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Птбасында жыр ошагын маздатқан қос ақын — кос қалам 
несі снрек іс  болса омірде кездесіп түратын қүбылыс. Упивср- 
сптст түлсктері Орысбай Әбділдаүлы мен Баян Анарбсковапып 
шыгармашылық жолдары жүртшылыққа бүрыннап да бслгілі. 
Жеке-дара жинақтары да жарық корген. Үрпақ торбислсп, 
косегесі когеріп отырган отагасыныц жоне отанасыныц жыр топ- 
тамаларын бір мүқабага біріктіріп, оқырман қүзырына үсын- 
дық. Шаңырақтагы екі ақынныц жүрск дүрсілін бір кітаптыц 
парақтарынан қосақтап оқу қалайда қызық корінері созсіз.

Ендеше, ерлі-зайыпты шаііырлар олецмсн кестелеген ана 
тілініц қүдыретіне қүлақ түрелік...
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Баян Анарбекова

-  ^ҚЬІ НДЫ Қ САПАРҒА АҚ ЖОЛ!

Бүдан біраз бүрын балауса талан- 
тымен козге түскен Баян Анарбеко- 
ва олеңдері озінің соз ажары, ой 
жүмырлығы, үйкас тындығы, сезім 
түтастыгы жағынан коңіл аударады. 
Яғни, болашақ ақынның сапар ізі. 
онер бастауы бар. Ол қазіргі қазақ 
қыз-акындарының шпндегі бір ерск- 
ше жаңа, жас буын окілі. Анық 
ақындық орнек, үн, дауыс бар. Бар 
кезде ақыл, кеңес тауып отырса, бүл 
қаламның келешегі куандыруы 
мүмкін. Оқушы жүртшылык оның 
озірге тақырып ауқымының тарлы- 
і ын коре түра, бір қүбылысқа дол 
назар аударуы тиіс. Ол оның бүгінгі 
ауыл, бүгінгі малшылар омірін жа- 
зудагы әдемі бетбүрысы. Мүны әб- 
ден қүптаіітын болуымыз керек, әри- 
не. Өйткені, акындық түлганы 
корсету үшін де, болашақ олең 
кітабының бедерін салу үшін де 
бірден-бір қажет шарт бүл.

Сонымен, Баянның ақындықса- 
парына ак жол тілейміз!

Ғафу КАЙЫРБЕКОВ.
“Лениншіл жас ", 1976 жыл,

10 шонь.



—  - -  Баян Анарбекова

БӨПЕМ Е, АТА, БЕР БАТА!

(Жамбылга)

А қ күміс сақал жан апіа,
Ақ қүйрық іиайга қан ата.
Аруагың жүр гой айналып,
Ауылдың сыртын таң ата.

Күреңге мінген киелім,
Өлең-жыр артқан түйелім.
Бопемді басып кеудеме,
Алдыңа басымды иемін.

Аңыздай гүмыр кеиііп ең,
Өлеңнен болып несібең.
Жайылды даңқың жаһанга,
Тарихтың үлан көиіімен.

Алатау сынды асқарлым,
Алуан сырлы астарлым.
Өр мінез өжет болсам да,
Атыңнан ата жасқандым.

Меймілден түрган мейірлім,
Табигат тектес пейілдім.
Жырыңнан қуат-күш алын,
Кршшама мүңнан сейілдім.

Крргасын оқты білтелім,
Ақ түяқ түлпар күлтелім.
Дариясында жүзін дастанның,
Мүлгіген ойды сілкемін.

Сыныгы болсын асылдың,
Түныгы болсын гасырдың.
Бонеме, ата, бер бата,
Алдыңа келіп бас үрдым!



Баян Анарбекова

ДҮНИЕ

К) Икьижып көңы Крірьшга, 
Аітын ер салган түлпарга. 
Шүіиігіп сүлу Бүрымга,
Үксап та баккан сүнкарга.

Акын бір күдірет мәнсапсыз, 
Ерке^іеп соіиер жүртына. 
Тәкаппар, әттең, Кәміиат кыз, 
Шыкпады ауьы сыртына.

Аккуга кокте )н косып,
Айкүміс сьыаң какканы-ай.
Крс ііиекпен мүңдасып,
Үіиты гой бастан бак тсыай.

Күмбірлеп колда домбыра, 
Сәтине кыздың иіебері-ай. 
Меіирін коптің кандыра,
Күй іиертіссек дегені-ай.

Кызыл шок сынды от тілі, 
Шыжгырып дене карыган. 
Аркалы асьы тектіні,
Баіектің кызы жаныган.

Армандар әсте әр адам, 
Сүлудың демін жүтуды. 
Нүрбектің кызы Сарадан, 
Үіикындап талай жыр туды.

Еіикімге есе, дес бермей, 
Крңтарган кыруир акынды. 
Нүрила сама.і ескендей, 
Жамбьыга жаны жакын-ды.

Сімірген сыңгыр күлкіні, 
Күләштің тыңдап күс үнін. 
Шоліркеп әнге жыр тілі, 
Сомдаған ару мүсінін.



Баяи Лнарбекова

Балқыган Дина күйіне,
Шалқыган іиабыт жыр-кеуде. 
Диірменнің тасы-дүние,
Өтті Ое кетті бір демде...

ҚУЛЫНДАРЫМ

Масайраңдар, күліңдер, қүлындарым, 
Желпілдесін жел тиіп түлымдарың. 
Еркелігің ертең-ақ сап тыйылын,
Еске аларсың ертектей мүның бәрін.

Үнамайды біреуге күлкің ертең, 
Мүңаярсың бой эісетіп, мүмкін, еркем. 
Соби шақтың сәттері сагындырар 
Бір күн кеиітеу түратын, бір күн ерте.

Ойышиықтан жасалган емес омір,
Әже екен деп қалмаңоар немесе бір. 
Босагадан аттарда мойын бүрып, 
Крбыргаңмен қапысыз кеңесе біл.

“Өзім білем ” — ортеген озекті сан... 
Ойсыздардан қаиіанда тез өтті сән. 
Желөкпелеу болмаңдар, әйтеуір, деп, 
Дүрсілдеген кеудеме кезек қысам.

Орманымда қаулаган тал іиыбыгым, 
Қызыгына ойынның қаниіы бүгін. 
Қіындықты көрсеңдер, мейілдерің, 
ПейілдерОің кормеңОер таршылыгын...

АНА СОЗІ

Туа бойга дарыды ма 
Крсиетті тау бауыры.
Күн ш\гылалы жарыгыма 
Риза туган ауылы...

Аңқьидаган озеніндей 
Крра қыстақ аңгарыны / /.



Қызылауыз кезеңіндей 
Кокке жуык заңгар үлым:

Артык созге арксі сүйеп 
Алтын басың айналмасын.
А^іатауда бар касиет 
Ауса деуші ем кайран басым!

Ол — биіктік иілмейтін,
Саімактьсшк козгсимайтын.
Ол — сүлулык, сүйымейпин 
арналмайтын соз ксымайтын.

“Үлым шыкніы тау басына! ’’ —
Деп көзінен мүнар коіикен.
Кеп отырган тәубасына 
Анаң барын шыгарма естен!

ҚОРҒАСЫН

Асык ойнап асыр салган інім ксп,
Әкемізге колка са^іды күлімдеп. 
Крйнындагы коп олжасын актарды,
“Сака кылам иіымыр іиыккан бірін ”дсп.

Өңкей оңкай ірһерін салмактап,
Дәл тиетін дәулерін ол а.іды “октап ”. 
Кенжесінің көңһі үшін “карт мерген ”, 
Бірге ойнады екі етегі дсыбактап.

Бір асык та ата алмады иіеңберден, 
Крйран жанар, төңіректі тең корген. 
Тарамыс кол талып кала береді,
Крн майданның каруларын меңгерген.

Сосын інім корғасынды сака алып,
Берді әкеме: “ат енді, —  деп — такалын ”. 
Коздеу кайда көз бүлдырап түрғанда, 
Сасканынан сшіалаиды сакалын.

Баяи Анарбекова - -



Агытты да тамагының түймесін,
Үстай берді тыртық-тыртық іиүйдесін. 
“Балам, — деді, — мына қүргыр қоргасын, 
Адам түгіл асыққа да тимесін!”

Ж ЕҢІС КҮНІ

Алақайлап жатады бала біткен, 
Аттамайтын адалдық ала жіптен.
Жеңіс күнін жаңгыртып, жар салысып, 
Кеуде қагып қояды балалықпен.

Кемпір отыр кемсеңдеп көзін сүртіп, 
Крншама жыл келеді сөзін іркіп.
Жарын алып, жалгызын қоса жүтқан,
Ку согысқа шыдады-ау төзім іиіркін.

Жаза алмайды еіи нәрсе жан жарасын, 
Күтуменен отті гой таңбар асыл. 
“Сагыныштан саргайган ” деген созді, 
Кейуананың кейпінен аңгарасың.

Түн баласы үйқы жоқ, отті күндер, 
Крйгы-мүңның қисап жоқ коптігінде. 
“Кубас ” болып бір озі түрып жатыр, 
Тілеуменен “қайтейін, —деп, — түбін бер”.

Еске салып баласын, қосагын да,
Жеңіс күнін тойлайды осы ауылда. 
Шарапаты иіыгар-ау бүл Мамырдың,
Сол ананың үзақжыл жасауы да.

Коңілінде бір гажап шуақ түнып,
Ара-түра алады, жылап, күліп.
Сары алтындай сақтайды үшбу хатты, 
Өмір бойы озіне қуат қылып!

-  -  ■ =  Баяп Апарбекова



Баяп Анарбекова

НАУРЫЗ

Күіиагынан мүз дененің 
Наурызек гүл бүлкынады. 
Коктем-кыз-ау іздегені 
Сері — самал жүлкынады.

Тауга кашып ак күміс кар 
Дсиа бумен демігеді.
Көктем кііең кактыгыстар 
Шуда бүлттар желігеді.

Кок корпесі есте түздің 
Крзы бырт-бырт үзетүгын.
Сакпан жайып, кесте тіздім, 
Мүйізділак сүзетүгын.

Саііда сш к-сы лк су агады 
Тоңган жердщ коз жасындай,
Күн іиуагы қуалады 
Отка салган коргасындай.

Кесеп күнді — кызьы отты 
Коктем келді сылаң ете.
Мүз денені бүзып отті 
Наурыз деген планета.

АЙНАЛДЫМ, АПА, ДАУСЫҢНАІІ!

Сыңгырлаган жан апа, даусың кандай, 
Шыңыраудан шыркасаң тау сынгандай. 
Күшагыңа кіріп ап тыңдаушы едім, 
Макна.і әнді маужырап маукым канбай.

Шалгынынан беткейдщ іиык тогіліп, 
Коңілшектің коз жасы шыкты егілін. 
Жайлау үстін жаңгыртып жіберетін, 
Жатпаса да жартастар түк те біліп.

Кри шетінде крсактап арман-мүңды, 
Крс күлактың жаргагын жарган үнді



Крнаюпатып жаныңа түрган кандай 
Сілкіп тастап жас княл — кармағыңды.

Тылсымына әуеннің шым-шым батып, 
Сіміруші ем әдемі сыр сымбатын.
Ал, бүгінде сылкым-сал сол әндердің 
Үмытып кап әуелім жүрсіңбе атын?!

Шәбен апа, дәл соған кім сенеді, 
Сагынышын Баянның білсең еді ?! 
Өнбойымды суарган сүлу әнсіз 
Өмірімді үзарткан күн сонеді!

Шыркашы, апа, айналдым, дауысыңнан, 
Халык әні кезі жок тауысылган. 
Алматыдан ауылга аңсап келіп 
Крйтпайыніиы жандай боп тауы сынган!

САЛҚЫН САҒА

Таңкурайы сыңсыган 
Тау сагасы жауратты.
Тыныштыктан түншыгам,
Анам жусан лаулатты.

Бір топ торгай дүр үшты 
Бүлк-бүлк еткен тамагы.
Баткан күнмен тырысты 
Таргыл таудың кабагы.

Колеңкесі үзарган 
Қызыл шетен колбейді.
Күннің козі кызарган 
Бүгін кайтып келмейді.

Кшз үндің түтіні 
Өзен орлеп кетіпті.
Шекпен киген жүпыны 
Шопан науа бекітті.

=  Баяп Апарбекова



Түз жсыаган жас козы 
Мазалайды енесін.
Сут шашырап бас-козі 
Шоге түсед денесі.

Таңқ}'райы сыңсыған 
Тау сагасы жауратты.
Таза ауадан түніиыгам 
Анам жусанлаулатты...

КЛАСТАСКД

Түрса мейлі кор піүман кетпей басып, 
Отарды айдап шыгасың беткейді асып. 
Посер түгіл тас жауып жатсадагы, 
Крйды оргізбей тамактан отпейді асың.

Маіт-маіт түнган шык үстін шиырлаган 
Саган сенбі, жексенбі бүйырмаган.
Күн күркіреп, найзагай жаркылдаса 
Леп түрасың “камшыңды үііір маган!”.

Ж ш кы шуап, кой ыгып, еиікі каіикан, 
Күні бойгы ак жаңбыр кеіике үласкан.
Аіа бүлт пен кара бүлт кезек кошіп, 
Козден бүл-бүл үіиады көкшп аспан.

Тау жаңгырып, жасын от ойнаганда,
Бір елестеп өтеді кой маган да.
Бірак соның бәрі де үмытылады 
Кок жайлауда көсіліп тоіиаганда...

ОЙІІІА ОРАЛУ

Аіатаудан бүлак кашып,
Бүлт кошеді төбеден.
Крне, күрбым, жыракка шык,
Дала кызык не деген!

Шалгын бойды жасыратын 
Терең өзек —  сырлы өзек.

Баяи Анарбекова - ■ ■



Баян Анарбекова

Асыр саяып басылатын 
Бала болсак бір мезет.

Үйшік-үйшік ойнайык та, 
Куыріиакты тербетіп.
Шашуға бір тоймайык та, 
Үлдар демде ер жетіп.

Күда түсіп, үзатылып,
Бір “кызымыз” жасанып.
Түк ойы жок бүзакылык 
“Жігітке ”еріп кашсиіык•

Ат кып мінген талшыбығын, 
Кусын кызды корші бала.
Түк білмес боп калшы бүгін, 
Бөгде козге ерсі ғана.

Жар-жар айтсын жігіт жагы, 
Беташарга бір кенеліп.
Таулы оңірдің түбіт таңы 
Атсын сонда іргеленіп.

Оп-отірік сыңсып кана 
Қыз жыласын шымылдыкта. 
Алып кашкан кушык бала 
Түрсын ептеп кыбыжыктап.

Сосын, сосын бесік тербен, 
“Әлды, бопем ” басталсын. 
Бидайыктан есін жоргек, 
Жапырак жастык жасталсын.

...Кім білшті ойын дсгсн 
Шындыкка әкеп тірерін. 
Келіндікті мойындап см,
Бәрін де үкты жүрегім.

Шалгын бойды жасыратын 
Шакырады сырлы озек.
Асыр салып басы іатын 
Бала болсак бір мезет...
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ЖАНАРТАУ-ЖҮРЕК

Тунжыраганың піүңгиык тылсым сыр аісм,
Тап осы сенің табигилыгыңды сурар ем. 
Мәңгілік музы мызгымай жатар тау сынды, 
Крйсар улдарга гаіиык іиыгармын сірә мен.

Өмірде мына калпыңда журсең болганы, 
Жылулы журек жетектеп іиыгар жолга олі. 
Сайрандау саган м уң  болса, баікім, муң іиыгар, 
Жаныңда бірак дөңбекшір жырдың толгагы.

Жымыскы журген пысыктардан паркың мол, 
Аппак арың — сидыңда сенің жаркын жол. 
Өмірге деген козкарасыңа карап-ак 
Таниды аіі-ак тау тулгсиы ксипыңды ол.

Табаның кезіп кетпегенменен кыр асын,
Коңиің журдек, аіемді шарлап турасың. 
Тікегіңде жапшп тогіітіп ссиган әнменен,
Тік тургандардың кайгысын умыттырасың.

Тагдырга окпең караказандай екен десем де, 
Ғаламат от бар жанартау жанар — кесеңде. 
Апыр-ай, деймін, айырбастап сені алса гой 
Жер басып журген екі аякты меіиелге...

МИУА МАУСЫМ

Жайнап іиешек атты гулдер,
Бой балкытып тәтті кундер.
Май іиуагы жан жьиытып,
Махаббаттың пәктігін бер,
Махаббаттың шаттыгын бер!

Мазалагын }йкыны урлап,
Сыбдырлагын сикырлы бак  
Сагындырып жеттің, сірә,
Сырмінезді суйкімді у а к



Сыргам түскен бүлак күлді,
Шопан түлкі түмақты ілді.
Жасыл кілем жайып жерге,
Мамыр іиүғла іиуак кірді.

А к канат күс жайып канат,
Шыркау коктен байыптамак 
Гүл үсынса гашык жігіт,
Крндай кыздар айыптамак?!

Сезім-моншак жаңа тізбек,
Крлай гана канат үзбек.
Жүрек лүп-лүп согады тек, 
Жазгытүрым “агат із”көп...
Жастык маусым, мазда, лаула 
Май шуактан тагат іздепі

КӨКМАЙСА ЖАЙЛАУ КӨКЕЙДЕ

Крйдасың, кайда, 
аунаган шактар беткейді,
Көкмайса жайлау 
көкейден шіркін кетпейді.
Кешкілік күлап,
Күзардан түссе кой маңып,
Күла тас мініп, 
атам бір түрды ойланын.
Колеңке түскен 
ак канат үйдің түтіні,
Белгісі күңде
кол бүлгар конак күтініп.
Торлама шәлі 
оранган анам оіиакпш,
Тобьыгы бүрін
жалпылдак епипі күшакпшп.
Кенжелеп туган 
бүйра бас козы от кешін 
Күйдіріп алган 
сарыоііа кылып окпесін.
Тай казан кайнап 
ак кіЮік болып ернеуі,

■ ■ ■=  Баян Анарбекова



Кішкентай кыздьің 
ак  көбік болды ермегі.
“Кобігін калкып бери/і ”  

деп жьиіап отырып,
Өз тостағанын да,
көз тостағанын да алды толтырып.
Маңайдан ушкан
іиіркей де тынды сәтке осы,
Інім де келді
коріииер жакка ат косып.
Сағынбас па екенсің 
сарынын судың кешкі сен, 
Жаіиаудың түні-ай, 
коіиардың даусын естісең!
Сағымын куып 
дсианың кунде журетін,
Балаіык шіркін, 
басьыып капты дур етіп.
Крраймын күнде 
таідырып тауға нурььмды,
Баідырган кайда, 
баіаіык кайда бурынгы.
Сирек те болса 
жаіиауға іиыгам жолым боп, 
Баратын онда, 
шығатын онда торім коп.
Жырактап журген 
шағыңда киын біракта,
“Үмыттың  ”деген 
уяіып журмін сурактан.
Аіатауменен
астасып жаткан арманы,
Атама коптен 
амандасуға бармадым.
ЖаСиаудай жаның 
шсикар да болса біракта,
Сагынысуға жазган ба 
деймін жыракта.
Біз сауган койды 
баскалар жатыр косактап,
Бакыт кой бізге 
осьиарды.үмщппасак та!

Баяп Анарбекова = = = = = = = = = =
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Хат келді азырақ кешігіп,
Кррайлап күткенім осы еді.
Сезімім жібек боп есіліп,
Мерейім сәт сайын өседі.

Хат келді көтеріп қылығын 
Бір үлдың алабүлт күздегі.
Сырласы — қастерлі бүл үғым 
Үміттің үзілмес тізбегі.

А қ қырау тал басын конақтап 
Түрганда ауылдан хат келді:
(іБүла кыз ак кардай бол аппак 
Жанымның жалауы — ак  белгі ”

Асаулыкмінезбен арнапты 
Еркелік лебізін біріиама.
Үйкымнан коншама аунатты 
Тілінен опг шарпып пгүрса да.

Ойнакы создермен селдепгіп, 
Солеммен сагынпгкан хапг келді. 
Тәтпгі ойлар калдырдым белгі етін, 
Ару таң күшканда ак белді.

КЕЙБІРЕУ КЕМІТЕДІ

Аспаннан түскендей боп мені тегі, 
Крзбалап әр созімді кемітеді. 
Жосылтып кос бүрымды кең далада 
Өстім гой оз үямда егін-тегін.

Ананың ак  сүтіндей пгі г маган нор, 
Кршанда малшы үйінде кіл багам бар. 
Қойшының коңыр тілін каіідан білсіп, 
Тек кана радиодан тыңдагандар...

€Жшы%ып вудтны  
• * * * 'М ІМ  аудтіАШ,
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ТӨРІМНІҢ ТӨРТ ШЫРАҒЫ

Гүлдей майысып күнде 
Аідымнан шыгатындарьім. 
Жайыма кайысып мүлде 
Жанымды үгатындарым.

Сагынып жетесіңдер 
Қриагыма жамырап бәрің. 
Бейкүнә бөпесіңдер, 
Баюшак шаңырактарьім.

Кунарлы топырактагы 
Төрт тал гүлдейсіңдер. 
Акжарма атыраптагы 
Шуакты күндейсіңдер.

Жайдары жымиыстарым, 
Жазира куаныштарым. 
Көңілге юИылыстарым, 
Жаныма жүбаныштарым.

Башшгым, базарлы таңьім, 
Өнерлі орімта/ідарым. 
Абатьсч, ажарлы багым, 
Кішкентай керімсалдарым.

Кызыкты думандарым, 
Дархан боп көрінетін. 
Шетінен туған дарын, 
Орнаткан төріме күн.

Аюңсыз балапандарым, 
Шуакка күштар мүлде. 
Кііикене алакандарын 
Крлкалап үстар күнге.

Асыр сап ойнайтындарым 
Еркелеп кез келгеніне.
Тәттіні коймайтындарым 
Крл сс ьці к£$,ңөргетнеь ^  *  |  
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Крізық-ау кылыкщарың 
Үйімнің төрт діңгегі.
Төрт кесе түнык балым 
Тірліктің көркіндегі.

Әліппе ашкандарым 
Өзінше кереметтей.
Бауырға баскандарым 
Күйбеңге елең етпей.

Төрімде төрт шырағым 
Өмірді жарык еткен. 
Сендермен өрт шығармын 
Жалганды жарып өткен.

Жауказын жаркындарым 
Жүректе жарган бүрін. 
Балапан, балгындарым — 
Жанымда жанган нүрым!

СҮЙЕГІ АСЫЛ...

Өрмегін күрып аулага,
Өреге күрмын жаятын. 
Дәм-түзын салмай саудаға 
Дастаркан жайып коятын.

Үзай да алмай жыракка, 
Белі бір күргыр кілт етіп. 
Күн салып карап кыратка, 
Суланган көзін сүртетін.

Аймалар ауыл баласын, 
Толганар корші кыздарын. 
Әжелер әсем жаны асыл, 
Таусылмаса екен түз-дәмің!

Коненің козі күндігін 
Крркарадай кып киетін.



Бүкіл бір ауыл кіндігін 
Кескендей баурап сүйепин.

Кейуаналарды сиреген, 
Сүйегі асыл дер еді.
Крлына теңдік тимеген 
Тарихтың бір-бір дерегі.

Топырагын елдің торка деп, 
Тобықтай оиын түйетін. 
Жесірдің асын корка жеп, 
Жетімге жаны күйетін.

Тал бесік жыры дейтіннің, 
Крзынасы ол кашаннан.
Бар болмысы кейпінің 
Ертегілерден жасалган.

Күндігін орап сәнденіп, 
Кимешек киген апалар. 
Сендерге келіп емделіп, 
Үрпактар үлы бата аіар!

Баяи Апарбекова = = ^ = ^ ^ ^ ^ =



ӘДЕБИЕТШ ІӘЛЕМ І

(Үлы Мүхпіар іиәкірті профессор Сүлтапғали Садырбаев 
аганың үстаздыгын үлықтау)

Мәстура ана мәпелеп,
Ақуы з беріп өсірген.
Айналып “әке-көкелеп ”,
Коз іиырымын кеш ілген.

Жыр төгіп өткен өмірден,
Абыздар кдніиа елдегі.
Батырлар кетпей көңілден,
Эпостар болган ермегі.

Батырлар жырын жастанып,
Жауға да шапты атойлап.
Жанарда мөлдір жас калып,
Жарадар етті жат аймак■

Оралып елге олжа сап,
Салтанат күрган сәт кандай.
Курсанган мүздай мол жасак,
Жеңісін тойлап жапщандай.

Крмбар боп коңіл іиалкыды,
Назымның елін коргасып.
Шарлады киял аркылы,
Кітапка күмар болғасын.

Ғашык та болды егіліп,
Қүшуга хордың кыздарын.
Арманның атын тебініп,
Жүмактың татты түз-дәмін.

Қыз Жібек, Баян, Қүртканың,
Тагдырын талдап, камыкты.
Ойлаган момын жүрт камын,
Крһарман болып тарыкты.
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Қіыннан кисын іздеген, 
Ерлермен тһе косыпты.



Бабалар салган ізбенен, 
Жалгаган жора-жосыкты.

Сүйінбай, Жамбыл жырларын, 
Көк байрак кылып үстаган. 
Сапырып сөздің кырманын, 
Үстазга шәкірт үксаган.

Әуезов басып бауырга, 
Шәкірті болды калаулы. 
Акындар туган ауылга, 
Мүхаңның көнлі сан ауды.

Үлылар үні күлакта, 
Үмытылмас сол бір сәттері. 
Крлса да жылдар жыракта, 
Сойле. ді омір дәптері...

Крсапсыз ізбасарлары, 
Алгыспен басын иеді.
Ғылымга талмай самгады, 
Жаксының асыл сүйееі!

Түныгын кешіп сезімнің, 
Маржандай тізген лебізді. 
Саралап айткан сөзі үлгі, 
Мүраты күшті негізгі.
Талгам мен Талант егіз-ді. 
Үстазга деген мың тагзым — 
Дәл осылай дегізді!

Баян Анарбекова = = = = = =
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АБЫСЫН

(Р-ға)

Ән-өмір теңізінде,
Жүзеді жаркыл кағып.
Тектиік негізінде,
Таниды әркімді анык.

Көбінде кабағы ашык,
Мейманды калайды өзі.
Крзанға тамак асып,
Өтті ғой талай кезі.

Куанса, катуланса,
Түрады реңінде.
Крншама ашуланса,
Кегі жок жүрегінде.

Таптырмас көршілікке,
Келінге келісті ене.
Жаны кас ерсілікке,
Үксайды періштеге.

Өмірлік күрған жүбы,
Достарға адал асы.
Шалының күрбандығы,
Үлының садағасы.

Немере мойынында,
Жалгасы ғүмыр-жастың.
Сары іиал койынында,
Сырласып, сыбырлассын...

ДАЛАДАЙ ДАРХАН ДАНАХАИ

Дастарханнан дәм үзбес, 
Токшылыктың күйі бар.
Бас бәйбіше тәріздес, 
Сышіасканга сыйы бал.


