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ЛЕНИН СУРЕТ!

Ашылып болашактыц қақпасы алда, 
Жүргеимін сәбиліктің бақшасында, 
Қарайтын сонда ылғый бір ойлы көз 
Безенгөн бесігімнің нак қасында,

Қанатым онда еркін жазылмаған. 
Әндетіп,

Айтып әлди-назын м,аған:
— Бабақ ғой, бабақ! — дейтін 
Сол суретті
Әкеліп көз алдыма ғазиз анам.

Кім еді ол?
Не дейді анам?

Уқпасам да,
Сол бір сөз жылы тиген саби жанға. 
Сол бір сөз көңіліме калған уйып,
Сол сөзбе« тіліім шығып, бастым алға

Сол сөздің сездімі кейіи улылығын,
Сол сөзді асқақтата;м шырқап 'бүгін. 
Өйткөні, сөз екен ол Ленинге арнап 
Айтылған,

Оол бабамның урпағьшьш.
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Қелөмін содая бері жаттап атын,
Дүниеде маған жан жоқ одан жақын. 
Ынтығым оған деген

Асып түсер,
Жыйса да бар әлемнің махаббатын.

Қарасам келбетіне жайнаған нур, 
Жүректен ақтарыла шалқыйды жыр. 
Қелемін жарқын жолмөн

Жоғары устап,
Қалдырмай күн бейнесін қасьшнан бір.

Қарап тур мағаи тағы, сыр берердей, 
Дегендей: «Бар адамзат күлсія сендей». 
Бағалап турғандай әр к.ыйм,ылы.мды, 
Ержетіп өскеніме сүйсінгендей.

Мен дағы дидарына қарай жүрдім, 
Мойнымды қысқа күнда қырық бурдым. 
Маған да келер жылжып,

Бөбегіме
«Бабаң ғой, сүй бабанды!»— дейтін бір күн.

Дермін мен сонда оған: — Ең жақының 
Осы адам.

* Жүрегіңе қуй ақылын.
Сақга деп идеясын улы адамның, 
Қуярмын кулағына .

* урпағымнын,. ,
1950
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ЕСТЕН КЕТПЕС

Бір түні мөрекелі сауық қурған, 
Туғандай жалындаған қызыл нурдан, 
Көріп ем күн бейнесін Сталивнід 
Аспанда1 қолын созып, күліп турған.

Қарасам, содаи бері көк жүзінө, 
Сеземін жарқ еткөндей кең дүние. 
Байсалды баппен басьщ улы Сталин 
К еле жаткан оекілді біздің үйге.

Дириясабльмен көтерілген.



ҚАЗАҚСТАН

Қайтем жырлап көне өмірдің зынданын, 
КөшІп-қонған қасіретті кумдарыго.
Қайтеім жыірлап карт казақтьщ сонау бір 
Шерге толы жылжып өткөн жылдаірын. 

Домбырамды басқаша мен күйлегем, 
Өткенді еске алуға да жиренөм.

Жырлаймьш мен заманымның гүл бағын, 
Кум орнына зәулім қала турғаяын. 
Жырлаймын мен бақыт күні көгінде 
Күлімдегөн Қазақстан қырларын.

Көк майсалы негкен ғажап алабы! 
Кетер сыйып он Бритаи аралы.

Кі'М сүймейді туғае жерін, өз елін,
Өз елімнен бір жылылық сезөмін.
Оған деген махаббаттың шегі жоқ, 
Шалқып жатыр бейне Ертісім —- өзенім. 

Сүйем ойлы ормандарын кулпырған, 
Сүйем суын кіндік кесіп, кір жуған.

Қезіп пе едің Еділ, Жайық жағасын? 
Көріп пе едің Сарыаркадай даласын?
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Кең өлкенің, кай шетіне барсаң да,
Қеремет бір жанға рахат табасың.

Туған жеріи мақтамайтын жыр болмас, 
Туган жерде сайраадайық жүр, жолдас.!'

Алматыімнық орман, гүлге бөленгеи,
Көркі сулу кейбір тәуір өлеңнен.
Сыр шерткендей сылдыр қаққан булағьин 
Сүйгенімдің күлкісіндей көрөм імөн.

Іш жолаушы, мөлдір судан канып ал,. 
Бул булақтың балдай тәтті дәмі бар.

Оекілді бір Қазакстан қакпасы,
Тур Алатау күмістей қып ақ шашын.
Қырдың қызы аралап жүр гүл устап, 
Алматының әшекейлі бақшасьш.

Бурынғының бірі де жоқ көз көрген,. 
Қырдың қызы өз жеріндей өзгерлен.

Ауылымды айтсаңызшы ғам<айып,
Кврмеген еш қызық-думан азайып.
Көп кумартып,

Десіп жүр ғой ақьвндар:
Ауыл жайлы жаңа бір жыр жазайық.

Ылайым да жақсы шықсын жырлары,, 
Қуй, курбыжан, қымызынды куй, кәні!

Жасыл жайлау қызғалдағын қолға алып,. 
Қыя шыңға ушар кустай қамданып, 
Ортасында урпағынық жас өрім,
Отырғавдай Жаімбыл өзі толғаінъш.

Сахара:ның сүйіп беттен самалы,
Керем,ет бір көңілге күй салады.

Келер кунпе қуаНышпен қараймыи,
Өмір қымбат, әр минутын санаймын-
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Киліккенді киіп-жарып келеміз,
Көзбен көріп аңсағанын талайдың.

Ізгі өмірді мәңгі өзіме жар етем.
Арманыім жок, бақытым бар жан екем!

Қандай ыстық, туған жерің, өз елің,
Өз елімнен бір жылылық оезем,ін.
Оған деген махаббаттың шегі жоқ,
Шалқып жатыр бейне Ертісім — өзөнім.

Туған жерін мақтамайтын жыр болмас, 
Туған жерде сайрандайық жүр, жолдас!

1950



АР, НАМЫС НЕ?

Ар, намыс не? —
Айғағы ғой өмірдің.

Ар, намыспан ел көзіне көріндің.
Ақша емес ол,

Қолдан қолға көшетін, 
Жатар мәңгі түкпірінде көңілдің.

Ар, намыстан журдай болсақ егер еен, 
Ёртеқ жоқсың,

Бүгін өмір сүргеимөн.
Оньщ ізгі жолында еткен енбектіқ 
Әр млнуты жүздеп өткен жылмеи тең.

1949
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ОКТЯБРЬ 

Білгем жоқ
Қалай совет орнағанын, 
Жүргем жоқ
Смольнийде кешіп жалын. 
Көргем жоқ
Қара түннің қауып жолын, 
Үнін де
Естігем жоқ «Авроранын». 

Тоңғам жок.
Қыстың ақпан, каңтарында. 
Болғам жоқ 
Гвардия қатарында.
Қақпасын
Ашып берген улы өмірдің, 
Мақтанам
Даныіипанның атағьина. 

Санама
Ғылым күндей қуйып н>фды, 
Замана
Мен туғанда күліп турды. 
Жалғыз-ақ,
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Жадымда уйып қалған еді, 
Әңгіме
Әкем айтқэн сол бір жылғы: 
«Октябрьде
Тендікке қольпм жеткан, 
Октябрь —
Бақытыміның қайнары екен.» 
Октябрьді
Көрмесем, көрген әкем.
Өмір бақый
Мен де оны жырлап өтем!

1948



КЫЗЫЛ ТУ

Меңі өзіне шақырғандай, 
«Келші бөрмен, келші» деп 
Алқьізыл ту, керкі қандай! 
Көгімде тур желбіреп.

Қарашы әне,
Толқынданып 

Теңіздейін шалкуын!
Қара түнді шыққан жарып, 
Қуатьгадай халқымның.

Жаралғандай жумысшының 
Қасиетті қанынан.
Келем өрлеп басып нығым, 
Қымбат көріп жаеымнаи.

Азаттықтың жалынындай — 
Айғағы ту көп істің.
Уа, қызыл ту!

Сүйөм сені, — 
Сеи б«йнесі жеңістің.

14



Бақытпөн бір туған ул, қыз 
Жайнатып ел, жерді де, 
Аяңда біз күліп турмыз, 
Желбіре, ту,

Желбіре!



СЕН ДЕ, МЕН ДЕ

Қанды майдан төрінде ме,
-Элде колхоз елінде ме, —

Біздер көппіз, танып болиде.
Атын, кім ед осы сенің?
Сені көрген секілдімін.

Шыірамытып турмьш, жолдас.

Қателесоем сөге көрме,
Көңілі шат сен де, мен де 

Адамдармыз тілегі бір.
Серігімсің сен де менің,
Тек ертерек көрмегенім

Болмаса егер, сүйгім кеп тур.

Қелші, жолдас,
Қолынды бер.

Достық әнін шырқап жібер.
Жатырқау жоқ біздің елде.

Бәрімдз де: — Бір тілек — деп,
Барамыз ғой алға беттеп,

Бір үйлі жан: Сен де, Ме,н де.

1949
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ОТАН

Отаным!
Жерівде өскен қызыл гүЛДі 

Су болып суарайын еолмайын деп. 
Тосайын самалынд көкірегімді,'
О дағы шын сырымды тындасын деп.

Отаным!
Күнде өзіңМен жадыраймын,

Бір өзің ед қыімбаты дүниеініқ.
Бултыңа төбеңдегі

Тау болайын,
Кеуд'^мде уйқтасыншы қанып іменід.

Отаным! г .
, Бі'Р өзінде бар ықыласьш, 

Ғажайып қызығыңа тоймай келем>
Мен де бір саяндағы сандуғашық, 
Тартуым — шын жүректен шыққан өлең.

, 1947
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КЕРЕКУ

Кфекуім қадірлі 
Мійңід туған қаламсың. 
Іргвіқе осы өлеңімі 
Кірпіш болып қалаисын.

Сенің мөлдір суыңа 
Шомылдырғая жа« анам; 
Дүииеге сонда мен 
Т^ңғыш рет қарағам.

Болашақты уғынып, 
Бүгінгідей көреміз. 
Екеуіміз де кулпырып, 
Бірдей өсіп келеміз.



СОЛДАТТЫҢ САУЛЫҒЫ ҮШШ

Алыстаи сағыныиі,ы кустай самғап,
Аз күнге '

Армиядаи келді солдат.
Солдатты сыйлайтуғын салтым,ыз ед, 
Думаады кеш өткіздік ооған арнап.
Салмақты солдат сыіры мәлім бізге, 
Шырқадық

Қосып оны анімізге.
Соддатша турып тіп-тік,

Сөйлеп еді...
Бір жігер пайда болды бәрімізге.

Қыйырдан көз жазбайтын ерте-кеші, 
Елінің еске түсіп әр төбесі.
Қалса да сәл ойлэнып,

Солдаттың сол
Турды өсіп ортамызда мәртебесі.

Өмірді өрге таірттық, жетеледік. 
Солдатсыз, армнясыз не етер едік? 
Отаюның бәріміз де оолдатымыз, 
Солдаттьщ саулығы үшін көтерелік!

19 І9
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ГЕОЛОГ

Шахтердей түріп білегін,
Ода« да, бәлкі;м, басқарақ. 
Даланың тындап жүрөгін 
Жүргөніи көрдім жас қазақ.

Жасырын жатқан көнді алм,ай, 
Көірм'еді тыным аялдагі.
Далада сайран курғандай, 
Жүретін солай жаяулап...

Қутылмасын селгөндей,
Табиғат оған иді бас.
Ғасырлар жатқаи сыр бермей, 
Қәдеге асты қара тас.

Сонау бір кезде жапан түз, — 
Кім білгөн жардің қадірін? 
Өтіпті зарлап атамыз,
Даланық қуып сағымын.

Жан бітіп бүгін оол жерге 
Күркіреп жойқын төнді күш.
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Қуантар оені,
Көргөнде

Қайнаван қызу өадіріс.

Алуды 'білсед, кәнге мол, 
Береген ғой — дөп, — жөр ана. 
Күлімдеп қарап

Турды ол,
Қасьинда биік мунара.

1949
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ЕРТІС

Турдым мен
Ертісіімнің жағасында,

Өрімдей өскен талдыд арасында.
Буйра жал, тодқын ойнап, ашулы өзен 
Арьшдап ағып жатты аласура.

Қарадымі
Келбетіиеі кумарланып,

Ескі дос — толқындарын турмьш танып, 
Сәулемнің жаінарындай жалт-жулт еткен, 
Көк жүзің көзді тартып барады алып.

Еміреніп,
Уа, Ертісім, мейір төктің, 

Тудырдың толқыныңнан1 жігерлі екпін. 
Жайнатты атрабынды нурға бөлеп, 
Қайыспас күшті қолы большевиктің.

Сен енді
Днепрше көбігінді

Аспанға ат, шалқытып бір көқілімді. 
Шадыімаи шат заманда шарықтаған, 
Жадырат сен де нурлы өмірімді.
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Сүйем мен
Сені, Ертіс, — туған анам. 

Көңілім қайда жүрсем ауар саған. 
Қушақтап күміс көбік толқыныңды, 
Жыр етер, талай әлі, сені балақ.
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УРПАҚ ҮНІ

Тында, Пушкин, урпак, үнін, 
Тыңдашы біір ,мані дө. 
Жалындаған сенін, жырың 
Жетті қазақ елінеі.

Жетті жырың серпіп тастап, 
Тумандаінған заманды. 
Акындықтың кіөшш бастап, 
Аулымызға таралды.

Сенің жырың қара түнде 
Жасыл еді атылған. 
Жарқ-журқ етіп жетті бізге, 
Өршіл ойдьщ атынан.

Естимісіқ асқактаған 
Урпағықның шат үнін?!
Жас қазақ та қостап сағаін, 
Тікті жырдың шатырын.

1949
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САЙРАНДА ЖЕ ЛI КӨКТЕМНІҢ

Сайранда желі көктемніқ 
Ар а лап таудың бөктерін.
Бой жазып турған далада 
Қурғатшы теріи шахтердің.

Сырлаеып көктем көркімен, 
Елімді кезіп еркікмен,
Әндетіп жүргея жайлауда 
Қойшьшың сүйші беггіінен.

Сайранда, желім, ерінбей, 
Жүйткігені жүйрік көділдей. 
Лебізің веткен ыстық ед, 
Сулудың алған деміндей.

Көңілдің күйі төгілген 
Сеземін бір сыр лебіңнен. 
Жүйткіші!

Бірақ,
Жаһаннан

Таппассың біздей елді сөв.
1948
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ТЕРЕК

Ken жылдар жасапсың,
Көп болар сырларың.
Күші ғой тамырдың 
Қуламай туірғаның.

Менде де тамыр бар, 
Дейтуғьж: «Әділ заң». 
Бақытты өмірім 
Сол заңнан тараған.

Мен сандей қалтырап 
Турмаймьш

Келсе қыс. 
Гүлденө түсемін 
Күн сайьш,

Артып күш.
1947
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БАЛҚАШ

Көк жиёкпен уштасып,
Бір айдын қалып баірэды;
«Балқаш кіой, Балқаш!» дееіп журт, 
Үңіле тегіс қарады.

Балықшы кыздар шырқаған, 
Қолдарын бізге булғайды.
Біз дағы кеттік шыркап ән,
Көңілің, бірак, қыймайды.

ҚөгІлдір Балқаш, көл Балқаш,
Оқуға баіраім, сөкпө сен.
Әйтпесе, бейне қарлығаш,
Өріңнен ойнап кетпес ем.

1949
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ӘДІЛЕТТІҢ толқыны
Туңғыш рет сүйген қандай баланы! 
Жалт-жулт етіп жаутандайды жанары. 
Көктсміндей өміргмнің гүл атқаи,
Көрген сайын ыстық тартып барады.

Келбетіиен өзімді ылғый көреміі»,.
Қнзім жазбай кайта-қайта төнемін. 
Ллақаньш тосып келер күніне,
Талпынады, шаркурады бөбегім.

Өзім болып аймалашы өлеңім,
Түсіне алмай отырмьш не дегеінін. 
Әлденені алғысы кеп аспаннан,
Күліп тағы, умтылады бөбегім...
Дүниенің төріндейміз — біз бүгін,
Күнде ёстимін шаттық жырыін, қызық ү:н. 
Тез өссе екен, заманындай қулпырып, 
Көрсем деймін бөбегімніқ қызығын.

Көрсем деймін ортаға can білгенін. 
Достарымөн жайраңдасып күлгенін.
Көрсем деймін қалың томды кушақтап, 
Болашақтық бақшаеында жүргенін.
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Сонда мені ертіп альт кдсына, .
Өз өнерін көрссткеінше асыға,
Сейлеп кетсе жаңадан бір тапканын, . 
Қарай беріп бурыл тартқан шашыма...

Бул ой жалғыз менікі өмес,
Мыңдаған

Жер шарьшда әділетті кұллі адаім,— 
Бэрінгң де осындай бір ойы бар.
Бул ойды да талай ақьш жырлаған.

Біздің осы оймызға
Көлденең

Тура қалып, ирелендеп өрлеген,
Шықты тағы ала-нғубар жыландар 
Көп қанына, көз жасына шөлдеген,

Дүниенің шырқын бузып, бүлдіріп, 
Салмақшы м;а адамзатқа бір бүлік?! • 
Сонда азғындар «елеріне сенеді,
Соғыс дей ме, атом дей ме дүрлігіп?!

Бойларыида жок адамдық еш жалын, 
Долларшыл сум өқшең азғын мес қарын... 
Білер ме олар, кеп даурығып асқанға 
Алдарында масқара күн тосқаньш?

Дүние дегөн доп емес қой тегінде^
Сыя коймас доллар сыйған өңірге, 
Тілөмейіміз соғыс дейтін апатты, 
Бейбітшілік кіерек бізге, өмірге.

Қедгеміз жоқ дүіниеге біз даурығып, 
ҚергеМііз жоқ еоғыс тілеп, дау кылып, 
Келдік 'бүкіл адамзаттың бағы үшін, 
Көркімізбен ғасырларды таң ғылып.
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Долларшыл топ — соғысқумар бөспенің 
Тілейміз біз жер бетінөн өшкөніні, 
Бейбіт өмір қушағында толықсып, 
Көрсем деймін бөбегіімиің өскенш.

Бул ой жалғыз менікі өмес,
Мындаған

Жер шарында әділетті күллі адам, — 
Бәрінің де осындай бір ойы бар.
Дәл осы ойды Хикмет те жырлағак.

Қосқан 'Муіны Поль Робсон да әніие, 
Қарсы турып қасақы жау каріие. 
Ж-апырақтай ушып түоөр теректен 
Қанішерлер қарамаған әліне.

Қөп узамдс атомшылар жортуы, 
Буырқаяған халық кегі толқыды; 
Тастар теуіп жағасына емірдің 
Әлемдегі әділеттіқ толқыны.

1950
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ЕРКШ ГЕ ХАТ 

1
Саған арінап хат ж аздк ағаң, 
Умытар ма, сірә, сені? 
Аміанбьюьщ, саіғъшдырған 
Туған елдің пионері?

Сәлем, күнге тағзым егкен 
Алатаудын, асқарынан,
Сені сырттай танып көптен 
БІлегуғыя достарьшнан.

...Түсінерсің кейінірек 
Келсең ғыльш ©рдасына.
— Ағамның бул хаты еді, — деп, 
Оқып берші жолдасыңа.

II

— Демалыс күн. Баудық іші 
Серуеадеген журтқа толы.
Бір балана көзім түсті .
Дәл Өзіңдф қараторы.
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Сен есіме түсіп сонда,
Қасына кеп отырдым мен.
Орден, медаль омырауында 
Шағылысып турды күнмөн.

Бала оітыр Кавериінінің 
Оқып «Екі капитаныяі».
— Кешірерсің, інім,— дедім,
Бул орденді не үшін алдың?

Уқтым сырын пионердің,
Айтып, берді ол ағасьгаа;
Қөрген екен майдаін төрін, 
Келіпті от арасынан.

III

— Ауыр күнде мен де айқастым, 
Жаудан кекті алдым, ағай. 
Діеге'м,і;н жоқ әлі жаспын, 
Қыспақтарды көрдім талай.
Ашанып ем айлы түнде 
Барлауға мен жалғыз өзім.
Тың тындаймын тоқтап кейде, 
Дағдыланып қалған кевім.

Қалыің орман қаріағайлы 
Қайғылы бір ойға батқан.
Бүркеп менен жарық дйды, 
Жапырағын жаімыратюаи.

Танып келем әр ағашын,
Сыры таные жерім еді. 
Аймалаған төгіп жасын,
Анамдай боп көрінеді.
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Орман шеті түткен жүндей, 
Түтін жапты>. Уйқы-туйқы.
Булт астынан шыққан күндей, 
Қетті өзгеріп түннің сыйқы.

Қапелімде жанды үйірген 
Қаһарынан қатты састым. 
Урланып кеп дәл бүйірден, 
Автоматтан оқ бораттым,

Төктім оқты, қайнап кегім, 
Қорқатьгн мен бала іма ©кем! 
Біраздаін ооқ қарап едіім, 
Сумдар қашып барады екен.

Ең соңғы per жалын шашып, 
Атып турдым қуанғаннан.
Қел дегеіндей қойнын ашып, 
Шақырып тур қалың орман.

Көп кешікпей ертіп келдім 
Отрядтьвд адамдарын.
Он бес шақты өліктердің 
Жыйнап алдық қаруларьш.

Келіп қалды жау тағы да, 
Дүбірлетіп куз, сай, тасты. 
Шеру тартып кеттік алға, 
Бастап тағы зор айқасты...

Деді дағы досым менің,
Ойға шомып көп отырды.
— Сенд©й інім бар, — деп едім» 
Сәлем айтшы, — деп өтінді.
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IV

Сүйген елін шын жүрекпен, 
Шьшьгнда, ол батыр еді. 
Қа«дай ана өсірді екен?! 
Бала қандай ақылды еді!

Көрдім осы жас батырды 
Алматының бағында мен. 
Қаиат қағып бір ой келді, 
Елестедің тағы да сен.

Сен де сондай сүй еліңді, 
Үстіндесің узақ жолдық. 
Сезомісің жүреріңді 
Туын устап комсомолдың.

Қызықтырып келер күніқ,
Сен де устарсың қызыл билет. 
Алаңдамай оқы күнім,
Күтіп тур ғой университет.

Сүдгі ойдың тереңіне,
Сөзімді ақта, саған сенем... 
Болы-сарсың сөн еліңе 
«Бестік» деген бағаңмөне.н.

Қуанышпен біз де күттік, 
Жаіраырап тур келер күнің. 
Сәлемміеннен большевиктік, 
Қош бол енді,

Қош Еркінім!

1948
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ЖЕҢІС

Жеңіс, жеңіс!— дегенде, 
Жеілбіреп ту шалқыған. 
Жеңісті айтса денемде 
Толқындайды ыстык қан.

Жеқіс — Отан дабылы, 
Жеқіс — кілті 'бақыттың, 
Шын жүрөктөн жырымды ' 
Жеңіске деп ағыттыім.

Жедіс — жанған көгімде 
Коммунизм шырағы.
Тек бір менің елімде 
Шын жеңістің турағы.

Келші, достарі
Кел бері,

Косылайық шырқап ән. 
Улы жеңіс өйткеяі,
Біздід ғана елге тән.
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ЖАМБЫЛҒА

(Иосиф Гришашвилиден)

Алтыя күндей ажарланып тектің нур, 
Адамзатқа көктем болған күнде бул. 
Домбыраңмен сен Шотаның тойына 
Келіп едің, ел сәлемін етіп жыр.

Қартайтпапты ғасыр сені,
Баласын,

Болашаққа жаркын жолмен барасын. 
Қаядай қызық, жүз жасаран Қария,, 
Әкем — деуің елдің улы данасын.
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• АҚЫН АТ Ай

(Мүһарри Төлегеновке)

Өмірдің артқа салып өткелдерін, 
Білөмін,
Көп жасадың, көп көргеінің.
Мүмкін, сен кейбір сәтте қынжыларсың 
Түскенде есіңе кеп өткендерің.

Жетпіс жыл не, тәйірі, емес түк те, 
Сіздердей асыл жанға сол да жүк пе?! 
«Бойымдан сркім 'кегті, алжыдық» деп, 
Көнгенің жөн емес кой кәрілідке.

Қарашы заманаға терең бойлап, 
Қайткенде кызығына көзің тоймақ.
Ул, қызық ғылым қуған,

Кәрілікке
Таппайды ғой деме бір дәрі ойлап!

Жырла сен, еол ғана тек ендігі ісің, 
Жырла сен, тас қопарғаи ердің ісіін, 
Жамбыл да жырлап өткен ғасыр бойы, 
Жырла оеін, тасқындаған елдіқ күшін.
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Үйрендік еіздерден біз әуел бастан, 
Керемет кеңестерің әрбір дастан.
Зор сабақ сіздөр айтқаін ақыл, ғыбрат, 
Қаншама болсақ та біз білімі асқан.

1949
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М А Й  

I ЖЫР
Қошеметтеп

Келоең дағы қай жылы 
Жүрегімнеи .

Шыққан талай май жыры.
Қөкейімнеін

Күй төгіліп тағы да,
Кеттім еніп

Гүл жайнаған бағыңа.
Кеттім еніп

Қарсы адам — деп,— Майымды.
Хош иісің

Жас жаныма жайылды. 
Керемет бір

Толкын билеп денені,
Көңілімді

Куанышқа бөледі,
Қызыл тудай

Желбіредік, шалкыдық. 
Шалқып өскен

Жандар едік шаркурып.
Салтымыз ед

Үніміз жер жаратын.
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Куаныштың
Қақтырып тез қаінатын. 

Көңіл шІркін
Қоюшы ма ед еркіңе, 

Шаттык. билеп
Кеттім мен де желпіне.

Неткөиі е^лу
Майьш менің, тамашаі

Академик
Жүгіріп Жүр балаша.

Көп сулулар
Бірі өтеді бірінен,

Ақын шықты
Жалынды өткір жырымөн. 

Көріп қалдым:
Шахтер дағы қуанып,

Кетіп барад
Қайла орнына ту алып. 

Майым неткен
Сулу еді, дариға!

Гүл устапты
Трактаршы Талиға. 

Нурланыпты
Тамаражан қарағым,

€ап түзёген
Ерлері де даланың,

Бар керем.ет бір өзінде
Қарашы!

Куанбасын
Қайтып адам баласы. 

Квтеріңдер,
КәН'»,

Саулық тостарын,
Көсвм үшін!

От жанарлы достарьим!
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II ЖЫР

Тартылды куй,
Биленді би, көңіл жай.

Өзгеше ғой
Біздің мейрам — біздід Май,

«Уа, әділет!
Қашан саған жетермін» — 

Деп турғандай
Жумысшысы шет елдіц.

Кегі қайнап,
Демід іштен алады,

Кайғы қонған
Кара булттай қабағы,. 

Келер бір күн
Жігер тасып, булығып,

Халык, кегін
Қөтаретін ту қылып.

Көз шалғандай
Қызыл туды аспаннан,

Күлімсіреп
Қөздеріне жас алған.

Уа, шет елдік
Әділ жавдар,

Әйгілі
Бакытты елден

Сәлем саған, Май күні!
1948
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ОЛАР ҮШЕУ ЕДІ 
(Сүлеймен Рустамнан)

Ер жүреж олар үшеу ед, 
Жорықтың көрген талайын, 
Азербайжан, жас қазақ,
Орыс ед бірі — ағайын.

Бір күндік ем,ес, мәңгілік, 
Өздері ,нағыз дос еді. 
Қутқарып қалған бір-бірін 
Қатерлі шақта кешегі.

Жулдыздар болад көкте егіз... 
Қос жүрек кейде бір соғар; 
Жауынгер достың хал-жайын 
Жауынгер ғана шын уғар.

Әркайсы туңғыш махаббат, 
Туңғыйық жаткан сырды ашып, 
Еске алып сүйген жарларын, 
Жүруші ед ылғый сырласып.

Күрсініп қойып Турсынбай, 
Жымыйып қана күледі:
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«Сүйіктім мөнің, жаа-жарым, 
Аскан бір сулу гүл еді!

Узатып нелер күндерді,
Эр минут сайын сарылып, 
Қайғылы жарым көз жазбай, 
Күтуде шығар зарығып!

Бітсе е)кен сіоғыс тезіреік. 
Барсам-ау сүйген жарьгма, 
Балдан да тәтті өмірдің 
Шарабьин ішсөм тағы да.

Достарьш! Бітсе бул соғыс — 
Казакістані-а барамыз,
Мен туып өскен жер қандай, 
Сарыарқа, шіркін, даламыз!

Керемет бір той жасар ем, 
Жеткізіп айтып беіре алман. 
Әндетіп, еркін сайрандап, 
Шығар ек, достар, қумардан!

Доімбыра алып шабытпен 
Жырлап бір кете© карт ақын. 
Талайдың бойым уйытып,
Өзіне журтты тартатын.

Ынтыға түсер сүйген жар, 
(Барған соң бузбай антымды). 
Жасырмай, яки асырмай, 
Айтыпдар сонда даңқыімды...»

Деді де балғын жас казак, 
Алыска узак, карады.
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Жүзінде шаттық нур ойнап, 
Ж.аутақдай берді жанары.

Көзінен оның достары 
Көргендей болды қыр гүлін. 
Қөргендей болды қуздарды... 
Жауынгер уғар бір-бірія.

Отырған үнсіз, ойланып,
Тіл қатты бір кез Володя: 
«Сүйіктім менің қалды ғой, 
Азғындар жүрген қалада.

Сенеімін, бірақ, сөнемін,
Жүрсем дө адейлі қай жақта, — 
Елімен егіз туғандай;
Уқсатаім өзін солдатқа...»

Досыіның қысып оң қолын, 
Толқыядай тулап жас жаны, 
Кавқаздық жігіт Шьщғыс та, 
Шыяайы сөзін бастады:

«Достарьш! Бізге алдымен 
Барамыз, айтқа.м бурьш да. 
Ақшатыр қурып тойлармыз 
Кавказдың сулу шыңында.

Қарсы алар бізді,
Толықсып,

Жан жарым, балам, гүл бағым. 
Қарт ашуг шығар сазымен 
Шашуға шашып жырларьгн...»

Ер жүрак олар үшеу ©д... 
Жалғасқан жүрек сырлары.
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Жауынгөр уғар бір-бірін, 
Жауынгер достар турды әне...
Бузылды кеңес, жылы сөз, 
Үзіліп кетті тәтті арман... 
Қағылды соғыс дабылы, ■ 
Күңренді жер, көк кайтадан.

Күн туса елге екіудай, 
Именіп жаудан тайғэн кім?! 
Касқайып үшеу тартты алға, 
Теңізін кешіп майданның.

Боратып жауға жаудырды оқ, 
Немістөр шөптей сулады... 
Жаиары, кен-ет, жалт етіп, 
Турсынбай қазақ қулады.

Калық жау қайта лап берді. 
Екеу-ақ әттең қол қысқа; 
Айқасып қушак, окка ушты 
Володя, батыр Шыңғыс та.

Ер жүрек олар үшеу ед, 
Ерлікпен өшті жас өмір. 
Есімі ,мәқгі сакталар,
Өтсе де зулап нешө жыл.
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Жан серігім — кітаптардан нәр алып, 
Отырсам да күндіз, түні қадалып, 
Колхоз!

Колхоз!
Көңілімде еен турсың,

Сүйем сені,
Болсам да мен қалалық.

Маған бақыт қулпырғаның, күлгенің, 
Сеніменөн жайнай түсер күндерім. 
Ғніан-теңіз еаған деген махаббат,
Мен өзіңмен мәңгі-бақый біргемін.

Жыр етпеймін көктін, жулдыз.күн, айын, 
Уақытьімды босқа еткізіп турмаймын; 
Айдын шалқар дариясы енбектің — 
Қызыл тулы колхозымды жырлаймын.

#4 —А. Шамкенои



КЫРМАН * .
Астығы судай тасыған,
Көргевде қызыл қырманды,
Кете алмай узап қасынан,
Көзімде шаттык. яур жанды.

Бір ғажап!
Қайсы жүлде алар,

Бүгін кш озбақ, жеқбек кім?
Ерлеірдің күші сыналар,
Майданы екен еңбектін..

Кітабым калды біір шеггте,
Қызығып мен де тур едім.
Қүшімді менің білмек пе<?
Усынды бір қыз күрегін.

Ушқындай қыздың жаяары 
Кадала мағаін қарады...
Қыялмен бірге кетті ушып,
Бидайдық қауыз-бораны.

1949
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КЕРУЕН

Б ip тутас алтын оекілді, 
Толқынды дала төрінен, 
Өзендей тасып екпіні 
Келеді шубап керуең.

Елімнің тиер ырысын 
Қеледі,

ІПалқып тулар да,
Уа, астық! -

Сенсің тынысым, 
Өмірде сенсіз күн бар ма?!



ЖАҢБЫР

Қою булт торлап көк жүзін, 
Түйді де қалың кабағын, 
Төкті бір нөсер-теңізін, 
Төсіяен сүйіп даланың.

Аңызақ оны жеңер ме! 
Көгертті жаңбыр егінді. 
Жаңбырдай

Жазған өлен, де 
Қөгертсін. сансыз көңілді.

1949
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ШАРБАҚТЫ1

(Баллада)

Қабағы қату қатыпез 
Қытьшыр өмір аһ урып, 
Аранын ашып турған кез, 
Тырнағын елге батырып.
Сахара кезгөн дауылд,ың 
Өтіпті әбден қылығы.
Қараңғы қазақ ауылдың 
Болыпты жалғыз қудығы.

Кудыкдан сол бір жаз да, қыс, 
Малдаірын байлар суарға-н. 
Түнеірген булттай муңды кыз, 
Қөз жасын сығып су алған.

II
Бостандық деген туып күн, 
Октябрь нурын шашқанда,

1 Ш а р б а к т ы  — Павлодар облысы, Лебяжі ауданында- 
ғы жердің аты. Бурын онда жалғыз қудық болған деседі. Кей- 
ін сол кудықтан су атылып, көлге айналған.

53



Дүрлігіп суы кудықтың 
Атылды бір күн аспанға.

Атқызған суды аспанға,
Алғыр ой, күшті жаңа адам. 
Жака адам алға басканда 
Жайнап бір дала қараған...

Жапырып көне өмірді,
Көл болды кудық көгілдір. 
Қойнында көлдің көңілді, 
Толкіьинмен ойнап жастар жүр.

III .
Қайғыға толған салмақты, 
Қурыды кезең пейлі тар.
Бул күнде

Сулу Шарбақты, 
Көкшедей көркем көркі бар.

Жиегін келдің жайлаған, 
Керемін колхоз үйлерін,
Ой салып көркі жайнаған, 
Домбыра досты күйледім.

Тудай бір шалқып көңілдер 
Жүздеірі тан, боп атқандай. 
Тынбастан зырлап су диірімен 
Бір әнге шырқап жатқандай.

Келбеті қандай тамаша! 
Қойғанда былай басқасын;
Көп жүрдім қыймай ‘балаша, 
Аралап әсем бакшасын.
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Қеудемнен ушты сандуғаш,
Сандуғаш емес, — өлеңім.
Шарбақты,

Кәне,
Қойіныңды аш,

Сені іздеп тағы келөмін.
1948
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ҚЫЗЫЛӘСКЕР ҚАБЫРЫ

(Михаил Исаковскийден)

Мейлің қайда барсаң да, 
Бул жерге сен тоқтап өт.

Қабырға бул курмегті 
Шын жүрекпен тәжім ет.

Балықшы 'бол м,ейлі сен, 
Яки ғалым, бақташы; — 
Жатыр мунда өр досың, 
Мәңгі есіңе сақташы.

Саған да, ол маған да, 
Іетеді колдад келғенін; 
Соғыста жанын аямай, 
Калды қорғап өз елін.



КЫЗЫЛ ОТАУ

Күнде қызық той-думан 
«Күнтөбенің»1 астында. 
Күнде оятып уйқыдаи,
Күй шертеді Москва.

Қарапайым киіз үй, 
Сахараның көркіндей.
Іші толған ән мен күй, 
Малшылардық сертіндей.

Онда оөз бар жалынды, 
Онда акын жыіры бар. 
Жадыратар жанынды 
Таң-тамаша сыры бар.

Осьгоау үйден шарқурып, 
Жаңалыктар таралған. 
Малшы жолдас талпынып, 
Жаінына азык «әр алған.

Күнде кызық керемет, 
«Күнтөбенің» астында,

1 «Кунтвбе» — дөңнің аты.
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Тамылжытып, жебелеп,
Күйіін шертті Москва.

Ән толқыны лепірді,
Тағы да үйпе толды күй.
Университет секілді 
Малшыларға сол бір үй.

1948
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«москвич»
Зәрредей аямаған бойда күшін,
Айбынды уран тастап астық үшін,
Бригадир егін-жайын жүрді аралап,
Жүйткітіп сыйлыкка алған «Москвичін».

Барады ол
Қөңілі өсіп, күндей шалқып,

ІІесі оның
Қараңызшы,

Сенен артык.?!
Келелі көп еңбектің рахаты бар,
Еңбек ет Сен де жолдас,

Соған тартып.
1949
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ҚАРА АҒАШ

Кәрі ме екен, әлде жас? 
Тілдесіп тарғын көкпөнен, 
Жапанда жалғыз қара ағаш 
Қай жылъі өсіп, көктеген?

Еске алсын урпақ, баламыз 
Дүниедөн біздер өткенде.— 
Дегендей шаншып бабамыз 
Мәңгілік егіп кеткөн бе?

Толкыған судай, ырғала 
Шертеді ағаш бір күйді. 
Сыбдыры — жаткан хикая,
Бір күйді шертіп мүлгиді.

Шежіре айткае қарг анам 
Секілді, мағая карайды. 
Алмаса да орын картадан, 
Кешірген бастан талайды.

Муңайма жалғыз қаіра ағаш, 
Ескен л<ел сен де айта бар. 
Қайықы, смен аралас 
Қасында орман жайқалар.
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ЖАС САЙЛАУШЫ СЫРЫ

Қанатты мөнің .көңілім 
Қөктемнің шуақ күніндей, 
Ғажап бір меніқ өмірім, 
Замавның солмас гүліндей.

Отаным .менів,, қадірлім, 
Шындықтың заңғар шыңындай 
— Отан — деп кеше арьга.ның 
Сьшыиан өттім жығылмдй.

Атамдай бір кез қаңғырған, 
Турмадым мүлгіп, қайдалап... 
Арманым шығып алдьимнан 
Қушағын жайды аймалап,

Жатсын бір тарап әлөмге, 
Қелемін ғажап күй тартып, 
Нурына бөлеп төбе„мде 
Бақытым күндей тур шалқып.

Қелемін күліп
Жасқанбай,

Жүрмеймін ілбіп, жалтақтап.
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Бойыма жігер косқандай, 
Азамат депөн ардақты ат.

Қажеті аз маған даңқыңның, 
Даңк. үшін туған емеспіін!
—• Советтін. азаіматымын,— 
Деген бір сөзге не жетсін!

Осы бір сөзден таралған 
Мендегі тілек, бар ар.ман. 
Осы бір еөзпе мақтанам, 
Арым да содан жаралған.

— Азаматсың — деп сөніп ел, 
Сайлауға ерік беріп тур. 
Жүректің сыры сезілер, 
Кеудемді шаттык, керіп тур. 
Жаһанға:

Кәне,
Қумартып,

Көріндер!— дегім келіп тур.

Жер шарын тағы таң ғылып: 
Көсемді —

Лайық атына,
Сайлаймыз күндей мәңгілік, 
Өмірдің депутатына.

Ғажайып даңқы елімнің 
Тағы да өрлер белеске. 
Қөсемге дауыс берудің 
Өзі де

Бақыт емес пе?
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Бюллетөнді устап,
Балаша

Куанып жырды төгермін. 
Алуға, егер жараса, 
Жүректі де орап берермін.

1950
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СТУДЕНТ

Ж ас жігіт жүзі жаірқын,
Кейде оқып, кейде жазып, 

Үңіліп кітаптарға,
Ғылымның көнін қазып, 

Жалт еткен жанарынан
Ж арқ етіп ой сәулесі, 

Отырды, өмірінің
Жолына жыйнап азық.

Алуан ақылдардың
Аршып ап асылдарьга, 

Өткізіп көз алдынан
Тарихтың ғасырларын, 

Қырандай қыя шыңнан
Шүйілгөн әлденеге 

Ойланып отырды ол,
Умытып ғашық жарын.

Арманы: «Тікеем туды
Ғылымның өр шыңына». 

Турғандай бар дүнне
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Қішкентай уыеында. 
Өмірдіқ өткелінен

Өтуге шарқурады, 
Біледі түсетінін

Алдында улы сынға.
1950
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Болсаң да қанша балажан, 
Мейрімді көзің мөлдіреп,
Аяма мені

Анажан
— Оқудан шаршап келді,— деп.

Қолға алып кітап досымды, 
АткызсдіМ. нелер таңды узақ. 
«Қарағым, қой — деп —осыңды», 
Ая|ма мені,

Жалғыз-ақ.

Бір «езде тиіп көмегім,
Сүйсіңер еліқ балақа;
Сол үшін

Оқый беремін,
Сол үшін

Мені аяма!

СТУДЕНТ СЫРЫ

1949
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БІЗДІҢ ОҚУ ЗАЛЫМЫЗ

«Санаулылар» жүретіи 
Лондсыіның бул залы емес 
Тек мистерлер кіретін, 
Пейілі де тар емес;—.

Келдік мунда, жараеқан 
Алуа.н улттан бәріміз;
Зор кушағын кіең ашкан 
Біздің оку залымыз.

Тілегіміз тус-тустан 
ҚуйьыТған бір арнаға. 
Бәріміз бір туысқан, . 
Отанымыз — нурлы ана.

Оку залын сәулетті, . .. 
Үйіміздей .қөр.еміз. • ' 
Кітаптарды қолтыктап, 
:І\үнде осында келеміз.
Туманды емес, тар емес 
Л о н д о н й ы н  бул залындай. 
Кірсең буған жарк етер 
Санаң Ильич шамындай.
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Арманыңа партқан жол 
Ғылымның зор кемесі, 

Бойға білім куйып мол, 
Баулыйтын бір жөр осы.

Алаулайды жалындай, 
Ғылым сүйген жанымыз. 
БолашакДың танындай, 
Нур төгіп тур зальшыз.



АКАДЕМИК ҚАРАЙ ҚАЛДЫ 

Мінбеде
Турды сөйлеп бір жас адам,

Ой салып кариядай жүз жасаған.
Сөйледі кідірместен,

Мүдірместен,
Секілді бәрімізбен сырлас адам.

Сонда біз кыбыр етпей қалдық тыңдап, 
Мундайда адам жаны ақтарылмақ... 
Сөйледі ол, репаратын зерттеп жүрген 
Жаңа ой, тың пікірлер жатты ағындап. 

Лап етті ғажайып от санамызда,
Кемедей көлде жүзіп барамыз ба? 
Жалынды сөзіменен келешектен 
Сыяқты келген өкіл арамызға...

Сөйледі ол, сөзі Ертістің ағысындай, 
Көрінді бізге еол жас болып шыңдай. 
Кугтықтап қолымызды соға бердік, 
Ғылымның жаңа келген табысындай. 

Сөзімен таңғалдырды талай жанды.
Ойьшыз інур қуйғандай арайланды.
Сүйсініп шәкіртіне өзі оқыткан,
Ак шашты академик карай калды.

1950
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ДАСТАРХАН ҮСТІНДЕ

Куша берді жас Ғальшжан Бекзадын, 
Жүздерінде ойнақшыйды тек жалын.
Бас қосып іек қурметіне солардық 
Өте жақсы бергені үшін экзамьш.

Өз әлінше бір қызық кеш басталған,
Күн «урындай кең қушағын ашты арман... 
Тағам жағы турды ойсырап тек қаиа, 
Белгілі ғой студенттік дастархан.

Онша назар аудармадық асқа да, 
Көңіліміз болды біздің баскада. 
Шаттанып бір-бірімізге караймыз,
Кеше ғана еыяқты «дік жас бала.

Щіркін, көп қой елге деген берешек, 
Жетсек соған,

Жеттік енді демес ек. 
Қағысқанда үнсіз соқғы бокалды 
Жадымызда т^рды жайнап келешек.

1950
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УНИВЕРСИТЕТ

Қумартушы едім жас күннен, 
Көңілде сақтап есімін.
Қуанып келіп аштым мен 
Университет есігін. ■

Далада туып мен өзім, 
Дауылмен ойнап өскемін. 
Өмірдің өрлеп өзенін,
Білімнің естім ескегін.

Алдымнан кенет ашылды 
Ғажап бір нурлы дүние! 
Қопардым көне ғасырды,
Кулак сап заман күйіне. ,

Теңіздей герен гуңғыйық 
Сырынды бурын кім білген?! 
Санама күндей нур куйып, 
Бойыма білім сіңдірғсн:
Өмірге тартқан кушағың 
Недеген ыстық, кең еді!
Досым деп сені кушамын, 
Кушактай боргім келеді.

1949
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АЛЬБОМ

Сыр сандығы секілді, 
Қупыямды көр менің. 
Көрші — деп, ол өтінді, 
Алдыма әкеп альбомын.

Бақшадайын төккен нур, 
Альбом ішін кездім мен. 
Студенттік сонда бір, 
Өмір барын еездіім м,ея.

Еске түсті ізгі күн, 
Елестеді жас шағым. 
Елең етіп оезімім,
Қайта көре бастадьим.
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ҮШ ӨЛЕҢ

1. ШАМЫ НЕГЕ СӨНБЕЙДІ

Жатты дала балбырап, 
Ойға шомып тереңнен. 
Туған ауыл маужырап,
Тәтті уйкыға бөленген.

Бәрі тынған көп күйдін,, 
Булт та бүгін т&нбейді.
Тек сонау бір шеткі үйдің 
Шамы неге сөнбейді?..

Көрйібейді бір шырак, 
Көңілді ешкім бөлмейді. 
Тек сол үйдің

Жылтырап,
Шамы леге сөибейді?.. 

Астанадан
Көрмеген

Бір қыз келді деп еді,
Әлде отырған сол ма екен? 
Әлде, неге төнеді.
Умытқандай өзгөні,
Шолып өтіп манайды,
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Ушқын атқан көздері 
Кейде алысқа қарайды.

Жоғын іздеп тапкандай, 
Үңіледі тағы да;
Қотаірып бір жатқандай, 
Қалың томды жадьгна.

Жьшыйғандай болады, 
Еске ала іма достарын? 
Кейде сызып қояды 
Ертеңгі күн жоспарын...

Бәрі тынғаің көп күйдің, 
Булт та бүгін төнбейді. 
Тек қана еол шеткі үйдің 
Шамы түнде сөнбейді.

1950

2. ТАҢ АТА

Қоңыр сазды еулу үн 
Уйытып кең даланы. 
Желбіретіп бурымын 
Бір қыз кетіп барады.

Таң самалы урланып, 
Сыйпағандай бетіқді. 
Таңменен қыз нурланып, 
Бірге оянған еекілді.

Бидай турды сызылып, 
Дала бейне мақпалдай.
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Кыз келеді қызығып,
Жаны рахат тапқандай...

Осы бір қыз жайдары 
Кеше келген бул маңға,
Қөрсін — дей ме, — пайдамды, 
Кірді барып кырмаеға.

Танысындай ертеден 
Әркіммен қол алысты.
Шыққан үні ертемен 
Ецбек-күйге қабысты.

Өзі өтініп болмады,
Кейде астық салысты.
Кейде нәзік қолдары,
Рульге барып жабыеты, .

Әркім айтты алғыс сөз...
Ауыл халқы болды ырза. 
Талай мөлдір қара көз, 
Жаутаңдады-ау сол қызға!..

1949
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з. ҚЬІРМЛН БАСЫНДА 

Аспан ашык.
Шаңқай түс... 

Журт сәл ғана тьіныққан, 
Сол баяғы- таныс қыз 
Жүректерін- жылытқан.

Желпілдейді сур көйлек, 
Қос бурымы арқада,
Топ алдында тур сөйлеп, 
Білгенін can ортаға.

Тілі қандай жатық ед,
Енді ғана шын танып,
Ізғі ойға батып ек,
Қыз сөзіне біз қанып.

Тым алыска ап кетіп, 
Журтты өзіне тартады. 
Алдымыздан жатты өтіп, 
Вьетнама алқабы.

Өтіп жатты,
Жер жарған
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Бейбітшілік даңқы да. 
Бостандыққа қол созған 
Кореяның халқы да.

Атомшылар өсегіи 
Жиіркене тындаймыз... 
Қарақызшы шешенін, .
Қөріп пе едің мундай қыз?І

Жас қайындай күн сүйіп, 
Өскен сулу Арқада,—
Өз қызындай сүйісініп,
Қарай берді қарт ана.

Кейде журтты күлдіріп, 
Турғ,аның да айтайық.
Аңырып тур бір жігіт 
Күрегіне жантайып.

Зыр жүгірген кешегі,
Кім айтар жао бала деп? 
Самалдай бір еседі,
Жаңа хабар, жаңа леп..

. 1950
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толқын
Жөріп едім толқынның тулағанын,
Көкке атылып күнге код булғағанын. 
Қейде ышқынып булкынса,

Кейде баяу,
Мық бүктеліп ойқастап зырлағанын.

Дәл сондай бір толкын бар жас жанымда 
Үмітімлің асырып асқарына,
Қандай қамал болмасын бузып-жарып, 
Ойнақтайды, алға.адым басқанымда.

.1948
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(М үсіл імге)

Оқудан қайтты жас адамг 
Өмірлік білім аркалап,
Өмірін қайта жасаған 
Бойында' таудай бар талагг;

Шалқып нур жарқын жүзінен;, 
Шарлап-ақ кетер жақсы аты. 
Елге бір пайда келтірсем, — 
Деген ой оның мақсаты.

Асықты, еөйтіп, жас адам. 
Аулының көркік көруге, 
Асықты,

Теріп қашаннан 
Жыйғанын

Елге берупе.

» 2
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КОС БУЛАҚ

Таудан аққан қос булақ 
Катарласып жарысар. 
Жол-жөнекей сарқырап, 
Бір өзеннен табысар.

Сондай-ак,
Сәулем сөнің де 

Сағынышың басылар. 
Мейлің қайда жүрсең де, 
Сүйген көңіл қосылар.

1948
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АЛАТАУДЫҢ БАУЫРЫ

Десең дей бер, досьш„ мені 
«Тауда өскен тау ул'ы». 
Анашымның қушағындай 
Алатаудың бауыры.

Ой артынан ой туғызды 
Бөсігіндей жырымнық, 
Жарымменен жүрмін бірге 
Шьщына ерлеп ғылыімиың

Тартып-ақ тур көздід нурын, 
Қандай керкем, қарашыі 
Жанға жайып жупар лебін, 
Аймалайды ауасы.

Десең дей бөр, досым, мөні, 
«Тауда өскен тау улы». 
Анашымның кушағындай 
Алатаудың бауыры.

1949
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Нееі тәтті: оны сен 
Сүйе береең, сүй десе? 
Шын барілген көңілмен 
Ол өзіңді сүймесе.

Несі жақсы қур сөздің, 
Ақыйқатын білмесе? 
Керегі не өмірдін 
Елге пайдаң тимесе?

1947
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ЕКІНШІ ТРАМВАЙ

Шет жағында қаланың 
Сүйген жарым турушы өд;
Тек екінші трамвай
Солай қарай жүруші ед.

Көргім келіп турады,
Ыстық тартып жүрегім.
Жарым бардай ішінде 
Карай-қарай жүремін.

1948
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І\.й сығалап әйнегімнен 
Аймалады бөлмемді. 
.Айнымайды әлдекімнен;
Үй ішіве өң берді.

'Өздері айға усады да, 
Түйістіріп 'бастарын,
Жатты
Уйқы қушағында 
Бөбегім мөн жас жарььм.

Ай сәулесі жүздерінде, 
Жүздерінде турды ойнап. 
Карай қаппьгн теніп мен де, 
.Алдағы бір күнді ойлап...

/95«
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ЖАҢА ЖЫЛ
(Студенттер кеші)

Қезді көңІлш тағы бір 
Куаныштық аспанын. 
Тағы да бір шалқыды 
Дариядай жас жаным. 
Шалқымасын калайша, 
Жүздері нур жайнаған, 
Шат көділді, санді кеш, 
Қурбы-қурдас айяалам, 
Қандай қызық, салта-нат! 
Улы тойда жар салу. 
Қандай қызық,
Достармен
Жаңа жылды қарсы алу. 
Біз бакытты урпақпыз, 
Жаңа заман жастары. 
Алдымызда алуан 
Жатыр ғылым асқары. 
АльііС жолға ел үшін, 
Сапар шектік бәріміз. 
Шырқа достаір!
Жиһанға
Жатсын тарап әніміз.
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ӨМІР СҮРГІМ КЕЛЕДІ

Ойламаймын «кетем деп мен де бір күн». 
Өмір сүргім келеді өмір сүргім.
G, дариға, қызығын өмірімнің 
Өледмөнен жеткіэе алмай жүрмін.

Өмірінен ақындар безее бурын,
Өмір сүргім келеді менің бүгін.
Өмірімнін, минуты ғасырға тең,
Тур жарқырап алдымда келер күнім.

1949’
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Тозығы жетті көңілдің, 
лБолмасын сездім тілектің; 
Тек қана қайғы — серігім, 
Урлаған канын жүректің.

Дауылы соғып тағдырдың 
Гүлдей бір.солды ажарым. 
Қасірет шегіп, қаңғырдым, 
Жетер деп менің ажалым.

Соидай бір сурғылт сурапыл 
Суықта қысқы қалтырап, 
Бутақта әрең туратын 

< Сарғайған жалғыз жапырақ.

( Пушкиннен)
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ӘЖЕМЕ

(Пуішиннен)

Серігім ең бір кездегі, 
Жүрмін сені сағыдып,
Қара орманда күттің мені, 
Күттің мені сарылып.

Өз терезед алдында сен 
Сағат сайын қамықтың.
Тым саябыр колдағы инед 
Хал-жайыда канықпын,

Қарай бердід көзідді алмай 
Умыт болғад қақпадая. 
Қасыретіде мед де ортақпын 
Көділідде сақтаған.



БІЗ АЙЫПТАЙМЫЗ

(Сергей Михалковтан)

Күн артынан күндер өтііп, 
Жас балғындар күнде егіле,, 
Бес жыл болды, 
Ағылшынның 
Колыінда өмір сүргеніне.

Аш, жалаңаш
Балалардық
Қедергі »боп арманына,
Бір тамдіылап у себеді 
Күнәсіз пақ жандарына.

Жат тулары Британның 
Үстері.нде жайқалады, 
Ағылшынға жауаптарын 
Немісше олар қайтарадьь

Сөйтіп, олар жалбарына 
Дуға оқыйды тізе бүгіпг 
Алыста орыс шешелері 
Сарғаяды үзбей үміт...
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Кім болмақшы Псковтың сол 
Ж ас уланы? Әлде солдат? 
Әлде кул ма? Елеіз-күйсіз 
Айуан боп кайда бармақ?

Тағы нендей сумдық ойлап, 
Сурқыялар дүрлікті екен? 
Қандай азғын сум дипломат 
Қупыя деп сыр бүкті екен?

Сурар ма еді мистер Куктөн, 
Билеуші ғой осы үйге;
У стар ма еді ол өз баласын 
Дәл осындай ауыр күйде?

Сурар м,а еді мистер Скоттан 
(Егер жанның білсе жайын?) 
Көнер ;ме еді ол, 'біреулер кеп 
Азаптаса кішкентайын?

...Болғам қырық бесінші жыл 
Күйзетілген Бөрлинде мен, 
Сонда улымды үш жасарлық 
Россиядан табам деп ем.

Күткем — әке — дейтін сөзін. 
Қелдім үйге. Мійе, бүгін 
Батыс жаққа жатыр тарап — 
Балам және менің үнім:

— Ғалымсымақ айуандар! 
Пыйғылы тар өңшең залым! 
Аш есікті, қайтарыңдар 
'Советтің жае балаларын!
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Мен көргемін өз көзіммен 
Суп-сур сәби кескіндерін, 
Орел менен Рязаядықтар 
Мәңгі умытқан өз тілде.рін.

Мен көргемін балаларды 
Айрылған үй, еркінен де» 
Танымай ез туыстарын, 
Қапаланған бөтен елде.

Мен көргемін жас Машаны 
Немістерре берген тамақ. 
Орыс кызы біздің сол бір 
Орысша емес әнге салад.

Мен көргемін Куктерді сол, 
Сумдық ойлап әлденендей, 
Біздің балғын балаларды 
Келеді устап ырық бермей.

Бул не деген зулымдық ед! 
Төзер жай жоқ будан әрі. 
Қелулерін талап етед, 
Барлық адал жанның бәрі!

Өз үйінен балдырғанды 
Бөлем деп кім аласурар! 
Совеггік жас балалардық 
Улы Отан — анасы бар!
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