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      Поэзия – жүректің қуанышы, қайғысы, адамзаттың жан сусынын 

қандырған, таным көзі мен тылсым тұнған ой кәусары болса, проза - 

адамның жан-дүниесін, болмысын кең ауқымда суреттейді. Күнделікті 

өмір құбылыстарының көрінісін, сыр-сипатын бейнелейді. Қолдарыңызға 

алып отырған бұл ұжымдық жинаққа  әдебиет өлкесінен өз өрістерін 

тауып, қалам тербеп, көңіл тебіренісін, жүрек бұлқынысын қағаз бетіне 

түсіріп жүрген кітапханашы - әріптестеріміздің шығармалары іріктеліп 

алынып отыр. Жинақ кітапханашыларға, оқырман кауымға арналады.   
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Алғы сөз 

 

Кітапханада қызмет атқару - осы саланың ыстық-суығына 

төзіп жүрген мамандардың бәріне үлкен абырой деп білемін. 

Өйткені, кітапханашы – оқырман мен кітап арасындағы алтын 

көпір іспеттес. Бұлай деуіме негіз жоқ емес. Кітапханашылар 

қайнаған рухани байлықтың тіршілігіне жан бітіреді. Ұлттық 

құндылықтар мен  оқырмандар арасын жалғастырады. Әр күнгі 

жұмысы тың жаңалыққа толы, кітапқа деген «құмарлықтан» 

басталатын шығармашылық маман иелері ілім-білімнің  

зерттеушісі секілді.  

Эстетикалық талғамы зор, ойы зерек, қиялы жүйрік, кәсіби 

шеберлігі шыңдалған кітапханашылар қасиетті қазынамызды 

көзінің қарашығындай сақтап, ел игілігіне жаратып келеді. 

Осындай жандардың қолына қалам ұстап, «сөз өнерінің» қадір-

қасиетін терең түсінетініне таңқалуға болмайды. Олардың жауһар 

ойларын жыр жолдарымен өрнектеп немесе көркемсөзбен 

кестелеуін өз басым заңды құбылыс деп білемін. Сондықтан 

қолына қалам ұстап, жүректегі ойларын ақ параққа түсіріп, жан 

тебіреністерін жасырмаған кітапқұмар қауымның өрелі  істеріне 

әркез сәтті сапар, ақ жол тілеймін. 

  Бір-бір рухани байлықтың тұтқасын ұстап, кітап деген 

алтын қазынаның  көзі болып өздеріңіз аман тұрғанда, егемен 

еліміздің өнері, ұлттық мұрасы байып, ата-бабамыз аңсаған 

Тәуелсіздігіміздің туы биіктеп, «Мәңгілік елдің» абыройы 

аспандай бермек. 

 

                                                                         Мира Шүйіншәлиева, 

жазушы-журналист 

Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі 
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Жаңақала (1950 жылдары) ауданы орталығында жұрттың 

бәрі сыйлайтын әрі қорқатын адам болды. Ол – кітапханашы 

Әмина апай еді. Кітапхана сырты жұпыны болғанымен, іші 

мұнтаздай тап-таза, тып-тыныш және өте жылы болды. Біз суық 

жатақханада жатқандықтан, кітап оқыған болып Әмина апай 

«үйінен» шықпайтынбыз. Оған ол кісі дән риза, өйткені өзі 

айтқандай «оқырманы жоқ кітапхана, жұрт безетін жетімханадан 

да бетер».... 

 Сол кезде де, қазір де кітапхана өмірі жұпыны, тіпті қиын 

кезде жойылып кетуге аз қалды. Батыс Қазақстан облысы 

республикада біраз кітап үйін сақтап қалған облыстардың 

бірегейі. Әсіресе, жалақысы жоқ, қыста жағылмайтын, жазда 

жөнделмейтін кітапханаларын екі жағынан ұстап, ортасынан 

тістеп отыратын нағыз еңбекторылар – кітапханашылар сақтап 

қалды... 

Мен қазақша–орысша жазылған 16 автордың шығармаларын 

ақтарып шықтым. Алдымен, қалам ұшы имене тиетін Сағынтай 

Бисенғалиев, Дариға Нұрашева, Тілеген Жұмабаевтар шығармасы 

болды. Ал ішінде ешбір ағымды баспасөзде көрінбеген  кей 

шығармалары дастархан басында, той-домалақта, туған күнде 

ақыл беретін «халықтық» туындылар да бар. Өмір ғой, өлең 

шіркін, кейде махаббат, кейде сәби, туған жерге сағыныш тағы 

басқа кездері болып туа береді. Біз қолымыздан келгенше 

аршыдық, терісін сыпырдық, қамшыладық. Қысқасы, осы бір аса 

бір шалқып өлең жазбайтын уақытта алтын уақыттарын сөз 

өнеріне арнап, қағаз шимайлап, сезім жетегіне берілгендерге 

кәдімгідей риза болдық. Өнер жаттығуына енді кіріскендерге – 

көп оқып, көп ізденуді, өлең,  қара-сөз теориясына шыңдап 

қараған жан деп арзан ақыл айтамыз. Өлең - ермек болмай, 

өнерге жақындаса – нұр үстіне нұр демекпіз.  

  

Ұстаздық тілекпен – БҚМУ профессоры  

Серікқали Шарабасов

Мәдени мекеме шырақтары 
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Бердіғалиева Лаура Әдиетқызы 

  

 1968 жылы 14 мамырда Қазталов 

ауданында дүниеге келген. 1986 жылы Орал 

мәдени-ағарту училищесінің кітапхана ісі 

бөліміне оқуға түсіп, 1988 жылы бітірген соң 

Қараоба ауылдық кітапханасында еңбек жолын 

бастады. 1999 жылы Дәулеткерей атындағы 

Өнер институтының библиограф-кітапханашы 

мамандығы бойынша сырттай оқып білім 

алған. Лаура Әдиетқызы Қараоба ауылдық 

кітапханасында еңбек етіп келеді Қараоба 

округтік «Ділайша» әйелдер кеңесінің, ауыл мешіті жанынан 

құрылған «Ақылдастар алқасының» мүшесі. 

Дала қызы 

Ол өмірге келгенде көктем еді,  

Самал лебі сәбиді өбкен еді. 

Ата-ананың үміті тұңғыштары,  

Қиял қуған қара қыз өскен еді. 

 

Руы – Жайық Беріш, Еділбайдың жиені, 

Дүниеге келіпті Қазталовта киелі, 

Қиялшыл қыз қырда өскен, ғашық еді далаға 

Қарақатқа боялып, қырдың гүлін сүйетін. 

 

Көбелектің жинайтын әдемісін, түрлісін, 

Дәнінен түйетабанның моншағын да тізетін. 

Өз ісіне мәз болған бүлдіршінді қызықтап, 

Нұрын шашқан төбеде күн де бұған күлетін. 

 

Сағымданған сар дала, белдер бүккен сыры бар, 

Құстарының таусылмас, түрлі әуен жыры бар. 

Көктемеде қаптаған қызғалдақты қыр төсін, 

Кезіп жүріп ғашық қыз, ақын болған түрі бар. 
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Сол даланың дауасы, еркіндікті сездірген, 

Көкірегіне құйыпты муза деген мөлдірден. 

Ащы дәмін өмірдің татып жүріп, тайталас, 

Қанша қиын болса да қайыспауға төздірген. 

 

*   *   * 

Жалт етті де жанарың,  

Өртеп маған қарадың. 

Діріл қаққан сезімді 

Бақытыңа баладың. 

 

Көздеріңнен қараған, 

Ерекше бір сыр ұқтым. 

Қашып жүріп өзіңнен, 

Құшағыңа іліктім.   

 

Алаулаған өрт сезім, 

Жанымды менің күйдірген. 

Жанарыңның жарқылы, 

Жүрегімді сүйдірген. 

 

 

Наурыз тойы 

 

Ұрпағына үлгі боп ата дәстүр, 

Есік ашты табысып жаңа ғасыр. 

Кең даланы жайлаған қазақ елі, 

Егеменді ел болды, әлем таныр. 

 

Еркін кеткен далаға мал-жандары, 

Наурыз тойы қазақтың бас мейрамы. 

Ақ тілектен табысып, бір-бірімен, 

Айқара ашқан құшағын, дос-жараны. 
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Ата дәстүр салтымыз бастау болып,  

Көш шығарып, жайлауға келіп қондық. 

Ерулікке шақырып, қонақ қылып, 

Қыз алысқан екі ел жақын болдық. 

Алтыбақан тебіліп, көкпар тартып, 

Асық ойнап, қыз қуып, жасау артып. 

Шашу шашып, бата беріп, бет ашып, 

Құда тарту салтына куә болдық. 

 

Көрсетіп ата-дәстүр салтымызды, 

Көтеріп көңілдерін халқымыздың. 

Наурызда көше тойын біздер тойлап, 

Бата алдық үлкендерден, жарқын жүзбен. 

 

Бұл – Қараоба ауылы 

 

Салт-дәстүрі сақталған қазақы ауыл,   

Ұрпағымен көркейіп, білім қуған. 

Ел бірлігін ұстаған бар адамы, 

Танысыңыз, бұл – Қараоба ауылы. 

 

Дүниеге ғұлама Ғұмар келген, 

Жері жаннат, суы бал, малы өрген.   

Қонағына ұсынған төрден орын, 

Бұл – Қараоба ауылы барша білген. 

 

Мәртебесін көтерер түлегі бар, 

Елім дейтін кеудеде жүрегі бар. 

Бұл – Қараоба аулы еңсе биік, 

Тілші, ғалым, әртістің ізі қалған. 

 

Озық заман, ойлы жас, ісі артық, 

Еңбегінің жемісін келген тартып, 

Қараобада өркендеп, өсіп-өнген, 

Қожалық, кәсіпкерлер тапқан нәсіп. 

 

 

Елге мақтан, сыртқа айбар, іште бірлік, 

Ұйыған тіршілікке, қуат беріп. 
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Қариясы, жастары ел тағдырын, 

Қолға алған жаһанданған заманға еріп. 

 

Көпке мәлім, өткені ойлы тарихымыз, 

Қараоба - жерұйық, оң ісіміз. 

Туған жерге табынған тағдырменен, 

Көңілді көтерер шат тұрмысымыз. 

 

Қараоба – атамекен, құт-берекем, 

Білімге, өнерге ашқан үлгі-өнеге. 

Перзенттік парызын өтеп өтер, 

Туған елге махаббатпен, бас игендер. 

 

Қашанда сенің атың тұмар маған, 

Ел үшін, шарқ ұрар менің санам. 

Қараоба, айбыным, арқа сүйер, 

Өсе берсін ұрпағың ел мақтанар. 

 

Көк туың желбіреген еңселісің, 

Ғұмардың қаны тамған киелі елсің. 

Ауданның тарихында дара тұрған, 

Бақ қонған, ұрпаққа ыстық, туған жерсің!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

Бисенғалиев Сағынтай 

 Орынғалиұлы 

 

 1957 жылы 23 сәуірде дүниеге 

келген. 1974 жылы Ақжайық 

ауданының Базартөбе орта мектебін 

бітірген. Айтыс ақыны. «Ту көтерген 

батырдай турашылдығы – бір төбе» 

деп ақын ағасы Тілес Жазықбай баға 

бергендей, осы қасиетін Сағынтай 

ақын өмірде де, айтыстарында да берік 

мұрат тұтады. Ойлы да ұшқыр, тапқыр 

да өткір түйдек-түйдек жыр 

шумақтары қарсыласын қапелімде 

абдыратып-ақ тастайды. Айтыстың тұсаукесерін ауданда 

бастаған Сағынтай өрлей, өсе келе 1991 жылы Алматыдағы 

«Наурыз» айтысына қатысып, абыройлы оралды. Қазақстан ақын-

жыршылар одағының мүшесі. Аудан орталығында 2000 жылы 

ақтаңгер ақын Ж.Молдағалиевтің 80 жылдығы құрметіне 

өткізілген мүшәйрада жүлделі екінші орынды иеленді. 

Сағынтайдың әр уақытта жазған жырлары, айтыстарының 

бірқатары «Кешігіп келген көктем» деген атпен аудан 

орталығындағы баспаханадан 2000 жылы жарық көрді. Қазір ол 

Ақжайық аудандық кітапханасында кітапханашы болып еңбек 

етеді. 2012 жылы «Жадырап жеткен жаз» деген атпен екінші 

кітабы жарық көрді. 

 

Мәңгілік ел – мекенім 

Жаңа ғасыр басталды жаңғырып ел, 

Өрге тартсын өзгені таң қылып ел. 

Өз қолында тағдыры өсер елдің, 

Алашымның арманы – Мәңгілік ел! 
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Алау ғасыр бұл ғасыр бұла ғасыр, 

Құт сыйлағай Қазаққа ұлан-асыр. 

Қойнауы ырыс, тауының Тәңірі бар,   

Қазақстан – талайға тұрақ асыл.   

 

Тағдырлы елге тартылса үміт-табақ, 

Қарамағай көк аспан түйіп қабақ. 

Жазиралы жұртымның бозторғайын, 

Қой үстіне, Жаратқан, жұмыртқалат. 

 

Қабыл ет, Патша Құдай көп тілегін, 

Туған ел туа берсін тектілерін. 

Таймасын тура жолдан тағдырлы жұрт, 

Заманнан-заманға аман өтсін елім. 

 

Еңбектің маңдай терін тамшылатып, 

Келгенде қарсы алып шын алшы, Бақыт. 

Бұйыр, сен, бүтініңмен баршамызға, 

Қазақты көп алдады жарты бақыт. 

 

Ертеңге байрақ ұстар ұлым барсын, 

Ұмайға ұқсап туған қызым барсын. 

Мәңгілік ғұмырына мөр басылып, 

«Жаңғыртып жер сарайын» жырым барсын. 

 

 

Турасын айтар болсам тұспалдамай, 

Ұларға ұнамасын ұшқан қалай. 

Дүр сілкін, дегдар жұртым, Мәңгілік ел, 

Ұйқыда жатып көрген түс болмағай! 

 

Ынтымағым – ырысым 

 

Заман желі жағамызды жұлқылап, 

Мың тірілген халық едік мың құлап. 

Жалпақ жұрттың маңдайына жазылған, 

Ымыралы ырыс сенсің – Ынтымақ. 
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Тыныштықтың кескен кеше кіндігін, 

Өзің жайлы өріледі жыр бүгін. 

Иманды елдің «ине іліксе» қолына, 

Көрсетпей ме бес саусақтың Бірлігін?!  

 

Жұртым тіксе жағалауға қос мықты, 

Күпті жүрген көңілде алаң жоқ тіпті. 

Шайыр біткен шалдықпастан жырлайды,   

Мынау Ұлы Даладағы Достықты. 

 

Керегінде көп кереге кірігіп, 

Жампоз бабам жау түсірген бірігіп. 

Арманы асқақ Алашымның маңынан, 

Алшақтама, айналайын Ірілік! 

 

Аманаттың нарқын білсе ұрпағым, 

Жаманаттың қос қанатын қырқамын. 

Достар. Бірге. Ынтымақпен. Қарсы алсын, 

Тыныш атқан туған елдің Нұр - таңын. 

 

Жалаулы Жеңіс 

 

Ел іргесін сөгіп дұшпан жасақты, 

Болашақтың бақшасына тас атты. 

Ұлықтайды, ұмытпайды адамзат, 

Күміс көлдер қан боп қатқан қасапты! 

 

Тілім – төрде, сөзімнің жоқ бүкпесі, 

Удай шындық – уақыттың күтпесі. 

Ұлы Жеңіс – жиырмасыншы ғасырдың, 

Сұм соғысқа қанмен қойған нүктесі! 

 

«Мамай қорған» - Еділ нарқын салмақтар, 

Мәскеу отын – Момышұлы маздатқан! 

Петербург пірім десе Жамбылды, 

Кәрі Дунай Абдоловты ардақтар! 
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Ерлік көрем қыраны бар туымнан, 

Бірлік көрем кемер белдік буынған. 

Тарих айтар: төрт тарабы майданның, 

Қайсар қазақ қаныменен жуылған.  

 

Жоя алмаған замананың сең, селі, 

Ноян – далам ерлерімен еңселі. 

Жер шарының төбесіне тігілген, 

Жеңіс – Туым, жырлап өтем мен сені!   

 

Ана – жауһар жаратылыс 

 

Тыныстап ем туған жер ауасымен, 

Ғұмырымды ұзартты АНА атымен. 

Шығар күнмен ақ таңда жарасып ем,   

Маңдайымнан сипады АНА атымен. 

  

Түнексің - деп тас түнмен таласып ем, 

Ай орамал тастады АНА атымен. 

Қазағымның далиған даласы кең, 

Қыз-көктемді ап келді АНА атымен. 

 

Бетке алып ем көк көлді шарасы кең, 

Ол қарсы алды ұлым деп АНА атымен. 

Боз жусаным жанымның жарасына ем, 

Жұпар шашты аямай АНА атымен. 

 

Ойлы ағатын орманның арасымен, 

Ақжайығым айналды АНА атымен. 

Ғұмыр –бәйге, жыр-тұлпар жаратып ем, 

Озып келді ол-дағы АНА атымен. 

Өрт сөндірген қарлығаш қанатымен, 

Су себетін шығар-ау АНА атымен! 

 

Өткен күннің өссем де сесін көріп, 

Болашағым бұрылды бетін беріп. 

Жауһар жаратылыстың барлығы да, 

Көрінеді АНАШЫМ секілденіп. 
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Р.S: Табиғаттың теңдессіз сыйы бізге,- 

АНА шапақ шашады үйімізге. 

Бір кісідей Меккені бетке алайық, 

АНАНЫ күн көтерген күйімізде!!! 

Дат! 

Су құйып ошағына сайтандардың, 

Жалауын жығып жаудың қайта алған кім?  

Жүрсе де қатал жүйе құрсауында, 

Қаймықпай «Мен Қазақ» - деп айта алған кім? 

 

Сақтаулы сарқытындай асылдардың, 

Алашқа жыр-шуақ боп шашылған кім? 

Колбиндей «қаңғып келген шүрегейге», 

Жебедей Желтоқсанда атылған кім? 

Жұбан – Ол! Қім білмейді жыр-Жұбанды, 

Жұбан – Ол! Жарқ етті де ... Тынды мәңгі?! 

Аруағы Ақжайық боп тыныстаған, 

Төбеге көтерелік Ту-Жұбанды! 

 

Келер жыл толады ақын тоқсанына, 

Қазірден кіріспесек жоқ қамына. 

Алдында алты алаштың ұялармыз, 

Сырғыған сынап-уақыт тоқтады ма? 

 

Ат қоссаң елге абырой әперуге, 

(Кезі көп кесел болар қатенің де) 

«Ауылына қарап таныр Азаматты», 

Қазақпыз, жүрсін осы қаперіңде! 

 

Семсері сенсің сертімнің! 

Айналып айбын, айбарға, 

Қан кешкен қырғын майданда. 

Ақында саған сай бар ма, 

Қыраным сенсің, жыр-Жұбан! 

 

«Мен Қазақпын!» -деп айта алған, 

Алашта жалғыз майталман. 

Тасырдың тәсін қайтарған, 

Жыр –әнім сенсің, жыр-Жұбан! 
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Тұрағың болып ел –кеме, 

Жүзе алған қарсы «Селге» де 

Ықыршып тұрған кермеде, 

Пырағым сенсің, жыр-Жұбан! 

 

Есер күндердің елесі, 

Желтоқсанымның жебесі. 

Тұлпардың текті, төресі, 

Ұраным сенсің, жыр-Жұбан» 

 

Ер менен ездің бағасы, 

Аспан мен жердің арасы. 

Қандай –деп –қазақ баласы, 

Сұрарым сенсің жыр-Жұбан! 

 

Тарылып ортақ дастархан, 

Болғанда дінің тас-талқан?! 

Сенімді ғазал – досқа артам,! 

Құраным сенсің, жыр-Жұбан! 

 

Қасқыр ұлдарың қорғаштап, 

Рухыңды шықты оң жаққа ап. 

Осыдан артық болмас бақ, 

Жиыным – жаңа, жыр-Жұбан! 

 

Төрінен Чапай кентімнің, 

Ұрандап бүгін сен тұрдың, 

Ілінген айға бөркімнің. 

Биігін қара, жыр-Жұбан! 

 

Егемен, Азат, Еркінмін, 

Семсері сенсің сертімнің 

Тартынба, тағдыр, 

Күйігін дара, бұл –дұғам! 
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Ой ордасы 

 

Қариясын үлгі тұтып текті өрен, 

Дариясын еміп далам көктеген. 

Жұбан елі, жыр әлемі – Ақжайық, 

Өрнекті өлкем, оған жұмақ жетпеген.  

 

Алты алаштың басын қалай қосам деп, 

Өтті осында Сырым атты атам – кек. 

Күй шалқытып Құрманғазы, Диналар,  

Алдаспаны айға ілінген Махамбет. 

 

Оққа байлап балдәуренді бал-шырын, 

Туды осында Хиуаз бен Мәншүгім. 

Қадыр болып кестеленсе қара өлең, 

Хамза болып көңіл мұңын аршыдым. 

 

Оқымаса, білер тарих жайын кім, 

Кітап оқып ақ-қараны айырдым. 

Ақшағала – Ақұштап боп шырқадым, 

Отты жырын оқып өстім Тайырдың. 

 

Болмасам да теңіз кешкен өр кеме,  

Кітап, сені сүйдім, рас өртене. 

Мүмкін емес кітапқұмар боп өспеу, 

Абайы бар, Мұхтары бар өлкеде! 

 

Кітапхана – ой ордасы ежелден, 

Құның қымбат қасиетсің, сезем мен. 

Марғасқалар шықпақ емес мұншама, 

Рухы пәс, сауаты кем, ез елден. 

 

Жаңаша ілім білу үшін жүйелі, 

Жетті саған жырдың елі күй елі. 

Кітапхана қызметі, бұл – киелі, 

Өз кәсібін жанкештілер сүйеді. 

 

Беу Астана, қайтқан шығар ызғарың, 

Құшағыңды аш, қарсы ал Жайық қыздарын. 
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Танығайсың көшбасында олардың, 

Розадай іскер басшы қыз барын! 

Оқуменен өткен жанның өмірі, 

Дариядай кен болады көңілі. 

Басқаратын жаны жомарт Жанна қыз, 

Елімдегі ой ордасы ең ірі!  

Арнап ақын жазған таза көңілден, 

Тілек осы –бірге жаса еліңмен.  

Астана мен Ақжайықтың арасы, 

Жақындасын, алыс болып көрінген! 

 

Мылтығы жоқ майдан! 

 

Сұм соғыс, оның аты – қара қайғы, 

Жұтады, жас-кәріге қарамайды! 

Баһадүр Бабалардың Ұлы Ерлігі, 

Бүгінгі ұрпағыма, далама әйгі. 

 

Сұм соғыс, оның аты – қара түнек, 

Тарихта қалды жүрек жарасы боп. 

Бір ұрпақ түгел кетті көмейіне, 

Ата мен немеренің арасы – жоқ!   

 

Мыңдаған ана қалды, баласы жоқ, 

Мыңдаған бауыр қалды, ағасы жоқ. 

Шал қалды шарасыздан шарт түйініп, 

Қан жылап қалған елдің қарасы боп... 

 

Хат сиреп келе-келе қан майданнан, 

Талықсып, талай ошақ жанбай қалған. 

Тек қана жетім-жесір жүректерде, 

Жеңіске деген үміт сөнбей қалған! 

 

Тыл деген – адал еңбек аймағы еді, 

Тыл деген – мылтығы жоқ майдан еді. 

Батыста жалын кешкен жігіттердің, 

Тыл деген – жығылмаған байрағы еді! 

 

 



 

17 

Біз жеңдік, жылда тойлап жатады елім, 

Азайды ардагерім – баталы ерім. 

Мүсінші болсам егер, мәңгілікке, 

Тылға арнап бір ескерткіш қашар едім. 

 

Ортада орақ шыңдап шал отырса, 

Маяның төбесінде бала тұрса. 

Май шамның жарығынан жіп иіріп, 

Жаулығы ардай аппақ ана отырса. 

 

Сүйретсе соқаны өгіз дала жақта, 

(Көріктің шоғы жайнап, жанады от та!) 

Оралған орден тағып әкесінің, 

Алдынан бала шауып бара жатса... 

 

Жолаушы болып жүрген жыр-әлемде, 

Қиял бар дәл осындай, мына менде. 

«Мылтықсыз майданда» - деп атар едім, 

Еңселі ескерткішті тұрар өрде. 

 

Тоқтатпай тірлік үшін ел күресін, 

Көк көлі көңілдердің мөлдіресін. 

Жеңімпаз, азат елдің аспанында, 

Тыныштық туы мәңгі желбіресін!   
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Жапашева Тания Хамидоллақызы 

 1953 жылы 18 желтоқсанда 

Тайпақ ауданы, Қурайлысай ауылында 

дүниеге келді. 1971 жылы орта 

мектепті тәмәмдаған. 1972 жылдан 

бастап күні бүгінге дейін Жұбан 

ауылдық кітапханасының меңгерушісі 

қызметін абыроймен атқарды.        

1973-1975 жылдары аралығында 

Ақтөбе қаласындағы мәдени ағарту 

училищесінің кітапхана бөлімін үздік 

бітіріп шықты. Жұмыс істеген 

жылдары бастауыш комсомол ұйымының секретары, ауылдағы 

әйелдер кеңесінің төрайымы, кітапқұмарлар қоғамының 

төрайымы, салауатты өмір қоғамының жетекшісі қызметін 

атқарды. 1981 жылы комсомол ұйымының белсенді қызметкері 

аталымын алды. Шаруашылықта қылт еткен көңілге қонымсыз 

келеңсіз көріністерге жайбарақат қарай алмайды. «Ардагерлерге 

ниет түзу болсын», «Шежіре картасы» атты әңгімелері аудандық 

газет беттерінде жарияланып келеді. Газеттің мазмұн аясын 

кеңейтуге қаламымен үлес қосып жүрген тілшілердің бірі 

Т.Хамидоллақызы 1989 жылдан бастап аудандық «Ленин жолы» 

газетінің штаттан тыс тілшісі болды. 1992 жылы Ақжайық 

ауданы көлемінде Құрайлысай кітапханасының «Жақсы іс-

баршаға» атты іс-тәжірибесін таратты. «Жақсы адам–ел ырысы» 

демекші, туған өлке көркеюіне үлес қосқанына бір дәлелі – «Мен 

қазақпын» деп жырлаған ақиық ақын жерлесі Жұбан 

Молдағалиев ескерткішін ауыл ақсақалдары Ә.Наурызғали, 

Қ.Жолдыбек, Е.Аман, Ү.Елеубаева сынды ауыл 

жанашырларымен бірге демеушілік көрсетуімен тұрғызды. 

«Наурызға тілек», «Достық әзіл», «Құрдастарға», «Ұстазға», 

«Анама» т.б өлеңдердің авторы. Бүгінгі күні «Айзере» әжелер 

ансамблінің жетекшісі. Ауыл әжелерінің салған әні талайды 

тамсандырып жүр. 
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Наурызға арнау 

Ағайын құтты болсын Ұлыс күні 

Халқымның естілсін тек шатты үні. 

Төрімнен шалқысын күй күмбірлеген 

Әсем әуен әзілге бой бермеген. 

 

Отырмыз Ұлыс күні амандасып 

Қой жылы мешінменен тұр алмасып. 

Бар асылды күтейік келер күнімізден. 

Сезілсін шаттығымыз үнімізден. 

 

Бұл күні барлық жандар көрісіпті 

Дүдараздар шүбәсіз келісіпті. 

Әр үйде қазан толы асы қайнап 

Көжені де сол күні бөле ішіпті. 

 

Салт жораны әрдайым жүрген сақтап. 

Әжелерім, қош келдің тойға мақтап 

Сендерсіз орта толып, сән келер ме? 

Бата алмай, сенен жүйрік құр келер ме? 

 

Ағайлар, кейін қалып тұрмаңыздар, 

Ортаға кеп тойдың әнін шырқаныздар. 

Салтанат құрған күн ғой сән-салтымыз 

Той десе тосылмаған халқымыз. 

Қыз- жігітті шақырған елден ерек, 

Жүрмей ме ортамызда әнге бөлеп. 

 

Туған жер 

Туған жер жайлы мекенім, 

Қашаннан аян саған өткенім. 

Қызғалдақ терген қыз ғұмыр,  

Өзіңе баян өткелім. 

Жылыстап жылдар ақырын, 

Өтерін баяу білгенмін. 

Көппен көріп ұлы той, 

Дәурендеп мен де жүргенмін. 

Қырандай баптап ұл-қызды, 

Бәйгеге салдың талай жұлдызды. 
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Сенен туған ұланың,  

Мақтан ғой Сағынғали, Жұбаның. 

Зейнеткер 

Жүріп кеппін ұзақ жол, 

Ырысы мен бағы мол. 

Теріп жеп талай жемісті 

Сүрдім өмір келісті. 

 

Тоқта десем уақыт тоқтамайды,  

Жылжытқан заман көшінен ол талайды. 

Тоқта десем тоқтамас 

Уақыт деген керемет 

Ілесе алсаң көшіне 

Ол да бір ғанибет 

 

Көшке мен де ілесем 

Артық ғұмыр болмайды 

Жастық шақ енді қонбайды.   

Қанша рет енді тілесең. 

 

Көндігіп енді кетермін 

Зейнеткерлік абырой 

Қария жасқа жетермін 

Алжаспаса ақыл-ой.  
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Жұмабаев Тілеген Ізтілеуұлы  

 

1990 жылы 25 желтоқсанда Батыс 

Қазақстан облысы Бөкей ордасы 

ауданы Ұялы ауылында дүниеге 

келген. Осы ауылда 1997-2008 

жылдары Ш.Жексенбаев атындағы 

жалпы орта білім беретін мектепті 

бітірген соң, 2008 жылы М.Өтемісов 

атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің «Кітапханатану және 

библиография» мамандығына оқуға 

түсті. Жастайынан әдебиет әлеміне зор 

қызығушылық танытқан Тілеген бос 

уақытында шығармашылықпен 

айналысқанды ұнатады. Аталмыш оқу 

орынын 2012 жылы ойдағыдай аяқтаған 

соң өз қалауымен Ж.Молдағалиев 

атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының «Жаңа 

технологиялар мен электронды ресурстар» бөліміне жұмысқа 

орналасты. 

 

Ұялы 

Туған жерде тік тұрмасаң шикісің, 

Менің сөзім емес, сірә, күйкі сын. 

Ұйқасымды быт-шыт қылып Искра, 

Жүрегімнің бұзады ылғи «ұйқысын». 

 

Ғайсағали СЕЙТАҚ 

Бұл өлең ойландырды мені қатты, 

«Искра» - бұл ауылдың боп сырқаты. 

Келмесе де ауылға Маркс, Ленин...   

Орысша «Искра» деп атын алды. 
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КСРО құлатып ед талай жерге, 

Жіберіп орыс атын біздің елге. 

«Искра» өзгерді, аға, «Ұялы» боп,   

Жазулы ауылыма кірген жерде. 

 

Жанғали, Хамит туған бұл ауылда, 

Саф жырын ақтарды олар қауымына. 

Жазықтық кең далада жусаны бар, 

Еліктеп біз өспейміз тау ұлына. 

 

Етегін құм Нарынның жайлаған ел, 

Үлкенін кішілері сыйлаған ел. 

Ал, аға, жақсы ұйқтасын жүрегіңіз, 

Демеймін енді сізге қинала бер. 

 

Жақсарар өлеңіңнің ұйқасы да, 

Соғылмай орыстардың жартасына. 

«Искра» маған да ерсі көрінуші ед, 

Кез болғанда қалың ел ортасына 

 

Жайсаң ел қуанды олар өзгергенде, 

Жүргендей сезінуші ед өзге елде. 

Искраға «ҰЯЛЫ» бұл есімі, 

Майданнан оралғандай өздеріне. 

 

Өмір! 

Өмір! 

Санқилы сұрақ, толған азап, 

Дегбірсіз тіршілік. 

 

Өмір! 

Сезімге сезім қоса алмай, 

Кеткендер қанша күрсініп. 

Қиындығы мен қызығын 

Қарсы алыңдар тік тұрып. 

 

Сезім! 

Өмірдің мәңгі серігі, 

Алдап жүрмесін көбіңді. 
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Сындардан сезім аулақ боп,   

Жарқыратсыншы жүзіңді. 

 

Жаным! 

Басқаның болар теңісің, 

Өзгенің қарар көркісің. 

Жайқалған жаным өмірде 

Қалашы өшпес кірпішін. 

 

Көңіл! 

Көтеріл сен де, жайнашы, 

Қарайтын өмір айнасы. 

Шарықтау шегің жоқ болып...  

Құздардан орын алмашы. 

 

Өмір!  

Өлең боп маған келе бер. 

Сезім! 

Махаббатыма ере бер. 

Жаным! 

Тәнімнің таза адалы. 

Көңіл! 

Періште құсын көре бер. 

 

Өмірде мына, 

Барады бәрі өзгере... 

Теңізде толқын, 

Жүректе иман 

Жалғассын мәңгі біздерде. 

 

Мектебім 

 

Кездестірген ең алғашқы досыма, 

Білім берген ұстаздарым қасымда. 

Әлпештеген, аялаған біздерді, 

Бақытым мен бар байлығым осында. 

 

Аялы ұстаз үйрететін шәкіртін. 

Жалықпайтын қайталайтын мың дүркін 
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Қанат қағып қияларға ұшамын, 

Кеткім келмейді бұл ортадан, мен, шіркін! 

 

Ұғынатын түсінетін баланы 

Алыстатпай жақын қылды араны 

Тағзым етем ұстаздарға мың алғыс. 

Ашып берген біздің сәби сананы. 

 

Қия алмаймын сені қазір мектебім, 

Өсіп-өндім, бір өзіңнен көктедім. 

Сағынатын шығармыз-ау күн ертең 

Қоңыраудың сыңғыр-сыңғыр еткенін.  

 

Туған жер! 

 

Мен туған өлке Батыста – Бөкей ордада, 

Ордаға шіркін арналар менен жыр дара. 

Түледік, өстік, аунадық қызыл құмына. 

Жүргенмен қазір, арман қуып қалада 

 

Ұлы едім мен де Махамбет туған Нарынның, 

Сүйемін мен де Нарынның сонау сағымын. 

Түңілмеу керек өмірде маған ешқашан 

Өйткені мен – жаңа ғасырдың бағымын. 

 

Ұлы едім мен де Батыста – Бөкей орданың, 

Ордаға қалай арналмайды жыр әнім. 

Оқысаң егер Махамбет бабам өлеңін, 

Еске түсірер Орданың қарлы боранын. 

 

Күйлерін тыңда Құрманғазы, Динаның, 

Келгендей болар дүрілдеп шауып бір ағын. 

Жалғыз аққудың үні естілер мұңайған, 

Жоқтайды ол да жоғалған жалғыз сыңарын. 

 

Ұлы едім мен де осындай текті даланың, 

Ақынын тыңда, сазгердің салшы сазды әнін. 

Жаныңа жылу, көңілге шуақ сыйлайды, 

Түсінсең егер, оқыған кезде жыр мәнін. 
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20 жас 

 

Жиырмаға келдім желменен ойнап жарысып. 

Жас сұлу көрсем алғым-ақ келеді танысып. 

Түн ұйқымды бөлісіп таңда келемін, 

Күнменен бірге терезені қағысып. 

 

Жиырмаға келдім жырымды өріп жұлқына 

Белестер бар ма көрейін оған ұмтыла. 

Оқ болып оқтын атылып кетіп байқаусыз, 

Кесірім кекеш боп кетіп жүрме сыртыма. 

 

Жиырмаға келдім өтеді жазы, қысы да, 

Еліктеу болар қазақтың қаран құсына 

Құлауды берме басыма, Алла, аяусыз 

Шығарып шыңның ұшына. 

 

Қызыма 

Салайын енді бүгін жар, 

Достарым менің, тыңдаңдар. 

Әкелік бақыт бұйырды, 

Әлдилер енді қызым бар! 

 

Тулайды жүрек тереңнен, 

Қуаныш қылдым өлеңмен. 

Қош келдің, қызым, өмірге, 

Жаралған жан ең сезімнен 

 

Қуантшы мені, қымбаттым, 

Тәп-тәтті балдай қылықпен. 

Қысады шабыт әкеңді, 

Өлеңге, шіркін, жүрек кең. 

 

Ал, енді, қызым, тыңдашы, 

Басқаға мойын бұрмашы. 

Қамшыдай қысқа ғұмырға 

Арыңмен ғана ұнашы.

* * * 

Қош келдің бұл өмірге, қызым менің, 

Қызым менің, қызғалдақ гүлім едің. 

Құрақ ұшып әкең жүр қуаныштан. 

Жасырмай жұртшылықтан сезімдерін. 

Қасың, көзің, мұрныңа қарап тұрып 

Кімге ұқсады екен деп үңілемін. 

Қаңтар бітіп, ал ақпан басталғанда 

Қуандым, көре алмадым жүзімнен мұң. 

Қолыма алған кезде мейірленіп, 

Көктем келіп қалғандай сезінемін. 
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Бір мысал... 

 

Қыздырып қанды додада 

Намысты ұлдар тік тұрған. 

Көк туды нықтап қолға ала, 

Жеңіске қарай ұмтылған. 

 

Ескермей үлкен салмақты 

Атылып оқтай ұмтыла. 

Орнатып басқа бар бақты, 

Жармасты жауға жұлқына. 

 

Мұңғылды жықты батырың. 

Асырып анық айласын. 

Қуаныш қысып алқымын 

Дегендей «Халқым тойласын». 

  

Жаманға енді килікпе. 

Жақсы ма жауға құл болсаң?!. 

Еліктеп өсші Бейбітке – 

Ұлтыңды сүйер ұл болсаң! 
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Қошетова Шолпан Қадешқызы 

 

      1963 жылы 1-желтоқсанда Батыс 

Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, 

Күйгенкөл ауылында дүниеге келді. 

     1970 жылы 19-партсъезд атындағы 

мектеп табалдырығын аттап, 1980 

жылы орта білім алып шықты. 

     1980 жылы Ақтөбе қаласындағы 

мәдени-ағарту училищесіне түсіп, 1982 

жылы «Кітапхана ісі» мамандығын 

алды. 

      1982 жылдың 1-тамызынан осы 

кезге дейін Тау ауылдық 

кітапханасында кітапхана меңгерушісі 

болып жұмыс жасап келеді. 

         Бос уақытында кітап оқумен, 

шағын естеліктер жазумен және іс 

тігумен айналысады. Ауылдың жетістіктерін, тыныс-тіршілігін 

және ауылда, кітапханада өткен мәдени шараларды мерзімді 

басылым беттеріне жариялап отырады. 

 

Менің ерекше құрбым 

«Достық – баға жетпес нәрсе ғана емес, сонымен қатар 

тамаша да нәрсе, біз өзінің достарын жақсы көретін адамдарды 

мадақтаймыз және көп досы болу бәрінен тамаша көрінеді, ал 

кейбір адамдарға тіпті жақсы адам болу мен дос болу – бір ғана 

нәрсе секілді» - деп ғұлама ғалым Аристотель айтқандай, адам 

өміріндегі ең бір тамаша жетістік – сен қуансаң, бірге қуанып, ал 

басыңа қиындық түскен кезде жаныңнан табылар достарыңның 

болуы. 

Кітап беттерін парақтап үстел басында отыр едім, сырттан 

келген сіңлім теледидарды қосқанда бөлменің ішін ән керней 

жөнелді: 

Асау өмір арнасында, 

Шалқып сәби сезімменен. 

Он жыл мектеп партасында,  

Бірге отырдым өзіңменен. 
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Осы әнді тыңдаған кезде өзімнің сыныптас құрбым ойыма 

түсе кетті. Сағынып қалыппын. Ол қазір менің жанымда жоқ, ем 

алуға Астана қаласына сапар шегіп кетті. Арада шамалы уақыт 

өтсе де, оны үнемі сағынып, жоқтап жүремін. Мен үшін оның 

орны ерекше. Оның білімге құштарлығы, асыл армандары, 

қайсарлығы, батылдығы, алғырлығы, намысқойлығы мені ерекше 

қызықтырады. 

Құрбым екеуміз кішкентай кезімізден бастап-ақ тіл 

табысып, достасып кеттік. 

Әрдайым екеуміздің жұбымыз жазылмайтын. Көпшілік 

шараларда мен мәнерлеп өлең оқысам, ол менің жанкүйерім 

болып, алдыңғы қатарда отырар еді. 

Оның жаны өте нәзік, өзіне ұнаған кинофильмдегі 

кейіпкермен бірге қуанып, бірге жылап отырғанына талай мәрте 

куә болғаным бар. Жұбымыз жазылмай жүрген бізді көрген ауыл 

адамдары ағайынды, яғни бір үйдің қыздары деп ойлап қалатын. 

Мектеп қабырғасында жүргенімізде жазғы демалыс болды деп біз 

қуанып жүргенде, ол - «енді үш ай бойына сені сағынатын 

болдым» - деп мұңайып қалатын, себебі жыл сайынғы демалыста 

оны анасы Гүлжауһар Алматы, Астана қалаларына кезекпен 

апарып, емдеу курсын алуға жатқызып келетін. Қызының 

құрбыларынан кем қалмауы үшін ойға-қырға сүйрелеп, қай 

жерден жанына дауа табылады деп жүрген Гүлжауһар ананың 

үміті үзілмесе екен деген ішкі арманымды құрбыма еш білдіргім 

келмейді 

Ал, екеуміздің басымыз қосылса, айтатын әңгімеміз 

бітпейді, сырласа қалсақ, армандарымыз таусылмайды. Менің 

құрбымның досқа адалдығы, ақкөңілділігі, мейірімділігі, 

ақжүректілігі сияқты қасиеттері мені қатты баурап алды. Оның 

бойындағы осы қасиеттері менің есіме С.Мұратбеков ағамыздың 

«Жусан иісі» әңгімесіндегі Аянды оралтады. Осы әңгіменің басты 

кейіпкері - Аян да ақкөңіл, зерек, зерделі, қайырымды, алғыр, 

мейірімді, әңгімешіл, қайсар әрі батыл бала. 

Ол аяғы ауырса да оған жасымай, қатарынан қалмай оқу 

оқып, білім алуға ұмтылды. Аян өзі келген ортаға тез бейімделіп, 

жанындағы балалармен дереу тіл табыса кетеді. Ол сабаққа 

келген бірінші күннен-ақ зеректілігімен көзге түседі. Мұғалімнің 

тақтаға жазған әріптерін айна-қатесіз қағазға түсіріп, тез жаттап 

алып жүреді. Өзі жазуды тез үйренген соң, жанындағыларға 
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жазып, хат тануды үйретеді. Ол күнде кешкісін балаларды жинап 

алып: «Баяғыда бір жетім бала болыпты» - деп ертегісін айтатын. 

Оның әңгімешіл қасиетін осыдан байқауға болады. Аян – ерекше 

бала. Оны да құрбылары көпке дейін ұмыта алмай, кеткенде 

көңілдері құлазыған болатын. Менің құрбым Аяулым да Аян 

сияқты ерекше жан. 

Аяулым да Аян секілді әңгімешіл, зерек, қайырымды, 

қайсар, алғыр, жанындағыларға қанатымен су сепкен қарлығаш 

секілді шапағатын тигізуге әзір тұратын ерекше қыз. Екеуінің 

тағдырында айырмашылық болғанымен, өмір сүруге деген 

құштарлықтары ұқсас. Олай дейтінім, Аяулымның сәби кезінен 

бір аяғы кем болып, құрбыларына қосыла алмады. Көбіне үйден 

оқыды. 

Күн жақсы кезде ғана сыныпқа келіп, сабаққа қатысып 

отырады. Сол кезде оның бұл қылығы дені сау болса да ұйқысын 

қимағандықтан сабаққа еш себепсіз келмей қалатын 

сыныптастарымызға үлгі боларлықтай еді. Аяулым сабақты әркез 

асқан ыждағаттылықпен тыңдап, мұғалім сұрағына бірінші жауап 

беруге тырысып отыратын. Әсіресе әдебиет пәнін ерекше жақсы 

көріп, сүйіп оқитын. Тағы бір қасиеті – бос уақыты мол 

болғандықтан шығар әдеби кітаптарды көп оқиды және өзіне 

ұнаған дәйексөздерді арнайы бір дәптерге жазып жүреді. 

Бірде маған Н.К.Рерих деген ұлы адамның нақыл сөзі 

жазылған бір парақ ұсынды. Онда: «Қарт Викинг Гримр 

достарымен бір тойда отырып, кенет өзінің ұзақ өмірі ішінде 

бірде-бір шын досының болмағанын айтады: тұс-тұстан 

келіспеушіліктер естіледі. Біреуі айтады: «Қуғында жүргенде 

саған кім көмекке қолын созды. Бұл мен болатынмын». Екіншісі 

айтады: «Жауларың үйіңді өртеп кеткенде, жаңа үйді сенімен 

бірге кім салып еді. Ол Мен» - деп. Үшіншісі тұрып: «Ұрыста 

сені кім өз кеудесімен қалқалады. Досыңды есіңе ал!». 

Сонда Гримр айтыпты: «Сендердің маған істегендерінің бәрі 

есімде, бірақ сендер менің бақытсыздықтағы достарымсың және 

мен сендерге осы үшін ризамын. Бірақ шындықты айтайын: 

бақытты кезімде достарым болған жоқ. Ал мен өте сирек бақытты 

болдым. Бірде аңға шыққанда корольді құтқардым, ол мені 

бәрінің көзінше құшақтап, «нағыз ерсің!» деді. Барлығы маған 

жақсы сөз айтты, тек достарым үндемеді. Сондай-ақ, менің 

жасақтарым даниялықтарды тізе бүктіргенде бақытқа бөлендім.  
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Мені «халықтың құтқарушысы» деп атады, бірақ онда да 

достарым үнсіз қалды. Ару қызды үйіме кіргізіп әйел еттім, 

некеміз қиылды,  бірақ достардың сөзі жүректен шықпады. Адам 

бақыттылықта тау шыңында тұрған сияқты болады, ал 

адамдардың жүрегі төменгіні көреді. Бақыттылықта ешқашан 

достар болмайды» - деген. Осы сөзді оқыған соң маған адамға 

шын досты тани білудің өзі үлкен бақыттылық екен ғой деген ой 

келді. 

Аяулымға анасы кішкентай кезінен түрлі ертегі мен әңгіме 

кітаптарын әкеліп беретін, балаларға арналған газет-

журналдарды да жаздырып алатын, ондағы ойы өзі жұмыста 

болған кезде зерікпесін, әрі өз сыныптастарынан білім деңгейі 

кем болмасын дегені болар. Көркем әдебиетті көп оқығандықтан 

шығар, Аяулым өлеңді мәнерлеп оқығанды ұнатады. Кей кезде өз 

жанынан да өлең шығарады. Мүмкіндігі шектеулі балалар 

арасында ауданда оздырылатын байқауларға белсене қатысып, 

мәнерлеп оқудан жеңімпаз атанады. 

«Менің арманым – ұстаз болу, өзімнің жағдайыма қарасам, 

бұдан басқа мамандық менің қолымнан келмейтін сияқты. Өзім 

де осы мамандықты ұнатамын» - дейтін ылғи да. Сол арманы 

жетелеп, Орал қаласындағы педагогикалық колледжден 

мамандық алып шықты. Менің өмірімде айрықша із қалдырған 

осы құрбыма сәттілік пен табыс тілеймін, және аяғының жазылып 

кеткенін қалаймын. 

Жақында Ажар Сыпабектің «Жаны ең таза қыз» деген 

кітабын оқыған болатынмын, осы кітаптағы Баян атты мешел 

қызды емдеген жыландар туралы оқып, менің де құрбымды 

емдеп, екі аяғынан тік бастыратын ерекше бір дәрі ойлап 

шығарғым келіп кетеді. 

 

Өмір сәні- сыйластық 

 

Тағылымы мол, пейілі кең қазағымның аналары-ай! 

«Абысын тату болса, ас көп» - дегендей әулетіміздегі барлық 

баланы «мынау - менің балам, анау - сенің балаң» - демей өсірген 

екі абысынның татулығын айта кетсем: 

Олар – ағайынды Сүндет пен Мәмбеттің зайыптары - Әуес 

пен Роза. Әуес – мені бауырына басқан анам, Сүндет - әкем. Қазір 
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сол анам өмірде жоқ. Сол бір аяулы жанға деген сағыныш 

жүрегімді өртейді. 

Әуес анам туралы айтсам: «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 

ілерсің» демекші, мамамның ата-анасы да осал болмаса керек. 

«Анам Ағипа – ісмер, ал әкем Хайдар – осы өлкеге танымал 

көрікші, сырға, сақина, білезік соғудың шебері» деп отыратын 

және «Мынау әкемнің көзі» деп таза күмістен соғылған қос 

білезікті мақтан тұтып жүретін, сол көненің көзіндей қос білезікті 

бүгінде мен де өз ұрпағыма беру үшін сақтап жүрмін. 

Мамамның анасы Ағипа балажандылығымен қатар 

ақжарқындығы, қонақжайлылығы, ағайын-тумамен, көрші-

көлеммен татулығы да ерекше болыпты. Оны бүкіл ауыл 

сыйлаған. Үйлері елге белгілі, емші Әтеш атаның үйінің іргесінде 

болған. Осы атаға алыстан ат сабылтып келіп, дертіне дауа 

іздеушілер осы Ағипа әжеміздің қолынан дәм татып, қонып 

жатқан. Осы адамдардың бір-біріне қабақ шытпай, ашық-жарқын 

кейіпінде жүретін, оның осы игі қасиеттері анамыз Әуестің 

бойына дарыған. 

Мен Әуес анамның жас кезіндегі суретінен көзі ботадай 

жәудіреп, ұзын қос бұрымы арқасына төгіліп тұрған әдемілігін 

көргенде таң-тамаша болып: «Мына суреттегі шынымен сенсің 

бе?» – деп сенбейтінмін. Сот кеңсесінде хатшылық қызмет 

атқарып, алаңсыз жүрген шағында соғыстан оралған сері жігіт 

Сүндетпен кездесіп отау құрады. Екі қыздың ортасындағы бір 

түйір ұлының жалғыз келінін енесі Өзипа да жатырқамайды. Көп 

кешікпей өмірге келген Мұрат есімді ұлы жастайынан шетінеп, 

көпке дейін сәби күлкісі естілмейді. 

Ал, Роза жеңгемізге үйленген Мәмбет ағамыздың 

шаңырағында жыл аралатып шекесі торсықтай ұлдар кезек-кезек 

дүниеге келді. Мәмбет ағамыз бен Роза жеңгеміз үшінші ұлы 

Асқар өмірге келгенде оны бір сәбиге зар болып жүрген аға-

жеңгесінің бауырына салды. Олардың бұл ақжүректерін Алла 

тағала да құп көрді-ау деймін, бауырларынан өрген сегіз ұл мен 

жалғыз қыздары аман-есен өсіп-өніп, жоғары білім алып, үйлі-

баранды болып үлгірген. Қазіргі кезде барлығы да еліміздің әр 

өңірінде қызмет атқарып жүр. 

Сүндет әкеміз бен анамыз Асқаржанымыз жалғыз өспесін, 

қасында жанашыр қарындасы болсын деген ізгі ниетпен мені, 

яғни қарындасы Мейіздің тұңғыш қызын да бауырына алады. Бұл 
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ізгі қадамға бүкіл әулет, тіпті ауыл адамдары бірге қуанып, екі 

сәби ата-анасының көз қуанышына айналады. Мейірім мен 

махаббатқа бөленіп өскен ағам екеуміз өте тату, зерек болып 

өстік. 

Ағам Орал қаласындағы педагогикалық институтты 

тәмәмдап, аудан көлемінде жоғары лауазымды қызметтер 

атқарып, елге сыйлы азамат болды.  

Шаңырағында екі қыз, бір ұл дүниеге келіп, анасына балдай 

тәтті немерелер сыйлады, ал мен Ақтөбе мәдени-ағарту 

училищесін бітіріп, бүгінде кітапханашылық қызмет атқарып 

келемін. Жолдасым Ғалыммен үш қыз өсіріп, тәрбиеледік. 

      Анамыз Әуес «Алладан бір, адамнан екі сұрап алғаным» - деп 

бізді ерекше еркелетіп отыратын. Мәмбет ағамыздың үйіне бара 

қалсақ, бар тәтті-дәмдіні алдымызға қойып, бетімізге келмейтін. 

Біреу қатты сөз айтар болса, анам жаюлы дастарханға 

қарамастан, бізді жетектеп тұра жөнелетін. 

Үлкенге қарсы келу салтында жоқ ағамыз бен жеңгеміз 

үндеместен қала беретін. Өзім де есейе келе, балалы-шағалы 

болған соң ғана, бір перзентке зар болған анам мен әкемнің бұл 

қылығын түсінгендей болдым. 

Бұл күнде туғандарына өз баласын ойланбай бере салатын 

жандар күннен-күнге азайып, керісінше жас кезінен қателікке бой 

алдырып, өз баласынан жеріген қыздарымыз көбейіп барады. 

Соны ойлағанда менің жаным түршігеді. 

Қара көз қандастарымыз шетел асып, өзге ұлттың 

бауырында тәрбиеленіп жатырғанын көргенде, ойыма өз 

тағдырым түседі. Иә, мен өзге ата-ананың қолында 

тәрбиеленгеніме еш өкінбеймін. 

Сондықтан шет ел асқан балалардың да өмірі мәнді болып, 

бақытты отбасында алаңсыз өмір сүрулерін қалаймын, дегенмен 

де сол сәбилер «Өзге елде сұлтан болғанша, өз елінде ұлтан» 

болып жүрсе деген бір ой мені жиі мазалайды. 
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Құспанғалиева Гүлназ Салахаденқызы 

 

 1984 жылы 12 қаңтарда Батыс 

Қазақстан облысы, Бөкей ордасы 

ауданы, Бисен ауылында дүниеге 

келген. 2000 жылы Бисен Жәнекешев 

атындағы орта мектепті бітірді. 2001 

жылы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университетініне оқуға түсіп, 2006 

жылы «Кітапханатану және 

библиографиятану» мамандығы 

бойынша бітірді. 2007 жылдан бастап 

Жамбыл ауылдық кітапханасында 

кітапханашы болып қызмет атқарып 

келеді. 

 

                                  Мен бақытты анамын! 

 

Әппақ адал жаныммен, 

Тілекті тілеп жүрекпен, 

Әуенге толы әніммен, 

Бөпемді бөлеп тербеткем. 

 

Өмірдің ашып есігін, 

Бөпешім келді іңгәлап. 

Тербетіп сәби бесігін, 

Ән бастадым мен жәйлап. 

 

Шатыққа толы өмірім, 

Мейірімге толы көңілім, 

Қуанамын жар салып, 

Ана болдым мен бүгін. 

 

Жарылардай жүрегім, 

Қуанамын күлемін! 

Бөбешім аман өссінші, 

Аналық менің тілегім! 

 

Көктеректің боздағы 

(З.Жиенәлиевтің рухына арнаймын) 

 

Жалын атқан жастығыңды,   

Сол соғысқа арнадың. 

Алматыда оқу бопты, 

Сенің, аға, арманың. 

 

Қыршыныңнан қиылдың да, 

Ерте солды гүл-өңің. 

Тағдыр солай бұйырды да, 

Қысқа болды өмірің. 
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Ана көңілі әлі алаң, 

«Өлді»деуге қимайды. 

«Батыр туған менің балам» 

Деуден әсте талмайды.  

 

Ер ерлігі-елге мұра, 

Көктеректің боздағы. 

Есімің де ел есінде, 

Көңілге дем сол жағы. 

* * * 

Жалғасып өмір, жаңа тағдыр басталды, 

Ей, адамдар, түзетіңіз жас талды. 

Қыздарымыз шалыс басып аяғын, 

Көбейіп тұр сәбиіміз тастанды. 

 

Неліктен, көп сәбиіміз тастанды, 

Соны ойласам, жанарымнан жас тамды. 

Қалың жұртым, қазағым, барыңды сал, 

Болашаққа тәрбиелегін жас жанды. 

 

Қазақ қызы бастысы арды ойлаңыз, 

Өзіңе тән нәзіктікті жоймаңыз. 

Бүгінгі қыз, ертеңгі ана екеніңді, 

Әу –бастан сәл ертерек ойлаңыз. 

 

Жайықтың шағаласы 

 

Жайығым деп ән салған, 

  Жайығым деп жыр жазған. 

Ақұштаптай ақынның, 

Жырларынан нәр алам. 

 

Елін, жерін жырлаған, 

 Өмірін жырға арнаған. 

Шағаласы Жайықтың, 

Биіктерде самғаған.

Тілін, дінін, ұлтын сүй деп, 

Ұрпағына жар салған , 

Ел үшін туған ақынның 

Жырларымен мақтанам. 

 

Қазақтың Фаризасы 

 

Фариза қыз, Фариза апа, Фариза ақын, 

Қазағыма қадірлі, сыйлы атың 

Поэзия мен сырға толы өлеңдерің 

Жүрегіме, көңіліме, жанға жақын.  
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Қазағымның қайғы басты көк аспанын, 

Жұлдыздай ағып түсті қайран ақын, 

Ардақ тұтар Отаның, қазағың бар – 

Өшпес мәңгі ешқашан Фариза атың. 

 

Ұрпаққа үлгі болды жырларыңыз, 

Қыран құстай биікте самғадыңыз. 

Жасай берер қазағыңмен мәңгі бірге, 

Үлгі болар жырларыңды қалдырыңыз. 

 

Нұрашева Дариға Кеңесбайқызы 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы 

Сайрам ауданы, Қызыл әскер 

ауылында 1964 жылы 26 қарашада 

дүние есігін ашты. Ұстаздар 

отбасында тәрбиеленді. Әкесі 

Кеңесбай мен анасы Қалипа қазақ тілі 

мен әдебиеті маманы. 

1982 жылы А.С.Пушкин 

атындағы Орал педагогикалық 

институтының табалдырығынан 

аттады. Институттан қазақ тілі мен 

әдебиетінің мұғалімі деген диплом 

алып шығып, еңбек жолын Қаратөбе ауданы, Шөптікөл орта 

мектебінде бастады. Содан бері түрлі қызметте, радио, теледидар, 

газет редакцияларында, аудандық әкімшілікте абыроймен қызмет 

атқарған. Қазіргі уақытта Бөрлі ауданының ОКЖ директоры. 

Мектеп жасынан өлең жазады. Баспасөзде жиі жарияланады. 

«Балауса» (Алматы. «Өлке» баспасы, 2001 жыл), «Гүл сезім» 

(Орал. «Дастан» баспасы, 2002 жыл) жыр кітаптары жарық көрді. 

2001 жылы өткен Қазақстан Жазушылар Одағының ХІІ 

құрылтайына қатысты. 

2012 жылы «Қазақстанның іскер әйелдер қауымдастығы» 

ұйымдастырған Әйелдердің III Евразиялық саммитінің делегаты. 

Отағасы, екі ұлы бар. 
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2011 жылы «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 

жыл медалімен марапатталды. Аудандық «Бастамашыл әйелдер» 

қоғамдық бірлестігінің төрайымы. 

 

БІР ҚЫЗЫМЫН ӨЛЕҢНІҢ 

Бір қызы едім өлең деген өлкенің 

Желбіреткен жыр кеменің желкенін. 

Қауыз жардым атқан таңмен таласа 

Гүл ғұмырдың уайым қылмай ертеңін. 

 

Аяладым арманымды, арымды 

Аямадым, бердім жырға барымды. 

Саяладым өлең-өмір гүлзарын 

Нәзік жүрек сұлу жырға табынды. 

 

Аңсауменен сезімдердің тазасын 

Алдым ба екен асау өмір мазасын. 

Жапыраққа орап кейде жаныңды 

Тыншисың да, сосын өлең жазасың. 

 

Шын суреткер ғасырында бір туар, 

Ал шын ақын ақиқатқа ұмтылар. 

Ақ қағазға ақтарылған арман-жыр 

Аласұрған ақ таңдарда жыртылар. 

 

Жыртамын кеп, кінәлі оған қаламым. 

(Шырт ұйқыда оқырманы қаланың) 

Сөйтемін де таза беттен бастаймын 

Жаңа күннің жан толқытқан жаңа әнін. 

 

Төлеген Айбергенов рухымен сырласу 

 

Өмірге деген соншама ғашық жүрекпен 

Достарға деген ақшаңқан аппақ тілекпен. 

Іңкәр сезімін сағыныш қылып селдетіп 

Жақсылықтардың жолына жырмен гүл еккен. 
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Ақын ағам - ау, кеткенсің қайда асығып 

Ал Өлең қалды көзінде көлді жасырып. 

Өзіңнен қалған өртеңге өнген ақындар 

Жыр жазып жатыр бірінен-бірі асырып. 

 

Өлеңшіл елдің өзегін оттай жандырып 

Сағынып жүрер табиғатыңмен таң қылып, 

Биікке кетіпсің, биікке жетіпсің, біздерге 

Асыл да асқақ армандарыңды қалдырып. 

 

Аманат болды сағына жазған жырларың. 

Айыптай көрме тамызып алсақ сырға мұң. 

Жалғасын айтам деп жүрсем дағы, жалғанда 

Кешіре алмаймын тағдырдың саған қылғанын. 

 

ЖАЙЫҚ ДЕГЕНДЕ... 

 

Жайық дегенде жанымнан самал еседі, 

Жайықтың елі –Жібектің елі кешегі. 

Мақтаны болған, ақ таңы болған аруға, 

Төркін жұрт болған бақтары қандай бес елі. 

 

Бес елі бағы – Жайықтың елі бақытты. 

Жарқын күндермен қарсы алған жайнап уақытты. 

Ай нұры-дағы аймалап түнде айдынын 

Аппақ таңы да сағынып оны атыпты. 

 

Атыпты таңы қыздарын іздеп Қорландай 

Азаматтары Қорланға тірек болғандай. 

Жайықтың бойы тұнып бір тұрған сұлулық, 

Сезінбей оны, сұқтанбай өткен сормаңдай.  

 

Жайықтың бойы әдемі сурет... жағалау 

Еркелеп Жайық ерке толқынды ағады-ау. 

Жайық дегенің талайлы тағдыр қазаққа 

Табиғат сыйы, жөн шығар оны бағалау. 

 

Бағасы осы Ақжайық атты асылдың. 

Бабамның көзі, шежіресі өткен ғасырдың. 
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Шаттығын тойлап, шалқып бір ақса ақ айдын, 

Жыр-Жайық болып мен дағы бүгін тасырмынІ 

 

ҚАЙЫҢҒА СЫР 

 

 Ұғыншы деп жанымды, 

Ақ қайыңға сыр айттым. 

Сөзім шықпай нанымды, 

Бекер оны мұңайттым. 

 

Бұтақтары майыса, 

Нәзік жаны тоңды ма. 

Қабырғасы қайыса, 

Қоштағандай болды ма. 

 

Жапырағы дірілдеп, 

Жүрегі лүпіл қаққандай. 

Сырға боп сырым ілінбек, 

Аққайыңға ақмаңдай.. 

 

Ақын біткен асығып, 

Саған ашқан сырларын. 

Ұзақ жолдың басы үміт, 

Мен де соны жырладым. 

 

КӨКТЕМ 

 

Көрімдік сұрап көркіне 

Ойнайды ғажап күй далам. 

Нұрлы күн ертер еркіне 

Жаһанға жылу сыйлаған. 

 

Жетіпті сәні жараса 

Қалып ек құсты сағынып. 

Көктеммен бірге таласа 

Көтерді басын тағы үміт. 

 

Жапырақ жайды көк терек 

Қол созып биік арманға. 

Қарлы қыс кеткен өкпелеп 

Тұрақсыз мынау жалғанға. 

 

Көгілдір көктем – ертегі 

Шуағын шашқан ізгілік. 

Көктемеде елтеді 

Қутыңдап жігіт, қыз күліп. 

 

Ұмыттық қысты әп-сәтте 

Қызық-ау адам баласы. 

Қылтиып шыққан көк шөпте 

Жаңа өмір тұр ғой қарашы. 
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Сарқұлов Аманғали Мұсаұлы 

 

1956 жылы 30 наурызда Орал 

облысы, Қазталов ауданы Русская 

Таловка ауылында дүниеге келген. 

1973 жылы Қазталов ауданы, 

Қараоба ауылдық орта мектебін 

бітірген. Орал қаласындағы 

механикалық зауытқа суретші 

болып орналасып, әскер қатарына 

алынған. 

1976-84 жылдары Қошанкөл 

кеңшарында суретші, әрі 

Мәдениет үйінде көркемдік 

жетекші қызметтерін атқарды. 

А.С.Пушкин атындағы Орал 

педагогикалық институтының көркемсурет-графика факультетін 

тәмамдаған. 1985 жылдан бері Ж.Молдағалиев атындағы 

облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында суретші болып 

жұмыс істейді. Хоббиі: бильярд ойнау, өлең жазу, гитарада 

ойнау, аквариум әлеміне зейін қойған. 

 

Сарышұнақтың сарайы 

Ақшасын буып кесектеп, 

Түніменен есептеп, 

Сарышұнақ үй саудалады, 

Туыстарын жетектеп. 
 

Таңдап үйді сәулетті 

Жаратқанға тәуба етті. 

Ертеректегі үй екен 

"Қарабауыр" салған әулетті. 
 

Өткізбей енді босқа күн, 

Саршұнақ жиды достарын. 

Еврожөндеу жүргізбек болып, 

Жайып салды жоспарын. 
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Айрықша сәндеп зал жақты 

Италяндық жиһаз алмақшы.   

Сырттан сырахана мен дүкен ашып, 

Жапсырып үйге сауна салмақшы. 
 

Анау - мынауға "кіш" дейтін, 

Құдасы бар күштейтін. 

Ұмытпасақ дөкейдің бірі 

Әкімшілікте істейтін.  
 

Жейтінін жеп, тауысып, 

Қаламен қайта қауышып, 

Балпақтың келген кезі еді 

Бас Сәулетшілікке ауысып. 
 

Жобаны өзі таңдады, 

Тышқандарды жалдады, 

Балпаққа мөр басқызып алып 

Материал біткенді жалмады. 
 

«Сметаны» сыздырды, 

Жұмысты төтен қыздырды, 

Кеңейтем деп бөлмені 

Қабырғаны бұздырды. 
 

Кесіп, тесіп 

Терезеден есік шығарды. 

"Тезірек бітірейік!" десіп, 

Мақұлықтар білектерін сыбанды. 
 

Әкпен ақтап, 

Барша «технологиясын» сақтап, 

Жан-жақты гипскартон, битонит 

Профпилиспен қаптап, 
 

Бас бармағын бүкті 

Темекісін үкті... 

Қысқасы бәрін бітіріп, 

Сарышұнақ «комиссия» күтті. 
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«Джиптер» келді шайқалып, 

Дөкейлер түсті найқалып, ... 

Сарышұнақтың құдасы бастаған 

Комиссияны байқадық. 
 

Қосаяқ, Атжалман, Борсық, 

Ақылдаса келе қорытып, 

Жалма-жан актілерге қол қойды 

Сәкеңнің құдасынан қорқып. 
 

Неткен биік талғам! 

Тамаша жөндеп алған! 

Негізі салымымыз бар ғой 

Ата-бабадан қалған - 

 

Деп Бас сәулетші мақтанды. 

Қарнын сипап баптанды.  

Дұрыс айттыңыз, дұрыс - деп 

Мақұлық біткен шаттанды. 
 

Топқа мүше шымшық, 

Отыра алмай тыншып, 

Терезелері қайда? - деп қалды 

Қосаяқты шымшып. 
 

Мәссаған! 

Таспен бітеп тастаған. 

Сен бе Шымшық тағы 

Бір пәлені бастаған? 

Тырнақтан кір қазба, 

«Проектісі» солай жазба. 

Терезенің қажеті қандай 

Он жеті есік аз ба?! 
 

Деп Күзекең құдасыныкін түзеді, 

Терезелерді әдейі салмағанын біледі. 

«Объект» қабылданып кетті, 

Ішінде не болатынын енді өздері біледі! 
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Қияр мен Кактус 
 

Қосылып қияр қатарға, 

Шет елге шықты сапарға. 

Өркениетті ел екен 

Тоқтады бір шаһарға. 
 

Сеньоритасы,  

сэрі, Мадмазельі, мэрі, 

Қиярды қарсылап 

Тікесінен тұрды елі. 
 

Қонақ үйлері жұмақтай, 

Бөлмелері қынаптай. 

Қолды аяққа тұрмайды, 

Қызметшілері сынаптай. 
 

Бұ не тұрыс?! 

Отырайық та бір дұрыс. 

Даяшы! - деп айқайлап, 

Бұрқ ете қалды бұрыш.  
 

Жайғастырып бажалар  

мен балдызды 

Сарымсақ, Жуа, Қарбызды 

Түкпірдегі бұршаққа 

Арақ-шарап алғызды. 
 

Қолында тастабақ, 

Тұз сүйіп, тас жалап, 

Жетістіктерін  

айтып Қиярдың, 

Сөйлеп кетті Асқабақ. 
 

 

 

- Итіміз өрге үріп тұр, 

Бизнесіміз жүріп түр. 

Қияқаңның арқасында, 

Қалтамызды доллар  

бүріп түр.- 

 

Деп Асақаң бөсіп кетті, 

Оңды-солды көсіп кетті. 

Қияр үшін жапырлап, 

Орындарынан өсіп кетті.  
 

Көкөніс біткен ісінді, 

Ішімдік түгел ішілді. 

Сылқия тойған Қиярды, 

Кактус әрең түсінді. 

 

Арғы атасын сұрады, 

"Бауырым" деп құлады. 

Елге қайт! - деп еңіреп, 

Ағыл тегіл жылады. 
 

Шықпаған мұрты әлі, 

Тұқымымызды  

тұздап құртады. 

Бұл жерде өсіп – өнбейді,, 

Қиярдың ешбір ұрпағы. 

 

Динозаврдың кебін киіп, 

Кактус болғасын ғана  

аман жүрміз 

Арғы атамыз Қиярды 

Телевизордан ғана қарап 

жүрміз.  
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Төлеуғалиева Рауана 

Александрқызы 

  Батыс Қазақстан 

облысы Жаңақала ауданы 

Жаңақазан ауылында 1985 

жылы 5-тамызда дүниеге 

келген. 

2001 жылы БҚМУ-ға 

мәдени шаралар 

ұйымдастырушы мамандығы 

бойынша оқуға түсіп, аталған 

оқу орын 2005 жылы бітірді. 

2008 жылы Жаңақазан 

ауылдық округінің әкімшілік аппаратында әлеуметтік қызметкер 

болып жұмысқа орналасты. 2010 жылы Жаңақала аудандық «Жас 

Отан» жастар қанатының ұйымдастырылуымен өткізілген 

«Жұмақ мекен – Жаңақалам» атты байқауға қатысқан. 2012 жылы 

Жаңақазан ауылдық кітапханасына жұмысқа орналасып, 2013 

жылы Жаңақала аудандық кітапханашылар байқауында «Үздік 

кітапханашы» атағына ие болды. Қазір Батыс Қазақстан 

Гуманитарлық Академиясында сырттай оқу бөлімінде соңғы 

курста оқиды. 

 

Кітапханам – өз үйім, өз мекенім 

 

Сен неткен құдіретті керемет ең, 

Сыйғызған ғажайыбын әлемнің кең. 

Әр кітапты парақтап ашқан сайын, 

Көкірек көзім оянар, маған сенсең. 

 

Күнде ертемен өзіңмен қауышамын, 

Тілдесіп, сырласуға асығамын. 

Келген әр оқырманға бағыт сілтеп, 

Бар қажетті табуға мен құштармын. 

 

Кітапханам өз үйім - өз мекенім, 

Сенен табам тылсым күштің не екенін. 

Жан сарайым ашылып ,шабыттанып, 

Ұшталар арман - сезім, үміттерім. 
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Саған келер өнерге жақын жандар, 

Білім іздеп, кәусарына сусағандар. 

Оқу-ілім шәрбатын қана ішкен – 

Өнердің шын мәнісін ұққан жандар. 

 

Ақша бұлтпен сырласу 

 

Ақша бұлттар, көгімде қалықтаған,  

Сенің кейпің қашаннан таныс маған. 

Көкірегімді кере бір демімді алып, 

Келер күнге өзіңнен шабыт алам. 

 

Шабыт алып, тағы да рахаттанам, 

Өз-өзімнен мәз болып масаттанам. 

Аршылған ақ мақтадай пәктігіңе, 

Қызығамын, сүйсіне таңдай қағам. 

 

Көзім жұмсам өзіңменен сырласа алам, 

Жан сырымды ақтарып қанаттананам. 

Ақбоз ат-арманыма мініп алып, 

Қиялымды қамшы қылып жетіп барам. 

 

Делбесін қаққан сайын көк дөненнің, 

Өзіңді іздеп, өрекпиді өр көңілім. 

Қалықтап тұрсаң ғана көк жүзінде, 

Байыз тауып тыныстар әз жүрегім. 

 

Сен көшсең жан сарайым құлазиды, 

Жүрегім күзгі күндей тоңазиды. 

Әлем-жәлем белгісіз күй кешемін, 

Басымнан кешкендей-ақ бір үрейді. 

 

Өтінемін, сен менен алыстама, 

Сенен асқан жақын жоқ, білсең, маған. 

Ұғынысып, үндесіп, ақ арманым, 

Қиялым биік ұшып қарыштаған. 
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Жақынырақ келші маған, сырласайық, 

Жанымызды тілсіз-ақ ұғысайық. 

Мені өзіңнің құшағыңа орап алшы, 

Бір деммен, қане, бірге тыныстайық 

 

Алыстаман, тұмшаланып жасырынбан, 

Жақынырақ төне түсші, бері таман. 

Ақұлпаңды жамылып бір тыныстап, 

Мен бір ләззат алайын, сенші маған. 

 

Өзіңменен табысып асыл арман, 

Көк жүзінде үнемі сайран салам. 

Үміт шоғын жаға білген үрлеуменен, 

Мен – бір ару, сәулемнен сағым қуған. 

 

Айдын көлім – еркесі ен даламның 

 

Айдын көлім – еркесі ен даламның, 

Өзіңменен ұштасқан ақ арманым! 

Тәкәппар, маңғаз, сұлу келбетіңе, 

Сыйғызған сайын далам бар ғажабын!  

 

Сыбдырласып, сырласып әсем үнмен, 

Көк құрағың жайқалады самал желмен. 

Ақ сазаның шоршиды көкке қарай, 

Тілдескендей бейне бір нақ өзіңмен. 

 

Айдын көлім, небір сырды ішке бүгіп, 

Жатырсың қандай жайды сен ұқтырып? 

Толқындарың байыз таппай дөңбекшиді, 

Асау желмен жарыса жағаға ұрып. 

 

Күміс ай сәуле шашып келбетіңе, 

Жұлдыз біткен жымың қағар сән келтіре. 

Қара мақпал жамылған қараңғы түн... 

Шақырғандай сиқыр күшпен мені өзіне. 

 

Ақша бұлттар төнгенде көл бетіне, 

Енгендеймін ертегілер әлеміне! 
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Аққу-қаз дамыл таппай сұңқылдайды, 

Сұлулыққа сұқтанғандай ғажап бейне. 

 

Ару таңмен шағылысқан суың мөлдір, 

Көрген сайын елітеді жанды баурап. 

Жағасында құмайтқа аунап-қунап, 

Ораламын сағынысып қалғандай-ақ. 

 

Өтсе де қанша ғасыр, қаншама жыл, 

Жатырсың моп-момақан жас баладай. 

Айдын көлім, саған деген құштарлығым, 

Арта түспек қол жеткізбес самаладай. 

 

Ана тілім 

 

Ана тілім – ардақ тұтар, 

Абыройға иесің! 

Тілің майда, 

Үнің жарқын 

Тірлікке нәр себесің! 

 

Жанымды ұғып, 

Сезім шалқып 

Көкіректен өбесің! 

Асқақ асыл қасиеттерді 

Жалықпай-ақ жиып алып, 

Інжу-маржан, жақұттарды 

Сен бойыңа тересің! 

 

Асыл сөздің мәйегін ап 

Адамзатқа бересің! 

Орақ ауыз, өткір тілді 

Сөзбен өрнек өресің! 

 

Қажетінде орып түсер, 

Алмас қылыш жебесің! 

Тиген жерге қадалатын 

Кәдімгі тас кенесің! 

 

 

Осындай мол қасиетіңмен 

Басқа түскен қиын кезде 

Бәріне сен төзесің! 

Айналдым мен, ана тілім! 

Киелісің шаң жұқпас 

Қасиетіңмен бойыңдағы 

Құдіретке иесің!!!   
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Хайруллина Арайлым 

Кенжебайқызы 

 

  1976 жылы 17 қыркүйекте 

Батыс Қазақстан облысы, 

Сырым ауданы, Жамбыл 

ауылында дүниеге келді. 1983 

жылы жалпы білім беретін 

Жамбыл орта мектебінде, 1991-

1993 жылдары Орал 

қаласындағы №11 С.Сейфуллин 

атындағы мектеп-лицейінде 

гуманитарлық бағытта білім 

алады. 1993 жылы Дәулеткерей 

атындағы өнер институтына 

түсіп, 1997 жылы «Кітапханатану және библиография» 

мамандығы бойынша жоғары білім алған. 2000 жылдан бастап 

Жамбыл ауылдық кітапханасына кітапханашы болып жұмыс 

істейді. 

Ана 

Ана. Анашым. Ана деген қасиетті де киелі сөз. Дүниеде 

ананың шексіз мейіріміне тең келер ұғым бар ма? Жан жүрегімен 

бауырына салып аялап, мейірім шуағын төгіп, нұрына 

шомылдыратын да ана. Адам баласы іңгәлап алғаш дүние есігін 

ашқанда ананың бал татыған ақ сүтімен нәр алып, ананың жылы 

құшағына еніп, ана мейіріне бөленеді. Ананың баласына деген 

шексіз махаббатына, мейірім құдыретіне бөленіп өскен ұрпақ 

саналы азамат болып қалыптасады. 

Ұрпағының ел алдында білімді, саналы азамат болып өсуі 

үшін, ана жаны қаншама тер төгіп, еңбектеніп қызмет етеді. 

«Анаңды Меккеге үш рет арқалап барсаң да қарызын өтей 

алмайсың» деген дана халық. Түн ұйқысын төрт бөліп, 

перзентінің амандығын тілеп, жолына қарап елеңдейтін де ана. 

Осы бір қасиетті де, қадірлі ананың ақ тілеуін өтеп, перзентік 

борышыңды өтеу парыз. 
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Баласының әрбір жетістігінде, сәттілігінен де көз жібермей 

қадағалап, қуанышымен қайғысына да ортақтасып жан беретін де 

Ана. Осындай бір тағдырымның тосын сәтінде қасымнан 

табылып жаныма тіреу, көңіліме демеу болған анамның 

шарапатына алғысым шексіз. Аналарымыздың үмітін ақтап, 

сенімінен шыға білуіміз керек. Өмірдің мәні де, тіршіліктің сәні 

де ана. 

Халық сүйген ақын 

Мұқағали Мақатаев – поэзия әлеміне шетсіз-шексіз кеңістік 

пен көз сүрінген биіктік әкелген, «күпі киген қазақтың қара 

өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарған». Кәусәр сезім мен 

тояттамас көңіл, шалқыған шаттық пен мұнға толы махаббат, 

буырқанған сабырға көнбес сағыныш сыйлаған ақын. Мұқағали 

әлемі – жер, ғаламшар, адам болмысы. Ақынның өзек жарып 

айтар ойы – адам тағдыры, адамның тіршілік мінезі мен сезімі. 

Осының бәрі ақиық ақын нағыз ақынға тән мінсіз үйлесіммен, әр 

жүректен дәл табар сыршыл да шыншыл сезіммен, нағыз 

поэзияға тән бейнелі образдармен өнер деңгейінде биіктен 

көрсетті. Ақиық ақын – қазақтың өлең сөздерін заңғар биікке 

көтерген жиырмасыншы ғасырдың санаулы саңлақтарының бірі. 

Оның қанатты поэзиясы қазақ халқының сезімін жан – жақты 

жырлап кісілігін биіктетіп, парасатын кемелдендіре түсті. 

Мұқағали – өзінің қысқа ғұмырында өзіне-өзі сенген ақын. 

Ары таза, жаны мөлдір, жүрегі отты жырлары мен көркем 

дастаны сол сезімнің жемісі. Мұқағали Мақатаев – жалындап 

өткен 45 жылдық қысқа ғұмырында өзінің алдында өткен ағалары 

Ахмет, Мағжан, Мұхтар сынды қазақ тілі үшін күрескен, 

мектептен бастап, өмірінің соңына дейін ана тілі үшін айқасып, 

қазақ тілінің мәртебесінің өрлеуіне өз үлесін қосқаны оның 

жырларында анық көрінеді. «Бір өлеңі – бір елдің мұрасындай» 

болған Мұқағалидың ұлылығын айтып жеткізу мүмкін емес. 

Мұқағали табиғатқа тартып туған дара тұлға. Оның өлеңдері боз 

баланың жыры, бойжеткеннің сыры болды. Бар қазақтың 

жүрегіне жол тартып, мәнгі өлмес асыл мұрасына айналды. 

Мұқағали туралы сөз соңында айтарым, ол – Фарабиден Абайға, 

Абайдан Мағжанға, Мағжаннан бүгінге жалғасып келе жатқан 

жыр көшіндегі өзіндік орны бар бір туар талант иесі. Ия, өмір 

ешқашан ұлы дарын иелерін тірі кезінде еркелетпеген. Олар 
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өмірден өткен соң аялай алмағанымызға өкінеміз. Тек соңғы 

уақытта біз бір кездегі пенделік қатемізді жөндегендейміз. 

Мұқағали Мақатаевтың өлеңдеріне Ш.Қалдаяқов, Н.Тілендиев, 

Т.Мұқаметжанов тағы басқа сазгерлер әуен жазды. Бұл үрдіс әлі 

де жалғасын тауып жатыр. Мұқағали Мақатаев – халықты қалай 

сүйсе, халық та оны солай сүйген, ардақтады. Ал, халық сүйген 

ақын мәңгі жасай бермек. 

 

«Хантәңірдің мұзбалағы» 

(Мұқағалиға) 

Хантәңірі қазақтың, 

Дара тұлға, ұлы ақын. 

Қара сөзін қазақтың, 

Жауһар тілмен әсемдеп. 

Зердесіне ұрпақтың, 

Нәр себетін жырымен. 

Мұқағали – ұлы ақын, 

Мұқағали – жыр ақын. 

 

Кітап – асыл қазына 

Қазақстан – тәуелсіз мемлекет, егеменді ел. Тәуелсіз елді 

өркениетті әлемге танытатын, дамыған елдер сатысында 

терезесін тең ететін алып күш ол рухани білім және білімді ұрпақ. 

Ұшқыр ойлы, білімді ұрпақ-тәуелсіз мемлекетіміздің берік тірегі. 

Білімді болу үшін рухани жан дүниеңіз бай, адамгершілік 

рухыңыз биік, ар-ожданы жоғары, ізгілік шарапаты мол, 

қайырымдылық қасиеттер болу қажет. Осындай ізгі қасиеттерді, 

рухани байлықты, тіл байлығы сөз өнерін, тәуелсіз елдің 

болашағы жас ұрпаққа кітап арқылы насихаттаймыз. Кітап – 

рухани қазына, тарих шежіресі, замана сыры, өмір айнасы, 

тәрбие, білімнің қайнар көзі. Қилы заманның қат-қабат 

қойнауынан сыр шертіп, данышпан, ғұламалардың сыршыл ойын 

дәріптеген, қойнауы терең маржанға толы құнды жәдігер. Кітап 

адамның ішкі дүниесіне, ой – өрісіне ықпал жасап, мұқтажын 
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қанағаттандыратын рухани азық болып қала береді. Жас ұрпақ 

кітап оқу арқылы, кітапта жазылған ғанибет сөздер арқылы 

бойына жігер, талпыныс, күш қуат құяды. 

ХХІ ғасыр – ақпарат ғасыры. Жаңа ғасырдың білімді, көзі 

ашық, көкірегі ояу ұрпақтары ғаламтордың небір желісін шұрқ 

иіреді. Саналы ұрпақ санасын жаңа технологиямен, ақпаратпен 

толықтыруда. Дейтұрғанмен адамның бойынан іздену, талпыну 

қасиеттеріне шек қойғандай. 

Алдыңғы буын өкілдерінен үлгі боларлықтай жағдаяттар 

көп. Атап айтсақ қайсібір жазушы, не ақынның үйінен кітапқа 

толы қабырғаны көресің. Бұл алдыңғы толқын өкілдерінің 

кітапқа деген шексіз махаббаты. Кітапты қолымен ұстап, 

саусақпен парақтап, оқиғаның желісіне, тереңіне бойлай еніп, 

рахаттана күй кешкен адамның, жан дүниесі нәзік, талғамы биік, 

ақыл парасаты мол жан иесі екені айдан анық. 

Жаңа ғасырдың жас ұрпақтары кітап оқудағы 

ерекшеліктерді байқаса, өз бойына білім нәрін себетін кітаппен 

дос болса, бұл нұр үстіне нұр болар еді. Қазіргі таңда жан-жақты 

білім мен тәрбие беретін мәдени орын – кітапхана. Балалардың 

кішкентай кезінен кітапқа деген сүйіспеншілігін оятып, кітап 

оқуға деген ынтасын, қызығушылығын арыттыру әрбір ата-

ананың міндеті. Ұрпағының ойы жүйрік, болашақ қоғам 

қайраткері, не озат мамандық иесі болып қалыптасуына ата-ана 

ықпал етеді. Өмірінің қиын сәттерінде де сенімді сырласың, ақыл 

қосар, ғибраты мол нәр беретін кітаппен дос болу, әрбір саналы 

ұрпақтың өз өресінде. Жаңа заман, тәуелсіз елдің мінбері биік, 

озық ойлы, зиялы адам болып қалыптасуы үшін кітаппен дос 

болған әр тұлға еш өкінбесі анық. Олай болса, егеменді елдің өзге 

елдермен жарқырап көрінуі, саналы, сауатты, білім танымы мол 

болашақ ұрпақтардың еншісінде. 
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Шыңғалиева Кәмшат 

Орынғалиқызы 

  1993 жылы 15 тамызда 

дүниеге келген. 

      Кәмшат орта мектепті 

тәмамдағаннан соң Батыс 

Қазақстан инженерлік-

гуманитарлық университетінің 

филология кафедрасы 

жанындағы «Кітапхана ісі 

мамандығы» бойынша білім 

алуда. Бүгінгі таңда М.Горький 

атындағы қалалық кітапхананың 

№10 филиалында кітапханашы 

болып жұмыс істейді. Кәмшат 

бала кезінен әдебиетке өте құмар 

болды. Әдебиетке деген сүйіспеншілігі, кітапқа деген ерекше 

құрметі оның болашақ мамандығын таңдауға зор әсер етті. 

Кәмшат өзі туралы: 

Туғаннан бұл өмірге жырым ғашық, 

Ақ көңіл, адал жанға сырым да ашық. 

Жамандап досты досқа көргенім жоқ, 

Жүрекпен сырласамын, сыбырласып, – деп жазады. 

 

Қасиетті туған жердің топырағынан жаралғам! 

 

Қызыл тілге үлес қосқан сай-көлім, 

Асқақ елім, асқақ жерім бай менің. 

Батыс елі ұлылардың мекені, 

Ең алдымен Саған сәлем беремін. 

 

Елім менің - болмасын бұлтты күнің, 

Жасымағың. Сол сенің мықтылығың. 

Әрқашан биіктерден көрінгейсің, 

Әлем деген алуан бүліктінің. 

 

Бір қызыңмын, қабағыңнан наз ұғынған, 

Биіктікті күтемін тағдырымнан.  
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Айналдым Ақ Жайықтай мекенімнен, 

Айналдым киелі ел қазығынан. 

 

Мұқали, Абайлардың жырларынан нәр алғам, 

Махамбеттей, Исатайдай батырларды танығам. 

Еділ-Жайық секілденіп еркеленіп,  назданам,  

Қасиетті туған жердің топырағынан жаралғам!!! 

 

 

 

Ақын рухымен сырласу   

(А.Құнанбаев рухына) 

 

Келіп тұрмын ақын баба жырларыңды ойға алып, 

Құстай ұшып жеттім, міне, алмас жырың бой қарып. 

Тұрсың, міне, елге қарап тас тұғырдың үстінде, 

Қазағымның халі не деп, жаның ашып, ойланып. 

 

Сенің сезім жырларыңды халқым осы ұғынар, 

Жалпақ елде арман бар ма? Дәл өзіңдей ұлы бар. 

Қазағыңның азат, еркін ел болғанын көрмедің, 

Мұндай күнді аңсауменен өтті қанша ұлылар. 

 

Жырыңа да, ақын Абай, сырыңа да сенемін, 

Қиын қыстау кезеңде де, «Қайран елім»,- деп едің 

Өлең жырмен сусындап бір, сыр шертісем дегенде 

Ақылыңды жайып салып, батам осы демедің. 

 

Көңіл бөлмей ән шырқаған құстарға да ойланып, 

Іздеп келген менімен де сөйлеспей-ақ қойды алып. 

Тым алыстан іздеп келіп, жеткен кезде қасыңа, 

Үн қатпаған бұл түріңнен кетті басым айналып. 

 

Үнсіз деп те айыптаудан аулақпын ғой сені мен, 

Көздеріңнен мұң танығам, іштей тынып егілген. 

Үн қатпасаң, қатпашы тек, тек қаламның үстінен, 

Алып бейнең кетпесе екен, қазағыма телмірген. 
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Достарымды жылыттым жүрегіммен 

 

Маған берген сыйы ғой Жасағанның, 

Ешкімге мен қиянат жасамадым. 

Аман-есен болсын деп тіледім мен, 

Әр шаңырақ, әр алтын босағаның. 

 

Жаным менің – кең жайлау, кенен жазық. 

Ешбір адам көрген жоқ менен жазық. 

Достарымды қуанттым ән-күйменен, 

Достарымды қуанттым өлең жазып. 

 

Ләззат алып, шаттанып бұл өмірден, 

Достарымды жылыттым жүрегіммен. 

Елімнің кең пейілді халықынан, 

Мен тілеймін денсаулық жалыпыңа. 

 

Қашан да дос-жолдасым мені жақтап,  

Білемін, жүресіңдер елге мақтап.  

Сендердің маған деген сеніміңді, 

Жеткенше бар қуатым жүрем ақтап. 

 

Дақ салмай аналардың жүрегіне, 

Жеткізсек алдан күткен тілегіне. 

Жалғаған тірлік көшін болашаққа, 

Боламыз біз бақытты бұл өмірде. 

 

Табынар жыр тірегім! 

(Мұқағали рухына) 

 

Ақан бабам табынар жыр тірегім, 

Сен-дағы ашылмаған бір сыр едің. 

Кесіп өтіп бұл жалғанда бар шындықты, 

Көк аспанда жай болып күркіредің. 

 

Күркіредің, жай болып шатырладың, 

Ғашық болдым жырына жасын жалын. 

Түсінбейтін жанбыз ғой біз қашанда, 

Елім деп шырылдаған ақын жанын. 
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Кезінде жырларыңды қаралады, 

Жаныңды пенделіктен жаралады. 

Әкімсымақ, не түрлі дөкейлерің, 

Жетпейтін түсінуге шамалары. 

 

Енді міне, Мұқағали деп жар салады, 

Жырына талай қазақ тамсанады. 

Зерттелмеген әлі талай жырларың көп, 

Уақыт керек, білмедім, қанша әлі. 

 

Ізіңді, ақын аға, жалғап келем, 

Өлең сүйер көп болғай талапты өрен. 

Қазақ барда ешқашан өлмес деймін, 

Өзіңдей қайталанбас жауһар әлем!!! 

 

Жыр сүйер боп қалайын! 

 

Жыр мәңгілік құмартатын бұл жанды, 

Жылытатын, тербететін бал тәнді.  

Жырларыммен емдей алам өзімді, 

Жаратқан соң мені мұндай талғамды. 

 

Жар сала мен жырларымды жаттайын, 

Жұлдыздайын аспанымнан ақ дәйім. 

Жарқ-жұрқ етіп, жарқылдап сен ұдайы, 

Жүрегімнің жалғасы ғып сақтайын. 

 

Жырларыммен көкке қанат қағайын, 

Жандандырып жақсы әуенге салайын. 

Жанарымның сәулесімен жалғатып,  

Мен мәңгілік жыр сүйер боп қалайын.   
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Шырқалсыншы ән ұраным шарықтап! 

Қазақстан Республикам – кең байтақ, 

Көк аспанда желбіреп тұр көк байрақ. 

Жиырма жыл тәуелсіздік жалауы,  

Бейбіт елдің алаулап тұр алауы. 

 

Бейбіт елміз қазір де біз әлі де, 

Лаулап мәңгі жасай берші әлі де. 

Алға, алға Қазақстан ұрпағы, 

Өзіңменен атар күннің ақ таңы. 

 

Ата-баба өсиеті ақталып, 

Осы күні барша халық шаттанып. 

Көк аспанда қыран құспен қалықтап, 

Шырқалсыншы ән ұраным шарықтап.   
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Алигазиева Замзагуль Адильбаевна 

 

       Библиотекарь села Павлово 

Зеленовского района Западно 

Казахстанской области. Родилась 

1.01.1970 года, в поселке Павлово 

Приурального района. Образование 

среднее специальное, окончила 

музыкальный коледж имени 

Курмангазы, по специальности 

библиотекарь. 

       С 1977 по 1985 г.г. училась в 

Павловской восьмилетней школе, по 

окончании которой, продолжила 

учебу в Чаповской средней школе. С 

1980 по 1988 г.г работала внештатным корреспондентом в 

районной газете «Сельский труженник», которая выпускалась в 

селе Дарьинское. В последующие годы работала в различных 

сферах. С 2003 года работает библиотекарем в Павловской 

сельской библиотеке. 

В 2012 году участвовала в районном конкурсе молодых 

библиотекарей, стала обладателем номинации «Өнерлі 

кітапханашы» 

  Имеет грамоты и благодарственные письма от местного 

акимата и от Централизованной библиотечной системы 

Зеленовского района. 

        По решению атттестационной комиссии 2012 года присвоена 

ІІ квалификационная категория. Замужем, воспитывает пятерых 

детей. 

Стихи неоднакратно печатались на страницах местной 

газеты «Ауыл тынысы» и городской газеты "Палитра". 
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О своем творчестве 

 

Работая в маленьком селе библиотекарем, выполняешь не 

только свои профессиональные обязанности, но и приходится 

быть советчиком, слушателем и собеседником. Работая и живя в 

своем селе, собирала данные об истории села, о людях живущих 

здесь, все это стало причиной появления моих стихов. Чтобы 

привить интерес к чтению у своих детей, я стала писать детские 

стихи для них, а заодно и применяла их на своих мероприятиях, 

которые проводила с детьми, так появилась рубрика «Детские 

стихи». Изменения произошедшие в нашей стране, натолкнули на 

написание рассказов в стихах о событиях далекого прошлого, 

настоящего. Не оставила меня равнодушным и тема ВОВ, 

появились стихи о ветеранах, о страшных событиях 1941-1945 

годов и переживания людей того времени я старалась отразить в 

строках своих стихов. 

Рассказ в стихах: 

 «Разговор дедушки с внуком» 

 

Над степью широкой песня летит 

И вторит той песне шелест травы. 

Солнце ласкает своими лучами 

Просторы степные казахской земли. 

Маленький мальчик прижался к аташке, 

Слушает музыку старой домбры. 

Вот по ковыли мчатся и мчатся 

Неисчислимые табуны. 

Лебеди нежно курлычут в волнах, 

Пену на берег кидает Арал. 

Девушка стройная монистом звеня, 

Воду в кувшине несет не спеша. 

Много в той музыке мальчик услышал: 

Стон и страдания бедняцких семей, 

Невзгоды и тяготы нищенской жизни, 

Самодовольный смех богачей. 

Остановились пальцы аташки, 

Маленький мальчик сидит не дыша. 
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Милый мой дедушка, милый аташка, 

Ты расскажи мне про жизнь не спеша! 

Вздохнул аксакал, затуманился взгляд: 

«Слушай, мой внучек, о Родине сказ. 

Когда я был маленьким точно. как ты, 

Мы не учились и в юрте я жил. 

Не было у родителей ни скота, ни гроша, 

Но была у них необыкновенная доброта. 

От зари до зари за чашечку проса 

Пасли баю скот,  доили коров.  

Но бай за что-то отца невзлюбил, 

И как-то очень жестоко избил. 

Тут поднялись джигиты аула, 

Нет больше сил униженья терпеть. 

Эти налоги скоро задушат, 

Нет, бай, не тронешь аул ты теперь! 

Тут пронеслась по степи молва, 

Что свергли люди в России царя. 

Баи поднялись и за кордон. 

Долго радовался бедный народ 

Мы у Арала в то время стояли, 

Разные к нам люди приезжали 

Учили детишек читать и писать 

И стали коммунны мы создавать. 

Запомни батыров ты имена 

Жизнь за свободу отдавших тогда,   

Сырым Датов, Тайманулы Исатай, 

Махамбет Утемисов запоминай 

Чтоб грамоты мы научиться могли, 

Ыбрай Алтынсарин нам школы открыл, 

Абай Кунанбаев- он наш просветитель, 

Поэт наш великий и мудрый мыслитель. 

В году 41-ом война началась. 

Проклятый фашист на Отчизну напал. 

Одними из первых джигиты степей 

Ушли защищать матерей и детей. 

Казахских героев не перечесть 

За подвиги их хвала им и честь.  

Маншук. Алия, героини мои, 
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Для вас по весне расцветают цветы. 

Акын наш великий Жабаев Жамбыл, 

В поэме воспел Ленинградцев мужество. 

Не забыть Бауыржана Момышулы, 

Сберегшего для нас мира содружество. 

Да, натерпелась наша страна, 

К свободе дорога кровью полна. 

И вот независима наша страна, 

Гордостью полнится наша душа! 

Нурсултан Абишевич Назарбаев наш Президент.  

Нам к процветанию дорогу открыл. 

В каждом послании для народа 

К будущему дал ориентир.» 

Солнце устало скатилось за горы, 

Внучек! Домой собираться пора. 

Внук и ата поспешили к аулу. 

Со степью прощаясь звенела домбра. 

 

«Осенние порывы» 

Дождя серебрянные нити 

Повисли над землей. 

Осенней грустью все залито 

И тучи мчатся надо мной. 

На ветке над пред моим окошком 

Один замерзший лист дрожит. 

А ветка словно бы «впустите» 

Стучит в окошко, да стучит. 

Нахохлившийся воробей, 

Закрыл усталые глаза. 

Он будто вспоминает солнце, 

Еще светившее вчера. 

На клумбе отголоском лета 

Четыре астры расцвели. 

Дыханьем осени согреты, 

И душу радуют они. 

В траве монетками лежат 

Листочки - осени подарок. 

Печальный нежный листопад 

Зиме все двери открывает. 
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«Война» 

 

Нарушилась внезапно мирная жизнь 

И все, что было до нее, как будто быль. 

Кружились пары в вальсе выпускном, 

Не зная, что беда стучится в дом. 

Взрывы бомб, свист пуль и стоны, 

Плач матерей, людское горе, 

Мальчишек юных повзрослевший строй 

И ночи. уносящие покой. 

Война... В минуту потеряли мы 

Весь смысл жизни, все, что было до войны. 

Казалось, вся земля вдруг поднялась, 

Чтоб защититься от проклятого фашизма. 

Лес укрывает, кормит партизан 

И даже птицы помогают скрыться. 

Хоть иногда и отступали, 

Но шли вперёд за боем бой. 

Кроваво-красные закаты 

Горели грозно над землей! 

Да! Много потеряли в эти годы, 

Чтоб вновь свободу обрести. 

Едины были всем народом 

И вновь свободу обрели! 

Минутою молчания мы почтим 

Героев павших, жизнь за нас отдавших, 

Всем ветеранам той войны, 

Поклон вам низкий до земли!  

 

Детские стихи 

 

В лужах отражаются 

Птицы, облака, 

И освобождается 

Речка ото льда. 

С юга возвращаются 

Клином журавли. 

На лесных проталинках 

Первые цветы. 

А под старой елью 

От шума и тепла. 

В рыхлый, мокрый снег 

Спряталась зима. 
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«Одуванчик»  

На лугу рос одуванчик 

Стал он белым, как снежок.  

Ветер дунул и остался 

Только тонкий стебелек. 

 

«С Новым годом!» 

 

Белка прыгнула на елку, 

А оттуда на сосну. 

Закричала «С Новым Годом!» 

И вспугнула тишину. 

Разные 

1. Цапля ходит по болоту, 

Клювом щелкает: «Щелк, 

щелк.» 

Лягушата, прячьтесь, 

прячьтесь! 

Попадетесь на зубок! 

2. Щенок с Котенком дружит, 

Все делит пополам! 

И вкусную сосиску, 

И миску молока. 

3. Хлопот у Белки много 

Осеннею порой. 

Собрать грибы, орешки, 

Чтоб кушать их зимой.   
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Джумагалиева Гульмира Сериккалиевна 

 

Родилась 23 июня 1976 года в 

поселке Большой Зайкин, 

Первомайского района 

Оренбургской области. В 1993 

году после окончания 

Малозайкинской средней школы, 

поступила в Бузулукское 

педучилище, проучившись два 

года, решила поменять 

профессиональную сферу и в 

1995г. поступила в Западно-

Казахстанский институт культуры 

им. Даулеткерея на библиотечный 

факультет. С 1999 по 2000г. 

работала методистом на родине в 

Первомайской центральной 

детской библиотеке. С 2000 по 2003г. работа в библиотеке ЗКГУ, 

с 2003 по сегодняшний день ЦГБ им. М.Горького. В данный 

момент работаю методистом по работе с детьми. 

            Так как мои родители любили читать, то мне, сестренке и 

братишке передалась эта страсть, книга до сих пор в моей семье 

лучший досуг. 

         С мужем Саматом воспитываем троих детей, мои девочки 

Назгуль (12 лет) и Малика (7 лет) любят читать, сыну Нуржану 

всего четыре года надеюсь, что он тоже полюбит чтение. 

            Первые стихи я стала писать учась в начальной школе, но 

к сожалению в то время к этому занятию я относилась как к игре 

и мои записи не сохранились. Впервые мои стихи были 

опубликованны в газете «Причаганье» в 1998 году, затем мои 

стихи стали печататься в газетах «Оренбуржье», «Палитра», 

«Пульс города», «Досуг» и более поздние публикации в газетах 

«Приуралье» и в журнале «Кітап патшалығы». В 2010 году 

вышел сборник уральских авторов « Живу, пишу, надеюсь на 

удачу» в который вошли и мои стихи. Как автор принимала 

участие в виртуальном диалоге «Формула доброго соседства 

(сотрудничество с прикаспийскими государствами)» 
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учредителями которого является министерство культуры 

Астраханской области и ОГБУК«Астраханская юношеская 

библиотека им. Б.Шаховского» (http: yoth-

library.com.ru/project/virtualni/). Также мои стихи напечатаны на 

сайте Литсовет www.litsovet.ru. Были выступления на местном 

радио в программе: «В мире муз». 

           Свои стихи осознано я стала писать в период взросления, 

становления себя как личности. Тематику моих стихов во многом 

предопределили первые сердечные волнения и переживания, 

которые я могла разделить только с тетрадным листочком. Порой 

стихи рождаются в тишине ночи, когда мысли копошатся в 

голове не давая уснуть, рождается строчка за ней другая и слова 

звучат до тех пор пока я их не запишу. Порой после появления 

стихов я ощущаю такую лёгкость и одухотворённость, которую 

может дать только молитва исповедь или общение с самой 

близкой душевной подругой. Порой я слышу отзывы людей 

понявших и полюбивших мои стихи, и они мои Читатели дают 

мне импульс и силы плыть дальше на волне поэзии и искать 

новые источники и формы воплощения Слова. 

 

Исповедь 

 

Я не могу сказать тебе, 

Что в жизни все моей прекрасно. 

Все эти годы без тебя 

В огне сгорала безучастно. 

Шла я одна, в тоннеле темном 

Вокруг лишь мрак и чернота. 

Вдруг вижу свет — но это сказка. 

Не греет он и нет тепла. 

Блеснул в пути моем напрасно. 

Как промелькнувший метеор. 

Забрал он душу, вынул сердце 

И бросил в жертвенный костер. 

Нет, я, мой милый не жалею, 

Что есть и ты в судьбе моей, 

Ведь счастье высшее на свете 
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В беде и счастье быть твоей. 

Я поднимусь и вновь воскресну, 

В огне пылающем опять.   

Не сможет огненная бездна 

Мою любовь сейчас отнять, 

Огонь потушат мои слезы, 

А сердце дождик оживит, 

Мечты навеет ветер нежный 

И он даст силы вновь мне жить. 

Душа проснулась — я воскресла! 

Любовь вернулась — я живу! 

Ты мое счастье, моя бездна, 

Ты тот, которого я жду 

 

Между ангелом и бесом 

 

Между ангелом и бесом 

Мечемся мы столько лет. 

Стала жизнь дремучим лесом, 

Хоть деревьев больше нет. 

К счастью мы идем нескорым 

И извилистым путем 

Мы пройдем сквозь реки, горы, 

Но судьбу свою найдем. 

Тропы узки, камни, склоны, 

Поскользнулся и пропал. 

Не прожить нам без боли 

Но победы нужны нам. 

Губят нас дурные вести,  

Мучит злоба и укор, 

Нет у нас сегодня чести, 

Ни к чему весь этот спор. 
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Душа так стремилась в лазурную высь, 

 

Но ветер искристый позвал: оглянись 

На дом что остался где-то внизу, 

Где тополь зеленый роняет слезу. 

Очнись! Возвратись! То родная земля 

Зачем ты ищешь в небесах журавля? 

Люби эту землю, до боли родную 

Прими свой удел ты — деревню простую. 

Родная земля, тебя я люблю, 

Но сердце стремится лишь к кораблю 

Судьба моя там, где буря и зной,  

Родная земля я прощаюсь с тобой. 

 

Пчелка 

(басня) 

 

Однажды в пчелку голубых кровей,   

Влюбился юный, храбрый муравей. 

Пылая страстью преданной души, 

Построил улей в сказочной глуши. 

Кормил нектаром и поил росой, 

Но ей наскучил преданный ковбой. 

А сердце переполнилось тоской, 

Романтика нужна, а не покой! 

Тут наша пчелка мигом собралась 

«Семейная , знать, жизнь не удалась!» 

И в спешке той, в дорогу торопясь, 

Записки не оставила, кружась. 

Умчалась вдоль волнующих широт, 

Не оглянулась даже у ворот. 

Забыв про мужа, сад и огород, 

Отправилась в манящий свой полет. 

Летела ночью и парила днем, 

Пока не повстречалась с соловьем. 

Красавец видный, трель, как ручеек, 

Не то, что бывший маленький сморчок. 

И танцы, пляски, веселье день за днем, 

Не жизнь, а сказка, в вихре дождевом. 
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Прошел так месяц, а за ним и год. 

У пчелки вдруг прибавилось забот. 

Готовка, стирка, дел невпроворот, 

Уж нету силы, а полно хлопот. 

Ну а красавец, каждый день в поход, 

Одевшись в смокинг, чмокнув у ворот, 

Спешит развеяться он в шумный хоровод. 

Завел себе, он новую подружку. 

Красивую зеленую лягушку. 

А пчелка бедная никак все не поймет: 

«Как мог уйти блудливый, подлый кот! 

Любовь свою ему я подарила, 

И столько дней его поила и кормила, 

Но он ушел забрав все, даже мыло!»  

И с болью вняв, что счастье не в балах, 

Вернулась к мужу вся в слезах, 

А принял ли ее наш муравей? 

Подумай сам и реши скорей! 

 

Поколение 
 

                       Мы разучились ждать, надеяться и верить, 

                           Не верим в дружбу, как не верим и в любовь. 

                          Мы научились лгать себе, другим не верить, 

              И эта ложь врастает в сердце в кровь. 

      Мы обрастаем, словно паутиной, 

      Ненужными словами... пустотой. 

                             Предательство порой считаем глыбой сильной, 

                               А если сила, то ее нетрожь. 

    Но есть на свете чудаки и ныне, 

     Забывшие про подлости и ложь. 

           И любят крепко, словно из пустыни, 

               Глоток любви так сладок, хоть жесток. 

                               И пусть потом уймется жар, 

Придет тоска, печаль и слезы. 

   Век будешь помнить тот пожар, 

                               Любви чарующие грозы. 

Ты будешь счастье ей желать, 

  Святой бездушной и неверной. 
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     Потом утихнет в сердце страсть, 

  Останется лишь образ нежный 

 

Роза 
 

Цветок на высоком кургане, 

Расцвел по ошибке в ночи. 

Песчинка в земном океане, 

Лишь звезды, как отблеск 

свечи. 

А дождик поил его нежно, 

Как лучший на свете отец. 

Ты верил, что счастье 

безбрежно, 

В мечтах видел светлый 

венец. 

Но тучи нахмурились гулко, 

Курган осветило огнем. 

Вдруг вышли из логова волки, 

Слетелось во тьме воронье.  

В тот миг лепестки 

поклевали, 

На землю закапала кровь. 

Но душу твою не отняли,  

Ты краше сиял вновь и вновь. 

Дождю улыбался сквозь 

слезы, 

От боли хотелось кричать. 

Но плачут ромашки — не 

розы, 

Им надо цвести и страдать. 

Я розам пою серенаду, 

За алой души красоту. 

Себе попрошу я в награду, 

Подняться на их высоту. 

 

Сокол и тополь 

(басня) 
 

Одинокий тополь на холме стоит, 

В небесах высоко соколок летит. 

- «Ах, ты бедный тополь, все один, один, 

Надо жить как ветер, вместе полетим!» 

- «Сокол мой, не надо, мне твоих страстей! 

Я расту на радость, всех земных зверей. 

В холод, зной и стужу, 

Словно постовой. 

Я стою на страже, 

И храню покой. 

В зной под кроны листьев. 

Заяц мчит стрелой, 

Чтобы охладиться, 

И побыть со мной. 

Нужен я и птицам, 
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В долгий перелет.  

Отдохнуть стремится, 

И опять в полет. 

Путник вон усталый, вдалеке бредет, 

Отдохнет немного, дальше в путь пойдет. 

Дождик мне исполнит музыку в ночи, 

Путник улыбнется, посидев в тиши. 

Зайчик, тот всплакнет в ласковой глуши, 

И домой пойдет, успокоившись. 

Разве одинокий? Это ты, один! 

Хоть взлетишь высоко, 

В сердце ты един. 

Ни одна зверюшка, 

В гости не зайдет. 

Ни одна былинка, 

Душу не зажжет. 

 

Может быть... 
 

Может быть, когда-нибудь, 

На другой планете. 

Мы отыщем светлый путь, 

Где смеются дети. 

Где надежды и мечты, 

За руку гуляют. 

В моем сердце живешь ты, 

Нас любовь спасает. 

Там печали нет и бед, 

Злобы и крови. 

Вечность нам подарит свет,  

Пламенной любви. 

Нас не смогут разлучить, 

Горы... города. 

Рождены мы, вместе быть. 

Раз и навсегда.. 

Две звезды пересеклись, 

Слились воедино. 

И печально разошлись. 

Жизнь, а не картина. 

Но остался в небесах 

След от этой встречи 

Ты живешь в моих стихах 

Зажигая свечи. 

 

На этом свете все мы гости 
 

Пройдем, и заметет наш след. 

И слой земли, укроет кости, 

Душа роняет тихий свет. 

Она летит в потоке света, 

Испив уроки жития. 
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На землю падает комета, 

Открыв ей тайну Бытия. 

Телесные грехи отныне не потревожат душу. 

И в вечности рождаются стихи, 

Они живут в веках и обретают Душу. 

 

Спор Венеры и Геры 

(поэма) 

Богиня Венера поспорила с Герой. 

Важнее Любовь или Карьера? 

Судились над самой высокой горой, 

Забыли про отдых и про покой. 

Венера стройна, хороша, как пантера, 

И речь ее плавно струилась волной: 

«Любовь — это чистое, светлое чувство, 

В любви мы рождаемся, в ней лишь живем. 

Любить и надеяться — это искусство! 

Любовью и Верой мы рай создаем! 

Люблю величавость и плавность небес, 

Крутость горы и стойкий утес 

На троне которой, сидит грозный Зевс,  

А под горой расстилается лес. 

Вот ветер, любовно взлохматил цветок, 

А солнце любовью питает росток. 

Любви мы поем сонаты и оды, 

Это не просто прихоти моды» 

На что возразила ей мудрая Гера: 

«Любовь хороша, но нужнее карьера, 

Любовь развлечение праздных гуляк! 

Нет в жизни страшнее такого барьера, 

Чем воркование этих кривляк. 

Любовь нам мешает добиться высот 

И массу ненужных доставит хлопот. 

Пред нею меркнет блистательный разум, 

Любовь усыпляет рассудок и ум,  

Вселяя множество сладостных дум. 

Как не приятен бог Аполлон, 

Но он лишь красивый, смазливый пижон, 

И если б, вновь мне пришлось выбирать, 
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Я б вышла за мудрого Зевса опять! 

Мудрость и разум — основа карьеры! 

Они на пути все сметают барьеры, 

Пред ними бессильны любовные чары, 

Они избежать нам помогут той кары» 

Вот какова речь величественной Геры.  

И внял их речам бог Прометей, 

(К утесу прикован за счастье людей), 

За то, что надежду в сердца их вселил, 

Огонь и удачу для них он добыл, 

Кровью и болью своей заплатил! 

По храброму лику пошли злые тени, 

И он с усмешкой ей отвечал: 

«Мудрейшая Гера, преклоняю колени, 

Пред красотой не сдержу я похвал! 

Но с вами поспорю в вопросах карьеры, 

Я делу любви свое сердце отдал! 

Учил я людей искусству, наукам, 

Погоду по звездам, луне узнавать. 

Пошел против Зевса, подвержен я мукам, 

Но ради любви я готов пострадать! 

Не гнался за славой, не знал я бахвальства 

Чуждался я лести, бежал от богатства, 

Огонь всей души я смертным отдал! 

Хоть только мне, известен рок Зевса. 

И смерть и спасенье в моих лишь руках, 

Мне не страшны орел и гнев Зевса!  

И путь клюв орла в моей алой крови, 

Силы дает справедливость небесна, 

И океаны людской той любви! 

А ты жестокая Гера без сердца 

Тебе не понять всю силу любви 

Да, ты супруга властителя Зевса 

Но шик твой не стоит и капли крови. 
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История одной любви 

(рассказ – быль) 

В жизни часто бывает, что случайный человек на мгновение 

становится духовником, перед которым мы готовы вывернуть 

наизнанку свою душу. 

Почему так бывает? Наверное, потому, что мы уверенны, завтра 

мы его не встретим, и не будем испытывать неловкость за 

излишнюю откровенность, вместе с тем, сбросим с души груз 

лежавший на плечах годами, отражавшийся в бессонных ночах и 

слезах в подушку. 

Однажды мне довелось познакомиться выступить в роли 

такого духовника. С Еленой мне довелось познакомиться в 

Оренбурге на курсах повышения квалификации работников 

культуры, нас поместили в соседних номерах гостиницы. Первое, 

на что я обратила внимание, её большие голубые, как озёра глаза 

необыкновенной красоты и каштановые волосы, отливающие 

золотом. 

Днём мы посещали областную и городскую библиотеки, 

кроме занятий, для нас организовывали встречи с местными 

писателями: поэтами и прозаиками. После насыщенного яркими 

впечатлениями дня, мы с коллегами устаивали совместные 

посиделки с чаепитиями. За неделю мы все сдружились и Елена 

мне поведала свою жизненную историю: 

- У меня есть семья: муж – красавец, младше меня на четыре 

года, работает инженером, дочь Алёнка и сын. Внешне кажемся 

благополучной и дружной семьёй, но девочка родилась с 

патологией, результат родовой травмы. После случившегося муж 

стал выпивать и гулять напропалую. 

Я думаю, это расплата за то, что я не уберегла свою первую 

любовь. С Алексеем мы познакомились в библиотеке, он 

приходил практически каждый день, мои коллеги стали намекать, 

что это неспроста.  

Наконец он решился признаться в своих чувствах, я была на 

седьмом небе от счастья, такой парень красивый, образованный, 

его прислали врачом в нашу больницу. Мы с каждым днём 

становились ближе и роднее. Мне в нём нравилось всё: улыбка, 

глаза, голос, мы понимали друг друга с полуслова. 
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Через полгода со дня знакомства решили пожениться, 

подали заявление в ЗАГС. Но как часто бывает, нашлись 

недоброжелатели, которые донесли, что мой любимый провожает 

девушку, работающую в той - же больнице. Не сказав ему ни 

слова, я на следующий день, поехала в областной центр и сделала 

аборт. 

О ребёнке он не знал, думала всё будет шито - крыто, но 

началось заражение крови, поэтому в больнице пришлось 

провести целый месяц. Естественно все стали об этом судачить, 

ему пришлось уволиться, перед уездом он уговаривал меня 

уехать с ним на родину в Грозный, но я отказалась. 

       Выписавшись из больницы, я встретилась с соперницей, 

оказалось, что она встретила Алексея случайно на почте, когда 

ходила звонить родным, и так как они жили в одном общежитии, 

просто вместе дошли до дома. 

Вот так чужие сплетни, разбили мне судьбу, да и я сама 

виновата, не поговорив, в пылу ревности и обиды наворотила 

дел. Хотя редко кто обладает здравомыслием в 19 лет.  

       Часто думаю о том, как сложилась его жизнь, особенно после 

событий на его родине, жив ли он. Но в любом случае ему я 

искренне желаю счастья, он этого заслуживает. В 27 я вышла за 

Валерия, который два года за мной ухаживал. Но за ошибки 

приходится платить, и я расплачиваюсь болезнью своей любимой 

дочери, это в сто раз мучительнее и больнее. 

Вот такую грустную историю одной поломанной судьбы 

мне довелось услышать. Почему – то она мне вспомнилась сейчас 

спустя 13 лет? Как сложилась жизнь моей героини, я не знаю, но 

хочется надеяться, что девочка после операции выздоровела и всё 

у Елены благополучно, возможно уже подрастают внуки. Ведь 

осознание своей ошибки – первый шаг к исцелению. 
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День за днем 

 

В жизни нет ничего 

случайного 

День за днем мы к чему-то 

идем… 

И не зря вдруг кого-то 

встречаем мы, 

В ком-то что-то свое узнаем. 

И не зря мы мечтаем о чем-то, 

И не зря сердцу спать не даем, 

И не зря душа хочет полета, 

И не зря на земле мы живем. 

Все хорошее в сердце 

останется, 

Согревая своим теплом… 

Если что-то когда-то 

кончается- 

Значит что-то начнется 

потом. 

Не жалей ни шага, ни вдоха, 

Не жалей ни мыслей, ни сил. 

За спиною ни мало, ни много 

Впереди удивительный мир! 
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Мне не жалко 

Мне не жалко делиться 

душою, 

Мне не жалко тех сил, что во 

мне, 

Ведь из этого мира с собою 

Ничего не прихватишь себе. 

Мне не жалко ни рифмы, ни 

мыслей- 

Нету чувств разбазаренных 

зря! 

Мне не жалко с зимою 

проститься 

В завершающий день 

февраля. 

В лучах неземного счастья 

В лучах неземного счастья 

Два голубя купаются 

И кажется с каждым взглядом 

Сильнее еще влюбляются. 

Они словно две святыни 

Парят высоко над землею, 

Красивые, молодые, 

Окрылены любовью. 

Вот мысли мои, что родились, 

Когда я увидела свадьбу 

Двух милых людей, что 

светились 

В лучах неземного счастья. 

Береги 

 Вспомни сколько хорошего 

 В жизни случалось с тобой! 

  Что-то на чудо похожее 

  Теплится в сердце весной. 

Сколько улыбок подарено 

Искренне, от души… 

 Эти воспоминания 

В памяти береги! 

 

По воле сердца 

 

По воле сердца следуй за 

мечтой, 

По воле сердца всей душой 

влюбляйся. 

По воле сердца вместе с 

ветром пой, 

По воле сердца красотой 

пленяйся. 

По воле сердца проживи всю 

жизнь- 

По воле сердца и души 

законам, 

В конце дороги птицей 

обернись 

И пропади под синим 

небосводом! 

Женщине 

                                       

Ее глаза как океан, что полон 

тайн, 

В ее душе не отыскать 

границ, 

Ее дыхание, будто теплый 

май, 

Ее полет – движение ресниц. 

Ее мечты священный дивный 

храм, 

Ее следы не потревожат 

свет… 

И этот мир припал к ее ногам, 

Ведь ничего прекрасней 

женщин нет! 



 

75 

Нурмакова Гаухар Тулегеновна 

 

Родилась 17 января 

1991 года в Российской 

Федерации, Саратовской 

области, Ровенском районе, 

селе Кривояр. Во время 

учебы в школе она являлась 

призером и участником 

районных и областных 

предметных олимпиад по 

русскому языку и 

литературе. Поступила в 

2009 году в Западно - 

Казахстанский 

государственный 

университет им. 

М.Утемисова, по специальности «Библиотековедение и 

библиография». В студенческие годы входила в состав 

студенческого самоуправления, трудилась в отрядах «Жасыл Ел». 

Обучаясь в Университете начала свой трудовой путь. в штате 

библиографа, при колледже экономики и информационных 

технологий, 

           В 2012 году окончив вуз, устроилась в Жанибекскую ЦБС 

в штате библиотекаря районной детской библиотеки, где 

продолжает свою трудовую деятельность. 

           В свое свободное время Гаухар Тулегеновна очень много 

читает произведения казахстанских и русских писателей. В 

основном большое внимание уделяет поэзии, она сочиняет стихи. 

Свою любовь к стихам она передала своим читателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

Снег идет 

 

Снег идет- 

Жизнь идет 

Течение жизни плывет. 

Снежинки падают красиво извиваясь- 

И люди живут друг с другом, встречаясь.  

Снежинки падают под ноги людям- 

И мы их спокойно топтать будем. 

В полете так изящна и легка 

Но жизнь снежинки очень коротка. 

Тает в руке причудливый узор 

Но, тая, дарит красоту форм 

Ведь смысл жизни в том 

Чтоб людям радость дарить 

Но думаю я о том- 

Смогут ли это оценить? 

Ведь люди в суете мирской 

Не видят жизни, сказочной такой 

Раскрой глаза и ты увидишь красоту- 

В каждом явленье, 

В каждом движенье,  

Лишь окунись в чистоту. 
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Зависть 

Знаете, есть на свете 

Чувства разные: 

Возвышенные и прекрасные, 

Увы, плохие чувства тоже 

есть 

Их всех не счесть 

Но чувство зависть 

Хуже остальных 

Оно не любит благ земных 

Поступков благородных 

Людей на них способных 

Это как засасывающая гать- 

Упасть в нее 

И на век пропасть. 
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