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ЖАНЫМ АНА

Жаным ана, дүние танымаған,
Тіл каткандай боласың элі маған. 
Сенен ғана бір сенің құдіретіңнен 
Өзімдегі бақыттын бэрін алам.

Жадымда да сен жүресің, қанымда да, 
Сенімімде сен жүресің, нанымда да. 
Мэңгі соға береді от жүрегің, 
Жоғымда да, дүниеде барымда да.

Өзің барсың ойымда, тойымда да, 
Ересектеу көрінген бойымда да.
Анам байғүс менімен жүре тұрсын, 
Маған мола, уақытым, дайындама.

Үлы тірі жандардың аты шығар, 
Шығысы бар, бұл күннің батысы бар. 
Өйткені сен анасын, анріардың



Жалғыз бұлақ
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БҰЛАҚ

Қаратаудан құлайды жалғыз бұлак, 
Жалғыз бұлак, 
кімдерден қалдын жырак?
Сен басталған сол тауда қимастықпен, 
менің де бала күнім қалды жылап.

Жалғыз бұлак,
мұдідасың,
монтанысың,
Неліқтен сені жақын тартады ішім? 
Асып-тасып барасың қайда асығып, 
Жалғыздыктың жүзінен қоркамысың?

Ак бұлағым, балауса, бала мүсін, 
Бақытыңды сол жақтан табамысың? 
Жалғыздыктан кашканда мөлдір өлең, 
шөлге барып ұрынып қалармысың?

Сені кимай үнсіз тұр Қаратау да,
Жапырағын бұлғайды бала тал да.
Жалғыз бұлак.
сен едің таудан аккан,
жалғыз келер мен едім саган таңда?
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САҒЫНЫШ

Қайдасыңдар, бәйшешек -  гүл -  мүсіндер, 
Жалын атып, жарқылдап жүрмісіндер 
Жүрмісіндер шарқ ұрып баяғыдай, 
Баяғыдай ұйымшыл, бірмісіңдер.

Шеттеріңнен тындырып бэрін істің, 
Көздеріңнен от шашып,
Жалын ұшқын.
Жүрмісіндер...
Болса, егер бір жаңалық,
Өздеріңе келеді алып ұшқым!

Досың болса, эйтеуір бір ұққаным, 
Тұрған жаксы барып кеп,
Біліп халін.
Тіршілікте бітетін тірлік аз ба, 
Жібермейді, амал не, ырыкка күн.

Ауық-ауық түсіме кіресіңдер, 
Баяғыдай әзілдеп, күлесіңдер. 
Ьаяғыдай жап-жассың бәріңдағы 
Қазір қайда жүрсіңдер, күн есімдер.



Кім аяйды ?
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КІМ АЯЙДЫ?

Тостаған көз құралайды, 
Кім мін тағып кінэлайды? 
Нэзік жанды сен болмасаң, 
Ол байғұсты кім аяйды?

Өмір жасы қысқа болған 
Жапырактарды кім аяйды? 
Мұз қойнында қыста тоңған 
Топырактарды кім аяйды?

Кім аяйды жолда біреу 
Жатса елікті тұншыктырып? 
Сек боласык соған тіреу 
Тағат таппай ыршып тұрып.

Кейде сарқып сабырыңды 
Сен өзіңде мұңаясың 
Сенің білген қадіріңді 
Менен баска кім аясын?
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