
 

 

 

ЖЫР ЖҰЛДЫЗЫ 



 

Солтҥстiк Қазақстан облысы 

“Асыл мҧра” орталығы 

 

 

 

 

 

ЖЫР ЖҰЛДЫЗЫ 

 

 

 

 

 

 

 

Қызылжар - 2002 



Қҧрастырғандар: Қайролла Мҧқанов, Ғаылм Қадырәлiҧлы, Социал 

Жҧмабаев- «Асыл мҧра« орталығының мҥшелерi. 

         Составители: Кайролла Муканов, Галым Кадыралы, Социал 

Жҧмабаев - члены центра «Асыл мҧра« («Золотое наследие«). 

 

Жыр жҧлдызы. 

Жинақ (Қазақ және орыс тiлiнде) 

Петропавл 2002ж.          …….. бет 

JSBN …….. 

 

Жыр жҧлдызы 

Сборник (на казахском и русском языках) 

Петропавловск 2002г. …….стр. 



         «Қазақ жазышуларынан, әрине, Абайды сҥймiн… Бҧдан соң Мағжанды сҥйемiн… Қазақ 

ақындарының қара қордалы ауылында туып, Европадағы мәдениетпен сҧлулық сарайына барып, 

жайлады жарасқан арқа қызын кӛрiп, сезгендей боламын. Мағжан  культурасы зор ақын… Бҥгiнгi 

кҥннiң бар жасушының iшiнен келешекке бой ҧрып, артқы кҥнге анық қалуға жарайтын сӛз, 

Мағжанның сӛзi. Одан басқамыздан бәрiмiздiкi кҧмәндi, ӛте сенiмсiз деп бiлемiн«. 

 Мҧхтар Әуезов 

 

«Абай  - ақылдың ақыны, ал Мағжан – ақынның ақыны. Мағжан ақын ретiнде Абайдан кҥштiрек. Бiз 

Мағжаннан ҥйренуiмiз керек«.  

Сәбит Мҧқанов 

 

         «… Мағжан нәзiк сезiмнiң, тәттi қиялдың ақыны, ол кедейдiң ақыны емес, ҧлт ақыны«.  

Жҥсiпбек Аймауытов 

 

         «Ағылшындар ҥшiн Шескпирдiң, орыстар ҥшiн Пушкиннiң ролi қандай болса, қазақ халқы ҥшiн 

Мағжанның ролi сондай«. 

Әлкей Марғҧлан 

 

         Мағжан Жҧмабаев 1893 жылы Солтҥстiк  Қазақстан облысының Булаев (қазiргi Мағжан Жҧмабаев 

атындағы) ауданының Молодежное селосының жанындағы Сасық кӛл жағасында туған. Ақынның әкесi 

Бекен Қазан революциясына дейiнгi кезеңдегi  iрi қазақ байларының бiрi, Қызылжар ӛңiрiне Кеңес 

ӛкiметi келгенше ол Полудин ӛңiрiнiң болысы болған адам. Бекенде жетi ҧл, екi қыз болған. Сол 

балаларының ҥшiншiсi – Мағжан. Ол жасынан ауыл молдасынан хат танып, кейiн Қызылжардың 

Стамбул университетiнiң тҥлегi Мҧхаметжан Бегiшев басқарған Шалақазақ  медресiнде оқиды. Оқуға 

зерек баласының бетiнен қақпайтын ата-анасы Мағжанның оқуын әрi қарай жалғастыруына қарсы 

болмай, оны Уфадағы Ғалия медресiне дәрiс алуға жiбередi. 

         Жас Мағжан ақындығын ауылда, Қызылжарда жҥргенде-ақ танытып, ел-жҧрттың ауызына iлiккен 

едi. Ақынның жырында тақырып, тiлiне тиек болған туған жерiнiң, Жолдыӛзек ӛңiрiнiң әсем табиғаты, 

ақ балтырлы қайыңдары, кӛкорай шалғыны, айнадай жарқыраған кӛлi. Осылардың бәрi жас ақынды 

сҧлулық, әсемдiк қҧшағына алып, шалқытып, толқылып, тебiренкенi рас. Ол осы сҧлулықты жанына 

сiңiрiп, кӛрiп ӛстi. Мәселен ақынның «Жаз келдi« ӛлеңi де табиғат әсемдiгiн жырлайды. 

 

Жел жалығып, хал жиып, 

Қалғып қана тербелер. 

Жҧмсақ қана жымиып, 

Жiбек қанат жаз келер. 

Кӛк алтынға кӛмiлген, 

Ауаға алтын себiлген. 

Алтын емес себiлген, 

Жаздың шашы тӛгiлген. 

 

Әне, ерке жаз келер, 

Ал, балалар, қараңдар. 

Ойнап алтын шаш берер, 

Ал, балалар, тараңдар. 

 

Қайғылансын, кҥрсiнсiн! 

Ендi ҧзамас, ерер қар. 

Еркетай жаз бiр кҥлсе, 

Кҥлмей шыдап кiм қалар. 

 

Сҧлу жаздың лебiзi, 

Қар тҥгiл, мҧзды балқытар. 

Кӛл, ӛзiнiн, теңiзiн 

Ойнатар, бәрiн шалқытар. 

 

Алтын сәуле тҧр сҥйiп, 

Жел маужырап тербелер. 

Жҧмсақ қана жымиып,  

Жiбек қанат жаз келер. 



         Мағжанның қоғамдық-саяси кӛзқарасы қалыптаса бастаған тҧста Ресей империясында да, оның 

отары болып отырған Қазақстанның қоғамдық-экономикалық және саяси тiршiлiгiнде де сан қилы 

ӛзгерiстер болып жататын. Қазақ жерiн капиталистiк қатынастар жайлай бастаған едi. Онын есесiне 

орыстың прогресшiл мәдениетi де елiмiзге еркiн енуде болатын. 

         1905 жылғы орыс революциясының дҥмпуi Қазақстанға да жеткен. Бодандықтан бостандыққа 

ҧмтылушылық сарыны ел арасына тез тарап кетуге сол кездегi Мағжан Жҧмабаев сияқты қазақ 

интеллигенциясының ӛкiлдерiнiң әсерi болды. Азып-тозып, кҥйзелген елдiң жай-кҥйi ақынды ерте 

алаңдатты. Сол ауыртпалық пен мҥшкiл хал кешкен халқының ортасында жҥргеннен кейiн Мағжанның 

жанын ел қасiретi аяздай қаритын. Оған ақынның «Туған жерiм Сасықкӛл«, «Бостандық« сияқты 

жырлары куә. 

         Мағжан Жҧмабаевтiң әйел – ана тақырыбына арнаған ӛлеңдерi 1910 жылдан бастап қазақ 

газеттерiнде жиi жарияланып, тҧрды. Ӛмiрдiң мәнi һәм сәнi, кҥнi мен айы, тiршiлiктiң негiзi әйел – 

ананы, әйел – аруды бар болмыс бейнесiмен, шҧрайлы тiлмен бейнелеп бердi. 

         19 жасар Мағжаның алғашқы ӛлеңдер жинағы «Шолпан« деген атпен Қазанда басылып шықты. 

Осы кезден бастап-ақ жас дарынның есiмi тек қазақ оқырмандарына ғана емес, татар, башқҧрт және 

басқа тҥркi тiлдес халықтарға танымал бола бастады. Сӛйтiп қазақ елiнiң кӛгiнде шын мәнiнде 

Шолпандай жарқыраған бiр жарық жҧлдыздың туғаны кҥмәнсiз едi. Ғажайып жырларымен туған 

халқын қуанышқа бӛлеген Абайдың iзiн басып, жыр сҥйер қауымды ойлы да ӛткiр және кестелi,  

ӛрнектi ӛлеңiмен тамсандырып, таң қалдырып, әлем әдебиетiне Мағжан Жҧмабаев келдi. 

         Ақындық жолына айқын тҥскен Мағжан Жҧмабаев ӛзiнiң бiлiмiн байыту ниетiмен Омбының 

мҧғалiмдер даярлайтын семинариясына тҥседi. Онда оқып жҥргенде ол орыстың, батыстың әдебиетi 

мен тарихын кӛп оқып, кӛп зерттейдi. Мағжан Омбыда Пушкиннiң, Лермонтовтың, Гетенiң, Гейненiң, 

Байронның және басқа да кӛптеген орыс, батыс ақындарының шығармаларын тәржiмелеп, қазақ 

оқырмандарына таныстырады. 

          Әлемдiк әдебиеттiң кәусар бҧлағынан және халқының ғасырлық даналығын сусындағаны оның 

рухани интеллектуалдық мәдениетiнен, поэзиялық шеберлiгiнен жарқырап кӛрiнедi. Мағжан Омбының 

мҧғалiмдер семинариясын тәмамдағаннан соң бiраз жылдар бойы шығармашылықпен айналысады. 1918 

жылы Омбыда шыққан «Балапан« қолжазба журналы мен «Кедей сӛзi« газетiнiң жауапты редакторы, 

Омбы қаласында ашылған қазақ мҧғалiмдерiн дайындайтын курстың директоры (кейiн Петропавлға 

кӛшiрiлiп, педтехникум болған, қазiр орыс-қазақ балалары аралас оқытылып жҥрген гуманитарлық-

педагогиқалық колледдж) болып iстеген. 

         1920 жылдардың басында Мағжан Қызылжар қаласында «Бостандық туы газетiнде« және аш 

адамдарға кӛмек кӛрсету комитетiнде iстейдi, 1922-1923 жылдары ташкентте оқу-ағарту институтында 

оқытушы болады әрi сонда шығып тҧрған «Ақ жол« газетi мен «Шолпан«, «Сана« журналдарына ӛлең-

жырларын бастырып тҧрады. 

           Мағжан Жҧмабаев 1923-1927 жылдары Мәскеудегi Шығыс әдебиетi институтына тҥсiп оқиды, әрi 

қызмет iстейдi. Мәскеуде Мағжан М.Горькийдiң «Сҧңқар жыры« кiтабын қазақ тiлiнде бастырып 

шығарады. Қазақ, ӛзбек және тҥркмен әдебиеттерiн ҥш томдық жинағын В.Брюсовтың тапсыруымен 

Мағжан баспаға дайындайды. Шығыс еңбекшiлерiнiң коммунистiк университетiнде қазақ әдебиетiнiң 

тарихы мен қазақтың әдеби тiлiнiң стилистикасы деген тақырыпта лекция оқиды. Осы еңбектерiн де 

баспаға дайындайды. Мағжанның алдынан жыр қҧлагерi атанған атанған Iлияс Жансҥгiров, филология 

ғылымының докторы, профессор Бейсембай Кенжебаевтар дәрiс алады. 

           Мағжан Жҧмабаевтың 1920-шы жылдардағы жыр жолдарына ҥңiле қарап, зейiнмен зерттей 

оқысақ, байқайтынымыз халқымыздың ғасырлар бойы тырнақтап жинаған асыл қазыналарын - 

әдебиетiн, тiлiн, мәдениетiн, әдет-ғҧрып, әнiн, кҥйiн жоғалта кӛрме, айырылып қалма деп ескертедi. 

Ҧрпағым, сендер сол мҧрадан кӛз жазып қаласын-ау, - деп зар қағады.    

         Қазақ жастарын ӛнер-бiлiмге, жоғары мәдениеттiлiкке шақырады. Жастарды iзгiлiкке, 

инабаттылыққа меңзеген ерекшiлiк Мағжан поэзиясында тҧтастық тауып, айшықталып тҧрады. 

         Романтик ақынның қиыннан қиыстырған ӛлең-жырын болмысты тура беруден аулақ, керiсiнше, 

қиял әлемiндегi суреттер, кӛңiл-кҥй толғаныстары арқылы мҧраттарды, дәуiр тынысын кӛркем 

бейнелеу. 

         Патшалық заманның қатыгездiгiнен, ҥстемдiгiнен бҧғып, қорқып қалған халқын ҧлы ерлiктерге, 

бостандық теңдiк ҥшiн кҥрестерге жiгерлендiру ҥшiн елiмiздiң тарихын, хандарының, батрыларының 

ерлiктерiн тамаша да әсерлi жырлайды. 

         «Батыр Баян«, «Қорқыт«, Қойлыбайдың қобызы« және басқа жыр, дастандар әдебиетiмiздiң 

алтын қорына қосылған шоқтықты туындылар. Сӛйте тҧра ғажайып жерлесiмiз, ҧлы ақын, ҧлы 

азаматтың мына фәни дҥниеге сыймайтындай халге келуi қалай? Оны Мәскеуде де, Алматында да, 

Петропавлда да қҧғын-сҥргiнi ҧшыратады. Ол ақ тҥрмеде де, республикалық НКВД-нiң қапасында да, 

Мәскеудiң атышулы Бутыркасында да, Соловкидiң, Карелияның лагерiнде де отырады. Ақыры 1938 

жылы қайран ақынды атқызып тынады. Оның себебi, Мағжан ақынның ӛзi ӛмiр сҥрген уақыттан, 



дәуiрден де ертерек туғаны, оның талантына, дарынына, азаматтығына қатар тҧратын замандастарының 

аз болуы. Мағжанның басты трагедиясы осыда. Әйтпесе ҧлы ақын жайында қазақ әдебиетiнiң классигi 

Мҧхтар Әуезов: «Қазақ жазушыларынан әрине Абайды сҥйемiн. Бҧдан соң Мағжанды сҥйемiн, 

Европалығын, жарқыраған әшекейлiгiн сҥйемiн. 

         … Бҥгiнгi кҥнiң бар жазушыларының iшiнен келешекке бой ҧрып, артқы кҥнге анық алуға 

жарайтын сӛз Мағжанның сӛзi. Одан басқамыздың бәрiмiздiкi кҥмәндi, ӛте сенiмсiз деп бiлемiн«, деген 

екен. 

         Мағжан Жҧмабаевтың кiтаптары әлi аз. Баспадан шыққан оның кiтаптарының тиражы да кӛп емес. 

Сол себептен жыр сҥйер жерлесiмiз, ҧлы ақын Мағжан Жҧмабаевтың ең таңдаулы шығармаларын 

ҧсынып отырмыз. 

 

 

 

Өлеңдер 

1. Бҧлбҧл 
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20. Айда атыңды, Сәрсембай 

21. Бесiк жыры 
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23. Сҥйемiн 
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25. Қараңғы, дауылды кҥн 

26. Бостандық 
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28. Шолпы 

29. Сен сҧлу 
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Поэмалар 

1. Оқжетпестiң қиясында 

2. Баян батыр 

3. Тоқсанның тобығы 



БҦЛБҦЛ 

 Сайрайсың мҧнды кҥймен жҥз қҧбылтып, 

Кейде аяң, кейде желiс, кейде сылтып. 

Дененi суытасың, ысытасың, 

Тҧрасың маужыратып кейде жылытып. 

 

Қҧясың тәттi дауыс тамылжытып, 

Тҧрады жан-жануар дәмiн жҧтып, 

У-шу жоқ, қарқ-шик еткен қарға, торғай 

Ҧялып әлдеқайда кеткен жытып. 

 

Ҧста сӛз, мҧңды даусың басты байлар, 

Тоқтаған шабуынан қҧлын-тайлар. 

Даусыңнан елжiремес нәрсе бар ма, 

Жас тӛгер бойы балқып терең сайлар. 

 

Бҧлбҧл қҧс! Кӛзiмде жас, кеудемде от, 

Болып, мен саған келдiм, iшiмде жоқ. 

Дертiме сенен ғана дәрмен болар, 

Басқадан, анық бiлдiм, еш пайда жоқ. 

 

Бҧл жерден ҧшып кетшi сәулем жаққа, 

Барып қон нәзiк қана бiр бҧтаққа. 

Сӛйле оған ашындырып менiң жайым, 

Кӛңiлiн елжiретпей қанат қақпа! 

 

Жҥз қҧбылт даусыңды, ӛрте ӛзегiн, 

Ӛртенсiн, қызыл жалын қыл тӛсегiн. 

Ойын ал, бойын балқыт, сҥйдiр менi, 

Қалсын ол ойлай алмай ӛз есебiн. 

 

Тез, бҧлбҧл, мҧңды дауыс, сиқыр тiлдiм, 

Дәрмендi қалың дертке сенен бiлдiм. 

Қылмасаң бiр мейiрiм, сорлы пендең, 

Қайғыдан қолым жетпей, мiне ӛлдiм! 

 

АТАҚТЫ АҚЫН СӚЗI АЛТЫН ХАКIМ АБАЙҒА 

 

Шын хакiм, сӛзiң асыл – баға жетпес, 

Бiр сӛзiң мың жыл жҥрсе дәмi кетпес. 

Қарадан хакiм болған сендей жанды 

Дҥние қолын жайып ендi кҥтпес. 

Сӛзiңе қҧлақ салып, баға бермей, 

Қисайып қыңырайды жҧртың иттес! 

Бҧртиып, терiс қарап: «Аулақ жҥр!« - деп, 

Болды ғой жақын туған бәрi кектес. 

Тыныш ҧйқта қабiрiңде, уайым жеме: 

«Қор болды қайран сӛзiм босқа!« - деме. 

Артыңда қазақтың жас балалары 

Сӛзiңдi кӛсем қылып жҥрер жӛнге! 

 

Ай, жыл ӛтер, дҥние кӛшiн тартар, 

Ӛлтiрiп талай жанды, жҥгiн артар. 

Кӛз ашып, жҧртың ояу болған сайын 

Хакiм ата, тыныш бол, қадiрiң артар. 

 

Жҥрген жанның артында iзi қалар. 

Етiкшi ӛлсе, балға мен бiзi қалар. 

Бiр бай ӛлсе, тӛрт тҥлiк малы қалар, 

Жҥйрiк ӛлсе, артында сӛзi қалар! 



 

Сҧм дҥние сылаң берiп кӛптен ӛтер, 

Сау қалғанның кӛбiсi ертең бiтер. 

Тоқтамас дҥниенiң дӛңгелегi, 

Жҥйрiктiң айтқан сӛзi кӛпке кетер. 

 

ТУҒАН ЖЕРIМ – САСЫҚКӚЛ 

 

Алыстан мҧнарланып шалқыған кӛл, 

Бетiнде кҥннiң нҧры балқыған кӛл. 

Жарысып саф кҥмiстей ақ кӛбiгiн, 

Мап-майда мӛлдiрiнде қалқыған кӛл. 

 

Жанында жас балалар ойнаған кӛл, 

Жан-жануар суыңды iшiп, тоймаған кӛл. 

Кӛз салып жалтырына, мҧңға батып, 

Ғашықтар жарын iздеп, ойлаған кӛл. 

 

Шешiнiп қыз-келiншек су алған кӛл, 

Әр жанды мӛлдiрiңнен суарған кӛл. 

Масайрап, суға тойып тӛрт тҥлiк мал 

Дӛңiне ойнақ салып, қуынған кӛл. 

 

Сыртыңда ақ боз ҥйлер жарасқан кӛл, 

Байларың кедейлерге қарасқан кӛл. 

Ағайын тату-тәттi - қоныс бiрге, 

Саулықты сағат сайын сҧрасқан кӛл. 

 

Тҥрлi қҧс әуез қосып,шулаған кӛл, 

Шуақта балықтарын тулаған кӛл. 

Сапырып сары қымыз ертеңдi-кеш, 

Басыңда кеңес қҧрып, дулаған кӛл. 

 

Сасық деп еркелетiп, ат қойған кӛл, 

От-суға иең тҥгiл, жат тойған кӛл. 

Назданып, жҥйрiк мiнiп, тарлан шҥйiп, 

Кӛксiлдер тҧс-тҧс жақтан ат қойған кӛл. 

 

Кiр жуып, кiндiк кесiп, сенде ӛскен кӛл, 

Қҧрбымен ойнап-кҥлiп, кел дескен кӛл, 

Жарасып тайға мiнiп, батпаққа аунап, 

Кҥресiп кҥн батқанда белдескен кӛл. 

 

Айдын кӛл, ата қоныс, қҧт болған кӛл, 

Сусын боп сҧрағанға, от болған кӛл. 

Кеше бiрлiк, ынтымақ тҥгел шақта 

Бейне бiр сенiң басың сҥт болған кӛл. 

 

Бiлмеймiн не боларын, қайран кӛлiм, 

Жарайды тең болмаса кҥн мен тҥнiң, 

Итиiп қарашекпен келiп қонса, 

Басыңнан қҧсын ҧшып кетер сенiң. 

 

ҚАЗАҒЫМ 

 

Қазағым, таянды ғой қылта мойын, 

Жер, мал кетiп бос қалды бiздiң қойын. 

Қарашы ӛзiңе-ӛзiң кӛз жҥгiртiп, 

Жараспас бҧдан былай кҥлкi-ойын. 

 



Жеттi ендi қам жер мезгiл, жатпа бекер, 

Ойламау келешектi тҥпке жетер. 

Надандық қоршап алған тҧс-тҧс жақтан, 

Жан қорқып, дене тiтiреп есiң кетер. 

 

Тасталық болыстыққа таласуды, 

Таласып жаман кӛзбен қарасуды. 

Мың-мыңнан тӛгiлуi жетер ендi, 

Iзделiк аққан бҧлақ - қара суды. 

 

Бар жердi кҥннен-кҥнге алып жатыр, 

Хохолдар алып қала салып жатыр. 

Қырылысып ӛздi-ӛзiмен қазақ сорлы, 

Жерiнен аузын ашып қалып жатыр. 

 

Кел, қазақ, қолдағыдан қҧр қалмайық, 

Отырайық жиылып, оңдалайық. 

Мың жылғы ӛткен қуам деп ата заңды, 

Ӛнерден кеш қалармыз, ойланайық. 

 

Жер қалар, бiз жиылып қала салсақ, 

Қайдағы оңды жердi таңдап алсақ, 

«Ауыл болсаң - қоғам бол« деген сӛзбен, 

Бҧлтармай ертеңдi-кеш жҥрiп барсақ. 

 

Сол шақта кӛп тҥкiрiп кӛл де болар, 

Кӛлде толқын айдаушы жел де болар. 

Мектеп, медреселер кӛп салынып, 

Ағайын тату-тәттi ел де болар. 

 

Жиылмай ӛнерге аяқ баса алмаспыз, 

Нық сiңген надандықтан қаша алмаспыз. 

«Заман-тҥлкi болғанда, тазы болмай« 

Биiк қырдан алдағы аса алмаспыз! 

 

ҚАРАҒЫМ 

Қарағым, оқу оқы, босқа жҥрме! 

Ойынға, қҧр қаларсың, кӛңiл берме. 

Оқымай ойын қуған балаларға 

Жолама, шақырса да қасына ерме! 

Кiдiрме, аялдама, алға ҧмтыл, 

Алам деп кӛктен жҧлдыз қолың серме. 

«Қарманған қарап қалмас!« - деген рас сӛз, 

Тоқтамай iстер болсан батып терге. 

Жасынан оқу оқып, ӛнер қуған 

Жан жетпес кӛңiлi жҥйрiк кемеңгерге. 

Бiлiмсiз, қҧр қалтақтап жҥргенменен, 

Ерте ӛлген, кӛмiлуi қара жерге. 

 

Жастық, байлық, қол қҧсырып бос жҥру –  

Жас ӛспiрiм ҥмiттi ердi бҧзады, 

Тер ағызып, ӛлiп-талып табылған 

Ата дәулет быт-шыт болып тозады. 

 

ТУҒАН ЖЕР 

 

Бҧл жарыққа аяқ басып туған жер, 

Кiндiк кесiп, кiрiм сенде жуған жер. 

Жастық - алтын, қайтып келмес кҥнiмде 

Ойын ойнап, шыбын-шiркей қуған  жер. 



 

Жаратылдым топырағыңнан, сен – тҥбiм. 

Жалғаны жоқ бәрi сенен жан-тәнiм. 

Сенен басқа жерде маған қараңғы, 

Жарық болар Шолпан, Айым, мен – Кҧнiм. 

 

Тәттi суың дәмi аузымнан еш кетпес, 

Қалың нуың, қыр, суыңа жер жетпес. 

Кең далаңда ойын ойнап қалсамшы, 

Жазу болып адамзатқа ер жетпес!.. 

 

Балақ тҥрiп, қозы қуып, жарысып, 

Батпағында тең қҧрбымен алысып. 

Тҥнде  - ақсҥйек, алтыбақан, ал кҥндiз 

Ҥйретем деп асау тайға жабысып. 

 

«Адам басы – алла добы« деген рас, 

Қалай қуса, солай кетпек сорлы бас. 

Кiм бiледi, мен де шетке кетермiн, 

Туған жерiм, сенi тастап басым жас. 

 

ОРАЛ ТАУЫ 

 

Таласқан аспанменен кӛкпеңбек тас, 

Қарасаң тӛбесiне айналар бас. 

Жасаған мейiрiмi кең қадiр тәңiрi 

Шығарған сол тауынан алтын, алмас. 

Жiп-жиi, шытырманды тҥрлi ағаш, 

Тҧрғаны мҧнарланып ӛсiп жалғас, 

Қарағай, шырша-батыр бiр қалыпта: 

Шiлде, жаз, қысын, кҥзiн есiне алмас! 

Iшiнде аю, қасқыр, тҥрлi аң толған, 

Адамзат батып жалғыз аяқ салмас. 

 

Бiр кҥнде сенiң иең тҥрiк едi, 

Орын ғып кӛшiп-қонып жҥрiп едi. 

Қорықпайтын таудан, тастан батыр тҥрiк 

Қойныңа жайыменен кiрiп едi. 

Ер тҥрiк ен далаңа кӛрiк едi 

Отырса, кӛшсе, қонса – ерiк едi. 

Тҧрғанда бақыт қҧсы бастарында, 

Iргесi жел, кҥн тимей берiк едi. 

 

Тҧрақсыз бҧл жалғанда опа бар ма? 

Сақтан, алдар, бой салып жақын бар ма! 

Бҥгiнгi кҥн жан досың болып жҥрiп, 

Қҧлатып кетер ертең сенi жарға. 

Қарашы тӛңiрекке мойның бҧрып, 

Алтай, Орал бойында тҧрған тҥрiк 

Аты да, заты да жоқ, дыбысы жоқ, 

Жоғалған әлдеқайда iрiп-шiрiп. 

 

Оралдай ата мекен жерлерiне, 

Қасиеттi атаның кӛрлерiне, 

Аузы тҥктi шет елдер ие болып, 

Кӛрсетiп тҧр қысымды ерлерiне. 

 

Анамыз бiздi ӛсiрген, қайран Орал, 

Мойның бҧр тҧңғышыңа, бермен орал! 

Қосылып батыр тҥрiк балалары, 



Таптатпа, жолын кесiп, тiзгiнге Орал. 

 

ОРАМАЛ 

 

Қасiрет батты жаныма, 

Уға толды жас жҥрек. 

Орамалды жарыма 

Бiтiрем қашан кестелеп… 

 

Кҥз сарғайтты қайыңды, 

Мен де бiрге сарғайдым. 

Қара бҧлт жауып айымды, 

Жылаймын, кҥйем, зарлаймын. 

 

Толып қалды тӛрт айға, 

Кҥйiкпенен кҥн ӛттi, 

Жарымды, ӛкiрiп отарба 

Қанды жаққа әкеттi. 

 

Елiн ойлап қамығып, 

Жҥрегi толып дерт-шерге, 

Жҥр екен жаным жабығып, 

Осы кҥнi қай жерде? 

 

Жарк-жҧрқ сансыз кӛзi бар, 

Бейне жынның ҧясы, 

Ың-жың, у-шу сӛзi бар, 

Тҥсiрмес жарық қиясы. 

 

Жылы жҧздi жаны жоқ, 

Қалада жҥдеп жҥр ме екен? 

Жақыны жоқ, жары жоқ, 

Жалған оған кӛр ме екен? 

 

Солдатша сымдай киiнiп, 

Шекпенi оның сҧр ма екен? 

Кҥрегiне сҥйенiп, 

Суықта жаурап тҧр ма екен? 

 

Жатқан шығар ор қазып, 

Жауға ма, әлде ӛзiне. 

Бҧрыла алмай бой жазып, 

Қайғы шығып жҥзiне… 

 

Қасiрет батты жаныма, 

Уға толды жас жҥрек. 

Орамалды жарыма 

Бiтiрем қашан кестелеп? 

 

Орала берме, жiбегiм, 

Тезiрек жҥршi, сен де, бiз. 

Сенсiң қымбат керегiм, 

Алақандай ақ бәтес. 

 

Қайғыдан ӛлсем, арман жоқ, 

Ақиреттiк жолдасым. 

Кӛзiмде жас қалған жоқ, 

Кестеге сiндi бар жасым. 

 

Орамалды алып сорлыңнан, 



Кӛзiңе жасыңды iрiккенде, 

Кҥрсiнiп ауыр, сәулемжан, 

Кӛзiңдi ақырын сҥрткенде: 

 

Жасаған ие, тiлегiм: 

Аралассын жасқа жас. 

Орала берме, жiбегiм, 

Сенсiң, жаным, ақ бәтес. 

 

Қасiрет батты жаныма, 

Уға толды жас жҥрек. 

Орамалды жарыма 

Бiтiрем қашан кестелеп? 

 

ГҤЛСIМГЕ 

 

Жҧмақтағы жiбек желден, 

Мәңгi жайнап тҧрған гҥлден, 

Жаратылған әйел сҧлу. 

Тҧрмыс деген бiр тҧзаққа, 

Азға емес, тым ҧзаққа 

Кез болыпты – iшiптi у. 

Әйел атын Гҥлсiм дейдi, 

Тҧрмыс атын тылсым дейдi. 

 

Жҧмақтағы кәусар судан, 

Бетiндегi алтын будан, 

Перiштелердiң жырынан, 

Жҧмақ суы сылдырынан, 

Жапырағының сыбдырынан, 

Тәңiрiнiң дәл ӛз нҧрынан 

Жаратылған перiште едi, 

Мекенi оның ғарышта едi. 

 

Алмас қанат перiште едi, 

Мекенi оның ғарышта едi, 

Жердi кӛрдi қанға батқан. 

Жҥрегiне қанжар кiрiп, 

Жапан тҥзде аңдай ҧлып, 

Елдi кӛрдi зарлап жатқан. 

Елдi кӛрдi – жерге тҥстi, 

Жерге тҥстi – кӛрге тҥстi. 

 

Елдi кӛрдi – жерге тҥстi, 

Қақты қанат, кездi ҧшты. 

Кiм зарласа, соны сҥйдi. 

Кҥлгенменен бiрге кҥлiп, 

Ӛлгенменен бiоге ӛлiп, 

Кҥйгенменен бiрге кҥйдi. 

Жабыққанға жәрдем еттi, 

Қара да, ақ та теңiз ӛттi. 

 

Алдап меруерт кӛбiк шашар, 

«Кел, - деп, - берi!« - қойнын ашар, 

Тҧрмыс – теңiз бiр тҧңғиық. 

Теңiзге кiм басар қадам, 

Басса басар оған адам, 

Жанын сатып, жанын қиып. 

Тҧрмыс – теңiз де ӛлдi. 

 



Ӛлдi сҧлу - ӛттi жылдар, 

Ӛлдi сҧлу – тынды жырлар. 

Жалғыз ерте кешкi таңмен, 

Қанды жерге кӛзiн салып, 

Кӛктi ойлап кҥйiп-жанып, 

Қоңырлатқан мҧңды әнмен 

Ҧшады екен қанат қағып, 

Кӛзiнен ыстық жасы тамып. 

 

Жан толқытар жыр iздеген, 

Әдемiлiк нҧр iздеген, 

Қиял қҧлы – мен бiр ақын. 

Тҧрмыста тар, тайғақ жолға 

Тҥсiп келе жатып зорға, 

Кҥнi кеше кешке жақын 

Батқан кҥннiң таңын кӛрдiм, 

Сол сҧлудың жанын кӛрдiм. 

 

Кҥнi кеше жанның жырын, 

Жҥзiндегi жҧмақ нҧрын 

Естiп, кӛрiп, елжiредiм. 

Жан, жҥрегiм, қолым берiп, 

Қан аралас жасым тӛгiп: 

«Жолым баста, келшi!« - дедiм. 

Қайырылып та қарамады, 

Жас жҥрегiм жаралады… 

 

«Мен бiр жанмын ӛлген«, дедi, 

«Перiштелер кӛмген«, - дедi. 

Бiр қарады, кетер барды. 

Жҥзiндегi жҧмақ нҧры, 

Аузындағы мҧңды жыры 

Жҥрегiме сiңiп қалды. 

Жҥрегiмнен кетпес бҧл жыр, 

Қҧбылса да мыңға ӛмiр. 

Перiштелер лебiзiнен, 

Шын махаббат теңiзiнен 

Жаратылған әйел сҧлу! 

Тҧрмыс деген бiр тҧзаққа, 

Азға емес, тым ҧзаққа 

Кез болыпты – iшiптi у! 

Әйел атын Гҥлсiм дейдi, 

Тҧрмыс атын тылсым дейдi… 

 

ОТ 

Бiрiншi дҥниежҥзiлiк соғыс кезiнде (1914-1916) жазылған 

 

Кҥннен туған баламын, 

Жарқыраймын, жанамын. 

Кҥнге ғана бағынам. 

Ӛзiм кҥнмiн, ӛзiм – от, 

Сӛзiм, қысық кӛзiмде  - от, 

Ӛзiме-ӛзiм табынам. 

Жерде жалғыз тәңiрi – от. 

Оттан басқа тәңiрi жоқ. 

 

Тiлiмен жҧмсақ сҥйедi, 

Сҥйген нәрсе кҥйедi. 

Жымиып ӛзi жорғалар. 

Ҧшырағанды шоқ қылар, 



Шоқ қылар да, жоқ қылар. 

Мҧның аты от болар. 

Мен де отпын – мен жанам, 

От – сен, тәңiрiм, табынам. 

 

Әдемi отпен аспаның, 

Бәрi жасық басқаның. 

Жалын жҧтам – тез тоям. 

Әулием, ием, қҧтыма, 

Теңсiз тәңiрiм отыма 

Әлсiн-әлсiн май қҧям. 

Май қҧямын - ӛрлейдi, 

Қҧлашын кӛкке сермейдi. 

 

Кейде жылан арбайтын, 

Кейде аждаһа жалмайтын. 

Сескенбес, сiрә, кiм сенен; 

Шынында, менiң ӛзiм де – от. 

Қысылған қара кӛзiм де – от. 

Мен – оттанмын, от  - менен, 

Жалынмын мен, жанамын. 

Оттан туған баламын. 

 

Қараңғылық бҧққанда, 

Қызарып кҥн шыққанда, 

Кҥн отынан туғанмын; 

Жҥрегiмдi, жанымды, 

Иманымды, арымды 

Жалынменен жуғанмын. 

Жҥрегiм де, жаным да – от, 

Иманым да, арым да – от. 

 

Жарқырап от боп туғаннан, 

Белiмдi бекем буғаннан, 

Қараңғылық - дҧшпаным. 

Сол жауызды жоюға, 

Соқыр кӛзiн оюға 

Талай зулап ҧшканмын, 

Әлпiге барғам Алтайдан, 

Балқанға барғам Қытайдан. 

 

Заулап, ӛрлеп аспанға, 

Әлпiден асқар асқанда 

Отты Атилла, Баламiр, 

Мен едiм. Тағы барғанда  

Ойран салып, Балканға 

Жолбарыс Жошы, Сҥбiтай ер 

Шалғай-шалғай жер шалып, 

Басылдым бiраз от алып… 

 

Кеше маған тiл келдi, 

Кҥн батыстан жел келдi, 

Қараңғылық қаптады. 

Ҧяттан әсер қалмады. 

Идеалды алланы 

Қарын деген таптады. 

Кҥнiм, заулап жана гӛр. 

Кҥнбатыста бар гӛр? 

 

Ендi заулап жанайын. 



Кҥнбатысқа барайын. 

Бiр шетiнен тиейiн. 

 

Қараңғы тас қаласын, 

Жалмауыз, жауыз баласын 

Жалынмен жалап сҥйейiн. 

Не қалар екен қаладан! 

Жалмауыз жауыз баладан! 

 

Кҥннен туған баламын, 

Жарқыраймын, жанамын. 

Кҥнге ғана бағынам. 

Ӛзiм – кҥнмiн, ӛзiм – от. 

Сӛзiм, қысық кӛзiм де – от. 

Ӛзiме-ӛзiм табынам. 

Жерде жалғыз тәңiрi – от. 

Оттан басқа тәңiрi жоқ. 

 

 

 

 

 

 

ПАЙҒАМБАР 

Устремляя наши очи 

На бледнеющий Восток, 

Дети скорби, дети ночи, 

Ждем, не придет ли наш Пророк. 

 

Д.С.Мережковский 

 

Кҥнбатысты қараңғылық қаптаған, 

Кҥнi батып, жаңа таңы атпаған. 

Тҥнерiп жҥр тҥннен туған перiлер, 

Тәңiрiсiн табанында таптаған. 

 

Кҥнбатысты қараңғылық қаптаған, 

Кӛгiнде жоқ жалғыз жҧлдыз батпаған, 

Тҥн баласы тәңiрiсiн ӛлтiрiп, 

Табынатын басқа тәңiрi таппаған. 

 

Кҥнбатысты қараңғылық қаптаған, 

Жалғыз жан жоқ қараңғыда лақпаған. 

Бiлген емес иман деген не нәрсе, 

«Қарын« деген сӛзi ғана жаттаған. 

 

Тҥн баласы… Тҥн жолына тҥскен ол, 

Сақаусын деп Мҧса тiлiн кескен ол, 

Тәңiрiнiң сҥйiктi ҧлы Айсаның 

Тiтiркенбей ҧрттап қаның iшкен ол. 

 

Тҥн баласы тҥнерген тҥн жамылған, 

Аллаға емес, әзәзiлге табынған. 

Iнжiлдi ӛртеп, табанға сап қҧранды, 

Әдiлдiктi кҥткен ессiз қарыннан. 

 

Тҥн баласы ӛмiрiнде араз таңменен, 

Қабыл ҧлы ауызданған қанменен. 

Табынатын қҧр денеге жануар. 

Болған емес жҧмысы оның жанменен. 



 

Тӛгiлмей ме кемерiнен асқан су, 

Ӛлтiрмей ме жайылған соң кҥштi у. 

Тҥн баласы тҥнерiп тҧр ӛлгелi, 

Кӛзiңдi сал – кҥнбатыста қанды шу. 

 

Кӛзге тҥртсе кӛрiнбейтiн қара кҥн, 

Кҥңерене ме, кҥле ме әлде, әлдекiм? 

Жылайды да, шулайды да ҧлиды, 

Бҧл кiм? Бҧл ма – тҥн баласы тҥссiз жын. 

 

Қап-қара тҥн. Тҥн баласы кҥңiренед, 

Кҥңiренедi – бiр-бiрiне ҥн беред. 

Сӛгiнедi, сҥрiнедi, жығылад, 

Қара тҥнде кӛр кӛзiмен не кӛред?! 

 

Қап-қара тҥн. Толқынданған қара қан. 

Қара тҥнде ӛңшең соқыр шҧбырған. 

Сол шҧбырған сансыз  соқыр алдында 

Ентеленген кәдiмгi Иван есалаң. 

 

Қап-қара тҥн. Шегiр кӛздi жындар жҥр. 

Қап-қара тҥн. қайғы мен қан ойнап тҧр. 

Қайғы менен қара қанға тҧншығып, 

Тҥн баласы ауыр ойлар ойлап тҧр. 

 

Қап-қара тҥн. Уақыт ауыр ӛтедi, 

Ой артынан ойлар келiп кетедi. 

Тҥн баласы кӛр кӛзiнен жас тӛгiп, 

Кҥншығыстан бiр пайғамбар кҥтедi… 

 

Ерте кҥнде жоқ бар едi, тҥн туған. 

Қап-қараңғы тҥн iшiнде Кҥн туған. 

Отты Кҥннiң сәулесiнен от алтын 

Отты кӛздi, отты жанды Гун туған. 

 

Ерте кҥнде отты Кҥннен Гун туған, 

Отты Гуннен от боп ойнап мен туғам, 

Жҥзiмдi де, қысық қара кӛзiмдi 

Туа сала жалынменен мен жуғам. 

 

Қайғыланба, соқыр сорлы, шекпе зар, 

Мен – Кҥн ҧлы, кӛзiмде Кҥн нҧры бар. 

Мен келемiн, мен келемiн, мен келем, 

Кҥннен туған, Гуннен туған пайғамбар. 

 

Соқыр сорлы, кӛрмей ме әлде кӛзiң кӛр? 

Кҥншығыстан таң келедi, ендi кӛр. 

Таң келедi, мен келемiн – пайғамбар, 

Кҥт сен менi, «лахаулаңды« оқи бер. 

 

Кҥншығыстан таң келедi – мен келем, 

Кӛк кҥңiренед: мен де кӛктей кҥңiренем. 

Жердiң жҥзiн қараңғылық қаптаған 

Жер жҥзiне нҧр беремiн, Кҥн берем! 

 

Қап-қара тҥн. Қайғылы ауыр жер жыры, 

Қап-қара тҥн. Кҥңiренедi тҥн ҧлы. 

Кҥншығыста ақ алтын бiр сызық бар; 

Мен келемiн, мен пайғамбар – Кҥн ҧлы. 



КҤНШЫҒЫС 

 

Қысық кӛздi Кҥншығыс, 

Бҧл тҧруың қай тҧрыс? 

Серпiл ендi, алыбым! 

Кҥңiрентiп жердi ыңыраншы, 

Кҥнбатысқа кӛз салшы, 

Кӛрдiң бе қанның жалынын? 

 

Кҥнбатысты шаң басқан, 

Шан емес, қара қан басқан, 

Тарсыл-кҥрсiл, қанды атыс. 

Кӛп бiлем деп бӛлуге, 

Кӛп кҥлем деп ӛлуге 

Жақын қалды Кҥнбатыс. 

 

Дария едi ол ӛкiрген, 

Шапшып кӛкке лепiрген, 

Жемiрiлдi кемерi. 

Ӛлгелi жатқан қҧрт ауру, 

Жан жаққа сҥзiп кӛз салу –  

қолынан ендi келерi. 

 

Iбiлiске ерген есерлер, 

Ӛзiмшiл кеуде кеселдер 

Тҧншықсын, қанға боялсын. 

Оның ӛлген ҥнiмен, 

Қанды батқан кҥнiмен, 

Кҥншығысым оянсын! 

 

Қысық кӛздi кҥншығыс, 

Болсын соңғы бҧл жҥрiс. 

Кҥнбатысқа жҥрелiк 

Желкiлдеген туменен, 

Жер кҥңiреткен шуменен 

Қаласына кiрелiк. 

 

Кҥл қылайық қаласын! 

Қҧл қылайық баласын! 

Жоқ, жоқ! Ашу басалық! 

Гҥл қылайық қаласын, 

Ҧл қылайық баласын, 

Мейiрiм есiгiн ашалық. 

 

Мҧңдарларды адасқан, 

Айрылып естен шатасқан 

Кҥншығыстың жолына 

Салайық, шетсiң демейiк, 

Аямайық, кӛмейiк 

Кҥншығыстың нҧрына. 

 

Терең теңiз тебiрендi, 

Кҥншығысым кҥңiрендi. 

Қырағы кӛзiм кӛредi. 

Желкiлдеген туменен, 

Жер кҥңiренткен шуменен 

Қара бҧлт қаптап келедi. 

 

Әй, сен, кесел Кҥнбатыс 

Бҧл жатуың қай жатыс, 



Жоғал жылдам жолымнан! 

Болмаса қорықсан ӛлiмнен, 

Ҥмiтiң болса ӛмiрден, 

Ҧста менiң қолымнан! 

 

АҚСАҚ ТЕМIР СӚЗI 

 

«Жиһан деген не нәрсе? –  

Алақанның ауданы! 

Бiр ауданда кӛп тәңiрi 

Болудың тiптi жоқ сәнi. 

 

Тәңiрi – кӛктiң тәңiрiсi, 

Кҥңiренсiн, кӛгiн билесiн! 

Жер тәңiрiсi Темiрмiн, 

Жерiме тәңiрi тимесiн!« 

 

Кӛк тәңiрiсi – тәңiрiнiң 

Тҧқымы жоқ, заты жоқ. 

Жер тәңiрiсi Темiрдiң 

Тҧқымы – тҧрiк,  заты – от. 

 

ТЕЗ БАРАМ 

 

Қыранымын сары сайран даланың, 

Қос қанатым – алтын Алтай, Оралым. 

Еркiн дала ардақтысы, еркесi, 

Бетiм кайтпай ӛскен батыр баламын. 

 

Асқан алып – ата затым сҧрасаң, 

Асқан дана – ана затым сҧрасаң, 

Шашып жалын жас жолбарыс ҧмтылса, 

Қорқақ қҧлдар, қалай қарсы тҧрасың?! 

 

Тҧлпар мiнiп, туды қолға алайын, 

Суырып қылыш қан майданға барайын. 

Жердiң жҥзi кiм екенiм танысын, 

Жас бӛрiдей бiраз ойын салайын! 

 

Тiрiлтейiн алып атам аруағын, 

Тазартайын Сарыарқамның топырағын, 

Жан-жағына тегiс билiк жҥргiзiп, 

Кемелiне келсiн кейiнгi ҧрпағым. 

 

Дҧғада бол, алтын Алтай - қарт анам, 

Алып ата қуды жолың ер балаң. 

Ақ шашыңды, кӛкiрегiндi иiскеуге, 

Тәңiр жазса, сәулетпенен тез барам. 

 

ҚАЗАҚ ТIЛI 

 

Кҥш кемiдi. Айбынды ту қҧлады. 

Кеше батыр – бҥгiн қорқақ, бҧғады. 

Ерiкке ҧмтылған ҧшқыр жаны кiсенде, 

Қан суынған, жҧрек солғын соғады. 

 

Қыран қҧстың қос қанаты қырқылды, 

Кҥндей кҥштi, кҥркiрiген ел тынды. 

Асқар Алтай – алтын ана есте жоқ, 

Батыр, хандар – асқан жандар ҧмытылды. 



 

Елдiк, бiрлiк, ерлiк, қайрат, бақ ардың -  

Жауыз тағдыр жойды бәрiн не бардың.. 

Алтын Кҥннен бағасыз бiр белгi боп, 

Нҧрлы жҧлдыз – бабам тiлi, сен қалдың! 

 

Жарық кӛрмей жатсаң да ҧзақ, кен – тiлiм, 

Таза, терең, ӛткiр, кҥштi, кең тiлiм, 

Таралған тҥрiк балаларын бауырыңа 

Ақ колыңмен тарта аларсың сен, тiлiм! 

 

ЖЕР ЖҤЗIНЕ 

 

Жер жҥзiне ер атағым жайылған, 

Жан емеспiн оттан, судан тайынған. 

Қайраты мол қандыбалақ қыранмын, 

Кҥн болған жоқ жаудан жҥрек шайылған. 

 

Еркiн ырғып шыққан асқар Алтайға, 

Қырда тҧрып садақ тартқам Қытайға. 

Талай тайғақ, тар кешуде таймаған 

Батыр  жҥрек, қайрат ендi алдай ма? 

 

Талмай, қайтпай қамал бҧзған кемеңгер, 

Арыстанға қарсы ҧмтылған мендей ер. 

Бiр барқылдақ жалпылдаған тӛбеттен 

Қорқақ болсам, жҧтсын менi қара жер! 

 

МЕН ЖАСТАРҒА СЕНЕМIН 

 

Арыстандай айбатты, 

Жолбарыстай қайратты. 

Қырандай кҥштi қанаты, 

Мен жастарға сенемiн! 

 

Кӛздерiңде от ойнар, 

Сӛздерiңде жалын бар. 

Жаннан қымбат оларға ар. 

Мен жастарға сенемiн! 

 

Жас қырандар балапан, 

Жайып қанат ҧмтылған. 

Кӛздегенi кӛк аспан. 

Мен жастарға сенемiн! 

 

Жҧмсақ мiнез жiбектер, 

Сҥттей таза жҥректер. 

Қасиеттi тiлектер. 

Мен жастарға сенемiн! 

 

Тау суындай гҥрiлдер, 

Айбынды алаш елiм дер. 

Алтын Арқа жерiм дер, 

Мен жастарға сенемiн! 

 

Қажу бар ма тҧлпарға, 

Талу бар ма сҧңқарға? 

Иман кҥштi оларда. 

Мен жастарға сенемiн! 

 



«Алаш« - айбынды ҧраны. 

Қасиеттi қҧраны. 

Алаштың олар қҧрбаны, 

Мен жастарға сенемiн! 

 

Мен сенемiн жастарға. 

Алаш атын аспанға 

Шығарар олар бiр таңда, 

Мен жастарға сенемiн! 

 

ЖАЗДЫ КҤНI ҚАЛАДА 

 

Қала, рас, ӛнер-бiлiм қайнаған жер, 

Тҧтқын ғып надандықты байлаған жер. 

Егiлген ескiде ӛнер ағашының 

Жемiсi, қызыл гҥлi жайнаған жер. 

 

Бiлемiн, бiлсем-дағы кӛне алмаймын, 

Қалаға шын кӛңiлiм бере алмаймын. 

Қаншама ӛзiмдi-ӛзiм зорласам да, 

Тән рақат, жаным шат боп жҥрсе алмаймын. 

 

Себебi – жыбырлаған жанын кӛрсем, 

Бiр еркiн дем алдырмас шаңын кӛрсем, 

Әсiресе, ӛз еркiңмен жҥргiзбейтiн, 

Қҧрылған қолайсыз тар заңын кӛрсем. 

 

Тҥседi  сол мезгiлде ойға дала, 

Жҥгiрген жалаң аяқ шақта бала, 

Шалқар кӛл, қалың орман, ну тоғайлар, 

Жайнаған тҥрлi гҥлмен кең-кең сала. 

 

У-шу боп қыбырлаған тӛрт тҥлiк мал, 

Есетiн солтҥстiктен салқын самал, 

Апырм-ай, қандай жауыз тағдыр деген. 

Бҧйырған тҧтқын болып жат та қамал? 

 

Кең дала мҧндағыдай емес тығыз, 

Сапырып кҥнде iшетiн сары қымыз. 

Назбенен жылы жҥздi, жҧмсақ сӛздi, 

Ақ ҥйде әзiлдескен әдемi қыз… 

 

Бiлмеймiн, дала естен шығар ма екен? 

Даласыз кӛңiл шiркiн тынар ма екен?! 

Ежелден еркiн заңға әдет қылған, 

Тар заңды қала жанға ҧнар ма екен? 

 

ӚТКЕН КҤН 

 

Едiл, Жайық, Сырдария –  

Белгiлi жҧртқа ескi су, 

Тәттi, дәмдi, тармақты 

Ҧзын Ертiс, Жетiсу. 

Осы бес су арасы 

Сарыарқа деген жер едi, 

Туып-ӛскен баласын 

«Айбынды ер алаш« дер едi. 

Еркiн шауып ойнақтап, 

Тiлеген отын жер едi. 

Қонысы – жiбек, ну тоғай, 



Айдын шалқар кӛл едi. 

Есiл менен Нҧрадай 

Екi енеге телi едi. 

Қой ҥстiнде бозторғай 

Жҧмыртқалап ол кҥнде, 

Жарлы жан жоқ Алашта, 

Бай пейiлi кең едi. 

Қайыры кӛп ағайын, 

Кедейде жоқ уайым –  

Керек болса бiр тайын 

Сҧраусыз ҧстап мiнедi. 

Болсын  жаты, жақыны, 

Жоқ асынан тартыну. 

Жылы жҥздi бәйбiше 

Керсендей ҥлкен  аяқпен 

Ҧстата саумал бередi. 

Шыға қалса бiр жҧмыс, 

Ҧзап кетпес артық iс, -  

Бiтiмге биге келедi. 

Қасымның қасқа билiгi, 

Есiмнiң ескi билiгi, 

Алдында сайрап жатқан соң, 

Кӛптi кӛрген кӛне би 

Қара жолмен желедi. 

Бiр тиын пара алу жоқ, 

Қисыққа қҧлақ салу жоқ. 

Туралық, шындық - екеуiн 

Қаз-қатар ғып жегедi. 

Сол екеуi алдында 

Бiр бҧлтармай жҥредi. 

Ақназар сынды әдiл хан, 

Абылай сынды ер сҧлтан, 

Қара керей Қабанбай, 

Қанжығалы Бӛгенбай, 

Ақ найзаның ҧшымен, 

Ақ бiлектiң кҥшiмен 

Дҧшпанға қысым кӛрсеткен. 

Қаз дауысты Қазыбек, 

Қара палуан Жәнiбек 

Жалғанда тумас ер едi. 

Кеше: Шӛже, Орынбай, 

Жанақ, Бiржан, Наурызбай –  

Бiр сӛзi мың дiлдалық, 

Алты алашқа атақты –  

Бәрi ақын, серi едi. 

Шiлдеде самал ескенде, 

Жайлауға ауыл кӛшкенде, 

Ат-айғырға мiнгесiп, 

Қыз-бозбала жарсып, 

Тереңнен әзiлдескенде, 

Тiсi меруерт тiзiлген, 

Белi қыпша ҥзiлген, 

Хор сықылды сол сҧлу: 

«Ха-ха-ха!« деп кҥлгенде, 

Бҧйық жатқан кең дала 

Бейне бiр жаны енедi. 

Сылдырап аққан ӛзенге 

Ҥй тiгiп дереу қонысып, 

Бҧрала басып былқылдап, 

Әзiлдесiп, сыңқылдап, 



Жас келiншек, жас қыздар 

Кереге жайып, уық байлар 

Ҥйден ҥйге жҥрiсiп. 

Ӛткен кҥндi ойласам, 

Ойға терең бойласам, 

Кешегi қайран қазақтың 

Сәулетi мен дәулетi 

Кӛз алдыма келедi… 

Кҥшiң кеткен баяулап, 

Жҥрсiң атсыз жаяулап, 

Ит надандық желкеңде 

Шабайын деп аңдып тҧр, 

Қылышын ҧстап таяулап. 

Арыстаным, сҧңқарым, 

Қажымас, талмас тҧлпарым, 

Басың кӛтер, тҧр ендi! 

Батқан екен ол кҥнiң, 

Жеткен екен бҧл тҥнiң, 

Ӛткендi ойлап қайғырма. 

Әр кәмалға бiр зауал 

Ежелден болмақ емес пе? 

Ескiше тҧрып егеспе, 

Заман – тҥлкi, тазы бол, 

Базарша дҥкен қҧр ендi. 

 

АЙДА АТЫҢДЫ, СӘРСЕМБАЙ 

 

Айда атыңды, Сәрсембай, 

Ағарып алтын таң атпай 

Шығайық қырға, далаға. 

Шу-шу-шу… 

Әттең ғана бҧл оқу! 

Келмес едiм қалаға. 

 

Қарашы кейiн бҧрылып, 

Таудай болып созылып, 

Қала – бiр жатқан дәу перi. 

Айналасы – тҧман, тҥн. 

Дем алысы – от, тҥтiн. 

Жарқ-жарқ етер кӛздерi. 

 

Сӛзi у-ушу, ың да жың, 

Сасық иiс ауыр тым. 

Тҧншықтым ғой, қҧдай-ай! 

Кейiн қарап нетемiз? 

Ауылға қашан жетемiз? 

Айдашы атты, Сәрсембай. 

 

Әйелдерi ҧятсыз, 

Кҥнде сҥйгiш, тҧрақсыз. 

Қылмыңдасар, керiлер. 

Жҥздерiнiң қаны жоқ, 

Кӛздерiнiң жаны жоқ, 

Еркектерi – «перiлер«. 

 

Оларда отты жҥрек жоқ, 

Тамақтан басқа тiлек жоқ. 

Қорсылдаған «доңыздар« 

Тҥн баласы перiлер, 

Жҧмақтан артық кӛрiнер –  



Оларға сасық ҥңгiр тар. 

 

Кӛктi кӛрмес кӛр олар, 

Қарашы, қанша жҧлдыз бар! 

Кҥлiп қана жҥзедi ай. 

Қалаға келiп қаңғырдым, 

Сар даламды сағындым, 

Айда атыңды, Сәрсембай. 

 

Әлде ҧйқың келе ме? 

Сәрсембай-ау, сен неге 

Шырқап бiр ән салмайсың? 

Жетесiң туған жерiңе, 

Еркелеткен елiңе, 

Жҥрегiм, неге жанбайсың?! 

 Сарыарқамның топырағы –  

Менiң жаным шырағы, 

Кеудемдi тӛсеп жатамын. 

Оның жiбек желiнiң, 

Тәттi кәусар кӛлiнiң 

Қазiр дәмiн татамын. 

 

Қайрылып кейiн қараман, 

Шықтық па ҧзақ қаладан, 

Айтшы, жаным, ағатай? 

Кейiн қарап нетемiз? 

Ауылға қашан жетемiз? 

Айдашы атты, Сәрсембай! 

 

БЕСIК ЖЫРЫ 

 

Кҥнiм, айым, 

Еркетайым, 

Бӛлейiн ендi. 

 

Тыста дауыл, 

Жатқан ауыл, 

Ҧйқың да келдi. 

 

Жҧмсақ бесiк, 

Жылы тӛсек, 

Жата ғой, қозым, 

 

Әлди, бӛпем, 

Әлди, бӛпем, 

Ҧйықта, жҧм кӛзiң. 

Қҧлыншақтар, 

Қозы, лақтар –  

Бәрi де ҧйқыда. 

 

Сен - жҧлдызым, 

Сен – кӛз нҧрым, 

Кiр тәттi ҧйқыға. 

 

Сая жаным, 

Балапаным, 

Соқсын дауыл, жел, 

 

Болма алаң, 

Сҥйген анаң 



Сақтар, анық бiл. 

 

Бәу-бәу, бӛпем, 

Бәу-бәу, бӛпем, 

Әлди-әлди-ай! 

 

Сәулем, еркем, 

Кҥнi ертiң 

Толарсың сен-ай. 

 

Пiсiп алмам, 

Толып бағлан, 

Жҥгiрiп жҥрерсiң. 

 

Сҧлу сҥйрiк, 

Жорға жҥйрiк 

Тайға мiнерсiң. 

 

Қара жарғақ, 

Тҥлкi тымақ 

Шоқтап киерсiң. 

 

Қуанып қалам, 

Ерке марқам, 

Қысып сҥйермiн. 

 

Мiнiм тҧлпар, 

Алып сҧңқар, 

Тауға кӛтерсiң. 

 

Сен боп сӛзiм, 

Жасты кӛзiм, 

Сағынып кҥтермiн. 

 

Қызық iздеп, 

Қыздар кӛздеп, 

Елдер кезерсiң. 

 

Тарлан шҥйiп, 

Сҧлу сҥйiп, 

Ҥйден безерсiң. 

 

Қуып бақыт, 

Тiлеп тақыт, 

Жолдар жегерсiң. 

 

Жҥрек жара, 

Мен бейшара 

Жастар тӛгермiн. 

 

Қайнап қаның, 

Батыр жаның 

Ерiкке ҧмтылар. 

 

Сен ерiме, 

Жас бӛрiме 

Қарсы кiм тҧрар! 

 

Алмас қылыш, 

Найза қҧрыш 



Белге буарсың. 

 

Сен, сырттаным, 

Арыстаным, 

Жауды қуарсың. 

 

Туған жерден, 

Ӛскен елден 

Ерге не қымбат? 

 

Жас жолбарыс, 

Жаумен алыс, 

Шаңға, қанға бат. 

 

Айбатыңды, 

Қайратыңды 

Кӛрiп қарт анаң. 

 

Тӛгiп жасын, 

Жайып шашын, 

Тiлер: «Бол аман!« 

 

Кҥтем, кҥйем, 

Кӛрсет, ием, 

Сол алтын кҥнiн… 

 

Ҧйқың тәттi, 

Ҧйқың қатты, 

Қозым, қҧлыным. 

 

Жаным да сен, 

Тәнiм де сен, 

Қарашығым-ай! 

 

Әлди, бӛпем, 

Әлди,  бӛпем, 

Әлди-әлди-ай! 

 

ЖАУЫНГЕРДIҢ ЖЫРЫ 

 

Желе бер, жаным Қаракӛк, 

Желкiлде желмен, айдарым! 

Қолымда найза кӛк болат –  

Ерлiгiме айғағым. 

Ҧлт дегенде кӛпiрiп, 

Жарайсың, қаным, қайнадың, 

Ҧлтымнан мен садаға, 

Бекiндiм, басты байладым. 

Кӛктегi кәрi Кҥн куә -  

Ежелден жаудан таймадым. 

Қорқыныш емес нажағай, 

Нажағай - ӛзiм, жайнадым. 

Бiлгенiн ендi iстесiн, 

Ӛлiмменен ойнадым. 

Желе, бер, жаным Қаракӛк, 

Желкiлде желмен, айдарым. 

Қазам жетсе майданда, 

Басымда найзам – сайғағым. 

Кайратты, қайтпас жан досым –  

Ерлiгiме айғағым. 



Желе бер, жаным Қаракӛк, 

Желкiлдеме желмен, айдарым! 

 

СҤЙЕМIН 

 

Кҥлдей кҥңгiрт шашы бар, 

Тоқсан бесте жасы бар, 

Кӛз дегенiң - сҧп-сҧр кӛр. 

Тасбиқ санап бҥгiлiп, 

Жерге қарап ҥңiлiп, 

Кӛрше ауыр кҥрсiнер, 

Менiң бiр қарт анам бар. 

Неге екенiң бiлмеймiн, 

Сол анамды сҥйемiн. 

 

Кӛзiңде кӛк нҧры жоқ, 

Аузында жҧмақ жыры жоқ, 

Жалынсыз, усыз қҧшағы, 

Иiрiлмейдi жыландай, 

Сӛзi де жоқ қҧрандай, 

Бiлгенi - қазан-ошағы. 

Жабайы ғана жарым бар. 

Неге екенiң бiлмеймiн, 

Сол жарымды сҥйемiн! 

 

Ҧйқы басқан қабағын, 

Бастыра киген тымағын, 

Жалқаулықты жар кӛрген. 

Жҥрген ескi заңымен, 

Алдындағы малымен 

Бiрге жусап, бiрге ӛрген, 

Алаш деген елiм бар. 

Неге екенiң бiлмеймiн, 

Сол елiмдi сҥйемiн! 

 

Сағым сайран қҧрады, 

Бораны ҧлып тҧрады, 

Қыс – ақ кебiн, жаз – сары. 

Орманы жоқ, шуы жоқ, 

Тауы да жоқ, суы жоқ, 

Мәңгi ӛлiк сахрасы, 

Сарыарқа деген жерiм бар. 

Неге екенiң бiлмеймiн, 

Сол Арқаны сҥйемiн! 

 

МЕН КIМ? 

 

Арыстанмын, айбатыма кiм шыдар? 

Жолбарыспын, маған қарсы кiм тҧрар? 

Кӛкте – бҧлт, жерде – желмен гулеген, 

Жер еркесi – желдiң жӛнiн кiм сҧрар? 

Кӛкте – Кҥнмiн, кӛпке нҧрым шашамын, 

Кӛңiлге алсам, қазiр ғарышқа асамын. 

Шетi, тҥбi жоқ теңiзбiн қаракӛк, 

Ерiгемiн – толқып, шалқып, тасамын. 

 

Жалынмын мен, келме жақын, жанарсың. 

Тҧлпармын мен, шаңыма ермей қаларсың. 

Кҥл болсын кӛк, жемiрiлсiн жер, уайым жоқ, 

Кӛз қырымен кҥлiп қана қарармын. 



 

Мен ӛлмеймiн. Менiкi де ӛлмейдi. 

Надан адам ӛлiм жоғын бiлмейдi. 

Ӛзiм – патша, ӛзiм - қазы, ӛзiм – би, 

қандай ессiз не қылдың деп тергейдi? 

 

Мейiрленсем – сегiз жҧмақ қолымда. 

Қаһарлансам – тамҧқ даяр қҧлыма. 

Жоқ жақыным, жасағандай жалғызбын! 

Мен бе иiлер әлсiз адам ҧлына?! 

 

Ӛзiм – тәңiрi, табынамын ӛзiме, 

Сӛзiм - қҧран, бағынамын сӛзiме! 

Бҧзушы да, тҥзеушi де ӛзiммiн, 

Ендi, ескiлiк, келдiң ӛлер кезiңе! 

 

ҚАРАҢҒЫ, ДАУЫЛДЫ ТҤН 

 

Қараңғы, дауылды тҥн сар далада, 

Патшалық қҧрған ӛлiм айналада. 

Шыраққа қолымдағы от тҧтаттым, 

Ҥмiтпен бiразырақ деп: «Жана ма?« 

 

Тҧрса да қара бҧлттар кӛктен тӛнiп, 

Соқса да жел долданып, ӛршеленiп, 

Мың шҥкiр, әлсiз қолда әлсiз шырақ 

Жылтырап жанған боп тҧр, қалмай сӛнiп. 

 

Бҧйырса, шырақ сӛнбес, ҧзақ жанар. 

Жарығы болмаса дан жан таң қалар. 

Сәулелi аспанда алтын, кҥмiс нҧрлы 

Айбынды Кҥн мен Айға дәл парапар. 

 

Менсiнбес жӛпшендiнi кӛп маңғаздар, 

Тең таппай кекеп, мҧқар сансыз пандар. 

Қайрылып қарамасын, «қап!« демеймiн. 

Табылар шыраққа кӛз салар жандар. 

 

БОСТАНДЫҚ 

 

Жер жҥзiн қан басқанда, 

Кӛбiгi шығып аспанға, 

Жын жолдас боп адамға, 

Туралық, теңдiк ҧмытылып, 

Iнжiл, қҧран жыртылып, 

Жатқанда жерде – табанда. 

 

Қызыл қанға мас болып, 

Жҥрегi қара тас болып, 

Айрылып естен адамзат, 

Ҧмытып мейрiмдi иесiн, 

Сойып саулық тҥйесiн, 

Тәңiрiсi боп Лат, Манат, 

Жҥргiзiп iбiлiс әмiрiн, 

Жауыздық жайып тамырын, 

Ӛршiп ӛтiрiк, дҧшпандық… 

…Кӛк есiгi ашылды, 

Жҧмақ нҧры шашылды. 

Келдi ҧшып бостандық. 

 



Ғарыш нҧрлы жҥзi бар, 

Кәусар жiбек сӛзi бар, 

Әдемi, алмас ақ қанат. 

Жануарлар жердегi, 

Ынтасы – жақын кӛрмегi, 

Таңырқады анталап. 

 

Аппақ нҧрға оранып, 

Ақырын ғана дем алып, 

Қҧрметпенен тҧрысты. 

Сәуле кӛрмей, шеккен зар, 

Аш-жалаңаш сорлылар 

Қуанысты, кҥлiстi. 

 

Тез жалындап суынған, 

Жҧмақтан да қуылған, 

Адамзат бiр әуреде. 

Есiн жиып кҥйленiп, 

Әбден бойы ҥйренiп 

Алғаннан соң сәулеге 

 

Баяғысын бастады, 

Ҧжданды былай тастады. 

Бостандықта жоқ жҧмыс. 

Зар еңiредi талай жан, 

Сел боп ақты қызыл қан. 

Ӛтiрiк, талау, ӛлтiрiс. 

 

Шiрiк жҥрек сасықтар, 

Арамдыққа асықтар 

Жетiлдi, жеттi мҧратқа. 

Қыбырлаған қоңыздар, 

Қорсылдаған доңыздар 

Кӛктен келген қонаққа 

 

Тiлiн, қолын тигiздi, 

«Сасық сайтан« дегiздi. 

Жауыздық тағы ӛрледi. 

Iзгi елшiсi жҧмақтың, 

Қасиеттi қонақтың 

Ақ қанатын кiрледi. 

 

Қыбырлаған қоңыздар, 

Қорсылдаған доңыздар, 

Тiлегiң болды - қуан, кҥл. 

Бостандық - iзгi перiште 

Кетпекке ҧшып ғарышқа 

Ақ қанатын қомдап тҧр. 

 

СҤЙ, ЖАН СӘУЛЕМ 

 

Сҥй, жан сәулем, тағы да сҥй, тағы да! 

Жылы, тәттi у тарады қаныма. 

Бҧл ләзаттың бiр минутын бермеймiн 

Патша тағы, бҥкiл дҥние малына. 

 

Қҧшақтатып нәзiк талдай белiңнен, 

Сҥйгiз, сәулем, тәттi балдай тiлiңнен. 

Бой шымырлап, талықсиды жҥрегiм, 

Балқып денем барам ерiп демiңнен. 



 

Кiр қойныма, қыпша белiң бҧралып, 

Тарқат шашың, жатсын жiбек оралып. 

Жаным! Жаным! Тезiрек тисiн тӛске тӛс, 

Кӛз жҧмулы, жиi ыстық дем алып… 

 

Шашың - қара, денең - ақ бҧлт, жҥзiң - Ай, 

Тiсiң - меруерт, кӛзiң сәулем, қҧралай. 

Ләззат, рақат, бақыт – бәрi қойныңда, 

Сҧрамаймын ендi ҧжмақ - жақсы жай! 

 

Сҥй, жан сәулем, тағы да сҥй, тағы да! 

Жылы, тәттi у тарады қаныма. 

Жасағаннан бiр-ақ нәрсе тiлеймiн: 

Ӛтпесе тҥн, атпаса екен таңы да! 

 

ШОЛПЫ 

 

Сылдыр. Сылдыр. Сылдыр… 

Қанымды қайнатты қҧрғыр. 

Шық-шық жҥрекке тиедi, 

Кҥлпара талқан боп сыңғыр! 

 

Сылдыр. Сылдыр. Сылдыр… 

Ӛзектi ӛртедi қҧрғыр. 

Әдейi iргеден жҥредi 

Сҧлу қыз санадан солғыр! 

 

Сылдыр. Сылдыр. Сылдыр… 

Жҥректi жандырды қҧрғыр. 

Кеуденi кернедi жалын, 

Сәулем, перiштем, тез кiр! 

 

Сылдыр. Сылдыр. Сылдыр… 

Есiмнен аудырды қҧрғыр. 

Лебiзiңнен ерiп барамын, 

Жаным-ай, жақында, қол бер! 

 

Сылдыр. Сылдыр. Сылдыр… 

Талдым. Қалды сҥлдер, 

Сыбырға айналды сылдыр, 

Сылдыр….сылдыр… сылдыр… 

 

СЕН СҦЛУ 

 

Бiлем анық: жанға жайлы Май сҧлу, 

Жарқ-жҧрқ еткен майда нажағай сҧлу. 

Қызықты орман, кӛңiлдi еркiн кең дала, 

Кҥмiс табақ кӛкте жҥзген Ай сҧлу. 

 

Кешкi ескен жiбек жылы жел сҧлу, 

Хош иiстi, тҥрлi-тҥрлi гҥл сҧлу. 

Әдемi аспан – тӛбедегi кӛк шатыр, 

Асқар тауы, дариясымен жер сҧлу. 

 

Сылқ-сылқ кҥлiп сылдыр қаққан су сҧлу. 

Кӛлге қонып қаңқылдаған қҧ сҧлу. 

Бейне айнадай жарқылдаған айдыннан 

Кҥн шығарда кӛтерiлген бу сҧлу. 

 



Шаңқай тҥсте ӛткiр алтын Кҥн Сҧлу, 

Жымындаған жҧлдыздармен тҥн сҧлу. 

Толып жатыр тҥрлi сҧлу дҥниеде, 

Бәрiнен де маған, сәулем, сен сҧлу! 

 

ГҤЛСIМ ХАНЫМҒА 

 

Бота кӛз, сиқырлы сӛз, Гҥлсiм ханым, 

Әр жерде ӛткiзсек те ӛмiр таңын, 

Кей уақыт кӛзiңiзге кӛзiм тҥссе, 

Ойнайды аласҧрып неге жаным?! 

 

Бота кӛз, сиқырлы сӛз, ханым Гҥлсiм, 

Кӛктегi кҥн кҥлмесiн, Гҥлсiм кҥлсiн! 

Гҥлсiм – Кҥн, кӛкте ақырын жҥзе бiлед. 

Сҥйдiрiп, кҥйдiргенiн қайдан бiлсiн! 

 

АНАМА 

 

Ӛмiрiмнiң қап-қараңғы тҥнiнде, 

Еш не бiлмес тҥсiм бе, я ӛңiм бе? 

Оң менен сол, от пенен су айырмас, 

Кҥшсiз, әлсiз есiм бiлмес кҥнiмде, 

 

Қҧшағыңа алдың, сҥйдiң сен, анам, 

Ренжу жоқ, барлық сӛзiң: «Жан балам!«  

Ыстық-суық, желге кҥнге тигiзбей, 

Асырып, сақтап, болдың, анам, баспанам. 

 

Тҥнде тҧрып тҥн ҧйқыңды тӛрт бӛлдiң, 

Тыныш ҧйықтасын деп аз сӛйлесiп, аз кҥлдiң. 

Ыңырансам, я қарным аш, я тоңған 

Екенiмдi ойламастан тез бiлдiң. 

 

«Жаным – дедiң, - қарашағым, қҧлыным«, 

Сҥйдiң, қыстың, дедiң: «Тәттi қылығың!« 

Қаз-қаз тҧрсам, езу тартсам, қҧласам, 

Я жыласам – бәрi жақты қылығым… 

 

Жаным анам – жiбек тiлдi, ақ кӛңiл, 

Жазу болып, шегер болсам ҧзын жол, 

Шет жерлерде терiс жолдан сақтарға, 

Жан балаңа ақ батаңды бере гӛр!.. 

 

САҒЫНДЫМ 

 

Абақтыда айды, кҥндi жаңылдым, 

Сарғайдым ғой, сар даламды сағындым. 

«Қарашығым, қҧлыным!« - деп зарлаған 

Алыстағы сорлы анамды сағындым. 

 

Жатқан ҥйiм - қабырғасы қара тас, 

Жарық сәуле, жылы кҥнге жаны қас. 

Ауыр иiс, ылғи қара кӛлеңке, 

Ерте-кеш те, кҥндiз-тҥнi арылмас. 

 

Тапал, салқын, тым, қараңғы, ҥңгiр, тар, 

Есiгiмде мықты қара қҧлып бар. 

Кiп-кiшкенi терезелер темiрлi, 

Мҧндай ҥйден кiмге естiлер ащы зар! 



 

Алтын Кҥндi, қара жердi сағындым, 

Жан жолдасым – жҥйрiк желдi сағындым. 

Асау тайдай еркелетiп ӛсiрген 

Ағайынды, туған елдi сағындым. 

 

Әлдеқайда Кҥн шығады, батады, 

Сорлы тҧтқын кҥңiренiп жатады. 

Қарар болсаң терезеден темiрлi, 

Кӛздеп тҧрған кҥзетшiлер атады. 

 

Ас болса ма сасық сорпа, қара нан? 

Алма бетте қалмады ғой тамшы қан. 

Қоңырау қағып оятады ақырып, 

Тым болмаса сiбiрлеп те атпай таң. 

 

Бостандықта ӛткен кҥндi сағындым, 

Желдей заулап кеткен кҥндi сағындым. 

Жыл қҧсындай ҧшсам, қонсам ерiктi, 

Ойдағыны еткен кҥндi сағындым. 

 

Абақтының айға баға кҥнi ҧзақ, 

Жанды жейтiн жылға баға тҥнi ҧзақ. 

Ескi мола дән дыбыс жоқ, тым-тырыс, 

Тық-тық басып кҥзетшi жҥр жалғыз-ақ. 

 

Қара жылан - қалың ойлар қаптады, 

Шыбын жаным барар жерiн таппады. 

Ойлар жейдi жас жҥректi жегiдей, 

Тәңiрi ием, таңың-дағы атпады! 

 

Ойыны бiр қҧрдастарды сағындым, 

Тiлегi бiр жолдастарды сағындым. 

Келешкке бiрге план қҧрысып, 

Сырласатын жан достарды сағындым. 

 

Уға толы жас жҥрегiм, жабықтым, 

Таныс дауыс ести алмай зарықтым. 

Не дегенiң, не iстегенiн бiле алмай, 

Қоры болдым ғой, азат жҥрген халықтың! 

 

Қҧшақтарға жанымда жоқ жақын жан, 

Басқа шапшып мазаны алды ыстық қан. 

Жалындаған жас жҥрекке не пайда, 

Дене кҥйiп, бiр жатып, бiр тҧрудан? 

 

Жҥрегiме жақын жанды сағындым, 

Жiбек мiнез, хордай жарды сағындым. 

Айрыларда кҥншығыстан ағарып, 

Ақ жiбектей атқан таңды сағындым. 

 

Не кӛрсем де алаш ҥшiн кӛргенiм, 

Маған атақ ҧлтым ҥшiн ӛлгенiм! 

Мен ӛлсем де, алаш ӛлмес, кӛркейер, 

Iстей берсiн қолдарынан келгенiн! 

 

Қалың елiм, қалың қара ағашым, 

Қайраты мол, айбынды ер, алашым! 

Ӛзi-ақ қҧлар, сырың берме, сабыр қыл, 

Ақымақтар байқамаған шамасын! 



 

Қазағымды, қалың елдi сағындым, 

Сарыарқамды – сайран жердi сағындым. 

Балдай бҧлақ, мӛлдiр кҥмiс кӛбiктi 

Арқадағы айдын кӛлдi сағындым. 

 

Қуанышта: «Әй, сенi ме!« - дегендер, 

Кҥйiнiште мен ҥшiн уайым жегендер. 

Қҧтылу қиын, басқан адым аңдулы, 

Тiзiп қойып ертеңдi-кеш тҥгендер. 

 

Тәңiрi ие, ӛзiң алшы панаңа, 

Тас бауырлар зарға қҧлақ сала ма? 

Баласынан тҧтқын болып сарғайған, 

Кiм жеткiзер сәлемiмдi анама? 

 

Абақтыда айды, кҥндi жаңылдым, 

Сарғайдым ғой, сар даламды сағындым. 

«Қарашығым, қҧлыным!« - деп зарлаған 

Алыстағы сорлы анамды сағындым! 

 

ТОЛҚЫН 

 

Толқыннан толқын туады, 

Толқынды толқын қуады, 

Толқынмен толқын жарысад. 

Кҥңiренiсiп кеңеспен 

Бiтпейтiн бiр егеспен 

Жарысып жарға барысад. 

 

Толқын мен толқын сырласып, 

Сырларын ептеп ҧрласып, 

Толқынға толқын еркелеп, 

Меруерт кӛбiкке оранып, 

Жыландай жҥзге бҧралып, 

Жарға жетер ентелеп. 

 

Ерке бала былдырлап, 

Сылдыр, сылдыр, сылдырлап, 

Толқынды толқын қуады. 

Кҥмiс кәусар суымен, 

Суының алтын буымен 

Жарының бетiн жуады. 

 

Мӛлдiретiп кӛз жасын, 

Жасымен жуып жартасын, 

Сҥйiп сылқ-сылқ кҥледi. 

Жылағаны – кҥлгенi, 

Кҥлгенi оның - ӛлгенi, 

Жылай, кҥле ӛледi. 

 

Сылдыр, сылдыр, сылдырлап, 

Бiрiнiң сырын бiрi ҧрлап, 

Толқынды толқын қуады. 

Жарына бал бередi, 

Бередi де ӛледi, 

Ӛледi толқын, тынады. 

 

ҚЫСҚЫ ЖОЛДА 

 



Қараңғы тҥн. Сар дала. 

Кӛрiнбейдi айнала. 

Боран соғып тҧр борап, 

Жолды басқан қҧр сорап. 

Астымдағы жануар 

Қҧлағын қайшыландырып, 

Зорға борт-борт желедi. 

 

Ызғарлы жел долданып, 

Екi иiнiнен дем алып, 

Iшiн тартып осқырып, 

Кейде қатты ысқырып, 

Аңдай ҧлып бiр мезгiл, 

Екi санын шапақтап, 

Бiресе сақ-сақ кҥледi. 

 

Кейде кенет баяулап, 

Жер бауырлап жаяулап, 

Аузы-басы жыбырлап, 

Асығып-сасып сыбырлап. 

Жердi жапқан кебiндi 

Сҥйiп ақырын қҧшақтап, 

«Әпсҥн« оқып ҥредi. 

 

Барады ҥдеп бҧл боран, 

Жанымда жоқ тiрi жан. 

Тоңазыды денем де, 

Адаспай дҧрыс келем бе? 

Қорқып жҥрек ойнайды. 

Кӛз алдыма елестеп 

Әлденелер келедi… 

 

Боранын тәңiрiм ашпады, 

Жол бiлiнбей бастады. 

Кӛрiнген бiр жарық жоқ, 

Босаңсиды Қаракӛк.. 

Сар далада адасып, 

Суық кебiн жамылып 

Қалармын, кiм бiледi? 

 

ЖАЗҒЫТҦРЫМ 

«Болды мiне, дәл алты ай, 

Жаттың ҧйықтап, еркетай. 

Ҧйқың қанды, тҧр, қозым, 

Аш кӛзiңдi, жҧлдызым!« - 

Деп маңдайдан ақырын 

Жҧмсақ жылы сәулемен 

Сипап жердi Кҥн келер. 

 

Аяқтарын кӛсiлiп, 

Еркеленiп, есiнеп. 

Жер – нәресте жас бала 

Жаңа оянып жатқанда, 

Жҧмсақ ыстық бетiнен 

Тәттi ғана сҥйсем деп, 

Кҥбiрлеп жылы жел жҥрер. 

 

Дамыл алмай жылар қар, 

Ақ шымылдық ашылар. 

Сылқ-сылқ кҥлiп сылдырлап, 



Бiрдеңе деп былдырлап, 

Кӛрiнгеннен сҥйiншi 

Сҧрайтын жас баладай, 

Асығып сулар жҥгiрер. 

 

Керiлiп ерке жер тҧрар, 

Мӛлдiр сумен жуынар. 

Ҥлде менен бҥлдеге, 

Тҥрлi тҥстi гҥлдерге, 

Ши жiбекке оранып, 

Қарағанда кӛз тоймас, 

Бҥлдiршiндей киiнер. 

 

Кӛрiп сҧлу баласын, 

Кӛз iшiнде қарасын, 

Қуанып, тасып жҥрегi 

Қысып ыстық сҥйедi. 

Перiштем деп айналып, 

Алтын ана Кҥн жҥрер. 

 

Мҧны кӛрiп бҧлттар, 

Кҥңiренiп етер зар: 

«Бiздерде алтын ана жоқ, 

Қысып сҥйер бала жоқ, 

Тҧрақ та жоқ белгiлi!« - 

Деп тҧнжырап кҥрсiнiп, 

Әлсiн-әлсiн жас тӛгер. 

 

ЖАЗ КЕЛЕДI 

 

Жел жалығып, хал жиып, 

Қалғып қана тербелед. 

Жҧмсақ қана жымиып, 

Жiбек қанат жаз келед. 

 

Кӛк алтынға кӛмiлген, 

Ауаға алтын себiлген. 

Алтын емес себiлген, 

Жаздың шашы тӛгiлген. 

 

Әне, ерке жаз келед, 

Ал, балалар, қараңдар. 

Ойнап алтын шаш беред, 

Ал, балалр, тараңдар. 

 

Қайғылансын, кҥрсiнсiн! 

Ендi ҧзамас, ерiр қар. 

Еркетай жаз бiр кҥлсе, 

Кҥлмей шыдап кiм қалар? 

 

Сҧлу жаздың лебiзi 

Қар тҥгiл, мҧзды балқытар. 

Кӛл, ӛзенiң, теңiзiн. 

Ойнатар, бәрiн шалқытар. 

 

Тӛл ҥйдегi ҥйшiктi 

Таста, бала, белдi бу. 

Белден батып кҥртiкке 

Ендi iзде қызыл су. 

 



Баланы кҥмiс дауыстан 

Кiм тоқтатар, кiм тыяр? 

Ерке жаз да алыстан 

Жҧмсақ қана жымияр. 

 

Қара кӛз, таста кестеңдi, 

Ҥйде отырып қуарма! 

Тысқа шығып-кiргенде 

Екi бетiң – екi алма. 

 

Дертiң болса жҥректе, 

Тӛкпе жасың, аһ ҧрма. 

Жеткiзер анық тiлекке, 

Шық та жазға сыбырла. 

 

Жҧмақ нҧрлы жаз келед, 

Алтын жҥздi, алтын шаш. 

Ағаштар ақырын теңселед, 

Жанды-жансыз бәрi мас. 

 

Кҥн батқан соң қатқақ боп, 

Қуанғанда ессiз қар, 

«Жаз келедi, жаз, жаз!« - деп 

Жымындайды жҧлдыздар. 

 

Алтын сәуле тҧр сҥйiп, 

Жел маужырап тербелед. 

Жҧмсақ қана жымиып, 

Жiбек қанат жаз келед. 

 

АЛЕКСАНДР БЛОК 

 

Александр Блок –  

Мәңгi жас жҥрек 

Ҥмiтiн бiр ҥзбеген. 

 

Батып алтын ойға, 

Талмай қарап Айға, 

«Әдемi әйел« iздеген. 

 

Кӛрiнер деп кҥнде, 

Табылар деп тҥнде, 

Шарқ ҧрудан талмаған. 

 

Александр Блок – 

Мәңгi жас жҥрек, 

Қай жерге ол бармаған? 

 

«Әдемi әйел« - идеал, 

«Әдемi әйел« - бiр қиял, 

Блоктың басын байлаған. 

 

«Әдемi әйел« - бiр гҥл, 

Блок – бiр бҧлбҧл, 

Блок – бҧлбҧл сайраған. 

 

Сайраған Блок, 

Ойнаған жҥрек – 

Кейде ҥмiт, кейде зар. 

 



Ӛтедi ӛмiр, 

Бiтедi жыр, 

«Әйелден« бiрақ жоқ ошар. 

 

Кҥндерде бiр кҥн, 

Тҥндерде бiр тҥн 

Улы балды бiттi жыр. 

 

Тӛсекте Блок. 

Кӛз ашып кӛред, -  

Алдында бiр кемпiр тҧр. 

 

«Әдемi әйел« - идеал, 

«Әдемi әйел« - бiр қиял, 

Идеал, киял – бiр сағым. 

 

Жанады жҥрек, 

Жылады Блок, 

Кӛрiп сӛнген шырағын. 

 

«Әйел« - идеал, 

Кемпiр – ажал 

Тҧр Блокқа ҥңiлiп. 

 

Сӛндi ендi ӛмiр, 

Бiттi ендi жыр, 

«Әйел« қалды жыр болып. 

 

ЖАН СӚЗI 

 

Ӛмiр – теңiз, жоқ оның тҥбi, шетi, 

Сыл-сылқ кҥлген сиқырлы толқын бетi 

Осы ӛмiрге кiргелi кӛп кҥн болды, 

Ендi бiр ай – толады жиырма жетi. 

 

Мен жоқ едiм, бар қылып анам тапты 

Содан берi Кҥн талай шықты, батты. 

Ес бiлгелi алысам ӛмiрiменен, 

Ӛмiр – теңiз, толқыны тым кӛп қақты. 

 

Мен туғалы ағарып, кӛп таң атты, 

Қараңғылық жер бетiн талай жапты. 

Ес бiлгелi алыстым жҥрекпенен, 

Ырық бермедi, қайғырды, ол не тапты? 

 

Ессiз жҥрек тулады, бермедi ырық, 

Ақыл сорлы ере алмай, қалды тҧрып. 

Ессiз жҥрек, бӛгелшi бiразырақ, 

Ҥңiлiп отыз тҧр ғой, арты - қырық. 

 

Әмiрiңдi екi қылмай орындадым, 

Есiмде отқа, суға ҧрынғаным. 

Ӛттi жылдар, жапанда жалғыз қаппын, 

Ӛмiрiмдi осынша улап не қылғаның?! 

 

«Жел бол« - дедiң, жел болып еспедiм бе? 

Уақыт талғап, ерте я кеш дедiм бе? 

Желдей жынды, есалаң екпiндi боп, 

Заулап тҧрған отқа ӛзiм тҥспедiм бе?! 

 



«От бол« - дедiң, от болып жанбадым ба? 

Кҥйдiрмей сiрә, нәрсе талғадым ба? 

Кҥлдi де алдым қҧшаққа, гҥлдi де елдым, 

Мынау «кҥл«, мынау «гҥл« деп таңдадым ба? 

 

«Су бол!« - дедiң, сылдырап ақпадым ба? 

Жыландай жҥз буралып жатпадымба? 

Ерiктi-ерiксiз   суымнан татар жанды 

Сиқырлап сылдырменен, таппадым ба? 

 

«Кҥн бол!”  – дедiң, мен Кҥндей кҥлмедiм бе? 

Кҥннен де астым, мен кҥндiз-тҥн дедiм бе? 

Кҥн-тәкаппар. Мен кӛппен қҧшақтастым, 

Бҧл iсiмдi кҥндiкке мiн дедiм бе? 

 

«Ай бол!* – дедiң, ай болдым жҥзбедiм бе? 

“Әпсҥн” оқып, жер жҥзiн кезбедiм бе? 

Анадайдан сиқырлы сәуле тӛгiп, 

Талайлардың ӛзегiн ҥзбедiм бе? 

 

Сен: “Сҥй!” – дедiң, талайды сҥймедiм бе? 

Кӛбелек боп кӛп отқа кҥймедiм бе? 

Тiрiлгенiм болмаса, ӛлгеннен соң 

Мен талай кҥлден кебiн кимедiм бе? 

 

“Жыла” дедiң, талай жас тӛкпедiм бе? 

Дария болды кӛз жасым, кӛп дедiм бе? 

Жасым бiтсе, қып-қызыл қан жыладым, 

“Жыламаймын, кӛзде жас жоқ” – дедiм бе?! 

 

“Ата-анаңнан без!” – дедiң, безбедiм бе? 

Қаңғырып, талай жалғыз кезбедiм бе? 

Басыма талай қара кҥндер туды 

Ата-ана, туысқан iздедiм бе? 

 

“Елiң тастап кет?” – дедiң, кетпедiм бе? 

Жер шетiне барсам да шет дедiм бе? 

Жыландай бауырына кiрiп алып, 

Қалайда жатты жақын етпедiм бе? 

 

“Даулеттен қаш!” – дедiң сен, қашпадым ба? 

Қойнымды жоқшылыққа ашпадым ба? 

“Нәжiстi – доңыз, сҥйектi – ит жияд” – деп, 

Барымды желге ҧшырып шашпадым ба? 

 

“Жоқты iздеп тап!” – дедiң сен, таппадым ба? 

Сен: “Айға шап!” дегенде, шаппадым ба? 

Не керек! Бар бҧйрығыңды орындадым, 

Сҧм жҥрек, сол қызметiмдi ақтадың ба? 

 

Ақтамадың, алдадың, ендi бiлем, 

Ендi бiр ай – жиырма жетi жасқа келем 

Отыз, қырық… Қартаям, сӛнем, ӛлем 

Елiме есебiмдi не деп берем?! 

 

Ендi бiр ай – жиырма жетi жас толады; 

Отыз, қырық… Сарғаяды, жҥз солады 

Жыл соңынан жҥгiрiп жыл озады, 

Кеудеге кҥн-кҥн сайын шер толады. 

 



Ессiз жҥрек аспанға қол сермедi, 

Ессiз жҥрек ақылға жол бермедi. 

Жастық - у ғой, айнымай у iшiппiн 

Бҧл кҥндерде кеуденi ой кернедi. 

 

Ақылға кеш айналдым қараң кҥнiм 

Бiр кҥнi қҧшағына алар ӛлiм 

Қара жердi қҧшақтап мен жатармын, 

Сол кезде не деп менi сынар елiм? 

 

“Жел едi, желдi жыр ғып ӛттi” – дер ме? 

“Есалаң сҥйiп едi шоқты!” – дер ме? 

Ойы жоқ, ессiз отты тәңiрi кӛрген, 

Тҧншығып жат, есерiм, деп кҥлер ме? 

 

Болмаса? “Қызыл гҥл ед, солды!” – дер ме 

“Сермеп ед алтын Айға қолды!” – дер ме? 

“Қажымай Айға шапқан арыстан ед, 

Сабаз-ай, сол жолда мерт болды!” – дер ме? 

 

“Кҥн едi - ӛмiр бойы кҥлдi!” – дер ме? 

Кҥн едi – сҥймеушi едi тҥндi!“ – дер ме? 

”Кҥн едi, кҥндей айқын кҥле бiлдi, 

Сол кҥлумен ақырда ӛлдi!“ – дер ме? 

 

“Сҧлулықтың асығы – жыршы!” – дер ме? 

“Жҥректiң сырын шешер сыршы!” – дер ме? 

Не қуаныш, не қайғы басқан кҥнде 

Басыма келiп: “Ақыным, тҧршы!” – дер ме? 

 

Болмаса басыма да бармас па екен ? 

Атымды аузына да алмас па екен? 

Қарайып жапан тҥзде жалғыз тҧрған 

Молама кӛз қырын да салмас па екен? 

 

Дариға, сол кҥндерде кҥнiм қараң… 

Қазақ елiм, бiр ауыз сӛзiм саған: 

Болғайсың, сыншы болсаң, әдiл сыншы, 

Кiнәнi жҥрекке қой, қойма маған! 

 

Менi атама, бҧл жҥрек – жынды дерсiң, 

Ҧмтылған аламын деп Кҥндi дерсiң, 

“Сҥйiп-кҥлiп, кҥйiп – кӛз жасын тӛгiп, 

Жынды жҥрек ӛлдi де тынды!” – дерсiң.“”“” 

 

 

ЖҦЛДЫЗДЫ – ЖҤЗIК, 

АЙДЫ АЛҚА ҒЫП БЕРЕЙIН 

 

Келшi, кӛзiм, кҥн бетiндi кӛрейiн. 

Сҥйшi, сәулем, тҧншығып мен ӛлейiн. 

Кел, жҧлдызым, жылжып қана жiбектей, 

Жҧлдыз – жҥзiк, Айды алқа ғып берейiн. 

 

Сӛзiң - сиқыр, естi тҧман басқандай, 

Ессiз жҥрек дария болып тасқандай. 

Кҥлкiң, Кҥнiм, кҥндей кҥмiс табаққа 

Мiнсiз сҧлу меруерттi шашқандай. 

 

Шашың  - толқын, жҥрегiмнiң жарына 



Соғылды да баттым улы зарыма, 

Айнам, саған арнап жырлар жазамын, 

Қаламымды малып жҥрек қанына. 

 

Жырларыммен кестелейiн орамал. 

Бҥлдiргендей, бӛбектайым, бетiң бал. 

Балға талай шыбын қонуға ҧмтылар, 

Ҧмтылғанды орамалмен қағып қал. 

 

Еркетайым, келсең егер қасыма, 

Сәулелерден шоқ қадар ем басыңа. 

Кӛз жасымнан меруерт тiзiп берер ем, 

Келшi, кҥлмей кӛзден аққан жасыма. 

 

Келшi, кӛзiм, Кҥн нҧрына кӛмейiн, 

Сҥйшi - ӛлейiн, “неге ӛлейiн?” демейiн. 

Кел, жҧлдызым, жылжып қана жiбектей, 

Жҧлдыз – жҥзiк, Айды алқа ғып берейiн! 

 

ТҤРКIСТАН 

 

Тҥркiстан екi дҥние есiгi ғой, 

Тҥркiстан ер тҥрiктiң бесiгi ғой. 

Тамаша Тҥркiстандай жерде туған 

Тҥрiктiң тәңiр берген несiбi ғой. 

 

Ертеде Тҥркiстанды Тҧран дескен, 

Тҧранда ер тҥрiгiм туып-ӛскен. 

Тҧранның тағдыры бар толқымалы, 

Басынан кӛп тамаша кҥндер кешкен. 

 

Тҧранның тарихы бар отты желдей, 

Заулаған қалың ӛрттей аспанға ӛрлей. 

Тҧранның жерi менен суы да жат, 

Теңiздей терең ауыр ой бергендей. 

 

Тҧранның егi-шексiз шӛлi қандай, 

Теңiздей кемерi жоқ кӛлi қандай! 

Тҧранның дария аталған ӛзендерi 

Тасыса, шӛлдi басқан селi қандай! 

 

Тҧранның таулары бар аспанға асқан, 

Мәңгiге басын аппақ шаштар басқан. 

Бауырында ерке бҧлақ салады ойнақ, 

Жаралып таудан аққан салқын жастан. 

 

Шӛлдер бар, жел де жҥрмес, сап-сары қҧм, 

Моладай ешбiр ҥн жоқ мәңгi тып-тың, 

Болмақ па жан-жануар шексiз шӛлде, 

Сар қҧмда салар ойнақ перi мен жын. 

 

Тҧранның теңiз дерлiк кӛлдерi бар, 

Шалқыған егi-шексiз Теңiз, Арал. 

Бiр шетте қасиеттi Ыстықкӛлдiң 

Бауырында дҥние кӛрген тҥрiк кӛкжал. 

 

Ертеде Оқыс, Яқсарт – Жейхун, Сейхун, 

Тҥрiктер бҧл екеуiн дария дейтiн. 

Киелi сол екi су жағасында 

Табасың қасиеттi бабаң бейiтiн. 



 

Тҧранның Тянь-Шаньдай тауы қалай, 

Пар келмес Тянь-Шаньға таулар талай! 

Ерiксiз ер тҥрiктi ойға аларсың, 

Кӛкке асқан Хантәңiрiге қарай-қарай. 

 

Балқашты бауырына алған Тарбағатай, 

Жоталы, жер кiндiгi – Памир, Алай, 

Қазықҧрт қасиеттi тау болмаса, 

Топтанда Нҧқ кемесi тоқтар қалай? 

 

Тҧранның жерi де жат, елi де жат, 

Қҧйындай бастан кешкен кҥнi де жат!“” 

Тҧранды тҥгелiмен билеп тҧрған 

Ертеде ертегi хан Афрасияб. 

 

Ежелден жер емес ол қарапайым, 

Бiлесiң тарихты ашсаң, Тҧран жайын. 

Тҧранға қасиеттi қҧмар болған, 

Ертеде Кей-Қысырау мен Зҧлқарнайың. 

 

Тҧранға жер жҥзiнде жер жеткен бе? 

Тҥрiкке адамзатта ел жеткен бе? 

Кең ақыл, отты қайрат, жҥйрiк қиял 

Тҧранның ерлерiне ер  жеткен бе?! 

 

Тумайды адамзатта Шыңғыстай ер, 

Данышпан, тҧңғиық ой, болат жiгер, 

Шыңғыстай арыстанның қҧр аты да 

Адамның жҥрегiне жiгер берер. 

 

Шыңғыстан Шағатай, Ҥкiтай, Жошы, Тӛле 

Атаға тартып туған бәрi бӛрi. 

Шыңғыстың қол бастаған екi кӛзi: 

Жолбарыс Сҧпытай мен кӛкжал Жебе. 

 

Тҧранның билерi бар Тарағайдай, 

Сол биден Темiр туған от боп ойнай. 

От шашып жер жҥзiне Ақсақ Темiр, 

Жарқ етiп ӛте шыққан нажағайдай 

 

Тҧранды мақтамаймын тiптi текке, 

Онсыз-ақ Тҧран таныс талай шетке 

Сырласқан ҥйде отырып аспан-кӛкпен, 

Бiлгiш аз жеткен жҥйрiк Ҧлықбекке. 

 

Асыл қан - қасиеттi тҥрiк қаны, 

Сол қаннан – Ибн-Сина Әбуғали. 

Молдығы бiлiмiнiң сиқыр дерлiк, 

Дҥниеге мҧндай адам туды ма әлi? 

 

Тҥрiктiң кiм кемiткен музықасын, 

Фараби тоғыз шектi домбырасын? 

Шерткенде тоқсан тоғыз тҥрлендiрiп, 

Жҧбанып, кiм тимаған кӛздiң жасын?! 

 

Тҧранда тҥрiк ойнаған ҧсап отқа, 

Тҥрiктен басқа от боп жан туып па? 

Кӛп тҥрiк еншi алысып тарасқанда 

Қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па? 



 

Арыстан елге Отан болған Тҧран, 

Тҧранда қазағым да хандық қҧрған. 

Қазақтың қасқа жолды Қасым ханы 

Тҧранның талай жерiн билеп тҧрған. 

 

Әдiл хан аз болады Назардайын, 

Алашқа Есiм ханның жолы дайын. 

Тәукедей данышпан хан қҧрған екен, 

Басында Кҥлтӛбенiң қҧрылтайын. 

 

Бҧл Тҧран ежелден-ақ алаш жерi, 

Тҧрансыз тарқамаған алаш шерi. 

Тҧранның топырағында тыныштық тапқан 

Алаштың арыстаны – Абылай ерi. 

 

Тҧраннан Сарыарқаны бӛлек деме, 

Тҥркiстан алты алашқа болған Кебе. 

Тҧранның топырағын қҧшып жатыр 

Кешегi ердiң ерi кӛкжал Кене. 

 

Шер батса кiм iздемес туған елiн? 

Тҧлпар да кӛксемей ме туған жерiн? 

Арқаның ардагерi қалың алаш, 

Тҧран да, бiле бiлсең, сенiн жерiң! 

 

Қырағы Тянь-Шаньмен Памир, Алай, 

Кҥтедi кӛптен сенi қарай-қарай. 

Кене мен Абылайдың жолын қумай, 

Жапанда жайылудың мәнi қалай? 

 

Ертеде Оқыс , Яқсарт – Жейхун, Сейхун, 

Тҥрiктер бҧл екеуiн дария дейтiн. 

Киелi сол екi су жағасына, 

Болмаса, барсаңшы iздеп бабаң бейiтiн! 

 

 

 

СӘРСЕНБАЙДЫҢ ЖЫРЫ 

 

Домбырам басы бал қурай, 

Басына қонар боз торғай, 

Қалампырлы насыбай. 

Насыбайды атпасам, 

Ауырар менiң басым-ай! 

 

Домбырам менiң екi iшек, 

Кҥңiренедi еңiреп. 

Мен де бiрге қҥңiренем, 

Кӛзiме ыстық жасым кеп. 

 

Ай, албар-ды, албар-ды! 

Сәрсенбайда зар бар-ды. 

Зардан басқа не болсын, 

Шықпаған қҧр жан қалды. 

 

Бетегелi барқыттай 

Белес-белден айрылдым. 

Балдан қалған сарқыттай 

Кҥмiс кӛлден айрылдым. 



 

Ай мҥйiздi ақ қошқар, 

Ақтылы қойды бӛрi алды. 

Шҧрқыраған жануар 

Жылқыларымды ҧры алды. 

 

Ҧры алмады, тҥн алды, 

Тҥн алмады, жын алды. 

Жаяу қалдым әйтеуiр, 

Бiле алмаймын кiм алды?! 

 

Домбырамның қҧлағын 

Бостау қылып бҧрадым. 

Жылқымның жӛнiн сiлтешi, 

Ӛркенiң ӛссiң, шырағым! 

 

Домбырам менiң қарағай, 

Қылдың-ау, шiркiн, заман-ай! 

Жат бауыр болған жас шiркiн 

Кеткенiң бе қарамай?! 

 

Домбырам менiң зарлайды, 

Зарламайды, қарғайды. 

Мен де бiрге зарлаймын, 

Кӛзiмнен жас парлайды. 

 

Домбырам басы бал қурай. 

Қалампырлы насыбай. 

Насыбайды атқан соң, 

Жазылар менiң басым-ай! 

Жазылса да бас шiркiн, 

Тыйылмайды жасым-ай!.. 

 

ҚЫЗЫЛ ЖАЛАУ 

 

–Жалынды жалау кiмдiк? 

–Тҧрағы тарғыл тас қия 

Арбаңдаған Азия – 

Жыландай жалау соныкi – 

Ендеше, қазақ, сенiкi! 

 

–Қызыл шоқ жалау кiмдiкi? 

–Кiм де кiм: “Тәңiрiм – от” – десе, 

“Басқа тәңiрiм жоқ”, – десе, 

Қызыл шоқ жалау соныкi. 

Ендеше, қазақ, сенiкi! 

 

–Қызыл шоқ жалау кiмдiкi? 

–Кiмде кiм шикi қан жҧтса, 

Қан аңсап жҥрiп шаң жҧтса,– 

Қызыл қан жалау соныкi!, 

Ендеше, қазақ, сенiкi! 

 

–Ӛртенген жалау кiмдiкi? 

–Кiмнiң ҧлы қҧл болса, 

Тҧлымдысы тҧл болса, 

Қанды жас жалау соныкi, 

Ендеше, қазақ, сенiкi! 

 

–Ӛртенген жалау кiмдiкi? 



–Кiм ӛртенген гҥлдемей, 

Кiм таланған, кiм кедей. 

Ӛртенген жалау Соныкi, – 

Ендеше, қазақ,сенiкi! 

 

–Азаттық жалау кiмдiкi? 

–Кӛре алмаса кiм теңдiк, 

Тепкi кӛрсе кiм кемдiк, 

Азаттық жалау соныкi, – 

Ендеше, қазақ, сенiкi! 

 

ЕДIЛДЕ 

  1 

 

Бҥкiтетiлiп жатқан бел 

Сҥтке тойған марқадай.  

Бҧйра қою қарағай 

Белге бiткен шалқалай. 

Су жеп қойған жҧмыр тас 

Тҥйiр-тҥйiр малтадай. 

Арнада ӛзен қылықты 

Қылмандаған қалқатай. 

Тайызға бiткен қҧба тал 

Мойындағы алқадай. 

Жер еркесi жер мынау, 

Шер қалар ма тарқамай?! 
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2 

 

Тҥсте толқын елiрiп, 

Абыржып едi ойнақтай. 

Кешке толқын тып-тыныш, 

Қабыржыған қаймақтай 

Тҥсте толқын тулап ед 

Ойнақтаған тайлақтай. 

Кешке толқын тынып тҧр 

Қоныр iңiр беуақтай. 

Тҥскi толқын теп-тентек, 

Бойлауық, кӛзсiз қайраттай. 

Кешкi толқын тҧңғиық, 

Тек қоймас терең ойлатпай. 

 

3 

 

Тiзiлген толқын – меруерт 

Бiр-бiрiне тағылып, 

Шҧбырған толқын шуменен 

Ағытқан қойдай ағылып. 

Кҥңiренген толқын долданып, 

Кӛпiрiп жарға қағылып. 

Жағада бҧйра бала тал 

Таң болып тҧр аңырып. 

Толқынға қарап мен тҧрмын 

Қоңыр оймен қамығып. 

Сарыарқам қайда? 

Алыста! 

Жҥрмiн мен мҧнда нағылып?! 

 

4 

 

Ерте кҥнде Елдiлдiң 

Ертегi деген тоғайын. 

Дҥлей тоғай iшiнде 

Орманбеттiң ноғайын, 

Арқада жатқан алты алаш 

Ол кҥнде болған ағайын. 

Жорығы, жолы – бәрi ортақ, 

Бiрге де жеген уайым. 

Ӛткен айқын, ҧғымды, 

Мынаны не деп ҧғайын: 

Дҥлей тоғай тҧлданған, 

Танып болмайд ноғайын. 

 

5 

 

Ойнап тҧрған оқадай, 

Елдiң бетi ақ ала. 

“Ақ аласы не?” – десем: 

Ылғи шаңқан шағала. 

Шӛккен бҧйыра бҧлттай 

Астрахань жатыр сағада, 

Суды сҥйген сары алтын 

Сәуле ғой сҥйген бағана. 

Кемемiз кӛлбеп келедi 

Жiбектей жасыл жағаға. 

Кӛрген соң оны ой кӛштi, 

Ертедегi Асан ағаға. 

 

6 
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Асан Қайғы салдырған 

Астраханға жетейiн. 

Қайғысыз хандар кҥмбезiн 

Әдейi аттап кетейiн. 

Асанның тауып моласын 

Соған тауап етейiн. 

Моласына тҥнейiн, 

Ақ батасын кҥтейiн. 

“Жолым қу!” – десе болғаны, 

Басқа жолды не етейiн? 

Әз Жәнiбек сеңдер бол, 

Мен Асан болып ӛтейiн! 

 

САЛ-САЛ БIЛЕК, САЛ БIЛЕК 

 

Сал-сал бiлек, сал бiлек, 

Балдан тәттi бал бiлек, 

Мектепке бар бiр мезгiл, 

Әжеңнiң тiлiн ал бiлек. 

Сал-сал бiлек, сал бiлек, 

Сабағыңа бар, бiлек, 

Қыдыра берме қалтиып, 

Етегiңмен қар кҥреп. 

Сал-сал бiлек, сал бiлек, 

Сҧлу талдай тал бiлек, 

Оқып-оқып бiр асқан 

Әлiм болып қал, бiлек. 

 

БӚБЕКТIҢ ТIЛЕГI 

 

Тоқтышағым, тоғыз тап, 

Саулық қойым, сегiз тап, 

Сегiзiн де семiз тап. 

Қҧла бием, қҧлын тап, 

Қҧлын таппа, қҧнан тап, 

Қҧнан тапсаң, егiз тап. 

 

Бӛкен жҥндi бӛрте ешкiм, 

Тӛрт айда бол тӛрт ешкiм, 

Тӛртеуiң де бӛрте бол. 

Ӛлмей, жiтпей есен боп, 

Қой алдында кӛсем боп, 

Тӛртеуiң де серке бол. 

 

Әукем, бҧзауды алты тап, 

Әукелерi салпылдап, 

Ӛгiз болсын атандай. 

Бақайлары майысып, 

Елемесiн қайысып, 

Адам мiнсе де атамдай. 

 

ОҚЖЕТПЕСТIҢ ҚИЯСЫНДА 

 

Арқада Бурабайға жер жетпейдi, 

Басқа жер ойды ондай тербетпейдi, 

Бурабай кӛлi мен Кӛкшетауды, 

Кӛрмесең кӛкiректен шер кетпейдi, 

Қиясы мен бҧлт қҧшқан Оқжетпестей, 

Басқа тау ойды аспанға ӛрлетпейдi. 

Арқада Бурабайға жер жетпесе, 

Алашта Кенекеме ер жетпейдi. 

Кӛкшеде кҥңiренген Кенем қайда?! 

Дәриға, жҥрегiмдi дерт ӛртейдi. 

 



47 

Кӛкшенi кҥндiз-тҥнi мҧнар басқан, 

Қап-қара бҧлттармен қҧшақтасқан. 

Алдында бҧйра жалды бӛлек тау тҧр, 

Кӛкшеге қосылмаққа қойнын ашқан. 

Мӛп-мӛлдiр, дӛп-доңгелек кӛл ортада, 

Жел ойнап ақ бетiне меруерт шашқан. 

Сол кӛлдiң жағасында Оқжетпес бар, 

Жасаған мҧнарадай қҧйып тастан, 

Найзағай Оқжетпестiң қиясында, 

Жалғыз-ақ Кенекем ғой қадам басқан. 

 

Алашта талай-талай ерлер ӛткен, 

Ерлерде Кенекеме кiм бар жеткен? 

Сҥйремей елiн ӛрге, кӛрге сҥйреп, 

Ер емес “ершiктер” ол елдi еңiреткен. 

Жалғыз-ақ Кенекем ғой қайрат қылған, 

Қазақты қҧтқарам деп қалың ӛрттен… 

Бiр кезде Кенекемдi ойлар билеп, 

Бiр ӛзi Бурабайды кезiп кеткен, 

Артында Оқжетпестiң ҥңгiр тау бар, 

Сол тауда бiрнеше кҥн мекен еткен. 

 

Бiр тҥнi тым қҧтырып жел ойнайды, 

Жынды жел қатты сақ-сақ кҥле ойнайды, 

Бетiнен жел кеп сҥйiп алғаннан соң, 

Кӛбiктенiп кӛл екеш кӛл ойнайды, 

Сол тҥнi сонау ҥңгiр тау iшiнде 

Қабағын қарс жауып Кене ойлайды, 

Қамалған қазағына жол таппаққа. 

Жҥрегiн тiлiм-тiлiм тiле ойлайды, 

Қазағым, ханың да мен, қараң да мен, 

Сен ҥшiн жаным қҧрбан деп ойлайды. 

 

Кенекем қҧлаштаған ой теңiзiн, 

Бҧлдыратқан бҧлдыр заман қыран кӛзiн. 

Бiр кезде серпiледi, шығарған соң, 

Ойлардың “уһ” деген у лебiзiн, 

Келедi маң-маң басып Оқжетпеске, 

Қҧмдарға жолбарыстай тастап iзiн. 

Кӛзiн жҧмып қияға шықсам-ау деп, 

Ойлайды жоғарыға жӛндеп жҥзiн. 

Сол минут Оқжетпестiң қиясында, 

Жiберсе кӛзiн ашып, кӛредi ӛзiн. 

 

Кенекем кӛзiн ашып таң боп қатты, 

Қараңғы, кӛз кӛрмейдi ешбiр затты… 

Нажағай маңайында жарқ-жҧрқ етiп, 

Қарағай, сыпсаң бiткен шулап жатты. 

Тӛменде, Оқжетпестiң етегiнде, 

Толқындар тасты сабап, тулап жатты. 

Кiшкене сескенгендей болғаннан соң 

Кенекем аузына алды аруақты. 

“Аруақ” деп алғанша аузын жиып, 

Кӛредi қарсы алдында әппақ қартты. 

 

Қарт сонда қозғағандай болды басын, 

Қолыменен кӛтердi тҥктi қасын. 

Ойнаған ақ бҧлттай денесi әппақ, 

Жасаған бҧлт iшiнде барлық жасын. 

Кҥңiренген кӛлдердiң кӛбiгiмен 

Жуғандай әппақ қылып сақал-шашын. 

Iзгi қарт “А” деп аузын қозғағанда, 

Тӛменде судың шуы болды басым. 

Қарт сонда кҥңiренiп “Аманбысың, 
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Кенежан, елдiң ерi жолбарысым. 

 

Кенежан, берiрек кел, сырттан балам, 

Ел ҥшiн елсiз жердежортқан балам. 

Сақтайтын кӛзден-тiлден сендей ердi, 

Ата-пiр, қасиеттi мен қарт бабаң. 

Ӛз қолыммен тӛменнен тартып алдым, 

Қияда кҥтiп сенi сансыз заман. 

Ел ҥшiн еңiреп туған жолбарысым, 

Бiлемiн жҥрегiңде бар бiр жараң, 

Сенi улаған қазақтың қайғысы ғой, 

Дәриға, қазағыңның кҥнi қараң. 

 

Алаштың алдын қара тҧман жапқан, 

Мынау орыс обыр ол емiп жатқан. 

Заман азған шағында адам азбақ, 

Кӛп ерлер жаумен бiрге елiн шапқан, 

Кешегi Абылайдан азып туған, 

Уәли анау, қар қатынмен басы қатқан. 

Шормандай шолпылдаған шолақ билер, 

Орыстың шекпенiне елiн сатқан. 

Кенежан, елiң қалды жау қолында, 

Алып кет алашыңды осы жақтан. 

 

Тайсалма, тәуекел қыл, батыр балам, 

Арсыға дҧға асырар мен қарт бабаң. 

Еңiреген ерге серiк жолдас болар, 

Балауса жас жолбарыс – iнiң Науан. 

Жау қалың: азғантай ел, азғантай шақ, 

Болғай ед аруақ жар, қҧдай панаң. 

Мерт болсаң мақсҧтыңа жетпей егер, 

Сол сағат мен осы жерде тасқа айналам. 

Алашта тағы сендей ер тууын, 

Тӛбеде тас боп шӛгiп кҥтiп қалам”. 

 

Осы сӛздердi айтып қарт ғайып болды, 

Таудың ҥстi тамаша нҧрға толды. 

Тербелiп, кҥңiренiп қара бҧлттар, 

Жер мен кӛк қасиеттi жырға толды, 

Бҧлтты айдап, сылдыратып сумен ойнап, 

Ерке жел тасты қҧшып сақ-сақ кҥлдi. 

Аллалап ну қарағай шулай-шулай, 

Тӛменде тулай-тулай толқын ӛлдi. 

Тамашадан тас болып бiраз тҧрып, 

Кӛзiн ашып, Кене ӛзiн жерде кӛрдi. 

 

Сол кеткеннен Кенекем кете барды, 

Жанына жас жолбарыс Науанды алды, 

Алашты алып шығып ел қылмаққа, 

Жауына аш бӛрiдей ойран салды, 

Ҥйсiн, Дулат, Қырғызбен қол ҧстасып, 

Қытай мен қатынаспаққа ой ойланды. 

Бiле алмай надандықпен ердiң ойын, 

Сорлы қырғыз мерт қылды арыстанды. 

Арыстан Алатауда мерт болғанда, 

Оқжетпесте тҧрған қарт тасқа айналды. 

 

Содан берi бiрталай заман ӛттi, 

Алашты улай-улай жаман ӛттi. 

Тҧлпар – тулақ, ел арып, аруақ боп, 

Сарыарқа сайран жердiң сәнi кеттi. 

Жолбарыстар жортатын сар далада, 

Қорсылдаған доңыздар мекен еттi, 

Жалғыз-ақ Оқжетпестiң қиясында, 
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Шӛккен қарт кҥн шығысқа тҥзеп беттi, 

Кӛп заман талмай-тозбай тау басында, 

Алаштан Кенекемдей бiр ер кҥттi. 

 

Арқада Бурабайдай жер болмайды, 

Алашта Кенекемдей ер болмайды. 

Кене Арыстан мезгiлсiз мерт болды ғой, 

Алашқа бҧдан да зор шер болмайды. 

Ел азды, Арқа тозды, қайғы басты, 

Кҥңiренiп бiздей бейбақ жыр толғайды. 

Қҧдай-ау, мәңгiлiкке қарғамасаң, 

Кенедей ендi неге ер тумайды?! 

Кене жоқ, iзiн басар iнi де жоқ, 

Дәриға, жҥрегiмдi дерт улайды. 

 

ТОҚСАННЫҢ ТОБЫ. 

 

Қҧмдыкӛл басы қара қҧрт, 

Қара қҧрт емес, қалың жҧрт, 

Қалың жҧрт қҧба дӛңесте, 

Арам кiрлi кҥбiр жоқ. 

Самбыр сӛз бар, сыбыр жоқ, 

Жҧрт ақжарқын кеңесте. 

 

Ауылдан аулақ оңаша, 

Жиын тҥрi жаңаша, 

Ескi адыра, алыста. 

Сапырылған қымыз жоқ, 

Сойылған бағлан, семiз жоқ, 

Жҧрт ынтасы жҧмыста. 

 

Тҥрлi сӛздi қолға алып, 

Талқылайды, толғанып, 

Кезектеп сӛйлеп кеңесте. 

Бажыл болса баяғы, 

Керiспен тынар аяғы, 

Кеңестегi кеңес демес те. 

 

Осылайша кӛп тҥрлi, 

Сӛз кҥрделi, саз iрi, 

Кеңесiп жата тҧрсын топ, 

Мен айтарлық сӛз мҧнда: 

Осы кеңес тобында, 

Кiмдер бар да, кiмдер жоқ? 

 

Кiмдер жоқтан бастайын, 

Қысқа қайырып саспайын, 

Танаудан тiзiп санайын. 

Жалпы айтқанда, жоқ жауыз, 

Жатып сорар жалмауыз, 

Еңбекшi момын маңайын. 

 

Балдырлайтын ардалап, 

Пара алтын арбалап, 

Атымен обыр ҧлық жоқ. 

Сары обырдың серiгi: 

Жетi басты жебiрi, 

Қарғылы қҧтпан болыс жоқ. 

 

Буаз бие қарынды, 

Пара алмаса, арынды, 

Баяғының биi жоқ. 

Топтан тӛбет айдалып, 

Тiлi-қолы байланып, 
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Бидiң ендi кҥйi жоқ. 

 

Ҧлыққа тамақ табатын, 

Арсалаңдап шабатын, 

Ауылнай атты кҥшiк жоқ. 

Аш қаншықтай кезеген, 

Жалғайтын жҧлып ӛзегiн, 

Сҧм, сҧрқия, пысық жоқ. 

 

Ҥйiрлеп малай жалдайтын, 

Жалдамайтын, жалмайтын, 

Еңбексiз обыр сасық жоқ. 

Кӛлемi кҥйек сәлделi, 

Кӛк мҧздай жылтыр келделi, 

Ишан атты пасық жоқ. 

 

Тҥкiрiк жағып кӛзiне, 

Жҧртты улайтын сӛзiмен, 

Ӛгiз кӛздi молда жоқ. 

Екi бетi торсықтай, 

Борсаңдаған борсықтай, 

Бай баласы – бҧл да жоқ. 

 

Созылған сӛздiң қысқасы, 

Қысқа сӛздiң нҧсқасы – 

Обыр, жебiр, сҧмдар жоқ. 

Еңбексiз жейтiн ит те жоқ, 

Бейнетсiз жейтiн бит те жоқ, 

Жалпы айтқанда, жындар жоқ. 

 

Жоқтарды осылай кӛгендеп, 

Танаудан тiзiп тҥгендеп, 

Кiмдер барға келейiн. 

Санасам бәрiн сӛз ҧзар, 

Ҧзын сӛзге орын тар. 

Бiразын атап берейiн, 

 

Бҧл жайында кiмдер бар? 

Ал, айтайын, жаттап ал, 

Жалпы еңбекшi, жарлы бар. 

Тап талтҥсте таланып, 

Тiрi кҥйi тоналып, 

Соғым болған сорлы бар. 

 

Туғалы таңы атпаған, 

Тҧрмыста тҧщы татпаған, 

Ӛмiрде ӛңшең ӛгей бар. 

Ӛмiрдiң iшкен у сыйын, 

Кер шолақты, кен киiм, 

Кеуреген кӛп кедей бар. 

 

Жасықтан ӛзге жемеген, 

Тең еңбегiм демеген, 

Аш, жалаңаш, арық бар. 

Аталмаған адам деп, 

Аталған жәутiк – жаман деп, 

Кем-кетiк, қасер-ғарып бар. 

 

Кҥс табанын тас тiлген, 

Екi бетiн жас тiлген, 

Бейнет баққан жалшы бар. 

Ӛгiзден ӛзге мiнбеген, 

Мiнсе мырза мiндеген, 

Қабағы қатқан малшы бар. 
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Сусынын сумен қандырған, 

Бiлегiн тегiн талдырған, 

Қҧлдай болған қоңсы бар. 

Шай-шайлап еңiреп зыр қаққан, 

Сар далада зар қаққан, 

Қатқан тонды қойшы бар. 

 

Ӛмiрде топқа кiрмеген, 

Тепкiден ӛзге кӛрмеген, 

“Бағасы – байтал” әйел бар. 

Дейтiндер десiн, ой, алла! 

Әйел ендi оянды, 

Болмаса былтыр, биыл бар. 

 

Кеңестiң бҧл бергенi: 

Ердiң екi ермегi – 

Бәйбiше мен тоқал бар. 

Ер апшысы қуырылып, 

Биыл топқа суырылып, 

Сӛз сӛйледi тоқалдар. 

 

“Ҥш-ш-ш-шҥкiр” дейтiн асықпай, 

Қорғасын қҧйған асықтай, 

Бҥйрек беттi бала бар. 

Жҧғыннан ӛзге жемейтiн, 

Арыдым, аштым демейтiн, 

Желектi келiн және бар. 

 

Кӛйлексiз етке кҥн тиген, 

Бейнеттен кӛзi кiртиген, 

Шӛккенi шер мен ыза, зар, 

Итаяқтан ас iшкен, 

Аш iшпеген, жас iшкен, 

Сауыншы сорлы қатын бар. 

 

Ҧзын сӛздiң тҥйiнi – 

Бҧл тоқсанның жиыны, 

Жҥзден тоқсан тҥгел бар. 

Жҥзден тоқсан – еңбекшi, 

Он тоқсанға кӛнбекшi, 

Кӛнбесе жаныштар жiгер бар. 

 

Ес бiлiп ойлап, толғанып, 

Қолыма қалам алғалы, 

Сӛйлеген емен жасыра: 

Мен мҧңдымен мҧңдастым, 

Адассам ел деп адастым, 

Он деген емен асылы. 

 

Он демедiм, демеспiн, 

Ой кезiнде кӛмескi, 

Жырладым елдi жалпылап. 

Жасырман, жҥздi жоқтадым, 

Тоқсанға ендi тоқтадым, 

Толғанып, ойлап талқылап. 

 

Сӛздiң тоқтар тҥйiнi: 

Бҧл – тоқсанның жиыны. 

Осы армансыз бiлгенiм, 

Тоқсаннан сонау он аулақ, 

Сонау оннан мен аулақ, 

Мен тоқсанмен бiргемiн. 
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