
Мұқағали Мақатаев 

       (1931-1976)    

   Шынайы поэзия өкілі, ғажайып 

ақындардың бірі Мұқағали 

Мақатаев қазіргі Алматы облысы, 

Райымбек ауданындағы Қарасаз 

аулында 1931 жылы 9 ақпанда 

дүниеге келді.     

    Балалық шағы соғыспен тұспа-тұс келген Мұқағали 

өлеңді он-он бір жасынан жаза бастайды. Алғашқы 

өлеңдері аудандық газетте жарық көрген Мұқағали 

шығармалары 1960-1970 жылдары үздіксіз 

басылады, бұл жылдарды ақынның қазақ 

поэзиясының биік шыңына көтерілген уақыты деп 

санауға болады.  

    Ауыл орта мектебін 1948 жылы бітіріп, өз 

ауылында комсомол, кеңес қызметтерінде болған. 

Кейін аудандық газетте әдеби қызметкер, Қазақ 

радиосында диктор болған, «Қазақ әдебиеті» 

газетінде, «Жұлдыз» журналында поэзия бөлімін 

басқарған. Қазақстан Жазушылар одағында поэзия 

секциясында әдеби кеңесші қызметін атқарған. 

     Тырнақ алды туындылары Нарынқол аудандық 

«Советтік шекара» (қазіргі «Хан тәңірісі») газетінде 

1948 жылдары жариялана бастаған. 1954 жылы бір 

топ өлеңі «Әдебиет және искусство» (қазіргі 

«Жұлдыз») журналында, одан кейін бір шоғыр жыры 

Ә.Тәжібаевтың сәт сапар тілеген сөзімен «Қазақ 

әдебиетінде» жарияланған. 

    Аз ғұмыры ішінде бірнеше лирикалық жыр жинағы 

мен дастандарын ұсынған. Жыр аудармасы 

саласында Шекспирдің сонеттерін, Дантенің 

«Құдіретті комедиясын» қазақшалады. Ақынның 

«Саржайлау», «Сөнбейді, әже, шырағын», «Кел, 

еркем, Алатауыңа» өлеңдеріне сазгер Н.Тілендиев 

ән шығарған. 



    Ақын тұрмыс тауқыметін тарта жүріп, әпербақан 

сынға ұшырағанда да "Ақынның ақындығы атақта 

емес, арда ғана" деген байламды берік ұстап, шен-

шекпенге де, лауазым-атаққа да қызықпаған. 

М.Мақатаев қаламынан "Қарлығашым, келдің бе?", 

"Дариға жүрек", "Аққулар ұйықтағанда", "Шуағым 

менің", "Өмір-дастан" т.б. жыр жинақтары туған. 

Қырық бес жасында қайтыс болған соң, 

Мұқағалидың екінші өмірі - өлмес ғұмыры басталды. 

Ақынның артында қалған мол мұрасы: "Соғады 

жүрек", "Шолпан", "Жырлайды жүрек", "Өмір-өзен" 

т.б. жыр кітаптары, "Қош, махаббат!" атты прозалық 

кітабы оқырманның қолдан-қолға түспей, іздеп 

жүріп оқитын шығармаларына айналды. 

    Өмірді сүюдің ғажайып үлгісін көрсеткен ақын 

Мұқағали "Жан азасы" (реквием) поэмасында өмір 

туралы гимн туғызды. "Аққулар ұйықтағанда" 

поэмасында ел наным-сенімін қастерлеу, сұлулық 

үндестігін жыр етсе, "Райымбек, Райымбек!" 

дастанында ел тарихын, ел басына қатер төнгенде 

қолына ту алып, жауына қарсы аттанған Райымбек 

Хангелдіұлының ерлігін суреттейді.  

    М.Мақатаев поэзиясы жұмыр жердің барлық 

мәселесіне араласқан, кең, ауқымды тақырыпты 

қамтиды. Оның туған жер, адамдар тағдыры, өмір 

мен өлім, ана мен бала, ақын мен ақындық, соғыс 

тауқыметі т.б. тақырыптағы лирикасы қайталанбас 

ұлттық сипатта, ұлттық зермен кестеленген. 

 

  



Мазмұны. 

Біреулерді мерт қылып аламын деп  

Егер де айта алмасам айтарымды  

Керек осы адамға  

Кереметі-ай,мына жарық сәуленің  

Мен сені сағынғанда  

Сиыр айдап өріске ертеңменен  

Құмған алған...  

Үзіліп түскен алмадай  

1941 жыл. Ақпан. 

He айтам саған, жаным-ай  

He деген керемет күн  

He жетпейді?  

He келіп, не кетпеген бұл ғаламнан  

He пайда күрсінгеннен, өкінгеннен  

Heгe жыламасын?! 

Miнe, тағы ашу келіп, алқымыма тығылды  

Ілініп түн тұр тауларға  

Абысындар  

Автограф  

Адалмын деп, араммын деп айта алман  

Адамды адам түсінбеу -- бір ақырет  

Адамзаттың ұрпағы  

Адасқан шағала  

Айтатын саған сырым бұл  

Айығып келем 

Аласарып Ай батқан  

Алаула, шындық - ақ жалын  

Алматының аспаны  

Алпысқа келдіңіздер  

Алтын адам 

Анау - аспан, мынау - бақ  

Апырмай, туған жер-ай  

Арман қуып...  

Армысыңдар, адамдар!  

Арулар  

Арыз жазып кетейін  

Асығып алыс күндерге  

Аттандырып тым тәтті сәттерімді  

Аттанғанда 

Аулақ, аулақ  

Аулыңа бір келгенде...  

Ауыздықтап тұра алсын арманды кім  

Ауғанбай  

Аякөз - ару 

Ағажан  

Ақ кимешек көрінсе  
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Ақиқаттың ауылы  

Ақын ініге 

Ақынды ақын оятпаса, болмайды  

Ақынның ауылы  

Ақынға 

Аңса, жаным  

Аңсап жүріп, кездестік  

Аңғал досым-ай  

Біздің көктем 

Біздің үйге көктем келді, қыз келді  

Біздер жеңдік! 

Білгішіме 

Бір келіншек 

Бір күніммен қоштастым  

Бір ән бар бүгінгі ұрпақ естімеген  

Бір әңгіме қозғашы ауыл жайлы  

Бір өлеңі - бір елдің мұрасындай  

Біреулерді мерт қылып аламын деп  

Бабаларым, рақмет сендерге  

Байқа, қалқам!  

Барлығы да менікі  

Баспа, мұнар!  

Басыма менің, бақ, қондың  

Басымнан қорқам  

Басқа жыл  

Батар күн  

Бауыржан Момышұлына  

Бақ мекен  

Бақыт деген  

Бақытым менің алыста  

Бесік басында  

Беташар  

Бетховен  

Бибігүлге 

Бозқараған  

Болашақ дәрігерге  

Болашақтың елшісімін  

Бұзылған үй 

Бұлқынып жатыр  

Бұрын ылғи құс сайрайтын тереземнің алдында 

Бәрін де қойшы...  

Бәріне де түсінем  

Бәріне де түсінем  

Бәріне жауаптымын  

Дариға, домбырамды берші маған  

Дастарқан үстінде  

Дейтін еді қарт ақын 
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Дос болам десең  

Дұшпаның бар ма?  

Дәрігеріме  

Егін салдым 

Ей, Бауырым!  

Ей, менің қиын өткелім  

Ей, өмір  

Елім барда  

Елім, саған ғашықпын!  

Елес жайлы естелік  

Емханада 

Ертең біз жол жүреміз 

Есіңде ме?  

Есіңе мені алғайсың  

Ескі жұртта 

Ескі әнді, шеше, қозғама!  

Еске алу 

Еш нәрсенің керегі жоқ 

Жігіттер, мақтанбалық 

Жазылар естеліктер мен туралы  

Жазғырма мені, жан-аға 

Жалаң аяқ қыз 

Жалғыз көкек 

Жаман өлең  

Жанарсыз адам келеді  

Жанарым 

Жантықтың туысқаны  

Жаным, сен жасымағын  

Жаным-ай!  

Жарық дүние-ай! 

Жас бала  

Жасасаң қайыр,қарыз... 

Жастық  

Жағымпаздар мен...  

Жездіде 

Жетінші ноябрь, Алматы  

Жетісу 

Жиі енеді 

Жолдастарға  

Жоқ, дәрігер 

Жылқыбайдың жүрегі 

Жыр-ошақ  

Жырлар жазам  

Жырласам ба екен  

Жүр 

Жүр, қалқам 

Жүрегім менің - жанартау 
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Жүрегім, жүйкем, бар тұлғам  

Жүрегімде жүргені-ай бір қауіптің  

Жүрек арызы  

Жүрек демін алғанда  

Жүрек неге зат болып жаралмаған?! 

Жұлдыздар сөніп барады  

Жұмбақ  

Жұмыстан соң  

Жәй ғана көңілде жоқ қалағаным  

Зираттағы жыр  

Зоопаркте 

Иек артқан теңізге мүйістейін  

Ильич салған ізбенен 

Интервью 

Кейіме, інім 

Кел, болашақ  

Кем болып жаралғам жоқ мен ешкімнен  

Кетер ме екем  

Кешіріңдер 

Кешіргін, қала!  

Кең дүние, төсіңді аш, мен келемін  

Күзетші 

Күй қаласа ғой  

Күміс жалды күн дейтін көлікпенен  

Күн ауысып барады  

Күн бүгін күңіреніп  

Күн жылыған, жер жібіген  

Күн шуағым  

Күндестік құрысын! 

Күрсінбеші 

Көзің нұрсыз дейсің сен  

Көктем де келер  

Көктемде 

Көлің қайда, туған елім?  

Көреміз  

Көрерміз  

Көрмеймін...  

Көшеде 

Көңілім 

Көңілде ән, көгімдегі Күн көруші ем  

Лайсаңда 

Лашынға 

Мінез 

Майгүліме 

Майгүлге 

Майданның бәйгесіне 

Масақ  
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Махаббат бейуақытта табыспайды  

Махаббат диологы 

Махаббат моласы  

Махаббатым өзімде 

Махамбеттер, Абайлар-ай  

Маған, құрбым, кектенбе  

Маңдайда бір тал шашым ағарыпты  

Мен - донормын  

Мен - Октябрь 

Мен білмеймін,нe болады күні ертең  

Мен деген - ырза, мәз бала  

Мен таулықпын!  

Мен қарапайым қарттарды сүйем  

Мен-дағы өлең жазбаймын  

Менің анкетам 

Менің кішкентай күнім 

Менің мақсатым 

Менің ғасырым  

Миллиард дастарқаны 

Москвадан кетерде  

Музаға  

Мына қасқа...  

Мықтымын ғой дегенмен...  

Мүйісте 

Мәңгілік жастық 

Наурыз  

Нені аңсаймын  

Несіне асығады?! 

Несіне өмір сүргенсің  

Неңді сенің аңсаймын, бала шағым?  

Ол шақты қайтем  

Оралыңдар  

Орта жолда  

Оспанхан Әубәкіровке  

Отан 

Отан туралы  

Отыз бесінші көктемім  

Отыздан асып барамын  

Пай, пай! 

Поэзия 

Пушкинмен қоштасу 

Революция жаңғырығы  

Реніш 

Сабырханға 

Сал-сал жырым  

Самал есті  

Санаулы менің сағатым  
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Сап-сары жапырақтар  

Сарыжайлау 

Сахараның шұбырған түйелері  

Саяхат 

Сағатым қайда, сағатым  

Сағым боп аққан сан жылдар  

Сағындым ғой  

Сағыныш  

Сағыныштан сарғайып сары қайың  

Сезім 

Сен  

Сен Батыста, мен Шығыста  

Сен бе едің?  

Сен жастықтың сақшысы  

Сен маған шарфыңды бер  

Сен менің 

Сен менің жүрегімді жазалама  

Сен шақырсаң, мен бармай  

Сен қартайды дегенге  

Сен қартайды дегенге  

Сен үшін 

Сен әлі тірі ме едің?  

Сені азамат дегенге...  

Сенің көзің түпсіз терең тұңғиықтан жаралған  

Серіксіз бе едің, құрбыжан?.. 

Сергей Есенинге  

Сол түні 

Солай  

Солдат арманы 

Сонарда 

Сонда да біз... 

Сонымен күндер өтті 

Соғыстың соңғы көктемі  

Соқ, жүрек! 

Соқ, жүрек, солқылда, ми  

Соқпақ 

Суық күз сұрғылт...  

Сыбағам қайда?  

Сынауға тіптен құмар кім көрінген  

Сынық қанат шағалам  

Сыр 

Сырқат сыры 

Сүйген ерін 

Сүрініп кетпе 

Сәби - ана 

Сәби болғым келеді  

Сәби өсіп келеді 
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Сәлемдеме  

Сәуір айы  

Тay бір аңыз  

Тілегім қайда менің көкке өрлеген  

Тілектеске 

Тірі адамдар өлмесін  

Тарту 

Тау бұлағы да ағады  

Тау өзені тентек қой, тасып жатыр  

Тауда өстім  

Таудай болғым келеді  

Таудағы көктем  

Таудағы нөсер  

Тауға келсең  

Тағдырмен бетпе-бет  

Тағы да күз, тағы, міне, сары таңды ұзақ түн 

Тағы да Майгүлге  

Таң алдында 

Токарьдің соңғы сөзі 

Толғау 

Тоқта, ботам 

Туған жерге  

Түйсік 

Түнгі Алматы 

Түсіме тау кіреді...  

Тұлпарларыммен біргемін  

Тұнжыраған ояу бақ  

Тұрсын солай, болсын солай бәрі де  

Төлегенге  

Фантазия 

Фаризаға 

Хал мүшкіл, қалқам 

Хал сұрама, жыр сұра  

Халыққа хат 

Халқым барда  

Хан тәңірі 

Хат 

Чили - шуағым менің  

Шаршадым білем  

Шау тартып қалыпсың-ау, қайран шабыт!  

Шеше, сен бақыттысың  

Шыда, шыда  

Шындық туралы  

Шұбат пен бота 

Шәмілге жазған хаттардан  

Ғабаңа 

Ғасырлар съезі  

http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4921&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4817&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4931&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4821&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4949&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5005&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=2958&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=2996&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=2956&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5247&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4764&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5212&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4692&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4731&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4971&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=3001&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4798&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=2968&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4899&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5218&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4747&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4820&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4916&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4958&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4987&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4945&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4928&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4715&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5181&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4805&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5197&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4919&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4784&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5238&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4858&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=2984&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=2973&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5292&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4723&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=2992&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4729&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5229&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4795&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4694&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5192&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5196&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5080&Itemid=23


Ғашықпын! 

Қабағы таудың қатулы  

Қазақ жері  

Қазақстан  

Қаздар қайтып барады мекеніне  

Қазынам бар 

Қай күні менің тәмамдалады дастаным?  

Қайдасың көріктім, гөзелім 

Қайран бауыр  

Қайран жандар  

Қайран жеңгем 

Қайран Қарасазым-ай!  

Қайырлы таң  

Қайырымды қарындас  

Қап-қара, ғажап, сиқырлы  

Қапырық бәрі 

Қар жауып тұр  

Қара шалғы  

Қара қамба  

Қара өлең  

Қарлығашым, келдің бе, қаршығадан саумысың?  

Қарт ақынның дегені 

Қарға адым жерде тұр еді менің бақытым... 

Қасым солай болмаса...  

Қасыңда жүрсем  

Қасқырға  

Қашанғы бұлай өтеміз  

Қиын не бар?.. 

Қойлы ауылда  

Қоштасу 

Қоя тұрыңдар 

Қыз сыры 

Қыздарға 

Қызыма 

Қызық өмір 

Қызықпа, қыз! 

Қырықта дәнеңе жоқ дара тұрған  

Қырқа бар 

Қырқыншы жылдар 

Қырқыншы жылдардағы бесік жырынан  

Қыс келген күні 

Қысырақтың үйірі 

Құрдастарға  

Құрмет хат 

Құрметтеңдер, жиырмасыншы ғасырды  

Үнсіздік 

Үш бақытым 
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Ұлыма  

Ұям менің  

Ұят болды-ау 

Ұқсастық  

Әбділдаға 

Әйелдер-ай  

Әке 

Әке аманаты  

Әке сөзі 

Әкеме  

Әулие  

Өзімнің есебімше... 

Өзеніне асыққан бұлақтайын 

Өкінбеймін 

Өкпелетті дей алман өмір мені  

Өкпелеттім... 

Өледі кімдер, туады кімдер  

Өлең деген тумайды жайшылықта  

Өлең керек  

Өмір дейтін 

Өмір жайлы 

Өмір сүрейік алмасып  

Өмірімді несіне жек көремін  

Өтініш 

Өтелер ме?  

Өткінші жаңбыр 

Болады деп арманда 

 

  

http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5183&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4930&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4939&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4978&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4707&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5193&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4994&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5233&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4757&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5175&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4924&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5166&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4837&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4984&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5161&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5043&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5168&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=2994&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4778&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4720&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4735&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5053&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=5163&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4755&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4938&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4869&Itemid=23
http://adebiet.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=4763&Itemid=23


 

Біреулерді мерт қылып аламын деп 

      Біреулерді мерт қылып аламын деп, 

Ашуыма ауыздық саламын кеп. 

Тентек іні бетіме тік қараса, 

Жасқанамын жандай-ақ залалым көп. 

Бағамын деп әркімнің қас-қабағын, 

Балам қабақ шытса да жасқанамын. 

Сәлемімді біреулер алмай кетсе, 

Екі иығым салбырап, пәс қаламын. 

Досым өтсе алдымнан қырын қарап, 

Боз торғайым кеудемде шырылдамақ. 

Естігісі келмейді бәтшағардың, 

Қорғасынмен құлағын тығындап ап. 

Қайсыбіреу қарайды айдаһарша, 

Түрпайы әзіл,түрпі сөз - қайда барсам. 

Қайтер еді, ожардың шарығына, 

Ашуымды қайтадан қайрап алсам?! 

 

Егер де айта алмасам айтарымды 

      Егер де айта алмасам айтарымды, 

Алжыдым,ақылымды сайтан ұрды. 

Қынына қылышымды салам онда, 

Ақ жүзі алмасымның қайтарылды. 

Егер де айтып кетсем айтарымды, 

Ақылым арнасына қайта кірді. 

Қынынан қылышымды алам онда 

Қағамын албастымды, сайтаныңды! 

Бітті серт, кегім менің қайтарылды! 

...Ырқыңа сенің деген көнігі келдім, 

Енді сен ерік бергін, ерік бергін! 

Сөзден өлген атамды тірілтпесем, 

Қос мені қатарына өліктердің. 

Бәріміздің бабамыз сөзден өлген, 

Өнердің кереметін сөзбен өрген. 

Мен тынбаймын солардың кегін алмай, 

Сен мені салыстырма өзгелермен! 

Қалай да айтарымды айтып өлем, 

Айта алмасам, жасайды қайтіп өлең? 

Тәңірім мені қоңсы қондырмағай, 

Тіл білмес дуанамен. шайлыменен. 



 

Керек осы адамға 

      Керек осы адамға? 

Бүгін бе, болашақ па?! 

Ақылгөй кәрілік пе, бала шақ па?! 

Қиын-ау, өзің жатып жерошақта, 

Жансыз тән, жанарсыз көз - болашақта. 

Әлде өмір сүрмекпісің бүгініңмен?! 

Бүгіндік тірлік қуып, жүгірумен, 

Өтпекпісің?! 

Қолыңды бір-ақ сілтеп, 

Ұмытып болашақты түңілумен?! 

Күн кешіп жығылумен, сүрінумен?! 

О, өмір! 

О, неғылған сиқыр едің, 

Қалай-қалай соғады құйты желің?! 

Діңкелеп, шаршап келіп жантайғанда, 

Тәтті бір түс көрсеткен ұйқы ма едің?! 

 

Кереметі-ай,мына жарық сәуленің 

       Кереметі-ай,мына жарық сәуленің! 

Езу тартып барады, әне, әлдекім, 

Алатау да жатыр, әне, сәнденіп, 

Ал мен болсам,бір жаныммен әуремін. 

Кереметі-ай,мына жарық сәуленің! 

Қайта маған оралар ма әл-демім. 

Қайда кеттің,қайда кеттің, дәрменім? 

Қайда кеттің, сауық-сайран дәуренім? 

 

Мен сені сағынғанда 

      Мен сені сағынғанда, 

Қарамай жауындарға, дауылдарга, 

Қарсы қарап жүземін ағындарға, 

Кеудемде қимылдаған жаным барда, 

Мен сені сағынғанда, 

Бір минут та қақым жоқ дамылдарға. 

Мен сені қызғанамын, 

Қызғаныштан мұз шайнап, 

Тұз жаладым. 

Шаңқылдап алдымнан шық, 

Ана-қыран, 



Алыстан келеді ұшып мұзбалағың. 

Тәкаппар ең, өрлікке бола туған, 

Жет тездеп, 

Дауыл тұрғыз қанатыңнан. 

Сен - мендік, мен - сендікпін, ана-қыран, 

Қыранбыз, қырандардан жаратылған! 

Сағыныштың сағымын жамылғанда, 

Қарамай қара нөсер қағынғанға, 

Саған ұшам, 

Қалмайды сабыр жанда, 

Мен сені сағынғанда, сағынғанда... 

 

Сиыр айдап өріске ертеңменен 

       Сиыр айдап өріске ертеңменен, 

Баратын ек тоғайға еркемменен 

Тал басына шық тұрып, күннің нұры 

Мың бояумен тоғайды көркемдеген 

Қарасаздың шыбығын жел тербеген, 

Жел тербеген шыбықты мен тербегем. 

Ойласамшы, сол шыбық терек болып, 

Өзегімді бір кезде өртер деген... 

Қарасаздың шыбығын жел тербеген 

Жел тербеген шыбықты сен тербеп ең. 

Сонда менің ойымда мұң бар еді, 

Өзі келіп, бір күні серпер дегем 

Жақын өсіп жас шыбық бала талға, 

Оянатын екеуі ала таңда 

Тағдырымды сонда мен табыстаппын, 

Сезімі бар, сенім жоқ алақанға... 

Қарасаздың шыбығын сен тербеп ең, 

Сен тербеген шыбықты мен тербегем. 

Ойласамшы сол шыбық бір кездерде, 

Өзегімді өзің боп өртер деген 

Сол тоғайға барып ем ертеңменен, 

Қарсы алдымда терек тұр жел тербеген. 

Бір тоғайда бірге өскен егіз едік, 

Here ғана шошыдың, еркем, менен?! 

 

Құмған алған... 

      Құмған алған, 

Суға барған, 



Сұлуымды сағындым. 

Сырғаланған, 

Қуған арман. 

Құлынымды сағындым. 

Түйнектер мен 

Жидек терген, 

Нуларымды сағындым. 

Үйректермен 

Иректелген, 

Суларымды сағындым. 

Тынып тіптен, 

Түлік біткен, 

Жусағанын сағындым. 

Жиі беттен 

Сүйіп өткен, 

Қыр самалын сағындым. 

Безінбейтін, 

Сезінбейтін 

Аңғал кезді сағындым. 

Өзім дейтін, 

Сезім дейтін - 

Жанған көзді сағындым. 

 

Үзіліп түскен алмадай 

      Үзіліп түскен алмадай, 

Үзіліп көңіл қалғаны-ай! 

Арыма басқан таңбадай, 

Арылмай қойды-ау дау-дамай! 

Тасыған көңіл арнадай, 

Таусылып бүгін қалғаны-ай! 

...Қиылып қалған құрақты, 

Қиын да болар жалғау-ай! 

Шоқтанып жанған көгімде, 

ІІІолпаным бар ғой менің де. 

Жолдассыз, доссыз тегінде, 

Өткерген өмір өмір ме?! 

Өкініш көп қой көңілде. 

Осы да жақсы, кім білсін, 

Ділгірсі көңіл, ділгірсін. 

Өкініш, ынсап бір жүрсін. 

Алайда, доссыз өткерген, 

Күн құрсын, бауырым, күн құрсын! 



 

1941 жыл. Ақпан. 

         1941 жыл ақпандатқан, 

Сыртта аяз. 

Аулымызды ақ қар жапқан. 

Үңірейген үрей тұр соғыс дейтін, 

Алапат аспан, жерді аттандатқан. 

Аттан! деді, 

Ол ертең аттанады. 

Аттанады еңбектің ақ табаны: 

Күрегінің орнына қару алып, 

Жауынгердің ролін атқарады. 

Ол ертең аттанады. 

Жарты Ай тұр шар аспанда - тозған таға, 

Үскірік үрлей ме әлде қозғалта ма?! 

Әжем жүр туған жердің топырағын, 

Тұмар ғып тігіп жатыр бөз қалтаға. 

Ол отыр. 

Аямай-ақ ішіп алған. 

Санасын мазалайды күшік-арман. 

Аттан, әке. 

Таныс қой күрес саған, 

Күресуі керек қой күші бар жан. 

Here бізге үмітсіз тесілесің? 

Аттан, әке. 

Жолыңнан кешігесің. 

Кеудесінде шыбыны бар паңырлар, 

Тауып жейді сенсіз де несібесін. 

Қалай сені жұбатам, аңыра, Ана, 

Сау қайт деп тәңіріңе жалын, Ана. 

Мына отырған иеміз құласа егер, 

Саған жар, әке бізге табыла ма? 

...Жалынған ғазиз Анам, сұрап қалған, 

Жоғалды сол бетімен бірақ та арман. 

Сенбеймін әкең өлді дегенге мен, 

Себебі ол үйімізден тірі аттанған... 

 

He айтам саған, жаным-ай 

       He айтам саған, жаным-ай, не айтам саған 

Кете бердім жолменен шайтан салған. 

«Қолда барда алтынның қадірі жоқ». 



Қиын екен қосылып, қайта аңсаған. 

...Сен қалдың қадіріме жетпей менің, 

Шын берілсең, қара үзіп кетпейді едім. 

Сол сәттен көз алдымда қалғаны тек 

Үстінде желбіреген көк көйлегің. 

...Сонымен сен де кеттің, мен де кеттім, 

Ойран-асыр көңілді жөндемек кім? 

Кімді сүйсең оны сүй, бақытты бол! 

Бірақ менің сүйгенім сен демекпін. 

Мейлі күн, мейлі айлар, жылдар өтсін, 

Өкініп, опық-жейтін мезгіл жетсін. 

Шынайы саған деген махаббатым 

Өміріңе қарыз боп бірге кетсін. 

 

He деген керемет күн 

        He деген керемет күн! 

Жаныда бәрі даяр не керектің: 

Көрінеді гүлдерің бүр жарғаны, 

Естіледі ұшқаны көбелектің. 

He деген керемет күн! 

Естіледі бал-ара нәр сорғаны, 

Бармақтай балапан құс ән салғаны. 

Бәрін де кеудесіне қондырып ап, 

Дала бір рахатта, 

Дел-сал жаны. 

Таулардың самал ессе балағынан, 

Гүлдер тұр үзілердей сабағынан. 

Шартарапта шауып жүр нұр мен шуақ 

Шашырап күңнің алтын табағынан. 

Сусындап көк аспанның шанатынан, 

Шарықтап шыңырауда ана-қыран; 

Ару-жер өз дидарын қарап жатыр, 

Мөп-мөлдір, тұнық көктің жанарынан. 

He деген керемет күн! 

Кейпіне елітесің төңіректің. 

Қаласа мына жатқан сәби-дүние. 

Келеді өміріңді бере кеткің... 

 

He жетпейді? 

      - He жетпейді? 

Құлпырған маңайың гүл,- 



Деп маған, 

Ырза болмай, ағайын жүр. 

Жаным барда, бойымда қаным барда, 

Жырымнан жан ашуын алайын бір. 

Бәрі де бар... 

Басымда бәрі де бар. 

Жан емеспін жарымжан дәріге зар. 

Жетпейтіні - жүректің әні болар, 

Бақыт, бақтың тарыдай дәні болар... 

Қалғанының бәрі бар бір басымда, 

Әлі талай жараймын қырды асуға. 

Жетпейтіні - досым аз сырласуға, 

Өмірім аз, жетпейді бір ғасырға. 

Күрсінгенім болмаса анда-санда, 

Көз жасымды қақым жоқ көл жасауға. 

Аздығы да ғұмырдың алаңдатпас, 

Міндетті емес ақындар көп жасауға. 

Кім айыптап, сыртынан кім күледі, 

Содан болар жырдың да жүнжігені. 

Адам жырлап тұрғанда, заман жырлап, 

Керегім де жоқ шығар кім біледі?! 

 

He келіп, не кетпеген бұл ғаламнан 

      He келіп, не кетпеген бұл ғаламнан, 

Су тартылған теңізден, жылғалардан, 

Нелер ұрпақ аттанған қуған арман, 

He бар дейсің, өмірге тұлға болған 

He келіп, не кетпеген бұл ғаламнан. 

Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? 

Бәрі өтеді: дәуірлер, замандар да. 

Менің жаным ашиды мына өмірді, 

Өтпейтіндей көретін адамдарға! 

Өтеді ғой... 

Өтеді барлығы да, 

Күн арқылы  кетеді таңды мына 

Менің жаным ашиды барлығына; 

Таң нұрына, адамның тағдырына 

Менің жаным ашиды өткендерге, 

Жаңа ғана өмірге жеткендерге 

Ұран жазып аспанға қойсам ба екен, 

Енді сендер өмірден өтпендер деп. 

Бәрі өтуде 



Күн батып, кеш кіруде, 

Жаңаруда дүние, ескіруде 

Болашақтан - бейтаныс, ұрпағымыз, 

Босат деп тұр орнымды, 

Естідің бе?! 

 

He пайда күрсінгеннен, өкінгеннен 

       He пайда күрсінгеннен, өкінгеннен, 

He пайда дәтке қуат бекінгеннен, 

Алайда, емханада көз жұмғаннан, 

Жақсы еді ғой майданның өтінде өлген. 

Құрбан ғып жастығымды, жас ғұмырды, 

Жауымнан жасыра алмай қастығымды. 

Жанымды аямаған жауларымнан, 

Ала жатар едім ғой жастығымды. 

Өкінбен, мұңайман да, өксімеймін, 

Өмірім, осылай-ақ өтші мейлің. 

Алайда, аласапыран тіршіліктің, 

Алдында күресе алмай тек сілейдім! 

Күнін керіп жүргем жоқ жетім құлдың, 

Бірақта не бітірдім, не тындырдым. 

Шөп жинаған ініне суырдайын, 

Әйтеуір тіршілікке бетім бұрдым. 

Қарасаз, қара шалғын өлеңде өстім, 

Жыр жазсам, оған жұртым өлімдестің. 

Өлсе өлер Мұқағали Мақатаев, 

Өлтіре алмас, алайда өлеңді ешкім! 

Туған жер сағындырды, келді есіме, 

Өзім кепіл енді оны көрмесіме. 

Тағыдай тауда өскен тарлан едім, 

Таңылдым емхананың бөлмесіне. 

Кім кепілдік береді өлмесіме! 

О, дәурен, неткен ғажап сүйікті еді! 

Жайылған жасыл маңда киіктері. 

Отырған оңашада, биіктегі, 

Таңғы самал жататын сүйіп мені. 

Ойнатып омырауда таң самалын, 

Мен алғаш шыққан күнді қарсы аламын. 

Мәңгілік сол биікте қалып қоймай, 

Несіне бұл тірлікті аңсағамын?! 

Қасқа бұлақ, қасыңнан неге кеттім?! 

He деген жел айдаған көбелекпін. 



Еркіндік, еркелікті місе тұтпай, 

Тасқа әкеп өзімді-өзім шегелеппін... 

 

Heгe жыламасын?! 

         Heгe жыламасын?! 

Бәрісі де жылаған. 

Жылай жүріп, жылай жүріп шыдаған. 

Түнек болып келе жатқан тажалға, 

Аттануда, аттануда тірі адам. 

Жылап жатыр. 

Өбісуде еріндер, 

Жыламаған жалғыз ғана кебір - жер. 

Жылап жатыр үйленбеген күйеулер, 

Жылап жатыр үйге енбеген келіндер. 

Боздақтарын аттандырған шақтарда, 

Боздап еді-ау, боркемік боп қарттар да. 

...Бір орманның бір түп өндір шыбығын 

Тиеп алып, күнбатысқа тартты арба. 

- Ал енді сен азаматсың! - деп маған, 

Арбасына отырды да кетті ағам. 

Тағы да бір қайрылмас па екен деп, 

Тозаңдатқан қара жолды бетке алам. 

Қайрылмады. 

Олар ұзап барады. 

Ән естілді. 

Әлдиледі даланы. 

Қарап тұрмын. 

Құйын болып ағады 

Қара жолмен 

Көршіміздің Жанары. 

(Талай рет хат апарып бергем-ді) 

Тани кеттім үйге енбеген жеңгемді. 

Қайсар қыздың қайсарлығын ел көрді, 

Қайсар қыздың қылығына ел көнді. 

Қайран аға!.. 

Қайсар жанды таңдапты. 

Қарсы ұшты. 

Жұрт күрсінді салмақты. 

Екеуінің араларын шаң жапты, 

Екеуінің ортасында жау жатты. 

 



Miнe, тағы ашу келіп, алқымыма тығылды 

       Miнe, тағы ашу келіп, алқымыма тығылды, 

Ақылымның есігінен аттай бере жығылды. 

Көлдей тұнық көңіліме қоқыс тастап лайлап, 

Кей пенделер қайнатады-ау, қайнатады-ау зығырды. 

Інім айтса бас изедім, ағам айтса қош көрдім, 

Жанның бәрін жатырқамай, жақсы дедім, дос көрдім. 

Араларын ажырату мұншама ауыр болар ма, 

Адалдық пен арамдық деп аталатын қос белдің. 

Мақұл дейін, кінә өзімде, өзіме айып тағайын, 

Ақ жаныма, пәк жаныма қалай күйе жағайын. 

Адалсың ба, қолынды бер, сенен тәлім алайын, 

Арамсың ба, аулақ-аулақ маңайымнан, ағайын. 

Арым, міне, сүттей аппақ алдыма кеп жылап тұр, 

Жаутаңдаған жанарында жалғыз ғана сұрақ тұр. 

Өмірдегі адамдықты, адалдықты теріп ал, 

Қалғандарың  құлан жортпас құла дүзге лақтыр! 

 

Ілініп түн тұр тауларға 

      Ілініп түн тұр тауларға, 

Дамылдап тірлік қалған ба?! 

Алыстан оттар жанады 

Жай таппай мына жалғанда, 

Адасып жүрген арман ба?! 

Жарқ етіп, кейде бір өшіп, 

Бұлаңдап, шалқып, тұр есіп. 

Сөндірмек болған самалмен, 

Сөнгісі келмей күресіп. 

Бір жанады оттар, бір өшіп. 

Адасып жүрген боларсың, 

Отқа тарт, түнгі жолаушым! 

От жанған жерде - ошақ бар, 

Барарсың, мүмкін қонарсың: 

Отқа тарт, отқа, жолаушым, 

Жоғалсын үрей, жоғалсын! 

Ұмтылып келер күндерге, 

Жанады оттар түндерде. 

Тіршілік барын аңғартқан, 

Жанады оттар жан-жақтан, 

Әкеліп үрей кімдерге, 

Әкеліп үміт кімдерге 



Жанады оттар түндерде. 

 

Абысындар 

      Бірінің жары өлген де, 

Бірінің жары хабарсыз. 

Сұрапыл басқа төнгенде, 

Кетіпті қара қағазсыз. 

(Ажалға берген шығыны) 

Бір аяқ, бір қол жоғалған. 

Кеудеде тірі шыбыны, 

Бірінің жары оралған. 

Жалғанда тірлік, тұрмысың 

Бірінің жары дін аман. 

Көргенде жесір құрбысын, 

Жесірден бетер жылаған. 

Бірінің сыры біріне 

Белгілі, бәрі тым қанық. 

Өткізген жастық күніне, 

Күніне қайтар бір барып. 

Сырларын бүгіп ішіне, 

Сыр мінез, тату абысын, 

Сездірмей тірі кісіге, 

Сақтап жүр әйел намысын... 

 

Автограф 

      Көрер едің, 

Шаламын ба, отпын ба, 

Білер едің, 

Ақынмын ба, жоқпын ба?... 

Кектендірген хан Жәңгір де жок, мұнда, 

Кектенетін Махамбет те жоқ мұнда. 

Түсінер ең, 

Езбін бе, әлде ермін бе, 

Байқар едің, 

Артықпын ба, кеммін бе?.. 

Мен Спартак бола алмадым, не шара, 

Сенің өзің Цезарь болып көрдің бе?! 

Сырым да - осы, 

Жырым да - осы, 

Алдыңда? 

Байқашы бір, 



Бықсыдым ба, жандым ба? 

- Махаңдар жоқ, 

Махаңдардың сарқыты - 

Мұқағали Мақатаев бар мұнда! 

 

Адалмын деп, араммын деп айта алман 

      Адалмын деп, араммын деп айта алман, 

Адалдықпен бірге ойладым, бір күлдім. 

Арамдықтын, кемесінде шайқалған, 

Тектек болған тайыншадай ділгірдім. 

Адалсың деп көңілімді көпсітпе, 

Адалдықты ала келгем анамнан. 

Арамсың деп өмірімді өксітпе, 

Жұмыр басты пенде болып жаралғам... 

Адалдығым, арамдығым байқалған, 

Жырым менің - сырым менің - шар айна. 

Адалмын деп, араммын деп айта алман, 

Сен сұрама, жарай ма? 

 

Адамды адам түсінбеу -- бір ақырет 

           Адамды адам түсінбеу -- бір ақырет. 

Ойлы жас, түсініпсің, рақмет! 

Рақмет! 

Жассың ғой жалыны мол, 

Жалыны мол және де қуаты көп. 

Ойлы жас! 

Өлең -- менің бар тынысым, 

Жақсы сөзім - жаны игі халқым үшін. 

Атақ қуып, бақ қуып, даңқ қуып, 

Біреулерден жүргем жоң арту үшін. 

Оңашада ойларын тыным еткен. 

Біздейлердің мыңы кеп, мыңы кеткен. 

Ақындар бар амалсыз бұғып өткен, 

Ақындар бар ішінен тынып өткен. 

Біздейлердің мыңы кеп, мыңы кеткен. 

Бізді олардың балама біріне де, 

Ұлыға да санама, іріге де. 

Қалам тартқан қазақтың бәрі де ақын, 

Абай, бірақ қайтадан тіріле ме?.. 

Ойлы жас! 

Өлең менің сырласымдай, 



Сырлассам да құмарым жүр басылмай. 

Айтып өткен аңында арман бар ма 

Жүрегінің түбіне кір жасырмай... 

 

Адамзаттың ұрпағы 

       Дәл осы көшеменен кім жүреді, 

Он жылдар, жүз жыл өтер, кім біледі. 

Оны тек сол шақтағы күн біледі! 

Оны тек сол кездегі түн біледі. 

Бұлардың уақытпен бір жүрегі. 

Кім салқындап отырар мына бақта? 

Ойын-сауық ана жақ, мына жақта. 

Сонда қалай? 

Осы бақ орынында, 

Адамдар алма-кезек құламақ па!? 

Талай тарлан жақсыдан тірі адастым. 

Мен сенен мәңгілікті сұрамаспын. 

He айтам саған, табиғат, адамдарға, 

Қимадың ғой өмірін бір ағаштың. 

Адам байғұс жер бетін жасандырып, 

Жасамайды өзіңе асау қылық, 

Тек ескерткіш орнатар өздеріне, 

Тау-тасты тыным алмай қашап жүріп. 

Талай нөсер төгілер, болар жасын, 

Алапат күн әйтеуір жол алмасын. 

Мына нұрлы өмірге тірек болған, 

Адамзаттың ұрпағы жоғалмасын! 

 

Адасқан шағала 

      Жаным-ау, қайдан жүрсің, ақ шағала, 

Келсең кел, бұл өлкені жат-санама. 

От-суы мол осынау байтақ алқап, 

Сая болған батырға, патшаға да. 

Қылша мойын жаным-ау,қылыш қанат. 

Қимай мені келдің бе туыс санап? 

Ақ ниетпен келдің ғой қалайдағы, 

Шашсам ба екен күн нұрын уыстап ап. 

Айдыным жоқ төсіңмен шимайлаған, 

Аялайды, әлдилеп мидай далам. 

Толқынға қонақтаған ерке-тотай, 

Толқынсыз қара суға қимай барам. 



Кім екен саған еткен зорлық, қысым, 

Адасқан Атыраудан зарлықпысың? 

Көлшігім, бұлақтарым - бәрі саған. 

Адасқан Отанынан зарлық құсым. 

Қонбасыңды білемін қыр басыңа, 

Толқының жоқ жаныңмен сырласуға. 

Бөрі де табылар-ау бүл өмірден, 

Тек Отаның жетпес-ті бір басыңа... 

 

Айтатын саған сырым бұл 

      Айтатын саған сырым бұл, 

Ертеңім менің бұлыңғыр. 

Әлсіреп, дымым құрып жүр. 

Адасып менен кеткен бе? 

Айналайын құлын-жыр. 

Айтатын саған сырым бұл, 

Бастаудың мұздай суымен 

Мерт бола кетсем жуындыр. 

Өртенген жанды суындыр. 

Ерте келіп,ерте өліп, 

Шарамды таусып,төңкеріп, 

Кетем бе деп қорқамын, 

Өз отыма өртеніп. 

Бұлақтың мұздай суымен 

Жуындыр мені, жуындыр. 

Қауышып жаным жырыммен, 

Алайын сосын тыным бір... 

 

Айығып келем 

      Айығып келем.айығып келем бәрінен. 

Емделіп жүрмін,жақсылар берген дәрімен. 

Мен үшін өмір тарылған емес, әлі кең, 

Кеңістіктерге сапарға шығам әлі мен. 

Сауығып келем,жинап та келем есімді. 

Сағынып қалдым,саламат өмір кешуді. 

Тағат таппастан,тартамын алға көшімді, 

Жанып бітпестен жазбаған маған өшуді. 

Қиын ғой 

Қиын...көшіңді жолға доғарған, 

Жана алмай бықсып, ошақта отың жоғалған, 

Жаға алмай сөнсең жалын мен отты - 



Сол арман,жалындап тұрып, 

Өртеніп кетсең, жоқ арман! 

Аласарып Ай батқан 

     Аласарып Ай батқан, 

Ай батқанда, аймаққа, 

Жұлдыз шоғын жайнатқан. 

Аумайды бір құс жолы, 

Ақтарылған  қаймақтан. 

Көкжиекте таулардың, 

Көтерілсе түңлігі, 

Баурайдың да, бар маңның 

Көрінеді кіндігі. 

Бастарында Мұзарттың, 

Ағараңдар сәлдесі. 

Түнгі сапар ұзақ тым, 

Бір құдайдың әуресі. 

Көзіңе ұйқы байланып, 

Қалғытады бір демде. 

Түні бойы айналып, 

Жүргендейсің бір жерде. 

«Шәйі орамал бір байлап...» 

Шыдамадым, өн салдым. 

Жұлдызды аспан тұр жайнап, 

Кеудесіндей маршалдың. 

 

Алаула, шындық - ақ жалын 

      Санамда мәңгі бекінген, 

Ғаламға шындық білдірген, 

«Правда» сенің бетіңнен, 

Арымды танып білдім мен, 

Жанымды көріп тұрмын мен. 

Лениндік әділ шындықты, 

Әлемге ту қып көтерген. 

Таңдантып мына құрлықты, 

Көтеріп сені өтем мен, 

Адамдар жүрген мекенмен. 

Әманда саған бас ұрып, 

Арызымды айтам асығып. 

Шешіліп айтам ашылып, 

Шаттығымды айтам тасынып 

Әйтеуір қолмен жасырып. 



Сақтанар сәтсіз кезімнен, 

Әділ сын табам өзіңнен, 

Өзіңдей мен де төзінбен, 

Қателіктерге көз ілген. 

Жоямын оны кезінде 

Ісіммен, әрі сөзіммен! 

Алпысқа толған, ардағым, 

Ожданым, арым, арманым! 

Алпыс мың ғасыр самғағын 

Лаулағын, шындық лаулағын! 

Алаула, шындық - ақ жалын 

 

Алматының аспаны 

       Тал түсте, 

Бозғыл деңгейде, 

Шуағын жерге төккен Күн. 

Жылымық қыста кей-кейде, 

Иісі келер көктемнің. 

Ұмыттырар ақпанды, 

Боз аспан, онан боз дала. 

Осынау ғажап шақтарды, 

Қозғама, тәңір, қозғама! 

Оралады өткен күз, 

Қыс келеді. 

Төсі қар. 

Ұзатылған көктем-қыз 

Қайта оралса, несі бар?! 

Ішке сыйған баламыз, 

Сыртымызға сыяды. 

Кең ғой біздің даламыз! 

Зиялы да ұялы. 

Қайдан келсін бірақ та, 

Мезгіл жетпей қыз-көктем. 

Қарашы анау қыратқа, 

Арқасына мұз шөккен. 

Алматының аспаны, 

Бізді әзірге тұр алдап. 

Қайың, терек бастары, 

Барады әне, қыраулап... 

 

Алпысқа келдіңіздер 



         Бәрін де көрдіңіздер, 

Бәріне көндіңіздер, 

Бәріне сендіңіздер, 

Бәрін ңе бердіңіздер, 

Сіздер алпысқа келдіңіздер. 

Менің де әкем келер еді алпысқа, 

Амал нешік, жоқ боп кетті тартыста. 

Амал нешік, селдір сақал қарт ұста, 

Ауылында жүрер еді балта ұстап. 

Соғыс, соғыс... Соғыс жауы жер-көктің, 

Соны біліп, соғысқа жол бермек кім?! 

Егер сонау қанды майдан болмаса, 

Жүрер еді топай көгі еңбектің. 

Жақсы күннің рақатын сезіп тек, 

Немеремен сауық құрып, кезіп кеп, 

Қайран қартым отыратын еді ғой, 

Өлеңімді оқи алмай ежіктеп. 

Мен егінсіз қалдырғым жоқ даламды, 

Мен көмусіз қалдырғым жоқ Анамды, 

Мен әкесіз қалдырғым жоқ баламды, 

Ешқашан да өлтіргім жоқ адамды. 

Алпысқа келдіңіздер, 

Бәрін де көрдіңіздер. 

Бәріне сендіңіздер, 

Бәрін де бердіңіздер. 

Алпысқа келсек екен енді біздер.. 

 

Алтын адам 

       Алтын адам, 

Алтын адам... 

Адам жоқ! 

Алтын қалған жарқыраған. 

Білмейміз саудагер ме, қол басы ма? 

Сараң ба, алтын үшін қалтыраған? 

Сары алтынның белгілі нарқы маған, 

Қайда, бірақ алтыннан артық адам?! 

Кім болды екен алтынмен аптайтындай, 

Алтын жиған шонжар ма, жатпай-тұрмай 

Кім де болсаң, 

Ей, пенде! 

Күн кештің ғой, 

Ажал келсе алтының сақтайтындай, 



Алтын табыт ішінде жатпайтындай... 

Шежіремді ұрлапты... 

Зулапты күн. 

Ғасырлардан бір ызың тыңдап тұрмын. 

Алтын адам шынымен қазақ болса, 

Білген екен құнының қымбаттығын!!! 

 

Анау - аспан, мынау - бақ 

      Анау - аспан, мынау - бақ, 

Аспанда бұлт, бақ жадау. 

Мамық ұшты, қылаулап, 

Қыс та келіп қалған-ау. 

Аспан, жердің арасын. 

Дәрігер-қыс алуда. 

Табиғаттың жарасын 

Ақ дәкемен таңуда. 

Таңдырып ап мандайын 

Тағы көйлек сұрап жүр. 

Бақты кезіп, тал-қайың, 

Жалаң аяқ жылап жүр. 

Қу бұтағын құшақтап, 

Түксиеді кәрі емен. 

...Қыс - тазалық, қыс - аппақ, 

Әрі өкініш, әрі өлең... 

 

Апырмай, туған жер-ай 

    Апырмай, 

Туған жер-ай! 

Теңдесер кім, 

Бұл жерге сен болмасан, келмес едім. 

Кіндігімді байлаған қазығым-ай, 

Сен болмасаң, бұл маңды көрмес едім. 

Жат көзімен қарайды адамдарың, 

Жақын тартар құрбы да таба алмадым. 

Жас отаудың есігін ашып қалып, 

Айлам құрып, қайыра жаба алмадым... 

Кел демеді, немесе кет демеді, 

Несін маған, білмеймін, өкпеледі?! 

Сені сүйген жүректі, туған өлкем, 

Сен өсірген біреулер жек көреді. 

Туған елім, 



Көрмесем сағынамын, 

Кетсем ізім өзіңнен табылады. 

Жасыра алмай, ініңнің отауынан, 

Ыстық маған атаның шаңырағы. 

 

Арман қуып... 

        Айтпашы,айтпасаң да білем, білем, 

Білемін де күлемін, ренжімен. 

Әзірге көзім де ашық, көңілім де ашық, 

Жыланды ажыратам жылы өңдіден. 

Мүмкін, қақың бар шығар мақтануға, 

Алайда, асып-тасып, ақтарылма. 

Кімдер болып, ал кімдер болмай жатыр, 

Аумалы да төкпелі шақта мына. 

Бақытты бол, жұлдызың жанған шығар, 

Кез емес қой, бірақ та арман тынар. 

Бір арманның беліне мінгеніңмен, 

Бір арманың бұлақтап алдан шығар. 

Адам, сірә, бақытын місе еткен бе, 

Армандайық, армансыз кісі өткен бе. 

Байламы жоқ бақытқа құлдық ұрмай, 

He жетсін арман қуып, іс еткенге. 

Көңілімізді бақытпен алдандырып, 

Арман қуып келеміз, арман қуып. 

Арман барда, арманға тоқтау бар ма? 

Жан бар ма екен  арманға салған құрық?! 

 

Армысыңдар, адамдар! 

        Күн батты ма, түн келді ме, таң атты ма 

қайтадан, 

Құдіретті тірлігіңе кірістің бе қайта, Адам? 

Арма, өмір, бар елемді баурына алып шайқаған! 

Әрбір әрпі қанға шомған тарихына қараңдар, 

Отырардай опат болған қала жоқ па, жараңдар? 

Тату-тәтті бармысындар, армысыңдар, Адамдар! 

Әлем - дархан, саялаңдар, бәріңе де орын бар, 

Қорған емес, салтанатты, сәнді сарай соғыңдар. 

Ей, Адамдар, сендер тату, сендер тату болыңдар! 

Анамыз - Жер, сол Анадан жаратылдық, туыстық, 

Алайда біз қан да төктік, қалжырадық, ұрыстық... 

Армысың, сен, арамызда жалғыз перзент - 



Тыныштық! 

 

Арулар 

         Арулар - асыл жандар! 

Шуақ боп шашылғандар, 

Қуат боп тасынғандар, 

Құшақ боп ашылғандар, 

Арулар -- асыл жандар! 

Арулар - асыл жарлар! 

Арулар - әрбір үйдің шаңырағы, 

Әрбір үйге от болып жағылады. 

Әрбір үйде таң болып атты-дағы, 

Әрбір үйге сәуле боп жамырады. 

Жимайды-ау бір шашылған шуақтарын, 

Саясына келеді-ау, шуақтағың. 

Жамандыққа қиярсың қалай ғана, 

Жайнаған бір-бір үйдің шырақтарын. 

Арулар - асыл жарлар, сағыныштар, 

Өтініштер, құшақтар, жалыныштар... 

Жек көрсе олар жүрегін мұз жасайды, 

Жақсы көрсе балқытып, жанына ұстар. 

Арулар - аяулылар, ардақтылар, 

Өмірдің жылуы боп қалмақ бұлар. 

Арулар - тіршілікке күре тамыр, 

Өмірді бір-біріне жалғап тұрар. 

 

Арыз жазып кетейін 

       Бүгін менің туған күнім. 

Ой, бәле-ай! 

Мына адамдар неге жатыр тойламай?! 

Банкет жасап берер едім өзім-ақ, 

Тәңірдің бір жарытпай-ақ қойғаны-ай. 

Мына дүние неге жатыр үндемей?! 

Алаулатып тойдың шоғын үрлемей. 

Құшақ-құшақ гүл шоқтарын лақтырып, 

«Мынау - шапан, 

Мынау - атың, мін»,- демей. 

Мына жұртқа жақпады ма әлденем?! 

Бекер өмір сүргенмін бе, әлде мен? 

Халқым, 

Сенің қасиетіңді білем деп, 



Босқа өмірім өтті ме екен әуремен?! 

Айтамын деп қуанышың, мұңынды, 

Басқа арнаға бұрдым ба әлде жырымды?! 

Мен, бәрібір, өзіңменен бір болам, 

Өзегіне тепсең-дағы ұлыңды. 

...Тойланбаса тойланбасын, 

He етейін. 

Той көрмей-ақ, сый көрмей-ақ өтейін. 

Қаламымды берші маған, бәйбіше, 

Болашаққа арыз жазып кетейін... 

 

Асығып алыс күндерге 

       Асығып алыс күндерге, 

Бір белден асып, бір белге, 

Адасып қалмай бір жерде, 

Айсыз қара түндерде, 

Отаныңда - іргеңде 

He жетсін өмір сүргенге! 

Алысар жерде алысып, 

Табысар жерде табысып, 

Жүгенсіз асау өмірдің 

Жалына мықтап жабысып, 

Жарысар жерде жарысып, 

Жұртыңның қорғап намысын, 

Халқыңмен бірге қауышып, 

He жетсін өмір сүргенге! 

Отыңды бірге жағысып. 

Тыраштап босқа күн көрме 

Тірлікте мына жүргенге! 

Тұншығып қалма бір демде, 

Тыншығып қалма тіл, кеуде! 

Жарыққа мына не жетсін, 

He жетсін өмір сүргенге! 

 

Аттандырып тым тәтті сәттерімді 

       Аттандырып тым тәтті сәттерімді, 

Мен аяқтап келемін дәптерімді. 

Сәттерімді айттым ба, әттеңімді, 

Әйтеуір жуып алдым пәк көңілді. 

Анда-санда аударып парақтарын, 

Күн батқанын білмедім, таң атқанын. 



Бетіне ақ дастарқан тамып кетті, 

Тулаған бойымдағы шарап-қаным! 

Жырым, сырым - екеуі егіздерім, 

Екеуін екі бөлек емізбедім. 

Жатсам-тұрсам мұң шағып дәптеріме, 

Жабырқаған жаныма ем іздедім. 

Таптым ба оны, білмеймін, таппадым ба, 

Халім келмей қажыған шақтарымда! 

Жан-жырым жанға шипа болғаны рас, 

Әлсіреп, сөніп бара жатқанымда... 

 

Аттанғанда 

       Қош! 

Деп қанат қағады құстар маған. 

Қош! 

Деп мені құшақтап, құшқан далам. 

Аманаттап біреуге жатыр мені: 

- Аманат-деп,- ұямнан ұшқан балам. 

Гүлдер-дағы қоштасып, қиылып құр, 

Қош айтады талдар да иіліп бір. 

Here бәрі қоштасты меніменен, 

Қандай тағдыр алдымда бұйырып тұр?! 

Heгe көлдер қоштасып, шайқалады?! 

Қош, қош деген жаңғырық қайталады. 

Салбыраған таулардың қабағынан 

Бір кейістік, білмеймін, байқалады. 

Барлығы да қоштасып ерікті алар, 

(Қойшы, бәрі әншейін желік болар...) 

Телеграф сымдары ыңылдайды, 

Жатқандайын суық бір беріп хабар. 

Қарсы алдымнан қара жол қарсы ағады, 

Бүкіл өлке қоштасып жар салады. 

Аттанып кетіп барам әлдеқайда, 

Қандай тағдыр, білмеймін, 

Қарсы алады?! 

 

Аулақ, аулақ 

     Аулақ, аулақ, 

Аулақ менің жанымнан! 

Қара уайым қара шәлі жамылған. 

Жазбын әлі гүлім жаңа жарылған, 



Бұлбұлымды ұшырған жоқ бағымнан. 

Жалт бұрылып, жанарымнам шашқанда 

Жатыр екен жүрген ізім дастан боп. 

Бар сырымды түгел әлі ашқам жоқ, 

Дүлдүліме әлі қамшы басқам жоқ. 

Кейімеймін, кейімеймін тағдырға, 

Артта уайым, ал қуаныш алдымда. 

Сусыны жоқ жолаушыдай кезерген, 

Сусыным бір қанбай қойды ежелден. 

Ол - жүректің шөлдегені сезем мен; 

Төрт аяғын тағалатып буырылдың 

Бұрқыратып, кең өлкемді кезер ме ем? 

Сусыны жоқ жолаушыдай қаңсыған, 

Сусыным бір қанбай, мені жаншыған. 

Жүректің бір қалағаны бар шығар, 

Қаталаған шөлімді бір басар ма ем, 

Сусын ішіп даладағы малшыдан. 

Шөлім неге, шөлім неге қанбайды? 

Тәтті де іштім,ащы да іштім,нанбайды... 

Жүрек нені, жүрек нені талғайды?! 

Қыр басында отыратын ауылдың 

Қымызымен жібітер ме ем таңдайды... 

 

Аулыңа бір келгенде... 

       Ойьң, қырың, Отаның түрленгенде, 

Жан-жағына жақұттай гүл көмгенде, 

Жар салмайсың, неге сен қарсы алмайсың?! 

Анда-санда аулыңа бір келгенде. 

Сыймай кетем кей-кейде жер-көкке мен, 

Сені іздеймін сонда мен,сен деп келем. 

Бір емделсем сақайын қаламын ғой, 

Екеумізге белгілі ермекпенен. 

Сеніменен, ардақтым, жүздескенде, 

Өткен шақты өмірден іздескенде, 

Көкейімнен кетпейді бір ой менің, 

Түзде туып, не жетсін түзде өскенге. 

Тіршілікпен тіресіп жүргенде сен, 

Көншімейді көңілім бір көрмесем. 

Бар өмірім болады босқа өткендей, 

Анда-санда аулыңа бір келмесем. 

Сауығып қалар ма екен сарсаң жаным, 

Сейіліп бойымдағы бар салмағым. 



Аулыңа анда-санда бір келгенде, 

Алдымнан жар сал, жаным, қарсы ал, жаным. 

Қилы тағдыр қарсы алдымда тұрғанда, 

Мен шорқақпын махаббатты жырлауға. 

Өлеңде емес, 

Өмірімде ат ізін, 

Амал қанша, салғамын жоқ бұл маңға. 

Он сегізге, жиырмаға толғанда, 

Отау тігіп, ойнағам жоқ ол маңда. 

Шын махаббат көрмедім мен, 

Болғанда, 

Даяр едім Отанымдай қорғауға. 

Махаббатым өзімде деп ескерткем, 

Кез болған жоқ кұлай сүйіп, ес кеткен. 

Кім біледі, сырт айналып кетті ме?! 

Босана алмай жүргенімде бөстектен. 

Қапелімде арты - өкініш, алды - мұң, 

Қаламаймын махаббаттың қалдығын. 

Содан болар... 

Содан болар кім білсін, 

Махаббатқа шорқақ менің жан-жырым. 

Махаббатқа шорқақ менің өлеңім, 

Теңесем де теңи алмай келемін. 

Heгe керек өзімді-өзім демеуім, 

Кімге керек сені сүйем дегенім?! 

 

Ауыздықтап тұра алсын арманды кім 

     Ауыздықтап тұра алсын арманды кім, 

Жай таптырмас жаныңа жалған бүгін. 

Байыздамай өмірден біз де өтерміз, 

Болашаққа қалдырып қалған жүгін. 

Армандаймыз, аңсаймыз, қиялдаймыз, 

Мына думан өмірге сия алмаймыз. 

Бос қиялмен өтпесек жарар еді, 

Көктемеген егінді жия алмай біз. 

Өзімізді, себебі, жиі алдаймыз, 

Өзімізден-өзіміз үялмаймыз. 

 

Ауғанбай 

       Қару орнына қамшы алып, 

Жол жүрдік біздер қаншалық. 



Қанымыз кеуіп, тамсанып, 

Бұлақтың суын аңсадық. 

Қауымға қарап, жар салып. 

Қоныс іздедік, жан салып, 

Ақыры біздер шаршадық. 

Қалмағы шауып бір өтті, 

Қалғаны шауып бір өтті. 

Ұйыған сүттей қайран ел, 

Бас ауған жаққа дүр етті. 

Қармадық босқа түнекті, 

Таппадық тұтам тіректі. 

Бермеді тағдыр тілекті, 

Итшілеп жүріп күн өтті. 

Үзіліп қалған армандай, 

Еш нәрсеге де таңданбай, 

Еш нәрсеге де алданбай, 

Дүние жиып, малданбай, 

Міністен қалған тарландай, 

Жүрістен қалған арландай, 

Таспасын тіліп, қамшы өріп, 

Отырар еді Ауғанбай. 

Адасып көштен қалғандай... 

 

Аякөз - ару 

       Аякөз,сірә,аядай бұлаң көзі емес, 

Аяулы, сірә, қыз болар. 

Ақиқат бағып,анықтап жатар кез емес, 

Белгісіз, досым,белгісіз түр ғой бізге олар. 

Белінде мынау берігіп жатқан қырлардың, 

Бейіттен бөлек, белгісі жоқ-ты қыздардың, 

Кезінде, сірә, қызғалдақ болып гүл жарды, 

Түндігін тесіп туыргын жатқан мұз-қардың. 

Бүр жарды, 

Кетті. 

Өмірді мәңгі мансүқ қып, 

Соларды іздеп,сорларды талай қаңсыттық. 

Қойғаны-ай, шіркін,өмірдің қатал заңының, 

Оларды бізге,оларға бізді таңсық қып. 

Аякөз - деген -аядай бұлақ деседі. 

(Жұрттарда қалған жұмбақты кімдер шешеді?) 

Аякөз болып.ғасырлар алға көшеді, 

Аякөз,- Арулар елі кешегі! 



 

Ағажан 

     Әбілмәжін Жумабаевқа 

     Жүр едім айыға алмай көптен бері, 

Қандай күш айықтырып кеткен мені?! 

Жаураған жауқазын ем бөктердегі, 

Жып-жылы қайдан соқты көктем лебі?! 

Ұмыт боп ұнатқаным, жек көргенім, 

Қауіппен күн мен түнді өткергемін... 

Бұзаудын, тіліндей-ақ ала қағаз, 

Ағадан ұшып жеткен кептер ме едің?! 

Оңалмай жүргенімде ісім көптен, 

Шағымда сағым сынып, күшім кеткен, 

Ағаның қарлығашы інісіне 

Ақ қанат періште боп ұшып жеткен. 

Ағажан, жылы сөзің - дәрі маған. 

(Дәрігердің шипасы дарымаған!) 

Ағажан, жан екенсің жаның адал! 

Ит екем ақ-қараны танымаған... 

Жақсы менен жаманның арасында, 

Жаным менің жәй таппай таласуда... 

Ағажан, «Бәрінен де айық!» депсің, 

Айығамын, ағажан, нанасың ба?.. 

 

Ақ кимешек көрінсе 

     Әже, сен бірге жүрсің меніменен, 

Өліге мен өзіңді телімегем. 

Ақ кимешек киген бір кемпір көрсем, 

Ақ кимешек астынан сені көрем. 

Өңі-түсі өзіңнен бір аумайды, 

Немересін ертпесе жүре алмайды. 

Таныс дауыс, таныс сөз, таныс мәсі, 

Көзіме оттай басылып, алаулайды. 

Аппақтығы ұқсайды әрінің де, 

Әжімің де, аумайды тәлімің де. 

...Әлемдегі әженің бәрі бір ме?! 

Әже, сен тірі екенсің әлі күнге. 

Қия өтпейді... 

Ұқсайды ізеті де, 

(Ізетсізді бұлар да түзетуде.) 

Бұлар да бабасынан алып қалған, 



Өз жұртының дәстүрін күзетуде. 

Әже, сен бірге жүрсің меніменен, 

Өліге мен өзіңді телімегем. 

...Ақ кимешек көрінсе, сені көрем, 

Ақ кимешек жоғалса... 

Нені көрем??? 

 

Ақиқаттың ауылы 

       Жол қайда ақиқатқа апаратын? 

Ел қайда ақиқат деп аталатын? 

Айлакер, арамзалар, алаяқтар, 

Аяғы көктен келіп, маталатын? 

Сол елде адамға адам - дос бауыр ма? 

Адамға ақ жанынды тосқанынща, 

Ақ көңілдер тоғысып, ақ арнада, 

Аға ала ма, кездеспей тосқауылға? 

Шомылып ақиқаттың өзенінде, 

Шыныға ма, шындықтың өз елінде? 

Жалғыз түйір арамдық жоқ та шығар, 

Адамдардың санасы, өзегінде? 

Атыменен жоқ болар өсек деген, 

Қылға тізіп қылтанақ есептеген? 

Атпайтын да шығар-ау бірін-бірі 

Оқпен, таспен немесе кесекпенен. 

Алауыздық әкелген адамдарға, 

Онда орын жоқ шығар арамдарға? 

Бар болса егер, сүреді қайтіп өмір, 

Ақиқаттың сүңгісі қадалғанда! 

Ақиқаттың ауылы - Ұлы Отаным. 

Атқызып тұр шындықтың құла таңын. 

Ақиқаттың жолынан тайып кетсем, 

Алдьіна кеп жүгінем, сынатамын... 

He десе де Ұлы Отан ұнағамын. 

 

Ақын ініге 

      Шоқтығына ер батқан, қайқаңдаған, 

Мен - бір бәйек жорғамын байпаңдаған... 

Күлесің-ау, 

Күлесің... Сайтан-бала, 

Сен айт менің ойымды, айта алмаған. 

Ұмтыла бер ұрынбай құзат-жарға. 



Мен сүрінгеи сөреден ұзап бар да, 

Уат, мейлің, жанымды сызат шалғай, 

Бірақ менің жырыма тұзақ салма! 

Жырым менің - жалғызым, жан дауысым. 

Жан дауысым! 

Жоқтаған ар-намысын. 

Ар-намысы тапталып қалмау үшін, 

Арпалысып, әлсіреп қалғаны шын... 

Ақын болсаң, алмас бол тайпалмаған! 

Сен айт менің ойымды, айта алмаған. 

Қарапайым жырымның дәнін ал да, 

Қауызын, 

Сайтан-бала, 

Қайтар маған. 

 

Ақынды ақын оятпаса, болмайды 

       Ақынды ақын оятпаса, болмайды, 

Ақынды ақын таяқтаса, ол - қайғы. 

Ақынды ақын сүйемесе, болмайды, 

Ақынды ақын күйелесе, ол - қайғы. 

Ақынға ақын басынан-ақ жуық-ты, 

Барлық ақын бір анадан туыпты. 

Ақынға ақын адал болсын әмәнда, 

Ақынға ақын арам болса, жаман да... 

Ақынға ақын, ете көрме пенделік! 

Ақын, ақын! Пенделікті жөнделік! 

 

Ақынның ауылы 

       Сол маңға соға алмадым көптен бері, 

Күз бе еді?! 

Есімде жоқ, көктем бе еді?! 

Есімде тек - даланың өкпек желі, 

Есімді алып, құшақтап, өпкен мені, 

Сол маңға соқпай кеттім көптен бері. 

Сән түзеген Есілдің өңірінде, 

Ақ қайыңдар әлі жүр көңілімде. 

Ерекше еді ол жердің көлі мүлде, 

Ерекше еді сол жердің елі мүлде, 

Ерекше орын алып жүр көңілімде. 

Суып барғам суытқан қылықтардан, 

Жылбіп қайтып кеткен ем, 



(Суып барғам...) 

Арасынан орманның ақын көрдім, 

Жырын іздеп жүр екен ұмыт қалған... 

Жағасында Есілдің тұрыпты арман!.. 

Аққудың қанатындай сыңқылдаған, 

Үнінен сол ақынның жыр тыңдағам. 

Жыр тыңдаған: 

Тың далам - сылқым далам. 

Ақ Есіл бір толастап, бір тулаған, 

Жағада ақ қайың мас, былқылдаған. 

...Өтінем, сол ақынның тағдырын бер, 

Өзгені қимасаң да, жұртым, маған?.. 

Ақ Есіл - ақ отауым, алқа көлім, 

Қайың бақ, ойдым орман, қамқа жерім. 

Ақынның аманат бір жырындай-ақ, 

Аңсаймын да тұрамын Арқа желін. 

 

Ақынға 

      Біз деген, досым, 

Тағдыры қызық халықпыз. 

Халқының өзі қорғасын құяр қалыппыз. 

Екінің бірі бармайтын жерге барып біз, 

Жанбайтын жерде жаныппыз. 

Біз деген, досым, 

Тағдыры қызық халықпыз. 

Білгендер білсін, 

Білместер, мейлі білмесін. 

Қолдасын мейлі,қорласын мейлі,күндесін. 

Қара тастан да мейірім күткен ақынды. 

Қатыгез жандар ашынтып алып жүрмесін 

Антейміз біздер, 

Жеріміз біздің - халық-ты. 

Хальіқсыз біздің Антейлігіміз қауіпті. 

...Жұртына тастап кетпесе болды көшкенде, 

Берендері үшін қорғасын құйған қалыпты. 

 

Аңса, жаным 

       Мен тілейін. 

Жарқыным, сен де тіле: 

Жақсылық орнасын де жер бетіне. 

Аққу тіле айдынның келбетіне, 



Айдын тіле аққуды тербетуге. 

Мен аңсаймын. 

Сен-дағы аңса жаным: 

Жақсыдан жайлап ескен жан самалын. 

Аңса, жаным, 

Зарығып, шарша, жаным, 

Қалса да қанша ғұмыр, қанша амалың. 

Аңса, жаным! 

Мен сағынам. 

Сен-дағы сағын жаным, 

Адамнан тек жақсылық табылғанын, 

Ашусыз, ала көзсіз бауырлардың, 

Аңсаймын алқам-салқам қауымдарын. 

Көңілім болса-дағы қанша жарым, 

Солармен білінбейді шаршағаным. 

Жақсыдан жайлап ескен жан-самалын, 

Жабықпай аңса жаным, 

Аңса, жаным!.. 

 

Аңсап жүріп, кездестік 

      Сәкен тойына 

Өзің бе?.. 

Өзің ғажапсың! 

От кешкен алғаш азатсың. 

Халқыңа келген азатсың. 

Тап жауынан өш алып, 

Өшің де кеткен қазақсың! 

«Tap жол, тайғақ кешуді» 

Кешіп кеткен қазақсың! 

Есіл өткен қазақсың!!! 

Сойылдыға соқтырмай, 

Қарулыға аттырмай, 

Арашалап жұртыңды, 

Алпауытқа аттың жай. 

Heгe? 

Heгe жыр тынды?! 

Heгe кеттің таптырмай? 

Айырылып қалыппыз 

Күләш салған «Гәккудай», 

Өзің жазған «Аққудай»... 

...Күрсініп ек, жан аға, 

Сен жоқ деген сөзді естіп. 



Жылдар салып араға, 

Ақыры біз кездестік. 

Сендей қорған, панаға, 

Зәру болған кезде естік. 

Ақыры біз кездестік. 

Ақыл кіріп сол жастар, 

Аға болды жол бастар. 

Жалауыңды жыққан жоқ 

Қызыл сұңқар - жолдастар. 

Өзіңе ұсап жол басқан, 

Өз Отанын қорғасқан, 

Жалғасуда бізбенен, 

Өзің жазған зор дастан. 

Кесегесі көгерген, 

Көп ырысқа кенелген, 

Өзің жортқан түзіңді, 

Өз кәзіңмен көрер ме ең. 

Қайта айналып келер ме ең! 

Мынау қазақ даласы, 

Алтай, Арқа арасы. 

Алатау мен Атырау 

Тойлап жатыр, қарашы, 

Естисің бе, ағасы? 

Бүкіл қазақ баласы, 

Сені еске алып, ағасы, 

Думандатты, қарашы. 

Аспанынан нұр тамған, 

Сені еске алып тұр таулар... 

...Ай-қай, Қызыл сұнқарлар! 

Пай-пай, дүлділ тұлпарлар! 

Ортаға алып Сәкенді, 

Жас қазақтын, ұранын 

Жаңарта бір шырқаңдар! 

 

Аңғал досым-ай 

       Аңғал досым-ай, 

He дейін саған, не дейін. 

Көрінеді ішің, 

Ашылса болды көмейің, 

Жақсы да сені демейін, 

Жаман да сені демейін, 

Қасымда жүрші әрқашан сені көрейін. 



Адамға деген жақсылығың да шамалы, 

(Жаманнан гөрі жоғары.) 

Кейітіп жанды, 

Кей-кейде сенің түсіңнен, 

Сұп-суық, сұмдық үскірік аяз соғады. 

Кей-кейде мына өтірік күлген көзіңнен, 

Сұмдық бір жаттық сезінем. 

Безінем онда өзіңнен, 

Өзіңе дегенДостығымнан да безінем! 

Мінез-құлқыңды түрлентпей 

Болсаңшы, досым, 

Өмірде мына бір беткей. 

Жақсылығың жүр, 

Жаманнан гөрі жоғары. 

Жамандығың да, жанымнан менің жүр кетпей. 

 

Біздің көктем 

         Көктем келді ауылға, мамырлап бұлт, 

Таң-тамаша дүние, дабырлап жұрт. 

Көктем келді. Өмірдің келешегі - 

Көкпен бірге дүркіреп төл өседі. 

Сағым қыздың ап қашып орамалын, 

Асыр caп тентек жігіт - жел еседі. 

Көктем келіп ауылға қыз көрікті, 

Таң-тамаша дүние жүзге еніпті. 

Асқар ала таулардан асып әрі, 

Аяз атаң барады мұз бөрікті. 

Көктем, көктем! Қыз - көктем ауылдағы 

Өлең-жыр, әзіл-күлкі ауыл маңы. 

Тиянақ таппай ұшқан көк көбелек, 

Көк гүлге қонды-дағы дамылдады... 

 

Біздің үйге көктем келді, қыз келді 

       Біздің үйге көктем келді, қыз келді, 

Қызығың да, тамашаң да бізде енді. 

Неғып жатыр, Әнуар шұжық, балқаймақ, 

Нөкерімен шауып кетпей біздерді... 

Біздің үйге Шолпан келді, Шолпаным! 

Шолпым менің... 

Қызыққа енді шолпамын. 

Мінезіңнен... 



Мінезіңнен қорқамын, 

Лашынға тартқан-ау деп жортамын. 

Қызым менің, күлкім менің, сауығым, 

Базарым да, бауырым да, ауылым. 

Қандай ғажап, қарақаттай көзіңде. 

Қарап тұрған мен өзімді танимын. 

Сен гүлімсің 

Қарағым, сені кім еккен? 

Сезімбісің? 

Шыққансың қандай жүректен! 

Жанарда тұрған жалғыз тал әлде тамшы ма ең? 

Жалт етіп бірде кірпіктен ырғып дір еткен?! 

Әнбісің әлде? 

Неткен үн сені шырқады? 

Әлде сен, қалқам, 

Бозарып атқан қыр таңы. 

Сезіп тұр санам, 

Сен өзің, сірә, болғайсың 

Жалғандағы осы жақсының ғана ұрпағы. 

Қинама мені. 

Айтсайшы маған, сүйіктім? 

Адамба жүрген лағымысың киіктің? 

Айтсайшы, қалқам, бұлағымысың әлде сен 

Бұрқанып жатқан мендегі теңіз-күйіктің? 

 

Біздер жеңдік! 

       Біздер жеңдік! жоқ болып, жаралы боп. 

Біз куандық алдымен  қаралы боп 

Қарсы тұрдық аждаһа алдында біз 

Туған жердің аязы, бораны боп, 

Біздер жеңдік,намысты жібермедік. 

Аждаһаны кезінде шідерледік. 

Қорламасын дедік біз екінші рет, 

Тыныш жатқан бір елді бір ел келіп. 

Біздер жеңдік қарумен, түренмен де, 

Көгімізден қан тамды түнергенде, 

Өзімізді запаста ұстадық Біз, 

Әкемізді майданға жібергенде!!! 

Біздер жеңдік:анамыз ақтай солды, 

Мамық төсек қайғыдан тақтай болды. 

Майдансыз біз шайнаған бір түйір нан, 

Кеудемізде қадалған оқтай болды!!! 



Болды!,. 

Болды!.. 

Бәрін де білесіңдер, 

Бұл Жеңісті әркім де үлесім дер. 

...Аждаһалар тіріліп келе жатыр! 

Сақтаныңдар, Адамдар! 

Күресіндер!!! 

 

Білгішіме 

     Тағы да, тағы, тағы да, 

Тағы да сына, білгішім. 

Кіріп ап менің жаныма, 

Кір іздеп тағы жүрмісің?! 

Бір жырым - менің бір балам, 

Мезгілсіз шала тумаған. 

Мерзімі жеткен шағында, 

Шығам деп сыртқа тулаған. 

Мезгілсіз өлең тумайды, 

Көңілсіз болса, кім білсін. 

Сыбызғы десем қурайды, 

Оны да сына, білгішім. 

Домалақ жердің үстінде, 

Домалап бара жатырмын. 

Мұхитқа сүңгіп түстім де, 

Аспанға бір-ақ атылдым. 

Айға ұшып бара жатырмын, 

Мұны да сына, ақылдым, 

Әйтеуір мені қатырғын 

Туын жық тұғыр ақынның!!! 

Сахара мына жеріме, 

Сағымнан көйлек кигіздім. 

Сандалып жүрген бөріге, 

Сары атанымды бүргіздім. 

Жұлдызын мынау аспанның, 

Жерде тұрып-ақ басқардым. 

Мамық еттім де тастарды, 

Тауымды басқа жастандым. 

Жотама қала орнатып, 

Бойыма сыймай жүр күшім. 

...Тұғыр ақынды сорлатып, 

Мұны да сына, білгішім. 

Осылай өмір сүремін, 



Осылай жүріп күн кешем! 

Дүниенің мына жүрегін, 

Ақыннан сұра, білмесең!!! 

Жырым көп әлі менің жазылмаған. 

Кенім көп әлі менің қазылмаған. 

Қалдырып болар-болмас қазынамды, 

Неліктен бір күні мен жазым болам?! 

Қуалап тіршіліктің көбелегін, 

Қап қойды қапелімде көп өлеңім. 

Жалғызым, жаным менің - жырым менің, 

Қалдырып сені артыма неге өлемін. 

Жазайын, жалықпайын, жасырмайын, 

Қашан қалғып кеткенше басылмайын. 

Ая деп ажалға мен бас ұрмайын, 

Шоқ шайнап, от бүріккен Қасымдайын  

 

Бір келіншек 

        Емханада бар еді бір келіншек, 

Емделуге, асқа да бір келуші ек. 

Ерлі-зайып адамдар деп қалатын, 

Ертелі-кеш екеуміз бірге жүрсек. 

Көлеңкесіз көңілді жатқа бұрмай, 

Сөйлестік асып-тасып ақтарылмай. 

Әсерлі қарапайым әңгімеміз, 

Жазысқан ғашықтардың хаттарындай. 

Сырластық адам жайлы, заман жайлы, 

Өмір жайлы, жақсы мен жаман жайлы. 

Жасырамыз біріміз-бірімізден, 

Әңгімеміз әріге бара алмайды. 

...Иесі келіп бір күн алып кетті, 

Байқаймын, бір келіншек налып кетті. 

Сауығып қалғандай ем саясында, 

Сыр кетті, сырмен бірге жарық кетті. 

Айықтыра қоймады бекер үміт, 

Жазылатын жайым жоқ жеке жүріп. 

Төрт бүктеліп төсекте жатып қалдым, 

Қаным менің қайтадан көтеріліп. 

 

Бір күніммен қоштастым 

       Тағы, міне, қоштастым бір күніммен, 

Қош айтыстым бір күнгі тірлігіммен. 



Тоқтатып кер толассыз қозғалысты, 

Түссең-дағы тәңірдің кіндігінен. 

Айлар, жылдар, ғасырлар алға аттаған, 

Алға аттады күнім де ардақтаған. 

Мынау жарық әлеммен бірге айналып, 

Заулап барам, бір күні аунап қалам. 

Аунап қалам... 

Білемін, білемін мен! 

Ажыраймын жармасқан тірегімнен. 

Қүлай білем, 

Себебі, жүре білгем, 

Құсым ұшса болғаны жүрегімнен. 

Бір құсым бар кеудемде-зынданымда, 

Бірге туған менімен, туғанымда. 

Байғұсыма бостандық берсем болды, 

Аунап кетпей әзірге тұрғанымда. 

 

Бір ән бар бүгінгі ұрпақ естімеген 

        Бір ән бар бүгінгі ұрпақ естімеген, 

(Сонау бір соғыс жылы естіген ем) 

Әредік, елдеқалай есіме алсам, 

Қос басы, қою қара кешті көрем. 

Шар тастар, шалғынды сай «Қарағайлы», 

Шулы өзен шомылдырған шағала - Айды. 

Жөтеліп бұлттар көшіп өтетұғын, 

Жетектеп жетегінде қара қайғы. 

Жел тынған, жапырақ та сілкінбеген, 

Тауға кеп түн ұйитын кілкілдеген. 

Әр жүректі сол бір ән мазалайтын, 

Әр көмейде сол бір ән бүлкілдеген. 

Қос басында қауымның бәрісі де, 

Қосылатын жасы да, кәрісі де, 

Сіңір тірсек біздер де шырқаушы едік, 

Түсінбестен сол әннің мәнісіне. 

Күндізгі зор бейнеттің түні келіп, 

Әр кеш сайын ән тыңдап жүріп едік. 

Көз ұйқыға кеткенше сол бір әннен 

Сай-сала тұратұғын күңіреніп. 

Жүректің шыдырауында қоздайтұғын, 

Шыбыны бар кеудені қозғайтұғын. 

Қауым айтқан сол әнді естігенде, 

Боталы інген борықта боздайтұғын. 



Бір ән бар бүгінгі ұрпақ естімеген, 

(Сонау бір соғыс жылы естіген ем). 

Сол бір ән көмейіме кептелгенде, 

Өмір дейтін керуен, көшті көрем. 

 

Бір әңгіме қозғашы ауыл жайлы 

      Бір әңгіме қозғашы ауыл жайлы, 

Бұдан артық рахат табылмайды. 

Бұлдырасын өткен күн сағымдай бір, 

Бір әңгіме қозғашы ауыл жайлы. 

Қар да ілігіп қалған-ды тау басына, 

Мұз тоңды ма бұлақтың жамбасына? 

Суық келіп, суыр да жатқан шығар, 

Қамдап алып азығын қамбасына. 

Төрт түліктен төгілген шалқар әнді, 

Ұзатқан-ды, жайлау да тарңаған-ды. 

Ескі жұртты тіміскіп, қорқау әлгі 

Қажалап та жүрген-ді қаңқаларды. 

Сағыныштай сарғайып жанды ма күз, 

Сары шәйі жамылып алды ма түз? 

Қурайларын сыңсытып сыбызғыдай, 

Қаңбағы ұшып, қаңырап қалды ма аңыз? 

Әңгімеле тауын да, даласын да, 

Қырқасын да, сайын да, саласын да. 

Ақбоз үйдің түндігін желпілдетіп, 

Қонды ма кеп қойлы ауыл Қарасуға? 

Қарасуға қосылып тұна барып, 

Жатқан болар іргеде бұлақ ағып? 

Арып келіп, тойынып қайтқан болар, 

Toп тырналар аспанға сына қағып? 

 

Бір өлеңі - бір елдің мұрасындай 

     Бір өлеңі - бір елдің мұрасындай, 

Жыр жаза алмай жүрмін мен Расулдай. 

Расулдай... 

Бағым да жүр ашылмай, 

Құсбегінің қолындағы лашындай. 

Танылмаса сырымен, қырыменен, 

Танылмай-ақ кетсінші құрып өлең! 

Расулдай мен-дағы жырлар жазсам, 

Расулды тонаған ұры дер ең... 



Расулдай бола алман! 

Жырым бөлек! 

Өзімнің үнім керек, тілім керек. 

Өзгені де өзіндей сүйген елім, 

Өз ақынын табады түбінде кеп. 

Meн - таулықпын - 

Қыранның балапаны. 

Маған-дағы тауымның таңы атады. 

Қарапайым қалтқысыз жырларымды 

Қажетіне өз халқым жаратады. 

Мен әзірге бола алмай Расулдай, 

Бағым, жаным - барлығы жүр ашылмай. 

Алынады томағам, кетем ұшып, 

Құсбегіден құтылған лашындай. 

 

Біреулерді мерт қылып аламын деп 

      Біреулерді мерт қылып аламын деп, 

Ашуыма ауыздық саламын кеп. 

Тентек інім бетіме тік қараса, 

Жасқанамын жандай-ақ залалым көп. 

Бағамын деп әркімнің қас-қабағын, 

Балам қабақ шытса да жасқанамын. 

Сәлемімді біреулер алмай кетсе, 

Екі иығым салбырап, пәс қаламын. 

Досым өтсе алдымнан қырын қарап, 

Боз торғайым кеудемде шырылдамақ. 

Естігісі келмейді бәтшағардың, 

Қорғасынмен құлағын тығындап ап. 

Қайсыбіреу қарайды айдаһарша, 

Тұрпайы әзіл, түрпі сөз - қайда барсам. 

Қайтер еді, Ожардың шарығына, 

Ашуымды қайтадан қайрап алсам? 

Алшаң басып, асфальтпен адымдасам, 

Адам жүрер мекеннен табылмасам, 

Қайтер еді? 

Мейірі түскен жанды, 

Мекерсініп, менсінбей қабылдасам! 

 

Бабаларым, рақмет сендерге 

       Бабаларым, 

Рақмет сендерге 



Балаларым болмасын деп көр-кеуде, 

Қобызыңмен қосып ән мен тіл бердің, 

Өмірге мен мылқау болып енгенде. 

Бабаларым, 

Рақмет сендерге! 

Жыраулардың жазбай кеткен жырларын, 

Арулардың айтпай кеткен сырларын, 

Қорқытыңның қорқынышты мұң-зарын, 

Қобызыңның шанағынан тыңдадым. 

Құлазыған сенің құла түздерің, 

He білмеген, не көрмеген, ізгі елім. 

Жазылмаған тарихымның жолдарын, 

Ауызекі аңызыңнан іздедім. 

Мен білмеймін. 

Басыңа әлде орнап бақ, 

Шаһар салып, жасадың ба жаннат-бақ. 

...Әлдеқалай тасқа түскен таңбада 

Табынамын, тарихымдай ардақтап. 

Сыр ашпайды сенің құла түздерің, 

Сыр ашпайды тау-тастағы іздерің. 

Сенің бүкіл болмысыңның тағдырын, 

Домбыраңның пернесінен іздедім. 

Іздедім де, сәттерімде, түңілген, 

Тастап кеткен аңызыңа жүгінгем. 

Жүгінгем де, қайта туғам, тірілгем: 

Тарихымды жазудамын бүгін мен, 

Бабаларым, сенің Ана тіліңмен! 

...Менің мына қайта туған күнімде, 

Сөйле, оркестр, дүрілде бір, дүрілде! 

Сөйле, Моцарт, менің Ана тілімде, 

Сөйле, Данте, менің Ана тілімде. 

 

Байқа, қалқам! 

     Қалай ?!! 

Қалай?! 

Қалқам, маған не дедің?! 

Meн өзімді зерттей алмай келемін. 

Өзім жайлы жалғыз ғана дерегім - 

Өзгелерге түсініксіз өлеңім. 

Өмірім бар, өкпем де бар, наз-мұң да. 

(Аңдап көргей, өзім жайлы жаздым ба?! 

Қаршадайдан өмір кешіп саз, құмда, 



Ақылымды ат тепті ме, аздым ба?! 

Түсінбеймін неге келдім?! 

Heгe өттім? 

Мына өмірде нені жойдым, нені ектім?! 

Байқа, қалқам! 

Мен де саған керекпін! 

(...Қазір қыс қой, жапырақсыз терекпін.) 

 

Барлығы да менікі 

       Барлығы да менікі: 

Мына дәуір, мына өмір, 

Мынау аспан, мына күн. 

Мына мұхит, мына жер - 

Мына менің тұрағым. 

Барлығы да менікі: 

Жұлдыздардың шырағы - 

Жердің ұшқан Сыңары, 

Еділ, Жайық, Дон, Дунай, 

Қарасаздың бұлағы, 

Барлығы да менікі. 

Қиыр Шығыс, қарт Сібір,қарт Оралдың қойнауы, 

Балтық, Қырым, Кавказ бен Қарқараның жайлауы, 

Өзендер мен көлдер де,ормандар мен таулар да, 

Астана мен Одақ та,облыс пен аудан да, 

Манаураған түндер де,алаулаған таңдар да - 

Тиген менің, еншіме қолым жеткен арманға, 

Октябрьдің жұлдызы аспанымнан жанғанда. 

 

Баспа, мұнар! 

       Арылмасын аппақ нұр бастарынан, 

Шашпа ызғар, 

Күнімді баспа, мұнар! 

Кетпе, шуақ, 

Мына елдің аспанынан. 

Мейрамы майдан болған қарттары бар, 

Мейрамға жаңа келген жастары бар, 

Шашпа, ызғар, 

Күнімді баспа, мұнар! 

Аймалап Алатаудың  шырқау басын, 

Түтінсіз тұнық ақша бұлтты аунасын. 

Майданға емес, мейрамға жаратылған, 



Қаным сіңген Туыма су тамбасын! 

Тыныштықтың түтінсіз бұлты аунасын. 

Адамзат тарихында дара түрған, 

Октябрь, 

От пен оқтан жаратылған. 

Октябрь - оқ пен оттың қанатынан, 

Шуағын тыныштықтың сыйлы туған, 

Шашпа ызғар, күнімді баспа, мұнар! 

 

Басыма менің, бақ, қондың 

      Орынсыз ойнап, күлгенде, 

Опық жеп талай жүргенде, 

Басыма менің, Бақ, қондың, 

Байқаусыз шақта, бірдемде 

Боларын бұлай білгем бе?! 

Іздесем, рас, іздедім, 

Елімнің кезіп түздерін, 

Теңіздерін де жүзгемін. 

Жабықтырып та кететін, 

Жаздарым, талай күздерім. 

Көрдің бе соқпақ даладан? 

Сол менің сандал іздерім. 

Бағым ба деп те қарағым, 

Тырналардың да тізбегін, 

Қалдырып содан санадан 

Біржола үміт үзгемін. 

Ақыры, мына, Бақ қондың, 

Баянсыз емес нақ қондың. 

Қастарымменен қақ бөлдім. 

Достарым, бірақ жоқ болдың 

Жалғыздық деген құрғырға 

Бақ қонды-дағы тап болдым... 

Бақыт-оу, бақыт, ерекеің! 

Дүниеге тегіс сені ексін. 

Тірлікке мынау қорексің, 

Жалғыздық деген құрғырға 

Несіне, жаным, керексің?! 

Қонбай-ақ қойшы, қор өтсін!!! 

 

Басымнан қорқам 

        Мен басымнан қорқамын атом ба деп, 



Бір әлемет жасалып жатыр ма деп. 

Мұндай-дағы сұрапыл тап болар ма, 

Өзі болған өзімен пақырға кеп. 

Мен басымнан қорқамын атом ба деп. 

Белгісіз элементтер миымда ойнап, 

Миым қайнап барады, миым қайнап. 

Белгісіз ғалымдарға мекен болып, 

Өз денеме өз басым бұйырмай ма?! 

Бұл ғаламның түбіне жететіндей, 

Сұмдық-сұмдық сынаулар өтетіндей. 

Мен басымнан қорқамын, мен болмасам, 

Aтoм - миым жарылып кететіндей. 

Жүрген жан ем байымай; тапшысынбай, 

Сарсаң болдым ертегі бақсысындай. 

Басым қалды жасырын полигон боп, 

Өзім тұрмын мақтаулы сақшысындай. 

Мен басымды жасырам, жасырам кеп; 

Миымдағы сынаулар басылар деп. 

Мен миыма сенемін ажал болмай, 

Дүниеге шуақ боп шашылар деп! 

 

Басқа жыл 

       Ертең жұрт басқа жылды қарсы алады. 

Тамашалап, күй тартып, ән салады. 

Би билейді жастар да, кәрілер де, 

Ұмыт болып жыл бойы шаршағаны. 

Жайылған ақ дастарқан - ақ көңілдер. 

Әжелер, балалар шат, шат келіндер. 

Бәріңе айтатыным - бір-ақ тілек, 

Бәрің де бақ көріңдер! 

Бақ көріңдер! 

Ертең жұрт қарсы алады басқа жылды. 

(Тұрса екен тұман баспай аспанымды.) 

Ертең мен түні бойы ұйықтамаймын, 

Ұмытамын сырқатты, баста мұңды. 

Басқа жыл келгенінше жер бетімен, 

Құшақтап Дүниені тербетілем. 

Ертең мен барлығынан айығамын, 

Бір сүйіп Жаңа күннің келбетінен. 

Бүрсігүні басқа жыл басталады. 

Шал тұрар, 

Қырау-қырау қас-қабағы. 



Пенсияға шығуға таяды қарт, 

Тағына отырғызып жас баланы. 

 

Батар күн 

      Батар күн, 

Келер түн, 

Атар таң, 

Шығар күн, 

Бәріңе, бәріңе, бәріңе құмармын! 

Осы мен,осылай мәңгілік тұрармын, 

Осы мен, сірә да, өлмейтін шығармын! 

Жақындық сеземін - 

Жерден де аспаннан, 

Жылылық сезінем - 

Мұздардан, тастардан. 

Өмірім, сірә да,әріден басталған, 

Әріден басталып, мәңгіге тасталған. 

Осы,мен,өлмейтін, өлмейтін шығармын, 

Сәл ғана мызғып ап, қайтадан тұрармын. 

 

Бауыржан Момышұлына 

       Аға, 

Саған, білмеймін не айтарымды, 

Қай қырыңнан білмеймін байқарымды. 

Көңілдегі ой көмейге кептелді де, 

Түрмесіне кеудемнің қайтарылды. 

Қайтерімді, білмеймін не айтарымды. 

Жасқануды білмеуші ем, жалтаруды, 

Heгe көңіл, білмеймін, ақтарылды?! 

Ақ тұлпарым бар еді саған деген 

Алып ұшпай ол неге аңтарылды 

Сен зәру емессің ғой құрметке, 

Сырлы аяқтың сыны бар, сыры кеткен...! 

Тонға емес, орамал жолға жарап, 

Сый тартуды атамыз ырым еткен 

Тартар сыйым өзіңе болмағасын, 

Белгілі ғой қасыңа жоламасым. 

Ақ сұңқарым бар еді, ұшпай қойды, 

Алсам-дағы басынан томағасын. 

Қылышымды суырып қынабынан, 

Қыл қапқан жүзін көріп, жыладым-ау... 



Жетімдердің кегі мен жесірлердің 

Суарып ем суалған бұлағына. 

Қайрап едім зауалдың шарығына, 

Қақтап едім қан майдан жалынына. 

Қынабына оны да жасырдым мен, 

Керек болып жүрер деп халығыма. 

Қынабына caп қойдым үмітпенен, 

Оның несін жасырам бүгіп сенен. 

Саған, аға, сақталған бір сый бар-ау, 

Назарына ешкімнің ілікпеген. 

Алтын да, алмас та емес жалтылдаған, 

Бір сый бар, аға, саған, тартылмаған! 

Ұрпақтар аңыз етіп айта жүрер, 

Сыйдан да он есе артық даңқың маған. 

Ешкімнің назарына ілікпеген, 

Саған бір сый тартам деп үміттенем. 

Жүрегімнің тапсырған аманатын 

Бере алмай кетем бе деп күдіктенем. 

Қандай сый тартсам екен, аға саған, 

(Білмеймін, жараспай ма, жараса ма? 

Ешбір сый таба алмасам, аға, саған 

Аппақ тонын - атамның тәбәрігін, 

Жүзге кел деп арқаңа жаба салам. 

 

Бақ мекен 

     (Тың көтерген ерлерге) 

     Кұт мекен, 

Ырыс мекен, 

Асыл мекен, 

Ақ бидай ақтарылған шашу ма екен?! 

Бабаларым аңсаған бақыт деген 

Байқасам, бүгін менің қасымда екен. 

Ырыс ағып жатыр ғой, 

Ырыс ағып, 

Бақ мекеннен барша жұрт тыныс алып, 

Бақ мекенде қанша жұрт туысады, 

Достасады алдында ұлы іс алып. 

Сен - ерліктің мекені шынықтырған 

Еркіндікпен, еңбекпен тынықтырған. 

Маңдай терім - даламда шығып тұрған, 

Шайқалмаған бақытым тұнып тұрған. 

Тың деген тыныштықтың таңбасы ма?! 



Жақсылық қой орнаған жан-басыма, 

Тың деген дамылдаған диқан-баба, 

Миллиардын құйып ап қамбасына. 

Оу, менің жомарт далам, 

Мырза далам! 

Аймағын алтынменен сырғалаған, 

Достықтың дастарқаны жайылғанда, 

Досым түгіл, қасым да ырза маған. 

Қасиетті Қазақстан! 

Тың мекенім, 

Әлемге атағынды ту көтердім. 

Ту көтеріп, 

Тусыған тың көтердім, 

Тың - ырысым, сенімен бірге өтемін 

 

Бақыт деген 

      «Мұғалима бізге бақыт туралы 

шығарма жаздырды. Бақыт деген 

не екенін мен қайдан білейін...» 

Бақыт деген - сенің бала күндерің 

Бақытсыз-ақ бақытты боп жүргенің, 

Бақытын да, басқасын да білмеуің 

Бақытсыз-ақ ойнағаның-күлгенің. 

Бақыт жайлы менің мынау білгенім. 

Бақыт деген - бірде шаттық, бірде мұң. 

Бақытты сол - тәрік етіп түндерін, 

Бақыт іздеп азаптанса, кімде-кім. 

Бақыт деген - әркімдерде бір арман, 

Сол арманның шыққан жері құмардан. 

Ал сен үшін бақыт деген - дәл қазір, 

Бақыт жайлы жаза алмаған шығармаң. 

Бақыт іздеп мал бақ, мейлің, тас қала, 

Бірақ, балам, мынаны естен тастама: 

Бақыттысың бақыт  іздеп сорласаң, 

Бақытты боп сорлап жүрсең масқара! 

Бақытың - мен, бақытым деп біл мені, 

Мені білсең, бақытыңды білгенің. 

Ал мен үшін ең бақытты күндерім - 

Балам, саған бақыт іздеп жүргенім! 

 

Бақытым менің алыста 



       Алданбайын арзанқол жұбанышқа, 

Алданып жұбанышқа, құрақ үшпа! 

Қазір менен қашықтап куаныш та, 

Әйтеуір, бір бақытым тұр алыста. 

Белгісіз жетем бе оған, жетпеймін бе, 

Қалам ба орта жолда жетпей мүлде? 

Әйтеуір, бір бақытым тұр алыста, 

Көрем бе, көгерем бе, көктеймін бе?! 

Болғанмен қанша мұңым,қанша қайғым, 

Іздеуден бақытымды шаршамаймын. 

Өмірім,берер болсаң, ұзағынан, 

Өткінші бақытты мен аңсамаймын. 

Өмірім! 

Сен деп келгем, сен деп келгем! 

Ақ еділ арманымды теңдеп келгем. 

Айырма алыстағы бақытымнан 

Армандағы  аңсап көрген, шөлдеп көрген 

Жылдардың ұзаруда тізбектері, 

Жаз өтті.бара жатыр күз де өткелі. 

Қыс та өтер,қыспен бірге мен де өтермін... 

Бақытым жүрсе болды іздеп мені. 

 

Бесік басында 

         Ұқсайды бар тыныштық жер бетінде, 

Ұйқыдағы сәбидің келбетіне. 

Ояту былай тұрсын, рұқсат жоқ 

Ұйықтап жатқан ұлымды тербетуге. 

Ұйықта, ұлым, ұйықта, бөпем, қасыңдамын, 

Керек емес, дүния, асылдарың! 

Бақыт, байлық - барлығы менің үшін 

Сенің бір кеп мойныма асылғаның. 

Аймалайсың жанымды күлкіңменен, 

Тамағыңнан айналдым бүлкілдеген. 

He дейсің сен бұртиып, айтшы, сәулем, 

Қытықтаған жүректі бір тілменен? 

...Қандай ғана анадан туады адам, 

Сәбилердің ұйқысын куалаған?! 

О, тыныштық! Тыныштық қандай рақат! 

Қандай рақат сәбилер жыламаған! 

Ұқсайды бар тыныштық жер бетінде, 

Ұйқыдағы сәбидің келбетіне. 

Кім болсаң ол бол, мейлің, рұқсат жоқ, 



Ұйықтап жатқан ұлымды тербетуге! 

 

Беташар 

       Боз ала ауыл жастары, 

Бозбала күнін тастады. 

Боз жаулық жауып қыздарға, 

Шаңырақ құра бастады. 

Жиылып жекжат ой-қырдан, 

Ауылда күнде той-думан. 

Жалғыз ұлы әкенің 

Жалғыз атын да сойдырған. 

Үйленді біздің, ағай да. 

Үйленбе деуге қарай ма. 

Бәсіре жалғыз көк тайын, 

Сойғызып жатыр сарайда, 

Той жасап бермек қалайда. 

Ағайдың тойы жасалды. 

Арманым еді қашанғы. 

Қуанған көңлі босанды, 

Әжем де көзге жас алды 

Келіннің бетін ашқан-ды. 

Иіліп байғүс жасқанды. 

Жасқанды-дағы... жас қалды... 

Ертесі соғыс басталды, 

Алды да кетті жастарды. 

 

Бетховен 

        Сәнімен емес, 

Әнімен оған қымбатты, 

Қырық мың ғалам, 

Қырық мың түрлі үн қатты. 

Көзімен көрмей, әлемнің мына бояуын, 

Көңілімен ғана керемет сазын тыңдапты. 

Жетімек бұлттар жер ауып, қайда көшеді, 

Өшеді қашан бүгінгі және кешегі? 

Дауылдың соғар, 

Жауынның жауар шақтарын, 

Бетховен ғана дыбыстан сезген деседі. 

Сыйқырлы үнмен сыбырлап оған тұр ғалам, 

Ғалам да оны, 

Ғаламды ол да тыңдаған. 



Сынымен емес, сырымен Айдың сәулесі, 

Сорғалап соның саусақтарымен жырлаған. 

Қия алмай оны, 

Қиылып айлы түн кетті. 

Жалауын алып, жеңімпаз жаңа күн жетті. 

Жым-жылас, жым-жырт, таскерең етіп тәңірі 

Табиғат та оны күндеген екен, білмепті. 

Сыңғырлап үні, 

Күмбірлеп күйі бұрқанбай, 

Дүние тынды... 

Тілі кесілген мылқаудай. 

Айлы кештердеи сорғалап сазды күн тамбай, 

Құлазып қалды қу тірлік өлі вулкандай 

He дерсің мына таскерең мылқау шақтарға! 

Дыбыссыз бәрі - орман да, тау да, бақтар да. 

Тек қана аспан азан caп оған естіртті, 

Керең тірлікті қалдырып бара жатқанда. 

Күркіреп аспан, 

Ойнатты-ау дейсің жасынды, 

Сайратты-ау дейсің мелшиген тау мен тасыңды. 

Мылқаудың үні, кереңнің құлағы ашылды, 

Кешірім сұрап, 

Бәрі де оған бас ұрды. 

 

Бибігүлге 

      Қарлығаш көмей Құрбым-ау 

Қай күні, қандай Анадан, 

Бағына елдің тудың-ау?! 

Ізеттім, әрі келбеттім, 

Қасында жүріп көрмеппін. 

Бір кезде, шарлап жер-көкті, 

Шарықтап, ұшып сен кеттің. 

Өмірің сенің жаз бүгін, 

Ойлама өмір аздығын. 

Есітер құлақ болса егер, 

Есінде жүрер назды үнің. 

Естілер сенің осы үнің, 

Ашқанда ұрпақ есігін. 

Уілдеп жатқан сәбидің, 

Тербетер әлі бесігін! 

Айналса болар тіліңнен. 

Тіліңнен әрі үніңнен. 



Айырма, тәңір, осы үннен, 

Айырма, Бибігүлімнен! 

 

Бозқараған 

      Бозқараған... 

Көрдің бе бозқараған? 

Сирень иісі аңқиды боз даладан. 

Бозқараған - тікенек, тікенге өскен 

Сирень гүлін ешкім де қозғамаған. 

(Соның аты, біздіңше - Бозқараған.) 

Қара судың жағасы бозқараған, 

Бозқараған бұтағын қозғама адам. 

Бозқараған ішінде бойжеткенге, 

Бозбалалар бозарып көз қадаған. 

Бойжеткендер тойларын жасарында, 

Бозқараған жанатын ошағында. 

Әтір иісін әкеліп аш ауылға, 

Желік беріп тұратын жеңгейлерге, 

Жер түбіне біреумен қашарында! 

Қарасаздың тоғайы - сайран бағы, 

Сайран бағын неліктен ойрандады!? 

...Бозқараған гүлін ап, хатқа салып, 

Жіберуші ек туысқа майдандағы. 

Бозқараған! 

Армысың, қасиеттім, бөзге ораған! 

Қайда әлгі бойжеткенің көз қадаған? 

Қайда жеңгем? 

Соңынан сөз бораған... 

 

Болашақ дәрігерге 

       Тоқта-тоқта, ей, жігіт, аялдағын. 

Қане, қалай жағдайың, баяндағын. 

...Тәжірибе мектебін өтіп жүрсең, 

Дәрігерлік кәсіпке таянғаның. 

Таянғаның, қарағым, таянғаның, 

Адам үшін барыңды аянбағын. 

Адам тұрар алдыңда, ұмыт болар, 

Өліктер мен сойылған қояндарың. 

Енді алдыңда тұрады тірі жандар, 

Бірі сүйіп, кім білсін, бірі қарғар... 

Қимылдамай кірпігі жатса-дағы, 



Байқағайсың, шықпаған тірі жан бар! 

Кәсібіңнен кетпегей жеріп мүлде, 

(Ақыл айтып кеттім-ау желіктім бе?) 

Өлгендерді тірілтем деп ойлаған, 

Денесінен жан ізде өліктің де. 

Жолың болсын, бара ғой, айналайын, 

Айналайын, қорғаушым, қарғадайым! 

Кәсібіңе мен сенің басымды ием, 

Басымды ием, несіне арланайын... 

 

Болашақтың елшісімін 

       Бұл өмірге келгеннен соң, 

Елшісіндей шет елдің, 

Миссиямды аяқтамай, 

қалай ғана кетермін, 

Халық деген патшама, 

Немен жауап етермін! 

Дәнекер боп жүргенімде, 

Арасында екі елдің, 

Мәміленің нәзік жібін 

Үзіп алсам не етермін?! 

Неде болса, нар тәуекел, 

Нар тәуекел, көтердім! 

Сағат сайын өзгеретін, 

Мәміледен қатыбас, 

Аулақ болам,жоламаймын, 

айтқаныма татымас. 

Дос елменен, достарға ұқсап, 

Жасап бағам қатынас. 

Түлкі кұйрық саясаттың, 

Алтыны үшін, наны үшін, 

Қасиетті достықтың, мен 

Таптамаймын намысын. 

Болашақтың елшісімін, 

дипломат емеспін, 

Мен баратын мемлекеттер, 

Мені солай танысын. 

 

Бұзылған үй 

          Тәкаппар таулар жатқан жан-жағында, 

Барып қайт салқын жайлау, малды ауылға. 



Бір жер бар «Қарасаз» деп аталатын, 

Көресің жолың түсіп барғаныңда. 

Көресің көк орманын, жылғаларын, 

Мөп-мөлдір қайнап шыққан тұнбаларын. 

Жылғаның жағасында бұзылған үй, 

Сен соған ей, жолаушым, бір қарағын. 

Кес-кестеп кісі жолын торымаған, 

Осында тірлік еткен момын адам. 

Қаншама тырбанса да шаруаның 

Дәулеті бір-біріне қорымаған. 

Өмірде өзін-өзі ол құл көріпті, 

(Киіпті ауыстырмай бір бөрікті...) 

Байғұстың барша жұрты тілек тілеп, 

Үйіне тұңғышы боп ұл келіпті. 

Той жасап, торқа төсеп шабылмаған, 

(Демек, тойдың жабдығы табылмаған.) 

Өмір дейтін өзгермес мекеменің 

Алдында әжем мені қабылдаған. 

Кейін әкем ел-жұртын басқарыпты, 

(Қашанғы жарғақ бөркі тасталыпты.) 

...Жағасында жылғаның бұзылған там, 

Ғұмырым осы жерден басталыпты. 

 

Бұлқынып жатыр 

         Бұлқынып жатыр. 

Келмейді-ау құрғыр шамасы, 

Бұлқынып жатыр. 

Таусылды-ау айла-шарасы. 

Сәулемнің менің аяқ пен қолын матамай, 

Бостандық берші, бостандық берші, мамасы. 

Тұмшалап қойдың несіне сонша қаусырып, 

Шандудан бөлек қалған ба шараң таусылып. 

Аяқ пен қолын матамай бос қой, мамасы, 

Кішкентай адам көрсетіп жатыр қарсылық. 

Қарашы мынау қабаржып жатқан пішінге, 

ЬІза мен ашу қайнайды келіп ішінде. 

Жетпей ме сол да, қойдың ғой мені арқандап 

Мамасы, босат, қызыма құрсау түсірме! 

Көкемді босат, аяқ пен қолын матама, 

Көтеріп жүрем, көтеріп өтем жотама. 

Басымды тігем. 

Бармақтай менің сәбиім 



бүлдіре қоймас... 

Бостандық берші ботама? 

Мамасы, босат, еркімен өссін тал шыбық! 

Ауа мен күнге, Ай менен нұрға малшынып. 

Бұлқынып жатыр, ұмтылып жатыр, қарашы 

Кішкентай жүрек көрсетіп жатыр қарсылық. 

 

Бұрын ылғи құс сайрайтын тереземнің алдында 

        Бұрын ылғи құс сайрайтын тереземнің алдында,  

Ала қарға, қарқылдайды... 

Нендей сиқыр бар мұнда?! 

Көгершіндер, шымшықтар-ау... 

Қайда кетіп қалдындар? 

Аласапыран, абайсызда айырылып қалдым ба 

Нендей сиқыр бар мұнда?! 

Алақарға... Алақарға... 

Қарасы өшсін құрғырдың 

Шымшықтардың шырылы мен үні қайда 

Шынашақтай бұлбұлдың?! 

Құстарымды тереземнен кім қуды?! 

Мен қудым ба?' 

Жын қуды ма? 

Әлде өзім алақарға! 

Жігерімді құм қылдың... 

 

Бәрін де қойшы... 

       Өмір-ай, деймін, 

Өмір-ай, деймін кейде мен, 

Күндер де өтті,ойнайтын қыста жейдемен. 

Кездер де кетті біреулер маған «Ей!» деген, 

Кездер де жетті біреулер сіз деп сөйлеген. 

Бірін де қойшы...қозы-түс өтті аяулы, 

Тал түс те кетті, бесін де міне таянды. 

Мына жалғанда не қалар дейсің баянды, 

Кезекпе-кезек бәрі де жылжып, таяр-ды. 

Мұны да қойшы. 

Махаббат шіркін суытты-ау! 

Мен-дағы оны,ол-дағы мені ұмытты-ау! 

Аңсаған жүрек алдаса-дағы қаншама, 

Махаббаттан да, аспанның Айы жуықтау. 

Бәрін де қойшы... 



Бәрі де өтер тоқтаусыз, 

Өмір ме өмір? 

Өнбей де өспей, жоқ-барсыз? 

Кезегім келіп,кеткенде келмес сапарға, 

Хабарсыз, ізсіз қалмасам екен жоқтаусыз... 

 

Бәріне де түсінем 

        Бәріне де түсінем, 

Бәрін білем, 

Бірақ білмейім өзімнің әлімді мен. 

Пайдам да жоқ ешкімге, зияным да, 

Ұялтуға қақым жоқ, ұялуға. 

Жаяулатып жүріп-ақ, дәмем күшті, 

Құрық салам құланға қиялымда. 

Қалқасында жүріп-ақ қалтарыстың, 

Күшім бар деп, күшіндей Алпамыстың, 

Келсін шамам келмесін, шаруам жоқ, 

Геркулеспен келеді арпалысқым. 

Олай көрем өзімді, бұлай көрем. 

Өзімді-өзім патша, құдай көрем. 

Кесілмеген тұсауы нәрестедей, 

Кездескеннің бәрінен құлай берем. 

Шабыт, ашу, шаттық, мұң, ұят қалып, 

Жүрген жай бар, осылай күй атқарып. 

Билей алмай жүрмін мен бір басымды, 

Роботы ойлардың сияқтанып. 

Бәріне де түсінем, 

Бәрін білем, 

Бірақ білмейім өзімнің әлімді мен... 

 

Бәріне жауаптымын 

       Бәріне жауаптымын. 

Қашан менен қалғалы тағат, тыным, 

Пісіп тұрған егінді бұршақ ұрса, 

Айтыңдар жауапты кім? 

Әрине, мен. 

Мен оған жауаптымын. 

Бүгінгі сәт, кешегі ағаттығым, 

Салғырттықпен өткізген салақ күнім. 

Сыртылдаған босқа өтсе сағат тілі, 

Оған да жауаптымын, жауаптымын. 



Біреу кессе орманның тірі ағашын, 

Жауап бермей қалайша тұра аласың. 

Қарындасым алдыма жылап келсе, 

Тік тұрып жауап берер мына басым. 

Бұл шақта текті кімдер, тексіз кімдер, 

Көрсоқырлар қаншама көпті күндер. 

Дос адамдар өзара жауласса егер, 

Ол да менің кінәмнен деп біліңдер. 

Қол сынса, бас жарылса, қанап мүрын, 

Ол да - менің сорақы ағаттығым. 

Ар сотының алдына алып барып, 

Алдымнан есігін аш абақтының! 

Себебі, бәріне мен жауаптымын! 

 

Дариға, домбырамды берші маған 

       Дариға, домбырамды берші маған, 

"Жаныма келші, жарым, келші балам! 

Бейуақ, іңірдегі көңіліме, 

Күй болып, күңіреиіп енші, далам. 

Қайырмасы: 

Бабамның көзімісің?! 

Данамның сөзімісің?! 

Жаралған сезім үшін, 

Мазасыз жүрегімнің өзімісің?! 

Домбырам, 

Қоңыр қазым, аққуымсың! 

Арманым, мұңым, сырым, шаттығымсың 

Домбырам, жүрегіммен үндес едің, 

Сенімен сырласымдай тілдесемін. 

Бабамнан қалған мұрам, сен болмасаң, 

Өнердің не екенін де білмес едім. 

Қайырмасы. 

Өсірген өнерімді қызыр-бабам, 

Үніңнен айналайын бұзылмаған! 

Киелі пернеңе бір қол соқпасам, 

Ішегін, жетімсіреп ызылдаған. 

Қайырмасы. 

Домбырам, досым менің күй аңсаған, 

Өзімді, өмірімді қиям саған. 

Шағымда шабыттанған, қиялдаған. 

Шапағың бар шаттығын құяр маған. 

Қайырмасы. 



Ерке назым, менің де, сазым менің, 

Шыбынсыз, шуақ шашқан жазым ба едің? 

Дарынға, домбырамды берші маған, 

Айналып ұшсын аққу-қазым менің. 

 

Дастарқан үстінде 

      (Өзбек жігітіне) 

      Ойға жыр, көңілге күй, жанға тыныс, 

Айналаң алма-өрік, алда қымыз. 

Асан атам аңсаған Жерұйығы, 

Жігітім, жақсы ә, біздің Алматымыз? 

Әсіресе маған бір ұнайтыны - 

Алатаудан долы өзен құлайтыны, 

Құлын-тайдай тебіскен құрбылардың, 

Әзілменен бір-бірін сынайтыны. 

Қоңыр салқын ауасы Алматының, 

(Мен өзім Алматының солдатымын). 

Сайраңдауға келіп тұр,өзбек досым, 

Сауық құрып саяла, ал да тыным. 

Қымыз іш, қазыдан ал, тартынбағын, 

Тауға жүр, өзенге түс, салқындағын, 

Өзіңнің өзбек бабаң секілденген 

Ұмытпа қазақ деген халқың барын. 

Есіңе салатыным тағы да бір, 

Серуенде, Алматының бағына кір. 

Киіктің лағындай қыздарымның 

Жанына жаныңменен жағына біл. 

Ойға жыр, көңілге күй, жанға тыныс, 

Айналаң алма-өрік, алда қымыз. 

Ташкент шәрін өзіне бауыр тұтқан 

Жігітім, жақсы, ә, біздің Алматымыз?! 

 

Дейтін еді қарт ақын 

      «Қырғи жолдас бола алмайды кептермен, 

Себебі ол кептер етін жеп көрген. 

Қой қоралас бола алмайды қасқырмен, 

Қасқырдан ол көресіні көп көрген. 

Көбелектер бірге ұшпайды кептермен, 

Кептерлер де көбелекті жек көрген. 

Мьісықтармен ойнамайды тышқандар, 

Ойнаймын деп омақасып текке өлген. 



Тіршілікте тамақты кім жек көрген. 

Қу тіршілік соныменен шектелген. 

Қыбыр  тауып, торғай жұтқан жыланды, 

Ебін тауып, құмырсқалар бөктерген» - 

Дейтін еді, 

Дейтін еді қарт ақын, 

(Өзгелерге кінәні көп артатын) 

Оңашада шарап ішіп екеуміз, 

Өзі менен шылым сұрап тартатын. 

 

Дос болам десең 

         Дос болам десең, 

Досымды сыйла, қымбаттым! 

Досыңа сонда, 

Досыммен ғана қымбатпын. 

Дос болам десең, 

Мендегі доспен достасқын, 

Сендегі доспен дос болып сонда тұрмақпын. 

Достарың көп пе? 

Апырау неткен жақсы едің? 

Досым аз менің... 

Досым-ау менің, тапшы емін? 

Достарыңменен достастыр мені, асылым, 

Достастыр мені? 

Болайын құлың нақ сенің! 

Достыққа жүрмін, 

Достыққа жүрмін құмартып! 

Өлгелі жүрмін, 

Өзіме-өзім мін артып... 

Жауыздың барып, жанына уәзір болғаннан, 

Достардың барып, ауласында өлген мың артық. 

Досым, саған сенемін. Сеніп өтем! 

Жолы бөтен демеймін, жөні бөтен. 

Достық деген - адамның көрігі екен, 

Достық деген ақылдың серігі екен. 

Қыран күлкі-тамаша - бәрі осында, 

Отырмын думан-тойдың арасында. 

Береке бойдан асып жатқанымен, 

Олқы тұр көңілім менің, нанасың ба? 

Ұйытқып жатыр көңілде құйын-дауыл, 

Heгe сен келе алмадың жиынға бұл?! 

Жыраққа жалғыз мені жібермеші 



Жаныңа жаманшылық бұйырмағыр! 

Әне, жұрт өзді-өзімен, сөйлеседі, 

Өзімсіп: - Ей! - деседі,- өй! - деседі. 

Шіркіндер-ай, даурығып тыңдар емес! 

Есіме ап, тост көтертсем, кейде сені. 

Сенсіз көңіл қашан да хош тұрған ба? 

Сенсіз думан - қызықсыз бос қырманда. 

Әсіре ойнап қайтемін, әсіре күліп, 

Сенің орның құлазып, бос тұрғанда. 

 

Дұшпаның бар ма? 

      -Дұшпаның бар ма? -дейсің, 

Қайдан білем... 

Әйтеуір, жүрген жерім - сайран кілең. 

Қазақтың қайсы үйіне барсам-дағы, 

Алдымда - ақ дастарқан, жайған кілем. 

Дұшпаным жоқ-ау деймін, түрі жаман... 

(Сірә, мен бұл майданда тірі қалам.) 

Қазақтың қайсысымен кездессем де 

Қайрылмай кеткені жоқ бірі маған. 

Достастым кішісімен, үлкенімен, 

Өзімшіл өжетімен, үркегімен. 

Ата-қазақ алыста той жасаса, 

Алдымен тізіміне тіркері - мен. 

Қайғырмаймын соңымнан сөз бөскенге 

Білемін бұғатынын кездескенде, 

Әйтеуір, жүздерінде жылылық бар, 

Қазақтың қайсысымен кездессем де. 

-Дұшпаның бар ма? - дейсің, 

Қайдан білем... 

Асыр caп ортасында ойнап жүрем. 

Сірә, мен бақыттымын дұшпаны жоқ, 

Үйден шықсам - сауық пен сайран кілең. 

 

Дәрігеріме 

       Керегі жоқ, 

Керегі жоқ, 

Керегі жоқ бәрінің! 

Иненің де керегі жоқ, 

Керегі жоқ дәрінің! 

Кетсем егер, пленканың үзілген бір әнімен, 



Қалсам егер, қара жердің жалғыз түйір дәнімін. 

Дәрігерім, рақмет! 

Meн әзірге өлмеймін! 

Кешіре гөр! 

Жүрегімді пышағыңа бермеймін. 

Әуре болмай босат мені! 

Енді алдыңа келмеймін. 

Керегі жоқ, керегі жоқ, 

Пышақтауға көнбеймін! 

Қорықпаймын пышақтан да, 

Қорықпаймын инеден. 

Ине түгіл бұл жүректі найза-дағы түйреген... 

Құпиямды көресің ғой, мен сондықтан именем, 

Кешір мені, 

Кешір мені! 

Кетем ертең үйге мен. 

Бауыр ісіп, бас айналып, бойда қаным тасыған, 

Бәріне өзім кінәлімін, оның иесін жасырам. 

Көп нәрсеге қуанам да, көп нәрсеге ашынам, 

Ғылымға да, өзіңе де рақмет, бас ұрам! 

Уақытым барады етіп, мен бір жаққа асығам... 

 

Егін салдым 

         Егін салдым, 

Мал бақтым, 

Тас қаладым 

Сағынам да, 

Жұртты да басқарамын. 

Жалығам да 

Жабырқап пәс қаламын, 

Жырды бірақ, 

Жырды мен тастамадым, 

Жырдан бөлек қалмады басқа амалым. 

Аласартты тағдырым биіктетті - 

Бәрі өткінші. 

Қуаныш, күйік те өтті. 

Екіталай кезенде еңсем бұққан, 

Күйсандыққа саусағым тиіп кетті. 

Күйсандықтан күңіреніп үн шығады, 

Күй аңсаған қу көңіл тыншығады. 

Қарғып шығып кетердей аласұрып, 

Тұтқын жүрек кеудемде түншығады! 



 

Ей, Бауырым! 

       Ей, Бауырым! 

Heгe сонша сарғайдың? 

Қапалансам, менің-дағы бар қайғым. 

Мен жұртыма мұңымды емес, 

Жырымды, 

Қуанышым-шаттығымды арнаймын, 

Қайғы-мұңы неге керек бір бастың, 

Елім барда, есеңгіреп тұрмаспын. 

Күндер маған көлеңкесін түсірсе, 

Халқыма кеп, сырымды айтып, мұңдастым. 

Қайтер дейсің қара бастың толғағы, 

Өтер-кетер, 

Шаруа ғой қолдағы. 

Абдырасаң, арқа тірер айбының, 

Асқар тауың күрсінбесе болғаны. 

Ей, Бауырым! 

Heгe сонша мұңайдың? 

Мен мұңайсам, сенен бетер жылаймын. 

Көп ойланып, аз күрсінген халқыма, 

Қараймын да, 

Қайраттанам, шыдаймын. 

Ерікті елміз, бүлінбеген қорғаны, 

Бәрімізге белгілі ғой ол жағы. 

Қайтер дейсің қара бастың толғағы, 

Тек жұртымыз күрсінбесе болғаны. 

 

Ей, менің қиын өткелім 

    I 

    Ей, менің сайран мекенім! 

Адамға бермес екі өмір, 

(Әрине, болмас екі өлім) 

Мен сенен ертең кетемін, 

Айдынын қимас аққудай, 

Айналып ұшып, өтемін. 

Суыптап, бірде жылынғам, 

Жүгіргем, бір жығылғам, 

Жиырма бесімде ұғынғам, 

Он алты жастың не екенін. 

Ей, менің сайран мекенім! 



Ей, жастық, ердің серті едің, 

Ерке едің, ердің серті едің, 

Лапылдап тұрған өрт едің, 

Қаншама жанды жылытып, 

Қаншама жанды өртедің? 

Арыма, менің аяулым - 

Елуге толар ертеңім! 

Жауқазын ғұмыр, жыр-жастық, 

Қаншада біздер қыр бастық, 

Қаншама рет қар жауды, 

Қайтадан бізді тұрмас қып?! 

Сонда да біздер жырластық, 

Сонда да біздер сырластық, 

Он сегіз бенен отызды, 

Өзара бөліп, құрдас қып. 

Қаншама қыстан өтпедік, 

Қаншама рет көктедік?! 

Еркесі болдық біз елдің, 

Есерсоқ болып кетпедік. 

Қиянды қалап, шептегі 

Қиындықтарға беттедік. 

Ер сыналар майданда, 

Еншімізге дөп келіп, 

Қаншама қыршын кетті өліп. 

Ақиқат дейтін ауылдың, 

Қасынан дәйім табылдық. 

Ауырдан сауыт жамылдық, 

Сонда да бізді жауыр ғып, 

Жоғалта алмады ауырлық. 

Бір бірімізді бауыр ғып, 

Сонда да біздер сағындық. 

Ошағы сөнген үйлердің 

Оты болдық та, жағылдық. 

Махаббатқа да сенгенбіз, 

Ғашық та болып көргенбіз. 

Баяны бар ауылға 

Қозы болып та келгенбіз. 

Есерсоқ болып кетпедік, 

Еркелей білдік елге біз! 

  

    II 

    Ей, менің нұрлы ғұмырым! 



Жастығым, мөлдір-тұнығым, 

Ей, менің қыздай қылығым! 

Төгіліп жібек тұлымың, 

Бойыды басып бұрымың, 

Қай жерде жүрсін, құлыным? 

Қай жерде жүрме, қай маңда, 

Қанатын көктем жайғанда, 

Сайранда, жаным, сайранда! 

Тұнып қал түпсіз қайнарда, 

Қаулаи жет қырқа, сайларға. 

Жалаулы жастық майданда, 

Жабыға көрме, жайраңда, 

Сайранда, жаным, сайранда! 

Ей, менің шуақ көктемім! 

Көктемім - қимас өткенім, 

Ей, менің қиын өткелім, 

Қиналмай қалай өткенмін?! 

Қалай да қалай кеткенмін?! 

Қырыққа қалай жеткенмін?! 

Саялы бақты бөктерім, 

Саяңнан кетем деп пе едім?! 

Ей, менің қиын өткелім, 

Қуанышым да көп менің 

Өкінішім де көп менің! 

Шыт көйлек... 

Белін бір бүрген, 

Етегін желге ілдірген, 

Омырауыңда бүлдірген, 

Қасыңдағы қарлығаш. 

Кетерін ұшып кім білген?! 

Қарындас еді бір жүрген, 

Қай жаққа кетіп үлгірген?! 

Қай жақта мейлі жүрмесін, 

Бақытты болғай іргесі, 

Бақытты болғай... 

Өз үйі - 

Өзінің болмай түрмесі, 

Әйтеуір жылап жүрмесін, 

Мұңлық боп өмір сүрмесін 

Босаға аттап, кіргесін... 

(Қашанда, Жаным біргесің!!!) 

Қашанда көктем келгенде, 



Тұрасың көктеп сен - менде, 

Жарылмай жатқан жауқазын, 

Тулайды менің кеудемде, 

Көктемді мынау көргенде, 

Қабірімді қақ жарып, 

шығарсың сен... 

Ей, менің қиын өткелім! 

 

Ей, өмір 

        Дүниенің ағын да, қарасын да, 

Мыңқ етпейсің, қабылдап аласың да. 

Қарасымен шамаң жоқ таласуға, 

Ей, өмірім, зымырап барасың ба? 

Жер мен көктің желпініп арасында, 

Желігесің, түсесің қара суға. 

Құйын қуған қаңбақтай аласұра, 

Ей, өмірім, зымырап барасың ба? 

Мен отырмын теңіздің жағасында, 

Бересім де жоқ оған, аласым да. 

Мені тастап, толқындар, ағасың ба? 

Толқынданып, өмірім, барасың ба? 

Шаң шығарып ізінен құйындаған, 

Барасың ба, өмірім, қиындаған? 

Сыйын  маған, 

Ей, өмір, сыйын маған, 

Сыйыңды алам мен сенің бұйырмаған 

 

Елім барда 

       He сыйлайды, не береді келер күн?! 

Неде болса тірі тұрсам көрермін. 

Желідегі құлынымын мен елдің, 

Көгендегі қозысымын мен елдің. 

He сыйласын, несін берсін ел маған?! 

Тұрсақ екен елім де аман, мен де аман. 

Таулар - менің таусылмайтын баытым, 

Ал ырысым - ұланғайыр кең далам. 

He істемекпін алтын, гауһар, жақұтты, 

Оларды іздеп өткізбеспін уақытты, 

Мен бақытсыз бола қойман сірә да, 

Туған елім болса екен бақытты. 

Дәнеңе де сыйламасын келер күн. 



Сый көрмей-ақ суалармын, сөнермін. 

Туған елім түғырында тұрса екен, 

Әрі қарай... 

Әрі қарай көрермін... 

 

Елім, саған ғашықпын! 

      Елім! 

Саған ғашықпын. 

Ғашықпын саған: 

Құмарымды қандырмап едім. 

Батыр болып, бақ қонып, асып тұрса адам, 

Қаруы жоқ құлың ғой алдыңда сенің. 

Мен іздеп жүрген жер-көкте, 

Арманым менің, ақылым менің. 

Елім - уілдеп жатқаи жөргекте 

Сәбиім менің, батырым менің. 

Өмірдің қосын доғарып, 

Бітсе екен сенің туыңда демім. 

Жүз рет өшіп, жоғалып, 

Қайыра тағы оңалып, 

Табылған елім! 

Бауырмал елім! 

 

Елес жайлы естелік 

       Төрағасы жайғасты төрге барып, 

Бос орын жоқ. 

Зал іші көмбе-халық. 

Әуезовті бір шешен мақтап жатыр, 

Аракүдік тамағын кенеп алып... 

Бір бұрышқа отырдым мен де барып. 

Жұрт мақтауда. 

Мақтаусыз сөз болмады. 

Нелер шешен тайпалтты-ау сөз жорғаны. 

Ақ шырағдан астында - төрағасы, 

Төрағасы - Әуезов, қозғалмады... 

Еңбегімен, есімен бақты жанған - 

Айналасы Мұхаңның ақ шырағдан. 

...Төрағаның аузына қарайды жұрт, 

Қалт жібермей айтқанын қақшып алмақ. 

Құттықтаулар, мақтаулар тынды-дағы, 

Залдың іші бір сәтке тұнжырады... 



Төрағасы сатылап сөйлеп кетті, 

Сәл ырғалып орнынан тұрды-дағы. 

Есімде жоқ. Мұхаңның не дегені, 

(Жаңылып, жалған айтып не керегі.) 

...Алдымда «Абайдағы» Абай тұрды 

Әуезов жасап берген кемедегі... 

Әрі қарай өкетті елес мені, 

Шырақ сөнді... 

Белгісіз неге өшкені?! 

(Мұхаң маған алыстан елестеді...) 

Сұрағым... 

Сұрағым бар емес пе еді? 

Шырақ қайда?! 

Жаңағы жарық қайда!? 

Кимелеп ұмтылады халың қайда?! 

Шынымен Әуезовке маңытпай ма?! 

Мына ағын бара жатыр алып қайда?!.. 

(Қалқиып, қарауылдап тұрамын ба?) 

Мен-дағы қарсы жүздім бұл ағынға. 

Толқыннан кеудемді алып, 

Айғай салдым: 

-        О, Мұха! 

Сұрағым бар! Сұрағым бар!.. 

Алыстан айғайлап мен қоймағасын, 

Аялдап, андап, шолып айналасын. 

Ағынмен арпалысқан мені көріп: 

-        Айт,- деді - сұрағыңды, 

Қай баласың?.. 

Сұрақ та, жауап та мен қайтармадым, 

Тымқұрса атымды да айта алмадым... 

 

Емханада 

      Өкінішті... 

Мына құрғыр сырқаттың беті күшті. 

Жүрегім көтеріліс жасап жатыр, 

Бұзбақ болып кеудемде бекіністі. 

Өкінішті... 

О, Жүрек! 

Менің алтын қазығым-ау! 

Қайтейін, қажыдың-ау. 

...Қытықтаған бауырдың «назы» мынау. 

Қажыдың-ау, байғұсым, қажыдың-ау! 



He істемекпін? 

Жаным-ай, саған шипа істемек кім?! 

Жаралғанда бүтін ем, үш бөлекпін: 

Жүрегім - Африка, бауырым - Кипр, 

Миым - Мұзды мұхиттай... 

He істемекпін?.. 

 

Ертең біз жол жүреміз 

       Жасың бар, жігіт-желең, шалдарың бар. 

Ертең біз жол жүреміз, қамданыңдар. 

Жол ұзақ, биік асу, сапар алыс, 

Жаз өтер, күз де кетер, тақалар қыс. 

Қамданыңдар. Болашақ деген елге, 

Қандай біз сый-сияпат апарамыз. 

Қорқауды, өсекшілді қатарға алма, 

Кеселін тигізеді сапарға алда. 

He бетімізді айтамыз Болашаққа? 

Жат қылықты қалдырмай апарғанда 

Жамандық атаулыны қалдырыңдар, 

Суға батыр, отқа өрте, жандырыңдар. 

Болашақ деп аталған өлмес-өшпес, 

Жақсылықтан жаралған тағдырың бар. 

Қыз-қырқын, жігіт-желең, шалдарың бар 

Ертең біз жол жүреміз, қамданыңдар! 

...Тірі жетсең, Болашақ өзі айтады, 

Қайсыңның қанша пұттық салмағың бар. 

 

Есіңде ме? 

       Есіңде ме? 

Екеуміз де елде едік. 

Екеуміз де жоқ нәрсеге шөлдедік. 

Ағайынның айтқанына көнбедік, 

Ойлап тұрсам... 

Жасаппыз ғой пенделік. 

Нені көрдік?! 

He бітіріп, жөндедік?! 

Нені сездік? 

Нені көрдік, досым-ау?! 

Аңсап көрген арманымыз осы ма?! 

Елге қайтып кетеді деп шошыма, 

Оралмаймын бір жығылған қасыма! 



Есіңде ме, тар лашық, аласа, 

Еденіміз - текемет пен алаша. 

Аласа үйде - асқар таудай тамаша, 

Аласұрып, қуанушы ек балаша, 

Сонда біреу екеумізге қараса, 

Тамыз еді... 

Жылға, тоғай. 

Оңаша. 

Шіркін сол шақ! 

Тамаша еді, тамаша! 

Онда - тамыз, мұнда, міне, қараша... 

 

Есіңе мені алғайсың 

      Нұр жауып тұрған көктемде, 

Гүл тере барсаң бөктерге, 

Қоңыраулатқан аспанды 

Найзағай шаншып өткенде, 

Есіңе мені алғайсың? 

Тұнжырап тұрған орманға, 

Тұнжырап жалғыз барғанда. 

Мен бар деп мына жалғанда, 

Жоқ деген сөзге алданба. 

Есіңе мені алғайсың! 

Жапырақ жанып жатқанда, 

Күз келген күрең шақтарда, 

Ағаштар мұңға батқанда 

Есіңе мені алғайсың! 

Ақ қырау тұрған ақпанда, 

Ағаштар сырға таққанда, 

Бозарып тұрып ақ таңда, 

Есіңе мені алғайсың, 

Есіңе мені алғайсың! 

 

Ескі жұртта 

       Айтсаңшы, көке-ау, қай маңда, 

Орны менің үйімнің? 

Қанып ең талай айранға, 

Қолынан әжем Тиынның. 

Орны қайда үйімнің? 

Айтсайшы, көке-ау, қай маңда, 

Мекені туыс, бауырдың? 



Аттанған өзің майданға, 

Орны қайда ауылдың? 

Қай маңда, көке-ау, қай маңда, 

Көрсетші біздің көшені? 

...Пішені піскен жайлауда, 

Сап-салқын самал еседі. 

Жұрттарын іздеп қауымның, 

Уақыт біраз текке өтті. 

Орнына ескі ауылдың, 

Жоңышқа шығып, көктепті. 

Атыздарға арық боп, 

Өзгеріп кеткен жылға да. 

Өзгерістерге қарық боп, 

Өзгермей тау тұр бір ғана. 

Қай маңда еді?! 

Қай маңда?! 

(Екеуміз бірдей аңырдық) 

Ескі жұрт - қазір жайлау да, 

Жан-жағы шалғын, шабындық... 

 

Ескі әнді, шеше, қозғама! 

       Босқанда - ел-жұрт боздаған! 

Ескі әнді, шеше, қозғама! 

Елестеп маған өтеді: 

Кұлазып жатқан боз дала, 

Ескі әнді, шеше, қозғама?! 

Қызда да, қыршын ұлда да, 

Ұлыған неткен мұң-нала?! 

Күңіренген неткен қу дала?! 

Ескі әнді, шеше, қозғама?! 

Өлмесін десең біржола, 

Ескінің орнын тырнама! 

(Жамандық көрмей өстім мен) 

Күңіренбе, шеше, ескі үнмен?! 

Күңірентпе мына даланы, 

Азалы керуен, көш жүрген. 

Күңіренсең, шеше, ескі үнмен, 

Жетіқат жердің астынан 

Бабамнын, даусы естілген. 

Күңіренбе, шеше, ескі үнмен! 

 



Еске алу 

      ...Келсең, кел. 

Ұятыңмен, арыңмен кел. 

Бойыңдағы жақсылық, барыңмен кел. 

Биік бол, мендегінің бәрін меңгер, 

Жабырқаған жанымды жаныңмен көр 

Бірі ұнатып, біреуі жек көреді, 

Мен қойғам адамдарға өкпелеуді. 

Басқа жағдай көңілді көп бәледі, 

Өкпе, наз дегендерің өткен енді. 

Өмірдің заңы бөлек, жөні бөлек, 

Несіне өкпелейсің, жөніңе кет. 

Бықсып жатар өсектің қоламтасы 

Еркінірек наздансаң еліңе кеп. 

Ағайын, күлкің қайда, назың қайда? 

Жарасқан бір-біріңе әзіл қайда? 

«Қалған көңіл - шыққан жан» дегендейін, 

Шынымен енді қайтіп жазылмай ма?! 

Келсең, кел. 

Әзілмен кел, назыңмен кел. 

Жан жұмсартқан жайдары жазыңмен кел. 

He халде отыр екем, көзіңмен көр, 

Аясаң, сезіміңді сезіммен бер. 

Бәрінен айырылсаң өзіңнен көр. 

 

Еш нәрсенің керегі жоқ 

      Еш нәрсенің керегі жоқ! 

Керегі жоқ, шаршадым! 

Басымда ұйып тұрып алды әлемдегі бар сағым, 

Өніп-өскен топырағыма апарыңдар, 

Тастандар, 

Тауларымды,қара суды, Қарасазды аңсадым. 

Енді емделсем,туған жердің топырағымен емделем, 

Ескек желмен ентігімді басқанымды жөн көрем. 

Heгe керек сән-салтанат, ию-қию, той-думан, 

Таудың ерке тағысымын, тағысымын мен деген. 

Тіптен маған керегі жоқ, керегі жоқ еш ненің. 

Белгісіз-ақ болсын, мейлі, өскенім де өшкенім. 

О, киелі шаңырағым! 

Айналайын астанам, 

Алдыңда егер айыбым мен күнәм болса, 



 

Жігіттер, мақтанбалық 

      Бөрікті аспанға атып, аттан салып, 

Жігіттер, мақтанбалық, мақтанбалық! 

Қашаннан қазақ деген сырмінезді, 

Мақтаусыз да, мақтансыз жатқан халық. 

Сабырмен сабақ алып дәуірлерден, 

Сабырын сары алтыннан тәуір көрген. 

Қазаққа мақтансын деп жер бермеген, 

Жерінің кеңдігіндей сабыр берген. 

Иықтасып тұрсын деп елдерменен, 

Қазаққа молшылықты кем бермеген, 

Алайда, Ата-қазақ мақтануды, 

Әлімсақтан бер қарай жөн көрмеген. 

Дәулет шалқып, ырысы асқанында, 

Қақысы бар қазақтың мақтануға. 

Дарақы боп қазағым кетпесін деп, 

Сабыры тұр, күзетіп арт жағында. 

Іргелі қазақ болдық. Сақтар қалып, 

Құс міндік темір қанат, аттар қалып, 

Әйтсе де, мақтанбалық, мақтанбалық!.. 

Үлпілдеген, үрпиген үкім менің, 

Жыл құстарын сағынып, күтудемін. 

Көз алмай шұбатылған құс жолынан, 

Бүкіл елім күтуде, бүкіл жерім. 

Қырларым да күтуде, дөңдерім де, 

Сағынады бізбенен көл де бірге. 

Үкім менің, қарашы, жыл құстары 

Келеді екен қайсы ендік белдеуінде. 

Қараторғай, қарлығаш, тырналарым, 

Қашан бізге әкелер жыл хабарын? 

Қашан қонар зергерлер - аққу, қаздар 

Әшекейлеп көлдерін, жылғаларын. 

Қашан болар тоғайда ән сабағы, 

Ән салады, қашан кеп жан салады? 

Қашан мынау жайқалып емен, терек, 

Жапырақтар жабыла қол соғады? 

Айлар өтті қолыма қонғанына, 

Еріксіздік басына орнады ма?! 

Тұтқын болып отырмай тойда мына, 

Ораласың сен қашан орманыңа?.. 

 



Жазылар естеліктер мен туралы 

       Жазылар естеліктер мен туралы, 

Біреулер жан еді дер өр тұлғалы. 

Біреулер тұлпар еді дер де мүмкін, 

Бүтінделмей кеткен бір ер-тұрманы. 

Аңыз ғып айтар мүмкін қылығымды, 

Қылығымды ұнатқан жұлынуды. 

Жақсы көрген дер мүмкін «жылынуды» 

Әйтеуір қазбас былық-шылығымды. 

Жоқ жанды қиған емес жамандауға, 

(Сол үшін рақмет адамдарға!!!) 

Білемін, әйтеуір бір замандарда, 

Жүреді жүз жыл жасап жаман қарға... 

Жазылар естеліктер нешелеген, 

Көрерміз онын, бәрін пешенеден. 

Әйтеуір, білетінім бір-ақ нәрсе - 

Көшеді өлең немесе өшеді өлең! 

Қулары, таудың қызыл түлкісі дер, 

Момындар, біздің үйдің кірпіші дер. 

Мәңгілікке өзіммен ала кеткен, 

Менің нәзік жанымды кім түсінер!? 

 

Жазғырма мені, жан-аға 

        Жазғырма мені, жан-аға, 

Жаманға мені балама. 

Жалғыз түп емен көріп пе ең, 

Жабырқап тұрған далада? 

Емен деп мені бағала. 

Еменде жапырақ-жүректер, 

Үй етсе самал дір еткен. 

Осынау елсіз жапанға, 

Жападан-жалғыз кім еккен? 

Далада дауыл болғанда, 

Сая жоқ жанын қорғауға. 

Ұшайын десе қанат жоқ, 

Қорғанға - алыс орманға. 

Жазғырма мені, жаи-аға, 

Жаманға мүлде балама. 

Бұлаққа барсаң, жалғыз түп, 

Талшыбық тұрар жағада. 

Шыбық деп мені бағала. 



Кеткенше қиып әлдекім. 

Емен де, мейлің, тал дегін. 

Әзірге менің бар демім, 

Осындай, аға, халдемін... 

 

Жалаң аяқ қыз 

       Төпеп тұрған нөсерге қарамай-ақ, 

Бір қыз кетіп барады жалаң аяқ. 

Жалтыраған әдемі топылиын, 

Кім біледі, жауыннан барады аяп. 

Ойнақтаған далада қара көзім, 

Еске түсіп кетті ме бала кезің? 

Елең қылмай ешкімді барады өзі, 

Жалаң аяқ жүргендей дала кезіп, 

Еркін ұстап елігім барады өзін. 

(Шыт көйлегі жабысқан кеудесіне.) 

Қарамасқа, қоймайды көрмесіңе. 

He келді екен сайтанның зердесіне?! 

Жалаң аяқ сиқырға қарап тұрып, 

Жалаң аяқ жастығым келді есіме! 

Қара да тұр, қайтесің, қара да тұр, 

Бұлаң еткен бұл сурет қалады ақыр. 

Жалаң аяқ... 

Балтыры жалт-жұлт етіп, 

Ғайып болып жастығым бара жатыр. 

 

Жалғыз көкек 

       Жетімсіреп, жем іздеп балапанға, 

Жалғыз көкек жүретін жаға талда. 

Әлдекімді жоқтайтын күн батарда, 

Әлдекімді жоқтайтын таң атарда. 

Иесіз қалған, бұзылған тамға барып, 

Қонушы еді, қонағын қамдап алып. 

Жоқтаушы еді оңаша отырып ап, 

Оқшау шетте ұясы, талда қалып. 

Сұңқыл үнді сұрша құс, жан - Отанын 

Ойландырып тастайтын жаға талын. 

Оңашада отырып жоқтаймын деп, 

Оятатын ұядан балапанын. 

Сұқ саусақтай балапан ес білер ме, 

Сұрша құстың сұм даусы есті желде. 



Ұясында құттай құс қобалжиды, 

Таныс үнді шалғайдан естігенде. 

Қайдан білсін, әкесі жем бергенін, 

Жем бергенін... Қаршыға өңгергенін... 

Қайдан білсін, шешесі шер бергенін?.. 

Түйір дәндей жүрегі тулап жатыр, 

Ұядағы титімдей шерменденің. 

Жетімсіреп жем іздеп балапанға, 

Жалғыз көкек жүретін жаға талда. 

Әлдекімді жоқтайтын күн батарда, 

Әлдекімді жоқтайтын таң атарда. 

 

Жаман өлең 

        Бәрібір қарауылға ілінгенсің, 

Білгіштің айтуынша «бүлінгенсің» 

Жаман өлең жазайын Петефише 

Жамандасын білгішім, күнін кврсін. 

Жаман өлең жазайын мынадай деп, 

Торы менен жиренді құладай деп. 

Айтайыншы құланды құралай деп, 

Түсінбейді теңесем Хантәңірді! 

Қағып койсан Тянь-Шаньға сынадай деп, 

Іздестіріп жер-көктен қарайын да, 

Керемет бір теңеуді табайын да, 

Білгішіме берейін не дер екен, 

Ақ қағазға ақ бояу жағайын да. 

Көрер ме екен қайсыбір қара шаштың 

Күміс талшық тұрғанын самайында. 

Түсінер ме не екенін бақ пен нала 

Боя дейді жалғанды ақпен ғана. 

Сезер ме екен білгішім, қайдам, қайдам, 

Тұратынын алмасып ақ пен қара,. 

Қызыл мен көк, күрең мен сарылардың 

Білер ме екен бір жерден табыларын. 

Сезер ме жыр аңынын сағынарын, 

Сағынарын ақылын жаны жарым. 

Ат жалынан мал тапқан бір білгіштің 

Жаны жарым ақынды торығанын. 

Маған жат кұр - қуаныш, арам-қайғы! 

Біліп тұрмын. білгішім жамандайды.,. 

Қалай шалсам екен деп ескі досым, 

Күні-түні тыныштық таба алмайды. 



...Айта келіп адам мен заман жайлы, 

- Ақын өлді, өлді,- деп хабарлайды, 

(Кандидат боп сапарын тәмамдайды...) 

Өз әлінше әркім де самғап қалар, 

Өз әнімен әркім де сарнап бағар. 

Жаман өлең көп менде, қауіптенбе, 

Жаманда да, ақылды ал, ә бәтшағар... 

 

Жанарсыз адам келеді 

       Топсасы жұмыр тобылғы томсарып алып келеді, 

Толайым мына тірлікті тобылғы таяқ көреді. 

Толғанып жүрген бейбаққа,тобылғы таяқ тіл бітсе: 

- Алдыңда ор бар, аяулым,бері жүр, бері! -дер еді 

Көрінбей оған көктем түр,көрінбей нұр тұр себелеп, 

Toп қыздар өтіп барады -топтанып ұшқан көбелек. 

Жанарсыз адам келеді,аттай да алмай жақсылап, 

Тозығы жеткен асфальтты,тобылғыменен шегелеп. 

Іздейді көзін басынан,іздейді көзін аяқтан, 

Іздейді көзін қолынан,іздейді көзін таяқтан. 

Жанарсыз адам келеді...жанарлы бейқам тірліктен, 

Жанарын даулап,дүниені таяқпен түртіп оятқан. 

 

Жанарым 

       Түспесін десең, егер сезімге кір, 

Жанарым, менің ылғи кезімде жүрі 

Жамандық көрсең менің қабағымнан, 

Жас болып төгіліп кет жанарымнан. 

Шұғыла боп содан соң ашыл-дағы, 

Бұлтымды таста серпіп басымдағы. 

Дамылсыз кірпігімді қаққанымда, 

Ойымның ойнақтап жүр шатқалында. 

Жүрегім бол деп, сені зорламайын, 

Мәңгілік тұтқында ұстап қорламайын. 

Қарашығым бол-дағы дамылдағын, 

Қашанда жанарымнан табыл, жаным. 

Жанарым, жанарымнан кетпе менің, 

Сезімім сенсіз менің текке өледі... 

Түспесін десең, егер сезімге кір, 

Жанарым, менің ылғи көзімде жүр!., 

 

Жантықтың туысқаны 



        Адамның баласынан жерімеп ем, 

Достастым періменен, серіменен. 

Жөніңе кет, жарқыным, жөніңе кет 

Ат кекілін кестім мен сеніменен. 

Қайда ғана сиясың, қайда ғана?! 

У таратып болдың ғой айналаңа. 

...Арамзаны ақ сүтпен асыраған, 

Айдаһарға қор болған, қайран ана? 

Досты апарып досына жамандатып, 

У таратып, лаң caп, арандатып, 

Ағайынды аздырмай ала жылан, 

Жөніңе кет, жымысқы, қараң батып. 

Ақыл айтып тұрғам жоқ, туыстарым, 

Алданбаңдар! 

Азғынға жуыспағын. 

Абай болғын арыңды нық ұстағын, 

Араңда жүр Жантықтың туысқаны. 

 

Жаным, сен жасымағын 

       Көбейте берме, жаным, шашың ағын, 

Жаным, сен жасымағын, жасымағын, 

Нөсерлетіп, бір сәтте басыламын, 

Шашылады шұғылам, ашыламын. 

Ұшқындарын жан-жаққа шашыратқан, 

Кездерім бар кей-кейде жасын атқан. 

Қара бұлтқа қара да басымдағы, 

Күн шығады деп ойла осы жақтан. 

Жанымның жақсы емес тыншығаны, 

Тыншығанда жүрегім тұншығады. 

Жасынымнан, жаным, сен сескенбегін, 

Жай отының артынан күн шығады. 

Жай отымды алыппын бәсеңдетін, 

Есім кетіп қалыпты, есем кетіп. 

Ақ жаңбырдың нұрына шомыла бер, 

Нөсерлетіп алайын, нөсерлетіп. 

Жаным, сен жасымағын, жасымағын! 

Нөсерлетіп бұлттардан жай атылмай 

Күн тымырсып тұрғанға ашынамын... 

 

Жаным-ай! 

       Жаным-ай! 



Жабықтырма, жабықтырма, 

Құмар ғып, көп нәрсеге зарықтырма, 

Жырымнан тарықтырма, тарықтырма. 

Жаным-ай, неткен қиын өмір деген! 

Бүгін от, ертең менің көмір денем. 

Қоршалған  төрт құбылам темірменен, 

Жаным-ай! 

Менің шуақ күндерім-ай 

Артымнан қандей-өсек үргенін-ай, 

Қанденмен күресе алмай жүргенім-ай! 

Meн десе 

Күндіз-түні көз ілмейді, 

Үреді де тұрады, безілдейді. 

Жаным-ай! 

Heгe сені сезінбейді?! 

Адамдар бір жылы сөз қимағасын, 

Жаным-ай! 

Несіне сен қиналасың? 

Жаным-ай, 

Сыйламаса, сыйламасын 

Бәрібір, 

Бізді ішкіш деп жүр ғой, 

Аяулым, 

Ішіп қайталық, 

Басына барып һәйәмнің. 

Көземіз майға, 

Кезіміз жасқа кенеліп, 

Азан салайық: 

- Оянғын, баба, оянғын. 

Хан менен бектен, 

Молда мен шонжар, күштіден, 

Дейді ғой Сізді қиянат көріп ішті деп. 

Оянғын, баба, 

Отырайық бір кәйіп қып, 

Біздің шараптар Сіздің майлардан күштірек. 

Сіз көрген, баба, 

Қиянаттарды көрмей біз, 

Рақаттарды кешігі жүріп-ақ шөлдейміз, 

Тірі пенденің тілін алмаймыз,, көнбейміз 

Қоймайтын болдық, 

Өзіңізге ұқсап өлмей біз. 

Көрдіңіз қиянат, 



Көрмей-ақ біздер ішеміз. 

Басымыздағы бақыттардан да күсеміз, 

Қазылған орға өзіміз іздеп түсеміз. 

Қайтеміз енді? 

Ұлы бола алмай ішеміз 

Бәрібір бізді, 

Ішкіш деп жүр ғой, аяулым, 

Көтеріп жібер, 

Көңілің  неден қаяулы? 

He деген екен? 

Несі бар осы заһәрдың? 

Оқышы тағы, оқышы Омар һәйәмды. 

 

Жарық дүние-ай! 

       Жарық дүние-ай! 

Жарығың неткен жақсы еді? 

Жаңылыспаспын,жарым деп айтсам нақ сені. 

Құшаққа сыйсаң,құшырым қанып,өбер ем, 

Құшақтап тұрып, өлер ем. 

Жарық дүние,жанарым менің жайнаған! 

Жап-жарық неткен айналаң!? 

Нұрыңа сеніңмиллион бояу ойнаған, 

Құмартып кетер қомағай көзім тоймаған... 

 

Жас бала 

      Теріскей бет, жел үрген, 

Аязға тоңған жас бала. 

Тумай жатып өмірден, 

Қалды екен неге жасқана? 

Алты жасар жас бала, 

Тұрмыстың кілтін қолға алып, 

Семьяға бас бала, 

Тіршілік еткен қой бағып. 

Акасы қайда жас құстың? 

Әкесі қайда кетті екен? 

Тәкаппар бұл тұрмыстың 

Қайнауы қалай жетті екен? 

 

Жасасаң қайыр,қарыз... 

      Жасасаң қайыр,қарыз деп айтпа,жарқыным! 

Қарыз ғып берсең,қажет те емес алтының. 



Өгіз боп саған,өткерер менің жайым жоқ. 

Өмірдің қалған тамтығын. 

Ақ уыз берді,қарыз деп анам айтпады, 

Мойнымда әлі,әкенің қарызы қайтпады. 

Қарыз демей-ақ,қамқоршым болған дос қанша, 

Қайтарар едім,қайтейін, мені байытпады... 

Еліме мәңгі қарыздар едім қашаннан, 

Өтермін қашан? 

Кетермін қайда? 

Қаша алман. 

Қарыз деп айтпас,қайрымды мынау өмірге, 

Қарыздар болып жасалғам. 

Қарыз деп айтпа,жасасаң маған қайырым, 

Қайтара алмаспын,белгісіз менің байырым... 

Мен деген,жолдас, жарлының жалғыз тайымын, 

Ағытып болмас айылын!.. 

 

Жастық 

        Ойлайыншы, не берді жастық маған? 

Үйрет деп асау берді бастықпаған. 

Жастық маған от берді жалындат деп, 

Жастық маған оқ берді жауыңды ат деп. 

Жастық менің жаныма жыр байлады. 

Жастық мені жалтартпай шыңға айдады, 

Жастық мені шындады, шынықтырды, 

Жастық шіркін өмірді шын ұқтырды. 

Ризамын жастыққа, текке өтпеді, 

Әзір тұр гүл-бағымды көктеткелі. 

Жастық маған ақыл-ой, сана берді, 

Амал не, жастық өзі қалады енді. 

 

Жағымпаздар мен... 

       Жарамсақ бұлақ барып құйды құмға, 

Құм оған бұлғаған жоқ құйрығын да. 

Рас қой «Су аяғы - құрдым» деген, 

Құм қайтсін жарамсақтың сыйлығын да. 

Тал жанасар жағынып, терекке кеп, 

Тамыры әлсіз тал байғұс... 

Терек бөлек. 

Жағынудан жатады жер екпелеп, 

Жағынулар бірақ та керек... керек... 



Терек байғұс несіне жағынады?! 

Жағынатын нәрсе іздеп аңырады. 

Сыбырлайды жағымпаз самал келіп: 

- Жағына біл, жағынсаң,- табылады. 

...Дауыл-долы ұрынар еменге кеп: 

-  Асқақтамай иілгін төменге! деп. 

Арасында арпалыс басталады, 

Себебі, дауыл бөлек, 

Емен бөлек. 

Емен тек жерге ғана бас ұрады! 

Дауыл оны күндейді, ашынады. 

He еменді құлатып басылады. 

He құйрығын қысады, қашып әлі... 

Бір кемпірді бір кемпір 

Апа деген күн кештік. 

Бір баланы бір бала 

Ата деген күн кештік. 

Қуанышты арман ғып, 

Қапаменен бірге өстік. 

Егіз-егіз елдесіп, 

Қол ұстасып белдесіп, 

Қайраттанып, кел десіп, 

Туған жерде кең бесік, 

Өмір сүрдік селбесіп. 

Бұғанамыз қатпастан, 

Буынымыз дат басқан. 

Соғыс деген сойқан кеп, 

Тапыл тұрып, тап басқан, 

Бала шақты ап қашқан. 

Біле жатар білгендер, 

(Білмегендер, білмендер... 

Нардың жүгін көтердік, 

Боталар мен інгендер. 

Қатар жүріп қайғы, арман, 

Жеңіс күттік майданнан, 

Ер едік біз, ер едік 

Ерте туып, жай қалған. 

Табиғат, 

Жанымды алсаң, 

Алшы менің. 

Бір түйір жерге түскен тамшың едім. 

Мұқағали жоғалса қайтер дейсің 



Артымда қалсын жерім, 

Қалсын елім. 

Мен де бір жүріп кеткен сағымдаймын, 

Қалдыр деп, 

Саған, сірә жалынбаймын, 

Мәңгілік мекеніме жету үшін, 

Күніне қаншама рет адымдаймын. 

Кім білсін, 

Қаншама әлі шырқарымды, 

Кім білсін, 

Қай күні сен қырқарыңды. 

Мұқағали жоғалса қайтер дейсің, 

Жоғалтпасам болғаны ұрпағымды. 

 

Жездіде 

       Жезқазған. 

Жездінің бұл қатпарынан, 

Еліме иен ырыс ақтарылған. 

Осында жүр жастары, қарттары да, 

Қанышынан үйреніп, хат таныған. 

Хат таныған, 

Басына бақ дарыған. 

Жер асты - көгілдір тау, құлама жар, 

Жер үсті - көк тіреген мұнаралар. 

Көлбеп жатқан көк тасқа сына қағар, 

Кеншілер - кереметтей ғұламалар. 

Жеті қат жер астына енгенінде, 

Ұқсамайды тозаққа, көрге мүлде. 

Ғұлама кеншілерді көргенінде, 

Көк тастың найза ойнатып өңменінде, 

Кенші болғың келеді сен де бірге. 

Астыңнан да, үстіңнен бұлақ аққан, 

Қопарылыс естілді мына жақтан. 

Жар құлап жазатайым кетпесін деп, 

Жанталасып кеншілер сына қаққан. 

...Қанышынан кешегі хат таныған, 

Хал қалай деп сұрасаң қарттарынан, 

Білмейді екен басқаны шаттанудан, 

Аулақ емес, әрине, мақтанудан. 

 

Жетінші ноябрь, Алматы 



       Бәрі де ұнасымды: 

Неше тәулік түнерген күн ашылды, 

Алаңдарды кернеген сән-салтанат, 

Асылып Алатауға құлаш ұрды. 

Алқызыл ұрандардан, жалаулардан, 

Көшелерде алқызыл алау жанған. 

Зиянсыз зеңбіректер атылуда, 

Әскери қалашықтан, аландардан. 

Ұнасымды, жарасымды, 

Адамдардың барлығы бала-сынды. 

Алаулаған Алматы тербеледі, 

Қызғалдағы құлпырған дала-сынды. 

...Есіме алдым ауылды, Қарасуды, 

Сағыныштан көңілім аласұрды. 

Қарасу да мейрамдап жатқан болар, 

Салтанаты бойына жарасулы... 

Тамашалап жатыр-ау таулы мекен, 

Таулы мекен... 

Жаныммен баулып өтем. 

Бір уыс бұлт бір тамбай кетпеуші еді, 

Қарасуға қар жауып қалды ма екен... 

 

Жетісу 

     Отанымның орнығып кең төріне, 

Айналасын ақ таулар көмкеруде. 

Жаралғандай Жетісу ертегіден, 

Еркелейді Жетісу ерке күнге 

Еркелейді, 

Еркелейді, 

Еркелейді Жетісу ерке күнге. 

Аясында Алматым тыныстаған, 

Алатауым апайтөс ырыс маған. 

Болашаққа қазақтың көшін бастап, 

Жетісуым барады ту ұстаған. 

Жетісуым, 

Жетісуым, 

Жетісуым барады ту ұстаған. 

Ұясынан ұшырған балапаны, 

Даңқын елге Жетісу таратады. 

Болашағы баламның Жетісуым, 

Әлпештеген анамның алақаны. 

Әлпештеген, 



Әлпештеген, 

Әлпештеген анамның алақаны. 

Кұншығыстан алаулап таң атарда, 

Қасиеттеп қараймын жан- Отанға, 

Сәлем берем бас иіп Жетісуға, 

Сәлем берем бас иіп Алатауға. 

Сәлем берем, 

Сәлем берем, 

Сәлем берем бас иіп, Алатауға. 

 

Жиі енеді 

      Жиі енеді түсіме бұрынғы ауыл, 

Ойнақ салып, құлын-тай қырында жүр 

Сүттен бұлақ ағызып, сиырлы ауыл 

Іркіт иісі келеді мұрынға бір 

Ойнамай жағасында құрақпенен, 

Жалығып әзер аққан бұлақ көрем 

Мал өрістен қайтканда кешке қарай, 

Жамыраған қозы мен лақ көрем. 

Қырық түтін шығады қырық тамнан, 

Қырық торғай ұшады шыбық, талдан 

Қырық әже күзетіп отырады, 

Қырық ұлдың орынын суып қалған. 

Қыр басына қырық шал жиналады 

Бір-біріне тартуы сый қабағы 

Бір-біріне отырар басу айтып, 

Қайтесің,- деп тәңірдің қимағанын 

Тауларым да тұрады қалқан болып, 

Соны көріп қалады арқам кеңіп 

Өлі ұйқыдан осылай оянамын, 

Оянамын, көңілім талқан болып. 

 

Жолдастарға 

       Күндіз көңіл тыншымас, түнде көңіл, 

Бәрі аян: 

Еткен тірлік, сүрген өмір. 

Түнгі ұйқымды төрт бөліп, мазалаған, 

Көкейімде, жолдастар, бірдеңе жүр. 

Бірдеңе жүр.., 

Білмеймін не боларын, 

He келерін басыма, не қонарын. 



Су аяғы ңұрдымнан ойымды алып, 

Су аяғы құрдымда доғарамын. 

Бірдеңе жүр... 

Білмеймін не боларын. 

Жоққа жүйрік жетпейді, 

Жеткізбейді! 

Кім біледі, қу көңіл жоқты іздейді. 

Жолын тауып, жолдастар, дариядан, 

Жел қайыққа мінгіз де, өткіз мейлі. 

Су аяғы құрдым ғой ой дегенің, 

Қалай ғана құрдымға бой беремін!? 

Әлі талай алдымда салтанат бар, 

Әлі талай алдымда той көремін. 

Meн өмірге келмегем күдікпенен, 

Үмітпенен енген ем, үмітпенен. 

Жоқ іздеген жандайын әзірге мен, 

Әйтеуір жүріп келем, жүріп келем... 

 

Жоқ, дәрігер 

      Жүрегіме жүк артып жүргенімде, 

Қажыдың ба, байғұсым, білмедім бе? 

Шайпау тиіп, шаршатып кім көрінген, 

Уландың ба, білмеймін кірледің бе? 

Бары ақиқат бір дерттің жүрегімде, 

Дәрігер-ау,арқалап жүремін бе? 

Сорлайтындай соншама кім едім мен, 

Heгe аяныш атасың іреңіңнен? 

Айтып өлтір,қайтесің босқа ойланып, 

Жүрек дерті өлімге бастай ма анық? 

Адасам ба өмірден жастай қалып? 

Ет жүрегім кете ме тасқа айналып? 

Heгe айтпайсың, тұрғанша босқа ойланып. 

Пері соққан пендедей есі жарым, 

Тамырымда тулайды есіл ағын. 

Бұл жүректің білмеймін несін алдым, 

Несі жоғын білмеймін, несі барын? 

Қаным қайнап барады, қаным қайнап, 

Бір амал тап, дәрігер,халімді ойлап. 

Алауыртқан ақынның қолын байлап, 

Әкетпесін ажал кеп, өлімге айдап. 

...Жоқ! 

Дәрігер! 



Орнатпа басқа жүрек! 

Басқа лүпіл жасама, басқа леп. 

Қалай айтам, бүлінген жүрегімді, 

Білдірмей доғдыр алып тастады деп?! 

Өңгеріп өгей жүрек қайда барам, 

Өзгенің ғұмырын қалай пайдаланам? 

Сыйыңа рахмет, қайран адам! 

Өзімнің жүрегімдей қайда маған? 

Алмастырам!? 

Дедің-ау, алмастырам!.. 

Сірә, менің жұлдызым жанбас бұдан. 

Өзімнің жүрегімді жерлеп келіп, 

Өзгенің өмірін қайтіп жалғастырам? 

Тула, Жүрек! 

Өкінем мен несіне!? 

Туған жүрек,әрине,өлмесін бе? 

...Жоқ! 

Дәрігер! 

Қозғама, 

дамылдасын, 

Әрбір жүрек өзінің кеудесінде! 

 

Жылқыбайдың жүрегі 

       Есімде әлі, 

Қарасаздағы диірмен. 

Су соққан барлық тастарды ұршық үйірген. 

Есімде бәрі... 

Жылқыбай қарттың үйі де, 

Өзі де, диірмені де, 

Аппақ тозаңға киінген. 

Сақалы да аппақ, 

Мұрты да аппақ, 

Бәрі аппақ, 

Мектептен шығып, жіңішкке судан әрі аттап, 

Жылқыбай қартқа кететін еді жетімдер 

Өзегі талып, 

Аш лақтардай жалақтап. 

Ортан жіліктей, 

Темекісін қарт орайтын, 

Орайтын-дағы, бір-бірлеп бізді санайтын. 

Санайтын-дағы, қойнынан алып күлшесін, 

Тепе-тең бөліп, 



Күрсініп, ұзақ қарайтын. 

...Су диірменді, 

Әкеткен мұнан кім едің? 

Ауылға барсам, айналып орнын жүремін,жүремін. 

Қайтейін енді, 

Осында мәңгі сақтаса, 

Артында қалган Жылқыбай қарттың жүрегі... 

 

Жыр-ошақ 

     Күмілжіп, күйің келмей тұр ма, жаным?.. 

Қояйын бір сапырып жыр қазанын. 

Біле ме жұрт, білмей ме, бимағұлым, 

Тарғыл тасты таулардың бір қазағын. 

Бәрібір, сенсін мейлі, сенбесін көп, 

(Менің ойым менімен жерге сіңбек...) 

Жыр-ошақтың өтемін отын үрлеп, 

Қара елеңі қазақтың сөнбесін деп. 

Батар, кетер келмеске күнім менің, 

Қалар бірақ киелі тілім менің. 

Қасіретті шақтардан түңілгенде, 

Қасиетті тілімнен түңілмедім... 

 

Жырлар жазам 

      Жырлар жазам, 

Алайда ол кімге керек?! 

Жанға шипа іздеймін, тілге дерек. 

Мәжнүн болып барамын күннен-күнге, 

Сау жандардан саяқсып, жүрген ерек. 

Жырлар жазам, 

Білмеймін не берерін, 

Көгерерін білмеймін, тек өлерін. 

Күйінішін халқымның, сүйінішін, 

Өз үнімен жырласам деген едім. 

Кімге дәрі бар сыры қара бастың 

Өзім ғана өзіммен жағаластым. 

Қапелімде ой айдап,қиял қуып, 

Барса келмес сапарға араластым. 

Барса келмес сапарға араластым, 

Енді артыма бұрылып қарамаспын. 

Жырлар жазам, дерімді деп өлемін, 

Қарсы алдында тұрсам да дар ағаштың. 



 

Жырласам ба екен 

          Жырласам ба екен, жыласам ба екен, 

білмеймін, 

Алдымда тұрған адамды мынау кім деймін?! 

Алдымда менің адасып кеткен арман тұр, 

Жылатсам ба екен, жұбатсам ба екен, 

білмеймін?! 

Алдымда менің адасып кеткен тұр арман, 

Айыру қиын бейнесін сұрғылт мұнардан. 

Жетілмей жатып жемісін мұның кім алған? 

Алдымда менің ағаш тұр көктей куарған. 

-        Танымай тұрмын, таба алмай тұрмын сені мен, 

-        Ақырғы рет адасып келіп, сенімен 

Сырласу үшін, мұңдасу үшін келіп ем. 

Жемісім менің көктеді, бірақ өспеді, 

О, қашан менен жастықтың оты өшкелі! 

Бір кезде сенің арманың болған емес пе ем? 

Есіңе алшы, есіңе ал да, кеш мені. 

Есімде, иә, есіме түсті қара қыз, 

Ұмыт боп кеткен, суық боп кеткен арамыз. 

Кешегі сотқар адуын жанның орнында 

Тандыр боп қалған әруей отыр, қараңыз. 

Жастықтан жалғыз қабақ пен ғана қас қапты, 

Қап-қара шашы буырыл тарта бастапты. 

Жалындай сүйген, жанындай сүйген «жан жары» 

Оқылған хаттай төрт бүктеп, жыртып тастапты. 

«Есімде менің алдыңа сенің барғаным, 

Санаңды бөліп, сөзімді менің алмадыц. 

Алаңсыз едің, күлкіңмен ғана алдадың, 

Алдадың-дағы алыстай бердің арманым. 

Алыстай бердің, алыстай бердің, арманым, 

Адасқан сенен, асулар түрған алда мың. 

Заулатып откен, шандатып өткен жолыңда, 

Гүл болып өсіп, қурай боп қатып қалғамын. 

Есімде менің, есіңе сен де алып көр, 

О күннен қалған ескерткіш бар ма, алып кел. 

Ілесіп кеткен, бір өсіп кеткен өзіңмен, 

Жастығым қайда, жаз күнің қайда, тауып бер? 

Есігімді аштым, шығарып жолға салмадым, 

Қош бол деп енді қолын да қысып қалмадым. 

Байқамай қалдым, не болып кетті жан-жағым! 



Үзілді ме әлде үмітсіз менің арманым. 

Жанымда менің арман боп мөңгі жүр, мейлің, 

Лaп етіп сөнген үміттің несін үрлеймін. 

Жастық-ай, сені түсіну қиын, білмеймін, 

Жырласам ба екен, жыласам ба екен, білмеймін. 

 

Жүр 

         «Жүр. 

Кеттік біздің ауылға, 

Келістік. 

Әкел қолыңды? 

Шөйіліп күнәң жауында, 

Найзағай оссын жонынды. 

Астыңа дүлдүл ат беріп, 

Қиямен тауға айдайын. 

Қияннан, қане, ат келіп, 

Алдыңа киік байлайын. 

Биікті нағыз көргенде, 

Жүрегің лоблып айналсын. 

Биіктен қарап дөңдерге, 

Даңғаза басың ойлансын. 

Көп айтушы едің тұнықты, 

Тұнықты нағыз көр енді. 

Алдында бұлақ тұрыпты, 

Батыра көрме денеңді. 

Тұныққа төніп қара да, 

Тұнық боп көрін халыққа. 

Ақ па екен дүзің, қара ма, 

Өзіңді-өзің анықта. 

 

Жүр, қалқам 

      Шайқалып нұр, 

Маужыраған мамырдан май тамып тұр. 

Жайқалып қыр, 

Тауға соққан боз сағым қайта ағып тұр. 

Айталық сыр, 

Серуендеп, жүр қалқам, қайталық бір. 

Сырласайық, 

Қызғалдақты иіскеп, бір жасайық, 

Қыр басайық, 

Өмсе бұлай мамырдың тұрмас айы. 



Мұңдасайық. 

Қос көңілдің пернесін бір басайық. 

Танысайық, 

Сенде - мамыр, ал менде - ағұс айы. 

Табысайық, 

Сенде - шырын, менде - дән, ауысайық? 

Ауысайық, 

Шырынын да, дәнін де тауысайық. 

Құлақ талып, 

Мына даңнан кетті ғой құлақ талып, 

Жырақ барып, 

Серуендеп қайтайық сыр ақтарып. 

...Бара жатыр жанымды бір от қарып, 

Жастығым ба, тірілген құлап барып?.. 

 

Жүрегім менің - жанартау 

       Жүрегім менің - жанартау, 

Жалын боп шығар от-демім. 

Келем деп қамсыз, самарқау, 

Өртеніп, қалқам, кетпегін. 

Жолама маған жуықтап, 

Маңымнан, қалқам, жүр аулақ. 

Өтірік қана суып қап, 

Алыстан сені тұр арбап. 

Момақан болып жатқанда, 

Ойлама оны сөнді деп. 

Көмейден жалын атқанда, 

Көнбейді мынау өр жүрек. 

Атқылап жалын тұрғанда, 

Құдайыңа да көнбейді. 

Аяғын аттап бұл маңда, 

Сондықтан ешкім келмейді. 

Жүрегім менің - жанартау, 

Жанбаған шақта кел, мейлі! 

Жанартау қазір самарқау, 

Самарқау, бірақ сөнбейді... 

 

Жүрегім, жүйкем, бар тұлғам 

       Жүрегім, жүйкем, бар тұлғам, 

Бұл күнде сымдай тартылған. 

Лүп етіп самал соқса да, 



Ызыңдап қалар антұрған. 

ЬІзыңдап, нәзік үн шығар, 

Үн шығар-дағы тұншығар. 

Шегіне жеткен сым-ішектер, 

Үзілейін деп тұр. шығар... 

Алдыма өзің келгесін, 

Аянам енді мен несін. 

Үзілсе, мейлі, үзілсін, 

Басып бір көрші пернесін. 

Баяғы сазы бар ма екен, 

Қуаныш па екен, зар ма екен. 

Сыңғырап тұрған сым-ішектер, 

Бұл күнде қандай халде екен?! 

Саусағың салып пернеме, 

Сазды үнің шығар тербеле. 

Тыншып бір тұрған тұлпарым, 

Тықыршып қалсын кермеде. 

Бұл күнде сымдай тартылған, 

Жүрегім, жүйкем,бар тұлғам, 

Айныма осы қалпыңнан! 

Айныма осы қалпыңнан!!! 

 

Жүрегімде жүргені-ай бір қауіптің 

         Жүрегімде жүргені-ай бір қауіптің, 

Сабағындай шырмайды шырмауықтың 

Үмітпенен, арманмен, күдікпенен, 

Өтіп жатыр зымырап зырлауық күн. 

...Шешем менің еңкейіп бара жатыр, 

Қай күні келер екен нала «батыр». 

Жел маған сыбырлайды аят оқып: 

«Бір күні айрыласың, қара да тұр». 

Кім білсін, көңіл, қандай күй кешеді, 

Қаңырап қалуы оңай үй кешегі. 

Аландаймын алтыным жоғалғандай, 

Анамның көрінбесе кимешегі. 

Шешем менің - иілген сұрау белгі, 

Сәл ғана шаттық көрді, жылау көрді. 

Қалай ғана қалпына келтірерсің, 

Дауылдар майыстырған мынау белді. 

Ұлың сені жұмаққа бергісі жоқ, 

Жұмағың да тамұқ қой - көргісіз от. 

Осылай көз алдымда жүре берші, 



Сұраулы сөйлемдердің белгісі боп. 

 

Жүрек арызы 

       "Бас, ием менің. 

Өзіңнен бұрын жаралғам. 

Алдымен - менмін, 

Сонан сон, - сенсің жаралған. 

Басың мен миың, ақылың, есің, қимылың, 

Аяқ пен қолың - 

Барлығы менен нәр алған. 

Балғын шағыңда, өмірге жаңа аттанған, 

Бағыңа бастар адамдық жолға ап барғам. 

Кезім де болды қайғырған әрі шаттанған, 

Кезің де болды, қайтейін, маған дақ салған. 

Келеді сенің кей-кейде мені мұз еткің, 

Бәріне көндім,қателігінді түзеттім. 

Төсек тартқызып, төнгенде қатер басыңа, 

Айнымай соқтым, аялап сені күзеттім. 

Жалындым саған жақыны бол деп баршаның, 

Жан-ием, сенің жақсылығыңды аңсадым, 

Өткіздім сені қаншама қауіп-қатерден 

Ал енді, маған, демалыс берші, шаршадым!.. 

...Қақың жоқ сенің дем алуға да, соқпауға, 

Қарсы барамыз оқтарға, әлі оттарға. 

Қақым жоқ менің демалыс саған беруге, 

Қақың жоқ сенің қалдырып мені тоқтауға!!! 

 

Жүрек демін алғанда 

      Сандалғаны-ай санамның сан бөлініп, 

Тамырымда тулайды қан желігіп. 

Бара жатыр көлшіктер көлге айналып, 

Бара жатыр төбелер тау көрініп. 

Құмды құшқан қу тақыр баққа айналып, 

Суық аяз күйдірген оттай қарып, 

Әлсіз жүрек әл жиып алатындай, 

Аракідік лып етіп, тоқтай қалып. 

Тас көшеге табанмен сына қағып, 

Қайда асығып барады мына халық?! 

Абыр-сабыр ағылған адамдарға, 

Айғай салғым келеді тұра қалып. 

Көшелер де теңселіп баратқандай, 



Машиналар шоршиды шабақтардай. 

Бәрі қалқып барады сағым болып, 

Барлығын да сағымнан жаратқандай. 

Сағыммен сағым боп, еріп барам, 

Көңіл сұрар пенде жоқ келіп маған. 

Анда-санда көзімді бір ашқанда, 

Алатаудың ақ басын көріп қалам.. 

 

Жүрек неге зат болып жаралмаған?! 

      Қарғам менің! 

Қарғам менің! 

Аласарып барады арман-көгім. 

Жалған десе, дүние жалған ба едің?! 

Жараланған көңілім дал-дал менің. 

Қауырсын ең үзілген қанатымнан, 

Жанарымнан шуақ ең таратылған. 

Қара басқа орнатып қара тұман, 

Қайғым болдың, ойымда дара тұрған. 

Күйзел жан, күңірен жан, күнә басып, 

Айығар сәтің сенің, сірә, қашық. 

Жабығып жарығында бұл жалғанның, 

Бір түйір қаным менің жүр адасып... 

Мен жүрмін бақыт қуып, даңқ қуып, 

Сайраңдаған боламын сауық құрып. 

Кінәсі жоқ қарғамды жабықтырып, 

Жолай алмай құрыдым танып тұрып... 

Қарғам, сені жайым жоқ кем көретін, 

Бимағұлым тағдырың сен көретін. 

Зат боп неге жүрегім жаралмаған?! 

Қарғаларым, сендерге тең бөлетін... 

 

Жұлдыздар сөніп барады 

      Айналып келді батқан күн, 

Жығылды түннің жалауы. 

Алауын бақпай ақ таңның, 

Жұлдыздар сөніп барады. 

Адамның бағзы арманы - 

Жұлдыздар қайда манағы? 

Аспанның лағыл маржаны, 

Мұхитқа батып барады. 

 



Жұмбақ 

         Келісетін мемлекеттер елшісіне ұсаған, 

Қабақ бағып, қыл үстінде біз отырмыз - үш адам. 

Үшеу ара жоқтан бар қып, бір әңгіме бастаймыз, 

Бастаймыз да, жалғай алмай, жібін үзіп тастаймыз. 

Жараспайды әзіліміз, жараспайды күлкіміз, 

Үшеуміз де ашылмайтын кілтсіз қара құлпымыз. 

Жабығады жас келіншек, қарамайды жарына, 

Сүле-сопа жігіт отыр қолын тақап жағына. 

Дастарқанның бір шетінде мен де отырмын еш үнсіз, 

Сұрақ та жоқ, жауахі та жоқ, бір жұмбақпын 

шешусіз. 

Қатынасын жаңа ғана жөнге қойған екі елдің, 

Арасына ақымақ боп бекер келген екенмін. 

Үнсіз секунд, минуттарды мүлт 

Үш ғұмырды ұзатып caп, керегеде  

Бұл өмірден еш алаңсыз сәби жатыр 

Ұйықта, бөбек, үлкендердің жұмбақтарын 

Үнсіз кітап оқыды да, аударылды парақтар, 

Үнсіз үшеу отырды да, ақтарылды шараптар. 

Қулығы ма, шындығы ма, үй иесі мас болды, 

Жас арудың жанарына мөлтілдеген жас толды. 

Мен отырмын. Отырдым да достығы үшін екі елдің, 

Бокалымды толтырдым да, толтырдым да, көтердім... 

 

Жұмыстан соң 

         Қажып тұрмын, несіне жасырайын, 

Әкелші, ата, бар болса насыбайың. 

Азан-қазан шулаған қапақ бастан 

Құрып кеткір даң-дұңды қашырайын. 

Айтшы, ата, әкемді көріп пе едің? 

Ол да меңдей жан ба еді желікпелі? 

Ол да мендей шақшаңа құмар болып, 

Сергіп бір қайту үшін келіп пе еді? 

Ол да мендей шолжаңдап жүріп пе еді? 

Саяқ па еді, болмаса күлік пе еді? 

Болмаса дүйім елді дүбірлеткен 

Бағзы біреулердей бүлік пе еді? 

Мұрагері емес пе ем арт жағында, 

Әкеме тарттым ба, ата, тартпадым ба? 

«Ата көрген оқ жонар» деуші еді ғой 



Байырғы атамыздың салттарында. 

Айтшы, ата, әкемді көріп пе едің? 

Ақыл-кеңес оған да беріп пе едің? 

...Оу, ата, мұның қалай, жарамайды 

Несіне көз жасыңа ерік бердің?! 

Көрсетпе көз жасынды, жасымаймын, 

Әкем өлсе, мен бармын несі уайым! 

Әкемдей бір атайын шертіп тұрып, 

Әкелші, тәуір екен насыбайың. 

 

Жәй ғана көңілде жоқ қалағаным 

          Жәй ғана көңілде жоқ қалағаным, 

Кешкілік бақты ұзақ араладым, 

Өбісіп те, өлісіп екеу отыр 

Өтіп кеттім, бұрылып қарамадым. 

...Есімде бар, жаз ба еді, күзде ме еді, 

Көп жыл болды бұл баққа біз келгелі. 

Әйтеуір дәл осылай, бейуақта, 

Құмар-көңіл әлдене іздеп еді. 

Ел аулақта екеуміз отырысып, 

Ерітуші ек осылай мұз денені. 

Осы мезгіл, осы шақ, осы уақта, 

Отырушы ек осылай осы бақта. 

Артымызда қап қойған албырт жастық, 

Ой, тоба! Әлі күнге шошымапты, ә? 

 

Зираттағы жыр 

       Сәлем бердік, 

Бейтаныс жолаушылар! 

Жолаушылап, шаршаған боларсыңдар. 

Анау қырдың астында менің аулым, 

Соғарсыңдар, дем алып, қонарсыңдар. 

Менің үйім жылғаның жағасында, 

Құйған тұсы бұлақтың қара суға. 

Ағысымен бұлақтың тартса болды, 

Сұрамай-ақ ешкімнен табасыңдар. 

Шеткерірек, көшенің аяғында, 

Тірлік етіп жүрген ем баяғыда. 

Қалжырап кеп жұмыстан, қалғып кеткем, 

Содан бері дәрмен жоқ оянуға. 

Шешем байғұс жан еді сөзге білгір, 



Сөйлесерлік кім оған кез келіп жүр? 

Мұңын басып, ғаріптің көңлін ашып, 

Әңгіме айтып берсеңдер өздерің біл. 

Қысқа өмірдің сапары сөз бе құрғыр, 

Асықпай-ақ, ас ішіп, көздеріңді іл. 

Жарым менің жан еді дәті берік, 

Беріктіктен жүр ме екен запы көріп?! 

Балаларым ер жетіп кеткен шығар, 

Алдарқауға келмес-ті тәтті беріп. 

Қайсыбірін айтайын, қалды бәрі: 

Ойы, тауы, орманы, балқұрағы. 

Бесігіне туған жер бөледі де, 

Әлдилейді алыстан тау бұлағы, 

Мәңгі мені ұйқыда қалдырады... 

 

Зоопаркте 

       Тал өсіп тұрушы еді ақ бастауда, 

Ақ шымшық қонатұғын ақбас талға. 

Аңырып, шуылдасып қалатынбыз, 

Ақ тұйғын ақ шымшықты ап қашқанда. 

Селк етіп, бір теңселіп, тал қалатын, 

Шиқылдап сорлы шымшық зар қағатып. 

Ұшып бара жатып-ақ, бір шоқып жеп, 

Жыртқыштың тұяқтары қанданатын. 

Біздер солай көріп ек тағылықты, 

Темір торға, мінеки, жабылыпты. 

Екі көзі қанталап, қағынып тұр. 

Тағылықтың не деген жаны мықты! 

Ет тастасаң бір кесек лақтырып, 

Шоқымай-ақ жұтады бір-ақ қылғып. 

Қанша әлсіздің мойныңда қаны бар деп, 

Мен ішімнен жыртқыштан сұрап тұрмын. 

Кішісі де, жыртқыштың, ірісі де, 

Опа қылмас әлсізге бірісі де. 

Ілуші едің іргеде балапанды, 

О, кішкентай қанішер, тірісің бе?! 

 

Иек артқан теңізге мүйістейін 

      Иек артқан теңізге мүйістейін, 

Келші, қарғам, шашыңнан иіскейін? 

Иіскейін тек қана, тиіспейін, 



Келші, қарғам, шашыңнан иіскейін? 

Қолаң қара шашың-ай күн қақтаған! 

Қос бұрым-ай жотанда бұлғақтаған! 

Қарғам, сенде жерімнің иісі бар-ау, 

Жер иісі жұпардан қымбат маған! 

Иісі бар-ау дәннің де, шалғынның да, 

Қырдың да, қырманның да, жаңбырдың да, 

Тұр, сірә, мына шашта иісі аңқып 

Аптаптың, аңызақтың, тандырдың да. 

Шашыңнан иіскетші, қарғам, маған? 

Есіме түсер ме екен арман-далам. 

Иіскетші? 

Жауқазын-жан екенсің; 

Жасанды әсемдікке алданбаған. 

Тұрғам жоқ сауға сұрау қылығыңнан, 

Жан едім махаббаттың құрығы ұрған. 

Иіскейін жұртымның топырағын, 

Иіскет, қарғам, маған бұрымыңнан? 

 

Ильич салған ізбенен 

       Біз оның  жалғасымыз жолдасымыз 

Әлемге бақыт іздеген 

Қолдасыңыз, келіңіз, қолдасыңыз! 

Барамыз Ильич салған ізбенен. 

Caп бұзба 

Секілденіп көкек байғыз,байқаңыз 

Өсек. жала, орныңа тұр. 

Жер шарын тілімдеген айғыз-айғыз 

Данышпан Лениннің жолы жатыр. 

Біз білеміз болғанын ақшыл солшыл бәрі былшыл 

Бәрін де таптағанбыз. 

Иә, біз жауынгер топ. 

Сол - шын! 

Сол үшін ғасырлардан аттағанбыз. 

Бұл шақта коммунизм емес елес 

Қаусаған Европаны кезіп жүрген, 

Ол - бүгінім, ертеңім белес-белес, 

Дос емес, жауымды да сезіндірген. 

Айтпа маған жаттанды ертегіңді 

Ер көңілді ешкім де бола алмайды. 

Қаша алмайды. 

Ұстаймын ертеңімді. 



Ертеңіңді қоя тұр, Асан Қайғы. 

Бір кезде Европаны кезген елес 

Сөзбен емес, 

Орнауда еңбекпенен. 

Сен деп келем, КПСС, өзге емес, 

Өз қолымен өмірді өрнектеген. 

Коммунизм, мінеки, санамызда, 

Даламызда, 

Егін caп, малын баққан, 

Дауылдатқан заводта, қаламызда, 

Шахтада, мартендерде жалындатқан. 

Коммунизм көш емес, 

Көзін сатқан, 

Жүгін артқан өгізге, 

Қара пілге, 

Коммунизм - космонавт 

Езу тартқан 

Құдіретті космостық корабльде. 

Екі дүние: 

Екеуі екі дара. 

Көзге қара. 

Ей, жолдас, жаңылмағын, 

Болашақ бағыты айқын, 

Жолы сары, 

Бері қара! 

Ленин жағында кім?! 

 

Интервью 

      (Шет елдік әріптеске) 

      Біз мына қоғамменен бірге өсеміз. 

Тілдесеміз, үнімен үндесеміз. 

Ақиқатты айтуды бізден сұра, 

Ақиқатты айтуды білмесеңіз. 

Әкелер салып кеткен іздерменен, 

Келеміз анық басып біздер деген. 

Біздер деген - қоғамның қолқанаты, 

Біздер белек жандармыз сіз көрмеген! 

Солдатпыз Отан үшін жанын үзген, 

Арымызбен, қаламмен, қанымызбен. 

Өз дәуірін өзгеге билетпейтін, 

Күрескерміз! 

He керек тағы бізден! 



Біз - солдаты Ленин қоғамының, 

Иесіміз Балға мен Орағының. 

Біз - Отанның қаруы, дарынымыз, 

Ақынымыз Советтер Одағының. 

 

Кейіме, інім 

      Кейіме, інім, 

Сен тартқан мұңды мен емгем, 

Кеткенмін сосын, 

Өзімді-өзім жебеумен. 

Анамыз жомарт, 

Бабамыз жомарт дегенмен, 

Жыламай жатсақ, 

Жарылқап, емшек берер ме. 

Кейіме, інім, 

Кездескен мұңға алғашқы, 

Кесірлі шақтың болмасын тіле алды ащы. 

Қып-қызыл шоқтан суырып алып зергерлер, 

Салмай ма суға сертке ұстар семсер-алмасты. 

Кейіме, інім, 

Керемет күндер алдыңда. 

Кемсіне берме, 

Керенау тартса, тағдырға. 

Сүрініп кетсең, қарғып тұр қайта, даярлан 

Кедергілерден екінші рет қарғуға. 

Келіпсің інім, 

Кеңесіп қайттың көктемде. 

Кейітпес едім, 

Болмады билік тек менде. 

Жұлмалап, тонаи, қалдырып мені шеткеріге, 

Жымысқы-уайым жылысып саған жеткен бе?! 

 

Кел, болашақ 

         Көп құмарттым өмірге, көп көрмедім, 

Үміт еттім ұмтылдым, көп терледім. 

Ашкөзденіп қайтейін, ей, Болашақ, 

Көрмеген күндерімді өткер менің. 

Сапалақ сан ой мені мезі қылды, 

Сен түйсін, түйсінбеген сезімімді. 

Атан жортса арқамнан мыңқ етпеген, 

Айыптасаң өзің біл төзімімді. 



Жыр жорығына аттандым, кезіп жүрдім, 

Мен бір сәт дамылдадым, көзімді ілдім. 

Жазылмаған жырымды жалғайсың ба? 

Жаңа жыр бастайсың ба, өзің білгін. 

Жөн болмас, сірә, емірмен ұстасқаным, 

Бір ғұмыр дүниенің құшпас бәрін. 

Күнің шығып келеді, ей, Болашақ! 

Бесінге ауып барады түскі аспаным... 

Өмір - мәңгі, уақыт - мүмкін, елес, 

Кел, Болашақ! Сауық құр, күлкіңе көш! 

Бір күн шықса, бір күннің батуы анық, 

Екі күннің тұруы мүмкін емес! 

 

Кем болып жаралғам жоқ мен ешкімнен 

          Кем болып жаралғам жоқ мен ешкімнен, 

Кейбіреуге қарыздар емеспін мен. 

Пейілімді теңізбен таластырып, 

Тереземді аспанмен теңестірем. 

Досқа сыйын, заһарын шашар жауға, 

Қарыздармын халқыма қашаннан да. 

Қабырғасы қайысып қарт әжемнің, 

Қалай тұрам, көзіне жас алғанда. 

Қайғы түссе басына бір ағаның, 

Қалай ғана шыдап мен тұра аламын. 

Жасын сүртіп солардың, бірге жылап, 

Бірге күліп солармен, жұбанамын. 

Ести тұра шырылын жас баланыц, 

Қалай ғана алшаңдап, мастанамын. 

...Тік көтеріп сәбиді уатпасам, 

Сәби-халқым, саған мен масқарамын. 

Сәби-халқым, сарыла сыр ақтарам, 

Жалған ой, жасырын күй жырақ маған. 

Сенің үнің мендегі, сенің жырың, 

Сенің ойың санамда тұрақтаған. 

 

Кетер ме екем 

      Бірде олай ауытқып, бірде былай, 

Бір байламға келе алмай жүргенім-ай. 

Таулы аймақтың ауасы секілденген, 

Аумалы да төкпелі күндерім-ай! 

Өз-өзінен өзегім өртенгенде, 



Өз-өзімнен түңіліп, жеркенгенде, 

Сары ауру сарғайтңан науқастайын, 

Үміт күтем бүгіннен, ертеңнен де. 

Нені күтем? 

He керек осы маған? 

Аяқ-қолым, жанарым, басым аман. 

Шаруаның баласы емес пе едім, 

Күшіменен тамағын асыраған?! 

Өмір деген осынау майданда бұл, 

Қолбасы да, қорқақ та сайранда жүр. 

Өмір менен өлімнің ортасында, 

Кетер ме екем, келе алмай байламға бір! 

 

Кешіріңдер 

      Кешіріңдер, туыстар, 

Кешіріңдер, ағайын, 

Өр көкірек бейбаққа 

өкпеледің талайың. 

Кірсіз көңіл ақ туын 

Жоғары ұстап, ағайын. 

Ақ киімге оранып, 

алдарыңа барайын. 

Кешіріңдер, жарандар, 

Қошақаның болайын. 

Сый сұрағам жасыңнан. 

Мейір күткем қартыңнан. 

Еркелеп ем сендерге, 

Емін-еркін шарқ ұрғам, 

Екенмін ғой антұрған. 

Сөз өргізіп артымнан, 

Арыла алмай келемін 

Бала күнгі қалпымнан. 

Кешіріңдер, достарым, 

Кешіріңдер, қастарым, 

Есім кіре бастады, 

Еркелікті тастадым. 

Мен мен емес, басқамын... 

Естеріңе алғайсың, 

еркін жүрген қалқаны. 

 

Кешіргін, қала! 



     Көгенде қозы, 

Желіде ңұлын байлауда. 

Жерошақ бықсып, 

Қазанда бағлан қайнауда. 

Қазақы үйдің қайыра түріп іргесін, 

Қайғысыз, қамсыз отырушы едім жайлауда. 

Сап-сары қымыз сарқылмаушы еді кеседен, 

Отырушы едім, көгеріп, шалқып көсегем. 

Оңымнан Айым, Жұлдызым туып солымнан 

Бақытты екем жаралған ерек пешенем. 

Ол-дағы өтті... 

Оны да місе тұтпадым, 

Нәр алдым, бірақ нәсілге ол да жұқпады. 

Қалаға келдім, 

Тас үйде тұрмын, тамаша! 

Тауықтың еті, жүзімнің суы жұтқаным. 

Тамаша қала! 

Обалы босқа не керек. 

Құйысқан өріп, жатпаймын таға шегелеп. 

Алып қаланың аздаған шуы болмаса, 

Қызыл да жасыл, қым-қиғаш әсем төңірек. 

Қалада мынау тұрмыс та ерен, күй де ерен 

Көрместі көріп, білместі біліп, үйренем. 

Сәл ғана жаным қинала қалса, дүрлігіп 

Дүниенің бәрін шақырып алам үйге мен. 

Дерт дейтін дерт жоқ, 

Дертсіз де қажып, ауырдым. 

Ем болар ма екен, түтіні туған ауылдың?! 

Қайырымды қала, 

Кешіргін мені, қайтейін? 

Жатайын барып, төсінде асқар тауымның 

Кешіргін мені, 

Көк жайлауымды сағындым! 

 

Кең дүние, төсіңді аш, мен келемін 

         Кең дүние, төсіңді аш, мен келемін, 

Алынбаған ақым бар сенде менің. 

Бұйрат құмдар - бұйығып шөлдегенім, 

Бура бұлттар - бусанып терлегенім. 

Аспанындай кей сәтте күрсінемін, 

Жас талындай жауқазын бүршік едім. 

Кең дүние, керемет қалпыңменен, 



Жүрек болып кеудеме кірші менің. 

Байтақ ел, балауса тау, бозаң далам, 

Секілді бәрі менен көз алмаған» 

Кең дүние, кенде етсең сыбағамнан, 

Шырылдаған сәбидей мазаңды алам. 

 

Күзетші 

         Сәлем бере бара қалсам Мұрата,- 

Тыныштық деп алдымен сұратпа. 

- Тыныштық па, тыныштық па, балалар? 

Деп отырар қысы-жазы иықта. 

Қыс та таныс қоржынына мұз артқан, 

Бәрі таныс жылымық түн, ұзақ таң. 

Өмір таныс өмір жасын ұзартқан, 

Әзірге аман өлім дейтін тұзақтан. 

Шатынаған соғыс салған сызаттан, 

Кәрі кеуде жалын атқан, сыз атқан! 

Төрт баланы тыныштыққа құрбан қып, 

Төрт келінді төрт адамға ұзатқан. 

Төрт келіннен алып қалды төрт бала, 

Өзі - пана, ал өзіңе - төрт пана. 

Қартың отыр түгендеп ап ұпайын, 

«Айырбастап төрт қараға, төрт қара». 

Қартың қазір бір бәйтерек мәуелі, 

Сексен емес, жүзіңнен де дәмелі. 

Сәлеміңе қайтаратын жауабы: 

-        Тыныштық па? - деп сұрайды әуелі. 

Суыт жүрген кәріден де, жастан да, 

-        Тыныштық па? - деп сұрайды сасқанда. 

Күн күркіреп, шатырласа найзағай, 

-        Тыныштық па? - деп қарайды аспанға. 

Өмірде әлі қауіп көп қой не түрлі, 

Қарт қалғымай күзетші боп бекінді. 

Сәл ұйықтаса төрт немере төрт жаңқа, 

Көзден ғайып болатұғын секілді. 

 

Күй қаласа ғой 

         Сексенде селкілдеген Ахметті, 

Ажал келіп, ақыры бақыл етті. 

Бұйырғаны қартыңа бұл өмірден - 

Айналасы алты кез ақырет-ті. 



Тіршіліктен есіл қарт шеттетілді 

Бәрі қалды артында бет-бетімен. 

Балаларға балға-шот ойыншық бар 

Ер-тоқымы түсіпті етпетінен. 

Сары үзеңгі сарғайып, тат басыпты, 

Сырма тоқым шаңменен баттасыпты. 

Қанжығасын қарақшы тышқан тонап, 

Көкпар қылып жан-жаққа ап қашыпты. 

Тәбәрік боп балаға, немереге, 

Сусар бөрік о да тұр керегеде. 

Төңкеріліп қалыпты төс темірі, 

Отқа күйген қожалақ бөренеде.  

Ауық-ауық көмейі күбірлеген, 

Домбыра тұр ішектері дірілдеген. 

Отыратын күй шертіп, Ахмет шал, 

Сырласқандай құпия бір үнменен. 

Шіркін, сол күй қалса ғой, бұзылмайды, 

Ескірмейді, тозбайды, сызылмайды. 

Күйге буаз домбыра қос ішегі 

Қанатымен шыбынның ызыңдайды. 

Қарт кетіп, жер астынан баспана апты, 

Байлық қапты, бақ қапты, басқа қапты. 

Тәбәрік қып артына қартың бірақ, 

Күмбірлеген күйлерін тастамапты. 

Күй қалса ғой артында бұзылмайды, 

Ескірмейді, тозбайды, сызылмайды. 

Қашанғы қарт жолдасын іздегендей, 

...Ауық-ауық қос ішек ызыңдайды. 

 

Күміс жалды күн дейтін көлікпенен 

         Күміс жалды күн дейтін көлікпенен, 

Көріп келем өмірді, көріп келем. 

Қуатым бар жанымда сеніп келем, 

Даңғазаға даурығып, желікгіеген. 

Кездеседі кей-кейде босаң қайғы, 

Кеспек болып алдымды шошаңдайды. 

Кездестірем кейде бір осал жайды, 

Кезі-кезі келгенде дос алдайды, 

Көңіл сонда құлазып, босаңдайды. 

Жүгірмей, желмей, жортпай, жорғаламай, 

Өрмелеп шығып келем жонға қарай, 

Қыран болсам қонбас па ем шыңға барып, 



Дариға-ай, қанатымның, болмағаны-ай!.. 

 

Күн ауысып барады 

       Күн ауысып барады түнге қарай, 

Шығыста - кеш, Батысқа - кірген арай. 

Күн шыққан жерден әркез түн келеді, 

Маған солай, білмеймін, кімге қалай. 

Соңғы шоғын сөндіріп арайлаған, 

Күн кетті, тіршілікке қарайлаған. 

Ай туды, нұрсыз да емес, нұрлы да емес, 

Шашырап өлі сәуле шар айнадан. 

Аспан да абыр-сабыр шамын жағып, 

Құс жолы да төселді сағымданып. 

Бар дүние тұрғандай дамыл бағып, 

Тауым қалғып, ойымда бағым қалғып. 

Түн мені күйзелтеді жынды қылып, 

Бақты басып жатқандай, гүлді жұлып. 

Күміс қанаг бір құсқа мініп алып, 

Кетсем бе екен артынан күнді қуып. 

Heгe мен үрейленем түнге қарай, 

Маған солай, білмеймін, кімге қалай. 

Күнде - өмір, түнде - дамыл, түсінбеймін, 

Мойнымды бұрсам екен кімге қарай?! 

 

Күн бүгін күңіреніп 

      Күн бүгін тұрып алды күреңітіп, 

Шіркіннің ашылмайды реңі түк. 

...Күреңіткен ауылдың сырт жағында, 

Мені де отыр ма екен біреу күтіп. 

Күн сияқты ол-дағы күреңітіп. 

Кім күтсін, кім жоқтасын онда мені, 

Күтетін бір махаббат болған еді, 

Күте-күте күдерін үзген шығар, 

Күреңіткен мына күн сол ма тегі?! 

Бұл күнде жоқ - әжелер, аталарым, 

Кім күтсін, кімнен барып бата аламын. 

Кім сейілтсін көңілді қападағы, 

Кімге керек «дәрежем», атақ-арым?! 

Мансап, атақ, дәреже?! 

Қайдан болсын. 

Әлдеқашан жығылған сайран-қосым, 



Арсалаңып алдымнан шығатұғын, 

Қырда жатыр қимасым, қайран досым. 

...Күн бүгін күреңітіп тұрып алды. 

Көңілім күнге қарап құбылады. 

Аямасаң аяма! Енді менде 

Алынбаған не әкеңнің құны қалды!? 

 

Күн жылыған, жер жібіген 

       Күн жылыған, жер жібіген, 

Құстар келген шақтарда, 

Төрдегі өрген төрт түлікке, 

Төл жамырап жатқанда, 

Көзімді алмай қарайтынмын егістікке телміріп, 

Бірде шалқып,бірде жанған, бірде өшкен оттарға. 

Естігенде сазға қонған сарыала қаз саңқылын, 

Көктем келіп қалыпты-ау деп,табатын-ды жан 

тыным. 

Қара нөсер төгіп тұрған қара бұлт ішінен; 

Аңғарушы ем айқүш-ұйқыш,алмас қылыш 

жарқылын. 

Содан жаз кеп, ен жайлауға - Шалкөдеге көшкенде, 

Алдымыздан аңқушы еді айғай тастан ескен жел. 

Туған жерін өмірбақи ұмытпасын деген ғой, 

Айналайын аналарым кіндігімді кескенде. 

Содан ба екен, қалам тартсам, жыр тумайды 

жерімсіз, 

Мен сеземін, күтіп жатыр,күтіп жатыр, тек үнсіз. 

Туған жердің топырағын сүйе алмасам мәңгілік, 

Онда мені қалды деңдер көмусіз де кебінсіз... 

 

Күн шуағым 

     Тағы да таң атады, күн шығады, 

Түн келеді, 

Тіршілік тыншығады. 

Ауысып алма-кезек тұрсын әлі, 

Ей, менің өмірімнің күн шуағы. 

Ей, менің өмірімнің күн шуағы! 

Көлеңкесіз осылай тұршы кәні. 

Кейде менен кейіген үн шығады, 

Кешіре гер, көңілдің тыншымауын? 

Аққуын әлдилеген айдындарым, 



Аулаққа ұшып кетсем, қайғырмағын. 

Алдыңа арманымның жайдым бәрін, 

Аманат өткермеген ай, жылдарым. 

Ауғанын, ауысқанын күн бесінге, 

Сұм жүрек біледі ғой... 

Білмесін бе... 

Ей, менің күн шуағым, мүмкіндік бер, 

Шығатын күндеріммен тілдесуге. 

Кешіре гөр, көңілдің тыншымауын? 

Тыншымаймын! 

Біткенім - тыншығаным. 

Талма түсті тайдыра көрмегейсің? 

Ей, жарық күн шуағым, 

Күн шуағым! 

 

Күндестік құрысын! 

        Қандай рақат! 

Жүрейік, достар, күнде өстіп. 

Ренжу деген, 

Ренжу деген - білместік. 

Бауырларым-ау! 

Бәріміз қиын күн кештік, 

Арамызға біздің 

Қай жақтан келді күндестік?! 

Жүруші едік қой 

Мұңымыз бірге, арман да, 

Армандан жүріп, 

Келдік қой осы орманға, 

Көзімізді ашып, 

Қарайық атар таңдарға, 

Күндестік құрысын! 

Күндестік құрысын жалғанда! 

Тағдырымызға 

Тамаша күндер тап келіп, 

Отырмыз, міне, 

Елуге жетпей бақ көріп. 

Күндестік құрысын! 

Күндестік деген - жат көрік, 

Тастайық оны, нақ ортасынан қақ бөліп! 

Елдер мен елдер, 

Материктер мен материк 

Достасып жатыр, 



Татулық туын көтеріп. 

Бауырластықтың жалауын біз де көтеріп. 

Жарқын өмірден 

Жауласпай жүріп өтелік! 

Қарасандаршы, 

Қаншама достан айрылдық... 

Біріміз нағыз, 

Біріміз жалған қайғырдық... 

Тазалайықшы 

Ынтымақ деген айдынды, 

Қалыпқа түспей тұрғанымызда маймылдық! 

Ойлаңдар, достар! 

Өнерде «жарыс» болмайды! 

Өресі жетпей, 

Күндестік қылған оңбайды. 

Өнерің жетіп, 

Өсе алмай қалсаң, сол қайғы... 

Күндес таласқан 

Өнерің өнер болмайды!!! 

 

Күрсінбеші 

       Тағдырыма тура келген серігім, 

Мен бейбаққа сыйлады екен сені кім?! 

Шар басымда, шаңырағым, сен тұрсың. 

Басқалардың барлығынан жерідім. 

Ауырлықтың көтердің-ау көбін сен, 

Сенен келіп қуат алдым жеңілсем. 

Сен - жер болдың, нөсер болып төгілсем. 

Шұғыласың, қара бұлт боп көрінсем. 

Мен - түн болсам, сен - таң болдың жаңа 

Мені - қола, сені - шойын жаратқан. 

Мен - ашу да, сен - ақылсың нәрі аққан. 

Сен - Адамсың, мен аждаһа зәр атқан. 

Білемін ғой, білмейді деп жүрсің бе? 

Түсінемін кеудеңдегі дүрсілге. 

Оңашада, жұрт көзінен жасырып, 

Күрсінбеші, жалынамын, күрсінбе! 

Әлі екеуміз аттанамыз сан жылға, 

Күрсінбеші, қуаныш көп алдыңда. 

Күрсінбеші, жүрегімді тыңдашы, 

Талай-талай кереметтер бар мұнда!.. 

 



Көзің нұрсыз дейсің сен 

       ...Содан бері шыныммен жыламадым, 

Сүріндім ғой, қойшы оны, құламадым. 

Көзің нұрсыз дейсің сен өлде әзілің, 

Әлде бір шыныңмен-ақ сынағаның 

Оның рас, несіне қынжыламын, 

Нұрсыз көздің көрсеңші тұнжырауын. 

Жанарымның жартысы ағып кеткен, 

Себебі, бір-ақ рет шын жыладым. 

...Аттанды әкем жау туын құлатуға, 

Қуат берсін, жетсін бір мұратына. 

Желе жортып, артынан ілестім мен, 

Қонып алып әкемнің құла атына. 

Ақпан еді, бүріккен үскірігін, 

Шырылдатып бұрқасын ысқырығын. 

Ес білгелі ең алғаш жылағаным, 

Кешіргейсің, есіме түсті бүгін. 

Жылайын деп онда мен жыламадым, 

Шыдамадым, қайтейін, шыдамадым, 

Алпамыстай әкемнің өкіріп кеп, 

Көріп қалдым шанадан құлағанын. 

Болсам-дағы тұңғышы, шөлдегені, 

Маңдайымнан иіскеп көрмеп еді. 

Өкіріп кеп, аймалап, жылап жатыр, 

Тік көтеріп қойды да жерге мені. 

Өзі күйреп жатқанда шаңырағым, 

Шыныменен сонда мен аңырадым. 

Өкіргенде тау тұрды күңіреніп, 

Сондағы Әке, қазіргі Аруағым. 

Қауым келіп, қаумалап, алып кеткен, 

Қап-қараңғы дүние, жарық кеткен. 

Көзің нұрсыз дейсің сен, 

Сонда менің, 

Жанарымның жартысы ағып кеткен... 

 

Көктем де келер 

     Көп кешікпей көктем де келер енді, 

Көгеретін тіршілік көгереді. 

Қу бұтағы арса-арса кәрі еменге, 

Келер көктем, білмеймін, не береді? 

Көп кешікпей көктем де келер енді, 



Көгереді ауылдың төңірегі. 

Ерте кеткен досымның қабірі тұр, 

Келер көктем, білмеймін, не береді? 

Көп кешікпей көктем де келер енді, 

Барлық нұрын көл-көсір төгер енді. 

Сағынышын сарыққан, жапа-жалғыз, 

Менің жесір жеңгеме не береді? 

Көгереді .. 

Барлығы көгереді: 

Ой да, қыр да, даланың төбелері. 

Әлі құрып баратқан ауру досқа, 

Осы көктем, білмеймін, не береді? 

Көп кешікпей көктем де келіп қалар, 

Есінетіп, есіртіп, ерікті алар. 

Азан-қазан аспанның қоңырауы, 

Жақсылықтан тұрса игі беріп хабар... 

 

Көктемде 

       Мына келген көктем бе?! 

Сүйісуде кептерлер. 

Көз ұшында, көк белде, 

Түйісуде көк пен жер. 

Тулап, тасыр арналар, 

Нөсер құйып кеткесін. 

Қыздырынып тау қалар, 

Жалаңаштап көк төсін, 

Тау бөктерлеп биледі, 

Тамашалап ақ сағым. 

Бөктер жақтың үйлері - 

Сарайындай патшаның. 

Қызыл-жасыл, сарыала, 

Аспа көпір шұғыла. 

Екі жағын қадаған, 

Екі таудың шыңына. 

Аспан асты, жер үсті, 

Ойхой, неткен көкпеңбек! 

Кеңейтті ғой өрісті, 

Көптен күткен көктем кеп. 

Мініп алып ңұр атқа, 

Жігіт-кектем шертіп тұр. 

Бір келіншек  шуақта, 

Есінейді елтіп құр. 



 

Көлің қайда, туған елім? 

    Көлің қайда, туған елім? 

Шабақ болам титтей. 

Белің қайда, туған елім? 

Ойнақтайтын киіктей. 

Далаң қайда, туған елім? 

Жатайын да ойлайын. 

Бабам қайда, туған елім? 

Сақалымен ойнайын. 

Шөлің қайда, туған елім? 

Шөліркейін, аңсайын. 

Құлазыған құмдарыңда, 

Ғұмырымды таусайын. 

Көгің қайда, туған елім? 

Желігейін, қалқиын. 

Желің қайда, туған елім? 

Желпінейін, шалқиын. 

"Тауың қайда, туған елім? 

Табынайын, ардақтай, 

Жауың бар ма, туған елім? 

Атылайын садақтай.  

 

Көреміз 

      Тірі жүрсек, біз көреміз талайды, 

Жаңа жылды, жаңа күнді, жаңа айды. 

Ұзағырақ өмір болса, жарайды, 

Түн де келер, таң да атар арайлы. 

Біз көреміз керемет бір шақтарды, 

Мың куарып, мың гүлденген бақтарды. 

Ақыр түбі ақылдылар үйретер,. 

Арамтамақ, азғын, ақымақтарды. 

Айла өліп, сезім менен сана шат, 

Жауыздық та жатпас, сірә, жара caп, 

Адамзатты мәңгі бақи әлдилер, 

Ақыр түбі ақыл менен парасат! 

Ақиқаттың жаңа жылы туғанда, 

Ада болар арамзалар, қулар да. 

Жаннат болып жатыр менің жан-өлкем, 

Жаманшылық жолай қоймас бұл маңға. 

Жаннат болып жатыр менің жан-өлкем! 



Аққу болып жүрер менің ақ еркем. 

...Қыр басынан қызыл жаулық желпірмін, 

Таңмен тұрып, күнмен шығып таңертең... 

 

Көрерміз 

        Қарыздармыз біз Отанға, барымызды берерміз. 

Қарыздармыз біз Отанға, қарыздар боп өлерміз. 

Есеп берер күн де болар ұрпақтардың алдында, 

Мықтымсыған мырзаларды, бәлем, сонда көрерміз. 

Отымызды Ұлы Отанға берерміз де, сенерміз, 

Гүлімізді ұрпақтарға сыйлармыз да, семерміз. 

Жаңа келген ұрпақтардың алғысын ап, марқайып, 

Артымызда кім қаларын тірі жүрсек,көрерміз. 

Ұлан-асыр ұлы күрес. Түбінде бір жеңерміз, 

Біз әзірге даурықпаға шетімізден шебермізі 

Кұрғақ даңқ құлы болып, бәлки... бір күн. кім білсін. 

Құр таласпен күн өткізіп, түк өндірмей өлерміз... 

 

Көрмеймін... 

     - Көрмеймін! - дейсің, 

Көрмесең, мейлің, көрмегін! 

Көретін көктен тәңірім емес сен менің. 

Көрмедің, 

мейлің, 

көңлінді маған бөлмегін, 

Мен-дағы қарап өлмедім, 

Түсіңнен, бәлем, шошытар, 

Мендегі леп, мендегі үн. 

Сезіне тұра,келмейді-ау, сірә, білмегің... 

Білмегін, мейлің, білмегін! 

Сезеді мені сенсіз де, 

мазасыз өткен күндерім, 

ұйқысыз өткен түндерім. 

Уақыттармен біргемін. 

Көрмесең, көрме, 

Білмесең білме, 

Шырағым менің сөнбейді, 

Шыдамын таусып сендейдің, 

Мазасыз жаным,маған бір тыным бермейді, 

Дариға-жүрек жоқ нәрселерге шөлдейді. 

Көрмесең мейлің,көзіңе сенің ұрынбан. 



Ұрынбан, бірақ бұғынбан! 

Есіңде болсын! 

Құлагері де Серінің 

Сөреге жетпей жығылған... 

 

Көшеде 

     Мен жолымды берейін, өт қарағым, 

Несін күттің, несіне көп қарадың? 

Анасының бергенін саған берген, 

Аруағынан айналдым текті Ананың! 

Жалған-ай! 

Жарасымды-ау ізет деген! 

Иілген біз өтпенен, сіз өтпенен. 

Қасиетін халқының сыйламайды, 

Атасының дәстүрін күзетпеген 

Десек те, жаңа өмір, жаңа заман, 

Жақсы ғой бірін-бірі бағалаған. 

Түйсіксіз тайлақтардан сақта, құдай, 

Тайраңдап алды-артына қарамаған. 

Қарағым, ата-бабаң момын халық, 

Өтіпті бір-бірінің жолын бағып. 

Өсиетін бабаңның орындай сал, 

Одан ешкім кетпейді тоныңды алып. 

Мен жолымды берейін, өт, қарағым, 

Несін күттің, несіне көп қарадың!? 

Қор болмассың, құлыны текті Ананың, 

Жолын алсаң, өзіңдей текті ағаның!... 

 

Көңілім 

         Көңілде дауыл. 

Көңілде оттар жанады. 

Қуаныш-қайғы бірін-бірі жабады. 

Жүрегім сонда жадырап, сергіп қалады, 

Дауыл мен оттан рақат, дамыл табады. 

Достарым көп-ақ. 

Өзімсіп кейде сатады. 

Жұбатып бірі, жылатып бірі жатады. 

Жүрегім сонда неліктен шиыршық атады?! 

Қалайды-ау, сірә, қуаныш, әлде... қапаны... 

Қуаныш, бақыт, өкініш, қайғы - бәрі де ой, 

Көтере берем 



Көңілім - жердің шары ғой. 

О, дарқан көңілім! 

Өмірімнің тозбас сәні ғой! 

Miнe, тағы ашу келіп, алқымыма тығылды, 

Ақылымның есігінен аттай бере жығылды. 

Көлдей тұнық көңіліме қоқыс тастап лайлап, 

Кей пенделер қайнатады-ау, қайнатады-ау зығырды. 

Інім айтса бас изедім, ағам айтса қош көрдім, 

Жанның бәрін жатырқамай, жақсы дедім, дос көрдім. 

Араларын ажырату мұншама ауыр болар ма, 

Адалдық пен арамдық деп аталатын қос белдің. 

Мақұл дейін, кінә өзімде, өзіме айып тағайын, 

Ақ жаныма, пәк жаныма қалай күйе жағайьш. 

Адалсың ба, қолынды бер, сенен тәлім алайын, 

Арамсың ба, аулақ-аулақ маңайымнан, ағайын. 

Арым, міне, сүттей аппақ алдыма кеп жылап тұр, 

Жаутаңдаған жанарында жалғыз ғана сұрақ тұр. 

Өмірдегі адамдықты, адалдықты теріп ал, 

Қалғандарын құлан жортпас құла дүзге лақтыр! 

 

Көңілде ән, көгімдегі Күн көруші ем 

         Көңілде ән, көгімдегі Күн көруші ем, 

Барғанда маған ылғи гүл беруші ең. 

Жалт етіп жай отындай көкжиектен 

Әттең-ай, маған енді бір көрінсең! 

Кетер ем бұлтпен бірге араласып, 

Көрер ем найзағаймен жағаласып. 

Артыңнан ақша бұлт боп жүзер едім, 

Көзіме бір көрінсең бала-ғашық. 

Сандал тау, сайдан соққан самалым-ай! 

Ой-санам құлайды кеп саған ұдай. 

Әлдеқандай күн кешіп жүр екенсің, 

Сүттен ақ, судан таза, адалым-ай! 

Сап-сары сағынышпен жағаласып, 

Жастық өмір басымнан барады асып. 

Көзіме бір көрінші, тынайын мен, 

Қайдасың, қайдасың сен, бала-ғашық?.. 

Жамылып сағыныштың сал шекпенін, 

Сарғайып сенің үшін зар шеккемін. 

Зарықтыр, о, тәңірім, жалықтырма? 

Мәңгілік ғашықпын мен, ант еткемін! 

Көзіме көрінбесең, көрінбе сен, 



Күнім боп тұра бергін көгімде сен. 

Өлді деп ойлай бергін сонда мені, 

Бұлт болып шуағыңды тұтып алып, 

Нөсер боп селдетіп мен төгілмесем. 

Көкке емес, жерге сонда құлайды арман, 

Сел болып ағар, мүмкін, лайланған. 

Сен сол кез кезбе бұлтқа бір қарап қой, 

Сол - менмін көктің жүзін шыр айналған. 

Білем саған жете алман, ғарыштасың, 

Белгілі мәңгілікке табыспасым. 

Дерт те емес, күйік те емес, жар да емессің, 

Сен маған сағыныш боп жабысқансың. 

Қайтсем екен сені ұстап қалу үшін?! 

Сен маған шексіз дала сағымысың. 

Мен өтермін, өтермін, өтермін мен, 

Мәңгілік сен қаласың, сағынышым!!! 

 

Лайсаңда 

     Көше лайсаң,күн тұман. 

Ағаштар тұр арса-арса. 

Мен біреуге ұмтылам, 

Біреу мені қарсы алса. 

Кең көшенің шетінде, 

Жолы міне, жаяудың. 

Сол біреуге жетуге, 

Енді ғана таяндым. 

Терезеде көк перде, 

Терезеде көк жарық. 

Неде болса өткенге, 

Тағы да бір көр барып. 

Қоңырауды басқанда, 

Біреу ашты есігін. 

Пәледен де бас сауға, 

Сұрап тұрмын кешірім. 

Өмірімде көрмеген, 

Есік ашты бір кұрбы. 

Қойсаңшы бұл өлмеген, 

Ескі әдеті құрғырды. 

Жастық өтпей тұрмайды, 

Қашан оның анты оңған?! 

Орамалын бұлғайды, 

Ескі таныс балконнан... 



 

Лашынға 

       Бүгін де, кеше де, өткенде 

Іздесең қателік көп менде. 

Қауғадай басыма барлығы 

Сірә да соқпай бір өткен бе... 

Іздесен, қателік көп менде, 

Сен бірақ түңілме, жек керме! 

Лайсаң, жауындар, дауылдар 

Болмай ма күн шуақ көктемде. 

Өмірде кең, даңғыл жол қайда... 

Дауылдар, жауындар болмай ма, 

Бас қорғап жататын ондайда 

Айтшы өзің, мен шымшық торғай ма? 

Лайсаң жауындар, жауыңдар, 

Жауыңдар, жауыңдар, жауыңдар. 

Лай су шаймайтын арым бар 

Дауылдан қорықпас жаным бар!!! 

Іздесең қателік көп менде 

Бүгін де, кеше де, өткенде, 

Сен бірақ түңілме, жек көрме!!! 

 

Мінез 

       Кезімде қадірімді сезбес мынау, 

Бекер-ақ, қарғам, маған кездестің-ау 

Келмеске әлдеқашан аттандырған, 

Керемет күндеріммен кездестім-ау!.. 

Жаныма салдың менің төзбес тұмау 

Қарғам-ай, қалай десем айта аламын, 

Жалған-ай, қарай берсем, жай табамын. 

Арман-ай, қалай келсем қайтарамын? 

Қалай десем лаулайды қайта жалын? 

Қайталағым келеді, қайталағым... 

Көңілімнің сыбырлап көк құрағы. 

Аққуы ұшқан ақ айдын көп тұнады. 

Солтүстікке жылы ағыс жетті ме екен?' 

Бір жылы ағыс сен жақтан бетке ұрады, 

Бетім тосқым мен оған кеп тұрады. 

Суынбасам, шіркін-ай, суынбасам! 

Суытатын суыққа ұрынбасам. 

Мұз болса да жүрегің ерітер ем, 



Сәл кешірек сен менен туылмасаң, 

Сәл ертерек сенен мен туылмасам... 

 

Майгүліме 

      Бірінші өлең 

Ол өмірге келгенде көктем еді, 

Жер гүлін, көк те нұрын төккен еді. 

Саялатып сал-самал өпкен еді, 

Сол өмірге несіне өкпеледі?! 

Сол өмірге несіне өкпеледі?! 

Ал өмір оны сыртқа теппеп еді. 

Қайғырмаймын, жырым ғой жазылмаған, 

Күрсінткені болмаса текке мені. 

Күрсіндіріп кетті ғой текке мені... 

Қойшы, тәйірі, осынау ит өмірге 

Текке келіп, адамдар текке өледі. 

Дей алмаймын өмірге ол өкпеледі, 

Жер астына жем керек түзден кейде, 

Жүздер өтіп өмірден, жүз келмей ме. 

Қойшы, тәйірі, даланың раушаны 

Көктемде өсіп, осылай күзде өлмей ме?! 

Екінші өлең 

Түсіме енді ап-арық қызым бүгін, 

Қызым бүгін... Жұлынған қызыл гүлім. 

Бақшамдағы балбырап пісіп тұрған 

Үзіп кетті, апыр-ай, жүзімді кім? 

...Түсімде қызым мені шақырады, 

Өзеннің ар жағында отыр, әні... 

Ғафу, балам, ғафу ет, бара алмаймын, 

Мен деген жер бетінің «ақымағы» 

Мен деген жер бетінің «ақымағы», 

Алдымда асқар асу жатыр әлі. 

Сабыр, балам, қай жаққа қашар дейсің 

Сені жапқан қара жер топырағы... 

Дей көрме әзір маған жаныма кел, 

Тағдырдың дегеніне бағына бер. 

Түбінде бір жол бізді табыстырар, 

Қайтейін, сағына бер, сағына бер... 

 

Майгүлге 

         Қалақтай едің, 



Қабірінде қалақ тұр. 

Туғаныңды, өлгеніңді санап құр. 

Сенің аңқау құлағыңдай қалқиып, 

Қыр басынан қала жаққа қарап тұр. 

Қызым менің, 

Гүлім менің, 

Аяулым! 

Жатыр молаң жотасындай қоянныц 

Құлпытастың құны маған бес тиын, 

Бірақ таспен қалай жаншып қоярмын?! 

Қойман, ботам. 

Керегі не көк тастың. 

Қыста ақ қар, жазда шалғын шөп бассын. 

Өзің келген май айында ақ нөсер, 

Ағыл-тегіл бізбен бірге жоқтассын. 

Керегі жоқ көк тастың 

Бұлданба, жүрек, бұлданба! 

Жиылып досың тұрғанда, 

Жиырып сені жентектер, 

Жымысқы қайғы-мұң бар ма, 

Бұлданба, жүрек, бұлданба! 

Қызығы тайып, қызы өлген, 

Жалғыз-ақ сен бе бұл маңда?! 

Қыс қайтып, жасыл көктемде. 

Қызғалдақ өсер қырларда. 

Өкініш айтып өткенге, 

Бұлданба, жүрек, бұлданба! 

Сары алтын дейді сабыр іс, 

Тепкілей берме, өкпемді. 

Қыз деген құрғыр сағыныш, 

Сағынту үшін кеткен-ді. 

Бұлданба, жүрек, бұлданба! 

 

Майданның бәйгесіне 

        Қарасаздың су ішіп бұлағынан, 

Жүретұғын құлпырып құла құнан. 

Қылығы да, жұп-жұмыр мүсіні де, 

Аумайтұғын киіктің лағынан 

Қимылдаса ши басы, секем алып, 

Құйын болып далада кетеді ағып. 

Үйірінен үзіліп, жеке қалып, 

Жарысатын желменен жеке барып, 



Желіге де байланбай құлынында, 

Жел ойнатып жүретін тұлымында. 

Тай болды, құнан болды, әлі бірақ 

Көрген жоқ жылқышының құрығын да. 

Жылқышы қарт ерекше ардақтаған. 

(Біледі ғой, қазақ қой мал баптаған) 

Өзі келіп, үйретіп,мінер деген, 

Аман келсе майданнан солдат балам. 

.Дөнен болды, қалды артта балалық шаң, 

Қарт міне дөненіне бұғалық caп, 

Баласынан хабар жоқ, қарт тұр енді, 

Бәсірені майданға шығарып caп. 

«Жүрген жерің от болсын, хош, жануар! 

Бәлекеті жоқ болсын, хош, жануар!»... 

Бәсіресін, баласын біздің қарттар, 

Бәйгесіне майданның қосқаны бар. 

 

Масақ 

       Біржола өлген ескі өмір тұмауратқан, 

Біржола өшкен ескі жұрт қылау жапқан. 

«Әулие тас» атанған жерге келіп, 

Басын жаңа қазақтар құрап жатқан... 

Асқар-асқар таулардың арасына 

Ауыл қонып, үй тұрып, жарасуда. 

Жерден өсіп шыққандай жапа-жалғыз, 

Алын тас тұр дегенге нанасың ба? 

Атамзаман... 

Атанып «аруақ қонған»... 

Алып жартас мәңгілік салмақтанған. 

Жұдырықтай қарт зергер тасты қашап, 

Бір тал масақ мүсінін салмақ болған. 

Бір тал масақ мүсінін салмақ болған, 

Тас ағашпен айнала шарбақталған. 

Жұдырықтай қарт зергер құлан ұрып, 

Құлып  мүшеге оралып, саңлақтанған. 

-Мүмкін емес!.. 

- Мүмкін! Мүмкін! - деді. 

Қайыспады қарт зергер іркілмеді. 

Тіршілігін тоқыған өрмекшідей, 

Алып тастың төсінде бүлкілдеді... 

Өлшеусіз өте берді ай, анталар, 

Алған ісі болмады аяқталар. 



Қалжыраған қарт зергер, қара бала, 

Қара тасты қашады, оятты олар. 

Ал жылдар өте берді, өте берді, 

Алыптан масақ жасау бекер еді... 

Әкесі мен баласын алайда бір 

Құдірет күш күн сайын жетеледі. 

Күн сайын күн батырып, таңды атырды, 

Күн сайын жан ауыртты, қан қатырды. 

Масақ жоқ. 

Алып таста бұжыр-бұжыр, 

Әр жерінде әншейін таңба тұрды. 

Талай жылдар жөнелді, жоғалтылды, 

Талай қашау таусылды, жаңартылды. 

Тылсым тасты тыншытпай, тықылдатып, 

Адам тұрды, берілмей Адам тұрды. 

-Кеш кірді ғой, қайтайық, балам, енді, 

Неткен түнек, неғылған жаман еді,- 

Деді де шал, шағырмақ шаңқай түсте 

Кірпік қақпай тесіліп қала берді. 

-Кеш кірді ғой?! - 

Баласы жалт қарады, 

Қарады, жамандыққа аттамады. 

О, сұмдық! 

Қос жанары.... қос жанары... 

Қалдырыпты зергерді, қарт бабаны. 

Шаңқай түс. 

Бала үрейлі, таңданады, 

Соқыр деуге қимайды, арланады, 

Екі қолы ербеңдеп, қайран кеуде 

Аттай алмай адым жер қарманады. 

-Неғылды, Ата, көрмейсің бе?! 

-Неғушы еді, балам-ау, көрмейсің бе? 

Басым менің барады, келмейсің бе... 

Масақ... 

Мәңгі масақ... 

Алып масақ... 

Қор қылғаны-ай тәңірімнің қалыпқа caп. 

Үһ! 

Жаным-ай!.. 

Адамның құдіретін 

Түлей тастың алдында анықтасақ... 

Тыңда, балам... 



Орында... 

Өсиетім... 

Өтінемін... 

Болмағын бас иетін!.. 

Тас та болса танысып көнетін, білсін, 

Сезсін, көрсін Адамның қасиетін. 

Ұрпағыңа айт. 

Әкеңнен басталғасын, 

Әрі қарай жалғансын. тасталмасын. 

«Әулие кеп түнеген орын» емес, 

Алып бір масақ болсын, тас болмасын! 

Ұрпағыңа айт аяқсыз тасталмасын.. 

Өткен жылдар өшкен жоқ, санада тұр, 

Талай сауыт тоздырды дала батыр. 

Жалғыз қолды қарт адам тасқа қарай, 

Жалғыз ұлын жетектеп бара жатыр. 

Өзі тіреп тұрғандай аспан, Айды, 

Баяғыдай тәкаппар тас қарайды. 

Жалғыз қолды мүгедек қарт зергер жүр 

Аманатын атаның тастамайды. 

Алып бір масақ жасау арманы еді, 

Үшінші үрпақ ата ісін жалғады енді. 

Екінші ұрпақ бір қолын оқ отады, 

Бір қолын тыныштыққа жалға берді. 

Тағы, міне, күн шығып, таң атуда, 

Тағы, міне, жаңа өмір, жаңа тұлға. 

Тылсым тасты тілгілеп, масақ жасап, 

Үшінші ұрпақ саусағын қанатуда. 

...Асқар-асқар таулардың арасында, 

Шағын ауыл, шат тұрмыс,барасың ба? 

Аспанменен тілдескен алып тасты 

Әлі күнге қашауда... 

Нанасың ба? 

Алып дән бас алады, 

Алып тасқа жан бітіп, жасарады. 

Адам менен еңбектің символындай 

Алып масақ қалайда жасалады. 

Зергердің  құдіретіне сенемін. 

Ұрпақтың адалдығына сенемін... 

 

Махаббат бейуақытта табыспайды 

       Жай ғана көңілде жоқ қалағаным, 



Кешкілік бақты ұзақ араладым. 

Өбісіп те өлісіп екеу отыр, 

Өтіп кеттім, бұрылып қарамадым. 

...Есімде жоқ, жаз ба еді, күзде ме еді, 

Көп жыл өтті бұл баққа біз келгелі. 

Әйтеуір, дәл осылай бейуақта 

Құмар көңіл әлдене іздегі еді. 

Күзгі түннің салқынын елең етпей, 

Отырушы ек ерітіп мұз денені. 

Бұл жастық қой білемін, таныс жайды 

Махаббат бейуақытта табыспайды. 

Махаббатты үлкендер үлесіп ап, 

Жастықты інілерге табыстайды. 

 

Махаббат диологы 

-        Құс боп ұшып жоғалсам, не етер едің? 

-        Сені іздеумен мәңгілік өтер едім. 

-        Отқа түсіп өртенсем, не етер едің? 

-        Күл боп бірге соңыңнан кетер едім. 

-        Бұлдырасам сағымдай не етер едің? 

-        Жел боп қуып, ақыры жетер едім. 

-        Қайғы әкелсем басыңа не етер едің? 

-        Қойшы, сәулем, бәрін де көтеремін. 

 

Махаббат моласы 

      Аяқтап болып, 

Махаббат дейтін сапарды, 

Қозы мен Баян моласы, міне, атанды. 

Қалауын қанша тапқаныменен, қара тас, 

Қайырымсыз ата Қарабайдайын қатал-ды. 

Басына бардым,қасында тұрмын солардың, 

(Қозыдай маңырап,сүймеген, сірә, болармын...) 

Егіз жүректі екіге бөліп мола тұр, 

Тұмсығы үшкіл қанжарындай-ақ қодардың. 

Төрт жанардың да тауысып түгел көлдерін, 

Төрт бұлақтарынан теге де жүріп селдерін. 

Ескерткіш етіп,қос ана тастап кеткен бе?! 

Аялап жатқан Аякөз сынды белбеуін. 

Жол түсіп, ұрпақ,таңсыққа барсаң тегінде, 

Бір соқпай кетпе күмбезге сонау көрінген. 

Қазақтың осынау қасқайып тұрған төрінде, 



Бабаларының  махаббаттары көмілген... 

 

Махаббатым өзімде 

          Жүргенде қатал тұрмыс илеуінде, 

Білмеймін, сүйдім бе мен, сүймедім бе... 

Жастықта жалын атып сүйсем егер, 

Түспес ем дел мынадай күйге мүлде. 

Мен нағыз махаббатты армандаймын, 

(Оны мен жоғалтып та алғандаймын...) 

Ақ қаздар арасынан аққуымды 

Ажырата білмеген сормаңдаймын. 

Өтінем сенен ғафу, асыл жарым, 

Көрсетпе тарпаң мінез, тасынбағын. 

Сен менен от іздеме, құрмет ізде, 

Өртеніп жана-жана басылғамын. 

 

Махамбеттер, Абайлар-ай 

     Өмірдің қысы, жазы, көктемдері, 

Қысылтаяң шақтары, өткелдері, 

Адамның аққан қаны, төккен тері, 

Мұратқа жетпегені, жеткендері -- 

Жанымды жеп жүр менің көптен бері. 

Атысу, аңдысу мен таласудың, 

Санасу, табысу мен жарасудың, 

Мінезін мынау адам баласының 

Білсем деп құпиясын аласұрдым, 

Алдында алуан-алуан мінездердің, 

Амалсыздан келеді мың өзгергің. 

Әркім өзін балайды данышпанға, 

Бір-бір құдай санайды бір өздерін. 

Білмейді екем... 

Қолымнан келмейді екен, 

Жоқты аңсап, жоқ сусынға шөлдейді екем. 

Қой енді, тыйылайын, бұғынайын, 

Ойымды орасанға белмей бөтен. 

Жасырмай ойымды айттым талай-талай, 

Қайтейін кетті бәрі қарайламай. 

Айтарын ашып айтқан абайламай, 

Дариға-ай, 

Махамбеттер, Абайлар-ай!!! 

 



Маған, құрбым, кектенбе 

       Өкініш қып өткен менен кеткенге, 

Өтінемін, маған, құрбым, кектенбе. 

Алай-түлей қарлы дауыл соқпай ма? 

Аласапыран ең алғашқы көктемде. 

Соны есіңе ал, маған, құрбым, кектенбе. 

Ашуыңды алайын мен тең бөліп, 

Өтінемін, өткіншіге берме ерік?! 

Сен де айыпты, мен де айыпты емеспін, 

Сенде де бар, менде де бар пенделік. 

Сенде де бар, менде де бар алалық, 

Сол алалық өршімесін жаңарып! 

Алалықты айбалта ғып ұстаған, 

Бұл өмірде әзәзілдің бары анық! 

Ел мен елді, халық пенен халықты 

Жауластырған, сол әзәзіл қауіпті. 

Күндестік деп аталатын бір мыстан 

Күлге аунапты... 

Әзәзілді тауыпты. 

Өтінемін, құрбым, маған кектенбе, 

Өкпелей бер, наздана бер, жек көрме! 

 

Маңдайда бір тал шашым ағарыпты 

        Маңдайда бір тал шашым ағарыпты, 

Белгісі болғай-дағы «даналықтың». 

Ығысып, қарақұсқа бара жатыр, 

Кекілі кешегі анау балалықтың. 

Ағарсын шашым, мейлі, ағармасын, 

Алаң боп ауырмағай оған басым. 

Жастықтың оты сөнер, оты сөнер, 

Қызуы бойда бірақ жоғалмасын. 

Жанар тауым бар еді ғой кеудемде, 

Жалын атып, жана-жана сөнген бе?! 

Тас қайнатып, жатушы еді, от бүркіп, 

Тастай қатып, тынған ба енді, өлген бе? 

Бір жанар тау жатушы еді төсімде, 

Жана-жана айналған ба өшуге?1 

Қызыл-күрең алау оттың орнында, 

Қылымсыған қыз-сағымдар көшуде. 

Жанар тауым бар еді ғой өртенген, 

Жалыны оның неге мұнша ерте өлген?! 



...Отырып ап сөнген ошақ басында, 

Қорқыт атам қыл қобызын шертем мен. 

 

Мен - донормын 

     Бәріңе! 

Бәріңе! 

Бәріңе! 

Жасыңа да кәріңе! 

Кімге қан керек? 

Ішуге емес, дәріге... 

Мен - донормын. 

Шипа болар қаным бар. 

Қабылдаңдар,алындар. 

Менің жылы қанымның 

Қасиетін таныңдар. 

Жоқ! 

Ақшаға сатпаймын! 

Аурулар алдында, 

Борышымды ақтаймын. 

Өмір беріп өзгеге, 

Өмірімді сақтаймын! 

Мен - донормын. 

Таза қан. 

Сақ боласыз жазадан, 

Сақ боласыз мазадан, 

Қабылдаңыз?! 

Көп берем де, аз алам, 

Сіздегі сансыз түтікпен 

Менің қаным өтеді, 

Маған сол да жетеді! 

Сіздегі жылы жүректе 

Менің қаным соғады. 

Маған сол да болады! 

Сіздің мидың, біздің қан 

Болып жатса қорегі. 

Басқаның не керегі?! 

Бәріңе! 

Бәріңе! 

Бәріңе! 

Жасыңа да, кәріңе! 

Кімге қан керек? 

Кімге қан керек? 



Кімге қан керек? 

Ішуге емес! 

Дәріге!.. 

 

Мен - Октябрь 

       Тоқтатып болмас,толқыннан туған алыппын, 

Жасқанбай болмас,жаралған Күннен жарықпын. 

Айырып болмас,достықтан туған халықтың 

Еңсесі биік,ерлікпен келген шабытпын. 

Шаттанып кетсем, 

Шашырап менен нұр тамған 

Ал ашу буса,жасыннан бетер бұрқанғам 

Күрсіне қалсам,күтірлеп сынып көк аспан 

Қуанып кетсем,қуаныш гимні шырқаған 

Жер деген мына -қасиетті зор мінбеден 

Мен - Октябрь,достыққа дәйім үндеген. 

Мен - Октябрь,жиһанға кеткен таралып 

Жасаушым менің,ленин жатқан іргеден. 

Мен - Октябрь, 

Күресте күшін шындаған, 

Тізесін бүгіп, 

Құлдыққа басын ұрмаған. 

Миллиондардың қаны мен терін ұрлаған 

Капиталистерді 

Көріне тықпай тынбаған. 

Мен - Октябрь, 

Дүние солай ат берген 

Қуансын досым, 

Күйінсін жауым жат көрген 

Мен - Октябрь, 

Дүниені мынау жалғаймын 

Қайсы  біреулер қақ ортасынан қақ бөлген 

 

Мен білмеймін,нe болады күні ертең 

      Мен білмеймін,нe болады күні ертең. 

He болса да, не болса да күнелтем! 

Екеуміздің жүрегіміз білер тек, 

Сырласайық,оңашаға жүр, еркем. 

Қалай-қалай құбылады мына күн?! 

Қалай-қалай құбылса да шыдадым. 

Екеуміздің жүрегіміз үғады, 



Сырласайық оңашада, шырағым 

Мен несіне,сен несіне жыладың?! 

Айтпай-ақ қой,айтпасаң да ұғамын. 

Бәлен жерде құлағанда құланың, 

Бәлен жерде ұмыт қалған тұмарың!.. 

Бәлен жерде... 

He түседі дәлелден? 

Бәрі де ұмыт, бәрі де жоқ, 

Бәрі өлген... 

Оны сен де таба алмайсың әлемнен, 

Оны мен де таба алмаймын әлемнен... 

 

Мен деген - ырза, мәз бала 

       Достар-ау, қайда тайдыңдар 

He берді маған ай-жылдар? 

Аздаған менде бақыт бар, 

Аз ғана менің қайғым бар. 

Қалғаны болса айтыңдар. 

Айтылған арыз, назға да, 

Көктемге, қысқа, жазға да. 

Мен деген - ырза, мәз бала. 

Рахат көрген аз ғана, 

Азап та тартқан аз ғана, 

Мен деген - ырза, мәз бала 

Сәби қалпымнан қозғама. 

Молынан маған бермеген 

Бермесе қойсын кенде емен. 

Аязды аздап көрген ем, 

Ыстықта аздап шөлдегем, 

Анасының да ақ сүтін 

Айызы қанып ембеген - 

Мәз бала, достар, мен деген. 

Жыласам-дағы еңбектеп, 

Жығылсам-дағы еңбектеп, 

Рахат алып аз ғана 

Аз ғана еткен еңбектен 

Мен деген - ырза, мәз бала, 

Мәз болам мынау Жер - Көкке. 

 

Мен таулықпын! 

        Tay дейтін алып жүрек Ана туған 



Мен таулықпын! 

Таудан мен жаратылғам. 

Киіктің сүтін емін ержеткенмін 

Қуат алып қыранның қанатынан 

Мен таулықпын 

Таудан мен жаратылғам. 

Бұлт бүркеніп, жай отын ала туғам 

Күн алғашқы сәулесін маған шашып 

Маған келіп түнейді қара тұман. 

Тау ұлымын 

Тау - менің дәу бесігім 

Мен оның  әуресімін, сәулесімін. 

Асқар шыңдар желпиді бесігімді 

Бір орамын ағытып сәлдесінің. 

Мен - таулықпын! 

Таудан мен жаратылғам. 

Тау деген Ана туған дара тұлғам 

...Тауға барып 

Көкке ұшып кетсем бе екен 

Ұстап алып қыранның қанатынан 

 

Мен қарапайым қарттарды сүйем 

        Мен қарапайым қарттарды сүйем, 

He деген керім еді! 

He біледі осы жұрт, не біледі?! 

Бабалардың баласы - қариялар 

Сиреп бара жатқандай көрінеді. 

Сақалыңнан айналдым, қарт-бабалар, 

Ұрпағыңа не айтасың артта қалар? 

О, тірі шежірелер, қалдырыңдар, 

Қанеки, нелерің бар салтқа жарар? 

Қанеки, нелерің бар, Аталарым? 

Ұрпағыңа ұран қып апарамын. 

Сенімдеріңді ақтаймын, ақтаймын да, 

Сендердің мұрагерің атанамын. 

Осылай деп қарттардан қалап келем, 

Өнеге, өсиетіи санап көрем. 

Санап көрем... тоймаймын... сұранамын, 

Себебі мен де бір күн жауап берем. 

Қарттар бізді тастайды-ау, күйінемін, 

Ой, өмір-ай, неғылған қиын едің!? 

Сондықтан да садақ боп иілемін, 



Сауыт болам, тек қана киіне біл... 

 

Мен-дағы өлең жазбаймын 

       Мен-дағы өлең жазбаймын ермек үшін, 

Ермек үшін, немесе өлмеу үшін. 

Жазсам, жазам жырды мен, жасырмаймын, 

Жаралы жүректерді емдеу үшін. 

Ермек үшін белгілі жырламасым, 

Ермек десе, ел мейлі тыңдамасын. 

Өтсем болды арқалап адамдардың 

Қуанышын, шаттығын, мұң-наласын. 

Қуат алып Абайдың тіл-күшінен, 

Жыр жазамын Абайдың үлгісімен. 

Абай болып табынсам бір кісіге, 

Абай болып түңілем бір кісіден. 

Өлмеу үшін - құлқынды жемдеу үшін. 

Мен-дағы өлең жазбаймын ермек үшін. 

«Жаздым үлгі жастарға бермек үшін» 

Абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін. 

 

Менің анкетам 

      -        Туған жерің? 

-        Ұланымын, Қарасаз деп аталатын ауылдың. 

-        Туған жылың? 

-        1931. Құрдасымын Шәмілдің. 

-        Жынысың кім? 

-        Еркекпін ғой, еркекпін!Және-дағы тәуірмін... 

-        Партияда барсын, ба? 

-        Жоқпын. 

Бірақ, коммунистік көзқараспен қараймын. 

-        Шыққан тегің? 

-        Шаруамын. 

Бар тірліктен бағалы оны санаймын. 

-        Білімің ше? 

-        Орташа ғой. 

Алайда өзім жоғарыға балаймын. 

-        Ана тілің? 

-        Қазақша. 

Қысылғанда орысша да, немісше де, тағы бар. 

-        Қайда істедің? 

-        Мынау «Еңбек кітапшамнан» танып ал. 



Оқымаған, дипломсыз демесең, 

Бір басымнан бар мамандық табылар. 

-        Міндеттісің бе әскерге? 

-        Міндеттімін. 

Біздің әлі жас кеуде. 

Жауынгердің ұлымын ғой, 

Жанын қиған Мәскеуге. 

-        Сөгіс алып көрдің бе? 

-        Ол жағынан періште едім дей алмаймын 

Мен мүлде. 

Ойлы-қырлы бүл өмірде болады ғой мүлт кету, 

Ол өзі бір еншісі ғой ездің әрі ердің де... 

-        Шетелдерде болдың ба? 

-        Болғамын жоқ. 

Олар маған тұрған да жоқ қол бұлғап. 

Қалсам болды, өлсем болды жәйіммен, 

Осы отырған орнымда-ақ. 

-        Мекен-жәйің? 

-        Мекен-жәйім - жер менің. 

Жерде жүрген ақын деген пендемін. 

Қалам, қағаз, уақыт бер тек аздаған, 

Мен өмірді жырлау үшін келгемін! 

 

Менің кішкентай күнім 

       Көтеріп сені батырып,көтеріп сені шығарам, 

Кішкентай күнім,сенсіз мен өмір де сүріп шыдаман. 

Кішкентай күнім,сені мен арқалап жүріп айығам, 

Табанға кірген шегеден,миына қаққан сынадан. 

Қондырам-дағы ұяңа,отырам өзім күзетіп, 

Әлдекімдерден қызғанып,әлсіреп жүрек дыз етіп; 

Керімсал түннің кей-кейде кетеді маған сызы өтіп, 

Отыра берем сонда да өмірдің кілтін түзетіп. 

Қара аспанымнан, кей-кейде қара нөсерлер боратса, 

Самалдатқаным мен сені,қапырық болып баратса. 

Кішкентай күнім,кеш мені,барлығы-дағы сен үшін, 

Иілмес емендерге мен, иілсем кейде садақша? 

Бата ғой, күнім, дөңгелеп,шыға ғой, күнім дөңгелеп 

Тірліксіз болмау үшін де,титімдей күнім,сен керек! 

 

Менің мақсатым 

      Мен жырламаймын, 



Сырласамын. 

Сыры бар замандаспен мұңдасамын. 

Асыққан уақытпен, 

Адымымды, 

Абайлап, анда-санда бір басамын. 

Көгендеп жыр қосағын, 

Келмейді жыр жасағым. 

Бөгендеп бетонменен қоя алмаймын, 

Өзінше емін-еркін туласа ағын. 

Ғайыптан пайда болғаи сайтандайын, 

Жыр туса, қайтармаймын. 

Улатып май таңдайын, 

Ащы тіл ақиқатын айтар дәйім. 

Жанынан жалындаған өрт кетпеген, 

Жалықпай өзімді-өзім зерттеп келем. 

0, жүрегім! 

Орныңнан қобалжыма, 

Жарамсақ жалғандыққа беттетпеген! 

Тіптеп де мен емес-ті, 

«Мен» дегенім. 

Сендірмеймін, 

Сенбеңдер сенбегенің. 

Басқаның жаны-сырын ұғу үшін, 

Өзімді зерттегенді жөн көремін. 

Мендегі бар, 

Сенде бар, онда да бар. 

Демек, сенің, 

«Менің» де сонда қалар... 

Өз жаныңды алдымен жайып таста, 

Жақсылықтың көкесі сонда болар. 

He шығады бәрін де сүйем деуден? 

Бәрін де сүйемін деп, иемденген. 

Бәрін де мен де сүйем, 

Айтпан бірақ, 

Отырып оңашада күйер кеудем... 

Күйер кеудем... 

Сондықтан күйінемін. 

Жасырман, жырымда сол жиі менің, 

Жыр жазу, кім біледі, ермек шығар?! 

Ақын болу - 

Неғылған қиын едің!!! 

 



Менің ғасырым 

       Кірпікке кір жуытпай,құндақтаған. 

Мына өмір, мына дәуір қымбат маған. 

Бұл ғасыр, сірә, менің жүрегім-ау, 

Тынысын қыбыр етпей тыңдап бағам. 

Бұл ғасыр - менің жүрек-сағатымдай, 

Тамырым бірге онымен соғатындай. 

Амалсыз,абайсызда қалғып кетсем, 

Ғасырым бірге ұйықтап қалатындай. 

Мына дәуір менікі,мына ғасыр, 

Минут сайын керемет ұлан-асыр. 

Мәңгілікке ғасырың бара жатса, 

Бірге кетпей қалайша тұра аласың. 

Тыным алмай тыңдаймын сырласымды, 

Тынысын бағам... 

Менен не сыр жасырды!? 

...Сірә, біздің ұрпаққа қиын болар, 

Мәңгілікке жөнелту бұл ғасырды... 

(Біздің ұрпақ сол шақты көрер ме екен?. 

Келер-кетер,ғасырлар келер-кетер. 

Өзім жырлап қалайын ғасырымды, 

Келер ұрпақ өзінше өлеңдетер... 

 

Миллиард дастарқаны 

      Жалғанның жартысындай жалпақ далам, 

Кеудең - ырыс, алтын тақ - арқаң маған! 

Қозғалсаң қойыныңнан дән саулаған, 

Кәусар далам, бас идім, гауһар далам! 

Жесір ем, жетімек ем жаутаңдаған, 

Ырысқа кенелттің-ау, партия анам! 

Кезімде әлсіреген, қансыраған, 

Сен болдың алдымен кеп хал сұраған. 

Сенен кеп су сұрағам, нан сұрағам, 

Кезеңде екі талай сансыраған. 

О, менің жан сыбағам, ар сыбағам, 

Мәңгілік қызығым боп, қалшы далам! 

Жарастық жақындықтың дастарқаны, 

Кім сенің пейіліңнен бас тартады, 

Ақ отаулар тігілсін, қостар тағы, 

Толтырыңдар нығыздап бос қамбаны, 

Жер бетінде көбейсін достар тағы, 



Менің жерім достықтың асқар тауы!!! 

Ошағын да, отын да қаза қылмай, 

Қайнап жатқан ырыстың тай қазанындай. 

Жайнап тұрған мәңгі достық базарындай, 

Қазағыңдай досың бар,қазағыңдай. 

Қашандағы танитын жаза бұрмай. 

Тойыма кел, достарым, тартынбағын, 

Пейіліме сай пейілмен жарқылдағын. 

Алтындарын сапырған алтын дәнін, 

Алып Одақ өсірген аясында, 

Досың барын, қазақтай, халқың барын, 

Есіңе алып, тойға кел,жарқындарым! 

Сөнбе мәңгі! 

Достықтың оты лаула! 

Думан-той, сән-салтанат жатыр алда. 

Жаяйық миллиардтың мол дастарқанын, 

Алатау, Алтай, Арқа мен Атырауға! 

 

Москвадан кетерде 

        Ұлиды боран, 

Қарып тұр. 

Сауықтыр мені, сауықтыр 

Боранын-дағы Мәскеудің 

Сімірейінші қанып бір. 

Қылаулап, қылау жауып тұр, 

Жалықтыр мейлі, жабықтыр. 

Аспанның мынау ақ құсы 

Тезірек ұшпай нағып тұр?! 

Ұша алмай әзір налып құр 

Ұшуды көксеп халық тұр. 

Бәрі де бойын жазбақшы, 

Кеңірек жерге барып бір. 

Үйреніп қалған ұямдай, 

Мәскеуді барам қия алмай. 

Миллиондардың ішіне 

Бір басым менің сия алмай 

Еңсемді бір сәт жия алмай, 

He бетімді айттым, Алматым, 

He деймін саған ұялмай?... 

Таңғы шақ. 

Аяз сорып тұр. 

Соғып тұр боран, соғып тұр. 



Ақ құсым, мені аман-сау 

Алматымменен жолықтыр. 

 

Музаға 

      Отырғанын қарашы күйім келмей, 

Қайда кеттің? 

О, Муза! Құйын желдей. 

Аузымды ашсам өкпемнен жел үреді, 

Қаңыраған иесіз диірмендей. 

Мұздатады жанымды бұйым көрмей. 

Жел үреді желпініп, көрік-кеудем, 

Күйім келмей отырмын неліктен мен?! 

О, Муза! 

Қайдасың сен желік берген? 

Жалын мен отқа ғана ерік берген 

Серігім, қайдасың сен сеніп келген? 

Дәптер жатыр парағы аударылмай, 

Аударылмай шынымен қалғаны ма-ай! 

Ойлар жатыр еңсемді бір көтертпей, 

Тонна-тонна қорғасын салмағындай. 

О, Муза! 

Әуреге салғаның-ай! 

Күтемін сенен үміт, сенен жігер, 

Қисаң маған, биік пен тереңді бер! 

О, Муза! 

Маған алыс сөреңді бер! 

Ғайыптан кел де, мені демеп жібер. 

 

Мына қасқа... 

        Қор болған жылдарым-ай, күндерім-ай! 

Асауға ауыздықсыз мінгенім-ай! 

Мына қасқа бәрін де біле тұрып, 

Мына қасқа бірін де білмеуін-ай! 

Шынымен түсінбей ме мына қасқа, 

Мына - көз, мына - жүрек, мына - басқа 

Мына қасқа шынымен түсінбей ме, 

Бұлбұлдың қонбайтынын қу ағашқа?! 

Мына - жүрек, мына - көз, мына баста, 

Ненің барын біледі мына қасқаң... 

Сезгіштігін білдіріп алам ба деп, 

Тас жүрегін жасырар қына басқан. 



Аламын деп қасқаның тас қамалын, 

Тас жүрекпен қашанғы тас боламын. 

Тас жүрекке табынтып, тастамағын, 

Жүрегін бер, тәңірім, жас баланың! 

Сағындым сені, сәби кездерім-ай, 

Сандалтып, мені тастап безгенің-ай. 

..Мына қасқа бәрін де сезіп тұрып, 

Мына қасқа бірін де сезбеуін-ай! 

 

Мықтымын ғой дегенмен... 

      Мықтымын ғой дегенмен 

Қорғасындай бір салмақ кетер емес денемнен. 

Басады кеп төбемнен. Қош айтысып өлеңмен, 

Терезеге төнем де Алатауды көрем мен - 

Басы қарға бөленген. 

Бауыры көкке кенелген - Алатауды көрем мен. 

(Қорғасындай бір салмақ арылмайды денемнен) 

Мықтымын ғой тегінде! 

Қорқытарың өлім бе, оранарым кебін бе?! 

Түкірдім мен оларға! 

Ей, жүрегім, жеңілме! 

Ана тұрған көгінде - жұлдызың бар сенің де, 

Басын иген өлімге, түкірдім мен өмірге! 

Ей, жүрегім, жеңілме! 

Ей, жүрегім, жеңілме. 

...Мен несіне жерінем?! 

Қорқатыным өлім бе?! 

Қорықпай-ақ берілем 

Өкінішті... 

Амал не... 

Өлмейтіндей келіп ем... 

Мына жарық дүнием бірге туған менімен 

Бірге өледі менімен!!! 

 

Мүйісте 

       Селк етіп, секем алып қарадың-ау, 

Қай таудың киігі едің, қарағым-ау!? 

Төбеңде шыр айналып бала қыран, 

Мүйісте мергені бар қала мынау. 

Сондықтан секем алып қарадың-ау. 

Кел, 



Менің қасыма кел, қасыма кел, 

Жеңдіріп үрейіңді, басыла гөр, 

Сұлулыққа сұқтанған жат көздерден, 

Жалт еткен жанарыңды жасыра бер. 

Панала, 

Қасыма кел, касыма кел. 

От-суы, отауы ырғын жатқан қырдан, 

Нендей күш сені мұнда аттандырған?! 

Абайлап, адымыңды сақтандырған, 

Бұл маңға несін келдің қақпан құрған 

Арман ғой сені мұнда аттандырған?! 

Үмітің, арманың да бәрі қалып, 

Ауылды ойлап құр бекер налымалық. 

...Жеткізіп тастайын ба тауыңа алып, 

Құныңды, құралайым, таны барып. 

Қарағым-ау, қай таудың киігі едің?! 

Сыртыңнан қараймын да, сүйінемін. 

Ғайып болып қай жаққа баратырсың, 

Әлде бір домбыраның күйі ме едің?! 

 

Мәңгілік жастық 

        Мәңгілік жастық, 

Мәңгілік жасыл, 

Көкпеңбек. 

Алақай, біздің алаулы жастық еткен жоқ! 

Қуарған күз де, 

Бозарған қыс та, мінеки, 

Майменен бірге оралды тағы көктем боп. 

Бүкіл ғаламның, 

Ынтымақтығын байқаған, 

Дүниені тегіс жасыл нұрымен шайқаған. 

Жалғанды мына, 

Жасыл нұрымен жасартып, 

Жадырап күліп, 

Май айы келді қайтадан. 

Биылғы май бір бөлек, 

Далаға шыққын, 

Бақтарда өнген гүл де ерек. 

Өсуі үшін, 

Өрбуі үшін адамның 

Осындай көктем, 

Осындай тұнық Күн керек! 



Биылғы көктем... 

Бәрінен ерек түр бөлек! 

Биылғы көктем 

Басталды биік мінбеден, 

Шашылды шуақ, Кремль тұрған іргеден, 

Сөзінен ұғып, көзінен танып Ильичтің 

Отанды көрдік, 

Ұрпақты көрдік гүлдеген. 

Бәрінен ерек, 

Биылғы біздің жасыл Май. 

Дүниеге кетті, 

Шуағы сиреп басылмай. 

Құрлықтарда да, 

Мұхиттарда да тұнып тұр, 

Ғалам тойына партиям шашқан шашудай. 

Осылай тұрсын 

Осылай мәңгі көктесін! 

Шаң ұшып жерден, 

Аспаннан ызғар төкпесін. 

Мәңгілік мына құрлықтардың бетінен 

Мәңгілік жастық - 

Мәңгілік көктем кетпесін 

 

Наурыз 

      Ақпан кетті араз боп наурызбен, 

Наурыз жүр жоғалған бағын іздеп. 

Көктем жетті көрісіп, жанын үзген, 

Қыс аттанды қоштасып тағы бізбен. 

Көктем жетті көл-көсір шуақ қуып, 

Қыс барады қиылып, жылап тұрып. 

Шатырында үйлердің наурыз жүр, 

Мұз көргісін ақпанның лақтырып. 

Тозған тонын бойына кие алмай бір, 

Қайда барса қарт Аяз сыя алмай жүр. 

Асқар таулар атасын шақырады, 

Ой мен қырын атасы қия алмай жүр. 

Қарар емес наурыз атағына, 

Алар емес ақпанды қатарына. 

Күні бойы жылаған қарт пенденің, 

Түні бойы мұз тоңды сақалына. 

 



Нені аңсаймын 

      Нені аңсаймын?.. 

Туған өлке, туған жұрт, сені аңсаймын, 

Heгe аңсаймын, білмеймін, неге аңсаймын 

Ұл де, мейлің, адасқан құл де, мейлің, 

Сені аңсаймын, туған ел, онан сайын! 

Қуат берген дәмің мен тұзың маған, 

Қаймағыңды аңсаймын бұзылмаған. 

Гүлін сүйем, шалғынның бүрін сүйем, 

Үнін сүйем масаңның ызыңдаған. 

Сені аңсаймын, қайнаған ақ бастаулар, 

Ақ бас таулар - самайын ақ басқандар. 

Сені аңсаймын, қазіргі ақ бас шалдар, 

Бұрынғы өреден құрт ап қашқандар, 

Су кешіп, жалаң аяқ от басқандар! 

 

Несіне асығады?! 

       Күн қайда асығады?! 

Нендей күш күннің нұрын жасырады?! 

Қызарып соңғы сәуле шашырады. 

Күн түйе алмай барады шашын әлі. 

Несіне асығады?! 

Көкжиекке ымырт кеп асылады, 

Түн келіп, дүниені басынады. 

Күн неге асығады, асығады?! 

О, жарық дүнием-ай! 

Қуатым-ай! 

Несіне асығасың, тұра тұрмай. 

Өмірді басқа арнаға бұратындай. 

Түннен қорқам... 

Мәңгілік тұратындай. 

Тоқташы! 

Тоқтай тұршы, қуатым-ай! 

Білмеймін асығатын Жер ме, Күн бе?! 

Белгісіз, не күш мені тербетуде?! 

Қара жер қашан өткен күнді айналып?! 

Қозғалмай-ақ тұрмын ғой жер бетінде. 

Жетпедім ұшығына күнде ойланып, 

Жер қайда асығады, күнді айналып?! 

Тірлікте қара түннің керегі не, 

Кетпей ме онан-дағы күнге айналып. 



 

Несіне өмір сүргенсің 

       «Сұраушының сүйген асын кім берер» 

Барға - ырза, 

Жоққа - сабыр, күн көрер. 

Өкінемін, өшігемін несіне, 

Тірі жүрсем, маған кезек бір келер. 

Осылай деп ойламағам басында, 

Мәз болыппын біреу шашқан шашуға. 

Қашан көрем, көрмегенді жасымда?! 

Өмір деген осы екен-ау расында. 

Тіршілікте не істеседі кім кімге, 

Тек өмірім өтпесе екен шерменде. 

He жыны бар?! 

Бақыт мені көргенде, 

Кетеді үркіп, енді жете бергенде. 

Түсінбеймін не пәлемнің барлығын, 

Қайран басым, қаңғыдың-ау, қаңғыдың 

Менің де бір болар шағым болды ғой, 

Қайда әкетіп барасың сен, тағдырым?! 

«Сұраушының сүйген асын кім берсін» 

Барға - ырза, 

Жоққа - сабыр, күн көрсін. 

...Ей, бауырым! 

Өз дәрежең болмаса, 

Бұл жалғанда несіне өмір сүргенсің!? 

 

Неңді сенің аңсаймын, бала шағым? 

       Неңді сенің аңсаймын, бала шағым? 

Бұлдыраған айналаң ала сағым. 

Ала сағым ішінде - болашағың, 

Болашағың болашақ алашағың. 

Сенің қандай аңсаймын «тамашаңды?» 

Соғыс келді:жүрекке жара салды, 

Шапан еттім төсенген алақанды, 

Қамқор тұтып, қауқарсыз қара шалды. 

Сағынам ба суық мен талқаныңды?! 

Суығынды, сүрқия қаңтарыңды. 

Әжем байғұс мезгілсіз ораза ұстап, 

Бізге беріп талқанын қаңтарылды. 

Сағынам ба түстерің, кештеріңді?! 



Жалаң аяқ таңғы шық кешкенімді. 

Өшкенімді білдірмей, өскенімді, 

Жүре бердім жамылып бөстегімді. 

Сағынбаймын, 

Сағынсам, мүңайтады... 

Мұңайсам, көңіл тағы лайтады. 

Әнуарды, Шәмшіні, Шәмілдерді 

Күн өткізген солай деп кім айтады?.. 

 

Ол шақты қайтем 

       Көлшікте, біздің іргеде, 

Бақаның хоры басталған. 

Күнде де, айлы түнде де, 

Сорғалап нұр тұр аспаннан. 

Қоңыр үй.Тозған.Қазақы. 

Болмайтын онда терезе. 

Тозбайтын еді ғажабы, 

Шаңырақ, уық, кереге. 

(Ол шақты қайтем мақтап құр) 

Ши ұстаушы едік есікке. 

Жамырап келіп аппақ нұр. 

Жармасар еді тесікке. 

Сандаған сығыр сәуледен, 

Панамыз тұрар жарық боп. 

Үміткер болып әрнеден, 

Маужыраушы едік қарық боп. 

Алаңсыз, бейқам өсіп ек, 

Бақалар хоры тербетіп. 

Өмірдің содан көшіне, 

Ілесіп кеттік ержетіп... 

 

Оралыңдар 

     Ауылда өскен бауырларым, қайдасыңдар сендер 

Туған жердің топырағы, шақырады белдер. 

Сендерді ойлап күрсінеді, күрсінеді таулар, 

Бұйығады бұлақтар да. шайқалады көлдер. 

Шабындықта бөденелер, шегірткелер ән caп, 

Жасыл тоғай жабығуда өздеріңді аңсап. 

Оралындар, оралыңдар, оралыңдар елге 

Біздер үшін неге керек атақ, даңқ, мансап! 

Шақырады шабындықтар, бұйра шашты талдар, 



Жолдарыңа көз тігуде кемпірлер мен шалдар! 

Туған жердің аспаны да азан салып жоқтап, 

Жұлдыздардың көздерінен отты жасы парлар. 

Сендерді аңсап жатыр, әне, жайлау менен қырман 

Сендерді аңсап, ән салады, тау самалы қырдан. 

Ата-баба зираттары оралыңдар деп тұр, 

Туған өлке әр шетінде қорған болып тұрған. 

Азаматтар, оралындар, оралыңдар елге, 

Туған жерсіз бақыт та жоқ, бола қалса сенбе! 

Қалай ғана оралмассың, бара алмассың, сендер, 

Кіндік қаның тамып қалған қасиетті жерге! 

Жібі тузу жан едің құрметтеген, 

Сен де ілесіп барасың дүрмекпенен. 

Саған деген көңілімде адалдық бар, 

Дүрмекпенен кетсем де кірлетпегем. 

Саған соны, жарқыным, біл деп келем, 

Ары таза деуші едім, жаны жақсы, 

Қалған көңіл, қайтейін, налымақшы, 

Қайда барып, жарқыным, жарымақсың?! 

Сүт іздеген түртіншек ақ лақсың, 

Сөйтіп жүріп, кімдерді жанымақсың? 

Томпаңдаған монтандай момын-ақсың, 

Сен де өзіңше намысты қорымақсың. 

Қасығыңды қалайы қолыңа апсың, 

Қайсы ауылдың қазанын торымақсьң? 

Жаңарта бер, ұштай түс жағынғанды, 

Жағындың да, жарқыным, бағың жанды. 

Таңдандыра білмеген басқаларды, 

Басқаларға ұнатар табынғанды. 

Жібі түзу, пендем-ау, құрметтеген! 

Қайда ілесіп барасың дүрмекпенен? 

Тіршілігің шамалы тірнектеген, 

Жібі түзу, жарқыным, біл деп келем! 

 

Орта жолда 

       Көңіл де пәс, пәс кеуде, 

Аэропортта даң.-дұңмен 

Затым кетті Мәскеуге, 

Ақтөбеде қалдым мен. 

Алдан шығып достарым, 

Тоса берді тостағын. 

Ұсынғасын тостағын, 



Сілтеп-сілтеп тастадым. 

Адал ас пен көңілін 

Қалай қиып кетерсің. 

...Айхай, менің өмірім, 

Армансыз-ақ өтерсің! 

Маған жоқ-тың жат, дұшпан 

Бәрі бауыр, тұстасым. 

Қалып қойдым ақ құстан, 

Ақтөбеде  қысқасы. 

Көңіл, неге мұздадың? 

Асықпа әлі, жетерсін, 

Қазағыңның тұз-дәмін 

Қалай қиып кетерсің?! 

Қарсы алар ма бір адам, 

Сонау алыс шалғайда. 

Мына көңіл, мына дәм 

Бола ма алда, болмай ма?! 

Бірге күліп жыласқан,. 

Пәк көңілдер бір жүрсін 

...Мына дала, мына аспан 

Қимай тұр ма, кім білсін?! 

Өкінгенмен өнбейді, 

Ақылынды тауыспа! 

Жібергісі келмейді 

Далаң сені алысқа. 

Ерте тұрып, қам жаса, 

Сапарыңды жалғауға. 

Өкінбегей, алдаса, 

Өкінішті арманға. 

Опық жеме, арланба, 

Орта жолда қалғанға! 

Жаным неге күйзелді?! 

Жаздың таңы ата гөр. 

...Жусан менен өзенді 

Иіске де, жата бер... 

 

Оспанхан Әубәкіровке 

         Жүр, досым, аяңдайық баққа қарай, 

Күн көзін тұман тағы қаптағаны-ай! 

Аяз Атаң тәттісін үлестіріп, 

Ащысын екеумізге сақтағаны-ай! 

Тұрғызбастай тұмшалап қаралықты, 



Жердің бетін ақ ұлпа қар алыпты. 

Кеше біздер жылатып тастап кеткен, 

Ойнатып жүр сәбилер балалықты. 

Toп шымшық тал басына үймеледі, 

(Көрінген сауысқаннан именеді.) 

Бір орында бір биді мың қайталап, 

Секектеп олар қашан билегелі... 

Аяңдайық ауылымыз жаққа қарай 

Қайың да ақ, терек те ақ, ақ қарағай, 

Пай, пай, шіркін! Демін-ай жігіт-қыстың! 

Қарғыма-ау, күйдіре ме-ау, от па, қалай?.. 

 

Отан 

        Отан!! 

Отан! 

Сен болмасаң, не етер ем? 

Мәңгілікке бақытсыз боп өтер ем, 

Өмірден бұл өксуменен кетер ем. 

Құс ұясыз, 

Жыртқыш інсіз болмайды. 

Отансыз жан өмірінде оңбайды. 

Өзін-өзі қорлайды да, сорлайды. 

Тірі адамға - сол қайғы! 

Күн көреді, 

Әкесіз де, анасыз, 

Өмір сүрер. 

Әйелсіз де, баласыз, 

Ал Отансыз - 

Нағыз сорлы панасыз? 

Білесің бе, 

Отанның сен не екенін? 

(Екі өмір жоқ, әрине, жоқ екі өлім.) 

Екі Отан жоқ. 

Жалғыз Отан - мекенің! 

 

Отан туралы 

       Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, 

Ағынды өзен, асқар тау, гүлін сүйем, 

Мен оның қасиетті тілін сүйем, 

Мен оның құдіретті үнін сүйем. 

Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, 



Бәрі маған: «Отан!» деп сыбырлаған 

Жаным менің, 

Кеудемді жарып шық та, 

Бозторғайы бол оның шырылдаған! 

Отан! 

Отан! 

Бәрінен биік екен. 

Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. 

Отанды сүймеуің де күйік екен, 

Отанды сүйгенің де күйік екен... 

 

Отыз бесінші көктемім 

         35 жыл. 

Уақыт қой көп-көрім. 

35 жыл қуарып, 

35 жыл көктедім. 

35 күз, 35 қыс, 35 жас, 

Осал өмір емес қой отыз бес жас... 

35 жыл. 

Өмірді кезіп келем. 

Және 35 бола ма? 

Сезіктенем... 

Әкем менің есімде, шам түбінде 

ВКП (б) тарихын ежіктеген. 

Және бір сәт есімде ақпандағы, 

Әкем отыр майданға аттанғалы. 

Бәрі есімде 

Дала, егіс, ауыл, мектеп, 

Ұстаздар, интернаттың қатқан наны... 

Бәрі есімде - далам да, тұрағым да, 

Тек есте жоқ, күлдім бе, жыладым ба... 

Балалық шақ жарбиып жүретұғын 

Өгіз жеккен соқаның құлағында. 

Шаруаның баласы болғасын ба, 

Шаруамен айналдым он жасымда. 

Майдандағы әкеме оқ жібердім, 

Айырбастап күлшемді қорғасынға. 

Әжем есімде. 

Әрнеге қозбайтұғын, 

Әріден көп әңгіме қозғайтұғын. 

Темір керней есімде... 

Боран үрсе, 



Азалы үнін аңыратып боздайтұғын. 

Есімде жоқ. 

Бала боп өсіп пе едім?! 

Болсам неге жылы сөз есітпедім?! 

Есімде тек, 

Білемін жеңіс-құстың 

Біздің жаққа бір апта кешіккенін. 

Осылай өскемін. 

Мен - солдаттыц жандырып кеткен жалыны 

Сөнбедім де өшгіедім, 

Мен отыз бестемін. 

Мені жұрт: 

«Жақсыдан қалған көз» дейді, 

«Жақсыдан қалған сөз» дейді, 

Ақымақ болсам төзбейді: 

Хайуан дейді, ез дейді, 

Хақым жоқ жаман болуға, 

Мені жақсыдан қалған көз дейді. 

35 жыл. 

Бітпеген істерім көп. 

(Өткен өмір тәтті бір түс көрінбек) 

Арым аппақ. 

Айта алман, екінбен де, 

Өзгелерге қиянат істедім деп. 

Биік болса болғаны болашағым, 

Мен аласамын. 

Өмір сахнасына алған заңды билетім бар. 

Заңды орныма таласамын!!! 

35 жыл. 

Отыз бесінші шуағым 

35 жыл күлдім, 

35 жыл жыладым. 

Кім біледі, 

35 көктем, 

Енді қанша тұрамын?... 

35 күз, 35 қыс, 35 жаз 

Осал өмір емес-ау отыз бес жас... 

 

Отыздан асып барамын 

          Сұқтанып тұрып жанарың, 

Сұрыма неге қарадың? 

Солай да, солай, қарағым, 



Отыздан асып барамын. 

Шашымның санап әр ағын, 

Таңырқай берме, қарағым. 

Санаулы басқан әр адым, 

Отыздан асып барамын. 

Белгісі тұр ма ағаның, 

Бетіме неге қарадың? 

Бақытым тілеп баланың, 

Отыздан асып барамын. 

Қуанып кейде қаламын, 

Қуарып кейде қаламын. 

Аттанған ата-ананың 

Артынан қуып барамын. 

Әзілің қайда, қарағым, 

Әжімге несін қарадың? 

Артымда қалып аларым, 

Отыздан асып барамын. 

Солай да, солай, қарағым, 

Көңілдің таппай қалауын. 

Жастықтың жықпай жалауын, 

Отыздан асып барамын. 

 

Пай, пай! 

       Пай, пай! Пай! 

Сағындым-ау, сағындым-ау! 

Талықсып, тар төсекке таңылдым-ау! 

Қапыда қалтылдаған жаным мынау, 

Жаратқан, нағылдым-ау, нағылдым-ау?! 

Бал дәурен, бала дәурен, қайда қалдың 

Баяғы жылқы баққан сайда қалдым. 

Қоштастық қорасында Қойбағардың, 

Сен содан мені тастап қайда бардың? 

-Мен содан жастық деген желік қуып, 

Бір қызық бір қызықтан еліктіріп, 

Тапқан ем бір махаббат өліп тұрып, 

Өліп тұрып қоштастым, жеріп тұрып. 

-Махаббат, ақ махаббат, қайда ңалдың' 

-Сен өзің қорлап кеткен ойда қалдым. 

Биікті ұнатушы ең шыға алдың ба? 

Бойда - қаным, қайтейін, ойдағы - арым 

-Шығам деп бір биіктен бір биікке, 

Кездестім бір күйіктен бір күйікке. 



Сен-ақ бастау орнында тұнып қалған, 

Тұрғанын түсіне бер кім биікте... 

Білдім де артқа мойным бұрмасымды, 

Тауға да, тасқа да ұрдым бүл басымды, 

Сені еске алсам, келеді өмір сүрғім, 

От сөнді. 

Отауым жоқ. 

Жын басылды... 

 

Поэзия 

      Поэзия!менімен егіз бе едің? 

Сен мені сезесің бе,неге іздедім? 

Алауыртқан таңдардан сені іздедім, 

Қарауытқан таулардан сені іздедім. 

Сені іздедім кездескен адамдардан, 

Бұлақтардан, бақтардан, алаңдардан. 

Шырақтардан, оттардан, жалаулардан, 

Сені іздедім жоғалған замандардан. 

Сені іздедім досымнан, қасымнан да, 

Ақша бұлттан іздедім, жасыннан да, 

Сен бе дедім ақ нөсер ашылғанда, 

Қызыл-жасыл шұғыла шашылғанда, 

Көкжиек пен көкжиек қосылғанда. 

Махаббаттан іздедім, сағыныштан, 

Арманымнан іздедім алып ұшқан! 

Сәттерімнен іздедім жаңылысқан, 

Сені іздедім жадырау, жабығыстан. 

Сені іздедім зеңбірек гүрсілінен, 

Күннен, түннен, гүлдердің бүршігінен. 

Қуаныштан, түршігу-күрсінуден, 

Жүректердің іздедім дүрсілінен. 

Сені іздедім сезімге у шараптан да, 

Минуттерден іздедім, сағаттан да, 

Сені іздедім. 

Іздеймін тағат бар ма? 

Сені маған егіз ғып жаратқан ба?! 

 

Пушкинмен қоштасу 

       Ал енді қоштасайық, сардар аға. 

Мен ертең кетем ұшып сардалама, 

Қыранның қырандығы - кең далада, 



Қыранның қырандығы - тауда ғана. 

Мен ертең кетем ұшып сардалама. 

Қош боп тұр, қош есен бол, сардар аға! 

Сөкпей де өкпелемей қал балаңа. 

...Ақынның ақындығы - атақта емес, 

Ақынның ақындығы - арда ғана. 

Айтатын арызым бар, аға, саған, 

Көңіл - кермек, бой - күйез тамашадан. 

Ақымақпын, кей-кейде арыма мен, 

Өз қолымен күйені жаға салам. 

Сен болған шақ бұлыңғыр, тұнжыр маған. 

Әйтсе де аямапты құрғыр заман. 

Болат Пушкин тіріліп кете ме деп, 

Тұғырыңды болатпен шынжырлаған. 

Қарадым сенің қола мүсініңе, 

Қоланы да болады түсінуге. 

Мені тәңірім жаратқан табынуға, 

Сенің мәңгі қақың жоқ кішіруге. 

Ортасына сауықшыл түсіп көптің, 

Мастандым да, масайрап ісіп кеттім. 

Мұң шаға келіп едім - ұш! -дедің сен, 

Өзің ұш деп тұрған соң ұшып кеттім. 

Ұшып кеттім тауларға бұлт басқан, 

Төңкеріліп теңізге тұныпты аспан. 

Теңіз бенен аспанның тыныштығын, 

Долы дауыл барады жұлып, қашқан. 

Хош бол, аға, әлемді тамсандырған, 

«Тас мейманға» табиғи жан салдырған. 

...Меніменен сайрандар жел жоқ, бірақ, 

Алатауым күтіп тұр қарсы алдымнан... 

 

Революция жаңғырығы 

     Екі дүние ерегісіп жатқанда 

Сұңқар құлап жартасқа, 

Дауыл тұрған шақтарда, 

Күшігендер ақпанда, 

Сай,жыраны паналап, 

Жемтік іздеп баққанда, 

Жұмыр жерді аралап, 

Кетті бір үн ғаламат. 

Ұшты ақнық Дауылпаз 

Қанатына жүк артқан. 



Қалды тобыр мұнартқан, 

Сұлулардың иісіне құмартқан 

Қалды небір кеселдер: 

Қорқақ. күншіл, мешелдер, 

Бола алмаған көсемдер, 

Көбік езу шешендер. 

Соқты дауыл үйіріп, 

Ұшты жасын, жай-оттар. 

Болаттан құрсау киініп, 

Шықты жалаңаяқтар. 

«Дауыл бұлтты тіледі...» 

Үндеген сонда кім еді? 

Ол - Данконың жүрегі, 

Ол - Еділдің ұлы еді. 

Революция байрағын 

Қанатына қыстырған 

Дауыл бұлтты серпеді! 

Жаратылған ұшқыннан 

Ол - алапат өрт еді. 

Құдіретіне Адамның 

Дауылпаз басын иеді. 

Горький - ұлы заманның 

Ұрпаққа тартқан сыйы еді. 

Горький - ойлар тартысы, 

Ақиқат пен ардың ұлы. 

Горький - революция жаршысы, 

Революция жаңғырығы! 

 

Реніш 

       Әй, балам-ай! 

Шамалы-ау түсінігің, 

Қандай болар, білмеймін, кісілігің... 

Жаңа ғана қайтқандай жерлеп мені, 

Жауар күндей қабағын түсіруін! 

Әй, балам-ай, шамалы-ау түсінігің!.. 

...Жоқ, балақай! 

Мен сендей боп өспедім! 

Мына мінез - мінезім емес менің. 

Адамдардан рахым алу үшін, 

He көрмедім, өмірде не кешпедім?! 

Аяры жоқ адуын жауыздықтан, 

Алып шықтым арымды тамыздықтан. 



Амалым не, жастықтың кер тұлпарын, 

Тасқа қамап тастадым ауыздықтап. 

Қиып түсер, қыршын ем, алмасы көп, 

Қидым бәрін сен өксіп қалмасын деп. 

Мінезің-ай, балам-ай, мінезің-ай! 

Кетпегей-ді мерт етіп, жарға сүйреп... 

 

Сабырханға 

      Қызылқұмда ізіміз қалар ма екен, 

Іздеген жан біздерді табар ма екен? 

Адасармыз, адассақ, қарамай-ақ 

Кел екеуміз кезейік жалаң аяқ. 

Қасиеттеп, қадірлі жерімізді, 

Қалдырайық,басайық мөрімізді. 

Әуестемей әлдекім салған ізді, 

Өзімізше сызайық таңбамызды. 

Адасармыз мықтаса құм шағылда, 

Тынығармыз Қызылқұм құрсағында. 

Тек ізіміз... 

Ізіміз өшпесе екен, 

Құйын тұрып,құм басып, көшпесе екен. 

Өшсе, өшер,өшкенге қарамай-ақ 

Қызылқұмды кезейік жалаң аяқ. 

Қызылқұмда ізіміз қалар ма екен, 

Іздеген жан біздерді табар ма екен?.. 

 

Сал-сал жырым 

     Сал-сал жырым, сал жырым, 

Ағытыл, алтын сандығым. 

Сен бар жерде баймын да, 

Сен жоқ жерде жарлымын. 

Сал-сал жырым, сал жырым. 

Тыпыршушы едің кермеде, 

Тындың да қалдың сен неге? 

Тымырсып барын біткенше, 

Өртеніп кеткін, өр неме! 

Өртеніп кеткін кеудеде! 

Қаршығам едің қағынды, 

Қағынбай қалдың нағылды? 

Тояттап тұрсаң ұша алмай, 

Жабулы ңазан жабулы, 



Бықсытпа менің жанымды. 

He болды саған, жолдасым? 

Қарайсың әзер, болмашы. 

Қарусыз сенсіз қалдым мен, 

Тұтқынға түскен қолбасы, 

He болды бізге, жолдасым?! 

 

Самал есті 

      Самал есті, даладан, сай жақтан ба?! 

Аппақ іңір тауларды ойлантқан ба? 

Аспанға сүт әлдекім қайнатқан ба?! 

Кілегей тұр меймілдеп қаймақтанған. 

Жайлау еді, 

Жайлы бір іңір еді, 

Жұлдыз тамып кетердей, кідіреді. 

Өзеніне асыққан өрім-бұлақ, 

Төмен қарай төскейден жүгіреді. 

...Қай тұста еді, құдай-ау, қай маңда еді?! 

Маған кұшақ сол жанның жайған жері? 

Алғаш біздер ақ гүлін таптап кеткен, 

Қай маңда еді, жастықтың сайран-белі?! 

Таулар да тұр, баяғы бұлақ та бар, 

Өзің жоқсың, бірақ та сыр ақтарар. 

Іздемей-ақ қояйын сол орынды, 

Аттанам ғой ақыры, жылап қалар... 

 

Санаулы менің сағатым 

     Санаулы менің сағатым, 

Санаулы менің күн, айым. 

Асығам қалмай тағатым, 

Асықпай қайтіп шыдайын. 

Шау тарта жаным бастады-ау, 

Айларды қуып жылдарым, 

Айтылмай қалса масқара-ау, 

Ашылмай жүрген сырларым. 

Күні ертең өліп кетердей, 

Жастыққа қорқа бас қойдым. 

Өмірім босқа кетер ме ей, 

Өруін таппай таспа ойдың?! 

Күндер-ау, күндер, көктемдер, 

Қасымнан менің кетпеңдер?! 



Әуелде неге жараттың, 

Көпсінсең мені көк пен жер?! 

 

Сап-сары жапырақтар 

     Сап-сары жапырақтар... 

Сал-сары жапырақтар... 

Саудырап құлап жатыр атырапқа. 

Біреудің жанарында, 

Біреудің табанында, 

Сап-сары жапырақтар жоғалуда. 

Қаусаған қаңқасы тұр ағаштардың, 

Жасыл бақ тоналуда, тоналуда. 

Естілмей құстың әні, 

Естілмей құстың үні, 

Жалғанның кетті сәні, ұшты; гүлі. 

Сырғасынан айрылған ақ қайыңның, 

Басына бар ғаламның түсті мұңы. 

Сап-сары жапырақтар, 

Сап-сары жапырақтар, 

Саудырап құлап жатыр атырапқа. 

 

Сарыжайлау 

      Жазира, жасыл кілем өрнектеген, 

Туған жерге, дариға, жер жетпеген! 

Кең өлкем, әлдилей бер сен деп келем, 

Аңсап келем, сағынып, шөлдеп келем. 

Қайырмасы: 

Саумал бұлақ - балдай дәрім, 

Салқын самал - баурайларың. 

Саялаған, беу, туған жер, 

Сағындырған Саржайлауым. 

Армысың, ата-қоныс, жасыл мекен! 

Ұланыңмын, мен сенің қасыңда өтем. 

Басқаның жерұйығын неғыламын, 

Жерұйығы - өзімнің қасымда екең! 

Қайырмасы. 

Жадырап жұтайыншы тау самалын, 

Осы еді ғой сағынып, аңсағаным. 

Гүлдерім, шыршаларым, аршаларым, 

Бәріңе арнап мен бүгін ән саламын. 

Қайырмасы. 



Жанымды жырға бөлеп, тан, атырған, 

Әкем едін, ақ таңда жаратылған. 

Төліңнен айналайын жаңа туған 

Айналайын еліңнен дара туған!!! 

 

Сахараның шұбырған түйелері 

        Түнде менің түсіме жиі енеді 

Сахараның шұбырған түйелері. 

Түйенің өркешінде жыр боталап, 

Түйенің боздауынан күй өледі. 

Ұқсамайды жасаулы керуенге, 

Көрікбейді серілер перілер де. 

Аспан, мұхит арқылы қатынасып, 

Керуеннен адамдар жеріген бе?! 

Көн табанын күйдірсін, өртесін не, 

Көнеді бәріне олар жер төсінде. 

Кім айтар алгебра туған жоқ деп, 

Осынау түйелердің өркешінде. 

Түйелер - алыс сапар жолдың басы. 

(Құмға оларды иесіз қор қылмашы?!) 

Түйе деген - көтергіш крандардың 

Көзі тірі көне бір формуласы. 

Сүтін ішіп, шудасын кие жүріп, 

Қастерлейік түйені сүйе біліп. 

Түйелер... 

Түйелерді тірі ұстайық, 

Бармаспыз болашаққа түйе мініп. 

Екіталай күндерде иелері, 

Азап-сорын атанға тиеп еді, 

Атанына арқасын сүйеп еді, 

...Атан байғұс несіне сүйенеді?! 

Сондықтан ба, түсіме жиі енеді 

Сахараның шұбырған түйелері. 

 

Саяхат 

        Сал-сал да күндер, сал күндер, 

Балалық атты бал күндер, 

Барайын баяғы ауылға, 

Жоқ кімдер, я бар кімдер. 

Барайын бастау, жылғаға, 

Қырға да, қызыл құмға да, 



Бал күнін қиып кете алмай, 

Жүр ме екен ойнап бір бала. 

Мынау бір шағын көл еді, 

Қыздардың жүрер жері еді. 

Біздердің мынау жағамыз, 

Қыздырған күнге денені. 

Бәрі орнында,көгерсін. 

Бірі жоқ қыздың, ұлдың да. 

Амалың қанша, не дерсің, 

Уақыт деген құрғырға 

He дерсің уақыт құрғырға, 

Біреулер кеткен жантайып, 

Оралмас мәңгі құрдымға. 

Біреулер қалған қартайып. 

Аттандым аз күн тұрдым да... 

 

Сағатым қайда, сағатым 

      Қалған ба тағы таң атып?! 

Жайған ба жасыл қанатын?! 

...Таусылмас менің тағатым 

Соқ, соқ, соқ, менің сағатым! 

Келген бе тағы күн шығып?! 

Күн шығып, 

Жерге құлшынып, 

Енген бе тағы тіршілік?! 

Армысың, асау тіршілік! 

Тұрмысқа қажет табатын, 

Беретін және алатын, 

Мезгіл де болып қалған ба, 

Алатын жерге баратын?! 

Таусылмас менің тағатым 

Соға бер, 

Соқ, соқ, сағатым! 

 

Сағым боп аққан сан жылдар 

      Сағым боп аққан сан жылдар, 

Сарпаңға мені салдыңдар. 

Тағдырлас маған, тағдырлар, 

Қай жаққа кетіп қалдыңдар? 

Сайрандап күнде келеті 

Саялы баққа бара бар; 



Сан етін ойып беретін, 

Қай жақта жүрсің, ағалар? 

Қанаттыға қақтырмай, 

Қамқоршым едің жем берер. 

Айдында жүзген аққудай, 

Қайдасың, қайран жеңгелер? 

Сотқар боп мені есірген, 

Қолымнан тізгін тартпадың. 

Сақалына орап өсірген, 

Қай жерде жүрсің, қарттарым? 

Мендегі қызық тағдырға, 

Жастарын сүртіп қараған. 

Қай жаққа кетіп қалдындар, 

Бір анам емес, бар Анам? 

Көп жылдар өтті, көп күндер. 

Халімді сұрамай бәрің, 

Қай жаққа ауып кеттіндер, 

Тауымның құралайлары? 

Жаныма жайғасыңдар, 

Жан сала шыңғырамын: 

О, қайда, қайдасыңдар! 

Тағдырлас құрбыларым? 

 

Сағындым ғой 

      Сағындым ғой, саялы тау арасы, 

Сағындым ғой, жанымды дауалашы! 

Көрсетпестен, көк шалғын, көміп таста. 

Қарағайлы қалың ну, қамалашы! 

Жапырағын жамылтып, гүлің төсеп, 

Бірің жастық болсаңшы, бірің төсек. 

Екеумізге, ерке өзен, жараспай ма, 

Тыным алмай күн бойы күбірлесек? 

Мұрша берме ойлауға, сарқырама, 

Қысыр ойды түгесші, сарқып ада. 

Тасқа біткен бір шоқ гүл, кеудеме біт 

Таста нең бар мейрімсіз, қалтырама 

Сағындым ғой тауымның көк белдері, 

Қанжығаңа байла да, бөктер мені. 

Құздар, мені мәңгілік тұтқыныңа ал, 

Асу берме, қияның өткелдері. 

Таулар, таулар,тауларым, тауларым-ай! 

Сағынысып қаппыз ғой, тарланым-ай! 



Таудағыдай еш жерде күн шықпайды, 

Түн болмайды еш жерде таудағыдай! 

 

Сағыныш 

     Шолпанға 

    Шолпапым - жырым, ақ балам, 

    Балапаным, баща оран! 

    Автор 

    Мәскеуде, 

Күз, қарда мынау, 

Өзіңдей қыздар да жүр-ау. 

Сен жоқсың орталарында 

Шолпаным, қызғалдағым-ау! 

Сағындым, қызғалдағым-ау! 

Думанды қабақтарда, 

Көзден жас боратқанда, 

Сен келіп оятасың, 

Мен қалғып баратқанда. 

Бұлыңғыр таң атқанда, 

Беймаза сағаттарда 

Сен тұрған сұрау белгі, 

Мен берген жауаптарға. 

Шолпаным, шоқ гүлім менің, 

Өзіңсіз жоқ күнім менің. 

Жанымды тұтандыратын 

Сен менің оттығым ба едің? 

Шоқ гүлім менің! 

Ақылдан жаңылғаным-ай 

Амалсыз таңылғаным-ай! 

Күн қайда ауылдағыдай, 

Түн қайда тауымдағыдай? 

Шолпаным, сағынғаным-ай! 

Алатау, сағынғаным-ай! 

Алматы, сағынғаным-ай! 

Аяулы қауымдарым-ай! 

Бауырларым-ай! 

Сағынғаным- ай! 

Сағынғаным-ай! 

 

Сағыныштан сарғайып сары қайың 

        Сағыныштан сарғайып сары қайың, 



Жапырақтар шертеді сары уайым. 

Кернейлетіп, сыңсытып жет, тырналар, 

Ұзатқалы барады сәуір айын. 

Енесінен құлындар жеріген бе?! 

Арылыпты бал-сусын желіден де. 

Қиқулаған тырнаның қанатында. 

Жаз ілесіп барады керуенге. 

Жұқа шапан жамылған боз даланы, 

Әлдилейді тырнаның созған әні. 

Қалбалақтап қаңбақтар қарбаласта, 

Бағытына басы ауған қозғалады. 

Балауса жоқ, балғын жоқ тербетуге, 

Тербеледі қияқтар желмен түнде. 

Қызылкүрең қоржынын толтырып ап, 

Хабаршы күз жортып жүр жер бетінде, 

Раушан гүліне сен серік едің, 

Раушан арасынан көріп едім. 

О, менің аққанат құс - махаббатым, 

Қайдасың, қайтсем саған көрінемін?.. 

Дүние тыныш еді «құлаққа ұрған», 

Талықсып тал бойында шуақ тұнған. 

Табиғат сонда саған, раушанға, 

Барынша бар жасауын лақтырған. 

Есіңде ме? 

Сонда сен байқадың ба? 

Дір еттім, жанарыңнан тайқадым да. 

Сол күні раушанның өзін емес, 

Иісін сыйлағансың қайтарымда. 

Гүлді қойшы, гүл ата ырымы ма, 

Мәңгі шатпын сол күнгі қылығыңа. 

Гүл иісі тұр екен жүрекке ұрып, 

Танауымды тақасам бұрымыңа. 

Гүлді қойшы, семеді гүл дегенің, 

(Гүл сыйлап, гүл алуды білмегенім...) 

Қайдасың?.. 

Мен түсімде екеу болып, 

Ертеңгісін жалғыз боп түрегелемін. 

О, менің аққанат құс - махаббатым, 

Қайдасың жанға шипа шапағатым? 

Сен қайда, күндер қайда, түндер қайда, 

Махаббат... махаббат деп аталатын?.. 

 



Сезім 

       Арпалысып ақылмен, төзімменен, 

Бір сәт те дем алмайды сезім деген. 

Шыр етіп жерге түскен шілдехана, 

Келеді дүниені кезуменен. 

Жанымды тыншытпайды сезім деген, 

Қалай жүр, япырау, төзіп денем?! 

Қаншама күндер өтті дамылдамай, 

Қаншама түндер өтті көз ілмеген, 

Білмеймін, не іздейді сезім менен?! 

Белгілі шегі де жоқ, жоқ тұрағы, 

Белгісіз, қайда апарып соқтырары. 

He, сезім, мені бір күн от қылады, 

He, сезім, мені бір күн жоқ қылады!.. 

Қаншама көлденеңнен өтті қарғып, 

Әлемге әмір беріп, етті жарлық. 

Ғаламдық заңдылықты мойындамай, 

Жүргені, барды жоқ қып. 

Жоқты бар ғып. 

...Адамның сезімінен сезіктенбе, 

Сезімді сезіне біл, төзіп, көн де. 

Ақыл менен парасат бұғынады, 

Шынайы шын сезімге кезіккенде... 

 

Сен 

      Сен көрікті едің... 

Көріктісің! 

Баяғы бойыңдағы желік-күшің. 

He істеймін десең-дағы еріктісің, 

Себебі көріктісің, көріктісің! 

Сен ақылды едің... 

Ақылдысың! 

Тал бойыңда талмаған ақыл-күшің. 

Ерке мінез, есен-сау жатырмысың, 

Жатырмысың, жаныма жақын құсым?! 

Жаратқан қолдан соққан асыл мүсін 

...Алдыңа келу қандай қиын маған! 

О, менің ақ бақытым, бұйырмаған. 

Саусағыңның ізіне көзің салшы, 

Шым-шытырақ шимаймен шиырлаған, 

О, менің ақ бақытым, бұйырмаған. 



Сен сүйікті едің... 

Сүйіктісің! 

Сені көріп тағы да күйікті ішім. 

Мен шыға алмас шың едің, шын бақытым, 

Әлі де биікпісің? 

Биікпісің?! 

 

Сен Батыста, мен Шығыста 

       Сен Батыста, мен Шығыста - халықпыз, 

Бір бақшада бірге бүршік жарыппыз. 

Бір Отанда бірге Бақыт тауыппыз, 

Бір Отанда бірдей теңдік алыппыз, 

Біз осындай тірліктегі халықпыз. 

Мен Шығыста, сен Батыста достармыз 

Бір денеге бірге біткен қос жанбыз, 

Ұлы Одаққа басымызды қосқанбыз 

Біз осындай бірліктегі достармыз. 

Даутабаға құя алмайды Сыр барып 

Бірақ біздер бір арнада, бір халық. 

Достығымыз жатыр, міне, шындалып 

Ұлы Отанда шешек атып, гүл жарып 

Өттік біздер өткелдерден не түрлі 

Сын сағатта босағамыз бекінді. 

Латыш, Қазақ екеуі де бір құстың 

Егіз біткен қос қанаты секілді. 

Сен Батыста, мен Шығыста екі елміз 

Мәңгілікке бауыр болып кетерміз. 

Сен Батыста, мен Шығыста Отанға 

Қалқан болып жаратылған екенбіз. 

Төрлетіндер, ардақтары Балтықтың! 

Балтық жырын Балтыққа ұқсап шалқыт бір 

 

Сен бе едің? 

       Көтерілмей жүргенде еңсем менің, 

Армандадым, біреуді көрсем дедім. 

Біреу маған алыстан қолын созған, 

Қолын созған қамқоршым, сол сен бе ёдің? 

Танысып та, ашынып сезімдерім, 

Ұзақ таңға ұйықтамай, көз ілмедім. 

Сонда мені біреу кеп әлдилеген, 

Әлдилеген сәбиін өзің бе едің?! 



Сері күннен жалығып, кері күннен, 

Жалғызсырап кей-кейде жерідім мен. 

Біреу сонда жанымнан шықпайтұғын, 

Жаны бірге менімен серігім бе ең?! 

Қысылтаяң сәттерде саған келдім, 

Жасырмай-ақ халімді жаман дедім. 

Мүңым менен сырыма ортақ болған 

Адам ба едің! 

Аяулы панам менің 

Сен менің көтерілген еңсем бе едің? 

Армандадым, өзіңді керсем дедім. 

Бақыт іздеп жүр едім, сол сен бе едің?! 

Арманым жоқ, алдыңда өлсем сенің. 

 

Сен жастықтың сақшысы 

       «Лениншіл жасқа» 

Сен алғы шерудесің, 

Өмірдесің 

Еліңнің көгіндейсің. 

Таң атқанда қазақтың жастарына, 

Таң жұлдызы Шолпан боп көрінгенсің. 

Ақ отауы іспеттес ақ жандардың, 

Арнасы - сен тоғысқан адамдардың. 

Қалам алған қолымның мектебі - сен, 

Кешегі жас - 

Бүгінгі тарландардың. 

Иә, сеи мектебісің, мектебісің! 

Талайдың сенен түлеп кеткені шын. 

Қариялар құмартып сені алады, 

Біржола қартайып кетпеу үшін. 

Жастар қазір сүңгіден сез жоиады, 

Сенсің бүгін әр үйдің өз қонағы. 

Басымырақ кетсең сен, батылырақ. 

Басын шайқап кәрия мәз болады, 

Жастығы кеп, жаиына жаз қонады... 

Сені көрдім, жұртымның алқасынан, 

Алтайынан елімнің Арқасынан - 

Дәрігердің, шопанның қалтасынан, 

Қонышынан шофердің дән тасыған. 

Маңғыстауда, мұнара қалқасынан. 

Сені көрдім, биік тау жайлауынан 

Жезқазғанның жер асты жартасынан, 



Жатыр оқып пляжда шалқасынан. 

Қайда барсам, қадірлім, сені көрем, 

Жеріменен үндескен еліменен. 

Жастық көрем, сырласқан сеніменен, 

Жалын алып, жылытып келген де сен, 

Қырау қалмас қабақта ерімеген 

Отыр, жастық, оңаша төріме кеп. 

«Правда» атаң айтқан жалғастырып, 

Отыр, менің жастығым, малдас құрып. 

Өрте! 

Өрте, жалыным, өртеп жібер, 

Жүрсе өсекші, ел-жұртты ауластырып. 

Ойландырған, түйсінткен отты лебің, 

Сен - жастықтың сақшысы деп білемін! 

Қадірлім. 

Көп арманым, көп тілеуім, 

Өзіңе тағзым етіп өтті менің.. 

Сен маған бағалысың, бағалысың, 

Жастығымның серпілткен самалысың. 

Сен - менің мынау алып партиямның 

Қолыма сеніп берген жалауысың! 

Ардақ тұтып есімін Лениннің, 

Ауытқымай, адаспай жүре білдің. 

Сен бар жерде мен бармын! 

О, жастығым! 

О, компасы - миым мен жүрегімнің! 

 

Сен маған шарфыңды бер 

      Сен маған шарфыңды бер, шарфынды бер, 

Сыйыңа сый жасаймын, нарқымды көр, 

Қарызыңды мың есе қайтармасам, 

Шапалақпен жағымнан тартып жібер. 

Сен маған шарфынды бер, шарфынды бер, 

Сырдың желі мойнымды шарпып жүрер, 

Алатаудың арда өскен тентегімін, 

Қайырымды құрбыңның нарқын білер... 

 

Сен менің 

       Сен мына - жанарымның ішіндесің, 

Жанардың білесің ғой кішірмесін. 

Ішіне жанарыңның сақта меңі, 



Біреулер көлеңкесін түсірмесін! 

Сен менің - мына тылсым кеудемдесің, 

Білесің, кеудеме ешкім тең келмесін. 

Кеудеңе-зынданыңа салып сақта, 

Біреулер көкпар қылып өңгермесін! 

Сен мына - тілімдесің, үнімдесің, 

Білесің ғой, тілімнің бүлінбесін. 

Сен мені үніңе қос, тіліңе тұт, 

Үнім өшіп, үшкір тіл тілінбесін! 

Сен мына - менің алып басымдасың, 

Білесің, ешкім де оны басынбасын. 

Сен мені өз басыңмен бірге қорға, 

Біреулер зұлымдығын асырмасын! 

Сен - менің миымдасың! 

Білесің, миым жатқа бұйырмасын. . 

Миыңның бір жеріне жасыр мені, 

Қиылсын өмір солай... Қиылғасын!.. 

Алдынан терезеңнің жүріп өттім, 

Сен мені байқадың ба, құдіреттім? 

Тұрдың ба терезеңнің ар жағында? 

Теңселіп, тұтқан пердең діріл етті. 

Heгe өртенді? 

Жүрегім неге өртенді?! 

Нелер келіп, басыма нелер төнді... 

Балконыңнан қол былғап, қарсы алушы ең, 

Heгe менен жасырдың көлеңкеңді? 

Қайран көктем, 

Қайран гүл, қайран жазым! 

Сарқылған ба, шынымен сайран-назың? 

Айныдың ба, шайлығып шалқарыңнан? 

Айдынымда қанатын жайған қазым. 

Көзің қайда көшеден мені іздеген, 

Сөзің қайда жанымыз егіз деген? 

...Терезеңнің алдына келіп тұрмын, 

Көгершіндей, 

Қысты күн... жем іздеген... 

 

Сен менің жүрегімді жазалама 

         Сен менің жүрегімді жазалама, 

Шыдайды ол қуанышқа, қазаға да, 

Жүрек деген - сезім ғой, сезіміме 

Сезіммен кел, болмаса мазалама. 



 

Сен шақырсаң, мен бармай 

       Сен шақырсаң, мен бармай, 

Мен шақырсам, сен келмей, 

Төбелескен жандардай, 

Ерегескен елдердей, 

He көрінді біздерге? 

Heгe бұлай, апыр-ау!? 

Бірін-бірі іздеуде, 

Біздің көңіл, батыр-ау! 

Мейлі жүрек жыласын, 

Тереңдесін батқан мұң. 

Алауыздық сынасын, 

Арамызға қаққан кім? 

Ренжіттің мені сен, 

Ренжіттім мен сені. 

Өмірімнің өрісі ең, 

Өзімнен де еңселі. 

Пай, пай! 

Неткен уайым! 

Бұлдыраған сағымдай. 

Көңіліміздің лайын, 

Құрғатар жан табылғай... 

 

Сен қартайды дегенге 

      Сен қартайды дегенге мен сенбеймін, 

Әжімменен кәрілік өлшенбейді. 

Әжім деген - әйгілі тамшы-уақыт, 

Тамшы-уақыт тасты да жеңсем дейді. 

Шаршама, шашым ерте ағарды деп, 

(Қайратың қан бойында қалар жүдеп.) 

Ақ шаштың ар жағында - аппақ миың, 

Әжімнің ар жағында - соғар жүрек. 

Іреңің неге сонша мұң атулы? 

Жігерің неге сонша уатылды? 

Балауса шыбық едің, емен болдың, 

Бойыңа жиып алып қуатыңды. 

Самалы қуаныштың соқпай қалды, 

Жанарың неге айнаға тоқтай қалды? 

Тұрсың ба, жастықтағы нұрыңды іздеп? 

Жаным;Ол-жалын менен отқа айналды. 



 

Сен қартайды дегенге 

        Сен қартайды дегенге, мен сенбеймін, 

Әжімменен кәрілік өлшенбейді. 

Әжім деген - әйгілі тамшы-уақыт, 

Тамшы уақыт тасты да жеңсем дейді. 

Шаршама, шашым ерте ағарды деп, 

(Қайратың қан бойыңда қалар жүдеп). 

Ақ шаштың ар жағында - аппақ миың, 

Әжімнің ар жағында - соғар жүрек. 

Іреңің неге сонша мұң атулы? 

Жігерің неге сонша уатылды? 

Балауса шыбық едің,емен болдың, 

Бойыңа жиып алып қуатыңды. 

Самалы қуаныштың соқпай қалды, 

Жанарың неге айнаға тоқтай қалды? 

Тұрсың ба, жастықтағы нұрыңды іздеп? 

Жаным, ол - жалын менен отқа айналды. 

 

Сен үшін 

       Біреулермен жалғастырып жең ұшын, 

Жасап жүрсем жаным сүймес келісім, 

Барлығы да 

Поэзия, сен үшін 

Сырласым-ау, 

Сырымды ұқсын кім менің, 

Кімге керек мұңайғаным, күлгенім? 

Барады етіп, 

Барады өтіп күндерім... 

Ай-жылымды алып қашып ілгері 

Жырым-сырым, 

Мен сенімен біргемін. 

Мәзір етіп мәпелегеи жемісін, 

Мәуелесе баққа толып өрісім, 

Барлығы да, 

Поэзия, сен үшін! 

Күйінішін, сүйінішін тең бөлген, 

О, Бақытым! 

Мына өмірде мен көрген! 

О, Тағдырым! 

Сырласайық кел бермен! 



О Қуатым! 

Құлағанда дем берген! 

 

Сен әлі тірі ме едің? 

    О, Махаббат! 

Сен әлі тірі ме едің!? 

Көзімнен ғайып болған күнім едің, 

Гүлім едің... 

Елтіген түнім едің, 

О, Махаббат! 

Сен әлі тірі ме едің!? 

Мен сені ұмытқамын. 

Жылытқаның есте жоқ суытқаның. 

Суып қаным, 

Жинағам құрып халім, 

Жығылған отауымның уықтарын. 

Содан бері мен сені ұмытқамын. 

О, Махаббат! 

Сен әлі тірі ме едің?! 

Тірі ме едің... 

Мен де енді тірілемін! 

Ақ періште, алдыңа жүгінемін, 

...Қолдай гөр ғашықтардың пірі мені 

 

Сені азамат дегенге... 

      Сені де адам дегенге 

Сенбейін бе, сенем бе?! 

Ойнақ салдың төбемде, 

Көнбейін бе, көнем бе?! 

Сендей сұмдық адамға, 

Нанбайын ба, нанам ба?! 

He тұр екен санаңда, 

Жақсы ма, әлде жаман ба?! 

Адал ма, әлде арам ба?! 

Айласы көп арамға, 

Босқа алданып қалам ба?! 

Түсінбеймін мен саған, 

Түсіне алмай шаршағам. 

Күліп барып алдыңа, 

Жылап шықты қанша адам. 

Сені азамат дегенге 



Сенбейін бе, сенем бе?! 

...Есінді жи, елерме! 

Арамдықты денеңде, 

Айдалаға көгенде. 

Сазарма да көгерме, 

Сенсін десең егерде... 

 

Сенің көзің түпсіз терең тұңғиықтан жаралған 

Сенің көзің түпсіз терең тұңғиықтан жаралған, 

Сонда жатыр менде жүрген орындалмас бар арман. 

Сенің жүзің көкте күннен, жерде гүлден нәр алған, 

Шашың сенің - жан баспаған жапандағы қара орман. 

Қас-кірпігің қарлығаштың қанатындай қап-қара, 

Үлбіреген жүзіц сенің ақ жібек пе, мақта ма?! 

Әсем-басың әп-әдемі, мүсініңе шақ қана, 

Шиедейін еріндерің қызарып тұр шоқтана. 

Толықсыған тұла бойың шыбық па екен, тал ма екен, 

Бейнең сенің баяу атқан жазғы шұғыла таң ба екен, 

Күлкің сенің шашылған нұр, сезің кәусар, бал ма 

екен, 

Бұл ғаламда сенен артқан, сірә, біреу бар ма екен!? 

Бұл ғаламда сенен артқан жан бар деуге сепбеймін, 

Сен солайсың, Ләйлім менің, сенбе маған, сен 

мейлің. 

Бұл ғаламда сенен артқан бір жан болса егерде, 

Өз көзімді өзім оям, оны мәңгі көрмеймін. 

Зәмзәм суы сенен арзан, тата алмаған кәусарым, 

Сенің әсем мүсініңді сөзбен қалай таусамын?! 

Мың Мәжнүн мендей, сірә, тебіренбеген шығар-ау, 

Аппақ құсым, қайдасың сен?Аңсадым-ау, аңсадым... 

 

Серіксіз бе едің, құрбыжан?.. 

      Сен әлі серіксіз бе едің, 

Серіксіз бе едің, 

Құрбыжан? 

Өтіпті-ау айлар, еріксіз жылдар жылжыған. 

Жападан-жалғыз, 

Жауатын күндей тұнжырап, 

Жүресің, құрбым, 

He істеймін саған? 

Қынжылам. 



Жаңа жарылған, 

Жауқазын едің көктемде 

Жылысып жазың өткен бе? 

Лапылдап тұрған, 

Жалын едің ғой өрт-кеуде, 

Тәйір алғырлар, 

Танымай сені кеткен бе?! 

Өмірде мына, 

Тап болар талай тосын жай, 

Өмір - өмір ғой, 

Өмірдің заңы осындай. 

Бірі -Батыста, 

Бірі -Шығыста, 

Жарқ етіп, сөнген жасындай, 

Өтуі мүмкін, жақсы мен жақсы қосылмай. 

 

Сергей Есенинге 

      Әй, Сергей! 

Сергей, Сергей, Сергей, Сергей! 

Түстім-ау сергелдеңге мен де сендей. 

Аулаққа, тым аулаққа кеттім білем, 

Жаны ашып, ақыл берген елге сенбей. 

Мен-дағы сол жақтанмын, 

Ауылданмын, 

Ауылдың ауруымен ауырғанмын. 

Өзіңді Мәскеу қалай қабылдаса, 

Алматы мені солай қабылдады. 

(Менің де өкіндіре өткенім көп) 

Атқа міндім, алысып, теппедім доп. 

Мен-дағы малды сүйем, итті сүйем, 

Інімнің маңдайынан шерткенім жоқ. 

Шаршағанда ширығам шарап ішіп, 

Саған ұқсап менің де жанады ішім. 

Құлағыма сыбырлап «құран» оқып, 

Иектейді мені де «Қара кісі». 

Мен де сендей, Серега, күнәдамын, 

Жыр азабын тартамын, тіл азабын. 

Туған ауыл, туған жұрт қайда барсам, 

Қайда барсам - қасымда Рязаным... 

Әй, Сергей! 

Сергей, Сергей, Сергей, Сергей! 

Бір ауылдан екенбіз мен де, сен де. 



...Басым сынып барады, басым сынып, 

Жөндесем де болмайды, емдесем де. 

 

Сол түні 

     Ауады да тұрады, аңсарым-ай! 

Әлі сен есімдесің, Аршалы сай. 

Сол түні неге мені өлтірмедің? 

Сол түні риза едім алса құдай. 

Сен куә, Аршалы сай, 

Сол түні мен,аққуға тұзақ салын, өлтіріп ем. 

Сол түні неге мені аяп қалдың? 

Жаңадан ауызданған бөлтірік ем. 

(Бөлтірік ем, арлан боп аяқтандым.) 

Шырылдап сонда сені оятқан кім? 

Есіңде ме,Көз жасы... 

Жалынышты үн?.. 

Сол түні неге мені аяп қалдың?! 

Қара түннің  ішінде, қара бақтың, 

Атар таң, келер күнге қарамаппын. 

Тағдырдың өзі берген махаббатты, 

Тәрк етіп, мәңгілікке жаралаппын... 

Аршалы сай! 

Неғылған көркем едің! 

Сол түні неге мені өртемедің? 

Сол түннің қияметін есіме алсам, 

Сенен де, өзімнен де жиіркенемін. 

 

Солай 

       Бұдан бөлек қай жерден ем таба алам 

Тіптен менің кеткім жоқ емханадан 

Көре-көре жалыққам мен қаладан, 

Жүре-жүре шаршағам кең даладан 

Туыс, жолдас, дос, құрдас - бәрі бөтен, 

Жанашырым - Анам мен жарым екен. 

Ауыратын жүрек те, бауыр да емес, 

Қызылала қан болған жаным екен. 

Емханадан кеткім жоқ, қайда барам?! 

Бәрі де жат, бірі жоқ аймалаған. 

Отанымның caп берген ордасын мен, 

Жұмыс орным деймін де, пайдаланам. 

Тегін төсек жатқаным, тегін тағам, 



Дәрігер де, дәрі де тегін маған. 

Тегін жарық, буфетім - жұмыс орным, 

Мен осында қаламын, ебін табам... 

Ұмытамын кім қандай Жүз екенін, 

Мен осында өзімді күзетемін... 

Қайырымды қарындасқа көмекші боп, 

Сырқаттарды түн бойы күзетемін. 

Қайда барам, мен мынау сұрымменен, 

Мен ақынмын! 

Жырыммен, құнымменен! 

Күні бойы аралап бөлмелерді, 

Сырқаттарды емдеймін жырымменен. 

Солай!!! 

 

Солдат арманы 

      Тіршілік тұтқасы - күн сөнер 

Дегенге айтындар, кім сенер? 

Әлемде тыныштық тұрса егер 

Біздерміз өмірге нұр себер! 

Қайырмасы: 

Қолдарға... 

Қолдарға ту ұстап біз өтсек, 

Өмірдің бақшасын күзетсек. 

Сойқанды соғыс - өрт, кіл апат, 

Ол - қайғы, ол - үрей, алапат. 

Бейбіт күн береке баршаға 

Тыныштық, тыныштық - бір рақат! 

Қайырмасы: 

Әлемде... 

Әлемде бейбіт күн сөнбесін 

Тыныштық дүниені тербесін. 

Кең дала, көк өзен армысың! 

Армысың, Алатау, қарлы шың! 

Осы алып кеудеңде мәңгілік, 

Тыныштық сәбидей қалғысын! 

Қайырмасы: 

Тамсанып... 

Тамсанып көркіне жер-көктің, 

Сезінем иісін жөргектің. 

Сұм соғыс - қанды ажал, cop, қайғы, 

Ажалдың дегені болмайды! 

Әкелер баласын қорғайды, 



Әлемде тыныштық орнайды! 

Қайырмасы: 

Әке боп... 

Әке боп, өмірде ер жетсек, 

Бөпенің бесігін тербетсек! 

 

Сонарда 

       Күн аяз. 

Қаңтарда ма, ақпанда ма, 

Із кесіп, қан сонарға аттанғанда, 

Қарайсың қырқаларға, қапталдарға, 

Қарайсың ақ қағаздай жатқан қарға. 

Аймақтың қоймай тінтіп түз-даласын, 

Үрымтал жерін іздеп, із бағасың. 

Аулақта бара жатқан бір жолаушы, 

Жолыңды кесіп өтсе қызғанасың. 

Іздер жатар қар бетін шиырлаған, 

(Шұбыртады із шықса қиындаған.) 

Қызыл түлкі қырқадан қылаң етсе, 

Құмай-тазы соңынан құйындаған. 

Қанды басьп бері тарт, бұйыр маған! 

Сайқалды соға алмаса құмай-тазы, 

Құм қылып жігеріңді, мұңайтады. 

Көзді арбап, қызықтырған бұл фәниді, 

Түлкі деп бұрынғылар шын айтады. 

Жұтынған құмарынды жояр алдап, 

Жалт беріп сайқал түлкі қояр арбап, 

Сонардан қасқыр да емес, түлкі де емес, 

Қайтасың бірді-екілі қоян аулап... 

 

Сонда да біз... 

         Сабыр, сабыр, әй, достым, ашуланба, 

Төрт тентегің «құтыңды қашырғанға»! 

Бұл өмірде баладан асыл бар ма, 

Сабыр, сабыр, әй, достым, ашуланба! 

Шектелмесін ашумен бар амалың, 

Жарылмасын, сабыр ет, қағанағың. 

Молшылық қой әзірше, заман тыныш, 

Орындай сал балаңның қалағанын. 

Белдігінді несіне шешіп алдың? 

Таста әрі, балалардың есін алдың. 



Қара борбай шағыңды ұмыттың ба? 

Қырықыншы жылдарды есіңе алғын. 

Жұтатұғын жалмауыз жұттан да әрі, 

Есіңде ме сұрапыл сұқтанғаны? 

Болса тапқан, болмаса бір уыс дән, 

Бір шыны сүт, ал басқа түк қалмады. 

Шәй орнына қайнақ су сораптадық, 

Сонда да біз жамандық жолатпадық. 

Барға мәз, балапандай тояттадық, 

Сонда да біз өмірді жоғалтпадық. 

Нанды беріп майданға, етті беріп, 

Жұбандық өзіміздей кепті көріп. 

Отарлы жан отырып қорек еткен, 

Көк сиырға өмір бер деп тіледік. 

Жазда аптап, қыста аяз қарып алып, 

Арыдық та, ашықтың жарымадық. 

Сонда да біз осындай сотқар едік, 

Балалықтан басқаны танымадық. 

Тірі қалдық, өлмедік сонда да біз, 

Ошарлы жан, бір үйде он баламыз. 

Ұзақ күнге даладан шаршап келіп, 

Өлімсіреп қарайтын сонда Анамыз, 

Өмір сүре бергеміз сонда да біз. 

Сабыр, сабыр, әй, достым, ашуланба! 

 

Сонымен күндер өтті 

      ...Сонымен күндер өтті, 

Күндер өтті... 

Кімдер кеп, кімдер өтті?! 

Жонынан майы тамған жомарт - өлім! 

Бәрін де қабылдапты, күндемепті. 

Күндемепті бәтірің, талғамапты, 

(Өмір үшін адамдар қанға батты). 

Кеткендердің артында айғыз-айғыз 

Біреуден із, біреуден таңба қапты. 

Біреулерден із емес, жол қалыпты, 

(Өмір жолын олардың оңғарыпты). 

Артында тұғыры жоқ пақырлардың 

Алдында апандайын ор қалыпты. 

Өтті күндер, кетті кім құрағынан, 

Ит өлімді еріксіз мұра қылған. 

Адамдардың өмірі жаралсашы, 



Радийдің өзінің шуағынан... 

 

Соғыстың соңғы көктемі 

       Жасылмен бояп қойған ба?! 

Жап-жасыл таудың бөктері 

Қырлар да, мынау ойлар да, 

Жап-жасыл болып көктеді. 

Соғыстың соңғы көктемі. 

Көп болды, жасыл тауларға, 

Жап-жасыл бұлттар шөккелі. 

Әкелді шуақ бар маңға, 

Соғыстьң соңғы көктемі. 

Соғыстың соңғы көктемі, 

Көп болды нұрын төккелі. 

Жап-жасыл анау аспан да, 

Аспан да, сірә, көктеді. 

Бойына таудың асылып, 

Шұғыла тұрды, көк меңі. 

Қызғанып, гүлін жасырып, 

Қылтанақтар да көктеді. 

Соғыстың соңғы көктемі. 

Жап-жасыл шыбық, тал-дағы, 

Орманның жасыл шекпені. 

Қуанта, бірақ, алмады, 

Сонау бір үйді шеттегі, 

Соғыстың соңғы көктемі... 

 

Соқ, жүрек! 

       Қалай-қалай соғады, қан-жүрегім? ! 

Соғасың, әлі өмірің бар білемін. 

Дем ала «әй, байғұсым, дем ала ғой. 

Бұл тірлікте құм арым қанды менің. 

Мазалама кеудемді, ойнақ салып, 

Хал жоқ менде көнетін қайраттанып. 

Қаншама рет суындың қайнап барып, 

Қаншама рет тірілдің жайрап барып 

Мен сені әлсіретіп алдым білем, 

Болмашы нәрселерге айдап салып... 

Өртенбей қалып едін, от-жалыннан. 

Көзден атқан кімдердің оқтарынан. 

Қорқамын, дорқам сенің, қан-жүрегім, 



Қалжырап ойпы тойпы соққаныңнан. 

Түсінем сенің қажып тұрғаныңды, 

Соқ, жүрек! 

Бұзбай соққын ырғағыңды 

Сыңғырлаған сиқырлы үн естиін, 

Бұрап қой босап қалған сымдарыңды. 

Қалай-қалай соғасың, қан-жүрегім?! 

Білмеймін, қанша өмірім қалды менің. 

Торға түскен торғайдай боп барасың, 

Қаршығадай самғаған алғыр едің... 

 

Соқ, жүрек, солқылда, ми 

       Соқ, жүрек, солқылда, ми, 

Тасы, қаным! 

Өмірге айтылған жоқ ғашық әнім, 

О, Муза! 

Бір өзіңе бас ұрамын, 

Тездеп жет, 

Мен бір жаққа асығамын... " 

Ғашық әнімді айтайын өмірге мен, 

Құлақ естіп, көздерге көрінбеген. 

Нөсерім тұр көгімде төгілмеген, 

Жемісім тұр бағыма себілмеген. 

Бермей кетпен бәрін де тегінде мен. 

...Суық-ау, ажал деген, өлім деген, 

Суық көрге салады кебінменен. 

Сенімменен келгемін өмірге мен, 

Кетсем кетем өмірден сенімменен. 

Тіл өнерін, сиқырлы сөз өнерін 

Оңбайсың сөз өнерін тежегенің! 

Тілден алмас жоғалса, сөзден қанжар, 

Бұл тірліктен бір күнде безер едім. 

Айтылған жоқ өмірге ғашық әнім, 

Қашан айтам, қашан мен басыламын?! 

Айта алмай қалам ба деп ашынамын, 

О, Муза! 

Мен бір жаққа асығамын... 

 

Соқпақ 

         Жалғыз аяқ соқпақ жатыр іргесінде үйімнің, 

Соған шығу қиыны екен өмірдегі қиынның. 



Жалғыз аяқ соқпақ әкеп жолға салды шытырман, 

Шимай-шимай сызығындай жүрегім мен миымның. 

Бұл соқпақпен әкем менің қан майданға аттанған, 

Бұл соқпақпен әжемді де қабіріне ап барғам. 

Бұл соқпақпен баламды да ұзатып caп мезгілсіз, 

Бөрісінің жүрген ізін ескерткіш қып ап қалғам. 

«Жол деген көп далада да, қия белде, жондарда 

Адаспа, ұлым, аңдап басқын, ұрынбағын орларға», 

Деп соқпақпен ғазиз анам аттандырған мені үйден, 

Бетіндегі әжіміндей айғыз-айғыз жолдарға. 

Сол соқпақпен жүріп келем, бір жығылып, бір тұрып 

Жол іздеймін, жол іздеймін алға қарай ұмтылып, 

Жол шіркіннің орының да, жарының да көбін-ақ, 

Сүрінемін, жығыламын, қайта жүрем ынтығып. 

Жол үстінде ор жоқ деуге қалай ғана нанасьщ, 

Жолдар, жолдар, үйден шалғай қайда әкетіп 

барасың? 

- Орға ұрынбай, жарға ұрынбай айналып өт! --дер 

маған 

Бекер ғана айтыпсың-ау, бекер, бекер анашым... 

 

Суық күз сұрғылт... 

     Суық күз сұрғылт, 

Сұрланып аспан,-күн жауған. 

Күн жауған шақта қайтатын едік қьірманнан. 

Көтеріп алып, 

Өтетін едік сулардан, 

Қызғалдақ-қызды жаңадан ғана бүр жарған. 

Бүр жарған жері, 

Бұлтиып қана батқанда, 

Мойнымызды қолаң шашымеы жапқанда. 

Оттықтан ұшқын шашырап кетіп ақ қауға, 

Өртенуші едік, 

Өртеген сол бір шақтарда. 

Қылша мойынды 

Қытықтап қыздың білегі, 

Тыңдайтын еді жүрегіңді кеп жүрегі. 

Қыздын, күлкісі, 

Судың сылдыры, гүл, егін, 

Келмеске кеткен күндерім түске кіреді. 

Ғұмыры бірге, 

Тағдыры бірге, бірге арман, 



Қайда кеттіңдер, 

Қызғалдақтар-ау, бүр жарған?! 

Жалғыз аттанып бара жатырмын қырманнан, 

Расында да, жалған екен-ау, 

Бұл жалған... 

 

Сыбағам қайда? 

       Қарамай сақалыңа, шалдығыңа, 

Жарасып тұрушы еді қалжыңым да. 

Қарабайдай қатайып алыпсың ғой, 

Ата,Сен, шыныменен алжыдың ба?! 

Сұрың да, сүхбатың да сондай бөтен! 

Бұйымым бар, 

Үйіңе қонбай кетем. 

...Жыламаған сәбиге емшек бермес, 

Жыламасам алдында болмайды екен. 

Мен сені сыйламасам, түсінбесем, 

Жүрмес ең әр жырымның ішінде сен. 

О, менің пайғамбарым! 

Сен болмасаң, 

Тірі пенде алдында кішірмес ем. 

Ат басы алтын берсе табылмаған, 

Еншім бар менің сенде алынбаған! 

Қобызың емес пе едім қолыңдағы, 

Ұмыттың неге мені жаным-бабам? 

Қатыбас өмірден мен пайда алмадым, 

Жаныммен жазған жырым - жайған малым. 

Қылышың емес пе едім қынаптағы, 

Жоғалттың неге мені пайғамбарым?! 

Ат басы алтын берсе табылмаған, 

Сыбағам қайда менің алынбаған? 

...Бір түйір кәрі көздің жасы емес пе ем, 

Ұшында сақалыңның дамылдаған?! 

 

Сынауға тіптен құмар кім көрінген 

      Сынауға тіптен құмар кім көрінген, 

Әйтеуір кінә тауып бір жеріңнен. 

Сырласып отырамын ондайда мен, 

Мазасыз күндеріммен, түндеріммен. 

Айтса айтсын айыбымды бетке қарып, 

Қайтемін қаламымды кекке малып. 



Арам шөптің орнына гүлді қырқып, 

Әйтеуір жүргенім жоқ кетпен алып. 

Басымнаң кемшіліктер өткені анық, 

Несіне өкпелеймін көпке налып. 

Ащы жырым құйылса өтке барып, 

Ашырқанып, алайда, сөкпе, халық. 

Шарам толы шаттығым, мұңымды айтпай, 

Шау тартатын жәйім жоқ шетте қалып. 

Өтсе, 

Өтсін! 

Басыма бақ бұйырмай. 

Тіл кесілмей, тұрса екен жақ қиылмай. 

Енді менің күнелтер жағдайым жоқ, 

Шығыршықта айналған ақ тиындай. 

Әйтеуір кінә тауып бір жеріңнен, 

Сынауға тіптен қүмар кім көрінген. 

Бірақ та, 

Білесің бе, ей, кім көрінген, 

Айтсын деп ақиқатты тіл берілген!!! 

 

Сынық қанат шағалам 

       Теңіздің тіліп айдынын, 

Кемелер кетіп барады, 

Желкенді менің қайығым, 

Жалт беріп бірде қалады. 

Қайығым - менің уайымым, 

Барады тастап жағаны, 

Кемелер - алып киттейін, 

Опырды, бәрін жапырды. 

Шағалам, менің титтейім, 

Қанатын суға матырды. 

Қанатын суға матырып, 

Қайтадан көкке атылды, 

Бар күшін жиып ақырғы. 

He таптың сол бір арадан, 

Қарасаң етті шамаңа. 

Сынық та қанат шағалам, 

Отырсаң етті жағада. 

Айрылып ерік, шамадан, 

Ілгері, кейін бара алмай, 

Қалды да қойды шағалам, 

Теңізге тіккен жалаудай. 



 

Сыр 

       Күрсініп көкірегім, жылайды ішім, 

Өсем бе, өшемін бе құдай білсін. 

Қанды дағын жүректің қалдырайын, 

Қаласа біреу-міреу сұрай жүрсін. 

Көрсін де жүрегімнің аққан қанын, 

Ақ қағазда жол-жол боп жатқан дағын, 

Байқап бір қарасын да, іздегендер, 

Жаудырсын мақтауларын, даттауларын. 

Еркелеп мен өмірді кешіп жүрем, 

Шаттығым, мұқым да бар, 

Несін бүгем. 

Кей-кейде сүріндім де, түңілдім де, 

Алайда, жоғалтпадым есімді мен. 

Жақпадым жауыздықпен аққа қара, 

Жатсынып жатқаным жоқ жатқа нала. 

Гаваньға құлап түскен ақ шағала - 

Жырымды тірілтем деп әурелендім, 

Мастанбай ақын деген атқа ғана. 

О, Муза! 

Тағдырыма иемісің?! 

Күрсініп көкірегім, күйеді ішім. 

Мен сені жаңартам деп келгенім жоқ, 

Сен мені жаралғансың сүю үшін. 

 

Сырқат сыры 

      Тағы, міне, таң да атты. 

- Сырқатыңыз салмақты... 

Ішкен шарап, жеген ет, 

Баурыңызды жалмапты. 

...Жанарымды жұмып ем, иір-қиыр жол жатты, 

Иір-қиыр жол жатты, тұман басты жан-жақты. 

Есіме алдым Қосжанды, есіме алдым Қалжанды, 

Маған ұқсап олар да естерінен танған-ды. 

...Ауырғаны белгісіз, неткен сырқат алдампаз, 

Ауырмай-ақ, көз ілмей өткіземін таңдарды. 

Рас па деп ойлаймын жалған десе, жалғанды. 

Ойран-асыр күн кешіп ортасында дүрмектің 

Қираған үй сияқты, қираппын ғой, білмеппін. 

Жанашырдың айтқанын құлағыма ілмеппін. 



Өзімді-өзім қиратып, өзімді-өзім жүндеппін. 

Ыңқылдаған сырқаттар... 

Ұзақ түн мен ұзақ таң. 

Далада қыс, қаланың жотасына мұз артқан. 

Біліп болмас бір сұмдық жанға батқан сызаттан, 

Қапастағы қыздаймын еріксізден ұзатқан. 

Ауырады бір жерім, жүрегім бе, жаным ба?! 

Асау толқын ойнайды аласұрып қанымда. 

Өткен өмір ұқсайды ұзап кеткен сағымға, 

Ұмтыламын, бірақта, ұстай алмай-ақ қойдым, 

Әйтеуір бір ұры жүр менің сайран бағымда. 

Жамбасыма, қолыма қадалғанда инелер, 

Сәл сескеніп, артынан жан рахат күйге енер. 

Жүрегімде жыр ұйып, құлағыма күй келер. 

Бірер сағат өтіп-ақ сол рахат жоғалып, 

Тірі жатқан миыма мық caпалап үймелер. 

Жоғал, сары уайым! 

Meн тірімін, тірімін! 

Төсенгенім тірі жер, жамылғаным тірі Күн. 

Көп күндері қуаныш, көп күндердің бірі мұң, 

Екі аяғын тең басқан азаматтың бірімін! 

Ақау түскен мотордай енді осыдан жөнделсем, 

Құрып қалғыр сырқаттан құлантаза емделсем, 

Тарт, қара жер, жанымды, ғайбат айтып егерде, 

Исі қазақ баласын бір-бірінен кем көрсем. 

Қадалуда саныма сансыз ғажап әлі ине... 

Жан жұбатар дос та жоқ, жауым да жоқ, әрине. 

Айналайын дәрігер, аман-есен айықсам, 

Бүкіл елімді аралап, сәлем берем әр үйге. 

 

Сүйген ерін 

       Сүйгісі келе берер сүйген ерін, 

Сүй, жаным! 

Сүйкімді бір күйге енемін. 

Жүрегіміз жақыннан бірге соқсын, 

Ағытшы бешпетіңнің түймелерін? 

Сүй, жаным! 

Сүйе бергін, кім біледі... 

Бір кезде еске аларсьң түнді, мені. 

...Жалт етіп өте шыққан баяғыда, 

Жастықтың талықсыған бір күні еді. 

Ұялып, барады өтіп бұлақ - бала, 



Бұйығып, үн қатпайды жылап қана. 

Баланың маңдайынан сипалаған, 

Дірілдеп айдан тамған шуақ қана. 

Тау-аталар түкситіп қабақтарын, 

- Ар аттадың,- дегендей,- қарақтарым. 

Сүйген жүрек қалады есеңгіреп, 

Есеңгіреп, білмеппіз таң атқанын. 

Сүйген ерін сүйгісі келе берер, 

О, жастық! Махаббат тап, көгере бер! 

Сүйгемін жоқ, өлгемін - дер едім мен, 

Сүйдің бе деп сұраса менен егер... 

 

Сүрініп кетпе 

      Сүрініп кетпе! 

Сүрініп кетсең, болғаны, 

Дей бергін, досым, басыңа қырсық орнады. 

Адам дегеннің аяқ астынан сорлауы - 

Аңдамай басып,сүрініп кетсе болғаны. 

Аңдамай кейде, басымыз-дағы кердендеп, 

Құлап жатамыз, 

Аяқ-қолымыз ербеңдеп. 

Сүрініп алып, есіміз қайта келгенде, 

Жоғалған сәтті іздейміз тағы жерден кеп. 

Таппайсың оны,тартасың азап сан жылдар. 

Аттай алмайсың,құлауың мүмкін, алдың - жар. 

He істесем екен,нe істесем екен сендерге 

Сүрініп кетіп,бүлініп жүрген тағдырлар! 

Сезбейсің ғой, сезбейсің ғой сен мені... 

Көрмейсің ғой кереметті мендегі. 

Түсінсеңші сарсаң болған пендені, 

Түсінсеңші! 

Ақыл-ойым кем бе еді?! 

Hегe бұлай? 

Heгe жүрмін көңілсіз? 

Жаным менің жылап жатыр, тек үнсіз. 

Қалам ба деп қайғырмаймын көмусіз, 

Кетем бе деп қапаланам өмірсіз. 

 Жасырамын назым менен өкпемді, 

Бүгінімді, болашақты, өткенді. 

Неғыламын шуағы жоқ көктемді? 

Құрағы жоқ неғыламын көк белді! 

Тұрағы  жоқ неғыламын арманды, 



Арман қуған ақ көңілім алданды. 

Ояу жүріп өткізсем де тандарды, 

Артымда тек шұбатылған шаң қалды... 

Білмейсін, ғой, сезбейсің ғой мені сен. 

Ойдағымды енді кіммен бөлісем? 

Жарқырап шығып, 

Қалтырап барып батар күн. 

Қысқарып қалар тәулігі ұзақ сапардың. 

Күн батқан жерге, 

Қосымды мен де апардым, 

Күнменен бірге дамылдап мен де жатармын. 

Өмірім менің! 

Күнменен бірге жылжыған, 

Өте бер жәйлап, 

Несіне саған қынжылам. 

Ашылып күнмен, 

Күнменен бірге тұнжырап, 

Күнменен күліп, 

Жыласа, бірге тұр жылап. 

Күн шыққан жерде,күн батқан жерде түрағым! 

Кірлесе көңіл, нұрына соның жуамын. 

Ақтарыл, менің шуағым! 

Сөнбесең екен,сөнбесең екен, шырағым!!! 

 

Сәби - ана 

          Айналғанда аядай қалашықты, 

Алдымыздан кішкентай Ана шықты. 

Қырда отырған ауылға апаратын 

Жалғызаяқ соқпақтан адасыпты. 

Бір қолында батпандай қуыршағы, 

Бір қолында ойыншық құлыншағы. 

Екі жансыз мүсінді мәпелейді, 

Мәпелейді, біресе ұрысады. 

Қарадық та, селт етпей жанарымыз, 

Алжығанға санадық Ананы біз. 

...Бораны ұлып, бетінен боздағы ұшқан, 

Сұлап жатыр далада жаралы күз. 

Бәйек болмай отырған жан қалмады, 

Сонда да Ана назарын аудармады. 

Сәбидейін өзімен-өзі болып, 

Қуыршақ пен құлыншақ алданғаны. 

Сөзге тартпақ болып ек, естімеді, 



(Адам қалай оп-оңай ескіреді? 

Адамның ғұмырынан қысқа не бар, 

Күн еңкейсе болғаны, кеш кіреді). 

- Жастар-ай, жамандық жоқ көңіліңізде, 

Мына отырған Ана кім, көрдіңіз бе? 

Бір күрсініп алды да, отырған қарт 

Ана өмірін баяндап берді бізге. 

(Ана халін қарттан біз ұғындық кең) 

Жиырма үш жыл сарғайған құр үмітпен, 

Жиырма үш жыл сарғайған құр үмітпен! 

Сәби-ана сапардан ұлын күткен. 

Сұрапылдан сәбиі оралмапты, 

Қуыршақ пен құлыншақ содан қапты. 

...Қара жолды қаптай кеп тозаң жапты, 

Қаралы күз қайтадан борандатты. 

Ымырт ауыр салмақпен далаға енді, 

Қап-қара жамылғысын ала келді. 

Ауылына жетті де сәби-ана, 

Ойыншығын құшақтап қала берді. 

 

Сәби болғым келеді 

       ...Құс та болғым келмейді! 

Қанатым бар.            . 

Қанатым бар күмістен жаратылған. 

Сәби болғым келеді, сәби болғым, 

Мына өмірден хабарсыз, жаңа туған. 

От та болғым келмейді! 

Жылуым бар. 

Жылуым бар, керекпе жылыныңдар. 

Әлди болғым келеді, әлди болғым - 

Күн сәулесі ойнақтап тұлымында, 

Отыратын анасы құлынымдеп. 

Қанаттанып өмірге ұшарымда, 

Кесілмесін бәрібір тұсауым да. 

Сәби болғым келеді, сәби болғым, 

Сәбиі жоқ Ананың құшағында. 

Tap бесігі - кең жаһан тарылмаған, 

Біреуге бар, біреуге табылмаған.- 

Сәби болғым келеді, сәби болғым, 

Ана сүті аузынан арылмаған. 

 



Сәби өсіп келеді 

       Түнге карай, 

Түйсік салып, 

Таң атқанша не болады?! 

(Оны қайдан білейін) 

Бүкіл адам баласына тек жақсылық тілейін, 

Ортасында солардың мен, 

Ойнап-күліп жүрейін. 

Маужыраған күллі әлем, 

Жақсы жатып, жай тұрсын. 

Адамзаттың төсегіне, 

Төңкерілген Ай тұнсын. 

Қылауы жоқ, қыстары аппақ, 

Аман-есен май тусын, 

Таңсәріде, Адамзатқа, 

Арнап гимн айтылсын! 

Менің мына Ғасырымның кезінде, 

Бір жақсылық, 

Тыным алмай, жердің бетін кезуде. 

Күтуде оны күтуде оны, 

Күллі ғалам төзуде. 

Ақырында тоғысады, 

Сезімдер кеп сезімге! 

Адамзат пен табиғаттың, 

Таусылмайды қорегі. 

Қайырымсыз қара тас та, 

Өз жемісін береді. 

Құл болмаспыз, құндақтайық, 

Әлдилейік бәріміз, 

Тыныштық деп аталатын сәби өсіп келеді. 

Үрейменен өтеді ылғи тұнжыраған түндерім 

Сол сәбиді әлдилеген адамзатпен біргемін. 

Қарғыс атсын! 

Атсын қарғыс! 

Түнге айналып күндері, 

Сол сәбиді ұйқысынан шошытса егер, 

Кімде-кім! 

 

Сәлемдеме 

       Менен сәлем айтқайсың сұрағанға, 

Сұрағайсың, үй-іші дін аман ба. 



Өмір кешіп жатыр де ол да өзінше, 

Тірлік керек, әрине, тірі адамға. 

Дегейсің болмашыға қамығып жүр. 

Болмаса, барлығы да табылып жүр. 

Құлын-тайдай тең өскен құрбыларын, 

Дегейсің сағынып жүр, сағынып жүр. 

Айтқайсың жағдайымды өзің көрген, 

Аман де әзірге тек көз ілгеннен. 

Күйзеліп күндіз-түні тыным алмай, 

Күресіп жатыр деген сезімдермен. 

Сыртын беріп достары кеткеніне, 

Өкінбейді дегейсің, өткеніне. 

Табыс етіп бар сырын жіберді де, 

Көзден ұшқан көңілдің кептеріне. 

Армандайды дегейсің, қиялдайды, 

Қайда барса, бір басы сыя алмайды. 

Сендер оны ұмытып кетсеңдер де, 

Дегейсің, сендерді ол қия алмайды. 

 

Сәуір айы 

       Сабылып келді міне, сәуір айы, 

Сәуір айы - қазақтың тәуір айы. 

Жылайды да тұрады жылаңқы бұлт, 

Бара жатыр не болып ауа райы?! 

Ақ нөсер, өткіншісі - бәрі дайын, 

Сабылтыға келген мына сәуір айын, 

Құтты көріп, диқандар құптағанмен, 

Малшылар салып отыр сарыуайым 

Жылап тұр, жылаңқы бұлт сабылып тұр, 

Сағынып тұр күн нұрын, жабығып қыр. 

Бірде жауын, біресе қарға айналып, 

Сәуір айы малшыға қағынып тұр. 

Шопан жүр малыменен, көптен бөлек, 

Төпеп тұр,келер емес көктен көмек. 

Сәуір айын сықпыртып, сыбайды кеп, 

- Құрғырдың түбі түсіп кеткен бе?! -деп 

Ойында - әрі ашу, әрі уайым, 

Әйтеуір оңдырған жоқ сәуір айын. 

Сәуір айы - малшыға сарыуайым, 

Малмен бірге бағады ауа райын... 

 



Тay бір аңыз 

     Тay бір аңыз, 

Тау - дастан. 

Таусылмаған әу бастан. 

Тоқтап қалған керуен, 

Бір-бірімен жалғасқан. 

Жетер жерге жеткенде, 

Керуенші кеткенде, 

Шығыс пен Батысты, 

Жалғастырып шөккен бе? 

Бұлттан бұйда тағынып, 

Көктен көрпе жамылып, 

Таулар жатыр аңырып, 

Сапарларын сағынып. 

Жетер жерге жеткесін, 

Мәңгілікке шөккесін! 

Оятпаңдар, байқаңдар! 

Таулар тұрып кетпесін, 

Тау бір аңыз, 

Тау - дастан. 

Таусылмаған әу бастан. 

Ана - Жердің төсіне, 

Алып сәби жармасқан. 

 

Тілегім қайда менің көкке өрлеген 

      Тілегім қайда менің көкке өрлеген? 

Жүрегім қайда менің кек кернеген? 

Жүремін неге бұлай бөктерде мен? 

Білемін... 

Тек терлегем, тек терлегем. 

Апырмай, бәрі бітіп қалғаны ма?! 

Жеткізбей арманыма, алдағыма. 

Аяй гөр, арманым-ау - ардағым-ау! 

Үзілген үмітімді жалға мынау. 

Жүргізбе мені бүлай бөктерменен, 

Алып өт асқарыңа өткелменен. 

Тілегім бөктерменен шектелмеген, 

Алдымда өмірім бар өткермеген. 

Жанымда жалын барда, қиял барда, 

Аядай аулаға мен сыя алғам ба? 

Аяшы, ая мені, ардағым-ау, 



Апарып таста мені қияндарға. 

Сырқаттанып жүргенше сызда қалып, 

Өлсем де өлейін мен құзға барып. 

Мұзға барып құлайын, құздан ағып, 

Сөндірейін отымды мұзға малып. 

 

Тілектеске 

       Ей, бауырым! 

Көтерсеңші, көтерсеңші басыңды. 

Алатаудың асқарына күннің нұры шашылды. 

Қыз-тіршілік, міне тағы мойыныңа асылды, 

Асылды да саусағымен сипағандай шашыңды. 

Көтер басты, 

Тұр орныңнан! 

Терезеге қарашы. 

Неткен тұнық, неткен қымбат жер мен көктің арасы 

Неткен жақын бұл ғаламда адамзаттың баласы! 

Бауырым-ау, жи күшіңді, терезеге қарашы. 

Жата берме ауыр дертке, ауыр дертке бас ұрып, 

...Әне біреу бара жатыр жұмысына асығып. 

Автобустан қалып қойған және біреу, ашынып, 

Әттең, әттең, айналайын көңлі қалды-ау басылып... 

Қарашы, әне, аңдап басып, барады етіп қарт адам, 

Ажары да, назары да, базары да тарқаған. 

Қарт адамға қарсы келіп, сәлем берсе қарт Ана, 

Ұзын-сонар бірдеңені айтып жатыр қарт оған. 

Мына жолмен уайымсыз әлі талай өтерсің, 

Шыға алмаған асуыңа, аман болсаң жетерсің. 

Ей, Бауырым! 

Ей, Бауырым, басыңды бір көтерші, 

Мынау қызық дүниені қалай қиып кетерсің... 

 

Тірі адамдар өлмесін 

        Өлім, өлім, өлім деп, 

Неғыламыз күрсініп. 

Өлген адам көмілмек, 

Тірі адамға - тіршілік. 

Өлім, өлім, өлім деп, 

Өкінеміз несіне. 

Өлген адам көмілмек. 

Тірі адамға - несібе. 



Тірі адамдар өлмесін! 

Тіршілікке келгесін, 

Шамы ертерек сөнбесін. 

Шаруасын жөндесін, 

Жаманшылық көрмесін, 

Тірі адамдар өлмесін! 

Жасай берсін тірі адам, 

Жыламасын, шаттансын. 

Бір адамнан - мың адам 

Мына өмірге аттансын. 

Мың түтін боп от жансын. 

 

Тарту 

        Жамбас пұл төлеп жатақта жүрген ақынбыз, 

Жадырап келіп, жаңа үйге кіріп жатырмыз. 

Әбекем қайда, Күнекем қайда, ойбай, тез, 

Той жасап берем, тортыңды қой да, шақырғыз. 

Әбекең келді, Күнекең келді, тойладық, 

Әзіл де болды, күлкі де болды, ойнадық. 

Бәрі де болды-ау, осы үйді салған адамның 

Бірінің де атын есімізге алып қоймадық. 

Қадірлі аға, қайырымды жан ғой Әбекең, 

Күнекең болса, еркелеп жүрген іні екен. 

Апыр-ау деймін, алайда осы қуаныштың 

(Әдеби тілмен) авторы нағыз кім екен?! 

Еденді сырлап, іргені сылап, қалаған, 

Шатырын жауып, орнатып газды жаңадан. 

Терезе салып, асфальт төсеп аулаға, 

Екі-үш жыл бойы сіңірді-ау еңбек сан адам. 

Аязда тонды-ау, аптапта күйді-ау жондары, 

Азаппен жүріп жарылды-ау беті, қолдары. 

Сезеді ішім, терменен осы үй орнады, 

Сол жандар бізбен, амал не, бірге болмады. 

Жарығын, суын, жылуын бізге жіберді, 

Жайсаңдар жүр-ау қуантып тағы біреуді. 

Қарсы алар ма еді қайрымды құрылысшыны, 

Патшадай күтіп, жолына төсеп кілемді. 

Жадырап, жылып, жаңа үйде тұрмыз аманбыз, 

Адамды сүйіп, адаммен жүрген адамбыз. 

Қадірлі жандар тыс қалды неге назардан? 

Өкініп тұрмыз соңынан енді соған біз!.. 

 



Тау бұлағы да ағады 

        Тау бұлағы да ағады, 

Ой бұлағы да ағады. 

Әрқайсысы өзінше тепкілейді жағаны. 

Бірі жылжып барады, 

Бірі мөңкіп барады, 

Бәрісі де, не шара, аға алмайды жоғары. 

Бәрісі де, ұмтыла, тек ылдиды іздейді, 

Әрқайсысы өзінше, 

Қатарларын түзейді. 

Дарияға қосылып жай тапсам деп теңізден, 

Байғұстардың бәрісі күдерлерін үзбейді. 

Бірі жатыр күркіреп, 

Бірі жатыр жылмиып. 

Бірі қалды көлдерде көмейіне құм қүйып. 

Асығады байғұстар. 

Сезінбейді сірә да, 

Барар жері бәрібір екендігін тұңғиық. 

Асығады байғұстар, 

Өзін-өзі қинайды... 

Бұлақтардың көбісі дарияға құймайды! 

Дарияны қайтеді. 

Мұнысы да жөн шығар, 

Мүмкін олар даласын шөл етуге қимайды, 

Бар қуатын өзінің топырағына сыйлайды. 

Санаулы күн, 

Санаулы ай, 

Санаулы жыл. 

Санай жүріп самайлар ағарды кіл. 

Уақытты не пайда санағаннан, 

Алатұғын өмірде бағаңды біл. 

Қанша күнің, 

Санап көр текке кетті, 

Қанша жанды, 

Санап көр, өкпелеттің. 

Адамдықтан адасып қаншама рет, 

Қаншама рет ауытқып, шетке кеттің?! 

Қанша жүрек түбінде тұрақ тептің, 

Қанша жанның жүзіне шуақ септің? 

Қаншама рет қуанып бардың-дағы, 

Қанша адамның алдынан жылап кеттің. 

Ал, қанеки, 



Санап көр, санағышым! 

Сарқылмастан тұрғанда сана-күшін. 

He жақсылық көрсетті адам саған? 

He жақсылық жасадың адам үшін? 

 

Тау өзені тентек қой, тасып жатыр 

         Тау өзені тентек қой, тасып жатыр, 

Ақ көбігін аспанға шашып жатыр. 

Арғы жаққа отарын өткізе алмай, 

Бала шопан айғайға басып жатыр. 

Тарт! деп еді, өзеннен өт деп еді, 

Беттемеді көк серке, беттемеді. 

Қойлар қайтсін қойшының ыза-кегін, 

Тасқа барып соғылды шек дегені. 

Қуып шығып серкені қойдан бөліп, 

Сырық сааты қамшымен сойды-ау келіп. 

Бірін-бірі паналап, ығысады, 

Көк серкенің тағдырын қойлар көріп. 

Дүбін жазбай дүр етіп үрікті де, 

Отар тұрды, қалтырап бірікті де. 

Сорлы серке тұзаққа ілікті ме, 

«Өлдім» деді сақалын сілікті де. 

Қой маңырап, шопанның сыбағаны, 

Шыңға жетті серкенің «жылағаны». 

Ұйқылы-ояу маужырап қырда отырған, 

Қарғып тұрды қарт шопан, шыдамады. 

Жетіп келді желдіртіп күреңімен, 

Ашу буы атып тұр реңінен. 

Сақалдан ап серкені сабап жатқан, 

Шопанның ұстай алды білегінен. 

- Түк көрмеген түлейдей... малды ұра ма?! 

Жоғал былай, торсықтай салбырама! 

Серке емес, сен езің де сескенесің, 

Сен қылмаған ерлікті мал қыла ма?! 

Шешініп суға түскен қартты көріп, 

Көк серке өзенге өзін атты келіп. 

Көсемінен көз жазбай тұрған отар 

Жамырасып жағаға тартты берік. 

Қазақтың мал - ырысы, малы - бағы, 

Қашаннан бір-біріне танымалы. 

Күреңмен қырқа асып бара жатқан, 

Қартқа қарап көк серке маңырады. 



 

Тауда өстім 

      Тайсалмай басып тастарын, 

Алқынбай асып асқарын. 

Құзына шығып, қомданып, 

Ылдиын тәмен тастадым. 

Төбемді көкке жеткіздім, 

Төсіне шықтым көп құздың. 

Қорқытып бура бұлттарды, 

Қойныма әтір сепкіздім. 

Талай да талай шынды астым, 

Тастағы гүлмен мұндастым. 

Қарағайлармен құрдаспын, 

Қайыңдармен сырласпын. 

Тайсалмай өзім тауда өстім, 

Таласар, қане, бар ма ешкім 

 

Таудай болғым келеді 

    Өлмесін деп берген ғой тауды маған. 

Мен күрсінсем, күңіреніп тау жылаған. 

Көңілімде бір құйын көтерілсе, 

Тауларымда тұрады қарлы боран. 

Аласартып асуын, өткелдерін, 

Астыма әкеп төсейді көк белдерін. 

Алып тауды бесік қып өсіпсің ғой, 

Ғұмырым, керемет ең неткен менің! 

Тербетіліп тауымның аясында, 

Өсіппін ғой шыршаның саясында. 

Өмірсіз де көңілсіз өкінішті, 

Қоймайсың ба, тағдырым, қоясың ба? 

Әлде, тағы алдыма жаясың ба? 

Тау менің несібіме тиіпті сирек, 

Мендегі шаттық бөлек, күйік бөлек. 

Ақсақалдар: - Таудай бол! -дейтін 

Таудай болғым келеді, биік керек. 

 

Таудағы көктем 

      Сай-саланы, 

Аймалады, 

Жоталардан жел есті. 

Көк қарағай. 



Көп баладай, 

Күбір-күбір кеңесті. 

Қасқа бұлақ, 

Тастан құлап, 

Бара жатыр шапқылап. 

Шықылдаған, 

Сыбырлаған, 

Айқай жастар - саққұлақ. 

Бір жүрекпен, 

Дір-дір еткен, 

Жасыл талдар - жас талдар. 

Еміренген, 

Тебіренген, 

Ақбас Ата - асқарлар. 

Күннен - бөркі, 

Гүлден - көркі, 

Тау - тамаша, тау - алып. 

Қатпар басын, 

Шатқал тасын, 

Көрген сайын жаңалық. 

Айналаңа, 

Сайға қара, 

Шыңға қара ақ маңдай. 

Бала шағың, 

Болашағың, 

Көктеп келе жатқандай. 

 

Таудағы нөсер 

      Алыста, 

Сонау аспанда, 

Атыстар, сірә, басталды. 

Жай түсіп жатыр тастарга, 

Жайратып жатыр асқарды. 

Дірілдеп біраз тұрды да, 

Гүрілдеп ала жөнелді. 

Аспанды құдай ұрды ма? 

Айырар ма екен төбемді! 

Жарқ етті алды кезімнің, 

Өртене жаздап, басылдым. 

Отым ба, әлде, езімнің!? 

Оты ма, әлде, жасынның!? 

Жанымды болып қорғамақ, 



Жалтарып, тұра қашқан ем. 

Төбемнен төмен сорғалап, 

Сөндірді нөсер, басты әрең... 

 

Тауға келсең 

        Тауға келсең, қыста емес, 

Күзде келгін! 

Қарсы алдыңнан табылар іздегенің. 

Жапырақтың көресің әлі-дағы, 

Тіршіліктен күдерін үзбегенін. 

Ойландырар шақ қой бір - күз дегенің. 

Ойландырар күз деген - кіші бесін, 

Күн төбеңнен ауғанын түсінесің. 

Ескі жұртты көргенде жайлаудағы, 

Құлын да жоқ желіде байлаудағы, 

Шыдап баққын, бір сәтке мүсірерсің! 

Жазынды еске жабығып түсірерсің. 

Жадыда кеп жалпақ жаз, бақ - мекенің, 

Түсінесің думанды шақ та өтерін. 

Құлақ түріп, қурайдың ызыңына, 

Ұғынасың өмірдің тәтті екенін. 

 

Тағдырмен бетпе-бет 

      Хабар жоқ саған кеткен елшілерден, 

Ей, Тағдыр! 

Сөйлесейік, келші бермен. 

Қаншама соқпақтарға бастасаң да, 

Сенімен сөйлесуді ерсі көрмен. 

Білесің бе? 

Мен саған бағынбаймын! 

Бар ма тағы беретін зарың, қайғың?! 

Көлденеңдеп жолымда тау боп тұрсаң, 

Мен - мұнартқан басыңда сағымдаймын! 

Сондықтан да жібер деп жалынбаймын. 

Heгe жаның ашымай тірі адамға, 

Heгe сала бересің бұралаңға? 

Өз тағдырым - өзіме ана емес пе ең, 

Жұбатпайсың неге сен жылағанда? 

Жақсылықтың қимайсың қалдығын да, 

Қарғысың ба, қалдырған жарлығың ба? 

Мен дегенде жыландай жиырылып, 



Керісінше істейсің барлығын да... 

 

Тағы да күз, тағы, міне, сары таңды ұзақ түн 

          Тағы да күз, тағы, міне, сары таңды ұзақ түн, 

Уысында тағы да мен ұйқы дейтін тұзақтың, 

Ой-хой, шіркін, тағы да бір күзді, міне, ұзаттым, 

Өмірімнің есейгенін сезінемін күзде мен, 

Алдағыма асығамын, өткенді әсте іздемен, 

Ой-хой, шіркін, болашаққа құмармыз ғой біз деген. 

Жүрші, жаным, қоңыр күзде серуендейік жырақта, 

Қайтқан құстың әуенімен қоштасайық қыратта, 

Күз өткенге кейімеймін, сағынамын бірақта. 

Қайтып бара жатыр, әне, сағыныштар-тырналар, 

Ақ қайыңдар, тал, теректер... алтын сары сырғалар, 

Туған жердің кеудесінде тұнжырайды жылғалар. 

Қайда кеткен жасыл алқап, жасыл орман, жасыл 

маң? 

Қайда кеткен жақұт гүлдер паң далаға шашылған? 

Қайда кеткен, қалай өткен, кімге барып бас ұрған?! 

Қалай біздер қапелімде аңғара алмай қалғанбыз?! 

Әттеген-ай, неткен аңқау, неткен аңқау жандармыз? 

Келіп қапты-ау сағыныштай сап-сарала арман-күз... 

 

Тағы да Майгүлге 

      Қайтсем сенің құтылам елесіңнен?! 

Отырасың қасыма келесің де. 

Сен өлгенсің, жаным-ау, мен тірімін, 

Мен тірімін. 

Тірімін! 

Көресің бе!!! 

Көнген жаным жазаға, қазаға да, 

Өкпелеме, 

Сен енді жазалама. 

Шын болса, табысармыз ахиретте, 

Әзірще, жаным, мені мазалама!.. 

Мен деген - тірі жанмын, 

Сен - елессің. 

Білесің ғой, өлтірген мен емеспін, 

Мен үшін артық емес сенен ешкім, 

Бірақта, сен - елессің, 

Сен - елессің! 



Араша тұра алады кім өлімге, 

Жата бер мені күтіп түнегіңде. 

Әзірге тірі жүрсем бұл өмірде, 

Сенің орның оңаша жүрегімде. 

Майгүлім, гүлім менің, көгім менің! 

Жүрегін қияр дейсің өлімге кім. 

Сен - менің жүрегім ең. 

Дегенменен, 

Елессің, енді маған көрінбегін... 

Бір күні, 

Бір жылдары, 

Бір заманда, 

Уақыт қуатымды ұрлағанда, 

Шабыттың ақ бастауы құрғағанда, 

Шынымен қалам алып, жыр жазам ба! ? 

Жүректе от, 

Ойда жасын қалмағанда, 

Тағы да жыр жазам деп қарманам ба?! 

Жастықта жазып кеткен жырымды оқып, 

Таңданам ба, кім білсін, алданам ба?! 

О, Муза! 

Мәңгі жастық! 

Қайраи досым! 

Қай күні ауар екен сайран досым. 

Поэзия - жастық қой жалын ұшқан, 

Жас күнде жазғаныңдай қайдан болсын. 

О, Жастық! 

Сен өлгенде, мен өлемін, 

Сенсіз мен қиылған бір бөренемін. 

Көнеремін, білемін,көнермін. 

Көгере бер мәңгілік сен, өлеңім!.. 

Жырсыз менің өмірге не керегім, 

Жырдан басқа жұртыма не беремін. 

 

Таң алдында 

         Айдың да кеткісі жоқ көк бетінен, 

Табандап жатып апты етпетінен. 

Күн түнге таңнан хабар айтып еді, 

Жұлдыздар үркіп кетті бет-бетімен. 

Асылып - ақ Шолпанға түн құшағы, 

Қалуға таңмен бірге тырмысады. 

Жердегі емес, көктегі ғұмырлар да 



Қалайды-ау, сірә, бәрі Күнге ұсауды... 

 

Токарьдің соңғы сөзі 

        Төсектес көрші,ғажайып жанды көрдім мен, 

Қатыгез сырқат қос жанарын да сөндірген. 

Жауынгер жорық басталыпты да Шығыстан, 

Аяңталыпты Батыста жатқан Берлиннен. 

Қиналып жатыр,өмірді қиып кете алмай, 

Көрік кеудесі көтеріледі от алмай! 

Бір түйір ет жоқ.аяқ пен қолы сом сүйек, 

Станогында өзі өңдеген металдай. 

«Қаншама металл қолымнан өтті, балтадым, 

Ағыздым нелер ақ бодаттың да ақ қанын. 

Мінеки, енді ажалдың сүп-сұр токарі 

Қарашы,- дейді,- 

Мені кеп жонып жатқанын». 

Бір жұтым суын - бір тәулік бойғы қорегі, 

Ауа жетпейді-ау, кеудесін сипай береді. 

Демі таусылып, әлсіреп бара жатқанда, 

Сыбырлап өтер ғазиз жан былай деп еді: 

«Кім ұрлап кетті, кім ұрлап кетті ауамды?» 

...Бардым да жұмдым ашылып қалған жанарды. 

Мен де айтып тұрмын ол беріп кеткен сауалды, 

Кім алып келді, жаңағы тірі адамды? 

 

Толғау 

         Таң атты. 

Келіп қалды ғажайып жыл, 

Кел, ақын, керемет бір жазайық жыр. 

Томырық лирика, тоқтай тұршы, 

Толқынды толғау неге азайып жүр? 

Кел, ақын, керемет бір жазайық  жыр. 

Осалдан емес еді шарық-шамаң, 

Дайда үнің қыран болып қалықтаған? 

Кідіріп, кібіртіктеп баса алмайсың, 

Шопанның шауқарындай арықтаған, 

Қайда үнің қыран болып қалықтаған?! 

Шықшы бір Ілиястай саңлақтанып, 

Отыршы өз орныңа таңдап барып. 

Бұйығы үн, бұлақ - сезім аулақ қалып, 

Төңкеріл толқын болып, аунап барып. 



Шықшы бір Ілиястай саңлақтанып. 

Шабыттансаң шарқ ұрып кетерің шын, 

Жырыңнан жалын лаулап, от өрілсін. 

Тізгінін тежемеген Ілияс - жыр, 

Мінбеге Тайыр болып көтерілсін. 

Үнінен жалын лаулап, от өрілгін. 

Кел, ақын ойлан, ақын; толған, ақын. 

Шын ақын шын қырандай қомданатын. 

Кезің келді Сәкен боп ұран тастап, 

Қасымдай жүрегімен толғанатын, 

Қаламын қаруындай қолға алатын. 

Олар жоқ, бәрі бір-бір дастан еді, 

Қондырған алақанға асқар елі. 

Болса егер Сәкен, Ілияс, Қасым, Тайыр, 

Жұртын бір желпіндіріп тастар еді, 

Осынау жыр бәйгесін бастар еді. 

Оқушым, мынау неге бөсті деме, 

Жыр қалып, әңгімеге көшті деме. 

Есімі есіл біздің ақындардың 

Елі ескірмей, сірә да, ескіре ме? 

Оқушым, неге орынсыз бөсті деме! 

Олар да осынау жылды армандаған, 

Оттың басын күйіттеп, алданбаған. 

Кезінде оқ боп, от боп жанған қалам, 

Толқынды толғау жырдан  арланбаған. 

Қолыма беріңдерші, ағайындар, 

Қайда жүр аруақтардан қалған қалам?! 

Кернеуіндей көмейлері күмбірлеген, 

Тулаған тұлпарларды кім білмеген. 

Жазайын жырларыңның жалғасын мен, 

Жазуға жарқындарым үлгірмеген... 

Жыл келді ғажайып бір ақ таңымен, 

Бақ таңымен, ақ ұлпа ақ қарымен. 

Көркем екен, мынау жыл көрікті екен, 

Парағын жылнаманың ақтарып ем. 

Дүние, тойлайды екен шаттанып ел. 

Ал, ақын, ақтара гөр халқыңа сыр, 

Бөле жырға, еліңнің даңқын асыр. 

Бір отауы - Отанның Қазақстан, 

Іргесін көтергелі жарты ғасыр, 

Сен соны мадақтай біл, даңқын асыр. 

Жеткіз жұртқа бүгінін, өткендерін, 



Қысын, күзін, жазы мен көктемдеріп. 

Жадында тұтсын ұрпақ, жасырмай айт: 

Ақтабан шұбырынды өткелдерін, 

Аруды арам жандар өпкендерін, 

Боз інген ботасы өлген бой жаза алмай, 

«Елім-ай» 

Аруана шөккен жерін. 

Өлшесін бүгінімен өткендерін! 

Көре алмай Жерұйықтың көк белдерін, 

Көрсет Асан запыран төккен жерін. 

Түсінсін де тұшынсын бақытты үрпақ, 

Бабалары не жаңа шеккендерін! 

Октябрьді айт бұрқанған, дауылдаған, 

Қазақ жері құшақтап, қабылдаған. 

Октябрьді - бүгінгі бақытыңды айт, 

Меке барса бабалар табылмаған. 

Қара бұлты басынан арылмаған, 

Қалай менің өзгерді тауым, далам. 

Октябрьді айт. Октябрь - бауыр маған. 

Келді биыл елуге елім менің 

Ауыр бұлтым арылды, жеңілдедім. 

Октябрьді айт! 

Кешегі қазақ елі 

 

Толғау 

         Таң атты. 

Келіп қалды ғажайып жыл, 

Кел, ақын, керемет бір жазайық жыр. 

Томырық лирика, тоқтай тұршы, 

Толқынды толғау неге азайып жүр? 

Кел, ақын, керемет бір жазайық  жыр. 

Осалдан емес еді шарық-шамаң, 

Дайда үнің қыран болып қалықтаған? 

Кідіріп, кібіртіктеп баса алмайсың, 

Шопанның шауқарындай арықтаған, 

Қайда үнің қыран болып қалықтаған?! 

Шықшы бір Ілиястай саңлақтанып, 

Отыршы өз орныңа таңдап барып. 

Бұйығы үн, бұлақ - сезім аулақ қалып, 

Төңкеріл толқын болып, аунап барып. 

Шықшы бір Ілиястай саңлақтанып. 

Шабыттансаң шарқ ұрып кетерің шын, 



Жырыңнан жалын лаулап, от өрілсін. 

Тізгінін тежемеген Ілияс - жыр, 

Мінбеге Тайыр болып көтерілсін. 

Үнінен жалын лаулап, от өрілгін. 

Кел, ақын ойлан, ақын; толған, ақын. 

Шын ақын шын қырандай қомданатын. 

Кезің келді Сәкен боп ұран тастап, 

Қасымдай жүрегімен толғанатын, 

Қаламын қаруындай қолға алатын. 

Олар жоқ, бәрі бір-бір дастан еді, 

Қондырған алақанға асқар елі. 

Болса егер Сәкен, Ілияс, Қасым, Тайыр, 

Жұртын бір желпіндіріп тастар еді, 

Осынау жыр бәйгесін бастар еді. 

Оқушым, мынау неге бөсті деме, 

Жыр қалып, әңгімеге көшті деме. 

Есімі есіл біздің ақындардың 

Елі ескірмей, сірә да, ескіре ме? 

Оқушым, неге орынсыз бөсті деме! 

Олар да осынау жылды армандаған, 

Оттың басын күйіттеп, алданбаған. 

Кезінде оқ боп, от боп жанған қалам, 

Толқынды толғау жырдан  арланбаған. 

Қолыма беріңдерші, ағайындар, 

Қайда жүр аруақтардан қалған қалам?! 

Кернеуіндей көмейлері күмбірлеген, 

Тулаған тұлпарларды кім білмеген. 

Жазайын жырларыңның жалғасын мен, 

Жазуға жарқындарым үлгірмеген... 

Жыл келді ғажайып бір ақ таңымен, 

Бақ таңымен, ақ ұлпа ақ қарымен. 

Көркем екен, мынау жыл көрікті екен, 

Парағын жылнаманың ақтарып ем. 

Дүние, тойлайды екен шаттанып ел. 

Ал, ақын, ақтара гөр халқыңа сыр, 

Бөле жырға, еліңнің даңқын асыр. 

Бір отауы - Отанның Қазақстан, 

Іргесін көтергелі жарты ғасыр, 

Сен соны мадақтай біл, даңқын асыр. 

Жеткіз жұртқа бүгінін, өткендерін, 

Қысын, күзін, жазы мен көктемдеріп. 

Жадында тұтсын ұрпақ, жасырмай айт: 



Ақтабан шұбырынды өткелдерін, 

Аруды арам жандар өпкендерін, 

Боз інген ботасы өлген бой жаза алмай, 

«Елім-ай» 

Аруана шөккен жерін. 

Өлшесін бүгінімен өткендерін! 

Көре алмай Жерұйықтың көк белдерін, 

Көрсет Асан запыран төккен жерін. 

Түсінсін де тұшынсын бақытты үрпақ, 

Бабалары не жаңа шеккендерін! 

Октябрьді айт бұрқанған, дауылдаған, 

Қазақ жері құшақтап, қабылдаған. 

Октябрьді - бүгінгі бақытыңды айт, 

Меке барса бабалар табылмаған. 

Қара бұлты басынан арылмаған, 

Қалай менің өзгерді тауым, далам. 

Октябрьді айт. Октябрь - бауыр маған. 

Келді биыл елуге елім менің 

Ауыр бұлтым арылды, жеңілдедім. 

Октябрьді айт! 

Кешегі қазақ елі 

Шуақ болып космостан төгілгенін, 

Дүниеге дән болып себілгенін. 

Барлығын айт. 

Бірін де жасырмағын, 

Есептелсін алтынмен асылдарың. 

Тұтқанын айт қазақтың қара бұлтты, 

Электр боп әлемге шашылғанын. 

Түн бойы батып, таң болып ашылғанын. 

Мақтанып айт фашисті жеңгеніңді, 

Барлығын да майданға бергеніңді. 

Қойшы болып аттанып Атбасардан, 

Жеңімпаз боп Берлинге төнгеніңді, 

Қолбасы фюрердің «алтын» басы, 

Қойшыбаевқа олжа боп, өңгерілді. 

Жиырма бес, мінеки, жыл өтіпті, 

Жиырма бес... 

Дүние жыр етіпті. 

Біз жеңген жиырма бес жылдан бері 

Европа тастады құл-етікті. 

Жеңісті айт, 

Қазақ қанын аямаған, 



Отанды айт, 

Өз баласын аялаған, 

Қазақтың даласын айт, 

Бүкіл Одақ 

Сая ғып сын сағатта саялаған. 

Биылғы жыл барлығы келеді еске: 

Екіталай жеңгенім ерегесте, 

Одаққа оқ атқанда, 

Қазақстан, 

Кеудесін оққа қосқан сен емес пе ең?! 

...Биыл той Ленин деп басталады, 

Ленин-дүниенің тас қамалы. 

Әр жылда біздің әрбір қуанышты, 

Ильичтің өзі келіп басқарады. 

Ильич деп күннің аты басталады. 

 

Тоқта, ботам 

      Тоқта, ботам! 

Атаң келеді артыңда! 

Бұр мойныңды қалжыраған қарт ұлға. 

Сенің сәби сәттеріңнің мысқалын 

Айырбастап ала алмай жүр алтынға. 

Тоқта, ботам! 

Атаң келеді артыңда! 

Жүзе жүріп, жүз құбылған сағымда, 

Жастық дейтін көктеменің шағында, 

Өскен едік сенің анаң екеуміз 

Осы қарттың мәпелеген бағында. 

Қарттың бағын жайлайтынбыз иен тегін, 

Тыңдайтынбыз алуан-алуан ертегін. 

Жинап алып жүрер еді жарықтық 

Күллі ауылдың елтеңі мен селтеңін. 

Ей, болашақ! 

Қарт келеді зиялы, 

Кейімесін ата-қыран ұялы. 

Сен сыйласаң, сәби шақтың бір сәтін, 

Атаң саған ұзақ өмірін қияды. 

Ақылына айырбаста күлкіңді, 

Қайтесің сол күлкі дейтін шіркінді?! 

Бейқам күліп өспеген соң өз басым, 

Бос күлкіні ұнатпаймын бір түрлі... 

Тоқта, ботам! Атаң келеді артыңда. 



Дария шалқар даналығын ал, тыңда! 

Сенің сәби сәттеріңнің мысқалып 

Айырбастап таба алмай жүр алтынға. 

Тоқта, ботам! Атаң келеді артыңда! 

 

Туған жерге 

       Таныс өлке, 

Таныс аймақ, 

Таныс маң: 

Анау жерде - құрбылармен алысқам, 

Анау жерде - құрбы жанмен табысқам. 

Алба-жұлба ақша бұлттар жарысқан, 

Таулар әне, ұйықтап кеткен данышпан, 

Жолдар анау, шұбатылып шаңы ұшқан, 

Таныс өлке, таныс аймақ, таныс маң. 

Шабындықтар, 

Егістіктер, 

Тоғайлар. 

Төбелердің төбесінде - көк айдар. 

Ақ сағыммен араласып, аулаққа, 

Сағым болып бара жатыр көп ойлар. 

Бір тынбайды шегірткенің шырылы, 

Жел қозғаған ақ шилердің сыбыры, 

Бәрі таныс - кісінеген құлыны 

Ін аузында шаңқылдаған суыры. 

Айналайын! 

Атамекен, Ақ мекен! 

Қандай қазақ іздеп сені тапты екен?! 

Туған өлке тәтті екен ғой, 

Тәтті екен! 

 

Түйсік 

      Киген киім, асқа ырза күндегі ішкен, 

Жалықтым-ау, осы бір күн көрістен. 

Үмітім де үзіліп бара жатыр, 

Мына құрғыр мандышай жүрген істен. 

He боп барам осы мен күннен-күнге?! 

Тіршіліктің мәнісі күн керу ме?! 

Ұйықтап кетсем маужырап, қайтер едім, 

Мандыта алмай ештеңе жүргенімде?! 

Өмір өтіп барады ертеңменен, 



Қайтем оны?! 

Жанбаған, өртенбеген. 

Өзімнен-өзім бүгін жеркенемін, 

Өмірде еш нәрседен жеркенбеп ем. 

Қараймын жеткеніме, өткеніме, 

Өмірім осылайша кеткені ме?! 

Алдыма ақ қағазды жайып қойып, 

Пышырап құры отырмын текке, міне. 

Жырым да, сырым менің кімге керек? 

Болмады күткенімнен бір де дерек. 

Жан таппай, жарық іздеп түнге қарай, 

Мен-дағы отқа түскен бір көбелек... 

 

Түнгі Алматы 

      Түнгі Алматы тұманы ашылғанда, 

Алатауға ай келіп асылғанда 

Нұр жанады, аспанның жұлдыздары, 

Алматының үстіне шашылған ба?! 

Сүйіседі көшелер көшелермен,. 

Бір рақат сезесің еселенген. 

Осы сиқыр қалада өскеніңмен, 

Таңданасың туристей кеше келген. 

Емен, терек еркімен қауышады, 

Қайың менеи қарағаш танысады. 

Алатаудан басталған ақ бұлақтар, 

Алматыға жеткенше жарысады. 

Алматыға жеткенде аң-таң болып, 

Арықтармен ақырын тартар жолын. 

Ашуланып бір сәтте тұра қалып, 

Ағылады аспанға фонтан болып. 

Судың аты - су ғой, ол бұғына ма, 

Тау бұлағы көлшікке тығыла ма?! 

Су сәулеге ұмтылып, сәуле суға, 

Айналады ғажайып шұғылаға, 

Сонда Алматы ұқсайды Құбылаға. 

Ұзатылар қыздайын үлпілдеген, 

Шақырасың назыңмен, күлкіңменен... 

...Жоқ! 

Алматы - жүрегі Алатаудың! 

Тау ұйқыға кеткенде бүлкілдеген. 

 



Түсіме тау кіреді... 

       Ұйықтасам түсіме ылғи тау кіреді, 

Тау жайлап, тау қыстаған.шал жүреді. 

Басында ақ қалпағы, жүннен шекпен, 

Астында балпаң басқан Сал-күреңі. 

Сөйлесуге, менімен сырласуға, 

Шақырады, кім білсін, мұңдасуға, 

Енді жете бергенде, ғайып болып, 

Отырады басқа бір қыр басында. 

Шақырады, отырып қыр басында. 

Шыбындаған күреңі тұр қасында. 

Тағы жете бергенде, ғайып болып, 

Отырады басқа бір шың басында. 

Өліп-талып, оған да жетемін де, 

Көз салам таудың алыс етегіне. 

Шалым кетіп барады өз жәйімен, 

Ер-тоқымсыз күреңі жетегінде... 

Қалып қойдым, түсе алмай, шың басында, 

Кеш те келді, айналды түн басуға. 

Шың басынан түсе алмай әуреленем, 

Бір минутым тең болып бір ғасырға... 

Ұйықтасам түсіме ылғи тау кіреді. 

Түсінбеймін неғылған тағдыр едің?! 

...Тауда жортқан тағыдай алғыр едім, 

Алғырлығым қай жақта қалды менің?.. 

 

Тұлпарларыммен біргемін 

      Іздесең мені кімде-кім, 

Қаладан іздеп жүрмегін! 

Үйіме де іздеп кірмегін! 

Аязды боран, ақ таудың 

Арасында өмір сүргемін. 

Солармен мәңгі біргемін. 

Жетелеп мені ілгері, 

Күндерім менен түндерім, 

Төсек caп қардан бір керім, 

Қарыма құрық ілгемін. 

Іздесең мені кімде-кім, 

Сол жерден келіп бір көрін! 

Ақ түтек ашық ақпанда, 

Ақ сайда жылқы баққанда, 



Құрықты шаншып ақ ңарға, 

Аспанға қарап тұрам мен, 

Құс жолы - Болашақтарға, 

Қар теуіп жылқым жатқанда, 

Рахат одан шақ бар ма?! 

Керек қой күзет өмірге 

Дүние ұйықтап жатқанда... 

Ақ қырау шалып тұлымын, 

Кісінеп қойса құлыным, 

Кетеді бойым жылынып, 

Бүлк етіп менің жұлыным, 

Айтамын, айтам қайталап, 

Тұлпарлы жердің ұлымын! 

Ракетадан кем емес, 

Шаншылған менің құрығым! 

Сондықтан асау ңылығым... 

Қашырар құтын ұрының! 

...Іздесең мені кімде-кім, 

Бұл жерден іздеп жүрмегін! 

Аязды ақ қар түндемін, 

Ақ тозаң боран күндемін, 

Тұлпарларыммен біргемін, 

Іздесең мені кімде-кім, 

Сол жерден келіп бір көрін! 

 

Тұнжыраған ояу бақ 

     Жапырақтар түсіп жатыр, 

Түсіп жатыр... 

Неліктен?! 

Айрылып бара жатыр ағаш біткен көріктен. 

Көргенсіз де, 

Жүгенсіз де, 

Күздің бұзық бораны, 

Бала-бақтың, дала-қарттың, 

Шашын түтіп желіккен. 

Жапырақтар ұшып жатыр, 

Түсіп жатыр, 

Аяулы-ақ... 

Емін-еркін тапап келем, 

Кешіп келем жаяулап. 

Сыйдым-сыйдым бұтақтары. 

Жебесіндей садақтың, 



Мені көздеп тұр ма деймін, 

Тұнжыраған ояу-бақ... 

 

Тұрсын солай, болсын солай бәрі де 

      Тұрсын солай, болсын солай бәрі де, 

Білем, менің қосылмайсың әніме. 

Сенің көңлің қайда екені белгісіз, 

Менің көңлім сенікінен әріде. 

Сенің көңлің қайда екенін біле алмай, 

Мекен тауып,шыққан болар құмардан. 

Бар поезды жетелеген рельстей, 

Барлық жанды жетелемес бір арман. 

Болсын солай,тұрсын солай,солай ғой... 

Әрбір адам бір-бір жыныс тоғай ғой. 

Ну орманнан шыққаннан да жол тауып, 

Еркін келіп, еніп кету - оңай ғой. 

 

Төлегенге 

    I 

    Тұңғыш көрдім өлгенін шын ақынның, 

Қызарып батты ертеңгі шығатын күн. 

Торғай-өлең шырылдап бара жатты 

Аузында ажал дейтін сұрапылдың. 

Торғай-өлең өлмеді, аман қалды 

Әкетті ажал... 

Жыр емес, адамды алды. 

Бір өмірдің дастаны басталды да, 

Шорт үзілді, 

Шоп-шолақ тамамдалды. 

Қаралы лек. 

Бозғыл шаң шұбатылды. 

Бара жатыр жерлеуге шын ақынды. 

Маржан - жырдың мөп-мөлдір бір түйірі 

Құмға түсіп кетті де, уатылды. 

Тұңғыш көрдім қайтқанын шын ақынның, 

Қаталы-ай жыл дейтін сұрапылдың! 

Сұңқар - төсі томпиып қарсы қарап, 

Қаршығадай қылшылдап тұратын кім?! 

Енді жоқ азаматым, аймаңдайым, 

Жоқ болды құмға сіңген айрандайын. 

Асығыс, ылғи жортып жүруші еді, 



Бетпақтан су іздеген жайрандайын... 

    II 

    Бармаңдар ақынды жұрт жерлегенде, 

Көрмеңдер көрдің аузы жабылғанын. 

Көтеріп сендер оны келмегенде, 

Көмусіз қалмайды ғой бауырларым! 

Көмбеңдер! 

Топырақты тастамаңдар! 

Жабыла толтырыңдар кұмды ұдаиы. 

Ақынды көмсін білмес басқа жандар, 

Басына бармаңдар да, құрбылары! 

Ет жүректің езілмес кезі ме бұл... 

Жылай білсең, шын жыла! 

Жасыма тек, 

Кезек күтіп тұрғандай сезіне біл, 

Алдыңдағы апанның басына кеп. 

 

Фантазия 

      Жеті қат жерің мына төңкерілген, 

Жеті қат аспанменен көмкерілген. 

Адамзат оның бәрін ерте білген, 

Ертегіде табысқан ертеңімен, 

Ғаламаттар туылған ертегіден. 

Ғаламаттар жасалған ертегіден, 

Ертегілер қиялын ерте жүрген. 

Ғаламдық ақиқатты бұл адамзат, 

Галилей, Коперниктен ерте білген. 

Ертегіден жаңарып, қала тұрған, 

Ертегіден ғұлама дана туған. 

Бұл күнгі ғаламаттар, алдыменен, 

Адамның қиялында жаратылған. 

Барлығын да адамзат қиялдаған, 

Қиялдап жер бетіне сыя алмаған. 

Ойлап-ойлап, отырып кілеміне, 

Аспанға ұшудан да ұялмаған. 

Қиялдап, менің дана, байғұс бабам, 

Алайда, атқа мініп, Айға ұшпаған. 

Бабамның қиялымен қанаттанып, 

Бүгін мен Айға қонып, жайды ұстағам. 

 

Фаризаға 



     Фариза! 

Фаризажан, Фариза-қыз, 

Өмірде ақындардың бәрі жалғыз. 

Шыдай-шыдай ақыры жалығармыз, 

Бірімізден біріміз арылармыз. 

Біздерді де жоқтайтын жан болса егер, 

Шаң басқан архивтерден табылармыз. 

Сен мені білесің бе, білесің бе? 

Жаралмаған жан екем күресуге. 

Жылай жүріп, өтірік күлесің де, 

Жүресің де қоясың, жүресің де. 

Бірі итеріп кеудемнен, бірі шалып, 

Тастағысы келеді күресінге. 

Фаризажан, сен соны білесің бе?... 

Жанарымды тұманмен тұмшаладым, 

...Серіппесі үзіліп тұр садағым. 

Жігітінен қазақтың дос таба алмай, 

Қыз да болсаң мен саған мұң шағамын. 

Ауырлар деп ойлап па ем мұнша халім... 

Ақын болып несіне жаратылдым, 

Арасында қап қоймай қара түннің. 

Қасиетін сезем деп Ана тілдің, 

Қауырсыны қалмады қанатымның. 

Қу тірлікке құл болып, аяң басып, 

Құлашымды жая алмай баратырмын. 

Момын едім, жақсы едім, ұяң едім, 

Аттап өттім олардың қия белін. 

Енді, міне, қауқарсыз құр ашуды, 

Жия бергім келеді, жия бергім. 

Маңдайымнан сипаған бір жан болса, 

Енді қалған өмірімді қияр едім. 

Білмеймін, бұзықпын ба, жындымын ба?! 

Кеп тұрады тілегім мұңды-мұңға. 

Енді қалған өмірдің құрдымында, 

Өлтірсе де көмбеймін жырды құмға! 

Нөл болады деп айтам, жалтармаймын, 

Көбейтсең де қаншама мынды-мыңға... 

Айналаға қарайық анық барлап, 

(Түн кеткесін, күн шығып, жарық болмақ), 

He туралы жырласақ, Фариза-қыз, 

Бағыштайық бәрін де халыққа арнап. 

Фариза, Фаризажан, Фариза-қыз, 



Бірімізден біріміз арылармыз. 

Том-том болып дүкенде тұрмасақ та, 

Подвалдағы архивтен табылармыз... 

 

Хал мүшкіл, қалқам 

      Керемет кезде тусақ та, 

Керемет шақта тұрсақ та, 

Білдірмей іштен тынсақ та, 

Біздің хал мүшкіл бұл шақта. 

Зауық жоқ сауық-сайранға, 

Қона алмай жүрміз жайлауға. 

Бәйгені бермес көк қасқа, 

Бұл күні, қалқам, байлауда. 

Ой менен қырға ап қашқан, 

Шоқ шайнап жүріп, от басқан, 

Бәйгені бермес көк қасқа, 

Бізбенен бүгін қоштасқан. 

Өткізген күндер дүрмекпен, 

Өткен шақтармен бір кеткен. 

He таптық арзан құрметтен? 

Арзан сауықты гулеткен. 

Хал мүшкіл, қалқам, бұл шақта. 

Өткенге мойын бұрсақ та, 

Барсақ деп айла қылсақ та, 

Жеткізбес енді қусақ та... 

 

Хал сұрама, жыр сұра 

     Бас қатырып, несіне күн кешемін 

Бәрі өтеді... 

Ешкім де білмес емін. 

Бәрібір табиғатпен бірге есемін, 

Бәрібір табиғатпен тілдесемін, 

Несіне бас қатырып, күн кешемін. 

Сен менен хал сұрама, жырды сұра! 

Ырзамын өміріме, тұрмысыма. 

Жырды сұра! 

Ілесіп кетем бір күн, 

Қайтадан оралмайтын жыл құсына. 

Айдын көлден ажырар сағатында, 

Арман кетер аққудың қанатында. 

Арман қалсын, алайда жыр қалмасын, 



Жердің мына жетіқат қабатында. 

Бас қатырып несіне күн кешемін, 

Бәрі де өтер... 

Ешкім де білмес емін 

Күнім батпай, алдымен жырым батса, 

Бір сағат та жер басып жүрмес едім. 

 

Халыққа хат 

      Туған халқым! 

Қатемді кешір менің? 

Сенің арқаң сескенбей, есіргенім. 

Егерде жырың болмай, ұрың болсам, 

Алақанға саласың, несін мені 

Жоқ! 

Менің жүрек емес төсімдегі 

Ол бір от сенің ұлы көшіңдегі 

Өзіңнің жандырғаның, өшіргенің 

Әзірге тастаған жоқ есім мені, 

Уа, жұртым! 

Кешір мені? 

Кешір мені? 

Зәредей қылығың жоқ мен сенбеген, 

Жасудамын жаныммен көрсем деп ем. 

Жасымнан жамандықты жеңсем деп ем, 

Жасырмай бәрін айтып берсем деп ем. 

Жамандық көре алмайсың сенсең менен 

Өзіңнің қалыбыңмен өлшенген ем, 

Аманат бір өзіңе өлсем денем. 

Аманат бір өзіңе жырым - сырым, 

Аманат Асан - жүрек жырым-жырым, 

Жолсызбен жортамын деп, 

Орта жолда 

Жете алмай жетеріне жығылды ұлың, 

О, менің 

Желпілдеген туырлығым! 

Желбіреп, жетіле бер Туың бүгін! 

Ой-қырыңа мың сәлем мен көрмеген, 

Шөлдер менен  тауларға, көлдерменен. 

Құмда отырған қойшының қараша үйін, 

Қайсыбір сарайлардан кем көрмеп ем. 

Жетім қалған қозыға жем берген ем... 

Жетіліп, жетісіп ем сендерменен, 



Кешір менің жанымды емделмеген?! 

Самал сырын жеткізіп, бұлақ сөзін, 

Болсам деп ем өзіңнің құлақ-көзің. 

Бастап кетті басқаға шуақ-сезім, 

Шуақ-сезім - секірген лақ кезім. 

Менде өзіңдей болмады тұрақ-төзім. 

Heгe бұлай? 

.Білесің бірақ та өзің. 

Несін білдім емірдің, несін көрдім? 

Көз жазып қалмайын деп көшіңе ердім. 

Туған ел, көз-жасы үшін кешір мені, 

Кешегі жетімдер мен жесірлердің? 

Ортасында өшу мен өсулердің 

Таяғын тарттым талай кесірлердің, 

Туған ел, сол үшін де кешір мені! 

Жаманың да болса егер жатсынбадым, 

Мен жақсы көрдім, мені жатсынғанын. 

Мен сеземін жаманың, жақсың барын, 

Барлығы үшін, бәрібір, ақсын қаным. 

Барымды ойымдағы тапсырмадым. 

Бәрін де бір өзіңе аманаттап, 

Кеудемде тыныш ұйықтап жатсын жаным 

Туған халқым! 

Қатемді кешіре гөр? 

Кешіре гөр? 

Кеш қылмай несібе бер? 

Ақынды ая? 

Өмірге ақын бергін? 

Көрікті болсын десең кешір егер 

Ал мені... Кешіре гөр? 

Кешіре гөр!.. 

Жыл келді, 

Жақсылықпен өтсе игі еді. 

Жоғалып жамандықтар кетсе игі еді. 

Аңсап жүрген, жете алмай шаршап жүрген, 

Ақ қанат қуанышым 

Жетсе игі еді!!! 

 

Халқым барда 

       Шыныменен дос жоқ-ау дос жоқ менде. 

Сонда қалай, өмірім босқа өткен бе?! 

Осылай бір байламға келдім бүгін, 



Қарадым да сүйіскен қос кептерге. 

Менде арамдық жоқ еді алабөтен, 

Доссыз өмір жалғанда қараң екен. 

Қақ жарылған қауымға қайран жүрек, 

Қашан ғана қаңырап қалар екен?! 

Сәл сабыр ет, ей досым, жасымағын, 

Доссызбын деп мен неге ашынамын?! 

Дос кеп менде, қашаннан досым - халқым, 

Қараймын да мен соған басыламын. 

Доссызбын деп айта алман халқым барда, 

Саясында халқым бар салқындауға. 

Қарғамаса болғаны халқым мені, 

Айналмаса болғаны нарқым дауға... 

Қалт-қүлт етіп, мейлі, мен күн кешейін, 

Күн кешейін, еліммен бірге өсейін. 

Мені әзірге, ей, тағдыр, мазалама? 

Емін-еркін жұртыммен тілдесейін! 

 

Хан тәңірі 

         Шыңның мен танымаймын аласасын, 

Төбе де аласамен таласасың. 

Тянь-Шаньның шашақтаулы найзасындай 

Қайсың Хан тәңірімен жанасасың? 

Шыңның мен ұнатамын биіктігін, 

Шырқай кеп шыңырау көктен сүйіпті Күн. 

Түндігін түртіп тұрған көк аспанның, 

Қанеки, Хан тәңірінен иықты кім?! 

Егерде құдірет болса, бөлшегіндей 

(Алдында құдіреттің көр шегінбей.) 

Шаншылып әнеу тұрған Хан тәңірі - 

Шапшыған Тянь-Шаньның емшегіндей. 

Күн де оның баурайында дөңгелеген, 

Буалдыр, бозғыл шәйі перделеген. 

Бойында Хантәңірінің бұғып жатқан, 

Алапат аяныш бар жерге деген. 

Тік тұр ол.Қырын қарап сай-салаға, 

Күн көркі, Көк - мекені, Ай - шағала. 

Қалғымай қанша жылды өткерді екен 

Тәкаппар Тянь-Шаньдағы қайсар аға? 

Таудың мен ұнатпаймын тапалдығын, 

Тапалдан талайлар-ақ татар жұғын. 

Сүйем мен табиғаттың ұлылығын, 



Сүйем мен табиғаттың қаталдығын! 

 

Хат 

          Саған таныс адыр, қырқа, беттегі, 

Жыңғыл, жусан, тобылғылар көктеді. 

Рақатта іші-сырты ауылдың, 

Қуантсаңшы сен де, сәулем, кеп мені. 

Сағынышым - тек өзіңсің бір ғана, 

Ұшып жетті, қарлығаш та, тырна да, 

Саралақаз жұмыртқалап үлгірді, 

Кеше екеуміз асыр салған жылғаға. 

Ең алғашқы нөсер де өтті себелеп, 

Әлдеқашан гүлге қонды көбелек. 

Байлық, бақыт - бәрі де бар ауылда, 

Әттең, сәулем, тек сен жоқсың не керек?! 

 

Чили - шуағым менің 

      Пабло Нерудаға ескерткіш. 

     1 

     Барлық ақын - баласы бір ананың. 

Ақын келсе өмірге, қуанамын, 

Ақын өтсе өмірден - жылағаным. 

Барлық ақын - баласы бір ананың. 

Барлық ақын - бауыры тірі адамның! 

Тұтандырсам бірінен жыр алауын, 

Бірінен қасиетті сыр аламын. 

Тәңір деген жоқ қой, 

Жоқ! 

Бар болса егер, 

Ақындарға тиме деп сұранамын. 

Ақын - халық перзенті қашаннан да! 

Халқыменен қартайған, жасарған да. 

Болашағын халқымен қоса армандап, 

Ақын туған, дүние жасалғанда. 

Момын өтпес ақыннан қашаннан да. 

Өмірге нұр, қаһарын шашар жауға. 

Өткен, сірә, ақыннан асау бар ма?! 

Жазмыш деген жоқ қой, 

Жоқ! Бар болса егер, 

Тиме дер ем ақынға, асау жанға! 

Бұйырар ем жендетке бас алмауға 



Өлді ақындар... 

Ақындар туар тағы, 

Талай-талай ұрпақты қуантады. 

Қаза болар ғасырлар, замандар да, 

Адамдарға жырымен тұмар тағып, 

Тірі Байрон, Пушкиндер тұрар тағы! 

Тарих па? 

Тарих қуаң тартып, 

Қуаң тартып, алыстан мұнартады. 

Ал ұрпақтар шындыққа құмартады. 

Ақиқатты іздейді, табады олар - 

Паблоны, Хосені, Лорканы... 

Біледі олар бір кезде таң да атқанын, 

Атқан таңның азапты зардаптарын, 

Кешіп жүріп ғасырдың қан-батпағын, 

Азаптанып жаңа өмір орнатқанын - 

Құрбан болған Бостандық солдаттарын 

Мен сеземін ұрпақтар ардақтарын!!! 

О, Бостандық! 

Мен сені құдай көрем. 

Құла десең, алдыңа құлай берем. 

...Чили! Чили! 

Ақынын аза тұтып, 

Күңіреніп күй, күйзеліп жылайды өлең. 

Жоқ қой.Жоқ!Жоқ! 

Бар болса құдай деген, 

Тура қарап жүзіне былай дер ем: 

Тағы да қан, 

Тағы ойран танымалы. 

Тағы да дар... 

Тағы кім таңылады?! 

Тағы түрме... 

Тағы кім жабылады?! 

Кандыбалақ қарақшы қару алып, 

Аңырады адамдар, аңырады. 

Бостандығын халқының қайтарып бер, 

ЬІрза болсын ақынның аруағы!!! 

Топырақтан, тозаңнан теріп келген, 

Бостандығын бер оның өліп көрген! 

Қара күшке сенбісің желік берген? 

Вольпарамса ілесіп бара жатыр, 

Бостандықтың құрбаны - өліктермен. 



Өліп көрген айрылған ерікті елден, 

Паблоға, бар болсаң, бостандық бер, 

Отанымен қоштассын келіп көрден. 

Соқтығыс басталғанда сойқаңдаған, 

Сорлы ақын соңғы сөзін айта алмаған. 

О Тәңірі! 

Жоқсың ғой, болсаң егер, 

ГІаблоны - бауырымды қайтар маған! 

О, Чили! 

Топырағыңда жатқан кұрбан, 

Ақын еді дүние мақтан қылған. 

Ол сені сақтандырған, 

Сақтандырған! 

...Саулығын Паблоның біліп қайт деп, 

Ақындық рухымды аттандырғам, 

Сол кезде жауың саған қақпан құрған... 

Белгісіз, 

Таң ба?! 

Түн бе?! 

Белгісіз түн де өтуде, 

Күн де өтуде. 

Шынымен мынау менің суретім бе?! 

Жап-жасыл көбелектей гүл бетінде. 

Әлсіз жүрек әлсіреп, 

-Сенсің,- дейді 

Соқсын жүрек, ауру жеңсін мейлі. 

Соны жыр - соңғы жыры жазылса екен, 

Сонан соң, өлсін мейлі, 

Көмсін мейлі. 

...Қаз қатар дәрігердің шипасы тұр, 

Ішпепті. 

Қаз қалпында, менсінбейді. 

Көптен бері дәрігер жүр өкпелеп, 

-Бергенді іш, жүрегіңді жүдетпе,- деп. 

Қабылдамай жатыр ғой, қайтпек енді, 

Дәріні ішуге де жүрек керек. 

Ақын күнде қоштасар өмірменен, 

Ақын үшін, белгілі өлім деген. 

Ақын, әсте, өлем деп қорықпайды, 

Кете ме деп қорқады көңілде өлең, 

Аяқасты ажалмен, өлімменен. 

Әр өлеңі - ақынның соңғы өлеңі, 



Соңғы рет жөндегені, өңдегені. 

Өзі тірі кезінде жыры өлсе егер, 

Намыс үшін шын ақын сонда өледі. 

Шын ақынның көңілін сол бөледі. 

Әлде түн бе, ақ таңның кезі ме еді, 

Бір сәт ақын әлсіреп көз іледі. 

Көзін ілсе, Мадрид көшесінде, 

Баяғы жас шағындай сезінеді. 

Но пасоран! 

Фашизм... 

Бала қаны... 

Бала қаны - кәдімгі бала қаны. 

Бала қанын теңемей жыр жазады, 

Бала қаны дей салып баламаны. 

Көмір дүлей фашизм, темір дүлей, 

Испан жерін таптайды тебінгідей. 

Бір сәт оны биікке шақырады, 

Эренбург, Лорка, Хемингуэй... 

Баяғыдай өртеніп, қала жанған, 

Жанған оттың ішінде ана қалған. 

Баяғыдай тебіреніп жыр ойлайды, 

Көзін алмай панасыз балалардан. 

Әлде түн бе? 

Ақ таңның кезі ме еді?! 

Талып барып, әзерге көз іледі. 

Көзі ілінсе, селк етіп оянады, 

Мәңгі ұйықтап кететіндей сезінеді. 

Есіл ақын өзіне тұр өкпелеп, 

Тұнған ойы тірілер түнекке кеп. 

Әрбір жыры - ақынның соңғы жыры, 

Соңғы жырды жазуға жүрек керек. 

Ақау түсті ақынның жүрегіне, 

(Алдақашан халқы оны біледі де.) 

Қараң қалған столда, қараң қалған, 

Қаламына қарайды, тірегіне... 

Сапар шегіп кетеді жыр еліне. 

Ақын тағы жазбақшы соңғы жырын, 

Соңғы сырын айтпақшы, соңғы мұңын. 

Сақтандырып халқына және айтпақшы 

Қара күштің қаталдық сорлылығын. 

Отанына шақпақшы ооңғы мұңын. 

Көктемгі аспан секілді күркіреген, 



Тастадың ба ақынды, шіркін өлең?! 

Құлпыланып қалған ба қайран жүрек?! 

Аурудың ашылмас кілтіменен?! 

Қайда нөсер баяғы сіркіреген? 

Қайда шабыт ақынмен бір түнеген? 

Қаламына әлсіз қол қарманады, 

Соңғы жырын халқына арнағалы. 

«Жалпыға ортақ жыр» жазған жалын жүрек, 

Жалқы басып жырлауға арламады. 

  

Басталуың қиын-ау шіркін өлең, 

Шіркін өлең, басталсаң, дүркірер ең. 

...Қайран ақын тағы да қалғып кетті, 

Адамзатқа шуақты күн тілеген. 

Күзетіп жүр періште шіркін өлең. 

...Тағы да түс... 

...Тағы да сандырақтар. 

Сандырақтар - суалған сан бұлақтар. 

Тағы да Испания аспанында. 

Жанды оттар, 

Жан-жақтан жауды хаттар. 

Жауды хаттар, жазалап жауды даттар. 

Құлағанша өртеніп бара жатты, 

Қырандар - қызыл тулы арғымақтар. 

Өрт қаптады, 

Өршітіп желікті жел, 

Көк түтінге көмілді көрікті жер. 

Салтанатпен caп түзеп бара жатты, 

Жер шарынан жиналған Еріктілер. 

Испания халқына ерікті бер!!! 

Тағы да бала қаны... 

Кәдімгі бала қаны. 

Алақаны - баланың алақаны... 

Аштықта Испания балапаны! 

Испания, шыдай түс, таң атады! 

(Ақынның үнін естіп бүкіл әлем, 

Бар сыйын балапанға таратады.) 

Тағы да сандырақтар, сандырақтар... 

Түсіне енді теңіздер. тау, қыраттар, 

Ормандар, гүлдер, көлдер, бал құрақтар 

Соңғы жырын жаза алмай ақын жатыр, 

Ақын жатыр... 



Жауапсыз қалды хаттар. 

...Ол оянды зеңбірек дүрсілінен, 

Тозаң ұшты гүлдердің бүршігінен. 

Аласапыран не деген тіршілік ең! 

Қала бойын жазбады күрсінуден. 

Түсім бе деп ойлады, 

Өңім бе деп. 

Кереметтер ойнады, 

Көңілге кеп. 

Соңғы жырды жазуға қамдан ақын, 

Соңғы күрес басталды. 

Өмір керек! 

He болар түн белгісіз, не болар күн. 

Білесің ғой, Парижден неге оралдың. 

Үнін өшір, 

Бас көтер поэзия! 

Үнін өшір үрейлі генералдың! 

Естисің бе, қара күш долданады, 

Көресің бе еліңді қорлағанын? 

Кері айналып танктің доңғалағы, 

Кері айналтпақ тарих доңғалағын. 

Қаламыңды қалайда қолға ал, ақын. 

Түсіңде емес, өңіңде мынау ойран, 

Отаныңа, арыңа кінә қойған. 

Азаттықты аңсаған азаматтың 

Жүрегінен жұлдызша тұмар ойған. 

Түсіңде емес, өңіңде мынау ойран. 

Есіңде ме Мадрид? 

Бала қаны. 

(Баламасын сен тапқан бала қаны). 

Ақыл сұрап Чили тұр ақын сенен, 

Шие-шие қан болып алақаны. 

Өмір бойғы арманың, тілегіңнің, 

Бағы өртеніп барады гүл еліңнің. 

Майданында азаттық ақау шалған, 

Қалғанын бер халқыңа жүрегіңнің. 

Түсінемін сені мен, бауырласым, 

Сен ауырсаң, ел үшін ауырғасың. 

Айтар сөзін айтсын да, өлсін ақын, 

Ақындардың Отаны ауырмасын! 

Соңғы жыры ақынның жазылғасын, 

Дамылдасын, қара жер қабылдасын, 



Отан! 

Отан! 

Отаны ауырмасын! 

Ойран болса егер де жер бетінде, 

Ол - алдымен ақынның келбетінде. 

Жер жарасын болар-ау жөндетуге, 

Ақын жанын болмайды емдетуге! 

Есіл ақын күйзелдің сен де, түнде, 

Сызат алған жүрегің, 

Дәрменің жоқ, 

Соңғы жырмен халқыңды тербетуге. 

...Әлсіз жүрек. 

Әйнектен қарайды ақын. 

Өмір... 

Өлім... 

Арасы қалай жақын! 

Терезенің алдында Чили тұрды. 

- Қалай халің, Пабло, қалай халің? 

Қалайда біз жеңеміз, қарайла ақын?! 

Қауқарсыз қол қаламға қарманады, 

Қайран жүрек қайтеді, 

Қалмады әлі. 

О, Чили! - деді-дағы, соңғы жырын, 

Әлсіреп, 

Әзер-әзер жалғады әрі. 

О, Чили! 

Чили... 

Чили... 

Күн шуағы... 

Соңғы жырын жазбақ боп тыншымады, 

Қайран жүрек қапаста тұншығады. 

Чили! 

Шуақ... 

Шуағым! - деді-дағы, 

Бір сәтте кетті сөніп жыр шуағы. 

Сапарын соныменен тамамдады, 

Ұлы ақын мынау ұлы замандағы. 

Күйзеліп, күңіреніп тұрып алды, 

Көшесі, Сантьяго алаңдары. 

Табытының үстінен оқ борады, 

Ақынның тіршіліктен жоқ хабары. 

Әйтеуір әйнегінен от жанады, 



Жүр ме екен өлі ақынды соттағалы?!.. 

Әлі де үйін тору тоқтамады... 

 

Шаршадым білем 

     Шаршадым білем, 

Жантая кеткім келеді. 

Миыңды жеген, құрысын бүйткен өлеңі! 

Күйзеліп тапқан көңілімдегі көрікті ой, 

Аузымнан түссе адыра қала береді. 

Өлеңі құрсын, 

Таппадым одан ұятты, 

Жазбай-ақ қойдым, 

Жазғаным енді ұят-ты. 

Менсіз де мына ғаламат жырау-дүние, 

Өзінен-өзі жырланып жатқан сияқты. 

Өткізіп жылдар, 

Өткізіп айлар, 

Бекер күн, 

Болғансып ақын, 

Мұрнымды несін көтердім?! 

Өлмей-ақ жүр ғой, 

Өлең жазбаған адамдар, 

Өлеңсіз мен де, 

Өмірді бірдеңе етермін. 

Жанды да жансыз, 

Көрінген заттан сыр бағып, 

Өлетін болдым, 

Өзімнен-өзім ұрланып. 

Шаршадым білем, 

Жатпасам енді болмас-ты. 

Жұрт кетіп жатқан 

Қара теңізге бір барып... 

 

Шау тартып қалыпсың-ау, қайран шабыт! 

          Шау тартып қалыпсың-ау, қайран шабыт! 

Жүруші ең кейбір жерде ойран салып, 

Жүруші ең кейбір жерде сайран салып, 

Шау тартып қалыпсың-ау қайран шабыт! 

Секектеп желетін де сен емес ең, 

Тепектеп келетін де сен емес ең, 

Ақ бұлт пен қара бұлттың арасында, 



Алапат айқұш-ұйқыш төбелес ең! 

Сен солай болмағанда елемес ем, 

Сені мен найзағайға теңемес ем. 

Шау тартып барасың-ау, шарық-құсым, 

Тояттап әлде жемге қарықпысың? 

Бар, ұшшы! 

Босатайын тұғырыңнан, 

Шау тартпа! 

Шынымен сен шабытпысың!? 

 

Шеше, сен бақыттысың 

       Шеше, 

Сен бақыттысың! 

Жыламағын. 

Жай түсіп жатқанда да құламадың. 

Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, 

Сондықтан жыламағын, жыламағын! 

Бармын ғой, 

Тірімін ғой, 

Қасыңдамын. 

Өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын! 

Таусылып, өз-өзіңнен шашылмағын, 

Байырғы берекеңді қашырмағын! 

Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа, 

Өзім кепіл тот басып тозбасыма. 

Екі жыр жазсам саған бірін арнап, 

«Шеше» деп жаздым ылғи сөз басына. 

(Тәңірім кеше көрсін кесірімді.) 

Аспанға жазам сенің есіміңді!!! 

Шеше! 

Сен бақыттысың, тербете бер, 

Құба талдаи иілген бесігімді... 

 

Шыда, шыда 

      Шыда, шыда 

Шыдай түс, шыда тағы 

Шыдамдыны мына өмір ұнатады 

Үміттің Кұлан иек қула таңы, 

Әйтеуір бір атады, бір атады... 

Өкінбе, өкпелеме, бүгініңе, 

Өмір, өмір! 



Болмайды түңілуге, 

Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, 

Қайта тұрып, қақың бар жүгіруге 

Түсінемін жаныңның ауырғанын, 

Шыдадың ғой, шыдай түс, дамылдағын. 

Иогтардың тәсілін қабылдағын, 

Басқасына бас ұрып, табынбағын. 

Шыда, шыда! 

Шыдай түс, тағы шыда! 

Тау құлатқан тасқынның ағысына, 

Кір жуытпай, кіршіксіз намысыңа, 

Қарысуға болады, алысуға... 

 

Шындық туралы 

       Шындық көзге шұқиды қашаннан да, 

Шыбын жаның шындықтан қаша алған ба. 

Ар-ақиқат үкімі жасалғанда, 

Қолға тұрар ноқтасыз асаулар да. 

Қолға тұрар қулар да, зұлымдар да, 

Ат жалынан мал тапқан жылымдар да. 

Арамзаны, ұрыны жұлып түспей, 

Ақиқаттың алмасы суынған ба! 

Шындық деген - шымылдық біреулерге, 

Қалқа қылып шындықты жүрер пенде. 

Шымылдығын шындық кеп жұлып алса, 

Шыбыны ұшып, бишара кірер жерге. 

 

Шұбат пен бота 

      Ac артынан,алдыға шұбат келді, 

Біреу татып,біреулер сынап көрді. 

«Қызылқұмның» қиылып қыз-келіні, 

Шұбат емес, бір шара шуақ берді. 

Ақбоз үйдің есігі айқара ашық, 

Гулесуде жігіттер тайғаласып, 

Бота сонда боздаса байлаудағы, 

Шұбат ішіп, қалайша жәй табасың?! 

Бір ботаның сондағы боздауын-ай! 

He басына күн туды, боздағым-ай, 

¥мыт болған уайым, мұңды өкеліп, 

Алпыс екі тамырды қозғауын-ай! 

Елестеді ел ауып баратқандай, 



Жетім бе, әлде жесір ме, зар атқандай 

Қайтқан қаздай қазақтар ертедегі, 

Сардалаға сағыныш таратқандай. 

Осы екен ғой ботадай боздау деген, 

Естімеп ем,естідім... 

Қозды-ау денем. 

Боталардың боздауы тозбапты әлі, 

Адамдардың  боздауы тозғанменен. 

 

Шәмілге жазған хаттардан 
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     Шәміл-ау! 

Хал-жайымды білсең еді, 

Білмеймін қайтерімді... 

Кім сенеді? 

Ой жетімде өшіріп алған отым, 

Қайтер ең қайта қарып жүрсе мені? 

Бір дертке ұшырадым, бұл күнде мен 

Қоштастым сауығыммен, күлкімменен. 

Жүрегім жерік болған жағдайы бар 

Бір пәле жатыр білем бүлкілдеген. 

Ынтығып ыңқылменен, күңкілменен 

Жеткізіп айту қиын құр тілменен, 

Бүгін маған жиырма керек боп жүр, 

Алдында хор қызының іркілмеген. 

Белгілі саған менің маубастығым, 

Сабырсыз аузы күйген албастымын. 

Кесемді алдыменен үрлеп алам, 

Ыссы шайды аузыма алмас бұрын. 

Ойласам, талай-талай қыр басыгіпын, 

Досым деп, «доңызбен» де мұндасыппын 

...Шәміл-ау! 

Қалың достан қалған сен ең, 

Қайтемін? 

Ғашықпын мен, 

Шын ғашықпын!!! 

Ғашықпын! 

Ғашықпын деп білдірмедім, 

(Белгілі: білдіргенім - бүлдіргенім). 

Жарқ етіп, жайдың оты шашылғанда, 

Жалт етіп, қарауға да үлгірмедім... 
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    «Достардың» ортасына түсіп қалдым... 

(Шәміл-ау! 

Осы мені ұшықтар кім?) 

Желдеріне желігіп пысықтардың, 

Кеше мен махаббатқа ішіп бардым. 

Бардым-дағы отырдым қарсы қарап, 

Ол да отыр. 

Түрі жоқ хал сұрамақ. 

Сұқтанған жат көздерден жасқандым да, 

Тайып тұрдым. 

Қашанғы әл шыдамақ. 

Тіл қатып, тіс жармадым, үндемедім 

Білмеймін білгенін де, білмегенін. 

...Мен деген - саудам біткен саудагермін, 

Керегім бола қойсын кімге менің?! 

О, шіркін! 

Қайран күндер. 

Сайран күндер! 

Қанатын бақыг құсы жайған күндер. 

Жалт бұрылып, оқыс бір қарағайда, 

Жүзіңнен жүрексініп, тайған кімдер. 

Сол күндер ғой - жүректің аңсағаны, 

Соған шөлдеп, айызым тамсанады. 

Өкініш пе, білмеймін, қуаныш па? 

Өз-өзінен жүрегім ән салады. 

Әнсіз өмір емір ме, қаңсымай ма, 

Өзегіңді өртеп дерт, жаншымай ма. 

Махаббатқа арнап бір ән шығарсын, 

Шәміл-ау! 

Шәмші кайда? 

Шәмші қайда? 

Шәмшіге айт, 

Тағы да бір таңдандырсын, 

Жындандырсын жүректі, жандандырсын! 

Мәңгі өлмес Махаббатым айта жүрер, 

Мәңгілік өлмей туғын ән қалдырсын! 
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    Махаббат бүгін және қарамады, 

Қарамады... 

Жанымды жаралады. 

Шәміл-оу! 

Білесің бе? 



Шын махаббат - 

Осылай қарамаудан жаралады! 

Мейлі, ол қарамасын, түсінбесін, 

Осылай асқақ болсын, кішірмесін. 

Бастан ауып баратқан тал түсіме, 

Тағдырым көлеңкесін түсірмесін. 

Ескермесін, білмесін, 

Кете берсін. 

Бұл фәниден алаңсыз өте керсін' 

Дәрменсіз менің мылқау махаббатым, 

Сірә да, өміріммен өтелерсің... 
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    Шәміл-оу! 

Күндер өтті, 

Айлар өтті. 

Алаңсыз қайран күндер қайда кетті? 

Махаббат сәулесіне ұрындым мен, 

Махаббат өмірімді ойран етті. 

Қазір түн. 

Көктем түні маужырап тұр. 

Отырмын жазбай, сызбай қалжырап қүр. 

Алдында тереземнің - кәрі қайың, 

Көктей алмай бұтағы саудырап тұр. 

Ақ нөсер аңырап кеп дүркін-дүркін ашылар, 

Кәрі қайың көктер бір күн. 

Махаббат мені, сірә, дауалар ма, 

Бет алып бұрылмасқа кеткен, шіркін. 

Көшелердің көзінен қан атылып 

Қала жатыр, 

Қазір түн. 

Дала тұнық. 

Махаббатты күзетіп, кіршік ілмей, 

Бүгін жөне отырмын таң атырып. 
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    Шәміл, Шәміл! 

Айналдым жазылмасқа. 

Күйрейтұғын түрім бар, жазым бассам. 

Қазір менен сауық пен сайран қалған, 

Жайына жыр да қалған жазылмастан. 

Ойға өріс таппаған, тілге - дерек, 

Ойнақы жырым менің кімге керек? 

Тулайды тұтқындалған ақтиіндей, 



Шығыршықты айналып шыр көбелек. 

Жоқ, Шәміл, 

Менің ойым бөлек еді, 

Басқа жыр, басқа ғұмыр керек еді... 

Құл болғам Махаббатқа, менде ерік жоқ, 

Еріксіз өмір маған не береді?! 

Махаббат түсінбеді, аулақтады, 

Арманым кетті мені алдап тағы. 

Сая іздеп құр бекерге сабылыппын, 

Табыныпнын сағымға ар жақтағы. 

...Қазір түн. 

Сыртта нөсер. 

Сәуір айы. 

Көктеген әлдеқашан кәрі қайың. 

Сәлден кейін тағы да таң атады, 

Тағы да... 

Сары уайым... 

Сары уайым... 
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    Шәміл, 

Шәміл! 

Шаршадым, қалжырадым. 

Ет жүрегім езілді, қан жылады. 

Жырым менің - науқастың сандырағы, 

Құным менің - тазының қарғыбауы. 

Темір емес, мен-дағы адаммын ғой, 

Аңнан емес, адамнан жаралдым ғой! 

Шәміл-оу 

Тұңғиыққа қамалдым ғой! 

Қайтермін?! 

Қайда барып жазармын бой?! 

Тағы түн. 

Тағы менен ұйқы қашты. 

Қайтемін қаңыраған күйкі басты? 

...Алдымда мынау фәни-тыржалаңаш, 

Шығарып тілін маған, сиқы ашты. 

Махаббат менен кеткен, 

Бөлекте жүр. 

Мен де бір - жасын түскен терек те бір. 

Тіршілік махаббаттан таралған ғой, 

Шәміл-оу! 

Енді маған керек пе өмір?! 



 

Ғабаңа 

     Ғабит Мүсіреповке 

     Ғабеке, 

Анда-санда сізді көрем, 

Сізді көрсем жомарт бір күзді көрем, 

Еліктеп өзіңізге есім кетіп, 

Көгендеп ақ қағазға тіздім өлең. 

Мейіріммен қарайтын Сізді көрем, 

Басқалар үміттерін үзді менен. 

Зәһәрмен жібітем деп қу таңдайды, 

Сеземін өзін-өзі жұрт алдайды. 

Жібітсем кейде мен де қу таңдайды, 

Басымнан Алатаудың бұлты аунайды, 

Біреулер келекелеп, жыртаңдайды, 

Түбінде құртса мені, құртар қайғы, 

Алайда жырларымды жырта алмайды!!! 

Менен де үміт күтіп туған елім! 

Мен-дағы үмітпенен туған едім. 

Mac болғап өлеңіне бір жан едім. 

Ғабеке! 

Айтсаңызшы мыналарға, 

Мен кімнің қазынасын ұрлап едім? 

 

Ғасырлар съезі 

       Қырқыншы ма, 

Елуінші ме ғасырда 

Ғасырлар жиналып, ғасырлар съезін ашуда 

Адыра қалып алтының мен ураның, 

Парасат, ақыл арнаға сыймай тасуда. 

Өткен ғасырлар, жеткен ғасырлар жиналып 

Таңырқар сонда жиырмасыншы ғасырға! 

Өткен ғасырлар, 

Жеткен ғасырлар бас ұрып, 

Заманалардың есігі тегіс ашылып, 

Енеді сонда бүкіл ғаламдық Сарайға, 

Жығылмай туы жиырмасыншы ғасырым. 

Жанады жарық - 

Жұлдыздар нұры шашылып. 

Съезді ашады, 

Естіліп үні тұрады. 



Жанды да, жансыз дүние тегіс тұнады. 

Өткен ғасырға, 

Жеткен ғасырға сөз беріп, 

Менің ғасырым бәрінің басын құрады. 

Кезекпен сөз ап, 

Ғасырлар есеп бергенде, 

Жіберіп қойған қателіктерін көргенде, 

Бабаларына да, 

Балаларына да, 

Жиырмасыншы ғасырым 

Ақыл айтады қателіктерін жөндеуге. 

Жайылар сонда ғаламға үлкен дастарқан, 

Ғасырым менің оны да өзі басқарған. 

Heгe дейсіз ғой? 

Heгe десеңіз,- 

Нағыз керемет осы ғасырдан басталған. 

Салтанат бітеді, 

Ғасырлар тегіс тарасар, 

Әрбір ғасырлар өз дәуіріне жарасар. 

Жарылып бәрі осы ғасырға жол ашар. 

Ғасырымды менің 

Болашақ ғасырлар 

Қонақ етуге таласар. 

 

Ғашықпын! 

         Ғашықпын! 

Шын ғашықпын сол адамға! 

Мен болмасам, болмайын. Сол аман ба!? 

О, тәңірім! Неткен жан қайрылмайтын! 

Жүрегі еттен бе, әлде қоладан ба?! 

Ғашықпын. 

Қайтіп оны жасыра алам, 

Бір алтын оның әр тал шашы маған. 

Сағынайын, таусыла сағынайын, 

Сағынышқа жаралған ғашық адам. 

Шарықтап, қолым жетпес көкте Күнге, 

Ақ қанат құсым менің, кеткенің бе? 

Шарқ ұрып бар ғаламды шыр айналып, 

Мәңгілік сені іздеумен өткенім бе? 

Сарғайған сағынышты басып толық, 

Бар үміт, бар сенімді шашып болып, 

Өтермін сірә да мен бүл өмірден, 



Мәңгілік қалармын мен ғашық болып 

 

Қабағы таудың қатулы 

         Қабағы таудың қатулы, 

Қар жауа ма, қайтеді?! 

Бұлақтар мұңға батулы, 

Мұз тұра ма, қайтеді?! 

Ай туыпты шалқалап, 

Шатынап аяз болар ма?! 

Тыныстай қапты шартарап, 

Шарқ ұрып дауыл соғар ма?! 

Жапсаң жап тауды, қыратты, 

Жаусаң, жау, ақ қар, үш апта! 

Бұйығып жатқан бұлақты 

Бұрқана келіп құшақта. 

Дала, орман тегіс ілбіпті, 

Соқсаң соқ, дауыл, серпіл бір! 

Мына бір бейқам тірлікті 

Желпіндір, дауыл, желпіңдір. 

Шалқадан туған Айды да 

Орақ қып көкке шаншып қой. 

Жол ашсаң мұңға, қайғыға 

Тірлігің онда мансұқ қой. 

 

Қазақ жері 

        Пай! Пай! Пай! Киелі неткен жер! 

Батырлар дүрілдеп өткен жер. 

Тұлпарлар дүбірлеп төккен тер, 

Ғашықтар бір-бірін өпкен жер. 

Сарылып сал-сері кеткен жер. 

Бас иіп, иіскеп топырағын, 

Тағзым жасамай өтпеңдер! 

Мына елке, 

Мына аймақ, 

Бұл маңда 

Құлшылық етемін тұрғанға, 

Құлшылық етемін құмдарға, 

Тағзым жасаймын қырларға! 

Шүкірлік етемін қашанда, 

Осы бір Отанда тұрғанға! 

Жазы бар жалынмен жандырған, 



Қысы бар аязға қардырған. 

Көктемі - балауса, балдырған, 

Ал күзі - алып бір ақ қырман, 

Ақ дәннен ақ нөсер жаудырған 

Күрең нан жаңа алған тандырдан. 

Көлденең көлбеген көкжиек 

Қыранның қанатын талдырған, 

Қырына еріксіз қондырған. 

 

Қазақстан 

       Жақсы аттанды демессің сүйем десем, 

Табынатын тәңірім, ием де - сен. 

Адам болып күн кешу қиын маған. 

Арқа тұтып, өзіңе сүйенбесем. 

Сен менің сүйегім мен қанымдасың, 

Жанымдасың, ұятым, арымдасың. 

Саған деген махаббат дамылдасын, 

Тек сенің топырағыңды жамылғасын. 

Өзіңше түсің де ерек,ісің де ерек, 

(Сырым бар саған айтар ішімде көп.) 

Қомағай көзімді бір тойдыра алмай, 

Қорқамын бәрі осының түсім бе деп. 

Қазақстан! 

Пай, пай, пай! 

Ардағым-ай! 

Сен менің Шолпанымсың, жанған ұдай, 

Өзіңде өмір сүрген қандай бақыт, 

Өлмейтін махаббатым, арманым-ай!... 

 

Қаздар қайтып барады мекеніне 

           Қаздар қайтып барады мекеніне, 

(Қанаты бар мақұлық кетеді де). 

Қаз-қаз басып, қалтырап қария тұр 

Дәрмені жоқ таяғын көтеруге. 

Қарашаның қалықтап желіменен, 

Қаздар кетті қоштасып көліменен, 

Қайтқан құстың қария қанатына 

Қарайды көзін сүртіп жеңіменен. 

Қаздар қайтып барады тізбектеліп, 

Іздеп кетті көктемді, іздеп келіп. 

Қарашада қалтырап қария тұр 



Тағы да бір сұп-сұрғылт күзді өткеріп. 

Қаздар кетті, құлақта үні қалды, 

Жазды әкетті. 

Әкетті тұнық әнді, 

Қайтқан құстан қара үзіп қалса-дағы, 

Қалтылдаған қария, тұрып алды. 

Қарашаның ұлыса желі гулеп, 

Түсіне бер қаңтардың желігі деп. 

...Қисайып бара жатқан қарияны 

Сүйей берді баласы, келіні кеп... 

Ат суара барғанда жылғаға мен, 

Ашаң жүзің ашылып, бір қарап ең. 

Құлағыңда ай-сырғаң дір-дір етіп, 

Енді үзіліп кетердей тұрған әрең. 

Қимыл сайын майысып бос буының, 

Асылып тұр арқаңа қос бұрымың. 

Құла бесті құлағын тіге қалды, 

Қыз көрмеген мақұлық қосқыруын! 

Жақындатпай жаныңа үрікті кеп, 

Тарпаң неме тулап түр бүлік тілеп. 

Жолбарыстай атылып тізгінді алдың, 

Жігіт жүрек қыз едің, жігіт жүрек. 

Тарпаң неме тайсалды қуатыңнан, 

Құлай түстім қасыңа құла атымнан. 

Ерге қондың. 

Жөнелдің ен далаға, 

Артында тек шаң қалды шұбатылған. 

Құла сайтан барады оқтай ағып, 

Шыт көйлегің алаулап оттай жанып, 

Әудем жерге жеткенде бұрылдың да, 

Қол бұлғадың артыңа тоқтай қалып. 

Кім болды екен жолыңды торып жүрген? 

Біреу барды қасыңа торы мінген. 

Тентектердің өзімдей бірі ғой деп, 

Әйтеуір жақсылыққа жорыдым мен. 

Құйын боп қырға тарттың екеуін, де, 

Құла кетті торының жетегінде. 

Кұмды құшып, дәрменсіз қала бердім, 

Қуатым жоқ еңсемді көтеруге. 

Айналамда дүрлікті ауыл болып, 

Адастырдың басыңа бағың қонып. 

Құйын болып жылғадан бастадың да, 



Сардалада жоғалдың сағым болып. 

Қидым саған құла аттың тұяқ күшін, 

Қарғамаймын, демеймін ұяттысың. 

Сағым болып алыстап кеткеніңмен, 

Самал боп оралатын сияқтысың. 

Серігіңмен сен асқан жұмбақ қырдан, 

Жұмбақ қырдан - жүрекке мұң қаптырған 

Сағым жүрсе, телмірем сен екен деп, 

Жете алмай орамалын бұлғап тұрған. 

 

Қазынам бар 

      Қазынам бар. 

Біреуге берсем бе екен?! 

Өкпелейді-ау бермесем, 

Берсем, бөтен. 

Бар байлықты қойныма тығып алып, 

Әлде мына қүмдардай өлсем бе екен!? 

Қазынам бар, 

Біреуге қисам ба екен!? 

Ренжиді-ау қимасам, 

Қисам, бөтен. 

Әлде мына даладай бар байлықты 

Бір өзім иемденіп, жисам ба екен!? 

Қазынам бар. 

Тәуекел, сатсам ба екен?! 

Өзіңдікін өзгеге сатсаң, бөтен. 

Әлде мына таулардай бүркеніп ап, 

Бүк түсіп, теріс қарап жатсам ба екен? 

Қазынам бар. 

Қисапсыз шектеледі. 

Қызғанады біреулер, жек көреді. 

Бермеймін де, сатпаймын, көрсетпеймін! 

Алам десең, 

Алдымен зертте мені... 

 

Қай күні менің тәмамдалады дастаным? 

        Қай күні менің тәмамдалады дастаным? 

Бітпесе екен, жаңадан ғана бастадым. 

Биіктей берсін, биіктей берсін,өкінбен, 

Мұнартып тұрған иындарым менен 

Сапарға сапар жалғана берсе екен деп, 



Жалынам күнде,жазмышқа тағзым етем көп. 

Адасу болар,таласу болар өмірде, 

Жүрсем болғаны Ата жерімді мекендеп. 

Атақ-даңқтыңкерегі маған шамалы. 

Қалады досым,қалады, бәрі қалады... 

Қай күні менің тәмамдалады дастаным? 

Уақыт өтіп,уақыт өтіп барады. 

Өлімнен қорқам,кете жаздаймын жынданып. 

Өмір бар жердеөлім деген бір жүр қауіп. 

Ажалды қойшы,байқатпай соғар ұрланып, 

Алдына оның жүрміз ғой күнде мың барып. 

Өлімнен өткен ақиқат сірә болған ба? 

Тағына келіп қойғанда, 

Жалтартпас соты болғанда, 

Жазалаушы да, 

Жолай алмайды ол маңға, 

Жақтаушы тіптен жолай алмайды, 

Ол маңға. 

Үкімі оның арыздануға жатпайды, 

Мәңгі құлпыда,мәңгілік мөрін сақтайды. 

Дәуірлердің де, ғасырлардың да - бәрінің, 

Ақиқат-өлім белінен бір-ақ аттайды. 

Ажалды қойшы, алдына оның мың барып, 

Мың кетіп жүрміз сұранып, кейде ұрланып. 

Өлімнен қорқам, кезегі бір күн келер деп, 

Асықпай, саспай, 

Алдымды менің тұр бағып... 

 

Қайдасың көріктім, гөзелім 

       Қайдасың көріктім, гөзелім 

Сен-дағы ойлайсың сеземін. 

Жалғызбын білмеймін неліктен 

Болса да өз үйім, өз елім. 

Едің ғой ақ қанат көгершін, 

Қайтейін, өмірің көгерсін! 

Әзірге мен бір жан белгісіз, 

Әйтеуір соңында көрерсің. 

Қатыгез қайсыбір сағатта 

Өмірді келеді тастағың. 

Сонда да үмітті жоғалтпа 

Қаралы күндерден қашпағын. 

Сабыр ет, тоқтау қыл, шеше біл, 



Тағдырың улы оғын жолдаса. 

Өзің-ақ ойлашы, несі өмір 

Қуаныш, қайғысы болмаса. 

Қай жерде тіршілік өмір бар, 

Сол жерде қуаныш, қайғы да. 

Болса да алдың құз, артың жар, 

Төзе біл, өмір сүр, айныма. 

 

Қайран бауыр 

     - Мұқаш-ай! 

Қарасазды сағындым-ау! 

Сағындым-ау, суымды, тауымды да! - 

...Қайран дос, барғанымда осылай деп, 

Өрт кетіп өзегіне тарындың-ау! 

Көңіліңнен көтеріліп ойран-дауыл, 

Кемеңді бұрып еді қайраңға бір... 

Сағынған сазын, әне, тауың, әне, 

Жатырсың өзің, міне, қайран бауыр! 

Үйірінен адасқан тентек едің, 

Тентегім-ай, үзілді ерте демің. 

...Қарасазың мінеки, әлдейлеуде, 

Әлсін-әлі жаңартып көрпелерін. 

 

Қайран жандар 

         Қайран біздің шешелер! 

Арды ойлаған, 

Шілік шауып, ши орып, бау байлаған. 

Жігіттерден айрылып, қалмай қараң, 

Қырман басып, егін caп арба айдаған. 

Шалбарланып көйлегін, 

Шарт буынып, 

Шаруаның қостарын тартты буып. 

Қауіп төнсе, 

Қызғаншақ жолбарыстай, 

Атылатын жауына жалт бұрылып. 

Ұйықтамайтын, 

Тек қана көз ілетін, 

Көзін ілсе, ерімен кезігетін. 

Әйелдігін ұмытып күні бойы, 

Түнде ғана, 

Жатарда сезінетін. 



Қайран біздің жеңгейлер! 

Өскен ерен, 

Егін орып, бау байлап, дестелеген. 

Алақандай ақ шытқа мұңын шағып. 

Хат жазатын, кешкісін, кестеменен. 

Қарайып, кешегі аппақ маңдайлары, 

Аңызақта қаңситын таңдайлары. 

Көздерінде тұратын Күндерімнің 

Көктегені даланың сарғайғаны. 

Қайран біздің өмірдің - балқаймағы 

Бір бұйымы - бір үйге мұра болар, 

Қайран біздің Атайлар - Ғұламалар 

Алғыс айтып, тәңірге қарғыс айтып, 

Айдалада, аулақта жылап алар. 

Жылап алып, 

Қайтадан қуаттанып, 

Егінжайға келетін бұлақты алып. 

Тоқтап қалған тірліктің машинасын 

Жүргізетін, бір жерін бұрап қалып. 

Қайран жандар! 

Қайран жандар!.. 

 

Қайран жеңгем 

       Су сұраса сүт берген, айран берген, 

Қартайып қалыпсың-ау, қайран жеңгем! 

Қарғаның валетіндей едірейіп, 

Қасыңа мына біреу қайдан келген? 

Апырай, суық еді сұрқы неден?! 

Адамға қарайды ғой сыртыменен. 

Жол көрсеткіш сақшының таяғындай, 

Қимылынды бағып тұр мұртыменен. 

Женеше-ау, есіңде ме біздін ағай? 

Сыйласып отырар ек біз құдадай. 

Қанды балақ соғысты қарғыс атсын, 

Қайран жеңгем, шырқынды бұзды қалай 

Күлкің қайда күмістей сыңғырлаған? 

Жүзің неге ымырттай түнжыраған? 

Бұғалыққа тұрмайтын асау едің, 

Сені әкеліп теліген кім мынаған? 

Өзің болсаң, тым ағат ойланғансың, 

Бақыт емес, басыңа қайғы алғансың, 

Жан едін ғой жанының талғамы бар, 



Қара мұртқа қалайша байланғансың?! 

Ел-жұртың қараушы еді мақтан етіп. 

Киіп ап аяғыңа салтама етік, 

Талайлардан кетуші ең аттап етіп, 

Талайларды жүруші ең таптап етіп... 

Қартайып қалыпсың-ау, қайран жеңгем! 

Қайғыға мойымаушы ең. 

Қайдан келген?! 

Сағынып жүрсің бе әлде, қадірлім-ай, 

Баяғы жастығыңды майданда өлген?.. 

 

Қайран Қарасазым-ай! 

     Тамаша еді жазғы орман 

Құстар сайрап, мәз болған. 

Көлшіктерде, суларда, 

Үйрек ұшып, қаз қонған. 

Шыбын-шіркей қаға ма, 

Шоршып судан ақ шабақ?! 

Таз тырна отыр жағада, 

Сыңар аяқ, ақ қабақ. 

Елік ертіп лағын, 

Еңкейеді суатқа. 

Елендетіп құлағын, 

Тыншымайды бірақта. 

Көкқұтандар көлбеңдеп, 

Көтерле алмайды. 

Жалғыз-жалғыз ербеңдеп, 

Көк қояндар заулайды. 

Мұздай суын атқылап, 

Ақ бастаулар қайнаған. 

Тана-торпақ шапқылап, 

Оқыранып, ойнаған. 

...Тамаша еді жазғы орман: 

Тамашалап, мәз болғам, 

Қайран Қарасазым-ай! 

Үйрек ұшып, қаз қонған!.. 

 

Қайырлы таң 

         Қайырлы таң, жомарт жерім, ер жерім, 

өзендерім, көлдерім! 

Қайырлы таң, кермиықты кең далам, 



құба жонды белдерім! 

Орманым да шуламай, 

Суларым да туламай, 

Ақ басты ата-тауларым да жыламай, 

Ұйқысынан оянды, 

Бәрісі де таң нұрына бояулы. 

Айдын көлде асыр caп жүр қаз, аққу, 

Ақ таңымен амандасып қазақтың 

Қайырлы таң, ашық аспан, ақ аспан, 

Ай, Шолпаным, жұлдызым! 

Қайырлы таң әзілдері жарасқан 

Сәби жанды ұл-қызым! 

Бәрісі де дін аман 

Бір адам жоқ жылаған, 

Сәби де жоқ таң алдында қыңқылдап, 

Бір үзім нан сұраған; 

Менің елім ұйқысынан оянды, 

Алтын арай таң нұрына бояулы. 

Самалы есіп тыныштықтың бұйраттан, 

Заводтарым темекісін ширатқан. 

Далам менің тыныштыққа сый тартқан, 

Қалам менің тыныштық деп күй тартқан. 

Жер шарының тыныштығын сақтаған, 

Қайырлы таң, ұлы Отаным, шат заман! 

Сен күзеткен тыныштықты жырға орап, 

Ұрпағыма ап барам. 

Зеңбіректер атылмай, 

Атомдар да уатылмай 

Менің елім тыныштықта жатыр жәй. 

Бәрісі де ұйқысынан оянды. 

Алтын таңның шапағына бояулы! 

Шуағымен шомылдырып алапты, 

Тағы, міне, бейбітшілік таңы атты. 

Арқалап ап ырыс-құт, 

Келеді, әне, күн шығып. 

Қайырлы таң, Тыныштық! 

Қайырлы таң, Тіршілік!.. 

 

Қайырымды қарындас 

      Meн бұларды білмейтінмін, 

Білмейтінмін тегін де, 

Бұйырса бір дастан жазам қарындастар жөнінде 



Тіршіліктің бар шипасын барлық жанға егуде 

Таныдым ғой, таныдым мен тақалғанды өлімге 

Мың сан алғыс қарындасқа мың сан алғыс келін ғо. 

Сырқат жанға келеді де, халін сұрап ізетпен, 

Инесімен шипа құяр, сәл-пәл ғана тыз еткен. 

Аңдып тұрған азуы алты қарыс ажалдан, 

Сырқаттанған байғұстарды күні-түні күзеткен. 

...Әлдекімнің үні естілді анау шеткі бөлмеден, 

Үні естілді, демек тірі... демек тірі... Өлмеген... 

Абайсызда бөлмеге енген ажал екен,Қарындас 

Өмір - өлім ортасында тұра қалды көлденең., 

Өмір күлді. 

Аузынан ажал заһар таратты. 

Қайырымды қарындасым, жеңді білем, таң атты 

Таң атты да, тамаша Күн қақты-ау дейсің қанатты 

Ақ кебіні сүйретілген ажал сорын боратты. 

Күн де осылай, түн де осылай, 

Қайырымды қарындас, 

Игілікті ісінен бір қарыс адым арылмас 

Өмір-өлім ортасында арпалысқан сырқатқа, 

Қарындастай қайырымды жан бұл өмірден табылмас. 

Табылмас-ау... 

Табылмас!!! 

 

Қап-қара, ғажап, сиқырлы 

          Қап-қара, ғажап, сиқырлы 

Қашпаңдар қара бояудан! 

Қандырып уыз-ұйқымды, 

Қап-қара түннен оянғам. 

Қап-қара түнді көрдім де, 

Жап-жарық таңға кездестім. 

Қарасыз, сірә мен мүлде, 

Аппақтың нарқын сезбеспін. 

Жарыңның шашы қап-қара, 

Көзі де қара, шамасы. 

Сондықтан жүзі аққала 

Сондықтан әсем, қарашы. 

Ақ пенен қара алмасып, 

Алмасып тұрса әрдайым. 

Ақ түске ғана жармасып, 

Қараны неге алмайын. 

Қап-қара көзді бір қыз бар, 



Қашпандар қара бояудан! 

Аспанда жарық жұлдыздар 

Қап-қара түнде оянған. 

 

Қапырық бәрі 

        Қапырық бәрі; 

Көңілім де менің қапырық, 

Емендер анау, 

Жапырақтары шашылып, 

Қайындар әне 

Бөксесін жерге батырып, 

Ақ ұрып бәрі 

Аңсайды нөсер шақырып. 

Автобустар да, 

Трамвайлар да тұр жанып, 

Самалға шөлдеп, 

Саяны қуып жүр халық. 

Үп еткен желді тұтқындап алып дәу үйлер, 

Демімен ыстық 

Тротуарларды тұр қарып. 

Қапырық бәрі: 

Аспан да, жер де қапырық, 

Ауыр бір тозаң 

Әлемді тұр-ау жапырып. 

...Оңаша кетіп, 

Айнабұлақта отырып, 

Сыра ішсем бе екен, 

Жұмекендерді шақырып... 

 

Қар жауып тұр 

      Апыр-ау, бір-ақ түнде қыс келген бе?! 

Қар ғой мынау, бір түнде түскен жерге 

Бір түнде мына аймақтың өңі өзгеріп, 

Бір-ақ түнде керемет істелген бе?! 

Жәйімен жапалақтап қар жауып тұр. 

Үлгермей де қалдың-ау қамданып бір 

Ыққа кеп қонақтаған көгершіндер, 

Бұталарға қарайды таңданып құр. 

Қар жауып тұр, 

Жауып тұр, қар жауып тұр. 

Заңды ғой, 



Заңды бәрі, талас бар ма, 

Аққа оранған көшелер, ағаштар да. 

Бар табиғат өзара жарасқан ба? 

Ақ мамықтар ұшып жүр ақ аспанда. 

Қала жатыр оранып ақ тұманға, 

(Сірә, дала кіршіксіз, ақ бұдан да.) 

Жығылған соң жалауы, жаз тығылды, 

Қыс кіре алмас өмірі шахтыларға. 

Қыт қытымыр. 

Жайлы емес далаға онша. 

(Малшыларға қиын-ау, дара қонса...) 

Біледі өзі табиғат, қайтер едік, 

Қыс ақ болмай, егерде қара болса?! 

 

Қара шалғы 

     Жетелеп сонау жылдар қара шалды, 

Қарасазда жүруші ең, қара шалғы. 

Қара шалғы ішінде қарт пен сенің, 

Талай-талай көріп ем тамашаңды. 

Қалыпсың ғой қаңырап, қара шалғы. 

Түбегінен түк қоймай Қарасудың, 

Қарт екеуің қаншама аласұрдың. 

Қаншама рет қапырық күн өткеріп, 

Түн жамылып, қаншама таң асырдың, 

Күркеде, жағасында Қарасудың. 

Ойдың, қырдың шалғынды бөктерінде, 

Ойын салмай сен де енді кеткенің бе? 

Бір жарқ етіп қалушы ең ақ алмастай, 

Бір-бір жанып құм қайрақ өткенінде 

Сен-дағы пенсияға кеткенің бе?! 

Аттандырып келмеске қара шалды, 

Қаңыраған қорада қара шалғы. 

Ұңғысынан сырығын суырып ап, 

Тамызыққа келіні жаға салды. 

Қала берді тат басып қара шалғы... 

 

Қара қамба 

       Әлі менің есімде қара қамба, 

Қарның тойып қалатын қарағанда. 

Жеткізе алмай тұрса да әр адамға, 

Әбіужауһан болатын балаларға. 



Шұрқырасып сабақтан тарағанда, 

Ішімізді аш тазы жалағанда, 

Өкпемізді қолға алып жетуші едік, 

Ашық тұрса аңқайып қара қамба. 

Жаңа келген мүгедек қамбашы аға, 

Бастығынан жарлықты алмаса да, 

Қалтамызды арпаға толтыратын, 

Қабымызға шелектеп салмаса да. 

Қарып тұрған қаңтардың суығында, 

Тоюшы едік қайнақ су, қуырымға, 

Қосымыз түзелгендей көрінетін, 

Қисайып пәс-пәс қалған жығылуға. 

Қарық қылмай тұрса да қара нанға, 

Қара қамба құт еді балаларға. 

Әкеміз тірілгендей қуанушы ек, 

Аузы ашылып тұрса өгер қара қамба. 

 

Қара өлең 

       Қалқам, 

Мен Лермонтов, Пушкин де емес, 

Есенинмін демедім ешкімге мен, 

Қазақтың қара өлеңі - құдіретім, 

Онда бір сұмдық сыр бар естілмеген. 

Жат жерді жастанғанда жазатайым, 

Қанымен жазды, мүмкін, ағатайым. 

...Қасиетіңнен, қара өлең, айналайын, 

Қазақтың дәл өзіндей қарапайым. 

Түзу-түзу тілінген таспадайын, 

Қамшы өремін таспадан басқадайын. 

Қаламасаң қамшымды аулақ жүргін. 

Қараша үйдің есігін ашпа, ағайын! 

Түзу-түзу жыртылған аңыздайын, 

Аңызыма неге нәр тамызбайын. 

Қара өлеңі қазақтың қаза болса, 

Қара көзден неге қан ағызбайын. 

Іздемпаздық менің де бар өнерім, 

Будан жасап бидай мен тары егемін. 

Қазан-миым бәрін де қайнатады. 

Дара қойып қазақтың қара өлеңін. 

Ақынмын деп қалай мен айта аламын, 

Халқымның өзі айтқанын қайталадым. 

...Күпі киген қазақтың ңара өлеңін, 



Шекпен жауып, өзіне қайтарамын... 

 

Қарлығашым, келдің бе, қаршығадан саумысың? 

           Қарлығашым, келдің бе, қаршығадан 

саумысың? 

Аман-есен жеттің бе, айыр құйрық нау-құсым? 

Оралдың ба, тағы да өзің өскен ұяға, 

Оралдың ба, сүйіктім, екеуің де бармысың? 

Қарлығашым, бұ қалай, қайда кеткен серігің? 

Зияны жоқ зиялым, өкпелетті сені кім? 

...Түсінікті, сүйіктім, түсінікті айтпа енді, 

Тұмар құсым кеткен-ау тырнағында перінің. 

(О жылы біз ауылда оңаша үйде түрғанбыз) 

Жаз да өтіп барады, қарлығашым жүр жалғыз, 

Көзді ашып-жұмғанша көсеуін ап қолына 

Жетіп келді бір күні жел үрлеген сырдан күз. 

Ғанибет қой, шіркін-ай, шуылдасаң ұлардай, 

Қиын екен жалғыздық қияда өскен шынардай, 

Жалғыз қайтты сол жылы, жалғыз қайтты жыл құсы, 

Жұмыртқа да таба алмай, балапан да шығармай. 

Қарауытып көз алдым, қарап тұрмын досыма, 

-        Қарлығашым, қайта орал мекеніңе, шошыма. 

Әжем менің күйбеңдеп, күбірдеп жүр аулада, 

-        О, бәтшағар өмір-ай, өмір дейтін осы да!.. 

 

Қарт ақынның дегені 

         Көбелек деп жүрсің бе отты айналған? 

Қуатым бар кеудемде щоқтай жанған. 

Кер бестімін кермеде қаңтарылған, 

Бәйге болса қалайда шаппай қалман. 

Шаппай қалман және де озбай қалман, 

Бәсіңді қой нанбасаң сөз байланған, 

Жебесімін жез таңдай бабалардың, 

Қынабында тыныстап, тозбай қалған. 

Артықпын деп айта алман, алайда мен, 

Алдымда аға, артта іні қарайлап ем. 

Қалған адам, әдетте, көз жазбайды, 

Озған адам артына қарайды әрең. 

Шаппай бермен бәйгені ала ғой деп, 

Жүрмісің жүйрік емес, шалағай деп?! 

Ұл тапқанда ұлы анам боза ішіпті, 



Қалжасына бақандай қара қой жеп. 

...Кер бестімін кермеде қаңтарулы, 

Дүбір шықса үзермін арқаныңды. 

Қалмаспын орта жолда омақасып, 

Тамсантып таңдандырмай бар қауымды. 

 

Қарға адым жерде тұр еді менің бақытым... 

       Қарға адым жерде тұр еді менің бақытым 

Ұстай алмадым, 

Өткізіп қойып уақытын. 

Сансырап, шаршап жүргенде, 

Біреу тап келіп, 

Қақты да кетті, 

Айылы мықты, аты тың. 

Тұратын еді, 

Қол созым жерде, қарға адым 

Қамсыздығымнан, қайтейін, 

Ұстай алмадым. 

Ғанибет етіп, тірлікке мына алданып. 

Өлген жоқ бірақ, 

Бақытқа деген арманым. 

Ырзамын өзім тіршілік етіп жүргенге 

Кімдерге жақпай. 

Аяулы болып кімдерге 

Бақыт дегенің - өмір кешу ғой білгенге, 

Келуі де оңай, 

Кетуі де оңай бір демде... 

 

Қасым солай болмаса... 

         Дейсіңдер-ау! Қасымның несі басым?! 

Қасым солай болмаса, несі Қасым, 

«Ақынмын» деп қопаңдап жүргендердің 

Әммесінен Қасымның десі басым. 

Қуат алып жырына бәз-даладан, 

Ол жанған. 

Күні жоқ-ты маздамаған! 

Өлісінде өнеге болғаны анық, 

Тірісінде біреуге жазған Адам...» 

Жалын жұтып, жанын жеп жазған құрлы, 

Өлеңінің өлмеуін арман қылды. 

Тасқа басып қалдырды тәкаппар жан, 



Қан менен жас аралас тарлан-жырды. 

Жеді. 

Тынды... 

Керемет дерттер төиіп, 

Кең кеудеде кетті ғой кектер сөніп. 

Қасым деген - қалғыған жанартау ғой, 

Жанартау ғой. 

Жанды да кетті өртеніп. 

«Бір күй бар домбырамда...» 

(Иесі Қасым) 

Қасым солай болмаса, несі Қасым!? 

Жыр бәйгеге аттанған адам болса, 

Сөредегі Қасымын есіне алсын!.. 

 

Қасыңда жүрсем 

       Қасыңда жүрсем, 

Қадірім саған жоқ екен. 

Қасыңнан кетсем, 

Адамның нағыз қоры екем. 

Қасыңда жүріп, 

Күлетінім де сол екен, 

Қасыңнан кетіп, жылайтыным да сол екен. 

Қасыңда сенің, 

Қағынып жүрген желөкпе, 

Өзіңнен кетсе, 

Өзгеге, сірә, керек пе?! 

Мен деген, жаным, 

Қадалған мәңгі бұтақпын, 

Сен деген алып мың жүрегі бар терекке 

Heгe де болса, 

Сенімен бірге шыдаймын. 

Негізім менің! 

Неліктен сонша мұңайдың?! 

Құласаң егер, 

Құтқармақ болып мен сені, 

Қадалып жерге, 

Сенің астыңа құлаймын! 

 

Қасқырға 

       О, сайтан! 

Алмас азу, қандыбалақ, 



Қанды ізің жосып жатыр, тау, жырада. 

Тағы да қылаң беріп, құтылдың ба? 

Тұра-тұр, көрісерміз қанжығада. 

Жатқанда ойда малым,сайда малым, 

Есімде емін-еркін жайғағаның, 

Мен сенен бәсіремнен кегін алам, 

Атам да, қанжығама байланамын. 

Тас-тасты, ойды-қырды лаңдаған, 

Құлқының қан ішпесе тұра алмаған, 

Әлсіздерге ойнатқан әңгір таяқ, 

Саған да бір зауал шақ - туар заман. 

Тағылардың тағысы бөлексің де, 

Сенің қаңқаң итіме керексің бе. . 

Бойыңдағы тоныңды тонап алып, 

Өлексеңді қалдырам өлекшінге... 

Әзірше жүре тұрғын тау-жырада, 

Қанға бұғып жата бер маужыра да. 

Ой-қырды ластаған қандыбалақ, 

Көрісерге күн жақын қанжығада... 

Өзгеден емес,өзімнен қорқам,сезем мен. 

Көзімнен қорқам,ернімнен қорқам кезерген. 

Мінерге келік, ұшарға қанат жоқ менде, 

Дариға-ай, шіркін! 

Қалдырып бәрін безер ме ем... 

Басым бір шойын, аяғым менің қорғасын, 

Мерзімі толмай ілгері кетті он жасым. 

Heгe сезбесін?! 

Сезеді жаным, сезеді, 

Баяғы жылдар қайтадан енді болмасын. 

Тұйыққа келіп,тіреліп тұрмын бір түрлі. 

Көзімнің нұры көңілімде қалды іркулі. 

Жылай да алмаймын, күле де алмаймын, 

0, досым! 

Тауып әкелші ұмыт қалдырған күлкімді. 

Өзімнен қорқам өлтірген езімді өзім ғой... 

Басымда ми жоқ,тиянақ таппай кезуде ой. 

0, досым менің!күлкімді тауып әкелші, 

Сүретін өмір,күлетін нағыз кезім ғой.„ 

 

Қашанғы бұлай өтеміз 

     Қашанғы бұлай өтеміз, 

Қашsқтап жүріп екеуіміз! 



Анамыз тасқа жерік боп, 

Тас болып түстік пе екенбіз!? 

Мен көнсем кейде, сен көнбей, 

Сен көнсең кейде, мен көнбей; 

Түнереміз де жүреміз, 

Әкеміз бүгін өлгендей. 

Өтеміз бе өйстіп, үнделмей?! 

Өтті ғой бәрі, өтті ғой... 

Өтінем сенен, кекті жой. 

Қосылмас рельстердің де, 

Қосылар шағы жетті ғой... 

 

Қиын не бар?.. 

      Мың құбылған қуаныштан, дерттерден, 

Қиын не бар, адам жанын зерттеуден? 

Мен келемін өз жанымды зерттеумен, 

Бірде аяз, бірде жалын, өрт кеудем. 

Арзан не бар ойнау менен күлуден, 

Қымбат не бар, адам сырын білуден? 

Мен әуремін, өз сырымды білумен, 

Кеше бұзып, өкінемін бүгін мен, 

Жылдарымды еске аламын бүлінген. 

Адамдардың жаны менен жүрегін, 

Ойлайтын ем, бір кісідей білемін... 

Ажырата алмай шуақ, түнегін, 

Танығанға мәз болыппын іреңін. 

Ертең басқа, бүгін жақсы көргенім, 

Өз көзіме өзім, 

Ғажап! 

Сенбедім. 

Кесерткідей ауыстырған ендерін, 

Түсінбеймін қылығына пенденің. 

Жылдар бойы бірге жүріп, бір күлген, 

Жақыныңның жат боларын кім білген. 

Адамдарды зерттей алмай жүрмін мен, 

Оны зерттеу мүмкін емес, білдім мен... 

 

Қойлы ауылда 

         Жел тұрып күзгі салқын таза ауадан. 

Түңлігін киіз үйдің мазалаған. 

Әкесі қой күзетіп, мылтық атса, 



Жас сәби үйде жатып мәз-ау оған. 

Жаз болса, жорға мініп жайтақтаған, 

Күз болса, қойшы жаны жәй таппаған. 

Отырған іркес-тіркес қойлы ауылдан. 

Қым-қиғаш үн шығады айтақтаған. 

Көрмедім қойшыдайын жан асылын 

(Тұрмысы еңбегіне жарасуын), 

Бір сәтте үйге еніп қымтап кетті, 

Көрпесін әйелі мен баласының. 

 

Қоштасу 

        Әскерге әке ұлын аттандырды. 

Сәт сапар тіледі жұрт, мақтан қылды 

Ел ішіне сүйкімді, мақтаулы ұлды, 

Жасама деп жат қылық сақтандырды 

Жаңадан отау тігіп, ірге құрап, 

Қалыпты жас семья гүлденіп-ақ. 

...Анасы жол жабдығын әзірлеуде, 

Қуанып, бірде күліп, бірде жылап. 

Қоштасып ағалары, құрбылары, 

Қош айтып ауыл-аймақ тұрды бәрі. 

Қош бол! -деп алыс сағым бұлдырады 

Естіліп бұлақтардың сыңғыр әні. 

Бәрі де қоштасуда... 

Бірақ бір жан, 

Бата алмай қоштасуға жылап тұрған. 

Жолығып жол бойында қырат-қырдан, 

- Қош бол! -деп орамалын лақтырған 

Болашақ солдат оны байқамады, 

Қыз қылығын тағы да қайталады... 

...Жасыма, махаббатың қайтар әлі 

Оның да сен боларсың айтар әні. 

 

Қоя тұрыңдар 

       Қоя тұрыңдар, 

Айтыла жатар арнаулар. 

Аялдай тұрыңдар, 

Асығыстыққа бармаңдар, 

Әлі де талай құлдырау бар да, самғау бар, 

Әлі де нелер танылмай жатқан тарлан бар. 

Осымыз қалай? 



Жырымыз неге тым арзан?! 

Арнау жазбасақ, шықпайтын болдық құмардан. 

Қырсығы тимес,қысқарсын «фабрикалар » 

Арзан бағамен арнау өлеңдер шығарған! 

Ақынның сөзі алтыннан құнды келетін, 

Арзандап кеттік, ағайындар-ау, неге тым? 

Құшынаш болып кетпесек біздер жарады, 

Көрінген жанға ішірткі жазып беретін. 

 

Қыз сыры 

       Көк белдерге шық тұнғанда, 

Шықтым бір күн далаға. 

Күнмен бірге шықтың алдан, 

Шықтың алдан, жан-аға. 

Қыр астынан шуақ шашып, 

Келе жатты күн шығып. 

Омырауға құлап шашым, 

Қиылып ем қымсынып. 

Әлдеқалай бір қарадың, 

Мен отырған қыратқа, 

Ат суардың жылғадағы 

Жылтыраған суатқа. 

Жасылменен бояғандай, 

Көркем бояу жан-жақты. 

Таңғы ұйқыдан ояна алмай, 

Талықсыған тау жатты. 

Тау суреті жанарымда, 

Тамашалап, көп тұрдым. 

Және де бір қарадың да, 

Сен әріге бет бұрдың. 

Жауқазындай ашылмаған, 

Ашылмаған едім мен. 

Бәрі өтті ғой...жасырма, аға, 

Шошытайын дедің бе? 

Дедің бе, әлде демедің бе?! 

Мүмкін, назар салмадың. 

...Енді қайтып көремін бе?! 

Ең алғашқы арманым. 

Арманымды білмедің ғой, 

Білмедің ғой, момын жан. 

Бірге едім ғой, білмедің ғой, 

He келеді қолымнан?.. 



Қарай алмай ел бетіне, 

Сенен ғана сыр бағып, 

Қарапайым келбетіңе, 

Қараушы едім ұрланып. 

Солай, солай күн кешкен ем, 

Сені сақтап санама. 

Кездеспеген, тілдеспеген, 

Хош, аман бол, жан-аға! 

 

Қыздарға 

      Қыздарды көрсем, бір түрлі 

Өзімнен-өзім мұңданам. 

Тиям да бейқам күлкімді, 

Өзімнен-өзім сыр бағам. 

Қымбат-ау,қыздың ар-мұңы, 

Қиын-ау, қиын, тым қиын. 

He болар екен тағдыры?! 

Үйіріліп соқса бір құйын. 

Тоймайды көзім жүз көрсем, 

Жайқалған менің гүлдерім! 

Тоң тұрып жерге, күз келсе 

He болар екен күндерің?! 

Түрткілеп күдік жанымды, 

Кетеді жүрек дыз етіп... 

Әзірге жасыл бағымды, 

Отырмын, міне күзетіп. 

 

Қызыма 

      Қарағым! 

Мен тағы үйлену тойыңа барамын. 

Мен бүгін тағы да 

Өзіңнен адасып қаламын, Қарағым! 

Шараптың уы ұрып қаныма, 

Отырам 

Бейтаныс біреудің жанына. 

Көкешім, налыма, 

Мен сені ұзатам тағы да. 

Тұман боп жанары, 

Әкең де, шешең де қалады. 

Достарың күңіреніп, 

Еңліктің әніне салады, 



Әкең де қалады, 

Шешең де қалады, 

Баласын, 

Баласы әкетіп барады. 

Көкешім! 

Мұңайып не етесің?! 

Сен бүгін тағы да 

Ұшасың, кетесің,Көкешім! 

Әкеңнен әкеңе жетесің, 

Мұңайма, Көкешім! 

 

Қызық өмір 

      Қалтарыс, бұлтарысы мың сан қабат 

Қызық өмір, ақырын тұрсаң қарап. 

Біреулердің еңбегі еш, тұзы cop боп 

Біреулердің бақыты жүр сорғалап. 

Қызық өмір, кім білсін, сонысымен, 

Аласы мен құласы, торысымен. 

Тағдыр түрлі болғанмен өмір біреу 

Ұнатамын өмірді сол үшін мен. 

Ұнайды өмір ынтымақ, күресімен, 

Құр қалмайды ешкім де үлесінен. 

Өліп-талып жеткенде бақытына, 

Шорт үзіліп, кей тағдыр түгесілген. 

Өміріме өзімнің таңданамын, 

Қалмайын деп қатардан қарманамын. 

Бүгінімді өткізсем қиындықпен, 

Ертеңіме үмітпен алданамын. 

Ұнатамын өмірдің ой-қырларын, 

Сауық құрып, сайрандап, той қылғанын. 

Өмір керек көлеңке, шуағымен, 

Өмір керек! 

Басқаның қойдым бәрін... 

 

Қызықпа, қыз! 

     Ақын жайлы айтады қызықты аңыз, 

Бірақ сен қызықпа, қыз! 

Қызықпа, қыз! 

Рас-ақ, біздер - патша! 

Мұжық та - біз... 

Тузік те - біз, түнерген бұзық та біз! 



Ақындарға қызықпа, 

Қызықпа, қыз! 

Шынымен ақын жанын қалайсың ба? 

Шыдайсың ба, шынымен талай сынға? 

Ақын деген бірде қарт, бірде сәби, 

Қартты сыйлап, сәбиге қарайсың ба? 

Ілікпе, қыз, 

Ақынның тұяғына. 

Зымиян да осылар... 

Зиялы да. 

 

Қырықта дәнеңе жоқ дара тұрған 

     Қырықта дәнеңе жоқ дара тұрған, 

Баяғы бала мінез, бала тұлғам. 

Дәл осылай он алты жасымда мен, 

Басымнан түн өткеріп, таң атырғам. 

Баяғыдай мінезім, ақылым да, 

Кеткенім жоқ әлі ұзап шақырымға. 

Мытып қалсам өкшемді атырылған, 

Жирен тай жоқ жалғыз-ақ тақымымда. 

Баяғыдай күндерім түнге ұласқан, 

Түнді сүйем... 

Сүюші ем түнді жастан. 

Өмір деген мектепті бітіре алмай, 

Көше алмай-ақ келемін бір кластан. 

Баяғыдай шыт-шыбыр жейделерім, 

Баяғыдай күлгенім, сөйлегенім. 

Баяғыдай ұрттап ап ыстық астан, 

Аузым күйіп қалады кейде менің. 

Баяғыдай... 

Бәрі де баяғыдай. 

Баяғыдай кілемін жаяды май. 

Енді маған қырықтың қылығын бер, 

Ақылын бер, арын бер, ая, құдай!.. 

 

Қырқа бар 

      Қырқа бар Алматының шығысында, 

Жатыр сонда жақының, туысың да. 

Бұл ғаламды місе етпес қайран жүрек, 

Қайтіп жатыр аядай қуысында?! 

Өмірді кереметтей жыр қылсақ та, 



Кейімесек дауаң жоқ бұл бір шақта. 

Біраз күн алдандырып, ауыстырар 

Адамды бір құрсақтан бір құрсаққа. 

Қырқа бар Алатаудың бауырында, 

Сонда жатыр жолдасың, бауырың да. 

Апыр-ай, келем бе деп тағы мұнда, 

Жөнелер қаның тасып тамырыңда. 

Еріксіз Алматының қырына бұл, 

Келмесіңе болмайды жылына бір. 

Келмесіңе қоймайды. 

Кеткендердің бірі - әкең, бірі - шешең, бірі - бауыр. 

Бәрі жатыр - сырласың, құрдасың да, 

Құдай-ау, құрту ушін туғасың да, 

Қуанар ем, осы бір қу қырқаға 

Бір-ақ рет оралсам бір ғасырда. 

 

Қырқыншы жылдар 

       Рас, қайғы-қасіреті бар қаптаған, 

Ғұмырлар бар батқан және батпаған. 

Әкелгенмен әр адамға бір қайғы, 

Сол жылдарға қарғыс айту жат маған. 

Жанды-жансыз бар табиғат түнерген, 

Әр кеудеде бір шер барын білсем мен. 

Қан майданда ерлік етсе біреулер, 

Қарсы жауға біз де шықтық түренмен. 

Аңыздардан тере жүріп масақты, 

Рас, рас, көзімізден жас ақты. 

Бірақ со бір дауыл жылдар, от жылдар, 

Бәрімізден бір-бір батыр жасапты. 

Батыр жұртым, сол жылдарды өткердің, 

Сонда да сен жақсы көрдің, жек көрдің. 

Қара емендей қатып қалған әжеңді, 

Кейінгі ұрпақ, батыр емес деп көргін! 

Кейінгі ұрпақ, саған салған өткелдің, 

Сағасында өткен жастық, өткен күн. 

Қаршадайдан қара шаруа атанған, 

Сен әкеңді батыр емес деп көргін! 

Сол жылдарға қарғыс айту жат маған, 

Сондағы мен ерлігіме мақтанам. 

Балғын ұрпақ, сенің болашағынды 

Біле білсең, мына біздер сақтаған! 

 



Қырқыншы жылдардағы бесік жырынан 

       «Кебін киген өледі, 

Кебенек киген келеді», 

Майданға көкең кеткенде, 

Осылай бәрі деп еді. 

Бөпем, бөпем, бөпем-ау, 

Қай жерде қалды көкең-ау?! 

Кей-кейде біздің халық та, 

Өтірік айтады екен-ау! 

«Оралар туған жеріне, 

Топырақ caп бер»,- деді де, 

Дұғасын оқып, күбірлеп, 

Әжең де қалған жөніне. 

«Оралсын  аман жеріне, 

Көріссін туған елімен»,- 

Дедім де, көздей қалтаға 

Топырақ түйіп беріп ем. 

Бөпем, бөпем, бөпем-ау, 

Қай жерде жатыр көкең-ау?! 

Көбісі біздің ырымның 

Түкке алғысыз екен-ау! 

«Үлкен үйден дәм татса, 

Кешікпей қайта оралар. 

Ел-жұрты қарғап, ант атса, 

Ксткеннен келмес, жоғалар 

Дегесін, үлкен шаңырақ, 

Дәм беріп еді жамырап. 

Алақан жайып артынан, 

Ақ тілеу айтқан аңырап. 

Аужалын түйіп заманның, 

Ортаға салып бар малын, 

Ала жібін адамның 

Аттамап еді ардағым. 

Неліктен тәңірім оны алды, 

Оранушы еді алғысқа. 

Дәуқара аман оралды, 

Оранды қайта қарғысқа. 

Бөпем де бөпем, бөпем-ау, 

He жазды сенің көкең-ау?! 

Халықтың кейде алғысы, 

Қарғыстан бетер екен-ау! 

Әлди, әлди, бөпем-ау, 



Бәрі де бекер екен-ау! 

«Сабыр да түбі - сары алтын» 

Сарғайып қашан жетем-ау?! 

 

Қыс келген күні 

     Тысқа шықсам, 

Күн шыңылтыр, ңар жауған. 

Ызғар, аяз атырылып бар маңнан, 

Асып анау асқар-асқар таулардай, 

Қыс жетіпті тонын теріс аударған. 

Қыс жетіпті, 

Сол баяғы кезіндей, 

Қуырып жүр дүниені көз ілмей, 

Күн нұрынан еш жылылық сезілмей, 

Әйнектенген маскүнемнің көзіндей. 

Шуылдаған шау қарғадай жар салып, 

Сәбилер жүр кәрі атасын қарсы алып. 

Махаббаттан ұмыт қалған ұстаз қыз, 

Терезеге қарап отыр тамсанып. 

Терезеге қарайды да, тамсанып, 

Мұңая ма, қуана ма ән салып?! 

Жібір емес терезеге қатқан мұз, 

Жылуымен жылытса да қаншалық. 

Аттанасың аяқтамай арманды, 

(Рас екен жалған десе, жалғанды!) 

...Қыз жанарын оқулыңқа аударды, 

Шешпек болып көп белгісіз сандарды... 

 

Қысырақтың үйірі 

      -Бағасың! - деді бастығым, 

-Бақпаймын! - дедім, бала едім. 

Артым бос, айтар тасбуын, 

Жоқ-тұғын менің дәлелім. 

-Бақтырам! - деді бастығым. 

Бағасың! - деді,- жетпегір! 

Сонымен, біраз жас күнім, 

Қысырақ қуыга өткен бір, 

Қорада жемсіз ақырда, 

Қамауда-тұғын қысырақ, 

Аяңдап келем, тақымға 

Шетеннен ңұрық қысып ап 



Айқара аштым қораны, 

Жануарларға обал-ды. 

Обалды қайтсін қысырақ, 

Ойнақтап алып жоғалды. 

Біріне-бірі дем беріп, 

Тұяқпен түтіп даланы. 

Тулаған өңшең көкжелік, 

Үйірін іздеп барады, 

Қайыру берер болмады, 

Ойнаңтап олай, былай бір, 

Сорпасы шығып сорлады. 

Сілесі қатқан құла айғыр 

Желігіп алды көнбестен 

Желқуық өңшең байталдар, 

Бірі де қайыру берместен 

Сынаптай аңты сайтандар. 

Бір-бірлеп жүріп сай-құмнан, 

Өлгенде әзер қайтардым. 

Жармасты-ау құла айғыр да, 

Жалына жирен байталдың. 

Сынаптай аққан сайтанды, 

Жануар әбден илегіті, 

Шу асау өңшен, байталды, 

Бір-бірлеп жүріп  ұйретті... 

 

Құрдастарға 

      Көктем кетті, күз, міне, жуықтады, 

Бармысыңдар, бауырлар, қырықтағы? 

Бәрің тірі қалдың ба, қарығанда 

Қырықыншы жылдардың суықтары? 

Туылып ек айлар caп арамызға, 

Айлар салып, әріге барамыз ба?! 

Бұйырмасын түсінсем., осы біздер, 

Шыныменен біреуге ағамыз ба?! 

Кеше еді ғой, құдай-ау, кеше еді ғой, 

Дүйсенбінің мына дәу шешегі ғой! 

Мынау - әзер қаз басқан төрт жасында, 

Мұхамеджан қартыңның мешелі ғой. 

Тағдыр бізден бәрін де аямаған: 

Жылатқан да жұбатқан, аялаған, 

Ата қаздан айрылған балапан ек, 

Аспан асты, жер үстін саялаған. 



Арманымыз жұлдызға жуық болып, 

Апыл-тапыл күн кештік суып, тоңып. 

Шаруасы шалқайған шағын үйдің, 

Шаңырағына шаншылдық уық болып... 

 

Құрмет хат 

    (Әзімжанов Әбдімутәліптің 

құрметті пенсияға шығуына 

байланысты өз сөзі) 

    Советтік мына заманның 

Саясында өскен адаммьн. 

Іргесіне ұлы қоғамның 

Бір кірпіш болып қаландым. 

Ел-жұртым, сені тыңдадым, 

Әрқашан саған ризамын! 

Көрсеткен өзің құрметке, 

Елжіреп менің тұр жаным. 

Ел-жұртым, мәңгі ризамын! 

Еңбек пен майдан тартыста, 

Қорғадың мені әр тұста. 

Еңбекпен өмір өткеріп, 

Еніп те қаппын алпысқа. 

Әлі де менде жалын бар! 

Алыңдар, елім, алыңдар! 

Қасынан алып, зор істің 

Қашанда мсні табындар! 

Тойым бар, тойлап қалыңдар, 

Жаны игі жайсаң қауымдар. 

Келіңдер тойға, дос-жаран, 

Ағайын-туыс, бауырлар!!! 

 

Құрметтеңдер, жиырмасыншы ғасырды 

       Біздер жүрміз дер кезінде туылып, 

Суға түсіп, отқа өртеніп, жылынып, 

Жетімдердің ұясына тығылып, 

Жесірлердің көз жасына жуынып, 

Әйтсе дағы, дер кезінде туылып! 

Біздер мына дәуірменен бірге өстік, 

Қарап соның қабағына, күн кештік. 

Уақыттың үніменен тілдестік, 

Уақыттың көшіменен бір көштік. 



Адамзатты қорғай жүріп, қаң бастық, 

Адамзаттың азғынымен арбастық. 

Аласаиран арпалыстан аман қап, 

Адамзаттың өмірімен жалғастық. 

Бұл дәуірдің бетін біздер ашқанбыз, 

Болашаққа солай қадам басқанбыз. 

...Біздер - әлі жан баспаған асқармыз, 

Біздер - әлі жазылмаған дастанбыз. 

Біз жараттық мынау ғажап ғасырды, 

Тарихы оның біздерменен ашылды. 

Біздің мына қолтаңбамыз басулы. 

Құрметтеңдер, жиырмасыншы ғасырды 

 

Үнсіздік 

     Бәрі де үнсіз. 

Үнсіз аспан, үнсіз жер, 

Үнсіз орман, үнсіз таулар, үнсіз көл. 

Мен де үнсізбін, дәрменім жоқ күрсінер. 

Үнсіз кеуде... 

Үнсіз жүрек дүрсілдер. 

Бәрі де үнсіз... 

Бәрінде бір сұрақ бар, 

Үнсіз ауыл. 

Үнсіз жанып тұр оттар. 

Үнсіз зират ұйықтап үнсіз қыратта, 

Үнсіз ағып бара жатыр бұлақтар. 

Неге үнсіз?! 

He көрінген бұл маңға? 

Үнсіз күзде үнсіз тірлік тынған ба? 

...Бір машина үнсіз аңыз үстімен, 

Үнсіз заулап бара жатыр қырманға... 

 

Үш бақытым 

        Ең бірінші бақытым - Халқым менің, 

Соған берем ойымның алтын кенін. 

Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын 

Қымбатырақ алтыннан нарқым менің. 

Ал екінші бақытым - Тілім менің, 

Тас жүректі тіліммен тілімдедім. 

Кей-кейде дүниеден түңілсем де, 

Қасиетті тілімнен түңілмедім. 



Бақытым бар үшінші - Отан деген, 

Құдай деген кім десе, Отан дер ем! 

...Оты сөнген жалғанда жан барсың ба? 

Ойланбай-ақ кел-дағы от ал менен. 

Түтін түтет, 

Өс, өрбі, көгере бер, 

Немерелер көбейсін, шөберелер. 

Жадыңда ұста, 

Жақсылық күтпегейсің! 

От емес, оқ сұрасаң менен егер! 

Үш бірдей бақытым бар алақанда, 

(Мені мұндай бақытты жаратар ма!) 

Үш күн нұрын төгеді аспанымнан, 

Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға!!! 

 

Ұлыма 

      Жүре-жүре мен өмірге қанықтым, 

Өмір сырын жаңа біліп, жаңа ұқтым. 

Қызбалақтық күндерімді ұзатын, 

Енді, міне, әке боп та қалыппын. 

Сен өмірге басқа жолмен бас қадам, 

Әкең жүрген соқпақтардан қаш, балам! 

Ұғып ал да, сақ болып өс, айтайын, 

Өмір жолын әкең былай бастаған. 

Мен әкемнің тәрбиесін көрмедім, 

Ал анамның ақылына көнбедім. 

Тіпті, кеше оқушылық кезде де, 

Тізгінімді ешбір жанға бермедім. 

Өмірімде бір иілген емеспін, 

Менмендігі менен өткен жоқ ешкім. 

Боламын деп «жалын жүрек, от кеуде» 

Бола алмай, қуыс кеуде боп өстім. 

Енді, міне, ұлым маған қарайды, 

Өткір көзін өңменіме қадайды. 

Көп қателік жіберіппін амал не? 

Кешір, ұлым, мойындадым, жарайды! 

 

Ұям менің 

     Біздің үй болатұғын осы арада, 

Жататын бұлақ ағып босағада. 

Орны да өшейін деп қалыпты ғой, 



Өтіпті көп уақыт... 

Тоса ма алда. 

Қазына болмаса да қамбасында. 

Қарық боп отыратын нанға, суға. 

Түтіні кернейінен түзу шығып, 

Жалғыз үй жарбиятын жар басында. 

Ескермей тіршіліктің жарақатын, 

Сонда да күн шығатын, таң ататын. 

Бар сыйын табиғаттың өзі берген,. 

Біздің үй керегіне жарататын. 

Қара орныңнан айналдым, ұям менің, 

Күмістен мүсініңді құяр ма едім. 

...Әлдеқалай аспаннан құлап түсем, 

Аядай босағанды қияр ма едің?.. 

 

Ұят болды-ау 

      Сен де кеттің, 

Мен де кеттім, 

Ол да кетті ауылдан. 

Осынымыз ұят болды-ау, ұят болды-ау,қауымнан! 

Ұят болды-ау, 

Ұят болды-ау, 

Ұят болды-ау, бауырлар! 

Момын жұрттың, арқа сүйер, 

Азаматы біз едік. 

Тұлпарлардан, тұғырлардан, 

Қалған бір-бір із едік. 

Біз де кеттік, 

Басқа жаққа бетімізді түзедік. 

...Естимісің, құлақ түрші, 

Қырдан ескен самалға. 

Сәлем айтып жатыр ауыл, 

Саған, оған, маған да. 

Телеграф сымы тұрған сүйеніп ап бағанға. 

Көремісің, 

Заңғар таулар жаулықтарын бұлғайды, 

Шақырады Ақбас шалдар, 

Сыбызғы етіп қурайды. 

Еске салып, қайтқан құстар 

Елдің жырын жырлайды. 

Күте-күте, 

Көзі талып, 



Күн сарғайып батқандай, 

Күте-күте, 

Жұлдыздардың жанары да аққандай, 

Зират екеш зираттар да, 

Бізді жоқтап жатқандай... 

Момын елдің, 

Арқа сүйер, 

Азаматы біз едік, 

Жеке-жеке бақыт іздеп, 

Жеке өмір түзедік, 

Жетер енді!.. 

Туған жердің топырағына тізе бүк! 

 

Ұқсастық 

       Босанған Ана. 

Көктемде дала бусанып, 

Біріне-бірі болар ма ұқсас мұншалық. 

Толғатып дала, 

Есен-сау Ана ұл тауып, 

Бара жатады көктемнің көкшіл бұлты ауып, 

Тершиді Ана, 

Тершиді дала қымтанып. 

Тамыры иіп,тәтті бір ұйықтап алғасын, 

Ана шайыңа, 

Дала нөсерге қанғасын, 

Далаға - диқан, 

Анаға адал жолдасы, 

Тыңайтпақ болып, 

Даярлап жатыр қалжасын. 

Өскенде сәби Анадан таусап қорегін, 

Далада тәй-тәй саусағын жаяр көк егін. 

Жерді - Анама, 

Анамды жерге теңедім, 

Екеуінен де егіз ұқсастық көремін. 

Қапелімде байқамай жүргемін бе? 

Қанат бітіп келеді күннен-күнге. 

Мына өмірден бір кетіп, бір келдім бе 

Түсі бөлек баяғы гүлдердің де, 

Кімдердің де, күн менен түндердің де 

Осы, мен... 

Әлде басқа түрге ендім бе?' 

Бал арадай шықпайтын айналамнан 



Бауыр, жолдас, дос, құрбы қайда қалған 

Қысылтаяң кездерде пайдаланған, 

Жоқты қуған, қайдасың, 

Қайран арман? 

Армысың! 

Есі дұрыс, мият-Күнім! 

Өліп қайта тірілген сияқтымын 

Жарқын өмір, жан өмір, жасыл шуаң, 

Алдарыңда сендердің, ұяттымын.. 

Алып ұшып барады қанаттарым, 

Күнді ұзатып, күтемін таң атқанын. 

Дәл осындай сәтіңнен адастырмай, 

Адастырма, өтінем, жаратқаным! 

 

Әбділдаға 

      Тұрғанда ұйқы-тұйқы ақ самайым, 

Мен қалай,Әбе, сені жат санайын. 

Абыржып асаңды ұстап отырғаның, 

Ашулы Грозный патшадайын. 

Сөйлесең,Бурадайын лықсып-тасып, 

Жаралы жауынгердей сылтып басып, 

Әбігер боп жүргенің қашан көрсем, 

Жырдағы жалғандықпен мылтықтасып. 

Бой түзеп,Босқа кетпей сауықпенен, 

Боз қырау босағасын тауыпты өлең. 

Жаман жыр жазғанымда 

Ақ таяғың -Арқамда ойнай ма деп қауіптенем... 

Туады, туады әлі нағыз ақын, 

Нағыз ақын бал мен у тамызатын. 

Жесірдің айырылмас сырласы боп, 

Жендеттің көзінен жас ағызатын. 

Туады, туады әлі нағыз ақын! 

Жыр сөздері жай болып атылғанда, 

Атылғанда, аспаннан оқылғанда, 

Мылқауларға тіл бітіп, керең естіп, 

Жанар пайда болады соқырларға. 

 

Әйелдер-ай 

     Әйелдер-ай! 

Әйелдер! 

Қандайсың?! 



Әдемі боп кетіпсің ғой әрқайсың. 

Біреу жеріп тұрса-дағы қалмайсың, 

Біреу сүйіп тұрса-дағы бармайсың. 

Әйелдер-ай! 

Әйәйлар-ай, қандайсың?! 

Әйелдер-ай! 

Әйәйлар-ай, қулар-ай, 

Жанарлардың жауын алып тұрғаны-ай! 

Біле тұра бүйректерің бүлк етіп, 

Кетесіңдер тыңдай тұра, тыңдамай. 

Әйелдер-ай! 

Әйәйлар-ай, қулар-ай! 

...Әйелдерді еркектерден көп дейді. 

Ойбай, 

Ойбай!.. 

Бола берсін көп, мейлі! 

Әйел деген әдемі ғой, әдемі, 

Әдемілік бізге көптік етпейді... 

 

Әке 

       Әке, сенің жасыңнан асып барам. 

Кезі-кезі келгенде тасып та алам, 

Кезі-кезі келгенде жасып қалам, 

Мына өмірге, бәрібір, ғашық балаң. 

Құры алақан емеспін қуаныштан, 

Қуаныштар алдымда құрақ ұшқан. 

Бір арыстан өмірден өткенімен, 

Өмір сүріп келеді тірі арыстан. 

Өкінбе, әке, отың бар сөнбейтұғын, 

Ол мәңгілік жанады көрмей тыным. 

Ұрпағың бар, ел менен ер намысын, 

Тірі тұрса, қолынан бермейтұғын. 

 

Әке аманаты 

    (Еске алу) 

     Аттанарда алыс жолға, 

Тапсырды әкем аманатын. 

Серт етіп мен де алдым қолға, 

Әкемнің берген «асыл затын» 

Сұстандырған суық лебі, 

Соғыс жылы, қыстың кезі. 



Әкем сонда аймалап мені, 

Аманат еткен мынау еді сөзге 

«Тыңда, балам, тыңда, күнім 

Болуға жара қолқанат! 

Кәрі анаң, сәби інің, 

Барлығы саған аманат! 

Мен де сенің он жасыңда, 

Атадан жетім қалғанмын. 

Аса ақылды болмасам да, 

Аманатын алғанмын. 

Санамда сіңіп, сақталып, 

Әкеңнің сөзі өлмеген. 

Болғанша кашан ақталып, 

Тұратын бел боп көлденең. 

Талпын өмір шыңына, 

Жетіп те мүмкін қаларсың! 

Анаңның ауыр мұңына 

Сергіткіш себеп боларсың! 

Сен жас буын, жаңа тал, 

Гүлің де өсіп шашырар. 

Сарылып оқып, білім ал, 

Сөнгенше сәулең асырар» 

Деп жан әкем аттанып 

Кетті қайта айналмай. 

Тек сол сөзі жатталып, 

Жүрегімде қалғандай. 

 

Әке сөзі 

      Бұл дүние не боп кетті? 

He боп кетті? 

Ой! Балам!.. 

Қызығым-ау, бұзығым-ау, 

Отқа түсіп, ойнаған. 

Жатсам, тұрсам тағдырыңды 

Тағат таппай ойланам, 

Қайда кетіп барасың сен? 

Қой, қой, балам! 

Қой, балам! 

Құландайын, құлындайын 

Еркін өскен тентегім, 

Барлығымыз ардақтаған үйіміздің көркі едің. 

Құрып тұрмын түсіне алмай, 



Түсіне алмай мен сені, 

Бүлінбесе жарар еді. 

Бүгінің мен ертеңің. 

Досыма да, қасыма да мерт еттің ғой сен мені, 

Қандай қиын, қапелімде қара бұлттың төнгені. 

Бұзығым-ау, бұрылсаңшы, 

Бұрылсаңшы, кел бері! 

Сейілтсеңші торып тұрған қара бұлтты 

Бұл дүние не боп кетті? 

He боп кетті? Әй! Балам!.. 

He боп кетті?.. 

He боп кетті! 

Үйім, түзім - айналам?! 

 

Әкеме 

       Сонымен құладың ба, тас қамалым, 

Қалмады күйініштен басқа амалым. 

Зиратың аяқ асты болмасын деп, 

Бұзылған қорғанымнан тас қаладым. 

Шынымен құладың ба, шым қорғаным, 

Шынымен өртендің бе, нулы орманым. 

Әке, сенің өміріңді жалғамасам, 

Құрып кетсін жер басып, ұл болғаным! 

 

Әулие 

      Сілелеп, құртып мұршаны, 

Саят қып тауда жүргенде. 

Сая ғып қалың шыршаны, 

Кетіппін ұйықтап бірдемде. 

Оянсам бірде әлденіп, 

Жамбастан көктің сызы өтіп, 

Аққудай аппақ шал келіп, 

Тұр екен мені күзетіп. 

Көзіме сенбей таңданам, 

Өңім бе, әлде түсім бе?! 

Қайдан жүр мына шал-бабам?! 

Иесіз таудың ішінде. 

Сәлем де бере алмадым, 

Өзінше сөйлеп тұр бабам. 

Қылығын айтып жандардың 

Байлығын таудың ұрлаған. 



- Сен-дағы қару қолға алдың. 

Атарсың таудың киігін... 

Бірақта, байғұс орманның, 

Басарсың қайтіп күйігін?! 

Ормансыз тауың жетімек, 

He керек тақыр өркеші. 

Барады, балам, сетінеп, 

Орманның жасыл көрпесі. 

Киіктер безген бұл жерден, 

Іздеме, балам, таппайсың... 

Асқасын мынау бір дөңнен, 

Үйге кеп дәм-тұз татқайсың. 

Көлеңке маған түсірген, 

Көк шырша сергіп, таранды. 

Әулие дедім ішімнен, 

Бел асып кеткен бабамды... 

Алдында құлдық ұрып, ақталмаймын, 

Астында аяғыңның тапталмаймын. 

Біраз күн сені есімнен шығарды рас, 

Жаныма батқан дертім, батқан қайғым. 

He күйде жүргенімді көресің бе? 

Мен сөніп баратырмын, сенесің бе? 

Қай майданнан оралған жауынгермін, 

Жарадан сау-тамтық жоқ денесінде. 

Басымды бұлт алған бүгінде сен. 

Жүрекке ине қадап, бүлінбе сен! 

Әлсіреп, әзер жанған шырақпын мен, 

Сөнемін де қаламын бір үрлесең... 

 

Өзімнің есебімше... 

        Өзімнің есебімде, 

Мен биыл дәл қырықтың бесеуінде. 

Кім біледі... 

Ендігі қалған өмір, 

Неше жылға жетерін, 

Неше күнге 

Ұмыт болып есебің де, өсегің де, 

Ұйықтап кетсем болғаны төсегімде, 

Қырықтың бесеуінде. 

Адал едім,Артынан «арам» болдым, 

Адам едім, 

Ақыры «надан» болдым. 



Жиылып бұл жалғанның жамандығы, 

Ақыры маған қонды. 

Жаман болды.... 

Айтыңдар,, 

Қайсысың бар ардақтаған? 

Таразыға тең қойып, салмақтаған. 

Басылған маңдайыма қарғыс таңба,, 

Қарауға жан батпаған. 

Жапалақ емеспін мен жалбақтаған, 

Қыранмын екі көзін. қан қаптаған!. 

 

Өзеніне асыққан бұлақтайын 

      Өзеніне асыққан бұлақтайын, 

Енесіне жүгірген лақтайын, 

Жайқалайын жаныңда құрақтайын, 

Енді мен де саған кеп тұрақтайын. 

Асқар тауға соғылған дауылдайын, 

Ақтарылған аспаннан жауындайын, 

Дамылдайын, саған кеп дамылдайын, 

Ауа бермей аулаққа сағымдайын. 

Өзімменен сапарға бір аттанған, 

Құрбылардың бәрі де тұрақтанған. 

Ақ үмітті үздейін бір кездегі, 

Ұмыт болып жұртымда жылап қалған. 

Өз орнында, өзгермей тұр ақ қайың, 

Тұрақтайын, мен де енді тұрақтайын. 

Ар үміті - жоғалған ақ үмітім, 

Табайын да, сені енді жылатпайын... 

 

Өкінбеймін 

        Өшем деп өкінбеймін, жыламаймын, 

Жыласам да жұбат деп сұрамаймын. 

Қыранның құдіретін қимасаңдар, 

Қайтейін, тағдырын бер құралайдың. 

Тағдырын бер, тағдырын құралайдың, 

Қашан атып алғанша құламаймын. 

Сусындатып тұп-тұнық тау бұлағы, 

Жанарымда жайнаған тұнады айдын. 

Сайраңдаймын сайларда, қырды асамын, 

Сыңсыған ну орманмен сырласамын. 

Қарауылға ілексем, ілігейін, 



Құзғынға ұқсап келмейді мың жасағым. 

Өшем деп өкінбеймін, қайғырмаймын, 

Өткен өшті. 

Енді оған қайрылмаймын. 

Қыран да, құралай да болмақ емен, 

Атымнан адам қойған айрылмаймын. 

...Арпалысып жүргенде өмірменен, 

Қай-қайдаға әкетпес көңіл деген. 

Өлсем өлем, өзімнің жерімде мен. 

Қалсам қалам, өзімнің елімде мен! 

Жыламаймын, сондықтан көңілденем. 

 

Өкпелетті дей алман өмір мені 

      Өкпелетті дей алман өмір мені, 

Кейбір ойым ұшқанда көңілдегі. 

Салауат боп, сал денем жеңілдеді. 

Қуантты да дей алман өмір мені, 

Кезбе бұлттай кей ойлар көгімдегі 

Нөсерлетіп, қайтейін, төгілмеді. 

Өкпелетті дей алман өмір мені, 

Барды-жоқты бөлістім елімдегі, 

Соны көрдім, көрсе егер, елім нені... 

Қуантты да дей алман өмір мені, 

Көп несібем құныға желінбеді, 

Жалтақ-бақыт жалт етіп көрінбеді. 

 

Өкпелеттім... 

        Өкпелеттім... 

He дейін, өкпелеттім, 

Өкпелетіп қалайша көктемекпін. 

Сенің қойған межеңнен аттадым да 

Шекараңнан шықтым да, шетке кеттім. 

Өкпелеттім, амал не, өкпелеттім. 

Қарашы әне, келеді таң сарғайып, 

Сыртқа жүрші, қойшы енді, томсармайық!.. 

Аңдуым-ау, тамаша таң алдында, 

Қырсықтың қытығына қол салмайық. 

Ақылдым-ау, неге сен қарамайсың?! 

Кейде өзің де қызыңсың... баладайсың... 

Күш-сезімді күрес деп санамайсың, 

Сонда қалай? 



Қалай деп бағалайсың? 

Жүрші сыртқа, қарашы таң нұрына, 

Табынайық табиғат паңдығына. 

Таң атады, кетеді базаршы-күн, 

Қазынасын жинап ап сандығына. 

Сергиікші малынып таң нұрына, 

Өкпелейсің несіне тағдырыңа... 

 

Өледі кімдер, туады кімдер 

      Өледі кімдер, туады кімдер, 

Батады күндер, шығады күндер. 

Семеді гүлдер, өседі гүлдер, 

Келеді күндер, көшеді күндер. 

Өмірде қымбат асылдар - күндер, 

Өмірде қилы ғасырлар - күндер. 

Өмірге керек бақыттар - күндер, 

Өткізген сәтті уақыттар - күндер. 

Өмірдің мәңгі қосағы - күндер. 

Өмірді мәңгі тосады - күндер. 

Күндер... 

Күндер... 

 

Өлең деген тумайды жайшылықта 

          Өлең деген тумайды жайшылықта, 

Өлең деген тулайды қайшылыңта. 

Ақын болсаң жарқыным, алысқа аттан, 

Күнделікті тірлікке бой суытпа. 

Айшылық жол... 

Шөлдейсің, зарығасың, 

Армандайсың, аңсайсың, сағынасың. 

Жол азабын көресің, көресің де 

Ашынасың, біресе бағынасың. 

Даламенен жүресің, тау асасың, 

Сезесің биігін де аласасын. 

Кенезең кепкенде бір, лай суға 

Кез келген мақұлықпен таласасың. 

Сапар ұзақ. 

Тағы да аяңдайсың, 

Алыпқашпаң басылып, баяулайсың. 

Ел шетіне жетесің, жетесің де 

Көргеніңнің бәрісін баяндайсың. 



Міне, осылай өлеңнің кілті деген, 

Құйттай жүйең қалмайды сілкімеген. 

Аттанам деп алысқа, айдалада 

Адаспайтын болғай-ды шіркін өлең. 

 

Өлең керек 

       Сая болып жаныңа емен, терек, 

Жетер енді жатқаның көлеңкелеп. 

Өгейсінбей өзі боп қалу үшін, 

Өнер керек ұрпаққа, өлең керек! 

Есіңде ме, түндерің көз ілмеген? 

Кезуде ойың өмірді, кезуде өлең. 

Арғы атасы адамның - сезім болса, 

Адам емес, сезімді сезінбеген. 

Арғы атасы ақынның жырдан туған, 

Жыр жолында жанын да қылған құрбан. 

Жырлар тұнған хандардың сарайында, 

Жыр айтылған бесікте құлдар тұрған. 

Ұзатылып жат жұртқа барғанында, 

Жыр айтылған қыздардың жар-жарында. 

Жырлап, жылап, жыраулар жан тапсырған, 

Жыр мен күйі күйзеліп бармағында. 

Көкейкесті жырлар жаз жез киіктей, 

Мақтау, даттау, жәдігөй сөзді күтпей. 

Өлең, керек ұрпаққа, өзің мейлі, 

Көлеңкеде қалсаң қал, көзге ілікпей! 

 

Өмір дейтін 

      Өмір дейтін тайғанақ мұз-айдында, 

Жырлап кетем, алдымен жылаймын да. 

Сөредегі кермені кесіп өтсем, 

Маған әлі жетпейді құдайдың да. 

Мұң мен зарға ондайда шаң қаптырам, 

Қайғы дейтін қаншықты қан жаптырам. 

Ұры-уайым тиер деп қай жағымнан, 

Секем алған киіктей аңдап тұрам. 

Аттай жүріп өмірдің баспалдағын, 

Бірі менмін қайғыдан қашқан жанның. 

Көзім жасын көл етсем сөнер ме екен, 

Көмейімнен лапылдап, шашқан жалын?! 

Жоқ сөндірмен, сөндірмен, жыламан да, 



Қуаныштан мұң жуық тірі адамға. 

Дариясы өмірдің шайқалмайды, 

Дәрмені жоқ бір пенде жылағанға. 

Жүргемін жоқ қайғының жүгін артып, 

Ер сүрінсе еңкеймес, жығылар тік. 

Бөліп-жарған қайсыбір қуаныштан, 

Ойландырған оңаша мұңым артық... 

 

Өмір жайлы 

       Өмір жайлы сұрай берме сен менен, 

Өмірді мен әлі зерттеп көрмеп ем. 

Өмір жайлы білгің келсе, қартқа бар, 

Қан майданнан жалғыз ұлы келмеген. 

Жесір келін, бір нәресте көрмеген, 

Жетім шалды бала орнына тербеген. 

Өмір жайлы не түсінем мен деген... 

Өмір жайлы сұрай берме сен менен. 

Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар, 

Өміріне кегі кеткен, өлмеген, 

Жалған айып таңылғанда көлденең, 

Ақиқаттың аппақ туын бермеген. 

Содан сұра, содан сұра өмірді, 

Нені көрді, нені сезді, не білді. 

Heгe ақылды ақымақтан жеңілді, 

Біреу жылап, біреу неге көңілді? 

 

Өмір сүрейік алмасып 

        Жапырақ-жүрек жас қайың! 

Жанымды айырбастайын. 

Сен адам бола бастасаң 

Мен қайың, бола бастайын. 

Келісесің бе, жас қайың? 

(Көрінер,мүмкін, кімге ерсі.) 

Өміріңді маған бір берші! 

Дүрбелең мына дүниені, 

Адам көзімен бір көрші. 

Қайың боп мен де бағайын, 

Орманнан орным табайын. 

Беймәлім маған өмірге, 

Қайың көзімен қарайын. 

Сен-дағы жерден нәр алдың, 



Мен-дағы жерден нәр алдым. 

Біреуден сен де жаралдың, 

Біреуден мен де жаралдым. 

Тілің жоқ, жанды қайың сен, 

Айырмашылығым - Адаммын. 

Мендегі бары бір жүрек. 

Беріпті жүрек саған мың, 

Сондықтан ұзақ жасайсың - 

Құрдасы келер заманның. 

Бар-жоғы менде бір жүрек, 

Ол өлсе мәңгі кеткенім. 

Сендегі: семсе мың жүрек, 

Келгенде жасыл көктемін 

Тірілер қайта дүруреп. 

Жапырақ-жүрек, жас қайың! 

Жанымызды айырбастайық? 

Адам боп жүрсең қасқайып, 

Қайың боп тұрам қасқайып, 

Тәуекел, айырбастайық. 

Өмірге-өмір жалғасып, 

Анамыз жерге жармасып, 

Бірде адам, бірде қайың боп, 

Сүрейік өмір алмасып... 

 

Өмірімді несіне жек көремін 

      Өмірімді несіне жек көремін, 

Ауыр-жеңіл болса да өткеремін. 

Өмір қашып барады құсқа мініп, 

Мен артынан жетем бе деп келемін. 

Тағдырыма несіне өкпелейін, 

Мойын бұрмай келіп ем, көпке дейін, 

О, өмір, ұстатпаған уың бар ма? 

Әкел, әкел, оны да жеп көрейін! 

 

Өтініш 

     Ескі көздер бара жатыр азайып, 

(Олар жайлы ойламаудың өзі айып). 

Ей, тірілер! 

Соларды бір еске алып, 

Тебіренейік, толғанайық, жазайық! 

Кетті олар. 



Келмеске енді жол алды, 

Қажымайтын солдаты еді қоғамның. 

Қасиетін паш етейік олардың, 

Қателігін кешірейік олардың... 

Тіршілікте көрінеміз өлместей, 

Тұра алмаймыз ерегеспей, белдеспей. 

Өтейікші бірімізді-біріміз. 

Өшіктірмей, өкпелетпей, сен деспей? 

 

Өтелер ме? 

     Аңсамаймын, 

Алмаймын көп өмірді! 

Білемін, көп өмірден көрерімді. 

Аларымды алған соң, ақысына 

Беріп кетсем болғаны берерімді. 

Мынау аспан, 

Мынау жер мекеніме, 

Есеп берер күн туар кетерімде 

Тоқсан жасап, жүз жасап неғыламын, 

He беремін жүз жылдың өтеуіне. 

Өтелер ме жылуы жарық күннің? 

Төленер ме қызығы мамық түннің? 

Жүз жыл емес, бір жылдың өтеуі жоқ, 

Ылаж құрып, мінеки налып тұрмын 

Нағып тудың, Анам-ай, нағып тудың? 

Күндерімді күйбеңмен жалықтырдым. 

Аңсамаймын, 

Алмаймын көп өмірді! 

Көріп жүрмін онсыз да көрерімді... 

Күндер батып, таңдарым атқан сайын, 

Күдіктенем, біле алмай не дерімді. 

 

Өткінші жаңбыр 

       Өткінші жаңбыр өрекпіл барып өткенде, 

Үздік те создық тырнаның үні жеткенде, 

Киіз үйлерге қараймын-дағы бөктерде, 

Ырза боламын осы бір ырғын көктемге. 

Тау бастарына тамаша бұлттар шөккенде, 

Ұшырып бұлтты ескек жел алып кеткенде, 

Қараймын-дағы мұрты өсіп қалған көктерге, 

Ырза боламын ырыс әкелер көктемге. 



Лайсаң болсын, оқыстан кейде қар жаусын, 

Абыр да сабыр шаруа қайта қамдансын, 

Адамдар, мейлі, алдамшы күнге таңдансын, 

Сонда да, көктем, сонда да маған армансың. 

Көктемнің күні көңілім менің тәрізді, 

Көктемнің аты - көктем ғой, досым, жаны 

Бүрін жара алмай бусанып жатқан жусаннан 

Шырылдап шығып, бозторғай әне ән үзді... 

Апыр-ау, мынау аңсатып жеткен көктем бе?! 

Аспан да, жер де, айнала тегіс көкпеңбек. 

Толассыз сағым толықсып ағып барады, 

Аймалап жерді, аймалап тауды бөктерлеп. 

 

Болады деп арманда 

      - Ал енді мен ақыл айтам, 

Ақыл айтам, таңданба. 

Қорлық үшін келген жоқсың мына өмірге, 

Жалғанға. 

Мына өмірде, жүрегіңде, 

Бойыңда ыстық қан барда. 

Болмысты да, болмасты да, 

Болады деп арманда! 

Ал енді мен ақыл айтам, 

Ақыл айтам таңданба! 

Мәзіріңе, әзіріңе әулекі боп, 

Алданба! 

Шығатұғын күндерге де, 

Ататұғын таңдарға, 

Үмітпенен қарағайсың, жүрегіңде жан барда. 

Өтер кетер, өтер кетер... 

Дейміз ғой біз мұңайып. 

Дейміз-дағы, жамаймыз кеп, бір айыпқа 

Бір айып. 

Отандастар, ойлайықшы, ойымызға лайық, 

Құласақ та, тек биіктен, 

Құзға барып құлайық! 

Бықсып жанған қоламта емес, 

Артымызда шоқ қалсын. 

Болашақтың ойнағында, 

Біз тұтатқан от жансын, 

...Ей, Болашақ! 

Ей, Болашақ! Ошағында от жансын! 



Мүмкін, бізді ұмытарсың.. 

Кім біледі?.. 

Жоқтарсың... 

 


