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Бала қыял,сен менің періштем ең
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Бала қыял, сен менің періштем ең

Бала қыял, сен менің періштем ең, 
Балалыкты өзіңмен бөліскен ем.
Ак сагым боп элде сен елес бердің, 
Көлеңкеңмен бейуақта көріскен ем!

Қайдан жүрсің, сен өзі қайдан келдің,
Нұр бейненді бір кезде айдан көрдім.
Агып түскен жүлдыздай жарк еттің гой, 
Найзағайдың отындай жайдан көрдім!

Қайда жүрсің, о, менің балалаығым, 
Жүрегімнен мамырлап тарады мүң. 
Шағаладай айналып қайта соқшы, 
Жақұтына шомылып жанарымның.

Қалың ойға сол бір сәт түсіп кеттім,
Нүр бейненді жүруші едім қүшып көп күн. 
Бала қыял, ак канат көгершін боп,
Көк аспанға сен неге үшып кеттің?!
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Қыс келгенде сен менің түсіме ендің
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Қыс келгенде сен менің түсіме ендің

Қыс келгенде сен менің түсіме ендің, 
Жанарында жас тұрды ішінде мұң. 
Сен мені сағындың ба, ойладың ба, 
Мен сені аңсадым ба, түсінбедім?..

Сол түстен соң кеудемде сезім қалды, 
Сезім қалды, мінезден төзімді алды. 
Айтқанынды үмыттым, сөзінді элгі... 
Түманданған жадымда көзің қалды.

Ұмытар ем күндердің арасында, 
Сенен қалган көңілдің жарасын да, 
Бірақ қалай үмытам гарышты мен, 
Түнып қалган көзіңнің қарасында?..
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Іңкәр сезім
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Іңкәр сезім

Мен өзінді мың жыл бойы сағындым, 
Мың жыл бойы жұтып келді жаным мұң. 
Құс жолынан жарқ еткесін жанарың, 
Жұлдыздардың арасында сабылдым.

Сағынысып,
Алып ұшып кездестік.
Іңкәр сезім толқындарын тез кештік. 
Суынар ма бауыр басқан жүректер 
Бір-бірінен ыстық-ыстық сөз естіп.

Сыңар аққу іздеп тапты серігін,
Сенсің менің еркелеген теңізім.
Жагадагы жартас тектес жанымды, 
Жібітеді сенің гана лебізің.

Жаралғандай жүпар иісті жалбыздан,
Сен еркесің әлемдегі бар қыздан.
Қас қаққанша өте шыгар өмірде 
Жарқ еткен бір сәуле сынды жалгыз жан.
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Сағынған сары күздеимін
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Сағынған сары күздеймін

Сагынған сары күздеймін, 
Сағынышымды үзбеймін. 
Мындаған жанның ішінен, 
Өзінді гана іздеймін.

Елітіп, ертіп үн қашқан,
Тіл қатар сен боп түнгі аспан. 
Өзің жоқ. Қала көңілсіз, 
Дүние -  мылқау мұң басқан.

Бәрі де...
Бэрі, бэрі есте...
Сезімім нэзік нәресте. 
Махаббат мына ғаламның 
Мәңгілік өрі емес пе?!

Сондықтан...
Жаным, күйемін,
Қалғанша қурап сүйегім, 
Өртенем жанып біткенше, 
Өйткені сені сүйемін!
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