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Бізде бәрі тамаша!
Бізде бəрі тамаша,бізде бəрі керемет!
Кµйлегіњ кµк, ќарныњ тоќ с±рау бар ма 
                      неге деп?!
¦лттыњ м±њы таусылмас ойлап оны не керек,
Ел басында жарыќ т±р кµктен н±ры себелеп...
Бізде бəрі тамаша, бізде бəрі керемет!
Ќызым к‰њсіз, ер ќ±лсыз к‰н туады деген-ек,
Жалшы болсаќ µзгеге елдігіміз кµгерет
Намысымыз п±л болса, мыњ баќытќа кенелед.
Бізде бəрі тамаша, бізде бəрі тамаша,
Тілім ќ±рып барады, тірлігіміз жањаша.
Дінім ќ±рып барады д‰мшелермен таласа,
Асулардан асамыз тµбелерден аласа...
Бізде бəрі тамаша, алањдамай жатайыќ,
Жемтірленген жеріњді жатќа беріп сатайыќ,
¤лтірмеген еріњді сотќа беріп атайыќ,
Жетім к‰йлі еліњнен жасампаздыќ жасайыќ
Ќызыќќа бір батайыќ!
Бізде бəрі тамаша, бізде бəрі ѓажайып,
Ќаймаќтары халќымныњ бара жатыр азайып,
Шала піскен с‰тіњнен ќаймаѓы не, ќаспаќ жоќ,
Оѓан сиыр кінəлі бізден емес бас айып!
Бізде бəрі осылай, бізде бəрі тым жаќсы,
Ертењ елім µркендеп аяѓынан т±рмаќшы
Тек бір шарты бар оныњ: аяќ шалсањ, 
                        кµз ойсањ,
Сосын сањырау ќылып, жањѓыруды тыњдатшы,
Ааа, айтпаќшы тілін де ќырќып алсањ 
                        тым жаќсы.
Азѓындаѓан дəуірдіњ атаќ, аќша арманы,
Мањызды емес ќалѓаны, мањызды 
                       емес жалѓаны,
Ќырып жойѓан ќынадай ќызыл ќаным садаѓа
Т‰ссе т‰ссін жалѓыз-аќ рухым ќалса болѓаны,
Бізде бəрі керемет, бізден халді с±рама!
Жасап жатыр барлыѓын, жасай берсін 
                          Н±р аѓа!
Батпан ќ±йрыќ баќыттан сынып кетті б±ѓана.
¤мір с‰ре аласыњ арды берсењ к‰нара,

Ќ±р с‰лдерім ќалды ма, тəннен азат 
                            жанды да,
Ќидым саѓан ќазаѓым ќиям саѓан барды да.
Шымбайыња батты ма, соѓа аламын 
                            ќатты да,
Əњгіртаяќ ойнатар басыња əлі жат мына..
Н±р сыйлаѓан баќыттан бас тартамын 
                         мен енді,
Меніњ жерім кµлемді, меніњ елім кемелді,
М±хтар айтты µтірік, Ринат та жаѓымпаз
Дəрежесі даламныњ, алты ќ±рлыќ ѓаламныњ
Терезесімен тењелді, Керегесінен кењ енді
Бізде бəрі тамаша, бізде бəрі керемет!
Бізде бəрі тамаша, бізде бəрі керемет!
Тамып жатыр аспаннан елдіњ Н±ры себелеп,
Кінəсі жоќ оныњ да кінəњ да жоќ сеніњ де..
Ќ±дай шыѓар ендігі айыбыња бµлемек.
Бізде бəрі тамаша, бізде бəрі керемет...

Аппағым
Шат к‰лкіњді,ж‰зіње н±р сыйлаѓан,
Ж‰регіњді жаттыќќа сыр ќимаѓан,
Мен сеземін сезіміњ мен дегенде,
Ќайта ќаѓар ќанатын ќ±лдилаѓан.

Жанарыњда ш±ѓылањ баќыт т‰зер,
‡мітіњнен ‰рлеген жаныпты шер.
Ќалќатайым мен де бір ж±лдыз ѓ±мыр,
Кеудесінен аспанныњ аѓып т‰сер.

Естігенім жаныњныњ аппаќ ‰нін...
Есімде əлі сол к‰нніњ шаќтары мыњ.
Сəулесіне бµлеген сəби ж‰рек,
Шуаѓыња айналса саќта к‰нім!

Кірпігіње шыќ т±нѓан кей т‰ндері,
Таѓдырыња наз айттыњ к‰й т‰рледі.
Білем ,сезем,аппаѓым айтпай-аќ ќой,
Содан болар жалѓыз-аќ с‰йдім сені!

Мақта жайлы 
Ей,¤мір-ай неге м±нша ќызыќсыњ
Ж±мбаќсыњ-ау, ќымбатсыњ-ау, б±зыќсыњ.
Баѓалайтын мен емеспін о кешір,
Жаралайтын зањдарыњды сызыппын.

Ќандай ќырыњ болса даѓы аќынѓа,
Тек к‰рессіз жолдарыња шаќырма.
С‰рінгенде жыламадым ж±бат деп
Адымдарым алыс болды жаќынѓа.

Солай бəрі ермін əлде езбін бе,
Баќыт іздеп бекер босќа кездім бе

Неге µмір егер алып тау болсам,
Аќ басыма ќоналмайды ешкім де

Батылдыѓы жетпей жатып аќ ќарѓа,
Мəз бола ма аќќа ќара жаќќанѓа.
Əлде аязы тоњдырама аќ т‰стіњ
Ќ±мар бəрі ќырѓа кµшіп жатќанѓа.

Айтшы ќане бірімін бе к‰йіктін,
Мен µзіње неге сонша т±йыќпын.
Жауар жырым жерге тамып т±рса да
Ал µзіме биікпін!

Солай, солай µз ±ѓымыњ не десењ,
Ќарсы емеспін  ќазір мені жерлесењ.
Шырылымды тоќтатамын тек ќана
Сəбиім деп тербесењ!

Иə, ¤мірім таѓы айтайын бір жайтты, 
М±њлы емес ем ќазір ол да м±њайтты.
Ќауашаќта б‰лінбеген аќ маќта
Таѓдырына сыр айтты:

– Кµп жаѓдайѓа керегім кµп, 
Себебін кеп біле алман.
Керегім деп ж±мсаќ əрі
Аппаќтыѓым ќ±ралѓан.

Кіршіктерді тазалаймын µзім таза болѓанѓа,
Жылуым бар киім болып аяздарѓа тоњѓанѓа.
Жарасына тањар мені ж±мсаќтыѓым ‰шін де
Содан кейін ќажетім жоќ б±л ѓ±мырым 
                              оњѓан ба.

¤мір сеніњ таѓдыр балањ тіл ќатыпты 
                            сол мезет:
– ‡кім солай аппаѓым-ау ќайтесіњ сен 
                           тіл безеп.
Тəњір жазса мен жазылам жəне 
                       соны істеймін,
Біраќ сеніњ барлыѓынан дањќыњ ‰стем 
                            т±р десед.

Маќта сонда ќуаныштыњ 
            самалынан жарыла
Былай депті таѓы да:
– О, Ќамќоршы Тəњірім, 
Ќ±діретіњніњ бар ма µлшемі.
Мейіріміњніњ бір бµлшегі 
Еттіњ мені жаратып,
Тазалайын µзім кірлеп
Пəктік ќана µмір с‰рмек.
¤зіњ салѓан жылѓамен
¤кінішпен µксік атып т±рѓан-ем.
Кешір мені, кешір анау пендењді
Аппаќ болып ќалуы ‰шін н±рлы əлем.
Меніменен тазалыќты тењеу ќып,

Жараттыњ ба с±лулыќќа жебеу ќып.
Саќта мені жəне арды аяулы,
Былѓатуѓа ќандай ќ±мар дереу ж±рт.

Деген сµзін естіп т±рды Ќ±дайым,
Ќ±дайымнан мен де соны с±райын.
Адамзатќа ќ±рбан болар асылдар
Аман ж‰рсін деп тілеймін лайым!

Аппағыма
Саѓынышымды ‰деттіњ,
Жауабым ќиын дəл б±ѓан.
Дауысын тыњда ж‰ректіњ,
Иісі де ж±пар ањќыѓан!

Ѓ±мырды толыќ ќиѓанмен,
Жетпесім аныќ ж±лдызѓа.
Ж‰ректі жалѓыз сыйлар-ем,
Ж±лдыздан əсем бір ќызѓа.

Болса да жаныњ жаралы,
Жаралы тіпті тəніњ де.
Мен ‰шін µзіњ баѓалы,
Тµзер ем бəрі, бəріне...

Ањсарыњ бəлкім Тµлеген,
Мањдайѓа жазса, кµресіњ.
Жанымды сезсењ білер-ењ,
С‰йгенніњ сонда кµкесін.

‡міттіњ жібін жалѓасањ,
Жолыња г‰лді тµсермін.
Аппаќсыњ енді əрќашан
С‰ймесењ де µз еркіњ.

Ќашыќтыќ деген сµз бекен,
Ѓашыќтыќ к‰ші с±рапыл.
Арманым болса кµздеген,
Айѓа да ±шу м±ратым.

Нұрбол ҚҰДАЙБЕРГЕН:

Бізде бәрі тамаша, бізде бәрі керемет!


