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АЛ, СЕНЕЙІН, СЕНЕЙІН 
(М. Ю. Лермонтовтан) 
 
Ал, сенейін, сенейін,   
Айтқаныңа көнейін.  
Шалма ораған сопының  
Ішін арам демейін.  
Ақ көңілді әділ жан  
Табылар деп көрейін.  
Я сүйсе, я күлсе,  
Елжірейін, төнейін. 
 
Жаралы көңіл жазылар,  
Дүниеде рахат бар шығар.  
Жақсы адам деген құры сөз  
Емес шығар, табылар.  
Өткен өмір, көрген түс  
Не қылғанда бір болар. 
 
Деп нанып ем "маған нан",  
Не таптым мен нанғаннан?  
Жүрегімді қан қылды,  
Өткен өмір, өлген жан.  
Ақыл іздеп, ізерлеп,  
Бәрін сынап сандалған.  
Бірін таппай солардың,  
Енді ішіме ой салған. 
 
Тұла бойды улатты,  
Бәрі алдағыш сұм жалған.  
Басыңа тиді, байқадың,  
Бәрінен басты шайқадың.  
Тағы бар ма айтарың?  
Нанғыш болсаң, енді нан! 
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АЛА ҚОЙЛАР 
(И. А. Крыловтан) 
 
Бір таудағы хайуанды бір арыстан 
Билеген патшасы екен әуел бастан.  
Әділ атақ алмақшы ниеті бар,  
Ешкімді ауыртпастан, жылатпастан. 
 
Онысы рас, басында тәуір болған,  
Сөйтсе де кімді бұзбас бақ антұрған.  
Алдынан жан шықпаған патшамыздың  
Ала қойды көргенде көзі ауырған. 
 
Ала қойда кінә жоқ жүннен басқа,  
Қойдан қашып шығыпты патша тасқа.  
Көрсе қаза тұрады аза бойы,  
Болмады бұған айла ойламасқа. 
 
Тұрды патша қайғырып уайым жеп:  
"Ала қойды болады қайткенім еп?"  
Аю, түлкі — қасында уәзірлері,  
Кеңеседі оларға "қайтемін?"— деп. 
 
Қолбаң етіп, қорс етіп сөйледі аю: 
— Батыр патшам, не керек көп ойлану?  
Қойды жан деп, есіркеп кім аяйды?  
Ақылы ала қойдың — қырып салу. 
 
Қабағын түйді арыстан сөзін үғып: 
Өлтірмегім оңай-ақ қойды сығып.  
Өз жұртын өзі қырған патша бар ма?  
Жаман аттан қорқамын, кетсе шығып. 
 
Бекер қан төктірмеңіз, әділ патшам,  
Сөкпеңіз,— деді түлкі,— мен сөз айтсам.  
Оңаша бір өзенді қойға беріп,  
Қайраңында семіртіп, кең жайлатсаң. 
 
Жарлықты кешіктірмей тез беріңіз,  
Жаманды жақсыменен тең көріңіз.  
Ала қой қорыққаннан өзі азаяр,  
Қойшылыққа қасқырды жіберіңіз. 



 
Қара деп қатты тапсыр ала қойды-ақ,  
Өзгесі өсер, ол кемір, сөзіме бақ 
Жақсы сөзбен біреуге тапсырған соң,  
Жаман аттан боласыз сіз-дағы аулақ. 
 
"Құп" деді, оны арыстан қабыл көрді,  
Қасқырға "жақсы бақ" деп жарлық берді.  
Ала түгіл ағынан тыныш бопты,  
Түлкінің айтқанындай қылып еді. 
 
Түлкінің айтқаны рас, жұрт — ақылсыз,  
Көре салды қасқырдан баяғы арсыз.  
Антұрғандық түлкі мен арыстанда,  
Ол болмаса, не қылмақ қасқыр жалғыз? 
 
 

АСАУ ТОЙ, ТЕНТЕК ЖИЫН, ОПЫР-ТОПЫР 
(М. Ю. Лермонтовтан) 
 

Асау той, тентек жиын, опыр-топыр, 
Ішінде түсі суық бір жан отыр.  
Алысты тұманданған ол ойлайды,  
Өзге жұрт ойды нетсін, өңкей соқыр. 
 
Ішкен-жетен, таласқан, ойнап-күлген,  
Кезек жоқ, келісім жоқ, сөйлей берген.  
Дауырыққан, күліскен, өлеңдеткен  
Қайғысызға қайғырып, жиіркенген. 
 
Көп отырды, қозғалды сөйлегелі,  
Құлағымда бүгін тұр соның үні:  
Сендерге не жүмыс бар тағдырменен,  
Ойнай бер де, күле бер күні-түні. 
 
Ойынға ойсыз надан бәрі құмар,  
Дүние істеп өз жүмысын жатқан шығар.  
Елемесең, елетер, бір танытар,  
Қайда айдаса, барасың,— кім тартынар? 
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ӘМ ЖАБЫҚТЫМ, ӘМ ЖАЛЫҚТЫМ 
(М. Ю. Лермонтовтан) 
 
Әм жабықтым, әм жалықтым,  
Сүйеу болар қай жігіт, 
Көңілден кеткен соң тыным? 
Әм сүйіндім, әм түңілдім, 
Үнемі неткен үміт, 
Өткен соң бар жақсы жылым? 
 

БАҚА МЕН ӨГІЗ 
(И. А. Крыловтан) 
 
Қарасаң, тым-ақ көп  
Көре алмас іші тар.  
Несі артық, бізден деп,  
Салыспақ жұрт та бар. 
 
Су ішкелі бір өгіз  
Барып еді бұлаққа.  
Бақалар қорқып, тарбақтап  
Қашып шықты әр жаққа. 
 
Бақаға өгіз таумен тең,  
¥шып кетті зәресі.  
Мақтаншақтың, сен көрсең,  
Бақада екен төресі. 
 
Өз-өзінен бір бақа  
Күшенді де, бөртінді.  
Қарны үлкейді қампайып,  
Өгіздей болам деп ісінді. 
 
Қасындағы жолдасқа  
"Қарашы,— деді,— сен бізге!  
Қиын ба екен үлкею,  
Жеткем жоқ па өгізге?" 
 
"Ісіндің, кебіндің,  
Сонда да не пайда?  



Түрі жат өгіздің,  
Сен қайда, ол қайда?" 
 
Күшенді кеп кіжініп,  
Келгенінше шамасы,  
"Өстім ғой"— деп ісініп,  
Дейді: "енді бір қарашы!" 
 
Қарады да,— "Дәнеме  
Болған жоқ қой, қой!"— деді.  
Қызып алған антұрған  
Айтқан сөзге көнбеді. 
 
Ыңқыл қағып, тыпырлап,  
Күшенді де, бөртінді.  
Іш жарылды сытырлап.  
Мақтанам деп өзі өлді. 
Таласпа, жаным-ай,  
Қолыңнан келмеске.  
Боларсың бақадай,  
Көп түссең егеске. 
 
 

 

ӘНШІЛЕР 
(И. А. Крыловтан) 
 
Көршіні көрші шақырды,  
Болды да сыйлап ас бермек.  
Қулығын ішке жасырды:  
Баланың әнін есіттірмек. 
 
Балалар шулап, бақырды,  
Ынтасы — даусын білдірмек.  
Қонақтың күйін қашырды,  
Басты ауыртты көп дүрмек. 
 
Алды-алдына кетеді,  
Қосылмайды әндері.  
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Құлағынан өтеді  
Құр айғай салған сәндері. 
 
= Япырмай, көрші-ай, не қылды?  
Бас ауырды, қаңғырды.  
Құлағын басып жалынды,  
Қойғыза көр деп құрғырды. 
 
Тым-ақ даусы күшті екен,  
Бекер де емес сенікі.  
Сүйтсе де арақ ішпеген 
Есті ұлдар ғой менікі. 
 
Есі шықпай мұнан да ішкен артық,  
Қисыны жоқ қышқырған не еткен тантық! 

 

БОРОДИНО 
(М. Ю. Лермонтовтан) 
 
– Айтшы, аға, неғып жеңілдік 
Мәскеуде емес тегіндік, 
Болған білем соқтығыс, 
Емес білем аз жұмыс. 
Ұмытпайды еш орыс, 
Бородинде көргенді. 
– Ондағы біздің адамдар, 
Сендердей емес, балаңдар. 
Қиын тиді оларға 
Аз кісі-ақ қайтып санарға. 
............................................ 
 
Қол салмаққа кәртечке1 
Ол күн болды, күн кешке, 
Қас қарайып, болды түн. 
........................................... 
Штык, қылыш қайрасып, 
Ширатып мұртын шайнасып, 
Ашулы солдат қыстықты: 
«Қойса екен бізді тыюын, 



Айтса екен бізге қиынын, 
Жыртпасақ жаудың киімін, 
Біз не етеміз, штыкті»... 
........................................... 
 
1 - Картечь (орысша) – шашылып атылатын оқ. 
 

 
БОСҚА ӘУРЕ БОП КЕЛДІҢ БЕ ТАҒЫ МҰНДА? 
(М. Ю. Лермонтовтан) 
 
Босқа әуре боп келдің бе тағы мұнда?  
Хүкімші шалдар мәз боп отыр ма онда?  
Антұрғандық қылығын алла ісі деп,  
Нандырар қандай сопы, қандай молда? 
 
Мені өлтірді-ақ, не пайда осыларға?  
Менің өмірім оларға қосылар ма?  
Ол шалдар қыршын жасты қиғанменен,  
Өз бойына жапсырып тұшынар ма? 
 
Сопысынсын, хақ десін, хақты ұмытсын,  
Әділетсіз бір жастың басын жұтсын.  
Қайнап тұрған қанымды ішкенменен,  
Қаңсыған, қатқан ішін не жылытсын?! 
 
Өлтірер, жерге тығар, мола қылмас,  
Сүйтсе де жер томпайтпай қойып болмас,  
Дірілдеп сол молаға шықса шалдар,  
Басқыш болып аспанға шығара алмас. 
 
Бейкүнә зорлықпенен шыққан жаным  
Бейішке басшы болар деме, залым!  
Суық қабір — қайғысыз ұйқы орны ғой,  
Оңай ма жас өмірден айрылғаным? 
 
Мен жаспын, білесің бе жастықты сен?  
Не қызықты үміт бар ойға келген!  
Көріп пе ең, я болмаса, ұмыттың ба,  



Іштегі отты достық пен қастық деген? 
 
Ай, жұлдыз, ағарған таң, жарық күн бар,  
Жазғы құс, жапырақта қандай мін бар?  
Күндізгі харекеттен босағанда,  
Өзіңе өзің тиген тәтті түн бар. 
 
Сағыныш бар, дүниеде жұбаныш бар,  
Көңілді көтеретін қуаныш бар.  
Құлын-тайдай айқасып, ойын салып,  
Кептерше сүйеніскен демалыс бар. 
 
Дүниедегі қызықтың бүгін бәрі 
Саған салқын тартқандай, сен — бір кәрі. 
Болсам деген талапты ұмытқан соң,  
Құр кеудеге өмірдің несі дәрі? 
 
Мен — сен емес, жас күнім жайнап тұрған,  
Жүректе түрлі талап қайнап тұрған.  
Сендер сүрдің, мен де өмір сүрмес пе едім?  
Бір шырақ сөнер, кетер саулап түрған. 
 
Есіткелі келдің бе сырымды сен?  
Олардың мақсаты не — білмеймін мен.  
Менің ісім өзіңе мәлім шығар,  
Көңілді түгел айтып болмайды екен. 
 
Менің кеудем сендерге сандықпен тең,  
Мүмкін болса, қақ жарып ашып көрсең.  
Ішін түгел көрген соң өз көзіңмен,  
Тахқиқ¹ мені күнәкар, қу демес ең. 
 
Мейлің өзің, монастырь қылған істі  
Алла ісі деп көңілінде көрсең күшті.  
Хақ салған бұл кеудемде бір закон бар,  
Оны құдай өзгеңнен кем демес-ті. 
 
Ақтығымды біледі сол көкірек,  
Сол законге билеткен біздің жүрек.  



Алла берген хауіпті осы сырым  
Көрге бірге өзіммен барса керек. 
 
Мен — өлі жан, ешкімді талғамаймын,  
Рақымсыз билеріңді қарғамаймын.  
Мен кешерлік сүйтсе де іс қылған жоқ,  
Разымын деп жалған сөз жалғамаймын. 
 
Қазір тірі, дүниеге мен де ортақпын,  
Осы күн батпай, батып жоғалмақпын.  
Алдыңдағы асау жас қайнап тұрған  
Мен болмаспын — бір уыс топырақпын. 

 

ВАДИМ 
(М.Ю.ЛЕРМОНТОВТАН) 
  
I 
 
 
Батар күнге шымылдық – көк бұлт кең, 
Толқынды қызыл торғын өртпенен тең. 
Өткен дәурен секілді нұры жайнап 
Арттағы мұнараға береді рең. 
Ол – монастырь сопылар тұрар жері, 
Кешкі қоңырау соғылған көптен бері. 
Сопылар, қызметкерлер басылған жоқ, 
Тас көшесін сыпырып жүргендері. 
Ұзын қара бешпентті, ұзын шашты 
Жамағатты итеріп бір жол ашты. 
Мешітіне бастықтың келер жолын 
Дайын қылып, сыпырып шаңын басты. 
Томсарған, күлкісі жоқ, бір қансыз сұр, 
Бір үлкен іс қылғансып асығып жүр. 
Ладан деген иісті май тұтатып, 
Жаққан шамы жарықта нұр бермей тұр. 
Құлшылыққа жиылған көп жамағат 
Сыбдыр қағып тосып тұр, сол-ақ қымбат. 
Тас күмбезде сыбдыры күңгірлейді, 
Ішкі үйіне кіруге тимей рұқсат. 
Мұнан басқа қақпада бірқатар жан, 



Жанашырсыз дүниеде жетім қалған. 
Құдайдан да жұрттан да күдер үзген, 
Амал жоқ, өлмес үшін сұрайды нан. 
Бірі – ақсақ, бірі – соқыр, бірі – кемтік, 
Киімі – жүз құраулы жемтік-жемтік. 
Мойны – қара, қолы – көн, езуі – көк, 
Көзі үңірейген, беті әжім, бәрі – өлімтік. 
Ұяттан, ар-намыстан не біледі? 
Шіркеуге келгендерден тіленеді. 
Аш итше бір тиынға топыр қағып, 
Бір таласып, бір ұрысып, бір күледі. 
Ұялғаннан тастаған бір мыс тиын – 
Аш кедейге ол дағы – қымбат бұйым. 
Кір дорбаға онысын салып алып, 
Жағалайды әркімді жыртық киім. 
Бір бүкір ортасында, сол қозғалмас, 
Жалынып еш адамға қолын созбас. 
Арық қара, кең маңдай, қыр мұрынды, 
Екі көзден от жанған не қылған жас? 
Сұр ерін, өзі жұқа, жиі тістеп, 
Ызамен тұрған жандай бойын күштеп. 
Кең жауырын, білегі бұлшық етті, 
Үйренген жан секілді қызмет істеп. 
Көп қайыршы бір-бірін кимелейді, 
Бір тиынға таласып үймелейді. 
Қозғалмай тұрған жастан сүйтсе дағы, 
Бәрі қорқып, азғана именеді. 
Қабағы түйіліңкі, сүйінбейді, 
Алла бөлек жаратқан түрін дейді. 
Жиырма сегіз жасында әжім түскен, 
Көк тамырда қан ойнап, дірілдейді. 
Көзге бүкір, қайраты – болат қырлы, 
Сақтап жүрген секілді бұл бір сырды. 
Шайтанның суретіне есіктегі 
Бірқатар көзін салып қарап тұрды. 
-«Егерде шайтандыққа жетсе қолым, 
Алдауға арланар ем адам ұлын. 
Аллаға асы, бейішке қашқын болып, 
Онан соңғы бұл емес менің жолым. 
Қорыққан кісі секілді бойын барлап, 
Теңдес емес адамды алдап-арбап, 
Жек көріп алғаннан соң көріне жау боп, 



Кегін алса болмай ма сыпыра жалмап?» – 
Дүниені ескермейтін паң секілді, 
Жатырқап тірі жанды аң секілді. 
Сыпатын, түрін көрсе сол бүкірдің, 
Бір үлкен мақсұты бар жан секілді. 
Қасында жолдастары – ақсақ, соқыр, 
Қайыр тілеп шулап жүр, опыр-топыр 
Палицын бай есікке келіп еді, 
Шыр айналды күңк етіп әлгі бүкір. 
 
 
II 
 
 
Елуге келген, шашы бурыл тартқан, 
Көзінің түсі оңып, нұры қайтқан. 
Жүріс-тұрыс сүйтсе де жас жігіттей, 
Қуатына жарамас шал деп айтқан. 
Үлкен етік аяқта, көк пешпентті, 
Таққан кірес төсінде жарқ-жұрқ етті. 
Жүргені тарс-тұрс еткен тәкәппарлау, 
Жайған тасқа басқаны жанды үрпитті. 
Бай Палицын паңдықпен басады аяқ, 
Қайыршыға түксиер түйген қабақ. 
Екі малай артынан ертіп алған 
Күшік иттей қылып жүр байға жалбақ. 
Кердең басып шіркеуге жақын барды, 
Қалтадан бір теңгелік күміс алды. 
Есікте шегелеулі құлыбы бар 
Бір сандық бар, барды да соған салды. 
Ақырып кедейлерге дейді: «Антұрған! 
Жалқаулықтан бәрі де мұндай болған. 
Қызмет қылса,тамағы тоймас па еді?!» 
Қуды «кет!» деп кедейді әлгі тұрған. 
Ақырған соң байғұстар әрі тұрды, 
Қалтасына қол салып, мойнын бұрды. 
«Бәрің бірдей таласпай, бөліп ал!» – деп, 
Бір теңгелік күмісті лақтырды. 
– Осылар елдің тынышын алды бүгін, 
Бірдің нанын тіленіп, бірдің сүтін, 
Құдайым кезін берсе, күтіп жүріп, 
Ұялмай бәрін аштан өлтіретін. 



Үндемей бүкір жүрді арғы шеттен, 
От жалындай сол байға көзін тіккен. 
Жай отындай жарқылдап қарауы өзге, 
Ызасы қозғалған ба ішке бүккен? 
Палицынді артынан қуып жетті, 
-Не керек? – деп әлгі шал бір күңк етті. 
-Сенен менің сұрауым тым аз ғана, 
Өзің айтқан жұмысты берші! – депті. 
– Қарама мені әлсіз деп, байым, кердең, – 
Бір ауыр тасты жұлып алды жерден. 
– Көрген соң көзің жетсін – деді дағы, 
Атып, қағып, доп қылып ойнап берген. 
Бай көріп, аң-таң қалды, мұның күшін, 
Еш адам қылар емес қылған ісін. 
– Өз қорама алайын, өзің көнсең, 
Боласың ба қызметші, менің кісім? – 
Алды-артына бүкір де қарамады, 
Қуанғаннан қасына жетіп барды. 
Азаттығын садаға қылды дағы, 
Басына уәдені беріп салды. 
– Атың кім? – деп, бүкірден бай сұрады. 
– Атым – Вадим, – деп еді, байға ұнады. 
Қошаметтің жөні деп қос жалшысы, 
Мағынасыз беталды ыржаңдады. 
Жаман көзбен қарады Вадим сонда, 
Ертіп жүрген екеуге байды жолда. 
Көзіне шыдай алмай, к…н қысып, 
Жым-жырт болып екеуі болды молда. 
 
 
III 
 
 
Бай: «Ер!» – деді, артынан ере берді, 
Бай шіркеуден үйіне тым кеш келді. 
Қақпа соқты, қатты жел дүрілдеп тұр, 
Танымай, ырылдасып иттер үрді. 
Вадим де іздегенін тапты мына, 
Жоғары қарап, түсті ойға аз ғана. 
Шіркеудегі сертті ойлап, айтқан сөзі: 
«Әділет қайда болса, сонда күнә». 
Дүбірлетті есікті бай да болмай, 



Аз кешікті, ашуға жан табылмай. 
Бір жалшы келді есікке қалт-құлт етіп, 
Жылы орынын тастамақ кімге оңай? 
Үйіне бай Вадимді ертіп келді, 
Сол заманға лайықты үйін көрді. 
Қырықтан асқан семірген қатыны отыр, 
Бәйбішесі осы деп ойлап білді. 
Ішпек, жемек, семірмек, есінемек, 
Еріккеннен жалшыға бос зекірмек, 
Бай ұрыспаған кезінде өзі ұрысқансып, 
«Олай емес, білмейсің,былай», – демек. 
Бұл қылық – бұрынғыдан бір қалған жол, 
Осындай бәйбішелер жұртта бек мол. 
Өзге қызық суиын деген шақта 
Қартаң тартқан қатынның қуаты – сол. 
Соққан боран секілді біздің өмір, 
Не тыныштық тауып берді, өзің де көр. 
Сол қатынға келеді күншілігім, 
Сондай өмір қолыма бір тимей жүр. 
Ол қылықпен өлгенше ол да жүрмек, 
Бала-шаға жыласып, өлсе өкірмек. 
Көршілері: «Адамға залалы жоқ, 
Тым-ақ жақсы кісі еді, байғұс!» – демек. 
(Аяғы бітпей қалған) 
 

 

ҒАШЫҚТЫҚ ІЗДЕП ТАНТЫМА 
 

Ғашықтық іздеп тантыма 
Аз күн әуре несі іс? 
Өзіңнің қара артыңа, 
Өткен өмір бейне түс. 
Өлгенше болар бар ма дос? 
Қуаныш, қайғы бәрі бос. 

 

 
 
 



ЕСЕК ПЕН БҰЛБҰЛ 
(И. А. Крыловтан) 
 
Тойған есек шөпті оттап маңайдағы  
Сонырқап шатқа кетті қай-қайдағы.  
Тентіреп өлкені өрлеп келе жатып,  
Жолықты бір бұлбұлға тоғайдағы. 
 
Сенбісің ақын бұлбұл, жаңа көрдім,  
Атыңа жұрт мақтаған құмар едім.  
Бір сайрап берсең, қалқам, өзім естіп,  
Рас па екен жұрттың сөзі, сынар едім. 
 
Өнерге салды бұлбұл сонда аңыратып, 
Шыңғыртып, шымырлатып, сорғалатып,  
Мың түрлі күйге салып толқынтады,  
Маңайда жан біткенді таңырқатып. 
 
Қой жатыр, қойшы тыңдап тұрды елбіреп,  
Көзіне қып-қызыл боп жас мөлдіреп.  
Жел соқпай, құс шуламай, бәрі жым-жырт,  
Әнге көңіл жіберіп тұрды елжіреп. 
 
Бұлбұл болды, тосып тұр есек сөзін,  
Есек жерге қаратып екі көзін:  
"Іш пыспай-ақ тыңдарлық бар екенсің,  
Әттегене-ай, білмепсің әтешті өзің! 
 
Екенсің ән салуға сен-дағы епті,  
Сен біраз әтеш әнін үйрен!"— депті.  
Бұл сықылды сыншының сөзін естіп,  
Көз көрмеске бұлбұл да ұшып кетті. 
 
Демеймін жұрт мақтасын,  
Я жақсын, я жақпасын.  
Сүйтсе де мұндай сыншыдан  
Құдайым бізді сақтасын. 

 



ДҰҒА 
(М. Ю. Лермонтовтан) 
 
Өмірде ойға түсіп кем-кетігің,  
Тулағыш мінезің бар, жүрек, сенің.  
Сонда сенің отыңды басатұғын,  
Осы өлең — оқитұғын дұғам менің. 
 
Ішінде бір қуаты барға ұқсайды, 
Тірі сөздің жаны — сол, айрылмайды. 
Қасиетті нәфәсі¹ желдей есіп, 
Қайнап тұрған ыстық қан салқындайды. 
 
Жаныңның ауыр жүгі жеңілгендей,  
Көңілден кернеген кек кемігендей —  
Болады жылауға да, сенуге де,  
Жүректің басынан у төгілгендей. 

 

ЖАРЛЫ БАЙ 
(И.А. Крыловтан) 
  
Жаман үйде жалғыз шал, 
Өзі — кедей, күңіренді. 
Өзі көрген байлардың 
Мінезінен жиренді. 
Өзіне өзі сөйлейді, 
Сөйлегенде не дейді: 
«Обал жоқ осы байларға 
Мал қызығын көрмеген, 
Жақсы төсек, тәтті ас жоқ, 
Жан қадірін білмеген. 
Салпыл қақты, түн қатты, 
«Мал-мал!» деді, мал тапты. 
Байыған сайын күтім жоқ, 
Бейлі кетті, ант атты. 
Қартайғанша қақақтап, 
Бұл тәңрі атқан талмай ма? 
Иттеніп жүріп өлмей ме? 
Өлсе, бәрі қалмай ма? 



Маған бітсе осы мал, 
Жанымды неге қыстар ем? 
Мың теңгені бір сомдай 
Қызығыма ұстар ем. 
Сән-салтанат жүруім 
Болар еді татымды. 
Есітер еді алыс жер 
Қызықты жомарт атымды. 
Байлықпен пайдам тигізіп, 
Сыйлар ем алыс-жақынды. 
Сараңның дәулет — өз соры»,— 
Деп айтыпты ақылды. 
Аузын жимай бір адам 
Кіріп келді тесіктен. 
Келе сала сөйлейді: 
«Байлықты керек қылдың сен. 
Қылайын деген ісіңді 
Мен есіттім байлықпен. 
 Сен мына бір ішінде 
Ділдәсі бар дорбаны ал! 
Бірін алсаң және бір 
Ділдә дайын, қолың сал. 
Санап ала бер-дағы, 
Дегеніңдей бола кал. 
Қанша керек болса да, 
Міне дәулет, міне мал. 
Бірақ, байғүс, айтайын 
Мұның бір сертін, қатты антын: 
«Дорба қолда тұрғанда, 
Ұстауға жол жоқ бір алтын. 
Дорбаны әуел дарияға ат, 
Тойғаныңша ал-дағы. 
Онан соң өзің білесің, 
Ұстай бер қайтып бар-дағы». 
Дорбаны беріп, жоғалды, 
Аң-таң қылып байғұсты. 
Есін жиып алған соң, 
Дорбаға кедей жабысты. 
Айтқанындай дорбаға 
Қолын салды, бірді алды, 
Және бірі дап-дайын, 
Есі шығып таң қалды. 



«Таң атқанша осылай 
Бере берсе бұл дорба, 
Талай алтын жиям ғой, 
Ертең менен бай бар ма?» 
Қалбалаңтап түн бойы 
Алып бақты бұл сорлы. 
Қанша алтын алса да, 
Тоя алмады ол ғұрлы. 
Қарайды да алтынға, 
Қомсынады «аз ғой», — деп, 
«Қыстау керек, үй керек, 
Сән-салтанат, расход көп. 
Азар болса аштыққа 
Тағы бір күн шыдармын. 
Алтын ассын есептен, 
Содан кейін армансыз 
Қыл дегенін қылармын». 
Үйіндегі бір нанды 
Бір ай жеді аз-аздан. 
Бір күн түгіл, бір айды 
Ынсап қылмай ол жазған. 
Дорбаны суға салғалы 
Дарияға таман жүз барған. 
«Бүгінше тұрсын, өлмен» деп, 
Үйіне қайта апарған. 
Дорбаны сауып тыныштықсыз 
Бір ай түгіл, жыл өтті. 
Алтындай жүзі сарғайды, 
Қол дірілдеп, әл кетті. 
Ассыз, сусыз, дерт жеңіп, 
Өзі де әбден жүдепті. 
Тоғыз миллион санарда 
Ажал жетті, күн бітті. 
Алтын қайда, сөз қайда? 
Қу нәпсіден не пайда?  
 

ҚАЛҚАМ-АЙ, МЕН ҮНДЕМЕЙ ЖҮРЕМІН КӨП 
 

Қалқам-ай, мен үндемей жүремін көп, 
Ойлама отсыз, ойсыз, суық жан деп. 



Жүректегі жалынды көзден жас қып 
Ағызғаным болады ол неге сеп? 
  
Антұрған ел көзіне тік караймын, 
Сонымды сен сөгеді-ау деп ойлаймын. 
Жүрегімді кескілеп салып жүрген 
Арсыздарды досым деп неге аяймын? 
  
Ішімде қайғым қалың, көз жасым кем, 
Адам жоқ, кімді дос деп мен шағушы ем? 
Әйел адам гүлмен тең, дымды сүймек, 
Көзінен жасы шықса, бойына ем. 
  
Көңліңе дайын тұр ғой жайым менің, 
Дұшпандығың қатайған шығар сенің. 
Егер менің ішімді жарып көрсең, 
Жылауыңды ұмытып, шошыр едің. 
 

ҚАРАҢҒЫ ТҮНДЕ ТАУ ҚАЛҒЫП 
(И.В. Гете — М.Ю. Лермонтовтан)  
 
Қараңғы түнде тау қалғып, 
¥йқыға кетер балбырап. 
Даланы жым-жырт, дел-сал қып, 
Түн басады салбырап. 
  
Шаң шығармас жол-дағы, 
Сілкіне алмас жапырақ. 
Тыншығарсың сен-дағы, 
Сабыр қылсаң азырақ. 
 

КӨҢІЛІМ МЕНІҢ ҚАРАҢҒЫ 
(Дж.Байрон — М.Ю. Лермонтовтан) 
  
Көңілім менің қараңғы. Бол, бол, ақын! 
Алтынды домбыраңмен келші жақын. 
Ішек бойлап он саусақ жорғаласа, 
Бейістің үні шығар қоңыр салқын. 
  
Егер сорым түбімен әкетпесе, 
Керек қой көңілді үміт тебірентсе. 



Қатып қалған көзімде бір тамшы жас  
 
Төгілмей ме, бой жылып, ол да ерісе?! 
 
 

КҮЛІМСІРЕП АСПАН ТҰР 
 
Күлімсіреп аспан тұр, 
Жерге ойлантып әрнені. 
Бір себепсіз қайғы құр, 
Баса ма екен бендені? 
  
Қапамын мен, қапамын, 
Қуаныш жоқ көңлімде, 
Қайғырамын жатамын, 
Нені іздеймін өмірде? 
  
Қайтты ма көңіл бетімнен, 
Яки бір қапыл қалды ма? 
Өткен күйге өкінбен. 
Әм үміт жоқ алдымда. 
  
Іздегенім тәтті ұйқы, 
Дүниені ұмытып. 
Өлімнің суық дым сиқы, 
Тұрсын өмір жылытып. 
  
Көз ұйқыда, ой тыныш, 
Дем алып жатсын көкірек. 
Кім таласса, кім ұрсып, 
Көрссм оны — сол керек. 
  
Өзім аулақ бетінен, 
Бір орында оңаша, 
Дүние деген не деген — 
Қыла жатсам тамаша. 
  
Мансап іздер, мал қуар, 
Бәрі мақтан іздеген. 
Мақтанынан не туар, 
Ыза қылып өзгеден. 



 

ӨЗІҢЕ СЕНБЕ, ЖАС ОЙШЫЛ 
(М.Ю. ЛЕРМОНТОВТАН) 
  
Өзіңе сенбе, жас ойшыл, 
Тіл өнері дертпен тең. 
Көңілдің жүгін қиял қыл, 
Ызаға тұтқын бойың-зең. 
  
Қасиет тұтып, ойға ұмтыл, 
Қан қайнап, қуат егілсін! 
Онан гөрі еңбек қыл, 
Улы сусын төгілсін! 
  
Ойлай берсең, ой деген 
Не қызыққа келер кез. 
Кісі айтпаған, білмеген, 
Күй әдемі, тәтті сөз. 
  
Тыңдама оны, ұмыт сен, 
Бүркен-дағы, бар да жат. 
Тамылжытып айтқанмен, 
Қыла алмассың сен қымбат. 
  
Кез болсаң қайғы я зарға 
Құрсатса тілді ұмтылтып, 
Алып шықпа базарға, 
Асаудайын бұлқынтып. 
  
Қайғы-дертің мейлі мың, 
Саудаға салмаң өзіңе ар. 
Жаныңа түскен жараның 
Іріңін нетсін надандар. 
  
Біліп оған не керек, 
Ішіңнен қайғы жемесең, 
Жалтаңдаған жас жүрек 
Байғұс-ай десін демесең. 
  
Өз бойыңа болып сақ, 
Жан-жағыңа қараңдар! 



Күн көріп жүр күліп-ақ 
Сенен басқа жарандар. 
  
Олардың да ешбірін 
Қайғы аман қойған жоқ шығар. 
Ойлап, байқап көр түрін, 
Таттырмап па дүние зар? 
  
Күлкі болмай, қой, жаным, 
Сен бүйтесін, ол қайтті? 
Олар көрген арманын 
Кімге шақты, кімге айтты? 
 

 

ҚАРАСАМ ҚАЙҒЫРТАР ЖҰРТ БҰЛ ЗАМАНҒЫ 
(М. Ю. Лермонтовтан) 
  
Қарасам қайғыртар жұрт бұл заманғы,  
Салқын, қуыс - өмірі я қараңғы. 
Білім де жоқ, білімге сенім де жоқ, 
Өнерсіз қартаяр деп біл балаңды. 
Жасынан білер ескі шалдың мінін, 
Аптық жерін, ақылға кеш енгенін. 
Өзі өнерсіз, өмірден тез суынар, 
Ойлаған жолаушыдай бос жүргенін. 
Жамандық жақсылыққа қарар салқын, 
Долығы тез басылып, қайтар қарқын. 
Ұлыққа қошеметшіл, құл сықылды, 
Қатерге аяқ баспас, көрмей артын. 
Дәл бейне ерте шыққан бүлдіргенше, 
Суық соғып бүрісер, дәмі енгенше. 
Көзге де, ауызға да қызығы жоқ, 
Қызығы - үзілгені бос жүргенше. 
 
Пайдасыз ғылымменен ми кептірер, 
Дос-жарға мақтан етіп, бұлдап көрер: 
Жақсы сөз, жақын үміт, тәттілікті 
Кемітер, көңіл қоймас, кекеңкірер. 
Қуаты қызық қызмет тойларының 
Қос қыртысын кетірмес ойларының. 
Лап бергіш, к... айналғыш, қайта ойланғыш 
Тыянақ оты сөнген бойларының. 



Келісімді тәтті ой, әр шеберлік 
Қуантпас ойын қозғап пәлен дерлік. 
Өз кеудесін өзі аңдып, бой салдырмай, 
Тоқымдығы бусанбас неткен ерлік? 
Жек көрер, жақсы көрер - кезі білер, 
Ашуы, махаббаты босқа сөнер. 
Жанында суықтық бар бір жасырын, 
Қаны отты жас күнінде шықпас өнер.. 
 
 

ЖАЛАУ 
(М. Ю. Лермонтовтан) 
 
Жалғыз жалау жалтылдап  
Тұманды теңіз өрінде.  
Жат жерде жүр не тындап?  
Несі бар туған жерінде? 
 
Ойнақтап толқын, жел гулеп,  
Майысар діңгек сықырлап.  
Ол жүрген жоқ бақ іздеп,  
Қашпайды бақтан бойды ұрлап. 
 
Астында дария — көк майдан,  
Үстінде сәуле — алтын күн. 
Қарашы, ол бүлік құдайдан  
Сұрайды дауыл күні-түн. 
 

 

ЖАРТАС 
(М. Ю. Лермонтовтан) 
 
Қонады бір күн жас бұлт  
Жартастың төсін құшақтап.  
Жөнелді ертең, қалды ұмыт,  
Көк жүзіне ойнақтап. 
 
Ажымды жүзі тершіген 
Кәрі жартас таң қапты: 
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— Бәрі осы-ay,— деп,— құз деген, 
Томсарып тұрып жылапты. 

 

ЖОЛҒА ШЫҚТЫМ БІР ЖЫМ-ЖЫРТ ТҮНДЕ ЖАЛҒЫЗ 
(М. Ю. Лермонтовтан) 
 
Жолға шықтым бір жым-жырт түнде жалғыз, 
Тастақ жол жарқырайды буға амалсыз.  
Елсіз жер тұрғандай боп хаққа мүлгіп,  
Сөйлесіп ымдасқандай көкте жұлдыз. 
 
Мен көрдім көктің ғажап жасалғанын,  
Жер ұйықтап, көкшіл шықпен бу алғанын,  
Менің не мұнша қапа, қысылғаным?  
Үміт пе, өкініш пе ойланғаным? 
 
Дүниеден үмітім жоқ менің деймін,  
Өмірге өткен титтей өкінбеймін.  
Азатгық пен тыныштық көксегенім,  
Ұйықтамақ пен ұмытпақ деп іздеймін. 
 
Өлімнің ұйқысы емес іздегенім,  
Ұйқы, тыныштық, ұмыту — бер дегенім.  
Көкірегімде өмірдің күші тұрып,  
Іздеймін дем алысты үзбегенін. 
 
Су сылдырап, жел гулеп, күн шуақтап,  
Жылылық пен достықты тұрсын мақтап.  
Өнген, өскен жақсы деп емен ағаш,  
Теңселіп айтып тұрса, ол шайқақтап. 

 

ЖҮРЕКТЕ КӨП ҚАЗЫНА БАР, БӘРІ ЖАҚСЫ 
(Я. Полонскийден) 
 
Жүректе көп қазына бар, бәрі жақсы,  
Теңіздің түбіндей-ақ қарап бақшы.  
Сол жүректен жылылық, достық пенен  



Бұлақша ағып ғаламға тарамақшы. 
Жан шөлдер өзіңдеймен танысқанша,  
Бірінен бірі үлесіп алысқанша. 
Құмарланар, сүйісер жүрек тауып,  
Қытықсыз қызықпенен бас қосқанша. 
 
Жұрттың сөзі: тағдырға адам көнбек,  
Бір антұрған еріксіз мезгіл келмек.  
Осы сенің қызығың, қуанышың  
Сағымша жоқ боп кетіп түгесілмек. 
 
Бейне бір сол қазынаны бір жау алмақ,  
Жүректің кең дариясы құрып қалмақ. 
Суық ақыл жүрекке бұйрық жазып, 
Оны бір өзі өзгеше жолға салмақ. 
 
Жүрегін пайдасы үшін жұрт ұсатпақ,  
Кірмен өлшеп базарға ұстап сатпақ.  
Оны сатып, ол кімді уатады?  
Оның өзін тағы да кім уатпақ? 
 
Жұрт айтқан сол ант мезгіл келсең керек...  
Мен де пенде, амалсыз көнсем керек.  
Қызығы зор қайран дос, қайран тату, 
Сендер өлдің, мен-дағы өлсем керек! 
 
 

КЕҢ ЖАЙЛАУ - ЖАЛҒЫЗ БЕСІК ЖАС БАЛАҒА 
(М. Ю. Лермонтовтан) 
 
Кең жайлау – жалғыз бесік жас балаға,  
Алла асыраған пендесі аш бола ма? 
Ержеткен соң сыймайсың кең дүниеге, 
Тыныштық пен зар боларсың баспанаға. 
 

КҮНДІ УАҚЫТ ИТЕРІП 
(М. Ю. Лермонтовтан) 
 
Күнді уақыт итеріп  
Көк жиектен асырса,  
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Көлеңке басын көтеріп,  
Алысты көзден жасырса — 
 
Сонда көңілім жоқтайды  
Татуы мен асығын,  
Көзі жетіп тоқтайды  
Өткен күннің қашығын. 
 
Көкке бақтым алла деп,  
Тамаша етіп құдіретін.  
Рахматы оиың онда көп,  
Бізге түк жоқ тиетін. 
 
Неге сүйсін ол мені,  
Өзім ақымақ, алмадым,  
Көрдім артық бір сені  
Рахматынан алланың. 
 
 

КӨҢІЛДІҢ КҮЙІ ТАҒЫ ДА 
(М. Ю. Лермонтовтан) 
 
Көңілдің күйі тағы да 
Өмірсіз жанның алды ішін. 
Аударды өлең жағына,  
Нәпсінің сынған қайғысын. 
 
Жат жерде елге қосылмай,  
Сенімді доссыз жалтақтап,  
Көк қанат бейіш құсындай, 
Қу ағашқа қонақтап. 
 
Ол бұтақтан қозғалмас, 
Өкіріп дауыл, соқса жел.  
Өзгеге бола жырламас,  
Ыстық күнді жоқтар ол. 
 
Жанымның жарық жұлдызы,  
Жамандық күнде жарымсың.  
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Сөз болсын ескі ер сөзі,  
Кейінгіге қалынсын. 

 

ҚАНЖАР 
 
Сүйкімді болат қанжар, тұрсың жайнап, 
Ыстық, суық майданда шығады ойнап. 
Грузин ашулы ұста кекке соққан, 
Ер шеркес соғыс үшін алған қайрап. 
 
Еркелі нәзік қолмен маған тиді, 
Ұмытпа деп айрылған жерге берді. 
Қан сорғалар жүзінде жас сорғалап, 
Қайғымен өртенгеннің белгісі еді. 
 
Қара көз қарап маған көп қадалған, 
Құпия қайғы өртеніп бойын алған. 
Болатша дірілдеген жалын көрген, 
Бір күңгірт тартып және оттай жанған. 
 
 

ҚАРҒА МЕН БҮРКІТ 
(И. А. Крыловтан) 
 
Қой жайылып жаздыгүн  
Шыққан екен қияға.  
Аспаннан бүркіт құйқылжып,  
Сорғалап келіп ыраға¹,  
Бір қозы іліп ап кетті  
Құздағы қиын ұяға.  
Екпіні күшті ер үшін,  
Еңбек қылды жем үшін  
Ұядағы балаға.  
Көрді де мұны бір қарға,  
Желікті бір іс бастарға:  
"Қозыны да тамақ деп,  
Кім ап шықсын тастарға!  
Ең семізін ілейін  
Қызық қылып ашарға",—  
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Деді-дағы, аралап,  
Жабысты келіп қошқарға.  
Қалшылдап, дірілдеп  
Тырнағын салады,  
Қанатын қайқайтып,  
Әкетпек болады.  
Бүркіттей емес екені  
Кешікпей-ақ білінді.  
Жабағыға тырнағы  
Шықпастай боп ілінді.  
Жалпылдап, салпылдап,  
Қойшыларға көрінді.  
Әддін² білмес шіркінді  
Құдай әбден қарғады.  
Қойшылар көріп күлісіп,  
¥стап алды қарғаны.  
Құрысын да шіркіннің,  
Семіз қойды алғаны.  
¥шпасын деп қимаған  
Қанат, қүйрық қалмады. 
Бір жіпті берік бек байлап,  
Аяғына жалғады.  
Балаларға ойын боп,  
Қор болып сүйтіп қалғаны. 
Азат басың болсын құл,  
Қолдан келмес іске ұмтыл! 

 

ҚАРҒА МЕН ТҮЛКІ 
(И. А. Крыловтан) 
 
Жұрт біледі, күледі,  
Сұрқия тілдің жаманын,  
Қошеметшілердің амалын.  
Сонда да солар қайда жоқ?  
Ептеп айтса, ересің,  
Артынан өкінсең де пайда жоқ. 
 
Ірімшікті Құдайым 



Кез қылды бір күн қарғаға. 
Алып ұшып барды да, 
Қонды бір биік ағашқа. 
Үлкен олжа емес пе 
Ірімшік деген қарны ашқа? 
Бір жеп алып, шүкірлік 
Қылайын деп аллаға, 
Тұмсығында ірімшік, 
Ойланып қарап тұр еді, 
Бір қу түлкі сорына 
Жақын жерде жүр еді, 
Ішіне сақтап қулығын, 
Ептеп барып барлайды, 
Бұлғақтатып құйрығын, 
Қарғаның көзін алдайды. 
Тәтті тілмен, тәтті үнмен 
Сөйлесуге айналды: 
"Қарағым, не еткен сұлу ең!"— 
Деп таңырқап таңданды,— 
"Не еткен мойын, не еткен көз, 
Осыдан артық дейсің бе 
Ертегі қылып айтқан сөз? 
Қалайша біткен, япырмай, 
Мұрныңыз бен жүніңіз! 
Періштенің үніндей 
Деп ойлаймын үніңіз. 
Осы көрікпен, Бұл жүнмен, 
Әншілігің белгілі, 
Ұялмай, қалқам, бір сайра, 
Біз де алалық үлгіні. 
Құс төресі біздерге 
Сіз боларсыз бір күні". 
Басы айналды қарғаның 
Сұмның айтқан сөзіне.  
Қуанғаннан бөртініп,  
Бір мастық кірді өзіне.  
Өзіне біткен өңешін  
Аямастан қарқ етті,  



Ірімшік жерге салп етті,  
Іс бітті, қу кетті 

 

ҚАСИЕТТІ ДҰҒА 
(М. Ю. Лермонтовтан) 
 
Өмірден тепкі жесем жазығым жоқ,  
Ешнәрсеге көңілім болмаса тоқ,  
Қайта-қайта оқысам бір дұғаны,  
Сөніп қалған жүректе жанады шоқ. 
 
Қуаты бар дұғаның қуантарлық,  
Қапаланған жүректі жұбантарлық.  
Адам ұқпас бір тәтті лебізінен  
"Уан" деген естілер ұлы жарлық. 
 
Көңілім ауыр жүктен бір құтылар,  
Кек арылып көкіректен ұмытылар.  
Адамның баласына ашып жаным,  
Ізгілікке жүрегім бір ұмтылар. 

 

ЛЕНСКИЙ СӨЗІНЕН 
(А. С. Пушкиннен) 
 
Барасың қайда, қайда болмай маған,  
Жас өмір алтын-күміс жарқылдаған.  
Келер күн келеді екен не дайындап,  
Қараңғы, қарағанмен болжай алман? 
 
Мінеки, келіп қалдық атар таңға,  
Жарқырап күн де шығар тірі жанға.  
Табытқа салып алып, әлде мені  
Апарар сырын білмес бір далаңға. 
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МЕНІҢ СЫРЫМ, ЖІГІТТЕР, ЕМЕС ОҢАЙ 
(М. Ю. Лермонтовтан) 
 
Менің сырым, жігіттер, емес оңай, 
Ешкімнің ортағы жоқ, жүрсін былай!  
Нені сүйдім, дүниеде неден күйдім,  
Қазысы оның — арым мен бір-ақ құдай. 
 
Жүрегім екеуіне жалбарынар,  
Рақымдық пен әділ сор деп жалынар.  
Мен тентек пе, түбінде кім жазалы,  
Қайғыны жіберуші өзі сынар. 
 
Надандар былшылдайды, құп алмайды,  
Үлкен жанның қиялын ұға алмайды.  
Теңізден таудай толқын соқса-дағы,  
Жағадағы жартасты жыға алмайды. 
 
Құдай мықты жаратқан үлкен жартас,  
Былш-былш еткен, бет бұрып, судан қайтпас.  
Бұлтта суық дауыл, жаймен сырлас,  
Өзгені жан екен деп сырын айтпас. 

 

ОЙ 
(М. Ю. Лермонтовтан) 
 
Қарасам қайғыртар жұрт бұл заманғы, 
Салқын, қуыс — өмірі я қараңғы.  
Білім де жоқ, білімге сенім де жоқ,  
Өнерсіз қартаяр деп біл балаңды. 
 
Жасынан білер ескі шалдың мінін,  
Аптық жерін, ақылға кеш енгенін.  
Өзі өнерсіз, өмірден тез суынар,  
Ойлаған жолаушыдай бос жүргенін. 
 
Жамандық жақсылыққа қарар салқын,  
Долығы тез басылып, қайтар қарқын.  
Ұлыққа қошеметшіл, құл сықылды,  



Қатерге аяқ баспас, көрмей артын. 
 
Дәл бейне ерте шыққан бүлдіргенше,  
Суық соғып бүрісер, дәмі енгенше.  
Көзге де, ауызға да қызығы жоқ,  
Қызығы — үзілгені бос жүргенше. 
 
Пайдасыз ғылымменен ми кептірер,  
Дос-жарға мақтан етіп, бұлдап көрер:  
Жақсы сөз, жақын үміт, тәттілікті  
Кемітер, көңіл қоймас, кекеңкірер. 
 
Қуаты қызық қызмет тойларының  
Қос қыртысын кетірмес ойларының.  
Лап бергіш, к... айналғыш, қайта ойланғыш  
Тыянақ оты сөнген бойларының. 
 
Келісімді тәтті ой, әр шеберлік  
Қуантпас ойын қозғап пәлен дерлік.  
Өз кеудесін өзі аңдып, бой салдырмай,  
Тоқымдығы бусанбас неткен ерлік? 
 
Жек көрер, жақсы көрер — кезі білер,  
Ашуы, махаббаты босқа сөнер.  
Жанында суықтық бар бір жасырын,  
Қаны отты жас күнінде шықпас өнер.. 
 

ОНЕГИН СӨЗІ 
(А. С. Пушкиннен) 
 
Хатыңнан жақсы ұғындым сөздің бәрін:  
Кірі жоқ, кіршігі жоқ мағыналарын.  
Жасырмай, жастықпенен, нанғыштықпен  
Айтыпты шыншыл тілің бар іңкәрін. 
 
Жасырмай жас жүректің жанған жайын,  
Айтуға тілің мұнша қайдан дайын?  
Жанып, сөніп, суынып қалған көңілім  
Қобалжиды хатыңды көрген сайын. 
 
Қалмаған Онегиннің ешбір бағы,  



Өтіп кеткен жүректің отты шағы.  
Мінсіз тілмен сөзіңді жазыпсың-ақ,  
Ұнатпаған жерім бар сүйтсе-дағы. 
 
Болса да сән-салтанат, қызық, әсем,  
Тез жалығып айнимын, тұрлауым кем.  
Сақтасар, ардақтасар кісі болсам,  
Жалғанда сенен басқа жанды алмас ем. 
 
Бүгін сүйсем, сені алсам – ертең жалқып,  
Суып қайтар көңілім желше шалқып.  
Қуартып, қайғыменен суалтамын,  
Біреудің қызыл гүлін тұрған балқып. 
 
Құдайдың толып жатыр күні бүгін,  
Жігіттің тани алмай кемшілігін.  
Бір алып, қадірлемей, тастап кеткен  
Тартып жүр қиянатшыл ер күйігін. 
 
Түксиген өзі суық, сөзі суық,  
Келерлік бір жері жоқ жанға жуық.  
Өзі антұрған, қазымыр, қатыны – сорлы,  
Екі өмірдің лайлап суын тұнық. 
 
Сол баянсыз еркектің біреуі – мен,  
Жамандығым жақсымнан екі еседен.  
Жүрек кірсіз, тіл мінсіз, мінезің – гүл,  
Не боласың осындай ерменен сен? 
 
Жаңғырмас өткен өмір, біткен мінез,  
Лайықсыз кісіге болыпсыз кез. 
Сені жақсы көрейін бірге туған  
Ағаңдай, онан басқа жоқ менде сөз. 
 
Жас қыз бен жас бәйтерек – бәрі бірдей,  
Жапырағы тұра ма жылда өзгермей?  
Менен гөрі сөзіңді жақсы ұғушы,  
Кетер деме ер жігіт бір кез келмей. 
 
Бұл сөзде ақыл да бар, ғибрат та бар,  
Өзіңе екіншіде пайда болар.  



Ақылменен ойласаң тоқтау қылып,  
Сүйкімді менен артық жан табылар. 
 

ОНЕГИННІҢ СИПАТЫ 
(А. С. Пушкиннен) 
 
Жасынан түсін билеп, сыр бермеген, 
Дәмеленсе, күндесе, білдірмеген.  
Нанасың не айтса да, амалың жоқ,  
Түсінде бір кәдік жоқ алдар деген. 
 
Кейде паң, кейде көнгіш орныменен,  
Кейде елеусіз, кейде ынтық формыменен.  
Кейде үндемей жүрсе де сөзге баяу,  
От жалындай жауапкер құрбыменен. 
 
Ғашықтық сөзге жүйрік әсіресе, 
"Дем алысым, құмарым – бір сен" десе. 
Жанын құрбан жолына қылған жансып, 
Көз қарауы құбылар әлденеше, 
Кейде ұялшақ, төменшік, кейде тіп-тік, 
Қамыққансыр, қайғырып, орны келсе. 
 
Жай, жаңа кісі болып түк білмеген,  
Қалжыңын білдіртпейді қалай деген.  
Жаның шошыр өрлігі жаннан бөлек,  
Кісіге балдан тәтті орны келген. 
 
Биттей бойы босаса, сезер сонда,  
Жастық жеңіп, көңілді шайқағанда.  
Ғашыққұмар, ақыл мен бойыңды алып,  
Жылы жауап есітер не қылсаң да. 
 
Емінер, "әй" дегізер, дайын қылар,  
Жүрегің қалай соқса, пайым қылар.  
Жылы ізін суытпас, дамыл көрмес,  
Бір оңаша жолығар жер айтқызар. 
 
Ел аулақта оңаша қолына алып,  
Көңіліндегі сабағын айтып тынар. 
 



Жасынан көрсе оны ақылы сасқан  
Не сұрқия жандарың жұрттан асқан.  
Жеңуге, қор қылуға тағы да ұста,  
Өзіне күндес шықса, жол таласқан.  
Ажуаға, қорлауға тілі орамды,  
Не түрлі тұзақ құрып көңілін басқан. 
 

ОНЕГИННІҢ ТАТЬЯНАҒА ЖАЗҒАН ХАТЫ 
(А. С. Пушкиннен) 
 
Құп білемін, сізге жақпас 
Ескі жара білтелеу.  
Ақ жүрегің енді ұнатпас,  
Мезгілі жоқ қай медеу? 
 
Ықтиярсыз мұңды сезім  
Кетті ыршып жолыңа.  
Мазағыңа бердім өзім,  
Өз басымды қолыңа. 
 
Өлі бойға жан жүгірді,  
Қайратым құрыш болды, нан.  
Мұз жүрегім май сықылды  
Еріп, от боп күйді жан. 
 
Қор қылуға құдіреттен,  
Жүрегіме түсті өрт.  
Тайды аяғым ескі серттен,  
Түсті емсіз қатты дерт. 
 
Масқаралап мені тағдыр  
Қылды мазақ, не шара?  
Менің үшін сен жауап бер,  
Менде сөз жоқ, бишара. 
 
Михрабым1 сен, бас ұрамын,  
Тіл жете алмас ғүзіріме2  
Жетпедім, не жасырамын,  
Гауһарымның қадіріне. 
 
Сен – ағашта піскен алма,  
Әзір едің, алмадым.  
Құп кіріптар қылды алла,  
Әлде мені қарғадың? 



 
Он сегіз мың бұл ғаламның  
Бар тынысы күнде тұр.  
Мен сықылды сорлы адамның  
Ықтияры сенде түр. 
 
Сен бетіңді әрі бұрсаң,  
Шықты көзім, болды көр.  
Жанды аларсың разы болсаң,  
Біздің орын – қара жер. 
 
Тәңірі добы – бұл ғаріп бас,  
Кетті амалсыз қорлама!  
Қайта қақты, қайла болмас,  
Келді, түсті ордаңа. 
 
Ақылы бар, ықтиярлы,  
Пенде теппес өз жарын.  
Ерік иеде, пенде зарлы,  
Не білер не боларын? 
 
Сорлы адаммын жер жүзінде,  
Бір қуаныш көрмедім.  
Не қыласың, ерік өзіңде,  
Қайғысы асқан шерлі едім. 
 
Менің өмірім таянып тұр,  
Үзілуге әм жаным.  
Ақ жүзіңді бір көріп құр,  
Өлсе болмас арманым. 
 
Күні ертең бір көрінсең  
Сорлы асықтың көзіне.  
Тәңірі үшін шапқатыңмен  
Нан ғаріптің сөзіне! 
 
Не болайын, тез болайын,  
Ақ жүзіңді көрейін.  
Бар ма өмірім, қармалайын  
Жоқ болса мен өлейін. 
 
Қорғалап құр өтпе өмір бос,  
Тағдырыңа қарсы бар.  
Бір өзіңнен басқа бір дос  
Таппасаң өл, жүрме зар. 



 
 
1. Михраб (арабша) —мешіттің төріндегі молда тұратын құбылаға 
қараған орын. Бұл арада қасиетті орын мағынасында. 
2. Ғазір, ғүзір (арабша) – бір істі істеуге мүмкіндік бермеген себеп 
мағынасында. 
 

ОНЕГИННІҢ ТАТЬЯНАҒА ЖАУАБЫ 
(А. С. Пушкиннен) 
 
Таңғажайып бұл қалай хат,  
Мағынасы – алыс, өзі жас?  
Сөзі орамды, әр түрі жат,  
Және әдепті, және рас. 
 
Жас жүректің толқынын дөп  
Жаза алыпсың толтырып.  
Бойды жеңіп бұл асыл леп,  
Тұрды титық көп құрып. 
 
Тіл буынсыз, бой – таза гүл,  
Ақылы артық, ары зор.  
Ол – перизат, ойла, өзің біл,  
Не болады болса қор? 
 
Ішім өлген, құр денем cay,  
Босқа үрейім жүр менің.  
Жарамайды бекер алдау,  
Теңің емес мен сенің. 
 
Пенде көрген бар қызықтың,  
Бәрін ішкен сұм жүрек.  
Айныған соң, сен жолықтың,  
Айтып-айтпай не керек?! 
 
Тәтті дүние көңілімнен  
Кетті менің, нан маған.  
Енді бізге бір өлімнен  
Басқа түк жоқ арнаған. 
 
Мен – жаралы жолбарыспын,  
Жұрттың атқан оғы өтіп,  



Сен есірке, сорлы жаспын,  
Шын сөзіме рақым етіп. 
 
Бала сүйер, жар сүйерден,  
Түк неме жоқ, тұр денем.  
Сен – тоты құс бақта жүрген,  
Қай жерімнен пар келем. 
 
Ерге барған ер танымай,  
Ер қызығын кім көрер.  
Шығарына жол таба алмай,  
Қайғыменен босқа өлер. 
 
Айнығыш ер тартса салқын,  
Бал сұрасаң, береді у.  
Қазымырлап сөздің артын...  
Қасиеттен бетті жу. 
 
Мен – сынық жан, жамағанмен  
Түзеле алман түрленіп.  
Теңің емес, біл, саған мен,  
Не қыласың кірленіп?! 
 
Әйел өлмес соқпа дерттен,  
Сауыға алмас сынған ер.  
Мен – көмірмін қалған өрттен,  
Енді рұқсат бізге бер. 
 
Сенің өмірің гүлденіп тұр,  
Есігін тап, көр қызық!  
Менің өмірім – бір суық сұр,  
Күзгі күндей тұр бұзық. 
 
Бірге туған мен ағаңнан,  
Шын досыңмын, кем емес.  
Соққы жедім сұм заманнан,  
Бір жылы сөз ем емес. 
 
Арман етпе, жас күнің көп,  
Игілік көр, ерге бар!  
Бұл заманның қашқыны деп,  
Мен ғарыпты есіңе ал. 



 
Менде паңдық, жат мінезден  
Дәнеме жоқ, жарқыным.  
Осы жазған барша сөзден  
Байқалынар бар шыным. 
 
Басы қатты, сұм жүрегін  
Тоқтата алмай кетті де.  
Сорға біткен көкірегін  
Сендіре алмай өтті де. 
 
Бар денемнің бәрі – бір мұз,  
Қайрылуға жарамас.  
Мына дәулет, мына асыл қыз,  
Болды маған арам ас. 
 
Ол – жас ағаш, бір қызыл гүл,  
Жапырағы жаңғырар.  
Сорлы Онегин, жолды өзің біл,  
Қай тарапқа қаңғырар. 
 

ОНЕГИННІҢ ӨЛЕРДЕГІ СӨЗІ 
(А. С. Пушкиннен) 
 
Жарым жақсы киім киіп,  
Келді жанға жылы тиіп.  
Диуана болды бұл көңілім,  
Басылмай бір құшып, сүйіп. 
 
Бойым тұр дал болып ұйып,  
Көңілім жүр құс болып шүйіп.  
Есіркеп сүйгізіп еді,  
Кетіппін жүз есе күйіп. 
 
Қылдың арам ойынды,  
Бір бұрмадың мойныңды.  
Сен ақылмен көңіліңді  
Тыйып, жеңдің бойыңды. 
 
Мен бұрылып түзеле алман,  
Қайтсін дедің сорлыңды...  



Атам, анам – қара жер,  
Сен аша бер қойныңды.  
Сенен басқа еш жерден  
Таба алмадым орнымды. 
 

ПІЛ МЕН ҚАНДЕН 
(И. А. Крыловтан) 
 
Көшеде піл жетелеп біреу жүрді,  
Кім көріпті хайуанды мұндай түрлі.  
Көрсеткелі ап жүрген жануарды  
Тамашалап, артынан жұрт боп ерді. 
 
Көшеде кез боп бір қанден  
Ұмтылды пілге шаптығып.  
Шаңқылдап үрді ерленіп,  
Тартынбай ұрысар жан шығып. 
 
Қанденге бір ит кездей боп  
Деді: "Әліңді білсеңші,  
Пілмен ұрысар сиқың жоқ,  
Мазақ болмай, қой, көрші! 
 
Қырқылдап қалдың, не бітті?  
Әуре болмай, қой!— деді.  
Сен бұлқындың, ол кетті,  
Жан деген жоқ ол сені". 
 
"Мен де соны білемін,  
Сондықтан ер боп келемін.  
Ұрыс, соғыс қылмай-ақ,  
Ер атанып көремін. 
 
Жұрт мұнымды көрмей ме?  
Батыр атақ бермей ме?  
Қой, бұл қанден — ер шіркін,  
Пілге де үрген демей ме?" 

 



ТАТЬЯНАНЫҢ СӨЗІ 
(А. С. Пушкиннен) 
 
Тәңірі қосқан жар едің сен,  
Жар ете алмай кетіп ең.  
Ол кезімде бала едім мен,  
Аямасқа бекіп ең. 
 
Талақ етіп бұл ғаламды,  
Болды мәлім кеткенің,  
Кінәсі жоқ жас адамды  
Қатты соққан не еткенің? 
Елжіреген жас емес пе ем?  
Еппен айтсаң жұбатып.  
Мен ғашыққа мас емес пе ем?  
Кетсең еді ұзатып. 
Сен жаралы жолбарыс ең,  
Мен киіктің лағы ем.  
Тірі қалдым, өлмей әрең,  
Қатты батты тырнағың. 
 
Бұл кінә емес, әншейін наз,  
Сағынамын, айтамын.  
Досың-ақпын, тағдыр араз,  
Толғанамын, қайтемін. 
Сен шошыдың ғашығыңнан,  
Өзге жұрттан қамшы жеп.  
Мен де сорлы нәсібімнен,  
Жатқа тидім алшы деп. 
Жар табылмас сен секілді,  
Мен де сендей сорлы зар.  
Қол-аяғым берік бекілді,  
Енді ненің орны бар? 
Өз қораңның қақпасын сен  
Қатты жаптың, не айтайын.  
Жат қораның тақтасын мен  
Жастанамын, қайтейін. 
 
Қаймақ еді көңілімде,  
Бізге қаспақ болды жем. 
Екі сөз жоқ өмірімде, 
Мен де – сорлы бақыты кем. 



 
Еш қызыққа арманым жоқ,  
Бәрі де бар формының.  
Біреуіне қанғаным жоқ,  
Өзіме аян сорлымын. 
 
Жаным ғашық асылым ең,  
Жар есігін бермедің.  
Сорға біткен ғашығымсың,  
Неге тым кеш сермедің? 
 
Жат есікті және қорып,  
Жара салма сен маған.  
Жұрт жамандар жатқа жорып,  
Жалынамын мен саған. 
 
Үшбу қиял келсе басқа,  
Сен жүдер деп мен үшін.  
Болар еді қайнамасқа,  
Мыс қазандай сорлы ішім. 
 
Ғашық-ақпын еш күмәнсіз,  
Ырыс емес, сор үшін.  
Көрісуге шыдамаспыз,  
Айрылалық сол үшін. 
 

ТАТЬЯНАНЫҢ ОНЕГИНГЕ ЖАЗҒАН ХАТЫ 
(А. С. Пушкиннен) 
 
Амал жоқ – қайттім білдірмей,  
Япырмау, қайтіп айтамын?  
Қоймады дертің күйдірмей,  
Не салсаң да тартамын. 
 
Талайсыз, бақсыз мен сорлы,  
Еріксіз аттап ұяттан,  
Қорлыққа көндім бұл құрлы,  
Байқалар халім бұл хаттан. 
 
Әлімше мен де ұялып,  
Білдірмен дедім өлсем де.  



Шыдар ем күйіп, мен жанып,  
Айында бірер көрсем де. 
 
Болмады көріп қалуға,  
Есітіп біраз сөзіңді.  
Шыдар ем бір ай жатуға,  
Ұзақ түн жұмбай көзімді. 
 
Қызықтан қашып бұл жерге  
Көңіліңіз суып келіпсіз.  
Мәнісін сұрап бірерге,  
Тілдесе алмаймын еріксіз. 
 
Келмесең егер сен бізге,  
Сау болмас па ем, әлбетте?  
Болмасам ашына мен сізге,  
Түспес ем мұндай бейнетке. 
 
Асау жүрек қайнамай, 
Жуасыр ма еді кезінде?  
Елден бір жақсы сайламай,  
Бармас па ем ерге өзім де? 
 
Өзгеге ешбір дүниеден  
Еркімен тимес бұл жүрек.  
Әзелде тағдыр иеден,  
Қожам – сенсің, не керек. 
 
Тіршілігім – құрбандық,  
Шыдамай сені көргенше.  
Тәңірімнен келген бұл жарлық,  
Ием – сенсің өлгенше. 
 
Әуелде кірдің түсіме, 
Ортақтасып өміріме. 
Толғау салып ішіме, 
Сол күнде-ақ жақтың көңіліме. 
 
Құдайдан болғай деп емі,  
Құдайыны мол бердім. 
Көрген жерде-ақ мен сені, 
"Осы екен ғой – сол" дедім. 



 
Жатқан сайын ұйқыға,  
Дұға оқушы ем, шошынып.  
Ұнатып мені құлқыңа, 
Жүруші едің қосылып. 
 
Түсімде мені жұбантып,  
Жылы сөзбен сөйлесіп. 
Кетуші едің қуантып,  
Қалушы еді көңіл өсіп. 
 
Шыныңды айт, кімсің тербеткен,  
Иембісің сақтаушы?  
Әлде азғырып әуре еткен,  
Жаумысың теуіп таптаушы? 
 
Шеш көңілімнің жұмбағын,  
Әлде бәрі – алданыс.  
Жас жүрек жайып саусағын,  
Талпынған шығар айға алыс. 
 
Не болса да өзімді  
Тапсырдым сізге налынып.  
Толтырып жасқа көзімді,  
Есірке деймін жалынып. 
 
Бұл жерде ешкім сырымды  
Білмейді, айтып не етейін?  
Жақтырмай бұзсаң нұрымды,  
Білдірмей күйіп өтейін. 
 
Күтемін сізден қайта хат,  
Қуандырып дертім жаз.  
Ол болмаса, шынынды айт,  
Кінә өзімде, өзіме аз. 
 
Өз хатыма өз көзім  
Ұялып, қорқып баға алмас.  
Кепілім – сенің бір өзің,  
Бөтен жан несіп таба алмас. 
 



ТЕРЕКТІҢ СЫЙЫ 
(М. Ю. Лермонтовтан) 
 
Асау Терек долданып, буырқанып,  
Тауды бұзып жол салған, тасты жарып.  
Арыстанның жалындай бұйра толқын  
Айдаһардай бүктеліп, жүз толғанып. 
 
Кавказдан шықты жайнап, қылып у-шу,  
Түзу жерден жол кернеп ұлғайды су.  
Қалың қайрат бойында, беті күліп,  
Момынсынған пішінмен ағады қу. 
 
Кавказдай құзда туған перзенттенмін,  
Бұлттың сүтін еміп ержеткенмін.  
Казбектен, ағам, сені көксеп шығып,  
Кім қақтықса жолымда күйреткенмін. 
 
Зор кеуде адамзаттың айласына  
Көнбей, бүгін күшімді көрсеткенмін.  
Екі езуім көпіріп, айғайласам,  
Шын құтырсам шың тасты тербеткенмін. 
 
Аптығып асау інің келді, ақсақал!  
Тау, тасқа, адамзатқа салып жанжал.  
Дем алайын деп келдім, аш қойныңды,  
Сәлем-сауқат әкелдім, қош көріп ал. 
 
Әкелген бұғы менен маралым бар,  
Адамнан тартып алған көп малым бар.  
Ер-тоқымы, атымен, қаруымен  
Ер шеркесті әкелген амалым бар. 
 
Мұның бәрі — тартуым сізге,— дейді,  
Ақылыңды айт, ақсақал, бізге,— дейді.  
Бақша, зауат, жайларды қылдым талқан,  
Әрбір бай жалдап жатыр жүз кедейді.  
Қартаң Каспий қалғыған бойыменен  
Терекке көзін ашып үндемейді. 



 
— Азырқандың, білемін, ақсақал шал,  
Тентегіңнің сөзіне құлағың сал.  
Казак-орыс қатыны бір сұлуды  
Әкеліп ем, қайтейін, оны-дағы ал! 
 
Кәрі Каспий қара көк көзін ашты,  
Жылы жүзбен Терекке амандасты.  
Жыбыр қағып, қозғалып, сылқ-сылқ күліп,  
Қатынды алды, қитықсыз араласты. 

 

ШАЙТАН 
(М. Ю. Лермонтовтан) 
 
Мұңлы шайтан — құдайдың қуған жаны, 
Күнәлі жер кез келіп бір ұшқаны.  
Өткен жақсы дәурені ойында оның,  
Сондағы не көргені, не қылғаны. 
 
Ол күнде нұрлы бейіш ішінде екен,  
Өзі де періштелер түсінде екен.  
Жылы жүзбен жұлдыздар жылжып жүріп  
Сәлемдесер, сөйлесер күшінде екен. 
 
Ол күнде көз жетпесті көп көздеген,  
Түгел білем қайда екен деп іздеген.  
Жапа-жалғыз білімнен бақ шықпайды,  
Өлшеусіздің сыймасын бір сезбеген. 
 
Босағасы кең еді, төрде орын тар,  
Төрде жалғыз отырмақ ойында бар.  
Жалғыздық — бір тәңірінің сыбағасы,  
Өршілдікпен лағнетке болған душар. 
 
Құдайым шайтансың деп, лағнет етті,  
"Лағнетпен" де қор бола қалман депті.  
Алладан қарғыс алған кеудесінен  
Сүю мен сол сағатта сенім кетті. 



 
Адаммен сонан бері болды кекті,  
Өлмес, өшпес өзіне көзі жетті.  
Не қылғанмен қуанар болмаған соң,  
Несіне жер дүниеге пәле септі? 
 
Тиянақ, сенім, сүю көрмей өтті,  
Алаң-жұлаң етіпті, тентірепті.  
Алласыз дос таппады, сыр таппады,  
Неше мың жыл кезсе де төңіректі. 
 
Жаманды күнде азғырса, жан демейді,  
Жақсы жаннан кей-кейде таяқ жейді.  
Күнінде неше бүлік шығарса да,  
Еңбегі жанған жан боп сүйінбейді. 
 
Сүйтсе де жамандыққа бір тоймаған,  
Антұрғандық қылығын еш қоймаған.  
Баяғы алдау, ескірген кәрі иттікпен  
Не қылдым, не бітірдім деп ойлаған. 
 
"Ақылға, өмірге де адам кенде,  
Өлмес өмір, қайрат, күш — бәрі менде.  
Күнінде жүз қуанып, күліп жүрген  
Осы адам уайымсыз не еткен пенде?"... 

 

ШЕГІРТКЕ МЕН ҚҰМЫРСҚА 
(И. А. Крыловтан) 
 
Шырылдауық шегіртке  
Ыршып жүріп ән салған.  
Көгалды қуып гөлайттап,  
Қызықпен жүріп жазды алған. 
 
Жаздыгүнгі жапырақтың  
Бірінде тамақ, бірінде үй,  
Жапырақ кетті, жаз кетті,  
Күз болған соң кетті күй. 



 
Жылы жаз жоқ, тамақ жоқ,  
Өкінгеннен не пайда?  
Суыққа тоңған, қарны ашқан  
Ойын қайда, ән қайда? 
 
Оныменен тұрмады,  
Қар көрінді, қыс болды.  
Сауықшыл сорлы бүкшиді,  
Тым-ақ қиын іс болды. 
 
Секіру қайда, сүрініп,  
Қабағын қайғы жабады.  
Саламда жатып дән жиған  
Құмырсқаны іздеп табады. 
 
Селкілдеп келіп жығылды,  
Аяғына бас ұра: 
= Қарағым, жылыт, тамақ бер,  
Жаз шыққанша асыра! 
 
Мұның, жаным, сөз емес,  
Жаз өтерін білмеп пе ең?  
Жаның үшін еш шаруа 
Ала жаздай қылмап па ең? 
 
Мен өзіңдей шаруашыл,  
Жұмсақ илеу үйлі ме?  
Көгалды қуып, ән салып,  
Өлеңнен қолым тиді ме? 
 
Қайтсін, қолы тимепті,  
Өлеңші, әнші есіл ер!  
Ала жаздай ән салсаң,  
Селкілде де, билей бер! 
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