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АЛТЫН ШУАҚ  
кітабынан

Ө ЛЕҢ ДЕР МЕН 
ШАҒ ЫН ПОЭМАЛАР





*  *  *

Кү н нү рын аямай себеді — 
Жерде қ ыз кызғ аддақ  терсін деп, 
Адам да ащы тер тө геді —
Жер ү сті қ ү лпыра берсін деп.

Жер — ананың  мен сү йікті перзенті, 
Осалсың  деп айта алады мағ ан кім?! 
Менің  ізім-жердің  бү кіл келбеті, 
Ажарымын дү ниенің , адаммын!

Ө кпелетіп кө рген емес жер мені,
Жер — ананы ө кпелетем неден мен.
Ө з қ олымнан салынғ ан бар ө рнегі, 
Жыртыгын да жамаймын ө з денеммен!

АҚ  ЖАЙЫҚ

Ақ -жайық  қ ырды шө п-шө гі сү йіп алып, 
Жатады жабырқ аң қ ы бү йығ ы ағ ып. 
Айдыны жаутаң дайды, мө лтең дейді 
Кө з жасын қ ара жердің  қ ү йып алып.

Білмейді онда толқ ын еркелікті, 
Шашпайды жағ алауғ а ө р кө бікті. 
Маң дайы шимай-шимай ө ң шең  әжім, 
Ө зегі оның  талай ө ртеніпті.

Ө ткенде тентек кү йші кү й бө ктеріп, 
Бірауық  ө рт "Серперге" билеп кө ріп 
Қ ү лапты, жесір қ алган тү л арудай, 
Жылапты кө кейде шер тү йдектеліп.

Ө ткенде тентек ақ ын ү рандағ ан,
Оның  да кезі бопты сылаң дағ ан.
О да ө тті. Тәйтік ө зен жуасыпты,
Ақ  толқ ын сосын қ айтып сыланбағ ан.

Даланың  шарлап шыгып шар тарабын, 
Желікпей май бү лкілмен тартады ағ ын. 
Сылқ ылдап кү лмей толқ ын кү рсінеді, 
Деміндей кө пті кө рген қ арт ананың .
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Ақ  тө сін аймалатса — ө мір ө ніп,
Ақ  сутін жатыр байтақ  ө ң ір еміп. 
Жасыл тал жапырағ ын созса айдынғ а, 
Ақ -жайық  иіскейді еміреніп.

Ү ланын қ арсы алады алас ұ рғ ан 
Жайып сап жасыл кілем жағ асынан. 
Ақ -жайық  — аппақ  әже осы ө ң ірде 
Ү л туса, бү рын сү йеді анасынан.

АУА

Сәби жү тса — жайраң дайды, кү леді, 
Ару жү тса — албырайды гү л ө ң і.
Кәрі жү тса — қ арт денесі жайылып, 
Жай табады ентіктірген жү регі.

Таң дамайды ол лашық  пен сарайды, 
Алаламай бәріне де тарайды.
Ә уен қ осты ол сандуташтың  әніне, 
Жү пар қ осты ол қ ызғ алдақ тың  әріне, 
Шіркін, бақ ыт о да жү пар ауадай 
Дү ниенің  тү гел жетсе бәріне!

БАҒ БАН

Жігіт еді ол. Ал онда 
Біз балауса бала едік. 
Тү рып елең -алаң да 
Жү ретін ол тал егіп. 
Бү гінде ауыл сыртында 
Кең ге қ ү лаш созды бау, — 
Бағ ыбанның  мү ртында 
Шілдеде де боз қ ырау. 
Кеп-кешегі жапан тү з 
Жайқ алғ ан кәзір гү л алаң . 
Кәрі жерді жасартып 
Қ артаяды екен бү л адам.
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МИНУТ

Минут! Минут! Сенің  атын -  тіршілік, 
Жаң а егілген жасыл шабық  тур шығ ып. 
Бір ө зің де кө лең ке де, шуақ  та —
Біреу кү лсе, біреу жатыр кү рсініп.

Минут! Минут! Сенің  атын — жаң алық , 
Қ арт ғ алымның  тү ссе ойына жаң а ү міт, 
Жас шәкірттің  жалын жанын ой тербеп, 
Дү ниенің  отыр сырын жаң а ү ғ ып.

Ентіктіріп келсең  дағ ы неше кү н,
Мезгіл шіркін, белгілі ғ ой есебің : 
Миллион минут қ ажет етсе ө суім,
Бір-ақ  минут — кө з жү муым, ө шуім.

Мен ө ткізген минуттердің  тө лемін,
Берсе екен деп маң дай тө рім — ө лең ім. 
Уақ ыттың  бәйгесіне қ осылып,
Мен де міне тайталасып келемін.

Қ АСЫМҒ А

Ақ ынның  ө шті ө р демі 
Жанының  сырын бү кпеген, 
Бітіпті тірлік сө йлемі 
Ө лім деген нү ктемен.

Тагісырып жерге денені, 
Артына дастан сыйлапты. 
Қ агазғ а сыйғ ан ө лең і 
Қ ара жерге симапты.

Таппағ ан жолда аялдап бір кү н тыным, 
Ө мірде бір салт атты жү ргіншімін. 
Қ ақ таса қ ырдың  кү ні маң дайымнан 
Жамылам кө лең кесін қ ыр бү лтының .

Тө бемнен кү н қ арайды, ай қ арайды, 
Бірауық  қ ырдың  желі аймалайды.
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Бірауық  тентіреген қ ұ йын соғ ып 
Ү стімді бұ рқ ылдағ ан шаң  қ амайды.

Жол бойы біреу кө ріп сү йсінеді, 
Бәз біреу мені кө рсе кү рсінеді.
Кө п адам ақ ыл айтып, жө н сілтесе, 
Артымнан кей ауылдың  иті ү реді.

ШАБЫТ

Жанында жарқ ырағ ан жанса да ү міт, 
Жыр тө кпей жү реді ақ ын аң тарылып, 
Шабыттың  шапшып тү рғ ан шәлкес аты 
Кө ң іддің  қ азығ ында қ аң тарылып.

Қ ашаннан ақ ынғ а жат дамылдамақ ,
Ол ылғ и ө рт боп тү тап жалындамақ , 
Жанында бү лттай бү рқ ап ү йысқ ан ой 
Кү н сайын, сағ ат сайын қ алың дамақ .

Сол бір ой дерт боп жайлап қ алың дап ап, 
Ақ ынның  жү ргізбесе жанын қ амап. 
Ө лең нің  ақ  қ ү йынын артына ертіп, 
Шабыттың  шаң қ ан аты арындамақ .

Сонда алдан ақ пан ү ріп жел кимелеп, 
Кө зіне жас ү ймелеп мө лтілдемек. 
Кеуденің  кү мбірлеген кең  отауы 
Тең селмек, туырлығ ы желпілдемек.

Дү рлікпек, оларғ а енді жатые бар ма, 
Сырлы сө з, бояу, тең еу, нақ ыштар да 
Жездесін қ арсы алатын балдыздардай, 
Сылаң дап шығ а келмек ат ү стауғ а.

О, табиғ ат, ө кпелімін ө зің е, 
Жарамсақ қ а жалтыратып сө з бердің . 
О, табиғ ат, ө кпелімін ө зің е, 
Қ ызғ аншақ қ а жарқ ыратып кө з бердің .
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О, табиғ ат, ө кпелімін ө зің е, 
Кө рсеқ ызар болды неге кө ретін? 
О, табиғ ат, ө кпелімін ө зің е, 
Ө секшіге неге қ ұ лақ  бересің ?

Олар келіп бү лдіреді заманды -  
О, табигат, ө кпелімін ө зің е. 
Дү ниеге жаратарда адамды,
Неге ғ ана қ арамайсың  кө зің е?

СОЛ ЖЫЛДАР Ә ЛІ ЖАДЫМДА
Мы — ветераны, 
Нас мучат раны. 

В. Брюсов.

Елее емес бір жылдар, жадыма 
Қ ашап тү рып жазылғ ан бір шежіре. 
Ақ  боран боп соқ қ ан кү ндер жазыма 
Ерте есейтіп кеткен еді мені де.

Шарпылғ ам жоқ  ө ртке тү сіп от-оқ қ а, 
Бү ғ анама тү сті бірақ  салмагы. 
Жатпасам да алғ ы шепте окопта, 
Жау мылтығ ы огын маган арнады.

ТАНКТЕР

Тажал табан ну шалғ ынды жайпады,
Алда — майдан, алда — қ аза, алда — мү ң . 
Шойын дене жердің  тәнін жаншады 
Сездіргендей қ асіреттің  салмағ ын.

Қ ара жердің  таспа тіліп жонынан,
Бара жатыр бауырымен қ амшы ө ріп. 
Жатыр окоп қ ызыл қ анғ а шомылғ ан, 
Жайрап қ алды қ анша ғ ү мыр... Қ анша ө лік?

Жер — ананың  рең  кетіп жү зінен,
Қ ырғ ын согыс қ айғ ы отына ыстады. 
...Майдандағ ы танктердің  ізінен 
Маң дайларга талай-талай тү сті әжім.
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ЭЙ ЕЛ КҮ ЛКІСІ

Анау бір кезде келіндер 
Кө рпесін жаң ғ ыз жамылғ ан. 
Ө рт қ ойнына еніп жер, 
Жастық тар жасқ а малынғ ан,

Жоғ алтып сан тү н тағ атын, 
Талай әйел жылады.
Қ ос жанардан ағ атын 
Қ асіреттің  бү лагы.

Сол жылдар әлі жадымда, 
Сонда ү йренгем ө з басым 
Батырдың  пәк қ анындай 
Қ адірлеп әйел кө з жасын.

Ә йел кү лсе ұ ғ амын, 
Жарқ ылдап жү р деп аналар. 
Жамылмай ажал тү манын 
Есен-сау жү р деп ағ алар.

Қ ү лпырып тү р деп гү л шығ ып, 
Сабағ ынан ү зілмей.
Ә семдеп мынау тіршілік 
Ә йелдің  кү лген жү зіндей.

БІЗДІҢ  БАЛА ШАҒ ЫМЫЗ

Мына біздер конфет таң дап бірауық , 
Ү лкендердің  алғ ан жоқ пыз мазасын. 
Біздер емес ерке бала жылауық , 
Кө кесінен тартқ ан талай сазасын.

Дей алмаймыз: Кү ні бойы доп қ уып, 
Кө к қ ойнына кү міс шарлар самғ аттым. 
Онда елдің  омырауын от жуып, 
Жетпеді ү лтан етігіне солдаттың .

Тө бемізге талай қ атер тө нген-ді 
Жатқ анда ажал ат ойнатып, дауыл сап. 
Тү сімізге қ оса қ абат енген-ді 
Кө кеміз бен кү рең  қ ызыл бауырсақ .
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Қ АРЫНДАСЫМ НҮ РАИША

Қ уантты бізді сол кү ні 
Сәбидің  тү ң ғ ыш ащы ү ні. 
Жылатты бізді сол кү ні 
Почташының  қ апшығ ы.

Кө ң ілді кө ктем қ ү шып қ ап 
Ажыратты қ ыс қ айта. 
Тү ске дейін қ ү ттық тап, 
Бата оқ ыды ел тү с қ айта.

Иесін тапса бір бесік,
Оқ қ а ү шыпты бір солдат. 
Келеді қ арғ ам жылда ө сіп, 
Тереді қ ырдан гү л таң дап.

Жылдарғ а ерді Нү райша, 
Жылдар алғ а заулайды. 
Кө з кө ргендер шын айтса, 
Кө кесінен аумайды.

Аумайды ма менен деп, 
Мазалап жү р талайды. 
Кө кешімді кө рем деп, 
Айнага кө п қ арайды.

ЖҮ РЕКТЕ Ө ЛІ ЖАТЫР МҮ Ң

Кү ндер де ө тті әлемнен 
Ө лімнің  селін бү ріккен.
Ү ндер де ө шті әлемнен 
Кө ң ілден кү лкі ү ріккен.

Қ айғ ығ а жү рттың  еті ө ліп, 
Кү лкіге енді ү йренді.
Сол жылғ ы бала есейіп,
Сол жылғ ы қ ызғ а ү йленді.

Ө мірдің  шалқ ып бастауы, 
Тасыды тағ ы кенеле.
Бақ шағ а бара бастады 
Атасыз ө скен немере.
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Қ ұ лпырып қ айта сан арман, 
Иық тан батпан тү сті мү з. 
Иін босап жамаудан, 
Бү тінделді ү стіміз.

Жү ректе бірақ  жатыр мү ң , 
Жатыр сол бір кесір кү н 
Тыртығ ында батырдың , 
Ә жімінде жесірдің .

ТІЛЕК

Атасақ  ө лімнің  тек атын,
Біреулер алартар кө здерін —
Адамның  ақ ырғ ы сағ атын 
Жазатын
Мен ү шін кез бе еді?
Жоқ ! Соқ қ ан жоқ  ол сағ ат,
Тірімін!
Дү ниеде бармын мен!
Тірліктің  қ ызығ ы тү р мені қ оршап ап, 
Қ анғ ам жоқ  ләззатына жардың  мен. 
Кө рген жоқ  мү рнымды 
Жө ргектің  иісі қ ыдық тап,
Ол тү гіл мен ө зім баламын,
Қ ырамын мү ртымды қ ызық тап,

Десе де жан анам:
— Ерте ғ ой, қ арағ ым! —
Қ артаю ерте рас әлі де,
Шық қ ан жоқ  мү рт мағ ан 
Ақ  сақ ал тү гілі.
Айта алман, ал бірақ ,
Қ ай кү ні жығ ылам қ алжырап,
Бері ме, әлде Ә рі ме 
Қ абірдің  сызы мен ө лімнің  
дү бірі?
Болса екен алыста ләйім,
О достар, ө мірді сү йемін.
Жеткізсін кәрлікке,
Ол емес уәйім,
Ауырсынбас сақ алды иегім.
Дү ние, қ анша ү лың  қ ү лады
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Ү йінен-кү йінен алыста,
Ө шкенде ө мірдің  шырағ ы 
Бү йырмай кебін мен табыт та?!
Шаштарын боз қ ырау шалмады,
Қ апқ ан жоқ  қ арттық тың  қ армағ ы,
Мерт етіп неше бір арманды 
Оларды зең бірек жалмады.
О достар, осы ғ ой уайым,
Сол кү нді кө рмелік ләйім,
Сондық тан қ арттық ты жек кө рем мен неге!? 
Ә лемдегі барлық  пендеге 
Тілеймін ғ ү мырды 
Сәби боп келетін,
Шал болып ө летін!

Қ ЫСТАҒ Ы ОЙ

Қ абағ ан аяз сық ылдап, 
Бетімнен алып тістеді. 
Дәурені ө тіп жатыр бақ . 
Тү нжыратты қ ыс мені.

Иығ ыма мү з артып,
Ақ  дү лей боран қ ағ ынғ ан. 
Екі бетті қ ызартып,
Жіберді тартып жағ ымнан.

Кү ні-тү ні ү лығ ан, 
Жалық тырды ө кпек ү н. 
Сергіген жаным нү рынан 
Кө ктемім қ айда, кө ктемім...

Іркеді ойдың  тізгінін, 
Арқ адан аяз ө ткен кү н.
Қ ыс болмаса біз қ ү нын, 
Білмес едік кө ктемнің .

ОЙЛАР

Дү ние деген жәрмең ке: 
Келдің  екен — кө ріп кет! 
Дү ние деген жәрмең ке: 
Аддың  екен — беріп кет!
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*  #  ♦

Жағ ымпаздың  басына 
Қ онды келіп кө белек. 
Піл болғ анда кө белек, 
Ол жаншылып ө лер ед... 
Эй не керек, не керек!

Кім бар екен мін тақ пағ ан, кү лмеген, 
Кім бар екен бәлденуді білмеген — 
Тышқ ан екеш тышқ ан да мәз ө зіне 
Мың  есе ү лкен екенмін деп бү ргеден?!

АЮ МЕН ДӨ РІ 
(М ы с а л )

Аю жатты ауырып,
Безіп астан, дәмнен де. 
Кетсін деп ол сауығ ып 
Дәрі келді жәрдемге.

Сонда аю бопты ыза;
— Тайып тү р, — деп жө нің е: 
Тырнак,тай-ақ  боп бү  да 
Емдемекші-ау мені де.

ТЕҢ ІЗ ЖАҒ АСЫНДАҒ Ы ОЙ

Мекен етіп кө кшіл тең із, кө кшіл аспан
ортасын,

Тү рмын басып қ ү зар таудың  қ ына
басқ ан жартасын.

Тө менде мың  иретіліп бү рқ ыраса кө к
толқ ын,

Тө бемде шың  нгуақ тайды кү нге тосып
арқ асын.

Тең із, Тең із?... Тең із неткен,
тең із неткен ашулы 

Білмейді екен бү  жалғ анда ол ашуын
бір басуды!

Кө кжал толқ ын айбат шегіп мү йіздесе
жағ аны,
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Жалына кеп жартастардың  кү с-кү с
қ олы асылды.

Тө бемде шың  бойын ылғ и ө рлік,
паң дық  билеген,

Ә лгі айбатты ақ  толқ ынды тең ізге бас имеген.
Кү н ғ ана оны еміреніп маң дайынан сү йеді, —
Екеуінің  ортасында тү рмын аң -таң

кү йде мен.
Уа, табиғ ат, ө зің  неткен қ ү пияң а беріксің ?!
Ө рлігің е, кө рігің е — бар сырың а жерікпін.
Тауың ның  да, дауылдың  да, тең іздің  де

сыры мол, —
Мен ғ ана тек бү л ө мірге қ ү пиясыз келіппін.
Толқ ыным жоқ  тең із болып тулар едім тағ атсыз,
Қ ыран болып қ алық тар ем жаралыппын қ анатсыз,
Туғ ызыпсың  дү ниеге бір-ақ  қ ү лаш бой беріп,
Болар едім асқ ар таудың  тө сіндегі абат қ ү з.
О табиғ ат! Жараттың  ба адамды әлде кү ң кілдек
Жер бетінде бос қ ыбырлақ  тірлік етіп

жү рсін деп, —
Ә лде тең із айбаты мен асқ ар таудың  ө рлігін
Ө зі кө ріп, ө зі ү йреніп, сондай бола білсін деп!

ЖӨ РГЕК

Шырылдап безек қ ақ қ ан балапандай,
Нәр сұ рап тіршіліктен бала таң дай. 
Жатқ анда жайылып ең  астыма кеп, 
Жө ргегім — кең  мекенім алақ андай.

Толғ антқ ан кү ні-тү ні бала қ амы,
Ананың  секілденіп алақ аны.
Жатып ең  жамбасында жү п-жү мсақ  боп, 
Ө мірден алғ анда алғ аш алапаны.

Ө зің нен басталыпты береке кү н.
Басы сен бақ ыт пенен берекенің .
Мол кебін емес ө зің  ұ қ тырасың ,
Мынау жарық  жалғ анның  кең  екенін.
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БІЗДЕР

Артың  — жол, артың  — даң ғ ыл, 
алдың  — соқ пақ ,
Сен қ ашан ұ зақ  жолда қ алдың  тоқ тап, 
Қ арыса кө ң ілің ді кү дік демі,
Жаның а жақ сы ү міттен аддың  шоқ  сап.

Адамзат, ө тті-ау кү нің  қ ол жетпеумен, 
Тү рды арман мү нартып тек "кед, 
жет" деумен,
Жаң алық  сәби болып жаралып ап,
Жү рісті ү йреніпті ең бектеуден.

Адамзат, содан қ анша дө ң есті астың , 
Ө ткенді сен асқ ан сан белес жапты.
Киіп ап кө зілдірік оқ ымасаң ,
Есің е тү спейтү ғ ын елес қ апты.

Жү рмей тек таң  атқ ызып, кү н кеш қ ылып, 
Арманды алақ анмен ү йлестіріп 
Ө тсек те, барса келмес керуені 
Бізді де кетер бір кү н мінгестіріп.

Тербетсе бізді де жер бесігіне ап,
Қ аларын дү ниенің  несі қ ү лап 
Білмеймін.
Білемін тек бізді ө ткенде
Тү рмасын артқ ы ү рпақ тың  "екілік" ап.

Адам қ олы талай жауды жайратқ ан, 
Адам қ олы талай бауды жайнатқ ан. 
Адам қ олы тіккен талай кебінді,
Адам қ олы жуғ ан талай жө ргекті.
Адам қ олы сепкен талай ө лімді,
Адам қ олы талай бесік тербетті.
Бір ө ң ешті толтыра алмай қ ос қ олмен, 
Бү л жалғ анда талай пенде босқ а ө лген. 
Адам онда білмей рақ ат дегенді,
Адам онда сезбейтү ғ ын шабытты, 
Қ олдар онда жазып зарлы ө лең ді, 
Қ олдар онда кө теретін табытты.
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Қ олдар! Қ олдар! Аян, аян ө зің е!
Бұ ның  бәрі ө зің  жазғ ан шежіре! 
Талай-талай таң баң  қ алды уақ ытта, 
Жылдар келді. жырлар туды не тү рлі. 
Бү гін қ ос қ ол болашақ қ а, бақ ытқ а 
Барар жолдын рельстері секілді.

АҚ ЫН

Кө зім бар кү нді қ ұ йып алатындай,
Сө зім бар ө ткен кү шке ө ң герілмей. 
Нәп-нәзік кө белектің  қ анатындай, 
Қ ап-қ атты қ аршығ аның  шең геліндей.

Аспанның  кө кірегін тү ртіп тү рғ ан 
Асқ ар тау — асқ ақ тағ ан менің  басым.
Кү з болса кү нде ертемен бү ркіп тү рғ ан 
Мө лдір шық  — мө лтең деген менің  жасым. 
Жылдар кеп дү ниені былғ ап бақ са,
Ары — мен кірленбеген, бү лінбеген. 
Шың ғ ыс хан найзасын ап бү лғ ақ татса, 
Жауладым мен әлемді тілімменен.

Білмедім атақ -даң қ қ а тамсануды,
Қ айғ ы емес қ алтаның  да тапшылығ ы. 
Іздемен ө мірде ө зге мансабың ды, 
Жү ректің  тү рса болды хатшылыгы.

Айдай аузы, кү ндей кө зі — шын сү лу 
Қ ызым бар-ды қ олымда.
Тө рт алақ ан қ ос бү рымғ а ү мсынып,
Екі бірдей жігіт тү сті соң ына.

Жаратпаушы ем, қ аратпаушы ем біреуін, 
Кезейтінмін кездескенде жү дырық .
Мен Ең бекті иемденіп жү р едім,
Қ ойыпты қ ыз жалқ аулық пен қ ыдырып.

Бү гін біліп, ашу қ ысып бойымды, 
Ө лтірмекке кетті менің  кө ң ілім.
Қ алай қ иям қ анжар итке мойнымды,
Қ ыз дегенім болса ө зімнің  ө мірім!?
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ШАГАЛА

Кө к толқ ын кө к айдында кілкіп, қ алқ ып, 
Қ айық ты мазалайды тү ртіп, тарпып. 
Сү йкеніп жө ң кіп кейін шегінеді 
Жағ аның  жағ асынан сілкіп, тартып.

Ө зді ө зі кейде кү шін байқ асады,
Бү қ адай буырқ анып шайқ асады.
Ө кіріп, ө ршеленіп сү зіссе де,
Жең ілсе, жентектеліп жай қ ашады.

Кө к толқ ын айбат шегіп, иық тасып, 
Ү ркеді жағ алаудан тиіп қ ашып. 
Шошынып бү рқ ылдағ ан тентегің нен 
Қ ыран да қ алық тайды биікке асып.

Бү рқ анғ ан билей алмай ө зін-ө зі 
Тең ізден бәрі шошып безінеді. 
Сескенбей шарық тайды тек шагала 
Айдынды ө з ү йіндей сезінеді.

— Қ андай екен сү йіктің нің  жанары?
— Бір қ араса соғ ар жаздың  самалы.
— Қ андай екен кескіні мен мінезі?
— Кө ктем болып жадыратар бір ө зі.

— Келісті екен, келісті екен гашығ ың . 
Айтып жібер біз де естиік, аты кім?
— Білем шашын, білем қ асын, кө зін де, 
Бірақ , атын әлі білмен ө зім де.

Тербегенін жанарың ның  ой бағ ын 
Байқ амаппын, бү гін ғ ана ойладым. 
Қ ия алмадық , екеуміз де қ ызардық , 
Ө зімменен бірге кетті ойдағ ым.

Алыстады туғ ан жердің  алабы,
Алыс қ алды ақ ша жү зің  манағ ы. 
Жү йірік поезд жетелесе шалғ айғ а, 
Жаным сағ ан жақ ын тартып барады.
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#  *  *

Жазғ ы кү н шапағ ын 
Ө шірді. Тү н келді. 
Қ ап-қ ара шапанын 
Дү ние бү ркенді. 
Алыстан жарқ ырап, 
Кө к айдын кө лбейді. 
Қ орқ ақ  ши қ алтырап, 
Қ оғ а бас тербейді. 
Шегіртке шырылдап, 
Кө лбақ а бақ ылдап. 
Жатыр кө л дуылдап, 
Сақ ылдап шақ ылдақ . 
Топырлап тү яқ тар 
Жө ң кіле жылқ ы ө тті. 
Сытырлап қ ияқ тар 
Ақ  кө йлек жылт етті. 
Кө ктен бү лт арылды 
Қ ырқ ағ а асылды Ай. 
Мен сү йем жарымды 
Қ ү марым басылмай. 
Нү р тө кті ай алапқ а 
Тіліп тү н мү нарын, 
Тө ніп ақ  тамақ қ а 
Қ анбайды қ ү марым. 
Ай барды жиекке 
Солдырып жанарын, 
Бал тамып жү рекке 
Тамсанып барамын. 
Бірауық  қ ү мартып, 
Сү йсем ақ  тамағ ын. 
Жағ ыпты қ ызартып, 
Шық қ ан кү н далабын. 
Сәулесін кү н келіп, 
Малыпты кө лге рас. 
Оны біз білмедік,
Од да мае, мен де мае. 
Енді жү рт кө рері 
Тү сті жар есіне.
Жоқ  еді керегі,
Таң  атты несіне?!
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*  ♦  ♦

Бозбаланың  жарқ -жұ рқ  етіп жанары, 
Бір ғ ажап от лапылдатып барады. 
Шұ ғ ыласы алаулағ ан жалынның  
Албырағ ан екі бетке тарады.

Сонда жігіт сү йінді:
— Кім тапты екен сү юді?!
Білсем, іздеп барар ем,
Тәң іріге санар ем!

Енді бірде момақ ансып жанары, 
Қ абағ ынан қ ар жауды да тү ксиді. 
Жү регінің  жалындағ ан алауы 
Баяғ ыдай лапылдамай бық сиды.

Сонда жігіт кү йінді:
— Кім тапты екен сү юді?
Білсем, іздеп барар ем,
Басын шауып алар ем?

Қ ЫЗ Ә НІ

Кү те-кү те қ ашты менің  тағ атым,
Кім болды бү л терезені қ ағ атын?
Деп қ алып ем сен екен,
Ү йтқ и соқ қ ан жел екен.
Мү нша неге, мү нша неге кешікті,
Кім болды екен тырсылдатқ ан есікті? 
Деп қ алып ем сен екен,
Ү йытқ и соқ қ ан жел екен.
Кү те алмадым ү йде енді кідіріп,
Шыдай алмай шық тым сыртқ а жү гіріп. 
Ү ркек жү рек бү лқ ып қ алды кеудеде, 
Анадайдан сыбдыр етіп әлдене. 
оны да мен сыбдырлатқ ан жел дедім, — 
Ө зге қ ызбен сыбырласқ ан сен бе едің ?!
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