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I бө лім

Алматым -  меніц жас шағ ым

Он алты, ٠ н жетіде жастарымыз, 
білмейтінбіз окудан басканы 6!3. 
Кө ң ілім із ерте кектем сияқ ты еді, 
траты н жаинап эр кез аспанымыз.

Кез бе ٠ л акділ-еске бас иетін, 
айырар жаксы .жам ан кдсиетін.
Адасып,
ақ ылсыз боп кетпесін деп, 
ү стаздар кө п айтатын есиетін...

Келгенде он алтыга, он жетіге, 
ой^стап олай-бү лай ой кете ме?! 
Ш ығ ардьіқ  кісі қ ү сап тү руды біз, 
ал, кыздар қ ьізғ алдақ ш а бойжетуде! 

Керінсе кө з салуга жарайтын қ ыз, 
кәдімг! жігіт қ ү сап карайтынбыз.
Қ ыз жайлы әнгіме айтып жататынбыз, 
Ізтілеу,
Турғ андармен талай TYH біз.

Баскднын !сім болмай созіменен, 
ө зім боп отыр едім езімменен,
Кө зімді жерден алып, жалт карасам, 
кездесіп калдым бір қ ыз козіменен. 

Коздер тү р кө п нәрсені білдіргендей, 
айтарын эрен айтып ү лгіргендей...
Тү ра алмай теріс айналып кетт! бір кез, 
байкдмай бір нәрсені бү лдіргендей.
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Қ ыз кетті
соң ынан мен ере алмадым, 
кө пке дейін жэне ө зін кө ре алмадь.м... 
Қ ызғ а арнап сонда ТҮ Ң Ғ ЫШ ө лең  жаздым, 
бірақ  та, оны ө зіне бере алмадым.

Жалгыздык

, БІЛМ6ЙМІН, батыл ма адам, батыр ма адам? 
тезер-ау тө нсе дагы акырзаман...
Д.СЬІМ бар, кө ң іліме карамағ ан, 
досым бар, т.йына да ш акырмаган. 

Бозт.ргай -  бала кө ң ілім бү рсектейді. 
Ү йіне Д.С ТЫ Ң  жиі кірсек дейді.
Кдйтейін кас қ ылгандай, кас кылғ андай, 
апталап телеф٠ ным тырс етпейді.

К ү н ү з э қ ү йде .тырам  қ ү лақ  тү ріп: 
келмейді-ау,
келмейді еш к!м бірақ , біліп.
Мен с.нда қ аьім дағ ы  кітабымды, 
жыным кеп жіберемін лактырып.

Ү ш қ ьіндап жауды бү гін кар кыссырап'...
Крл бармай,
кө ң іл шаппай калды іс, ш ырак,..
Эр кез-ак адам толы Алматыда, 
кейде ө стіп кетерім бар жалгызсырап. 

Кө ндігіп кө пке дейін басыла алман,
Қү м болып кетеді .нда асыл арман...
� � жайды кейде езімнен жасыранм ен, 
Адамдар,
мен сендерден жасыра алман.
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Сары Ар^аныц жү регі

Ш іркін биік, Сары Арканың  аспаны-ай,
Одан биік айналып асқ ақ  ай.

Карсы алдымда нү р жамылып ж.л  жатыр. 
Біреу тіліп тастап кеткен ٢ аспадай.

Кө з ү шында, TYH қ ойнында малтыган, 
Оттар... .ттар... Кө рінеді, жү реді.
Онда — қ ырман, кдірман толган алтын ДЭ Н , 

Саф алтын ғ .й  Сары Арканың  жү реғ і.

Сырдариям,
менің  сырлы -  дариям!
Сен екенсіи таусылмайтын ариям. 
Тлкы ндары ң  — топырлағ ан бақ ытым. 
Жасыл жағ аң  -  әрі Ү М ІТІМ , әрі Ү ЯМ. 

Алакан � � �  калмағ анда аспанда, 
жалаң аш  KYH жарқ ырап нү р ш ашкднда, 
эр ТҮ П жидең  -  одекол.н сауыты, 
бү рқ ьіратьіп тығ ындарын аш канда?!

Ташкент — Алматы эуе жолы

� � кеш песем дағ ы 
ың ғ ай алаң дап, 
кейбір сэттер 
оң аш а ойғ а калам да, 
елегізим ін
арасында ай, ЖҮ ЛДЫЗ, 
жалғ ь.3 ө зім  
К£лғ андай-ақ  ғ аламда.
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Кезде СОЛ бір
кеткен эбден к٧ н батып,
планеталар
ТҮ СІНІКСІЗ ТІЛ кд ты п ,

ашар алдан
ақ ыл жетпес әлемін,
тылсым ТҮ ННІҢ

тү нытына шым батып.

* * *

Крлынан кейде адамныч не келеді.
Бәрі де бір тағ дьірдьің  дегені еді.
	 ��  ке тп е с  м ьпсты  қ о л м е н  қ а қ қ а н д а й  гы п ,  


 �  а у р у  м е н і ү й ге  ш е ге л е д і.

Карсы алып кү ң гірт інір, қ ү ба танын, 
Аулымда қ ам кө нілімді жылатамын... 
Кейде сол тағ дырыннан КҮ Ш ТІ шытып, 
Ө зімді ө зім жэне жү батамын.

Ойлаймын алыстаты достарымды. 
Ойлаймын достармен бас коскан КҮ НДІ. 

Ойлаймын алдагы аппақ  кү ндерімді٠  
Сызамын алар аскар жоспарымды.- 

Кдрсы алып кен даланын қ ү ба таң ын,
Мен онда жанартаудай жыр атамын..
Мен онда,
■ ө зім ТҮ ГІЛ, 

езге ТҮ ГІЛ,


 ���  б а р  д ү ң и е н д і жү б а та м ы н .

1964

Етер-ау сезім, ойды мас, 
ерекелесен даты кү ніне.
Мың  жасасан даты тойдырмас, 
жәп-жарық  мынау дү ние.
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Салтанат тандар қ ү рар-ау, 
Сағ ынтып СОЛ бір ө ң ің ді. 
Annate бір таулар тү рар-ау, 
агартып сен!ң  кө ң лің ді.

Ақ іеан б ؛ р ө зен шуылы, 
бастырмай аяқ  ТҮ СӘ ДЫ, 

сырың ды тартып суырып, 
буынды алар Қ Ү С әні.

Жолы бар, 
тірлік жолы бар, 
ш алғ ына белден баткан ДЭЛ . 

Бақ уттай алдан жолыгар, 
ЖҮ МЫСКЭ бара жаткандар. 

Бейжай бір кдрап тү ра алмай, 
мө лдірей TYCce МҮ СІН кө к, 
кө ң ілің ді бэлер трамвай, 
кө пірден ө ткен дү сірлеп.

 �  керек демей, ЭЛ керек, 
Сү йкенсе самал ү йкаі ашып, 
калады канш а тал, терек, 
канаттарымен сипасып.

Ү шк,()цыр жайлы

Сай-салата салқ ын самал тараткан, 
мү нда талай тамашалы таң  аткан.
Екі қ оң ыр аз болар деп жайлаута,
� � жайлауды ү ш қ оң ьірдан жараткан. 

Шалгын болып басталтанмен етегі, 
қ ойнауында калың  аташ жетеді.
Атып откен Шамалган мен Карғ алы, 
Екі жақ тап жү пар шашып кетеді.
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Кдіран қ андай аспанында жай Ү ШІ^Н, 
Тайсалмайтын тү лкіменен сайыстан. 
Берік 6елі Ү ш қ оң ырдың  жаз бойы, 
Тө рт ТҮ ЛІКТІҢ  тү яғ ьінан майыскдн. 

Ертелі-кеш ескен желмен ыралып, 
кандай керкем гү лдерінің  тү рғ аньі. 
� � жайлауды ү мытпайды ө м ірі, 
ө мірінде кө рген адам бір барып...

Аң қ ау екем,
аң ғ ал екем мен әлі,
деп жү ріппін жү рттьің  бәрі саналы.'
Енді міне, 
кө ң ілімнің  кегінен,
кө здің  жасы тырс-тырс етіп тамады.-.

Аң қ ау екем,
аң ал екем мен әлі,
жазық сыз деп жан б ؛ ткеннің  жанары.
Енді міне٠
ө ртегендей кеудемд؛ , 
ө зеуреп бір ө ш пең ділік жанады.

Ей, хақ  тағ дыр!
Болса айыбым, оқ қ а таң !
Жамандыкка жамандығ ым жоқ қ а ТЭН.
Адамдық тан
аспа, азба, айныма, —
деп ө зімді ө зім кднш а т.қ татәм .

Ызалы ойлар ؛ ште канш а булық ты. 
Шығ армай жү р ар дейтү ғ ьін бір МЬІҚ ТЫ. 
Аң кау екем, аң ғ ал екем мен әлі... 
Ү йрене де алмаспын-ау, қ ульіқ ты...

1969



� � махаббат — бір куаныш , бір кайғ ы, 
ауыспастан, алмаспастан тү рмаиды.
� � махаббат
болса бірде тандыр шө л,
бірде салкын сулы ө зен сырнайлы.

Таудай 6.Л Ы П  басып ү стен салмағ ы,
6 � махаббат кімнің  есін алмады. 
Куаныш  боп келсе жаттым куанып, 
жырлаута ٠ ны уақ ытым 6.Л М Ә ДЫ . 

Куаныш ты кыран Қ Ү С кып ТҮ ЛӨ ТТІМ, 

киясынан жай бердім де жү ректің . 
Кдсірет б٠ п келсе кей кез, қ амыгып, 
Ың ғ ай тана, ың ғ ай тана жыр еттім.

* * *

Жерде де, кө ктеде де жоқ  ызтарлы ақ пан, 
Кдір ө ртеніп жаткдндай қ ызталдақ тан.
Сыр бойында сыландап кө ктем жатыр, 
Кдізғ а — жігіт, жігітке -  қ ыз қ алаткдн. 

Ұ зақ  TYH отыра алмай татат Қ ЬІЛЫП,

Жар басынан жап-жарых таң  аттырып.
Сыр бойында сусылдап жатыр кектем, 
Қ ү старғ а ө зін талмайтын канат кылып. 

Аттылы жігіт, карда -  Ү ЗЬІН кү рық , 
Карайды ауыл жақ қ а ЖҮ ЗІН бү рып...
Сыр бойында СЬІП-СЬІНЫҚ  кө ктем жатыр, 
Жана тү скен келінді сызылдырып.

Дарияны тулатып, тасыттырып,
Тай-қ ү нандьі ойнатып, масыктырып.
Сыр бойында арынды кектем жатыр,
Ө зін де, ө згені де асық тырып.

1964
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к^ра шаш ақ  жастық ка жараса ма, 
сү лульіқ  — сү лулыкпен санаса ма, 
Сәулемнің  ү йьіқ тап жаткэн тү рін кө ріп, 
азды-кем б .й  бердім мен тамашағ а. 

Талай таң  бір ө зінен атпақ  болып, 
осылай, осылай-ақ  жатпак кө рік.
Кдра шал кайсарлыкпен 
ак, жастыкты,
тастапты .ртасынан қ ақ -кдқ  бө ліп. 

Мамыкка еркін батып иыктары...
Сонау кө з, сол кө здердің  киыктары, 
айкасып кұ лаганда кара кірпік, 
кетіпті-ау тасасына сыйып бәрі. 

Кө ң ілімде кектем сең і бү зылгандай... 
� � � �� � � � �  кү йбең нің  ізі калмай, 
балаша ө зді-ө зінен бәл-бү л жанып, 
Сәулемнің  жаткан мына ЖҮ ЗІ кандай. 

Кара шаш ак жастыкка жараса ма, 
сү лулык -  сү лулыкпен санаса ма, 
Сәулемнің  Ү ЙКЫСЫН сол бү збайын деп, 
абайлап, шамды ө ш ірдім жайлап кана.

1961

Ө зің е кеп орын тепкен бар МҮ СІН, 

айналайын, Алатау-ай, армысың ! 
Сү лулық ть.ң  бәрін жиып алғ анша, 
мағ ан дағ ы қ исаң шьі сен жармысын. 

К^саң шьі сен жармысын, не ш ирегін, 
қ алың  едім, бү л кү ндер! сиредім.
Бақ ыт деген -  бала ойнайтын шана еді, 
сол шананы шаршағ анша сү йредім.
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Болғ аннан сон. ө зі де ерек, а٣ ы ерек, 
айналамын, толғ анамь.н «зангар» деп. 
Сырлап қ ойғ ан сынын бү зып алмаскд, 
әрең  келем, сылап-сипап, мэпелеп... 

Ө зің е ке п  орын тепкен бар МҮ СІН, 

аскдқ таган Алатауым, армысың ! 
Сү лулық тьің  бәрін жиып алғ анша, 
мағ ан дағ ы қ исаң шьі сен, жармысь.н.

Б а л х а ш

А қ  жалды бү йра толқ ын шудаланып, 
ойнайды асыр салып суда балык*.. 
Табигат кү ш агында Балкаш сү лу,
Тү р екен екі бетін нү рғ а малып. 

Жаркылдап аспанында шагала .йнап, 
Жас т.лкы н ЖҮ ГІреді жага б٠ йлап. 
Аймалап анасының  ак мәмесін,
Қ ос желкен как тө ріндө  салады ойнак* 

Арманга «кө рсем» деген келдім epin, 
Алды да элдилед؛  еміреніп.
Дү ние кө з алдымда тербелгендей,
Жас жаным толкып кетті тебіреніп.

Эр^ашан тө ріндесіц жү регімніц

Бірі едім мен дағ ы кө п тү легің нің ,
Каз٢ у-ім, кадірің ді жү ре білдім.
Секілді алаш кы аппак махаббатым, 
эркаш ан тө ріндесің  жү регімнің .

Крйгандай бар жү рт мынау баталасып, 
Кайда да кү рметпенен аталасык.
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   ! "#$ %&' сен бір білім  бү лағ ысың , 
сутарып жатқ ан казак, сахарасын.

Бар .йым ,
бар ө ркімді багындырып, 
кдрайды сенен жап-жас шагым КҮ ЛІП, 

Кдсыннан еткен сайын кө п Т.Л Қ ЬІТЫ П, 

кдсыннан кеткен сайын сагындырып.

Мүныц не

( )*  не, еркелік пе, бү лдану ма, 
б٠ лмаса, кісі жанын колдану ма? 
Эйтпесе, сеніменен тү скен жан жо ^  
кер мінез, кесірліктен жү лде алута. 

( )*  не, бү л тү рінді не деп білдім , 
бірі ен о й  жайсан мінез, әдептінің .
Дәл мү нша мағ ан катал карарын бар'. 
Ей, жаным, матан карап не деп КҮ ЛДІҢ ?! 

Ісім жок, сү йген кө ң ілім б .с  кдлды Wa, 
немесе, жанарымда жас калды ма, 
Жаньің ның  кө лең кесі болса егер, 
бір уак кү ншуатын тоспа алдыма.

1960

٠к ٠к ٠к

Мен жатырмын бү гін, 
жаткам кеше де, 
мен білмеймін, 
сыртта самал есе ме...
Кө п адамның  бірі болып . . .  
жү р٢ енімді кө п кө рдін бе кө ш еде. 

Сыртта сынсып тү р той казір бау нү рлы, 
ак тү рзісін аспан кашан таута ү рды.
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Жіпс із байлап тастайтү ғ ын,
кім  ғ ана

ойлап тапть،  екен ось. ауруды.

Ө ксік болып жатса ойларым ө ріліп, 
естіледі сырттан ө мір ө р Ү НІ... 

...Кдш ан гана шығ ар екем кө ш егө , 
достарыма кү ліп-.йнап кө рініп...

1963

Сары ала тонды кү з ед؛

Айдала...
Дала...

Кең  дала,
Сабылып келем мен ғ ана, 
Саргайып жатыр Жер-ана 

Сары ала Т .Н ДЬІ КҮ З еді, 
Салпыетек бү лттар жү зеді, 
Ү здік те создык тізбег؛ . 

Ойпаң да ү йьіқ тап келең ке, 
Самаркау жү р келең деп, 
Жалтыз бү ркіт тебемде. 

Айдала...
Дала...

Кең  дала,
Сабылып келем мен тана, 
Сартайып жатыр Жер-ана. 

Кдш ыкта калкам ауылы, 
Бойым т.лтан

жауынды 
Махаббаттын дауылы. 
Айдала...

Дала...
Кен дала...
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Жетісу

Жетісу -  шың дары аппақ , ақ  таң  таулар, 
Сол таулар бауырында жаткан баулар. 
Ой-кыры гулге .ранып кө ктем келсе, 
Бола ма кө ріп тү рып мактанбауга.

Бар сырын жалгыз ғ ана дала біліп, 
Ү ш ады аспанында ала булт.
Элемге аты кеткен Алматыдай,
Кдрайды қ ү шағ ынан кала КҮ ЛІП. 

Сай-сайдан сылдыраса бү лактары,
Естілер СҮ ЙКІМДІ Ү НІ кулакка әрі.
Кдіран KYC капы кетпей іліп TYcep,
К^ядан кездегенін КҮ ЛЭП барып.

Жеті езен жеті ерілген бү рымдай б٠ п, 
Ағ а алмас тау мен таска ү рынбай кө п. 
Балкаш ка барып КҮ НДӨ  айтатыны, 
Ауылдас абысынның  сырындай кө п.

Жер гой бү л мал каптағ ан, жан каптаан, 
Жаксысын жү рттан ерек ардактаган.
Ол жайлы эндер де кө п, жырлар да кө п, 
мен де бір ө лең імді жалап бағ ам. 

Ежелден ырыска бай ата жері, 
майысып тү р бү гін де ж.та-белі.
Жаз келсе, малын айдап, аунап-кунап, 
Жаннаттай жайлауында жатады ел؛ ...

Бір кезде тағ дыр бізді бір деп еді, 
Білмеуші ем біреуді онда кундегенд!. 
Куаныш кү ш агына ап уйыктатып, 
Сағ ыныш оятатын кунде мені.
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Неге тен, еді сенің  б ір кү лгенің ,
Кірш ікс із кө ң іл ің ді б ілдіргенің .
Жақ сы еді-ау жаутан кагып караганын, 
Тү мандай таркап кетті-ау с .л  кү ң дерім. 

+ ,  кезде не КҮ ЙДӨ МІН, айта алмайсын, 
Адастым, адастырдын -  уа, кайдасын?! 
А қ  білек әлдекімге наз артасың ,
Кдра кө з әлдекімге жаутандайсын.

* * *

I

0 , .тан ,
о, менің  боз Ү Й!М,

мен сенің  тө рің де тудым г.й .
Мен сенін момакан Қ ОЗЫҢ МЬІН, 

кө ркің мен КӨ ЗІМДІ жудым гой. 

Кө ң ілімде Ө ЗІҢ НІН сэулен бар, 
таусылмас КЫЗЫКТЫ сен, берш і. 
Сыр қ ү йсаң , сыярлы* кеудем бар, 
сен оны жаһ анга тенгерш і.

١ \

Ө зін ен ٠ т жаккан ош агым, 
сен Ү Ш ІН, деп қ ана тер тө ктім . 
Мен сені ө лең ге Қ .СӘ М Ы Н —  

сырласы боламын жер-кө ктің . 

Дауылмен .йым ды тулаттын, 
тауында жас қ ыран сілк!нді. 
Тоқ таусыз,
тосқ ынсыз бү лақ  қ ып, 
қ ү зың а қ ү латтың  КҮ Л КІМДІ.
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Жол 6.ЛЫП бө лің нен асамын,
Қ Ү С болып сайраймын бауың да.
Адыр ғ ып аркдмды тосамын, 
тө сің е тө гілген жауынга.

Ой, қ иял қ азығ ы сен едің , 
арманым тө сің де тү рақ тар.
Мен де бір кен едім, кең  едім, 
кө п Ү ШІН кө нілімді бір ақ тар.

1964

Ескерткіштер

Кдйдасындар, кднш асындар — .нда емес мэселе, 
Тү расындар ма аландарда, я б٠ лмаса кө ш еде, 
Ескерткіш тер, ескерткіш тер кебейіндер, лайым, 
Ескерткіш тер жердің  бет؛  толып кетт! десе де,
Онда емес мэселе.

Ескерткіш тер, ескерткіш тер, тас боп қ атқ ан УЛЫЛЫК, 

Атақ -даң қ тан тү расың дар қ уат алып, жылынып. 
Сендер аман кдласындар, жасайсындар мәң гіге, 
Жер-дү ние жатса дагы езгеріп не бү лініп,
Ө йткө ні о л  —  Ү ЛЬІЛЬІК,

1962

Калада ескен ң айьщдар

Демдерін эрен алады,
Деміккендей де жайы бар.
Тү рады ансап даланы,
Кдлада ескен кдйың дар.

Ансайды
ерке самалды,

Ансайды
Ү НСІЗ ашық ты.
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Аксайды
салкы н так алды 

Тү ртанын Ү СТІН басып ш ык. 

Аксайды жолды ш ак баскан, 
Ентелеп келіп кдш ыктан, 
Екпіннен с .л  бір такбастан, 
Енді бір жакка асыккдн. 

Аксайды
алшак, далитан,

Ауыл мен ауыл арасын. 
Алыстан жү ріп жайылган, 
Аксайды малдык кдрасын. 

Аксайды ш октай басылып, 
Тө беден от KYH албырап,
А қ  тө сі желмен ашылып, 
Турар бір сәтті жалбырап... 

Демдерін эрек алады, 
Деміккендей де жайы бар. 
Тү рады аксап даланы,
Кдлада ө скен кдйыкдар.

1966

•kirk

Алматынык аз ба ү лесі кө ріктен, 
кектем саиын кө з куантып оралтан. 
Қ асьіндағ ьі кө п ш ыкдарын кө р!п пе ек, 
Кеш ке таяу кө к MYHapra орантан. 
Тө кірегі — толтан тү рлі арасан, 
гү л-іііалғ ынды кеш іп ескен ерке елі. 
Мө лдір кала,
MYHap таута карасам, 
кэргендей боп тү рам кейде ертегі.
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Ертегінің ,
арыстандай атылып, 
сын сэттерде садак тартар толтай да, 
болмай ма эркез бала мінез батыры, 
батыр сү йер бү раң белі болмай ма?! 

Кездеспейді кулар казар ٠ р мү нда... 
Бір кем емес бойта тарар жылуы. 
Батыры да, 
баскдсы да орнында, 
жетпей тур тек жалтыз гана сулуы... 

* * *

Еалай жыл КҮ ЛДІМ, ойнадым, 
тартынбай тарттым шарапты.
Ө мірлік езге .йлы  атын, 
ө зіне бү гін кдратты.

Керсетпей жү рткә кү рсіндім, 
тым-тырыс Т.СЫ П TYH кдттым, 
мендегі жү рек дү рсілін, 
тындаткым келіп, тьің датқ ьім.

Келіп ем сырлы кеудемен, 
кдлыппын жырта тосандап, 
ерең ақ , ертен деуменен, 
бостан-бос жү ріп шошандап.

Сьіғ ып ап барды бойдаты 
берейін, кдйтем езбелеп, 
каптатан талым оилары,
КОСМ.СТЫ жатса кезбелеп.
Жү ргенмен жортып кө біне, 
кезім бар TYHap нү р СҮ ЗІП —  

ЖҮ ЛДЫЗДЫ жырдың  кө гіне, 
кдлайын тартып бір СЬІЗЫҚ .

- ./0./ менен басталтан 
ертенге жетсін кү ш ейіп;



алапат м екен — аспаннан, 
алаулап жерге тү сейін.

Ш арқ  ү рып қ иял шалгайда,
КҮ ТІП ж ү р  сәтін кү йетін.
Айнымай тү рып қ алғ ай да, 
осы бір тү зу ниетім.

* * *

Жаксыны жараса ма кундей берген 
самал б٠ п сай-салага тарайды жел. 
Аш ылган аппак кардан кунгейлерден, 
кө геріп, уміттей боп карайды жер. 

Саркырап сай-жырамен су аттанып, 
мейлі тез .ранбайын ٠ т демге мен... 
Кулімдеп КҮ ННІҢ  кө зі, ш уактанып, 
шығ ады ө стіп барып кө ктем деген. 

* * *

Алматы. Жаннат жаз. Кеш тер-ай, 
ө зің де ш ыккан гой ес талай.
Ә не, әне Алатауга асылды, 
сэбидей талпынып ө скен Ай.

Таса жер. Жанылар сірә кім  -  
жай осы жастар кө п туратын.
... Бас салып кыз СҮ ЙДІ бір жігіт, 
бурылып карады бір акын.

ігк-к

Кө ң іл бө ліп,
кө з жауын ап кіретіндей тү сіне, 
кө ктем казір еніп алды кдйратына, кү ш іне. 
Оган енді барлыгы бір: аң -тан калган адам не, 
мө ң іреген бузауын не, 
сайрайтугын КУСЫ Н не.
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Кектем  к^зір  кө л калпында, 
кектем  қ азір жетілді.
байкдймысың  тайынбайды кдйтарудан бетің ді. 
Агаш тарғ а жапырақ  боп,
Алатауга ақ  б٧ л٢  боп, 
кең  далага кө к егін боп, 
кетпестей боп бекінді.

Есінде жоқ  кеше гана қ алт-қ ү лт еткен ЖОҚ ШЬІЛЫҚ , 
самү рык, б .п самғ ар кектем, самал желді топш ы ғ ып. 
Мө ң кіп, тоң қ ып тү рганда ө стіп моп-момакдн табигат, 
бү л адамга не дегізбес, не айтқ ызбас ТОҚ ІІІЫЛЫҚ ...

ігк-к

Кектер кдулап,
алаштар балақ тады,
бү та тү рды дү рдиіп карап тагы...
Багып тү рдым кектемг؛  Алматыда, 
ақ  жанбырлы эр КҮ НДІ, эр аптаны. 

Арып-аш ып келген қ ү с-қ онақ қ а да, 
Т.СТЫ  ИЬІҒ ЫН дем ал, деп қ ٠ нақ та да... 
Жепегендеу жазылғ ан жырды кдйдам, 
болдым мен де тү скендей қ омәқ тана. 

Қ ыр жалбырап, 
сай кекке толды мына, 
су тасытса,
калды арык, ол да ү ғ ына.

...Жанбыр болсын, 
шө п болсын, 
елен 6 .Л С Ы Н ,

барлыгынын не жетсін молдығ ына!
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