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Мен жастарға сенемін 
 

Арыстандай айбатты, 

Жолбарыстай қайратты, 

Қырандай күштi қанатты, 

Мен жастарға сенемiн! 

 

Кӛздерiнде от ойнар, 

Сӛздерiнде жалын бар, 

Жаннан қымбат оларға ар, 

Мен жастарға сенемiн! 

 

Жас қырандар – балапан, 

Жайып қанат ұмтылған. 

Кӛздегенi кӛк аспан. 

Мен жастарға сенемiн! 

 

Жұмсақ мiнез жiбектер. 

Сүттей таза жүректер. 

Қасиеттi тiлектер, 

Мен жастарға сенемiн! 

 

Тау суындай гүрiлдер, 

Айбынды алаш елiм дер, 

Алтын Арқа жерiм дер, 

Мен жастарға сенемiн! 

 

Қажу бар ма тұлпарға, 

Талу бар ма сұңқарға, 

Иман күштi оларда, 

Мен жастарға сенемiн! 

 

Алаш айбынды ұраны, 

Қасиеттi құраны, 

Алаштың олар құрбаны, 

Мен жастарға сенемiн! 
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Мен сенемiн жастарға. 

Алаш атын аспанға 

Шығарар олар бiр таңда, 

Мен жастарға сенемiн! 
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Туған жер 
 

Бұл жарыққа аяқ басып туған жер, 

Кiндiк кесiп, кiрiм сенде жуған жер. 

Жастық - алтын, қайтып келмес күнiмде, 

Ойын ойнап, шыбын-шiркей қуған жер. 

 

Жаратылдым топырағыңнан, сен - түбiм. 

Жалғаны жоқ, бәрi сенен жан-тәнiм. 

Сенен басқа жерде маған қараңғы, 

Жарық болар Шолпан, Айым, сен - Күнiм. 

 

Тәттi суың дәмi аузымнан еш кетпес, 

Қалың нуың, қыр, суыңа жер жетпес. 

Кең далаңда ойын ойнап қалсамшы, 

Жазу болып адамзатқа ер жетпес! 

 

Балақ түрiп, қозы қуып, жарысып, 

Батпағыңда тең құрбымен алысып. 

Түнде - ақсүйек, алтыбақан, ал күндiз 

Үйретем 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. 
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Қазақ тілі 
 

Күш кемiдi, айбынды ту құлады, 

Кеше батыр – бүгiн қорқақ, бұғады. 

Ерiкке ұмтылған ұшқыр жаны кiсенде 

Қан суынған, жүрек солғын соғады. 

 

Қыран құсты қос қанаты қырқылды, 

Күндей күштi күркiреген ел тынды. 

Асқар Алтай — алтын ана есте жоқ, 

Батыр, хандар — асқан жандар ұмытылды! 

 

Ерлiк, елдiк, бiрлiк, қайрат, бақ, ардың, 

Жауыз тағдыр жойды бәрiн не бардың... 

Алтын Күннен бағасыз бiр белгi боп, 

Нұрлы жұлдыз, бабам тiлi, сен қалдың! 

 

Жарық кӛрмей жатсаң да ұзақ, кен-тiлiм, 

Таза, терең, ӛткiр, күштi, кең тiлiм, 

Тарап кеткен балаларыңды бауырыңа 

Ақ қолыңмен тарта аларсың сен, тiлiм! 
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Пайғамбар 
 

«Устремляя наши очи 

На бледнеющий Восток, 

Дети скорби, дети ночи, 

Ждем, не придет ли наш Пророк» 

Мережковский 

 

Күнбатысты қараңғылық қаптаған, 

Күнi батып, жаңа таңы атпаған. 

Түнерiп жүр түннен туған перiлер, 

Тәңiрiсiн табанына таптаған. 

Күнбатысты қараңғылық қаптаған, 

Кӛгiнде жоқ жалғыз жұлдыз батпаған, 

Түн баласы тәңiрiсiн ӛлтiрiп, 

Табынатын басқа тәңiрi таппаған. 

Күнбатысты қараңғылық қаптаған, 

Жалғыз жан жоқ қараңғыда лақпаған. 

Бiлген емес иман деген не нәрсе, 

―Қарын‖ деген сӛздi ғана жаттаған. 

Түн баласы...Түн жолына түскен ол, 

Сақаусың деп Мұса тiлiн кескен ол, 

Тәңiрiнiң сүйiктi ұлы Айсаның 

Тiтiркенбей ұрттап қанын iшкен ол... 

Түн баласы түнерген түн жамылған, 

Аллаға емес, әзәзiлге табынған. 

Iнжiлдi ӛртеп, табанға сап құранды, 

Әдiлдiктi күткен ессiз қарыннан. 

Түн баласы ӛмiрiнде арзан таңменен, 

Қабыл ұлы ауызданған қанменен. 

Табынатын құр денеге жануар, 

Болған емес жұмысы оның жанменен. 

Тӛгiлмей ме кемерiнен асқан су, 

Ӛлтiрмей ме жайылған соң күштi у. 

Түн баласы түнерiп тұр ӛлгелi, 

Кӛзiңдi сал – күнбатыста қанды шу. 

Кӛзге түртсе кӛрiнбейтiн қара түн, 
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Күңiрене ме, күле ме, әлде, әлдекiм? 

Жылайды да, шулайды да ұлиды, 

Бұл кiм? Бұл ма – түн баласы түссiз жын. 

Қап-қара түн.Түн баласы күңiренед, 

Күңiренумен бiр-бiрiне үн беред. 

Сӛгiнедi, сүрiнедi, жығылад, 

Қара түнде кӛр кӛзiмен не кӛред?! 

Қап-қара түн. Шегiр кӛздi жындар жүр. 

Қап-қара түн. Қайғы мен қан ойнап тұр. 

Қайғы менен қара қанға тұншығып, 

Түн баласы ауыр ойлар ойлап тұр. 

Қап-қара түн. Уақыт ауыр ӛтедi, 

Ой артынан ойлар келiп кетедi. 

Түн баласы кӛр кӛзiнен жас тӛгiп, 

Күншығыстан бiр пайғамбар күтедi... 

Ерте күнде отты Күннен Гун туған, 

Отты Гуннен от боп ойнап мен туғам. 

Жүзiмдi де, қысық қара кӛзiмдi, 

Туа сала жалынменен мен жуғам. 

Қайғыланба, соқыр сорлы, шекпе зар, 

Мен – Күн ұлы, кӛзiмде Күн нұры бар. 

Мен келемiн, мен келемiн, мен келем, 

Күннен туған, Гуннен туған пайғамбар. 

Соқыр сорлы, кӛрмей ме әлде кӛзiң кӛр? 

Күншығыстан таң келедi, ендi кӛр. 

Таң келедi, мен келемiн – пайғамбар, 

Күт сен менi, ―лахаулаңды‖ оқи бер. 

Күншығыстан таң келедi – мен келем, 

Кӛк күңiренед: мен де кӛктей күңiренем. 

Жердiң жүзiн қараңғылық қаптаған, 

Жер жүзiне нұр беремiн, Күн берем! 

Қап-қара түн. Қайғылы ауыр жер жыры, 

Қап-қара түн. Күңiренедi түн ұлы. 

Күншығыста ақ алтын бiр сызық бар: 

Мен келемiн, мен пайғамбар – Күн ұлы! 
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Ана 
 

Үйдің іші ұйқыда, 

Түн ортасы шамасы. 

Кӛзін алмай бесіктен, 

Бӛбек жатыр албырап. 

Бесікте бӛбек ауру, 

Тербетіп отыр анасы. 

Үнсіз, меңіреу ұзын түн, 

Жел азынап тұр есіктен. 

Шӛкиіп ана отыр, 

Жүрегіне біреу біз 

Сұғып алып кеткендей. 

Үнсіз, меңіреу ұзын түн 

Шӛккен қара бір нардай. 

Сарғайып, ана сарылып, 

Демігіп, қызып, қысылып, 

Ауық-ауық, селк етед, 

Әлденеден шошьшып. 

Селк етсе бӛбек, ананың 

Ӛзіне ажал жеткендей. 

Шӛкиіп отыр дем алмай... 

Таң алдында қара бұлт 

Күңіреніп кӛкті жабады. 

Бӛбегінің бетіне 

Ананың жасы тамады. 
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Еңбек - ҿлім жан қанатын қиятын 
 

Еңбек - ӛлім жан қанатын қиятын, 

Еңбек - ӛлім жанды ашудан тыятын. 

Еңбек деген - еңбектеген мылқау дию, 

Жаншып, жанның сұлу сынын жоятын. 

 

Ерді, еңбек, от жүректі жерлейді, 

Жанға аспанға ӛрлеуге ерік бермейді. 

Еңбек езіп, соқыр қоңызға айналып, 

Сорлы адамзат кӛкте күнді кӛрмейді. 

 

Еңбек - қарғыс, адамға ашу Алладан, 

Адамзатқа - «еңбек қыл» деп қарғаған. 

Мәңгі байрам жұмағынан айрылып, 

Адам баста «дүние» деп зарлаған. 

 

Ӛткен заман - малғұн еңбек билеген, 

Адамзаттың ой-қиялын илеген. 

Сол еңбектен қарын тойып қампиған, 

«Тәңірің - мен...»,- деп жерге, кӛрге сүйреген. 

 

Мәңгі байрам, кӛктегі жұмақ ұмытылған, 

«Забур», «Тәурат», «Інжіл», «Құран» жыртылған. 

Идеал үлкен, Айса, Мұса - келемеж, 

Жалғыз ғана қарын қалған қампиған... 

 

Құлдық сіңген адамзаттың бойына, 

Мәңгі байрам келмейді оның ойына. 

«Жаса, еңбек!» деп жазып алған туына, 

Даярлаған азаттықтың тойына. 

 

Еңбек осы ой-қиялды байлайтын, 

Еңбек осы қартқа қол caп айдайтын. 

Сүйреп жүріп лағнаттың қамытын, 

Заман қайда мәңгі байрамды ойлайтын?! 
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Адамзаттың тәні түгіл, жаны құл, 

Адамзаттың ой-иманы, ары құл. 

Азған адам қолын ұрмақ құлдыққа, 

Адамзаттың бәрі - еңбекшіл, бәрі құл. 

 

Келер ме күн еңбек малғұн ӛлетін, 

Ит қарынды қорылдатып кӛметін, 

Қиялдың ақ қанатына қонып ап, 

Мәңгі байрам дүниесіне кіретін? 

 

Келсе сол күн, мен Күн болып күлер ем, 

Келсе сол күн, жүйрік желдей жүрер ем... 

Келсе сол күн, о, дариға, жұртыма 

Судай сұлу жырлар жырлап берер ем. 

 

«Тҽуратты» Мҧса пайғамбар, «Забурды» Дҽуіт пайғамбар, 

«Інжілді» Иса пайғамбар, «Қҧранды» Мҧхаммед пайғамбар 

жазған (М. Жұмабаев ескертпесі) 

 

 

 



11 

Sauap.org 

Балалық шағы 
 

Балалық шағы - Патшаның тағы, 

Ала алмас оны бағалап. 

Кӛп ӛтпей жыл, 

Тек жүрмей, біл, 

Ілгергі күнді сағалап. 

Үйрен білім жастықта, 

Білмесең, жанға қастық та! 

 

Білімге жүгір, 

Жоқ ойдан түңіл – 

Ерікке қоймай, ентелеп. 

Қайтпас уақыт, 

Қал дәмін татып, 

Бос ӛткізбе еркелеп! 

Жастық деген - бағасыз, 

Қадірін білмес санасыз. 

 

Жастық - алтын, 

Құрып қал салтын, 

Салты оның - үйрену, 

Ӛнер қуып, 

Бел бекем буып, 

Надандықтан жирену! 

Тұрма, қарғам, ұмтыл! 

Аты ӛшкірден құтыл! 

 

Білімсіз - есек, 

Опасыз десек, 

Сӛйлеп, күліп жүрсе де. 

Ӛлікпен тең, 

Ит-құсқа жем, 

Тірі боп ғұмыр сүрсе де. 

Сондай болма, қарағым, 

Даяр болсын жарағың! 
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Білген жан - кӛсем! 

Сӛйлесе - шешен, 

Жұртты аузына қаратар. 

Істегені - ӛрнек, 

Қор қылмас ермек, 

Нәрсені іске жаратар. 

Білімдінің сӛзі - ем, 

Мейірімі кӛп, етек - кең! 

 

Жұртына мақтаулы, 

Сыбаға сақтаулы, 

«Пәлі!» деп қарсы алар. 

Іс қылар тежеп, 

Жан-жүрек ӛжет, 

Бет келгенді арсалар. 

Қайда барса - сыйымды, 

Білімі - мал, бұйымды! 
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Ескі Тҥркістан 

 

ЕСКІ ШАҺАР 
 

Ескі шаһар - таң дүние, 

Салар болсаң назарың, 

He кӛресің? Кӛресің – 

Майдан сайын мазарын. 

Мазар сайын мың сопы 

Саулатып тұрған ғазалын. 

He кӛресің? Кӛресің – 

Мӛлиген мешіт ажарын. 

Мешіт сайын сан молда 

Аңыратып тұрған азанын. 

He кӛресің? Кӛресің – 

Ыңыл-жыңыл базарын – 

Бүлкілдетіп әр жерде 

Қайнатып жатқан қазанын. 

He кӛресің? Кӛресің... 

Тоқтайын, талар назарың! 

 

АРБАКЕШ 

 

Ыңылдайды арбакеш, 

Арбаңдайды арбасы. 

Ырғалады ол, ырғалад 

Астындағы жорғасы. 

Қойнында бар қауыны, 

Қолында қызыл алмасы. 

Құлаққа гүл қыстырған, 

Берген шығар қарғасы. 

Сағыздай созар сәлемін, 

Қарсы келсе молдасы. 

Мешіт кӛрсе, мӛлиед 

Тұрғандай тӛніп Алласы. 

Ӛте берсе орыстың 

Бүлкіл бӛксе маржасы – 
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Ыңылдайды арбакеш, 

Арбаңдайды арбасы! 

 

ҼЙЕЛ 

 

Пәренжі үсте - бітеу қап, 

Бетінде перде - шімбеті. 

Шімбетінің астында 

Гүл шырайлы шын беті. 

Желпіне алмай, жамылып, 

Быршып тұрған тер беті. 

Шаңырақ сырға құлақта, 

Мӛлт-мӛлт еткен меруерті. 

Зәмзәм құйған құтыдай 

Домаланған келбеті. 

Тарта беру тымпиып – 

Кӛшеде оның міндеті. 

«Ағузы біллеһи, әйелге 

Мұтлақ харам ер беті». 

Түркістанның тақсыры-ай, 

Құдіреттен күшті-ау құдіреті. 
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Жазғы таң 
 

Жып-жылы түн маужырап, 

Кӛтерілген жерден бу. 

Саф күмістей жалтырап 

Тыныш жатқан тұнық су. 

Кӛкке тиген биік тау 

Құшақтасқан тұманмен, 

Қосылысып есен-сау, 

Бал алысқан құмармен. 

Ақырын ескен жылы жел 

Маужыратып, тербетіп, 

Таң атсын деп жайнап гүл – 

Ӛсіп балам ер жетіп. 

Шырылдап торғай аспанда, 

Бытпылдығы ән қосып, 

Шала-жансар жатқанда 

Табиғатқа жан қосып, 

Таң алдында жалбарып, 

Тәңіріге құлдық қылғаны, 

Ісіне оның таңданып, 

Кӛңілі хаққа сынғаны. 

Міне, алтын таң атты 

Күншығыстан ағарып. 

Кӛтеріп зұлмат қанатты, 

Жер де кетті жаңарып. 

Таң, Күн деген - жер жаны, 

Бұл екеуінсіз жоқ сәні. 

Оқу-білім - ер жаны, 

Жараспас ерге құр жаны. 
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Атақты ақын - сҿзі алтын хакім 
 

Абайға 

 

Шын хакім, сӛзің асыл - баға жетпес, 

Бір сӛзің мың жыл жүрсе, дәмі кетпес 

Қарадан хакім болған сендей жанды 

Дүние қолын жайып енді күтпес. 

Сӛзіңе құлақ салып, баға бермей, 

Қисайып, қыңырайды жұрттың иттес! 

Бұртиып, теріс қарап: «Аулақ жүр!»- деп, 

Болды ғой жақын туған бәрі кектес. 

Тыныш ұйықта қабіріңде, уайым жеме, 

«Қор болды қайран сӛзім босқа!»- деме. 

Артында қазақтың жас балалары 

Сӛзіңді кӛсем қылып, жүрер жӛнге! 

Ай, жыл ӛтер, дүние кӛшін тартар, 

Ӛлтіріп талай жанды, жүгін артар. 

Кӛз ашып, жұртың ояу болған сайын, 

Хакім ата, тыныш бол, қадірің артар. 

Жүрген жанның артында ізі қалар, 

Етікші ӛлсе, балға мен бізі қалар. 

Бір бай ӛлсе, тӛрт түлік малы қалар, 

Жүйрік елсе, артында сӛзі қалар! 

Сұм дүние сылаң беріп кӛптен ӛтер, 

Сау қалғанның кӛбісі ертең бітер. 

Тоқтамас дүниенің дӛңгелегі, 

Жүйріктің айтқан сӛзі кӛпке кетер. 
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Сҥйемін 
 

Күлдей күңгірт шашы бар, 

Тоқсан бесте жасы бар, 

Кӛз дегенің – сұп-сұр кӛр. 

Тасбиқ санап бүгіліп, 

Жерге қарап үңіліп, 

Кӛрше ауыр күрсінер, 

Менің бір қарт анам бар, 

Неге екенін білмеймін – 

Сол анамды сүйемін! 

 

Кӛзінде кӛк нұры жоқ, 

Аузында жұмақ жыры жоқ, 

Жалынсыз, усыз құшағы, 

Иірілмейді жыландай, 

Сӛзі де жоқ құрандай, 

Білгені – қазан-ошағы. 

Жабайы ғана жарым бар, 

Неге екенін білмеймін – 

Сол жарымды сүйемін! 

 

Ұйқы басқан қабағын, 

Бастыра киген тымағын, 

Жалқаулықты жар кӛрген. 

Жүрген ескі заңымен, 

Алдындағы малымен, 

Бірге жусап, бірге ӛрген, 

Алаш деген елім бар, 

Неге екенін білмеймін – 

Сол елімді сүйемін! 

 

Сағымы сайран құрады, 

Бораны ұлып тұрады, 

Қыс – ақ кебін, жаз – сары. 

Орманы жоқ, шуы жоқ, 

Тауы да жоқ, суы жоқ, 
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Мәңгі ӛлік сахарасы. 

Сарыарқа деген жерім бар, 

Неге екенін білмеймін – 

Сол Арқамды сүйемін! 
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Сҥй, жан сҽулем 
 

Сүй, жан сәулем, тағы да сүй, тағы да! 

Жылы, тәтті у тарады қаныма. 

Бұл ляззаттың бір минутын бермеймін 

Патша тағы, бүкіл дүние малына. 

 

Құшақтатып нәзік талдай беліңнен, 

Сүйгіз, сәулем, тәтті балдай тіліңнен. 

Бой шымырлап, талықсиды жүрегім, 

Балқып денем, барам еріп деміңнен. 

 

Кір қойныма, қыпша белің бұралып, 

Тарқат шашың, жатсын жібек оралып, 

Жаным! Жаным! Тезірек тисін тӛске тӛс, 

Кӛз жұмулы, жиі ыстық демалып. 

 

Шашың – қара, денең – ақ бұлт, жүзің – ай, 

Тісің – меруерт, кӛзің, сәулем, құралай. 

Ляззат, рақат, бақыт – бәрі қойыныңда, 

Сұрамаймын енді жұмақ – жақсы жай! 

 

Сүй, жан сәулем, тағы да сүй, тағы да! 

Жылы, тәтті у тарады қаныма. 

Жасағаннан бір-ақ нәрсе тілеймін: 

Ӛтпесе түн, атпаса екен таңы да! 
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Сен сҧлу 
 

Бiлем анық: жанға жайлы Май сұлу, 

Жарқ-жарқ еткен майда найзағай сұлу. 

Қызықты орман, кӛңiлдi еркiн кең дала, 

Күмiс табақ кӛкте жүзген Ай сұлу. 

 

Кешкi ескен жiбек, жылы жел сұлу, 

Хош иiстi түрлi-түстi гүл сұлу. 

Әдемi аспан – тӛбедегi кӛк шатыр, 

Асқар тауы, дариясымен жер сұлу. 

 

Сылқ-сылқ күлiп сылдыр қаққан су сұлу, 

Кӛлге қонып қаңқылдаған қу сұлу. 

Бейне айнадай жарқыраған айдыннан 

Күн шығарда кӛтерiлген бу сұлу. 

 

Шаңқай түсте ӛткiр, алтын Күн сұлу, 

Жымыңдаған жұлдыздармен түн сұлу. 

Толып жатыр түрлi сұлу дүниеде, 

Бәрiнен де маған, сәулем, сен сұлу! 
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Тез барам 
 

Қыранымын сары сайран даланың, 

Қос қанатым — алтын Алтай, Оралым. 

Еркін дала ардақтысы, еркесі — 

Бетім қайтпай ӛскен батыр баламын. 

 

Асқан алып — ата затым сұрасаң, 

Асқан дана — ана затым сұрасаң. 

Шашып жалын жас жолбарыс ұмтылса, 

Қорқақ құлдар, қалай қарсы тұрасың?! 

 

Тұлпар мініп, туды қолға алайын, 

Суырып қылыш, қан майданға барайын. 

Жердің жүзі кім екенім танысын, 

Жас бӛрідей біраз ойын салайын. 

 

Тірілтейін алып атам аруағын, 

Тазартайын Сарыарқамның топырағын. 

Жан-жағына тегіс билік жүргізіп, 

Кемеліне келсін кейінгі ұрпағым. 

 

Дұғада бол, алтын Алтай - қарт анам, 

Алып ата, қуды жолың ер балаң. 

Ақ шашыңды, кӛкірегіңді иіскеуге, 

Тәңірі жазса, сәулетпенен тез барам. 
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Алданған сҧлу 
 

Күні кеше толған ай жүзің еді, 

Сиқырлы қара нәркес кӛзің еді. 

Мап-майда мамық қардай мінсіз денең 

Бейне бір бақшадағы үзім еді. 

 

Жел тимей, кірсіз тұрған кезің еді, 

Жандыға жақсы дәру сӛзің еді. 

Басып кеткен пайғамбар іздеріндей, 

Қадірлі аяқ басқан ізің еді. 

 

Ал бүгін ол кӛріктің бәрі де жоқ, 

Ақмарал, аяғыңа дәл тиген оқ. 

Ӛкіндің, жастық, мастық ісің ӛтті, 

Аһ ұрдың, сыртың - жалын, ішінде - шоқ. 

 

Тіліне қу түлкінің тез алдандың, 

Ойламай таңдағаны, тез құп алдың. 

Тап-таза ат, кӛркем кӛрік - бәрі кетіп, 

Ӛміріңше құтыла алмас отта қалдың. 

 

Таралды жұрт аузына жаман атың, 

«Бұзылған!» дейді енді жақын, жатың, 

Ызыңдап ол да, бұл да сол сӛзді айтар, 

Жас текпей нағып сонда шыдар дәтің. 
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Ес кірген соң 
 

Бұртаң-бұртаң, 

Жыртаң-жыртаң, 

Ой, сезім жоқ кӛк есек. 

Бұқа мойын, 

Тұтам бойын 

Кӛрмеген мен - кӛбелек. 

Шіркін жастық, 

Ессіз мастық, 

He айла бар? 

Бетім-ау: 

Жансыз жанды, 

Сол соққанды, 

Соны да сүйдім дедім-ау! 
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Еслам қазасына кҿңіл айту 
 

Сонау Еслам үздік туған бала екен, 

Байтақ елге асқар таудай пана екен. 

Сол панадан, сол баладан айрылып, 

Жалпақ Жауар жүрегінде жара екен. 

 

Кӛлі кетіп, шӛлге айналса - жер жетім, 

Ері кетіп, шер байланса - ел жетім. 

Білдім анық жастың үздік туғанын, 

Кӛрмесем де, кӛргеннен соң ел шетін. 

Білдім жастың асып туған бағасын, 

Жас та болса, байтақ елге ағасын. 

Қалың Жауар үстіндегі қамқаның 

Тағдыр тартып жыртқан екен жағасын. 

(Жауар - Қарауыл руының бір атасы) 

Есін жия ел деп құлаш сермепті, 

Ағайынның бірін де жат кӛрмепті. 

Ер азамат бір нақақтан қысылса, 

Қорғау бопты, бірін қолдан бермепті. 

Тартыпты ылғи тура жолға, мақұлға, 

Асқар таудай пана бопты жақынға. 

«Халық айтса, қалт айтпайды» деген ғой, 

Ие бопты байтақ, терең ақылға. 

Ажал - бір жол, аттап етпек айла жоқ, 

Ӛткен адам қайта келмес, қайла жоқ. 

Солай, Зеке, елге тоқтау айтқан жӛн, 

Оймен азып, жасығаннан пайда жоқ. 

Солай, Зеке, ой сабырмен басылар, 

Ӛзіңіздей ағасы бар, жасы бар. 

Жақсы туған ер азамат жоқ емес, 

Ел асқар ғой, талай қымбат тасы бар. 

Сол сұңқарды кім ұмытар, кім қиып, 

Кетіпті елім ел ойына у құйып. 

Бірақ ақда жеңгені жӛн сол ойды, 

Ой деген бір дария ғой тұңғиық. 

Ой деген - бір терең дария тұңғиық, 
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Ой қажытар бір қайғы, бір нұр құйып. 

Ой деген - сел, онда құлан қағы жоқ, 

Ой дегенің - таусылмайтын кермиық. 

Жүрген жері сауық-думан базардай, 

Ажал шіркін қаратпайды ажарға-ай. 

Жолаушымын, уақытым тар болмаса, 

Жігіт екен арнап сӛздер жазардай. 

Жігіт екен кемеліне келе алмай, 

Арманда ӛткен толық жеміс бере алмай. 

Кемеріне келіп, толса сонау жас, 

Ел қалар ма ед ер жемісін тере алмай. 

Тауда тас кӛп, тас ішінде тас болар, 

Елде жас кӛп, жас ішінде жас болар. 

Сақа құймас қолайына жақпаса, 

Асыл туған жас байтаққа бас болар. 

Мүше келсе, «ат боларлық құлын» дер, 

Жақсы туса, сонда мынау ұлым дер. 

Сол ұлынан ерте айрылса саналы ел, 

Үзілгендей болды, дүние, жолым дер. 

Солай, Зеке, қайысса да қабырға, 

Болсын байтақ енді миға - сабырға. 

Ӛлім жол ғой, ел - жолаушы сол жолда, 

Енді қарай бермегейсің қабырға. 

Ғибрат алып ақынның бұл хатынан, 

Қайғыңды азайт кӛкіректен атылған. 

Tap жолдарда жолдас болған жолдасым. 

Кішілік айттым Зылиқаның да атынан. 
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Адастым 
 

Артымда қазақ қалың ел, 

Тақтақ жалғыз қара жол, 

Кетіп бара жатыр ем. 

Бейнетті, бітпес ұзын жол, 

Отсыз, сусыз бетпақ шӛл, 

Мың мехнатқа батып ем. 

Жұбаныш - жол біреу-ақ, 

Үмітім алтын айдан да ақ, 

Сонымен ойды жоюшы ем... 

Далаға ӛлік жан салып, 

Әлсін-әлсін ән салып, 

Ӛлеңдетіп қоюшы ем... 

Әлдеқайдан шу шықты, 

Қып-қызыл қан-ту шықты, 

Жердің жүзін түн басты. 

Шегір кӛзді, сары шаш, 

Бәрі тырдай жалаңаш, 

Жан-жағымды жын басты. 

Әлденені бӛлісіп, 

Ыржиысып күлісіп, 

Ән жер, мін жер жылт-жылт оқ. 

Жел ұлиды, ӛкіред, 

Жындар жалп-жалп секіред... 

Қара жолдан сүрлеу жоқ. 

Артымда елім бар еді, 

Алдымда жолым бар еді, 

Ел де жоқ қазір, жол да жоқ... 

Табылар жолың, тарылма, 

Жылама, жынға жалынба, 

Таң атқанша күн де жоқ. 
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Бҿбектің тілегі 
 

Тоқтышағым, тоғыз тап, 

Саулық қойым, сегіз тап, 

Сегізін де семіз тап. 

Құла бием, құлын тап, 

Құлын таппа, құнан тап, 

Құнан тапсаң, егіз тап. 

Бӛкен жүнді бӛрте ешкім, 

Тӛрт айда бол тӛрт ешкім, 

Тӛртеуің де бӛрте бол. 

Ӛлмей, жітпей, есен боп, 

Қой алдында кӛсем боп, 

Тӛртеуің де серке бол. 

Әукем, бұзауды алты тап, 

Әукелері салпылдап, 

Ӛгіз болсын атандай. 

Бақайлары майысып, 

Елемесін қайысып, 

Адам мінсе де атамдай. 
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Жазды кҥні қалада 
 

Қала, рас, ӛнер-білім қайнаған жер, 

Тұтқын ғып надандықты байлаған жер, 

Егілген ескіде ӛнер ағашының 

Жемісі, қызыл гүлі жайнаған жер. 

 

Білемін, білсем-дағы кӛне алмаймын, 

Қалаға шын кӛңілім бере алмаймын. 

Қаншама ӛзімді ӛзім зорласам да, 

Тән рақат, жаным шат боп жүре алмаймын. 

 

Себебі, жыбырлаған жанын кӛрсем, 

Бір еркін дем алдырмас шаңын кӛрсем, 

Әсіресе, ӛз еркіңмен жүргізбейтін 

Құрылған қолайсыз тар заңын кӛрсем. 

 

Түседі сол мезгілде ойға дала, 

Жүгірген жалаң аяқ шақта бала, 

Шалқар кӛл, қалың орман, ну тоғайлар, 

Жайнаған түрлі гүлмен кең-кең сала. 

 

У-шу боп қыбырлаған тӛрт түлік мал, 

Есетін солтүстіктен салқын самал. 

Апырмай, қандай жауыз тағдыр деген 

Бұйырған: «Тұтқын болып жат та қамал!» 

 

Кең дала мұндағыдай емес тығыз, 

Сапырып күнде ішетін сары қымыз. 

Назбенен жылы жүзді, жұмсақ сӛзді, 

Ақ үйде әзілдескен әдемі қыз... 

 

Білмеймін, дала естен шығар ма екен, 

Даласыз кӛңіл шіркін тынар ма екен?! 

Ежелден еркін заңға әдет қылған, 

Tap заңды қала жанға ұнар ма екен? 
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Жігер шіркін желінді 
 

Жігер шіркін желінді 

Болат жеген қайрақтай. 

Мешеу болды жүйрік ой 

Кететін орғып айдатпай. 

Қолды қардан оқ үзді, 

Ордаға байрақ байлатпай. 

Ӛлер ӛмір, сӛз қалар 

Молаға қойған сайғақтай. 
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Ата, бата 
 

Мектептен (қайтты) Марияш, 

Әліппесі қолында. 

Шақырады оны атасы: 

«Кел, құлыным, кел мұнда». 

Марияш: «Ата, ата!»- дегенде, 

Атасы: «Кұлыным ата дейді ғой!» 

Марияш: «Бата, бата!»- дегенде, 

Атасы: «Құлыным бата дейді ғой! 

Бата десең, қарт атаң 

Айналсын сендей ботасын! 

Оқы, құлыным, әлім бол, 

Атаң берді батасын!». 
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Бостандық 
 

Жер жүзін қан басқанда, 

Кӛбігі шығып аспанға, 

Жын жолдас боп адамға, 

Туралық, теңдік ұмытылып, 

Інжіл, Құран жыртылып, 

Жатқанда жерде - табанда. 

Қызыл қанға мас болып, 

Жүрегі қара тас болып, 

Айрылып естен адамзат, 

Ұмытып мейрімді иесін, 

Сойып салық түйесін, 

Тәңірісі боп Лат, Манат, 

Жүргізіп ібіліс әмірін, 

Жауыздық жайып тамырын, 

Ӛршіп ӛтірік, дұшпандық... 

...Кӛк есігі ашылды, 

Жұмақ нұры шашылды, 

Келді ұшып бостандық. 

Ғарыш нұрлы жүзі бар, 

Кәусар, жібек сӛзі бар, 

Әдемі, алмас ақ қанат. 

Жануарлар жердегі, 

Ынтасы - жақын кӛрмегі, 

Таңырқады анталап. 

Аппақ нұрға оранып, 

Ақырын ғана дем алып, 

Құрметпенен тұрысты. 

Сәуле кӛрмей, шеккен зар, 

Аш-жалаңаш сорлылар 

Қуанысты, күлісті. 

Тез жалындап суынған, 

Жұмақтан да қуылған, 

Адамзат бір әуреде. 

Есін жиып күйленіп, 

Әбден бойы үйреніп 
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Алғаннан соң сәулеге, 

Баяғысын бастады, 

Ұжданды былай тастады, 

Бостандықта жоқ жұмыс. 

Зар еңіреді талай жан, 

Сел боп ақты қызыл қан, 

Ӛтірік, талау, ӛлтіріс. 

Шірік жүрек сасықтар, 

Арамдыққа асықтар 

Жетілді, жетті мұратқа. 

Қыбырлаған қоңыздар, 

Қорсылдаған доңыздар 

Кӛктен келген қонаққа 

Тілін, қолын тигізді, 

«Сасық сайтан» дегізді, 

Жауыздық тағы ӛрледі. 

Ізгі елшісі жұмақтың – 

Қасиетті қонақтың 

Ақ қанатын кірледі. 

Қыбырлаған қоңыздар, 

Қорсылдаған доңыздар, 

Тілегің болды - қуан, құл. 

Бостандық - ізгі періште 

Кетпекке ұшып ғарышқа, 

Ақ қанатын қомдап тұр. 
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Еділде 
 

Бүктетіліп жатқан бел 

Сүтке тойған марқадай. 

Бұйра қою қарағай 

Белге біткен шалқалай. 

Су жеп қойған жұмыр тас 

Түйір-түйір малтадай. 

Арнада ӛзен қылықты 

Қылмаңдаған қалқадай. 

Тайызға біткен құба тал 

Мойындағы алқадай. 

Жер еркесі жер мынау, 

Шер қалар ма тарқамай?! 

Түсте толқын еліріп, 

Абыржып еді ойнақтай. 

Кешке толқын тып-тыныш, 

Қабыржыған қаймақтай. 

Түсте толқын тулап ед 

Ойнақтаған тайлақтай. 

Кешке толқын тынып тұр 

Қоңыр іңір бейуақтай. 

Түскі толқын теп-тентек, 

Бойлауық, кӛзсіз қайраттай. 

Кешкі толқын тұңғиық, 

Тек қоймас терең ойлатпай. 

Тізілген толқын - меруерт 

Бір-біріне тағылып, 

Шұбырған толқын шуменен 

Ағытқан қойдай ағылып. 

Күңіренген толқын долданып, 

Кӛпіріп жарға қағылып. 

Жағада бұйра бала тал 

Таң болып тұр аңырып. 

Толқынға қарап мен тұрмын 

Қоңыр оймен қамығып. 

Сарыарқам қайда? Алыста! 



34 

Sauap.org 

Жүрмін мен мұнда нағылып?! 

Ерте күнде Еділдің 

Ертегі деген тоғайын, 

Дүлей тоғай ішінде 

Орманбеттің ноғайын. 

Арқада жатқан алты Алаш 

Ол күнде болған ағайын. 

Жорығы, жолы - бәрі ортақ, 

Бірге де жеген уайым. 

Ӛткен айқын, ұғымды, 

Мынаны не деп ұғайын: 

Дүлей тоғай тұлданған, 

Танып болмайды ноғайын. 

Ойнап тұрған оқадай, 

Еділдің беті ақ ала. 

«Ақ аласы не?»- десем: 

Ылғи шаңқан шағала. 

Суды сүйген сары алтын 

Сәуле ғой сүйген бағана. 

Кемеміз кӛлбеп келеді 

Жібектей жасыл жағаға. 

Шӛккен бұйра бұлттай 

Астрахань жатыр сағада. 

Кӛрген соң оны, ой кӛшті 

Ертедегі Асан ағаға. 

Асан Қайғы салдырған 

Астраханға жетейін. 

Қайғысыз хандар күмбезін 

Әдейі аттап кетейін. 

Асанның тауып моласын, 

Соған тауап етейін. 

Моласына түнейің, 

Ақ батасын күтейін. 

«Жолым қу!»- десе болғаны, 

Басқа жолды не етейін. 

Әз Жәнібек сендер бол, 

Мен Асан болып ӛтейін! 
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От 
 

Күннен туған баламын, 

Жарқыраймын, жанамын. 

Күнге ғана бағынам. 

Ӛзім - күнмін, ӛзім - от, 

Сӛзім, қысық кӛзімде - от, 

Ӛзіме-ӛзім табынам. 

Жерде жалғыз тәңірі - от. 

Оттан басқа тәңірі жоқ. 

Жалынмен жұмсақ сүйеді, 

Сүйген нәрсе күйеді. 

Жымиып ӛзі жорғалар. 

Ұшырағанды шоқ қылар, 

Шоқ қылар да, жоқ қылар. 

Мұның аты От болар. 

Мен де отпын - мен жанам. 

От - сен, тәңірім, табынам. 

Әдемі отпен аспаның, 

Бәрі жасық басқаның. 

Жалын жұтам - тез тоям. 

Әулием, ием, құтыма, 

Теңсіз тәңірім отыма 

Әлсін-әлсін май құям. 

Май құямын - ӛрлейді. 

Құлашын кӛкке сермейді. 

Кейде жылан арбайтын, 

Кейде аждаһа жалмайтын. 

Сескенбес, сірә, кім сенен. 

Шынында, менің ӛзім де - от, 

Қысылған қара кӛзім де - от. 

Мен - оттанмын, от - менен, 

Жалынмын мен, жанамын. 

Оттан туған баламын. 

Қараңғылық бұққанда, 

Қызарып күн шыққанда, 

Күн отынан туғанмын. 
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Жүрегімді, жанымды, 

Иманымды, арымды 

Жалынменен жуғанмын. 

Жүрегім де, жаным да - от, 

Иманым да, арым да - от. 

Жарқырап от боп туғаннан, 

Белімді бекем буғаннан, 

Қараңғылық - дұшпаным. 

Сол жауызды жоюға, 

Соқыр кӛзін оюға 

Талай заулап ұшқанмын, 

Әлпіге барғам Алтайдан. 

Балқанға барғам Қытайдан... 

Күннен туған баламын, 

Жарқыраймын, жанамын. 

Күнге ғана бағынам. 

Ӛзім - күнмін, ӛзім - от, 

Сӛзім, қысық кӛзім де - от. 

Ӛзіме-ӛзім табынам. 

Жерде жалғыз тәңірі - от, 

Оттан басқа тәңірі жоқ. 

 

 



37 

Sauap.org 

Батқан кҥн, атқан таңның жыры 
 

Алтын күн батып барады, 

Күйдіріп кӛктің жиегін. 

Құралай кӛзді қарағым, 

Болдың ба иіріп жібегің? 

Кұралай кӛзді қарағым, 

Қолыңа қардай бәтесті ал. 

Қандай қызыл жібекпен 

Ақ бәтеске ӛрнек сал. 

Алтын Күн батып барады, 

Алтын Күн ақырын ӛледі. 

Сұр бұлттар - сорлы жар, у 

Қан жылап күнді кӛмеді. 

Күн ӛлді. Кӛк күңіренді. 

Жер жамылды қарасын. 

Құралай кӛзді қарағым, 

Кестеңді қашан боласың? 

Сондай сұлу сәулетай, 

Бір қарашы. Аңсадым. 

Суда ойнаған шабақтай 

Сүйреңдейді саусағың. 

Қабаққа қатар тізілген 

Кірпік пе? Қара жібек пе? 

Бір қарашы, қарағым, 

У толды ғой жүрекке! 

Қалай батыл ойнайды 

Сүйрік саусақ бізбенен! 

Нең кетеді, еркетай, 

Ӛлтірсең атып кӛзбенен? 

Қарама маған, қарағым, 

Болсын кӛзің кӛргіште. 

Қандай қызыл жібекпен 

Ақ бәтесті кестеле! 

Жер жарынан айрылып, 

Жамылды қара басына. 

Бота кӛзді бұраң бел, 
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Жіберші жақын қасыңа! 

Қараңғылық қаптады, 

Қайғы ма басқан, түн бе екен? 

Сыбдыр-сыбдыр әлде не? 

Жел ме? Жүрген жын ба екен? 

Қабағың шытпа, қарағым, 

Жаныңа жақын келейін. 

Қар бетіне қанменен 

He деп жаздың,- кӛрейін! 

Тым жақындап бармайын, 

Жырақтан жарар кӛз салсам. 

He деп жаздың, қарағым? 

«Ел үшін ӛл, ер болсаң!» 

Құралай кӛзді қарағым, 

Жарылады-ау жас жүрек! 

Кӛзіме қан толтырды 

Қар үстінде қан жібек. 

«Ел үшін ӛл. Ел үшін...» 

Ӛмірді аяп не етейін! 

Сүйріктен сұлу саусағың, 

Мен садаға кетейін! 

Түнерген түн ӛледі, 

Ағарған анау таңы ма? 

Ақ бәтестің бетінде 

Жүрегіңнің қаны ма? 

«Ел үшін ӛл. Ел үшін...» 

Ӛлесің, жүрек, дүрсілде! 

Құралай кӛзді карағым, 

Кестеңе қарап күрсінбе! 

Құралай кӛзді қарағым, 

Аттанайын таңменен. 

Ақ бәтес - ақ жалауым 

Кестеленген қанменен. 

Қош бол енді, қарағым, 

Мені есіңе алғайсың! 

Енді бәтес бетіне: 

«Иманды бол!»- деп жазғайсың. 

Алтын күн шығып келеді, 
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Алтындап кӛктің жиегін. 

Құралай кӛзді қарағым, 

Иіре бер жібегің! 
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Достық һҽм кҿз жасы 
 

Достықты мастық туғызад, 

Шын-шын достар - екі мас. 

Жүректі мастық ӛртейді, 

Тӛккізіп кӛзден ыстық, жас. 

Достықты ауру туғызад, 

Ауру адам - адал дос. 

Ауру кӛз жас тӛккізед, 

Ауырсаң ғана жүрек бос. 

Айық адам - аң адам, 

Дені сау адам - бейне тас. 

Достыққа баға бере алмас, 

Тӛкпес ол кӛзден ыстық, жас. 

Шын дос боп ыстық жас тӛксін 

Десең, досқа арақ бер, 

He болмаса, Тәңіріден 

Ауру бер деп тілей кӛр! 
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Бҧлбҧл 
 

Сайрайсың мұңды күймен жүз құбылтып, 

Кейде аяң, кейде желіс, кейде сылтып. 

Денені суытасың, ысытасың, 

Тұрасың маужыратып кейде жылытып. 

Құясың тәтті дауыс тамылжытып, 

Тұрады жан-жануар дәмін жұтып. 

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

Ұялып әлдеқайда кеткен жытып. 

Ұста сӛз, мұңды даусың басты байлар, 

Тоқтаған шабуынан құлын-тайлар. 

Даусыңнан елжіремес нәрсе бар ма, 

Жас тӛгер бойы балқып терең сайлар. 

Бұлбұл құс! Кезімде жас, кеудемде от, 

Болып, мен саған келдім, ішімде шоқ. 

Дертіме сенен ғана дәрмен болар, 

Басқадан, анық білдім, еш пайда жоқ. 

Бұл жерден ұшып кетші сәулем жаққа, 

Барып қон нәзік қана бір бұтаққа. 

Сӛйле оған ашындырып менің жайым, 

Кӛңілін елжіретпей қанат қақпа! 

Жүз құбылт дауысыңды, ӛрте ӛзегін, 

Ӛртенсін, қызыл жалын қыл тӛсегін. 

Ойын ал, бойын балқыт, сүйдір мені, 

Қалсын ол ойлай алмай ӛз есебін. 

Тез, бұлбұл, мұңды дауыс, сиқыр тілдім, 

Дәрменді қалың дертке сенен білдім. 

Қылмасаң бір мейірім, сорлы пендең, 

Қайғыдан, қолым жетпей, міне, ӛлдім! 
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Ауру 
 

«Дәрігер, дәрі, бақсы!»- деп, 

Алмаңдаршы мазаны. 

«Тірліктен ӛлім жақсы!»- деп, 

Сұраймын ӛзім қазаны. 

Дене ауырса, дұрыс-ақ, 

Дәрігер, бақсы ем қылар. 

Жан ауырса, ойлап бақ, 

Жанға емді кім қылар? 

Уланды жүрек, жан күйед, 

Ішім толған қызыл шоқ. 

He себептен, Тәңірі ие, 

Денеге ем бар, жанға - жоқ?! 
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Бір биге 
 

Ә, биіміз, биіміз, 

Түрленіп қапты үйіңіз, 

Тым-ақ тәуір күйіңіз. 

Байқаймын, мол ғой, тегінде, 

Алатын елден сыйыңыз. 

«Сен» деп сізге не дейін, 

Тамұқта мәңгі күйіңіз! 
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Дін ҥйреткенге 
 

Қармаңбай, қарап жатып бақ күтуге, 

Ізденбей аласұрып, тақ күтуге, 

Тағдырда, бір тақтайда жазулы деп, 

Әр іске кім үйретті шақ күтуге? 

 

Шарқ ұрып ерікке ұмтылған ұшқыр жанды, 

Қайнаған тамырдағы ыстық қанды 

Тұтқын ғып кім қамады? Кім суытты? 

Кім алды қалың қайрат, күшті, әлді? 

 

Кешегі арыстанды айбыны зор, 

Жүректі жолбарыстай қайраты мол 

Айырып ар-намыстан, күштен, естен, 

Кім қылды шала-жансар бір қорқақ құл?! 

 

Ақылға, жан-жүрекке кісен салды, 

Кӛрмейтін кӛзді кер ғып арты-алды. 

Үйретіп дін деп құлдық, қорқақтықты, 

Қандай құл бізге молда бола қалды?! 

 

Ойламай, қорқақ құлдың тіліне еріп, 

Жай жатып, тәуекелге тізгін беріп, 

Мінекей, айрылдық қой бақтан, тақтан! 

Қайтейін, әсіресе, есіл ерік! 

 

Жоқ енді, жату болмас бос еңбексіз, 

Жалбарып: «Жасаған!» деп жас тӛкпеспіз. 

Ӛзің де, сӛзің де кет бізден аулақ, 

Жаны ӛлген, жүрегі ӛлген мұндар кексіз. 

 

Біз жаңа кӛрдік таңның желі ескенін, 

Салқынмен сескендірмек боп ескенін, 

Сылдырлап су, сыбырлап жапырақтар: 

«Есіңді жи енді, алаш, тұр!»- дескенін! 
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Міне, Күн! Сәулесі алтын жерді құшты, 

Жарыққа қуанысып құстар ұшты. 

Ізгі оймен ерік тілеп, жарық тілеп, 

Ұшамыз біз де жиып есті, күшті! 
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Еділдің сағасында 
 

Араладым біраз күн 

Еділдің саға ӛлкесін. 

Қазақты кӛрдім қуарған 

Жүк тасып, тескен желкесін. 

Балық аулап бозарып, 

Жайлау қылған кӛл тӛсін. 

Селеңдейтін селеңге 

Мұжықтың аңдып бӛлкесін. 

Сӛз сӛйлесе, сабайтын 

Орыстың «совсем...» «толькосін»... 

Ойланбаса, мынау күй 

Келтірер кімнің күлкісін?! 

Салалы сонау сағада 

Біраз ел бар Байұлы. 

Жорғасы мен жүйрігі, 

Қалтылдаған қайғы. 

Құрық салған құлыны. 

Тулатып шанышқан жайыны. 

Қалағыңдай қайықтың 

Сіріңке қара зайыбы! 

Қара су, балық - қорегі, 

Жоқтықтан жоқ-ау айыбы. 

Бұл күйге түспей, құтылар 

Қазағыңның қай ұлы?! 

Ауылға жеттік қайықпен 

Кӛкжиекке күн бата. 

Бір лашықтың тұсына 

Тұра қалдық үн қата. 

«Қош келдің!»- деп қарсы алды 

Ақ сақалды бір ата. 

Бес бекіресін секіртіп, 

Алып кеп, деді: «Ақ бата!» 

Бекіресін жеп шүкір ғып, 

Біз де жаттық ай бата. 

Ай бата деген жай бір сӛз, 
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Жанға бір ауыр ой бата! 

Бір ауыл беріш ішінде ек 

Қонған ӛзен бойына. 

Күн шықты, құрбан мейрамы 

Басталды құрбан сойыла. 

Біраздан біткен бозбала 

Тойып ап құрбан қойына, 

Шӛмеледей шаштары, 

Күйектей кесет мойында, 

Дүркіресіп жӛнелді 

Селенге – Сергей тойына... 

Еліңнің жайы осылай, 

Келе ме еш зат ойыңа? 

Бағлан жейтін қарт, мейлі, 

Балық жеп кірсін кӛріне. 

Аллашыл, айтшыл молдасы 

Шықсын-ақ жұмақ тӛріне. 

Қалада жүрген інішек, 

Қайыс буған беліне – 

Кӛз қырыңды сала кӛр 

Қазақтың қыршын тӛліне. 

Мақсатың болса шерлі елді 

Шығару ӛмір ӛріне, 

Қаш қаладан, қарағым, 

Еліңе қайт, еліңе! 
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Ботамды кҿрдім тҥсімде 
 

Ботамды кӛрдім түсімде 

Қырмызы моншақ тағынған. 

Ботамды кӛрдім түсімде 

Атасын боздап сағынған. 

Апасы құшып еркесін, 

Кӛзінен меруерт ағызған. 

Мен сендерден садаға, 

Бӛбегім, жарым, жанымнан! 
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Сырық мойын, біз мҧрын 
 

Сырық мойын, біз мұрын, 

Шіркін, тұздай кӛзіңіз. 

Қыт-қытындай тауықтың 

Құйылып тұр сӛзіңіз. 

Кірпіш еткенің ұнындай 

Опа басқан жүзіңіз. 

Жүз тӛңкеріп кӛзіңіз, 

Жақындайсыз ӛзіңіз. 

Сізге кім ғашық болмасын? 

Мәселен, біз ӛзіміз... 
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Алатауда 
 

АЛАТАУ 

 

Иір-иір Алатау 

Бұйра-бұйра жал ма екен? 

Қарасам кӛзім талады-ау 

Қияңа, асқар Алатау. 

Бӛлек-бӛлек бала тау 

Етекте шӛккен нар ма екен? 

Желкендегі, ару Алатау, 

Жауһардан тізген жал ма екен? 

 

ҚҦЗДАР МЕН ҚЫЗДАР 

 

Алатаудың құздары 

Аспанның сырын ұрлайды. 

Жылытып жырмен мұздарын, 

Күңірентіп таудың құздарын, 

Қырғыздың ару қыздары 

«Зекенбайды» ырлайды. 

Алатаудың құздары 

Қырғыздың сырын ұрлайды. 

 

ҚОҚИ МЕН ҚАРТОЗ 

 

Тұлымдары сүліктей 

Селкілері бар болсын! 

Едірейіп еліктей, 

Селкілері сүліктей. 

Қоя-ақ қойды елікпей, 

Кӛрініп қоқи қартозын. 

Сымбаттары сүліктей, 

Селкілері бар болсын! 

 

ТАУДЫҢ ТОЛҒАУЫ 
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Ай шырайлы аяшың 

Күл болып күйіп, солмасын. 

Бозаға толып шанашың, 

Күл болып күйіп аяшың, 

Семетей менен Манасың 

Қысыр бір қисса болмасын. 

Айшӛректей аяшың 

Күл болып күйіп, солмасын. 

 

ҤЙДІҢ ЕРІ 

 

Тырнала, қырғыз, танабың, 

Ел болмайсың оқымай. 

Мола жұтсын манабың, 

Тастапсың адыра танабың, 

Боза бопты шалабың. 

Атаң кӛрі, қоқи-ай... 

Тырнала, қырғыз, танабың, 

Ел болмайсың оқымай. 
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Ал ішіңдер, бҧл - қымыз 
 

Ал ішіңдер, 

Бұл - қымыз. 

Бұл қымыздың арғы атасын сұрасаң, 

Құлаша қулық бие сүті еді, 

Томсарған ер қазақтың асы еді. 

Бұл қымызды кім ішсін? 

Бұл қымызды 

Айлы күні айналған, 

Бұлтты күні толғанған, 

Құрығын қу найзадай таянған, 

Томсарған ер қазақтың ӛзі ішсін! 
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Ақсақ Темір сҿзі 
 

«Жиһан деген нe нәрсе? 

Алақанның ауданы! 

Бір ауданда кӛй Тәңірі 

Болудың тіпті жоқ сәні. 

Тәңірі - кӛктің Тәңірісі 

Күңіренсін, кӛгін билесін! 

Жер Тәңірісі Темірмін, 

Жеріме Тәңірі тимесін!» 

Кӛк Тәңірісі - Тәңірінің 

Тұқымы жоқ, заты жоқ. 

Жер Тәңірісі Темірдің 

Тұқымы - түрік, заты - от! 
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Жер жҥзіне... 
 

Жер жүзiне ер атағым жайылған, 

Жан емеспiн оттан, судан тайынған. 

Қайраты мол қандыбалақ қыранмын, 

Күн болған жоқ жаудан жүрек шайылған. 

Еркiн ырғып шыққам асқар Алтайға, 

Қырда тұрып садақ тартқам Қытайға. 

Талай тайғақ, тар кешуде таймаған 

Батыр жүрек, қайрат ендi алдай ма?! 

Талмай, қайтпай қамал бұзған кемеңгер, 

Арыстанға қарсы ұмтылған мендей ер. 

Бiр барқылдақ жалпылдаған тӛбеттен 

Қорқар болсам, жұтсын менi қара жер! 

 

 



55 

Sauap.org 

Тҧтқын 
 

Кеудеде – от, iште – жалын, кӛзде – жас, 

Күнi-түнi қайғы жұтқан сорлы бас. 

Сабан тӛсек, дым, қараңғы жатағы, 

Наны қара, шайы қара, қарны аш. 

Күн түсiрмес мейiрiмi жоқ қара 

Ағармай ма мұндай үйде қара шаш? 

Жанында жоқ жаны ашитын жақын жүз, 

Тасбауырлар ыңғайына қарамас. 

Жарық сәуле – не Ай, не Күн кӛрсетпес, 

Жақынының ―Ой, бауырымын!‖ естiрмес. 

Iс санаулы, сӛз аңдулы, ерiк жоқ, 

Ӛз қолымен ұнамды тон пiштiрмес. 

Қайғыланба, сорлы тұтқын, еш нетпес, 

Күн батқанмен, таң атпайтын түн жетпес. 

Ер жүректi азаматтың басына 

Бұл жалғанда нелер келiп, не кетпес?! 
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Жауға тҥскен жанға 
 

Дамыл кӛрмей ерте-кеш, 

Жұрттың қамын кӛп жедiң. 

Байладың белдi, салып күш, 

Тыныштық жүзiн кӛрмедiң. 

Жағаластың жауменен, 

―Бермеймiн жұртым, жаным‖, – деп. 

Алыспақ болдың тауменен, 

―Жұрт үшiн тӛгем қаным‖, – деп. 

―Оян! – дедiң жұртыңа, – 

Бас кӛтерiп, тiрлiк қыл!‖ 

Ақыл айттың ұлтыңа: 

―Таста талас, бiрлiк қыл!‖ 

Бiр шешпедiң белiңдi, 

Жұрт үшiн уайым-қайғы жеп, 

Сақтамақ болып елiңдi: 

―Қара күн алда, бекiн‖, – деп. 

Менменсiген күштi жау 

Кӛздеп тұрды iсiңдi. 

Қоймады сенi есен-сау, 

Алды қолдан күшiңдi. 

Қараңғы үйге қамады, 

Мейiрiмсiз ӛңшең тасбауыр. 

Сорлыға Тәңiрi пана-ды, 

Болса да бейнет қанша ауыр. 

Қиялға ескi бата бер, 

Қайра ӛзiңдi, дәрмен не? 

Уайымсыз, ойсыз жата бер, 

Жұрт үшiн түстiң, арман не? 

Кӛзiн ашып, артыңда 

Жұртың ойлар: ―Бұл қалай? 

Тайынба, қорықпа, тартынба!‖ – 

Деушi болар бiрталай. 

Ұмытпаған ӛз ұлтын 

Қайратты жас жiгiттер 

Жұрт үшiн салар мал-мүлкiн, 
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Бiрiн-бiрi үгiттер. 

Ұстасын, жапсын, уайым жоқ: 

―Қоймай қуса қорқақты – 

Батыр болар‖ деген кӛп, 

Батыр ғып, одан не тапты? 

Ӛрнек болар мұндай iс 

Кейiнгi жанған жастарға. 

Қайраттанып, күйiп iш, 

Азуын шайнар қастарға. 

Қараңғы болса қанша түн, 

Жұлдыз сонша жарқырар. 

Бұлт басса да Алтын күн, 

Бiр шығар, жердi жарық қылар. 

Келешек күнде қағазға, 

Алтынмен жазар атыңды. 

Құшақтап сүйер, қағазда 

Кӛрсе жазған хатыңды. 

Уайым-қайғы жұтады, 

Сенi ойлап, сорлы жұрт. 

Аңдыған жау ұтады, 

Тәңiрi, соның түбiн құрт. 

Саған кӛк те тiлектес, 

Бұралған ӛңшең нәзiк бел, 

Перiштелер жаныңда! 

Еш қайғырма, рақат – анық бiл... 

Мейiрiмi кең күштi Ием, 

Сорлы жұртты оң баста. 

Дұшпан – құлаш, бiз – сүйем, 

Рақмет ұшқынын таста! 

Кӛбейсiн елде қайратты ер, 

Жұрт үшiн болсын қара тер. 

Сорлы жұртты бастасын, 

Жасаған, соған кӛмек бер! 
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Асық иіру 
 

Сынайын бір сақаны, 

Иірейін құрғырға, 

Айттырғанға қалқаны 

Толды ма екен он жылға? 

Алшы түссең - болғаның, 

Тәйке түссең - тәуекел. 

Бүге түссең - құрығаның, 

Шіге түссең - ұрғаның. 

Таңмын ӛзім, ой, алда-ай, 

Ӛсіп қапты, апыр-ай, 

Әй, қыз деген кәпір-ай! 

Мен баяғы қалпымда. 

Алсам биыл, күрке аулақ, 

Жатар ек-ау екеуміз. 

Бір аяқ қатық тастап ап, 

Қойға кетсем мен күндіз. 

Қойды айдасам түс ауа, 

Ырғала басып, ыңыранып, 

Қатыным шықса қой сауа, 

Сусынға қойса қымыран ғып. 

Күркеге барсам, жайланып: 

«Әй, қатын, бері кел!»- десем, 

Бірдеңеге айналып, 

Ол кешігіп, келмесе. 

Қайта шығып күркеден, 

Қатынға барсам тістеніп. 

Отырған жерде желкеден 

Теуіп-теуіп қалсам кеп. 

Ол кӛзіне жас алып: 

«Адыра қал» десе, адыра қал 

Ал, асықты байқалық, 

He дер екен біздің бал? 

Алшы түссе, алақай! 

«Түс,- дегенде,- түс, құрғыр!» 

Қырыққа келген «балақай», 
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Тәйке түсті-ау! Тәуекел! 
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Абақтыдан шыққанда 
 

Зор қуаныш — қара түн ӛткенiне, 

Алтын таңды ашық күн жеткенiне, 

Қан аралас тӛгiлген кӛп кӛз жасты 

Тәңiрi қабыл, мейiрiм ғып, еткенiне. 

Ерiк құсы қайта ұшып келгенiне, 

Душар болмай дұшпанның мергенiне. 

Қайта шықты батқан Күн, нұр шашылды, 

Мың шүкiрлiк Тәңiрiнiң бергенiне. 

Күннiң бетiн ежелден бұлт жаппақ, 

Жапса да, ұзақ тұрмай, жӛнiн таппақ. 

Қайғы кӛрсе, ер жiгiт қайраты аспақ, 

Қамшы тисе, шын жүйрiк үдей шаппақ. 

Оңнан естi жел бiраз қырын ескен, 

Соң туса да, оң туса, қалмас кӛштен. 

Ӛткен iске – салауат, күтiп қалдық 

Ӛткiр қимыл, ескi үмiт, жаңа күшпен. 
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Жарым 
 

Кердең-кердең жүресің сен, не таптың? 

Мен айтайын - айнымайтын жар таптым. 

Күндіз-түні жар қойнында жатамын, 

Естімеймін уын-шуын жан-жақтың. 

 

Қанша құшсам-дағы сусын қанбаған, 

Жан жарым бар, неге керек мал маған! 

Жұрттың бәрі-ақ: «Оңбаған жан!»- дей берсін, 

Жан жарым бар, неге керек ар маған?! 

 

Жарым күншіл, кӛз салдырмайд жан-жаққа, 

Жібермейді жұмысқада мансапқа. 

Сондай ерке, оны құшып, керіліп, 

Күндіз-түні күңірене бер тек жат та. 

 

Әкем маған: «Сауда қылып, мал тап!»- дейд, 

Жарым маған: «Мал деген не, тек жат!»- дейд. 

Елім маған: «Елге еңбек қыл!»- дегенде, 

Жарым маған: «Жатқан адам бекзат!»- дейд. 

 

Жар айтқан соң, жаннан жақын кӛрген жар, 

Жардың тілін алмауға не дәтім бар?! 

Тілін алдым - үйден, елден айрылдым, 

Бірі де жоқ - мал да, ел де, намыс, ар. 

 

Жар жат дейді, жатамын да жатамын, 

Mac адамдай бос ойға ылғи батамын. 

Ашылғанда ұйқыдан кӛз, бар ісім – 

Қылжалаңдап, жоқты-барды шатамын. 

 

Әрине, енді мені мақтар пенде жоқ, 

«Жап-жақсы еді, жар аздырды-ау!»- дейді кӛп. 

Жұрт сӛзі не? Жан жарымның қойнында 

Жата берем: «Жаным, жаным, жарым!»- деп. 

 



62 

Sauap.org 

Бұл жарым кім? Тапшы қәне.- «Денсаулық?» 

Сен дейсің ғой:«Алма бетті, ақ жаулық...» 

Жоқ, жолдасым, адасасың, айтайын: 

Жарым менің - аты шулы жалқаулық! 

 

 

 



63 

Sauap.org 

Қарағым 
 

Қарағым, оқу оқы, босқа жүрме! 

Ойынға, құр қаларсың, кӛңiл берме. 

Оқымай ойын қуған балаларға. 

Жолама, шақырса да қасына ерме! 

Кiдiрме, аяңдама, алға ұмтыл, 

Алам деп кӛктен жұлдыз қолың серме. 

"Қарманған қарап қалмас!" - деген рас сӛз, 

Тоқтамай iсте болсаң батып терге. 

Жасынан оқу оқып, ӛнер қуған. 

Жан жетпес кӛңiлi жүйрiк кемеңгерге. 

Бiлiмсiз, құр қалтақтап жүргенменен, 

Ерте ӛлген, кӛмiлулi қара жерге. 

 

 

 

 

 
Кітаппен танысқаннан кейін, оның қағаз нҧсқасын сатып алуды 

ҧмытпаңыз! 

Сайттағы барлық кітаптар тек танысу мақсатында ҧсынылған. 

Кітапті жҥктеп, мазмҧнымен танысқан соң, Сіз оны қалдырмай, 

жоюға тиіссіз. 

Кітаптың мҽтінін кҿшіре жҽне сақтай отырып, Сіз авторлық жҽне 

аралас қҧқықтар туралы заңға сҽйкес, барлық жауапкершілікті ҿз 

мойныңызға аласыз. 

Сайт ҽкімшілігі пайдаланушыларды кітаптарға заңды жолмен қол 

жеткізуге шақырады. 

 


