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Сол бір әнді сен маған жырламашы, 
Жатыр онда махаббат мұң - наласы. 
Сыздамалы сезімдср қайта оралса 
Айкаспайды кірпігім түн баласы.

Сол бір әнді сен маган жырламашы, 
Жатыр онда жастықтың жылнамасы. 
Сөніп қалган жанартау қайта оялар, 
Қайта ашылар жүректің бір жарасы.

Жырламашы сен маған сол бір әнді,
Өзге оуенге бүрашы домбыраңды.
Өткен дәурен - үшпа бүлт, келді, кетті, 
Өткен доурен - қызган шоқ, сөнді, қалды.

Жырламашы сен маған сол бір әнді, 
Ерітпеші санамнан тоң, қырауды.
Есіме алгым келмейді ескі мүңды,
Есуас боп кетсемде енді моңгі!..
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Туған жер

Көгінде бозторгайы шырылдаган, 
Туган жер сыйлагансың ғұмыр маган. 
Елжіреп еркелеткен қайран анам, 
Жығылсам жермен аптап ырымдаган.

Жусаны жұпар шашқан қырым-далам, 
Киеңді бұрын қалай ұгынбагам?
Құс екеш құс та ұясын сагынады, 
Адам ба ауылына бұрылмаган?

Бұлагы көз жасындай шымырлаған, 
Туган жер шабыт берген гүлің маған. 
Айлы түн Ай дидарлы ару қыздың 
"Сүйем" деп күлагына сыбырлағам.
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Қайдан келдің, ақ когершін, 
Жайлаудан ба, қырдан ба? 
Көрінген жок когершіндер 
Көптен бері бұл маңда!

Қайдан кслдің, ак когершін, 
Қай тұстарды шарладың? 
Сенен сэлем жіберді ме 
Жырактагы арманым?

Қайдан келдін, ак көгершін, 
Нендей еыр бар сырганда? 
Әттең, үркіп ұшканын - ай. 
Дэн бергелі тұрганда!

Сонан бері тереземе 
Күнде назар аударам.
Сені іздеймін, көгершінім, 
Жерден, коктен, ауладан!
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Келіндерші қонаққа, қариялар,
Сендер барда төрімде дария бар. 
ІІІертіндерші атамның домбырасын, 
Көкірегіме сазды бір ән ұялар.

Келіңдерші, келіңдер, бабаларым, 
Шаңыраққа жатсынып қарамағын. 
Кетгіңдер ме ұмытып осы үйде 
Көзіндей бір атамның бала барын!

Келіңдерші, келіңдср барлығың да, 
Елемей - ақ бөлменің тарлыгын да. 
Дана каргтар, қонақболып келіңіздер, 
Тарқар ма екен сейілігі бар мұңым да!
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