң алдыңда тұр.

XVI

Асық шері айдайды өзін, 
Бақша барар қайрыруға, 
Төмендетер талған көзін, 
Еріншектік алар тура. 
Күрсінер де, қызарып бет,
Қас қаққанша жалындар от. 
Дем алғызбай тыныс байлап, 
Кұлақта шу, көзі жайнап... 
Болады түн; ай жүреді 
Алыс аспан күзетінде, 
Қараңғы орман бір шетінде 
Бұлбұл әні күңіренеді. 
Татьяна көз ілмейді, 
Нянясына күбірлейді:
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XVII

— Няня, үйкым жок: үйде тым бүкі
Терезені аш, отыр жакын.
— Не бар, Таня? — Көңілім ж ок,
Сөйле ескінің өткен салтын.
— Не жайынан, Таня, бүрын 
Есте сактап журетінмін  
Болмағанды, болғандарды ,
Жын туралы, кыз туралы;
Қазір бұлдыр маған, Таня, 
Білгенімді ұмыттым, ж әне  
Кәрілік те келді, міне!
Еетен шыккан...— Айтшы, няня,
Өтті өмірің калай сенің:
Сонда ғашык болып па едің?

XVIII

— Қойшы, Таня! Бұл жасыңда 
Сүю жайын естімегем,
Әйтпегенде күн астына 
Коймас еді өлген енем.
«Няня, ерге шыктың калай?» 
«Ж азған шығар тәнірім солай,
Мен ол кезде он үштемін,
Менен де ж ас Ваням менің,
Жарты ай ж үрді жаушы катын 
Ата-анама, акырында
Әкем дағы болды риза. 
Коркыныштан көп жылаппын, 
Жылап жазды  бұрымымды, 
Жырлап шіркеуге алып ж үрді.

XIX

Кіргізді әкеп бір жат үйге... 
Тыңдамауға түстін бе енді...
— Няня, няня, күйдім мүлде, 
Сәулем няня, құскым келді:
Ж ылау, зарлау жетті маған!..
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— Ауырдың ба, жаным балам;1 
Сақтай гөрші, тәңрі, есірке!
Не сұрайсын, сұра, көке...
Әулие су бүркейін бе,
Денең оттай...— Саумын, няня: 
Мен... ғашыкпын, білесің бе?
— Балам сыйын, бір тәңрігеі 
Няня күбір кағып кызды 
Кәр саусакпен шокынғызды,

XX

Кемпірге айтты қайғыменен
— Мен ғашықпын деп қайтадан.
— Ж ан кимасым, ауырдың сен.
— Мен ғашықпын; тиме маған. 
Ай сол кезде сәуле септі,
Ала күңгірт нүрын төкті 
Татьянаға өңі бозаң,
Торқа шашка тарқап тозған, 
Тамшылаған көзден жасқа,
Ж ас каһарман жанындағы, 
Кемпірге қыз алдындағы, 
Орамалды кылаң басқа, 
Толғантарлық ай жарыкта,
Бәрі ұйықтады тыныштықта,

XXI

Көңілімен кетті алыска.
Айға көзін салып отыр...
Кенет бір ой келді баска... 
«Жөнел, мені жалғыз қалдыр. 
Берші няня, қалам, кағаз, 
Столды тарт, жатам тез, аз... 
Кош». Мінекей қалды жалғыз. 
Тек ай сәуле. Маңай жансыз 
Ол оранып, жазады хат, 
Есіл-дерді Евгений боп,
Ойсыз хаттан шығады анкып 
Таза қыздан пәк махаббат.
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Хаты дайын, бүктелді де... 
Татьяна-ау! Хатың кімге?

XXII

Білгем берік сұлуларды, 
Қардай таза, суықтарды, 
Илікпесті, тас бауырды,
Ақыл жетпес қулықтарды; 
Қызыққам сән менменіне, 
/Каралыстан ақ бейіліне,
Мен олардан бездім шыным, 
Мен оқыған секілдендім  
Қабағынан қатаң жазу: 
Үмітіңді үз б ір ж о л а .20 
Сүюді айту сор оларға, 
Рахаттары жан бездіру.
Бәлкім Нева жақта сіз де, 
Сондай ханым көрмейсіз бе.

XXIII

Қөнбіс ғашық ортасьгнда 
Басқа сайқалдарды көргем. 
Құмарлы арман, мақтасуға 
Елеңсізді өзін сүйген.
Мен не таптым таң қалғанда? 
Олар салып ызғарланға •
Ж ас ғашықты сескендірген, 
Қайта өзіне тарта білген,
Ең болмаса аяуымен 
Ең болмаса сөздің үні 
Кейде нәзік боп көрінді,
Көзі ағарған бос сеніммен 
Тәжрибесіз тағы ғашық 
Ерке әуреге ерді адасып.

XXIV

Нсге айыпты Татьяна?
Жай, жабайы сүйкімді боп,
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Сеніп сүйген киялына 
Сондығы ма, алдаған жоқ? 
Ж үрсгіне тізгін какпай, 
Тілсгіне бояу жакпай, 
Сүйгенге ме, сенгіштік пе, 
Туғанға ма баста тіпті 
Ойшыл бүлік киялымен. 
Акылымен, отты еркімен, 
Тым ерекше өз құлкымен, 
Нозік жүрек жалынымен 
Ж еңілдігін от кұмардан 
Кешпейсіздер калай оған?

XXV

Сайкал еөзі салкын канды, 
Сүйеді шын Татьяна,
Сөзсіз сүйсе салар жанды  
Сүйгеніне бейне бала.
Ж үре тұрсынды ол айтпайды: 
Сөйтсек сүю кымбаттайды; 
Түсірелік дәлдеп ауға,
Үміт беріп мактануға,
Сонда жүректі аңыртумен 
Азаптайык; сонда тіптен, 
Күйдірейік күндес отпен, 
Әйтпегенде рахат жеңген 
Мекер тұтқын сағат сайын 
Босануды көксер дайым.

XXVI

Бар тағы да бір оңайсыз: 
Намысымен туған жердің  
Таня хатын һеш күмәнсіз, 
Аударуға міндеттендім.
Ол орысша білген шалаң, 
Журналымызды окымаған, 
Ана тілге мүдіретін,
Сөйлей алмай күрмелетін,
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Ж азатұғын французша...
Не қылмақпыз! Қайта айтамын, 
Күні бүгін ғашық ханым 
Хатын ж азбас һеш орысша,
Күні бүгін өз тіліміз,
Почта сөзге тым икімсіз,

XXVII

Білем: ханымдарды зорлар 
Орысшаға, нағыз, сұмдық! 
Қолдарында орыс журнал 21 
Ж үрер деген ойымда жоқ. 
Ақындарым, келем сізге,
Шын ба, ұнатқан норсеңізге,
Өз істеген кінәңізбен 
Шығарғанда құпия өлең,
Оны жүрекке арнағанда, 
Түгелінен орыс тілін 
ИІала біліп, қиналғанда, 
Қелістіріп бұзды түрін.
Ж ат тіл олар сөйлеуінде 
Айналмады ма ана тілге?.

XXVIII

Балда, бәлкім сыртқы есікте, 
Тәңірім, мені кездестірме,
Чепчик киген академикке,
Сар шәлілі семинаристке! 
Томсарғандай кей сұлуың 
Қатасынсыз сөйлемінің 
Ұнатпаймын орыс тілін.
Бәлкім, менің жеңіп сорым,
Ж аңа заман сұлулары 
Ж урналдардың тыңдап зарын, 
Бізге үйретер тілдің заңын; 
Өлеңдерді* колданады;
Ал мен... һеш бір қайғырмаймын, 
Ескіліктен айрылмаймын,
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XXIX

Теріс, шала былдырактан, 
Бүлдіріп, дәл сөйлемеуден, 
Ж үректі әлі калтыраткан 
Ашынады менін кеудем; 
Қайтуыма кайратсызбын, 
Сүйкімдірек галлицизм,
Өткен жастык жеңіліндей, 
Богданович өленіндей.
Ж етті мезгіл, колыма алам 
Сұлуымнын жазған хатын;
Сөз бердім, ал? Оған-оған 
Ж өнім бар ма бас тартатын, 
Білем, нәзік Парнидын да  
Сөзі сәнсіз бұл заманда.

XXX

Тойдың, талған каиғы акыны,22 
Мен сенімен бірге жүрсем, 
Тыншытпас ем, достым сені, 
Өрескелдеу өтінішпен:
Сенің сикырлы әндеріңе 
Кыз кұмарын әсерлеуге 
Шет тілдермен безеп әнді. 
Қайдасын? Кел: правомды 
Тапсырамын сен достыма,
Бірак мұнды кұзда каңғып, 
Мақтаулардан көңілің қалып, 
Жалғыз, финнің көгі астында 
Ол қаңғырып жүр секілді, 
Жаны естімес касіретімді.

XXXI

Татьяна хаты алдымда: 
Қасиеттеп жүрмін сактап, 
Оқып түсем сырлы мұңға, 
Жалыкпаймын окып жаттап. 
Кім үйреткен нәзіктікті?
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Тәтті сөзді калай төкті? 
Елжіреген көкімесін,
Есер жүрек әңгімесін  
Әрі кызык, әрі зиян 
Кім үйреткен? Білмедім, ал, 
Міне аудармам шалаң, нашар, 
Ж анды сурет қансызданған,
Я Фрейшиц шала ойналған 
Ж асқанш ақ қыз саусағынан:

Татьянаның Онегинге жазған хаты

Ж аздым с ізг е— қайтемін?
Тағы не сөз айтамын? 
Жақтырмастан ж азалау  
Еркі сізде, байқадым.
Тамшы мейрім табарсыз 
Мұңды сорлы басыма, 
Тастамассыз, аларсыз.
Келмеді айтқым басында; 
Аіітқаныма сеніңіз:
Ж азбас едім бұл хатты,
Тіпті естімес едіңіз 
Менен мұндай ұятты,
Мен үміткер болғанда 
Сіз біз жакка келуге,
Аптада, ең кұрғанда,
Сізді біз де көруге,
Сөзіңізді тыңдауға,
Бір тіл қатып калуға,
Күн, түн сізді ойлауға 
Көріскенше тағы да.
Ж ат бауыр деп естиміз, 
Деревняда, түкпірде 
Бәрі сізге көңілсіз,
Ал біз... көзге түспейміз,
Тек сіз медеу көңілге, 
Куанышымыз жалғыз сіз.:

Егер бізге келмесең 
Алыс, меңіреу бұл жақта,
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Білер ме едім сізді мен,
Түсер ме едім азапқа.
Ж ас жанымның толкынын 
Басып, тыншып біржола,
Тауып көңілім татуын 
Айнымас жар болмас па ем, 
Әлде ақ көңіл бір ана.

Ж ок, еркіммен дүниеде 
Болмас едім бөтендік.
Ж азса тағдыр әзелде...
Қосса тәңірім: мен сендік... 
Арналдым бар өміріммен 
Өзіңді анық көргенше;
Сен келгенсін тәңірімнен, 
Сактаушымысын өлгенше...

Түсіме бұрын сен кірдің,
Ғайып болсаң да ұнаткам, 
Ғажайып көзбен талдырдың, 
Үнің жанымды ояткан 
Көптен... жоқ, жоқ, бұл өңім! 
Көргеннен-ак білдім дөп, 
Елжіредім, егілдім,
Ойым айтты: осы! — деп,

Бекер ме? Мен естідім: 
Сөйлесіп ек аулакта,
Бергем кайыр бейбаққа, 
Қайғылы жан толқынын 
Басамын деп кай шакта, 
Кайтып дұға оқыдым?
Сол қас қаққан мезгілде 
Сол көргенім өзің бе,
Тұнық түнде жылт еткен?
Бас жағымнан үңілген?
Сен бе ең рахат сүюмен 
Үміт сөзін күңк еткен?
Айт жөніңді, сен кімсін:
Я періштем,, сақтаушым,
Я әзәзіл, сайтансын,
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Күдігімнің кэзін аш! 
Бәлкім бәрі бекер бос, 
Алданды ма жаным жас! 
Бәлкім, баска жазғанды... 
Не болса да болғанды! 
Бердім саған басымды, 
Төгем саған жасымды,
Мен сұраймын панаңды. 
Онла: мұнда кім жалғыз. 
һеш  кім мені ұқпайды, 
Шаршап есім шықты әлі, 
Өлгенім бе мен ләмсіз, 
Тостым сені: бір карап, 
Ж үрегіме жан кіргіз,
Я лайык жазалап,
Ұйқымды аша сөгіңіз!
Бітті жазған бұл хатым! 
Қайта оқуға қорқыныш... 
Қорқынышым — ұятым, 
Козгалтпастай қылды мұз... 
Адамшылық арыңыз,
Тек сол менің кепілім, 
Арыңызға алыңыз,
Берілуге бекіндім...

XXXII

Аһлау да, үһлеу де 
Калтыратып қолда хатты; 
Жалындаған отты тілде 
Кепті күлгін облаткі.
Оның әсем иінінен 
Сорочкесі сыпырылды.
Ай сәулесін тан сөндірді, 
Бусанған жер болды жарық. 
Жарқырады су күмісі; 
Малшының да сыбызғысы 
Жұртты оятты сұңқыл қағып. 
Міне ерте; жан далада: 
Борібір ғой Татьянама.
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Байкамайды таң атқанын,
Көкке көзін ашкан да ж ою  
Сезбей колда хаттың барын, 
Ойған мөрін басқан да жоқ« 
Ашылды есік акырын ғана, 
Акшаш кемпір Филипьевна 
Подноспен әкелді шай:
— Уакыт болды, тұр, балам-ай, 
Ей, сұлуым, дайынбысың!
Әй, әй менің таң торғайым! 
Түнде кандай қорықтым, жанымі 
Шүкіршілік, сау екенсін! 
Қалмапты ғой кайғың түнгі, 
Бетің бейне мактің гүлі

XXXIV

Ах, нянятай, кыілшы кайран. 
Макұл, балам, бұйыра гөр.
Ойлай көрме... шыны... күман... 
Көрерсін... ах! Тілді ала гөр. 
Достым, тәңірің жарың болса 
Немереңді ептеп жұмса,
Хат апарсын О... ге... соған..,
Сол... көршіге... тапсыр оған 
Жан пендеге ашпасын ж ак,
Мені жанға атамасын...
Кімге дедің, әлі, шырақ, 
Ж аңғалақ боп қалған басым, 
Толып жатқан көршіміз бар; 
Түгендесем есім шығар.

XXXV

Кандай аңқау едің, няня!
Жандай досьгм, няняң кәрі,
Кәрі, алжыдым, тоздым, Таня, 
Бұрын сергек болғам әлі,
Сол бұрында бай әмірін...
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«Ах, нянятай, не дегенің!
Нем бар сенің ақыілында?
Көрдің бе, сөз хат жайында, 
Онегинге».— «Ұрыспа, жаным, 
Түу-түу. жұмыс, жұмыс, балам, 
Білесің ғой, ұқпай қалам...
Тағы неге қашты қаның?» —
— Солай, няня, һеш нәрсе емес, 
Немереңді жіберш і тез...» —

XXXVI

Өтті бір күн, жоқ жауабы, 
Келесі күн: тағы да жоқ.
Үрей өңдес қашты қаны,
Ж ауап күтті мазасыз боп. 
Әснежайы келді Ольганың,
— Достың қайда, айтшы жаным 
Деп хозяйка сұрады онан:
— Бізді ұмытты, не болды оған. 
Татьяна етті дір-дір,
— Бүгін мұнда келем деді —
Деп Ленский жауап берді: 
Кешіктірген почта құрғыр.— 
Естігендей зілді ашуды,
Татьяна тым жасыды.

XXXVII

Ымырт болды: самаурын да 
Столдағы божыл қақты,
Қытай шәйнек қыздырғанда, 
Ж еңіл буын будақтатты, 
Кеселерге Ольга кұйған 
Күрең ағын бұйраланған 
Иісін шай бұркыратты;
Татьяна тұр терезеде 
Қыраулы әйнек тартады дем, 
Ойланып тұр, жаным неге, 
Жазды сұлу саусағымен
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Күңгірттенген әйнегіне 
Бас әріптен О мен Е.

XXXVIII

СүЙтІп жаны жүрді сыздап, 
Талған көзін жасы жуып, 
Сарын! Кетті каны мұздап, 
Шабуылдап... жетті жуықі 
Евгений! Ах! Татьяна 
Ыргып шыкты үй алдына, 
Баскыш, кора, бақша жакка  
Ұшты, ұшты; карауға артка 
Батпастан, тез зырлап өтті, 
Ыра, жыра, көпір, какты, 
Аллей, орман, көлсымакты, 
Сынды сирень, басып кетті, 
Гүлді жаншып, жетті суға, 
Скамейкеге, алкынуда

XXXIX

Кұлады...
«Сол! Келді Евгений! 

Тәңірі-ау, ол не ойлайды екен 
Азаптанғаи кыз жүрегі 
Үміт түсін сактар бекем. 
Дірілдейді ол, демі жалын, 
Отыр күтіп: асык жарын. 
Бакшадағы кызметшілер 
Бактан жеміс терісіп жүр, 
Бұйрықпеи ән салар кыздар. 
(Бұйрык солай осыларға 
Ж емеуіне, жыр жырлауға 
Бай жемісін сұм ауыздар, 
Бәрі бірге салады әнді: 
Деревняның шығарғаны!)

Қыздар жыры
Еи, кыздар, ей, сұлулар,
Ей, кұрбылар, калкатай,
Кел ойналык, кел, кыздар,
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Сайрандалык сәулетай. 
Ж іберелік ән салып, 
Ардакты әнге шыркалык, 
Ойынымызға кызыкты 
Шақыралык жігітті.
Бізге жігіт келгенде,
Бізді алыстан көргенде,
Біз жан-жакка қашалык, 
Оған шие шашалық,
Оған шие себелік, 
Малннаны төгелік, 
Қарлығанмен көмелік* 
Әнімізді ардақты 
Жасырын тыңдап жүрмесіи, 
Кыз ойнаған кызыкты 
Жасырынып көрмесін.

хь

Жырлайды олар, алаң кағып 
Тыңдайды, әннің әсем үнін, 
Күтті Таня тынышсызданып, 
Басуға уын жүрегінің, 
Бітіруге беттегі отты.
Бірақ төсі дір-дір етті,
Беттің оты басылмастан, 
Барган сайын ыстығы аскан. 
Сондай сорлы бір көбелек, 
Ұстап алса оны тентек, 
Согып канат жалтырайтын. 
Сондай қоян калтырайтын 
Бір киырдан көріп калып, 
Бүгып түрған мергенді андып.

ХЬІ

Акырында ол күрсінді 
Түрегелді орнынан;
Кетті, аллейге бетін бұрды, ' 
Шыға келді карсы алдынан
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Көзі жанып, Евгений тұр, 
Аруактай айбыны зор, 
Алғандай боп басып шала 
Қалды тоқтай Татьяна.
Бұл күтпеген кездесудің, 
Тату достым, енді бірак, 
Айта алмаймын артын бүгін; 
Сөз соңынан осынша ұзақ  
Дем алуым керек менің, 
Бірдеме кып бітірермін.



ТӨРТІНШІ ТАРАУ

һ а  шогаіе езі сіапз 1а паіига сіез сһезе.
М г с к е г

I. II. III. IV. V. VI VII.

Канша аз сүйсек біз әйевді, 
Сонша ұнаймыз оған оңай. 
Шын бұзамыз сүйтіп оны 
Айлалы ауға шьгрмағандай. 
Бұзыңшылыіқ салқьш қанды 
Ғашық ғылым деп мақталды, 
Бар жерде ұдай кеуде қағып, 
Сүймесе де рахаттанып.
Бұл ең керек ермек, бірақ, 
Мақтаулы ата заманында 
Лайык карт маймылдарға. 
Ловлас даңқы тозды курап, 
Кызыл өшпе даңкыменен, 
Майғаз парик салтыменен.

VIII

Көлгір кімді жалықтырмас,
Әр түрлі айту бір нәрсені 
Сендіруге ету далбас,
Көптен оендірілгендерді:
Есту ескі қарсылықты;



һсш болмаған тіпті жоқтьг 
Қыз баладан он үштегі, 
Жоймакшьг боп бос сенімді. 
Кажытпайды кімді хауіп, 
Ж албару, ант, күдікті үреи,
Хат алты бетті алған бірдей,
Көз жас, алдау, өсек, ж үзік4 
Шеше, жеңге андьғғаньг,
Ердің ауыр дос болғаны!

IX

Евгенийім ойы осылай.
Ол алғашкы жас шағында 
Құрбан больгп жүрді талай,
Асау құмар, адасуға.
Өмір дағдысы еркелеткен,
Кейде бірге көңіл кеткен,
Кейде бірден көңілі қалған, 
Тілегінен аздап талған,
Талған тапқан кызығьшан, 
Уда-шуда, тыныіштықта 
Жанның зарын ап құлаққа, 
Зерігуден күлген болған:
Жойып өмір жаксы гүлін 
Өлтірген ол сегіз жылын.

х

Ол сүймеген һеш сұлудьг, 
Әуейленген өйтіп-бүйтіп; 
Көнбегеннен тез суынды, 
Айнығаннан — айрылды тек. 
Жарды іздеді өліп-талмай, 
Тастап жүрді тіпті аямай,
Сүю кегін зорға ескеріп,
Жай қонақтай жүрді келіп 
Карта ойьшына кешке жақын, 
Отырадьг; бітеді ойын,
Кстер кайтып сонан кейін, 
Үйінде ұйктап тьгнығатьгн, 
Білмейді ертең түрғанында 
Баратынын кешке қайда.
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XI

Ал, Таняның хатын алып,
Хат жүрегін зу еткізді:
Қыз қиял тіл тиген жанып, 
Ұйқылы ойын ду еткізді; 
Тәтті Таня түсті есіне, 
Жабырқаңқы, боз түсі де, " 
Қьгзық, таза түске шомьш 
Тұрды көңлі бей-жай больш, 
Бәлкім, ескі сезім кұйың 
Минутке оны қоршалады: 
Бірақ алдауды ойламады 
Жазықсыз жан нанғыштығын 
Жолығатын олар бақта, 
Жүгірейік осы жаққа.

XII

Аз үндеспей алғашында,
Қызға келіп Онегин,
Деді: «Маған жаздыңыз ба, 
Танбаңыз. Мен оқыдым:
Ақ көңліңіз ашқан сьпрды, 
Пақ махаббат төгілуін,
Ақ жүрегің тым сүйкімді, 
Тірілді өлген көңіліміз.
Ақ жаныңыз аяулы-ақ қой, 
Қелмейді құр мактағым; 
Жауабымда жамандьгқ ой 
Ж оқ, шыным сыр жақпадым. 
Ак сырымды ал тьиңдаңыз: 
Ерік сізде не қылсаңыө.

XIII

«Үйішімен өмірімді *
Арқандауды ойласам:
Әке болу, ер болуды 
Тағдыр м.аған сыйласа:
Үй тұрмыстьщ көрігіне
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Ауса көңілім бір минут: 
Сізден баска серігіме 
Алар ма едім жар іздеп. 
Айтам шынын ажарламан: 
Табылса ескі арманым,
Шерлі күнге тапқан жардай, 
Сіз болар ед  тандауым, 
Қабыл болып бар тілегім, 
Мен бақытты болмас па ем.

XIV

«Мен қызықтын адамы емен, 
Оған менің жаным жат. 
Көңіліңіз тек әуреленген 
Мен келе алман сізге тап.
Ал сеніңіз (арым айғақ), 
Қосылу біздің басқа мүн.
Сізді қанша сүйсем, біраш  
Үйренермін, тастармын. 
Жыларсыз да, жасыңыз да 
Жүрегімді жылтпас мұз,
Мені қайта қылар ыза, 
Ойлаңызшы, өзіңіз,
Гименей арнар қандай гүлді, 
Бәлкім, жазар сұр өмірді!

XV

«Сонан жаман дүниеде 
Бар ма сорлы, әйелі 
Лайықсыз күйеуіне,
Күйсе жалғыз күн, түні; 
Басын қорлап ер көңілсіз 
(Өз тағдырын қарғыстап), 
Суық-күншіл, ашульг, үнсіз, 
Күрең қабақ. Мен сол тап. 
Таза, жалын жүрегініз 
Іздеді ме соны нақ.
Сол ма менен тілегініз 
Ақылды, айкын жазьш хат.
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Сізге сондай жазмысты ауыр 
Жазғаны ма жауыз тағдыр?

XV I

«Өмір, киял қайтпас ұдай: 
Жаңармаспын жүн түлеп... 
Сүйем сізді ағаныздай,
Бәлкім, онан дәмдірек.
Ағаш жылда жаз боларда 
Ж аңа жапырак жарғандай; 
Ж еңіл ойын өзге ойларға 
Алмастырар кыз сондай. 
Тыңда, ашусыз: тағдыр сызды 
Сіз сүйерсіз тағы да:
Бірақ... мыктап өзінізді 
Үйреніңіз бағуға;
Сізді мендей жан ұғар ма;
Көр балалық сүйрер сорға».

XVII

Солап уағыз айтты Евгений. 
Көз жасынан көрмей манды, 
Дем ала алмай, теріс демсй, 
Татьяна кұлақ салды-.
Берді қолын Евгенийім. 
(Еріксізден дегендейін)
Таня, үнсіз, қолтықтасты, 
Талмаураған иді басты;
Бақша айналып кайтты үйіне; 
Келді бірге, ааарды ешкім, 
Ойламады сөгуге тым:
Дсп ерікті дерсвняда,
Деп ерікті бакты жанған, 
Менмен Мәскеу сықылданған.

XVIII

Макұлдайсыз сіз де, оқушым, 
Мұңды Татьянаға өте
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Жакшяар^^ві г-гсннхг, 
Кулшш кака тгстнаьсз.
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XX

Г.г.&! Меяін езті окуиы и , 
Туғгиыцыз сау ма тегіс? 
Лялданш: сіадёр бәлкім, 
Менеи сұрап бьімехшісіз, 
Кіи екенін т>’ысканлЬйі: 
Міндетіміз еркелету,
/ І 'лу.':\х квру, кұрмет ету, 
Ьжелгі елден калған салтта,
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Рождество бадсд блгү, 
Я почтдға сәлем сал\',' 
Өзге калған уакытта, 
Олар бізді ескермесін... 
Олдрға алла өмір берсін!

XXI

Нәзік сүлу махаббаты  
Достық, бауырлыктан жакын: 
Оған, дауыл соқса ойнлкы, 
Правоныз сакталатын.
Ия, сатай тек сән жслі,
Тек табиғат менмендігі,
/Курт ойы сел сыкылданып... 
А т әйе.ддер женіл, мамык. 
Ж әне дағы ер пікірі 
Езгі әнелге әрбір уак 
Бузылмайтын сыйы бадмак; 
Сейтіп адал жар бір күпі 
Әуейленіп кағар тайтан; 
Ғалшқтыкпен ойнар сайган.

XXII
Кі.мді сүю? Кімпе сену? 
Кім айнымас бірде бізге? 
Іске, сөзле баға беру 
Кімде. салып біздін көзге? 
Кім біздерді канкуламас! 
Еркелесек кімдер қумас? 
Кім кешірер кінәмізді?
Кім ауыртпас көңілімізді? 
Епес куған әуреіі әуей, 
Еңбегіңді етпей тегін, 
Окушыма сөзім менің: 
Өзінді өзің бекемдеп сүй, 
Осы нәрсе ен керекті, 
Мунан жақсы болмас тіпті.
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ЛАИі

/Кулы'*ланіша ар іы 
Ойбой, Оілу оііай тіііті 
1 іішык ашш т алдырч-алдай 
Қомаі ай муц. жас „журакті 
ТолйДіііуьш тшуютоадм; 
<л»рлы Таші куйді-жалды, 
б р т  қумарлыік. отык шашты; 
'1 <>ош іисн ұйды ііашты'; 
Саулық, рахаі, омір .г'үлі,
Кулкі, КЫЗДЫН ТІШЬШГГЫҒІЬ 
1>ис дыОысчай Оарі т ш щ  
Таіті Таня ешті омірі;
>Кан.а шыклан кунді дауыя 
Ъасар солай Оултлежш сур.

XXIV

Татьяна катып-семді; 
Ьозарды, ошті, жүдеді унсіз! 
Елемейді ешнарсені,
Ъар нәрсеге ол көнілсіз. 
Коршілері бас шайкасьш, 
Жүрді озара сыбырласыш 
Ерге шығар болыаты уак!.. 
Жетер, Ъірак жылдамыраң, 
Қызык сүю көркіменен 
Қиялымды кызықтайыи, 
Т.ріксізден калкатайым,
Меи аяудаи әуреленем; 
Кешірініз Оүл кінәмді: 
Сүйем іы ті Татьянамдыі

XXV

Жас Ольганын нұрымеиен 
Куниен кунге есі кеткен, 
Владимир шын коиілмен 
Рахатка өзін түткын еткен, 
Кыо балменін күщіртінде



Отырады қызбен бірге; 
Бақшада олар күнде ертемен, 
Қолтықтасып етер серуен. 
Кайтсін? Сусап оттьг ғапгық, 
Қьгмсьшдырьга нәзік ұят, 
Кейде бекіп еп м ен  дәт,
Ольга күлее көқілі тасып, 
Тарқатылған шашпен ойнар,
Я етегін сүйіп қояр.

XXVI

Ол әдепті үйрететін 
Кейде Ольгаға оқыр роман, 
Өмірді авторьі' көп білетін, 
Айта алмаған Шатобриан. 
Арасынан екі-үш бетін.
(Кыз жүрегін бүлдіретін 
Кұр сандырақ, сөзді бекер,
Ол қызарып тастап өтер) 
Барлык, жаннан аулақтанып, 
Ойнайды олар шахмат бірге, 
Таянысып кейде столға, 
Отырыеад ойға қальга;
Ал Ленский боп жаңғалак, 
Пешке менен ладьяньг алад.

XXVII

Үйге қайтса: үйінде де 
Ол әуре Ольгаменен.
Кыз қыдырынды альбомьша 
Берер безек шын көнілінен: 
Суреті ауыл айналасы, 
Киприда храмы, қабыр тасы,
Я көгершін, лира салар,
Қалам бояуды аздап жағар; 
Кейде бетіне еске алудын 
Өзге қолдан төменірек,
Ж азар өлеқ нәзігірек,
Үнсіз қиял еске алуы 
Лездегі ойдьвд ұзак ізі,
Қашан көрсеқ соның өзі.
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XXVIII

Альбомды аз көрген жоқсыз 
Сіз уездік барышнядан,
Бас, аяғын, бәрін тегіе,
Шарламай жан қалыспаған. 
Альбомге емле қатесімен,
Естіп, өлшеу шатасымен,
Достық белгісі өлен жазған, 
Қысқартылған, ұзартылған.
Бірінші бет болар былай:
Р и ’ ёсгігех — үоиз зиг сез іаЫ еііез 
Қойған қолы: і. а. V. Аппеіе;
Соңғы бетте сөз мынадай:
«Сені көбірек сүйген кісіц 
Менеп кейін жаза берсін».

XXIX

Бұл альбомнен табасыздар, 
Жалын, гүлді, қос жүректі; 
Мұнан антты оқисыздар: 
Өлгенімше мен сендікті;
Әскер ақыны әлдеқандай, 
Жазыптьі' өлең жүзі жанбай. 
Достым, сондай альбомге мен 
Жазғаныма куанар ем,
Шын көңілімнен сеніп оған. 
Деп менің бар көкігенім,
Езгі көзге түсер кейін 
Кек күлкімен жүрт соңынан 
Кояр паңсып тексеруді 
Айттым қалай өтірігімді.

XXX

Сіздер, сондай толған томдар, 
Сайтан кітапханасынан,
Сіздер, сәні сол альбомдар, 
Азапты ақын ұйқасынан, 
Сіздер, өте көріктелген,
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Толстойдың өнерінен, 
Баратынский қаламьшан, 
Өртеніңіз алла отынан!
Көркем ханым альбомына 
Ж аздыруға бергенінде 
Кек пен ашу кернер мүлде, 
Ж үрегімнің ең тү-бінде 
Эпиграмма қозғалады,
Ж аз атарға мадригалды!

XXXI

Ол мадригал ж азбас тіпті 
Ж ас Ольганың альбоміне: 
Қалам төгер ғашықтыктьқ 
Отты өлендер өткірлеуде: 
Байқамай да, естімей де,

Тек Ольгаға жазар күнде:
Бар шындығын төгіп-шашқан 
Элегия судай таскан.
Сен, Языков арқалы ақын,
Өз көңіліңнің серпінінде, 
Әндетесін, әлде кімге,
Жиын элегияң алтын 
Берер саған, кезі келсін,
Өмірің ұзақ әңгімесін.

XXXII
Тек! Тыңдаиьы! Катаң сыншың, 
Бізге таста деп бұйырды 
Элегия гүлін мискин,
Өлеңшіге ұрсып тиды:
— Қыскартыңдар кұр жылауды, 
Бір қалыпты бақылауды,
Өткен, кеткенге өкінуді:
Жетер, жырла өзгелерді!:
— Макұл, дәлдеп бердің бізге 
Тұрба, перде әм қанжарын,
Ойдың өлген капиталын 
Бұйырасын тірілтуге:
Солай ма; дос? — һеш бір қайда!
— Ж аз, мырзалар, жазсаң — ода,
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XXXIII

Ж азғандардай күшгі ж ы адз ,  
Ескілікті жайылғгндай—> —
— Салтанатты ылғи ода! 
<Жетер, достым; бәрі солай. 
Карттын сөзін ал есіне! 
Ж атыккан ку ж ат сөзіне 
Ж азғандардан жыламсьірап 
Саған калай ж ағымдырак? — 
«Дәнім дәмсіз элегия:
Дос арманы өте аяныш,
Ода арманы жоғары, алыс, 
Езгі...> бұған таласуға 
Болса дағы ундемеспін:
Екі заман егеспесін.

XXXIV

Еркіндік, данк сүйетін ер,
Өз ойының таткынында,
Ода жазса Владимир 
Окымас ед оларды Ольга.
Көз жасты акын өз жазғанды 
Бар ма доска окығаны?
Деген сөз бар жалғанда онан 
Артық сыйды һеш батмаған. 
Сыпайы асык ол бакытты,
Өз киялын окитүғын 
Калауынан ғашык жырдың, 
Сұлуына тым кызыкты, 
Бакты... болса да ол сұлуы 
Әлдекіммен алданулы.

XXXV

Ал жемісін киялымның, 
Өлеңімнің сырлысьгн да,
Тек няняма ғана оқимын,
Жас күнімнің сырласына, 
Коңілсіз боп түскі тамак, 
Келсе көрші күрең қабақ,

466



Етегінен ұстай алам, 
Пьесаммен тұншыктырам, 
Болмаса (бұл емес қалжын), 
Қайғы өлеңнен қажығандай, 
Көл касында қаңғып ұдай, 
Жабайы үйректі үркітемін: 
Тәтті атеннің әніменен 
Ұшар көлдің кемерінен.

XXXVI. XXXVII

Бауырларыут, кайда Онегин? 
Сұрағаным, сабыр ете гөр, 
Істер ісін күндегі оның 
Берем жазьгп сізге түгел. 
Анахорет боп тұрды Онегин: 
Ж аз жетіде тұратұғын, 
Жөнелетін ол жалма-жан, 
Өзенге аққан тау баурынан; 
Ол ұдайы Байроншалап, 
Геллеспонтты өтер жүзіп, 
Отырады кофені ішіп,
Жаман журналды аудармалап, 
Қиінеді...

XXXVIII. XXXIX

Серуен, оку, ұйкы тыныш, 
Орман сая, сышдырағын, 
Кейде акқұба кара көз кыз 
Соны, кіргіз, жас құшағын, 
Ж уас, жылдам ат жүріспен, 
Түскі тамак баппен ішкен, 
Бөтелкеде кыілаң шарап, 
Оңаша, аулаіс, жайбаракат: 
Онегиннің жайы осылай;
Бұл тұрмыска сіңді мүлде, 
Жаздың көркем күндерінде 
Бейғам рахатта ол санамай, 
Тойлы ермектен көңілсіз-ді, 
Қала, достан күдер үзді.
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хь

Бірак біздік Содтүс жазьг,
Оңтүс кыстың мазағьшдай,
Көрінет те жоқ: бұл расы,
Жүрсек те біз мойынға алмай, 
Міне күзбек былыкты аспан,
Міне күнді бұлт баскан,
Күн қысқарып кетті тағы,
Сырлы сая орман дағы  
Азынайды шерлі шумен,
Қыірға қаптап түсті тұмая,
Қаз керуені киқулһған,
Тартты Оңтүске: таяу келген 
Көңілсіз шақ адамға ауыр,
Тысқа келіп тұр ноябрь.

Х І.І

Суык күнгірт атады таң:
Іс аңььзда болды жым-жырт. 
Шықты жолға қаскыр арлан,
Аш қаншығын қасына ертіп. 
Ж олға үйренген сезініп ат 
Пыскырады, жолаушы сақ  
Куады атын айдап өрге,
Малшы дағы таңертеңде 
Кетпес қырға мал өргізіп, 
Сиырларды сыбызғысьг 
Шақырмайды суға түскі,
Қ ы здар23 жырлап, иірер жіп, 
Тамда, кыеқы түннің досы, 
Шырт-шырт шырақ шам жанысы.

ХІ_ІІ

'Шьгтынайды міне аяз да 
Күмістелді кыр қыраудан... 
(Үйқасына келер роза 
Десеңіз, мә алшы жылдам!) 
Сән паркеттен әсемденген
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Шақырар мұз киген өзен. 
Балалар шат, кызық халык24. 
Конький тебер музды жарып. 
Кызыл аяқ қаз қойқандап, 
Суды бойлап, ж үзуді ойлап, 
Түсер мұзға ақырын жайлап, 
Тайып кетіп, қалар құлап. 
Ұшқындайдыі алғашқы қар, 
Тусер жерге қар жұлдыздар.

хии

Сонда алыста не қыларсыз? 
Серуен? Сол кез деревня тым 
Жалықтырар көзді еріксіз,
Бір қалыпты кұлазьіп жым. 
Атпен шабу суық қырда?
Тозған таға жылтыр мұзға 
Тайғанақтап ат қаз-қаздап, 
Ж үр сүрініп кете жаздап, 
Тауып қуыс баспана ішін,
Оқы міне, Прадт, \У. 5соК, 
Оқымайсын? Тексер расход. 
Жырла, ашулан, ұзақ кешің 
Өтер сүйтіп, ертең солай, 
Өткізесің қысынды оңай.

х и ү

Ойшаң, жалқау болды Онегин, 
Чильд Гарольд дейтін нағыз: 
Мұзды ванна күнде ертемен 
Ұзақ күнге үйде жалғыз.
Ол есепті ой ойланып,
Доғал киймен каруланып, 
Бильярдтағы екі шармен 
Жүреді ойнап таңертеңнен. 
Деревняның кеші болар. 
Бильярд қалар, киді тастап, 
Камин алдына стол жасап,
Ол күтеді. Келіп қалар
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Ленский үш тарлан жегіп,
Кел тезірек, ішіп, желікі

«Міоэчта» мен «Ж есір Клико» 
Әкеледі арнауль» арак,
Тез столға мұз бөтелке 
Кондырады акынға арнап.
Беііне м аідір Ипокрен,25 
Тасуымен көбігімен 
(Ұксауымен әлде неге)
Мені тарткан: оған мен де  
Сонғы сорлы сөзімді көп 
Берген күнім болдьі-ау ә.ті? 
Сантанданып куйылғаны 
Акмакты аз плы рған жок,
Кызык түсті, жанжал, өлек, 
Қанша мазак өндірмегені

Бірак пг\тлы көбігінек 
Болмас тыныш күр сағымпын, 
Сол сыпайы Бордоны мен 
Өзгесінен тәуір көрем.
Жай жок Анға айналарға;
Апы үксайды асык жарға 
Жарк-жүрк, секец, және ойнатш, 
Қоныр мінез, күр дараіш ...
Бірак, Бор.ю. доска үксантьш, 
Каііғы, кара күндерде,
Дайым жолдас барлык жерде, 
Бізден ішзмет аямайтын,
Бөліскен жәй уакытты бос,
Жаса, Борю , сен біздід досі

X I V  П

От сөнді: ал алтын көмір 
Аздап күлмен көміледі:
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Лебіменен аз білінер 
Бу, жыльмық төгіледі.
Камин азар аладьг дем,
Түтін моржаға ентелеген. 
Көпіреді мөлдір кесе,
Күнгірт тартып болар кешке... 
(Суайт сөзді досты сүйем, 
Арақты да доспен ішкен, 
Ж ұрт аңызы солай дескен 
Ит пен қасқыр мезгілімен, 
Мен білмеймін, ол қалайша). 
Достар сөзі а̂ і быпайша:

ХЬУ І І І

«Көрші калай? Татьяна? 
Ольгаң кандай күлімсіген?» 
«Кұй жартылап маған және... 
Ж етер, қалқам... үй ішімен 
Аман: саған сәлем айтты.
Ах, жаны-м-ай, кандай тәтті 
Ольга иіні, төсі қандай!
Ж үру керек' барып ұдай, 
Табыеарсын, сен де мүлде, 
Әйтпесе, дос, өзің ойла:
Көрініп екі-ак сен қойдың да 
Көрсетпейсін төбенді де.
Я, солай... мен жындымьш! 
Жакын күнде шакырылдың».

хых
«Мен?» — «Я, сенбі Татьяна 
Туған күні. Анасы, Ольга' 
Шакыр деді, шакырғанға 
Бармауына себеп бар ма». 
«Онда халық топыр болар. 
Неше түрлі жан жиналар...» 
«һешкім, мен де байкар кісі, 
Кім болсын? Тек өз үй іші, 
Барамьгз, бұл қолқам міні,
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Ал не дейсін?» — «Барам» — «Жігіт!» 
Осьг сөзбен жіберді ішіп,
Көрші кыздын кұрбандығы,
Ішті дағы сөйлеп кетті ол 
Ольганы айтып ғашықтық сол!

ь

Ол көңілді. Екі жеті 
Өтті, жетті күткен күні.
Неке төсек ләззәті,
Бал сүйістің неке гүлі 
Куанышын күнде күтті,
Гимен камын, қайғы-дертті, ^  
Зерігуден салқын кезек,
Түсіне оның һеш кірген жоқ.
Біз Гименнің тұспанындай 
Тек көреміз үй тұрмыстан, 
Суреттерді іші пыскан, 
Лафонтеннің романындай...2* 
Ленскийім жаны куған 
Сондай өмір үшін туған.

ьі
•

Сүйіпті оньг... ең болмаса 
Ойы солай. Тапты бакытын. 
Шексіз бакыты, кім иланса, 
Кім тыныштап акылын салқын, 
Мас жолшыдай түнеп жаткан, 
Жан рахатын тауып баткан,
Я жабыскан бәйшешекке,
Ұксап нәзік көбелекке;
Ал, сорлы сол, кім батжаса, 
Айналмаса басьг кімнің,
Бар қозғалыс, барлық сөздің, 
Кім мазмұнын жактырмаса,
Кім жүрегін іс мұздатса,
Кім көргенін ұ.мытпаса!



БЕСІНШ І ТАРАУ

Уа. Светланам.
Бұл қорқыныш тусті еен көрмеГ

Жуковский.

I

Коиыр шуақ боп айнала 
Күзі ұзады сол бір жылдың,
Күтті, күтті кысты дала,
Жаудыі қар тек январьдық 
Үші түні. Оянды да 
Терезеден Татьяна 
Көрді ертеңгі ақ қораны,
Құйма, гүл бақ, ұшырманы,
Ж үр корада ку сауысқан,
Әйнектерде әсем кесте,
Ағаш қысқы ақ күмісте,
Таулар төсеп құбылысқан 
Қыс кілемін тьгм жарқылдақ.
Ашық бәрі, айнала аппак.

іі

Қыс!.: Масайрап крестьян,
Отын шана жол жаңалар.
Аты қарға шьгмбылаған 
Әйтіп-бүйтіп желген болар.
Тартып мамык борозданы, 1
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Үшкыр күйме ұшады әні. 
Қыізыл белбеу кыскы тұнде, 
Огыр ямщик ат артында.
Үй баласьі' шықты міне,
Салыот итін сырғанақка; 
Өзін-өзі мензеп атка;
Тентек саусакты үсіндірді. 
Жылар, күлер ол біресе, 
Терезеден ұрсар шеше.

ш

Бірак, бэлкім бұл сиякты 
Сурет сізді кызыктырмас: 
Бұлар төмен табиғатты; 
Көркемдігі болар-болмас. 
Тәдірі жазған толғанумен 
Ол бір акын сәнді сөзбен27 
Суреттеді тұдғыш қарды 
Қыс кызығын түтел алды. 
Сенем, сізді ол қыөьпстырар. 
Жазып жалынды өлендерде 
Шаііаларда серуендерді; 
Таласуға болман кұмар,
Әлде сені, әлде оньп,
Финн кызыныд жас ақыны.28 IV

IV

Татьяна (орыс жаныменен 
Өзі білмей, неге сондай) 
Суық сұлу сәніменен 
Орыс кысыпі сүйді қандай, 
Ляз күпді ак кыраулы. 
Шаиаларды кешкі танғьв 
Розадай кардыд түрін, 
Крещеинід ісешкі ідірін. 
Мұндай кешкі тамашада 
Үй ескіше ойнап-күлер:
Ь.зр қорадан қыаметші ойел 
Ь.зл ашады барышияга,
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Жорып, әскер, жорыктардан 
Ж ылда жақа ер үйғарған.

V

Сенуші еді Татьяна 
Ырымына елдің ескі 
Айдың алдан болжауына, 
Карта ашуға және түске, 
Сескентетін оны нышан. 
Ж ұм бақ больш барлығы оған 
Білдіргендей әлде нені, 
Болжал даным әуреледі. 
Назды мысық пеш үстінде, 
Мияуласа, бетін жуыл.
Бұл нысана, келуі аньтк 
Конақтардың жақын кунде, 
Сол жағынан, я немесе.
Қос мүйізді жаңа ай көрсе.

VI

КалтыраЛтын қаны кашып, 
Көрсе тунде ақкан жүлдыз, 
Күнгірт көктен отын шашып, 
Аққан кезде қорқатын қыз, 
Қысылатын сасып Таня, 
Түскенінше жұлдыз жерге, 
Жүрек тілегі тіл қататын; 
Әлде каііда жолығатын 
Болса бұған кара монах, 
Қырда коян я кездесіп,
Өтіп кетсе жолын кесіп;
Есі шығып кағар алақ,
Қайғы кауіп көңілін алып,
Ол пәленің күтлн анық.

VII

Ек кауіпті ач өзінен 
Табушы еді сыр сұлулық,
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Кайшылыкка икемделген 
Біздер солай жаратылдык.
Болды мәуліт! Бұл шаттьжтаі 
Бал ашады жел жастыкка,
Барды аямас батыл жомарт,
Квз жеткісіз етіп жалт-жұлт 
Жатыр өмір ол алдында.
Бал ашады кәрілікке 
Көрдің тасы тұр бейітте,
Біткен бәрі келмес мұнда;
Бәрі бір: тек оларға үміт 
Бала тілмен айтады этірік.

VIII

Татьяна таңсык караіт 
Отыр ерткен балауывға; 
Шиманланып ол бір ғажагг 
Әлденені айтар кызға;
Су толтырған таленкеден 
Шығар жүзік кезегімен 
Бір жүзікше калды шьгғьпт 
Ескі жырмен алдьв ұсынып:
«Онда мұжык бәрі де  бай; 
Күрегімен күрер күміс;
Кімге әніміз, соған ырыс!»
Бірак сорды ұйғарғандай,
Осы жырдын мұңы суык;
Қыз көңіліне мысық жуык,29. IX

IX

Аязды түн: ашық аспан;
Керікті әсем көк нұрлары;
Жүзген жылжьш, құп жарасісан. 
Көйлекшең кыз қорадағыі 
Түнде шыкқан Татьяна 
Қаратады айнаны айға;
Тек қараңғы айна ішінде 
Кайғылы айна дірілдеуде... 
Тоқта... тықыр, келаткан кім?

476



Ол үкідей үшады оған,
^н шығады кыз даусынан, 
Сыбызғы әннен тәттірек тым: 
Атыңыз кім?30 Ол көрген соң 
/Кауабында дейді: Агафон.

х

Нанясының кенесімен 
Тұрып түнде бал ашуға,
Столды екі ьщысымен 
Ж аса деді ол моншаға.
Кетті қорқып өзі бірак...
.Мен де — Светлананы ойлап, 
Қалдым шошып — кайткенде де... 
Біз ашпаймыз балды бірге. 
Шешті белін, Татьяна,
Жатты кайта төсегіне,
Ілулі тұр Лель үстінде,
Кыз айнасын бас жағына,
Тыкты мамык жастығына,
Тынды маңай. Қыз ұйкыда.

XI

Түс көреді Татьяна.
Тусіне енді, тәтгі мүлгіп, 
Ж үрген жері карлы дала, 
Айналасы мұндьв күңгірт; 
Алдындағы омбы қарда,
IIIулы, иірім толқынында 
Қайнап, күңгірт, бозғылданып, 
Қаптаған сел жатыр ағьш;
Мұз желімдеп кос сырғауыл 
Салыныпты қауіп көпір,
Сел үстінде кағып дір-дір: 
Акырған су алдында бұл,
Есі шығьш осы арада,
Тұра калды Татьяна.
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XII

Бейне айрылыс секілденіп, 
Ағын суға етеді зар;
Арғьі жақтан жәрдем беріп 
Ж оқ біреу де қолын созар. 
Қозғалды қар — омбы сіреу, 
Қар астьгнан шықтьг біреуі 
Тап берді оған дөкей аю; 
Татьяна ах, өкірді аю,
Өткір тырнақтыі ол аяғын 
Созды қызға; қалтыранып 
Қалдьг қолы жер таянып, 
Қорқып ақырын аттады адым; 
Өтті зорға сасып судан,
Қашты, қалмайды аю бұдан.

XIII
Қарай алмай қыз дәт қылып 
Артына да, тез жүгірген,
Қете алмайды һеш құтыльгп, 
Бұл бараісы лакейден;
Борбаң кағып ұмтылдьг аю, 
Алдьшда орман, қарағай ну, 
Қарауытқан өз көркінде,
Қар бұтағын басып мүлде, 
Терек, жөке, қайындардың 
Бастарынан түнгі сәуле 
Төккен нұрын; жол жоқ бір де, 
Өзек, жыра, бұталардыц 
Бәрін боран көміп салған,
Бәрі шомып қарда қалған.

XIV

Қы'3 орманға; омбылаған 
Тізеден қарға; ага арттан.
Я бір бұтақ қыө мойныиан, 
Ілінеді, я құлақтан
Жұлады алтын сырғаларын.
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Я аяқтан әсем балғын 
Су башмағы қалад қарда.
Я түсірген орамалға 
Айналарға, оны аларға 
Қорқады, аю куьип келед, 
Ұялады қол дірілдеп 
Етегін де жинағанға.
Қыз қашты, аю куа берген, 
Қашуға да бітті дәрмен.

XV -

Қыз кұлады; аю жылдам 
Бассалды да ап жөнелді;
Қыз талықсып — мойын сұнған, 
Ол қимышсыз, бітті демі;
Келеді алып, орман жолда; 
Ж аман күрке тұр орманда; 
Меңіреу манай; жан-жағынан 
Қар сахара көміп салған. 
Терезеден тұр от маздап, 
Айк.ай, шудан күрке думан,
Аю айтты: «Осы үй кұдам,
Сен осында жылын аздап!»
Үйге тура алып келді,
Босағаға тастай берді.

XVI

Есін жиды тұрдьг байкай,
Аю жок; ол үй жанында,
Стакан сок; үйдегі айкай 
Ұқсайды үлкен жаназаға;
Түсіне алмай мұның бірін, 
Сығалады үйге акырын,
Ал не! Көрді... стол топыр 
Не керемет талып отыр:
Бірі мүйізді, ит тұмсыктьг,
Біреу басы коразға ұксар.
Бір жалмауыз ешкі сакал,
Отыр қанға паңсып тіпті,
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Ергежелі, отыр мұнда 
Шала мысық, шала тырна.

XVII

Аса ғажап, тым қаһарльг: 
Өрмекшіге мінген шаян.
Қызыл қалпақ шыр айналдьг, 
Бақа сүйеК қаз мойыннан.
Ж ел тиірмен билейді би, 
Шарт-шұрт қанат сермейді ылғи, 
Ұру, күлу, даң-дұң жыры,
Адам сөзі, ат сарыны!31 
Ол айнытпастан танығанда 
Бұл романның қаһарманын, 
Жуық және суық жанын 
Ойладьі не Татьяна 
Столда отыр сол Онегин 
Қарайды есікке ол жасырын.

XVIII

Ол не қылса: бәрі істейді;
Ол күлгенде: бәрі ын-жын.
Ол ішкенде: бәрі ішеді,
Қабақ түйсе: барлығы жым.
Бұл қожайын мұнда, ол анық: 
Таняға онша қорқыныш жоқ, 
Қайта тақсық больвдқырап,
Енді есікті ашты азырақ...
Лезде жел соғьш, түнгі 
ІІІамды өшірді қарақғылап: 
Жыннық тобы кетті шулап, 
Онегинніқ көзі өртенді,
Ол ақырьш тұрды қатты,
Бәрі тұрды, ол қызға тартты.

XIX

Шошынды қыз, қалбалақтап, 
Болды қашпақ Татьяна
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Қаша алмайды; сасқалақтап, 
Қылдьг талап айқайлауға, 
Шықпайдыі үні; есікті ашты 
Евгений: от көз қарасты, 
Жамырасып ду күлісті,
Тегіс көзі қызға түсті:
Қисық тұмсық, тұяқтар да,
Теріс азу, шоқ құйрықтар да, 
Қанды тілдер, қыл мұрттар да, 
Мүйіз сүйек саусақтар да,
Бәрі кызды көрсетеді.
Менікі! Менікі! М енікі!— дейді.

XX

М енікі!— деп ұрсты Евгений, 
Қорқып жанның бәрі безді; 
Қалды жас кыз аяз түні,
Түр қасыінда достысьі — өзі; 
Қетті Онегин ептеп альш32 
Татьянаньг, үйге апарып,
Бір қажыған скамейге 
Салдьг дағы, басыи ие 
Иығына; кірді Ольга,
Ленский жанында оның; 
Жанды от, ол да сілтеп қолыи 
Оқты көзін тікті оларға,
Сөкті жайсыз қонақты акыр: 
ТатьНнаның жаньг жатыр.

XXI

Жанжал кыздьг, қызды; Евгений 
Алды қолға ұзьш пышақ, 
Жараланды Ленский; 
Қап-қараңғы; кетті шулап... 
Күрке кұлап... Таня жанып... 
Шошынды да кетті оянып...
Ашты көзін, жарық бөлме,
Аяз қырау терезеге
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Таңньщ қызььл нұры түсіп,
Ашылдьв есік, кірді Ольга,
Сол түстегі Аврора, 
Қарлығаштан жеңіл ұшы*п: 
Келді де айтты: «айтшы күнім, 
Кірді сенің түсіңе кім?»

XXII

Сіқлісін де байқамастан 
Қолда кітап, төсегінде, 
Үсті-үстіне бетін ашқан,
Бір ауыз сөз қатпай мүлде. 
Ақын ойын жазған баптап 
Болмаса да осы кітап,
Не даналық, не бір пішін,
Не Виргилий, емес Расин, 
Байрон, не Скотт, не Сенека 
Не ханымның сән журналы, 
Бөлмеді ойын бірі дағы: 
Оқымаған М. Задека33 
Халдей балгер бөлімшесі, 
Бал кітабы, түс жорушы.

XXIII

Осы терең шығарманыі 
Әкеп еді көшкен көпес,
Бір күндерде Татьянаны 
Көріп берген ал деп бикеш. 
Оны сырльт Мальвинамен 
Ол үш жарым сомға берген, 
Тағы да алып үстеуіне 
Бейпіл мисал түптеуін де, 
Петриада, Тіл кітабы, 
Мармонтельден үшінші том. 
Мартын Задека бұлардан соң 
Қызықтырды Татьянаны... 
ІІІаттық беріп бар қайғыда, 
Бірге айрылмай ұйқтайды да.
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Тыіншыггпайдыі оньг тусі, 
Түсіне алмай не екендігін, 
Татьянаның кеп білгісі, 
Қиялының қауіп мәнін,
Ол қысқаша мазмунынан 
Іздейді қарып ретімен 
Сөзді: аю, бута, боран,
Кірпі, күқгірт, көпір, мұнан 
Басқа тағы... күдіктерін 
М. Задека33 шеше алмайды; 
Ал жаман түс ыңғайлайды; 
Көп шаталаң күннің шерін. 
Бұдан кейін бірнеше күн 
Тыншытпады түсі көңілін.

XXV

Қызыл күрең қанатымен34 
Өлкедегі ертеңгі таң 
Туған күнді көңілденген 
Ала шыктыі күн артыная. 
Лариндерге ертеден-ак, 
Көршілерден толды қонак: 
Келді күйме, арбаларда, 
Пәуеске де, шаналарда.
Үй алдында топыр, у-шу; 
Ж аңа, жана, жан кездесу, 
Күшік үру, кыз сүйісу,
Шу, қарқылдау, сығылысу, 
Бас иісу, мейман шұбау, 
Нянке бажыл, бала жылау.

XXVI
Іркілдеген әйелімен 
Жетті жуан Пустяков та;
Шын кожайын, бай Гвоздин, 
Қожа біздің көп мұжыққа; 
Скотининдер, кәрі қосақ,
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Баласының бәрі коршап,
Отыз жастан екі жаста;
Уезд франтигі Петушков та; 
Немере ағам Буянов та, 
Мамық пенен картуз киіп35 
(Отырсыз ғой оиы біл іп ),
Бос советник Флянов та, 
Кылжың, суайт, сұм ежелгі 
Паракор, обыр — бәрі келді.

XXVII

Харликовтың үй ішімен 
Бірге келді мосье Трике,
Ку, Тамбовтан ж аңа келген, 
Көзілдірік, жирен парик.
Шын француз, калтасында 
Өлеңі бар Татьянаға, 
Балаларға күй белгілі 
КеуеіІІег уоиз, в е ііе  епсіогшіе 
Ескі жырдан альманахта 
Басылғаи ед мыпау өлең; 
Ақын Трике сезігімен 
Алдьі көрден тірлік жаққа, 
Орнына: ЬеІІе Ыіпа •  
Койды батыл: Ьеііе Таііапа*

XXVIII

Міні жуык каладан да,
Піскен кыздың шыи кумирі, 
Бак уездік аналарға,
Келді роттың командирі. 
Кірді... ах, не еткен сыйыі 
Ал полктан күжілдер күйі 
Күй полковниктікі болар. 
Кандай шаттык: болады балі 
Секірісті кызшықтары;36 
Келді тамақ, ішіп, жеуге 
Қос-қосынан жүрді столға, 
Қыздар қысты Татьянаны;
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Еркек қарсьг: шоқьгныстьг, 
Күжілдесіп отырысты.

XIX

Бір минутке сөз тыишыган;
Ыдыс, аспап сылдырасты;
Ауыз шайнап. Тұс-тұсынан 
Рюмкелер де сыңғырасты.
Көп кешікпей бірсін, бірсін,
Ала бастад көптің тыншын. 
Тындар жан жок, дүрілдесед, 
Күлкі, керіс күбірлеседі 
Ашылды есік, Ленский меи 
Онегин. «Ах, құдайьгм!»— деп 
Хозяйка жүр — «күттік-ау көп!» — 
Мейман жылжьш, кел, кел деген 
Ыдысымен бәрі ығысты, 
Отырғыздьг екі досты.

XXX

Қарсы отырдьг Татьянаға, 
Таңертеңгі айдан бозаң,
Қашып сасқан бұл бұлаңға,
Таня көзін бұлдыраған 
Көтермейді: барады ертеп 
Оны от кұмар; оған тар, бүк; 
Амандаскан екі достьг 
Елемейді; көзден жастьг 
Тамызуға дайын, дайын 
Сорлы талып жығылуға:
Тек жеңгізіп ерік, акылға,
Отыр жанып барған сайыи.
Аузы келіп екі-ақ сөзге 
Тек отырып қалдьг столда.

XXXI

Күйгелекгі жынданатын,
Қыз талуын, көздің жасын
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Тегі Онегин көре алмайтын: 
Ондайдьг көп керген басы, 
Тентек, үлкен тойға кез боп 
Жапты кабаіс. Қызды сел-соқ  
Сезіп, серпін дірілдеткен,
Көзін капа төмендеткея,
Ол бүртыйды. Ашулапа, 
Ленскийге сені ме деп,
Ыза кышып, алуға кек.
Күні бұрын масайрауда. 
Конактардын бірін, бірія, 
Іштен сьпзып отыр түрін.

XXXII

Тым кымсынған Таяямізте 
Караушьв тек Онегия бе; 
Түсетұғьгя Көзге, сөзге 
Пирог майлы ед сол мезгілде. 
(Сорымызға ашы тұзды ); 
Бөтелкеде берік ауызды, 
Жаркое, блан-манжеменен 
Цимлянское бірге келген; 
Тізілді ұзьгн, тар рюмкелер, 
Беліңдей боп бейне сенің, 
Зизи, сүйген жаным менің, 
Сені сүйген пәк өлеңдер, 
Мекер сүю сен бір гүлі,
Мас болып ем кімнен әлі!

ХХХІИ

Лузы босап дым тьвғыннан 
Бөтелке шарт; кызыл арак  
Көпіреді, мардамсынған 
Өлеңімен тартқан азап 
Трике тұрды; ал жиылыс 
Шығармады жалғыз дыбыс. 
Тек тірі отыр Татьяна; 
Трике қағаз қолына ала,
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Кетті жырлап, дарылдап тьш, 
Шу, шапалақ, мақтау қызды, 
Кызды әншіге отырғьгзды; 
Ұлы болса да ұяң ақын, 
Татьяна үшін ішті бастап, 
Берді өлеңін оған атап.

XXXIV

Кұттықтастыі, қобырасты, 
Алғыстадьв бәрін Таня.
Көз бұлдьграп, өңі қашты 
Келгенінде Онегинге.
Көріп оны ұяң, жобау,
Туды Онегин көңілінде аяу. 
Ол үндемей иді басын.
Ол өзгертіп көзқарасын 
Аса ғажап етті нәзік,
ІІІын елжіреп кеткендік пе, 
Ж оқ көлгірлік, тентектік пе, 
Ерікті, я еріксіздік.
Айтты көзі нәзіісгікті,
Таня көңілін ол тірілтті.

XXXV

Стол сырғып салдьғраған, 
Мейманжайға ағылды топ. 
Көк майсаға омартадан 
Гулеп ұшқан арадай боп.
Той тамакка ырза жансып, 
Көрші алдыиан көрші қамтыот: 
Отка әйелдер отырысқан,
Кыз бұрышта сыбырласкан. 
Жайды және жасыл стол,
Кел деседі ойьвншыға,
ОІалдың бостон, ломберына, 
Белгілі вист бүгін білер,
Бір қалыптыі, бір тұқььмнан 
Туған аш көз іс пысудан.
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Міне вист геронларыі 
Сегіз робер ойнап өтті;
Сегіз рет орьгндары 
Алмасқанда, шай да жетті. 
Түскі, кештсі тамак, шаймен 
Күнді өлшеуді жақсьп ісөретн. 
Қырда со..тай кылатынбыз, 
Күрсақ — тү-ра сағатымыз. 
Кезінде айта кетем, бірак, 
Өленімде сөздін бәрі,
Болдыі дайым той туралы,
Тыіғьпя ішу түрлі таматс,
Ай сен қандай, алла Омнр,
Сен отыз жуз жьплға кумир!

XXXV I I .  X X X V I I I  X X X I X

Ал келді шай: кыздар баптап 
Шынаяғын алысып ед,
Фагот, флейта үні кақсап, 
Көрші залдан ісүніренді кеп. 
Кұйкылжыған күгй куанткая 
Арак, шайын тастап жьгткая, 
Еркін Парис осы аймакка 
Келді Ольгаға Петүпшсов та, 
Ленский Татьянаға,
Харликова бой жеткен кыз, 
Алды Тамбов акынымыа, 
Бүяновка Пустякова,
Шашылды олар, кайнады зал, 
Бар көркімен жайнады бал.

\і.
Романыімньщ бас жағында 
ІКара бастап жазылғанын) 
Ұксатам деп оны Альбанға 
Петербордың жаздым балын; 
Бірақ билеп құрғақ қиял,
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Таныс әйел аяқайлар 
Соларды ойлап әуреленген. . 
Сендердің тар еоқпағьвдмен 
Уа, аяқтар, болдым лағып! 
Сол баянсыз балалықтан 
Керек маған ету тоқтам.
Істе, сөзде дұрысталып, 
Дәптерімді бұл бесінші 
Бұлталаққа салмайыншы.

XII

Бір қалыпты бал есалаң 
Ж ас өмірдің құйынындай, 
Кұйын вальс, дуылдаған; 
Кос-қосьінан билер тынбай. 
Кек алудың кезін күтіп, 
Онегин бір жьшьвд етіп 
Кслді Ольгаға, онымен тез 
Кеггі билеп, қарасты көз, 
Отырғывды столға әкеп, 
Оны-мұны сөзді сөйлеп; 
Өткеннен соң екі минут,
Кетті Ольгамен тағы билеп; 
Барлығы таң. Тұр Ленский 
Өз көзіне өзі сенбей.

хьп
Ал мазурка. Өткен күнде 
Мазурка үні күңіренуден.
Кең зал тұтас дірілдеуде, 
Паркет сырт-сырт өкшеаерден, 
Калтырасқан терезелер;
Енді не, біз, бейпе әйелдер, • 
Сырғанаймыз сырльг иденде,
Ал қалада, деревняда,
Куні бугін мазурка әлі 
Қалдырған жок баскьг сәнін: 
Өкше, мұрттар, ығуларын 
Қаз-калпында; бұза алмады
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Сұмпайы сән, біздің залым, 
Дерті жаңа Россияның.

ХІЛІІ. Х Ы У

Өжет бауырым, ол Буянов, 
Татьянаны Ольгаменен 
Онегинге келгенде алып: 
Ольганы тез ап жөнелген;
Кетті билеп тая-тая, 
Сыбырлайды құлағына 
Не бір бейпіл мадригалды, 
Қыстьг колын — күйіп-жанды. 
Қыз бетінде, көңілі өсіп, 
Ж ұгірді қан. Ленскийім 
Көрді. Білмей не екенін 
Қызғанышты ашу қысьш,
Би артынан акьш әлі,
Биге Ольганы шақырады.

ХЬУ

Келмеді Ольга. Келе алмайды. 
Неге? Ольга берді ғой сөз 
Онегинге. О, мұндайды!
Естіп пе еді ол? Келер ед кыз... 
Мүмкін бе? Бұл жап-жас қана, 
Сайкал мінез, сайтан бала!
Тұр ғой істеп мекерлікті.
Айнуға әбден үйреніпті!
Бұл соққыға, қыз тентекке —  
Ленский төзе алмастан,
Шықты, тарт деп атын тосқан 
Кетті. Кезек пистолетке,
Билік айтар бұған екі оқ — 
Онан басқа мұнда түк жоқ.



АЛТЫНШЫ ТАРАУ

Ьа, 5оііо і ^іогпі пиЬіІозі
е Ьгөуі,

Ыазсе ипа а сиі
і’шогіү поп «іоіе.

Реіг.

Кетіп калған байқап оньт, 
Тағьт Онегин іші пысьгп, 
Ольга жанында ойға шомдьг, 
Кек алғанда көңілі өсіп.
Еріп Ольга есінеді,
Ленскийді көзі іздеді, 
Котильон кетіп ұзак, 
Талдырды ауыр ұйқыға ұсап, 
Ол да бітті. Тамақ ішті, 
Жату үшін меймандарға 
Салды төсек үй алдына 
Қыз бөлмеге шейін ішкі. 
Тыныштық қьгп бәрі жаттьг, 
Үйге Онегин жалғыз кайттьг.

II

Тегіс тьгншу, қонақ үйден 
Корылдайдьг нән Пустяков 
Бірге жуан жарыменен. 
Гвоздин, Буянов, әм Петушков, 
Купті болған Флянов та,
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Жатты ас үйде орындыққа, 
Ескі қалпак, фуфайкада, 
Жатты иденде Трике де. 
Қыздар Ольга, Татьянаньщ 
Бөлмесінде, үйқы буды. 
Терезеде тек бір мұндьг,
Нұрьг түхкен Диананыи, 
Ұйқтамайды Татьяна әлі, 
Күңгірт дала көз салғаны.

Ш

Онегиннің келуінен,
Нәзік көзден бір жалт еткен, 
Ж ат жүрістен Ольгаменен 
Жанның терең түбін тінткен 
Ойға баттьг Татьяна; 
Түсінбейді ойланса да;
Оның козьгп күндес мұңьг, 
Сияқтанып мұздьщ қолы,
Шер жүрегін кысты, терең 
Аяқ асты үңірейген,
Татьяна дейді: «Өлем,
Өлім тәтті .онан келген. 
Зарламаймын: не зарлаған? 
Ол бере алмас бақыт маған». IV

IV

Алға, алға бас тарихым!
Бізді күтед жаңа кісі. 
Красногордан бес шакырым, 
Ленскийдің деревнясьг, 
Фәлсафалық құла түзде, 
Зарецкий тұр әлі де,
Карта шайкесі атаманы, 
Трактирдің майталманы,
Бір күндегі шатак, шәлтік, 
Казір момын қоңьгр ғана, 
Баккан бойдақ бала-шаға, 
Үмітті дос, жай помещик,
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Тағьг тіпті бір таза адам: 
Солай соғар біздің замані

V

Мекер кауьгм мұньщ көптен 
Ұлы ерлігін мадактадьг: 
Белгілі оның пистолеттен 
Бес саржадан тұзды атқаны, 
Тағы да айтсак, ол соғыста, 
Ке.тістіріп ішкен тұста 
Тұсті көзге, қалмақ аттан, 
Кұлап қальш, лайда жатқан, 
Малшынған мас; французға 
Тусті колға: кымбат залог! 
Жаңа Регул, тәңірі жүрек, 
Ол тұра алмас байлаусызда, 
Вериде37 ұдай күні кешпей, 
Үш бөтелке қарыз ішпей.

VI

Қылжаң, қалжың алаяғы, 
Ақмақ басьш айналдырып, 
Естіні есер ете алады,
Я ашық, я жасырынып,
Өз қалжыңы оған талай, 
Тұспесе де өзіне оңай,
Кейде тіпті бос кісідей. 
Қакпан басып алар білмей. 
Қыздыра алар ол таласты, 
Кейде өткір, кейде доғал, 
Кейде есеппен үнсіз болар, 
Кейде есеппен мылжыңдастьг, 
Ж ас татуды араз кылар, 
Алдарьша керте қояр.

VII

Не оларды .табыстырар,
Үшеуі бір ас ішуге,
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Оны артынан өеек қылар 
Ажуалап әр кісіге,
8есі аііа іетрога! Екпін 
(Ғашык түс не өтірікпен) 

Жастыкпенен өте жай.
Зарецкий мен айтқандай,
Ұшқан, мойыл ығьша еніп,
Ол дауылдан ығысқандай, 
Тұрадьи дәл дапышпандай, 
Горацийдей, қапуста егіп 
Өцшен үйрек, қаз асырап,
Ұл, қызына беріп сабақ.

VIII

Есер емес ол; Онегин,
Көцлін күтем демесін де,
Ұнатты оның өткірлігін,
Сергек сөзін не десе де, 
Көңілденіп қосылатын,
Ол жатырқап қымсынбайтын, 
Күнде ертемен келсе жетіп, 
Жіберген ед еркіндетіп. 
Амандықтыц артьшан-ак,
Бастап қойған сөзін үзіп, 
Онегинге көзін сүзіп,
Ол ақьшнан тапсырды хат. 
Терезеге кеп Онегин,
Оқыды іштен хат мазмұнын. IX

IX

Хат көцілді, езгі, қысқа 
Шақьирыс ед, яки картель:'
Ойлы, салқын айқындықта 
Ленский депті дуэль.
Онегин де көршісіне,
Сондай хаттьщ елшісіне 
Қарады бір сөз айтпай,
Мен дайьгнмын — деді қайтпай.
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Зарецкий тұрдьг аңырьш; 
Келмеді көп тұрғысы да, 
Көп еді үйде жұмысы да, 
Жауаптьг алып кетті шьгғып; 
Шын көңілінен оңашада 
Өзі-өзінен болмады ырза.

х

Шындап: хатты тексеруде 
Өзін жасырын сотка берді, 
Талай айып жапты өзіне: 
Біріншіден — тентек еді, 
Нәзік, ұяң махаббатты 
Кеше өрескел мазақтапты. 
Екіншіден — ақын ақмақ 
Болса дағы он сегізде-ақ, 
Кешірмес пе. Сүйген сондай 
Албырт жасты, Евгенийге 
Керек еді көрінуге:
Көп сөзінің добы болмай, 
Ұрыншак ер, болмай бала, 
Арлы, ақылды ер боп қана,

і

і XI

Ол сезімін таппас па еді,
Аң сияқты адыраймай; 
Тыншытуға болмас па еді 
Ж ас жүректі. «Енді қалай 
Калды ғой кеш; өтті мезгіл... 
Ол ойлайды,— жұмыска бұл 
Араласты кәрі дуэлші;
Ол қу ауыз, сұм, өсекші.., 
Әлбетте: оны жек көрмекпін, 
Ку сөзінің лайык кұны,
Ал акмақтың күлкі, күбірі...» 
Міне пікірі әлеуметтің!38 
Ар аркауы, біздің кумир!
Міне заман неменен тұр!
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XII

Шыдамастан кекпен кайнап, 
Үйде жауап күтеді ақын;
Баптап әкеп берді жауап, 
Мылжың көрші сөз куатын. 
Кызғаншакка болды мейрам! 
Коркып ед ол мынадайдан: 
Пистолеттен төсін корғап,
Амал тауып^ алдап-сулап, 
Бермес пе деп окка кеуде. 
Шешінді енді барлык күдік; 
Ертең олар келу керек 
Таңға шейін тиірменге,
Мылтык кезеп бір-біріне, 
Бастан, бұттан дәлдеуіне.

хпі

Көрмек болып сайкалды жек, 
От Ленский енді Ольганы 
Атысканша емес көрмек,
Күн, сағатка каранады. 
Акырында колын сілтеп — 
Көрші кызға калыпты кеп, 
Ойлайды Ольганы ұялтуды, 
Келуімен таңдантуды;
Болмады олай: бұрынғыдай, 
Сорлы акынды карсы алуға 
Шыкты алдынан карғып Ольга, 
Бейне үміттің кұйынындай, 
Батыл, бейғам жайраң кағып, 
Күндегісі сыкылданып.

I
XIV

«Ерте кеттің кеше не ғып?» 
Сұрады Ольга салған жерден. 
Ленский сасып калып,
Үндей алмай тұрды мең-зен. 
Күндеу, қапа жоғалды жым,
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Алдында осы айқын көздің, 
Алдында осы кыздың нәзік, 
Алдында осы жанның жүйрік, 
Тәтті елжіреп калды карап. 
Байкады, әлі сүйілгенін, 
Талыксып ол тәубаменен, 
Жалынғалы кешу сұрап, 
Калтырайды... тіл байланды. 
Ол бақытты, сауға айналды.

XV. XVI XVII

Косылса да Ольгасына,
Тағы да ойшаң, тағы селсоқ, 
Кешегіні Ольга есіне 
Салуына батылы жоқ.
Ойы: «Ольганы кұткарамын, 
Кұртам кудың отты арманын, 
Сұмрайының мақтағаны, 
Күйдіреді жем кылғаны 
Ж ас жүректі улы кұрттың, 
Ж ас шыбыкты жайлағаны, 
Ж аңа ашылған гүлді таңғы, 
Соккандығы сұм суықтың». 
Мұның бәрі неге нышан: 
Достымменен мен атысам.

XVIII

Ол білсе еді кандай жара 
Татьяна жүрегінде!
Тарта алғанда Татьяна,
Ол аныктап білгенінде 
Евгенийдің Ленскиймен 
Өлім ұстап егескенін;
Бәлкім, оның махаббаты 
Кыларма еді досты тату!
Бірак ешкім әлі мұны,
Бұған кез боп айткан емес, 
Жак ашпады Онегин һеш; 
Татьяна жасырын мұңды;
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Біле алар ед тек нянясы 
Вірақ аса аңқау кісі,

XIX

Ленский түніменен 
Бірде үнсіз, бірде жайраң,
Кім музадан еркеленген,
Әрдайым сол: ашуланған,
Отырды да клавикордка,
Көкке өрлетіп басты аккордқа;
Кейде Ольгаға көзін кадап, 
Сыбырлайды: распалап?
Мен бақытты. Бірақ өтті:
Ж үру керек. Толды жүрек;
Кош айтыст кызға елжіреп, 
Ж арылғандай жүрек соқты,
Карады Ольга коркынышта,
«Не болды?» — «Ж ай» — шықты тыска

XX

Үйге кайтып, шешінді де 
Карастырды мылтыктарын, 
Салды кайта жәшігіне, 
Шиллерді ашты, түзеп шамын; 
Бірак басын ой шырмаған; 
Қайғы жүрек калғымаған:
Сөз жеткісіз сүлу тұлға 
Көз алдында тұрады Ольга. 
Владимир жауып кітап,
Алды калам; өлеңдері,
Сүю пәлен-түгендері 
Төгіледі. Ол дыбыстап 
Окиды оны, мүңдар қыстаи, 
Тойдағы мас Дельвиг ұқсап^

XXI

Өлеңдерін сактап ек біз; 
М енде олары; мынандайз
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«Кайда, кайда, сіз кеттіңіз, 
Жазым күні алтындай? 
Келешек күн не арнар маган? 
Оған бекер көз тігем,
Күнім күңгірт, көгім тұман 
Не айтса, тағдыр сөзі жөн. 
Өлермін бе өткен октан,
Әлде тіпті тимес пе,
Бұл сұм түстен, сандырактан 
Айығар кез келмес пе,
Ол да игілік — камы күннің, 
Ол да игілік — тыншы түннің!

ХХІҒ

Ертемен таң сәуле шашар, 
Ойнап, жайнап шығар күн: 
М аған— кабыр қойнын ашар, 
Мен топырак кұшармын;
Ж ас акынды жан ұмытар, 
Дүние есінде калмаспын; 
Дабысымды Лета жұтар, 
Ж анға ескерте алмаспын.
Сұлу сәулем келер ме екен, 
Сонда кабырым басына, 
Молама жас төгер ме екен, 
Ойлар ма екен, касымда:
Мені сүйген, салған жанын, 
Арнап еді тек маған 
Ж елді өмірінін мұңды таңын!.. 
Енді өлімнен ұйқтаған...
Көңіл косым, күткен досым, 
Келді жарың, косыл, косыл!,.»

XXIII

Жазды осылай бұлдыр, сылбыр, 
(Романтизм дейміз ғой біз, 
Мұнда романтизмді бір 
Көрмесем де; е, кайтеміз?) 
Талған кезде таңға тартып,
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Шаршап, басын салбыратып, 
Сәнді сөзге идеалға 
Ол калғыды жайлап қана; 
Бірақ басып ұйкы катты, 
Ж іберді өзін ұмыттырып, 
Көрші үндемей үйге кіріп, 
Былайынша оны оятты;
«Тұр: боп калды сағат жеті, 
Бізді Онегин сөзсіз күтті».

XXIV

Ол жаңылды: онда Онегин 
Бұл уакытта шырт ұйқыда, 
Болып капты алагеуім. 
Салды кораз тан қикуға; 
Жатыр ұйктап үйде Онегин* 
Келіп калды маңдайға күн. 
Киыршықтап ұшқын боран 
Борайды; әлі Евгений де 
Жатыр тыншып төсегінде. 
Ақырында ол оянган, 
Шымылдықты ашты кұрған; 
Көрді уақыт болған көптен, 
Үйден кетер мезгіл жеткен.

XXV

Шақырды тез. Келді жетіп, 
Француз Гильо қызметкері, 
Шапан, башмақ даяр етіп, 
Берілді ішкі киімдері. 
Киімдерін киді жылдам, 
Қызметкерге деп дайындал, 
Бұйырады жүр деп бірге,
Ал деп қару жәшігін де. 
Ж үрдек шана болды дайын, 
Отырды, ұшты тиірменге, 
Кеп, бұйырды қызметкерге: 
Лепаждыц39 мылтықтарын
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Әкелуге, аттарды да 
Екі еменге апаруға.

XXVI

Тұр бөгетте В. Ленский 
Тыпыр қағып көптен күтіп;
Қыр ұстасы Зарецкий,
Тиірменді сынап тұр бек.
Кешу сұрап келді Онегин. 
«Секундантың қайда сенің?» 
Зарецкий дабыстады,
Педант, дуэль данышпаны,
Шын тәртібін сүйетін ол:
Адамды жай сұлатуға 
Рұксат қылмай тек атуга,
Атуға да өнерлі жол,
Ұстап ескі сәнді сактар 
(Ұсынысы біздің мактар).

XXVII

«Секундантым?» деді Онегин,
«Міне: достым, топзіеиг .Іиіііоі. 
Қарсы боларсыз демеймін,
Осыны алып келгеніме:
Болмаса да әйгілі адам,
Бірак анык ак жүрек жан». 
Зарецкий тістеді ернін.
Ленскийге деді Онегин:
«Бастаймыз ба?» — «Бастаймыз да», 
Д еді Ленский, кетісті аулақ. 
Тиірменнен. Әзір жырак 
Зарецкий, таза жан да 
Анықтасты шартын айтып,
Ж аулар көзін тұр мұнартып.

XXVIII

Жаулар! Әлі болды ма көпд 
Бірін бірі сағынғанға?
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Күліп, ойнап, бірге ішіп, жеп, 
Бір көиілден табылғанға?
Сол екі дос жан айрылмас,
Ата ж аудай, ал казір кас. 
Қауіп, сұмдык түс көргендей, 
Бір біріне түк үндемей  
Салкын канмен ұсынды өлім... 
Тұрған кезде кол канданбай, 
Күлмес пе олар ойнағандай, 
Айрылмас па косып көңлін? 
Қауымда бар жабайы салт, 
Қоркытады өтірік ұят.

XXIX

Пистолеттер етті ж арқ-ж ұрк, 
Сүмбені ұрды тык-тык балға. 
Қырлы мылтыкка айдалды ок, 
Сырт етті әуел кұлағы да.
Міне сұрғылт ағып дәрі 
Кұтысына кұйылады.
Венті берік тісті шапақ 
Кұрулы тұр. Түбірде ықтап 
'Гұрды Гильо тым кысылып, 
>Каулар шешті плащтарын, 
Отыз екі өлшеп адым 
Зарецкий әділ қылып,
Белгіледі жердін. шетін,
Алысты олар пистолетін.

XXX

«Жақындаңыз!»
Саспай, таймай, 

Әлі окталмай, екі дұспан. 
Нығай басып, төрт қадамдай  
Ж үрді ақырын жақындасқан 
Өлімнің төрт басқышына.
Алға ұмтыла алғашында 
Ғ.вгенийім алды жайлап, 
Пистолетін көзге ыңғайлап.
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Тағы аттады бесінші адым, 
Ленский жұмып сол көз, 
Көздей берді — бірақ сол кез 
Арасында атты Онегин... 
Тағдыр кескен мезгіл жетті, 
Түсірді ақын пистолетті.

XXXI

Қойып қолын көкірегіне 
Қалды күлап көз бұлдырап, 
Ұксап тез-ак өлетінге.
Көшкі сондай түсер кұлап, 
Жайлап кұздың киясынан 
Күнге ұшкыны шағылыскан. 
Л езде бойын алды суык, 
Онегин де келді жуык.
Көрді, үн берді... өнеді не:
Ол енді жок. Кыршын бұлбұл’ 
Каза тапты жетпей мезгіл! 
Соғып боран көркем гүлге 
Семді, солды таңда, өмір жок, 
Сөнді мәңгі алтарьдагы от!..

XXXII

Жатты сұлық, жат боп тіпті, 
Басы суык тыншып талған,
Кеуде астынан ок өтіпті, 
Жарасынан шапшиды кан.
Қазір ғана бұл жүректе 
Өр акындык соккан көкке,
Үміт, сүю, тілек, арман,
Өмір ойнап, кан қайнаган: 
Күнгірт жым-жырт, кап-қараңғы, 
Терезе бекіп, ағартылған 
Үй сиякты караң калған;
Оның үні өшті мәңгі.
Иесіз үйдей калды жүрек,
Иесі жоқ, ізі де жок,
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XXXIII

Жакеы, оғымен өлеңіңнің  
Өштескенді ыза кылу;
Сүзгіш мүйіз төмендеуін  
Кандай кызык көріп тұру,
Көзі айнаға карағанын,
Көруге өзін ұялғанын,
Онан кызык, өкірсе ол 
Есерліктен: өзім-ау сол!
Онан кызық, үндеместен  
Оған тура көрді икімдеу, 
Маңайынан жайлап көздеу,
Ату жерден әділ кескен;
Бірак өлімге оны өткізіп 
Тұру сізге қанша кызық?

XXXIV

Кайтер еді, сіздің  мылтык 
Атып жыққан ж ас достыңыз, 
Сізді корлап, ренжітіп,
Я жаман көз, я жаман сөз,
Я каңғырған сандырақпен,
Тисе тілі сізге арақпен.
Я өзінен өзі ұрынып,
Тұрса атыска паң шакырып, 
Айтыңыз: ақ көңіліңізді 
Алар еді кандай сезім,
Ж ерде атылып жатқан өзін 
Көріп тұрған кезіңізде,
Тіл катсаңыз, деместен «ау» 
Ж атса катып меңіреу, мылқау?

XXXV

Жүрек жеген батып мұңға, 
Кысып колы пистолетті, 
Ленскийдің тұр жанында 
«Өлтірдің» деп көрші шешті. 
Өлтірдің!.. Бұл сұмдық сөзбен
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Шегінеді, енді Онегин, 
Шакырады адамдарды, 
Зарецкий ептеп салды  
Шанасына мұз сүйекті, 
Коркынышты койма ап кайтты, 
Өлікті аттар сезе шапты, 
Пыскырынып ак көбікті 
Ауыздыкта бұркыратып,
Ұшқан оқтай кетті кайтып.

XXXVI

Достым, акын аяныш па:
Шат үміттің гүлін төгіп, 
Ж етілте алмай бұл тұрмыска, 
Ж ас кабықтан жаңа аршылып, 
Солған! Кайда толкын жалын, 
Ілгері езгі талпынғаның.
Өр, нәзік, жас, асаулардың 
Ой, сезімі кайда олардың? 
Отты тілек махаббаты,
Кайда білім, еңбек шөлі,
Күнә, ұяттың сескенгені,
Сағым өмір үрейі сіз.
Кайда ардакты акындык түсі

XXXVII

Бәлкім, туса дүние ырсына,
Ең болмаса атақ үшін;
Үні тынған лирасы да 
Күңірентіп үздіксіз үн,
Қүй таратар ед ғасырларда. 
Бәлкім, заман сатысында 
Шығар ма еді биік шыңға,
Рухы дайым киналатын,
Алып бірге кетті бәлкім,
Сырлы әулие біздің үшін,
Бітті мәңгі жан салғыш үн, 
Бәлкім оған баки кеткен
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Ж етпес пани мұнажаты,
Ж етпес пенде салауаты.

XXXVIII. XXXIX

Бәлкім, тіпті, сол: акынды 
Тосқан шығар жәй бір жазмыс, 
Өтер еді жастық күні,
Ж ан жазына келер ед кыс.
Әлде кайда ол өзгерер ед,
Өлец жазбай, үйленер ед.
Бакты, рахат, деревняда 
Жылы шапан киер ед де, 
Түсінер ед дәл өмірге, 
Сырқыратып кырыкта сүйек, 
Жалығып, жеп, семіріп, күйреп, 
Акырда өз төсегінде 
Катын, бала, дәргерлердің  
Ортасында алар өлім.

хь
• % • •

Не болса да болды, окушым, 
Пай-пай! Балғын ғашық, акын, 
Киял куған асқан ойшы.
Д ос қолынан каза таптыңі 
Ақын тұрған деревняның,
Сол жағында аз-ак бейім,
Егіз өскен қос карағай:
Дәл баурынан бұлак балдай  
Жатыр ағып алаптан кеп, 
Сокашы онда тынығатын, 
Оракшы онда батыратын 
Сыңғырлатып суға шөлмек, 
Саялы ағаш дәл түбіне,
Жай ескерткіш қойған міне.

хи
Бұл саяда (жаңбыр төніп 
Кыр түгіне кезде тамар)
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Малшы, шұбар башмак өріп, 
Еділ балыкшысын жырлар; 
Ж аз каланың жас әйелі 
Деревнеге келгендегі.
Салт атпенен сумаң кағып, 
Ж үрсе кырда жалғыз каңғып, 
Мынау тасқа тартып атын, 
Тежелетін кайыс тізгін,
Бет пердеден ашып жүзін,
Тек жүгіртіп көз салатын 
Ж ай жазуға — жасы көздің 
Мұнарлайтын нәзік көзін.

Х П І

Аяңдайды таза кырда 
Қиялына шомып, әйел; 
Ленскийдің тағдырына 
Еріксіз үзақ беріп көңіл.
Ойы: «Ольгаға не болды екен? 
Жүрегі ұзак жанды ма екен? 
Тез бітті ме көзден жасы? 
Қазір қайда ана апасы? 
Адамнан да, заманнан да 
Қайда кашқын, сұлуға жау, 
Қайда күңгірт есер анау,
Ж ас акынды көмген канға?» 
Сізге есепті мезгілімен 
Бәрінен де түгел берем,

Х Ы І І

Бірак кейін. Шын көңілімнен 
Геройымды сүйсем дағы,
Тағы оралып келсем де мен, 
Қазір келмес мұршам дағы, 
Прозаға мезгіл басты,
Мезгіл куды ерке ұйкасты.
Мен өкініп мойныма алам —• 
Мезгіл сүйреп домаланам.

Б07



Кашар калам ескіліктен. 
Канатты хат каралаудан  
Баска, суык он-киялдан,
Баска камнан мезгілі өткен, 
Заманның шу, тыншуында 
Бүзар жаным ұйкысын да.

ХІЛУ

Білдім баска тілек үнін,
Білдім жана кайғыны да: 
Алғашкыға жок көңілім,
Ал еекі мүнды аяймын да. 
Киял, киял! Кайда бастык? 
Ұдай оған үйкас жастык? 
Калайынша енді міні 
Солды, солды оның гүлі? 
Калайша, дәл анығында, 
Элегияны ермек етпей,
Жазып күні калай өткен 
(Айтып жүрген калжынымда?) 
Калай жөн жок кайтуына? 
Калайша дәл айтуында,

ХІ.У

Солай өмірім жартыладым, 
Керек мойынға оны алуым.
Ж ай сол: тату айрыламын,
Уа дариға, жел жастығым! 
Разымын рахатыңа,
Кайғың, тәтті михнатыңа, 
Дауыл, шуың, тойларына, 
Барлык, барлық сыйларыңа; 
Разымын. Сеніменен. 
Тыныштыкта, тынышсыздыкта 
Сайрандадым . .  . мен кызыкта; 
Жетер! Айкын, көңіліммен 
Енді түсем жаңа жолға 
Өткен күннен дем алуға.
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X I V !

Бір карайын. Болыңыз сау, 
Күнім кешкен ну орманым, 
Орындалған кұмар жалкау  
Ұйкы-түсін ойшыл жанның,
Ау сен, менің толғауым жас 
Толқыт, киял салсын кұлаш, 
Көңілімнің аш ұйқысын,
Ұшып маған коншы кұсым, 
Ақын жанын суындырма, 
Қатаймасын, куармасын, 
Акырында тас болмасын 
Ку қауымның дертті уында. 
Бұл толкында сізбен бірге 
Мен шомылам, достым, кунде!10



Ж ЕТ ІН Ш І ТАРАУ

Мәскеу, Ресей сүнген кызы, 
Табылар ма саған тен?

Дмитриев.
Туған Мәскеуді калай сүймеске?

Баратынский.

Мэскеуге сөгіс!
Көру дүние! 1
Кайда жаксы?
Біз жок жерде.

Грибоедов.

!

Ж аздың лебі карды актарып! 
Тауларынан айналаның 
Ылай сулар бұлақтанып,
Сел астында калды шабын. 
Ж айнап, күліп бар табиғат 
Жыл таңына оянды ұйыктап; 
Көк көгілдір жайнап нұрда. 
Ормап әлі мөлдір, сида 
Жамылғандай жасыл мамық< 
Алым жипап шыкты кырға 
Омартадан ұшып ара.
Кұрғады алкап, шұбарланып;1 
Шулайды мал, міне бұлбұл  
Мылкау түнде шырқатты жыр.

п
Жаз! Жаз! Шіркін, сүю кезі! 
Келсең түсем мен кайғыға, 
Қандай баяу толкын өзі
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Жанымда да, канымда да! 
Кандай ауыр елжіреумен 
Рахаттанам лебіменен 
Ж аздың бетке соғуына,
Қыр тынышының қойнында! 
Әлде маған рахат жат,
Күн көргеннің, куанғанның, 
Мәз-мейрамның, жайнағанның 
Барлығы да кайғы салад, 
Кажыды онан өлік жаным, 
Жаның күңгірт көрер бәрін?

III

Күзде кеткен жапырактың 
Я куанбай кайтканына, 
Тыңдап нудың жаңа шуын 
Өкінеміз бе у жоғалтканга,
Я жан кірген жаралыспен 
Косамыз ба кнналыспен 
Тіпті кайта тумайтұғын 
Өшкендерін біздің жылдың? 
Бәлкім, ойға келер біздің  
Ақындыктың түсі ішінде 
Өзге ескі жаз күні де 
Калтыратад көнілімізді 
Алыс жактың жеп киялы, 
Аяулы түн, ай туралы . . .  IV

IV

Міне мезгіл; момын жалкау, 
Эпикуршы — данышпандар, 
Сіз, еленсіз бақтылар-ау, 
Левшин баскан балапандар41, 
Сіз деревня Приамдары,
Сіз сезеген ханымдарды 
Шакырды жаз деревняға, 
Шуак күнге, кырға, гүлге,
Ой қозғарлык серуенге,



Таңғажайып тыныш түнге, 
Далага, дос! Тез, тезірек  
Каретада, үйілген жүк  
Өз атыңмен, не иочтада 
Шык каладан, сыртқа шүба.

V

Сіз де езгі ниетті оқушы, 
Коляскеде келген шеттен,
Кет каладан, жоқ мазасы, 
Кызыгымен кыстың өткен 
Алып асау музамды әлі,
Атсыз өзен жанындағы.
Кеше гана Евгенийім,
Ж айсаң, жабық, шер көңілдім, 
Такуадай тұрган қыстап 
Тәтті балдай ойшаңыма,
Көрші боп жас Татьянама, 
Бірақ өзі кеткен тастап . . ,  
Тек кайғылы қалдырған із, 
Деревняға тарталық біз.

Коршаған тау арасында 
Жасыл майса жамыла ағып, 
Ж үр бұлақтың жағасына 
Ж өке орманын жаткан жарып. 
Ж ас ғашығы сонда бұлбұл  
Жырлар түнде, көктейді гүл. 
Есітерміз бұлақсөзін  
Кабір таска түсер көзің 
Кос қарағай саясында.
Келген жанға ж азу сөйлер: 
«Өлімге ерте ұшыраған ер,
В. Ленский жатқан мүнда, 
Пәлен жылы, пәлен жаста, 
Қыршын ақын, жан тынышта!»
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ҮИ

Төнген ағаш бұтағына 
Ілген арнап сырлы гүл бар.
Бұл маркұмның топырағына 
Гүл тербетер таңғы самал. 
Кешкі серуен бос уакытта,
Бұл молаға ай жарыкта 
Қос кұрбылас келіп жүрді, 
Кұшактасып, жылап тұрды. 
Бірақ казір . . .  мұңды мола 
Ұмыт болды. Қалмаған із, 
Калды бұтак көптен гүлсіз,
Тек каусаған, аппак онда 
Баяғыдай малшы әнге сап. 
Отыр өріп сорлы башмак.

VIII. IX. X
Ленскийім! Ольга зарлап, 
Жыламады ұзак оған.
Ойбой! Ж ас жар тұрмай шыдап, 
Калды кайтып кайғысынан. 
Алдандырды баска біреу, 
Асыктыкпен оның дереу 
Кайғы азабын алды ұйыктатып, 
Ұлан оны жеңді тартып,
Ұлан оған сүйілді шын . . .
Міне ұланмен кеп альтарға 
Тұр ұялып некеде Ольга, 
Төмендетіп нэзік түсін 
Отты көзі мұнарланып,
Жымың кағып тұр куанып.

XI

Ленскийім! О дүниеде, 
Меңіреуінде баки жайдың, 
Зарлы акын, күйінді ме, 
Хабарымен бұл айнудың.
Я Летаның ұйкысында,
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Ақын ләззат бейғамында 
Ешнәрсеге ренжуі жок,
Пани оған мүлде жабык? 
Солай! Тыныш баки дүние 
Көрден әрі күтер бізді,
Кас, дос, ғашык үніңізді 
Тыныштарсыз. Тек мүлкіне 
М ұрагердің шығар шуы, 
Бітпес кекті жанжал дуы,

хм

Тез Ольганың әсем үні 
Тынды Ларин үйінен де. 
Жазмысының Улан кұлы, 
Кетпек болды ол әскерге. 
Көздің жасын көп-көп төгіп, 
Кемпір дағы тірілді өліп, 
Кызыменен коштасканда; 
Жылай алмад Татьяна,
Өңі өлердей болып кұп-ку, 
Тек шырайы болды мұңды, 
Тыска тегіс шығып тұрды, 
Кош айтысып болысты у-шу, 
Үймелесті каретаға,
Шыкты Таня ұзатуға.

хш

Үзак, көзі тұмандана,
Ол артынан тұрды карап... 
Ж алғыз, жалғыз Татьяна! 
Бала жастан өскен ойнап,
Әлі балғын жас жолдасын, 
Бір бауырлас замандасын 
Алыска алып кетті тағдыр, 
Мәңгі айрылып Татьяна тұр, 
Бейне үрейше бос сенделер, 
Кұлазыған карар б а к к а .. .  
Ж ок куаныш ешбір жакта, 
һеш нәрсе жок жаны сергір,
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Төккен жастан тым жаншылып 
Ж үр жүрегі карс айырлып.

XIV

Жалғыздықта ракымсыз 
Кұмарлығы барад өртеп, 
Ж үрегі айтар айкайлап сөз, 
Алыстағы Онегин деп.
Енді ол көрмес Онегинді,
Керек оны жек көруі,
Өлтіргенді өз бауырын;
Өлді ақын . . .  бірак һеш кім, 
Алмайды еске оны тіпті. 
Баскаменен кетті жары, 
Ұмытылды акын мәңгі,
Д әл түтіндей өтті, бітті,
Бәлкім, оған екі жүрек 
Күйер . . .  күю не үшін керек?

XV

Кеш. Көк күңгірт. Сулар баяу 
Акты. Коңыз күжіл какты.
Кетті таркап кештегі ойнау; 
Балықшы отын жаркылдатты 
Арғы жақта. Таза кырда,
Айдың күміс жарығында, 
Қиялына мүлде батып,
Татьяна үзак, келед кайтып, 
Келед, келед. Дәл алдынан 
Көрді дөңнен байдың үйін,
Өзен маңын деревняның, 
Ж ағадағы бакша, орман 
Көрінді оған — жүрек тіпті 
Жиі жанып, қатты соқты.

XVI

Оны күдік сескентеді:
«Барайын ба, кайтайын б а ? ,.
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Ол мұнда жок. Білмес м е н і. . ,  
Бакшаны, үйді байкайын да». 
Міне Таня түсті дөңнен, 
Алкымына тығылып дем, 
Ж ан-жағына ж іберді көз . . ,  
Кірді акырын кораға несіз. 
Оган үйір ит ұмтылды.
Кыздың қорыккан даусына 
Дабырласып бала-ш аға 
Келіп калды. Итті куды. 
Ж анжалменен біразырак  
Барышняны алды корғап,

XVII

«Барин үйін көрсем қайтер?» 
Деп сұрады Татьяна.
Балалар тез жүгіріп жүр  
Анисьядан кілтті алуға.
Анисья да келіп калды,
Есікті де ашып салды.
Герой тұрған жуык күнде, 
Кірді Таня иесіз үйге.
Тұрды карап: калған залда  
Бильярдта кий жусайды, 
Диванында камшы ұйктайды. 
Тағы ілгері Татьяна;
Оған кемпір айтады сөз:
«Тасы, отырған барин жалғыз.

XVIII
Ленский маркұм, көрші 
Қыста бірге тамак ішті 
Осында. Ал бері жүрші. 
Мынау барин кабинеті;
Кофе ішетін, тынығатын. 
Приказчик кеп жолығатын, 
Ерте кітап карастырған . . .  
Қарт барин да мұнда тұргаи;
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Киіп көзлік жексенбі күн: 
Меніменен терезе алдында 
Дурачокты ойнайтын да. 
Тәцрі рухын есіркесін,
Сыз ж е р — ана койнында 
Сүйегін тыныш етсін алла!»

XIX

Тым елжіреп Татьяна 
Қаранады барлығына,
Бәрі қымбат сияқтана,
Бәрі жылы талған жанға 
Шала азапты куанышымен; 
Стол күңгірт лампысымен, 
Толған кітап, жапкан кілем 
Кроваты, терезеден 
Түскен көзге бұл көрініс, 
Мынау бозаң нұр күңгірті, 
Лорд Байронның бұл суреті, 
Кол кусырып тұрған тұрмыс, 
Калпақ киген жүзі күңгірт 
Шойын куыршақты діңгек.

XX
Татьяна кетпей, тіпті,
Сәнді осы үйде тұрып қалган. 
Бірақ кеш кой. Жел суытты. 
Караңғы алкап. Ұйқыда орман, 
Мұнарлы өзен жағасында;
Ай жоғалды тау астына,
Үйіне жас жолаушының 
Уакты, уакты кайтатұғын.
Жан толкынын Таня қымтап, 
Еріксізден күрсінді де, 
Кайтарында енді үйіне 
Кілтші әйелден алды рұқсат 
Бос сарайға кеп жүруге, 
Кітаптарды тек көруге.

517



XXI

Какпа артында кілтші эйелмен 
Қош айтысты. Келер күні 
Келді тағы ертеменнен 
Келіп қайтқан үйге міні.
Кіріп жым-жырт кабинетке, 
Затты ұмытып жерде, көкте, 
Қалды аңырып ол жалғыз-ақ, 
Іші елжіреп жылады ұзақ. 
Сонан соң бір кітапты алды, 
Алғашында қарамаған, 
Тандіаушы жат көрінді оған 
Кітаптардың. Салып жанды  
Тұфды оқып Татьяна,
Дүние ашылды оған жаңа.

XXII
Көптен оқуды Евгенийдің 
Сүймейтінін білсек тағы, 
Сүйтсе дағы жек көрмейтін 
Бар бірнеше кітаптары: 
Жырлаушысы Гяур, Ж уан, 
Тағы онымен екі-үш роман, 
Көрінетін онда заман,
Онда және бүгінгі адам 
Суреттелген толық дұрыс, 
Ж аман мінез жаныменен, 
Құрғақ, дайым өзін сүйген, 
Қиял қуған рабайсыз,
Ақылы мен ызасы көп, 
Салдыры бар салмағы жоқ.

XX I I I

Талай бетке түскен таңба 
Өткір тырнақ белгісінен; 
Сергек қыздың көзі оларға 
Түскен кезде тіпті үңілген. 
Шошып көрді Татьяна,
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Пікір, ойдан қандайларға 
Онегиннің тоқтағанын,
Нені сөзсіз жақтағанын. 
Кітаптардың жиегінде 
Қіарындаштың қалған ізін. 
Онегиннің жүрегіне 
Айғақ болад айтып өзін,
Я крест, я келте сөзбен 
Я сұраудың ілгегімен.

XXIV
Ақырындап түсіндіріп,
Келеді бұл Татьянамды.
Анық енді — шүкіршілік — 
Армандауға қандай жанды 
Тағдыр қалай жазғандығы: 
Шын қауіпті, есер мұңды, 
Періште ме, ұжмақтан ба, 
Әлде әзәзіл, дозақтан ба,
Ол немене? Еліктеуші,
Құнсыз аруақ, әлде тіпті, 
Гарольд плащты мәскеулік пе, 
Ж ат ермегін ермектеуші,
Сәнді сөзге тіл мекен мол? 
Пародия емес пе ол?

XXV
Қалайынша табылды сөз? 
Қалай шешті бұл жұмбағын? 
Уақыт өтті, ұмытты кыз 
Үйі күтіп отырғанын;
Келген көрші меймандары 
Татьянаны сөз қылады. 
«Қайтелік? Ж ас емес Таня,— 
Осылай деп отыр әже.
Олинька онан жас еді ғой. 
Қызды беру, тәңірге аян,
Мезгіл болды; қайтем соған? 
Барлық жанға ұрміайды бой:

519



Бармаймын — дейл, кайғылы кыз, 
Тек орманда қакғыр жалғыз».

XXVI

«Ғашық шығар?> — «Кімге әлі?» 
«Буяновқа отказ айтты. 
Петушковқа — сүйтті тағы.
Гусар Пыхтпн бізде жатты;
Ол Таняға какты қылмаң,
Кор сайтандай к\гйіп-жанған!
Мен ойладым: тнеді деп,
Кайдіан! Тағы кетті айрылып» — 
«Ал, бәйбіше? Неге лаж жок? 
Кнз жәрменке, Л\әске\те тарт! 
Күдаға онда боласыз карк.» — 
«Ой, әкесі-ай! Аз ғой доход» — 
«Ж етеді ғой кыска жалғыз, 
Бермеймін бе мен де казір».—

XXVII

Кемшрге өте кетті де ұнап; 
Мұндай есті езгі кекес;
Мәскеуте тез кетуді ойлап 
Шешті, енді тоқтар емес.
Таня есітті бұл хабарды.
Сыншы кауым, кала сәнді 
Сотына бұл тартар түрін 
Конырлығын бір т\гкпірдік, 
Ғиімінік үлгісізін,
Кейін қалған сөйлеу тілін.
Мәскеу франт, шірцейлердік 
Түсіреді-ау мыскыл көзін!..
Ой сұмдық! Жок. дэл дұрысы 
Жаксы оңаша орман тынышы!

XXVII I

Так кыланнан Татьяна 
Тұрып кырға ж \тіреді.
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Елжіреген көзін сала 
Қарайды да сөйленеді:
«Қош бол енді алқап тыныш, 
Сіздер, тауым, маған таныс, 
Сіздер, сіздер, таныс, орман! 
Қош, аспаным, нұрға шомған, 
Қош, табиғат, қош, қызығым! 
Тәтті, тыныс дүниемді 
Беріп алам шулы әурені... 
Қош, сен менің бостандығым! 
ҚайДа, неге талпынамын? 
Тағдырым не арнағаның?»

XXIX

Ұзайды оның серуені.
Кейде бұлақ, кей-кейде дөң 
Еріксізден кідіртеді 
Татьянаны көркіменен.
Бала жастан достарындай, 
Орманымен, жасыл орай 
Асығады сырласуға.
Тез-ақ өтіп кетті жаз да. 
Алтындайын болды сар күз. 
Жер — көк дірдек, қашып өңі 
Сән құрмандық секілденді... 
Бұлтты аіідап мыніа Солтүс, 
Сокты, өкірді — тартып көй-көй, 
Келе жатыр кыс жәдігөй.

XXX
Қыс келді де салды көміп, 
Майыстырды қар бұтақты. 
Қырға, дөңге тегіс төгіп, 
Толқынды аппақ кілем жапты. 
Тас қатырып өзен суды, 
Жағасын ақ кұндақ қылды. 
Шытынады аяз. Шатыр бізде 
Қыс шешейдің мінезіне.
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Тек куанбайд Татьяна,
Аяз шацын жұту үшін,
Жуып бетін, иык, төсін, 
Монша үстіне жауған кіарға, 
Қарсы алмайды келген кысты, 
Тек кыскы жол коркынышты.

XXXI

Жүретін кез көптен өтті,
Өтті ең соңғы күпдер де айтқан. 
Қарап, орап, берік етті 
Күймесін де мәңгі ұмыткан. 
Кодімгі обоз, үш пәуеске 
Үй мүлкіне толған көште. 
Кастрюльке, стул, сандык, 
Варенье, башмак, мамык, 
Шөлмек, леген еі сеіега 
Толып жаткан бұйым жоне. 
Қызметшілер шуылдаған, 
Жыласты, арык он сегіз ат 
Айдап келіп жатыр ұсҢап.

XXXII

Жекті оларды жүкті арбаға,
Аспаз тамақ дайындап тұр.
Жүкті тау ғып төкті арбаға, 
Қатын, көшір сөгісіп жүр.
Қаба сақал бір форейтор,
Арық, жүндес атта отыр.
Жүгірісті күл-күтаны,
Қожайынға кош айтқалы. 
Отырысты ардақты Іарба 
Тая тартты қақпасынан,
«Қош бол, мекен, жан тыншыған! 
Қош бол, жайлы, тыныш орын да 
Көрем бе?» деп көздің жасын 
Төгіп Таня кете барсын.
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XXXIII

Оқу менен езгі өнерге 
Кеңітіп жол ашқан заман,
Сол уақытта (мөлшерінде 
Философтық санағынан 
Бес жүз жылда) шынында жол 
Өзгереді өлшеусіз ол:
Түсер тас жол Ресейге,
Келер, кетер барлық жерге, 
Шойын көпір взендерге 
Кең доғамен |адым салар,
Тау ашыЛар, жол қазылар 
Су астынан күмбездерге,
Орыс жұрты істер сонша, 
Трактирсіз жоқ станса.

XXXIV

Осы кезде жол тым жаман 42, 
Иесіз көпір кеткен шіріп, 
Ж олда бүрге, қандаладан 
Тынықпайсың көзіңді іліп;
Ж оқ трактир. Бу көз ашпас 
Суық тамда азынаған, аш,
Тек құлқынды қоздыратын 
Жазып ілген тамак атын,
Тегі село циклопасы 
От алдында өлезіген 
Емдер Ресей балғасымен 
Европаның сән шанасын, 
Баптар жолдың жырмашына 
Туған жердің ұрасына.

XXXV

Бірақ қыстың аязымен 
Жүру жеңіл, қызық та бір. 
Сәнді жырдағы ойсыз өлең 
Сияқтанған жол тап-тақыр. 
ТІысык Автомедонымыз,
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Шаршаміайтын тройкамыз, 
Шакырымдағы бағаналар 
Дуалдайын көзден ж а за р 43.
Сорға кемпір аяңдатты,
Қоркып жолдың расходынан,
Почта да емес, өз атында,
Рахатка қыз әбден батты 
Жолдың зеріктіруінен:
Олар жеті сөтке жүрген.

XXXVI

Жетті жіакын. Алдымызда 
Әне ақ тасты Мәскеуіміз,
Ескі басты мұнарада 
Жанады оттай алтын крест.
Ах, бауырлар! Қуанғамын, 
Шіркеулерін, қоңырауларын, 
Бақшаларын, сарайларын 
Келе жатып көріп бәрін!
Қаңғытқан сұм тіағдырымда,
Сенен мұңды айрылғанда,
Мәскеу болдым мен арманда, 
Мәскеу... атың аталғанда 
Орыс жүрек соғар қандай!
Талай үнді жаңғыртқандай!

XXXVII

Міне, нуға оранғандай,
Петровский замок. Күңгірт 
Сол даңқымен мақтіанғандай.
Өзін мас кып ең соңғы үміт, 
Наполеон босқа күткен,
Мәскеуді тек тізе бүккен 
Кремльдің кілтіменен:
Ж оқ, Мәскеуім бас имеген 
Оған, қайта карсы алғанда 
Той қылған жоқ, сый тартқан жоқ  
Даярлады тек қана өрт 
Шыдамы жоқ қаһарманға.
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XXXVIII

Қош, құлаған даңқ айғай 
Болған замок Петровский.
Ал! Тарт, аппақ алдындағы 
Қала қақпа: Тверской 
Кошесімен келеді арба 
Каптап, қатын, балалар да,
Будке, дұкен, бақ, панарлар,
Огородтар, монастырлер,
Бульвар, казак, мұнаралар,
Сарай, шана, бұхарлықтар,
Қөпес, күрке әм мұжықтар,
Аптек, әм сән магазиндер,
Балкон, арыстанды қақпа,
Крест толғіан көп ұзаққа.

X X X I X .  х ь

Бұл шаршатқан қыдыруда 
Бір-екідей етті сағат,
Харитонның тығырығында 
Қақпа алдында тұра қалды ат.
Төрт жыл ұдай көксау кеуде,
Баяғы кәр жеңгесіне 
Келе бұлар аударылды.
Есікті кең ашып тұрды 
Көзлік киген, жалба шекпен,
Қолда шұлық, кәрі қалмақ.
Қонақ үйде улап-шулап,
Княжня дүрілдеткен.
Кемпірлер де ал көрісті,
Жамырасты, жас төгісті.

хы

~  Княжня!, шоп ап^е! «РасһеП»! —
«Алина!»

«Кім ойлаған? Өтті көп уақ!

Осы (арадан ойға шомып,
Тұрған өртке кіайран болып,
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Шаршаміайтын тройкамыз,
Шакырымдағы бағаналар .4
Дуалдайын көзден ж а за р 43.
Сорға кемпір аяңдатты, 5
Қоркып жолдық расходынан,
Почта да емес, өз атында,
Рахатка кыз әбден батты
Жолдың зеріктіруінен: й
Олар жеті сөтке жүрген.

XXXVI

Жетті жіакын. Алдымызда 
Әне ақ тасты Мәскеуіміз,
Ескі басты мұнарада 
Жанады оттай алтын крест.
Ах, бауырлар! Қуанғамын,
Шіркеулерін, қоңырауларын,
Бақшаларын, сарайларын 
Келе жатып көріп бәрін!
Қаңғытқан сұм тіағдырымда,
Сенен мұңды айрылғанда, т
Мәскеу болдым мен арманда,
Мәскеу... атың аталғанда Д
Орыс жүрек соғар қандай! |
Талай үнді жаңғыртқандай! |

XXXVII - Щ

Міне, нуға оранғандай,
Петровский замок. Қүңгірт 
Сол даңқымен мақтіанғандай.
Өзін мас кып ең соңғы үміт,
Наполеон босқа күткен,
Мәскеуді тек тізе бүккен 
Кремльдің кілтіменен:
Жоқ, Мәскеуім бас имеген 
Оған, қайта қарсы алғанда 
Той қылған жоқ, сый тартқан жоқ,
Даярлады тек қана өрт  ̂ Щ
Шыдамы жоқ қаһарманға.
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XXXVIII

Қош, құлаған даңқ айғай 
Болған замок Петровский.
Ал! Тарт, аппақ алдындағы 
Қала қақпа: Тверской 
Көшесімен келеді арба 
Каптап, қатын, балалар да,
Будке, дүкен, бақ, панарлар,
Огородтар, монастырлер,
Бульвар, казак, мұнаралар,
Сарай, шана, бұхарлықтар,
Көпес, күрке әм мұжықтар,
Аптек, әм сән магазиндер,
Балкон, арыстанды қақпа, ■
Крест толғіан көп ұзаққа.

X X X I X .  х ь

Бұл шаршатқан қыдыруда 
Бір-екідей өтті сағат,
Харитонның тығырығында 
Қақпа алдында тұра қалды ат.
Төрт жыл ұдай көксау кеуде,
Баяғы кәр жеңгесіне 
Келе бұлар аударылды.
Есікті кең ашып тұрды 
Көзлік киген, ж алба шекпен,
Қолда шұлық, кәрі қалмақ.
Қонақ үйде улап-шулап,
Қняжня дүрілдеткен.
Қемпірлер де ал көрісті,
Жамырасты, ж ас төгісті.

хы
■— Княжня!, т о п  ап^е! «РасһеіІ»! —

«Алина!»
«Қім ойлаған? Өтті көп уақ!

ч

Осы іарадан ойға шомып,
Тұрған өртке кіайран болып.
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-Ұзакка ма? Жан! Кузина!
Отыр — қандай болды ғажап!
Беу тәңірім, бұл роман ба...» 
«Мынау кызым, Татьяна».
— Аһ Таня, келші бері —
Түс көргендей болдым тегі... 
Грандисон есіңде ме? — 
«Грандисон?.. а, Грандисон!
Есте, есте. Қайда екен сол?» 
«Мәскеуде, тұр Симеонде; 
Ғарафада маған келді:
Жуырда ұлын үйлендірді.

XIII

Ё сол... кейГн сөйлесермГз.
Солай ма? Ертең туғандарға 
Танямізді керсетерміз.
Ж үре алмаймын, амал бар ма? 
Аягымды басам азар,
Ж ол сіздерді соккан шығар; 
Жүрші, бірге алайық д е м ....
Ой, дэрмен жоқ... Талды кеудем.. 
Ж алаң кайғы емес маған 
Куанышты да ауырлаймын... 
Жаным, түкке жарамаймын, 
Кәрілікте өмір сондай жаман...» • 
Сонда тіпті ол әлсіреп,
Көз жасаурап, жөтелді кеп.

Х Ы ІІ

Таня көңлін көтерсе де  
Еркелету, ауру, кызык;
Үйренген өз бөлмесіне,
Жаңа жұртта жоқ тыныштық. 
Жаңа төсек, шай шымылдық 
Ішінде оның ұйқысы жоқ. 
Қоңыріаудың таңғы даусы,
Ертеңгі еңбек хабаршысы
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Тұрғызады төсегінен. 
Терезеге Таня отырад, 
Түрілер түн, Таня бірақ, 
Көрмейді түк өз жерінен: 
Алдында оның бөтен қора, 
Ат қора, ас үй және кұйма.

ХЫУ

Күнде қызбен жүр қыдырып, 
Тугандардың тамағына,
Еріндіріп, мең-зең етіп,
Таныстыра кемпір-шалга.
Шеттен келген ағайынға 
Жылы шырай барлығында, 
Таңырқасу, сырліас, дәм-тұз, 
«Бопты-ау, Таня бой жеткен кыз! 
Кеше емес пе ед шоқынтқаным? 
Мен көтеріп жүруші едім,
Мен құлағын жұлушы едім;
Мен пряник бергем дайым!»
Қоя беред кемпір шулай;
«Өміріміз өткен қалай!»

X I V

Бірақ олар өзгермепті;
Бәрі де сол баяғыдай: 
Әлі ескі төл чепчикте 
Княжня Елена апай: — 
Львовна әлі бетін бояйд, 
Петровна әлі суайт,
И. Петровнч әлі есалаң,
С. Петрович әлі сараң, 
Пелагеяның сол досы екен, 
Мосье Финмуш баяғыдай, 
Баяғы иті, біаяғы бай;
Әлі клуб мүшесі екен,
Әлі жуас, әлі керең,
Екеу үшін ішіп, жеген.
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х т

Құшар қыздар Татьянаны. 
М әскеу сұлу жан-жағы нда, 
Әуелде үнсіз көз салады  
Таняның бас, аяғына;
Көред қызды жат, қымсынған, 
Ж әй, жабайы, қылымсыған, 
Әрі қансыз, әрі жүдеу,
Емес онша сүйкімсіздеу;
Сүйте, сүйте жатсынбайды, 
Шақырысар, шын достасар, 
Сүйер, қолын жайліап қысар, 
Сәндеп шашын бұйралайды, 
Айтады олар баптап бұрын, 
Ж үрек сырын, қыздың сырын.

х т і
Өздерінін, өзгелердің  
Алғырлығын, асаулығын,
Үміт, қиялын. Сөздің көбін 
Ж үрдек ғайбат сырлайтұғын. 
Кейін, соның төлеуіне,
Таня сырын сөйлеуіне 
Елжіресіп етер талап,
Түс көргендей Таня бірақ, 
Тындап шеттен отыратын, 
Түсінбейді һеш нәрсені,
Сақтар сырын өз жүрегі,
Ж ас, бақ, ардақты аманатын. 
Ол сырыніа үнсіз берік, 
һеш  кімге оны айтпас теріп.

х т н
Татьяна қояд құлақ 
Әңгімеге, жалпы сөзге:
Сөз болады дайым бірақ 
Көкі мылжың, жөнсізі де. 
Сөздің борі қамсыз, қаисыз,
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Ғайбаттайды тіпті жансыз; 
Мәнсіз, дәмсіз сөзі құрғақ 
Сұрау, өсек, құр жыбырлақ; 
Жаңылса да, табылса да, 
Бір күнде бір пікір айтпас 
Ерінген ес езу тартпас, 
Ж үрек жылтпіас ойнаса да. 
Мәнсіз қауым болмас сенің 
Езу жияр есерлігіңі

ХЬ ІХ

Архив жасы тобыменен 
Татьянаға қырындасты, 
Өсек жалалы ойыменен 
Күнде өзара дуылдасты. 
Әлдеқандай қу күйзелді, 
Оны көксер арман деді, 
Босағаға ол сүйене 
Ж азды қызға элегия.
Ана апайға келген кезде 
Вяземский де жақындасты, 
Оның көңлін азДап ашты. 
Көзі түсіп екеуіне 
Бір шал кебін түзеп киді, 
Таня жайын сұрастьірды.

ь

Ал, жел қуар Мельпомена 
Ұлығаны шықса көкке, 
Палшы мантия сахнада 
Ойнағанда салқын көпке, 
Сезбей көптің қол соғуын, 
Қалғығанда Талия ақырын, 
Тек қана Терпсйхора 
Тартқан жасты тіаң қалдыра 
(Өзіңіз бен біздің күнде, 
Өтпеп пе еді жас солай боп), 
Танямізге салған да жоқ 
Күншіл ханым ларнетін де,
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Төрдегілер білгішсінген 
Қараған жоқ дүрбісімен.

ьі

Собранияға әкелді оны.
Онда тыныссыз, онда ыстық, тар, 
Шам жарқылдақ! Күйлер шулы, 
Бейне құйын билеген пар, / 
Сұлулар да жеқіл безек,
Адам шуы алма кезек, 
Қоршаланғіан қыз калындық, 
Барлығы да таң қалдырып. 
Мағлұм маңғаздарың мұнда 
Арсыздығын, жилеттерін, 
Көрсетер паң ларнеттерін. 
Отпуск алған гусарыц да 
Биде, көзде, жарқылдауға.
Мұнда біраз қарқылдауға.

ЫІ

Түннің көркем жұлдызЫ көп, 
Мәскеуде көп сұлу сондай.
Көп сұлуға толса да көк 
Ашық нұрлы бәрінен ай.
Бірақ та сол сұлуды мен 
Әурелеуге лирамменен 
Бата алмаймын, катын мен қыз 
Ішінде айдай жайнар жалғыз. 
Періштенің өрлігімен 
Тиер-тимес жерге қонған! 
Ләззатқа төсі толған!
Көлгір көзі мөлдіреген!..
Болды, болды; тоқтал жаным: 
Есерлікке бердің алым.

ип
Шу, қарқылдау, жосу, сәлем, 
Мазурка, би, секіру, вальс...
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Татьяна екі апаймен 
Байкалмастан біреуге һеш,
Тұр көз салып, көрмей жөндеп, 
Қауым шуын көреді жек;
Тар мұнда оған... киял мүлде 
Талпынтады кыр өміріне, 
Деревняға, еелендерге, 
Тыпыштықты түкпірге аулак, 
Аккан жерге мөлдір бұлак, 
Романына, гүлдеріне,
Л<өке аллейдің іңіріне,
Сонда, сонау келген жерге.

Сөйтіп тартты ойы алыска: 
Қалды қауым, бұл шулы бал, ' 
Алмайды көз сол бір тұста 
Әлдеқандай зор генерал. 
Апайлар да көз кысысып, 
Таняны де тез түртісіп, 
Сыбырлайды кұлағына:
«Қара жылдам сол жағыңа». 
«Солға? Қайда? Онда не бар?» 
«Не болса да кара, кара...
Анау топта, көрдің бе? Алда... 
Анау мундир киген косар...
Әне кетті... тұрды қырын...» 
«Қім? Бұл жуан генералың?»

Ал бұл жерде жеңуімен 
Татьянамды құттыктайык. 
Енді тартып өз жөніммен, 
Кімді жаздым, ұмытпайық... 
Бірак айтсам сөзімді рас: 
Жырға қосам достымды жас, 
Әуейлігін оның талай. 
Еңбегімді ұзақ мүндай,
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Дастан муза, жарылқа, кеш! 
Әділ аса бер қолыма,
Қиғаш, қыңыр адастырма. 
Жетті. Жүгім желкемнен түс! 
Классицизм ерік сенде: 
Кірістім, кеш болғанмен де.



СЕГІЗІНШ! ТАРАУ

Ғаге (һее ^еі!, ап<1 і! !ог е\гег 
5Ш1 Гог еуег Гаге (һее \\еІ 

. ' Вугоп.

Бақшасында Лицейдің 
Тыныш қана төктім гулді, 
Жаксы окыдым Апулейді. 
Оқымадым Цицеронды,
Сонда сырлы алқабымда, 
Ж азда, аққу сұңқылында. 
Жайнағіан жай, су жанында, 
Маған келіп жүрді муза. 
Бөлмем мендей студенттің 
Толды нұрға: муза сонда, 
Дүрілдетті жастық тойға, 
Жырлады әнін бала ермектің, 
Даңқын біздің ескіліктің, 
Тітіреу түсін жас жүректің.

п

Музаны алды күліп қауым; 
Бізді тоят көкке тарта;
Бізді білді шал Державин,
Көр аузында берді бата.
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Заңсыздықты кұмарлыктіан 
Заң қып алып өзіме мен, 
Сезгенімді топқа тартқам, 
Өткір музаны алып келгем 
Тойдың, даудың думанына, 
Түнгі қауіп қарауылға:
Есер тойдың қызуына 
Тартуымен келген муза, 
Вакханочка болды шалқып, 
Жырлады ішіп мейман үшін, 
Өткен күннің барлық жасын 
Ертті артынан топырлатып, 
Сырласпен жел сияқтанған 

* Д ос ішінде мён мақтанғам.

Мен достардан қалдым, бірақ, 
Қаштым алыс... куды муза. 
Ол үдайы көңілімді аулап, 
Сырлы әңгіме қызығында 
Алдандырды мылқау жолда! 
Ол ұдайы Кавказ шыңда, 
Ленора болып, айлы түнде 
Атқа мініп шапты бірге!
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Жағасында Тавриданыц 
Мені ішінде түнек түннің • 
Тындатты айдап теңіз үнін, 
Тілсіз күбірін нереидтың. 
Толқын суын терең, мәңгі, 
Хаққа сәнә айтқандарды.

V

Ұмытып алып астананың 
Жаркылдаған, той шуларын, 
Ж ерінде мүң Молдавияның 
Муза мұңды шатырларын 
Көшпендінің араліаған,
Олар менен жабайланған, 
Жарлы әм жат тілдері үшііг, 
Сүйген дала әндері үшін... 
Тәңірі сөзін мүлде ұмытты, 
Бәрі өзгерді бір мезгілде:
Ол бақшамда келді өзіме 
Уез барышнясы бопты,
Көзі мұңды ойға толған,
Қолда французша роман. VI

VI

Қазір міне сол музамды 
Топ раутына 44 алып келем 
Қыр сазына оның дәмді 
Қорқа күндеп, көз жіберем. 
Толған аристократтың,
Әскер франты, дипломаттың, 
Паң ханымдар арасынан 
Өтер; отыр жуасыған,
Ол танданар тығыз шуға 
Сөз, жайнаған киіміне, . 
Жайлап мейман келуіне,
Ж ас хозяйка жолығуға,
Сурет рамы сыкылданған 
Топкіа әйелді қоршалаған.
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Зацсыздықты кұмарлыктіан 
Заң кып алып өзіме мен, 
Сезгенімді топка тарткам, 
Өткір музаны алып келгем 
Тойдыц, даудың думанына, 
Түнгі қауіп қарауылға:
Есер тойдың қызуына 
Тартуымен келген муза, 
Вакханочка болды шалкып, 
Жырлады ішіп мейман үшін, 
Өткен күннің барлық жасын 
Ертті артынан топырлатып, 
Сырласпен жел сияқтанган 
Д ос ішінде мён мақтанғам. IV

IV

Мен достардан қалдым, бірақ, 
Каштым алыс... куды муза. 
Ол ұдайы көңілімді аулап, 
Сырлы әңгіме қызығында 
Алдандырды мылқау жолда! 
Ол ұдайы Кавказ шында, 
Ленора болып, айлы түиде 
Атқа мініп шапты бірге!



Жағасында Тавриданың 
Мені ішінде түнек түннін 
Тындатты айдап теңіз үнін, 
Тілсіз күбірін нереидтың. 
Толқын суын терең, мәңгі, 
Хаққа сәнә айтқандарды.

V

Ұмытып алып астананың 
Жаркылдаған, той шуларын, 
Ж ерінде мұң Молдавияның 
Муза мұңды шатырларын 
Квшпендінің аралаған,
Олар менен жабайланған, 
Жарлы әм жат тілдері үшін, 
Сүйген дала әндері үшін... 
Тәңірі сөзін мүлде ұмытты, 
Бэрі өзгерді бір мезгілде:
Ол бақшамда келді өэіме 
Уез барышнясы бопты,
Көзі мұқды ойға толған,
Қолда французша роман. VI

VI

Қазір міне сол музамды 
Топ раутына 44 алып келем 
Қыр сазына оның дәмді 
Қорқа күндеп, көз жіберем. 
Толған аристократтың,
Әскер франты, дипломаттың, 
Паң ханымдар арасынан 
Өтер; отыр жуасыған,
Ол тақданар тығыз шуға 
Сөз, жайнаған киіміне, . 
Жайлап мейман келуіне,
Ж ас хозяйка жолығуға,
Сурет рамы сыкылданған 
Топкіа әйелді коршалаған.
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V I I

Ұнайды оған тәртібі сай,
Ақсүйекще сөйлесудің,
Салқындығы паңдықтың жай  
Араласы жыл мен шеннің.
Таңдамалы топқа кіріп,
Тұрған кім ол үнсіз, күңгірт?
Барлық жанға жат сияқты,
Алдында адам өтіп жатты 
Аруақтардың шұбауындай,
Не сплин өңіндегі
Шерлі пандық? Қалай келді?
Евгений ме? Бұл кім сондіай? 
Қалайша ол? Я, дәл сол.
— Қағылып келген қашан мұнда ол?

VIII
N

Сол қалпы ма, я жөнделген? 
Бұрынғыдай әлі де есер?
Айтыңыз, ол қайтты немен?
Әзір бізге не көрсетер?
Не боп келер? Әлде Мельмот, 
Патриот, космополит,
Гарольд, ханжа, квакер ме,
Ненқап та күркірер ме,
Сіздей, мендей, бар қауымдай,
Я жай ғана момын адам?
Ақылымды ал мен болжаған:
Тоқтіал тозған сәнді қумай.
Ж ер шарлады ол жетерлік боп...
— Танисыз ба? — Я әлде жоқ. IX

IX

— Күдікті оймен неге солай 
Сіздер оны қолға аласыз? 
Сондықтан ба, біздер қоймай 
Әуреленіп, сөз қыламыз, 
Жалын жанды бір сүрінген
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Кұнсыздықты өзін сүйген '
Я корлау, я мазақтауды, 
Шалқимын деп щоршақтауды,
Аса сөзді көбейтуді 
Іске балап қуантамыз, 
Ақмақшылық, ашуды біз,
Зор адамның зор көкуі,
Пәстеу болу жалғыз ғана 
Бізге лайық шын солай ма?

х

Бақытты, жастан жас болған жан, 
Ьақытты, піскен мезгілінде, 
Бақытты сол, шыдай алған 
Саспай өмір мұз күніне,
Кім жат түске берілмесе,
Кім жай жаннан жерінбесе, 
Жиырмада франт, жемір,
Отыз жаста үйленген ер,
Елу жаста болған азат 
Ж еке басқа борышынан,
Кім қауымша тауып алған 
Ақырындап ақша, атак,
Сол бақытты жұрт айтысы:
N. N. аса жақсы кісі.

XI

Ойлау қайғы, бізге жастық 
Деп берілген тегі бекер^
Деп жастықтан біз де айныдык,
Деп жастықтың өзі мекер;
Деп ең жақсы талабымыз,
Деп ең жіаңа қиялымыз 
Жапырақтай күзгі шірік,
Аз мезгілде кетті шіріп.
Көңілсіз-ақ күнде алдында 
Тек кана мол тамақ көру,
Өмірді әдетке айналдыру,
Еру сенді топ артына,
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V I I

Ұнайды оған тәртібі сай,
Ақсүйекше сөйлесудің,
Салқындығы паңдықтьщ жай  
Араласы жыл мен шеннің.
Тандамалы топқа кіріп,
Тұрған кім ол үнсіз, күңгірт? 
Барлық жанға жат сияқты,
Алдында адам өтіп жатты 
Аруақтардың шұбауындай,
Не сплин өңіндегі
Шерлі пандық? Қалай келді?
Евгений ме? Бұл кім сондіай? 
Қалайша ол? Я, дәл сол.
— Қағылып келген қашан мұнда ол?

VIII
N

Сол қалпы ма, я жөнделген? 
Бұрынғыдай әлі де есер?
Айтыңыз, ол қайтты немен?
Әзір бізге не көрсетер?
Не боп келер? Әлде Мельмот, 
Патриот, космополит,
Гарольд, ханжа, квакер ме,
Ненқап та күркірер ме,
Сіздей, мендей, бар қауымдай,
Я жай ғана момын адам?
Ақылымды ал мен болжаған:
Тоқтіал тозған сәнді қумай.
Ж ер шарлады ол жетерлік боп...
— Танисыз ба? — Я әлде жоқ. IX

IX

— Күдікті оймен неге солай 
Сіздер оны қолға аласыз? 
Сондықтан ба, біздер қоймай 
Әуреленіп, сөз қыламыз, 
Жалын жанды бір сүрінген
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Құнсыздықты өзін сүйген 
Я қорлау, я мазақтауды, 
Шалқимын деп щоршақтауды,
Аса сөзді көбейтуді 
Іске балап қуантамыз, 
Ақмақшылық, ашуды біз,
Зор адамның зор көкуі,
Пәстеу болу жалғыз ғана 
Бізге лайық шын солай ма?

х

Бақытты, жастан жас болған жан, 
Ьақытты, піскен мезгілінде, 
Бақытты сол, шыдай алған 
Саспай өмір мұз күніне,
Кім жат түске берілмесе,
Кім жай жаннан жерінбесе, 
Жиырмада франт, жемір,
Отыз жаста үйленген ер,
Елу жаста болған азат 
Ж еке басқа борышынан,
Кім қауымша тауып алған 
Ақырындап ақша, атак,
Сол бақытты жұрт айтысы:
N. N. аса жақсы кісі.

XI

Ойлау қайғы, бізге жастық 
Деп берілген тегі бекер,
Деп жастықтан біз де айныдык,
Деп жастықтын өзі мекер;
Деп ең жақсы талабымыз,
Деп ең ж-ана қиялымыз 
Жапырақтай кузгі шірік,
Аз мезгілде кетті шіріп.
Көңілсіз-ақ күнде алдында 
Тек қана мол тамақ көру,
Өмірді әдетке айналдыру,
Еру сенді топ артына,
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Н е құмарлық, не жалпы ойды 
Бөлуге жар бермей мойны.

хп

Көқілсіз-ақ (қоярсыз қол)' 
Шылбыр болу шулы сөзге, 
Естілермен алысып қол 
Есерсініп түсу көзге,
Я қайғылы көк ми жансып,
Я диуана ақ сайтансып.
Я тіпті боп әзәзілім.
'(Тағы айтіайын оны) Онегин, 
Ж екпе-жекте достын атып, 
Бос, еңбексіз ол күнелтіп, 
Жиырма алты жасқа жетіп, 
Өзін іссіз тек шаршатып, 
Әйелсіз, іс, қызметі жоқ,
Келе алмады қолынан түк.

Алды да оны мазасыздык, 
Алмастырмақ болып орнын 
(Тым азапты еркін қылық 
Аз адамда болатұғын).
Бір аруақтың көлеңкесі, 
Келіп жүрген күнде елесі, 
Кетті тастап ол селенін 
Тоғай, ауліақ аңыз жерін. 
Ж өнсіз қаңғып дүние кезді. 
Тек бір ғана билеп сезім; 
Саяхатта қажытты өзін. 
Барльш, заттай дүниедегі; 
Кемеден дәл келген балға 
Чацкийше қайтты бұл да.

XIV

Міне топ бір тербелді де, 
Кетті сыбыр зырлап залға...
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Келді ханым хозяйкеге,
Артынан зор генерал да.
Ханым байсал, секең емес,
Салқын Да емес, сөзшеқ де емес. 
Көрінгенге 'гаймаң қакпай, 
Алғырсынып жалмаң қақпай, 
Қылымсымай азғантай сэл, 
Еліктеуден ерсілік жоқ...
Ж ап-жай гана, мап-майда боп. 
Копиясындай көрінді дәл 
Би с о т т е іі  іаиі... (Шишков сен кеш: 
Торжімесін таппадым һеш.)

XV

Келісті оған ханымдар да;
Кемпірлер де жылмиысты;
Еркек біткен иілді алғіа;
О ііың көзін өте 'аңдысты:
Қыздар жымып өтті алдынан:
Бойы биік барлық жаннан 
Қасындағы генералы 
Мұрны, иіні тұр жоғары.
Демес ешкім асқан сұлу;
Бірақ тұла бойынан да 
Таба алмас ед ешкім онда 
Уиі^аг деген сынды ұсыну 
Ақсүйектер Лондондағы.
(Айта алмаймын мен мұны әлі...

XVI

Аса ұнатам осы сөзді,
Тек тәржіме етпей өтем:
Бұл сөз әзір бізге соны 
Бірак кұрмет болар ма екен. 
Жарар еді эпиграмға...) 
Келейінші ханымыма, 
Көркемдік пен тэтті бейғам, 
Міне столға ол отырған.
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Не құмарлық, не жалпы ойды 
Бөлуге жар бермей мойны.

XII

Көцілсіз-ақ (қоярсыз кол)' 
Шылбыр болу шулы сөзге, 
Естілермен алысып қол 
Есерсініп түсу көзге,
Я қайгылы көк ми жансып,
Я диуана ақ сайтансып.
Я тіпті боп әзәзілім.
(Тағы айтіайын оны) Онегин, 
Жекпе-жекте достын атып, 
Бос, ецбексіз ол күнелтіп, 
Жиырма алты жасқа жетіп, 
Өзін іссіз тек шаршатып, 
Әйелсіз, іс, қызметі жоқ,
Келе алмады қолынан түк.

XIII

Алды да оны мазасыздык, 
Алмастырмақ болып орнын 
(Тым азапты еркін қылық 
Аз адамда болатұғын).
Бір аруақтың көлеңкесі,
Келіп жүрген күнде елесі, 
Кетті тастап ол селенін 
Тоғай, ауліақ аңыз жерін. 
Ж өнсіз қаңғып дүние кезді. 
Тек бір ғана билеп сезім; 
Саяхатта қажытты өзін. 
Барлық заттай дүннедегі; 
Кемеден дәл келген балға 
Чацкийше қайтты бұл да.

XIV

Міне топ бір тербелді де, 
Кетті сыбыр зырлап залға...
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Келді ханым хозяйкеге,
Артынан зор генерал да.
Ханым байсал, секеқ емес,
Салқын Да емес, сөзшең де емес. 
Көрінгенге 'гаймаң қакпай, 
Алғырсынып жалмаң қақпай, 
Қылымсымай азғантай сәл, 
Еліктеуден ерсілік жоқ...
Ж ап-жай ғана, мап-майда боп. 
Копиясындай көрінді дәл 
Би с о т т е іі  Гаиі... (Шишков сен кеш: 
Тәржімесін таппадым һеш.)

XV

Келісті оған ханымдар да;
Кемпірлер де жылмиысты;
Еркек біткен иілді алһа;
Оның көзін өте ‘ақдысты:
Қыздар жымып өтті алдынан:
Бойы биік барлық жаннан 
Қасындағы генералы 
ДІұрны, иіні тұр жоғары.
Демес ешкім асқан сұлу;
Бірақ тұла бойынан да 
Таба алмас ед ешкім онда 
Уиідаг деген сынды ұсыну 
Аксүйектер Лондондағы.
(Айта алмаймын мен мұны әлі...

XVI

Аса ұнатам осы сөзді,
Тек тәржіме етпей өтем:
Бұл сөз әзір бізге соны 
Бірақ құрмет болар ма екен,
Жарар еді эпиграмға...)
Келейінші ханымыма,
Көркемдік пен тәтті бейғам,
Міне столға ол отырған,
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Нинаменен қакқан жайқаң, 
Петербордың Клеопатрасы:
Қол қоярсыз сіз де, расы,
Мәрмәр Нина сұлу айдан 
Көрші жүзін күңгірттеуге 
Жарамастан калды деуге.

XVII

«Сол~ма,— ойланып қалды Онегин: — 
Анык сол міа? Д әл сол ғой... жоқ... 
Калай! Қашык селеніден...» 
Айрылмастай окты лорнет 
Салып карайд дамыл-дамыл, 
Ескерткендей алдында тур 
Ұмытылған бұлдыр пішін,
«Айтшы, князь, білмеймісін,
Кім алқызыл берет киген,
Испан елшісімен бірге?»
Карап князь Онегинге:
«Еһе! Көптен жок едің сен, 
Таныстырам ал жүре ғой».
«Ол кім еді?» — «Әйелім ғой»

XVIII

«Үйленіп пе ең! Маған жаңа!
Көп болды ма?» — «Өтті екі жыл». 
«Кімге үйлендің?» — «Ларинаға». 
«Тіатьянаға!» — «Таныс пе еді ол?» 
«Көршісі едім».— «Ж үр баралық»,; 
Әйеліне келеді алып,
Туысқанын, досын және.
Қарады оған княгиня...
Жүрегі аса сездіртпеген. 
Болғанымен қанша берік 
Аң-таң болып, қалды аңырып, 
һеш  нәрсе оны өзгертпеген: 
Сақталыпты сол үні әлі,
Бас игені дәл баяғы.
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X IX

Құдайға анық! Қалшыл қайда, 
Ж оқ куару, жоқ қызару...
Қасын қіақпай азғантай да, 
Болмады не ернін қысу.
Үңілсе де енді Онегин,
Ол бұрынғы қыз Таняның 
Ізін дағы таба алмады. 
Сөйлесейін деп ойлады,
Сөз жоқ. Сұрайд Татьяна: 
Қашан келді, келді қайдан? 
Келді мекен өз жағынан?
Сүйтті дағы өз еріне 
Тала қарап; кетті айналып... 
Қалды Онегин аңырайып.

XX

Қаліайша сол Татьяна,
Оңашада осы Онегин, 
Романымның бас жағында, 
Түкпірінде деревняның 
Езгі отымен насихаттан 
Бір күнде өзі уағыз айтқан;
Сол Онегин сақтайтұғын 
Жаны жазған хатын мұның,
Бәрін ашып, бәрін шашып,
Сол, қыз осы... Әлде бұл түс? 
Жаңсағы жоқ... сол қыз, сол қыз... 
Қеткен тастап көңілін басып,
Енді қалай кездесті сол,
Сондай салқын, сондай батыл?

XXI

Тар раутты тастап шығып,
Ойға шомып үйге кайтты;
Кейде мұнды, кейде қызық 
Қиял тыншын алып жатты,
Ол ойланды; хат әкелді:
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Сол князь Онегинді 
Шақырыпты. «Татьянаға! 
Барам! Барам!» жылдам ғана 
Сыпайылап жазды жауап.
Не болды оған? Түс көрді ме! 
Жалкіау, суық жан түбінде 
Оныц қозды несі қаулап? 
Қапа? Әуре? Қайта тағы 
Жастық, махаббаттың қамы?

XXII

Ол санайды тағы сағат, 
Тыпыршиды күтіп кешті.
Ондьг соқты; кетті сабап,
Келіп жетті; ашты есікті,
Үйге кірді қалтырана;
Жалғыз екен Татьяна, 
Отырысты біраз уақыт,
Оныц іаузы қалды қатып. 
Күрең кабақ, ауыр ойда, 
Олақ, сөзге азар жарап 
Қайтарады оған жауап. 
Батқан басы бір түрлі ойға, 
Көзін сүзед: Татьяна 
Отыр еркін, жап-жай ғана.

XXI I I

Ері келді. Үзді Онегин 
Бұл сүйкімсіз іёІе-а-Ш еі 
Түсірді еске Онегинмен 
Өткен қалжыц, тентектікті. 
Күліседі. Кірді мейман,
Қауым зәрін тұзды құйған 
Әңгімелеп дүрілдетті; 
Хозяйкеге көкуді епті 
Қылымсытты дәмдем сынық, 
Оған және бермеді ырық, 
Орынды сөз былығы жоқ,
Ата салтсьіз, ақиқатсыз,
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Еркін жандылығымен де 
Ж ат болмады һеш біріне.

XXIV

Астананың гүлі осында,
Сән үлгісі, зор атақтар, 
Жүретіндер онда-мұнда,
Аса керек ақымақтар; 
Чепчиктерін розалаған 
Қартаң ханым бар қабаған; 
Ж үзі күлмес суық шыріай, 
Осында жүр қыз бірталай, 
Бар елшілер сөйлеп жүрген 
Мемлекеттік іс жайында; 
Аңқылдақ ақ шал да мұнда 
Баяғыша қалжың білген:
Бек биязы, естісымақ, 
Өрескелдеу бүгін бірақ.

XXV
ф

Мұнда мысқылға өткір адам, 
Ашулы ердің барлығына: 
Тәтті шайға қожайыннан, 
Сида әйел, ер қылығына, 
Сағым роміан мазмұнына,
Қос қыз алған вензеліне, 
Соғыс, журнал жалғанына, 
Әйеліне, жауған қарға.

XXVI

Бар осында... мәлім кісің \ 
Аты шыққан арсыздықгіен,
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$Ь Ргіе${, сенің карындашың, 
Альбомдерге тегіс түрткен; 
Есікте биші бір диктатор 
Журналдағы суреттей тұр, 
Кызыл пасха періштесі, 
Қысқан, мылқау, қатқан кісі, 
Саяхатшы ұшып жеткен, 
Арсыз, аса крахмалды,
Мәз қылады меймандарды 
Кеудесімен аса күткен, 
Қарасқан көз шығармай үн 
Оған болды жалпы хүкім.

XXVII

Ал Онегин Татьянадан 
Кеш бойына босаған жок,
Ол жүрген жоқ қызбен ұяң 
Ж ай, сыпайы, сырлы, ғашык, 
Ал мынау жат қнягиня 
Жуыспастай маңайына 
Петербордың сәнді тәңрі.
Ой, адамдар! Сіздер әлі 
Хауа анаға ұксайсыздар: 
Алғаныңыз алданбаған;
Сізді арбайды қуып жылан, 
Сырлы ағашкіа қызықтырар; 
Жемейтұғын берер жеміс, 
Онсыз бейіс емес бейіс.

XXVII I

Татьяна өзгеріпті!
Өз ролін алған берік! 
Мәртабадай қысаң тіпті, 
Алыпты оны тез меңгеріп! 
Княгиня маңғаз, бейғам, 
Зал бас ұрып тұрған мұнан 
Кім таба алар нәзік кызды! 
Ол көңліне от жанғызды!



Онегинді Татьяна 
Үйқтағанда көзсіз түнде 
Ойлайды ұқсіап қыз күніне, 
Талған көзін салады айға, 
Бір кезде өмір жолына бір 
Шығуды өзі ойлап та отыр.

XXIX

Махаббат жас талғамайды; 
Қыз, бозбала жүрегіне 
Сүю, серпін тиер жайлы 
Жазғы желдей соққан гүлге: 
Құмарлықтыд жіаңбырында 
Ж асарар да, жаңарар да, 
Жетілер де — болар күшті, 
Көркем гүлді, бал жемісті, 
Ал кешіккен жеміссіз жыл, 
Өміріміздің кезеңінде,
Өлген арман қайғы мүлде: 
Сондай күзгі суық дауыл 
Қылар батпақ көк орайды, 
Жалаңаштар көк орманды.

XXX
______ ф

һеш күдіксіз: ой! Татьянаға 
Осы Евгений аса құмар; 
Ғашық қиял қайғысында 
Күні, түні өтіп тұрар. 
Ашуды алмай есіне де, 
Әйнек сая, есігіне 
Кеп жүреді күн-күн сайын; 
Көлеңкедей куып дайым.
Ол бакытты, иығына 
Жамылдырса сусар боаны, 
Кетсе тиіп оттай колы,
Лакей әскерді ол жолына 
Сапқа тізе сайлап бәрін,
Я берсе алып орамалын.
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Татьяна оны байкамайды,
Бас ұрса да, кетсе д е  өлш. 
Уйінде жай карсы алады, 
Конакта уш-ақ сөзге келіп, 
Кейде көрсе басын нер.
Кейде тіпті көрмей жүрер: 
Сайкалдыктын. тамшысы жок, 
Онегннді ұнатпас топ.
Аз бозарып кетті Онегнн:
Не аямайды, не көрмейді 
Татьяна; ол ж үдеді 
Дертіндей-ак чахоткенін.
Бәрі дәрігерді ынрайлайды, 
Бәрі бірден суға айдайды.

X X X I I

Ол жүрмейдд; күні бүрын 
Бабасына жазғандай боп 
Тілегін тез жолғасудың; 
Татьянаньщ жұмысы жок, 
Айрылмайды ол, соңына еріп, 
Үміттеніп, әуреленіп;
Ауру саудан батылырақ 
Татьяна кұмарлық хат,
Ол жазады әлсіз қолмен 
Тегінде тұтс өнбесе де 
Хаттан күдер үзбей мүлде; 
Бірақ жанды шын өртенген 
Білуге әлі келмеді оның. 
Мінекей дәл хаты соның.

Онегиннің Татьянаға жазған хаты
«Білем: сізді ренжітер,
Шерлі сырлы бұл хатым. 
Қандай ащы жиіркентер 
Паң жүзіңіз сипатын!
Не тілеймін? Не мұратпен
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С:зге ашыдды бұл жаным?.
Я күліаге келеке еткен, 
Бәлкім себеп баіамын!

Сізді бір уак кезіктіріп, 
Отынызды сезгемін,
Сене алмадым сезік кіріп, 
Дагдыыа ж а і бермедім.
Тоят алып еркіндеген 
Кетеді деп менен күй.
Бізді айырды бір катденен..і 
Батды кұрман Ленскнн...

Жүрегіме тэтгілердін 
Тастап едім барлығын. 
Банланбадым. жаннан бездім, 
Бостандығым, саулығым, 
Тыншым бақыт са і деп едім, 
Жанылыппын, жасаған! 
Жазаланған сорлы екемін 
Депті тағдыр мә саған!

Жоқ, мннутке көру сізді 
Кайда болса сізге еру, 
Көзінізді, күлкіңізді 
Күзетумен күйзелу,
Сізді уғыну, сізді тыңдау, 
Ақылыңызға кою қол, 
Алдыңызда мұңмен муздау, 
Жүдеу, сөну... бақыт саі!

Осы бакыт менен жырак: 
Үмітке ердім сіз үшін;
Күнім қымбат, қымбат сағат: 
Кұр қайғымен өткіздім 
Өмірімді мен санаулы. 
Сондыктан у күндерім.
Білем өмірім жақын қалды; 
Ұзатуды білемін:
Күндіз сізбен көріс\те 
Күнде сенім болеын менде...
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Қоркам: коқыр, сынық сөзді 
Ж азды деп жат нйетімен, 
Кергендеймін зәрлі көзді,
Зілді сөгіс есітем,
Білсеңіз ед жан коркуын 
Ғашық шөлден талудың,
Ақыл менен қан толқынын 
Дайым басып — жанудың; 
Алдыңызға басымды ұрып, 
Құшақтауға тізенді,
Зарлап, көздің жасын кұйып, 
Төгуге сөз тілеуді,
Құмарлықтың, дерт жүректің, 
Ж албарудың, жыр, сырдың, 
Бәрін, бәрін іштегі өрттің 
Шығара алмай қор болдым. 
Бірақ сырттан суық жансып 
Көз, сөзімді көлгірлеп,
Күлем сізге с|ау адамсып, 
Сөйлесемін жай бір тек.
Не болса да: енді өзіме 
Менің шамам келе алмас.
Сөзім осы: ерік сізде, 
Тагдырыма бердім бас...»

ХХХІМ

Ж ауап жоқ. Ол тағы да хат 
Ж азды тағы, тағы хатка 
Ж ауап жок. Бір жиында тап 
Болды. Үйге кірген шақта 
Татьяна қалды кез боп,
Ашулы! Өтті, сөз кіатқан жоқ, 
Түсі суық ызбарлы өң,
Ақпан аяз ызғарымен. 
Кернегендей ашулану 
Азар басып жүрген өзін!
Салды Онегин оқты көзін:
Қайда сезу, азаптану?
Қайда көз жас? Ж оқ, жок олар, 
Бұл ж үзде тек кекті ашу бар.
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Бәлкім, сезер деп қаймықты. 
Ерден, жұрттан қорқынышты. 
Жеңілдікті, босандықты.., 
Онегиннің білгені осы...
Үміт жоқ! Ол кетті қайтып,
Өз басына қарғыс айтып — 
Күйікті ойИа шомып әбден, 
Безді қайта дүниеден. 
Ыңсыз-шыңсыз кабинетте 
Түсірді ойға бір уағын 
Куғанын сұм хандраның,
Шулы өмірде қуып жетіп, 
Ұстап, жаға жыртқандығы,
Бір бұрышқа тыққандығы.

' XXXV

Талғамастан тағы оқыды, 
Шықты окылып, Гиббон, Руссо, 
Манзони, Гердер, Шамфорды, 
Мабаше сіе Бишо Тиссо,
Оқып шықты ол Бельді,
Оқып шықты Фонтенельді,
Оқып шьгқты біздерден де  
Өтірік демей ешбірін де: 
Альманахты, журналДарды, 
Біздерге акыл беретұғын,
Мені мықтап сөгетұғын,
Кейде сондай мадригалды 
Көруші едім қай шағында:
Е зешрге вепе, мырза.

XXXVI

Ал не болды? Көзі оқиды,
Бірақ ойы әлде қайда;
Қиял, тілек, арман, қайғы 
Тығылысты терең жанда.
Ол кітаптың сөзіменен

X X X I V  *
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Бірге окиды жан көзімен 
Өзге жолды. Ынта салып,
Оған терең түседі анык.
Көңіл, күңгірт ескіліктің 
Солар сырлы ертегісі,
Байлауы жоқ сағым түсі,
Қауіп, болжал, талқы, өсектің, 
Я бір мылжың ертек арты,
Я жас қыздың жазған хаты.

XXXVII

Ой, сезімнің ол айналар 
Ақырындап қалғуына,
Ал алдына карта барар 
Ап-ала боп қиялында 
Кейде көред: соқта қарда 
Ұқсап түнеп ұйқтағанға 
Ж ас қозғалміай жатыр үнсіз,
Үн шығады: өлтірдіңіз!
Кейде көред: ұмытқан жауды, 
Ж алақорды, корқақтарды, 
Айнымалы ж ас жарларды,
Ж ек көретін жолдастарды, 
Қырдағы үйді — терезеде 
Отыр Таня... дайым Таня!..

XXXVII I

Бұл қиялға дағдыланды,
Аз айрылміай ақылынан,
Я аз ақын болмай қалдьь 
Шыны керек: зор іс қылған! 
Күші менен магнетизм,
Ресейдегі механизм 
Ұғып қалмай өлеңін де,
Менің аңқау шәкіртім де,
Бейне акындай болды тіпті, 
Үйде жалғыз отырғанда,
Лаулап камин жанса алдында, 
Мыңғырлады: Вепебеііа
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Я Лсіоі т іо  түсіріп алды 
Отқа туфли, я журналды.

% < 
XXXIX

Күндер өтті; жылы күнде 
Босануғіа қыс та айналды; 
Ақын болмай қалды мүлде, 
Өлмеді, естен айрылмады. 
Ж аз тірілтті оны; алдымен 
Бөлмелерін езін көмген, 
Суырдайын қыстайғы інді, 
Қос терезе, камелкіні,
Ол ертемен кетті тастап, 
Нева бойлап салды шана, 
Көкпенбек, кең, айғыз мұзда 
Ойнайды күн, ери бастап 
Көшедегі қазылған қар, 
Қарда шауып қайда барар,

хь

Осы Онегин? Күні бұрыи 
Білдіңіз бе; дәл осылай: 
Татьянаға тартты, аусарым 
Түзелмеген, есер мұндай.
Келе жатыр, өлі жан боп, 
Ауыз үйде һешбір жан жоқ. 
Кірді залға, әрмен: һешкім, 
Ашты есікті. Сондай күшпен 
Ол нёмене таңқалғандай? 
Княгиня отыр жалғыз, 
Жиынбаған, өңі боп-боз, 
Оқнды хат әлде қандай, 
Жағын таяп қолыменен 
Көз жасынан ағып өзен.

хы
Татьянада мылкау шерді 
Кім байқамас, осы лезде.
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Сорлы Таня, кыз Таняні 
Кім танымас княгиняда! 
Мұңында есер аяуының 
Аякка бас ұрды Онегин, 
Татьяна селк етті, үнсіз; 
Онегинге түсірді- көз 
Таңырқамай, талқан болміай... 
Оның сырқау, сөнген көзі, 
Тілсіз ж аза, тілек жүзі, 
Таняға анық. Сол қызды жай 
Ойшаң, бақсы жүрегімен 
Іші қайта тірілдірген,

хиі
Тұрғызбайды Татьяна оны 
Көзін онан айырмастан,
Аш аузында жансыз қолы 
Калса дағы тартынбастіан. 
Ойлайды не Татьяна?
Үнсіз ұзақ отырды да, 
Ақырындап келді сөзге: 
«Тұрыңыз, мен енді сізге 
Ашық айтам жайды, Онегин, 
Бар ма сағат есіңізде,
Бақша, аллейде, тағдыр бізді 
Қосқан кезде, шығармай үн, 
Сабағыңды мен тыңдағам? 
Енді бүгін кезек міаған.

Х Ы І І

Онегин, мен онда жас ем,
Бұл күнімнен жақсырақ тым, 
Сізді сүйгем қайтейін мен? 
Көңіліңізден мен не таптым? 
Қандай жауап? Мейрімсіздік, 
Бекер ме еді? Ж аңа емес түк. 
Көргеніңіз қызды жанған?
Қазір тәңір-ау! — мұздайды қан,
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Ес-міе алсам күзді суық. '
Сол насихат сөзіңізді... 
Кінәламан бірақ сізді: 
Жақсы еттіңіз кезде қауіп. 
Оныңыз шын кісілік ед,
Шын көңілімнен көп рахмет.

ХЬІУ

Сонда — шын ба? — далада бір, 
Өсек сөзден аулақта біз. 
Ұнамадым сізге... ал қазір 
Мені қалай куғындайсыз? 
Нысанаңыз неге менде?
Бас қауымда жүргенім бе? 
Әлде даңқым, әлде дәулет, 
Майданда ерім көп болған ед? 
Сарайға еркін болғанғіа ма, 
Қызығу ма еркелеуге.
Әлде тіпті әйгілеуге 
Масқарамды барлық жанға, 
Сонда сізге жүрт ішінде 
Қісілік ап бермекші ме?

ХЬУ

Жылаймын... ал Таняңізді 
Бұл күнгеше ұмытпасаңыз, 
Салқын, қатал сіздің сөзді, 
Өткір зілмен даттасаңыз,
Егер болса өзімде ерік,
Жүрмін соларды артық көріп, 
Бұл хаттардан, бұл көз жастан. 
Қиялыма жаста алжаскан 
Сонда етсеңіз аяушылык, 
Сыйласаң да тым жастыкты...
Ал қазір! — не әкеп жықты 
Аяғыма? Қаи балалық!
Ес, жүрегің не дер мұны? 
Болуды ұсак сезім кұлы.

553



ХЬУІ

Маған мынау сән-салтанат, 
Зеріктірген тұрмыс палшы, 
Ж ел қауымда қақсам қанат, 
Сәнді ұйым, той-тамашасы, 
Не бар онда? Барлығын да  
Берер ем бал қиқымына, 
Шулы, құрым, жарқылдақты 
Берер едім жабай баққа,
Топ кітапқа, піақир үйге, 
Алғаш сізді көрген жерге,
Я аулақта қалған көрге, 
Крест^бұтақ саясында 
Сорлы няням моласына...

х т і
Бақытым еді сондай мүмкін, 
Сондай жақын!.. Бірақ басым 
Қалды бекіп. Білмей, бәлкім, 
Байланғандай болса да осым: 
Қаргыстаған көз жасымен 
Көндірді анам; жазмысымнық 
Болды маған барлығы бір... 
Шықтым ерге. Мені қалдыр, 
Сізден осы тілегім шын;
Білем: сіздің көңліціз өр, 
Адамшылық бар сізде әділ. 
Сүйем сізді (өтірік не үшін?), 
Берілгенім басқа жанға; 
Айнымаймын һеш заманда...» —

х т и

Кетті Таня. Тұр Онегин 
Төбесінен >қай түскендей. 
Терең шомған жүрегімен 
Ұйтқытып бір жел ескендей! 
Сол кезде шпор сылдыр етті,
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Татьянаның ері жетті, 
Геройымды бұл арада,
Оған кездің жайсызында,
Енді, оқушым, қалдырмайык, 
Ұзаққа ма... біз біржола. 
Жетер, соңына еріп жолда 
Дүние кездік, құттықтайық 
Өзімізді шыққан қырға.
Көптен уақыт! (шын ба?) Ура!

хих
Оқушым, сен кім болсаң да, 
Досым, қасым, мен сенімен 
Көңілім тату айрылуда.
Қош. Іздесең ізімнен сен 
Оалақ өлең кестесінен, 
Есерліктің естегісін,
Еңбектен дем алар кез бе, 
Жанды сурет, өткір сөз бе,
Я шатасқан тіл заңы ма,
Сіз тінткенде кітап ішін,
Қиял үшін, қызық үшін,
Жүрек, журнал жанжалына, 
Дән болса да табыңыз сіз,
Қош, айрылдық осымен біз! I

I
Сен де қош бол, ғажап жолдас, 
Сен, айнымас идеалым,
Сен, еңбегім жанды, тозбас, 
Болсаң дағы өзің шіағын. 
Сеніменен білдім бәрін:
Өмірді алған сол жалғанын, 
Әңгімесін достың тәтті,
Сол кездер, бір түс сияқты,
Еркін роман қиырында,
Онегин мен Татьяна жас 
Көрінгенде маған алғаш —
Сонда сағым сиқырында
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Соларды анык, танымағам, 
Сонан талай өтті заміан.

и

Басын оқып жүрдім ұдай 
Бас қосқанда доспен таныс... 
Сағадидың айтуындай, 
Кейбірі жоқ, кейбірі алыс. 
Тек оларсыз, бітті роман. 
Татьянаға тәтті арман 
Боп жасалған сол да солай... 
Өтті тағдыр таліай, талай! 
Өмір тойдан ерте қайтқан, 
Тауыспаған толы ыдысын, 
Тастап оның әңгімесін, 
Романынан басын тартқан, 
Онегинмен мен сияқты 
Айрыла алған адам бақытты.



ТАТЬЯНАНЫҢ ОНЕГИНГЕ АПТҚАН СОҢҒЫ СӨЗІ
(Аударманың екінші варианты)

Ол кезде мен жасырақ емл 
Сияқты едім көкіректірек,
Сүйгем сені: қайтейін мен?

. Тапқам сенен тас жүрек.

Не айтып едің? Бекер ме еді? 
Сенен мейрім таппіағам.
Жай бір қыздың өртенгені 
Сені таңырқатпаған.

Қазір тәңір-ау! — Мұздайды қан, 
Есіме алсам өзіңді,
Суық көзді аязданған,
Салқын уағыз сөзіңді...

Қінәламан сені бірақ,
Сол қауіпті сағатта 
Еттің жақсы, кісілік-ақ,
Айтам алғыс, әлбатт|а,

Сонда — шын ба? — Айдалада.
Өсек сөзден аулакта 
Ұнамадым... енді және 
Жүрсін қалмай бұл уақта?

Нысанаңа неге іліидім?
Бас қауымдағы орным ба;

1 & Жансүгіров, II тові. 5 5 7



Әлде даңқым, я байлығым;
Не мағана біар мұнда?

Майданда ерім ерлік етіп, 
Болған талай жарадар;
Патша сонан еркелетіп, 
Жүргеніне көқілің бар?

Әлде тіпті әйгілеуге 
Маскарамды бар жанға; 
Бүйтіп абырой мынау елде 
Алам деген ой бар ма?

Мен жылаймын... сол Таняңді 
Бұл күнгеше ұмытпасаң,
Хат, көз жастан артық еді 
Мені сөгіп, даттасаң.

Қиялымды жаста алжаскан 
Сонда азғантай аясаң,
Ж ан деп мені бір адасқан 
Жастығымды сыйласаң...

Ендігі не! — айдап төтен 
Аяғыміа не жықты?
Ес, жүрегің не дейді екен 
Кұр сезімге құлдықты?

Маган мынау сән-салтанат, 
Бір көңілсіз сұр өмір, 
Қаққандай боп көкке қанат 
Көрінсем де сүлдем жүр.

Сәнді үйді, тойды, топты,
Бар масқарад жұрнағын, 
Берер едім бәрін тіпті 
Сасық, жарқыл, шуларын.

Жабайы алыс сонау бақка, 
Өскен жерге өмірім жас, 
Кедей үйге, топ кітапка, 
Көрген жерге сені алҒіаш,
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Сонау ағаш саясында 
Түскен жерге күнде еске,

' Сорлы няням моласында 
Қалған қурап креске...

Болды бақытым сондай мүмкің, 
Сондай жуық сол жылда!.. 
Бірақ, өзім білмей, бәлкім, 
Байладым бас тағдырға.

Көз жасымен арбай-арбай, 
Көндірді анам; не шара?
Кетті Таняң зарлай-зарлай, 
Қайтсін көнбей, бейшара?

Шамасыздан шықтым ерге, 
Болды маған бәрібір...
Қыл шапағат тілегіме,
Ая мені, іаулақ жүр.

Ірілік бар, ар, намыс бар 
Жүрегіңде, білемін.

“ (Мекерлікте не мәніс бдр?)
Сізді шексіз сүйемін.

Бірақ тидім басқа жанға, 
Айнымаймын һеш заманда.



«ЕВГЕНИП ОНЕГИНГЕ» ПУШКИННЩ БЕРГЕН ТҮСІНІКТЕРІ

1 Бессарабияда жазылган.
2 Эапсіу франт маңғаз. д Я
3 Воііуаг — калпак.
4 Әйгілі ресторатор ресторан ұстаушьт.
6 Чайльд Гарольдка лайык салкындаған сезімнің белгісі 

Г. Дидло балеттері аса жанды, өте көркем. Ромаитика жолындағы 
жазушыларымыздыц бірі Дидло балеттерінің барлық француз әде- 
биетінен әлдеканда поэзиясы көп дейді. М

6 Оның опа-далап колданатынын барлык журт білетін. Меи 
бұған тіпті сенбеуші едім, бірақ бет түсінің жақсаруынан немесе 
туалетінде опа-далап банкесін тапканымнан емес, тек бір күні ер- 
темен бөлмесіне кіріп барсам, ол тырнағын айрыкша щеткамен 
тазартып жатканынан осы сөздің рас екенін сезе бастадым. Мені 
көрсе де ол такаббарлыкпен сол ісін істей берді. Әр күні ертемеч 
тырнак тазартуға екі сағаттан уакыт бөлген адам, опа-далап жа- 
ғып терісінің кемістіктерін жабу үшін бірнеше минут уақыт бөлу- 
ден тайынбас деп шештім.

(Руссоиың <гТәубесі»)
Грим өзінің заманынан озған: казір бүтін мәдениетті Европа 

тырнакты айрыкша щеткамен (тазарткыш) тазартады. \ і |
7 Өлеңнің осы мыскыл шумактарында отанымыздың сұлу 

әнелдерін нозік мактаудан баскасы жоқ. Буало да XIV Людовикті 
өкпе-кіна ретінде осылай мактаған. Біздің ханымдарымыз мәде- 
ниетті сыпайылыкпен, мінез-кұлыктың аса тазалығымен, госпожа 
Стальді сонша таңырқатқан шығыс көркемдігін — бәрін де өз бой- 
ларына жиған.

(«Айдаудағы он жылды» қара),

8 Петербор түнін өзінің идиллиясында Гнедичтің көркем су- 
реттеу окушылардың есінде шығар:

Вот ночь: но не меркнут златистые полосы облак,
Без звезд и без месяца вся озаряется дальность,
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На взморье далеком еребристые видны ветрила 
Чуть видных судов, как по синему небу плывуших. 
Сиянием бессумрачным небо ночное сияет,
И пурпур заката еливается с златом востока.
Как будто денница за вечером следом выводит 
Румяное утро.— Была то година златая,
Как летние днн похищают владычество ночи,
Как взор иноземца на северном небе пленяет 
Слияние волшебное тени н сладкого света,
Каким никогда не украшено небо полудня.
Та ясность, подобная прелестям северной девы, 
Которой глаза голубые и алые щеки 
Едва оттеняются русыми локон волнамн.
Тогда над Невой и пышным Петрополем видят 
Без сумрака вечер и быстрые ночн без тени;
Тогда Филомела полночные песнн лишь кончит 
И песни заводит, приветствуя день восходящий.
Но поздно; повеяла свежесть на невские тундры,
Роса оп>стилась ............................................... ....
Вот полночь; шумевшая вечером тысячью весел, 
Нева не колыхнет; разъехались гости градс^ие.
Ни гласа на бреге, ни зыби на влаге, все тихо, 
Лишь изредка гул от мостов пробежит над водой, 
Лишь крик протяженный и-з далыіей примчится

деревни,
Где в ночь окликается ратная стража со стражей^ 
Все спит ...................................................................’

9 Вьявь богиию благосклоину 
Зрит востороженный пиит,
Что проводит ночь бессонну,
Опершися на гранит.

(Муравьев. Богине Невы)
10 Одессада жазылған.
11 Евгений Онегиннің бірінші басылуын кара.
12 «Днепр русалкасыньш» бірінші бөлімінен.
13 Гректің ең тәтті естілетін аттары, мәселен: Лгафон, Филат, 

Федора, Фекла тагы баскалары біздің жәй халык арасында ғана
колданылады.

14 Грандисон мен Ловлас, атакты екі романның героилары.
15 Егер кәзірде албырттыкпен бахытты болуыма сенсем, *

оны үйреншікті әдетімде іздер едім.
•  \

мен

(Шатобриан)
16 «Байғұс Иорик!» Өлген шуттың басында Гамлеттің айтканы

(Шекспир мен Стернді кара).
17 Бурынгы баспасында «үйге шапты (ұшты)» дегенді «кыста

шапты (ушты)» деп кате баскан (мұнда түк мағнасы жок). Оны 
айыра алмаған сыншылар соцғы өлеңдерде анахронизм бар деп 
тапты. Романымызда уакыт өлшеуі календарьмен саналағандығы-
на сендіре аламыз.
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18 Юлия Вольмар — «Жаңа Элоиза». Малек-Адель — М-е- 
Соіііп орташа романынын геройы. Густав де Л инар— баронесса 
Крюднер көркем повесінің геройы.

19 В а м п и р  — катеден сол жазды деп лорд Байронға тацы- 
латын повесть. Мельмот — Матюреннің данышпан шығармасы. 
Жан Сбогар — Карл Нодьенің атақты романы.

20 Барлық үміттеріңізді тастаңдар. Біздің сыпайы автор атақ- 
ты өлеңнің тек алғашқы жартысын аударды.

21 Бір кезде А. Измайлов марқұм шала шығарған журнал. Бір 
уақытта оның шығарушысы өзінің мейрамда «гөләйт» еткенін 
журналына басып, көптен кешірім сұраған.

22 Е. А. Баратынский.
23 Жай крестьянканы қыз деп (дева), ал ақсүйек барышня- 

ларды қызшықтар (девчонки) дегенге журналдарда осылай деуге 
бола ма деп таңырқасты.

24 « М ұ н ы ң м ә н і с і,— дейді бір сыншы,— балалар коньки- 
де сырғанақ тебеді»— өте дұрыс.

25 _ В лета красізые мои

Поэтический ан
Нравился мне пеной шумной,
Сим подобием любви
Или юности безумной...— и проч

^ і , (Л . П—ға хат)

26 Август Лафонтен, үй тұрмысынан жазьглған көп роман- 
ның авторы.

27 Князь Вяземскийдің «Алғашқы қар» деген өлеңін қара.
28 Баратынскийдің «Эда» дағы Финляндия қысын жазғанын 

қара.
29 Зовет кот кошурку

В печурку спать. _ .
Кұдалықтың жоруы; алғашқы жыры өлімді жорнды.

30 Келешектегі күйеудің атын осылай біледі.
31 Журналдарда: хлопь, молвь, топ деген сөздерді орынсыз 

жаңалық деп сөкті. Бұл орыстың түп сөздері. «Вышел Бова из 
шатра прохладиться и услышал в чистом поле людскую молвь и 
конскігйтоп» (Бова Королевич туралы ертегі). Хлоп употребляется 
в просторечии вместо хлопание, как шип вместо шипение:

Он шип пустил по змеиному
(Ескі орыс өлеңдері) ' ..Ш

БІздІң бай, көркем тіліміздің еркіндігіне кедергі келтіругё жөи 
жоқ.

32 Бұл өлеңнен сыншымыздың бірі бізге түсініксіз өрескелдікті 
тапқан сияқты.

33 Бал ашу кітаптары бізде Мартын Задека фирмасында ба- 
сььлады. Б. М. Федоровтың айтуынша бұл ешқашан бал ашу 
кітаптарын жазбаған, байсалды адам.

34 Ломоносовтың төменгі атақты өлеңіне пародияг
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Яіаря Ойграигяш 
О» уіреямя* е'т»н*мйпм* *в і  
М и в о п й і  с  с ш іні*ем зя е п в п і в —  ц  гтрт.

* Вуяичв, меяія щ ш і і м .4 і 1 I I і і 9 і 9
К*іпе иагаи муріМЙ М/Мртмб КеллІ. 
Алақ-сәлак МДМЫКТМ, делетейді.

(КауіһтІ кёрһіі)

38 Біздін сыншыларымыз, й9рк?м ЛШИМИМ (Мёлһі)  • 
күрметтеушілер, бұл өлеаніи әДелбІаціИи кятгм цис*лл

37 Парнж ресторяторы (росіър& М  У& йуШ Ы  я/*ЯМ).
38 Грибоедовтын өлені
39 Атақты мылтық ұстасы.
40 Бірінші басылуында алтыииіы төрау бмлаГг б!гк°и ёДІІ

А ты, младое вдолмойрнье,
Волцуй мое поображение,
Дремоту сердц* ожийлйЙ,

. В мой угол наще ирилетай,
Не даП остыть душе ПӨ9ТІ 

,  Ожесточиться, очерстнеть,
И, наконец, окямеиеть 
В мертвяшем упоенье сйртя 
Среди беэдушных гордеііой,
СреДИ блистательных глун' й

Х Ш І

Среди лукапых, малодушных,
ІІІальных балойанных детеП.
Злодесв и смешных м скучных,
Тупых, нрийпзчмйых судеП,
Срели кокегок богомольмых 
Среди холопьрй добройольмых,
Средн пседиейііых мопмых сіірп,
Учтипых, ляековых «змен,
Среди холодных ирнгойорой
жсстокосерлой суеты,
Раечетой, ДуМ й рйзТскорОй,
Й СеМ ЪЧуІ%, тде 'с йяМй й
Кхтіаюоь, Мйлые дру^ьй. Л ш ш Ш

<1 Л с й ш н ц V  шаруяшы.лык лсоніНен кіт&л жп?гая адай
42 -Дорот% %йшн — сяп ллп МИЙ:

С лорпо̂ і Иал, канаяы;
РЯвочіл мпого. ■чпого сШ»П,
/Ь  Уа.іт, тШ пяЪ і’ст полчас.
С лсревьёв, 'тта ласлл стояшпт.
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Проезжим мало баріыша,
Дорога, скажешь, хороша —
И вспомнишь стих: для проходящнх!
Свободна русская езда 
В двух только случаях: когда 
Наш Мак-Адам, или Мак-Ева 
Зима свершит, треща от гнева,
Опустошительный набег,
Путь окует чугуном льдистым,
И запорошит ранний снег 
Следы ее песком пушистым.
Или когда пути проймет 
Такая знойная засуха,
Что через лужу может в брод 
Пройти, глаза зажмуря, муха.

(V СтанцияКнязь  Вяземский)

43 Бұл ойнакы ойшылдығымен аса әйгілі К** ден алынған 
теңеу. К** ның айтуынша бір уакыт ол князь Потемкиннен импе- 
ратрицаға курьер боп жіберілген. Ол соншалық тез жүрген, оның 
шпоры арбадан шығып, жолдың жағасындағы шакрымдарды 
көрсететін бағанаға шарбақтай соктыгып, сартылдап отырыпты- 
мыс.

44 Р а у т — бисіз кешкі мәжіліс, шын мәнісінде топ (жиын^. і

і

V
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ЕВГЕНИП ОНЕГИННІҢ» КЕИБІР СӨЗДЕРІНЕ ТҮСІНІК

Бірішиі тарау

3 е в с — ескі Гректің ең үлкен кұдайы.
Р у с л а н, Л ю д м и л а — Пушкинмің гюзмасының гепоплары 
Н е в а — өзен.
« Б і р а қ  с о л т ү с  з ә р л і  м а ғ а н» -  Пушкин осы романын 

Онтүс жакка жер аударылып жүргенде жазған
Л\ а д а ш е, М о п $ і е ы г — (французша) Онегиннің тәрбне-

шілері.
Б а л — тамашалы жиын.
М а з у р к а — бидің бір түрі.
П е д а  н т — ескі салтты, ұсақ-түйек пікірді катты ұстайтын

а д а м .
Э п и г р а м м а  — сықақ, күлкі өлең.
Э п и г р а ф — кітаптың пікір, мазмүньгн нускап сөз басына 

ж а з ы л ғ а н  кыска өлең, сөз.
Ю в е н а л — Рнмның ащы тілді акыны.
V а I е — сау бол, ксш.
Э н е и д а — Рим акыны Вергнлийдің поэмасы.
Р о м у л  — Рим қаласын бастап салдырушы ертегі адам.
Я м б, х о р е й — екпін ырғағына күрылған өлен өлшеулері.
Г о м е р — ескі грек жүртының атакты «Илиада», «Одиссея» 

а т т ы  жырларынын авторы дейтін ертегі адам.
Ф е о к р и т  — Грецияның ескі заманындағы акыны, малшы 

өлен-жыршылярының авторы.
А д а м С м и т — XVII ғасырдағы Англияда буржуазпяшыл 

эхономиет; «Халык байлығы» деген кітаптың авторы.
Г е н и й  — даиа, данышпан адам.
Н а з о н — Рим нмператоры сарайында махаббатты жырлаған

а к ы н .  Октавиан Август деген император оны Молдавияга ай-
д а ғ а н .

Ф о б л а с — Франциядағы Луве де-Кувре деген жазушының
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бірнеше романының героны. Фоблас XVIII ғасырдың азған фран« 
цуз дворяндарының біреуі.

Р о г о н о с е ц  — алдампаз әйелінө сенгіш еркек.
Б р е г е т  — уакытты білдіріп дыбыстайтын сағат.
С т р а с б у р г ,  Л и м б у р г  — Европа калалары.
Т р ю ф л и — саңырауқұлактың сирек кездесетін қымбат бір 

түрі.
К о а $ і-в е е I — ростбиф, ағылшын тамағы, куырған мал еті.
А н а н а с  — тропик жемісі.
К а в е р и н  — Пушкиннің 1816— 1820 жылдардағы досы.
Е п і г е з с һ а і  — антраша, балет биіндегГ секіру.
Ф е д р а — Француз жазушысы Расин пьесасының балетке 

айналдырылғандағы жаңа аты.
К л е о п а т р а  — француз жазушысы Вольтер пьесасының 

балетке айналдырылғандағы жаңа аты.
К н я ж н и н ,  Ф о н в и з и н ,  О з е р о в  — орыстын драма- 

тургтері.
М о и н а — «Фингал» атты Озеров пьесасының героинясы.
С е м е н о в а  — Петербордың атакты балеринасы.
К а т е н и н  — Европа әдебиетіне жетік, Пушкннге әсері бол- 

ған орыс жазушысы (1792—1853)
Ш а х о в с к и й  — орыс жазушысы, көптеген комедияның ав- 

торы (1777—1846).
Д  и д л о — Петербор театрында балет коюшы.
Л о р н е т  — сапты көзілдірік.
Н и м ф а — ескі грек жұртының періште дәрежелі сұлу кызы,
И с т о м и н а  — Петербордың атакты балеринасы (бишісі).
Э о л — гректердегі самал желдің кұдайы.
А м у р — сәби бала бейнелі махаббат кұдайы.
Р у с с о — француз философы және жазушысы (1712— 1778}.
Г р и м  — неміс дипломаты (1723— 1807). • .1
Ч а а д а е в — Пушкинның досы, философ-идеалист (1734— 

1856).
В е н е р а — Рнм мифологнясындағы сұлу әйел бейнелі махаб-

бат кұдайы.
П а н т а л о н ,  ф р а к ,  ж и л е т  — киім аттары
К а р е т а — күймелі арба.
Д и а н а  — Римдағы әйел бейнелі ай кұдайы.
Ф л о р а — Римдағы жерден гүл, өсімдік өсіретін сұлу әйел 

бейнелі кұдай.
Т е р п с н х о р а  — ескі замандағы Грецияда би өнерінің сұлу 

иесі.
А р м и д а — «Иерусалимның кұткарылуы» атты поэманы 

жазған Италия акыны Торкватто Тассоның бір героинясы.
К а м и н — үй ішіндегі отжағьгп жылынатьш үсті ашық пеш.
О х т е н к а  — Петербордың Охта деген жерінде тұратын сүт

сатушы әйел.
В е е Г - з і е а к з  — бифштекс, ағылшын тамағы, кыздырған ет.
С п л и н  — жабаульгкты, жабьтркаультікты, іске мойны жар 

бермеуді білдіруге айтылатын ағылшьгн сөзі.
X а н д р а — еріншек ауруы, іш пысыру дерті.
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г а А р о н ағылшыннын атакты акыны (1788—1824).
С е н — ФранцияньіН буржуаздык экономисті (1767—1832).
Ь е п т а м згылшын юрнсті жәие философы (1748—1832)
Т а ф  т а — жібек.
Ф о р т у н а  — Римпын тағдыр күдайы.
М и л л  и о н н а я  -  Петербордың бір көшесі.
Б р е н т а — Адриатич геңізіне күПылатын И т а л и я д а ғ ы  өзен 
А л ь б н о н — Аиглияиын ескі аты.
В е н е ц и  я — Пталняның көркем қаласы.
Г о н д о л а  — кемелі канык.
П е т р а р к а  — Италня акыны.
Г а г п і е п іе — түк істемеу.
С а л г и р — Қырымдағы өзенше.
Л н р а ,  М у з а  — Пушкннде акындык м а ғ н а с ы н д а  а й т ы л а д ы .

героііы ^  Н  з  г о 1 й ЧаАльд-Гарольд, Байрон поэмасыпыц

Е қ ін и і і  тарау

3  п и г р а фт ы н м ә н і с і — «Уа, деревня!» дегея мағнада.
Д  р и а д а — грек жүртының ескі үғымынша ормаи тәңрісі. 
Б а р щ и н а  — крепостионлық дәуірде крестьяндардың поме- 

шиктерге еріксіз жұмыс істеуі.
О б р о к — крестьяннын помещнкке төлейтін алымы. 
Ф а р м а з о н  — жасырын мистнкалық-дін коғамыиың муше- 

с:н <Фраях-масон» деп атаудың орнына бұзып айтқан сөз.
Г е г г и н г е н  — Германияның атақты университеті.
Г а  й т  3  м м а н у и л — немістіц атақты философы (1724—

1304). . • Ч і і  1 1  і |Щ  Т 1  1
Ш и л л е р  — немстің атакты драматургы, ақыны (1759—1804).
Г е т е  — немістің данышпан окымысты акыны^(1749—1832).
Р и ч а р д с о н  — ағылшын жазушысы (1689—1761).
Ш л а ф о р  — түнгі киетін жеңіл шапан.
Б  р н г а д и р  — Ресей патшалығындағы полковник пен гене-

раллың арасындағьт әскерв шен.
Л е т а  — грек дінініц ұғымынша бақи жаидың өзеш.
А о н и д а — ескі грек ұғымынша көркемөнердін қорғаушы

и е с і .

Үиіінші тарау

Эпиграфтын мәнісі:
«Ол кыз еді, ол ғашык еді*

Мальфшісітр.

.

Э к л о г а  — дерёвня түрмысын, табиғатын мақтайтын елең
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В а н д е й к т і н  м а д о н н а с ы  — Голландия суретшісі Ван-
Дейктің (1680—1752) суреті.

Д е л ь ф и н а  — мадам де Стальдың романының героинясы.
К о р с а р — Байрон поэмасының геройы.

♦ Э г о н з м  — өзімшілдік, өзін-азі дәріптеу.
К у м и р — табынатын будд.
Г а л л и ц и з м — француз тіліне сәйкес сөз кұру.
Ф р е й ш н ц — неміс композиторы Вебердің (1786—1826) опе- 

расы. Орысша «Жады мерген» атты аудармасы болған.
О б л а т к а  — хат жабыстыруға керекті не жёлім, не наннан 

пісірілген дөңпелек түймелер. Әр түрлі бояуда болады. Мұныц 
күлгін түстегісі махаббат белгісі.

Төртінші тарау 

Эпиграмманың мәнісі:

М і н е з  к ұ л ы қ т ы л ы қ  — адам бойындағы табиғи бір ка- 
сиет.»

Неккер.
В и с т — карта ойыны.
Г и м е н е й  — греісгердің ескі неке кұдайы.
Ш а т о б р и а н  — католикшіл кертартпалық тұсындагы 

француз романтнк жазушысы (1763—1848).
Р и ’есгіге2 =  Үози $иг 1е$ ІаЬЫеІІез? (французша) — сіз ооы 

беттерде не жазарсыз?
Г а. V.  А п п е і е  (французша)— Сіздің Аннет.
«Г ү л ь н а р ж ы р ш ы с ы» — Байрон жақсы малтушы бол-

ған.
И п о к р е н а  — акындық бұлағы. Ескі грек сенімі бойынша 

Пегас аттың тепкен жерінен бұлақ қаннап шығыпты, бұл ақын- 
дық бұлағы болған.

Бесінші тарау 

А в р о р а  — таң тәңірісі.
В а л ь т е р  С к о т т  — (1771—1832). Шотландия жазушысы. 

Тарихи қызық романдар жазған адам.
С е н е к а — Рим философы.
М а л ь в и н а — (1770—1807) Коттен деген француз жазушы- 

сының романы. Орысшаға аудармасы 1818 жылы Мәскеуде ба-
сылған.

П е т р и а д а  — Грузинцевтың тарихи поэмасы (1779— 1840}, 
1812 жылы Петерборда басылған.

М а р м о н т е л ь — (1723—1799), француз жазушысы.
К е V е і 11 е г у о и $ ,  Ь е і і е  е п с і о г т і е  — Ояныңыз, ұйқ-

таған сұлу.



Б * !  1* N і һ а — -сұлу Нттна.
Ғ і 1 I г Т я і і я п а  -'сүлу Татьййі.
0  м і; р — ГомоГ)дін аһъіп жапа грёктГң аіітуы.

Алтьікты тарһу

Эпиграфтың м$ПісІ;
^Күні түмйн, Ж̂ ттё ^ътскі жаі;та 
Өлімді е£кер№ёйтін тү*сы№ туган»

П ет рар  са

5 е сі а 1 і а і с иі р с г а (латьтяша) — Бірак баска заман. 
Г о р а ц и Л — Рнм акьіны, йоныр тұрмысты, деревня өмірін 

сүйген, өз шаруасы бслған,
А н т о н  Д  е л  Ь & и г==* \ ! 798—1831) Пушкішніц ен жа-

кын достарының бірі-.

Ж е т ін ш і т арау

М е л ь п о м е и а  — друірлегея салтанагты поэзияныц музасы. 
Т а л и я — жеиіл поэзияяып музасы.

СегізінШі тарау

З п и гр зф ты н  мәнісі:
«ҚаГгырлы салар, ал ёгерде біржола 
айрылатыи болсак, тіпті канырлы сапар»

Байрон.

Аг тұл е й — Рим жазушысы. «Алтын есек» атты кызық ро-
й ш нш н м т о уъ і. ІИІПШГИГ 1Ш ІЧ -

Ц і» и е р о  Н — Рим шёшёні, ораторы. ‘ п
Л е р ж а й П Й  — орыстын атақты акыны (1743—1816). Лицеи 

з»:.ч;ім«‘ніндв Пушкиниіц өлеціи тындап, аса ұяаткан.
< а с м о і г о л н ?  — дәл мәнісі: «бүтін дүиие азаматы».
< , * а к е р — кұлкынын каттылығын дәріптейтін ағылшын ді-

ніііііі үабіьг
1 а ц к й й1— Грибоёдовтыц атақты «Акылдан каііғы» пьеса-

•••шың гчмюйЫ'. . . .  - . , ‘
О о т т е  І І  Га и і  (ағылшыпша)-олетгт үлпск

іі I & з  г (ағылшынша) — модениетсіз, әдепсіз одам.
Г ё 1 е * & - і е I ё (Фоанцузша) — кезбе-көз, жеке свйлесу.

-  ГГр и Vт Д 1Рмиг?Уаит ұлы, мыскыл суретші, карикату-
ряст!

Г хГ 6  б о н — ағылшын тарихшысы. _
1 ;< •! з 6 а  й — Иіллия акыны.

Г е |> д е р — неміс жазушысы, философы.



Ш а м ф о р — ұлы француз резолюпиясынын тұсынлағы бел 
гілі француз публицисті.

Б е л ь — француз фнлософы, сарыуайышпыл жазушы, 
Ф о н т е н е л ь  — француз философы.
Е з е г п р г е  Ь е п е  — өте жаксы.
В е п е б е і і о  — Ізгі баталы адам.
I сі о I м і о — менін кұдайым.
С а ғ а д и — Иранныц атақты ақыны.



ЛГ. Ю. Лермонтовтан

Ч Е Р К Е С Т Е Р

I

А.ітын күн аспандағы таудан кетті,
Алқапты мастандырып ұйқы жетті.
Батыста қызыл шабдар шапак сөніп,
Алыста талған дауыс шың-шың етті.

Даланы  ауыр, күңгірт басты тұман,
Аспанда «тұлкатын» тұр жымындаған. 
Д алада жанылған мал көрінбейді, 
Ж алғы з-ақ тағы марал дөңде орғыған.

Ж үгірген көкше каскыр тауға таудан, 
Комағай, кызыл көзі қанталаудан.
Д үдар бас кәрі еменнің тақымында 
Іні бар: соған кіріп қалқалаған.

Мылтыкты кырағы көз, сұрша мерген, 
Капталдап жүгіреді оны көрген.
Байлауда тарлан тазы, екі күшік, 
Тыншымай тұр жұлкынып, кыңсып үрген.

Ж ып, жым-жырт, барша тоғай, барлык ДҮлеи- 
Нттілмейді зауза даусы әлсіремей.
>;■ алғыз-ак ойнақ салған ж а з д ы н  желі, 
Бадалдың басын желпіп тыным бермеи.
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Калыңда «көк-көк!» дейді көкек көкке: 
Көлеңке, көк койында конып жеке.
Шырт түнде кара карға каңкылдайды, 
Кылғандай түнді мазақ, иә күлкі.

•

Жабайы жақпарлардың кысаңында, 
Саркырайд асау Терек, күшті ағында, 
Дірілдеп көбік көпіріп суда билеп, 
Алады жарын жауып кұшағына.

II

Тұншығып караңғыға оранды аспан, 
Тұманда ай өлусіреп түсі қашқан.
Түнгі жел кұзға біткен шөпті шайқап, 
Тербейді сылдыратып мызғытпастан.

Бұлдырлап корған дөңде, алыстағы,
Онда орыс күзетшілер найза ұстайды, 
«Ұйықтама, арғы жақта чечен жүр!» деп, 
Біріне-бірі қатты дабыстайды.

Атты әне, дәлдеп тиді атылған ок, 
Шапшып кеп ұшты казак жұрындай боп, 
Корғанды, кұшқан жердің бәрін бойлап, 
Ыстық қан дірдектейді көкке шапшып.

Өлімнің көзі ойнатып караңғысын,
Көре алмай.өскен Дунай заманғысын, 
Көре алмай катын-бала, жылы көңіл, 
Тауысты ол осы өліммен өз тұрмысын.

Ш
•

Тогайдың дүлейінде азғана ашык,
Ай күңгірт жылтырайды тұман баеып. 
Алыста қорған да тұр жанған отын 
Ойнатып лапылдатып, көкке шашып,

Аңсызда салдырлады жым-жырт тоғай, 
Шықты да атты адамдар барды солай.
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Ж алтактап айналаны көзбен шолып, 
Бәрі де аттан түсті жап-тармағай. ’

Октаулы мылтық аскан, кылыш белде, 
Алтыатар, кос пистолет өздерінде. 
Сайгүлік мінгендері ылғи тұлпар, 
Айкыра сулық шекпен- жатыр ерде.

Черкестер отты жақты түтіндетіп, 
Айнала отырысты отты үрлетіп,
Ағашта каңтарусыз байлаулы атта-р, 
Шөп ж ұлад ауыздықпен күртілдетіп.

От маздап, шок шатырлад, түтін булап, 
Айнала жарық болды жалын тулап. 
Баскандай жүректі ыза, қабақты ашу, 
Тұнжырап отты айнала жатыр сұлап.

/

IV

Бір черкес шынжыр каттап сауыт киген, 
Ақ күміс әсем сәнді үстіне үйген. 
Өзгесі соны айнала мүлгігендей, 
Ж амбасы  жантайысып жерге тиген.

Кей бірі тазартады болат кылыш, 
Иә ұштап ұшкыр оғын тілейді ұрыс, 
Солардың ашуымен түнергендей, 
Айнала бәрі жым-жырт, бәрі тыныш.

Айтады әлгі князь атып тұрып:  ̂
«Черкес елім, іздеген жаугершілік^ 
Атақты өлім, өлімнің кұрманына 
Дайындап, салар кезек, бүгін бүлік!

Көзің сал биік шөпке, тауға таман, 
Онда тұтқын, байлауда отыр ағам. 
Қайғыда, қасіретте, жауда жалғыз, 
Ж ә өлем, жау қолынан, жә құткарам
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V

Ұйыктадым еалкын түнгі караңғыда, 
Елестеп ағам тұрды көз алдымда.
Ол айтты: «кешіккенің — өлтіргенің.
Тезірек кұткар мені бауырым, шында».

Соны айтып жок боп жетті жеңіл үрей,
Мен тұрдым дымкыл жерден зорға, әлсірей. 
Мен оны кұткаруға кылдым талап, 
Іздеймін, үрей кетті түк көрінбей.

Шаңкан ак көлеңкесі атар таңдай,
Болады «бауырым кел!» деп шақырғандай. 
Ж ә, өлем, жо кұткарам, кайрат кылам, 
Ежелден сызылған сол ақыр маңдай.

Атымен Мұкамбеттің ішемін ант,
Ант кылам, барлық дүние, жаралған зат, 
Не өлім, не азап қылам орыстарға,
Қолыма түсті, міні, қашпайтын серт!

Алда күн ашық шырай сәулесімен,
Тұр шығар маған сірә қарап сағат.» 
Томсарып қатып калды, айтып князь 
Үш рет бәрі сөзін қылды қоштас.
«Орысты тақа кұртып талқандаймыз, 
Болмаса денемізден үзілсін бас!».

VI

Шығыс жак жолактанып жалындады, 
Күйігіп күн қошқыл боп сағымдалды. 
Ауылда таңғы тауық айғай салып, 
Бұлттана ай жоғалып сөніп қалды.

Алтындап, безеп, жым-жырт, тоғай, дөңді, 
Ақырын күн жылынып көтерілді.
Ж ас сәуле караңғымен майдандасып, 
Ж алт етіп, міне таудан шыға келді.
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Сарғайып піскен егін жатыр жайнап, 
Тыңқитқан егіншілер баулар байлап.'
Таза әне, таңертеңгі ерке самал,
Теректің бетін толқып салады ойнақ,

Шаңытып желге ұшады жеңілтек құм,
Көк күмбез таза тұнып тұрғандай жым. 
Жақсы иіс, жас жапырақ жаз жаңғыртып, 
Өзеннен самал үріп, соғып салқын.

Айнала қабаланған, тоғай көктеп,
Маңай жым, қараңғылық кеткен шеттеп, 
Ағаштың басын, түбін нұрға бөлеп,
Күміс күн сәулесімен тұр меруерттеп.

Жалғыз-ақ самал желпіп өрлеуімен, 
Үзілген жапырақ ұшад ұйтқып желмен: 
Жалтылдап, ұйтқып, ойнап ұшып қонып, 
Бұзғандай тыныштықты етіп ербең.

Міне осы күн ашығын таңдап алып, 
Черкестер қаруланып шықты аттанып. 
Арадай быжылдатып оқ зулатты,
Зырқырап кедіп жатыр тоғай жарып.

VII

Әу, егер тыңдасаК сен, әдемі күн,
Қусаң ед ку қайғыны, үркін-қоркын. 
Алдампаз жалған елес көрген түсті, 
Қуғандай, қуалмас па ед қараңғы түн.

Қалада талған дауыс таңертеңгі,
Таратып тауға, өлкеге жел әкелді.
Естілді сол қалада қатты дауыс,
Дабылды даңғырлатып қагып еді.

Әскерлер иығына мылтык асқан,
Сапталып қаз тізіліп катар баскан. 
Мейрамда шырыштай боп кнінген жұрт, 
Шіркеуден кайтты арбалар салдырасқан.



Таралды күймелі арба, жайдақ арба, 
Аепанда топ-топ ұшып ұзақ, қарға, 
Тарады үйді-үйіне жанның бәрі,
Ертеңгі керекеініп ас оларға.

Кейбірі терезеден ашты қақпақ,
Кейбірі серуендейді көше таптап.
Кейбірі қорғандағы әскерлерді 
Қарайды тамашалап, айналақтап.

Тауда бұлт, мұнарытып қарауытты. 
Жарқырап күн биіктен нұрын төкті. 
Лыпылдап таудың самал жеңіл желі, 
Бұтаны қағып, тербеп елеңдетті.

VIII

Таудағы үлкен корған, шепке таман, 
Айналды таралуға әскер тұрған...- 
Емескі естіледі сарын шапқан,
Бұрқырап көз ұшында шығады шаң. 
Көрінед шаң артында шапқан атты, 
Корыққандай ^кая-жағына жалтақтаған.

Ол міне, шауып келіп аттан түсті, 
Бастыққа жалпаң қағып ж аяу ұшты. 
Айтады: «жойылдық біз, жоғалдық біз, 
Әскерге бұйырыңыз жисын күшті.

Черкестер тауға шапты оқты шашып, 
Екеу едік, құтылдым жалғыз қашып. 
Жүрегім жарылуға жақындап тұр,

. Ат болмаса, қалмас па еді мені басып».

IX

Соғысқа даярлан! Деп болды бұйрық, 
Соғылды дабыл дүңқ-дүңқ, шықты полк. 
Топтанды, бөлектенді, сапталды әскер, 
Қақпасын шеп қорғанның жапты сарт-сұрт.

576



Сангүлік әскер аты баккан баптап,
Күиын боп кей бір солдат шапты ойнактап, 
Һ е жойып біржолата черкестерді, 
Калсын деп не мәңгі атак мола мактап.

Айнала у-шу, айкай, түтін, атыс,
Каптаған калың черкес шығыс, батыс. 
Түйіліп арыстандай тиіп берді,
Кылыштан шакылдаса шыккан дауыс. 
Быжылдап ок борады бүршак жа\'ып, 
Ыңыранып, кан, кырқырап, кұлап жатыс.

Ерлердің бірқатары түсті баудай,
Түнекте араласты салып айғай.
Ойнақты ат бүйірінен найза тніп, 
Шапшиды, шыңғырады зар қаккандай.

Жығылды жерге ол ат омакаса, 
Жаныштап жерге иесін, үстін баса,
Кызыл кан кылыш бояп, күлақ түнар, 
Маңайда өлім ұлып ыңыранса.

х

Әр жерде зеңбіректер күрілдейді, 
Жаралы ер, өзгелерге «жүгір» дейді, 
Өлді әне ол әлсіреп үні шықпан,
Ал бірі бет алдына жүгіреді.

Шаң кауып, жүгіреді жұтып топырак. 
Сілтеген болат қылыш етіп жарк-жарк. 
Қимылсыз боска жатыр тыншып қылыш, 
Сылдырап көк сауыты түсті кақырап.

Талкандап ұшқыр болат найза тнген, 
Бұлақтай аткылактап каны сиген. 
Жараның аузын кысты сорлы бейбақ,
Әлі жок, салкын қолмен дірілдеген.

Кармалап колы іздейді тағы мылтык, 
Жан-жақта ызылдайды ок, у-шу, шақ-шұк.
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Қаланың қалтарысып халығы тұр. 
Аспанды қаптағандай қаңғыр-күңгір, 
Черкесті әне біреу кұлатты ғой,
Қылышы жатыр әне жарқылдап құр.

Сілтенді оның қолы бұлғаң етіп,
Аяғы «жүрі» дегендей арбаң етіп. 
Сылқ етіп тулап тұрып жығылды да, 
Қорқырап қалды қатып жаны кетіп.

Жауынгер черкес міне келді шауып,
Қақ жарып қарсы жауды қылмай хауіп. 
Қайратпен қайқы болат көкке сермеп, 
Қазакпен қағысады қанға жауып.

Олардың қылышы өткір жарқылдайдьг, • 
Сартылдап жақ, ұшқыр оқ қалтырайды. 
Болғандай оқ екпіні қанды тағдыр, 
Ысқырад, жылтырайды, жалтылдайды.

Қазакті өлтіреді қас қаққанша, 
Қамалып қалды өзі де көз ашқанша. 
Найзамен болат ұшқьгр найзаланып,
Ер князь ыңқылдайды қатты сонша.

Жығылды аттан, өзгесі кетті қашып, 
Тастады жүрген жерін жанжалдасып. 
Үстінде орыстардың оғы ойнайды, 
Қорқыныш, бас тажалы, қанға ғашық.

Баяулап, бәсеңдеді соғыс шуы, 
Бұрқырап тау көбелеп шаң қуғыны, 
Безеді тозғындаған қашқан черкес, 
Қылады қозы құйрық оны қуып.

Дунайдың жаугер туған балалары, 
Атақты Рейн, Лоар, Роналары.
Қуырған арттан қалмай өлім, хауіп, 
Білетін сол сулардың жағалары.

Жан-жақта өлім сеуіп зеқбіректер,
Тау, дала, тоғайларда қырғын бық-бық.
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XI

Тыншыды бәрі жалғыз анда-санда 
Шығады мылтық даусы атқан тауда. 
Көрінед бірлі-жарым казакорыс, 

Туралап ағындатып шапқан жауға.

Орыстар тынышталды баяуқырап, 
Қала аман, дөңде оба тұр жалтырап, 
Ондағы қарауылшы қақиып тұр, 
Жан-жақты өткір көзбен шола қарап.

Асқаны оқты мылтық иығының, 
Жалғыз-ақ естіледі «сен қайсының?» 
Жалғыз-ақ, қатты тауда дабысталад, 
Шақырған жаугер казак бірі-бірін.

Ашыққан қарқылдайды қара қарға, 
Кісі өліп тойынған соң жара, қанға. 
Жалғыз-ақ анда-санда жылтылдайды 
Солдаттың жаққан оты балағанда.

Соғыста ақ жүзіне салып белгі, 
Тұтығып қаннан болат куңгірттенді. 
Аулакта күзетші орыс айқайлайды, 
Тыншығып, төңіректі маза жеңді.



Каланын кәлтэрысып калығы тұр. 
Аспанды каптағандай канғыр-күнгір, 
Черкесті әне біреу күлатты ғой,
Кылышы жәтыр әне жаркылдап кұр.

Сілтенді оның колы бұлғаң етіп,
Аяғы <жүр!» дегендей арбаң етіп. 
Сылк етіп тулап тұрып жығылды да, 
Коркырап қалды катып жаны кетіп.

Жауынгер черкес міне келді шауып,
Как жарып карсы жауды кылмай хауіп. 
Кайратпен кайкы болат көкке сермеп, 
Казакпен кағысады канға жауып.

Олардын кылышы өткір жаркылдайды, • 
Сартылдап жак, ұшкыр оқ калтырайды. 
Болғандай ок екпіні канды тағдыр, 
Ыскырад, жылтырайды, жалтылдайды.

Казакті өлтіреді кас қакканша,
Камалып калды өзі де көз ашканша. 
Найзамен болат ұшкыр найзаланып,
Ер князь ыңкылдайды катты сонша.

Ж ырылды аттан, нзгесі кетті кашып, 
Тастады жүрген жерін жанжалдасып. 
Үстінде орыстардың оғы ойнайды, 
Қоркыныш, бас тажалы, канға ғашық.

Баяулап, бәсеңдеді соғыс шуы, 
Бұркырап тау көбелеп шан куғыны, 
Безеді тозғындаған кашкан черкес, 
Кылады козы кұйрык оны куып.

Дунайдың жаугер туған балалары, 
Атакты Рейн, Лоар, Роналары.
Куырған арттан калмай өлім, хауіп, 
Білетін сол сулардың жағалары.

Жан-жәктэ елім сеуіп зенбіректер,
Тау, дала, тоғайләрда кырғын бык-бык.
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XI

Тыншыды бәрі жалғыз анда-санда 
Шығады мылтық даусы атқан тауда. 
Көрінед бірлі-жарым казакорыс, 

Туралап ағындатып шапкан жауға.

Орыстар тынышталды баяуқырап, 
Қала аман, дөңде оба тұр жалтырап, 
Ондағы қарауылшы қақиып тұр, 
Жан-жақты өткір көзбен шола қарап.

Асқаны оқты мылтық нығының, 
Жалғыз-ак естіледі ссен қайсының?» 
Жалғыз-ақ, қатты тауда дабысталад, 
Шақырған жаугер казак бірі-бірін.

Ашыккан карқылдайды қара қарға, 
Кісі өліп тойынған соң жара, қанға. 
Жалғыз-ақ анда-санда жылтылдайды 
Солдаттың жаққан оты балағанда.

Соғыста ақ жүзіне салып белгі, 
Тұтығып қаннан болат куңгірттенді. 
Аулакта күзетші орыс айқайлайды, 
Тыншығып, төңіректі маза женді.



I I .  А .  І Г е к р а с о в

Т Е М I Р Ж О Л
(Балаларға арналган)

В а н я — Әке, бүл жолды жаеаған кім? 
Ә к е — Граф Петр Андреевич

Клейнмихель, шырағым!
(Вагондегі сөз)

I

Па, көркем күз! Сергек, сау, байсалды күз! 
Әлдендірер саф һауа адамды әлсіз;
Әлі бекіп қатпаған өзендегі 
Қанттайын еріген қабыршық мұз;

Мамық, майда төсектей тоғай маңы 
Тыныштық, кең — ширатар шаршағанды! 
Әлі мүлде жапырақ тотықпіаған,
Көркі көркем кілемдей жаңа, сары.

Па, көркем күз! Тымырсық суқай түндер, 
Айқын, айық, тап-таза, қоңыр күндер.,. 
Табиғаттың жирентер бір міні жоқ!
Мүк басқан саз, төмпешік, томар, түбір,

Әсемденген бәрі де ай нұрында;
Орыс бауырым кездесер онда-мұнда... 
Шойын жолда келемін зырқыратып,
Өзім болып өзіммен ойым ойда...



II

Меиірімді әке! Ақыдды бүл Ваняге 
Ганытпаудың дүниені керегі не?

Рұқсіат қыл, мына айдың жарығында 
Хақиқатты мен бұған көрсетуге.

Ваня, мынау ірі еңбек соры қалың,
Келе алмастай қолынан жалғыз жанның. 
Ж аңға мағлұм жалғанда падыша бар, 
Аты аштық — ол жауыз падышаның.

Әмір шашқан ол өзі, әскер сайлап; 
Адамдарды артельге тығады айдап; 
Кемелерді жүргізер теңіздегі;
Соқалардың соңына түсеріжайлап;
Өр,мек токып, тас кашап жатқандардың 
>Келкесінде тұрады тісін қайрап.

Сол падыша — көп елді мунда айдаған. 
Катер-қауіп майданда талай адам 
Еңбегі еш, тұзы сор, арам тер де, 

Топырағы бұйырған осы арадан.

Жатыр міні жол түзу: ені кытык,
Рельс, көпір, діңгектер шымшытырық; 
Байқа, Ваня, бәрі орыс сүйектері —
Жол бойына жыбырлап кеткен бықып.

Түу! Қоркыныш шықты бір шу дабысы! 
Сарындаған, сакылдап тұрған тісі.
Терезеге түседі көлеңкесі,
Аналар не? Көп өлік алпарысы!

Кейде озып кетеді темір жолдан,
Кейде жарыс салады оңніан,̂  солдан; 
Күлағың сал әніне, не дейді олар?
«Еңбек қызық нүрлы айда соққан қолдан.

Белімізді өмірге жазбай бүгіп,
Суыққа тоңып, ыстыққа жүрдік күйіп;
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Ллпарыстык жер үйде аштыкпенен,
Үсіп, жүдеп, сарп боп дертке ұрындық.

Хат білгендер — ондықтар алды талап, 
Бастық қысып, кор болдық, жоқтық қанап. 
Құдай құлы, ецбектің момын ұлы ' ч 
Не де болса бәріне көнген шыдап.

Бауырым! Біздің жеген жемістерді!
Бізге арнаған шіруге осы жерді. 
Жақсылықпен ескерер жан бар ма екен,
Я бір жола ұмытты жан біздерді?..»

Жырларынан шошыма қауіп қылып! 
Волхов, Ока ене-Еділ мұнда ағылып, 
Жиылғандар мемлекет жан-жағынан 
Бәрі баурың осында толған — мұжық!

Биялаймен бет бүркеп, қорғанышты 
Істеу ұят, емессің сен нәресте;
Ұзын бойлы, күрең ш!аш, безгек сорған, 
Көрдің бе сен, ауыру, ақ орысты?

Ерінінде каны жоқ, түскен қабақ,
Жанды жара білекте, шаш қайызғақ. 
Тыным көрмей күні-түні өміріне,
Күптей ісік тізеден су кешкен аяқ.

Еңкеюден өмірге көрмей көкті,
Кеуде кемеш, бел бүкір, еңкек бопты. 
Байқаңқырап, е, Ваня, көзің жібер,
Өмірге азар тапқандай жан көректі.

Өміріне жазбаған белін бүкір,
Әлі күнге ол міні меңірейіп тұр.
Тотты тозған күрекпен жердің тоңын 
Бүрсең қағып әйтеуір түртектеп жүр.

Жаксы еңбекке осындіай сен де, мен де, 
Бізге теріс болар ма ед үйренгенде;
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Ел еңбегін шын сүйіп бағалай біл, 
Мұжықты да әдеттен кәдірлеуге.

Ардақты отан үшін сен қауіп етпе...
О эыс халқы шыдамды шын бейнетке, 
Іііыдаған ол бұл теміржолға дағы —
Ые салса да шыдайды ол құдыретке!

Барлығына көнеді — және дағы 
Өр кеудемен жолды ашар- алдындағы. 
Тек қана біз екеуміз көре алмаспыз 
Елге бдхьіт орнаған сол заманды...

III

Осы кезде ысқырық құлақ жарды,
Кетті поезд — өліктер кейін қалды! 
«Әке-ау, қызық түс көрдім»— деді Ваня: 
«Бес мыңдаған мұжықты көзім шалды,

Алуан тұқым орыстан, әртүрліні,
Көз алдымда мен көрдім неше мынды. 
«Жолды салған осылар!..» — дёді мынау, 
Осы арада генерал қарқ-қарқ күлді!

— Ватиканнан жуырда қайттым мен де, 
Екі түндей қыдырдым Колизейде, 
Венадағьі Стефан әулиені
Көрдім: бәрін жіаратқан жабайы ел ме?

— Аялдаңыз күлкіңіз ожарырақ,
Ойыңыз да көрінеді аса шолақ.
Не болмаса Бельведер Аполлон да 
Пеш шөлмектен ол сізге жаманырак?

Монша, терме — біздің жұрт, бәрі сол-ақ, 
Өнер көркін қиратып кетті талап. 
«Менің сөзім сізге емес Ваняге еді...» 
Бермей кетті генерал сөзге қонақ.

Англо-сакс, славян және немец 
Бұзуға ұста бәрі де — түзеуге емес,

683



Жабайылар, қаптіаған маскүнемдер, 
Вашошеге шынында айтарлык. кез;

Өлімдердің, қайғының суретімен 
Сескентуің баланы қаншама жөн: 
Ж ас балаға көрсетсең болмас па еді 
Жарық, жақсы жақтарды...»

' IV

Көрсетем мен!
Тыңда, қалқам! Міні бұл ежелгі енбек 
Бітті — немец рельсіні салды жөндеп; 
Өліктерді көмілген жерге мықтап;
Ж ер кепеде аурулар жатыр еціреп.

Жұмысшы жұрт конторда анталасып, 
Желкелерін тұрысты қатты қасып: 
Подрядчикке әр қайсы-ақ бересі боп,
Бос күндері ақша боп борыш басып.

Жуынды ма моншада, ауырды ма о; 
Онбасылар бәрін де жазыпты сол.
«Бола ма екен азырақ артылары,
Болар, бар сен!..» десті де сілтесті қол...

Көк шалб-арлы, кердец, кер бір бай құрғыр, 
Дүмді және жуантық, мыстан қызыл.
Өзі істеткен қарауға жол жұмысын 
Подрядчик мецрамға келе жатьғр...

Жол беред — барлығы болып быт-шыт, 
Келді бай да бетінен терін сүртіп,
Бүиірін таяп сөйледі қоразданып... 
«Бәрекелді... ісіце... жігіт!.. жігіт!..

Құттықтаймын! Қайтыңдар үйлеріңе,
(Бөрік алындар — демедім бе мен көбіңе!) 
Жұмыскерге сыйладым бір бочке арақ... 
Недоимке қалғанын кештім мүлде!..»
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Айқайлады әлде кім «уралап» кеп, 
Үнін қосып өзгесі көтерді өргек...
Әне: әндетіп ондықтіар бочке айдады... 
Осы кезде жалқау да тұра алған жоқ!

Доғарылды ат — уралап байға бұлар 
Жолды бойлай жүгірді жұмысшылар. 
Бұдан артық мәз-мәйрам көріністі 
Суреттеуге, генерал, қиын шығар?..
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