


нөкис
«Қ А Р А Қ А Л  ПАҚСТАН» 

1988



Ө З ССР ИЛИМЛЕР АКАДіШИЯСі . І І ІЫЦ 
ҚАРАҚАЛПАҚСТАІ! ФИЛИАЛЫ 

Н. ДАЎҚАРА-ЕВ АТЫІІДАҒЫ 
ТАРИЙХ, ТИЛ ҲЭМ ӘДЕБИЯТ ИНСТИТУТЫ

ҚАРАҚАЛПАҚ 
ФОЛЬКЛОРЫ

(КӨП Т О М Л Ы Қ ) 

XVIII Т О М

МЕҢЛИҚАЛ
СЭЛИМЖАН
ХАТАМ-ТАЙ

ГУЛНЭҲЭР

н ө к и с
,  Қ А Р А Қ А Л П А Қ С ТА II * 

1988



/  КАРАКАЛПАКСКИЙ ФИЛИАЛ АН УЗССР
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

ИМЕНИ И. ДАВКАРАЕВА

КАРАКАЛПАКСКИЙ 
ФОЛЬКЛОР

многотомник
Т О М  XVIII

МЕНЛИКАЛ
САЛИМЖАН
ХАТАМ-ТАЙ
ГУ ЛЬНАХДҚ

НУКУС
„КАРАКАЛПАКСТАН*

1988



Кі< — 2 
КК Ф

Ре дакц ия лыц  коллегия:

Камилов С. К. (председатель), Сагитов И. Т., Мақсетов Қ. М., Мамбе-  
топ К. М., Баҳаднрова  С. Б.,  Каримов А. К .,  Ж ум ам урат ов Т. Ж .  
Хамидов X. X., Баііниязов Қ . Б.

Баспаға танрлаганлар
Мақсетов Қ. М., Каримов А., Низаматдинов М., Ниетуллаев Т., Алымов Ә. 
Ерназаров К.

Ред ак цио нн ая  коллегия:

К а налов С. К. /"председатель), Сагитов И. Т., Максетов К. М., Мамбе- 
тов К. М., Баҳадь/рова С. Б., Каримов А. К „  Ж ум ам урат ов Т .  Ж . ,  
Хамидов X. X., Байниязов К. Б.

*  Подготовили к печати
Максетов К. М., Каримов А., Низаматдинов М., Ниетуллаев Т., 

Алымов А., Ерназаров К.

4702270105—107
ф --------------------------- 14—88

М—357(04)—88
©  „Қараңалпаңстан11 баспасы , 1088



«МЕҢЛИҚАЛ»,  «СЭЛИМЖАН»,  «ХАТАМ-ТАЙ», 
«ГҮЛНӘХӘР»,

ДӘС ТА НЛ АР Ы ҲАКҚЬШДА

Қарақалпақ  фольклорынын XVIII томынан Қурбанбай жы- 
раўдан жазыгі алынған «Меңлиқал», «Сэлимжан», Хатам-Тай» 
дәстанлары орын алып отыр. Бул дәстанлардың идеялыц ҳэм 
көркемлиги жағынан бир-бирине жақын болнўьша байланыс- 
лы оларды бир томға бириктирип жибериўди мақул таптық. 
Сондай-ақ, буған «Гулкэҳэр» дәстаны да бириктирнлди. Қур- 
банбай жьфаў дақ  жазып алынған хәмме дәстанларында да, 
бул жьфаўдьш басңа қарақалпақ жьфаўларьшац өзине тән 
өзг-ешелигин байқаймыз. Опың атңарған қайсы дәстаның алып 
қарасақта,  ондағы сюжет, композиция, образлар,  керкемлик, 
стиль ҳэм баска да белгилер, бурыинаң қәлиплесип киятыр- 
ғап ңараңалпаң халық дәстанларинан өзинше айрықшалыққа 
ийе. Омдай айрықшалық — Қурбанбай жыраудың реперту- 
арындағы дәстанларда традициялық дәстанлардағы классика- 
лық структураны байытыу’, раўажландьфьгў ямаса ергеректе 
умытылчп кеткен эпикалық дәстүрлерди қайта тиклеў, халық 
ертеклері^фи дәстанларға гейпара эпизодларды орыилы пайда- 
ланыу ямаса ертеклерди дәстанларға айналдьфнў усаған поэ- 
тикалық күш айрықша көзге тасланып турады.

Бизиң сөз ет.ип отырған дәстанларымызда усы айтылғанлар 
толық ушырасады. Бул дәстанлардың тематикасында, идеясын- 
да, сюжетинде, композициясында, улнўма халық дәстанлары- 
пын традициялық режелерине тийкарланған менен, бул дәстаи- 
лардың басланмўьшда, уақыялардың қызықлы етип берилиўин- 
де белгилы рамкадан шыгын, жьфаў тәрепинен хәрңыйлы усыл- 
ларды қолланьі}'шылық, өзиише дөретиушилик ислетилгенин 
көремиз. Былайынша ислеў арқалы жьфаў атқарған дәстанла- 
рының идеясы менен көркемлигин байытыуға ерискен. Бул 
Қурбанбай Тәжибаевтың күшли импровизатор жьфаў екеили- 
гин дәлийллеп турады.

Қурбаңбай жьфаў атқарғаи «Меңлиқал», «Сэлимжан», 
«Ҳатам-Тай» дәстанларына тән белги — ўақьшлар көбинесе 
^ақынқат турмыс әтирапында, ондағы қахарманлардың көби-
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си жлрлы мийпеткеш халық ўэкили ҳэм соллрдың турмысын 
гуўрстлеўге багдарлангап болып келнўпнде. Бул д;>гі лиларда 
ф.іптлелнкалық суўретўлер, де тэўир-ақ ушырасады, бирлк ол 
дін-танларда ушырасатуғыи фантастикалық суўретлеўлер Дзе
та идагы қахарманлардын, образларын жетилип ирмуде, турмыс 
ў а 1\ь]яларьш терец ашып бериўде ж нраў  тлреншичі қосылған 
шеберлик деп қараймыз.

Қурбанбай жьфаўднн, усы айрықшалық сыпатларып усы 
уш достапға қысқаша айырым таллаў жургизиў арқалы айңын 
көремиз.

«М ЕҢЛИҚАЛ» дәстаны 1956-жылы май айында жазыушы 
Мәтен Сейтниязов тәрепинен жазып алынып, сол жылы «Қара- 
ңалпақ әдебияты ҳэм искусствосы» (ҳэзирги «Әмиудәрья») 
журналында биринши ирет баспада жарияланады.  Дәстанның 
ңол жазбасы Өз ССР Илимлер Академиясы Қарақалпақстан 
ф-илиалының китапхана фондинда (№ 37476) сақланады. Коле- 
ми қолжазба бойынша 1600 қосық катары ҳом қара сөзден 
ибарат.

«Меңлиқал» дәстаны ҳаққьшда ж ьфаў  дәстаниың кейнинде 
төмендегидей мағль1ўмат қалдырған:

Бухарада жүргенде,
Қурбанбайдай бул жнраў ,
Ядлап алған бул сөзди,
Халмураттай жьфаўдан,
Қырқ жылдан берли бул дәстан, 
Қурбанбайдай ж ь ф а ў д ь т  
Ишинде айтылмай жатқан.
Уаңты келип мине бүгин,
Ж а р ы қ қа  шықты бул дәстан.

Бул мағлнўматқа қарағанда,  Қурбаибай ж н р а ў  бул дәс- 
танды нураталы Халмурат жьфаўдан 1916-жыллар шамасында 
уйренип ҳэм ядлап алған. Бирақ биз «бул дәстан сол Халму
рат жьфаўдьш атқарған тексти бойынша бизиң доўиримизге 
өзгериссиз жетти» деп айта алмаймыз. Дәстанда Қурбанбай 
ж ь ф а ў д ь т  да белгили дәрежедеги үлеси көринип турады.

«Меңлиқал» дәстаныңдагы тийкарғы идея — жарлы мий
иеткеш халықтың қыйыншылық турмысыи ашып берйўге, сада 
халықты ислам дини менен алдаўпш жалатай молла-ийшан- 
ларды ошкаралаўға бағдарланған.  Дәстаішын. сюжети халық- 
тың күнделикли турмысынан алынған болып, оныц компози- 
циясында ҳэр бир ўақьш бири менен бири байлапысыи, дәстан- 
ның баслы цахарманлары Мецлиқал хом опыц агалары Аман 
менен Әшир әтираиында тийкарғы ўақьш раўажлаиадь! хәм 
бул қаҳармаилардьш тәғдириниң қалай питкснн менеи уақыя- 
лар түйини шешиледи.
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Қорасан елинде Атабай деген жарлы киснның Аман, Эшир 
деген еки баласы. Менлиқал атлы бир қызы болады. Балала-  
рыньің алды он төртке жеткенде Атабай да, онын. ҳаяль1 да 
қайтыс болады. Ата-анадан айрылған жетимлер елиндеги бай- 
лардың есигинде күн кеширеди, бирақ жетимлер қандай қыйын 
жумыслар ислесе де, олар тамаққа жарымайды.  Арадан еки- 
үш жыл өткеннен кейин Аман менен Эшир кун қөрис ушын 
басқа журтқа талап ислеўге, ал қарындасы Меңлиқалды 
ауылындағы исенимли деп есаплайтуғын Сэдиў молла деген- 
пин, үйине хызметши етип қалдырып кетеди. Елдиц адамлары 
Сэдиў молланыц қалайынша «эўлийе» дәрежесине жетисип, 
коп байлық- топлағанын, онын елдеги жалатай-санклардыц 
басшысы екенлигинен хабары болмайды. Халықты «көзи 
ашықпан» деп алдап, уллы пир атанып, байлық тоилаған Сә- 
диў молланыц абырайы елдгщ патшасынан да бэлент котерп- 
леди. Усы Сэдиў молла Меңлиқалды үйинде ауыр жумыслар- 
га хызмет еттиреди. Молла онын. менен де турмай, бир күн- 
лери аўлағьшда адамлрға билдирмей, Меңлиқалға зорлық 
ислейди ҳэм қызды екп кат етип қояды. Өзин эўлийе етип 
халыңқа танытқаң Сэдиў молла бул исинен қэўетерленип, 
абырайының тегилиўинен қорқып, кеңесши жалатайлары ме
нен ойласыгі, МеңлиқалДы буўьш өлтиреди ҳэм мешитке жасы- 
рып көмип таслайды. Бул жаўь1зль1қтан хабарсыз Аман менен 
Әшир Багдат шә.хәрыне барып, Қадыр деген байға жалланып 
хызмет ислейди. Қадыр ғаррының баслы хызмети-өзине жал- 
ланыушыны қырқ күн бағып, елдиң шетиндеги бийик таўға 
амарып, таўдьш басындағы алтынларды жерге таслатып, со- 
і і ы ц  арңасынан байлық арттырады екен. Ол хызметкерин 
таудыц басына шьп-арнў ушын жалланған хызметкерди огиз- 
диң қарнына салып қойса, жемтик излеген қара қуслар оны 
таўдьш басьч^^пығарады, ол адам таўдан түсе алмай сол жерде 
ҳолек б олады ' екен. Бундай сырдан Аман хабардар болып, 
байдың өзин егиздиң қарнына тығып, таўдь1қ басына шығарады 
ҳэм оған т аў д ь т  басындағы алтынларды таслатып, соннан 
байып, елине қайтады. Сэдиў молладан қарындасын талап 
етеди, бирақ Сэдиў молла Аман менен Эширди адам есабында 
қарамай,  қуўьш жибереди. Аман менен Эшир елдин, ханы Эдил- 
ханға пара берип, Сэдиў молланы ҳэм қасындағы жалатайлар-  
дың сырым халыққа эшкара етип, мурат-мақоетине жетеди.

«Меңлиқал» дәстанының сюжетинен керпп отырғанымыз- 
дай, дәстанда турмыслық ўақь;ялар менен бирге бир қанша 
ертеклик сюжетлер жэмленген. Бул нэрсе Қурбанбай жнраўға  
айрыңша тән белги. Жьфаўдьт,  атқарған барлық дэстанлар'ын- 
да да ертеклик сюжетлер актив хызмет атқарып, олар дэстан- 
лардың идеясын, мазмунын кушейтиўге актив хызмет етеди. 
Миие, усындай жағдай «Меңлиқал» дәстаиындағы Сэдиў ме- 
иен Меңлиқал арасыпдағы ўақьшдан ҳэм Қадыр менен Аман,
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Опіпр араеындағы уақыядап көрнпнп турадм. Бул лпподлар 
ңараңалнақ халық ертеклери «Она оаўдпгор•• \эм •Жапсап» 
с|)гс-клеринии гейпара сюжетлерип еске тусиреди. Олбетте, 
Оуіідаіі етип «Мецлиқал» дәстаныпа ертеклердпц іччіпара сю- 
жеглернн орынлы бириктириў дастаппыц пдсясы мсііеп кор
ке млипше ҳошқандай зыян келтирип тургаи жок, корнойнше 
дэстанда ҳэрекет еткен қа ҳарманлардьт образларын толық- 
тыршу, турмыстағы ушырасатуғып уақшіларды тагы да тере- 
цпрек ашыи берпў дәстанда исенимли етпп бпрпктирилгеп.

«Мецлиқал» достанында ертеклик эпнзодлардыц басымлы- 
гыпаи ол дәстанның қайсы дэўир ўақнясьшан екеиліігин анық- 
лаўға,  дэстанпың дэўирип белгилеўге улкеп қыйыпшылық 
туўдьфадьк Бизиң ойымызша, қарақалпақ халқыныц бмр пеше 
дәупрлердеги турмыс тиришилиги бул дәстанпыц ўақьляларьша 
тнйкар болғаи. Дәстанның дореў дэўири — көбирек карақал- 
пақ халқының XVI—XVII әсирдеги турмысларына жақын ке
леди.

Мецлнқал — мулайым, байдың ҳэр қыйлы зорлығыиа кө- 
ниўши жетим қыз- Ол өзиниң кандай болатуғынлығын түсиисе 
де, ағаларыпа ол ҳаққьшда қарсылық билдире алмайды. Сон- 
дай-ақ байдыц зорлығына да кениў менен болады. Қарсылық 
билдирген менен де оиың қолынан ҳеш нәрсе келмес еди. Бун- 
дай образ уль1ўма революцияға дейинги қарақалпақ жарлы 
ңызларыпым. турмысында көгі-көп ушырасып келген.

Дәстанныц ҳэмме ўакьгяларьг Меңлпқалдың ағалары Аман 
менен Әширднң айналасында раўажланадьк Аман ҳэм Әшир 
жарлы,  көпшилик халық ўэкили. Олар озлериниң душпапла- 
рына ңарсылық билдириў ҳэм олардын псин эшкаралаўда 
оларға өзлери тиккелей гурес жүргизбестен, байльщ топлап, 
сол байлығын 03 душпанларын әшкара ете алатуғыи үстем 
класс ўэкиллерине пара бернў арқалы ғана иске асырады. 
Аман менен Әширднң сол дэўир ушын усынпан басқа ылажы 
да, жолы да жоқ еди. Дэстанда бул образлар бир қанша жақ- 
сы шыққан.

Дэстанда халықтыц мийин уўлап алған диний түсппнклер, 
дин ийелернниң зулымлық нслери, Сэдиў молла ҳэм о і і ы ң  

әтирапындағы жалатайлар образы арқалы жетилистирилип 
берилген. Сэдиў молла образы дэстанда оригинал упамсыз об
раз етип двретилгеп. Сэдиў молла — ислам динни перде етип, 
халы к, ты алдаўшь! қәм байлық пенен уллы атақка нйе болган 
кутэ упамсыз образ. Усы образ арқалы дэстанда молла-нйшан- 
лардың жаман қәсийетлери, адам денесин турншктиретуғын 
кылуалары шеберлик пенен ашып бериледп. Дэстанда Аман 
менен Әшнрдиң Эдилханга пара берип, Сэдиў моллапы эшкара- 
лаўь1 дин ийелерине халықлық жеккериўшнлнк сезимлерди 
пайда еткен. Сондай-ақ ханы Эдилханнын да пара хор, жарам- 
сыз адам екенлнгн ашып таслангап. «Мецлпцал» дэстапы
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мине, усындай үстем классларды эшкаралауы тэрепннен де 
халықлық ҳэм күте бахалы дэстан болып табылады.

Бул дәстанның ба,%алылығы оның тек ғана идеясының күш- 
лилигинде болып қалмастан, көркемлнлипшде де айқыи көри- 
неди. Ондағы кеп ғана халықльщ уғымлар, көркем сөз кестеле- 
ри, ақыл-ой жууыртатуғын ушырма қосық қатарлары огшўшьь 
пы өзине бийлеп алып отырады. Сонлықтан «Меңлиқал» дәс- 
танын идеясы менен көркемлиги күшли дәстап деп таныймыз.

«СЭЛ ИМ ЖА Н» дәстаны да Мәтен Сейтниязов тәрепинен 
1956-жылы жазып алынған. Ол № 37476-қолжазбалар фон- 
дында 'сақланады, көлеми 6000 ға жақын қосық қатарлары 
ҳэм қарасөзлердеи турады. Дәстаішыц ндеясы ҳадал муҳаббат 
ушын гурес, әдшілик, ҳад аллнқ ҳэм жақсылық сыяқлы еи 
жақсы адамгершилик қәеийетлерди ардаклаў,  жыр етиўдеи 
ибарат. «Сэлимжан» дәстаныиың сюжетлик қурылысы «Меңли- 
қал» дәстаиы сыяқлы ертеклик сюжетке жақыи. Буннан жнраў- 
дың ҳэр қандай ертектиң сюжетинен дәстан торлаў озгешелиги 
көринип турады. «Сэлимжан» дәстанында күнделикли халық 
гурмыслары, олардың басынан кешкен ўақнялар баслы гілаңда 
турады. Дәстандағы ертеклик сюжетлерди есапламағаида ол 
хақыйқат турмыс хақыйқатлығынан алыслап кетпейди. Бул 
дэстанда сүймеген қызға зорлап үйленген бай баласы Сәлим- 
жан оның сүйикли қызы Қарлығаш туўраль! ўакьш кең түрде 
раўажланьш барады. Сэлимжан менен Қарлығаштың муҳаб- 
батына қарсы турған көп ғана ертеклик ўақьшлар дэстаннын 
мазмунының шийеленисиўиие алып келеди. Мәселен, шахмат 
ойнайтуғын кемі іф*.оның шыра көтерип туратуғын пышығы, 
иышыңтың Қарлығаштың қолға үйреткен тышқанды көрип, 
шыраны қулатыуы Қарлығаштың кемпирди шахматтан уть1ўь1, 
СэлимЖан менен Қарлығаштың қосылып, Исламхан, Қасым- 
хан дегеи ханларға қарсы урыс алып барып, кейинде жеңиске 
ерисиуи сыяқлы ўақьшлар, еки ашықтың коп қыйыншыльщлар 
менен бир-бириие қосылғанын шийеленистирип береди.

«Сэлимжан» дәстаиында ақ пеней қара, хадаллық пенен 
чарамылық, әдиллик пенен зулымлық арасындағы таласлар 
чәмме ўақьи жақсылықтың үстем шығыуы менен бериледи.

Дэстандағы Сэлимжан менен Қарлығаш образлары оқнў- 
шыда үлкен кызығь^шылық пайда етедн. Бул еки қаҳарман- 
;іың әз мухаббатын қорғаў ушын алып барған гүреслери шын 
муқаббатты қорғаўдағь) халық идеясынан дөреген.

Дэстанда Сэлимжан образы ҳэмме ўақьгг эдиллик пенен 
қадаллықты ңәдирлей алатуғыи, ақ пенен қараның айырмасын 
ашып беретуғын унамлы образ. СәЛимжа-н өзи бай баласы 
болнўьша қарамастан, жарлы қызы Қарлығашты жаслайынан 
сүйеди, усы муқаббаты жолында ол і<андай кыйыншылық ал
дына дус келсе де, оған қарсы гүреседи. Сэлимжан Ақжанга 
іорлық пенен қосылғаннан кейин де өзиниң сүйиклиси Қарлы-
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гашты ойынан шығармайды. Бағдат  қ;іласыпд;і Қарлыгашты 
налеп жүрип, шахмат ойынынан утылып, га і ы. іып кетсе де, 
«з муҳаббатьшан ўаз кешпейди. Бул о б р а т и т  мухаббапы қә- 
дпрлейтуғын унамы қаҳармандь1 көрші отырамы.і. Д.к іапдағы 
тагы бир қаҳарман Қарлығаш образы да му.уНмш 11 ы к.і:::;рлеу 
идсясын ашып бериўге қаратылган. Қарлыгаш обрааы <>.■; мамы- 
сын қорғаўға ңандай қыйыншылық болса да қаіітмаіі гуресиў- 
ши гүресшең образ. Қыздың әкеси Тәшиммни. І’ад олпиічі Сай
рам елине кеширилиўи «Алпамыс» дәс.тапыпдаіы Байсарымың 
қалмақ елине кошкенин еске түсиреди. Бнрақ бундагы ўакия- 
лар еки түрли. Тәшим ғарры Сайрамға көншм баргамман кеііин- 
Қарлығашқа бай баласы Зайыр сойлақ ашық болын қалады 
ҳэм Тәшимге дүньяны мол берип, ңызды алмақміы болады. 
Қарлығаш узатар тойы ўақтьшда үстине ер адам кийпмии кий- 
ии қашып кетеди ҳэм Бағдат шәхәрине барып, көп қыйыншы- 
лықтан кейин сүйиклиси Сэлимжан менен қосылады. Усыпнан- 
ақ, Қарлығаштың ақыллы, иарасатлы хәм батыр қыз екенлиги 
көзге тасланып турады.

«Сэлимжан» дәстанында байлар, ханлар, саудагерлер үл- 
кен жеккериўшилик пенен суўретленеди. Дәстандағы Эмет, 
Ақжан, шахматшы кемпир сыяқлылар унамсыз образлар цата- 
рыиан орын алады. Әмет дүньяиараз.  Биреўлерди алдап, жол- 
дан адастырыи, байлық топлаған адам. Оның Сәлимжаиға 
жүзеки дос болы\'дағы мақсети — Ақжан арқалы Сәлимжан- 
ның дүньясын өзине қаратнў.  Бирақ бул мақсетине ол жете 
алмайды. Өз айыбына бола дәстанда жазасын алады. Ал Ақ- 
жан образы—дәстанда Қарлығаш образына пүткиллей қарама- 
қарсы. Бул қыз-жеңил тәбиятлы, дүньяиараз,  өз ярыпа опасыз 
қызлардың қатарына киреди. Сэлимжан менен турмыс қурған- 
нан кейииги Ақжанныц ҳэрекетлери буны ашыи көрсетии тура
ды. Дэстаидағы шахматшы кемпир образы көп ғана ертеклер- 
де ушырасатуғын унамсыз жалмаўь13 қемпир, мәстан кемпир 
сыяқлылардың қатарына киреди. Дэстанға буиыц қосылыуы- 
Сэлимжаи менен Қарлығаштың муҳаббат жолындағы кыньш- 
шылығын тағы да кызықлы етип ашып бериўде жмраў тәрепи- 
неи киргизилген эиизодлардаи бири деп қараў керек.

«Сэлимжан» дэстаныида Рад, Сайрам, Багдат  сыяқлы 
географиялық орынлар менен қалалардың аты ушырасады. 
Бул тарийхый орынлар ҳэм қалалар тарийхта хозирге дейин 
белгилн. Мэселен, Бағдат — Ираңтың ески қаласы, Сайрам — 
Ташкенттиц арңасында Сырдэрья бойындағы ески қала,  бул 
жерде XV—XVII эсирлерде қарақалпақлар да жасаган.  Мине 
усыларды есапца алғанда «Сэлимжан» дэстанындағы уақыя- 
лар XVI—XVII әсирлердеги қараңалиаклардыц турмысын көз 
алдыңа келтиреди. Бул дэстанды Қурбанбай жырау 22 жасын- 
да Нурата қарақалпақларының арасында журин, Халмурат 
жьтраўдап үйренеди ҳэм оны лдлап алып, Төрткүл, Шорахан
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әтирапында жырлап жүрген. Усы маглыуматқа қарағанда «Сэ
лимжан» дәстаиының дереў дэўири жоқары қарақалпақлар 
арасында болғанлығын тағы бир ирет дәлиллейдн.

«Сэлимжан» дәстаны өаиниң көркемлиги бойинша да оқмў- 
шыны өзине тартады. Дәстандағы барлық уақыялар қосық 
ҳэм қара сөз арқалы берилип, ондағы насырлар да көркем, 
бир-бирйне уйқасымлы етип берилген.

«ХАТАМ-ТАЙ» дәстаны да М. Сейтниязов тэрепинен 1956- 
жылы Қурбанбай жнраўдан жазып алыңған. Бул дәстен бирин- 
ши ирет баспаға усынылып отыр. Оның колжазбасы Қарақал-  
пақстан филйалының қол жазбалар фондында (Лг9 37476) сақ- 
ланады. Дәстанның көлеми — 4000 қосық қатары ҳэм насыр 
сөздан ибарат.

Дэстанда традициялық моментлер менен бирғе онда көп 
ғана фантастиқалың элемептлер де 'бар-  Бирақ та дәстан 
тийкары турмыс ўақьшларь1 менеи толы.

«Ҳатам-Тай» дәстаны өзиниң мазмуны хэм сюжет қурылы- 
сы жағынан қызық дэстанлардың қатарына киреди. Ондағы 
тийкарғы мазмун адамның илимғе талпьшнўьш, бир сөзлилик- 
ти батырлықты, еркин муҳаббаттн ж нр л аў  болып табылады.

Акдәрья бойында Ерғулан деген падашының Тай, Ай, Қума- 
ры деген үш кызы болып, елдиң шетинде ерек отыратуғын еди. 
Қызлар ақыллы хәм оғада сулнў болып ержетеди. Олар пе- 
рплер патшасы Шамунның сарайында оқып билим алады ҳэм 
дуўахан болып жетиседи. Буннан Ерғуланпың хабары болмай- 
ды. Аршалының бойында Қуусырық деген жерде Алаўатдин 
деген дуўахан молла Тайға г;иык болып, қыздаң атасына 
аямай дүнья берип, оған ү й л е н е Д ^ Б и р а қ  қыз оған өз еркин 
бермей, Алаўатдин молла менен үйиндеги хызметкер кемпирди 
дууаның күши менен алтын тасқа айналдырып, сарайда бир 
өзи жасай береди.

Акдэрьяның арқасы басқа журт еди. Бул елде Харкоп де
ген байдын Артьгў деген шопаны болып, онын, Хатам деген 
баласы болады. Хатам палўан ҳэм қайтпас батыр болып ерже
теди. Күнлерден бир кун ол байдын малый бағып жүрип, бай- 
дыц балалары менен төбелесип, елден шығынып, Акдэрьяның 
арқасына кашады ҳэм Тайдын сарайына барып, қызға ашьщ 
болып қалады. Тай да Ҳатамдн жақсы көреди. Тай Қатамның 
алдына «Басы сэўир, изи ойран» деген сөздиң мэнисин шешип 
келсең, саған косыламан, — деген шэрт қояды. Бу шэртти 
орьшлаў ушын Ҳатам дэўперилерди жениў керек, Сүймурық 
қус пенен дос болып, оныц жэрдеми менен Барса көлмес, Зул- 
мас шәхэрлериндеги қыйыншылыңларды жениўи керек еди. 
Усының хәммеснн жеңген Ҳатам өз сүйгенине — Тайға үйлене-4 
ди. Дэстанның қысқаша мазмуны усындай.

Қурбанбай жырау бул дәстанында бир сөзлиликти, батыр- 
лықты, еркин муҳаббатть!, адамның ҳэр қандай қыйыншылЫқ-
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ларды жеңип, маңсетине жететугыпі.пі о.ш дпропичі Хатам ҳэм 
'Гай образларында айқын сэўлелепдпрпп Оерсдп,

Достанда көп ғана мифологиялық кпрпшкми-р ушырасады. 
Олардаи Ай менеи Қумарыпыц тягдпри 'іуура.и.і \аі<ыяларда 
фантастика оғада күшли берилгеп. Ііуларда жақсі.ілі.іқ пенен 
жамаилық,  ҳад ал лиқ пепен ҳарамлиқ арасмігіагы гурес бе- 
рнлип, ҳэмме уаңыт жацсылық пеней . \адаллымы ц үстем 
шығатуғыны көркем суўретленгеи. Бул ••жм.чол.ипрдиц барлы- 
ғы да Ҳатам мепен Тайдыд образларыпа баіілаиыелы, сол 
образларды еле де терецлетиў мақсетппде доп ащ а дурыс 
кирген.

«ГҮЛНӘҚӘР» достаны жьфаў-бақсилардмц іані аткарып, 
кыесаханлар тәрепинен көп оңылып, қолдап ң<>.11 а өтші келген 
қарақалпаң достанларының бири. Дәстанныц ел арасында 
айтылып жүрген ҳэм жазылып алынған бир пспіе пускалары 
бар. Бул сөз болып отырғаи хәзирги нусқасы 1061 жылъі Қо- 
дырат районы әтирапына шөлкемлестирилгси і і л і і м і і і і  жспеди- 
ция ўақтьшда жазып алынды.1

Дәстанның дорелген дэўири, атқарыушылары хаққыпда 
сөз болғанда, информатор Б. Ешимбетовтыц айтыуыпа қара- 
ганда оның дәслелки доретиўшиси .де, атқарыушысы да Нура- 
былла жь1раў болганлығын хабарлайды. Әлбетте, халық дерет- 
песиннң атқарь1ўшь1ларь1 көп болғанындай, оның деретиўшиле- 
ри де кеп, сонлықтан дәстанның Нурабылладаи басқа деретиў- 
шиси яки атқарь1ўшь1сь1 болмады деп кепиллик етиў ңыйын. 
Деген менен дөретпениң Нурабылла дәстаишылық мектебиниң 
стилине, манерасына, атқарнўшьтлнқ жолының акцентине оға- 
да үнлес келиўшнлигн. жоқарыда айтылған пикирди дәлиллей- 
ди. Әсиресе Нурабылланың өзи дөреткен «Сур жылан» қусаған 
т. б. дәстанлары менен бағдарлас болы\'ы да оның Нурабылла 
тэрепннен көп атқарған, дореткен, қайта нелеп үлес қосқан 
дәетанларының бири деген пикирге келнўге болады.

Достан ел арасында айтылып жүрилген коп дикльли ертек
лик егожетке қурылғаи болып, ол үіи бөлимлп тутас бйр ўақьш- 
ны өз ишине алады. Дәслепки бөлиминде мэккар ҳэм залым 
патша менен оннан жәбирленген халықтид реал жағдайы 
суўретлепгеп болса, ортадғы бөлиминде сыйқырлы әгісаналар- 
га маптығып, ңахарман жердид асты-үстине саяхат етнп жүре- 
ди. Дәстанныц содғы бөлпминде болса, халык/гыц оспрлер бойы 
әрман еткен әднл ҳэм сақый патшалар образыи жаратьлў 
мэселесп алға қойылады.

Достаішыд бас қахарманы Гулнэҳэр ашлық хом мутожлық-

1 Глшімбетов Б;ібанияз. «Гүлпәхәр», Қоңырат раііопі.і, «К.оңырат сов- 
тозы 1961- » 1« .  ӨзССР Илимлер Лкадемиясыныц Қ;і|і;нг;ілшіі\стпн филиалы 
китапхапасы фшідында, р — 165, ішв. 1567 90.
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та азан шеккен көпшнлик халық қатары, бузықлық ҳэм әйши- 
әширетҮен азьш-тозғап Қуламан патша басқарған феодал дүзи- 
миниң тарпыуына гриптар болған дэўир қызларының бири. 
Ол г'өзза\іілықта теци жоқ, заманласларының ағласы болып 
жетилнседи. Ҳаял затын қорлаўға әдетленген ашкөз патша 
ҳореминдеги алты мың кәниздиң қатарында буны да қурбан 
ет.пекши болады. Бирақ жарлының шаңарағында асаў кийик 
гей еркин өскен, намысына берк, ержүрек қыз патшаның еки 
нөкерин өлтирип, ата анасын алып, нйти менен пышығын ертигі, 
залымнан аўлақ больтў ушып тоғайға ңашып кетеди.

Гүлнәхәрдиң бул хәрекетлери уллы Бердаң шайырдың 
«Ақмақ патша» романындағы Гүлнмииц образына бнраз таңаб- 
бил келеди. Бирақ дәстанның изиндеги Қуламан патшадан өш 
алған тәреплери усасып келсе де, «Ақмақ патша» дағыдай 
халық көтерилиси менен сыбасып, елдн бунторлық жолы меиен 
азат етпей, ғайры-тәбий ҳэрекет.леринен, яғный ҳэр сермеғенде 
отыз гезге созылып, алды-артындагы ж аўла рдн  жайгіап кетету- 
ғыи реальлықтан бираз узаңласқан ҳалда сыйқырлы куш пе
нен жеңиске ериседи. Қақыйқатыпда реаль жағдайда бундай 
кәраматлар болған, емес оны теңсиз күшлерди, аўьф апатлар- 
ды жеқиў ушын халыңтың ойлан тапқан артьщмаш күши, 
арзнў-эрманларьг екенлиги мәлим.

Дәстандагы сөз етилетуғып баслы . мотивлердиң бири ышкы- 
муҳаббат мәселеси болип, онда замаі^.%і  ңарсы еркин муҳаб- 
батты алдынғы планға шығарған. Гулнэҳэр сүйгенине қосыл- 
мағанына тенсиз күшлер меиен тынбай гүреседи, усы максетте 
ол патшалардың тажы-тахтинан, көзди қамастыратуғын алтын- 
жоўҳарларьшан,  ҳэттеки жанынанда безнўге шекем барып ж е 
теди. Оныц соншелли трагеднялың аўьтр жағдайларға  бас ти- 
гип, езии отқа уриўла рн  арқалы ашыңлар атаўлнсн ушын 
уападарлықтыц қаишелли күдиретли күш екенлигин дәлиллеи, 
оны дүньяға туў еткп көтермекши болады. Қахармаи усы 
5'ападарлығы жолында душпанлары менен айқаста ңанша қан 
төгеди, өзин аямайды, «еркинлик» деп жаҳаига  жар салады.

Мине сонлықтан да Гулнэҳэр руўханьшлар тәреииндеги 
езинде ықтыяр жоқ, элжуўаз-нэзнк, «пэкизе-ибели» дэўир 
қызларынан бэлент турады. Ол заманлас ҳаял-қнзларьпшц 
ҲУҚУҚЬГ ушын, эдил ли к, еркинлик ҳэм халық ғамы ушын тын
бай гүресшең патриот жауынгер сыпатында тэрип етиледи. 
І Іатшалардың елди шуўлатьш, кызларын ҳорем-багларьша 
қамап атырған ўақларьшда,  бул шермеиделик аўҳалға бирин- 
тпи болып Гүлиәхәр қарсы шығады. Ол бунтарлық жол менен 
патшаныц адамларыныц желкесине балта менен урып елтире- 
ди, өз и и зорламақшы болған Қуламан ханның пашабы Салдар- 
дың еки көзин ойын алады, еки нөкерин найзаға илдирип, 
патшаны — «кәбап жен». •— деп шақырады. Сонында Ку- 
ламанды дарға асып, дайысы Кэрпыбайды. эдил патша коте-
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|>еди. Бул ҳэрекетлердиқ ҳэш қайсысы да заманынд^ғы ер 
жигитлердиц қолынан келмеген ислер болып, олардыц бира- 
иып Гулнэҳэр қара күштиң қүдирети менен иске асырса, бира- 
; і ь ш  ақьш-ҳуўнш, парасатлылық пенеп ап-ансат омелгс асы- 
рады. Қара күшлер, тәсил-хийлелер әжизлик еткем /жағдайда 
одеттеп тыс иләхий күшлер жордемге келип, ,у>р каіідан бәле- 
лсрдеп қутылады. Сонлықтан да дәстаппын дэслепкп бвлим- 
леринде адамлардың гүресн ҳэм жеңисн улыума тарнйхый 
шараят суўретленсе, ортаңғы бөлимннде ғайры тэГпп куслар, 
пнрлер, пәрилер, дэўлер, жылан, қаскыр, қумыры-ь.рлгір сүурет- 
ленип, оЛардың тиришилиги де адам өмирипс усаи, белгили 
персонаж сыпатында ңатнасып жүредн. Олардыц г.імішилиги 
қаҳармапларға душпанлық етсе, (қара жыланлар, қасқыр, 
қумырысқа, с.уу тулпар, қара дэў),  биразлары кыіімас дос 
сыпатында қоўип туўғанда жәрдемге келип (пиг, қарақус, 
тулнарлар, акжылан,  дэулер хэм т. б.) батырдыи. басьша 
ДӨНИП келген сум әжелден ңуткарады. Иирлерп куда и менен 
жердеги адамлар арасында дә.лдалшылық уазыипасып атқарып, 
өлим қэўпн ийектеп алған жағдайда араға түснп, ңудайға 
етиииш етип жүреди. Қасқырлар талагап жерде буркит болып 
көтерип кетеди. Гүлнэхәр әпсаиалы Сулайман патшаның атына 
миипп, жердиң астын гезии, үстине шыққанда,  аттың бнр дем 
тартқаныпан жерднц жузин суў алады, екинши дем тартқанын- 
да муз болып қатып қалады, бунда да қарақус жәрдемге жн- 
берилип, Әлийдиң қылыш, найзасын бернп, қайта ңуралланды- 
рып, Қара дэўге атландырады. Ппрлердиң нусқаўн менен 
алдын-ала иләхийда ңосып қойылған сэўер яры Энўарға жолы- 
ғады. Дәстанның усы жериие келгенше Әнуардың барлығы, 
оның Гүлнәхәрдиң сүйиклнси екенлиги жөнннде гәп ашылмай- 
ды, ол тек те усындай батыр қыздың өзине ылайьщ батыр 
жубайы жаратылган болыуьг кереклиги туўраль! тамашагой- 
лердиң қыялында жасап келеди.

Ақырыида қахарманныц мақсетние жетнўинде усыидай 
ғайры-тәбий күшлер күш қосысып, шешиўши роль атқарады. 
Бырақ соны да айтьгў керек, олар ңустың жиберген хызмет- 
керлери болы)'ына қарамастан, зулым ханларды, залым қарақ- 
шылар менен жаўьгз дэўлерди өзлери тиккелей барып жеңе 
алмайтуғынын яки жнлаўьш тартып қ о й ь т а  күши келмейту- 
ғыиын айтып, налыш етеди. Булардың барлыгы тек те адам- 
заттың қолынан келе алатуғынын айтып, адамның күдиретисиз 
ҳешқандай жақсылықтың әдилликтиң орнамайтуғыныиа өзле- 
рн де ықырар болады.

Ульгўма алғанда дәстан ышқи-ромаитикалық, саяхатшыл 
дәстан жанрының р аўаж лан нўьтд а  салм*:қлы үлес қосып келе
ди ҳэм ау'ыз әдебиятымыздыц ғәзийнесин жаца дүрданалар 
менен байытады деп билемпз.
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Ульгума алғанда,  бул томға кирген «Меңлиқал», «Сәлим- 
жан», «Хатам-Тай», «Гулнэҳэр» дәстанлары өзиниң идеясы ҳэм 
көркемлиги бойынша қызығыушылық туўдьфатуғьш дәстанлар- 
дан есапланады.

Бул дәстанлардағы билим ҳэм илимди, адамзаттың ой-ақы- 
лының биййклигин тэриплеў, муҳ аббаг ш,  туўьшған жерди 
ардақлаў,  адамзаттағы жақсылық,  әдиллик, ҳад аллнқ белги- 
лерди көтервдкилик пене жнрлаў,  сондай-аң езиўшиликке 
шьгдамаў, алдаўднн барльщ түрлерине қарсы ншғнў хәм 
гуресиў, дин ийедерин эшкаралаў сықлы идеялар халықлық 
кәзқарастан жьфл аннў менен оғада баҳальь Сонлыңтан да бул 
дәстанлар халықтын сүйип оқыйтуғып ҳэм тьщлайтуғын дәстан- 
лары қатарынан орын алатуғыны даўсмз.

А . К ар и м ов , Т. Н и ету л л а ев , Ә. А лы м ов, М. Н и за  .^п^инов
Филология илимлеришщ кандидатлары

15



МЕЦЛИҚАЛ

Бурынғы өткеп заманда,  
Бадақшанның елинде, 
Бадақшандай шәҳәрде, 
Патшасы еди Әдилхан, 
Халқын опыц сорасац,
Ол еллерде кеп еди, 
Оқымағаи көп ладан. 
Бадақшапның шэҳэринде, 
Корасан деген елшіде,
Ш аяқ улы ол Сэдиў,
Өзи отыз бее жасында, 
Молла еди ол адам.
Бул молланыц қәсийети, 
Диншил еди сум шайтан. 
Қорасанның елинде, 
Болды үлкен бир пимам 
Күни-түни мешитте, 
Ойланады ним бар деп, 
Ата ғарғысын алған. 
Еллерннде бар еди,
Толеп деген сум тўяқ, 
Эбдираман дер еди, 
Оннан отнес сум аяқ. 
Баба Сәруан дер еди,
Бул да еди жалатай.  
Халың деген бар еди. 
Тэўип еди кэсиби, 
Мерексге сыймаған.
Тағы бири Мэметкул, 
Үлкен жолды аңлыған, 
Адам керсе санаган.
Бул бесеўин жаксылаи 
Билип алып бул Сэдиў, 
Бир кунлерн мешнтке,



Бул бесеўин сол ўақта,
Шақырып бир алады,
Кеңнен кеңес салады.
Әбдираман қан сорғыш,
Жасы үлкеии бәриниң,
Соған ңарап молла Сэдиў,
Бнр жууапты айтады:

— Арзымды есит Әбдираман, жоражан,
Кеўлимде бар едн сы ;маған әрман,
Жыйнасаныз өзиңдеййІ^қырқ жигит,
Сүрер едпк қосылып бііз бир дэўран.

Мешитлерде жалғыз қалдым, ҳальш ўай,
Ис пптпейди бул жаҳанда қырқ болмай, 
Қыркымызға тасласақ биз қорраны,
Халықтын малый алар едик таламай.

Қырқыңызға енди бүгин еремен,
Жууабына халықтың саўал беремен,
Өзим молла, менде түрли сумлық бар,
Дүнья тауып бирге дэўран сүремен.

Сумлығымнан табылады алтын, зер,
Бнр пул таппай сизлер жүрсиз дәрбе-дер, 
Қырңымыз да еиди қалыс қылайың,
Қөншиликтен түрли ақыл табылар.

Сол ўақта Әбдирамаи тикке турып: — Эй таңсыржан, урлык 
қылсам, халық қылады гүман, дийхан турмаққа намыс қыла- 
ман, биреўди алдайман, биреўди ғарғайман, буныңдай аңыл 
қосып, бизди аңсат хызметке салып, шайтанлық пенен күн 
көрсететуғын, бизге басшылық қылатуғын бир адамды табал- 
май, кешиў-кундиз сергиздан болып жүрмеи.

Сол ўақтннда Төлеп сақалын селкилдетип: — Аңсат нан 
жейтуғын талаптың женин молла табады, молладан басқа 
киси табалмайды, — деп ецкилдеп кулип қойды. Халық сум 
туяқ: — Молла мёнен алтаў болып жыйылдық, ҳэр қайсымыз 
он жигиттен тауыи ертнуге күшимиз бар, — деп гәп айтыи 
жанбасыиа бир урып қойды. Сэрўанль! сезўар: сизлерге би> 
арзым бар, — деп бесеўине бир жуўап айтты:

— Сизлер дийип_ мениң ишим жанады,
Айтңан бул сөзлерге мийрим қанады,
Аға бийнмиз болсын усы молламыз,
Ҳэр хызметте жигиі белли болады.
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Лул еллерде ақыл да бар хэм ладан,  
Үн қоспасты шығарамыз арадан, 
Мейлис қылып жигитлерди сынайық, 
Эбдираман, айналайын жоражан.

Бар адамнан бурын кецес алайық, 
Ллтауымыз бул дослықты сынайық, 
А і^ ы л  ңосар қырқтан кем болмасын, 
Бул журтларды бизлер бағындырайы^. 

Бул гәплерди айтып ҳэм,
Сол ақшам баслап зыяпат, 
Ойьш-күлки қылады.
Дин жолынап сорады,
Бираз адам жыйналды,
Сырттан келген адамларга,
Сэдиу атлы сум молла,
Өз жанынан торлады.
Бул мейлистиц хабары,
Аўнлларга тарады.
Бундай ҳэзлик бола ма деп, 
Молла менен бас қосқан,
Сум туяқлар ңууаиды,
Мейлиске келмеген сумлардың, 
Иши оттай жанады.
Нешше аўқатль! адамлар,  
Мейлисти ҳэўес ңылады.
Ол мейлистиц адамы,
Бир ай ўақьгг болғанда,
Жүзден асып барады.
Сол ўақь!тлар болғанда,
Өзиң көргеп бес саяқ,
Өзлеринеп зыятырақ,
Көп адамның ишинен,
Қырқ жигит сайлап алады.
Ҳэр күни олар жыйналып,
Енди қэйтсек екен? — деп,
Көп мэслэҳэт салады.
Өтириктен бириси,
Сонда жинли болады.
Қуран оқып, дем салып,
Сэдиў атлы бул молла,
Оны жазған болады.
Бири болып бас аўьфнў,
Бири болып кез аўь1рь]ў,
Молласы «сүп» дегеннен,
Бори тэўир. болады.
Ықлас кылып майданнан,



Түрли адамлар келеди.
Нещелери жазылып,
Нещелери өледи. 
і'3,ам,кы кетип Бадақшанға,

"”*• Молла Содиў сум-шайтан,
Арадап көп ўақ өтітей-ақ,
Үлкеп бир ийшан болады.
Ийшан болып жайнады,
Коп дуньяны жыйнады,
Бадакшан менен Балықтан,
Даңқы кетип жаҳаш-а,
— Мынау зор пир болган, — деп, 
Қол қаусырды Эдилхан,
Иеще танап жер берип,
Бир жагыиан болды дийхан,
Баягы кырц жигитлери,
Жорға минип, сурди дэуран, 
Шығып Садиў майдапға,
Дэўети менен қәлеми,
Қағазн менен ңуранын, 
Турли-турли дуўаларди,
Ж а з а  берди бул залым,
Куйидирип езипин ийманын,
Ж о ң ы шкал ы кт ы ң ишинде,
'Герис дуўалар жазып,
А ң қ а ў л а р д ы й с е н д и р ип,
Өзи болды улкен «алым».
Ендиги сөзғе қулаң сал,
Жа зған  хаттың устинен,
Өге берди сол ўақта,
Бир қумырсқа жэниўар, 
Қумырсқаға молла қарап,
Бир сөз айтты сол мәхәл:

— Бизиң бағда ашылады гул-ғунша, 
Хәмелиме бағыиады бир неше,
Өлгиц қыстап турған шығар бул жерде, 
Киш-киш енди атаңа нэлет қумырсқа.

Пирлигиме бағынады бир неше, 
Китабымнан өте бердиң өлгенше, 
Қырыи ағып атыр ма еди басқа жер, 
Инне суғьш қылайын ба тамаша.

Ғалаўьгглар берднн жазған хатыма, 
Қь1з-жаўанлар қулақ аспас дадыма,



Киш дегенде неге ңулаң салмайсаң, 
Инне суғып өлтирейин бе артыңа.

Бул гэплерди айтты да,
Залым молла иймансыз, 
Жагадагы  ийнесин,
Сууырып ғана алады- 

„ Айтар сөзди бул молла, 
Қумырсқага айтады.
Бас бетинен сол ўақта,
Молла беккем тутады. 
Қумырсқаны ол услан, 
Топ-томпақ болған қуйрьіқтан, 
Ийнесин сонда шаншады. 
Қумырсқадай жэниўар, 
Қыйналады зар-зар.
Ол ийнениң ушында,
Талпынып зарлап турады. 
Қадап қойып ийнени,
Молла қарап күледн.
Хат жазнўьш даўамлап,
Кеўилн әбден толады.
Еки тақта кағаздьщ,
Бетин қаралап толтырды, 
Сөйтип турып бул залым, 
Қумырсқаға қарады.
Ту ў л а й -ту ў л а й бийшара, 
Тыртым өлигі қалыпты.
Ийнесин тартын иймансыз,,
Қу мыр сқа и ы ң өл и г и н ,
Майданға атып жиберди- 
Қағынып турып орнынан, 
Мешитине келедп.
Тәретин қайта тазалаи, 
Намазын оқый береди.

** Ф

Еидиги сөзди еситиң, 
Қорасанның елинде,
Атабай атлы бнр ғарры,
Ол елатта бар еди.
0 з и  еди аш-қаллаш,
Хаялы өлип ертеде,
Үш баласы бар еди.
Қалған едн бәрн жас.
Атабай ғарры бийшара,



Талап қылып жүргенде,
Еки улы бир ңызы,
Отырар еди үйинде.
Ж а л а ң  аяқ, ж ала ң  бас,
Атабай ғарры бийшара,
Күни менен жуўнрьш,
Ҳэм жортады, хәм шауып,
Бағар еди малларды,
Күни-түни қыйналып.
Аман деген баласы,
Кирди он торг жасыыа,
Әшнр деген иниси,
Кирди он үш жасьша.
Меңлиқал деген ол қызы,
Кирди он ски жасына.
Сондай болып балалар,
Үлкейе берген уактында,
Атабайдай ғаррыны,
Әжел бир күн алады- 
Үйиндегн үш бала,
Сырдай жетим болады.
Аман деген ағасы,
Туўь1сқан жалғыз иңнсин, 
Бай-залымны-ң қ о л ы н а ,
Бир жутымның дәртинен,
Мал бағнўға береди.
Қарындасы бийшара,
Өз тамағын асьфаўға,
Ол да белди бууады.
Биреўлердиц үнппиң 
Д и ги р м а н ын та р т ады.
Гейбиреўдиц үйиниц 
Сууын тасын жүреди.
Аман деген ағасы,
Күнлик ислеп хәр жерде,
Жигирма төртке келгенше,
Иниси жигирма үшке келгенше, 
Ғәриплик күнди көреди.
Ол' Бағдаттың елинде,
Пайдалы галап бар дийип,
Аман деген агасы,
Әширге қарап сөйледи:

— Ашылмаған бул бағымда гүллерим, 
Ағайиннан хеш та-ппадым минлерқң, 
Жалгьг калар бглды синлим Меңлиқал, 
Қалай >; -л р еі'д м к. . . и-і күнлериң?



Аш адамға болмас ағайип-туўгап 
Бизлерден қашады жаңсы ҳом жаман,
Кетер болсам қайғы түсер басыма,
Кимлер хабар алар ңарындасымпли.

Ағайинға ҳеш жетпеди бул зарым,
Қалса қарындасым не болар ҳалиц?
Биреўлерге берер болсам жас бала,
Жыласа шьщпай ма бул мсннн жаным.

Әшир ағасына ңарап, көзиниң жасын етеғппс төгпп, бпр- 
еки аўьш сөз айтады:

— Аман аға, саған айтар арзым бар,
Ақыл жуўьгрт, бунша болма бнйңарар,
Таслап кет-сек молла Саднў пнрлерғе,
Меңлихалға болмас па екен қэўендер?

Тәжим етип пир қасына баралы,
Басымызды ойласыққа салалы,
Арзы-халды айтып енди моллаға,
Меңлихалды аманат деп берелн.

Сэдиў пирди етсек деймен бәрха ят,
Саў келген соң оған етемиз хызмет,
Алып барсақ бнзлер Меңлнхал жанды,
Аманатқа қылмас дёймен қыянет-

— Әй ағалар,  мен бир ңызбан, көзи байлы мурғызар, снз- 
лер көп заманға кетсеңизлер, басыма болмағайды қайғызар. 
Снзлерден басқа якп аға, яки достым жоқ. Айтар сизлерге ар 
зым бар, — деп Меңлиқал бнр-екн аўью сөз айтты:

— Жетим болған көп жылайды зар-зар,
Мен туўьшпан ата-анадан биймэҳэл,
Тез күнлерде қайтып, аға, келмесең,
Болмағайлы басымызда қыйын ҳал.

Еки көзим жаслығымнан жайнайды,
Жетим адам ҳеш жаҳанға сыймайды,
Ол молланың көп сумлығын билемен,
Жан ағалар,  меннен кеўлин, қалмасын,

Қыйсық ағаш ҳасла туўры болмайды.
Ол сум молла айралыңты салмасын,
Бнр-биреўден бнз айырылыи дүньяда,
Басымызға пушайманлық келмеснн.
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Бул сөзди айтты Меңлиқал. Аман деген жигит ағасы аң 
көкнрек, саўднраған жигит еди.

— Эй қарындасым, үш жүз алпыс суупысы бар, ханды ка- 
наатландырғандай кәраматы бар, есигинде бол хызметкер, 
хызмет кылып жүрсең, есабы табылар. Өз абыройы ушын сени 
сыйлар. Молла Садиўдин алты хаялы бар. Сен бир қызындай, 

ақлыгындай. Бунша қыла берме ңайғы-зар, — деп еки ағасы еки 
ңолынан услап, әдеп пенен молла Садиудиң алдына барып, ий- 
илип сэлем берди. Молла Садиў сәлемин алып, Аманға қарап 
бир жуўап айтты:

— Парахат өскендн бул бизиң еллер,
Жнгит мерекеде ойланып сөйлер,
Тәжим берип келдиң меннң **^шма,
Хызметинди айтың маған жетимлер.

Теңини кергенде жигит кеўли шад,
Байларды көргенде қылмайсаң хызмет,
Ушеўнқиз келдиң меннң жаныма,
Арзыңызды, қәне, маған дэрриў айт.

Сол ўақта Аман Садиў ийшанға қарап: — Аға-ини бнзлер 
талапқа барамыз, усы ңарындасымызды сизге аманатқа таслап 
кетемнз, деп бир жуўап айтады:

• — Сизди керсе ҳэркимлердин кеўил шад,
Басқа журтта қылар болдық биз хызмет, 
Перзентиңиз. болсын мьшаў Меңлнңал,
Биз келгенше сизге болсын аманат.

Басқа жерде жылап қалар зар-зар,
Биз келгенде есек кылар душпанлар,
Аманат тапсырдым қарындасымды,
Биз келгенше сизге болсын хызметкер.

Көкирекке сыймас тәнде ғайратым,
Хызметинде жүрсин бизлер келгенше,
Жети елге кеткен сениң саўлатьтн,
Меңлиқалым болсын сизин перзентиң.

Алып калсаң сизге ырза боларман,
Жолларыңда жаным пидә қыларман,
Келе ғойсам мен де болып хызметкер,
Хызметинди етип кеўлин аларман.

Бул сөзди айтканнан: — Хызметкердн ким жаман кереди, — 
деи ийшан әсте ғана күлимлеп, сонып ойлап, шайтан молла
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қыздың бетинин тегислигнне бир көз жибернп: «Қыз кәмалға 
келсе қандай ҳал болар» деп бир соз айтады:

—- Мен боларман уллы елдиц нпшапы,
Ҳэрбир күни мен айтаман' тобапы,
Қыз сақласаң қызыл жүзиң солады,
Кәмалға жеткёнде қандай болады.

Даңқым кеткен дүнья жүзшіе - піішаи, 
Адамзаттан айрылмаған бул шаіітап,
Меңлиңал қыз жетсе егер камалға,
Сөз келмегей маған- хешбир душпашіап.

Ийшан бул сөзДи айтқаннан кейин Аман:
-— Өзиңиз бериң, озиңиз жең, сизде болсып ықтыяр, қарын- 

дасыма салма қайғы-зар, биз келгенше болып турың қэўендер. 
Хош аман болың, аллаяр,  — деп орнынан турып, әдеп пенен 
қарындасын таслап қайтар болды. «Ағамды узатып салайын» 

деп, Меңлнқал көзин жаслата  орнынан турды- Ол молла Сә- 
диўдин, ҳэремпнен шығыңқырап, еки ағасына сол жерде айтып 
қалды бир-еки ауыз жуўап:

— Эшир аға, хасыл туўған данасац,
Мени жылатып, молла тилин аласаң,
Екеўиқиз бирдей болып қосылып,
Мен жалгызды о.тқа таслап барасац.

Ашлық деген ғош жигитке жаман дэрт, 
Жигитлерде болсын я тасқаи дэўлет,
Пир есиги нашарға ҳеш болмайды,
Бул молладан шықпас ҳасла қәсийет.

Жалғыз қалдым, жүрек-бауырым жанады, 
Әзәзиллер жанды отқа салады,
Бул моллаңнан шықпас аға қәсииет,
Көз жиберип қайта-қайта қарады.

Жалғыз қалдым бул жерлерде зар-зар,
Қорасанда табылмай -ма дунья-мал,
Таслап мени бул залымның өзине,
Қалымнан хешўакта алмас.сыз хабар.

Қарындас болады ағаға шырақ,
Кәмбағалға залым салар билсең дәрт,
Хош лман бол айналайын, ағалар,
Амап-саў келгейсиз, бир болсын тилек.
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Сол ўақта Аманқул иреңнн сууытыцкырап: — Бизлерде 
тайын үй болмаса, тайыи гүй болмаса, жақьш-туўған ағайин 
болмаса, бирдей болды сениң көзиң жаслаў,  аяғыма болдың 
тусаў, сабыр етип қалсаң не болар еди, шыдай алмайман сези- 
ңе, бул сөзлериңе артына қарай-қарай кетейин изиме, — деп 
арқаланып жолға рэўан болды. Әшир: — Әй жигерим, блгенде 
күйермен, жақсылықты тутып.сөйле, жаманлық нзинде қалсын, 
■— деп қарындасына бир сөз айтты:

— Ладан адам қайғы менен жанады,
Дос бенен сөйлессен мийрпң қанады,
Аянбастан еттиң маған хызме".^ ,
Қарындасым сөзии ойға салады.

Сен жыласан. ағац еңиреп ке.теди,
Қайғы менен көп дәртлерге батады.
Аянбастан етсен хызмет киспге,
Хызмет еткен мурадына жетедч.

Жақсы қарындаслар абырай т-бады,
Жамам болса мәламатты тағады,
Ҳэр жерде аянбай етсеңиз мийнет,
Еркек, қатын, мийнетинен табады.

Жылай берип салма жүрекке дәртти,
Аянбай ийшанға еткил хызметти,
Биз.келгенше мурадыңа жетерсең,
Сен керерсең хызметиңнен рәхәт-ти.

Бизлерге қыйын ғой ендн дүнья-мал,
Ж ақсы жүрсең ағаларың куўанар- 
Бизлер кетип баратырмыз сапарға,
Меңлиқалжан, изимизден күлип қал.

Бул сөзлерди айтып хәм,
Әшир деген ағасы,
Арқасынан қағады,
Маңлайынаи сүйеди.
Хош қал шырағым дейип,
АманқулдығГ изинен,
Жууырып жортыи жөнеди.
Жыламай  сонда Менлиқал,
Ағалары артынан,
Хошласып ендн .калады.
Сади ўд е й и и и й ш а н н ы ң,
Есик алдын сыпырып,
Табақларын жууады.



Қарыулы еди бийшара, 
Қайтпай хызмет қылады. 
Ала аяқ Сэдиўдиц,
Алты қатыны бар еди. 
Атаңа нәлет ол молла,
Бир перзентке зар еди, 
Неще адам бул ңызды, 
Қаңта-қайта сыиады.
Ал Меңлиқал келген соц, 
Молланың қатынларыпыц, 
Хызметтен жаны тынады, 
Бәри жақсы кереди,
Жақсы тагам береди. 
Мецлнқалдай арнў қыз, 
Күннен-күнге түрлеиии, 
Хызметлер қылып жүреди,

*л** *

Ендиги сөзди еситиң,
Аманқул менен Әширдеи.
Қыя майдан шөллерде,
Еки пешти қайырып,
Көкиректи айырып,
Заманасын қуўьфьш,
Ултаннан шаң суўьфьш,
Бәленттен ойға жуўьфьт,
Сейлеў меиеи екеўи,
Мәнзил жолды өндирип,
Ақшам-күндиз жол жүрип,
Он алты күн дегенде,
Ол бағдаттың шэҳэрине,
Аға-ини екеўи,
Жетип келди сүринии-

Сол ўақтьшда Аман иниси Әширге қараи бир сөз айтты:
— Әй Әшир иним, батырлықтан жоқты миииц, сеи қайдан 

келдиң? — деп биреў сораса, «Мен Радтан келдим» дегейсең. 
Атаңды сораса «Сәлмен» — деп айт. Мен «Бадақшаннан кел
дим» — деи айтаман. Елим Қорасан деймен, әкемниц аты Алым 
деп айтаман. Бул журтлардың түрлп-түрлп тал-абы бар. Ҳэ- 
рўақ еки талапкер адам керек десе, екеўмиз бирге барайық, — 
дейди.

СөйтИп булар өзлерин базарға салды. Маііда талап ислетиў- 
ге оларды Ашым деген орта халлы киси хызметке алды. Аман 
менен Эшир бул үйде дийханшылығын жыйнап, кпшкене талап
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пенен бола берди. Усылай етип арадан бир жыл да етип кет
ти. Күнлерде бир күн «Ертең базарға Қыдыр деген бай келип 
талапкер алады екен»-деген хабар Аман менен Әширдиң қу- 
лағына тийеди- Талапкер кийимлерин кийип, олар күнликши 
базарына жэне барып отырды. Сол ўақта базарға жүдә кийин- 
ген, сиясаты жер жарған бир ғарры адам келип: — Маған күш- 
ли жигит керек, — деп бир сез айтады:

— Талапкерлер, менде көпДур дүнья мал,
Қаст еткеиге мен саларман қайғы-зар,
Қырқ күнниң хақысы. -«г^рден беремен,
Бар ма бул базарда қайтпас талапкер.

Бийшара адам эрман менен етеди,
Маған хызмет еткен бапып кетеди,
Не айтсам талапкер тилим алады,
Қырқ күн бағып талапкерди үйимде,

Талапкерлер көп дүньяға батады.
Хызмет еткен адам мийри қанады,
Мен беремен ада болмае дүньяны,
Мени.н хызметиме кимлер барады?

Бул сездн айткан ўақта кала халкынан, талапкерлерден 
бир адам «мен бараман» — деп шыкпады. Сол ўақта Аман- 
кулдын жаны ишнне сыймай, Эширге бир қарап жиберип, бай
га бир жуўап айтып турған усайды:

— Айналайын арзымды есит, ағажан,
Сезлернңе жўўаи бермес бир адам,
Күйдирдин бе талапкердиң хақысын,
Болдыныз ба талапкерге бий нйман.

Жетегиңе тарттырасаң нешше нар,
Бараман деп сейлемеди адамлар,
Қуры кетпе айналайын, ағажан,
Бизлер болсақ деймиз сизге талапкер.

Сейлемеди зарланғанда тири жан,
Бизге хызмет берген болар бийэрман,
Рад  елдеи келген мьшаў Әшир қул,
Екеў болып хызметиие бараман.

Сый ислесең ели-ҳальтқка айтаман,
Кеше-күндиз кэрўаньшдьг жетеймен,
Мол берсеңиз маган, аға, дүньяны,
Өлгенимше хызметиңдн етемен.

27



Мен қорықпайман дағ  пшипде қарадап,
Хызметиңе жапымды отқа саламан,
Рухсат берсең хызметиңе бай ага,
Достым менен енди бирге бараман.

Бул еөзге байдын уақты хош болып, аузы снесение барып:
— Жүриң дослар, — деп жаксы соз бенен екеуип сарайына 
алып барды- Дизден тосек, белбеўден дастык, күпдс бир түрли 
тагам менен аға-ини екеўин баға берди. Қарамады сыйыр-мал- 
ды, кормедилер кыйын халды, бурында аш-жалацапі  болып 
жүрген жигитлер жаксы тағамды жеп, жақсы кпйинии, рэхэт- 
те болып қалды. Қырқ күн, қырк түп баққанда саўдагер булар- 
дан хеш бир қыйтық таппады, қырқ күи өткен соң саўдагер ал
ты нарды келтирди, жазыларын салдырды. Нарларып безетии, 
молдан азың-түлигин алды. Бай бир тулпарды зарттец — за- 
берттең ертлеп, сол ўақьпта жаў-жарағь1, қылышларды үше- 
уиниң көтергениндей алды. Жетегине де екн атты жайдақ ал
ды. Әшир менен Аманқулды қасыиа шақырып алыи, бир сез 
айтты:

— Өзим саўдагермеп, атым Қыдыр шал,
Бул дүньяда жыйнағаным болды мал,
Сизге ылайың саҳра шолде хызмет бар.
Түйелерди жетеле сен Амапқул,

Айтқанымды екеулериң етесең,
Ол жерлерге он бир күнде жетесең,
Алып келсен дүньяның коп малтарын,
Аман болсаң мурадыңа жетесең.

Ышқы отына күйип-күйип жанасаң,
Енди маған қайтпай хызмет қыласаң,
Түйелерди жетеле сен Аманқул, I
Мениң менем коп жерлерге барасаң.

Усылай деп бул ғарры,
Мургын таулаи турады.
Ыңыранып атқа минеди,
Қыдыр ғарры ғайраты,
Ои жигитше бар еди,
Үйинде бар үш қызы,
Беги айдай қырмызы,
Ул перзентке зар еди- 
Байдын көзи жайнады,
Алты нарды жетелеп,
Аманңул минйп бир атқа,
Кергенниң ақылын алады.
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Сум шайтан еди залым бай, 
И й р е к- и й рек ж о л л а р д а н, 
Таў аралап майданда, 
Жолды салып барады.
Бир жерлерге барғанда,  
Айыу менен арысланлар,  
Жургнзбейди түйени, 
Мылтық атып майданда,
Гә анысын өлтирип,
Гэ бунысын кашырыи, 
Ам^ўретип барады.
ПаЛуан еди бул Эшир, 
Ағасы менен сейлесиўди 
Ойлап жакын барады. 
Эне-мине дегенше, 
Қыдырдайын сум шайтан, 
Әширдиң ойын б ил еди.
Оны сөзге келтирмей,
Айтар сөзіін сол заман, 
Ағасына айттырмай, 
'Сөйлестирмей барады, 
Сырластырмай барады. 
Бунда бир гэп бар дийип, 
Аманқул да, кәллағар,  
Сонда ҳайран ңалады. 
Әширдиң тауып тасасын, 
Аманды алдай береди.
Және үш кун жол жүрди, 
Булттай болып алдында, 
Бир қара таў көринди.
Ол таўлардшн сайында, 
Бираз елат көринди- 
Эшир менен Қыдыр ғарры, 
Аманқулдай ағасы, 
Кейинлеў қалып қаяды.
Нар жетелеп барады.
Эшир менен Қыдыр шал, 
Көринбей кетип қалыпты 
Аманқулдыц алдынан,
Бир ғарры тап болады. 
Басында бар сәллеси, 
Жыртык шапан үстинде, 
Кийген екен тыштабан, 
Таяғын сүйреп сол ўақта 
Келии қалды ол адам. 
Сәлем бернп бүгнлип,



Л м. I ііқ у л л  л іі ж и і и і кі' 
ҚояпдаГі болып і ііі плиц

Сол ўақта Аманқул: «Бул адам яки іпаіііап, яки падашы 
шығар, мыпа елдмп, сырын бплетугыи шміар,  спнломесс мен 
үндемеііин, не кылар екен, ден күлпміін.іраіі берип, ол адам- 
нын. қолынам алды. Сонда гарры Амашп.ш түршіе қараса, 
елимге ылайық емее. Бпр журтқа пііе болі анчаіі гош жигит 
көрип: «Семни басшыц ким болады, еаиарыпдм ант, балам, — 
деп бир сөз айтып турған усайды:

— Жақсы сөзге кетер болар жаман дорг, 
Жамалыңды -көрнгі болды кеулпм шад- 
Қайсы елден қайсы елге барасац,
Әрсбп атлы, темир тонлы ғош жигит?

Жам’ан адам жақеыларды етер зар,
Жетегиңе тарттырыпсаң алты иар,
Екн атты жандақ көрднм изиңде,
Жолбасшыңның атыны айт, ким бола|)?

ПІердей көрдпм балам сениң ғайратыц,
Өзпц жассаң артқапбедн мийнетиц,
Алдаў сезге инаныпсаң елиңде,
Маған айтқыл қылатуғын хызметиң.

Сол ўақьггта Аманқул бул бабаның сөзине кеўил берип, 
Қыдыр ғаррыныц хызметкери болып киятырғанын, ағайинли 
екеўи де оиың қырқ күн хызметин еткенин, «Қайда барамыз?»
— дегенде сөзнне қулақ салмағанын бабаға бир.-бир баян еттиг

— Арзымды есит қулақ салғыл, бабажан,
Түйе. жетеген иним аты Әшпржан,
Менин атым сорасаңыз Аманқул,
Екеуимиз бнр тууғанбыз аиадан.

Мен айтайын бар сырымды, жан баба,
Жетим өстик, қанлар жылагі дүньяда,
Белдп буўьш келип едик екеўимиз, V х 
Бағдаттайын аты шыкқан қалаға.

Қыдыр деген байға ерші келемиз,
Талапкермиз,  не жазғанын керемиз,
Не хызмет екенин байдан сорасақ,
Жуўабьш биле алмай, ҳайран боламыз.
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Сени көрип меннң кеўлим тасады,
Күннен-күнге небир қырды асады,
Бул Қыдырдың хызметлерин билмёдик,
Баба,  мениң ҳальтм қалай кешеди?

Солмағай, бабажан,  мсннң гүллерим,
Байламағай бул бай ашық жолларым,
Бизлер енди жол билмеген жас бала,
Бизге айтын бул сапардыц сырларын.

Сол ўақта баба таяғын жерге таслап, көзин жаслап,  «Хош 
балам, сизлерди ертип баратырған бул Қыдыр ғарры деген 
бийийман саўдагер екен ғой. Сизлер екеўициз бнр туўған ағай- 
ин екенсиз, бириңниң өлгениңди бириц кыпмассыз, таў үстпнде 
иниң қалса,  дүньядан өткенше көз жасыцызды тыймассыз, 
бул Қыдыр ғаррының сизлерге зәлел келтире алмайтуғын бир 
жолын үйретейин», — деп баба Аманға қарап бпр сөз айтып 
турған усайды:

— Қулақ салың бабаңыздын тилине,
Жақын келдиң Барса келмес елине,
Б ара  ғойсац Қыдыр менен қосылып,
Екеуиңниң қазан урар гүлиңе.

Барған ўақта көзи оттай жанады,
Бир ат сойып, қарынға сени салады- 
Ат қарнына кирген ўақта сен балам,
Ол Қыдыр бай бир сөз айтып ңалады.

Ат қарнына сени салып кетеди,
Бул саўдагер мурадыиа жетеди.
Таслап кеткен ўақта қула дүзлерге,
Ат елигин қус көтерип кетеди.

Аўзьшан бул байың отлар шашады,
Иште жатқан адам қатты сасады,
Қус көтерип аттыц сонда өлигин,
Таў басына қарап ол қус ушады.

Қара қус көтерип, көзин жаслайды,
Таў устпне сени апарып таслайды,
Үлкен-үлкен нешше қуслар жәм болып,
Ат қарныиан сени сонда бослайды.

Қарын ж ьф тьтнў д ан  дэрриў турасаң,
Айбатланып қуска абай саласаң,
Сол ўақьпта қуслар сеннен қашады,
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Түргелип те жән-жағыца қарайсаң.
Таў басында көрип алтын, гоухарды,

Көрмегенсең ондай спрэ жэўҳарди,
Балам енди жүреклериң тасады,
Сонда көзиң түсер қуў геллелерге 
Буны көрип сен етерсец зарларды.

«Таў үстинен алтынларды таелай бср» — 
Дийип сонда ғарры сағап бақырар, 
Алтынларды жерге таслап болған соң,
Таў үстинде жылап қаларсаң зар-зар.

Ол саўдагер мурадына жетеди, 
Жолдасына көп дүньяны айтады,
Алып енди ада болмас дүньяны,
Нешше адамды таўға таслап кетеди.

Қыдыр бәрха сол талапты қылады,
Адам алдап жанын отқа салады, 
Инандырып ол эзәзил сөзине,
Сүйеклерин таў басында қалады.

Инанбасаң айтқанларым келеди,
Ацқаў болсан. ол жазаңды береди,
Жете алмай сен калғансац изинде, 
Хабардар бол сазайынды береди-

Адамлардын алгыл, балам, қаныны, 
Туўған инин Эшир менен екеўиқ,
Саған ҳалал деп айтайын малыны, 
Қыдырды салыңлар сол ат карнына.

Адам болсан мениң тилим алғайсаң, 
Саўдагердин жанын отка салгайсац,
Ақыл болсан бул дүньяда Аманңул,
Қош, қош балам, айтқанымды қылғайсаң,

деп баба өзинин жөнине кетти.

Бул гәплерди еситип,
Атқа минип Аманңул,
Және бир ақыл сорайын деп,
Жән-жағына қараса,
Баба кетип қалыпты.
Шийрин жанды қыйнады, 
Тулпарыпы айдады.
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Көргенниң ақылын алады, 
Бир күнге шекем қуўадьь 
Сол уақытлар болғанда, 
Шыңғырған бир даўнс,  
Бийик таўднқ астында, 
Аға деген бир даўнс,
Айда деген бир даўнс,  
Өлтирди ғой, жан ағам, 
Қайда деген бир даўьхс, 
Аманқулдан баланың 
Қулағына келеди.
Атаңа нәлет ол Қыдыр, 
Қуўль1қ етнп майданда,  
Сойып таслап бир атты, 
Ж ап-жас  ғана Әширди, 
Сойған аттың қарньша, 
Тығайын дегі тур екен, 
Қорқытып бул баланы,
Тар қарыннан туўнскан, 
Таласып емшек емискен, 
Тай қУлындай тебискен, 
Қызыл қанға боялып, 
Жыландайын таўланьт, ,  
Залым теўип турғанда, 
Шыдасын ба ағасы. 
Арыслан киби ақырып, 
Өзи нардай ер еди,
Бес жигиттен зор еди, 
Қызып оттай жанады,  
Аттың сонда қыл жибин, 
Саўдагердин мойнына, 
Бплдирместен салады. 
Аман атлы ғош жигит, 
Қамшы менен тарттырып, 
Шырпылдатып кэрўанньш 
Басына саўда салады. 
Әне-мнне дегенше, 
Қыдырдайын саўдагер,
Аң е.синен талады. 
Саўдагердпн жолында 
Шийрин жанын Аманқул 
Сол күни қатты кыйнады. 
Әшпр турып орнынан, 
Қыдыр шалдай залымның 
Еки ңолын байлады,
Әшир деген бийшара, 
Қайың таяқ қолға алды,



Ғарсылдатып ғаррыны,
Әбден аңын алады.
Бас-көз демей урады.
Отыртыгі қойып саўдагерден,
Сорғь1ўшь1дай сорады:

— Қырқ күн жедим залым семпң дузыцды, 
Қолың байлы, айтқыл ырас сёзиңди,
Мен жоғымда қамшы урып иниме,
Қалай көрер адам сениң жүзикди.

Инимниң мойнына қамшы саласаң,
Неге теўип, сонша оны урасац?
Ҳазар берип бул жетимниң өзине,
Мендей мәртке қандай жуўап бересең?

Ағызыпсаң жас баланың кеп қанын,
Сен жарыпсаң бир тулпардыц қарынын,
Бул сумлықтың не мәниси бар еди,
Айтпасаң бул жерде шығады жаның.

Бул гәпти айтқан соц Қыдыр ғарры телмирип, Аманқулга 
қарап, барлың жағдайларды аіітып турғаи усайды:

— Балам,  мени сен жылаттын зар-зар, 
рундай қорлық маған емес миясар,
Таў үстинде ада болмас алтыи бар,
Таслап түсер еди усындай баллар.

Алтыны бар муддасына жетеди,
Дүньясы жоқ әрмаи менен өтеди,
Анқаўлардь! салсам аттын қарнына,
Бир қара қус алып ушып кетеди.

Қарамадың мениң оңлы-солыма,
Пышақ бермек болыгі турсам. қолыңа,
'Гау басына түскен ўақта Әширжан,
Шығар еди пышаң салып қарынға.

Сен жылаттын енди мени зар-зар,
Таў басында ада болмас алтын бар,
Айтар едик түсе туғын жайларын,
Сол алтынды алар едик биймэлел.

Әне, көрсен таў басында қараны,
Ақылсызлар жанды отңа салады,
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Ат өлиги менен адам жиберип,
0,л алтынды балам, сөйтип алады.

Қолым байлап, сен жылатпа зар-зар, 
Бул бабанда ада болмас ҳийле бар, 
Адам болған таслап кетпес жолдасты, 
Ылайық кермес бул өлнмди Қыдыр шал.

Сол уақлары Аманқул,
Көзи оттай жанады,
Барсан биреуднн үйине, 
Айналайын атажан,
Тағам жеген уаңтында,
Үй ийеси хэммеден 
Енди бурын алады. 
Сениндейин жаманлар 
Ииини ағадан айырып,
Ағаны иниден айырып,
Қара күнди салады.
Жаңсы менен сейлессен, 
Палдай кенес береди. 
Сениндейин билгирге,
Биздей ладан ереди. 
Сениндейин қан сорғыш, 
Қыйын дэртке салады. 
Сениндейин билимли 
Жолды баслап барады- 
Баланын канын ағыздыц, 
Сауысқандай шырлатып,
Бизге қоймаң гинаны, 
Жаныңа пышақ саламан, 
Жиберип сени каламан.
Эўел таста алтынды, 
Ғайратыңды көремен, — 
Дийип енди Аманқул,
Тығып салып ғаррыны, 
Жарылған аттын қарнына, 
Кескен жерин тигеди,
Өликти таслап далаға.  
Жетелетин түйелерди,
Эшир атлы балаға,

, Д аў н с  жетпес жерлерге, 
Барып сонда Әширқул,
Қосты енди таслады. 
Шығалмай атгын карнынан, 
Атана нәлет ол Қыдыр,
Қумар көзин жаслады.



Аманқул менен Әширқул,
Т ү йе л ер д и ж и б ер и п,
Жер  бауырлап жатады,
Қызыкңа эбден батады.
Қарап жатса бир уа-цта,
Қанатын жайып сансыз қус, 
Бэриси де кара ңуу,
Туйедей болып өцкеңлеп,
Көктен ушып келеди- 
Қыдыр жатқан еликке,
Буркиттей пэнже салады.
Котерип ушты ҳаўага,

"Ат қарнында ол ғарры.
Пәл-пәллеп днң ҳаўаға,
Ийманын айтып барады. 
Қорыққанынан ол ғарры 
Қумар көздм жаслады.
Суйреп таудыц устпне,
Ат өлигин таслады.
Қуслардың көзи жанады,
Тумл ы-тустан пәнжени,
Барлың қуслар салады- 
Қарын жыртылған уакыгта,
Қыдыр атлы бул гарры,
Көзин ашып қарады.
Тургеле келип орнынан,
Қорықканын ан қуслардан 
Уай-ўайлап шаўқьш салады. 
Күслар ушып жөннне 
Жән-жағына тарады.
Қыдырдайын ол залым,
Таў устпнде бнр өзи,
Қаңғырып енди і^алады.
Аманкулға сол ўақта,
Төмен қарап бақырып,
Бир сөз айтып зарлады:

— Аманқулжан, есит мениң сөзимди, 
Қырқ кун бердим мен аянбай дузымды, 
Таўға таслап кетип мениң суйегим, 
Ақырында ғапыл қылдыц өзнмди.

Кисиге жаманлық еткен жарамас,
Өлим болажаң па бизлерге мийрас, 
Әрман менен таўда қалды суйегим, 
Меннен зыят өзи екенсең ҳийлепаз.



Жы лап  қалдым таў үстинде зар-зар,
■ Ағайин-туўғанлар бизде қайда бар,
Әширди билмедим сенид туўғаньгц,
Дүньяға қызығып болды кеўлим тар.

Астыңа бергенмен, балам, эреби ат,
Аянбастан мағаи қылғансад хызмет,
Таўларда қалмасын менид сүйегим,
Бул таўдан түсирип мени алып кет.

Сол ўақтьшда Аманқул: — Эй, ағажан,  таслай бергил ал
тынды, таслай бергил дүньяны, жаңсылық-жаманлық алдыда 
келеди. Бул дүньяда ҳэрким жаманлық қылса, ақыр ези көре- 
ди- Қылған иси алдына келеди, — дейдн.

Жылады саўдагер зар-зар,
Алтынларды етеклеп,
Таслай берди сол мэҳэл.
Әшир менен Аманқул,
Көрмегенин көреди.
Алтынды жыйнай береди.’
Әне-мине дегенше,
Жүклерин әбден толтырды,
Исти кәмине келтирди.
Саўдагерге қарап сол ўақта,
Аман атлы бул бала,
Бир-еки аўнз  сойледи,
Сойлсй берип не деди:

Минген агым боз тулиардан туўған кер,
Таў үстинде қалды нешше жигитлер,
Нешше адамныд қалдыд, аға, қанына,
Өлген адамлардан бергил сен хабар.

Атыд Қыдыр ғарры, тартасад кэрўан,
Нешшени айырдыд қатын-баладан,
Ырас айтсад таў басынан аламан,
Сенид ушын жаным отқа саламан.

Инимди урып, сен қоздырдыд дэртимди,
Талақ ңылдым Бағдат деген журтымды,
Айтқыл баба, олгенлердид атыны.
Ырас айтсад, сенид гүнад өтилер,

Сонда Қыдыр сөйледи: ~  к
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— Айтар бала, менин саған арзым бар,' 
Таў басында жылан турман зар-зар,
Ол Бағдатта көп жыйнадым дунья-мал. 
Аламзаттын мен ңорықпайман қаныпан,

Қулақ салдын шакырғанда сестиме,
Он жетимде миндим аттыц устнне,
Тауып едим бул таўлардан дэўлетти,
Қырқ бир адам қалды таудыц устинде.

Қырқ бнр жанды қыйнауға болдым себепкер, 
Өлсем книге қалар жыйған дүнья-мал, 
Наҳақтан көп адам өлди қолымнан,
Бул таўларда жылан калдым зар-зар. {

Жаманлық қылғанның болмас кеўли шад, 
Дүнья дийип нешшелерге еалдым дэрт,
Еткен иснн келеди екен алдьща,
Мүмкин болса, балам, мени алып кет-

Бул созлерди айтқан сон,
Рәқимли еди Аманңул,
Ғаррыны көзи кыймады,
Бнйик таўдьт  басынан,
Түсириуди ойлады.
Минди тулпар белине,
Шықты Қызыр щөлине,
Терен жылға,  терец сай,
Сыпсың питкен қарағай,
Бийик таўдь! айланып,
Қараса оны Аманқул,
Түсетуғын жери жоқ,
Минер жери тагы жоқ,
Ғаррының болды қалы ўай,
Еткен иси келеди,
Қыдыр гарры алдына,
Әширңулдын қасына,
Батыр Аман барады.
Пейлинен таўьга бул ғарры, \
Таў үстннде қалады.
Нарларга жүкти артады,
Бул талабы келисип,
Аман менен Әширқул,
Түйелерин тартады.
Бадақшаннын жолына,
Откен иске Аманқул 
Қайнап енди көнеди.



Коп алтынды ийелеп,
Же г им өскен Аманқул, 
Иниси менен жөнеди.
Бир неше кун жол журил, 
Қуўаньтш пенен ондирип, 
Жигитлердиң кеўлп шад, 
Жүрегинен шығып дәрт,
Он жети күн жол жүрнп, 
Бадақшандай шәхэрге, 
Жетти дейдц парахат. 
Алтынларды қаржы қылып, 
Алтын сарай көшки ҳайўан, 
Бағшалары гүлистан, 
Жайлар сглып алады. 
Той-тамаша болады.
Бирғе өскен ағалар,
Бмрге өскен инилер, 
бнрге өскен апалар, 
Қыдырып келгп бир неше, 
Тағам жеген аналар, 
Шүлдир-шүлдир сойлеген, 
Ойнап жүрген балалар.
Қой кейнинде бнр неше, 
Талдан кесип таяқты,
Дүңкн таяқ ойнаған, 
Бадақшаплы дослары,
Той берип олар танысты, 
Қергенлер ҳайран қалысты. 
Бир жагынан ылақ ойнап, 
Бир жағында жигитлер, 
Узаққа атлар шабысты.

*

Ендиги созди, досларым, 
Меңлиқалдан еситиң.
Ғамға толып жүреги,
А ғ а л а р ы н а н а й ы р ы л ы п, 
Жетим болған Меңлиқал, 
Небир азап көреди.
Хәр күни молла Сэдиўға, 
Ийилип сэлем береди.
Не керегин тайынлап,
К үн и - т ү н и т ы 11 б а ст а н, 
Есигинде жүреди.
Хэр кун тагам береди,
Таса сақлап өзгедең,



Ийшап тагам жегоишс, 
Отырады дэлнзде,
Табак |ы  алып кетеди.
Өзин көрген Меңлиқал,
Ай керикли қыз болып, 
Денелери толысыи,
Ол кәмалға жетедм.
Волды дейдн Меңлнцал,
Он терт жасар сорбіпіаз, 
Омыраудан мойны гез, 
Б'арлык жерл ери ап пак,
Учын бой-лы, суль!ў ша қ, 
кыз шашыны тарайды.
Хор кун тагам бергенде, 
Терме кайтқан бул ийшан, 
Қайта жуўап сорайды, 
Жетпм болған Менлиқал, 
Айталмайды хешбир сез, 
Куплер етип бир купи,
Молла Сэдиў алдына 
Тагам окелпп койгапда, 
Терне қайтқан бул молла, 
Есикти иштен иледи, 
Сақаллары еалпыйып, 
Уртлары онын томпайып, 
Муртларьт онын шоңқайып, 
Жүре алмайды мее қарын, 
Ырсылдап жүрер шалқайып, 
Кезлери онын жыртынып, 
Қыздын сонда билегинен, 
Беккем тутып алады. 
Бакырса аузын басады,
Ишки жайға Киргизии,
Атана нэлет иймансыз, 
Билгенини кылады,
Барайын десе жери жоц, 
Батайын десе көлп жок, 
Кезиниң жасын сыйырып, 
Хызмет етип жүреди- 
Ийшанның болып нэшеси, 
Ядына тускен ўақтьшда, 
Усындай болды пешеси. 
Айлар етти арадан, 
Менликалдай бийшара,
Өз жанбасын сол ўакта, 
Бүрап-бұрап алалы. 
Меңлиқал жүклй болады, %



Емшеклери гүмиейнгі,
Иши кетти шэмпнйип,
Меңлиқалдай бийшара,
Туўнў липасын кийеди,
Қатардағы түйедей,
Балпаңлал енди жүредп,
Буны ийшан биледи,
Қатынлары ийшанның,
Кбп азарды береди.
Қатын сөзге шыдамай,
Атаца налет бул ийшан,
Шайтан пейлине киреди.
С а р ў а н л ы д а й до ст ы н а ,
Қыз хабарын береДи.
Хаслы қанхор жалатай,
Ийшан деген залымнын 
Акылгейи сол еди.
Шақырып алып Телепти 
Суупыларына карата,
Сэдиу атлы бул ийшан,
Бир-еки ауыз сөйледи:

— Дос жигитлер мэрч сөзлерин алғанды, 
Бийбилерим бизден гүман қылғанды,
Бир жазымлыц етти меипц басымнан,
Ийшаныңа үлкеп қайгы болғанды.

— Эй Төлепжан, саган айтар арзым бар, 
Аңылымды алды менин меңлиңал,
Басыма бир қара күнлер тууыпіы,
Ырзалықты бермес бизин қатынлар.

Суў орнына ишер болдым енди қан,
Бул ислерге ызаланар тәнде жан,
Меңлиқал болғанды ол меннен жүкли,
Бес күн болды қутылмадым қайғыдан.

Дәртим көгіти кеше-күндиз жан аман,
Сизлер ушын жанды отңа саламан,
Қайғыда отырдым бес күн болыпты,
Қалай ңутыламан бундай бәледен-

Сол ўақтьшда Төлеи иенен Сарўанлн басып төмен алады 
Екеўи мақул ойланып, бир сөз айтсақ ийшанға, мақул түс 
песне деп кецес салды, Кеңес салып турып: — Әй, әзиз ийша 
ным, кешир гүнайым, қыйын көрдим жағдайың,  — деп молл; 
Сэдиўға бир қарап, Төлеп бир сөз айтып турған усайды:
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— Ийшан ага, аГпар саган арзым бар, 
Ҳэммемизге орт а к, болар намыс-ар,
Туўа гойса Меңлиқалдай албаслы,
Душпан айтып, болки дослар қуўапар.

Снзге берген бул нйшаплық үлкеп бах,
Туўа гойса кетпейтугыи болар дақ,
Ийшан, снзден ҳешким гүман етпейди, 
Меңлиқалды олтирген гой жақсырақ.

Сенде барды үш жүз алпыс суупылар,
Туўа гойса олар салар қайгы-зар,
Өлтирди деп биреў айтса спзлерди,
Ппримиз деп кимлер оган инанар.

Жолларыңда гшдә болсын бул жаным, 
Албаслынын тезирек токсеңиз қанын,
Қутыларсаң халык/гың өсек сөзинен,
Арзым сағап усы айтсам, ийшаным.

Жақын достың сондай кеңес бередн,
Үш жүз алпыс суўгш сағаи ередн,
Комсек адам бнлмес гана жерлерге,
Ппрпм, сизден оны кимлер көреди?

Сизге берген нйшанлықтан үлкен бах,
Меңлиқал олсе кимлер келер сорағлап 
Торт жағыма ақыл жайып қарадым, 
ондай ҳийле қылсақ болар жақсырақ.

Бул сөзди айтқан ўақтьшда, ийшан кеңкилдеп күлип, неш- 
шелер бнзден қаінты жырақ, жақыныма- кецессем не қыламан? 
деп м о й і і ы н  бурып: — Сизлердиң айтқанызды қыла ғойсақ, 
усы болмас па екен қолайлыраң, алып келеди маған ҳэрбир 
табаққа салып тамақ. Бүгпн зыяратшы жоғырақ. Услагі алып 
олтирсек, қәйтер екен, — деп айтады екен молла Садиў, бир- 
еки аўнз суупыларына қарап:

— Мен болмадым эўел бастан озим сак,
Патша олсе зая қалар алтын так,
Унағанды маған дослар кеңесиң,
Соннан басқа менде қалған ҳпйле жоқ.

Ашықлықтан ишим оттай жанады,
Шайтан залым жанынды отқа салады, 
Еңирегенде рэҳим әйлеме жасына,
Бул сөзлерин суўпи маған унады-
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Бул гэпти айтып турғанда, қарамай оңлы-солына, Меңлн- 
қал қуман менен бнр қолында табаң, иззет пенен табақты жер
ге қойып, қолына суў алар болды. Сол ўақтьшда Төлеп сеске- 
нип орнынан турды. Қапыға тәмбини урды. Меңлиқал сеске- 
нип, үшеуиниң азирейил киби түрлериниң бузылғанын көрпп, 
қол узатпастан бурын бир сөз айтып қалды:

— Арзымды еситкил жаным, әй ийшан,
Дүньяның жузинде айралың жаман,
Зарланаман еки ағамнан айырылып,
Дүньяда қалмассыз сизлер де аман.

Жаслығымнан маған салма қайғы-зар,
Ағам келип алар меннен бнр хабар,
Қутқармайды келе ғойса аман-саў,
Сизлерге де болар сонда дүнья тар.

Өзим ладан, ырза емеспен дүньяға,
Қылар болдың жанымнан да сен жуда, 
Қыршынымнан қыяр болдың, иймансыз,
Рә.хим қылмай ишимдеги балаға.

Сен жетпессең бул жаҳанда муратқа,
Әшңара боларсаң енди бул журтқа,
Қылған ислерице пушайман кылып,
Еки ағам алдында қаларсан дәртке.

— Сонда ийшан сөйледи,
— Маған қылма қайғы-зар,
Дүньяны қылдың бизге тар,
Қыйын күнге келгенде,
Қунынды берсем қутылып,
Менде көпти дүнья-мал,
Сөйлетпеңиз суўпьтлар, —
Деп бадабад урады.
Сол ўақларь! бөлғанда,
Апыр-топыр болады.
Меңлиқалдай бнйшара,
Көзинен ағызды жасты.
Нашар да болса бийшара,
Үшеуи менен алысты.
Меңлиқалдай арыуға,
Бирдей дүнья тар еди- 
Тар болса да сол ўақта,
Өкшесине түсетуғын,
Жауырнына төгилген,
Қара алтындай қара шаш,
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Өзи сулиў қыз еди, 
Жалғаншыда қолем қас. 
Иши өттай жанады,
Көп душгіанныц иішшде, 
Ж алғыз хайран болады.
Қан соргьгшлар, жауызлар,  
Қырң өрим шашларды, 
Таўлап мойнынаи салады. 
Бийшараның сол ўақта, 
Шашы мийнет болады.
Еки жақтан залымлар, 
Ғырсылдасып ол тартты, 
Алманың сабағындай,
Бул бир қыздыц мойнына, 
Шаш баўларьш сол ўақта 
Қайта-қайта оратты. 
Буўьшдьфьш нашарды, 
Минардай кылып қулатты. 
Көзлерп оттай жанады,
Б и л г е н л е р и н қ ы л а д ы.
Ғамга кеўлин толтырды,
М е нл и к а л д а й с у л ы ў д ы,
Б и й ш а р а л ы қ ў а қт ы нд а ,
Еки ағасын корсетпей,
Ғамға кеўлин толтырмай, 
Ишиндеги норесте 
Оны да енди болдырмай, 
Бул жаханныц жүзинен, 
Эбден кеўлин қалдырды. 
Меңлиқалдай арнўдь!, 
Эрман менен елтирди.
Меңлиқалдай б 11йша ра, 
Қыршын ын а и қыйыл ып, 
Ағаларын көре алмай, 
Балаға  емшек бере алмай, 
Әрман менен кетедн. 
Бурыннан еди қан сорғыш, 
Ийшан менен суўпь!сь1 
Мурадына жетеди.
Сол күни күн батады,
Хэмме адам жатады.
Ол мешитке ушеўи, 
Билинбей кнрип барады, 
Имараттын астынаи,
Гөрин қазып нашарға,
Бир қапқа салып арь!ўдь1, 
Алып барып үшеуи,



Гөрге атыи таслады.
Үстин көмип сыйпалап, 
Шыпталарын жазады.  
Жайнамазын таслады,
Ҳешким билмей қалды деп, 
Ийшаны менен суўпнш ,
Тек ушеўи сол ўақта,
Әбден ўақтьш хошлады.

•X-*

Ендиги сөзди еситиң,
Аманқул менен Әшярден, 
Сарайыпыц ишинде,
Гүлдей болып жайнады.
Қ а р ы н д а с ы М е ң л и қ а л 
Түсип сонда ядына,
Алып ғана келейин, 
Қарындасты—шыраңты, 
Ийшанның кеўлин қылып шад, 
Муңлы болғаи қарындасты, 
Қылайың хәммеден зыят, — 
Дийип еки ағасы,
Базарға олар барады. 
Қамңадан исленген желек,
Сом жипектен ҳэм көйлек, 
Гүлли геўиш, мын, нағыс, 
Алтығі сырлы билезнк, 
Жүзиклери хәм гүмис, 
Шырайлы етип саргіайды, 
Салып алды қоржынға,
Тағы алды мыд тилла,
Екеўи минип еки атқа, 
Жетегине алады,
Алтын ерли бир жорға,
Сәскеге шекем жол жүрип, 
Шырпылдаған ақ жалаў,  
Гүмбезлери нағыслы, 
Мешитлери ғуббалы,
Садуў ийшан сарайы, 
Салтанатлы сол еди,
Оғаи жетип барады.
Аттаи түсип Аманқул,
Үйилип те төгилип,
Ҳэзиретке сол ўақта 
Сэлем берди екеўи,
Эдеп пенен бүгилип, -

45



Эшир менен Аманқулдьщ ■.
Сыясатыиа қараса,
Эўели еди дийўаиа,
Бүгин енди байыпты.
Буны көрип сол ўақта, '
Сэдиў молла залымын,
Танымағандай болып,
Қабаіуіары үйилип,
ІІІырайы болып өзгеше,
Танымаған кисидей,
Болып сонда отырды.

* «V "V

Сол ўақта Аман менен Эшир онын уйинде мийман болған 
кисидей болып отырды. Молла Сэдиўдьлц сөйлемесине болмай:
— Эй жигитлер, жол болсын, — деп бпр сез айтады:

— Ҳэркимниц болады дейди эрманы,
Ийманлыныц болар ҳэртурли жайы,
Қайсы жердей қайсы жерге барасан,
Сизлер, балам, қайсы елдиң баллары?

Сейлемекке болмай қалды бул за рым, 
Жыйнапсызлар жаҳанда дуньянын малый,
Қайсы елден қайсы елге барасыз,
Айта ғойың жол болсынды, балларым.

Бул сезди еситип Аманқул, сыясатлы қайтпас ер еди. Кози
не қара суў енгенде мени таныр еди. Сораўьшда сумлың бар. 
Тиккелей Аманқул, Эшир екенлерин айтып, царындасымды 
сорайын, — деп бир сез айтты:

— Гезген жерим Қара таўдьт  даласы,
Тилинде бар китабыцныц сэнеси,
Танысацыз Аман менен бул Эшир,
Биз боламыз Атабайдыц баласы.

Сораганың маған болды енди дэрт,
Жетегиме алып келдим эреби ат,
Қарындасым атын айтсам Мецлнқал,
Саған қойып кеткен едим аманат.

Сыйлығыңа алып келдим мыц тилла,
Жетегиме тартып келдим бир жорға,
Болса бунда қарыидасым Мецлиқал,
Тезирек алдыр аманатымды, ата.
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Жүрген жерим менин билсең лалазар,  
Көрмегендей сен айтасан бир хабар,
Хызметине қойып кеттим жалғызды,
Қарьшдасым Меңлиқалдан бер хабар.

Көрмедик деген суўпьпшн,
Ҳэдди есабы болмады.
— Тердим бағдың гүлини,
Ҳешким таппас миниңди,
Мьщ адамлар келеди,
Мын адамлар кетеди.
Мениң м ь т аў  жайымпан 
Он еки ай ҳэм он күп,
Өтти енди арадан,
Көрмедим қарыпдасынды,
Егер де кореец өзиц тап,
Таяқ пенен сабалагі,
Тарқатар едим шеримди.
Меи нетейин әреби ат,
Дүнья бизге жаман дәрт,
Тур орныңнан Аманқул,
Қайдан көлсең, сонда кем,—
Дийип сонда бул ийшан,
Суўпьшарн менен қосылып,
Аманқулга тогіылып,
Қэтты абай салады.
Инсабыңды берсин деп,
Алып келғеи дуньясын,
Ҳэм атларын жетелеп,
Сарайына барады.
Қарындастан айрылдық, —
Дейип сонда екеўи 
Өксип-өксигі жылады,
Көзинин жасын булады,
Таңлар атқан ўағьшда,
Әдилханнын алдыпа,
Екеўлери жөиеди,
Айралыққа копеди.
Тар ңапылы датқа жай,
Ханлар салған ақ сарай,
Барып ханнын. алдына,
Аманқул менен Әшнрңул,
Арзым бар деп бақырды,
Қайта-қайта шақырды.

Сол ўақта Әдилхан «Бир ер жигиттиң даўнсь! келди қула- 
ғыма, алып келіщлер жаныма,  тыңлайын оның зарын, қорлық
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көрмесе ол адам, бундай етип айтпас ҳальш» дегеннен, жа- 
саўьгллар рухсат берди. Аманқул менен Әшир қол қаусырып 
барды ханның алдына. Көзи жаслы адам екенин билип; — Айч 
балам арзынды» деп бир еөз айтты:

— Сэлем берип бизге кылдыц тэжимдй,
Қабыл қылайын, айтқыл балам сөзинди, _
Бийдәрт келмес еди мениц жаныма,
Айта ғойыц, мәрт жигитлер, арзыцды.

•— Арзьімды есит әдалатлы,  эй султан,
Ж а м а н  ҳалға титирейди тәнде жан,
Халықлардыц сыйынғап хәм сиз пири,
Зорлық кәрип келдим бүгин ийшаннаи.

Ҳэр күн айтар нешше адам сизге дәрг, 
Жамалынды көрнп болды кеўлим шад,
Молла Сэдиў халыктыц сүііген ийшаны,
Қойып кеттнм ол кисиге аманат.  <

Мен барғанда салды маған қыйын дәрт,
Айтып еди перзентим деп қайтпас шәрт,
Ж алғы з  қарындасым а ты Меңлпкал,
Аманатңа Сэдиў қылды қыяиат.

Таслап кеттйм оган жылап зар-зар,
Бағдаттыц журтына мен қылдым сапар,
Аманатқа таслап Сэдиў ийшаиға,
Мен келгенде қан жылатты ол ҳайяр.

Кетти дейди мағап ол әзиз ийшан,
Кеп таяқлар жедим залым суўпьтдан,
Мендей мәртти қарындастан айырып,
Жүрегиме салды шықпастай эрман.

«Жоқ»дегеиде болды маған дүнья тар,
Болмаған сөзлерди айтты залымлар,
Сол ийшаннан алып бериң ңанымды,
Заманыңда ханым қандай зорлық бар?

Сол ўақта хан турып: «Даўагериц хан болса, алла берсин 
дадыцды» деген сез бар, мен хабар беремен, үш күнге шекем 
қулақ сал, — деп рухсат берди. Сол ўақта Эдилханнын Байыр 
деген ийшаиды жек көретуғын, молланыц цылыгы жаңпайту- 
ғын бир жигити бар еди. Қолына бир хат жазып берип, бир 
тулпарды миндирип жиберди. Ол Байыр барса, сыпаныц үстин- 
де молла Сэдиў ийшаіг  үш жүз алпыс суўиььтарьтна нәсият
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айтып отыр еди. Сэлем берип Байыр цолыиа қағазды алый:

— Сизге хызмет етер нешше суупылар, 
Патшацыздап алып келдим бир хабар,
Арыз айтайын, цулақ салың, ийшаным,
Ханым керип сени өзиие мнясар.

Хабар алып мьшаў жазғап қағаздан,
Патша айтт?ы болмасын деп бийэрман,
Сейлеспеге ол патшаңыз қумарды,
Мен келдим сизлерге уллы патшадап, — дейди.

Сол ўақта иншанныц түри өзгерип, аўзьшан от шашып, 
көзи қанға толып, «Ханым не қылады бизге?» — деп бир соз 
айтады екен:

— Сорап турман суўгшлардьш. көз жасын,
Мен тыңлайман ғәриплердиң наласын,
Арманырақ жүр бул жерлерден, сен Байыр, 
Ханың менен ҳасла жоқты жумысым.

Суўпнларьш жетлигипти бэркэман,
Неге тақыр жерден шығарасац шаң?
Барып айтың журт сораған патшаца,
Қуда-тамыр болажақ па Эдилхан?

Ийшаинын болмайды ҳешкимде өши, 
Аўрь1ў л а р д ь т  жетер маған налышы,
Маган тийсе жолыгады бэлеге,
Мендей пирдиң хасла қоймас ғарғысы.

Ийшан дейип мени алмасын тилине,
Патша болса не қылайын өзине,
Бүгин мениң көп жумысым шығып тур,
Кете бер ж асаўнл  келген изице.

Бул гәплерди айтңанда,
>1олла Сэдиу ол ийшан,
Байырда п ын ҳэмелдардын 
Қатты ашнўь! келеди.
Ашьтўланьш бул Байыр;
— Сендей ийшан елде бар,
Хан салады қайғы-зар,
Ханның берген ол хатын,
Қолыңа сен алмадыц.
Улкенипсен, эй залым,
Бармасацыз гор е бар.
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Кебирлеген сорға бар,
Ишим оттай жанады,
Қан жылатып халықты,
Еңиретесен сен өзин,
Мен ҳэм енди көрермен,
Түсерсен ханның ойынына.
Зорльщ қылып сен өзин,
Дйтқанынды неге қылсыи,
Са^алың ақ, көзиц көк,
Адамзатқа реҳимиц жоқ,
Сөйтип қалған шығарсац,
Бийшараның қанына.
Бундай пейлиң хәм болса,
Қамшы тийер мойныңа,
Қан сорғалар қойньща,
Сәлленди салып мойныңа,
Тап әкенди танытып,
Сүйреп ғана бараман,
Әдилханның алдына, —
Дейди-дағы бул Байыр,
Минди сонда атына.
Атқа қамшы басады,
Бир неше төбе асады,
Аманкул менен Әширге,
Барын тикке түседи.

Әне енди Байырдыц бети солип, бул ийшанныд қылған 
қылуасына шыдамай, тамағы толып, Әшир менен Аманңулдың 
ңолынан алып, малдасты қурынып отырды. Аманқул. Байыр- 
дың жаслайынан бирге қой баңқан жорасы еди. Алдына Аман- 
ңул дастурхан ңойып, түрли тағамлар менен қарпын тойдырып 
болып: — Әй жора, бул келисиң бузық ғой, халыпды айт, — 
деп Аманқул бир соз айтты Байырға:

— Арзымды есит, Байыр атлы жоражан,
Сениң менен биз көристик саў-аман,
Бир қыялда келип атты байладың,
Киятырған жөнлериңди айт маған-

Я болды ма, достым, саған қыйлы қал,
Жаман  сөз еситсе жигит муңаяр,
Кимлер тийди, достым, сениц кеўлиқе,
Киятырған сен жайыңнан бер хабар.

Сонда Байыр сойледи:
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— Достым, есит мениң айтқан зарыма, 
Кеше бардым Эдилханнын. алдына, 
Арзын тьщлап эдалатлы Эдилхан,
Мени жибергенди Сэдиў жанына.

Алып бардым ол ийшанға салам хат, 
Шықпағандай маған салды үлкен дәрт, 
Ханыма да ҳэм маған да кейиди, 
Ҳэзиретке келген қусайды ғайрат.

Барғаныңды еситкенди сум шайтан, 
Ийшанды тутты ма деймен наҳақ қаи, 
Адамқордай жән-жағына шарбынып,
Кет деп маған абай салды ол ийшан.

Ийшаннын. тэрепин алды суўпнлар, 
Сәдиудың алдында болдым ийттен қор, 
Меңлыңалды ол наҳақтан өлтирген, 
Қолдан келсе биз салайық қайғы-зар.

Патшамыз Эдилхан пара алады, 
Н а ҳ ақ л ар д ь т  жанын отқа салады, 
Дүньяц жоқ па, айналайын жоражан? 
Азан менен патшаға бер параны.

Усыны айтты ол Байыр,
Достына берип ол хабар, 
Эдилханнын жанына 
Кетти дейди кәллеғар.
Барыгі ханның жанына,
Өтириктен қан жылап,
Ол ийшанды қаралап,
Сыртынан қатты табалар. 
Ашылғанда бағда гүл,
Сөйлегени шийрин тил,
Ғайраты бар мынға тай, 
Айналайын хан ийем,
Қыйып күнлер келгенде, 
Аманқулдай мәрт палўан,
Алып береди абырой.
Ашылмаған бир гүлим,
Қайғырады бул елиң,
Эшир менен Аманңул 
Ертең сәске келеди.
Достым болсаң, Эдилхан,
Эшир менен Аманнын 
Терелигин сиз бериң,



Сеннен болайын ырза, — |
Дейип енди ханына,
Жы лай  берди бул Байыр,
Бүгин күнлер батады,
Ертең таңлар атады,
Арыз ўақтн болғаида,
Эшир деген бул султан,
Бир лэген толы тилланы,
Үстиве ңойып маржанди,
Ҳасьш таслар яқуттан,
Ханга ылайьщ болсын деп,
Аманқул да бир лэген,
Алтын тиллаға толтырып,
Ол да инаім етиўге.
Шыны жипек орамал,
Орамалға лэгенди,
Анда оран алады.
Дос-душнанға көрсетпей,
Барып ханның алдына,
Алып сонда барганда,
Ҳор бир сөзди Эдилхан,
Отыр еДи айтынып,
Еки лэгенди керген сон,
Естен таңды жутынып.
Еки лэген дүньяны,
Хан алдына қояды.
Хан беттеги орамалдың,
Бетин ашып жиберип 
Байьгр деген бул палўан,
Якут пенен маржанды,
Көрмегенин көрген соң,
Эдилхан болды аң-таң.
Екп лэгенди көтерип,
Ораыалын Эдилхан 

.Ҳаўлнғьш сонда шешеди.
Бул дүньяны көрген соң,
Әдилхандай ол патша 
Мың ийшаннан кешеди.
Шығып турып Эдилхан,
Ислериңиз болмасын,
Айналайын балларым,
Тағам қойып алдына,
Арзыңызды айтың деп,
Рухсат берди Эдилхан!

Сол ўақта Аманңул көзннен жас алып, хаиға қарап бир 
сөз айтты:



— Арзымды еснт, уллы елдиң патшасы,
Сөз тыңлаңыз халқымыздаң данасы,
Атам еди өзи гедей Атабай,
Бизлер едик кәмбағалдың баласы.

Анам өлип, жетим қалдым атадан, 
Жасымыздаи болып келгенбиз иадан, 
Ушеўимиз бақтық байдыц малларын,
Жетим өстик, бул дүньяда Эдилхаи.

Байлар реҳим етпей көзде жасыма,  
Меңлиқалды таслап кеттик ийшанға,
Төрт жыл талап ңылдық Багдат  елинде, 
Дүиьялы болып қайтып келдик биз бунда.

Күйип оттик эрман менен дүньяда,
Талап ислеп алдық тилла ҳэм жорға,
Сорап барсаң ңарыидасты ийшаннан, 
Келмегендей бизди қылды дүньяға.

Ащы сөйлеп алды мениң жанымды,
Көи иоендим «иирим» дейип залымды, 
Меңлиқалды өлтиргенин биз билдик,
Мен ырзаман алып берсен қанымды.

Халқымызга өзиц қасыл тересең 
Арзым сора и төрелигнң бересең,
Қыйнап сораң молла Сәдиу залымнан, 
Көзиц менен ийшанлығын көресең.

Оның жыйнағаны гәззап, урылар,'  
Халқыныздан алдап алар дүнья-мал,
Қан жылатып бизлердейин мәртлерди, 
Меңлиқалға салған екен қайғы-зар.

Алданғаннан қан жылайды бизиң ел,
Өзи шайтан, сөйлегени шийрин тил, 
Арзььҳальш айтып болдым, хан ата, 
Ендигисин, жан атажан,  өзин бил.

Бул гәплерди айтқаида,
Аманқулдай март палўан, 
Арысландайын ақырып,
Жә ллатлар  деп шақырып,
Иреңин сууытты Әдилхан.
Болды бул күн лалазар,
Жаманның басына күн тууып,



Болсын бүгин бир базар.
«Тез келиңлер» ■— деп патша, 
Әскерлерин шақырды.
Айтқан ўақта Эдилхан, 
Нақыра-сырнай тарттырды. 
Аспанға мылтық аттырып, 
Батырлары ақырып,
Әскерлерин шаңырып,
Көк темир болыи бул жаҳан,  
Айдар деген сол ўақта,
Бир басшысы бар еди. 
Эскерлери сол замам,
Бес жүз атлы болады. 
Болармекен хан дейип,
Он алты жэллат келтирди. 
Сонда хан турып сөйледи:
— Қулақ салың, жәллатлар,  
Қулақ салың, ләшкерлер,
Сэдиў атлы ийшанды,
Тутып ғапа алыңлар,
Ол залыммың сөзине,
Айтқан арзььҳальша,
Қулаңты ҳеш салмаңлар, 
Сәллесин салың мойныня,
Қан сорағаласын қойнына, 
Билгенлерин айттырып, 
Меңлиқалды таптырып, 
Суўгшларьш айдатып, 
Қыз-келинин шуўлатьш,
Алып келиң жаныма,  
«Ийшанман» деп дүньяда 
Наҳақ нслер қылыпты,
Ж ас баланың ңанына.
Ырас болса сол сөзлер,
Ийшан менен моллаға,  *
Салын. енди қайғы-зар.
Байыр деген палўанннқ 
Айтқаны менен болыңлар. 
Миннң сайлап әреби ат,
Өзиниң пейлинен тапсыи,
Атаңа нәлет ол гәззап.
Аманқул менен Әширди 
Буны да алып барыңлар.
Көмген болса жайына,
Журтлар көрсин сумлығын, 
Сэдиўдиц жанын алыңлар,



Енди тартып алынлар, —
Деп буйырды Эдилхан.
Эшир минди бир атқа,
Аман^ул минди бир атқа,
Ләшкерлер кирди ғайратқа.
Дабыл-жанды қақтырып,
Қос сырнайды урдырып,
Түрли-турли сазшылар,
Саясат пенен барады.
Үш жүз алпыс суўпн менен,
Молла Сэдиў ол ийшан,
Турып еди намазда,
Қамап алды жүз эскер,
Ҳэремини сол ўақта.
Ж ан  шығармай ҳоремнен,
Қоршап турды көп әскер,
Сумлығы асңан бул ийшан,
Буны дэрҳал биледи.
Аңы қашып албырап,
Көргеннин, ақылын алады.
Не бәлелер болды деп,
Сәллесиниң бир ушы,
Жерге түсип қалады.
Геўишти киймей байпаңлап,
Ҳоммелерден ол бурын,
Шыға келди шайқаңлап,
Баяғы сонда мәрт Б.айыр 
Қақ маңлайьшап қамшынын 
Сабы менен салады.
Ийшанның кози жайнады.
Ҳэммелеринеи бурын,
Өреге таңып ийшанди,
Байлап ғана алады.
Бирим-бирим сол ўақта,
Суўпь1лардь1 тутады.
Аспанға қарап әскерлер,
Паңқылдатып атады.
Әшир менен Амапқул,
Буны көрип сол уаңта,
Ол муратқа жетеди.

Сол уактыпда Байыр морт уш жүз алпыс суўпь1лардь1 қа- 
тар қояды. Ийшаннаи Меңлиқалдың қайда екенин сораң, — деп 
Ердалы, Шердалы дегеп Әдилханның адам соятуғын жэллат- 
ларына бунырады . Қолларына қанжар алып, он жағында 
ийшанның Төлепти қойып, сол жағына Сарўанльть! қойып,
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ийшанның алдына барғаида,  әзирайлы келгендей, молла Сэдиў 
титирейди. Молла Сэдиўға қарап Ердалы бир жуўап айтады:

— Ийшан аға, айтар саған арзым бар,
Ырас айтсаң Әдилханың жарылқар,
Сен дейип тиледи қыздыц гүнайын,
Ҳеш ўақтьшда азап көрмес моллалар.

Тәсбини қыларсаң күнде енди яд,
Ханның кеўли Ийшанынан болған шад, 
Батырлығың көрмек болды Әдилхан,
Қыз өлиги ңайда қалды, ырас айт.

Ж ы л ай  берме ңорқып-үркип зар-зар,
Бнйнеке туўмайдьт дейди қатынлар,
Сен берипсең Мецлиңалдың жазайын,
Бул исиңе патша Әдилхан қуўанар.

Ийшаным көзиңе алма ҳасла жас,
Бийнеке өлтирсе гүнайы болмас,
М-еңлиқалды қайда көмДиң, соны айт,
Әдилханым менен сеп един, жолдас.

Ж ауыз адам суў орнына ишер қан,
Әдилханнан нешше адам қутылкан,
Қанжар алдым патшаның бул буйрығы,
Жаны м сескенеди сендей ийшаннан.

Сол ўацта ийшан байлаулы турған жеринде: — Қәрама 
гымды Әдилхан көрген еди. Бийнеке ңать..:иыц елгеиине хан 
ның кеўли шад болмаса, буидай сөзди жәллат маған айта ма, 
ол хан шариятиаз,  дүньяда ийшаншыл, моллашыл, шайтан 
сөзине ере ме, мениңдей иирдн мың урғашыға бере ме?» —- деи 
Толеп пенен Сарўанға ж ала жаўьш, бир-еки аўнз  сөз айттьг

■—• Жэллат ,  қулақ салғыл мениң арзыма,
Бузық көрдим Меңлиқалдың тәрзини,
Кеңес қылдым Сархаилыдай залымға,
Мен ерғенмен ол Төлептиң сөзине.

Қазан урды Меңлиқалдың гүлине,
Ушеў болып танытқанбыз иириии,
Ийшан есигинде бузық бар дейип,
Келер дедим адамлардың кеўлиие.

Ат ойиаттым 'Қ ар а  таўдьгп пәстиие,
Таң турғанман Меңліщалдыд қастына,
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Қапқа салып, аўзьш буўьш залымның, 
Оны жерлегенбиз мешит астына.

Ишлеримде толып турған дэртим бар, 
Жигит болса, өзи болар қарыйдар, 
Қолым байлап мени қойма жылатып,  
Инанбасаң сол жерлерден ашып ал.

Сол ўақларь1 болғапда,
Өзиң керген бул Байыр, 
Жигитлерди жыйнады,
Белди қолға алады.
Белгили екен жайлары,
М е п л и қ а л д а й б и й шара,
Ж ер астында қалыпты.
Қап ишинде бүкленип,
Еки бети жанып тур,
Гүл-гүл жайнап жатыпты.
Қызыл гүлдей ашылып, 
Көргенлер ҳайран қалады.
Тайын еди тэўиллер,
Қарнына пышаң салады. 
Тирилигин билген соц,
Пышақты тартыгі алады.
Қарасаң бир ул бала,
Айдай болып бул жатыр.
Пахтаға  дэрриў орады,
Қарын тнгип тэўиплер, 
Жыйналып турған әскерлер, 
Ханнан келген жэллатлар,
Ж а с  баланы қайғырып, 
Зары-гириян жылады.
Ақырзаман болады,
Эшир менен Аманқулдың 
Жыйналып турған аламан 
Изине қалмай ереди.
Еңиреп жылай береди.
Шийрин жанып қыйнапты,
Байыр деген мэрт палўан, 
Ийшанның жыйған малларын,  

'•Шуўлатнп бала-іиағасын, 
Шэҳерге қарап айдатты.
Үщ жүз алпыс суупысын, 
Сарўанльт менен Төлепти 
Бәрин қоймай айдады. 
Көргенның ақылын алады,
Атаңа нәлет ийшанның



Жаны менен мешити,
Сонда қаңырап цалады.
Апарып хан алдына,
Өзиң керген Эдилхан 
Шығыи сына үетине,
Халыққа қарап сөйледи:

— Таудың басы элўан-олўан лалазар,  
Буны көрип маған болды дүнья тар,
Қулақ салып паҳим әйле, беглерим, 
Хаиыңыздың бир-еки аўнз сөзн бар.

Солдырыпты жас баланың гулини,
Бузған екен ҳэм парахат елимди,
Халқым маган қандай кеңес бересиз?
Бул ийшанға раўа көрдим олимди.

Аманқулды жылатқанды зар-зар,
Коп сөйлетпей жоқ етиңлер адамлар, 
Бузақылық еткен бундай ийшанды,
Дарға  аетырсақ деймен, бул ңалай болар?

Ийшан, молла жамаплығын қоймайды,
Аз берсең ол бийқабыл ден алманды,
Я зыйыңқа миндирсек не, адамлар? 
Жәллатларым пышаңларын қайрайды.

Сол ўақтьшда адамлар,
Ханға қаран шуўлайдь!,
Шуўлай берип не деди:
— Молла Сэдиў ол ийшан 
Халықты жылатты зар-зар,
Қайымын тапқан ўақтьшда,
Аямайды ҳешкимди,
Өлгенин тилеп адамның 
Кайғырмайды моллалар,
Ийшанныи изине 
Суўпьшарн ереди.
Биреў өлсе бул елде,
Ол адамның өлгенин,
Тойдан жақсы кереди.
Бир ладан кеңес сораса,
Шарняттың л^олларын 
Бир нәрсе әкеп бермесе,
Терис кеңес береди.
Молла менен ийшанлар 
Бурыннан езип келеди.



Көргенге бир көз болсын, 
М иясар  көриң зыйықты.  
Көрмегенин көреди, 

■Меңлиқалды өлтиргениниң 
Сораўьш өзи береди. 
Қыйналып өлсе ол залым,  
Өлимниң не екенин 
З ы й ы қ үстинде көреди. 
Деди-дағы көи халық,  
Қайтпай шуўлай береди. 
П ар а  алған соң ләгенлеп,  
Халықш ыл болды Эдилхан,  
Халықтың сөзи болсын деп, 
Бу йырады сол заман;
Үш зыйықты қурдырды. 
Ийшан меиен сууиысын,
Сол ў а қт нн да  миндирип, 
Қойды зыйық үстине,
Зыйың енип барады,  
Ишек-қарынын жара ды ,  
Ж а н  алмаңтың қастына,  
Өзиң кергрн Эдилхан,  
Анығынан билген соң, 

'Ға мға  кеўлин толтырды,  
Ийшан менен суўпнсьш, 
Қьшнаў менен елтнрди.
И йшан менен молланын, 
Ж ы й н а ғ ан  малы-дүньясын,  
Бағы менен бағшасын,
Хан орта лық етеди.
Терис пикир залымның 
Ж а й л а р ы  ңаңырап қалады.  
Эшир менен Лманқул 
Қанын алып болды шад,  
Әзәзиллер өлген сон, 
Халықла р  болды парахат,  
Ж е т и м  осип Аманқул,  
Ж етип  өсип Әширқул,  
Ғайратының арқасынан,  
Тапты дейди көп мурат.

•X- -X- X-

ІЗухарада  жүргенде,  
Қ урбанбайдай бул жьграў, 
Ядлап алғ ан  бул сөзди, 
Қ а лм уратт ай  ж н р а ў д а н ,



Қырың жы лдан берли бул достан,  
Қ ур ба нбайдай жыр аудың,
Ишинде айтылмай жат қап .
Уақты келип мине бугин,
Ж а р ы қ қ а  шьщты бул дәстан.



СЭЛИМЖАН

Ерте-ерте шағында ,
Ерте заман ўағьшда,
Р а д  деген шэҳэрде,  
П атша сы  еди Қасым хан, 
Эдиллик пенен ол патша, 
Халқын жаңсы сораған.  
Ол шэҳэрдин, ишинде,  
Д а ң ң ы  кеткен жа ҳанғ а ,  
Бир бай киси бар еди, 
Аты еди Сулайман.  
Ма ңл ай ын да  жулдызы,  
Бас ыиа  кийгеи қундызы,  
Ж а л ғ а и ш ы д а  жа лғызы  
Бир ғана улы бар еди, 
Оииң аты Сэлимжан.  
Солимжа ндай баласы,  
Кирди сегиз жасы иа,
Сегиз жа сы нан  бери 
Мектепте оқып жүреди.  
Қасым хаиның журтында ,  
Тәшим деген бир ғарры 
Ол Р ад та  бар еди.
Гедей ғарры қолында ,  
Бир ғана  қызы бар еди.
Ол да сегиз жасыпда ,  
Зерден қ алпа қ  басында ,  
Китаплары қолында ,
Ҳ и и ж  и - м а р ж  а и мойиыпда,  
Ол қызының атыны, 
Қ а р л ы ғ аш  с улнў  дер еди. 
Сэли мж ан менен екеўи, 
Бирдей еди сабақлас.  
Бир-биринен өте алмай,  
Қ ы лар еди көп жарыс.



Сөйтип оқып жургенде,  
Екеўи жақсы дос болды 
Ҳэм мектепке барғанша,
Ҳэм мектептен келгеише, 
С элим ж ан менен Қ ар л ы ғаш  
Түрли ойин ойнады. 
Бирин-бири ңууалап,
Қыс күнлери болғаида,  
Сырғанац теўип екеўп, 
Таўдан төмен жумал ап,  
Б а л а л ы қ т ы н  ойнына,
Ҳасла  булар тоймады. 
Ж а з д ы ң  күни болғанда,  
Гүллер жайнап турғанда ,  
Бир-бирине гүл берип, 
Гүллерден шәмен байлады.  
Шәмен енди байласты,  
Қы здың енди шәмени, 
Сә лим жан дай  балаға ,  
Сулнў,  жа қс ы көрииди. 
Сэ лим ж ан сонда сөйлейди:
— Ҳэр шәмениң түменди, 
Мениң енди шәменим, 
Сеникинен томенди. 
Шәмениңди маған бер,
Алып енди жүрейин,
Алып барсам үйиме,
Қолың тийген гүллерди,  
Ийискеп қойип алдымда,  
Өзиң дийип билейин.

, Созлер айтып кеўлини, 
Өсиреди Сэлимжан.
Әсте ғана Қа рлығаш ,
Қасын қағып жиберип,
Тал шыбықтай таўланьш,

, Ол ылақтаіТсекирип,
Алты түрли гүллерден,
Үзип алип байлады.
Ба й ла п  турып Қа рлы ғаш ,  
Сә лим ж ан ға  сөйледи:
■— Достым болған Сәлимж 
Айбынбағыл елиннен, 
Шэмен байлап мен бердим 
Услап мьшаў шэменди, 
Алғыл меңин қолымнаи.  
Деген ўақта  Сэлим жан,



Гүлди қолынан алады,
Китап ашып сол мэҳэл,  
Арасына салады.
Гүлди салып китапқа,  
Қ ар л ы ғаш т а й  қыз ғана,
Қол алысып сол жай да ,
Қ айт а  кирди үйине. 
Сэ лим ж анд ай  бул бала,  
Ж а п ы р а ғ ы  қайысар ,  
Достымныц бергеп шәмени, 
Кы тапқа  салсам майысар,  
Дийип енди Сэлимжан,  
Ийискеп шәмен гүлини.
Қа  рлы ға шта н а йырылып,
Бул да қ айтты үйине.
Усылай етип екеўи.
Ойнар едп ж оллард а ,  
Қосылмай онша екеўи.
Ол саба қл ас  балла рға ,
Толыса берди Қар лығаш ,  
Толыса  берди Сэлимжан,  
Екеўинин дослығы,
Кушейе берди қайтадан.
Оп алтыға  келгенде,
Бойлары б)се бергенде, 
Сэ лим ж анд ай  бул бала,  
Қа р л ы ғаш ты ң  мойнына,
Ойнап ңоллар  салады.
Бул ислерге дос-душпан,
Көз жиберии қалады.  
А дам лар  сонда ойлайды. 
Ойлай берип не деди:

— «Мьшаў енди Сэлимжан,  
Сулайма ндай байлардың,  
Қ олына алған  шырасы.  і  
Б а л а  да болса соныңдай, 
Ж и ги тле рдиң данасы.  
Аш-эптада  гедейднц, 
Ойнаймекеп халқьш-аў ,  
Сондай байдьщ баласы.  
Ж а н э д и л  байдыц қызына, 
М а л  берип ңойған атасы- 
Б ай ды ң  қызын жар атпа й,  
Гедей менен ойнады.
Мь шаў  ақылсыз  Сэлимжан,  
Су лайма ндай байлардың,



М ац л ай ы н ы ц  қарасы».
Дийип енди ада млар ,
Қүлер  еди бул күнлер.
Көп ай өтти арадап,
Коп жы л өтти арадан,
Сэ лим ж ан болды саўатқан,
Қызд ы көрсе Сэл имж ан,

і* Көзи.оттай ж а н ад ы.
'Қ а л ы ң л ы ғ ы  болса да,
Қ а р л ы ғ а ш  пенен Сэлим жан,
О й н а ға н ы н қо й м а д ы .
«Қой, бул иснң ерси», — деи,
Көи а да м л а р  урыса да,
Көп а дам лар  сөксе де,
А йт қан ларыц қылмады.
Ж а ң әд и л  байдын қызы да,
Ақжан деген ол сулыу,
Қирди он жети жасыпа,
Сулыулықта  мини жоқ,
А й т ы ў  ш ы н ы н а ў з ы 11 д а ,
Жигитле р  жа нды ышқына.

Сол күнлери Ж а н ә д и л  бай Сәлим ж ап пы ц гедей қызы менен 
ойнап-күлип жүргенин еситип арланады.  Ж а н э д и л  бул хабар-  
ды еситип, Ералы дегеп бир бийин шақырып алып,  — Сулай-  
ман ңудапың үйине бар. Бизден сэлем айт. Уәжге тут, уялт.  
Сэ лим ж ан елден ерек кетпесин, бизди ермек етпесин. Хош юе- 
лип, қал ыңлыгын алсын,  айтып бар,  — деди. Ол бпй тулпарын 
ойнатып, қун алатуғын кисидей болып, С улайм анн ың алдын а 
келнп бир сөз айтады:

— Көлден ушар ғацқыл дасы п ж а с ы л  бас,
Ж а қ с ы  менен сыр айтысқаи болар мэс,
Ақ отаўдьш. сен ийеси Сулайман,
Шьщ майданға ,  бизиң менен хабарлас .

Таўдьвд басы элўан-эл ўан ла л аз ар ,
Ғош жигитлер буны керип қуўанар,
Ш ы қ  майдаиғ а ,  болсац енди Сулайман,
Ер а л ы н ы ң  айтар саған  арзы бар.

Сол ўа қть ш да Сэ лим ж ан,
Түрме белбеў белииде,
Қ а қ п а  шекпен ийнинде,
Өзи он сегиз жа сыи да ,
Ж а р а с қ а н  кийим б а с ы н д а , ' ’
Ж у ў ь ф ь ш  шығып д а л а ғ а ,
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Бүгилип берип сәлемди,
Бийдиң атын тутады.
Аттан түсип Ералы.
Сәли мжа н дай  балаға ,
Қу далығын билдирип,
.— Айбынбадың меннен, — деп, 
Абырай кеткен сеннен, — деп, 
Қәзил-шыны аралас ,
Ойын-күлкиге салып,
Қа м ш ы  менен урады.
Таре  еткен қамшы ның 
Дауысы ж а^ анд ы  алады.
Әдеп сақлап Сэлим жан,
Урса-дағы қарамай,
Гпйпе тутпай кеўлине,
Бийдин атын байлады.
Төрге төсек салады,
Түрли тағам қойдырып,
Бийди хош ўақ  қылады.
Алдында оның аянбай,
Так, турып хызметти қылады.  
Сулаймандай әкеси 
Қоіі семизин сойгызыи,
Қомақты етке тойғызып,
І!іс берди ҳурметти.
] рісиміи' іац агты,
Iіпр екн ауы.ч сн:і бенеп,
Г ра.пыдаіі биіі бабац  
( ' .улаіімапға тнл қатты:

— Б и йаң ыл лар ж а м а н  сөзге қуўанар,  
Морт  өлғенде тири бенде жу малар ,  
Қ у л а қ  салып тыңла мениң сөзимди, 
Ер алыиы н айтар саған арзы бар.

Сэл им ж ан болыпты оқ н ўғ а  кәлан,  
Кеўлице келмесип зәрре бир әрман, 
Атаның бир болмас  бал адай кеўли, 
Қуд аңы з айтыпты бизлердеп сәлем.

Аш ылмаған  мың гүлицнеи бир гүлиң, 
С эли мж ан балаң да  көп екен илим, 
Айтып келдим енди тойдың хабарын,  
Ержеткенди Ақж ан атлы келиниң.

Перзентиңиз ойламайма арыны, 
Еситнңнз қудаңыздың зарыны,



1 е д е  и ңызын сүйеди  екен ба л аң ы з ,
Қайтып алғыл епди қалың малыны.

Жи бе рд иң  ңудаңа  енди сансыз мал,
С әл и м ж ан д а  жоқ  екен ғой намыс-ар,
Б а л а ң  ашың болып гедей қызына,
Зар лан ып қалды Ақжан атлы ол нашар.

Әдеп қуда болып едиң еки бай,
Араңызға  тап болыгіты бир гедей,
Б а л а ң  неге сү йед и  екен ол қызды?
Қ алай жүрер дос-душпаннан уялмай.

Ж а р л ы  неге керек байдың журтыиа,
Ылай.ық емес Сәлимжан ның  атына,
А лыіі енди г ед ей ди ң  қызыны,
Қәйтип  ол қа ра йды  ж ур т ты ң бетине?

Қудаңа  бергенсең сансыз малынды,
Абырой кетер са іуіамасаң арынды,
Билесең бе Сәлі імжаі іның сен ҳальш?
Б а й ға  пидә қылғыл шийрин жанынды.

Б а й ла р  арасында  шыдамас бетиң,
Қ а ш ан  көрдин аш адамның ҳимметин?
Халың аузында сөз болыпты Сэлимжан,
Билееен бе перзентиңниң әдетнн?

Ералы бул сөзлерди айтқанда  Сулайман аң-тан. болып, ба- 
дас ын а,  гә Ералыға  қарап,  көзиниң жасын булап,  қудаға  сэ- 
лем айт, — деп айтады екен бир-еки аўьгз жуўап:

— Ералыжа н,  қула қ  салғыл арзыма,
Кемлик келип, ж ас л а р  толды көзиме,
Достым болған Ж ан әдилге  сәлем айт,
Инанбасын душпан ларды н сөзине.

Бенде болған не салғанын көреди,
Қыя шөлде ат қуйрығын өреди,
Бурынғыдан қалған  енди әдет бар.
Жигитлерде  ойын-күлки болады-

Қудам ғам салмасын хасла өзине,
Инанбасын қ ыз -жигііттіщ сөзине,
'Сәлем айтқыл Жан әдилдей қудама,
Тез арада  өсек сөзди жеңемен.
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Атланғанда  ат ңуйрығын өремен, 
қу далы қ жолында  ңушац керемен,
Тута берсин тәтәрригин тойының,
Мен үш күннен қуда болып бараман.

Айтар саған енди меннң сөзим бар,
Ер адам да  болар ўэде ықырар,
Ел күледи айтқан оның сезине,
Бизлер өлсек қайтар  сонда қа лың мал.

Сулайман дийдилер дүньяда  атым,
Қудам менен қатнаспақ  ғой мурадым..
Халы қ аўзьшда өсек сөзге ермесин,
Көрсин енди қудасының ғайратын.

Мэрт  Ералы кетер болсаң аллаяр ,
Бул сөзимди Ж ан әдилге  айтып бар,
Меннен енди басқа жуўап күтпесин,
Сорағанд а  усындай деп бер хабар.

Ііупы еситип Ералы,
Сулаймандай байлардан,
Г.опда кеўли толады.
ЛГітқпным моими болды деп,
Лі оипмтым ба ра ды .
1 )ц і ырі ;і қу мя рлы исти,
( ) і ксрем іі глскі' і үгтп.
< )Гііп іиччііі уақі  ьіида,
Іуүуапыніы с ы іш а й  қойнына,
Ж  я и ; > д н л д и ц а л д ы н а ,
Ералы жстнп барады.

Жяподил Ер ал ыны н атын тутып байлады- Кози оттай жай-  
НЯДГ.І. Ж а н әд и л  қудасын жү дә  ж ақ сы  көрер еди. Айтқанша 
онди асыгып сөйлемеске қоймады:

■— Т а лаўл ар  ңылғанман дүньяның малын,  
Сойлесем шыгады ишимнен жалыи,
Сапарың на н хабар  бергил Ералы,
Бизге айтың Сулайманн ың хабарын.

Ат мойнына таңтым тилладан тумар,
Ж ак сын ы  көрмеге ҳэмме интизар,
Көрген болсаң қудам ыздың хал-жайыи,
Кеўилине алған  қандай ойы бар?
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Сол ўақта Ералы:  — Эй Жан әдил,  ғам жеме,  тоғыз нан- 
. нам кем жеме,  ел ишинде бола береди ондай сасық сөз-әңгиме,

— деп Ж ан әд и л д и н  уақтын хошлап, той әнжамын қыла  бер, — 
деп бир еки аўьгз жуўап айтып турған усайды:

— Еллерде  болады гейбир сөз жалғ ан,  
Сөйледим,  қудаңыз  болғанды ҳапран,  
Ж а қ с ы л а р д ы ң  ж алған болмас  ўэдеси,
Сениц менен айрылмастай дос болған.

Сөзинди еситип қудаң болды шад,
Үш күн алып келдим ңудаңнан мэўлет,
Ба сл ай  бергил мәрт Жа н әд ил  тойыцды, 
Ели-халықтың кеўлин қылыңыз абад.

Қәпесинде  сайрап турған мурғызар,
І І Іадлығыңа қуўанадь! яр-дослар,
Келер қудаң тар та ў ,  бадал ғы  менен,
Болып қа лма достым енди бийхабар.

Сол ўақларь1 Ж ан әд ил ,
Кернле берип жасиадьі .
Алысына хат  жоллап,
Ж а қ ы н ы н а  ат жоллап,
Алгын қ а б а қ  қурдырып,
Те р т күллеп ошаң ойдырып,
Туў бийелер сойдырып,
Ашы менен арығын,
Т ағамларғл  тойдырып,
Той баслады Ж ан әд ил

*•X* •»

Ғндиги сөзди досларым,  
Сулайманнан еситиң: 
Сул аймандай бул киси, 
Ж а р  салдырды қалаға ,  
Ат шаптырды далаға ,  
Қой семизин сойдырып, 
Екеў-ара бир табақ,  
Сонда палаў  үйдирип, 
Р а д  елин жыйдырып,
Бас  көтерген хожасы,  
Уллы-киши жэм болды, 
Нәсият айтқан молласы,  
Бәри қалмай қулласы-



Ханға еди кеңесдар,
Аты еди мәрт Асқар,
Мургын бурап,
Саңалын сылап:

Эй Сулайман,  не тилегиң бар? Ели-халықты жыйды р 
т . іп, мал семизин сойғыздың, аш-арықты тойғыздың.  Кеми-
• ин /і и көрейик, жетлесинди берейик,  — дейди. Көп жығыннын, 
пііііііі./і.е тал таяғын таянып Тәшим отыр таңланып,  исим ал ла  
 .-тын,  қа тары на қоссам деп Қа рлы ғаш  атлы суңқарым.

Ашық көрер машық лықты и дәртлерин,
Ханлар  сорар салтанатлы журтларын,
Халықты жыйнап қудалығың бар ма еди, 
айтқыл спдн бул жыйыниың атларын?

Қолға  алып тилла перде сазымды,
Саі ірармап тилимде кебну-азымды,
Халықты жыйнап муңаясаң Сулайман,
Туура оіітқыл магап енди свзинди.

Сил ү.іці;і Сулаі імаи:

( іі 111м гі>ііі,.п.1 уллы-кишн, ағалар ,
ІІЦММІ.І (|Г|ІС)К.'ІІ\ уллы ІОІІЫМ бар,
А 11,1 імі.і и і ара.ііасыи бир годен,
I . .и 11.11■ ■ . і м . і с . і л л і . і  г і і д і і  ң а і і г ы - з а р ,

I .ним.1111111 і. і.і 11.і111.111 а і ы Қарлыгаш,
І.ул і,і.і им /кик сксм \(‘іііГ)Пр ар памыс,
І\агпасі іага уяламам халықтан,
І\ула.пі.іці\а опдаіі адам жараспас .

Жыла-гқапды мендей байды енди зар,
Ж а р л ы  қызын алсам душпан табалар ,
Ш ыгармасам  ол ғаррыны бул журттан,
Ііул басыма мепин енди күн туўар.

Б ай ла рд ы ц  атлары жа.уінда  қымбат,
Мен кеткепде боларсыз  ба сизлер шад,
Меи кетемен Ра д  журттан бас алып,
Хош қалын халықлар ,  берип рухсат.

Бул гэплерди Сулайман 
Жы лап айтқан шағыида ,

— Жур тт ан шық, — деп адамлар,  
Айбатланып қамалап,
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Ақылсызлар  сабалап,
Өсеклер айтыгі табалагі,  
«Умтыласан бәлентке,
Тен,инди тап сығалап»,  — 
Дейип көптин ишинсм,
Халык ишинен зар ецпреп, 
Қууып шықты Тәшимди.  
Ийтерип шығарыгі далаға ,
Өзи гедей болган соц,
Ж ы л а п  бир кетти ол ғарры.  

■* *

Ендиги сөзди еситиц, 
Сулайманның улынан:
Бул гәплерден сол ўакта,  
Х аба рдар  еди Сэлимжан.  
Зергерлерге ол барып,
Өзиниң атын сыртына,  
ГІуңталап ғана жаздырып,
Сом алтынпан жақсылап,  
Соқтырып еди бир тумар.
Ол тумардыц ишинде,
Ақ қағазға  жазы лған,  
Нәсиятлы сөзи бар- 
Ол тумарды Сэлимжан,  
Қа лта сы на салады.
Анасынан гилтти алып,
Ашыи енди аршаны,
Бир мың тилла  шыққандай,  
Алтынды салып жанына,  
Тумарды алып қолына,  
А дамларға  көрппбси,
Ащ к у л а чдай туулады.  
Ж ы л д ы р ы м  кибм зуулады.  
Қа р л ы ғ аш  қыз қайда деп,
— Әне-мине дегенше, 
Көргенниң ақылын алады.  
Қа р л ы ғ аш  отырған кепениң, 
Алдына жетип барады.
Буны көрип Қарлығаш,  
Көзинен ағып қанлы жас,  
Жу уыры п шығып дала ға ,  
Қушақласып көрисип, 
Сә лим ж ан ға  сөйледи:



— Сенин менен гүллер гердим л а лаз ар ,  
Ашығын көрмеген болар интизар,
Бир шуғыл сөз ерди бизин араға ,
Көриспесек кеўлим болар бийқарар .

Қ а за н  урып, бағда  ғүлиң солды ма?
Я болмаса  бир ай ралық болды ма?
Сен инанып бир насаздын сезине,
Мендей қыздан енди кеўлин қалды ма?

Сени көрсем қапа кеўлим болар шад,
Сени көрсем кетер енди меннен дэрт,
Айткыл енди кеўлнндеги эрманын,
Я қылдын ба жа ман менен ықтьщах?

Сонда Сэлим жан:

— Атымды айтады б а іы р  Сэл имж ан,
Ортаға  алыпты мени көп душпан,
Ҳсшбпр ашы қ бизлердейин болмасын,
Қоеыла алмай,  тирнликте айрылған.

А I ;імл 1.1 қуўған-дь1 залым натшалар ,
А и! 1.111,1 м а болып келдим гүнакар,
......... . соқі мрдым алтыннаи тумар,
А А -1 I уш ■ -1111 м, ппирице тагып ал.

І\і,і Iм,1 р Iми иипшде сем нзиц дама,
Душ..! малым ітіпігіі болсын салага,
Душман иглар і алым смди о рта іа ,
( ',( пип/и Гі армўдам мен болдым жуда .

Л і а ц а  «кет» — деди, а ўыр ис болды,
1\ а р т а й г а н д а  пе мүшкилге дус болды,
Қорыгыи қэнесте гүллери солды,
Алый келдим сенин ушып мьщ тилла-

Мен жы лармап сен кеткенде зар-зар,
Енди мағаи кен дүиьялар  болды тар,
Атанызга  «кет» дегенди еситигі,
Келдим хош ласиўға  сэўгилн дилбар.

Сол уақлар ы Қарлығаш,
Ақты көзинен қанлы жас,
— Өсек қылды душианлар  
Бизлердейин ашықты,
Кермеди сизге миясар,
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Қа рлығаш тай арыуды.
Мен нетеГіип дүньяда ,
Мен де сенпен анрылдым,
Сен де меннеп айрылдыц,
Несибемиз бар болеа,
Көрисермиз Сэлим жан,
Билип қалмасын дос душпан,
Келген и не ыразымаи,  — деп 
Сә лим жа ннын мойпына,
Қол лар  салып қарлығаш,
Ма нлайынан сүйеди,
Тамағынан сүйеди.
Қы здын бетп жайнайды,
Бул ислерге шыдамай,
Өзине мәлим Қ арлы ғаш  
Есинен танып қулады.
С эл им ж анд ай  мәрт палўан,
Көзин жасңа  булады.
Қойнындағы тилланы 
Қ ар л ы ғаш қ а  калдырып,
Билмесин хеш адам деп,
Бул да а ў и л ғ а  жөнеди.
Көргеннин ақылын алады,
Атасынып хызметинде 
Мәрт С эли мж ан болады.

Әне сол ўақта  Сулайм ан А ка й . Ж а қ а й  деген еки сурңыл 
тайын шаңырып келип, атларын а миндирип, хәр қайсысының 
қолына он тилла берип, Тәшим ғаррыны журттан шыгарып 
қайтың,  — деп бир сөз айтады:

— Арзымды есит, ңула қ  салгыл Ацайжан,
Мин атына,  шық майданға  Ж а қ а й ж а н ,
Ат ойнатыгі барып  Тәшим үстине,
Қут қа рыцл ар мени бундай гедайдан.

Астында оинасын мингенде тулпар,
Сен барған да  ондай ж а м а н  қуўанар,
Рэҳим етпе көзден аңқан жасына,
Мүшкил иске болсын енди гириптар.

Сөзим тыңла  А қа й ж анд ай  тирегим,
Қәлегенше мен берейин керегин,
Сууырыңлар Қарл ы ғаш ты ң жүрегин.
Ж у д а  қылыц С эл им ж анд ай баладан,
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Қерек емес ондай бизге нэкаслар,
Бийг ана лар  елдин ишин ыласлар,
Шыгарын келип бул журтымнан ғаррыны,  
Ағацның іилегин бәржай қылыңлар-

Сол уақі ын да  мәрі Ақай,
Минди аттын белине,
Ж а қ а й  менен тасырақлап,
Жетип  барды сол ўақта,
Тәшим ғарры уйине.
Ж а т ы р  еди сол ўақта,
Буиы көрген ўақтьшда,
Ыңыраныи кемпир-ғаррьк і 
Ац-тац болды ғаррылар.
Китап оқып отырган,
Қа рл ыға іитай а р нў  ға 
Тусти дейди қыйын ҳал,
Сә лим жаи дай  батырдың 
Айтңаны енди келди деп,
Қ ар лы ғаш тай  бийшара  
Жылаіі  бердн зар-зар.

« іі.и у. іқіа Аң.ііі, ЖақаГі муртын бураи,  өз халқын өзи 
ж или, і.пііііі .іу /1.11>і,і11 қарап,  ханпі.іц айтңанына көнбейсен 
о і , ііі ........... і. ү|імі ііі гп бе? деіі бпр-екн ауыз сөз айтады:

I >ул АіуіГілым і р р м  си.чге арзы бар,  
Мг|>гм‘ді‘ қы імқ коре > адамл ар,
11.11111а мы и а жаңгіаііды екен і\ылуацыз,
Сен е м е п о ц  бнзиң елге мияеар.

Гарип болсац ҳэр бир сөзден қашасаң,  
Қнриіі-көрпгі көи жерлерден асарсаң,
Хап, иат ша ны ң бул ҳэмири тәрк болмас,
Арзым солдур ҳэзир елден көшесең.

Ж ы л а м а ғ ы л  сыцқылдаи сеи зар-зар  
Халықла рды ж ау л астыр ар  қызың бар,
Бизиң елден ж ы р а қ  жүргил ғаррылар,
Ба с қ ан а н а  салмай турып қайғы-зар.

Бул гәплерди еситии,
Тәшим атлы бул ғарры,
Өзи еди дым жа рлы,
Ешеклерди келтирип,
Ж у к - ж а б н ў ь ш  арттырып 
Ол ешектиң үстине
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Қемпирини миндирип,
Ҳасаиьг алып қолына,
Қызым ертип кейниме,

Ж ы р т ы қ  постын жамылып,
Иши оттай қамылып,
Түсип аттың алдына,
Ж ы л а й - ж ы л а й  бийшара ,
Бир соз айтып сол ўақта ,
Бозлагі шығып барады:

Болм аған-ды мен ж а р л ы д а  ҳеш дэўлет,  
Ж о қ ш ы л ы ғ ы м  маған берди ақырет,  
Гедейликтен туўған елден қуўьшьш, 
Қылған иси Сулайма нның бул деҳмет.

Бай лығына н ол минеди әреби ат, 
Қ артайғ апд а  маған  салды қыйын дәрт,  
Қуда  болған Жамәдилдей бай менен, 
Келини көрмегей дүньяда  рәхәт.

Б а й л а р  бәлент тутқан енди пазарын,
Қа н ж ы л а с а м  еситпейди ҳеш зарым,
Тилек тилеп өз ҳ а л ь ш а  ж ы лай м ан ,  
Ҳешкимлерге  тиймеген-ди зәлелим.

Биреў сарпай берсе күлип алар-ем,
Өз  елимде шады-қуррам жүрер-ем,
Туўған елден мени душпан айырып.
Не пейлимнен елден шығып барарман.

Бо лма ды  ғой менде дэўлет  пенен бақ,  
С улайм анғ а  ҳэмме залым болды ж ақ ,  
Несийбемиз  көтерилип бул елден,
Ж а т  ж у р т л а р да н  тартңан шығар  топырақ.

Ҳешкпмлерди мен қы лмайм ан гүпакар ,  
Азап бермең Ақай,  Ж а қ а й  палуаплар ,
Мен кетермен бул еллерден бас алып,  
Туўған елим меннен қалсын аллияр.

Бул  гәплерди айтты да,
Тәшим атлы бул ғарры,
Елден шығып кетеди.
Ақай менен ол Ж а қ а й ,
Ш а қ а қ  урып күлисип,
Ол кейнине ңайтады.



Барып енди сол ўақта,
Сулайманнын қасына  
Тэшим атлы ғаррыны  
Қуу ға нл ыгы н залымЛар ,
Қо сықлар менен айтады:

— Қ у л ақ  салгыл,  Сулайм аид ай агажа н,  
Ду шп анн ы н ордасын етти к тас-талқан,  
Арқалаттиқ ,  арқа  бауы жулынды,  
Қутылдыныз Тэшим атлы ғаррыдан.

Келмегендей болып кетти изине,
Ақырет бердик Қар лы ғаш тай қызына,  
Аямастан ат алдына биз салып,
Шығарып жибердик елдин шетине.

Көрип кетти маңлайынын сорыны, 
Еситкенди меннен сөздиң қырыны, 
Келмегендей ңылып елден айдадық,
Биз таныттық ол ғаррынын пирини.

Ат ойнатсам көкке шықты енди шаң,
Бнр бәледен айрылғанды Сэлим жан ,
Бере бергпл Сулаймам бай тойыңды, 
Хызмет кориц бизлердейин дослардап.

ДнГпіп еііди снзнііи,
Г.імам қылды ол Ақай.
Баіідаи сопда тағы да,
Сарпай со|>ады Ж а қ а й .
Дйтқаныііы Сулайман 
Ацай менен Ж а қ а й ғ а ,
Сыйлап сонда береди.  •
Өзиң көргеп Сулайман,
Аңылды кецнен кереди.
Әдеби ўақтьш хошлады,
Ат жиберип еллерге,
Баңсы,  ж н р а ў  келтирнп,
Үлкгн тойды баслады.
Халықтың кеўлнн шад қылып,
Сарпай кийдп еллердиң 
Салтанатлы агасы,
Сарпай кийип, ат минип,
Келди дейди бул тойға,
Сәлимжаннын сол ўақта,
Қатар-қурбы жорасы.



Көргенниц ақылын алады,  
Қыз-кел и нл ер ж ы й и а л ы п ,
Аты жоқ лары қыйналып,  
Сарпайы ж о қ  ойлапып,
Қызға  кетпек болады. 
Сэли мж ан жүр жабығып,  
Қ ан л ар  жутып қамығып,  
Ҳурреси ушып балаиыц,
Гене шапан жамы лып.  
Шадлык, қылды көп адам,  
Мьшаў енди т ама ш а 
Мь1наў той деп ол ўақта ,  
Ойламайды Сэлимжан.
Өзин көрген қьтз-жаўан,
Ҳэр сөз айтып мазақлап,
Қол узатқан ўақтьшда,
Қолын қағып шарбынып.  
Ж ы ғы л ы п  кете жа злайд ы,  
Қарсы алдына абынып,  
Қарындасы кетердей,
Ж е р ге  қарап ойлапып,
Қолы болса хызметте,
Ақылы кеткен бир ж а қ қ а ,  
Өз-өзинен бултыйып,
Қ ы зы ққ а  күлмей қылтыйып,  
Ж ә н -ж а ғ ы н а  қаранып,  
Айтарына киси жоқ,
С уў нқ  Демин алады.
Н е қылар екен енди деп,
Ол С эли мж ан ойлапып,
Ой түбипе жете  алмай,  
А дам лар жү р ғой сайланып.  
Буны көрип Сулайман,
Белден кетти ҳал-дэрман,  
П а т ш а д а н  болды бул пэрман,  
Н е  қылайын енди деп,
Иш и оттай жа над ы,
Ж ү р е к ти  дэрт  жайлады,  
Ж а н ба с ы н ы  бурады,
Озин-ези урады.
Д а ў а  таппай дэртине,
Коп ойланды Сэлимжан.  
Ақыллы ол дана  еди,
Өзи ж ал ғы з  бала  еди,
Гүл ж ай н аған  ла ла  еди, 
Қ а л а й  болды бул бағы,



Мен қарасам  баламның,
Ашылмай жүр ғой қабағы.
Биреўлер күлип сөйлесе,
Терис алып сөзини,
Сейлеген ад амлар  менен 

Ҳеш жа н ба йд ы шырағы.
Бир ж ай ға  алып кетейин,
Билген сөзди айтайын,
Нәсиятты етейин,
Нәсияттым алмаса ,
Ағайинди-туўғандь1 
Мен шақырып алайыи,
Көримлерди көрсетип,
Туумағырдың басына 
Енди ғаўға салайын.
Суль1ў қызға елигер,
Өзи еркек, желигер,
Мениң қылған исиме,
Уялып жүрип көнлигер.
Күлсе де енди душпанлар ,
Д ос лар  ақылын берер,  —
Усыны ойлап сол ўақта,
Сулайм анд ай ол байлар,
Иш ки ж ай ға  кетеди.
Ағайин-туўған ж ы й ы лы п ,
Қ ап талына  жетеди.
Же ти жигит  алады.
Сэ лим ж анд ай  баланы,
Ол пинҳамь1 ж а й ла р ғ а ,
Алдап алып барады.
И шке енди киргизип,
Қапыны беккем иледи.
Бир-еки аў н з  сез бенен,
Сэ лим ж анд ай  баладан,
Сонда турып атасы,
Ҳал-аўҳальш сорады:

— Арзымды есит, перзентимсец Сэлимжан,  
Перзентсизден болып жүрдим сергиздан,  
Ж ү р м е н  ғой дүпьяда  тилегиң тилеп,
Бул тойда қуўандь) ҳэмме тирн жан.

Ба л а м ,  сениц не болып жүр өзиңе, 
Той-тамаша көринбей ме көзиңе,
Көрип турсаң,  үлкен тойды басладым,
Ж е т е  алмадым  балам сениң кеўлиқе.



Сэ лим ж ан деп ж ы лап журдим зар-за 
Бул  тойларға  қуўаиьють! көп дослар,  
Ш ар бы на сан сен а ж д а р х а  секилли,  
Әдетиңди өсек қылды душпанлар .

Сэ лим ж ан дейдилер дүньяда  атыц, 
Билимлисен журттан асқан саўатьгц, 
Қан ж ы латпа  мениңдейин атанды,  
Айтқыл маған кеўлиндеги мурадын?

Той қурылды,  есигицде ла л аз ар ,  
Туўғансац ба сен анадан биймэҳэл,  
Қуда болдым Ж ан әд ил ге  мал берип, 
Кермедиң бе Ақжан қызды миясар?

Сол ўақларь! Сэлимжан,  
Қабағын ашнай сөйледи:
— Әй атаж ап ,  атаж ан,
Хәр адам ны ц кеўлинде,
Болады гой бир әрман.
Тойыц тәсир ңылмайды,
Бул ўақларь1 ол маған.  
д у л ақ  салсаң сөзиме, 
Сүнгепимнен өнге ңыз, 
Көрннбейди көзиме.
Сүйгенимди алмасам,
Қ а р а л а р  болсын жүзиме.
Кимге алсаң  соған ал,
Сондай байдын. қызына,
Мен бермеймен ыңтыяр.
Ма ған алып,  ат аж а и  
Нетесец енди ол қызды,
Әй а таж ан,  атаж ан,
Мени сарсаң цыласан,
Қыз алып бер дедим бе?
Керек болса бир күни,
Өзим сайлап аларман.  
Ж ан әд и л д и ң  елине 
Сүйресең де бармайман.  
Күйдирмегил балаңды,
Қапа  қылма адамды,
Ақжан атлы ол қызды,
Олла ,  билла  алмаймап.
Сөзимди егер тыңласаи,
Бул исицдг  коймасақ ,
Бәрибир ендн, атаж ан,



Сүймеген ңызды ҳешқашан  
Мен енди қатын қылмайман.  
Дийип сонда Сэлимжан,  
Созлер айтып турғанда,  
Су лаймандай бул байдыд,  
Қатты қэ ҳэр и келеди:
— Туўмай кеткир сен ладан,  
Не  деи сандалап турсад? 
Қ а л а й  етсед солай ет,
Мен қайтпайман ўэдеден, 
Айтқанымды ңылмайды, 
Ағайин менен туўғаилар.  
Басына са лыд  ңайғы-зар,  
Урың, байлад ,  — дегенде, 
Ж е т и  жигит  Сәлимжанды 
Д ә л  ортаға  алады.
Әкесинид айтқанын 
Қы лмаға н ны ц жа за сы  
Дийип енди баланы,
Ж үндей қылып сабады.
Бу л таяқ тыц зарпынан,  
Олла-билла  аламан,  — деп, 
Ш ы д а м а й  бала  шырлады. 
Ҳ а с н л  кийим кийдирип, 
Қолып артына байлады.  
Д а л а д а  атқа  миндирип, 
Үстине шекпен таслады.
Та я қ  зәх^ри жа манды,  
Көзлерини Сэлимжан,  
Қ айта-қайта  жа сл ады,
Ат дизгинин бир жигит,
Сол ўақтьшда услады.  
З о р л ы қ  иске Сэлимжан,  
И л а ж с ы з д а н  көнеди. 
Ж иги тле р  сонда ат шаўьш, 
Қ ы зл а р  ор амал  береди. 
Жанәдилдид елипе, 
С улайма ндай бул байлар,  
Беккем байлап баласын,  
Жьтйнап ҳэм де ел-халқын,  
Қуд а  болып жонеди.
Бул  кеткеннеп кетеди,
Көп белдеўден етеди,
Аттыд жа лын,  жигитлер,  
Қ а м ш ы  менен ореди. 
Бет-аўзьшь; сулнўлап,



Орамал  менен сылады.
Қуда  хабарын еситип, 
Жамэдилдей уллы бай, 
рли- хал қы  жыйналып,  
Ж а қ с ы л а п  күтип алады.
Қолы артына байланған,  
Күйеуди көрнгі қыз-жауап,  
Саў еди гой Сэлимжан,  
Жигиттиң еси бар ма деи, 
Гэҳи кулип көбиси,
Гәхи к, а па болады.
Буны еситкен Ақжаннық,  
Тури ж аман бузылды, 
Ж у р с к л е р и езилди.
Ҳайран болды көп халың, 
Барғ ан  жигитлер менен 
Төсек устииде турып,
Пара са т  пенен сүзилди. 
Көргенниң ақлып алады.  
Т а р т а ў  зыяпат  пенен, 
Жеңгелери барады.
Сэлим жа н турды сүзилип, 
Сорағанын жигитлер,
Аямай берип барады.
Қәдесин алып болған сон., 
А қжан қыздьщ жеңгеси,  
Өңирге таңңаи теңгеси,
Қол устатар қәдесин 
Куйеўден молдан алады.  
Уз атарға  келеди.
Ақжан атлы сол пери,
Ҳэрбир кыздан илгери, 
Қ алпағ ыпа  дал  ңойғап,
Ләбине  шекер бал қойғап,  
Б а р л ы қ  жери аппақ,
Шына ша  бармақ,  жез  тырнақ.  
Қ ара  шашы өрилген,
Ишкен оның шарабы,  
С ул ь ^ л ы ғ ы  соншелли, 
Тамағынан кәринген.
Н азы  да бар соншелли,  
Жүре ри не  ерингеп,
Ж ан әд и л  байдың қызы ек<-- 
Еки жигит  қосылса,
Аўькзга алар сөзи екен.
Дағи^ы кеткен ж аҳан ға ,



Айтыулының өзи екен.
Өзи он сегиз жасында,
Он алты женге  қасында ,
М а р ж а н  менен ол яқут 
Тағылған оның шашына,
Аяғында гүлли геўиш,
О мырауға  тағыгіты,
Алтын менен шын гүмис.
Ж а ғ а с ы н а  тағыпты,
Ж е з  алтыннан ол нағыс.
С алта на тлы  сәрбиназ,
О м н р а ў д а н  мойны гез 
Атына ылайық ҳэм өзн,
Саўран елде жо ң еди,
Бунындайын сульгў қыз.

Қыздың еки туўьк ка н ағасы бар еди. Оларды Қулым.  Гу- 
л им дер еди. Маҳбия,  Маруфа деген жецгеси бар еди. Бул төр- 
теўи қыздың жаиьіна  келип, Маҳбия қызға бир сәз атты:

— Ақжан,  есит мениң айтңан арзымды,  
Питкеремиз  мойныңдағы парзьщды,
Узатамыз Сулайманның үйине,
Келин қылып сениң енди өзиңди.

Атаң алған  ол қудадан сансыз мал,
Бир өзице келди нешше адам лар,
Рухсат  берсец мен тутайын қолыңиац,
Та маш аң ды көрип тарқасыи қумар.

Ж а м а н л а р д ь щ  ж а л ғ а н ш ы д а  кеули тар,
Теңин тапса қуўанадь! қыз-нашар,
Атаңыздан пәтия алып берейин,
Изиңнен қуўаньш қалсын ағаңлар .

Сол ўақта  жеңгесине А қ ж а н  бир сөз айтты:

— Б а ғ  ишинде қызыл гүлим лалады,  
Ата-анамнан мениц кеўлим ңалады,
Той ишинде еки к^олыіі байлаган ,
Айтың жеңге  кимлер енди болады?

Қызды кәрсе жигит  көзн жайнайды,
Шыи аш ық лар  тени менен ойнайды,
Куйеўмекен анаў байланған жигит,
Же ңге ж аны м,  куйеў балчц цяндай-ды?
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Қ у л а қ қ а  ж а р а с а р  алтыннан сырға,  
Ағаларым  минген шығар кер жорға ,  
Б а й л а ў л н ғ а  қатын қылып бергенше, 
Тасласа  ыразыман мени дәрьяға .

Куйеў көрсе ңыздың мийри қапады,
Әкем ңыйып қал ай отқа салады,
Той ишинде куйеў қолы байланса ,
Оған енди қандай қызлар  барады?

Меғі термедим бағ ишииде гүлимди, 
С у л н ў л н қ т а  ҳешким таппас  Минимди, 
Ақж аи с улнў  олмей б арм ас  ол байға,  
Тартып сойле, жеңгеж аны м,  тилиңди.

Сонда ағасы Қулым Ақжаиға :
— Қызыл жүзимизди солдырма,  

Бизлерди намысқа  қалдырма,
Атаңның барды ўэдеси,
Атаңның кеўлин қалдырма.
Ж ы л а м а  қылып қайғы-зар,
Уәде менен ықырар бар,
М ура дың а жетерсең,
Қарындасым бара бер, —

деп бир соз айтты:

— Арзымды еситкил тыңлай гөр, Ақжан.  
А дамзат  қайтпайды ийгилик жолдан,  
Атасына бир созлерден екпелеп,
Кеўли толмай байлаиыиты Сэлимжан.

Ол С эл и м ж ан  енди сағаи зар екен,
Еситсе ж а м а н  соз кеўли тар екен,
Урысып қа лар  дийип енди бул тойда,  
Сәлим жа и ңы ң бир душпаны бар екен.

Аңлысып келипти куйеў ҳэм душпан,  
Абайсызда  болып қа лса  ис пушман,
Куйе берме қарын дасым эй Акжан,  
Б и йа қы л  смести енди Сэлимжан.

Сен бир қызсаң  бағ  ишинде қызыл гул, 
Б а ғ қ а  ж а р а с а д ы  сайраған  бүлбүл,
Уәде қылған беремен деп ол атаң,
Атаңиың сөзине ендв ыразы бол.
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Мен Сэли мж ан ушын ақыл керемен, 
Сени енди С әл им жа н ға  беремен, 
Жеңгеңнин. сөзине енди қу л а қ  сал, 
Тилегиңди тилеп,  шалқып журемен,

Бул гэплерди айтты да,
Қу лы м менен ол Гулим 
А қж ан атлы сулыудын,
Кеўлин әбден билген соң, 
Қы здың кеўлин қалдырды,  
Ишин оттай жанды рды.  
Жең гелерн  алдында,
Ағалары жанында ,  
Қьгз-жаўаилар  кейнинде,
Өзнп көрген Ақж ан қыз 
Тартып урын озиңи, 
Ж ә н -ж а ғ ы н а  таслайды,
А қ ж ан  атлы с улнў  қыз 
Қулан киби туўладн ,
Өзин жерге  урады,
Өзгеге мойнын бурмады.  
Б ағдың  гүли шайдады,
Д и м а р ы  қурып днзннен,
Ықтияр кетнп өзинен,
Ж а н а р ы  сөнди көзинен,
Ақжан қапа болады.

— Сен айтып ец сол ўақта,  
С эл им ж ан ды байлады,  — деп, 
Ба й ла ў  былай болады,
А қ ж а н  атлы сулнўдьш,
Тартып қолын байлады.  
Д у ш п а н л а р ы  шадланды,  
Д о слар ы  за рлап  жы лады .  
А қ ж а н  атлы суль^ь щ,  
Айь1ўдайьтн ышқырды.
Үйдей қылып сары атанның 
Үстинде гебеже қурдырды.  
З о р л ы қ  пепен бул қызды 
Гебежеге  миндирди.
Еки жеңге  алдында ,
Еки жеңге  кейнинде,
Ортасында  А қ ж ан  қыз,
Кетерин енди билген соғі, 
З а р л ы  муңды кемитти, 
Ағайин-досын жибитти.
Дослары енди жы лады ,



Атасы менен ағасы,
Анасы да  қосылып,
Пэтия берип қалады.
Атңа минди Сэлимжан,
Ат шабысты жигитлер,
Той тойлады халайық,  
Қыз-жигитлер  жыйиалды,  
Бир-бирине ылайық.
Ж уўап айтып ҳэзиллеп,  
Мэзи-майрам болады,  
Ш аба нд озл ар  жүрипти,  
Тойхананы айланып,
Ортага  палўан сайландь 
Жь1раў-бақсь1 айгаўль1, 
Қэде-қэўмет  қайть1ўль1,
Бола берди тамаша.
Алып қайтып келинин, 
Муратқа  жетти Сулайман.  
Дупіпанларды намыстан,  
Сол ўақтьшда елтирди. 
Тартьгў бадалгы менен, 
Алтыннан ол ац отаў 
Келинди соған келтирди. 
Д осларына  Сулайман 
Гүл-гүл шарап иширди. 
Алтыннан салған сарайға  
Келин қылып Ақжанды,  
Шад лың  пенен түсирди. 
Сулайман бай жаснады,  
Үлкен тойды баслады.  
Еке ў- ара  бир табақ ,
Палўан т а ба қ  жаса ды .  
М ол лала ры н келтирип, 
Некесин оның қыйдырды. 
Күнлер қуптан болады,  
Ж е т и  жерде  қәде алып,  
Сэ лим ж анд ай  жигитти,
Қыз отырған сарайға ,  
Жең геси алып барады.  
Бос ағаның алдында  
Жеңгел ер  сыртта қалады.  
Кирип енди сол ўақта ,
Зер төсектиң үстинде, 
Суў днрап енди сол отырды. 
Д а н ы п  турған шам-шырақ,  
Өзиң керген Сэлимжан



Мацла йы айдай жалт ырап,  
Аузы-мурны оймақтай,  
Сөилеген еөзи і<аймақтай, 
Ж у п қ а д ан  лала  моншақлы,  
Узын бойлы, кец қушақлы,  
Бир күлгенде ж а з  еткен, 
Қоҳэрленсе қыс еткен,
А қжан атлы арыуды 
Қерип ҳайран болады.
Ийбе сақла п Ақжан қыз, 
Тәжим етип турады.
Тийдим бе деп кеўлине, 
Қайтардым  ба зейнини, 
Тарқа та йын  қумарын,
Дийип сонда Ақжан қыз, 
Кеширим сорап турады.  
С элим ж ан менен екеўи, 
Шийрин созге киристи,
Қ аи а  кеўлин хошлады,
Тал  шыбықтай таўланьш,  
Алтын киби пууланып,
ПТ.чпек киби оралын,
Сүйисип мийри қанады.  
Ендигисин айтып қәйтейин, 
Буннан да қызы қ болады.  
Кеўлннде қоймай Сэлимжан,  
Қайғы менен әрманды,
Ш ар а п  ишип ол қыздын. 
Т арқ ан ал ы  қолынан,
Б аты р  туўған Сэлимжан,  
Әрмансыз  сүрди дэўрандьь

* *

Кои күн өтти арадан,
Коп ай отти арадан.  
Сулайма н атлы бул байыц, 
Д үн ья -м ал ды ц  бар еркин, 
Сә лим ж ан ға  нсенбей, 
Келииине береди. 
Сэ лим ж анд ай  жигитке 
Қатты  кемлик келеди. 
М ал-дүньяпыи ықтыярын,  
Келинине берген сои,
Иши оттай жанады.
Бул күйикке шыдамай,



Арақ- ш арап  ишеди, 
Мал-дү нь яда н кешеди, 
Ашнўь! келип Сэлимжан,  
Өмиринше қор болған,  
Бенде  болған көп дийҳан, 
Б ул ард ы  азат  қылады.  
С эл им ж анд ай  ғош жигит,  
Бо лған  иске көнеди, 
Күнлерден күн Сулаймаи,  
Кемпири менен екеўи 
Күыи толып өледи. 
Керинген бул дүньяларды,  
Сақый туўған Сэлимжан,  
Ғәрип пенен қәсерге,
Ж етим  менен жесирге,  
Үлестирип береди.
Бес ж ы л ғ а  шекем дүньяны,  

Сагіырып берип сап қылды.  
Ма л-дүньядан кешеди, 
Өткен ис еске түседи,
Иш и оттай жанад ы.  
М ал-дү нь яда н айырылып,  
Сол ўақтьшда жигитте,
Бир ғана сарай қалады.  
Отаўьш тигип сарайға ,  
Сонда ғана болады.

Ол қал ан ың  ишинде 
С а р по деген бай еди,
Терт  түлиги сай еди.
Ол Сарпонын баласы 
Сэлим жа и менен ген. еди. 
Атыны Эмет дер еди. 
Ж о қ ш ы л ы қ т ы ң  жоғынан,  
Сэли мж ан мойнын бурады,  
Көп ойласык қурады.  
Сүтқорлык пенен байыған,  
Дос-ярыны сайыған,
Эметтен тилла  сорады. 
Сорай берген ў а қ т ь т д а ,
Он тилланы береди.
Он тилланы берген сон, 
С эл им ж анд ай жигитке,
Эмет деген саўдагер,
Бир сөз айтып не деди:



— Арзымды есит достым болған Сэлимжан,  
Атаңңың атыны айтар Сулайман,
Керегиңди келип достым алабер,
Қ а п а л а н б а  бул ж а ҳ а н д а  дүньядан.

Сениң менен болдым ж асымн ан  жолдас,
Дос  болғанлар  болмаймекен көп сырлас,  
Келмеге  уялсаң мениц ж ан ы ма ,
Алып кетсин келип ҳэр күни курдас.

Мен билемен ж о р а ж а н  сеннц халыңды, 
Тегип-шашып ж о қ  қылдың гой барыңды, 
Иркил ип турм ағыл енди келе бер,
Ж иберин ала бер ҳэрне барымды.

Келер бир күн дүнья ң несийе наңтан,  
Бах тыңды сорағыл ж а р а т қ а н  хаңтан,
Гедей болдым дийип қы лмағыл  әрман,
Мениң барлығымда  сүре бер дэўран.

Сол ўақтьшда Сэлим жан,
Он тилланы алған  сон,
Арақ- ш ара п алады,
Ғәрежетти мол қылып,
Алша ң лап үйге барады.
Кисиден алған  қарыз  пул,
Қ а л т а ғ а  қолды салғанша,
Көзинен ғайып болады.
Тағы барып сэлимжан,
М ы ң тилланы алады.
Оны да  ишип Сэлимжан,
Ҳэ демей сап ңылады.
Ж ү з л е р и  оттай жа над ы,
Ор амалын  жа мыл ып,
Бети оттай қамылып,
Т алдай  мойнып бурады.
А қ ж ан  атлы перийзат,
Бир еки ауыз сөз бенен,
Бир күни барып өзине,
Әметтен а қ ш а  сорады.

—  Рэҳим эйле көзден аққан жа сыма ,
Қурбан  болсам сениң енди басыңа,
Алып кел деп тағы енди он тилла ,
Ж и бе р и п  тур ол С эли мж ан қасыңа.



А ра қ-ш арап  ишеди, 
Мал-дун ьядан  кешеди, 
Ашыуы келип Сәлимжап,  
Өмиринше қор болған,  
Бенде  болған көп дийҳан,  
Бу л ар д ы  азат  қылады.  
Сә лим жа н да й ғош жигит,  
Болған  иске көнеди, 
Күнлерден күн Сулайман,  
Кемпири менен екеўи 
Күни толып өледи. 
Көринген бул дүньяларды,  
Сақый туўғаи Сэлимжан,  
Ғәрип пенен қәсерге,
Ж етим  менен жесирге,  
Үлестирип береди.
Бес жы лға  шекем дүньяны,  

Сапырып берип сап қылды.  
Мал-дуньядан кешеди, 
Өткен ис еске түседи,
Иши оттай жанады.  
Мал-дүн ьядан  айырылып,  
Сол ўақтьшда жигнтте,
Бир ғана сарай қалады.  
Отаўьш тигии сарайға ,  
Сонда ғана болады.

Ол қ а ланы ң ишинде 
Сарпо деген бай еди,
Төрт түлиги сай еди.
Ол Сарпоныц баласы 
С элим ж ан менен тец еди. 
Атыны Эмет дер еди. 
Ж о қ ш ы л ы қ т ы ң  жоғынан,  
Сэли мж ан мойнын бурады,  
Көп ойласық қурады.  
Сүтқорлың пенен байыған,  
Дос-ярыны сайыған,
Эметтен тилла  сорады. 
Сорай берген ўақтьшда,
Он тилланы береди.
Он тилланы берген сон., 
Сэл имж анд ай жигитке,
Эмет деген саўдагер,
Бир соз айтып не деди:



— Арзымды есит достым болған Сэлимжан,  
Атаңңың атыны айтар Сулайман,
Керегиңди келип достым алабер,
Қ а п а л а н б а  бул ж а ҳ а н д а  дүньядан.

Сениң менен болдым ж асым на н жолдас,
Дос  болғанлар  болмаймекен көп сырлас,  
Келмеге  уялсаң менин ж ан ы ма ,
Алып кетсин келип ҳэр купи курдас.

Меи билемен ж о р а ж а н  сениң халыңды,  
Төгип-шашып ж о қ  қылдың ғой барыңды,  
Иркнлип турмағыл енди келе бер,
Ж иберип ала  бер ҳэрпе барымды.

Келер бир күн дүньяң несийе нақтан,  
Бахтыңды сорағыл ж а р а т қ а н  ҳақтан,
Гедей болдым дийип қы лм ағы л  әрман,
Мениң барлығ ым да сүре бер дэўран.

Сол ўақтьшда Сэл имж ан,
Он тилланы алғ ан  сон,
Арақ- ш арап  алады,
Ғәрежетти мол қылып,
А л шац ла п үйге барады.
Кисиден алған  қарыз  пул,
Қ а л та ғ а  қолды салғанша,
Көзинен ғайып болады.
Тағы барып сэлимжан,
М ы ң тилланы алады.
Оны да  ишип Сэлимжан,
Ҳэ демей сап қылады.
Ж ү з л е р и  оттай жа н ад ы ,
Орам алын  жа мылып,
Бети оттай қамылып,
Т алда й  мойнын бурады.
Ақж ан атлы перийзат,
Бир екн а ў н з  сөз бенен,
Бир күнн барып езине,
Әметтеп а қ ш а  сорады.

—  Рэҳим эйле  көзден аққан жа сыма ,
Қурбан болсам сениң енди басыңа,
Алып кел деп тағы енди он тилла ,
Ж и бе рип  тур ол Сэлим жа н қасыңа.



Қу лаң салғыл,  әй Әметжан зарыма,  
Күнлер туўьш тағы келдим қасыңа,  
Пул сораўьш ҳеш ңоймайды Сэлим жан ,  
Бул  қорлығы батып тур ғой жа н ыма .

Мэслер болып ж ы л а т а ды  зар-зар,  
Қалмадьі  ғой енди бизде на мыс-ар,
Бул ақмаңта н ақыр бир күи кетермен, 
Ма ған боларсыз ба енди қэўендер.

Ш ар а п  ишип күн салар  эрманды,  
Қ у м ар п азд ы ң  . ақыр күнн ойранды, 
Айтқаііыны аямастан бере гор,
Сен а л а с аң  енди алтын сарайды.

Сол ўақтьшда Эмет кулип жиберип:

— Барг ан едим атам менен елиңе, 
Ашық едик бағ  ишинде гүлиңе, 
Ашықлыгым айтып едим өзиңе,
Ҳеш қулаң салма дыц мениң тилиме.

Бахытыц қайтып әй Ақжан,  
Келдиң мениц алдыма.

• Қ у л а қ  салсаң сөзиме, 
Сә лим ж ан да й ақмақты,
Мен нетейин дүньяда ,
Ашың еднм жаслы қта н,
Сениң ғана өзиңе.
Бул сөзиме жа н Аңшам,
Қы ла  гөргил кеўлим шад,  
Сарайыны аламан ,
Сә лим ж ан да й сорлыны,
Ж о қ  қы лм аға  дүньяда ,
Қылғыл енди сен гайраі 
Деди-дағы бул Әмет,
Тағы берди он тилла ,
Ғәрежет  қылып бул Ақжан 
Алып барды үйине.
Шарап ишип Сэлим жан ,
Ж а т а  берди сарайда.
Аңжан атлы бул суль!ў,
Ҳэм базарғ а  барады,
Ҳэм баз ардан келеди,
Жиберип оны базарға ,
Ақыллы еди Сэлимжан,
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Соныңдайын мәрт  иалуан,
Ж а м а н  кийимлер кийип,
Танытпай енди барады.
Эмет  пенен сөйлесип,
Ҳ эзи л-м аза қ  етисип,
Жү рг ени н сонда Сэл имж ан,
Ж а қ с ы  билип алады.
Билсе  де ол Сэлим жан ,
Билмегендей боладьг.
Үйине келген ў а қ т а н д а ,
Ақ ж а н  қәйтер екен деп,
Әметти маңтап Сэл имж ан,  
Ш а қ а қ л а й  сөйлей береди.
Бир күни енди ол Аңжан,  
С эл им ж анғ а  сөйледи,
Сөйлей берип не деди:

— Сөзимди айтайын С эли мж ан саған,  
Д о с л ар ы ң  ишинде қэдирдан маған,  
Әметти шақырып қонақ  етейик, 
Тары ққ ан же риңде  керек-ти саған.

Тилла  алып болды сениң кеўлин, шад,  
Д үнь я  сала р  а д ам за тқа  бир. күп дәрт,
Дос  болғаилар  шақы рады сыйласып,
Сол Әметке етсең бойма сен хызмет.

Сеиде болып едн дәулет пеней бак,
Дос  болғанлар  бир-бирине кеўли хаң, 
Сарайыңды оған берсең қэйтеди,
Ол Әметке беретуғын пулың жоқ.

Ҳэр исиңе ишим оттай лсанады,
Ж а м а н  адам  бир күн ойран салады,  
Сарайы ңды бериң енди Әметке,
Аіиып жүрги л жа п С эли мж ан араны.

Ол мәртликке енди ақыл керейик, 
Бахт ымы зды  сынап биз де керейик,
М а л  сатқ анн ың айыбы ж о қ  дүньяда,  
Екеўмиз де сол Әметке  барайық.

^ а м а н  сезлер билсең ж ан нан  өтеди,
Ғош жигитлер  мурадына жетеди,
Д ә р к а р  болса атаң  салған сарайды,  
Әметжаннын, қарызына етейик.



Билсен. төрем көбейип тур қарызың,  
Ад ам за тты ц етиў керек парызын,
Қ а р ы з  деген о дүньяда  ңыйынды,
Алса Әмет қэлегенин берейин.

Кеўлице  келтирме ҳасла қыйлы қал,
Ғош жигитке  та былады дүмья-мал,
Өзиңнен ж а м а н ғ а  аға ден айтпа,
Ярыңнын сөзине төрем қула қ  сал.

Бул гәплерди айтқан соң,
Акж ан атлы перийзат,
Сэлим жа н турын орпынан,
Ж ақ сы  кийим кийеди,
Бир түймеден иледи,
Ақжан атлы бул сулнў,
Алтын, гүмис тағыиып,
Хасыл кийип сылаиып,
Көргенпиц ақылын алын,
Есиклерин қулпырып,
Сэли мж ан менен бул Ақжан,
Тал  шыбықтай таўланьш,
Қәдем қосып барады.
Ол Әметтиң сарайына,
Барып турып кнргенде,
Әмет қарсы алады.
Ақ сарайд ың ишине,
Дизден төсек салады.
Қой семнзин сойғызып,
Қо на қ  етнп екеўнн,
Әмет пенен Сэ лим ж ан 
Д ослар  киби сәйлесип,
Бир жазылысыгі  қалады.
Шарап пенен шербетты,
Иштп дейди сол ўақта ,
Ақжан с ул нў  қолынан.
Ертеңгнси атты тағі.,
Ҳэр жерлерден тымсаллап,
Д и л ў ар  еди ол Ақжан,
Әметке қар ап тил қатты:

— Бай лықты қылмайды ҳэр киси эрман,  
Араға аразды салмас  дос болған,
Бизлер  келип турмыз сениң алдыңа,
Ж о л  болсын да сорамады ң Әметжан.



Б а ғ л а р ы ң д а  аш ы лады  ла л аз ар ,
Д о с  болғанлар  ж а қ с ы лы қ қ а  қуўанар,  
Ортаңы здан сөйлей бердим Әметжан,  
Сә лим жа н да й достыңыздың арзы бар.

Ж о қ ш ы л ы қ т а н  көп болады әрманым, 
Бенде көтереди бахтың салғанын,  
Сөйлеспеге келдим сеииң алдыңа,  
Қ а н ш а  дүнья екен ендн алғаным?

Аш ық болған ышқы отына жа н ады ,  
Д ү н ь я  ңурысын бир күн айра  салады, 
Ж о л  болсынды сен сорасаң Әметжан,  
Айыр маққа  бизлер келдик араны.

Бул гәплерди еситигі,
Әмет деген ғош жигит,
Қа ғазд ы  алып қалады.
Әмет оқый береди.
С элим ж ан ж а з а  береди, 
Сәли мжа н дай  ғош жигит,
Қәп қар ызд ар  болыпты. 
Есапласып қараса ,
Еки мың тилла алыпты.
Ол еки мың тиллага ,
Берейин десе нары жоқ,
Айдап жүрген малы жоқ,
Тағы гилем-ғалы жоқ,
Ҳеш жерде  жоң хеш сайман,  
Көринер басқа  нәрсе жоқ,  
Сулайман салған  сарайдан,
Өзиң көрген Сэлимжан,  
Ба ры-жо ғын антады,
Сарайды есап °теди.
Әмет қапа се іли,
Дүнья ны бергенине,
Ба рм ағы н тислеп өкинди,
«Уҳ» деп ол Әметжан,
Дала . ' а  шығып кетеди.
Сүйенип отырған Сэлимжан,  
Өз-өзинен уйқлап,
Снлелери қатады.
А к ж а н  турып орнынан,
Бул ғой уйқлап қа лд ы деп,
Әмет қатты гүрсинди. 
Д үн ь я л а р ды  молайтып,



Қуўантайьш оны деп,
Ж у ў ь ф ь ш  шығып дала ға ,
Әметтиң қолын тартады,
Ала  гөргил сарайды,
Дийип енди сол жерде,
А қ ж ан  гилтти көрсетип;

—■ Ж а қ с ы л а р д ы ң  жүрген жери ғулистан,  
Айрылдым деп сен ойлама дүньядан,
Бул дүньяда  меп жүриппен сеп дийип, 
Қорықпа  Әмет ңурғам ендн сарайдан.

Қ айн ата мны ц аты еди Сулайман,
Ма ғаи берди ғәзийнениң гилтлерин,
Әуелден аңылсыз болды Сэлимжан,  
Қорықпа  Эмет батыр енди сарайдан.

Айтысқанда саған болды дүнья тар,
«Үх» деп шықтың болып қалд ың қайғы-зар,  
С арайд ыц астында барды гәзийпе, 
Инанбасаң,  мине Эмет,  гилти бар.

Кеўлицнен шыгарғыл қайғылы дәртти,  
Көриппедиң бундай алтын гилтти,
Саңл ап жүрмен сениң ушын дүньяны,
Сен айтарсаң ақырын да рахметти.

Сарайыны а ш н ў  менен сатады,
Қ о р лы қл ары  бул жа ны мн ан өтеди, 
Қэўипсинбегил келе бергил, Әметжан,
Мени таслап басын алып кетеди.

Ашы қ болған ышқы отына жапады ,
Кеп күйдирме мендей бақты қараны,
Ж е р  астында ғәзийнени сен көрсең,
Сансыз  алтын екеўмизге болады.

Сенин, ушын мен жы лай м ан  зар-зар,
Сени бүгин сол Сэ лим ж ан шақырар,
Мәслер қылып көрсетемен дүньяны, 
Қор жын ыңа  көп шарапты салып бар.

Дийип енди бул Ақжан,
Эмет атлы жигиттиң,
Қуш ақл ады  мойнынан,
Ҳэр бетинен бир сүйип,



Көзиниң жасын ағызып:
— Ҳэр сөзим бар шекер-пал.  

Ол сарайды қайтпай ал, 
Ендигисин өзиң бил,
Ж а н  Әметжан ғайрат  сал.  — 
Дийип енди еол жерде,
Қол алысын айырылысып,
Ҳеш нәрсени көрмеген,
Қисидей болып бул Ақжан,
Б а р а  салып Сәлимжанның 
Басын қойып дизесине,
О р ам ал  менен сол ўақта,  
Шыбынын қорып Сәлимжанның,  
Басынан Ақжап шайқады.  
Оятад ы сол ўақта  
Сә ли мжа н дай  жигитти,
Ернин ж а л а п  бул Әмет,
Қ а ғ а з  бенен қәлемин,
Алып енди ол Әмет,
Орнынан тикке турады. 
С әл им жа н ға  қатыны 
Ж ү р ги л  дийип сол ўақта,
Оған бир ым қағады.
А қжан мепеп Сэлимжан,
Әмет пепен ушеўи,
Қазы ҳэзмрет қасына,
Барып турып сол ўақта,
А р з ы - ҳ а л ы н а й т а д ы .
Адамларды шақырып,
Сарайды қойды ортаға,
Кимлер алса сарайды,
Биреў айтты еки мыц,
Болсын деди уш мын, тилла,
Ҳеш бир адам сол ўақта ,
Батына алмай турады.
Эмет деген кәллеғар ,
Талдай мойпып бурады.
Биз ал дық деп сол ўақта,
Енди саўда  урады.
С э л и м л о п  деген ғош жигит,
Ол қазынын алдыпда,
Он бес куп мэўлет сорады,
Эмет мэўлет береди.
З ыя т  қалған  тецгесин,
Буны да санап береди.
Мор басып олар қатласып,



Тенгесин алып Сэлимжан,
Үйине қарап жөнеди.
С элим ж ан енди сол ўақта,
Қатыны менен екеўи,
Ордасына барады.
Ақж ан атлы нерийзат,
Әметжанды шақыр деп,
Сә лим ж ан ға  сөйледи:

-— А дам затқа  дос бол м а иды бул дупья,  
Д ос лар  ушып бэрҳа жа н ыңд ы ңыйна,
Ҳэр кунице енди Эмет жа райды,
Ш ақ ырып кел оны бүгин қонаққа.

Сарайыңды алды халықтан зыят,
Ж а м а н  салмас  хеш адамғ а  енди дэрт, 
Ш ақ ы р а й ы қ  ол Эм етти қонаға,
Қ ы лай ы қ усы кун оған биз хызмет.

Ш ақ ы р м а с аң  болмас па екен кеўли тар,  
Хызмет қылсац адам ый зат  қуўанар,  
Эўелден достыңыз еди Әметжан,
Сөйлесип тарқа тын усы күн қумар.

Сәлим жа н да й батырдын 
Кези оттай жанад ы.
Қатынның сезин сол купи,
Қатты ж ақ сы  көреди.
Көп тилланы алады,
Б арып  сонда базарға ,
Қылды енди ғәрежет.
Ғәрежет  етип болғап соң,
Ол Әметтин алдыиа,
Барып бнр сэлем береди.
С эли мж ан сонда Әметке,
Сейлей берип не деди:

— Сөзимди тыңлай гер, Әмет ж о р а ж а н ,  
Бир күни өтеди басымнан дэўраи,  
Сөйлесели кеўил ашып,  шад болып, 
Болсаңыз  бизлерге тап бугнн миймап.

Сөйлеспедик сениң менен бийҳуўда,  
Қы лм ады м  мен саған  дүньяда гуна, 
Хызмет қы лмаң бугин сағап әрманым,  
Ба р ы ц  бизикине енди қонаға.



Мен қы лғанман үйде бүгин зыяпат,  
Ш ар а п  ншип кетсин, кеўлимизден дәрт, 
Сизди арнап мен шақырған жоң едим,  
Төгейик бул ақшам енди қоймаи дәрт.

Бумы айтып Сэлимжан,
Қайта  берди кейнине.
Төсеп енди отауды,
Пард оз  бердп уйине.
Ғамға  кеўлин толтырды,  
Н амазл иге р  болғанша,
Күтинип олар отырды.
Сол мезгили болғапда .
Астында бир кер жорға,
Ғәрежети қоржында,
Қасылдан енди кийинигі,
Эмет келди сол ўа қ .а .
Көргеннин ақылын алады,  
Т а м а қ л а р  асқан Ақжан,
Көз жиберии қарады.
Сынап отыр Сэлимжан,
Бир ўақларь! болғанда ,
Эмет пенен хаялы 
Қас қағысып қалады.
Буны да корни Сэлимжан 
Сабыр 1\ылып отырды.
Тагам  ж ақ ып  бо ла ды .
Тикке турып С э л и м ж а н ,
Са ра йл ард ы н ишипе,
Билдирмей кетип қалады.
Бе лек  ж ай га  барады.
Кийимлерин шешинип,
М а ш қ а п  деген ол мести,
Иштен кийип алады,
Кийимин сирттан кийинип, 
Билдирместен шығады.
С ар а л а ға н  секилли,
Болыг- келин дала дан,  
Дастурхапнын жапына,
Мардайып келип отырды.
Ақж ан атлы бул сульгў,
Тагам менен шарапты 
Экеп ортаны толтырды.
Қ араңғ ы  жа қ ты  паналап,  
Әметжанга  қыялап,
Шара пты ише береди.



Ярым ақш ам болғанша,  
Тындырмай берди шарапты.  
Жи берип меске Сэлим жан,  
Өтириктен мәс болып,
Эмет пенен Ақжанға  
Болмағ ан сөзди айтады.
С элим ж ан бирўақ қулады.
Ақжан атлы бул сулыу,
Мәс болғанын биледи.
Шыраны жағып еол ўақта:

— Әй, Әметжан,  жүр,  — деди, 
Кәраматты көр деди,
Изнме менин ер деди,
Шыраны алды бул Әмет,
Алдында  онын ол Акжан,  
Әсте-эсте барады.
Ка ра цғ ы да  сығалап,
Көрннбестен оларға,
Анлып сонда артынан,
С элим ж ан да барады.
Акжан бир ўақ  Әметтиң 
Белдн берди қолына.
Эмет алып ңазады,
Карап оцлы-солына.
Есиктей қара  тасларды 
Екеўи қойды кетерип.
Бир-бирнне  қарайды,
Эсте-эсте жетелип.
Ғэзийнениң қапысыи.
Бирўақтьшда ашады.
Ашылған ўакта  Әметтиң,
Кеўли суўдай тасады.
Ғэзийнеге қараса,
Үйин-үйин алтын бар,
Үйин-үйин гумис бар,
Үйилип турған м ар ж ан  бар,
Буны көрип ол Әмет,
Ан-таң болып қалады.
М ын ау дүнья сеники деп,
Әметке Ақжан ңарады.
К а р а й  берип Әметтиң,
Мойнына қоллао салады.
Бизлергр  ка ндай бахыт деп,
Келди бнзге ўақьтт деп, 
Сүйнп-сүйип алады.
Сүйип-сүйип алған  соң,



Әметке қарап бул Ақжан,
Бир-еки аў н з  сөйледи:

— Бола  берме бул дүиьяда  сен ҳайран,  
Гилтти маған  берип кетти Сулайман,
Ийе болы п  м ь ш аў  сан сы з  д ү н ь я ғ а ,  
Қ осы лы іі  сү рем и з  е л ген ш е  д эўран .

Ҳэ дегенде есит мениң зарымды,
С эл и м ж ан  билмейди буның барыны,
Ийе болсад  . мьшаў алтын дүньяға,
Буннан зыят бағы ш лайм ан жаньімды-

Ол С эли мж ан ақылынан айрылған,  
Дү нь яны  коргенде қы лады  талан,
0 лим берсин оныц шийрин жа ны на,  
Са дағ асы  кетсин бундай дүньядан.

Эўел сени көрип болды кеўлим шад,  
Сөйлескенде жүрегимнен кетти дәрт,  
И н ан ды ң ба мениң айтқан сөзиме,
Сениң дүньяң болсын бәри мәрт  Әмет»

Бул гәплерди айтты да,
Ақж ан атлы иерийзат,
Талдай  мойнын бурады.
Ғәзийнениң қулпыны,
Беккем етип урады,
Тасты қойыгі сыйпалап,
Билинбестей ңылады.
Ш ы ра н ы  алып қолына,
Кекиреги дүрсилдеп,
Ақ ж а н  менен ол Әмет 
Салланысып барады.
Қ ар аң ғы д а  киятырып,
А қ ж а н  қолда  гплтини 
Еңсе бетке қайырғаи 
Ш а ш  астыпа тығады.
Аңлып жүрген Сэл имж ан,
Буны көригі қалады.
Билиндирмей буларға ,
С эл пм ж анд ай  ғош жигит  
Бурын барып отаўға,
Бурынғыдай,  келлеғар,
Қ озғал маст ан  орнында  
Б а р а  сала  жатады.



Ба рып турып о л Ақжан.
Түртип оны көреди,
Урып та оны кереди.
Теўип те оны көреди,
Қ оз ғалм айд ы  Сэлимжан.
А қжан сулыу жасиады,
Сә лим жа н ны ң үстнне 
Үлкен көрпе таслады.
Өлип қалды Сэ лим ж ан деп,
Олар ойын баслады.
Эмет  атлы жигиттиц 
Ацжа ндайы н ол сулыу,
Қойнына өзин таслады.
Көзи менен кәрсе да,
Сабыр қылды Сэлим жан,
Таң атқан соң ол Әмет,
Орнынаи әсте турады,
Өзиң көрген Аңж аи сулыу,
Атларыпы ертледи,
)Ер-жүуенип жүуеплсгі,
Ғ алыдан  болгап ңоржынды,
Қ а н ж ы ға  і'а байлады.
Ақж ап атлы бул сулыу,
Аттың зәңгиснн басып,
Әметке ңарап сол ўақта ,
Көзи оттай жай нады,
Атқа  Әмет минген соң,
Таўлап турып қамшысын,
Азғана  ўа қ  ойлады.
Ойлап турып ол Әмет,
Ақж анғ а  қарап сөйледи:

— Сайл ап мппдим саўаш  күни эреби ат^ 
Д э л  қойныңда болдым ендн бүғіш піад, 
ІІІарап ишпп тарқ а п а л ы  қолыңиан,  
Хызметнңе рийза болдым перийзат.

Койныңда болып жа тт ым бий әрмап,  
Д үн ьяңды мен көрнп, сүрдим ҳэм доўран,  
Д үн ьяд а  билермен сениң хызметиц, 
Көрискенше Ақжан сулнў хош аман.

Сонда Ақжан сөйледи:

— Бир көрмеге едим мен сени әрман,  
Ш ар а п  бердим тарң ана лы  қолымнан,
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Өлсем әрманым ж оқ сениң жолыңда ,  
Уәдемиз бир болсын енди Әметжан.

Сендей мәрт  деп күйип-күйип жа н аман ,  
Се ниң ушын ж а н ы м  отқа  саламан,  
Ж о л ы ң д а  сарп қылып дүнья-малымды,  
Ба ты р  жигит  ңайта  көрме ўэдеден.

Сүрермиз  қосылып тез күнде дэўран,  
Кетер журттан шығып мьшаў Сәлимл<ан, 
Алтынға  бөлеймен сениң өзиңди,
Қайта  көрме та елгенше ўэдецнен.

А қ ж а п  і\ыз дейдилер дүпьяда  атым, 
Сенпц менен бирге өлмек мурадым.
Отқа  салып сеииц ушыи жанымды,
Ендп көргпл мендей ярдың ғайратын,  —

Дийип сонда ол Ақжан,
Д э р ў а з а н н  ашады,
Әметти шығарып жиберип,
Қа йт ада н ңулыпты урады.
Қос томбипи басады,
С эл и м ж ан  ж а т қ а н  отаўға.
Кирип сонда бул Ақжан,
Көрненп келип ашады.
Кнрнсии а т к а п  уақтыпда ,  
Со ли мжа п дай  бул бала,
Тостагандай толы көз,
Аударын ол қарады,
Зы й ы қ та й  мартын бурады.
Тикке  турып орнынан,
Көйлегин шешип жиберип,  
Мой ныңдағы ол мести,
Ақ ж а н  атлы сулнўға ,
Кврсетип сонда турады.

— Көрдициз бе бупы деп,
Арац пенеп шарапты,
К апт алында  тургап қазанға ,  
Пысқытып қуйып жиберип:

— Айналайын,  А қ ж а н  қыз,
Өзиң суль|ў сәрбиназ,
Мәс болд ық на енди бнз,
Мэс болып сен ж атты  деп,
Силелери қатты деп,
Н е  кериндн ўай маған ,



Көрсетипсиз енди сиз,
Мен он ж а ң қ а  бақ қанда ,  
Эмет деген жигитке,
Ол қасыңды қа ққан да ,  
.Айық еди Сэлимжан.  
О л Т а ғ а м д ы  таярлаи,  
Болған  енди шағында ,  
Шығын кетти Сэлим жан ,  
Түрли тағам келтирдиц, 
Дастур ханды толтырдың,  
Ар ақ  пенен шарапты, 
Қуйып бере бергенде 
Айық еди Сэлимжан.
Мен мүлгиген ўақт ьш да,  
Әмет шаш ы ң сылады,
Сол ўақтьш да Сэлимжан,  
Мэе  болған боп қулады.  
Мени өлип қалды деп, 
Ж а қ т ы н  енди шыраны,  
Шыраны  жағ ып қолына,  
Берген ўақта  исицди 
Билип еди Сэлимжан.  
Ж ү р д и ц  сонда алдында,  
Әмет жү рд и кейницде, 
Көрип еди Сэлимжан.  
Ғәзийнениң аўзьшь1,
Аша берген ў а қ т ь т д а ,  
Қ а р а ң ғ ы д а  тур еди,
Оны аңлып Сэлимжан.  
Тайсалдың ыз гіанаға, 
Кнрдиңиз  алтын хапага ,  
Көзициз түсти дүньяга,  
Сездн опы Сэлим жан .  
Аң-тац болып турганда ,  
Эмет деген жигиттиц 
Мойнына қоллар  салғанда ,  
Буны да көрди Сэлимжан.  
Еки сүйдиң бетинен,
Сол бир ў а қ т н ц  өзинде, 
Сабыр қылды Сэлимжан.  
Кеп сейлесип сол жерден,  
Қ айт қа н ўа қта  сен Аңжан,  
Алдында  еди Сэлимжан.  
Бурын келип сизлерден,
Ақ отаўда  жатңан ман,  
Мэслер болып орнымда,



Өтирик  силем қатқанман.  
Адамн ың сен ңылмас исин, 
Усы ўақта  еткенсең.
Мен сенликпен өмирлик,
Д е п  Әметке айтқансаң.  
Таңл ар  атқан ўақтьшда 
Доланы п енди турғансан.. 
Әметтин сен атын ертлеп, 
Миндирдиң аттың белнне.
Ҳэр бетиңнен сүйдирдин,  
Алып қалдын, кеўлини, 
Дэрўазань!  бекитип,
Қайтып келдиң жан ыма .  
Суўсап турман әй Ақл<ан, 
Сениц енди қаныңа.
Көз  алды мд а әй Ақжан,  
Кеўлиме салды ң сен дәртти,  
Өлместен бурын маған бер, 
Ш а ш  астында гилтти,
Бу л дүньяны мен көрип,
И ш им  оттай жанады.
Көз алдымда қушақлап,
Эмет  деген жигитти,
Мен көрмедим жа ҳан да ,  
Сендей бахты қараны,  — 
Д и й и п  енди Сэл имж ан,  
А қ ж ан  атлы сулыудыц 
М а ц л а й ы н а  салады.
Бир урғанда  қулатты,  
Ш аш г а н  таўлап алады.  
Айырарға  адам жоқ,
Бул сарайдын ишинде,
А қж ан атлы сулнўғ а ,
Қ а р а  күнди салады.  
Ш аш ы н а н  таўла п жүргенде,  
Ш а ш  астына тығылған 
Гилтти жигит  сол ўақта ,
Би р  қамтым қара  шаш пенен 
Ж у л ы п  енди алады.
Аңж ан қызға билдирмей 
Қа лта сына  салады.
Созып ура береди,
Т аў л ап  ура  береди.
Б а р  жерине  д ағ  салып,
Кызыл қанына бояп, 
С ар а й д а н  шығарып жиберип.



Ишинен қулыпты урады.
Баяғ ы жа йды қулатты,
Бәрин тегис қылады,
Ҳэкисине үстине 
Қ а р л а р  да жаўь ш ңалады.
Ғәзийнениң жа тқ ан жери,
Көрмегендей болады.

** *

Ендиги сөзди еситиң,
А қ ж а н  атлы сулнўдан:
Ж ү н -ж ү н  болып шашлары,
Сол таяқ тың з? ынан 
Қу мдай  исип баелары,
Түсиниксиз сөзлери,
Қызар ып еки көзлери,
Ж ә н -ж а ғ ы н а  қар амай,
Бар ып ңазының алдына,
Зым ырап  кетип барады.
Бул барыстап ол Дқжан,
Д у ў р н  қазы алдыиа 
Ба рып кегніі көрсеттн.
Ақ ж ан  сулнў уялмай,
Көрсете берип ңазыға,
Бир-еки аўь13 сөйледи:

— Қ у л а ң  сал сөзиме, тыңла казы-ийшан,  
Атасы ғарғап  мал-дүньядан айырған,  
Сэ лим ж ан бояды қызыл қаныма,
Т а л а қ  хатым алып берпң тақсыр жан.

Сәлим жа н на н кеткеп екеп дэўлет-бақ,  
Аямастам урды үйнпе қамап,
Өлти ре ж ақ болды мени Сэлимжан,
Алдыца келгенмен алып бер талақ .

Сэл имж анд ы хәм биледи уллы ел,
Көздеи жас ым ағар  болды сел-сел, 
Айр ыламан ондай зал ым байлардан,  
Төрелигиң қазы-ийшаным өзин бер.

Бояғанды сэске ўақта  ңаныма,
Өлейин деп келдим сенин алдыңа,  
ИІақырттырып сораң ол бир жинлиден,
Гуна й ы мд ы қо й сын мен и ң м о й н ы м а .



Усыны айтқан уақтында,
Өзиц көрген қазы-ийшан,  
Молласыны жиберип,
Сә лим жа н да й балаға ,
«Тез келсин» — деп қалады.  
Қ азы дан  қол барған  соң,
Сарайы на қулп урып,
Сэ лим ж ан да  қазы ға ,
Сәлем берип барады.
Айбатланып бул қазы,
С әли м ж ан ға  сөйледи,
Сөйлей берип не деди:

— Саған көпти ел-халықтың гүнасы, 
Сен един ғой Сулайманныц баласы,
Көк салыпсаң қатыныңның етине, 
Қ анд ай болды ҳ а я л ь ш н н ц  гунасы?

Ж у р т  сораған мениң өзим қазыман,  
Етлеринен,  басларынан ағар  қан,
Неге болдың а д ам за тқ а  бийрейим, 
Өлмей турып айтып бергил Сэлим жа н?

Ҳешким ңула қ  салма с  сенин зарыңа,  
Нелер  болды ада м ш ы л ы қ  арыңа,
Туўмай кеткир Сулайманның баласы,  
С уў садн ц ба сен ада мн ың ңаньша?

Сонда Сэли мж ан былай деп жуўап береди:

— Бедеў минген ат қуйрығын өреди, 
Бенде болған несийбеден көреди; 
Ш ар н ятт а  болмас сөзднң айыбы,
Қы лған исин оның иши биледи.

Ш ы да м а ды м  оның қылған ойынына,  
Сонлықтан мен ңамшы урдым мойнына 
Мэе  болды деп кәрие тасл ап үстиме,  
Кирди барып ол Әметтиң қойнына.

Бул гэплерди айтқанда ,
Қазы-ийшан қолына,
Қа ғаз-қэл ем  алады,
Ж а з ы п  енди қалады,
Қатын «талақ»  болдың деп, 
Сәлим жа н да й байыңнан,



Айырылып енди қал ды ң деп, 
Қ атынғ а  қазы қарады.  
Сөйтип хаттың үстине,
Мөр басып қазы қалады.  
Т а л а қ  хатыи алған соц,
Кетти сонда бул Ақжаи,  
Аяғы жерге тийместен,  
Кетпегендей ҳақь1сь1, 
Қутылы сқапдай кү й ме ст ен, » 
Қа зы ны ц да шығынын,
Мәрт  Сэ лим ж ан төледи. 
Отаўьш ҳэм аршасын,  
Белгилесип биреуте, 
Сарайы нан  шығарып,
Аманат  қылып береди.
Ҳэм сарайдан айырылып,
Ҳэм қатынпан айырылып,  
Кетти жигиттеи енди бах, 
Болып енди шуп-шунақ,  
Бэрнпен де ол тынып,
Ҳэр үйлерге бир қонып, 
Ж ү р е  берди Сэлимжан.

*
V  *

Ендиги сөздн еситиң,
Сарпо улы Эметтен.
Хаба р  алды сарайдан,
Неще  ж а й л а р  жы ғы лған ,  
Неще  ж ай ы  пүп-пүтин,
Алтын менен сыланған,
Буны көрип жүргеиде,
Тап болады сол Ақжан.  
Қу ш ақл асы п сүйисигі, 
Са райд ың  жы ғы лғанл ары н 
А қ ж ан  с улнў  ҳэм көрип, 
Сөйленип те күйинип, 
Сарайд ан  енди шығарып,  
Алып үйине барады.
А қ ж ан  атлы суль1ўдь1,
Неке  тойын бергизип,
Эмет атлы ол бала ,
Қатыны қылып алады.
А қж ан атлы перийзат,  
Ш аш т ы  сегиз ереди.
Келин болған ж а й ы м  деп,



Са райға  тағы келеди.
Эмет атлы жигиттиң 
Ақ отаўьш қурады.
Кирип-шығып жүреди,
Эмет пенен қосылып,
Әрмансыз дэўран сүреди.
Бир күнлери болғанда ,
Аңжан атлы арнў да п,
Эмет атлы ол бала,
Ғәзийнениң гилтини,
Бир сөз айтып сорады:

і '  — Арзым есит, ңулаң салғыл назлы 
Бизлердики болды еидн дүнья-мал,  
Ма ғап берсең еди алтын гилтти,
Мендей сүйген морт палўаньтн қуўанар.

Сөйлегенде мениң кеўлим болар шад, 
Опалы яр иштен шықты мың сан дэрт,  
Ғәзийненн сайран етип керейин,
М аған  бергил ярым сол алтын гилтти.

Бедеў  минип ҳэр дэрбенттен асайын, 
Дэўлетп цде  дэрья  киби тасайын,
М аған  бёрсең шаш ындағы  гилтти,
Яр қуўағшп ғәзнйнени ашайын.

Ат қуйрығын жәзн р шөлде ерейнн,
Ҳэр тэрепке енди ақыл керейин, 
Квңилимди бул дүньяда  шад етип, 
Турғыл ярым ғәзийнени керейин.

Сол ў а қ л а р н  болғанда ,
Ақ ж ан атлы с у л н ў д н н  
Ийилдирди ол басын,
Б ар м ағы  менен сыйпалап,
Қ ы рқ  өримди көтерип,
Аралап көрди шашыны.
Келип сен де қара ,  — деп 
Қағып сөйлеп қасыпы.
Бирим-бирим қарайды,
Ж у л ы н ғ а н  шаштың орнына,
Қан қатыпты қаспақлап,
Мь ш аў  нең? — деп Әметиң,
Сорай берди жоспақлап.
Ол сораған ўақтьшда,



З а р  ециреп Ақжаны,
Бир сөз айтты Әметке:

— Арзым есит, ңул ақ  салғыл Әметжан.  
Бо лдыңы з бизлерге сиз әзиз мийман.
Әйне сонда сэҳэр ў а қ т н  болғанда ,
Көзден ғайып болып еди Сэлимжан.

Бир сумлықты жүрген екеи ол ойлап,
Сол сумлықты тысқа шыгарды сайлап,  
Сэ л и м ж а н  кеткенде сениң қасыңнан,
Келген екен иштен бир мести байлаи.

Ар ақ  бердиң мәс қы л м а ғ а  сол заман,
Меске қуйған екен арағын шайтан,
Өтириктен сол ўақтьшда мәс болып,
Ж о р т а  мәслик етип сонда ңулаған.

Көтердиң сен эўел сонда шыраны,
Қ а р а ң ғ ы д а  көрген екеп дүньяиы,
Ерте менен сени турыи узаттым,
Сен кеткен соң мени жүндей сабады.

Ш ығар ып жибердим сени сарайдан,  
Қулпырып,  тәмбилеп енди мен ладан,
Келип едим ж а р қ ы р а д ы  көзлери,
Шығып  кетти сонда меннен бир ийман.
Тура салып бастан алды көйлегин,
«Не бәле» деп дирилдеди жүрегим,  
Мойынынан алып енди бир мести,
Сол уақтында  билдим истиц бузығын.

— Ш арапты  иштим бе? — деди Сэл имж ан,  
Мине буидай болар,  — деди мәс болған,  
Қуйды келип бы ж ы л да қ қ а  месини, 
Т а ў н с қ ан д а  толып кетти бир қазан .

Рэҳим етпеди көзде жасымнан,
Өзи еркек,  таўла п алды шашымнан,
А ра ш аға  болмай ңалды бир адам,
Таяқты  көп жедим, болмай меиде аң,

Көрген жерден алған  екен гилтти,
Қэйерде  екенин гилттиң билипти,
Қызьгу менен билмеппен мен алғапын,
Сен кеткенде усы аўҳал  болыпты.



Усыны айтып сол ўақта,  
Сөз қысқартты,  қояды.
Бул  ислерге ол Эмет,  
Енди ҳайран қалады.  
Биреў  белди алады,  
Биреўи алып кетпенди,
Бир шетинен салады,
Таба  алмай дүньяны,
Енди ҳайран болады.  
Қа йта-қайта  бул Эмет, 
Иш и оттай жанад ы.
Бнр күн ш а ў қ н л  салады,  
Еки  күн шаўқьтм салады,  
Алтьш-гэўҳар күйиги,
Эмет  атлы баланың 
Ишин өртеп барады.  
Үшинши күн болғанда,  
Ақжан атлы сультўдн, 
Сулайтып енди сабады.  
Акжан күшли қыз еди, 
Ж а ғ а с ы н а н  алады.
Бул сарайдың ишинде, 
Адасып енди қалады.
Ол Ақж ан да урады,
Ол Эмет  те урады,
Урып мийри қанады.
Сол ■ ўақтьшда Эметбай,
А қж а 11 д а й ы н с у л ы ў д ы ң 
Мурнына пэнже салады.
Мур нын ж улы п алады.  
Ақжан да  тағы қызады,  
Айнўдайьш Әметтиң 
Бетине қоллар  салады.  
Ж о қ а р ғ ы  ғана ернини, 
Ж а л б ы р а т ы п  алады.
Әмет қаіпты қоқацлап,  
Бы лш  еттирип Әметтиц 
Басына А қ ж ап  урады.  
Б ылш ылда ты п урғанда,  
Эмет атлы баланың,
Еки тиси омырылып,
Ерни қа лд ы жырылып,  
Тили шықты ідошаңлап,  
Қөргенниң ақлын алады, 
Бирн мурнынан айырылып,  
Бири аў н зд а н  айырылып,



Қ ызы л  қанға  боялды. 
Шерменде  болып ха лыққ а ,  
Көргенлер ҳайран қа лады .  
Екеўи бирден қазыға ,
Ж ы л а п  теңнен барады.
Эмет  деген ол жигит,  
Б у зы қ ш ы л ы қ  себептен 
Ҳэм дуньядап айрылды,
Ҳэм қатыннан айрылды,
Еки тисинен айырылып,
Ҳэм қатыннан айрылып,  
Қ алды  дейди сарайда ,  
Мерекеге  кирместей,
Ол бийшара  қор болып,
Өзин көрген бул Ақжан 
Билгенини етеди.
Ҳэм мурнынан айрылып,  
Ж а м а н  деп байдап айрылып,  
Секилсиз болып сормаңлай,  
Опы ешким сиро алмай,  
Айтқан сөзи мыңқылдап,  
Көмекейи гүңкилдеп,  
Ойр ан ла р  больш қалады.
Т а я қ  алып қолына,
Қ а л т а  асып ийнине,
Таўип өзи пейлинен,
Елге  шығып А қ ж ан  қыз,  
Д и й ў а н а н ш л ь ж  етеди.

* *

Ендиги созди досларым,  
Сә лим жа н на н еситиц: 
С эл и м ж ан  атлы бул бала,  
Д о с л ар ы н а  ереди.
Ж а қ с ы  көрген дослары,
Оған кенес береди.
Ж а ғ а с ы н  түрип Сэлимжан^ 
Эмет  деген достына 
Тәңир сэлем береди. 
У ялғ аны нан  бийшара ,  
Сэлимжаннын,  бетине 
Қ а р а й  алм ай сол Уақта ,  
Қ ар ы с жерге  киреди.
Ақж ан атлы сулнўьш,,
Кеп ийтлердин, алдында ,



Үйме-үй  кирип б ий ш а р а ,
Ҳ ақл ап енди жүргенин,
Көзи менен кереди.
М уратқа  жетип Сэлим жан,
Ашығы енди Қа рл ығаш ,
Түсти сонда ядына.
Қ ай д а  кетти екен деп,
С у ў н қ  демин алады.
Саўдагер менен базерген,
Хальіқлардан сорады.
Сол ўақтьшда Сэлимжан,
Еллерге талап етеди.
Асқар-Айман дер еди,
С элнм ж анд ай жигитке  
Айрылмастай дос болған.
С элим ж анд ай бул жигит,
Талап ислеп бийшара ,
Асқар,  Айман үйине,
Ҳэр күни келип жатады.
Айман деген бул жигит,
Сәлим жа нның астына,
Дизден тесек салады.
Боленттен дастық кояды.
Қопагым деп Сэлимжанга ,
М а л  семизнп сояды.
Айман деген ол досты,
С эл им ж анд ай жигиттиц 
Болсын деди кеўли шад.
Ағайинли екеўи,
Қы ла  берди кеп хызмет,

Бир күни кеште Айман менен Сэ лим ж ан екеўи уйқлап 
жа тыр  еди. Ярым ақ ш ам ўақтьшда Сэли мж ан бир су ўн қ дем 
алды да  тагы уйңыға кетти. Таңның алдында  «аҳ» деген үлкен 
д а ў с н  шығып,  гағы да су ў ц қ  демин алып,  тағы да жатты. 
Азан менен турып екеўи тагам жеп болган сон кетер алдында  
Айман С әл им жа н ға  бир сөз айтты:

— Қ у л ақ  салыц,  арзымды есит, Сэлимжан,  
Саган енди тар болды ма бул жаҳа н,
Аҳ урасаң нардай болып ыңыранып,
Кеўлицде  бар шығар  шықпастай әрман?

Сөзлер айтсам наз бойыцды бурасаң,
, Сен орныңнан өз-өзиңнен турасаң,
Түни меиен «аҳ» урасаң гүрсинип,
Не себептен, достым, бундай боласаң.
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Я келди ме алые жердей бир хабар,
Яр хабарын еситкенлер аҳ урар,
Қеўлиқе түсти ме енди сүйгениң,
Сен «аҳ» десен, достыцыз да ойланар .

Сен қу тыл ды ң ңаслық қылған душпаннан,
Сен әрманлы  сүйгеницнен айрылған,
Хабар берер едим билсем, ж о р а ж а н ,
Қ а рл ы ғаш ты  көрдим деген ж о қ  адам.

Бул сөзди айтңан ўактьшда С эли мж ан бо'тадай бозлап ңоя 
берди. — Дос  киси сорайды бундай ҳалдьь «Эй достым, м аған  
бир кенес берерсен» — деп,  Айманға  бир сөз айтты:

— Р ад ты ң елинде едим байбетше,
Қо лымнан кеткенди ашылған ғунша, 
Қ ар л ы ғ аш т ы ң  дәл  бойына жете алмай,
Аҳ ураман оны достым көргенше.

Мен аға болмадым Р а д  журтына,
Аҳ урғанда  ж а ҳ а н  ж а н а р  огыма,
Ж а т с а м  енди мен уйқыда ғаплетте,
Ҳэр күни түседи ярым ядыма.

Кеўлимдегин айтсам болар акылым лал ,
Айман достым,  бул сөзиме қу л ақ  сал,
Кетей десем мен сизлерди ңыймайман,
Көзиме көринбес мениң дүнья-мал.

Эўел миндим сайлан енди әребн ат,
Қ ар л ы ғаш ты ң  созине болды кеулим шад.
Кетер .ўақта ол айтысқан ўэде бар,
Сол сәбептен қыла  алмай.ман мен тақат .

Сен айлансаң мениң айтқан сезимнен,
Ж е т е  алмасан ж а с л а р  кетпес көзимнен,
Рухсат берсең достым мениң өзиме,
Кетер едим ендн ярдың изинен

Ҳэрким ыңрар болар  айтқан сөзине,
Ашық болдым Қ ар л ы ғ аш т ы ң  өзине,
Жет и журтты мен бир көрсем қыдырып,
Кетер едим сол ярымнын изинен.

Басымнан кеткенди дэўлет  пенен бах,
Мен өлгенде ҳешким бармас  сораулап,
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Көрсем енди Қ ар л ы ғаш т а й  ярымдьі,
Ж а н ы м  достым, керип өлсем әрман жоқ.

Бул сөздн Сэл им ж ан айтқан ўақтьш да Айман оны пара-  
сатлы, ақыл  менен тыңлады. Ашыққ а  жетпегенниң изи ауы рыу  
болады.  Аўь1рь1ўдьш изи елим болады.  Д у ш п ан л ар  арадан 
кеткей, достым арадан  ярыны таўьш алып мурадына жеткей,— 
деп Айман ғалы қо рж ынғ а  мазал ы шөреклерди салып,  алма-  
дан болған т а қа н ларды  ж а й  қылып,  ж о л  сайманын сазлап:

— Эй достым, қапа  болма,  яр излеп кетсең астына ат бе- 
рейин, үстине тон берейин, — деп, достына қа рап бир жуўап 
айтады:

— Эй Сэлимжан,  сезлер айтсам сен тыңла,  
Сендей ашық көп болған-ды дүньяда ,
Ж а н ы ң а  да салып және  ж ү з  тилла ,
Миндиртейин ҳэм астыңа кер жорға .

Қапа  болма, аҳлар  тартып,  ж о р а ж а н ,
Үстине ж аб а й ы н  ңам ңад ан шапан,
Алтын қа м ар буўьтп енди белиңе,
Излейгөр ярыңды келгенше шамаң.

Сен ашың болыпсақ  енди дүньяда ,
Ашығыңа жетки л енди, әй жора ,
Не  десец берейип сениц озице,
Қ а л л аш п а н  деп муңайм ағыл дүньяда,

Буны еситип Сэлимжан,
Ол достынан болып шад.
Айманға  қ а р а п  сөз қатып,
Сөйлей берип төкти дәрт;

—■ Айналайын Айманжан,
Кеткен журт ын билмеймен,
Са йра м дийип бир айтты,
Мени қылды сергиздан.
Та лап  излеп,  жу рт  гезип,
Үйден-үйге көп кирип,
Сейтип тауып аламан.
’Дун' -я  салып қойныма,

№ ^ ' Д ^ 4 6лып кийинип,
. Кайс ы шэхэрге бараман.
: Мен емеспен саўдагер,

Бир сулнўдьтн изинен 
Ж е т е  алм ай жүрген дэрбэдц).

I, Гейбир ж  орде кунликиш,



Гэ бир жерде  қәлендер,
Сөйтип таўьш аламан.
Та көргенше Айманжан,
Қ ош  қа л  енди аллияр.
Тәшим ғарры дийдилер,
Атасының атыны,
Ол  қ атар да  жү.рмеген,
Өзи гедей кәмбагал ,
Керек ем-ес бул жорға ,
Та ярымды тапқан ша,
П и ядала п  геземен.
Ру хс ат  берсең болады,
Көрисермиз бир күни,
Әрманын жо ң ж аҳ ан д а ,
Ж ы л а п  қа лм а,  күлип қал ,  —*
Дийип сонда Сэлим жан,
Қо рж ы н ды  салды ийнине,
Қ а м а р  байлап белине,
Аймап мемен хошласып,
Кете берди бийшара .
Қыя майдан шөллерде,
Үш күн жүрип жо ллар да ,
Бир булақ тан  суў ншип,
Қәтеплери лалад ан,
Ноқт алар ы  ж ал ай ы р ,
Ж а з ы л а р ы  мақпалд ан.
Алпыстан аслам қа ра  нар,
Ол на рларды жетелеп,
Өзи қара ,  тиси аң,
Келип қа лд ы кәруанлар .
Тилегимди берди деп,
Ж ы л а п  шықты Сэл имж ан,  
Кэр ўан ла рғ а  ҳэм қарап,
Берди дейди хош сәлем.
Сәлемди алып ол кэрўан,  
С эл им ж анд ай  балаға ,
Бпр сөз айтып сейледи:

— Мени көрип сен ж ы л а д ы ң  зар-зар ,  
Кеўилицде  ада  болмас  дәртиң бар, 
Қ а б ы л л а с а ң  ж о л д а с  етип кетейии,
Бизге ж о л ы қ қ а н л а р  ақыр қуўанар .

Атымды айт ады^Аннаң^л кэрўан,
Өзим саўдагермен,  елим "Хиндистаң. 
Ж ы л а ғ а н д ы  ж у б а т а м а н  дүньяда ,
^ендей жигит  ҳеш туўмағап анадан.



Эдеп пенен маған  мийрим саласаң,
Сәлем берин мениң кеўлим аласаң ,
Шөлл ерде  болыпсаң сен өзиң жа лғыз ,  
Сапарыңды айтқыл,  қайда  барасан.?

Елдн  гезген меннң өзим мәрт  кэрўан,
Сен бо лмағыл ели-халықтан қууылған,
Ж а қ с ы  көрген ярың түсип ядьща,
Не себептен болдың,  балам,  сергнздан?

Мен ойласам өзиц ж а л ғ ы з  сонасаң 
Қолдан  келсе ерднң кеўлин аласаң ,
Ж а м а н  адам  енди сендей болмайды,
Айтқыл балам,  қай жерлерге  барасан?

Сонда Сэлимжан:

— Арзымды есит, қула ц салғыл ж а н  аға,  
Аш ық лы қта н ақылым болды бийгана,
С айр амны ң елине кетнптн ярым,
Сол себептен шықтым майдан саҳраға.

А шы қл арға  дүнья екен мүшкил не,
П ияд аға  кэрўанннн, ол жолы алые,
Ж о л  сорасац а ш ы қ лар ды ң биримен,
Сайранга  барсаңыз  болайын жолдас.

Снзди корип болды кеўлнм енди шад, 
Ж а л ғ ы з л ы қ  екен гой жнгитке  мийнет,
Қ у ллы қ етип шықтым, аға,  алдыңа,
Б а р ғ а н ш а  қылайын мен сағаи хызмет.

Бул  сөзи кэ рўа нб ас н ға  ж ағ ы п  кетип, «түйе суўғарар ,  отын 
терер,  хызмет етер, а д а м л а р ь ш  а^ы ра қ  еди, алып кетип кеўлин 
алайын, Сайрам ели ден Б а ғ д а т қ а алып барайын, барғанша 
хызмет еткизип, күшинен пайдаланып қалайын» деп ойлап 
С әлим ж ан ға  айтқан бир созн екеп:

— Мәрг  Солимжап,  тыңла  менин іилимди,
Алыс жо л л ар  пыядаға  мүшкилди,
Аты шыққан қы злар  болса айтып бар,
Үйретейин аш ық лықт ың жолыны.

Ж а л ғ ы з  кетсең ңазан  урар гүлиңе,
Д уш па нлы қты  зьшҳар алма кеўлице,
Са йр амны ң көп дейди енди елаты,

, Аиарып таслайын сол ярың елине.
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Менин, менен барсаң болмас ели ж ат ,  
Ж етки зер мен ол ел л ер г е саламат ,
Ете бергил та баргашна хызметти,
Сенин. кеўлнц болар,  балам,  енди шад.

Бул сөзлерди айтқан соц,
Кэрўан басы ол залым,
С эл им ж анд ай  балапы.
Ат, түйеге миндирнн,
Ж а қ с ы  сезлер айтады.
Бир қуд ыққ а  барғанда ,
Ол түйениң басыны,
Сол Сэ лим ж ан бурады.
Атлары енди тойғанша,
Ол қаўғань1 тартады,
Түскен ендн шақтында ,
Ол т амақ ң а  қар амай,
Отын-шөпке кетеди.
'Күшли еди Сэлимжан,
Көп хызметти етеди.
Он сегиз күн дегенде,
Дэрўазась!  он еки,
Тар  көшеси он жети,
Көримшил ханы,  кең сарай,
Хан отырған еркин жай ,
Алтынлары ол минар,
Аспан менен бараб ар ,
Бир ожа йы п қалаға .
Алып барды бул кэрўан.
Сол ў а қ н т т а  Аннақул,
Сә лим ж ан ға  сөйледн,
Сөйлей берип не деди:

■— Эй Сэлим жан,  кеўлим толып болды шад,  
Аянбастан  маға н  еттиң кеп хызмет,
Бул  қал ань щ атын Б а ғ д а т  дийдилер,
Ишинен та бы лар  ол Сайра м елат.

Мениң жу рт им  сорасаңыз  Ҳинднста::,
Кетсең сен кешерсең ашы қ ярыңнан,
Са йра млы дийдилер қ а л а д а н  сыртта,
Талап етип сен т а ба рс аң Сэлимжан.

Сонда С эли мж ан куўаньш кетип, бир сөз айтады кэрўам 
басыға:



— Келеди қыстан соң бэҳэри,  жаз ы,  
Ж ақ сым ы ц шекерден м аза лы сөзи, 
Шарш ат па ста н алып келдиң бул жерге,  
К эр ўан бас н,  саған болдым ыразы.

Атым еди өз елимде Сэл имж ан,  
Ата -анадан туўь1лғанль1 ж алғы зб ан ,
Алып келдиң назлы ярым елине,
Кэрўан басы енди сеннен ыразыман.

Аш ықл ықт ан уйқы келмес көзиме,  
Ҳэрким қуўанадь1 айтан сөзиңе,
Алып келдиң Сай рам деген еллерге,  
Ы р за  болдым кэрўан басы өзиңе.

Батыр анқаў ,  ер гедек,
Қайта -қа йта  кэрўанньш 
Қолынан алып қалады.
Тилек тилеи кэрўанға ,
Изинен қа рап ңалады.
Буны керип бир ғарры,
Ернин тислеп сол ўақта,
Басын шайңай береди.
Эне-мине дегенше,
Кэрўан ғайып болады.
Ж о л д а с  болған сол баба,
Таяғыны таянып,
Сәлим жа н ны ң қасына 
Ж е т и п  ҳэзир болады.
Бир-еки а ў н з  сөз бенен, 
Сэл им ж анн ан бир хабар ,
Б а б а  сонда сорады:

— Арзымды еситиң, эй б алажан ым,  
Кэрўан басы ма еди сениң туўғаннц,  
Қ айт а -қа йт а  енди оған емирендиц, 
Алыппеди душпапыцпан ол арың.

Билсең оныц өзи әзәзил корўан,
Кәспи оның ад ам лард ы  алдаған ,
Д үнь я  бермей буйырады хызметти,  
Сендей нещелерди залым қақлаған .

Қайт а -қ айт а  оған қуллық қыласаң,
Оннан ңайсы елди сорап ңаласаң?



Бизге баян әйле барар  жериңди,
Эй ғош жигит  қайсы елден боларсаң?

Ж о л л а р ы н д а  пидэ болсын бир жаным,
Бенде  көрер ж а л ғ а н ш ы д а  салганын,
Ол кэрўаннан қайсы елди сорайсаң,
Қа йд а  болар жа ны м балам мәканың? —■

деп бул сөзди баба  айтқаннан сон Сэ лим ж ан оған Р а д та н  
шығып, ашығын излеп,  Сайрам ўалаятьша  бара ты рганы н айтып 
турған усайды:

— Атам Сулайман-ды, елимиз Рад ,
Ҳэр бендениң басындадур түрли дәрт,
Са йр ам  дейди барар  менин елимди,
Ж а н ы м д а ғ ы  ғар-ры баба  туўрн  айт.

Ғош жигнттиц аш ы қ лы қт а  мурады,
Кеўлимде бар еди бир ярдың дэрти,
Ж а л г а п ш ы  сөйлеме ж а с а ғ а н  адам,
Қа йд а  болар ол Са йра мны н елаты?

Ж а т ы р  едим бир булақтың басында ,
Қэрўанбась1 келди менин ңасыма,
Уз ақ  жо л  деп маған  сонда ол айтты,
Бөтен дейип мүшкил сал ма басыма.

Сора ғанда  ләблернңди тиследиң,
Ләбпн тислеп сен басыңды шайқадың,
С ай ра мға  келдик деп бнзди қууантты,
Бизди енди бир сөз бенен жа й лад ың.

Қо лымна н сен неге туттың б аб аж аи ?
Мен айрылып қа л д ы м  енди кэрўанпан,
Айтқыл енди лэб  тислеўдин мэнисин,
Сэйлеме ж а ҳ а н д а  бул күни ж ал ған.

Болып едим ол кэрўанға  хызметкер,
Ҳэркуни мен суўғардьш  сонда 60 нар,
Сайрам дийип алып келди бул елге,
Сайра мны н елинеи билсең бер хабар.

Сол ўақта  баба:

— Ж а ң сы  а д а м л а р д а н  тийер шарапат ,  
Ж а м а н л а р д ы ң  жүрген же ри кесапат,



Нешше күнлер сен ңылыпсаң хызметти,  
Бул  елдиң атыны дейдилер Бағдат .

Д у н ь я д а  ол кэрўан әзәзил,  жа ман ,  
Нещелерди сендей етип алдаған ,
Себеп пенен келип қалд ың Ба ғд атқ а ,  
Адасыпсан ол Сайра мны н жолынан.

Аш ықтың  басында  ҳэр қыйлы қайгы, 
Бундай жигит  болады екен эрманлы,  
Қайтып барсаң он бир күнлик жол ы бар,  
С ай ра мны н жо ллары  изиңде қалды.

Сени алып келгеп залым саўдагер,
Б и р а қ  зая кетпес балам маңлай тер, 
Талап ислеп, дүнья-малды жыйнасаң,  
Шеп болмассан мэслэҳэтим ойлап көр.

Т а ры ққ ан да  ағар кезден селли жас,  
Шын а ш ы қ лар  машығыны танымас,  
« Та лаплы ға  нур жаўадь1» деген бар, 
Т а л а п  еткен ерлер ҳешўақ тарықпас.

Дү нь ян ың  жүзинде  айралың ж ам ан,  
Ойлап көрсем сен туўғансан жақсыдан ,  
Ж ү р ги л ,  бала м,  мениң енди үйиме, 
Сөйлесии қа л а й ы қ  сен болғыл мийман.

Бул  гәплерди айтқанда ,
Қуўаньш кетти Сэлимжан.
Бул баб аны н изинен,
Б а р с а  сонда Сэлимжан,
Сарайы  үлкен,  көшки ҳайўан,
Бир пайызлы ж а й  екен.
Ғалы-гилем теселген,
Роҳот етип қалады.
Бул бабапыц үйииде,
Анда енди Сэ лим ж ан 
Елииде  хызмет  етеди.
Күнлик ислеп жүреди.
Кэп күи өтти арадан,
Көп дүньяны табады.
Ба б а  менен қосылып,
Сэр баз ар ға  женеди.
Ж а қ с ы  атлар  алайын,
Ж а қ с ы  тонлар  кийейин,
Б ул  дүньяны нетейин,



Ярымды излеп кетейин, — деп 
Б а з а р ғ а  кирип Сэлимжан,
Адам лард ы аралап,
Жүргенинде  ол иадан,
Айрылып қа лд ы бабадан.
Қ а р а с а  сонда Сэлим жан,
Өзи жетпис жасыида,
Қ а р а м а й  оңлы-солына,
Басында  жипек  орамал,
Ҳайран қ а л а р  көргенлер,
Ҳэсемленген торына.
Кемпир енди жүргенде  
Қ ызлар  оған ереди.
Ол кемпирдиң атыны 
З ийнеп. кемпир дер еди.
Өзи енди шийрин сөз,
Ислам деген хан менен,
Ба й лан ысы бар еди,
Зийнеп атлы бул кемпир,
Д ү н ь я д а  қумарпаз  еди.

Сансыз саўдагер кэруаплардыц келгеннн билип, жа ны на 
хатшысын алып, сол баз ар да  жүрген халы ққа ,  саўдагерлерге 
ңарап:  — «Ким шаты раш ойын ойнаса,  ойынпаз болсаңыз ке- 
лиң» — деп бир сөз айтады:

— Бизиң ж а й ла р  әзелден-ақ ла л аз ар ,
Алтын, гүмис ада  болмас  дүнья бар,
Оны хәрким утып алса  қуўанар,
Бул ойынға ким болады қар ыйдар?

Ш ат ы р а ш  ойып билсе мепп утады,
Еки есе ма ллы болып қайтады,
Утқанда  қуўаньш олар алтынға,
Ойыншылар мурадына жетеди

Тоты қуслар барды менде мурғызар,
Ш ар а п  берип назлар  қылып жа ўа нл ар ,
Ҳэр бир қызым барды пери секилли,
Ойында утқанлар  оларды алар.

Шәртлер  қойып мен қы ламан ықтықат,
Неще саўдагердин. болды кеўли шад,
Утылгаплар  менде бенде болады,
Ҳешкпм болтаны ж о қ  меннен биймурат.
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П ышғым бар көтереди шыраны,
О ііы көрген а д а м  ҳ а й р а н  қ а л а д ы ,
Б и л мек  дәрка р  болсаңызлар  ойынды,
Ш ы р а  өшсе оның шәрти болады.

Буны айтып ол кемпир,
Таўью қустай шырлады.
Еки саўдагер  келип,
Қол ңояды хатына,
М эр т  жигит  еди Сэл имж ан,
Ор таган а  кийинип,
Б а р д ы  кемпир жа ны на,
Б ул  да  ойнаймекен деп,
Байь1ўль1дай саңылдап,
Урды кемпир санына,
М а с қ а р а  қылып ғарқылдап,
Сол ўақтьш да Сэлим жа н 
Кемпирге  қ а р а п  сейледи,
Сөйлей берип не деди:

— Арзымды есит, ңул ақ  салғыл,  ана жан ,  
Ол Р ад та  ойыншы едим, Сэлим жан ,
Қол қояйын дәптериңның нзине,
Бул ойыннан мени қойма бийэрман.

Менде  сақл ап қойған гумис-алтын бар,
Оннан басқа  ғалы-гилем затым бар,
Озим ди  ҳэм қояман жэне  гиреуге,
Сенде болар сонда кемпир ықтыяр.

Бул  ойынға мен де болдым көп кум ар, 
Б а й л а р д ы ң  әдети ашти маза қл ар ,  
Ш а қ а қ л а р с а ң  мен келгенде сен күлип,
Қор қ а  герме менде сансыз дүнья  бар.

Қемпир сонда сейледи:

— Сепдей ж а м а н л а р д ы ц  турдым қастына,  
Кийим болса киймеспедиң үстиңе,
Атың болса минбеспедиң астыңа,
Кет сейлеме аўнртпағьгл басымды.

Нещ е ба-іілар ойнаўға  күш салысты,  
У тылғ анл ар  ж ы лап ,  салды даўьтстн, 
Хан-тереге белли менин. эдетим,
Сендей менен ойнаў маған  намысты.
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Сэ лим ж ан сонда сөйледи:

— Өзнң нашар,  сен ёмессең бир дана, 
Утылсам болайын саған қул бала ,
Неге кемситесең мени эй мама,
Ғош жигиттиң қуны болар мыц тилла-

Бул  гәплерди айтқанда ,  
Сэ лим ж анд ай  гош жигит,  
Утылғай-дэ  кемпир деп,
Халық ғарғыс қылады.
Утқай дийип балаға ,
Халық бир алғыс ңылады.  
О йн амақ қа  бул кемпир,
Зо рд ан  ыразы болады.
Б а й л а р  менен қосылып,
С эл и м ж ан  да  барады.
Ол маманы ңарасаң,
Тамаңты молдан береди,
Терис көйлек кийеди,
Қ аб ағ а н ы  уйедн,
Сэ лим ж ан менен бул кемпир 
Аш арысландай алысты,
Утьгў ушын кемпирди 
Бул Сэ лим ж ан тырысты.
Кемпир еди ойыншы,
С эл им ж ан да  ойыншы,
Бир-биреўин уталмай,
Туни менен жарысты.
Ярым аңшам болғанда,
Кемпир жетпис жа сы нда ,
Шыра  енди қозғалмай,
Турды пышық басында ,
Кемпир ҳайран болады.  
Сә лим жа н на н басқа  да 
Саўдагердин, дуньясын,
Кемпир утып алады.
Сэл нм ж анн ан  басқасы,
Теңгесинен айрылып,
Гнреў басып ңалады.
Күнлер шығып қалад ы,
Ханнан кнси келеди, ''
Бул пышықтын басында ,
Ж а н ы п  турған ол шыра,
Турғанын сонда көреди.
Кунлерициз толды деп,



Бәрин байлай береди.  
С аўдагердиц барлығын,
Ҳэм Сэ лим ж ан ңалмастан,  
Шийрин жанын қыйнады,  
Саўдагер  менен Сә ли мж ан ды 
Бенде  қылып айдады,
Алып барып базарға ,  
Алтаўьш да  сатады.
Бир сабыншы ңолында ,  
С э л и м ж а н д ай  бул бала  
Қул  болып сонда кетеди. 
Гэззап  еди бул кемпир, 
Хальщты дүньядан айырып,  
Не  жигитлерди майырып,  
Дү нь ясыны ң ж а р п ы с ы и ,
Алып енди Ис лам хан, 
Эзэзил  енди иймансыз,
Ол  Б ағд атт ы ң елинде, 
Сондай сүрди коп дэўран.

** *

Ендиги созди еситиң, 
Қ а р л ы ғ аш т а й  сулнў да н:  
Қ а р л ы ғ аш г а й  перийзат,
Ол Сай ра миы ц елинде,
Он тоғыз ж а с қ а  киреди, 
Ҳэсер енди басына,
Ҳэр күн ж ат с а  уйқыда,  
С э л и м ж а н  кирип түсине, 
Қ а р л ы ғ аш т а й  айымға  
Аш ық болды бат ырлар ,  
Аш ы қ болды төрелер,
Ашық болды жигитлер,
Ҳэр тәрентен Қ а р л ы ғаш ң а  
Ж а ў и ш  болып келеди. 
Ҳэркимниц тилин алмады,  
Мьш аў  жақсы ,  ж а м а н  деп, 
Ад ам за тты ң балас ына  
Ҳасла  нәзер салмады.  
Келгенлерге  Қ а р л ы ғ аш  
Ж а қ с ы  сөзии айтады, 
Т а ба л м а с та й  нәрсени,
Берсин енди дегенде,
Ҳайра н болып халықлар ,
Ол  үйине қайтады.



Көп күн өтти арадан,
Сөйтип жүрип Қарлығаш,
Қ ы з болып тойлар тойлады.  
Елиниң ж ақ сы-ж ама ны ,
Көп сумлықты ойлады.
Буны билип Қа рлыг аш,  
С ә лим ж ан да й ярыныц 
Қ айд а  екенин билмеди. 
Өз-өзинен зарланын,
Қатты қайғы қылады,
Атасы менен анасы,  
Ма л-дуньяға  қызығып,  
Қ а р л ы ғ аш т а й  сулыудың,  
Сезине қ у л а қ  салмады.
Ендиги сөзди еситиң,
С айр ам  деген елинде,  
Қ а лм урат  бай дер еди, 
Қ а лм ур атт ай  бул байдьщ,  
Ж а л ғ ы з  улы бар еди,
Ол бал ан ын  атыны 
З а й ы р  сойл ақ  дер еди. 
БаІГТзаласы болса да,  
Жигитле рге  ермеген 
Өзи қ ар а  бёледей,
Тиси сойлак,  көзи көк, 
Ҳешкимлер қызын бермеген,  
За й ы р деген бул жигит,  
Ж у р т т ы  гезип көрмеген.
Бир күни ол ат минип,
Үстине ж ақ сы  тон кийип,
Ел ар а л а п  жүргенде,  
Қ а р л ы ғ аш т а й  бул сулыу 
Узын қа ра  шашл арып,
Тарап,  сылап турғанда ,
За й ы р  оны көредн.
Көреди де ол сорлы,
Е си ўаси шығып турады.
Есин жыйып алған  соң, 
Қ ар л ы ғ аш т ы ң  жүзине,  
Қ айта-қайта  қарады.
Қ а р а п  турып сол ўақта ,  
Қ а р л ы ғ аш  қыз  сен бе? — деп, 
Ат үстинде сорады.
Сол уақтында  Қа рл ы ғаш ,
— «Ш аш ым сегиз өрермен, 
Буныңдайын ж а м а н ғ а ,



Қа нд ай жуўап беремен,
Д уз да й  көрип көзини,
Ж ы л а н д а й  көрип жүзини,
Бу л ж а м а н д ы  мен енди,
Түсимде де көрмейин,
Ж ү рек ле ри м  жа рыл ып,
Тал а қ л а р ы м  бәлинип,
Көзимниң нуры төгилип,
Қорқып енди өлермен».
Деди да ғы  Қа рл ығаш ,
О рдаға  кирди жуўнрьш.
Сонда байдың баласы,
Ж а р ы л ғ а н д а й  ңанасы,
Ж а м а н  да болса арсьшып, 
Ж ы л а м с ы р а п  қамсығып,
«Сен шаянды алайын,
Бул  басыңнан тепкилеп,
Қыйын саўда  салайын,
Индеместен сен кеттиң,
Айттырып сени барайын.
Өзиң  болса жарлысаң,
М а л  питпеген сорлысаң,
Азьш-аўлақ  мал берсем,
Узатьш салар  ата-анаң,
Сен билмей де қаларсаң».
Днйип ендн бул Зайыр,
Атңа қамшы басады.
Атасының алдына 
Ҳэ дегенше келеди.
Ентигип сәлем береди.
Буны көрип сол ўақта,
Әкеси болған Қалмурат ,
Ж о л  болсын оннан сорады:

— Атларыңнан көкке шықты енди шаң, 
Кеўлиқе биреўлер салды ма әрман?
Сәлем бердиң сөйлемекке асығып, 
Билгениннен айтагөргил ж а н  балам.

Өзим байман,  атым мениң Қал мурат ,
Сен жа лғы зс аң,  бала м,  болсын кеўлиқ ш аАі 
Ата дийип турма балам  уялып,
Кврген ислериңнеи маған  хабар  айт.

Ш айы р едим сөзлерди айтнўғ а  тайын, 
Еситип билейин ислердиң жайын,



Не себептен ҳаплнғасан.  жан балам?
Атацыз хэрдайым хызметке тайын.

Менде барды енди балам дүнья-мал,
Болып келдин сен ҳаўльтгьш бииқарар,
Сөз тийдиме я бир залым душпаннан,
Я болдын ба бир сулыуға кнтизар?

Сол ўақта  За йы р  көзнн жаслап,  аттан таслап:  — Қо рлық кэ- 
рдим бир гедейдин қызынан,  енди Қ арлы ғаш тан  басқаны ал- 
майман,  сол қызды аламан.  Қой-қозыны бақі ыры н,  басына қай- 
ғы саламан,  — деп агасына қарап бир сөз айтады:

— Жигиттин. дүр болар айтқанда  сөаи,
Ақырет бергенди Тәшимниң қызы,
«Қыз» дегенде нәзериме келмеди,
Сөзлериме ҳасла жуўап бермеди.
Дүнья да  болмаган менменниң өзи. '

Келди ата усындай ис кеўлиме,
«Қыз» дегенде қулақ  салмай сөзпме,
Өзи енди посқыншыныц баласы,
Ҳеш қа ра м ай  қайрылма стан артына,
Ат бай лама й кирин кетти үйине-

Мәртлнгимди билсин оныңдай қызлар,
Сор асаң бал ан да  усындай сөз бар,
Алып берин енди Тәшимниң ңызын,
Ж а р а м а с а  биз көрермнз излерин,
Бу йы рмастан қалсын бизге жыйған мал,'

Атасы сонда ойланды,
Қуўарьш жүзи қыйналды,
«Қыз мийрып қанынты,
Айналайын жалғ ызы м,
Ба сына  саўда  салыпты.
Сол бир ж ар л ы  қызынан,
Б а л а м  жеңилип ңалыпты.
Қа лмасы н менде бир туяқ,
Алып берип ғаррынын,
Қ арлы ғаш тай  ңызыны,
Болайын мейли мен шунақ».  —
Дийип енди Қалмурат ,
Ж а с ы  уллысы Ерназар ,
Бийи еди Нурназар ,
Ж а с ы  үлкенин шақырып,
Алдына қойды дүнья-мал,
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Тиймесе де сол қызды,
А л ь т  берин балам а,
Ол-пулына қарам а,
Деп бийлерге буйырды.
Айтқан сонда бийлери,
Муртл арыны  шыйырды.
«Сол ғаррының қызыны,
Басып алсақ  ңәйтеди,
Тартып алсақ  қәйтеди?» —»
Деген сөзди айтады.
Айтады да сол ўақта,
Тәшим ғарры үйине,
Бнйлер атлы тартады.

. Шап қы ласып қуйындай,
Үйи.не келип түседи.
Ж а қ с ы - ж а м а н  сорасып,
Ер алы деген бир бийи,
Сөзге дилўар  киси еди,
Тәшим ғарры алдында  
Айтқан сөзи бул еди:

■— Отырысың бир түрли ғой, бул ңалай?
Сен мүлгийсен жә н -ж ағы ңа  қарам ай,
Бизлер  келдик есигеңе ат төгип,
Тәшим ғарры жол болсын да сорамай:

Сонда Тәціим ғарры:

— Ғош жигитке  е л и х а л қ ы  яр болсын, 
Ж а м а н л ы қ  ойласам кеўлим тар  болсын,
Қолда н келген мен хызметти етейин,
Жу мы сыңд ы айта бериң жол болсын.

Сымбатьщыз келген, айтар кезлерге,
Б а б а ң  қу лақ  сала р  айтқан сөзлерге,
Елимниң ағасы болған Нурназар ,
Ж о л  болсын, шырағым,  енди сизлерге-

Бул сезлерди айтқаннан кейин Ерназар ,  Нур на за р  Қалму-  
раттан  келген ку д а м да л ы қ  сөзин айтады:

— Ғарры, қу л ақ  салғыл айтқан сөзиіме,
Аямай айт қ а л ы ң  малды сен ғарры,
Ина батлы  көринесең көзиме,
Бүгин қуда түсеж ақп ыз  әзиңе.
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Там ағы мыз ды күлип-ойнап ишемиз,
Д үн ья -м алды  биз аянбай шашамыз,
Айттырдық қызыңды бизлер Зайы рға ,
Ғарры,  саған бүгин қуда түсемиз.

Ыш ңы  отына күйип-күйип жа н амыз ,
Са рп ай  берип, халықтыц кеўлин аламыз,  
Қа р л ы ғаш т ы  бермек болсаң Зай ырға ,  
Күлип-ойнап ендм қуда боламыз.

Тәшим ғарры соида сақалып сыйпап, ойланып,  бир сө* 
айтады:

— Менин, бүгин қуда боласаң 
М алды бергеннен соң атлар  саласан ,
Сансыз қа лы ң малды бизге келтирип, 
Қа рлығ аш ты сөйтип тартып аласаң .

Маған көрсетерсең беглер қырынды,
Қызым мениң алмайды хеш тилнмди,
Б а р  десем де тири ж а и ға  бармайды,
Мен айтайын ж ау ш ы л ар ым ,  сырымды.

Б а л а  болған ата  тилин алады,
Қан жылатгіас  мендей бахты қараны,
Т ам ыр болсақ келисимли болайық,
Ол Қ а р л ы ғ а ш  енди ңайда барады.

Қ ызд ың сырын айттым енди, агала р ,
Тамыр адам бирин-бири сағалар ,
Эўел келтир малыңызды,  ңудалар ,
Ма л өткен соң қыздын, зары  басылар.

Дт ойнатыгі елдн қылма ңыз бпйзар,
Бул еллерде  неще түрли сумлық бар,
Қ аш ып кетип байды ңапа  қылмасын,
Айтып болдым мен сөзимди қудалар.

Еситип ңудамныц болсын кеўли іпад, 
Қ а р л ы ғ аш қ а  бергей сабыр-қанаат,
Қыйын күнлер т у ў ь т  қа лса  күтгіегеп,
Қыз сырыны Қ а л м у р а тқ а  барып айт.

Ойла нға нға  қыйын болар  бундай сөз,
Ж а т  ж у рт ларғ а  мүшкил иске болдым гез, 
Қ а р л ы ғаш ы м  н а й ла ж  болыгі турыпты, 
Қ а лм ур атт ы ң  бал асы да  секилсиз.
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Бол ды ма кеўлиңиз қудам енди шад,  
Қ ы зд а  бердим қу да мыз дан  кетсин дәрт,  
Қ а р л ы ғ аш т ь щ  айттым енди сырыны, 
Қуда  болған Қ а л м у р а тқ а  сэлем айт,

Дийип енди бул ғарры,
Күлип берди орамал,
М а нл а йыны сыйыр ып,
Ш а қ а қ л а п  күлди қудалар .
Бул гәплерди билген соц,
Сулыу туўган Қа рл ығаш ,
Шашын жа йы п алдына,
Қу мар козден акты жас,
Өзин көрген ңудалар  
Ат ойиатып кетеди,
Қ ал м у р а т  байга жетеди.  
Б арғанн ан соц бийлери 
Мәсләхәтқа  дөнеди.
Бул қуданың бергени деп, 
О ра м ал ын Қ ал м у р а тқ а  
«Минекей» — деп береди.
Өзиң корген бай улы 
Қуўаньш енди куледи.
Айтқан малдыц саны жоқ,  
Топарлатып айдады,
Н а м а з ш а м н ы ц ў а қт ы н д а , 
Коргенннц ақлын алады.  
Хал ықл ар  ҳайран қалады.
Ақ отаўдь1 қургызып,  
Со йра млы ны ң жигитлери,
За й ы р  менен топ болып,
Ҳэммеси де шад  болып,
Кирди енди отаўға,
Неще-неще адамлар  
Уллы тойды баслады.
Нешш е қыз ҳэм ж а ўа нл ар ,  
Кийинип енди жаснады.
Ендиги созди еситиң,
Қарлығаінтай  сул ы ў д а11:
Қос т а б а қ л а р  тартылып,
Б а қс ы - ж ы р а ў а й т ы л ы п,
Тәшим ғарры үйннде 
Уллы тойды қылады.
Өзиң корген Қарлығаш,
Әйне усы ўақь п та ,
Келте ғана бир шекпен,
Б а р л ы қ  жери жыртылған,



Буны таўьш алады.
Бир сыйырма телпекти 
Буны да тауып алады- 
Қырлы енди тышт аба н 
Буны да тауып алады,
Сонда енди Қ а р л ы ғ аш  
Тасада  қойып бэрини,
Ол бир шанаш  тақанды,
Буны да алып барады.
Китабын салып койнына,
Анасына ойласып 
Бир-еки аўь13 сөйледи:

— Арзымды есит, ақ  сүт берген ан ажа н ,
Ол З ай ы рға  ңалай ңайыл боламан?
Эрман болды бул ислери душпанның,
Мен жы ласам  шыдамайды тири жан.

З а р  б ал а с а ң  Қ ар л ы ғ аш т ы ң  изине,
Сен ииандың душп ан лардың сөзине,
Ашығыны м ашы қ таўьш алады,
Тири болса усы жердин, жүзинде.

Ат ойнатса көкте ойнар енди шан,
Саўаш  күни төгиледи қызыл ңан,
Эўел айтты атам мениң сырымды,
Ы рз а  болың перзентиңе анажан .

Ертеректе  З ай ы р  түйме бергенди,
Бул С ай ра мға  ол Р ад та н  кёлгенде,
З а й ы р ғ а  эўелден ўэдем бар  еди,
Атам оған соны билип бергенди.

Сол ўақта  Қ ар л ы г аш т ы ң  анасы қызының З айы рд ы ң үйине 
бар аман деген сезин еситип, бурыннан ашыц екенин били-' 
анасының ў а қ т а  хош болып, бир сез айтады:

— Ы разы  болдын, ата  анаңның сезине,  
Хал ықл ар  рахмет  айтар  сенин, өзиңе,
Ата-ананды дунья-м-алға байытып,
ЬІразыман б ал ам  берген сүтиме.

Бул кеткеннен көп жерлер ге  кетерсең,
Д үн ья  малды ң ңызығына батарсаң,
Өсип-өнип бул дүньяда шад болып,
Ата-ана ңа  балам  тилеў етерсең.
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Хызмет еткил халайықңа  жууырып,  
Сәлем бергил жа сы үлкенге ийилип, 

Ҳозир келер цызлар сениң ңасыңа,  
Турғыл балам ҳасьш липас  кийинип.

Бул гэплерди айтқанда ,  
Қа рл ы ғаш ты ң анасы, 
«Жууынып кел балам» — деп, 
Бир қуманда  ыссы суў,
Ол қызына береди.
Бул да  дэркар  болар деп, 
Суўдь1 енди алады,
Така н турған шанашқа,  
Қуманды да  салады.
Қ ы р қ  бир өрим шашыны, 
Төбесине түйеди.
Сыпырманы басына 
Тартып енди кийеди.
Таз  секилли ол болып, 
Ш ан а ш т а п  сонда ун алып, \ 
Гөне шагіан кийеди.
А яққ а  кийип тыштабан,
Қа раны  сүртип бетине,
Таякты алып қолына,  
Ш ан ашты  асып мойнына,  
Адам лард ы аралап,
Бир қуў таз  секилли, 
Қ а р л ы ғ аш  кетип барады.  
Қойды баңқан таз  шығар,  —■ 
Дегі ад амлар  қалады.
Бул кеткеннеп кетеди,
Қ у б ла  бети тауыстан,
Таў  етеги Гейистан,
Ол тоғайДыц ишине 
Кирип енди алады.  
Кү ншығардың  алдында ,
Адам билмес ж ай ларға ,
Барып енди Қ арл ы ғаш  
Уйыклап дем алады.

Ендиги сөздн еситиң, 
Қ ар л ы ғаш ты ц  анасы,
Көп егленип кеткенге,
Не  болды екен қызға?  — деп, 
Тыпыршып болмай мазасы,



Сопла а пасы не дейди:
«Ақбагай-дә  көзимниң 
Қу марлы енди бул жасы,,.
Неге қайтып келмеди,
Қыз қоспадым жанына,
Бир ҳэдийсе болды ма,
Ямаса  жы лап қалды ма,
Нәлет  болғыр урғашы, —
Дийип енди анасы,
Бар са  қыздыц жайыиа,
Қ азы ң л ар ға  илииип,
Турғап екен зер көйлек,
Сэўкелесин алыпты 
Орамал  менен кийимлер 
Ш аш ыл ыпта  калыпты,
Ҳеш жерде  ж о қ  Қарлығаш,
«Қудай мени урды» — деп, 
Қ арл ы ғаш ты ң анасы,
Агызды көздеп қанлы жас,
Қуданып келип алдына,
За р  ж ы лад ы  сол ўақта,
Бпр сөз айтты анасы:

— Арзымды есит, қулақ  салгыш қудаж ан 
Еки ели келип тур устимде аспан,
Ҳешбир адам енди мендей болмасын,
Эрман менен жал ғызынан айрылған.

Көзлеримнен бүгин акты қанлы жас,  
Қарта йға нда  маған болды бул намыс, 
Кийимлерин илип кетип қазыққа ,
Ғайып болған өз-езинен Қарлығаш.

Яки балам бул дүньядан өтти ме,
Суў ямаса  булт көтерип кеттп ме,
Мен айрылып Қа рлығаш та й қызымнап,  
Д уш па нла рым  мурадына жетти ме?

Қуд алар ,  айтайын усындай зарым,
ІІІықты мениң дәртлерп менен бул жаиым,  
Куйеў болмай, қүйик болғыр сеп куйеў, 
Усындай қусайды сеннң ықбалыц?

Қа рлығаш тан бэрҳа  еттим уўайим,
Ж уўьф ьш  қа рад ым кийингеп жайып,
Әжел оғы перзентиме ңадалды,
Қурып кетсин Зайы р сениң талайыц.
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Бул Ж а ҳ а н н а н  нешше ашы қ өткенди,
Қайсы адам мурадына жеткенди,
Қа рт айғ ан да  мени қанлар  еңиретип,
Ж а с а м а ғ ы р  кимлер менен кеткенди.

За йы р балам, бул сөзиме қула қ  сал,
Қ а р л ы ғаш та  көрип еднм белгн бар,
Белгисини ырас айтсам, перзентим,
Ж а с  күнинде сен берипсең бир тумар.

Қ у л а қ  сал, З айы рж ан,  айтқан сөзиме,
Аш ық екен ңызым сениң өзиңе,
Сен аларда  қызым ендн ңууанып,
Кврсеткенди ол түймепи өзиме.

Адам ышқы кетер бетте меңине,
Қосыларсаң деп едим ғой теҢиңе,
Сен берипсең ол кызыма бир түйме,
Кеткен шығар бәлким сениң үйиңе.

Сол ўақта  Зай ыр  орнынаи шоршып турып көзлери оттай 
жанып,  кемпирге қар ап бир сез айтты:

■— Қу лаң сал сөзиме, тыңла мамажан ,  
Қ а р л ы ғ аш қ а  ашьщ болған көп адам,
Уәдеси ж алғанд ы  сениң қызыңның,

1 Мен тумар бермедим хешқашан оған.

Менде нс қылад ы алтыннан тумар,
Бир кериўге Қа рл ы ғаш ты  мен қумар,
Ж у ў а б ь ш н  бермей кетти ол кызың,
Соның ушын мен бергенмён сансыз мал.

Қы зл ард ы көрмеге жигитлер зарды, 
Аншўландьтм жибергенмен хабарды,
Көргеним ж о қ  Қ ар л ы ғаш ты ң  ңарасын,
Мен бермедим ол қызыңа тумарды-

Сол ўақта :  — Сен бермеген болсаң тумарды,  эўел ашық  
болмасаң,  неге бердиң хабарды? Тумар берген көи исинде 
болып, тағы да  мениң кызьтм сүйгеиине барғанды, — деп кем- 
пир бир жуў ап айтты:

— Қ а р л ы г аш  дейдилер қызым атыны,
Ж и ги т  қыдырады кеўил шадыны,
Бермеген болсаңыз қызыма тумар,
Алып кеткен шығар  аманатыны.
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Қ ы зларды  көргенде жигит кеўли ш ад. 
Сендей болып қалған  нешше наумит, 
Аманатын ҳ-эм бермекке кеткенди, 
Айры лы псан сүйгениңпеп х.асыл зат.

Қ а р л ы ғаш қ а  енди болсын көп пэлет, 
А м ан атқа  қылмайып деген қыянет, 
Бермеген болсаңыз енди тумарды, 
Салыпты Қ арды ғаш  сяган қыйын дэрт.

Бул  гәплерди айтқанда, 
Апыр-топыр болады,
Кеп адам л ар  кетеди,
Көп адам м азақ  етеди.
А сқа’ дөнип сол ўақта,
Қ ал м у р ат  байдын, і ой л ары,
Қызды ала  алмай бул Зайыр, 
Үйли-үйине кетеди.
Берген малы сол ўақта, 
Қ а л м у р а тқ а  өтеди,
Ж вйіан қайтты бул Зайыр,
Қылып епди қайғы-зар,
Сүйгеннне кетеди,
Сүйсинбеген қыз наш ар.
Алып енди қай та  бер 
Берген енди малыңды,
Б ай лы ғы на талассаң ,
Адам шерменде болар,
Б ай  бир байдан алады,
Б ай  менен ж ар л ы  ңуда болса. 
Усындай кеулн қдлады.
Қ апа  болгаи Зайы рга ,
Н еш ш е нешше адам лар ,
Сондай деп кеўил айтады.
Бахты  аш ы лм ағанны ң 
Ҳальз болар енди ўай.
Берген малый қайтып алып, 
Қ ал м у р аттай  енди бай,
Ислери болды жайма-ж ай- 

* ф*

Ендиги сөздн еситиц,
Қ ар л ы ғаш тай  сулнўдан:
Ҳэм қысыныгі, қыслығып, 
Қ ар л ы ғаш тай  ол наш ар,
Ж а т қ а н  екен уйықлап,



Бир ақшам да бир күндиз,
Сол ж атқа н н ан  ж а т а д а ,
Өрре  турып орнынан,
Я үстинде үйи жоқ 
Яки е,ли-күйи жок,
Ата менен ана жоқ,
Арқа  бети таўьютан,
Қу б ла  бети Гойистан,
Қа йд ан келдим енди, — д еп ,  
Қ а р л ы ғаш та й  бул сулыу,
Болд ы сол ж ай да  ҳайран.
Ой түбине жете  ал май,
Ози-езинен сойленип,
Ҳешбир ж а қ қ а  кете алмай,
Мурадын а жете алмай,
Тэселле  берип озине,
Бир созлерди айтады,
Айта берип не деди:

■— Ж ы л а й - ж ы л а й  козден ақты қанлы ж а с ,  
С эл и м ж ан  жол ынд а  жайдым кара  шаш, 
Эрман менен олсем енди бул шолде, 
Бизлерди ж о қ л аға н  жоқ-ты қарындас.

Мени ҳайран қылған енди Сэлим жан ,  
Н а ш а р л а р ғ а  шөлистанда  бир зиндан,  
Шықтым мине қыя майдан шөллерге,  
Қут ылмадым бул дүньяда қайғыдан.

Шын аш ық лар машығым деп зар урар,  
Туўдьшбекен бул анамнан биймэхәл,
Өлсем мени ким әлпешлеп көмеди,
Кеткениме қуўанғандь1 душпанлар .

Тириыедиц ж а л ғ а н ш ы д а  Сэлимжан,
Суў орнынан ишер болдым енди қан,
Бул шоллерде  мен турыппан муцаиып,
Сени излеп ендн қайда бар аман?

Зия-зулпым бестен та лл ап  времен,
Өзим нашар не күнлерге жа райм ан ,
Кимлер саған барып айтар Сэлимжан,
Сендей мэртти мен кимлерден сорайман.

Бундай исти маған  салды залымлар,
Ашығын таба л м а й  м а ш ы қ  аҳ урар,



Сайрамнын, елини қайдан табарман,
Астымда жо қ шелге шаб ар  енди кер,,

Сени дийип таптым мине қайғы-зар.
Ишкен тағамлары м болғанды зэҳэр,
Қайғы қылып қанлар  жылан  беремен,
Қуб ла  бетке мен қылайыи тәуекел.

Қа рл ы ғаш тай бул сулыу,
ІІІөлде өзин жубатып,
Ө з -өзинен сөйленип,
Адам кулер сәз айтып,
Ш ан аш ы менен суўьшь!,
Бул  тоғайда  аркалап,
Т а я қ  алып қолына,
Қ ара м ай  оңлы-солына,
Өци батыр ңыз еди,
Пал уан  сыпат, ержүрек,
Турмады ол елжпреп,
Еркек  кийим ишинде,
Ыссы қуяш мийинде,
Өмирде  ипяда жүрмеген,
Бундай қорлық көрмеген, 
Табаньшы тас қағын,
Маңлайыны күн қағып, 
З ам ан асын  қуўьшьш,
Ултаннан шан с у ў ь ф ь т ,
Ол бәлентке жортады,
Пәске  қаңғыгі кетеди.
Қызыл ңыя қум көшип,
Қа қт ан ашшы суў пшип, 
Ж ол а м а й д ы  шогігіпга,
Түслепбеди сэрўаига,
Алты күнлеп жол жүрди,
Адам жүрмес майланда,  
Шелсиреген уағында,
Қ у я ы қ л а р  шығып алдынан,  
Суўлар ишип наўадан,
Кеп қорлыкты көреди,
Қыя майдан дала да н,  
Жетиленш и күнинде,
ІІІықса бир таў үстине,
Көз ушында елеслеп,
Бир минара көринди,
Еки қа б ат  сарайлар ,
Квшки ҳайўан бағш алар ,  
Аяғының астында



Еллер жа қ ын  көринди.

Ол таўднн, үстинде дем алып, минаралы шэҳэр көрингенине 
,11,11,111 хошлап,  « Б ағд аты ң  минары бар дейтуғын еди. Б ағд ат  
'мпіпде, туў тиккен шэҳэринде,  ярым Сэли мж ан сыпатында бо- 
іі.пі көрсем еди. — Егер ж э ҳ а н д а  тири, саў болса,  мени сатып 

п.ілр еди. Бир ўақьшл ар  басынан өтип, зии дан ларға  бәнт бо- 
ііыіі қалмағай»,  — деп Сәлимжанның жанын қайғырып, жүреқ-  
і иіі ҳэўирин тарңатып,  тауларды жанғыртыи,  зар лан ган сөзи 
гиен:

— Журген жерим қыя таудын, даласы,  
А ш ық ларды д  ярға жеткей наласы,
Бул  көрииген Б ағ д ат  шәхәр болғайдә,
Қ а р а с а м  нур шашар енди қаласы.

Аш ыққа  жеткейди машықтың зары,
Қа ндай шыдағанды ярдым қарары,

■ С әлим жа н ды  көрер күнлер бар ма екен? 
Ж а р қ ы р а й д ы  ол Бағ д ат тың  мунары.

Ашылғай-ды шын ашықтың гүллери,
М«азалы еди Сәлимжан ның  гиллери,
Б а ғ л а р ы  бар қызыл гүлдей жайнаған ,
Алдымда болғанда  Ба ғдат  еллери.

Суў орына зэҳэр иштим қызыл қан,
Дүнья ның  жүзинде.  ай ра лық ж ам ан,
Тири болса,  көрер едим дийдарын,
Сэлим жа н қылдың ғой мени сергиздан.

Көргеиның ақлын алады,
Даўь1сларь1 жанғырып,
Көп жерлерге  барады.
Ол таўлардьш ишинде 
Қызыл гүллер ашылған 
Алма-әнарлар  пискен,
С аб ақ лары на н түскен,
Тоты менен кеклиги 
Бағларымыц ишинде 
Ш ақ а ц  урып күлискен,
Ол таўлардьтн, ишинде.
Қыз ықл ы екен бул шэҳэр,
Таў-қнрдьт ж ағал ап ,
Киятырса Қарльтғаш 
Алдынан шыңты бир кемпир.
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Жетии с ж асар  бир ғарры 
Қ а р л ы ғаштай сул ыуды 
Керген ўақта  ол баба,
Қушағын ашып сол ўақта ,
Қ а р л ы ғ аш қ а  ж у ў н р д н .
Кемпир көзин жасл ады ,
Таягын атып таслады.
Бул да бирден жууырды,
Екеўи енди Қа рлы ғаш ты  
Қушағыиа қысады.
Ж ибермейди бир заман,
Екеўиниц ортасында 
Қ арл ы ғаш тан  кетти ап,
Ҳайран болып буларға ,
Қ арлы ғаш тай  сулнў ңыз,
Бир соз айтты сол заман:  *

— Ба ба  менин. кеўлим емес онша шад,
Ҳэр ада мн ың кеўлинде бар қайғы-дәрт,
Екеўь1қиз мени бирдей қушақлап,
Бу  исицнеп табар маи ба қәсийет?

Бу л  таў екен гүл ашылғап л а лаз ар ,
Қосық айтсам сестнм таўдь! ж аң ғыртар ,
Қ у ш ақ л ап  жыла йсы з  мени бул қалай?
Перзентиңе сай келе ме келбетим?

Бул таўла рғ а  бүгин енди келисим,
Таўлардь1 жа ң ғы ртар  мениң даўьгсьш,;
Ақ шашыңды жайып ж ы лам а ,  кемпир,"
Кеўлинди бузды ма жа ң ғы рған  сестим? ,

Суў орпына шолде иштим қызыл қан 
З а м аны нд а  бир 'ж ақс ыдан  айрылган 
Б а л а ң ы з  бармеди магам усагаи?
Әрманыңды ай-та гөргил, анажаи.

Сол ўа қта  баба:  —• Эўел қу ш ақл аған  ўақтьгмда кызым Та- 
палтасбекен деп қу ш ақл аған  едим. Козимнен аңты қанлы жас ,  
аты еди Т а п алтас.  Сол қызымды көп қызлар  менен шөпшек 
териўге барғанда,  периниң ханы котерип кетип, еоинан бери 
көзимнен ағады қанлы жас ,  — деп баба  бир сөз айтып турған 
усайды:

—■ Қар тай ғанд а  маған  түсти мүшкил тас, 
Әрман менен козден ақты қанлы жас ,



Ж а л ға н ш ы д а  бир перзентим бар еди,
Өзи сулыу, аты еди Тапалтас.

Ж о л д асл ар ы  менен ж үрди доланып, 
Қы зы л гүллер терди, бәрха ш адлалыи, 
Бирден даўьгл алып кетип кызымды,
Қ ан ж ы лайм ан  соннан берли айрылып.

Ада болмас соннан берли көз ж асы м, 
Сестине усайды сениң дауысың, 
Ж аң ғы р ған  ҳаўазьпадн еситип,
Я қабыл болды ма көзимниң жасы.

Аты еди ол қызымпыц Тапалтас,
Қ аслары  керилген, тап саған уқсас, 
Сөйлеген сөзлери саган усайды,
Айрылып басыма түсти мүшкил ис.

Болм ады  кызымнан ҳэш қандай  хабар, 
Өзн сулн ў  болса, сондая-ақ  болар, 
Үстиңе кийипсең әзгертип кийим,
Ж аи  балам , ңызымнан билсең хабар  бер.

Сени көрип, балам , болды б аў н р ьш  қан, 
М уңлымысац ашығынан айрылғап?
Қы з орныпа сени қызым қылайын, 
Кеўилимнеп кетсип бир ж ам ан  әрман.

Бұлбүл қонсын сениң бағда гүліще, 
Ш аны рлы қтан ҳэш таппадым минйңди, 
Мендей атаң  дәл бойыңпан айналсын, 
Кетсин дәртим, хәзир ж үргил  үйиме.

Он тоғызға келнпсең, балам  бол амаи, 
С ы рласқанда  меннен кетер көп әрман, 
М еҳман болып кетиң і^утльт үйиме,
Мен ғаррынын кеулпн алың ж ан  балам.

Бул сөзлерди еситип,
Қарлы ғаш тай  бул пашар,
Болмай сонда қэўендер,
Ордасына барады.
С э л и мж а нд а й яр ы м н а н ,
Билсе хабар сорайын, —
Дийип сопда Қ арлы ғаш ,
Бул б абааы ң  үйие



Б а р а р ғ а  мейил қылады,
Көргеннин, ақлыи алады.
Бул  бабаның жайына,
Қосылып жетип барады.
Кирип ж ай ды ц ншипе 
Қ а р л ы ғ аш  демнп алады.
Қ ал -ж ағда й ды  сорайды,
Туўған ата-анадай,
Қа рлы ғаш тай  сулыудыц 
Кеўли болды енди жай,
Кемпир менен ол ғарры,
Қ а р л ы ғ аш  пенен ушеўи,
Сейлесиўге келеди,
Азанғы ўақта  бир қолай.

Сол ўақта  баба  ойланып: — «Эй, бул қыз болмағай-дә  ақы 
лынан адасңан,  бнйгана,  жақсы көргеи ярынан айырылып,  бо 
лып жүргеп болмасын дийўана ,  буның аўҳальш мен бир сорай 
ын, деп бир сөз айтады сол ўақтьшда баба:

— Қулақ  салып,  арзымды есит перзентим,
Ғош жигнттен артық сениң ғайратың,
Ж а т қ а н  ўақта аҳ урасаң  толғанып,
Қайд а  болар сениң туўған елатың?

Ашылды ма бағ  иншнде гуллериң,
Сөйлегенде мазалыды тнллериц,
Бул жэҳэнда  көп жа саған  ғаррымаи,
Қайд а  болар енди туўғап еллериц?

Сөйлегенде пал тамады тнлнцпеи,
Ж а с  тамады  қумар еки көзицнен,
Аҳлар  тартып сен шығыпсац шөллерге,
Мен айлансам балам басқан изицпен.

Ш а д  қылады ж а қ с ы ла р д ы ң  саўбети,
Адамза тт ың көп болады ғулпетн,
Айтабергнл тартынбастан жа п балам,
Сен боласац қағідай кисн перзептп?

Бай болғанлар  сайлап минер ореби ат, 
Ж а м а н л а р  салды ма саған ңыйын дәрт,
Сен шығыпсаң журтларыңнан айрылып,  
Кеўлиқдеги әрманьщды баян ет.
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Аҳ урғанда  ағар көзден қанлы жас ,
Я түсти ме бул басыңа қыйын ис,
З а л ы м л а р д а н  көрип енди сумлықты,
Атаи болғанбеди ханлар  менен ңас.

Өзиц сулиў,  сыймадың ба журтыңа,
Адам шыдай алмас  ашы қ отыпа,
Шийрин ж а н ы н  пидә қылып шығыпсаң,
Ашықлың отына күйии ж ап ды ң ба?

Қосьщ айтсан қара  таўлар  ж аң ғы рар ,
Сүйгенин көрмегеи болар интизар,
Өзге кийим кийин енди үстине,
Қандай дәртке  балам болдыц гириптар?

Бу л гәпти баба  айтқаннан кейин Қ а р л ы ғ аш  айтти: — «Бул 
бабаныц үйине келип, мениц болды кеўлим шад, ж а м а н  адам 
бупдай бермейди кисиге нәсият. Енди басымнан өткен саўда- 
іардың бәрин айтайын.  Ашықлық деген бурыннан бар,  ҳэр 

кпси дәртин айтса,  болмас ҳасла уят. Д үнь яға  келгенде адам 
і.ыялы бир нәрсеге қылар ықлас,  ықтықат» ,  — деп Қ арл ы гаш  
Оабаға қа ра п бир-еки аў н з  айтады жуўап:

— Арзымды есит, а таж ан ,
Сөз эўелин айтнасам,
Түсиникли болмайды,
Саған қылдым ж а н  ата,
Перзент  болып итихат.
Эўел журтым сорасаң,
Атын айтады Рад,
Ол Р а д гы н  елинде,
Бир бай еди Сулайман,
Баласы еди Сэлимжан,
Бирге мектен оқысып,
Болып еди сабақлае ,
Уәде етти арадап,
Күлип-ойпан жүргенде,
Өсек қылды көп адам,
Бир гедейдиц қызына,
Ашық болды балац,  — деп,
Ар ңылғанды Сулайман.
Куда болып бай менен,
Ж ан эд и л  байдын ол қызы,
Атын дейдилер Ақжан,
Оны қапша айттырса да,
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Суймеди оны Сэлимжан.  
Шуғыл сөзди еситип,
Ата,  анам бизлерди,
З а л ы м  байлар  жыйылып,  
Қуўдь! Р а д  қ а ладан.
Кетер болдық биз елден,  
Қойнына салып мыц тилла  
Бир хат ж азы п  ж а й ла ға н ,  
Алтыннан болғаи тумарға ,  
Ашықлығ.ын ол айтып, 
Ж ы л а п  кетти Сэлим жан.  
Коп ғана ўэделер қылдым,  
Он тоғызға  кирдим мен, 
Қа йт па йм ан деп ўэдеден,  
Ол Сайрамнын, елинде 
Гулдей болып жай на ды м.  
Мектепке оқып ол жерде ,  
Қ ы зл а р  менен ойнадым.  
Жаўшь!  жиберип көп адам,  
Сол Р а д ты ц  елине, 
С эл и м ж ан  да й б а т ы р ғ а 
Ж а з д ы м  көгі ғана сэлем,
Ол Р ад ты ц жу ртында  
Сол Сэли мж ан бар дийип, 
Айтпады маған  ҳеш адам,  
С эл им ж анд ай  ол достым, 
Айрылып ата-анадан,  
Айрылып дунья-малынан,  
Айрылыпты тағы да 
А қ ж а н  суль1ў ярынан,  
Қ а й ы л  болып Сэлимжан,  
Мени излеп ел гезип,
Кеткен екен журтынап.  
С апа ры  болғап батырдың 
Б а ғ д а т  деген ол шәхәр,  
Мендей бахты қараны,  
А лам ан  деп ол байлар,  
Б а с ы м а  салды ңайғы-зар,  
А лам ан деп турғанда ,  
Тойлар кылып келгенде,  
Кеўлиме келди бир қыял.  
Көринбеди дунья-мал ,  
Анамнан алып рухсат,
Мен еркекше кийинип, 
Шығып кеттим сол кеше, 
Қ а л ды  меннен айрылып,



Ол Сайр амда  душпанлар ,
Он еки күи шөл гезип,
Шығып енди бир таўға ,
Қосың айттым жаңғы ртып,  
Қ у ш а қ л а д ы ц  сен шығып,
Өткен купи алдыма.
Атым менин, Қа рлы ғаш ,
А ш ы қ л ы қты ң дэртин ен ,
Б а с ы м а  тусти бундай не. 
Қы ды рғаны м бул елде,
Сол ғана  ярым Сэлим жан.  
С эл и м ж ан д ай  жигитти 
Ҳасла  деме сен ж ам ан.
Қ ызы л  гуллер а т ы л а  р, 
Б а л д а гы н д а  бар тикен, 
Сэл пм ж ан ды таба  алмай,
Болып журмен мен ата,  
Ж а л ғ а н ш ы д а  сергиздан.  
Еситсеңиз сырымды,  
Усылайынша атаж ан.
Б а б а  сонда сөйледи,
Сөйлей берип не деди:

—  Ж а н ы м  бала м,  Қарлығаш,  
Е р  жу рек ли ер болса,
Қа ты нда  алар  ар-намыс.  
І І Іәл-сахраны сен гезип,
Менин. менен болдын дус, 
Ж э б и р  тартып келгешщ,  
М а й д а н  менен шол-саҳра,
Келип маға н  дус болып, 
Таналтастын,  орнына 
Бо л д ы н  маған  қыз  бала,
Бир кэрўаннан Сэ лим ж ан 
А й ырылысқан ў а қ тынд а , 
Б а р а р ы н а  же р таппай,
М а ғ а и  болды ул бала ,
Хызмет қылып кеп журип,
Би р б азарга  барғанда ,
А й т қ а н ы м д ы қ ы л м я с т а н ,
Ба р ы п  қу марп аз ла рғ а ,
Көп дуньясын уттырып,
Тағы өзип уттырып,
Ж о л ь щ ты  сондап бэлеге,
Зийпеп деген иймансыз,  
Сатыпты деп еенттим, 
Сабын шып ыц езине,



Болды дейди ол дийқан,
Ш аш ы  көзине төгилип,
Бели ж ай да й бүгилип,
Кийерине кийим жоқ,
О ш ақ ларға  сүринип,
Аўзь1-мурнь1н қарасад ,
Ш аш -муртлары н алм аган ,
Көрсең оны ж абайы дай ,
Т алабы  қарыи ж у ў ад и ,
Тырнағына ңарасаң,
Таи қош қардыц шақыпдай,,
Сөйлемекке ҳалм жоқ,
Т ам ақлары  буўилған ,
Сәли мж а нд а й б а л а н ы ң 
Күнлери енди усындай.
Ш ы райы на қарасаң,
Сондай қорқып кетесед,
У зақлаўдан  қарасаң,
М айм ы лға мегзес етесең.
Ақылыңды бул сөзге 
Ж ы й иап  енди келесең,
Ендигисиіі шырағым,
Өзиң ғана билесең.

Бул бабаның сөзине қа р а п  мойнын бурып, Сәлимж ан ньщ  
болған ҳальш еситип, кеўиллери толып, кезине а зы рақ  ж ас  
алыи,  бабаға  қарап,  сол жерде  айтады екен бир-еки аў н з  
жуўап:

— Арзымды есит, қу л ақ  салғыл,  ба баж ан ,  . 
Тири екен ж а л ғ а н ш ы д а  Сэлимжан,
Коре ғойсам ол жигиттин. дийдарыи,
Мендей қызда  болмас  еди ҳеш э р м а н . 4,|

Он сегизде жу мыр  болған билегим,
Он тоғызда  тар  келгенди көйлегим,
Өлген болса ж а л ғ а н ш ы д а  Сэлимжан,
Қ у ш а қ л а ц  жыла йын  дедим сүйегин.

Сен қызым дегенде кеўлим болды шад,
Ы рас ата болсаң қойма бизге дэрт,
Кеўилимди ж убатқан дай  сөз айттың,
С элимж анды  тири дедиң, кеўлим шад.

С элим ж ан деп дүнья болды маған тар,
Шын ашықтан қайтпас дейди маш ықлар,
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Сәлимжан ның  азапларыи еситтим,
Сол душпанға  мен са ларман қайғы-зар ,  .

Елинен айрылған ж ал гы з  сонаман,
Сэлим жа н деп ҳэр ш ақа ға  қонаман,
А ҳн ў-зарьш  тири болса дүньяда ,
Тез арадан мен қутңарып аламан.

Қәпесте сарғайып турған Сэлимжан,
Мени дийип ңанатынан ңайрылған,
Бурынғыдай болар батыр Сэлимжан,
Қ ар лығаш ты  көрсе енди бизиң яр.

Сэ лимжан деп болды мениң бауырым қан, 
Ярымның жольшда өлсем ж о қ  әрман,
Атажан,  қызыңа болғыл қэўен&ер,
Он бес күн болайын ордаңа мийман.

Сол ўақта  баба  күлимсиреп:

— Барекелла ,  өзи нашар,  бунда барды бир хал,  перзентим 
Тапалтастың орнына корейин буиы. Буның ' аңырында бир қә- 
сийет бар деп, аршасып ашып,  кемпири менен сыбырласып,  Та- 
палтас сулнўдан қалган жипек-ңамқайы атлас кийимлерди 
шығарып:  — Ашылсып гүлиң Сэлимжан хақыйқат  улым,  
ырастан бол менин қызым. Басқа  түрлм екен сезиц. Абат бол- 
гайдэ балам изиң, — деп кийдирип, салландырып қойды. 

Көргенниң ақлын алады,
Қа рлы ғаш тай  бул сулыу,
Эсбап таўьш бир жерден 
Ол қэпестен қутқарьтўға,

• Соғьтў менен болады.
Соғып болып қутыны,
Ж е ң  сыйғандай кылып,
Буны да соғып алады.
Ерте  менен турады,
Кеште келемен дийип,
Еркекше ол кийинип,
Ҳэр түрли бар әсбапты 
Тауып алып Қарлығаш ,
Таў арал ап кетеди.
Адам кормес жа й ла рға ,
Ба ры п сонда жетеди.
Т аўлар  еди мийўазар,
Хэрбир түрли жү зи м  бар,
Ж үзи мле рд ен алады.
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Ҳэр бир түрли ҳийле менен,
Тышқапды аңлып барады.
Гезип т а ў д ь т  даласын,
Ин керинсе қазады.
Он бес тышқан баласын,
Иннен таўьш алады.
Буны көрип Қарлығаш,
Кеўили болды ж үдә  шад,
Ж и ги рм а  бес кунге шекем,
Ҳешкимге бумы билдирмей,
Ты ш қанларды ң баласына 
Қылды дейди т э рбият.

Қ арлы ғаш  ты ш қанларды н баласын езине уйретип, оларды 
тэрбиялай берди. Бабасы нан мьщ тйлла сорап алып, баяғы 
ҳийлекер кемпир менен ойын ойнаўдьг езине мақсет етти. Баба* 
сы сүтқор адам еди. Онын алдына барып, кемпир менен бир 
ойнап керейин деп, бабаға  бир сез айтып тур екен:

— Арзымды есит, кулак  салгыл, ж ан  ата,  - 
Ғайратлыны көрдициз ғой дүньяда,
Атам болсаң тилегимди бересең,
Мен тилеймен сизден енди мьщ тилла.

Қ арльіғаш  дийдилер дуньяда атым,
Кердициз ғой менин нешше ғайратым?
М аған  берип, сорағанда мьщ тилла,
Зийнеп пенен бир ойнамақ мурадым.

Ойнай ғойсам ашылады бир гуллим,
Маған кеўил берип, еттиц реҳим,
Менин, менен бирге жургил,  жа н ата,
Ойын ойнап тарқатай ын ҳэм шерим.

Қыз ың тирп, мен орнына Тапалтас,
Атажаным,  қызың менен хабарлас ,
Утып алып ол Зийнепти ңаңсатып,
Д уш п анл ар да н бир алайын ар-намыс.

Бул гәплерди айтқанда,
Қ ар лығ ашта й ол сулнў,
Б аб ан ы ң  кеўли тасады,
Зийнеп атлы кемпирге 
Д уш пан еди бул баба,

— Қызымның тири ўақтьшда,
От салып еди маған  деп,



Аршаны ашып ол баба,  
Үйиидеги теңгеден 
Мы ң тилланы алады.  
Сәмен жорға  келтирип, 
Ол қызының қулағына,  ' 
Алтын сырға  салады.  
Хасыл кийим кийдирип, 
Қ арлы ғаш тай  суль1ўдь1 \ 
Ж о р ғ а ғ а  енди миндирип, 
Б а б а  эбден кийинип,
Бул да минди бир жорға .  
Ба б а  менен қосылып,
Қ  а р л ы ғ а шт а й су л ы ў ы ц 
Сарб аз ар ға  барады.  
Қарлы ғаш ты  көрген соң, 
Қайдан келген суль1ў деп, 
Адамл ар  ҳайран ңалады.  
Небир-небир жигитлер,  
Изинен қарап,  кеп жерге 
Кеше менен барады,
Ол Зийиептиң сарайы 
Ж а р қ ы р а д ы  көринди, 
Барса  сарай алдына,
Ш а  сыпаныц үстинде, 
С а р ка рд алар  қастында  ■ 
Ж и пе к галы астында,  
Пышыгын алып алдына,  
Отырьш еди иймансыз,  
Сом жипекке оралып.  
Аттан түсип бул баба,  
Қызының атын байлады, 
Қызды көрип бул кемпир, 
Мен буны утын аламан,  
Ханыма ылайьщ екен деп, 
Еки коз и жайнады,
Сол ўақтьшда Қ ар л ы гаш  
М аң л ай  шашын сылады.  
Сэлем берди бугилип, 
Бул  кемпнрге барады.  
Ғаррыны ол көргенде, 
Козин енди аўдарьш, 
Атаңа  нэлет иймансыз,  
Б а б а ғ а  терис қарады,



Қарлы ғаш тай ол қыздан,
Зийнеп атлы бул кемпир,
Ж о л  болсын деп сорады,
Сорай берип не деди?

— Сеницдей ж о қ  еди бул елде нашар, 
Ж а м а л ы ң д ы  корген адам қуўапар,
Қайсы елден атлар  тартып келесец,
Ж а н ы м  ңызым, ҳасль! затыц ким болар?

Саган қудайыңның ози яр болсын,
Қәдемиңе нешше жигит  зар  болсын,
Эдеп пенен келдиң қызым жа н ыма ,
Эй қыз,  нашар енди саған жо л  болсын?

Ш аш  баўларьш айланады тизлерге,
Қ а л  қойыпсаң айдай болған ж ү з л е р г е , , 
Ж а н ы н д а  бар бир сум туяқ қосағың,
Ж о л  болсын ой кызым, енди сизлерге?

Сол ўақтьшда Қ арл ы ғаш  кемпирге ^арап  бир сөз айттьп

— Мама,  саған айтар енди арзым бар,
Сы рқыялар  тарқа тад ы сүм хабар,
Ба ғд атт ың елииде кепдур ҳйкаят,
Онда бар дедилер түрли ойынлар.

Р ад тың елииде өзим оқығап,
Санрамның елииде өнер тоқыған,
Түрли-түрли опда о й ы і і  бар дийип, 
Қууандырды мени барғап  көп кәруан,

Бизиң елде ашылғанды лалазар ,
Сен ойлама,  менде хасыл дүнья бар,
Ж о л  болсынды меннен сорац, анажан,  
Ойыныңа болып келдим мен қумар.

Қ у лаққ а  асқанман алтыннан сырға,
Алып келдим мың тилла хәм бир жорға ,  
Уттырсам қояман енди өзимди,
Буны мәлим қылың Ислам  ханыңа.

Бул гәплерди еситип,
Сум кемпирдиң сол ўақта,
Ғ.ки кози жайнады.

, Өзи еди келлеғар,
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Ойынга сонша ол қумар,
М а ғ а п  сендей қыз дәркар.

-— Хан алдына баралы,
Ханға мөрди бастырып,
Ойнасып СӨЙТИП қалады.
Менде  бир сондай пышық бар,  
Күн шыққанша қозғалмай,  
Төбесиниң үстинде 
Қояды енди шыраны.
Бир ойыным шатыраш,  
Утылсаңыз ж а н  балам, 
Қөзинизден ағар жас,
Ута ғойсаң перзентим, 
Малы-мулким сеники,
Үш там толған дүнья  бар.
Алтыи артқан қырқ пар бар.
Ада болмас  алтын-зер,
Қ ы рқ адамды утқанман,
Ишинде бар Сэлимжан.
Айта берсем сөзимди,
Усыннан егер сен утсаң,
Қ ояман мен де езимди.
Хан бергенди ықтыяр.
Хан алдына барасыз,
Утсам ханға беремен,
Сениц енди езинди,
Бизиц елде туўмаған,
Сизицденип ҳеш нашар,
Соны айтып бүкшецлеп,
Тутып қолға ҳасань1,
Са райға  жолды алады.  
Қ ар лы ғаш ты  ертип ол,
Хан қасына барады.
Ақ қ ағазға  хат салып,
Мөрлер басып астына,
Ҳэр қайсына береди.
Бул  қагазды берген сон,
Кемпир «кеттиц, қызым», — деп 
Бенде болд ыц езиц» — деп, 
Ба б а  менен қосылып,
Ойыи жаГп'а барады.
Қыздыра ды бул кемпир,
Сол ўақтьшда ойынды,
Көр сетед и Қ а р .л ы г а ш қ а
О Й Ы11 ш ы л ы к, қы р ы и ы .
Теңгелерди ол койып,
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Бермеди ңыз сырыиы. 
Ярым ақш ам болғанша,  
Қ а р л ы ғ аш т а й  сулыудап,  
Кеттн дейди мың тилла . 
Қ алды  дейди бир жо рғ а ,  
Ж о р ғ а ғ а  ирет кеткенде,  
Ш ат ы р аш ты  Қ а р л ы ғ аш  
Ол қолына алады.  
Пәтиклерди серметип, 
Ш ат ы р аш ты  таслай береди. 
Ол кемпирдиң сол ўақта ,  
И ш и  ғыж-ғ ыж жа над ы.  
Әне-мине дегенше,
Утңан енди мың тилла ,  
Қ айтып утып алады.  
Ш ат ы р а ш ты  қолга алып,  
Қ а р л ы ғ аш  ҳасла  бермеди, 
Ш а т ы р а ш  қолға тийгенде,  
Кемпир де қолын сермеди. 
Утылып енди барады. 
М аң лай ы н а  иймансыз,  
Қайта-қайта  урады.  
Әне-мине дегепше,
Бес мыңла ған  тилласын,  
Кемпирдиң утып алады. 
Сонда кемпир сөйлейди, 
Ж а н б а с ы н ы  бурады.  
Буныңдайын қызла р  деп, 
Келмей кеткир енди деп, 
Б а ғ д а т  атлы қалаға ,  
Ж о л ы қ т ы м  ба усы күн, 
Көзи қызыл бәлеге, — 
Дийип соида ойлады.
Сэҳэр ў а қ т н  болғаида ,  
Кемпир қалғы п кеткенде,  
Қ а р л ы ғ аш т а й  бул сулнў,  
Кемпирдиң көзин алады.  
Қ уты да ғы  тышқ анңан,  
Биреўин әсте шығарып,
Бир ҳийлелик кылады,  
Ш ы ға ры п бирден жиберди,  
Ол бойраның сыртыиа,  
Кетип еди ол тышқан,  
Тысырлап ол барады.  
Пышьщ сонда тикирейип,



Ж ә н -ж а ғ ы н а  қарады.
Өлгир дийип бул мама,
Отырған ол лышьіңтың,
Шекесине  салады.
Туўрь! отырды ОЛ П Ы Ш Ь ІҢ ,  
Қ а р л ы ғ аш т а й  перийзат,
Та йс алмай ойнай береди.
А радан  аз  ўақ  өткеиде,
Кемпир үстем болады,
Мисе тутпай бул ңызды,  
Алды-артына қарайды.
Сол ў а қ н т т а  Қар лығаш ,
Қутыдағ ы ты шқа нны ң 
Ж и бе ре ди барлығын,
Ж а л м а ў н з  болған ол кемпир,
Буиы да сезбей қалады.
Қыслығып турған тьішқанлар ,  
Са ты рлап ңашты майданға ,  
Инан ып та бола ма,
Ж а л ғ а н ш ы д а  ҳайўанға ,
Корип қа лған  бул пышық,  
Ты шқ анл ард ы  қуўалап,
Ы лақт ы ры п шыраны,
Ж у ў н р ь ш  кетти майданға .  
Туттырсын ба тышқанлар ,
Бул шыраны аўдарьш,
Ийесиниң жанына ,
Ми яўлап келди жэниўар,
Бу л  ислерди кериўден,  
Қ а р л ы ғ аш т а й  ол ңыздың 
Көзи оттай жайнайды.
Бенде  қылып кемпирди,
Шарш ыс ын алып басынан,
Артына қолын байлады,
Б а й л а ғ а н  ўақта  ол кемпир,
Уай-ўай салып сойлейди.

— Қолымды бай лама  -әзәзил душпан,  
Б а й л а п  сен қы л а р с а ң  мени пушайман,  
Ип ан ба с  хаи сеннц айтңан сезине, 
Қ а л а д ы  сол ўақта  ишинде әрман.

Қолды босат, шаяп,  өзим бараман,  
Мьш аў  отырғаи лар  бәриси душпан,  
Ҳийле менен пышығымды үркитип, 
Ойының болғанды сен қы здың ҳарам.



Ақылыңды мен ойында көремен,
Алды мда жүр,  мен изиңе еремен,
Сендей нешшелерди утып алғанман,
Хан алдында  турып ж а з а н  беремен.

Сонда Қ а р л ы ғ а ш  сөйледи:

— Кемпир, сен ойлама меіш ж а л ғ ы з  деп,
Хан болғанлар бир сөйлейди бармыз деп, . 
Ж а л ғ а н  емес шығар ханыцныц мөрн,
Мойныңды бур, ңуллыгьіңда турмыз деп. •

Уттырған малыңа  ишиц жа н ад ы ,
Қа н ж ы л а т ты ц  нешше бахты қараны,
Ж а л ғ а н  болмас  ол патшаның бул мөри,
Хан дегениң халыққ а  бирдей болады.

Қ а р а м ы л ар  п а ра ларға  ередн,
Сендей шайтан ханға пара  береди,
Хап дегениң ха лықл арды ц атасы;
Арыз қылсац төрелигин бередп, —-

деп Қ а р л ы ғ аш  кемпир менеп тиртеклесип ханға барма ға  қәдем 
таслады.  Хан алпыс еки ҳ э м е л д а р л а р н  менен терезени ашып 
отыр еди. Қ ар л ы ғаш ты н  айтқан сөзлери сәдде-сәдде болып, 
ханньщ ңулағына келнп турған екен. Хан муртып таўлап,  ҳэ- 
ме лда рл арғ а  қарап,  кемпнрдиң қолынан дэўлет  кеткенин бн- 
лип отырған еди. Кемпир менен Қа рлы ғаш ты ң арасьінда хан- 
ның ңойған ад амл ары  да  бар еди. Хан алдына олар да  келнп 
турды, Сол ўақта  Қ а р л ы ғ аш  ханға қарап бир свз деди:

— Мени көрип кемпир қылды :;эўести, 
Алдымда ханымыз сөзлердн кести,
Мине,  ханым, басқан сизин, мөриңнз,
Екеў  бола ма екен патшаныц еөзи?

Бул кемпир ойында утылып қалды,
Шырасы жығ ылды,  ўэдени шайды,
Д үнь я -м алды  бермесликтиң ҳийлеси,
Ойының ж а м а н  деп бай-байды салды.

Утылған кемпирден нешше саўдагер,
Келип турман патшам, бизлар даўагер,
Утылып ңалды ғой ойыншы мама,
Айтылған дүньядан патшам хабар бер.
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Шығарамаы яр жол ынд а  атымды, 
Ханымыз тыцлама мама дадыны,
Мь шаў  басқан мөрлерин. бар қолымда,  
Көрсетип турыппан берген хатыңды.

Теңлик қылсаң есит мениң зарымды,
Көп қыйнадым шатыраш ойнап жан ымд ы,  
Утып алдым бул кемпирдиң дүньяеын, 
Алдыма сал енди сансыз малыцды.

Кемпирди утыл, мурадыма жетемен,  
Әдиллигиң көп ханларға  айтаман,
Мьшаў басқаи мерлериц бар қолымда,
Бул кемпнрди енди алып кетемен.

Бул сөзлерди айтқанда,
Үш шақырды Ислам  хан, 
Кемпнрдейин мәстанды 
Утылды дегі бакырды,
Хан ҳэмирин көп адам 
Сол ўақь п та  биледи.
Есптпесем бул қыздың,
Айтқан маған  зарыпы,
Ханлар ушын жараспас .
Бул дүньяда- ханлардың 
Екн турлп сөз айтып,
Дөнип кеткени болмас,  —
Дийип енди беглерге,
Буйырады Исламхам,
Кемпирди қылды тас-талқан,
Алдына келип сол ўақта,  
Қ ар л ы ғаш т а й  с у л н ў д ь т  
Утылғаи енди Сәлимжан,
Қу шақ ласып  көристи,
Қол алысып сол заман,
Т аў  ыстайын таў лан ди ,
Алтын кибн пуўлапдь!,
Сақал-мурты11 алдыры п,
Келдп қыздыц жанына,
Қ а  рлы ға шты к өр генде,
Гүлдей батыр ашылып,
Қ ар л ы ғаш т а й  қыз бенен,
Сол ўақларьт болғанда ,
Ба я ғ ы  баба қайқаңлап,
Қ арлы ғаш тай  арыуға 
Қ а р н ў  көмек салады.



Сол күн ж атты  қал ада ,
Ертеңгиси турғанда,
Кемпирдеги қылыіііты,
Н а й за  менен с а \ ы п ы ,
Ж ә м л е п  бәрин алады.
Еркекше ңыз кийинип,
Сәлим жа н да  кийишш,! 
Ж а ў*ж ар ағьш  асығіып,
Батыр сипетте болады."'
С ә л и м ж  а ғі д  а й ж и ги.ттин,
Қөзи оттай жа над ы,
Қул болған қы рқ адамға ,
Қы рқы на  берип қырқ түйе,
Азық,  сайманып берип,
Қу ллықта н азат  қылады.  
Исламхан дай  патшаға  
Талтайыгі ат үстннде,
Турып сопда Қар лығаш ,
Бир соз айтып турады:

— Арзымды есит патша Исламхан,  
ІТешшеми айырған ата-анадан,
Елиңде  болмасын сондай ж ам анл ар ,  * 
Халқыңды қылмасын бир батыр ўайран.

П атша  босаң, жы йғы л ханым ҳадал мал, 
Елиңизге сала  гөрмең ңайғы-зар,  
Нешшелердин үйин-жайын ўайранлап,  
Нешшенн қылғансаң елге интизар.

Сайлап миндим, бақтым келип әреби ат, , 
Ҳа да л  ерднң кеўли болар енди шад, 
Бундай әзәзилди елинде жыйнап,
Халыққа  қылма өтириктен қыянет.

Бир күн адам бул дүньядан отеди,
Азат болған маған  киси жетеди,
Қ ы рқ  жигит  те барсыгі ели-халқына, 
Бары п сонда мурадына жетеди.

Қыйын дәртте қал дьщ енди Исламхан,  
Сайрамға  жеткеймиз  бизлер де аман,  
Ҳийлекер кемпирге дүнья жыйнатып,  
Мендей ашықларды қылдың сергиздан.



Ҳийлекер кемпирге қылдым көп ғайрат,  
Қ ы р қ  жигитти етер болдым мен азат,  
Б а р с а  еллерине мынау қырқ жигит,  
Өлгенше айтады бизге рахмет.

Ж а м а н н ы ң  ақыры билсеңиз ўайран,  
М ура дына  жетти ярым Сәлимжан,  
Бизлер кеттик Сайрам деген жур тл арға ,  
Әдил патшам,  бизден і^алыц, хош аман.

Сол уақтында  Сәлимжан,
Бул да ханға сөйледи;
Сөйлей берип не деди:

— Келип едим елиңе, 
Сәлимж аи дай  мем сорДың,
Уайрап салдыц малыма,
Сабыншыға қул болдым,
Рэҳим етпей жаи ыма,
Қылғап бу нд ай исиңнен,
Бизлер  көрдик қорлыцты.  ,
Бнр нашардың ңолында,
Кемпир берди тарлықты, 
Ойлан ба саң жа ҳанда ,
Сен де енди корерсең,
Мениңдейин мәртлерден 
Бир күн енди зорлықты.
Бәлеге  салар  қызыл тил,
Айттым саған нәсият.
Ендигнсин өзин бил, —
Дийип епди Сәлимжан,
Аттыц басын бурады.
И слам  хан сонда буларға.ғ 
Аўь1зларь1 ашылып,
Аң-таң болып қалады.
Қ ы р қ  на рларды жетелеп,
Қ ы рқ  жигити қасинда ,
Ада болмас дүпья-мал,  
Дүнь я-малды  ызғытты,
Ж о л  тартады Қарлығаш,
Сонда турып Исл ам  хан,
Бир нәмәрттиц ислери,
Болар  ма енди бундай деп,  •
Ҳайран болын қалады.
Б а ғ д а т  елдиң адам лары,  
Д ү н ь я -м а л ла р  кеткек соң,



Бир нашардың қолынан,
Кемпир утылып қалған  соц,
Сол ўақтьшда басылып,
И слам  хандай бул ханға,
Түсти дейди кайғы-зар.
Көргенниң ақлын алады,
Қ арлы ғаш тай  бул сулыу,
Кемпир менен ғаррының,
Тан үйине барады.
Б а л а м  енди деген соң,
Сәлимжан пың  исшіе,
Сонда баба көнеди.
Келип баба иың  үйине, ‘
Қой семизин сойдырып,
С элим ж ан тойды береди.
Ш ар а п -а р ақ  ишисип,
Кеўиллери жә м  болып,
Отырған енди ўақтьшда,
Сә лим жа н менеп Қ ар лығаш ңа  
Ба б а  сөйлей бередн:

— Қ у л а қ  сал сөзпме епди Сәл лмжан,  
Перзентим дегеним емести жа лга н,
Б а ғ д а т  елден тартып шықтыц дүнья-мал,  
Қөре алмайды ғайратыңды көп душпаи.

Қ а р л ы г аш  ғайраты елге болды таң, 
Дү нь ян ың  жүзинде  айр алық ж ам ан,
Алып шықтың көп дүньяны ызғытып,
Қарсы болып саған қалды Исламхан.

Ғайратыңнан,  балам,  миндиң ореби ат, 
Сәлимжаиның кеўлин, қызым,  қылдың шад4 
Ина н баң ыз ол әзәзил душпаиға,
Өзиц ж а л ғ ы з  отырмағыл парахат.

Ашылыпты бизиң енде ғуншалар,
Кнмлерге салм аған бул хан қайғы-зар,  
Батыры бар,  ада болмас  көп күши,
Бир нашардан басылдым деп айланар .

Ата болмац ҳэр кисиге қыңынды,
Қо лы ң байлап солдырмасьін гүлиңди, 
Екеўиқнен басқа сенде адам жоқ,  
П а т ш а . а л ы п  келер сансыз жыйынды.



Сениң қолыңда ғой өлмек әрманым,  
Ж о л л а р ы ң д а  пидә болсын бул жан ым,  
Ендигисин өзиң билин, сен ойлан,
Енди мениң саған айтыи болғаным.

Бул  гәплерди айтқан соц, 
Сә лим жа нның бабасы,
Қ ар л ы ғаш  едн сол ўақта,  
Н а ш а р л а р д ы ң  данасы.
Тикке  турып орнынан,
Н а р л а р ға  жүкти салдырды,  
Сарыата ин ыц белине,
Гебежелер қурдырды.
Ғаррыиыц үйин көширип,
Кемпир менеи ғаррыиы,
Сол туйеге миндирди.
Болған иске бул баба,
Сол уақтында  көнеди.
Сэҳэрдиц пайыз шағында ,
Сайрам деген еллерге,
Ба б а  менен маманы,
Ол есапсыз дүньяны,
Алып енди жөнеди.
Бир кун тама м  жол журди,
Қыя майдан дал ада ,
Еки күи тамам  жол жүрди,  
Ж о л ы қ п аста н  бэлеге .
Ендиги сезди еситиң,
Б а ғ д а т  ханы Ислам хан,
Бир қатыннан басылып,
Қ алды  деген өсек сөз,
Түсти енди қалаға .
Ат басындай сом ж ү р е к , . 
Са райыида  туулады.
Өсек сөзге шыдамай,
Қ а п а  болып Ислам хап,
Ж үр еги кокке туўладн,
Бир сумлықты ойлады.
Алпыс еки эмелдар ,
Ж ет пис  еки моҳирдар,
Сол эмелдар  ишинеп,
Асқар бий деген биреўи,
Қ а п а  б.олма ханым деп,
Сол ў а қ т н н да  сөйледиі



— И с л а м  ханым, саған айтар арзым бар,  
Халқын  кетип неге шектиц қайғы-зар? 
Қ а л д ы ң  енди ойласпастан утылып,  
Шэҳэрицнен шыкпас  еди дүнья-мал.

Байы р атлы барды сенде март палўан,  
Әскериң қылмай ма жер менен жексен,  
Л а ш ы  көлде қалсын ондай нашардың,
Не келеди бир саяңтың қолынап.

Қа ты н киби сен ж ы л а й с а ң  зар-зар,
Н а л а  шегиў нәмәртлерге миясар,
Енди себеп болды барып алмага ,
Л э ш к е р  тартып Са йр ам  елге жетип бар.

Ондайл ардьщ нешшесине салдьщ дэрт,  
Қуўьш жетип кемпирдн сен алып қайт,  
'Қатын кылып Қ ар л ы ғаш т ы  өзиңе,
Сонда ханым болар сениц кеўлин, шад.

Сол ўақтьшда Ислам хан,
Тикке турды орнынан,
Эскер басы, беглерин 
Шаңыртып борнн алады,
Бизге қолай болды деп,
Б айыр деген батыры 
Е ки  көзп алаңлап,
Б у л . д а  келип қалады.
Эри-бери адам лар,
А л ақ ай л ап  жуўьфдьь  
Әне-мине дегенше,
Алтын тахтьщ алдына,  ■
Бес мың эскер жыйылды.
Эскер басы ол сэрдар,
Урысқа  өзин ийеди, у
Ақ саўь1тьш кийеди,
Байыр деген батыры,
Ханға  қар ап сол ўақта ,
Туўры қа ра п сөйледи:

— Арзымды есит, И слам хан да й дәулетим,  
Қ ы рқ мыңға тай саўаш  күнй ғайратым,  
Шықтым енди көк полатқа  оранып,
Маған қандай,  ханым енди хызметиң?



Көп әскерге ө з и м ' болдым енди бас,
Ақңан екен көзлериңнен енди жас ,
Қ а н ш а  болса онда енди дэў, палўан,  
Бизиң күшке ҳеш бир куш теп келе алмас .

Б а т ы р  болар па тш аларға  қол-ңанат,  
Өлгенше қылайын мен саған ғайрат,  
С әлим ж ан ны ц кесип алып басыны,
Сизики болсын Қ арл ы ғаш тай  перийзат.

Б ай ы р  дейди жа ҳан жузинде  атым,
«Уҳ» дегенде шығар  аў зьш иа н отым, 
Күлип-ойнап рухсат бер бнзлерге,
Қөриц енди ғош жигиттнц ғайратын.

Сол уа қла ры  болғанда ,
П а т ш а  күлип қууанды,
— Д у ш п а н л а р ға  салыц тор,
Ж а л ғ ы з  дийип ойланбаң,
Бол өзиңнен хабарлар .
Қатын да болса Қ ар л ы ғаш ты ң  
Түрли-турли иси бар.
Сөйлегенде мен қорықтым,
Жү регин иң түги бар,
Мы ц кисидеи зор екеп.
Ж ү  ргени нде жи  ғитл е р ,
Шықсын көкке ойнап шац,
Ш аб ы ц  ондай залымды,
Ҳ амал  қылып майданнан,
Бизиң елде  бар еди,
Қыдыр деген бир ғарры,
Оны да  алып кетипти,
З а л ы м  енди Сәлимжан.
Ол ғаррының кеткенине,
Мен қы ламап пушаймап.
Ул перзенгке зар еди,
Урыс болған күнлерде,
Ҳэр сумлығы бар еди.
Өзи еди дуўахан,

^  Өзи билгнр сум шайтап,
Б а л а  боламан дийип,
Ертип кеткеп Сәлимжан,
Ғайр ат  қылып беглерим,
Кермегейсиз қорлықты,
Қ а р л ы ғ аш  пенен ғаррыдак .  -..
Дийип енди Ислам хан,



Тилегин тилеп қалады ,
Б аты рлар  жөнеп барады, 
Күнди-күиге урады.
Бес күн тамам  жол жүрип,
С эли м ж а н н ы ң и з и н е 
Ж а қ ы н  барып жетеди.
I і амазш ам н ыи  уақты еди,
Урыста жүрген Байыр бек,
Әскерге қарап сөйледи,
Сөйлей берип не деди:

•— Асқар бегим бул барғаннан барасаң , 
Қ ы я түнде қайтпай қьшқьлў саласаң ,
Кеше күндиз урыс қылсаң Асқар бек, 
Т аң  атқанш а сен қырылып боласаң.

С әлим ж ан да  Қыдыр деген баба бар,
Ҳэр сумлықты билетуғын хийлекер, 
Өз-өзиңди қырдырады өлгепше,
Бул кешеде ала  алм айсаң  иамыс-ар.

Ж а т ы ң  енди бул ж ай лар д а  парахат,
Д ем алы ңлар енди болсын кеўил шад, 
Ҳэр сумлыкты жатып-турып ойлаңлар , 
Қыдыр баба енди болсын биймурат, 4

Бул гәплерди айтқанда,
Ҳэмме ләшкер жәм болып,
Көп шаўқьшдь! салады.
А ламанны ң шаўьгқьшн,
Көп жерлерге  барады.
Қыдыр атлы бул баба,
Ш аў қ ьш  даўнсьш  еситип,
Китабын қолга алады.
— Не ш ауқым болды екен? — деп, 
Енди сейлей қалады .
Бир қысым топы раққа,
Д ем лер салып шаш ады,
Кеп алам ан  ләшкерлер,
Д ем лер  салған уақтында,
Көзи тынып қалады .
Ярым ақш ам  болғанда,
Қ ар л ы ғаш  пенен Сәлим ж ан ^ 
Д асты қ қа  дасты қ қосады.
Сулыудан алып посаны, - 
Еки аш ық қосылып,



Пинҳамь! дем алады.
Олар уйқлап қалғанда ,
Бу л  екеўден басңасып,
Өз орнынан турғызып,
Кемпирин нарға мингизип,
Кәруанды та қла п турғызыщ 
Ж үк лерини арттырып,

— Ш ақңан  ж ү р и ң  баллар ,  — деп,
Ғарры жолғ а  салады.
Дүнь я  кетип барады,
Бу лар  еиди қалады.

— Таң атқа нша жигптлер,
Еки күплнк жолл арды,
Ғайрат  пеней алыңлар,
ҒІарларга  таяк  салыңлар,
Дийип енди бул баба,
Сайрам жолга  узатты.
Сэҳэр- уақты болғанда,
Сә лим жан дай  б а т ы р д ы ң , '
Басын ш айкан оятты.

Ба б а  калтасындағы туйиншиклерди көрсетип: Әй Сәлим- 
жан ,  жа қс ылыгымды билсең билерсең,  билмесең билмей жүрер- 
сең, бираң сениң ушын ә ж дарқ аи ы ң  бас терисин отқа өртеп, 
шейиттиң топырагы менен араластырып,  дәркар  болар дегі 
ңойып едим. Олардың  Байыр деген ец күшли батыры болса, 
сениң бабаң  бар. Меииц гайратымды көр балам,  — деп посты 
нын ийнине аўдарьш кіпіни, телпегішем шаппаттай кпйизди 
ңулақ  қылып,  топырақты қалтасына салып, ийт секилли бо
лып, қ ар аў ьш лар ға  бнлдирмей, әскердиң шатырының шетине, 
ләшкердпц келер  бетине шашыгі, қайтып келди.

— Эй ата,  не қылдың? — дегене бабасы: — Қылатуғыным-  
ды қылдым,  ңырқ жигитиңдп де, Қ арлығаш ты  да ояттым, та- 
м ақ қ а  тойип алып, сәске ўақт а  үсткне барамыз,  — деп баба 
бир сөз айтады:

— Қул ац сал сөзимди тыңла,  Сәлимжан,
Ма ған душпан еди залым Ислам хан.
Үстіше келиптн бес мып, ләш керЛ ер,
Көп екен деп қайғы ңылма Сәлимжан.

Астыңда  мннгепнц тулпар  әреби ат,
Баб аңн ан көрерсец,  балам, шарапат,
Б а б а ц  да бас болып қыла ды  ғайрат,
Душпаны ңды мен етейин енди мат.
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Б ал ам  сеннен бэрҳа мақсет-мурадым,  
Бул  урыста ҳешким қарап турмайды, 
Аянбай саўаш қыл ^асыл зүриядым.

Қыдыр ғарры дейди дүньяда  атым, 
Ғаррылықт а  бабан. қылды ҳийлени, 
Сизлер барсац айналады мийлери, 
Басшысы Асқардын кесип геллесин, 
Басқы тауып айығады жинлери.

Байыры өлсе, бәри бирдеи үркеди, 
Қандай бәле дийигі олар ңорқады,  
Ба лам ,  көргил бул бабаныц ғайратын,  
Ләшкерлерди келмегендей етеди.

Суў орнына бул майданда ағар қан, 
Көп ләшкерге  қарамайды тири жан,  
Күн шықпастан барып қ и й қ н ў  салальі ,  
Мин атыңа сирә қорықпа  Сәлимжан.

Сол уақлары болғанда ,
Бул бабапыц ҳэр лсин,
Көрген едн Қарлығаш,

— Мин атыңа дийип ҳэм 
Сәлимж ан дай  батырға,  
Қатты-қатты сейленип, 
Қа рл ы ғаш тай бул сулнў,
Ол еркекше кийинип,
Қ ур аллар ы  жалт ылдап ,  
Ат-турмағіы салтылдап,
Урыс сайман сай еди.
Қыйыр деген атына,
Минип алып бул баба,

У  Он бес ж а с а р  болады.
Бэри минип тулпарға,
Уйқлап атқан ләшкердиң,
Үстине шаўқьгм салады. 
Опьір-топыр болады.
Шешинип ж а т қ а н  ада млар  
Атына да  мине алмай,  
Т ы р ж а л а ң а ш  қашады.
Бирин-бирн көрген соң,
Ләш кер ди  қа ра  басады.
Асқар атлы бул бегди,
Ортаға  қамагі алады.



— Не гүнайым бар?  — дийип,
Асқар  ҳайран болады.

— Гүнайыңды билмесең,
Билдирейин мен, — деди.
Ақ найзаға  илдирип,
Б а б а  ңарыу қылады.
Б а б а ғ а  қар ап сол ўақта ,
Бир гәп енди айтады:

— Сениң менен баба  едим бурын дос„ 
Әрман менен ағыздың ғой көзден ж ас, 
Бир саяқтың сен ерипсең сөзине, 
Ба слары м а  салдың енди қыйын ис.

Сонда баба:

ғ — Ж а л ғ ы з  қызым еди мениң Тапалтае ,  
Хан алсын деп маған  еттиң бэрҳа қас,  
Қарт айғ анд а  қайғы салып басыма,
Көзимнен ағызып келдиң қанлы жас .

Ж а ғ ы н а м а н  дийип Ис лам ханыңа,  
Қ артайғ анд а  қа н ж а р  салдың ж а н ы ма ,
Мен сорлыны жа лғы зы мна н айырдың,
Сепдей ийтте мен қоймаспан арымды.

Ислам  хап еди ғой сениң тмрегиң,
Қошеметке  тасып жүрди жүрегиң,  і 
Ғәрип-қәсерлердиң билмей ҳалларьш,
Бүгин болды мениң айтқан тилегим..

і
Ағызғансаң көзден қанлы жасларым;.
Қызым ж ы лап ж а й ды  қа ра  шашларын,
Бул басыңды кессем менде әрман жоқ,
Түлки,  шағ ал  жесин сениң лашл арың .

А ш н ў  менен бул баба,
Тағы найза салады.
Н а й за н ы  тартып алады .
Ба сы кетти думалап,
Алль1ў-алль1ў дийип ҳэм,
Ол Асңардың геллеси,
Сол ўақтьшда сөйленип,
Бир танаптай барады,
Халықл ар  ҳайран қалады.
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— Қыдыр ғарры бар екен, 
Бул  урыстың ишинде деп, 
Ләш кер лер  кецес салады.  
Қ ар лы ғаш тай  арыудың 
Көзи оттай жайнады.
Байыр минип атыны, 
Қьшқь1ўлап ат қойғанда , 
Журегиниң басы деп, 
Испаҳань! сары жай,
Оқ тартады Қар лығаш .
Оның атқан оқлары,
Бай ыр  деген батырдыц,  
Баўьгрьш бөлип кетеди. 
АўЖарьш көзин қарады,  
С әл им жа н ға  қылышын,  
Сермеймен деп ол Байыр,  
Тулпарынан қулады.  
Сә лим жан дай  бул батыр, 
Ба сыпа  қылыш салады,  
Қайсардайы п үйеди,
Б а б а  енди бир ж ақ та ,  
Сә лим жа н енди бир ж а қ та ,  _ 
Қ а р л ы ғ аш  жү р  бир ж а қ та ,  
Үш ж ағынан  ат қойып, 
Бөридей болып тийеди.
Урыс болды ғарша-ғарш,  
Б олма ған соң басшысы, 
Лә ш кер лер  болды пыт-шыт. 
Сол ўақтьшда көп ләшкер,  
Қ а л а ғ а  қарап қашады.  
Дүркирееип адамлар  
Еслерннен шашады. 
Бас ылдырып ләшкерлерди,  
Өлтирип енди сол ўақта,  
Асқар менен Байырды,
Қыдыр деген бабаныз,  
Т арқа тады  бир қумар,
Қ аш қ ан  жаўдьпг кейнинен, 
Қуўайьш деп Сәлимжан,  
Сонда ғайрат  салады.
Б а б а  барып сол ўақта,
Атыны енди тутады.

— Қа ш қа н ж а ў ға  қатын ер, 
Қаш қа н ж а ў д н  қуўмайдн,  
Ба л а м ,  енди қайта  бер, —



Тәселле берди бабасы.
Сол ўақтьшда Сәлимжан.
Ақ шатырдың алдына 
Келип аттан түседи.

Аттан тусип, атын байлап,  шатырға  кирди көзлери жайнап, 
Сол ўа қта  баб аға  қарап айтады екен бир-еки аўьш жуўап:

— Батыр өлсе залым ж а ў л а р  қуўанар,
Қа ст  еткенге мен салмадым қайғы-зар,
Кесип алмай геўирлердин. басларын,
Ж а н  атаж ан ,  тарқат падым мен қумар„

Ашыққа  жеткенди ж ы лаған зарым,
Нешш е ж ы л л а р  саргайғапды жа м ал ы м ,  
Д у ш п ан л ар ға  мен өзимди танытып,
Тар қа тп ад ым баба енди қумарым.

Батыр минген аттың ңайыспас бели,
Урысқа ылайың Қауастың шөли,
Ж ән е  рухсат бергил бизге, ж а н  ата,
Мәртлигим танысын Ба ғд атт ың ели.

Елимде атандым палўан Сәлимжан,
Бақтым қайтып, әзиз болдым қатыннан,
Мағап а та епди рухсат берегөр,
Ы ра зы м ан өлсем душпап қолынан,

Бул сөзлерди айтқанда ,  баба турып: — Эй балам, маған 
бир бәле болдың. Козин, менен менин, ғайратымды көрдиң. 
Бир-еки аўьгз сөз айтаман Қ а р л ы ғ аш  пенен екеўшшзге ,  — деднз

— Таўдьтц гүли элўаи-элўан лалады,
Ашықлың бул ж а н ға  отты салады,
Ат ңоймағыл қаш қан  жа ўд ьш  изинен,
Қа ш қ ан  ж а ў л а р . е н д и  батыр болады.

Беглер  қурар  майдапында  ақ шатыр,
Са ўа ш  күнн ат ойнатар баҳадьф,
Бурынғының айтып кеткен сөзи бар:
«Қорңақты көп қуусаң болады батыр».

Сен мингеңде көкке ойнар әреби ат,
Ж а ў  қашты деп болма онша бийтақат,
Ж а н  атаңның тилин алғыл Сәлимжан,
Жаўдь!  қуўсац ҳеш болмайды ңәсийет.
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Бул гәплерди еситип,
Бул бабаның тилини,
Ол Сэлимжан алады.
Шат ыр ларды  жықтырып,
Ат артына бөктерип,
Ш а м  айылын тарттырып,
Бат ыр туўған Сэлимжан,
Түйеллердиң кейпипен,
Бола ды  елге рэуап.
Атқа  ка.міры басады,
Ҳэр белдеўден асады,
Ат жа лыны  тарады,
Батырлығын билдирип,
Мэртлерини елтирип,
Алтыланшы күнинде,
Сайрамнын. ол дэрбенти,
Тоғыз ж ол ды ң  бэнтине,
О л а р  барған ўақтн нда ,
Са ратан ны ң күни еди,
Таўлар  мыстай қызады,
Ойыишы кемпир басында,
Күн қаз аи да й қайиады,
Сэ лим ж ан ж ақ ы н  келгенде,
Таўдан түсе бергенде,
Ийм анс ы з  кемпир сүрнигип,
М ин ард ай болып қулады.
Ентигип демин алады,
Тилге келмей барады,
Сәлим жа н да й ол жигит,
Сөйлесе алмай қалады.
Аузы ошақтай ащылып,
М а р ж а н ла р ы  шашылып,
С ә л и м ж а н да й  бул батыр, 
г— Өртеп-ертеп кемпирди,
Өлтирейин деп едим,
Өзи өлип қалған  соң,
Қ а р л ы ғ аш ж а н  нетейин,
Нәм әрт  екен дийип ҳэм,
Бизди ха лы қла р  айтпасын,
Бул  кемпирдиң үстине,
Тасты таслап кетейин, —

деп кемпирди сүйреп таўдьш сайына алып барады. Үстине 
тасларды таслады. Сейтип қасындағы жолдасларына қарап 
бир-еки аўшз сөз айтады:
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— Ж о л ы ң ы з д а  меииң пидәды жан ым,  
Саўаш  болса т арқа р  мениң Қум арым,  
Қыянет  қы лғанл ар  усылай еледи,  
Кврдиңиз  бе ж а м а н л а р д ы ң  болғанын?

Ж а ң с ы  сөзде киси кеўлин алады,  
Ж а м а н  созде мәрттиң кеўли қалады,  
Кисиге қылсаңыз  ҳэрўа қ  қыянат,  
Ақырында пушайм анлар  болады.

Адам ый зат  қылғанла рын көреди, 
Ақылсызлар  шайтан сөзге ереди,
Кеўли ңалса  ол адамнан адамның,  
Усылай қылып сазасыиы береди.

А қм ақ адам ерте әрман салады,
Шай та н адам ердиң малый алады,  
Пейлиң болса мына жа тңа н кемпирдей, 
Эрман менен лаш ы ң  шөлде  қалады.

Бул созлерди айтып ҳэм,
Батыр туўған Сэлимн<ан,
Өткен иске көнеди.
Нарл ары н беккем тарттырьш, 
Нешше жигит  сол ўақта ,
Атларыны айдады.
Та уды н гүли жай нады.
Орамал  алып қолына,
Қа р л ы ғаш  пенен Сэлимжан,
Ат шабысып оймады 
Атлар н<урип ерииди,
Ол Сайра мны н ңаласынын,
Ақ минары көринди.
Сайрамнын, ол ханыны,
Эбд и р а м ан дер еди,
Сә ли м ж ан н ы ң  мэртлигин,
Еситкеи соц бул хан да, 
Мэртлигине кенеди.
Еситиўден туралмай,
Қ ы рқ  жигит  қасыпда .
Алтын ж ы ға  басыпда ,
Б а қ с ь ь ж ь ф а ў  тағы да 
Қь13-жа ўан лар  ңасында,
Алдында  Эбдираман хан,
Нешше  бир енди ҳа пи злар  
Сырнай-гернай тартылып,



Н ешш е бир енди масканлар ,
Нешш е бир енди пэскешлер,
Бә ң отлаған бәдгилер,
Е л  қыдырған әңгилер,
Бар лығы  бирден шығады,  
Қ утлықл ауға  алдына.
Ба ты р  туўйған Сэлим жан,
Өз батырымыз болар деп,
Бизин елди ж а ў  шапса,  
ририн қоймай қырар деп, 
М аңлайы наи урар деп,
Қ арлы ғаш  пенен екеўи 
Көп та м а ш а  ңурар деп, 
Д уш п анл арды ң басына,
Усылай қайғы салар  деп,
Д а ў и м н з  болса айтысып,
Қа нш а қыйын ж ол ларға ,
Қанша уз ақ  еллерге,
Болсадағы жумысы,
Иркилместен барар  деп,
Даўьшь1здь1 д а ў л а с ь т ,
Жаўь1мь1здь1 жауласып,
ХаЛық парахат  болар деп,
Шыға берди алдына.
С элим ж ан қалай көрер? — деп, 
Батыр туўған Сэлимжан,
Аттың жа лыны  тарады,
Есабы жоқ,  саны жоқ,
Ушы да жоң,  басы жоқ,
Кыятырған көп эскер,
Көкке  шықты енди шаң,
Бул  ләшкерди көрген соң, 
Қайғыланд ы Сэлимжан,
Қайғыланы п сол жерде,  
Қ а р л ы ғаш та й  арыуға ,
Бир сөз айтты бул султан:

— Коринер Қ а р л ы ғ аш  таўла рд ьш  тасы,  
Муңлының ақпай ма 'көзинен жасы?
Қ а р а  думан кок аспанға шубалып,  
Сууығырақ  бул ләшкердиң келиси.

Б аты рл ары  сайлап минген әреби ат, 
Курсап алып са лм ағ айд а  қыйын дэрт,  
Қылышымды душпан бола қайрайман,  
Қандай кецес сен бересең перийзат?



Ақылыңды ж ақ сы лы қ қа  көресең, 
Зыя -зу лпы ң бестен та лл ап  өрееең,
Сениң менен тап өлгенше жолдаспан,  
Қ ар л ы ғ аш ж а н ,  қандай кеңес бересең?

Ат басыны саўаш күни бураман,
Сениң ушын қайтгіай қьшқь1ў саламан,  
Қа рсыласса  бул көринген аламан,  
Рухс ат  берсең енди жақ ын бараман.

Сонда Қ а р л ы ғ аш  сөйледи:

—  Саўаш купи батыр минер гулпар ат, 
Сабырлы қул болмас  енди биймурат,  
У яларсац  келген лэшкер ел болып,
Эй Сэлимжан,  тилим алсаң сабыр ет.

Саўаш  купи эреби атлар  шабылды, 
Ба ты р  жигит  қурар енди дабылды,
Ол келгенлер достын болса қайтесең? 
Ш ы да ц бегим мурат деген сабырды.

Нешше күнлер қумар кэзлер ж ас  болып, 
Л ад ап л ы қт ан  жу рм е енди қас болып, 
Сайрам елдиц ханы болса қәйтесең? 
Киятқанды сеииң менен дос болып,

Шай ыр лар  болады сөзлерге талып,  
Өлген кетер бул жаҳанн ан жоғалып,  
Сабыр  қылған батыр туўған Сэлимжан,  
Киятқанды келгенине қуўаньш.

Қыз да болсам айтқанларым келеди, 
Бийсабырлар әрман менен өледи,
Байқап қара  батыр туўған Сэлимжан,  
Кулип-ойнап дос боль1ўға келели.

Қыя майда да лад а ,
Көргенниң ақлын алады 
Сәлимжап нып  алдыпа,
Эбд ираман ол ханы,
Ж а қ ы н  келип қалады.
Козин жас лай береди 
Эбдираман енди хан 
Аттан таслай береди.
Сол ўақь1тта Қарлығаш
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Қ у м а р  көзин жае лады,
Бу л  да  аттан таслады.
Қ у ш а қ  ашып сонда хан,
Сә лим ж ан ға  ж у ў ь ф д н ,
Бир-бирине  жете  алмай,
Еки жер де  жығылды.
Сә лим жа н да й батырды,
Сонда ол хан қушақл ап,
Көзинен жасы моншақлап,
Қ а р л ы ғ аш  пенен екеўин,
Келгенини қутлықлап,
Әбди рамандай ханымыз,
Бир сөз айтты сол мэҳэл:

— Қ у л ақ  салып,  арзымды есит Сәлимжан-  
Абырай алып өзиц билмес душпаннан,
Қутлы болсын енди батыр келгениң,
Өлмей биз көристик дуньяда  аман.

Перзентимиз  еди мынау Қа рлы ғаш ,
Ғайрат  пенен салды душпанға  саўаш,  
Қутқарыпты семи қәпес торынан,
Еснтин болғанды кеуилим мениң хош.

Ж а қ с ы н ы н  яр ушын пидәды жаны,  
Д уш п анн ы н кеўлинде көпдур әрманы, 
Қуў ана ман келгениңе мәрт жигит,
Ба ты р  болар ели-халықтың қорғаны.

Саған зиндан болды Б ағд ат  қаласы,  
Қ а р л ы ғ аш т ы ц  саған жеткем лаласы,
И слам  'ханың мал-дүпьядап айрылып,  
Қ а р л ы ғ аш қ а  жете  алмады шарасы.

Алып келе билмей болғанман ҳайран,  
Ислам ханға сен салыпсаң көп әрман,  
Ба ты рл ы қт а  бул дүньяда  миниң жоқ,
Сиздей жигит  ҳеш туўмағаи анадап.

Тойлар  ушын сойылады сансыз мал,  
Перзентлерим бул сөзиме қу лақ  сал,  
Б а қ с ь ь ж ь ф а ў  алдыц ызда  айттьфып, 
Т ағамл ар  желиннп,  ишилисин гіал.

Шаптырайын тойынызда әреби ат, 
Перзентим келгендей қылып кеўлим шад,



Б ул  ислерди енди қа лай көресең? 
Рухрат бергил Қ арл ы ғаш тай  нерийзат.

Сонда Сэ лим ж ан сөйледи:

— Ж о қ  сөзиңниң ханым енди қәтеси,  
П а т ш а  болар х алы қл ард ы ң атасы,  
Қуўань1Шль1 қыла ғойсаң бул күни, 
Ш а д  болмай ма Сә лим жа н да й баласы.

Ат мойнына тағып един сен тумар,  
Қайғы  салды бир неше ж ы л  за лы м ла р ,  
Бүгин енди уллы тойды басласаң,
Мен беремен сендей хаиға ықтыяр.

Сол \“ақл ары болғанда,
Әбдираман бул ханы,
Ийек ңағын жиберди.
Қос сырнайлар  қақтырды,  
Б а қ с ь ь ж ь ф а ў  айтылды.
Қ ы зл арды ц  кези жайнады,
Турған же рде  барлығы,
Ҳэр түрли ойын ойнады. 
Қа р л ы ғаш т а й  сульлўдьт 
Ш ат ыр  қурды устине,
Ол алтыннан саўкеле 
Кийди енди басыиа,
П арш а-ж и п ек  ақ  койлек,
Кийди дейди үстине.
Аяғында  гулли геўиш, 
Ж а ў д ь ф а т ь ш  таға  берген 
Ж а л т ы р а т ы п  алтын,  гүмис. 
Ҳасьшдан орап орамал,
М а қ п а л  жегде  салады.  
Қо лларынд а  алтын жүзик,
Узын бойлы, бели нәзик. 
Келгенлерге  сүзилип,
Ҳинжи менео маржан ды ,
Мойнына тағып алғанды.
Бнлезиги яқыттан 
Келин болып сол жерде,  
Қ а р л ы ғ аш т а й  суль!ў қыз, 
Келгенлерге берди сәлем.
Д а л  жипектей есилип,
Қ ызлар  менен қосылып,
Адымын бир-бирлеи басып,



Көзин сүзип, қасын қағып,  
Салланысыгі ол барады,
Халықла р  ҳайран қалады. 
Эбдираман,  Сэлимжан 
Бурын бар.ып үйине,
Тәшим атлы ғаррыиың 
Қолынан алды сонда хан,
Сонра оны қушақлап,
Әдеп пенен көристи,
Бат ыр туўғаи Сэлимжан,
Б а р л ы қ  жигитлер көрисип.
Кеўли толып ғаррыдан,
Кетти сонда көп әрман,
Тойды еле беремиз деп,
Күлимсиреп алдында ,
Бир сөз айтты сонда хан:

— Ж а м а н л а р д ы а  ж а л ғ а и ш ы д а  кеўли тар,  
Ж а қ с ы  күнге ақыллы адам қуўанар,
Мен ханыңман алдыцдағы айбатың,
Той беремиз,  бересиз бе ықтыяр?

Хызметиқде  киятырған мендей хан, 
Қ а р л ы ғ а ш ж а н  Сә лим жа н ға  қосылған,  
Куйеў  болып киятыр ғой үйиңе,
Той тойлаймыз бул үйиңде бабаж ан .

Сәли мжа н ды биледи ғой халайық,  
Перзент  ушып не ислесек ылайық,
Еки ашық бүгин мине қосылған,
Тилегинде бизлер енди болайық.

Өзиң ғарры ҳэр кисиге ересең, 
Са қа лыңд ы ҳинжи менен оресең, 
Ж а қ ы н л а п  келди ғой енди жалғызы ң,  
Сә лим ж ан ға  неке қыйып бересең.

Бу л  гәплерди айтқаннан,
Тәшим атлы бул ғарры,  
Сә лим жа н ны ң мойиыиан 
Қу ш ақл айд ы,  сүйеди.
Қуўанғань! соншелли,
Қүлип турып жылады.
Уақты сондай хош болып, 
Ықты ярды береди.



Анасы да бийшара,
Қызы алдына жуўьфдьь. .
Он алты цазан астырды,
Үш жуз отаў тиктирди,
Алтын қа ба қ  аттырды,
Ж ү й р и к атлар  шаптырды,
Өзиң көрген Эбдираман,
Ашы менен арыққа  
Ж а қ с ы л а п  сарпай кийдирди.
Беглерге шарап иштирди.
Сэлимжа'нды куйеў қылып,
Қ арлы ғаш тай  ол қызды,
Келин қылип жақсылап ,
Өз үйине түсирди.
Тәшим атлы бул ғарры,
Бундай тойды көрген соң,
Хан ж н л а ў д а  жүрген соң,
Кетиреди кеўлинен,
Қа пал ықты  әрманды.
Ақ ордада  ойнасып,
Сүрди дейди сол ўақта ,
Әрмансыз енди дэўрандн.
Атына қурып ақ  отаў,
Ж и п е к  ғалылар  төсеп,
Атасыиаи ол зыят,
Тәрбиялап атасын,
Қыл а берди көп хызмет.
Тәшим ғаррыньщ алдында  
Нешш е болды хызметкер,
Қа рт айғ ан да  жасарып,
Дэўлети  келип ғаррының,
Сүре берди дэўрандн,
Әрмансыз енди сол мэҳэл.

Қ а р л ы ғ аш  ақыллы қыз еди. — Эй ярым Сэлимжан, дүнья- 
да болмайды қайғысыз адам,  ж ан ы ң да  келген, азат болған 
қырқ жигиттиң атасы бар,  анасы бар, яры бар,  ж ақ ы н ы  бар. 
О ларды ң да  кеўлинде әрман болмасын.  Ж ақсылап хызмет 
қылсаң оларға,  өлгенше рахмет  айтып кетер саған. Соларға 
сарпай берип, жа қс ы  сез бенен рухсат берсең, ҳэр қайсысынын 
шықпас еди ядынан.

Бул гәплерди еситип,
Сә лнм жан дай  батырда,
Көп еди ғой дүнья-мал.
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Билинер ме билгенге,
Қ ар л ы ғаш т а й  арыудын,
Енди тилин алады.
С арпа йла рын  таярл ап,
Жетегинде  бирден нар,
Саўға  менен сайманды,
Ба ты р туўған Сэлимжан,
Айтқаныны таярл ап,
Қ а р л ы ғ аш т а й  арыудың 
Қ ы рқ жигитти щақырып,
С эл и м ж ан  атлы бул палўан,  
Са рп ай лары н таярл ап,
Бир-еки а ў н з  сөйледи,
Сөйлей берип не деди:

— Арзымды есит, қу лақ  салғыл қырқ жигит,  
Бир сөз айтсам боларсыз  ба сизлер шад,
Бенде  еднц Қ ар л ы гаш ты ц  өзине,
Берсем қал ай болар еди рухсат?

Атлар  шапсаң қыя майдан дүзлерге,
Алғыс қы лсаң та өлгенше бизлерге,  
Кеңисликти мен берейин қырқ жигит,
Рухс ат  берсек қайтар  екен сизлерге?

Ж а қ с ы  сезге бенде болған қуўанар,  
Ҳэркимлерден қ а л а р  сансыз Дүнья-мал,  
Ата-анаң ели-халқы'ц бар шығар,
Берсем рухсат  кеўиллериц ш ад  болар.

Мен беремен, сизлер миниң эреби ат,
Сүйген ярың болғап шиғар бийтақат,
Ба рып көриң перзентлериң қы рқ жигит,  
Мениңдейин болсын енди иеўлин шад.

Көп ж ы л  өткен шығар  енди арадан,
Бенделик қайғыды,  жигитке  думан,
Азат  етсем сениңдейин беглерди,
Өлгениңше шықпас  еди ядыңнан.

Сондай дийип ақыл берди Қа рлы ғаш ,
Бенде  болып көзден ақты қанлы жас ,
Кетер болсаң еллериңе,  жигитлер,
Бир-бириңе  ж о л д а  болмаң ыз лар  қас-



Ғош жигитке паян қылар ҳалал  мал,
Ҳарам маллар  салар  бир күн қ а й ғ ы зар,  
Кетсеңизлер рухсат алып бизлерден,
Та көргенше ңырың жигитим аллая р .

Жигитлердиң ишинде дилўар,  сөзге уста, аузынан жамаін 
сөз шықпайтуғын,  көпшиликке нәсият а й т н ў п ш  Ҳасан, Шарап 
дейтуғын еки жигит  бар еди. Олар  Сэл им ж ан менен Қарлы- 
гашқа  қарап,  ҳэмме жигитлердиң атынан айтады бир-еки аўь13 
жуўап:

— Арзымды есит, ңулақ  салғыл Сэл имж ан,  
Хызмет қылдың зыят ата-анамнан,
Бунындай хызметти сизлерден көрип,
Сизди таслагі епди қайда бар аман?

А г  ңуйрығын қәдир шөлде өремен,
Бул Ба ғдаттан  дизгиниңде келемен,
Кезиме көринбес дүньяның жүзи,
Рухсат  берсең хызметинде өлемен

Еллерден айрылған енди сонаман,
Ҳэр сезиңе бал ишкендей қанаман,
Саяцыз  С эли мж ан маған саўбетти,
Қөзим қыйып енди қайда  бараман?

Көринеди Қ а р а  таўдьш қыясы,
Хызметиц артықдур сөзлериң жақсы,
Азат қылдың за лымла рд ыи қолынан,
Ағып журиўши еди көзлердин жасы.

Кет дегенде көзден ағар  қанлы жас,
Сөз айтсаныз ж а м з н л а р ғ а  ар болмас,
Кетпеймен деп жуўап кылар  қырқ жигит,
Өлгенше болсам деп сиз бенен жолдас .

Бул сөзлердп айтқанда ,
Еңирей берип қырқ жигит,
Сол ўақтьшда Сэлимжан,
Қ ы рқ  жигитке  тағы да,
Сөзлер айтты нэсият.

— Қ у л а қ  салғыл қы рқ жигнт»
Мениң айтқан сөзиме,
Қыдыр ғарры атам бар,
Қалмаспедим  жигитлер,
Ба ғд а т  деген шәхэрде,
Шийрин болар дүньяда ,
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А дам зат қа  туўған ел.
Ат, тон сарпай мен бердим,
Кергил ата-ананды,
Сыялмасаң қайтып кел.
Б ағд ат  деген қалаңды,
Утылып енди қалдым деп.
Душ п ан  ңылар маламат ,
Сизлер  барсан, ат минип,
Ели менен халқыңның 
Кеўли болар енди шад.
Б арлы қ туўған елине,
Менин қылған иззетим,
Халық көрип айтсын рахмет.
Кемпир менен келинге,
Мингил енди атьща,
Хош бол меннен ңырң жигит,
Дийип енди айтқанда  
Нешше адам сум шайтан,
Қы рқ жигитим хош аман,
Дийип енди Сэлимжан,
Рухсат берди сол ўақта.

Қырқ жигит атларыны минип, нарларын жетелеп,  т алд ай 
мойнын бурып, Қа рл ығаш  пенен С әл им жа н ға  қар ап хош қа* 
лың, — деп айтады екен бир-еки аўьгз жуўап:

— Қ у л ақ  салғыл Сәлимжан ым тилиме, 
Ж ақ с ы л ы ғы н  айтамыз ғой елиме,
Ырза  болғыл берген енди дузыңа,
Ҳэр күн алып биз жүрермиз  кеўилге.

Бизди азат  қылдың енди Сэлимжан,  
Қ а р л ы ғ аш ж а н  сеннен енди ыразыман,  
Күлип-ойнап рухсат бериң бизлерге,
Сиздей адам туўьшмаған анадан.

Сайлап бердиң миниўимизге кер жорға ,  
Сизлердейин сақый келмес дүньяға,
Қайтып келип хызметиңде болармыз,
Ж ақ с ы л ы ғы ң  ким умытар,  жан аға.

Бизлер едик ҳеш есапсыз қорланған,
Қумарпаздан малымыз болғанды талан,
Бир кемпирге бенде болып бәримиз,
Бизлерди енди азат  қылдыц Сэлимжан.
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Қалайша шығармыз Сайрам журтынан, 
Бизлерди қугқардың қайғы-зариынан, 
Бара ғойсақ елимизге шад болып,
Өлсек сонда қалмас жүректе әрман,

Бул сөзлерди айтты да, 
Бирим-бирим көрисип,
Қошласады жыласып.
Қылған иске адамзат,
Сол уаңтында көнеди.
Атларына минген соң,
Тонларыны кийген соң,
Ҳар қайсысы өзиниң,
Еллерине женеди.
С а қ ы й л ы ңт а н Сэлимжан,
Халықтың кеўлин алады.
Еки ғарры ңасында,
Кеўили шад болады.

Ендиги сөзди еситиң,
Ол радтың ханынан:
Шүкнралының таўьшан 
Аңлар аўлап қайтқанда,
Ғыналы таяғы ңолында,
Гөне сарай алдында,
Ақсақаллы көп адам,
Оз.-өзинен зарлаиып,
Еситеди Қасым хап,
Үнлср салған дауысын 
Аттыц басын тартады 
Жаныидағы беглерге 
Тысырламай турың деп 
Сол ўақтьшда айтады.
Көргенниң ақылын алады,
Көп ғаррыиың сөзине,
Қулақ салып турғанда,
Мыиадай сөзлер еситти:

— Ашылмағаи бул бағымыз бир гүли, 
Сыйламады мени Радтың ели,
Қазан урып, дэўлет кетти басымнан, 
Атым Әмет, атам аты Сариолы.

Сөйлегенмен бул дүньяда тек жалған, 
Қарамлықты көп қылғанман мен ладан, 
Бул пейлимнен дэўлет кетип басымнан, 
Аңырында қара көзден айрылған.



Қартайғанда кетти ушып бахытым, 
Сулайманның алдым сарайын-тахтын, 
Сәлимжанға берип енди көп дүнья, 
Бүгиги күн сынды мениң сақытым.

Аңжан ушын шашып едим көп дүнья, 
Әрманымның бәри болды ғой зая,
Жер астынан үлкен сарай салдырып, 
Таўсьшмастай жыйған екеи мол дүнья.

Ол қатын бермеди ҳеш маған гилтин, 
Алыу ушын көп қыдырдым ҳийлесин- 
Ол алтынлар түссе кимниң қолына, 
Сатып алар еди Бағдаттың журтын.

Алып қалған бир гилтти Сэлимжан, 
Сениң ушын мен айрылдым қатыннан. 
Ғәзийнени қанша терен, қазсам да, 
Табалмадым ол алтынды орнынан.

Журттан шығып кетти енди Сэлимжан, 
Қәпелимде ол гилт кетти қолымнан, 
Өмирим қорлықта өтип баратыр,
Мен бахты қараман ярдан айрылған.

Бнр күнлери достым еди Сэлимжан, 
Таўьш алар коп алтынды сарайдан, 
Кезим болса тутар едим Айманды, 
Қайда қалды сорайтуғын Әдилхан.

Дүнья ушын пидә еттим жанымды, 
Сэлимжан алғанды енди атыны? 
Таптырса дүньяны эдил хан болып, 
Берер едим сол алтынның жаргіыны.

Сэлимжан ол енди қашан келеди,
Әжел жетип қай жерлерде өледи, 
Сулайманнан қллған қызыл алтынды, 
Қыйнағанда Айман, Асқар биледи.

Бул гәплерди айтқанда,
Әмет атлы кер баба,
Хан қасына келеди.
Ғаррыға сәлем береди.
Шоршынып Әмет кетеди.
Алып жүрип бабаны деп, 
Уэзпрлерге буйырды.



Бири тутты қолынан,
Бири тутты аяқтан,
Екиси туты қулақтан,
Сүйрелеклеп барады.
Эмет атлы бабаны,
Алып барды Қасым хан,
Ҳэр бир жуўап сорады.

— Эй Эмет, сен ялғанды сөйлемейтуғын адамсаң, қыялыңа 
кететуғын шығар, Сәлимжанға шарап берип, алтын гилтин 
алдап алып қалғанды, Айман деген аш гедей- Ҳэзирги ўақта 
айдап жүр сансыз малды. Әлбетте, онда Сулайманнан қалған 
алтын, гүмис, дүнья барды. Сен айтсаң, мен көрип едим десең, 
кеште тысырлап-тысырлап бир нәрсени алды, — деп айтсаң, 
алдасам, айтпаса ңыйнасам, жер астыида атқан дүньяны тап- 
паспедик, —-.деп Әметти үш күиге шекем хан тәрбиялай берди. 
Үш күн арадан өтти. Қасым хан көзи жайнап, кәр Әметти ж а 
нына қойып, әмелдарларын жыйнап, ўэзирлернне қарап, 
Әметтиң жер астындағы дүньясын қалай етип таптыртып ала- 
мыз? — деп биреки аўнз жуўап айтады».

— Жигитке қуўаттн жыйсаң дүньямал, 
Аш-гедейлер тойсам дийип зар жылар,
Әметти билсеңлер Сарполдың улы,
Қартайғанда бул болыпты қор-зар.

Бизлер енди Р ад  елднң ағасы,
Сарайында Сулайманныц дүньясы,
Айман алған Сәлимжанныц гилтлерин,
Не болады ол Айманның жазасы?

Бул сөзди айтқнда Қасым ханның Махмуд деген бир 
сөзге дилўар ўэзири бар еди. «Айман менен Асқардың керме- 
генин керсетип, ҳэр сумлықларды ойлап, жәлладларға буй- 
ырып, ңыйнагі таптыртып алнў дэркар» -— деп бир-еки аўьш 
жуўап айтңан екен:

— Арзымды есит, ңулаң салғыл Қасым хан, 
Алдаў-арбаў барды енди бурыннан,
Аймандады Сулайманныц гилтлери,
Айман •— Асқар елаттағы сум шайтан.

Сәлимжанға сыймаганды коп дэўлет,
Айман, Асқарларға келгенди нэўбет,
Ҳийле менен алыц алтын гилтти,
Сол Айманға қылыц енди сияеат.
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Алагөр ханымыз ^асыл дүньяны,
Ҳеш қалмасын Сулайманның жыйғаны, 
Шақыртып ал нәзериңе Қасым хан, 
Басларына салың аңырзаманды.

Сол уақлары болғанда,
Ж әллад дийпп шақырды,
Ж урт ийеси Қасым хап.
Асқар менен А й м а н ғ а ,
Еки жәллад келеди 
Кези жайнап сол замаи.

— Әй лчәлладлар, жәлладлар, 
Барып салың ңайғы-зар,
Мин астына сүр жорға,
Шақырып кел сен бунда,
Деген ўақта жәлладлар,
Дэрҳал атқа минеди.
Айман менен Асқарға 
Сонда жәллад жөнеди.
Ж аманларға мүшкил исти,
Атаңа нәлет жалладлар,
Белине байлап ңылышты,
Әйне сәске ўақтннда,
Айман менен ол Асқар 
Отыр еди екеўи,
Ша сыпаның үстинде,
Керди Асқар бахадыр,
Жетип барды жәлладлар,
Сәлем берди бул Айман,
Саза шықпай турады.
Залым енди жәлладлар,
Иши оттай жанады.
Буны көрип ол Айман,
Ж әллад  жанына барады,
Жол болсын деп жәлладка,
Ағажан деп сорады:

— Бир күн болар бендесине дүнья тар 
Сәлем алмай айбатландың ағалар,
Қашып қутылмайды киси өлнмнен, 
Келисиңнен жәллад аға, бер хабар-

Атым белли Асқар менен мен Айман, 
Келсин дийип жибергенди Қасым хан,
Бир жаманның бизге тийип кесенти, 
Айбатланып келдиң, аға, қаладан.



Саўаш күни минген бедеў шабылар,
Ер жигитлер ўэдесинен табылар,
Алые жолдан ат сабылтып келипсиз, 
Жумыс болса айта берин ағалар.

Сонда жәллад сөйледи:

— Қулаң сал сөзиме енди мәрі Айман, 
Көп адамның өлими бар жәлладтан, 
Қонаң қылдың Сәлимжанды үйиңе 
Еллерге сыймаған оныңдай жаман.

Ҳэр бендеге байлар салған қайғы-зар, 
Қәсийетсиз дүньяны қылар саған тар, 
Тезирек жүргил Қасьм ханның қасына, 
Сулайманның дүньясынан бер хабар, —

Дийип сөзди айтқанда,
Асқар менен ол Айман 
Таяр болды сол заман,
Ж әллад  атта барады.
Асқар, Айман пияда,
Намазлигер ўақтьшда,
Жетип барды қалаға.
Ҳан алдына жақынлап,
Келе бергеіі ўақтьшда,
Хан қасында отырған,
Гөр Әметти көрсди- 
Сонда Айман сөйлейди,
Әметке қарап не деди:

— Кеўлицизде көп әрман, 
Шақыртыпты бизди хан,
Екеўмизге бул жала,
Сен Әметтен болғанды.
Қозып кетти бул дэртим,
Булар енди соранды,
Сәлимжанның орнына,
Бизлерге таяқ урады.
Көп жазаны береди деп,
Өте берди қасынан.
Бул екеўи сойлемей,
Бир-бирине қарасты,
Мине ҳэзир күн батты,
Беккем болғыл тилге деп,
— Ғайрат салып жоражан,
Қашайық Сайрам елине,
Ж ылатады бизлерди,



Бул Қасым хан зар-зар. 
Сэлимжандай достымыз,
Сайрам деген еллерге 
Келди деген хабар бар.
Сол ўак/гьшда қайғы-зар- 
Бизлер де енди саламыз,
Егер жетсек Сайрамга,
Ҳэзир олар урады,
Мен бир сөзди айтарман,
Сол ўақтьшда ңарыу сал,
Бул гэплерди сыбырлап,
Айта берди екеўи,
Ж элладлардьщ алдында.
Ж эллад  оны билмейди,
— «Тезирек ңәне жүр», — дейди, 
Эжеп, — дийип секирип,
Барып қалды сол уакта,
Қасым ханныц алдына,
Ийилип сэлем береди,
Сэлем берген ўақтьшда,
Қатыуланыгі Қасым хан,
Айманға ңарап сөйледи:

— Қулаң сал сезиме, тыңла әй Айман, 
Қутылмағың мендей ханнан та гуман,

Саларман басыңа мен аңьтрзаман.

Көрднңиз бе мипаў дәртли Әметтй, 
Сизлер алды дейип бизге арзы етти, 
Сәлимжаннан алдап алып алтынын, 
Бер тезирек ғәзийнениң гилтини.

Сулайманның жыйып кеткен маллары, 
Қыйын болды Әмет көрдиң қаллары, 
Қолларыңды ғәзийнениң гилти бар, 
Нешеў екен алтын-гүмис санлары?

Адамзатқа паян болмас дүнья-мал, 
Гилтти бергил, даўагерин, Әмет бар, 
Күлдирермен, олтирермен сизлерди, 
Бермесең көресең меннен ңайғы-зар.

Сен един, бурында күнликши дийқан, 
Жыйнаган малыңды алдың сен қайдан? 
Абырай барда бериң алтын гилтти, 
Әметтей көрлердиң дүньясы қалған-

Алғаныңды бергил маған жасырмай, (,



Буны айтты Қасым хан,
Жылай берди бул Айман,

— Эй хан ийем, хан ийем, 
Алтын баслы эўлийем,
Қаңғырып кеткен Сэлимжан, 
Гилтин маған бере ме,
Атаңа нэлет бий ийман.
БарарынгГ жери жоң,
Батарына көли жоқ,
Оньщ гилтин нетейин,
Мен Эметти нетейин,
Дүньясыз-аң күйейин,
Ж ылай берди бул Айман,
Соған дейин ол ўақта,
Намазлигер болады.

— Урың жэллад, урыц, — деп, 
Хан сонда ҳэмир қылады. 
Ж әлладтыц көзи жанады,
Сегиз жәллад жәм болып, 
ЖүМдей қылып сабады,

— Тап гилитти, таи, — деди, 
Залым енди жәлладлар,
Екеўи қолын тутады.

Соятуғын секилли,
Биреўи қанжар алады.

— Өлтиремиз сени, — деп, 
Өтирик абай салады.
Қанжар тақап алңымға,
Турған енди уақтында,
Қолын тутып алады.
Асқар менен Айманға 
Ийне суққан ўақтннда,
Кездиң жасын булады.
Қыл жалап турған ол қанжар, 
Қулаңқа тийип қалады.
Қолы кетти қалтырап,
Қескир қанжар болған соң,
Ол Айманныц қулагы 
Ж ерге түсти салбырап.
Тағы бири сол ўақга,
Асқарды урып жүргенде,
Абай етип турғанда,
Ж аннан басқа не шийрин, 
Қаймығып кетти бул Асқар,
Тап мурнының ушынан,
Қ анжар тийип кетеди.



Көрингеннен сорады.
Күни-туни жол жүрип,
Көликлери болдырды,
Бетиниң гүлпн солдырып,
Мезгилли ишкен тамақ жоң,
Жүрмегине еринди.
Шаңырағы дәнданнан,
Ақ кийизден жабылған,
Сәлимжанның отаўн 
Әл узаңтан көринди.
Әйне сәске ўағьшда,
Сәлимжанның отаўьша,
Жасырып байлап жараны,
Екеўи бирдей қосылып,
Көлнклерин жетелеп,
Узақ жолды төтелеп,
Таянысып таяғын,
Аңлап асып аяғын,
Отаўға кетип барады.
Барса енди екеўи,
Ол отаўдьш алдында,
Узын бойлы сэрбиназ,

Омьфаўль1 мойиы гез,
Бир нашарды көреди,
Сэлем берген нашардан,
Айман деген бул жигит,
Бир-еки ауыз сез бенен,
Сэлимжанды сорады:

— Сайрамнын еллери көрсең лалазар, 
Халықларын кергенде кеўил қуўанар, 
Қайда болар Сәлимжанның отаўн, 
Келинжан, билсеңиз айтыңыз хабар.

Қорлық көрсе аўьфадь! тәнде жан,
Ҳэр киси де болар дейди бир эрман, 
Келдим енди Сэлимжанды көрмеге,
Айта қалың сиз билсеңиз, келинжан?

Нешше бенде достым дийип зар жылар, 
Нешше бенде көрер енди қайғы-зар, 
Қайды болар Сәлимжанның аўьиш? 

Сораўь1ма келинжаным, бер хабар.

Сонда Қарлығаш бир сез айтады:
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— Жол сорайсыз турып үйдиң алдында, 
Кире бериң, отаўьшнзға тартынба, 
Сорасаң Сэлимжан үйи усыды,
Оятайын, келер ҳэзир алдыңа.

Кеўлиқде бар шығар ойласам әрман, 
Бундай сөз шықпайды басқа адамнан,
Кире бериң, тартынбаңыз отаўға,
Оятып келейин мәртти уйңыдан.

Бул гәплерди айтқанда,
Қарлығаштай бул сулнў,
Әдеп пенен ойланып,
Тал шыбықтай буралып,
Аяғын әстелеп басып,
Сәлимжанның басыны,
Әстелеп ғана шайқады.
Еситкен сөздн айтады,
Көргенниң ақлын алады.
Тостағандай толы көз,
Аўдарьш батыр қарады,

— Турың әсте-әсте, — деп,
Бнр сәз айтып сол ўақта,
Қарлығаш оннан сорады:

— Мендей ярдың'батыр саган арзы бар, 
Көргенде ңалмады тәнде бир қарар 
Сбрап келди еки адам далада,
Сэлимжан деп ңайта-қайта аҳ урар.

Сэлимжан шыққансаң туўған журтыңнан, 
Ж ата  берме тезир^к тур орныңнан, 
Биреўинин қулағы жоқ қарасам,
Биреўи айрылған енди мурнынан-

Келген жери альюьгў ҳэм жырақ,
Аҳ урады спздн турады сорап,
Мэгар болса ол Рад гаи келгенди,
Шайырға усайды сөзлерп шыйрақ.

Бири узын, бнри оным, аласа,
Сөйлегенде кези толар қан жасқа,
Бир жақсыиың эўладьша усайды,
Шығып қарац сен оларға, тамаша.

Бул гэплерди айтканша,
Тикке турды Сэлимжан,



Қағыгі кийип шекпенин,
Ж алаң  аяқ, ж алаң  бас,
Шығып енди қарағанаан,
Сәлимжанның көзинен 
Ақты сонда қанлы жас.
Сонда турып Сэлимжан,
Ол Айманға сөйледи:

— Дүнья бизге тар екен,
Усындайып хан екен,
Айналайын, жан достым,
Бир-биреўди дүньяда 
Көрер күнлер бар екен. —
Дийип ендн ушеўи,
Бир-бирини ңушақлап,
Козинен жасы моншақлап,
Шығармастан даўь1сть1,
Аң отаўға келип ҳэм,
Бурыпнан болған үш дослар,
Аман-есен керисти.

Сол ақшам қылды хызметти. Ушеўи енди сейлесип, ңулақ 
түспей араға, мурын түспей араға, егкен ислерди айтысып, 
муңласты да еырласты. Ертеңине тан, атты. Таң атқаннан ту- 
рады. Досларынын аўҳальш Сэлимжан бир-еки аўнз сөз айтып 
сорады:

— Мен ҳайранман бул жэҳэннин нсине,
Реҳим қылдым көп адамның жасына,
Биреўиқиз қулағыңнан айрылып,
Қандай саўда түсип келди басыңа?

Сондиргенди ол Қасым хан шырағым,
Ж ат еллерде олсем, жоқты сорағым,
Сейлегенде козден ақты ңанлы жас,
Не себептен кесилгенди қулағың?

Дәслепте жоқ еди дүньяда миниң,
Ол радта ашылмаған бир гүлиң,
Мурының кесилип болып шерменде,
Асқар, сениң қандай болды гүнайын?

Елимнен кеткенмен дүньяда жырақ,
Келипсең бизлерди бунда сораўлап,
Пушық болып, достым, сениң мурынын 
Ііеге болды мәрт Айман бир ңулақ?
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Денеңизге салыныпты жарақат,
Буны көрип туралмадым парақат,
Айтың дослар ңорлығыңды бул маған,
Бендесине бул не деген аламат.

Сол ўақта Асңар, Айман көзине жас алып, көр Әметтен 
бундай қорлық көргенин, Қасым ханның зулымын, оннан қа- 
шып коргенин бир-еки аўнз сөз бенен баян етеди:

— Эй Сэлимжан кетти бизден дэўлет-бақ,
Бир көрдиң басында жаныпты шырақ,
Ж а л а  салып енди бизге Қасым хан,
Мурынымды кесип, салды бундай дағ.

Аждарҳадай салды бизге айбатты,
Бул сумлықты Эмет деген гор тапты,
Хан сорады дүнья-малдың гилтин,
Бизлерге салғанды усындай дәртти.

Ж ала  салып Әмет сөзден таймады,
— Гилтин бер, — деп Қасым хан әбден қыйнальт, 
Ырас созге ол Қасым хан инанбай,
Ийне тығып барлық денем уўладьк

Үш күн жүрип зорға жеттик бпз сорап,
Минекей қалымыз болыпты қарап,
Ханлардың алдында төгилди қапым,
Сырымды айтпадым кессе де жәллат.

Сениң ушып кесилди бул қулағым,
Көрмек еди сендей мәртти әрманым,
Енди олсем бул дүньяда әрмаи жоқ, .
Жолында курбанды бул шийрин жаным.

Мөрт болсаңыз алып бериң арымды,
Енди саған айтып болдым барымды,
Әжел жетпей шықпайды екен тәнде жаи,
Алып келдим қалғаи жерин барымның.

Бул сөзди айтып турғап уағыида б,уның барлығын еенткён 
еди Қыдыр деген ғарры. Бул қорлыққа шыдамай шығып:

— Әй, Сәлимжанға айтайын, буиындайын Қасым Хан, та- 
ў ь т  ендн пейлинен, ңылады енди пушайман, — деп ойланып 
турған ўақта атаў д ьт  арқасынан: — Достымнан хабар алайын 
деп жетип келди Эбдираман хан атларын байлап, әскерлерине 
тағам берип, саў екенлигин сорасып отырып, Эбдираман хан 
қараса, мурыны жоң шунак, зерли тосектиң үстинде отырыгіты
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қасында бир қулақ. Бул не ҳал? — деп Эбдираман Сэлим- 
ж анға айтқанды бир жуўап:

— Қулақ сал сөзиме достым Сэлимжан, 
Саўашта ағады енди қызыл ңан,
Айта берсем енди уят демейин,
Ордацда табылар хәртүрли ҳэр жан.

Гүналылар өз пейлинен байланар,
Аңыл адам оны көрип ойланар,
Биринде қулақ жоқ, биринде мурын,
Төрде отырғанлар бул қандай жанлар?

Өтеди күнлерим ойлансам жалған,
Бизлер хеш салмадық душпанға ойран,
Гейбир адам адамзатты аяйды,
Қандан адам бир қулақтан айрылған?

Сайлаи минднм саўаш күни әреби ат,
Жақын болса мен салайын қыйын дәрт.
Қандай адам зая қылған бир мәртти,
Ая, достым, тезирек маған енди айт.

Сонда Сэлимжан:

— Ғош жигиттин, кеўлинде көп әрманы,
Гүдары болады адамның жаны,
Зорлық көрип қашып келди жаныма,
Бул саўдалар Қасым ханның қылғаны.

Әжел жетсе шығар енди тәннен жан,
Залым екен усындай ол бий ийман,
Қандай кеңес ханым енди бересең?
Бундай исти ңылған ёнди қасым хан.

Сайрамиың елинде сүрдим дэўрандьг,
Сэўер яр деп қыйнағанман бул жанды,
Рад елден қашып келди еки адам,
Геўдеде жаны бар, тек тири жанды.

Буны көрип ишим дэртлерге толды,
Биз кеткенсоп Рад елде не болды,
Табасаң деп Сәлимжанның дүньясын,
Бийгуна достымның гүллери солды.

Қыя шелде эреби атым желермен,
Бахтымыздан не салғанын көрермен,
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Қасым ханнан мен өшимди -алмасам,
Бул дүиьяда әрман менен өлермен.

Буны керип мен етгіедим тауапты, 
Ғәриптиң көз жасын керген саўаптн, 
Қасым ханның бизге еткен қысымы, 
Тақсыр ханым бизге бериң жууапты.

Өзим барып ордасына от қойсам,
Қулақ кескен жәлладларын мен сойсам, 
Туўьш ескен Рад елим қуўанар,
Қаст еткен душпаннын көзлерин жойсам.

Эўел салды мен сорлыға қыйын дәрт, 
Мени көрип ханның болмас кеўли шад, 
Ат ойнатып мен үстине бараман,
Дәркар болды енди бизге қырқ жигит

Бул гәплерди Сэлимжан 
Сонда ханға айтңанда,
Хан турып сөйледи,
Беглерине не деди?:

— Таўдьш басы енди қар,
Бул сөзиме қулақ сал, 
Сәлимжанның қасына 
Сондай жигит бол мага,
Ким болады ҳэўескер?
Таўдьш басы лалазар,
Кон ләшкерди ызғытып,
Ж аманға болсын дүнья тар,
Мен бараман нзинен,
Қайғы қылма жигитлер,
Дийип енди Эбдираман,
Қайта-қайта шақырды.
Сэйлеп сонда келеди,
Ҳэўескер енди қырқ жигит,
Барамыз деп сол ўақта,
Ҳэзир таяр болады.
Өзиц көрген Қарлығаш 
Тақты тилла тумарды,
Қасым хан менен саўашқа,
Бул да таяр турады.
Қарлығаштай бул сулнў,
Шаш гы тебеге түйеди,
Қабақларын үйеди.
Еркекше кийим кийеди,
Ақ сауы пы  иледи,



Алмас қылыш байлады,
Қыздың жүзи жайнады,
Қыйыр деген ол атқа,
Минер болды Сэлимжан,
Саўнтларь! полаттан,
Қарағай найза қолға алды,
Кескир қылыш испиҳан,
Сөзге шебер данасы,
Ол эзэзил, ол ҳайяр,
Қыдыр ғарры бабасы,
Бул да минди бир атты.
Саңаллары ағарған,
Қартайғанда жасарған.
Көзим толды қан жасңа,
Урыстын жолы бир басқа,
Корейин енди мен де деп,
Дййип енди сол ўакта,
Тәшим атлы бул баба,
Бул да минди бир атңа.
Бул орданын ишинде,
Еки кемпир ңалады.
Атланар болды гаррылар,
Сэлимжандай батыр га 
Бир соз айтып ол Қыдыр,
Жылай берди зар-зар;

— Батыр болган жибермейди намысын, 
Ағызба перзентим халыктың коз жасын,
Дос пенен душпанды айырып қарап, 
Досларды кебейтип, душпанды шаншың.

Сен мингенде кокке атар Қыйыр ат,
Наҳақтан қырылмасын адамзат,
Урыс куни мен қыларман ҳийлени,
Қас душпанға салғыл балам қыйын дәрт.

Эўел өлсин патшасы Қасым хан,
Ҳэр сумлың шығады енди банлардан,
Байлар менен патша енди биригип, 
Бийшаралар қутылмайды жаладан.

Дос болады байлар менен молла-ийшан, 
Ушеўине күш салады залым хан.

Сендей мәртти туўған елден айырған, 
Молла-ийшанын сайлап шаишын жан балам. 
Байлар турса журт балмайды парахат,
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Бийшаралар все алмас саламат,
Ақыл қосып молла менен ийшаны, 
Бийшарага саладылар қыйын дэрт,

Қылышыңнан саўаш күни ақсын қан, 
Залымлардан қутқарайын сенн аман, 
Мен көрейин Рад деген журтыны,
Жол баслағыл айналайын Сэлимжан.

Бул гәнлерди айтңан соіі, 
Қыдырдайын бул ғарры,
Бурын атқа минеди,
Сәлимжаііға сөйледи:

— Айналайын Сэлимжан, 
Атқа минин изимнеи,
Қарлығаш атқа минеди.
Ж оллар солай болады.

—— Айналайын балларым, 
Мен изиңе ерейин,
Қыйын күнлер болғанда,
Ж ақсы ақыл берейии,
Туўған елим керейин деп,
Тәшим атлы ғарры да,
Бул да мннди бир атқа.
Ханнан келген қырқ жигит 
Бари енди жэм болды.
Асқар менен ол Айман 
Азан көргеп жа.чапда,
Қасым хандай залымды,
Әмет гөрдей эзэзил,
Сизлер менен керейин,
Арымды бир алайын, 
Сэлимжанныа жолында 
Жанымды пида етейин, -  
Дийип сонда ол Айман,
Асқар менен екеўи 
Минди олар еки атқа.
Кек темнрге оранып,
Урыс сайманын алый,
Ж и г и т л ер  ўақть!Н қош лады  
Тэшим атлы ғарры ңы з,
Қ  а р т а й ғ а н д а ж а с а р ы н ,
Енди жолды баслады.
Кергенниң ақлын алады,
Ол Радтын журтына,
Ат ойнатып барады.
Шацды ш ащ а қосады,



Көп белестен асады,
Қара думан шаң болып,
Бир ярым кун ат шаўьш,
Екиленши кунинде 
Келди дейди беглерим,
Раддайын ңалаға,
Барып кирди Сэлимжан.
Көз жиберип қараса,
Сәлимжанның сарайын,
Ғэзийне көмген есигин 
Қасым ханның ләшкери 
Астан-кестен аударып,
Жүргенин сонда көреди.
Анда таўьш алалмай,
Жер аўдарьш жүрипти 
Жүзден аса кәп адам,
Қасым ханның ўэзири,
Сарыалтай залым дер еди.
Көр Әметти жетелеп,
Ийискелетии ийт яңлы,
Жүргенин булар көредн.
Күйип турған бул Асқар,
Айман менен екеўи,
Сары жайға оқ салып,
Сары жайды ңолға алып,
Бири Сарыалтайдың 
Бнри соқыр Әметтиң 
Көкирегиниң аўзьша,
Байлап турып атады.
Сарайдың олар ишинде,
Қыйсайысып қалады.
Беллерин таслап адамлар,
Қашып пыт-шыт болады.
Жууырып барып биреўи,
Қасым ханнық алдына,
Бара сала сол' ўақта,
Бир сөз айтып турадьі:

— Қулақ салып арзымды есит Қасым хан, 
Сарайдың ийеси келди Сэлимжан, 
Сарыалтайды, ол Эметти елтирип,
Қуйылды ғой қалаңызға қызыл қан.

Қулақ сал созиме, тыңла Қасым хан, 
Қайғысыз болсаңыз ғапыл қаларсаң, 
Жанында бар арыслан киби қырқ жигит, 
Үстиңе ңуйылды мийримсиз душпан.
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Алдында киятыр Асқар хэм Айман,
Қалаңа салады ңайғылы зиндан,
Қесип алар болды сениң басыңды,
Болып қалма эй патшайым бий эрман.

Деген енди ўақтьшда,
Т ақ ы р л ай ды  сол  ж е р д е ,
Тулпар аттың туяғы.
Бул атлардың дүбиринен,
Ж арылады сол ўақта,
Қасым ханның қулағы.
Ж әлладлар дет ақырды,
Ләшкерлер деп ақырды,
Ақша жүзин солдырды,
Ханның Көкше атыны,
Сол мэҳэлГ  кёлтирди,
Хан бир атқа минеди,
Ләшкерлери келеди,
Аттың басын бурады,
Атаңа нәлет залым хан,
Енди қайда барасаң? — деп, 
Сәлимжандай бул батыр 
Дөгерегин орады,
Хан бир аң-тац болады,
Бир-еки аўь1з сөз бенен,
Асқар менен ол Айман

— Не гүнайым бар? — дийип, 
Бир-еки аўиз сөз айтты.

Сол ўақтьшда сөйледи:

— Нешшелердиң жанын отқа салғансаң. 
Шуўғь1ллардьш жел сөзине қанғансаң, 
Тыңлап кеткил бир-еки аўьш сөзимди,
Әй, Қасым хан, енди қайда барасаң?

Қорлығыңа ишим оттай жанады,
Бай баласы жанды отқа салады,
Наҳақ сөзге кесип алып қулақты,
Берип қойыгіпедиң маған дүньяңды?

Сайлап миндим, бақтым келип әреби ат, 
Ашнўлансам мен саларман қыйын дәрт, 
Иймансыз хан есит мениң созимди,
Наҳақ қылғэныцды енди айтып кет.
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Сол ўақта Асқар да қосьілып бир сөз айтты:

— Қулағың сал, есит сөзим залым хан, 
Мени сен айырдың енди мурыннан, 
Билеоең деп сен есапсыз дүньяны, 
Байлығымды көриппедиң бурыпыан?

Меники емес алтын турған ақ сарай,
Эўел салдың ҳэзил қылып сен абай,
Кесип алдың зар жылатып мурнымды,
Бул исиңе мен турыппап шыдамай.

Сол ўақтьшда Қасым хан,
Турған енди жәлладңа,
Басьщ дийип буйырды.
Бурынғыдай жәлладлар 
Қылыш алып умтылды,
Мерген еди ол Айман,
Атты дейди маңлайдан,
Бир оқта-ақ ушеўин,
Тағы бнр оқта екеўин,
Ушырады бесеўин.
Қарлығаштай арнўнн.,
Тоқтаталмай өзини,
Қубарттырып жүзини,
Атты қойып жиберди,
Көргенниц ақлын алады,
Апыр-топыр болады.
Изинен келди коп ләшкер,
Догерегин сол ўақта,
Және қурсап алады.
Өзиң корген Сэлимжан,
Өткир қылыш қолға алып,
Ақырын батыр тартады.
Ағар болды наҳақ қан,
Баяғы енди Қыдыр бабаң,
Шетке шығыи, енеғар,
Аўзь1-мурнь1 кемсеңлеп,
Бир хнйлени баслады.
Ат басыны бурады,
Молла менен ийшанлар 
Өз-өзине қарады.
Ж ақсы корген ийшаны,
Ханға атты ңояды,
Буны көрии Қасым хан,
Көи жығынды айырып,



Сол ўақтьшда ңашады.
Сәлимжандай ғош жигит,
Атгы изинен басады.
Д эрўазаға келгенде,
Жаўнрньшан Қасымның 
Иркиле берип шаншады.
Кескир қылыш испаҳан,
Аўдарьш алып сол ўақта,
Қасым ханды атынан,
Керилип урды Сэлимжан,
Буны көрип көп адам,
Басын кесип ол ханның,
Ақ найзаға қыстырып,
Кейнине таман ңайтады.
— Эй Сэлимжан, Сэлимжан,
Өз перзеитнм сен един,
Патшалыгы қурысын,
Ж уртқа ийе бол дийип,
Көп адамлар нзинен,
Шуўлап нәсият айтады,
Қайтып барса изине,
Ләшкерлер енди сол ўақта,
Қашып кетип қалыпты,
Тах патшасыз болыпты,
Қырылыпты молла-нйшан,
Алпыс еки әмелдар,
Булар да өткеи дүньядан,
Баяғы енди Қарлығаш 
Шийрип жапын ңыйнады,
Қаланың ишнн жайлады,
Кемлик керген бийшара,
Қатын менен баланы,
Бирин қоймай жыйнады.
Өткен иске салаўат,
Ҳэммециз болың саламат,
Залымлар болды енди мат, —
Дийип сонда Қарлығаш,
Алтын тахтың алдына,
Ол гуллерди келтирди.
Таяқ алған ғаррылар,
Хызмет еткен жарлылар,
Қара дийңан адамлар,
— Қутылдық биз залымнан, — деп, 
Тумлы-тустан қалаға
Келнп хальщ толады.
Толған ўақта Қарлығаш,

195



Ҳэммеге қарап ийилип,
Бир сөз айтып сейледи:

— Бул дүньяда жақсы да көп ҳэм жаман, 
Қылышымнан қырылғанды көп душпан, 
Ҳасаға сүйенген тыңла ғаррылар,
Қандай еди ҳэм сизлерге Қасым хан?

Елимиздиң барлық жери болды шад,
Залым душпан сизге салды ңыйын дәрт,
Хан қояман қәлесеңиз ортадан,
Әй ғаррылар, созлеринди ырас айт.

Сүйгенине бара алмады көп қызлар,
Бүгин мине азат болдыңыз сизлер,
Сэлимжан да сум өмирдиң гуўасн,
Қараңғы түнекти атырдық бизлер.

Сайрамнын елинде жасайды беглер,
Сүйгенине қосылады жигитлер,
Бизиң еллер сонындайын болады,
Ханың жақсы меди енди жигитлер?

Қыз батыры озй шыққан Қарлығаш, 
Қөзлериңнен ақпас енди қанлы жас,
Қыйын күнлер керип жеттим ярыма,
Ендиги заманда қыйынлық болмас.

Халқым жасай бериң енди парахат,
Дэўран сүриң, маллар жыйнаң саламат, 
Бизлер келдик уллы тойлар баслансын,
Бола берсин енди халңымыз абат.

ллимжан менен Қарлығаш,
^кеўиқ болдың ханға қас,
Бүгин енди, минекей,
Халқыңа болды булар бас.
Әдиллик пенен сораса,
Аш-арықңа ңараса,
Биз сонына еремиз,
Әлле қандай ис болса,
Теңлик болса болғаны,
Сол ўақтьшда шуўласьш,
Қызлар енди жылайды.
Ийшан-молла сөзине 
Ата-аналар ереди.



Дүнья-малға қызығып, 
сүймегенге береди.
Жигитлер сонда сөйледи:

— Он екиге шыққанда, 
Шапанының шалғайына, 
Намаз жипти байлайды,
Таң атқаннан турғызып, 
Н амаз қаза болды, — деп, 
Ол мешитке айдайды.
Қосың айтып сен жүрсең, 
«Ж алатай» деп қыйнайды. 
Ойын-қүлки қылған қыз, 
Ш адлық қылған жигитлер, 
Қасым ханиың ўақтьшда, 
Ҳасла елге сыймайды. 
Елимиз де аш болып, 
Ғошшақ енди жигитлер 
Нешше байлар қул қылып, 
Қаеым ханның заманы. 
Қутқарды ғой залымнан, 
Сэлимжан менен Қарлығаш, 
Ели-халықты екеўи 
Бийлигин енди сорайды, — 
Дийнп сонда көп халың, 
Ҳэммеси бирден шуўлайдьь 
Сол ўақтьшда Сэлимн^ан, 
Аттан түсип сол жерде, 
Халыққа қуллың қылады. 
Жанындағы қырқ жигит, 
Олар болды эмелдар,
Ақыл сорап сол жерде,
ГІири менен Қыдыр шал, 
Ертеңине таң атты, 
Нешшелер келтирди мал, 
Нешшелери енди қой,
Сансыз жанлар табылып,
Қос сырнайлар шалынып, 
Сэлимжанны11 шадлығына 
Бере берди халқы той. 
Сарайға батыр барады, 
Сарайды тауыгі алады,
Ашып енди дүньяны, 
Ғәзийнеге салады.
Атам еди Сулайман 
Рахмет айтсын оған деп, 
Ашы менен арық^а,



Жетим менен жеснрге,
Енди баллар зайыпқа,
Кесел менен майыпқа, 
Тарқатады дүньяны,
Тағы салып ақ сарай,
Алтын менен гүмисти, 
Үлестирди Сэлимжан,
Ашы менен арыққа,
Күн көрмеген ңомбағал,
Бәри болды абадан. 
Сәлимжанның басынан 
Кетти дейдн ңыйын дәрт. 
Туўьт-ескен елпне 
Келип болды енди шад.
Тойлар берип ҳэр елде, 
Сэлимжан өзин танытып, 
Халықтан алды рахмет. 
Эбдираман енди хан,
Келе берди көп қонақ,
Мағруф пенен Машырықтан 
Ашықларды шад қылып, 
Қайтып кетти Радтан. 
Қарлығаш пенен қосылып, 
Әрмансыз сүрди Сэлимжан, 
Бул Радта көп дэўран. 
Қарсыласқан ж аўларға, 
Сэлимжан менен Қарлығаш 
Душпанларға оқ атқан. 
Халықтың кеўлин шад ңылып. 
Еллерди ңылып парахат,
Көрди дейди муратты. 
Еситкенниң дүньяда,
Ҳэм болмасын эрманы. 
Сәлимжандай дэстанның, 
Айтылып енди болғаны. 
Жийдели Байсын Қоныраттың, 
Турған енди елинде, 
Турдымурат жьграўдьш 
Айтып жүрген дәстанын, 
Жнгирма еки жасымда, 
Үйреннп буны алғанман, 
Айттым ядта қалғаннан.



ХАТАМ—ТАЙ

Бурынғы өткен заманда, 
Заманның қәдим ўақтьшда, 
Рейимсиз аққан Ақдәрья, 
Ақдәрьяпың бойында, 
Ақмақ патша елинде,
Кокон таўдьгд шетинде, 
Аршальг деген тоғайда, 
Найман ғарры бай еди. 
Төрт түлнги сай еди. 
Найман деген ол байдың, 
Есапсыз қара маллары, 
Сегнз жүздей бар едн. 
Жылқысының саны жоқ, 
Мал бағь1ўшь1 падашы,
Аты еди Ерғулан.
К арақалгіак халқыпда, 
Уйгыр деген урнўдан, 
Маллар бағып бийшара, 
Мийнети бастан кетпеген. 
Он еки ай тапқаны,
Үстине кийген шапаны, 
Ҳасла етекке жетнеген.
Ол Ерғулан қасқаның,
Бир қатыны бар еди. 
Анадан туўған секилсиз, 
Атын Толған дер еди. 
Толған менен Ерғулан 
Жыртық шапан ийиинде, 
Ыссы қуяііі мийинде, 
Сансыз малдыц кейнинде 
Арқаланып екеўи 
Маллар бағып пақырлар 
Жүриуши еди тоғайда 
Сол тоғайдың шетине,
Гөне тамиыц қасына,



Найман дегеи ол ғарры, 
М ал қорасын салады. 
Ерғулан күнге жарады.
Гене тамды бастырып, 
Ишинде мәкан қылайын, — 
Дейип енди Ерғулан,
Сол пикирди ойлады. 
Ж ыртық тамды жылытып, 
Есиклери қамыстан,
Мәкан қылып отырып, 
Қатыны болған ол Толған, 
Ж үклп еди сол замам,
Еки қызды тууады.
Бириниң атын ңойды Тай, 
Бириниң атын койды Ай, 
Балаларды элпешлеп,"
Ж ы л еткен соң арадан, 
Тағы болды бир ңызы,
Атын Қумыры қояды.
Үш қыз болды дым сулнў, 
Керген адам олардыц, 
Ж амалы иа тояды.
Атасы менен анасы, 
Шийрин жанды қыйнады. 
Ол ңызларды бағалмай, 
Кезлери оттай жайнады.
Үш қыз енди селкилдеп, 
Қосылып енди ойнады. 
Реҳим қылып адамлар, 
Ерғуландаи сорлыға, 
Қийим-кеншек ҳэм шапан, 
Теңгелер берип сыйлады. 
Сол ўақларьт болғанда, 
Ерғуламныц үш қызы, 
Тоғайдаи ағаш келтирнп, 
Тағы бир гене қыптырма, 
Сылап-сыйпап оңлады.
ГІе қылады кызлар деп, 
Анасы кезди жаслады. 
Ата-анасыиың жанында 
Ж атпай енди бул ңызлар, 
Өзлериниң жайында,
Бирге күлип ойнады.
Бир күнлери Ерғулан 
Қараса шығып майданға, 
Өзинде бир шыра жоқ,



Қ ы з л а р ы н ы н. ж а й ы н д а 
Ж айнаған жақты көреди. 
Аяғын ғаз-ғаз басады, 
Ерғуландай бийшара 
Мойнын созып еситкен,
Сол ўақтьшда қараса,
Үш ііызыыың қолында,
Үш китагіты көреди.
Олар оқый береди.
Еки адам қасында,
Бир суль1ў қыз қасында, 
Алтын тақыя басында,
Өзи онсегиз жасында,
Ай менеи ол Тайға 
Жақсы хабар береди.
Әсте ғана Ерғулан 
Буны көрип бийшара, 
Шұкирлик қылып жатады. 
Ертең таңлар атады, 
Ерғулан турып қараса, 
Қызларының қасында,
Адам туўе мақлуқ жоқ,
Ақ мамықка оранып, 
Уйқлап жатқан қызларын, 
Азан менен көреди.
Кемнири менен Ерғулан 
Малына қарап кетеди. 
Хәркуи ацшам болғанда, 
Қызларының жайында 
Ерғулан жақты көреди. 
Индеместен жатады.
Алды келди он бирге, 
Кейингиси тоғызда, 
Қызларына Ерғулан 
Жақсы кийим кийгизди. 
Қызлар турып орнынан, 
ҮііШи еиди тиркесип,
Таў аралагі кетеди.
Кеште жайға жетеди.
Тай киреди он төртке, 
Китапларын арқалап, 
Ушеўлери сол ўақта,
Келип кирди жайына. 
Ерғулан менен қатыны, 
Барды қызлардын жанына. 
Есик бетте отырған,



Эдеп пенен қызлардың 
Төр бетине ете алмай,
Қызларға қарап Ерғулан 
Бир-еки аўнз сөйледи,
Сөйлей берип не деди:

— Таудың басы элўан-элўан лалазар,
Перзент болса ата-анасы қуўанар,
Он терт жаста қайғы салып басыма,
Мендей шалды жылатпағай зар-зар.

Рэҳим әйлейгөр көзде жасыма,
Бахыт қусы қонармекен басыма,
Китап оқып, саўат ашқан ңызларым,
Қуўанғаннан келип турман ңасыңа.

Сарғайып атады күнде қәдир таң,
Ж айлары н жақтыды ҳэр күн қарасам,
Китап берип сабақ айтыи сизлерге,
Белгисин айт, балам, оның ңайсы адам?

Тай қызым, сен жалғаншыда данасаң,
Мен қарайман таўға ғайып боласаң,
Айтқыл маған, балам, енди сырыцды,
Ҳэркун кетип енди қайда барасаң?

Сен қыдырсаң душпан кеўли болар шад, 
Кеткениң атаңа күнде болар дәрт,
Бул әдетти, балам, енди ңоймасаң,
Бир күни болармыз душпанларға мат.

Ырас сойле, киши қызым Қумырыжан,
Сизлер кетоең муцаяды ата-анаң,
Ҳэркуни қаяқта болып қайтасыз,
Сырларыңның айтңыл енди ашығын?

Бул сөзди атасы айтқан ўағьшда, қызлардыц бетлери ^ы* 
зарып солып:

— Бизлер шэҳэрде оқыйық десек, ағайин-туўған жоқ. 
Оқнў адамзатқа дэўлет пенен бах. Перилердиң патшасы үсти- 
мизге келип, жарлылығымызға рэҳим ңылып, болсақ та улдай 
көрип, биз бийшараларға сабаң берер. Ҳэр күни бизге үш мол- 
ла жиберетуғын еди. «Мийиң күнге күйип, тыштабаныңды 
малдың дәрисине басып, байы урған қатындай үсти-үстине 
келе бердиң, — деп бизиң пирлеримиз таў ишине кетти», — 
деп ата — анасына бир-еки аўь!з айтады жуўап:
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— Ж ан атажан, айтар саған арзым бар, 
Ж ақсы сөзге адамийзат қуўанар,
Оқымаса бул жаҳанда адамзат,
Күни өтер мийнет пенен ңайғы-зар.

Келгенлерге апа болды кеўлиқ тар,
Ҳэр сумлыкты маған көрдиң миясар,
Раҳим қылған пирлердиң султаны,
Мектепке қыламыз ҳэр күни сапар.

Қыйнамаңлар жанға салып зулымды,
. Қудайдан тилейсиз ҳэр күн өлимди,
Ладанның өлими дүньяда көпти,
Бул емирде сиз татпаған билимди.

Адам болсын бул жаҳанда саўатқан,
Бул жолларда жақсылың бар, жоқ жаман,
Ҳэр сумлықты келтирмегил кеўлице,
Ийгиликке қыйналмаңыз, атажан.

Шайтан салар бендесине қыйын дәрть,
Л адан етсек бастан кетпейди мийнет,
Оқығанға шад болагер ата-ана,
Бизлерден көрерсиз ақыры рэҳэт.

Бизлер кетсек бир мәнзиллик жолы бар,
Балам жоқ деп қылма ата қайғы-зар,
Оқь1ўдьш қәдирин билмеген ладан,
Өсек ңылар өзин билмес душпанлар.

Адам тоймас жалғаншыда билимнен,
Оқымаған айрылмайды зулымнан,
Ушеўимиз бирге барып келемиз,
Олар ҳасла жүрмес шайтан жолынан.

Боламыз песинде оқнўдан азат,
Биз оқысақ емиримиз болар шад,
Т аза лап отырғыл епди жайыңды,
Атажан,  қыйналма бергил рухсат, —

і.с'п, бул сөзди Тай менен Ай айтыгт атасына, анасына тәжим 
, млады.

Сол ўақта ата-анасы күлип-ойнап: — Әй балаларым, сиз- 
:срди келеге келтиремен деп, анаңыз күнге күйдирди. Нешше 
ы л  болды дүнья тар, нешше жыл шектим қайғы-зар, сиз-
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лер көзге көрингели, өсер енди қолымыздағы дүнья-мал, кү- 
лип-ойнап мектепке бара бериң, саў-саламат келе бериң, ал- 
лияр, — деп ата-анасы шад болды.

Сол ўақнтта ата-ана,
— Дэўлет келген екен ғой, 

Менин енди өзиме,
Булыт киби бүркелип,
Қарап едим бир күни, 
Молласының жүзине. 
Жарықлықты көргеннен 
Неге енди қайтпадым,
Ақыл берип изиме.
Сөйтип мениң барғаным,
Сөйтип мениң келгеним,
Таба болмағай қызыма, — деп, 
Атасы менен анасы 
Қуўаньш енди қалады.
Тай ңызы менен Ай қызы, 
Қумыры менен қосылып,
Тал жипектей есилни,
А дымыіі бир -би р  басы п,
Көзин сүзип, қасын қағып, 
Көргенниң ақлын алады.
Гүлдей болып оралып,
Қылдай бели буралып,
Ж ақсы сөзди еситип,
Қызлар әбден жаснады. 
Мектепке қәдем таслады.
Барып енди сол ўақта,
Алтын сарай мектепке, 
Молласынан ҳэр түрлн, 
Сабаңларды алады.
Ай менен Тай ержетии, 
Оңлы-солын билгенде,
Саўатхан болып шығады. 
Талдай мойнын .бурады,
Ай менен Тай қосылып, 
Перилердиң патшасы,
Шамуц деген хан екен.
Тамаша қылып балларға,
Келген енди ўақтьшда,
Ай менен Тай тик турып, 
Хызмет қылды жолында. 
Молласы да сол жерде,
Бэри жэм болған ўағьтда ,
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Ханның кетер шағында,
Қол қаўснрьш Ай ҳэм Тай 
Бир сөз айтып ханына,
Сейлей берди сол мэҳэл:

— Арзымды есит, қулақ салғыл, атажан^ 
Қыйналғанда кемлик тартар тәнде жан, 
Гедейлигин кеўлице алып атамның,
Рэҳим қылдын, бийшараға, эй султан.

Кәмбағалдың кеўлин қылдың енди шад, 
Ладанлың ғой адамзатқа қыйын дәрт,
Ата-анаға енди хызмет қыламыз,
Олар көрсин бизлерден көп раҳэт.

Ж амап сөзге ашынады тәиде жан,
Ата-анамыз қутылғанды ңайғыдан,
Берсең рухсатты енди бизлерге,
Уәлий ханым сизден бәрха ыразыман.

Жаслығымнан саўат аштым, үйрендим, 
Ладанлыңтан бой жасырып жийрендим,
Эўел рухсатты тилеймен сизден,
Мүмкин болса бере гөриң пирлерим.

Сол ўақта молласының ўақть1 хош болып, ақыры мурады- 
на жететуғып қызлар екен, —- деп ханның тәреринде турып, 
өзи устазльщ қылып, Ай менен Тай, Қумырга қарай берип,, 
бир-еки аўнз сөз айтады:

— Қызларым оқнўға еттиң ықтықат,
Ҳэр сабақта болды мениң кеўлим шад,
Қабыл қылдың устазыңның созлерин,
Мен айтайын бир-еки аўнз нәсият.

Ақыллысыз Ай ҳэм Тай, Қумырыжан,
Бойыңа болайын дүньяда қурбан,
Әдеп пенен билим алып устаздан,
Эўел рухсат сен сорадыц патшадан.

Бул гәпине, балам, болды кеўлим шад,
Бул илимде ҳеш болмассаң бнй мурат,
Теңиң т а ў ь т  ңосылагөр дүньяда,
Өлгенше қурғайсаң балам салтанат.

Ябы шықпас бедеў аттың өңине,
Ерип жүрме бир ақмаңтын, созине,
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Нәсиятым тыңлай гөриц, қызларым, 
Бул дүньяда қосылғайсыз теңиңе.

Алған ярың болсыи сизлерге мурат, 
Адамның абырайы дүньяда қымбат, 
Буннан барсаң атаң менен анаңа, 
Өлгенше қыла гөр оларға хызмет.

Бағ ишинде ушеўициз бир гүлзар, 
Сизлерди көргенлер енди қуўанар, 
Рухсат алсаң бизиңдейин устаздан, 
Та көргенше бизден балам аллияр.

Бул гәплерди айтқан соң, 
Устазьіның еөзине,
Ай менен Тай, Қумырыжан, 
Болды ушеўи шадыман. 
Қитапларын алады, 
Ашыңлардың кеўлине,
Ордасына ол ңызлар 
Әбден қайғы салады. 
Небир-небир жигитлер, 
Салланысып барады.
Қөрип еси танады.
Барып енди ушеўи,
Атасы менен анасына,
Ийилип сэлем береди. 
Отыратуғын жайынын 
Гилтин алып қолына,
Үйине кирсе ол қызлар, 
Қәйраны шығып турады. 
Дийўалға ысып ойылған, 
Алтыниан нағыс қойылған, 
Ғалылары жипектен,
Периниң қылған хызметин, 
Сонда қызлар биледи.
Ҳеш жерде жоң бунындай, 
Ж ақсы жайдың саулаты, 
Көргенниң аңлын алады. 
Қызларды көрип төрелер,
Батыр менен палўанлар,
Оларға ашың болады. 
Нешшелер болар бағда, 
Нешшелер отырар тахта,
Ол заманның өзинде,



Қызы сулнў болса да,
Ол гедейдиң қызы деп, 
Алмаўшь1 еди сол ўақта. 
Ойланады төрелер,
Ойланады батырлар,
Ойланады палўанлар, 
Ойланады моллалар.

* **

Аршалынын бойында, 
.Қуўсьфьлқ деген елинде, 
Ж алғыз молла бар еди.
Ол молланыц атыны, 
Элауатдин дер еди.
Элаўатдин атлы ол молла,
Бул дүньяның жүзинде, 
Нашарга сөзи өтпеген,
Аллаға дады жетпеғен.
Көрер көзге қоренишлеў, 
Быдым-быдым бетлери,

'  Қус түткендей етлери. 
Кирпиклери жабадай,
Аўзь1 оның урадай,
Сақаллары сорадай,
Өзи қара, көзи көк, 
Моллалыңтан кеўли тоқ.
Өзи еди дуўахан,
Терис дуўалар оқып,
Айрылған еди ийманнан. 
Иймансызлық себебинен,
Көп дүньяны жыйнаған.
Өзи қәдирсиз болса да, 
Жаманльщты қоймаған,
Атаңа нәлет сол молла, 
Жнгитликтиц ҳэсери,
Көзи оттай жайнады. 
Ерғуланныц Тай қызын,
Алсам енди қойтер ден,
Сол сумлықты ойлады.
Бир ешкини келтирип,
Есигине байлады.
Шақырып ели-халықты, 
Биреўине берип ешкини, 
Ерғуландай падашыға,
— Барып кел, — деп зерлады,



Элаўтдин сум молла,
Жасы үлкен биреўин 
Шақырып алыгі сөйледи,
Сөйлей берип не деди:

— Үлкен-киши саган айтар арзым бар.
Мен өлгенде талан қалар дүньялар,
Қатын алмай өтер болды емирим,
Падашының қызын көрдим миясар.

Молла деген халыңқа саўаи береди,
* Саўап ушын қыйыншылыққа кенеди,-

Гедейдиң қызларын ҳеш адам алмас,
Меннен басқа енди кимге береди?

Сол қыздың дәртинен күйип-жанаман,
Тай дийип мен жанды отңа саламан,
Қалыц малды қанша айтса берицлер,
Тири болсам олла соны аламан.

Сол елде етин жеген, зыяпатын көрген Акай. Ж акай  деген 
еки бийи бар еди. Олар: — «бизлер барамыз», — деп таяр 
болады. Атларына минеди. Аршалының тоғайы, қалың шең- 
гел жыртып бетини, қудалыңқа Ақай менен Ж ақай  мардыйып 
жөнеди. Саратанның күни еди. Өлдим-талдым дегенде, Ерғу- 
ланның шатбасына барып булар түседи. Қарсы алып, Ерғулан 
мал сойып хызмет етти, бизге бийлер келди деп қуўаньш жүр 
Ерғулан. Ертеңине таң атты. Қайта-қайта Ерғулан менен ла
тынь! бийлерге жалтаң-жалтаң қарады. Бир-еки аўнз сез ай
тып, қонақлардан жол болсын сорады:

— Мал баққаным Ақдәрьяның жерлери, 
Мазалыды жақсы адампыц тиллери,
Атлар тартып сиз келипсиз бизлерге,
Жоллар болсын Қуусырықтың бийлери?

Өрисим ғой Ақдәрьяныц саласы,
Мал баққаным Көкен таўднқ жырасы,
Болдын мийман енди келип бизлерге,
Жоллар болсын Қуўсь1рь1қть1қ ағасы?

Рэҳим етсең элем болар гүлистан,
Сала гөрме басларыма зимистан,
Сизлер келип аштым енди көксимди,
Баян әйлең бизге түскен жумысың?
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Душпанда болады мәртлердиң еши,
Нелерге дус болар адамнын, басы,
Қонақ болып түстиң енди бизлерге,
Мен билмедим, я бир журген жолаўшьг?

Сонда Ж ақай  менен Ақай белин беккем байлап, жан-жа- 
і-ына ңарап, қақырынып, жөткиринип ғаррыға қарап:

— Бизлер Элаўатдин молладан келген жаўшь: боламыз, 
Тай атлы қызыңа, — деп бир-еки аўнз жуўап айтады:

— Арзымды есит, достым болған Ерғулан, 
Нәмәрттиң ўэдеси дүньяда жалған,
Жаўшь1 болып келдим Тайдай қызыңа,
Элаўтдип деген енди молладан.

Ашық болғап машығына зар-зар,
Қуда болып келдик бизлер интизар,

, Ж аЎШЬ1 болып келдик енди қызыңа,
Молла көрген өзиңизди миясар.

Аңылыңды қартайғанда кересең,
Ақыл болсаң бий кейнине ересең,
Ж аўш н  болып келдим бүгин молладан, 
Қудалықты ендп қалай коресең?

Батыр гезер қыя майдан шөлиии,
Жақсы алар адамзаттын. тилини,
Ол да болса, бул да болса илимдан,
Қайтармағыл ол молладан кеўлицди.

Бул гэплерди еситип,
Қуўанадн Ерғулан.
Бизге қуда келди, — деп,
Болды сонда шадыман.
Бағар еди Ерғулан,
Сегиз жүздей ңарамал,
Келе ғойса бир адам,
Күни ушын бийшара,
Күтер еди мийманды.
Көзп оттай жакады,
Кемпирге кецес салады.
Кемпир дегеи бийшара,
Бул да жуўап береди.
Буны еситип енди Тай,
Ата-ананың бул исин,
Әбден жаман көреди.
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Сол ўақларн  болғанда,
Ерғуландай бийшара,
Ж ақайға сөйлей береди,
Сөйлей берип не диди:

— Ж ақай аға, енди өзиң билесең,
Бул ислерге тереликти бересең,
Биз де билсең сизиң енди балаңыз,
Қуда болсаң ел ңалыңын бересең.

Тойларына ңойдан сойсам семизди,
Бий деп мен сыйлайман дүньяда сизди, 
Бас ңалыңын енди сизге айтайын,
Байлай ғойсын қоңыр шолақ өгизди.

Бий сезине ели-халықлар ереди,
Ж ақсы бийлер халыққа ақыл береди, 
Еки шақы ақ маңлайда ойнаған,„ 
Анасына алты сауын береди.

Мепиң қызым ҳаснл туўған бий баҳа, 
Қулаққа таққаны алтыннан сырға,
Қыз қалыңы жүз тилла және бир жорға, 
Қалдырмастан бәрин енди береди.

Тайды түсинбейди сөгеди ладан, 
Тойльщлары болсын 60 туўардан,
Бундай қалыңларды айтпай нетейин, 
Молла қурғырыңның секели жаман.

Қулақ салғыл бийлер айтңан сөзиме, 
Тэўелле етип қайтып келме изице, 
Моллаиыц болмайды ҳешбир сақыйы, 
Барсаңыз айтыңыз қалдырмай өзге.

Бул сөзлерди айтқанда,
Ш ақаң урып бий күлип,
Ишинен ңуллық айтады.
Т аў ьт  айтып сөзини,
Қәдирли тутты қызыны.
Айыбы екен кәмбағал,
Билгиш екен кәллағар,
Усындай киси болсын деп,
Моллаға қарап еки бий,
Талтақласып жөнеди.
Молла деген ол залым,



Ғамға кеўлин толтырып,
Ж олға қарап жутынып,
Мийман келер кисидей,
Барлық жерди ол төсеп,
Отыр еди күтинип.
Тоғайдан шыққаи адамдай, 
Аузы-мурны шаяндай,
Аяғы жерге тийместен,
Қөтерип алды бийлерди,
Қустан қашқан қояндай 
Бийлер бети лалазар,
Иси питпеген адамлар,
Уялғаннан муңаяр.
Сөйлей бериң бий аға,
Таўьш келдиң не хабар? —
Дийип енди ол молла,
Шубатылып сэллеси,
Суйретилип мэллеси,
Қапталласып бийлерге,
Қыла берди хызметти.
Ендиги сөзди еситиң,
Қыз айттырған бийлерден:

— Адам билмес падашыньщ ойыны, 
Ж айлағаны Ақдәрьяның бойыды,
Қызы сондай сулиў екен дуньяда, 
Питкерип келгенмеи басла тойыцды.

Мен билмеймеи, молла қатты деп сизди, 
Тыңлаттық атада биз барып созди,
Бас қалыңға алып барып байлаймыз, 
Бере ғойсаң қоныр шолақ өгизди.

Қуда болып қалың малды буйырды, 
Саўдьфасан, оған алты сыйырды,
Қыз кийими тағы молла мойныңа, 
Тойдырсаң аласац Тайдай суль1ўдь1.

Бас қалыңы тағы еиди жуз тилла,
Атаң минбек болды енди бир жорға, 
Тойлығына алпыс туўар бересен, 
Ендигисин өзиң билгил, әй молла.

Сол ўақтьшда бул молла,
Ж ән-жағына қарады.
Еринини жалады.



Күле шырай сыр берип,
Еки бийге бир қарап,
Бир сөз айтып сөйледи, 
Сөйлей берип не деди:

— Айналайын бий аға, 
Болайын сеннен садаға.
Аңсат етип мүшкилим, 
Дүньяда өзиң бий баҳа, 
Айтармекен деп едим,
Бес жүз тилла, он жорға, 
Қойдан алып семизди,
Он еки саўнн сыйырды,
Алты және өгизди,
Бундай қалыц малларды, 
Ешейин адам айтады, 
Питирип келдиң бул тойды, 
Мен сыйлайман сизлерди, 
Алар болсаң дүнья-мал, 
Питкей-дағы бул той деп, 
Отыр едим ойланып,
Бәри питер өзимиен,
Көп дүнья артып қалады. 
А-наў турған аршадан,
Барып енди алыңлар,
Дийип енди бул молла,
Ел бийлеген бийлерге, 
Ықтыярын береди.
Таң атнўдан ызғытып,
Айдап қыздың қалыңын, 
Алтыннан бир гебеже,
Алты нарды тарттырып,
Алты нардың езиие,
Май, гуришти арттырып, 
Қызға царап жөнеди.
Атты минип бул молла, 
Сақаллары сәррийип,
Көп малынын изинен, 
Қыйналып қарай береди. 
Елден ңызлар жыйналып, 
Тайдың ҳальш көреди.
Оны керген қыз, келин,

— Зая  болды а.рь1ў, — деп, 
Б ара берди жыйналып.
Ендиги сезди досларым,
Ай менен Тайдан өситиң: 
Қарамады атасы,



Тайдыц көз жасына.
Болмас исти болдырып,
Зэўлим салды басына.
Шыдамай енди сиңлиси,
Жуўьфьш барды бийшара, 
Атасынын, қасына.
Зарлап  турып сөз айтты:

— Атажан, қулақ сал мениң сезиме 
Қум толды ма сениц еки көзиңе,
Ж аман  бийдин, алып енди дуньясын, 
Ерип кетип иймаисыздын, сезине.

Нашар қуўанадь1 бетте меңине,
Адам еремекен жаман тилине?
Тайдай апам сени қапа қылды ма? 
Берсең бойма ата ңызды теңине.

Жаманның сөзине неге ересең? 
Ақылыңды терис жолға кересең,
Тай апам алдыңа жылап келгенде 
Ж ан  атажан, қандай жуўап бересең?

Өзи арнў, ақ жүзинде барды қал, 
Ж аннан кешип алдың енди дүнья-мал, 
Сен бермесең ол апамды теңине,
Ол дүньяда заўальшь! мойныңа ал.

Бедеў мингеіі бәлеит таўдан асады, 
Қартайғанда адамийзат сасады, 
Ж ақпаған  тағамды л<есе адамзат, 
Мейли алмай ақыр бир ўақ қусады.

Нешше ашық заманында өкинди,
Молла берген ўэдеқизге бекинди,
Қыз нашар ғой олар әзиз болады, 
Молла енди сол бир тагам секилли.

Қызлар шашын бестеи таллап өреди, 
Ата-анаға ықтыярыи береди,
Билсең еди Тай апамнын. аўҳальш,
Сол молланы ийттен жаман кереди.

Қара көлден тердим енди қамысты, 
Еситип ағыздым көзимпен жасты, 
Молла алса Тайдай сулыу арнўдьл,
Мен етемек жезде деўге намысты.



Апам жақсы көрер батыр-терени, 
Батыр жигит ат қуйрығын өреди, 
Элаўатдин Тай апамды алды деп, 
Аңдәрьяда сансыз адам күледи.

Буны еситип Ерғулан, 
Туўмай кеткир ^ызлар деп, 
Шарбынады сол заман. 
Анасы оныц бийшара, 
Қайта-қайта жылады. 
Кәзиниң жасын булады. 
Өзин. керген енди Тай, 
Атасының сөзине,
Ылажсыз қайыл болады. 
Ж ылады енди майданда, 
Апа-сиңли зар-зар.
Келип ңалды қудалар, 
Көтерип алып нешше адам, 
Елден отаў келтирип, 
Туўшалардь1 сойдырып, 
Елге тойды береди.
Қос табақтап тарттырып, 
Бақсььж нраў айттырып, 
Беглерге шарап иширди. 
Ғамға кеўлин толтырды, 
Небир ғошшақ жигитлер, 
Қан жылаған бул қыздың, 
Қарамады зарына,
Гебежеге миндирди. 
Көргенниң ақлын алады,
Ай менен енди Қумыры, 
Ж ылап бозлап қалады. 
Ылақ ойнап, ат шаўьш,
Тай арь1ўдь1 ызғытып, 
Молла алып барады. 
Келпншек етип сол қызды, 
Түсирди молла үйпне. 
Бүлбил ңонды гүлине, 
Қуўанғаннан бул молла,
Той береди елине.
Сол күн енди күн батты, 
Төсекти кеңненн салады, 
Өзиң көрген бул молла, 
Аўзь1-мурнь1 ырбыйып, 
Саңалы оның сыррыйыг 
Мурадыма жеттим деп.



Мен эрмансыз болдым деп,
Қуўанғаннан молланьщ,
Көзиниң жасы моншақлап,
Көрпеге кирип кәллеғар,
Сүйер болды қушақлап.
Сүймегенлер не ңылсын,
Қарь1ўль1 еди ол Тай цыз,
Күшли еди сэрбиназ,
Сақалдан таўлап алады,
Уртына берип салады.
Күшли еди қоллары,
Перийзаттыц сол ўақта,
Жудырығыпа шыдамай,
Муғаллақ атып қулады.
Молла залым жылады:

-— Малды жайдым далаға,
• Ақыллы екен бий опа,

Қыз дийип мен жолықтым,
Бир жан алғыш бәләға.
Енди буны қәйтейин,
Ертең сәске болғанша,
Есимнен танып жығылып,
Бийҳуш болып жатайын,
Не қылар екен бул қыз? — деп,
Сынап молла қулады.
Тура салып бул Тай қыз,
Сақалынан бурады.
Тырп еттирмей турады,
Шаршағанша урады.
Ендиги сөзди еситиң,
Азанда турып бул молла,
Қыздың қолын жуўдьфьш,
Түрли тағам жедирди,
Ол тағамды жеген соң,
Қызға бир сөз айтады:

— Арзымды есит, ңулақ салғыл назлы яр, 
Жамалыцды көрип болдым бийқарар,
Ашық болдым нешше айлар өзиңе, 
Ата-анаңа бердим сансыз дүнья-мал.

Солмағайды мың гүлимнен бир гүлим, 
Шекерден мазалы сөйлеген тилиң,
Ели-халың ишинде төкпе абырайым,
Мен моллаға рэҳим еткил сэўдигим.



Жамалыңды көрип болды кеўлим шад,
Ашьщ болып ете алмадым бийтақат,
Ағызып бир бул басымнан қанымды,
Рэҳим қылсаң не болады перийзат?

Ҳазар бердин, мениц шийрин жаныма,
Д ағлар салдың бояп қызыл ңаныма,
Бир ғана сүйдирсец аппақ жүзиңнен,
Ыразы болар едим берген малыма.

Билмей түстим өзин қазған орыма,
Мен әзизбен салалмаспан торыма,
Ырза болар едим еки дүньяда,
Бир ғана ақшам алс^ |  мени қойныңа.

Сол ўақта перийзат: — Ҳэ Элаўадьш молла, мен болсам 
атамиың, анамның сөзип жықпай, саған бир сөз айта алма
дым. Бир шыбын жаным тасаддық болсып жолыңда. Өлгенше 
туттырмаспан қолымды,— дейип моллага қарап бир сөз деди
қыз:

— Өзим нашар, мен жылаймаи зар-зар,
Маған ашық болып қалма бийқарар,
Өлгенимше туттырмаспан қолымды,
Сен емессен маған енди миясар.

Жылай-жылай жаслар толды көзиме, 
Сендейлерди зар етермен изиме,
Аламан деп сен ойламан, моллеке,
Ылайық емеспен сениң өзиңе.

Ашық болғап яр мийрине ңаиады,
Яр жолында жанын отқа салады,
Ладан болма бул дүньяда, сен молла,
Секилиңе қандай адам қарайды.

Бағ ишиндне мен ашылған шийемен,
Атам — ладан, кеше-күндиз күйемен,
Сендей затты мен қойчыма алғанша,
Тоғайдағы маймылларға тийемен.

Қыз да болсам салтанатлы төремен,
Яр дәртинен күнде жанып күйемен,
Адам жыртңыш ҳайўанлардьгқ бирине,
Саған барғанымша соған тийемен.
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Буны еситип моллекең,
Қатты қэҳэри келеди. 
Шамырқанып шаплығып, 
Қурра деген китапты,
Қолына дэрҳал алады. 
Көйлегин терис кийеди, 
Қайт-кайта китапты,
Ол иймансыз қарайды.
Түрли дуўа оқыйды,
Тайдай сулнў арь1ўдь1, 
Босағадан шьщпастай,
Бенде қылып алады.
Не қылар екен залым? — ден 
Ол бир үйде қалады.
Бул кеткеннен иймансыз, 
Қақпанды алый кетеди,
Ол тоғайға жетеди.
Қақпан қурып бул залым,
Ол маймылдың жолына, 
Қолын байлап артына,
Бир маймыл тутып тоғайдан, 
Арқалап ңайтты үйине. 
Молланың көзи жанады,
Дуўа менен ол Тайдың, 
Ҳал-дэрманьш алады 
Маймыл менен бул ңызды, 
Бир үйге қамап салады. 
Айь1ўдайьш ақырып,
Дәркарыц сениң усы деп, 
Өлсец өлгил енди деп,
Ол сыртынан ңулып урып, 
Молла ғайып болады.
Өзиң көрген арнў Тай, 
Маймыл менен турады.

Арадан Үш ай еткен соң,
Тай ңыз жукли болады.
Тай қыз буўаз болған соң, 
Молланың көзи жайнады. 
Маймылды өзи шығарып, 
Сабалап опы тогайға, 
Иймансыз молла қуўадн. 
Әне-мине дегенше,
Козди ашып-ліумғанша,
Жети ай арадан отеди,
Арь]ў болған Тай сулнў,
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Жети ай тамам болғанда,
Туў липасын кийеди.
Сегиз айлар болғанда, 
Жүклер артқан түйедей,
Тоғыз айлар болғанда,
Анда туўар шағында,
Молла кетти бир жаща, 
Үйилип турған көп китап, 
Бнреўин алып қолына, 
Бетме-бетлеп қараса,
Ол китаптың ишинде,
«Болса егер адамзат,
Болса егер перийзат, 

Маймылдан туўса бир бала, 
Төрт жаска ніықкам өгизди, 
Сол бала менен ек-еўин,
Бир ақшам ҳэм бир күндиз, 
Ашыи көрмей бетини,
Қазанға салып қайнатса, 
Етлери алтын болады,
Үйи алтынға толады.
Бул ислерди ислесе,
Ол адам байып қалады», — 
Дийип жазылған китапта,
Тай қыз оқып көреди,
Оқып көрип бул сөзди, 
Қәртүрли ойға барады:
— «Туўа ғойсам баламды, 
Қойнымнан алып ол молла, 
Салар қара қазанға», —
Бул сумлықты билген соң, 
Ж ылап қоя береди.
Қитапты жыйнап ол Тай қыз, 
Ойланып ғана отырды,
Көзин жасқа толтырды.
Таң саз берген ўақтьшда,
Тай қызда толғақ басланды, 
Басланғанын соннан бил,
Бир ҳайўанньш ишинде, 
Анда-мында тасланды.
Сол ўақларн  бул молла,
Бир ошақты қазады,
Он еки қарыс қазанды,
Ол ошаққа миндирип,
Терт жасар өги.зди,
Сойып салды қазанға.



Залым молла гөшлерге,
Отты жағып жиберди,
Шай ишим ўақ өткенше,
Тай атлы сулнў қыз,
Бир ул бала туўадьь 
Буны көрип сум молла, 
Тартып алып қойнынан, 
Қайнап турған қазанға, 
Дирилдетип салады. 
Қақпағын басып иймансыз, 
Ж а ға  берди отынды,
Ол ңазанныд астыиа.
Таң атқанша қайнады, 
Шақырып алып молланы,
•— Нәрестени пе қылдың? — 
Дийип сонда ол Тай ңыз, 
Бир-еки аўнз моллаға, 
АшыуЛанып сөйледи:

— Киси бар деп бағып турдың даланы,
Бул исиңе ишим оттай жанады,
Бармекен ийманың сениң жаҳанда,
Сен не қылдың ол нәресте баланы?

Жигер баўьфъш алып, қылдың мени қан,
Сен оқыдың, меннен кетти ҳал-дэрман, 
Нәрестеден мени енди айырып,
Дұньяның жүзинде сеннен жоқ жаман.

Баламды көргенде болды кеўлим шад,
Ҳеш ўақтьшда сеннен шықпас қәсийет, 
Шырқыратып алып кетип баламды,
Мендей қызды қылдың енди бийтақат.

Усы ўақта молла: ■— Ж ақсы — жамапымды билдиң бе?, 
енди маған бенде болдың ба? Еиди екеўмизге кесент л<оқ. Әй 
пери, бнр өлген жерден маған хабар келіігі тур, соған кеттим,
— деп Тай сулнўға айтып далаға шығьш кетти. Сонда молла 
бир кемпирди әкелип, ол қазаііпап .\ешкнм хасла жемесин, — 
деп есикти жаўьш, молла щ  сәллесин кийип, сырлы ҳасасьш 
қолға алып, сол адам олген жердеги жыназаға бәдәр кетги.

Таяғын сермеп иймансыз,
Барған ўақта бул молла,
Ж ы назаға барады.
Өлген жердиң адамы,
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Дизден төсек салады. 
Шығалмайды бул молла,
Аза тутқан ол үйден,
Бул күн түнеп қалады, 
Жыйылып келди моллалар, 
Таң атып, күн шыққақ сон 
Элаўатдин моллаға 
Дүнья болды енди тар.
Қала берди болып зар.
Адам өлген бул үйде,
Тағы бир күп түнеди,
Қетиўге енди уялар.
Еидиги сөзди еситиң,
Отты жаққан бул мама,
Түн жартысы болғанда, 
Жүреклери талады.
Айым туўған Тай суль1ў, 
Баласынан айрылыгі, 
Жылай-жылай болдырып, 
Қатыи уйқлап қалады,
Мама болса оерменип,
Ҳэм жән-жағын қарманып, 
Тамаңлы еди бул кемпир,
Еки нанды таўьш алады,
Ол қазанға барады.
Майлы еттен табаққа 
Келистирип салады.
Сорпа менен ол етке,
Әбден тойып алады.
Тойып болып бул кемпир, 
Табақты қояр ўақтьшда, 
Омалаиып қулады.
Китаптағы дуўадап,
Кемпир алтын болады. 
Шырадайын жалтырап,
Бир жақтылық керинди,
Тай қыз турып қараса,
Көп қызыққа батады.
От жақңыш болған бул мама, 
Ошағының қасында,
Алтын болып жатады.
Көтерип алып бул Тай қыз, 
Аршаны ашып сол ўақта, 
Кемпирди тикке салады.
Табақ та йлтын болады,
Қалды Тай ңыз қуўаньш,
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Ендиги сөзди еситиң,
Молла келип намаздан,
Бул ислерди кереди,
Көреди де күйеди.
Намазда неге болдым деп,
Өзин-өзи сэгеди.
Сол ўақтьшда жортаға 
Шорпылдатып ол Тайдьщ,
Еки бетинен сүйеди.
Өтириктен жылап зар,
Қойныңа ал деп жылады.
Сол ўақьита Тай сульгў,
Моллаға қарап сөйледи:

— Моллажан, барма екен кеулииде арман, 
Мен билемен аш боп келдиң памаздан,
Сен деп қойдым лаблериме енди бал,
Нан туўрап же ңазандағы сорпадан.

Айналайын көзден аққан жасыңнан,
Бир тойып же ол өгиздиң гөшинен,
Тоқ болсаң-да молла жаным тойып же,
Ҳасла айрылмайсац енди күшиңнен.

Мени суйипқылдың енди андийше,
Тамақ жесең меп етейин тамаша,
Тойып жесец кушағыма алайын,
Сениң мепеп доуран сүрип бул кеше.

Қайыл болып бул молла,
'Гикке турып орнынан,
Жийин дейдп илажсыз,

•Нанды туўрап имансыз,
Табакларға салады,
Барыгі сонда қазаннан,
Гөштиң жақсы жеринен,
Сайлап ғапа алады.
Әкелип Тайдың қасыиа,
Жегенимди көрсин дегі,
Ишкепимди көрсин деп,
Қушңанымды көрсин деп,
Молла ғайрат салады.
Ж ақсылат тойып алады.
Тойып болып имансыз,
Алып барып қояйын,
Дийп енди турғанда,
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Кайта-кайта кекирди, 
Болағой деп жекирди,
Сөйтип турған ўағьшда,
Ақ теректей сулады.
Алтын болып ңулады.
Өзиң көрген бул Тай қыз, 
Ш аққанлык қылып аршаға, 
Тап кемпирдиң қасына,
Буны да бүклеп салады. 
Айтқанындай бул қазан, 
Ол-да алтын болады.
Балта менен усатып, 
Аршаларға жайлады. 
Қазан-ошақты көмип,
Үстине қурып отаўдьг,
Күлип енди ойнады.
Биреўге жаманлық етсе,
Сол жаманлық бир күни, 
Шығар оның алдынан. 
Дегендейиң досларым, 
Нәрестенин қанлары 
Мине, мьшаў молланың 
Шықты оның жолынан,
Еткен сумлық ислери,
Келеди дейди алдына.
Ийе болды ол Тай қыз, 
Ғамға кеўлин толтырды, 
Молланың жыйған малына, 
Молланың жыйған дүньясын, 
Сарайға елтип келтирди. 
Перийзаттай Тай сулнў,
Көп оқыған себепли,
Сумлық еткен молланыц, 
Усылайша досларым 
Ислерин сойтип питирди. 
Ж аснап-жайнап отырды.

** *•

Ақ дәрьяның арқасы,
Ғайры диндеги ел еди.
Ғайры динниң басшысын, 
Атын Гүршит дер еди.
Усы елдйң ишинде,
Малының санын билмеген, 
Есапсыз малдың қасына,



Бир рет барып кермеген, 
Харкеп деген семизшең, 
Бир бай киси бар еди.
Ол бир байдын, шопаны, 
Атын Артнў дэр еди.
Бир кунлери Артыудын, 
Эўел өлди қатыны,
Буннан қалды бир бала. 
Өзи жети жасында,
Атын ^ат ам  дер еди. 
АртнўдгГбир күн өледи, 
Бийшара шопан өлген соң, 
Залым туўған Ҳаркои бай, 
Хатамға қозы бактырды. 
Нешше жыллар ол Ҳатам, 
Тамақ ушыи қой бақты, 
Қолы сэўе болғаида,
Бай уйине от жақты,
Ҳатам деген хош жигит, 
Кирди жигирма беске,
Өзи болды мэрт-палўан, 
Өзи болды хәм батыр, 
Басшы болып шопанларға, 
Қуўатьшьш. арқасынан, 
Көре берди рэҳаттьк 
Ҳаркоп байдын. баллары, 
Минип келди жақсы атты. 
Ойын, ойыи-ойыннаи, 
Сөйтип, гүрес туўадь1, 
Байдың күшли балларын 
Ҳатамдайьш Ғош жигит 
Ылақтырып жығады. 
Үстиндеги кийимин, 
Олардан тартып алады. 
Урысайын десе де, 
Байларға қайғы салады. 
Байлар енди көгішилик, 
Көпшиликтиц ишипде, 
Ж алгы з өзи і^алады. 
Басыиа ис түскеп сон., 
Жыйнап алып кийимин, 
Ҳатам қапқа салады.
Өзи батыр мәрт жигит,
Ақ дәрьяны бойлады,
Аман өтип дәрьядаи.
Таныс еди Ҳатамға,



Ахмақ ханның елинде, 
Жаслығынан көп адам, 
Ҳатам өтип дәрьядан,
Кийим кийип турғанда, 
Гилең байдын. баллары,
Ақ дәрьяға ат салды,
Ол дэрьяның бойында,
Жүр еди көи қараўьш, 
Ж аўдьф атнп  оларға, 
Караўнл оңты атады.
Буны көрип көп байлар, 
Кейнине қашып ңайтады. 
Баяғы енди март Ҳатам, 
Кеше-күндиз ол жигит, 
Дослықты енди ойлады. 
Ақмаң хағіның елинде,
Ол арқайын ңыдырып, 
Палўан атты көтерип,
Үлкен тойлар тойлады. 
Артшў байдың қуллығьшан, 
Усылайша ңутылды. 
Аршалының тоғайы, 
Қуўсьфнқтьш елинде, 
Жигитлер менен қосылып, 
Батьф Ҳатам ойнады. 
Жигитлерден айрылып, 
Шығайын ендн далаға, 
Ақылым болды бнйопа, 
Пайдасы жоқ ойынның,
Бир ҳэрекет қылайын, — 
Дийип енди бул Ҳатам,
Ол тоғайды жағалап,

Бнр бәлент жай көринди. 
Дөгереги бағ дийўал, 
Сарҳаўьгзлар қазылған, 
Шасыпалар қурылған, 
Шасыпаның үстинде, 
Ж ипек.орамал басында, 
Өзи он сегиз жасында, 
Хүрдиң қызы секилли,
Бул нашардың үстине, 
Қалай келип ңалдым деп, 
Қайта-қайта екинди.
Ҳатам деген бул жигит, 
Жаўрьшларь! қақпактай,



Аўзь1-мурнь1 оймақтай,
Ж игит еди дүньяда,
Қуйып қойған сақадай.
Буны көрип Тай сулнў,
Кеўили ғамгүн болады.
Батыр Ҳатам түрине,
Кеўиллери толады.
Сымбатына Ҳатамннн,
Иштен ашық болады.
Сол ўақТьшда Тай еулнў,
Ақыллы дана ер екен,
Буннан бир жол сорайын,
Ҳабарьш билип алайын,
Бир жолларды сораса,
Тууры жуўап берейин,
Свзиме не дер екен деп,
Ҳатамға тууры қарады.
Қыз қараған ўақтьшда,
Ҳатам жақын барады.
Сонда Тай қыз күлимлеп,
Бир сөз айтып турады:

— Булбил қонсын бағ ишинде гүлиме,
Қай жақлардан келдиң мениң елиме,
Мен қарасам арыслан киби айбатын,
Келип қалдыц шақырмастан үйиме.

Батыр минер саўаш күни ореби ат,
Бир қарадЫ д, қ а й м ы ғ а с а ң  кейниңе,
Кеўлицде не қыял, нште бар ма дәрт,
Қелгениңди айтып кетсең атма-ат.

Бизиң бағда ашылады лалазар,
Айдай бетиң көрип болдым бийқарар,
Көз жиберип ңайта қайта қарасаң,
Қайсы журттың палўаньюац бер хабар.

Дүньяда кеўлймде мың түрли орман, 
Бир-бирнмеп сөйлеседн тирн жан.
Батыр болсац қайтпа енди кейиице,
Қэўип ойлеме бул еллердеи март султан.

Сол ўақь1тта Ҳатам ойланып: — Әй дүнья, дүньяда меннен 
басңа дортли жоқ шығар деп жүр едим. Бул да бир дәртли 
адам қусайды. Енди мен ордасыиа кирип, буның ҳальш сорай
ын. Кисисинбейин, — деп қызға таман жүре берди. Қыз иш-
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кериге кирип, шасыпаның үстине төсек салды. Алдына тағам 
қойды. Тағамды жеп болған соң Ҳатам қыздын жағдайын со- 
рап, оған бир-еки аўнз айтады екен, жуўап:

— Мен билмей келгенмен бул елдиң ҳальш, 
Мусәпырман кеп тур мениц әрманым,
Ж едим енди дәстурханнаи дузыцды,
Билсем еди менде сениц жағдайың.

Келдим енди бул жайыңа биймәқәл,
Сөзимде болмайды ҳешкандай жаҳил,
М ағар болса сенде мендей дәртлисиз,
Мен де жүрген елден шыққан бир сайыл.

Ж амалыңды көрип болдым енди шад, 
Жүрегимнен ҳэр сейлесең кетер дәрт, 
Ж ан-жағыма мен қарайман ҳешким жоқ, 
Тууысқандай мағап қылдын. сеи хызмет.

Сонда Ҳатамға царап Тай бир соз айтады:

•— Арзымды еситкил, батыр Ҳатамжан,
Өз пейлинен бир бай мағаи тутылған,
Алтын болып жатыр арша ишинде,
Бул үйимде жоқдур басқа тирижан.

Көзимнен ағады қумар жасларым,
Өзим нашар алалмадым өшлерим.
Байы бар деп ойламаңыз ғош жигит,
Мениң ҳэзир ашық отыр басларым.

Сол ўакьггта Хатамныц жүреги дүрсилдеп, буған енди қан- 
дай жуўап айтар екенмен деп, басым төмеи алып, муңайып 
отырды. Жигиттнц бир ңыялға кетксшш билип, қыздың ж үре- 
ги де дүрсилдеп: — Әй жигит тартыпбай айт сөзицди, — деп
бир сөз айтады.

— Бирнеше жигитлер ози шарлама,
Адамий зат бир келеди дүньяға,
ГІе себеп басыңды томен тутасаң,
Батыр болсаң ҳеш қайғырып ойлама.

Сорасаңыз арнў қызбаң — атым Тай,
Сиңлим де бар оның атын дейди Ай.
Салма енди бул басыңды жерлерге,
Жигит болсаң айт сырыңды жасырмай, — дегенде
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Ҳатам басын көтерип қызға бир сөз айтты:

— Арзымды еситкил перийзат Тай қыз, 
Дүньяда көрмедим сендей сарбиназ.
Ашықлықтан өзге мениң дәртим жоқ,
Айталмай турыппан саған шийрин сөз.

‘І . ' ■ 
Гүршиттиң журтында мен болдым шопан, 
Атымды сорсаңыз боларман Ҳатам,
Түсимде көргенмен оендей ариўдн,
Неше ўақтан бери саған ашықпан.

Қулақ салсаң Тайжан мениң сөзиме, 
Қыйлансаңыз дағ саларсац бетиме,
Биз қосылс.ақ тал шыбықтай таулаиып,
Тек сен дийип туўрЬ1 келдим ж у р т ы ң а .

Бағларыңда гүллер болар лалазар,
Саўаш күни көкке атар Ақтамкер 
Туўрн айттым ашықлығым мен саған,
Ендигисин перийзатым ойлап көр.

Сол уақ ы т та  қыз күлимсиреп:
— Әй жигит, ашықлық деген базардағы саўда секилли 

болмайды. Турыц орныңыздан, — деп қолынан жетелеп, иш- 
кериге киргизди. Аршаларын ашып жиберди. Баяғы алтын- 
ларды бир қатар көрсетти. Жәпе қолынан тутып шасыпаньщ 
үстине әкелип жигитке бнр соз айтады:

— Таўдьш басы алўап-алўан лалазар, 
Намартлерге дүнья болар енди тар.
Қ улақ салып иахим айле арзыма,
Мендей қыздың сизге айтар сөзи бар.

Анадан туўғанман сэҳэр уағында,
Сен тап б о л д ы ң  ш еш ек  атқ ан  шағынДа,
Ашық болсац мендей ңыздың шэрти бар,
Сол шарттнң мәнисин ядыңда сақла.

Бағларымда сайрап гүллер тересең,
Нэмарт болсац душпанларға ересең,
Айтатуғын еиди сағаи шәртим сол,
Батыр Хатам билип маған келесең.

Атадан айрылған енди сонаман,
Сенин, ушын жаным отқа саламан, •
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Билип келсең мениң айтқан сөзимди,
Батыр, Хатам, олла саған бараман.

Қуўсьгрьп-; дийдилер келген елинди,
Батырлықтан ҳеш таппадым. мининди,
Билип келсед айтңап меішц шәртимди, 
Туттыраман сонда одлам қолымды.

Ж аманлардыц елге тийгеи кийеси,
Пискеп енди бул бағымның мийўеси,
Билип делсед менид айтқан шәртимди,

. Сен болсад бул дүньяиыд ийеси.

— деген ўақнтта Хатам қайыл болды. «.Сениң жолыдда 
шыбын жаным тасаддық болсын. Ол қандай шәрт», — деди. 
Сонда қыз түрып: «Басы саўир, нзи ўайран». Усы сөздиң не 
екенин ҳэм мәнисин билип бер, — саған берснн енди бақ, қо- 
лымдағы сен шырақ, басы сэўир, изи ўайран, оннан басқа 
сизге айтар сөзим жоқ, деи қыз сөзіш тамам кылды.
Сол ўақнтта Ҳатам: тез арада айтқаи шәртин таўьш келсем 
ҳасль1 нашар, сөзинен таяр, бул қыздан-да бир ықрар сорайын 
деи қызға қаран бнр сөз айтады:

— Ғош жигиттиң саўаш болар әрманы,
Ашықтыд пидадур яр ушын жаны,
Сен дийнп жанымды отқа саламан,
Бул ўэденнид ҳеш болмасын ялғаны.

Әжел ж еш п  бағда гүлин солмасын,
Ғош жигиттид ярдаи кеўли ңалмасын,
Басымды байлаймаи емди өлимге,
Қайтып кёлсем ўодед ялған болмасын.

Сени көрии ңылдым еиди ахыу зар,
Сөзлериде болДым енди бийқарар,
Таўьш келсем сенин айтқан шартиңди,
Қөрмей турма мени өзиде миясар.

Қ улақ салсан. Тай қыз менид сөзиме,
Мен байландым кылған енди назыда,
Дуньяның жүзини енди айланып,
Таўьш келсем, тутылмаспан шэртиде.

Айтқан шәртид беккем болар есимде,
Арманым сол бир шықсам деп, кексиңе,
Егер тайсаң айтқан бундай шәртлерден,
Қара болсын қайтңанлардыд жүзине.
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Бул сөз Тайға тәсир қылды, «Уа, дарийға, Ҳатам, дуньяда 
маган ашық’ екен ғой, мен де көргеннен ашық болып едим. 
І.иди бул шәртим менен буның ашықлығын рас билёйин. Қой- 
пымда жатқызбай, қолымды тутырмай айтңан шәртиме жи- 
берейин, сол хызметимди питкерип келсе, өлгенимше жаным- 
ды жолында тасаддық етейин, егер Ҳатам ақыллы жигит бол
са, бул аңшам қойкыма алсам, ертец шэҳэр ңыдырЫп бара- 
тырып ойына келер, маған хызметти буйырып, болыи оның 
іютийжесин кутпегеіш неси, бул өзи бир бузық нашар екен 
дсп, кеўлине ҳэртурли шайтанлық келер. Қыйынлық керме-. 
ғенпин. рэҳати болмайды деген, мениц ушып коп. қыйланып 
келсе, оле-өлгенше бир биреўге ңәдирли болармыз деп, ойла- 
мып Ҳатамға қарап бир соз айтады.

— Өскеп жерпм Аршалының саласы,
Соз тыңлайды жигитлердиң дапасы.
Ыеше күнлер бурым кирдиң түсиме,
Ж алған  болмас шын ашықтың ўэдеси.

Сени корип жойдым ендн дәртимди,
Сүйдирмеспен ләпте шекер қантымды, 
Миидиремеи бүгин тулпар атымды,
Яҳь1ў питкер, я питкерме шәртимди.

Сепи корип коцилимнен кетти дәрт,
Бул шәртлерге. барар болар енди мәрт,
Аг, топ, сарпай қурбан болсын жолыңда^
Аман барып, саў келгейсец ғош жигит.

Бул гәплерди айтты да,
ГІерийзат туўған Тай сулнў 
Алып келди эреби ат,
Алтын ерди салады,
Мақпалдан онын беллиги,
Зарбаптап болды терлиги,
Ушыгадан айылы,
Алтын қубба ҳэм жүуен,
Гүдар қамшы ҳамадан,
Алты тартым сары жай,
Садағыпда секоен оқ,
Кийимине саўнт кийдирип,
Бул Ҳ атам пьт  белине,
Шын алмастаи соғылган,
Әкелип қылыш байлады.
Ш ар айнасы тобылғы,
Батырша енди кийдирип,
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Бедеў атқа миндирип,
Қын-сайманы қоржьшда,
Батыр туўған мэрт Ҳатам,
Омнраўь! есиктей,
Аяқлары бесиктей,
Жаўнрьшларь! қаңпаңтай,
Еки жүзи жанады,
Ат, сәни енди жарасты,
Турпатыпа батырдыц,
Тай қыз ҳайраи ңалады.

Сол. ўақьгтта Қатамды атқа миндирип, батырлың салтаиа- 
тын тәрийплеп, бул шәртти магар Думшық шаҳэринен табар- 
саң деп бир сөз айтады:

— Астыңа мингениң сениң әреби ат, 
Айбатыңды көрип болды кеўлим шад,
Буннан кетер болсац бийгүман жолға,
Қайтып келгениңше боларсац сеп яд.

Сен келгенше болар мениң баўрьш қан,
Ашыққа айралық дүньяда жаман,
Ж ақтыны қыдырып барсац султаным,
Жүребер батырым Думшыққа таман.

Яр жолында көп қыйынлық көрерсең,
Ашықлық қәдирии сонда билерсең,
Барағойсаң Думшық деген шэҳэрге 
Ол шэҳэрден енди таўьш келерсең.

Тай пери дейдилер дүньяда атым,
Көрмек сеннң ғайратыңды мурадым.
Кеше-күидиз толғапаман, қарайма»,
Сол шорттиц ась1ўьш билиў мурадым-

Бул гәплерди айтқан соң,
Тай атлы перийзат,
Ҳатам атлы жигиттиң 
Қыздың болды кеўли шад.
Көзлери оттай жаиады,
Атқа қамшы еалады.
Астындағы ж аннўар,
Ж ер  табанлап барады.
Бес кун тамам жол жүрип,
Атты булақтап суўладн.
Ҳэўлиргенде жаннўар,
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Самал киби туулады.
Ҳэрбир кумнан асады,
Батыр кеўлин басады.
Аттын гули лалады,
Қыздың айтқан бул шэртин,
Дус келип қалған адамнан,
Сорамақңа мэрт жигит,
Енди намыс ңылады.
Барар жерин билмейди,
Журттан журтқа асады.
Бир еллердиц шетине,
Киши пееин ўақтьшда,
Енди дақыл болады.
Ғаздай болып бура л ып,
Аққуўларда й доланып,
Бир ақ отаў турыпты,
Ж анында улкеи ҳаўли бар,
Сол жерлерге ол келип,
Ақ отаўд ьт  алдында,
Қантара берип атыны

Хабарлас деп сорады:

— Бендениц басында болар мушкил не, 
Мусәпир бендемен қылмаспан намыс,
Шық майданға айтатуғын арзым бар,
Ақ ордада ким болса да хабарлас.

Бул майданда шегип журдим қайғы-зар, 
Ыамэртлерге дунья болар гөрден тар,
Ақ ордада болсац енди тири жан,
Шық майданға мендей мэрттен ал хабар.

Ж аманның кеўлинде болар енди дэрт, 
Саўаш куни кокке атар эреби ат.
Айтар созим барды енди сизлерге,
Тири болсац шық майданға келип кет.

Сол ўақларм болғанда,
Сырлы таяқ қольінда,
Басын жерге ийипти,
Белинен мэдет кетипти,
Дизинеи қуўат кетипти,
Аўзьшда жоқ бир тиси,
Қартайып қайтқанды куши.
Қулақлары тик и р ейи п,



Сақалы бар аққуўдай,
Шекесинде бир шуқым 
Я бир шайнам гөши жоң,
Мэниси, я хошы жоқ,
Секилсиз енди бир баба,
Үйден шығып иймеңлеп,
Аўзн мурны гүймеңлеп,
Сәлем берди батырға.

— Болмайды жақсыда адамның өши, 
Көгертер жигитти жақсы алғысы,
Атлар тартып хабарлас деп сойлейсең, 
Айтқыл маған жумысыңды жолаўшьь

Қартайдым жетпейди жаҳанға зарым, 
Сөйлесип турь1ўға мениң жоқ ҳальш. 
Даланың самалы ғаррыға қыйын, 
Тезирек айтқыл, балам, маған хабарың.

Сонда Ҳатам сөйледи:

— Жолаўшьгаан барар жерим бий гүман,
Алсаңыз болайын ордаңда мийман.
Узақ жолдан мен келемен жол тартыгі,
Қонайын жақтырсаң бүгин, бабажан.

Сонда баба сөйледи:

— Өмиримше ашылмады бизиң баң, 
Бул дүньяда жағалмадым шамшыраң, 
Сыр айтқанның айыбы жоқ перзентим, 
Мийман алар бүгин мениң жайым жоқ.

Ғаррылық екеп ғой дүиьяда мийнет, 
Жоқшылың бул ойласаңыз жаман дорт, 
Қонсан. ҳэзиқ болмас сениң жолаўшь!, 
Қылалмайман, балам, саған мен хызмет,

Ҳатам деген мәрт палўан,
Болды бул сөзге ҳайран.
Ат басындай сом жүрек,
Сарайында туўладьк 
Мәрттиң бети пуўладь1.
Атқа қамшы басады,
Бир белдеўден асады.
Он еки танап бағ дийўал,
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Гүцгиралы қос ҳаўли,
Аспан менен барабар.
Ол ҳаўлинин, алдыпда,
Таяғына сүйенип,
Сақалы жаргіы ағарған,
Орта жасар бир ғарры,
Турғаныны көреди.
Атты айдап барады,
Ат үстинде мәрт Ҳатам,
Бүгнлип сәлем береди.
Сәлемин әлик алған соң,
Бир еки аўмз сөз бенен,
Ғарры да жол сорады.

— Ж аманларға кец жаҳанлар тар болсын, 
Ғош жигиттиң жыйнағаны мал болсын,
Ат ойнатып келднң балам қасыма,
Батыр жигит сизге енди жол болсын.

Ат шабасан еллер менен дүзлерге,
Эдеп пенен сэлем бердин, бизлерге,
Мени көрип аттын. басын бурасан,
Жол болсын палўаньш енди сизлерге.

Сонда Ҳатам сойледи:

Түсип жүрмен ашықлықтың жолына, 
Душпанлардап ар-памысты алнўға,
Сени көрип мен ойландым, бабажан,
Саған енди бир күн мийман болнўға.

Баба енди мен қараса-м данасаң, 
Душпанлардан ар-намысты аласаң, 
Келбетиңди көрип атты қайырдым,
Тилегим сол бүгин мийман аласаң.

Сонда баба сойледи:
Кеўлимде ҳеш ңоймадым әрманды,
Бизге сондай бир әдетти салғанды, , 
Бурынғыдан меннц айтқан шортим бар, 
Қондырманмап үйге келген мийманды.

Ийниңде бар мен і^арасам сары жай,
Билгиң келсе енди қалымыз солай, 
Қылалмаспан енди саған хызметти,
Бизде жоқты, балам, сизге мийман жай.



Аишўлансақ сен саларсаң қайғы-зар, 
Сени көрнп болды мағаи дүнья тар, 
Барғанларға бэрҳа хызмет етеди, 
Ж ақы н жерде Меңлик деген ағам бар.

Бул сөзлериң жанымды отқа салады, 
Мен көрмеднм сендей жигит дананы, 
Ж ақы н жерге журе қойсаң, шырағым, 
Меңлик ағам енди мийман алады.

Буны айтып ол баба,
Үйине қайтып кетеди.
Ҳатам атлы батырдың,
Басына кунлер туўадь!,
Журеги оттай жанады.
Қырсам ба екен бэрин деп, 
Ойланыпта турады.
Бул ойынан тез. қайтып,
Атқа I<1амшг^ салады.
Ат кетеди зырқырап,
Аузынан көбик кетеди,
Пырылдап, пыснап бурқырап, 
Ойланып турып морт жигит,
Өзине рай береди.
Баратырып бул Ҳатам,
Өз өзине сөйледи:

— Батыр едим елимде,
Ҳасьтл туўған бий баҳа, 
Адамзаттың баласы,
Көредн екен сумлықты.
Өлмей жүрсе дүпьяда,
Ж а т  елде бизге нетеди,
Ж аттыц теңи жабағы,
Мың мақтасаң баяғы,
Ақыр бир сакьій табылар.
Бнзди енди бир ақшам,
Мийман етип алнўға, —
Дийип енди сөйленип,
Баратырса мәрт Ҳатам,
Бир ҳаўлиниц алдында, 
Қой-ешкисин қамалап,
Семизи кайсы екен деп,
Жүрген екен аралап,
Ҳатамдь! көрип ол ғарры, 
Ш ақырады узақтан,
Таяғыны ол былғап,



Ат басыны бурады,
Бабаға қарап жүреди.
Ж аңағы  айтқан ғаррының,
Сақыйы енди сол шығар,
Әдеп пенен барайын,
Барып қолынан алайып,
Дийип енди бул Ҳатам,
Сәлем берип алыстан,
Аттан түсип бабаның,
Барып қолынан алғанда.
Б ала атты тутады.
Қаңтарып шарбақ ишине,
Беккем етигі байлады.
Анаў-мьшаў деместеи, 
Қоржынларды көтерип,
Алды да жүрип шырпылдап,
Ақ сарайға Киргизии,
Мақыслы ҳайўан ишине,
Дизден төсек салады.
Белбеўден дастық қойдырды, 
Алдында түрли дастурхан,
Қол қаусырыіі бул бабаң,
Хызмет цылды сол заман.
Хызмет қылды тағы да,
Орта жасар ботакөз,
Омьфаўдан мойны гез,
Бетлерине қал қойған,
Лаблериие бал қойғам,
Перипин қызы секилли,
Чайнек кесе ласылдан,
Бул хызметти көрген соң,
Қеўлинен кетти Ҳатамньпг,
Сонша көрген қайғы зар.
Сол ўақтьшда бул баба,
Ислерн жайма-жай болып.
Қой семизин сойдырды.
Кемпир асқа қарады,
Ҳатамдайьш палўаннан,
Баба енди сол ўақта,
Бир еки аўьв сөз айтып,
Ж ол болсын оннан сорады:

— Ашыңтыц пидады яр ушын жаны, 
Ғош жигиттин саўаш болар эрманы, 
Қайсы елден қайсы елге барасаң, 
Сенсец, балам, қайсы елдиц палўани.



Тулпар көрдим енди минген атыңды,
Бердиң сәлем, мен жойыттЫм дәртимди,
Ат сораған айып емес,, перзентим,
Бизге айтьщ, балам, шыққап журтыңды,

Айдан толық мен қарасам жамалың,
Сөйлемеске болмас меппц қарарым,
Саясатың екен арыслаи киби,
Қандай шаҳор, балам, сениң сапарын,.

Қаст еткенниң солдырасаң гүлини,
Палўанльтқта мен тагіпадым миниңди, 
Мүшкилиңдн балам аңсат етейин,
Туўрн айтқыл мағаи барар дсерицди.

Сол ўақьггта Ҳатам муртын бурап, жан-жағына қарап, «Бир 
ҳ а я л д ь т  сөзи менен шығып едим, — десем, хаялдың сөзине 
ерген с.ен де бир ҳаял деп айта қойса, болар мениң баўрьш 
қабап. Сол сөзимниң мәиисин шешип бере қойса, айтқан сө- 
зиңе шад болып, отырар едим тыңлап. Бул ашыңлық деген 
кимниң басынан өтиеген, ашыңлыгымды айтсам мениңдей 
нешше ашық өткен дүньядан, бул дапа киси-^екен, буған енди 
айтайын бир еки аўьгз жуўап», — деп ойлады.

— Арзымды еситкил, жаным атажан, 
Дүньяның жүзинде ашықлың жаман.
Мен өңимде көрип едим бир қызды,
Мен болдым жолында енди сергиздан.

Ж амалыны керип болды кеўлим шад,
Сөйлегеиде кеңилимнен кетти дәрт,
Ашықлығым баяи еттим мен оғап,
Қолыны туттырмай айтты маған шәрт.

Атымды сорасаң ғайыры дин Ҳатам,
Сүре алмадым сол қыз бенен мен дэўран,
Питкер дейди мениң айтқан шзртимди,
Билип келсең сонда бараман саған.

Яр дәртштен күйип-күйип жа н аман ,
Өзим ашық жанды өтқа саламан,
Белгиси жоқ айткап енди шәртиниң,
Мен билмеймен енди қайда бараман.

Қня шөлде аҳлар урып жылайман,
Өзим жалғыз жан-жағыма қарайман,
Белгиси жоқ оның айтқан шәртнниң,
Ж аным ата, оны кимнеи сорайман.
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Тапсам жетер едим енди муратңа, 
Қөп жасаған екенсизғой дұпьяда, 
Белгиси жоқ оның айтңап шәртиниң, 
Айтсам таўьш берерсиз бе, жан ата.

Шәртине жете алмай қылдым әрман, 
Табағойсам шығар едим ўэдеден, 
Шәртиниң атыны айтайын сизге, 
«Басы сэўир, дейди аяғы ўайран».

Баба сонда сөйлейди,
Сәйлей берип не дейдк:

— Айналайын перзентим, 
Бул бир айтқап сөзиңе,
Тац атңанша, ўай балам,
Ойлап енди керемен.
Өлгенимше дос болдым,
Өзиң екен мәрт палўан,
Атңа минер ўақтьшда, 
ЖуУабыдды беремен.
Бул ислериң қыйынды. 
Аншўланған ўақтьшда,
Бузарсаң уллы жыйынды.
Бул бир айтқан гәпиңниң, 
Монислерин шешкендей, 
Жөн-жосағын билгендей,
Бул дүньяда бир жан бар, 
Ж анагы  айтқаи сырыңды,
Дийип енди бул баба,
Басқа ж аққа өзгертип.
Әңгимени баслади.
Баба сөйлеп отырды,
Ҳэрбир сөзди айтқанда,
Гейбир сөзди айтқанда,
Ийни келин қалады.
Бабаның сөзин аўзьшан,
Қағып Ҳатам алады.
Эўелги көргеп бабаның, 
Ҳал-аўҳальш сорады:
•— Айналайып бабажан, 
Кунбатардьщ алдында,
Мцйман жайды таппастан, 
Жүрии едим сергиздан.
Келдим епди аўъшға,
Ол аўнлдьп; ишинде,
Аппақ қардай бир отаў,
Көзди тартып тур екен.



Ол отаўдьгн, ишинен,
Аўзьшда бир тиси жок, 
Сақаллары аппақ,
Өзи әбден қартайған,
Белден кеткен хал-дорьман, 
Бели жайдай бүгилип, 
Қулақлары тигилип,
Шығып келди отаўдан,
Сәлем бердим жүгинип.
Қонақ жайды сорадым,
Қонақ жайыц жоқ дийип, 
Қарады маған тигилип.
Бузық көрдим түрини,
Ол бабанын айтагөр,
М аған енди сырыны. 
Тулпарымды айдадым,
Қонақ жайды барладым,
Бир ҳэўлинин алдында, 
Сақалы шала ағарған,
Ж үзи әбден қуўарған,
Узып бойлы шоқ сақал,
Бир бабаны мен көрднм.
Сәлем бердим бүгилип, 
Бурынғы ғаррыдан бетер, 
ІІІырайы кетти бузылып, 
Күңлик деген атым бар,
Қонақ алмайман деген, 
Бурыннан айтқан шәртим бар. 
Көгі сөйлеме сен ҳаяр,
Анаў көринген аўнлда,
/^еңлик деген ағам бар,
Сол бир мийман алады, 
Айтады енди шийрин сөз,
Оныц өзи мийман дос,
Коп турма да, қайрылма,
Кете бериң енди сиз,
Дийпп енди айтқаннан,
Қамшы салдым атыма, 
Салғаныны корейин,
Буйтип ғана жүргенше,
Д алаға  енди қонайын,
Мен бақтымды сынайын, — 
Дедимдағы, бабажан,
Көзден жасты буладым. 
Баратырсам жол менен, 
Тумағыңды былғадың, 
Шақыры-п алдың ліаныңа,



Аттан мени түсирип,
Қиргиздиң енди жайыңа,
Бердин, сонда аўқаттьт,
Көрдим жақсы раҳатта,
Мен қарасам өзиңе,
Бетиң гүлдей ашылған,
Басыңа бахыт шашылған.
Адам тоймас сөзиңе,
Отыздағы жигиттей,
Ушып қонып жүреоең,
Бнреў жуўап сораса,
Күлип кеңес бересең.
Мьшаў турған ҳаяльш,
Жигирма бес жасында,
Адам тЪяр ышқына,
Хызмет қылар аянбай,
Дэўлет қонсын басыңа.
Мениң өзим Ҳатам ер,
Болар ңандай адамлар,
Мәнисини айтып бер, —
Деген ўақта «қол жуў» деп, 
Қатыны келип ңалады.
Қолды жуўьш сол жерде, 
Дәстурханды жаяды.
Тағамды жеп болғап соң,
Пәтия қылып отырып,
Күлип келип жиберип,
Бир еки аўиз сөз бепен,
Қатыниад ғарбыз сорады.

— Арзымды еситкнл енди сәрбиназ, 
Аўзнмнан шықпайды ендн жаман сөз. 
Келтнр енди мийманыцның алдына, 
Телекте бар шығар есапсыз ғарбыз. 
Хызметиңе енди кеўлим толады,
Хызмет қылсаң мийманың иіад болады. 
Тағамныц изинен жесец ғарбызды, 
Адамның иштеги ҳоўрип алады.

Бул гәплерди айтты да,
Қасын қақты бул баба., 
Айтқанында 'бул гәпти,
Кемпири шығып зәңіиден,
Бир гарбызды кёлтиригі;
Қойды баба алдына.
Басқасын әкел дегеннен,
Алып буны кетедн.
Зәңгн бойлап өрмелеп,



Ол теленке жетеди.
Гүмпилдетип ғарбызды,
Телекте урып көреди.
Тағы келтирип қояды,
Бул емес ғой дегенде,
Әуелги ғарбыз екенин,
Ҳатам танып қалады.
Тағы шығып телекке,
Қырң тлели зацгидеи,
Қырқ салар туеедл,
Қырқ сапар минёди.
Қырқ блринши ўағьшда,
Бул қатыиың ақыллы 
Екенин бул Ҳатам,
Сол ўақтьшда биледи.
Қырқ бир дийии келтирип,
Экелип енди қойғанда:

— Эй жан ата, жал ата,
Жеңгеме салма қайғы-зар,
Несибемиз сол шығар, *
Длйил елди ғарбызды,
Кесии олы сол ўақта,
Елди үшеуи жеп алды.
Ол бабаның ҳаяль1,
Тосекти кеңнен салады.
Шаршап жүрген бул Ҳатам,
Шаршап уйықлап қалады.
Ерте турды, тац атты,
Ҳатам турып орнынан,
Д ал  бедеўдлц үстине,
Баты-р ерди салады.
Көк темирге қурсанып,
Бабадан рухсат сорады.

Сол ўақнтта бул баба тикке турып орнынан, жарақларын 
алып ңойып, әңгиме-дүқан қурады: —

Кеше отырған ўақтннда,
— Айналайын, Ҳатамжан,

Бир-еки аўнз әңгиме,
Меннен онда сорадың,
Дәртиңди айтып, шырағьім,
Көзиңиң жасын буладың.
Эўел келдиң бир жайға,
Ақ куудайын таранғаи,
Мениң генже инимниң 
Ол отаўь! болады.
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Оның аты Таңқысты, 
Қатыны бар жарамсыз, 
Иним сөйлегеп ўақтьшда, 
Аузын жулып алады.
Егер сақлылық қылса, 
Маңлайьша салады. 
Сүйгенн менен ҳаз қосып, 
Билгенин қылады.
Сөйлесе сөзи шаядай, 
Бетиңнен жулып алады. 
Барған қонақ жаңпаса, 
Қара күнди салады.
Инпм көрип жазады.
Соиы көригі жазады.
Тпси қалмай төгилди, 
Айткаиы енди болмады, 

'Бели жайдай бүгилди. 
Тамақты түйип қояды, 
Инимде жоқ ықтияр,
Өзи ғәрип кембағал, 
Алалмайды қонаңты,
Сол себептен картаяр. 
Келтирмегил кеўлице,
Тағы келсең бир жерге, 
Узын бойлы шоқ сақал, 
Алакөз қыр мурынлы, 
Күлип сөйлер ол киси.
Терт улы бар еди,
Бир ўақьггта ол үйғе, 
Келген екен бир мийман, 
Иним оны қондырған, 
Қатыны сөйлеп қондырмай, 
Айтқаныны қылмаған. 
Мийман қонған ўақтьшда, 
Шақырып кеткен ииимди, 
Бақты қара бир адам. 
Қонғап қопақ уры екен, 
Төрт улыпы сол заман, 
Келген қопақ ңыйратқан. 
Қатып қашып қутылып, 
Барыпты инимниң жанына, 
Иним қайтып келгепше, 
Алып кеткен ол адам,
Үйде енди барыііы.
Қонағы уры болған соң, 
Бир жаманның кесири,
Мың кисиге тийген соң,



Солай етип ол баба, 
Қондырмастан қанақты,
Аман сақлайын жанымды, 
Дийип енди ол баба,
Сөйтпп енди шәрт қойған. 
Жиберген сени қондырмай, 
Тыңласаң балам сол жағдай. 
Кишкене иним елиўде, 
Ортаншы иним алпыста, 
Меннн. өзнм жетписте,
Меиде копти дупья мал, 
Ҳаяльш маған салмады, 
Қыйыншылык, қайғы зар, 
Сақалым қара, шырағым, 
Куннен қүнге келер йош, 
Қөрдиңиз бе шырағым,
Ол телектиң ишинде,
Бар еди л<алгыз ғарбызым, 
Ҳасла жоқ жалған сөзим. 
Қырң сапары шыққанда, 
Болғаны сол демеди,
Сизге сырыи бермеди.
Сөйлер сөзи мүнайым, 
Көтереди абыройым,
Сен сорасаң перзентим, 
Усындай мениң жағдайым. 
Усы болса сораўьш,
Бул қатыным женинде, 
Қыйланбады бул жаным, 
Кетер болсаң перзентим, 
Ж олдың жөинн айтайын,
III ы т а м а с. а п. м а қ л а й ы ң , 
Молдан болсын абырайьщ, 
Суймырықтай бир қус бар, 
Ж анўар деген сол еди, 
Ашнўланған ўақтьшда, 
Солдырады гүлиңди, 
Адамзаттай сөйлейди,
Биледи енди суймырық, 
Жетпис журттьщ тилини.
Өзи бир қус болса да, 
Биледи жетпис илимди,
Сени сүйсе шырагым,
Ж ақын етер жольщды,



О ные  енди  ж о л ы н д а ,
Барды аты Бақылхан,
Қосық пенен айтайын,
Тыңла қәне Хатамжан,

— Кетер болсан жаным, балам аллаяр, 
Сөйлесип тарқаттым дуньяда қумар. 
Ж олларыңа Ақ дәрбенттей жайы бар, 
Сол дәрбенттен болғыл балам хабардар.

Сәзим тыңла ҳа, перзентим Хатамжан, 
Ақ дәрбенттен өте алмайды тири жан, 
Бағып жатқан бир гэўири бар дейди, 
Корее еткизбейди ол сени таўдан.

Қыдырғапыц сол суймырық мурғызар. 
Адам қанын ишер оидай залымлар,
Алты ағайин бирден енди ат қойыи, 
Саған болмағайды енди қыйын ҳал.

Бақылған дегениң қырқ бир жасыңда, 
Алтын жыға барды оның басында, 
Айбатыны көрсең дэўлер секилли. 
Туралмассаң ол залымның тусында.

Адамды кергенде залым аҳ тартар, 
Маңлайлары тарта ңарыс сере бар.
Еки көздиң ортасында бир қалы,
Сол қалынан болма балам бийхабар.

Көрсең енди ат басыны бурасац, 
Келгениңе сен пүшайман қыласаң. 
Мерген болсаң айналайын,-перзентим, 
Маңлайында ол қалынан урасаң.

Қарсыласып барып өлди нешше жан, 
Нешшелерди перзентинен айырған,
Сол ңалынан урсац ендп оледи, 
Суймырыққа сен өтерсец сонда аман.

Ол геўирде кон болады ҳэм садақ,
Балам берсин сағаи ендн дэўлет бақ,  
Ҳальшан тийгенде геўир еледи.
Атпа тағы өледи деи екн оң.

Нэмерт болып жылап турма зар-зар,
Ҳэр қайсына бирден-бирден найза сал,



Шабайын деп сен ойлама Ҳатамжан,
Турып салар бул басыңа қайғы-зар.

Қырылып өлсе ғой енди залымлар,
Алсаң ада болмас енди дүііья-мал,
Суймурықтың барар болсап, жайына,
Тағы енди он күнпшлик жолы бар.

Бир жағы таў, бир жағы көк тёңиз,
Түнде жүрип, уйықла, балам, сен күндиз,
Адам жыртқыш ҳайўаньг көп жолында,
Ж урйў қэўип, балам, бнр өзиц жалғыз.

Бул жолыңа бабаң ақыл береди,
Батыр болған жол-жөнекей көреди,
Барсаң енди Суймурықтың қасына,
Саған енди жақсы кеңес береди.

Анажан деп жылай бергил зар-зар,
Ж ақсы сөзге ийер епди жаныуар,
Маған келдиц сеп жетерсең муратқа,
Та елгенше, балам, енди аллаяр.

Сол ўақта Ҳатам атасы бермеген нәсиятларды бергенине 
кеўли толып, қуўанғаньшан көзлерине жас алып, ■— Бул 
кылған хызметнңе, айткан нәснятыңа мнннетдар шылықты 
ңандан етип баржай етер екенмен, атажан, — деп бабаға ка
рал бир сөз айтты.

— Узақ молдан меп ойнаттым әреби ат, 
Хызметиңе ата болды кеўлим шад,
Сағап қылғайман да дүиьяда хызмет.
Ядымнан ■ шықнайды берген нәсият.

Атымды айтады батыр деп Ҳатам,
Мен көрмедиМ  с ен и ң д ей и н  тири жан,
Хызмет қылсам болар еди елгенше,
Бул ақылды айттың маған ырзаман.

Ашылғайда бағларымда қызыл гүл,
Мәрт жолында сен сөйлеттнң қызыл тил.
Бул сапарым барса келмес жол екен,
Өлсем енди, атажаным, ырза бол.
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Айттың енди геўирлердин, дәрбентин, 
Мен билмесем қандай келер ғайратым, 
Улсызбан деп ойламағыл, жан ата, 
Аман келсем мен қыларман хызметкн,

Днйнп енди бул Ҳатам,
Көзлерн оттай жанады,
Атқа қамши салады,
Батыр минген жанўар,
Ж ер табанлап барады.
Көргенниң ақылын алады,
Гэҳи қонып, түсленип,
Белдн беккем байлады,
Ақ дәрбёпти көрипди.
О л жети кун жургенде,
Урысқа өзип сайлады.
Ақыллықта бул Ҳатам,
Ҳэр түрли истн ойлады.
Алпыс оңтың ишинде,
Алмас пенен зэҳэрден,
Суў бернлген ўақтьшда,
Жети оғы бар еди,
Садаққа оны салады.
Испаҳаннан алдырған,
Алты аршынлы сары жай,
Асып жүрсец белге сай,
Тартып атқан батырга,
Баўрь! қатты полаттай,
Сары жайдыц гирисин,
Сымнан тартып байлады. 
Ақнайзаның ушына,
Алмас пайнек қадады, •
Алмастан болған қылышты,
Ақ тауықтың майынан, 
жақсы қылып майлады.
Жети қабат тор саўнт,
Кийиз кебп шпине,
Суўға басып кийеди,
Ш ар.айнасы тобылгы,
Көк полатқа гарк. болып,
Атты ^ақсь і баплаган,
Урысқа өзин шаңлаған,
Жетип барып дәрбентке,
Өзи енди Хатамның,
Жигирма бес жасында,
Полат ңалқан тутады.
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Ж ақын барып дәрбентке 
Әстен айдап тулпарды,
Ж ан  жағына қарады,
Бир қаңғыған жекке оқ,
Зуўлап келип қалады.
Атаңа нәлет бул геўир,
Билдирмей атып турады.
Ж әне енди оқ атты,
Урыста жүрген әреби ат,
Аты лаппа жатады.
Оқ устинен өтеди, ^
Бақылканпың атқапы,
Қара тасты қақ бөлип,
Мерўерт тасқа жетеди.

Сол ўақта Хатам арысландай ақырып, даўьюь! жаҳандн 
гүңрентип: «Қөтер басыцды жалатай, урлықтан таба алмас- 
сан абырай, мәрт болсац алдыма кел», леи Бақылханға бир 
сөз айтты:

■— Саўаш күни көкке атар әреби ат,
- Мерген болсац сиртңа шығып дурыс ат,

Палўан болсаң шык майданға, әй геўир,
Бул сумлықтан таба алмассаң қәсийет.

Мәрт көтерер ақ денеде л<араны,
Мерген қоймас алыстағы қараны,
Урымысаң бул дәрбентти ийелеп,
Мәртлер болсаң көрсет бизге қараңды.

Қылыш урсам жоя-жоя ағар қан,
Туўра келсең қутқармаспан мен аман,
Ат ойнатып шық майдамға, әй Геўир, 
Жекпе-л<екке келсец боларсац тамам.

Сол ўақта Геўир оның ғайры дин екениң билиўден, атан, 
минип, таўдьгқ үстине шыға келди. Ҳатамдь] көрип, шаҳақ 
>фып күлип, бир сөз айтты:

— Ақылымды алды Ҳэсер таўда жамалың,
Бир сөз айттың тарқатпастай қумарым,
Сен баоасаң қайсы ханның елине,
Абырой барда айтқыл енди сапарың,

Нешшелерди мен жылаттым зар-зар.
Өтип кетер дедим меннеи бий хабар.
Ақ найзаны оң қолыңда ойиатып,
Жолыңды айт өлмей турып гәллеғар.
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энда Ҳатам сөйледи:

— Сайлап миндим қыя шөлде әреби ат, 
Ашықлық жигитке билесе қыйын дәрт. 
Ж ол сорасад суймырыққа бараман, 
Қуда-тамыр боламысаң бий дәулет.

Ат мойнына тақңан тиллә тумарым, 
Назлы ярдың көрсем енди жамалын, 
Әрманым сол сениң менен атыспақ, 
Алыспақ қой мениц тағы қумарым.

Еки оқты атып ңылдым бийәрман, 
Атымды сорасаң мен батыр Ҳатам, 
Сеннен ҳасла ете алмағ-ан тнри жан, 
Қолыңыздан келсе қойма мени аман.

Қыла бердиң маған бунша сиясат,
Саўаш болса мениң кеўлим енди шад, 
Мергенлигиң мен көрейин, әй Геўир,
Тағы бердим саған енди бир нэўбет.

Сол ўақларь! Бақылхан,
Күлимсиреп залымхан,
Ж ақып турғыл жуўермек,
Қоймаспан сени ҳом амап,
Дийип енди сол мохәл,
Геўирдиц көзи жанады,
Ж айына оқ салады,
Аш жүрегиң солма деп,
Ҳатам атлы батырға,
Таўлап тартып қалады.
Көкиректеги саўнттан,
Тириде өтсин бе оннан,
Қанғып өтти солынан,
Ғайры диммен дегенде,
Неге көрсеттим бойымды ден, 
Баңылхан қылды гіүшайман. 
Пүшаймаиын не қылсын,
Ҳатам деген март султан,
Алмас оі\ты жайына,
Салып алады сол заман.
Порлигинен өтирип,
Ж а й  бауырына толтырып,
Аяғын тиреп зэцгиге,



Керилип батыр тартады, 
Маңлайына ол оқты. 
Қатамнын, күшине шыдамай, 
Астындағы тулпары,
Дизе бүгип ңулады.
Мерген еди кәллеғар.
Тап қалынан урады.
Ернин тислап Бақылхан, 
Мынардай болып қулады. 
Ийеси өлип қалған соң, 
Астындағы тулпары,
Гүрлеп ңақсап киснеди,
Қара таслар бөлинди, 
Әне-мине дегенше,
Уў-шуў болып қалады. 
Туўьшқан барлық иниси, 
Ағадап қалды айырылып, 
Ҳатам атын оңлады.
Атқа мпнип бул палўаи, 
Жолбарыстай туўладьь 
Бәри бирден ат қойды, 
Т аў д ьт  басы дарады,
Көп Душпаниын, ишинде, 
Ж алғы з Ҳатам қалады. 
Туу'ры келген Гэўирге, 
ЬІңырапып найза салады. 
Қан аўзьшан атылып, 
Бирим-бирим ңулады.
Бесеўи олген ўактьгнда,
Бпри атлы қашады.
Қуўьш барыгі мәрт Ҳатам, 
Ж ауырпыпаи шанщады. 
Батыр туўғап бул Ҳатам, 
Алтаўьш қулатып, 
Нәмәртлерин жылатып, 
Жигиттиң кеўли тасады. 
Батыл болған кэрўан жол, 
Буны Ҳатам ашады. 
Суймырық қус ңайда деп, 
Атқа қамшы басады.
Күпдиз уйықлап мәрт жигит, 
Аида демин алады.
Адам өтпес көп тоғай, 
Буннан да өтнп барады. 
Сыпсыц питкеп қарағай,



Буннан да етип женеди. 
Қарсыласқанын өлтирип,
Ғамға кеўлин толтырып, 
Сегизленши күп л<үрди.
Бир тениздиң бойында,
Аспан менен таласңан,
Бир бай терек көринди.
Шийрин жанды ңыйнады, 
Тулпарыны айдады,
Ол терекке л<ете алмай, 
Астындағы л<ануар,
Суулығын ғарш-ғарш шайнады. 
Ат жалыгіын тарады,
Көргеннин. аңылын алады,
Әйне соске ўақтьшда, 
Байтеректпц тубнне 
Ҳатам жетщі барады.
Батыр Ҳатам қараса,
Ҳэмме лсағы кәк майса, 
Отлақлы жерди көреди.
Аттан ерди алады,
Батыр туўған Ҳатам ер,
Атты б'ослап жиберип,
Сол жерде демин алады.
Аты менен өзи де 
Рохатлепип ңалады. 
Терликлерди таслады,
Батыр туўған ол Ҳатам,
Қатты шаршап келген соң, 
Жаңсы уйқы11ы баслады.
Ол батырдын уйкысы,
Озине мэлим жигитлер, 
Рэҳатланьш қалғанда, 
Уйықлағаннан Қатамның, 
Азғантайын түс көрип,
Көзинен ақты енди жас,
Терн менен аралас,
Ол көзине қуйылды,
Кезии ашып қараса,
Адамзат, әй адамзат, — 
Дийип еиди шыцлаған,
Келе берди бир дауыс,
Ол теректиц төбесин, 
Суймырықтың уясы,
Адамдайын дауыслап,



Оятады Қатамды,
Суймырыңтың баласы.
Тикке турып бул Ҳатам,
Етиклерин кийеди,
Белбеўлерин байлады,
Мойнына асып қылышты,
Ол теректиң төбесипе,
Көз жиберигі қарады.
Көз жиберип қараса,
Сол ўақларь! қулаққа,
Адамдайып сейленип,
Бир сес келип қалады.

— Арзымды есит, айналайын, адамзат, 
Аждарҳаға жемтик болды әреби ат, 
Әрман менен сен атыңнан айрылып, 
Басыңа түсип тур сениң қыйын дәрт.

Кетти еениң бул басыңнан енди бақ,
Үш күн болды кетип еди аиам жоқ,
Келе сала сени тартып демине,
Қашпасаң апампың болар кеўли тоқ.

Аждар^аны көрсек жүрек жанады,
Жети жылдан кёлип бизди алады, 
Шығып енди бул теректиң басына,
Бизди бүгин алып жемтик қылады.

Не себептен келпи турсац сен бунда, 
Сыймадыңба ба бул ялғаншы дүньяға, 
Жақын келди, жан ағажан, қашагәр, 
Қөринбестен өзицди ал панаға.

Анамызға жети жылдын салар дәрт,
Бул ислер анама болады мийнет, 
Қарылдысы жаҳа.ндн алып келеди,
Ж ан ағажан, жан ағажан, ары кет.

Сол ўақларь! болғанда,
Батыр туўған Ҳатамға,
Атыиың енди кеткени,
Өзи өлгендей болады.
«Тулпарымнан айрылдый, 
Қанатымнан кайрылдым.
Енди мениң болғаным,
Әжел жетип өлгеним,



Разы  болғыл эй, Тайжан, 
Қутылмағым та гүман.
Атаңа нэлет аждарҳадан»,— 
Дийип енди ғош жигит, 
Алмас оқ пенен жайыны, 
Қылышын салып мойнына, 
Зырлап қашып жөнелди.
Нар түйедей ыңранып, 
Ж арылған  муздай гүңренип, 
Қырқ гез басы жокары, 
Алдында еки аяғы,
Алтын айдар басығіда,
Аттай жалы төгилнп,
Киятыр ол терекке,
Сары жайдай бүгилип.
Ж ан  қьтстаўн жаманды, 
Ҳатам қашты сол ўақта, 
Маңлайдан тери төгилип, 
Қарсы алдына қараса, 
Урадай бон қазылған,
Ж ер  шуқыры бар екен,
Ж ер баўнрлап ишине,
Ҳатам өзин таслады.
Ол терекке келгенше,
Демин әстен алады.
Ол теректи айланын,
Шығар жайын гөзледи. 
Ҳатамға сыртын қаратып, 
Терекке қарап тырмасты.
Он гез бойы шыққанда, 
Ж и г и ш щ  кеўли бир тасты. 
Тэўекел деп мәрт п ал ў ан ,_ 
Сары жайға сол ўақта, 
Алмас оқтан қос салып, 
Билегим сынса сынсын деп, 
Жүрегинен тийснн деп, 
Тетигип сонда бир басты. 
Ш аглатып жайды тартқанда, 
Атаңа иолет аждарҳа, 
Буралып енди барады.
Сөйтсе де оган бир оғы,
Тәсир қылмай барады. 
Сынсын енди билек деп,
Тағы бир оқ тартады. 
Аждарҳанннн сол ўақта, 
Жүрегин бөлип өтеди.



Үсти-үстине сол ўақта,
Тағы еки оқ атады. 
Ғалбирдейин тесилнп, 
Аждардан дэрьман кетеди. 
Уяға ол аждарҳа,
Жеттим, жеттим дегенде 
Гөне тамдай гүцренип, 
Аждар езин теректен, 
М уғаллақ атып таслады. 
Буны керип суймурлар, 
Қатты уақтын хошлады. 
Барып турып мэрт Ҳатам, 
Қылышты қолға алады.
Еки теднен боледи. 
Геллесин шаўьш таслайды. 
Бас жағынан 'көтёрип, 
Салбыратып артына, 
Белбеўи менен байлады. 
Шығарып сонда уяға,
С у й м ы р ы қт ы ц балл а р ы 11 ы д , 
Алдына апарып таслады. 
Қуллық қылып суймурлар, 
Теректен түсип бул Ҳатам, 
Аждарҳаньш жартысын, 
Дастық қылып басына, 
Төсек салып астына,
Үлкен уйқыны баслады.

Ң: Ңі *

Ендиги гәпти досларым, 
Суймырық қустан еситиң. 
Қанатлары ҳарьшдаи, 
Даўь1лдайьш гүркиреп, 
Жетп кийик панжеде,
Келип қалды уяға.
Баллары отыр ендн шад, 
Ол теректиң астында, 
Арысландай ыңранып, 
Баламды алып кетпеге, 
Ж атқан екен адамзат, 
Маған бир қ-аслық етпеге, 
Қелип. жатқан усайды, —- 
Дийип сонда .суймыраң, 
Ж аманлықты баслайды. 
Таслай берип кийикти,



Таўға қарап суймурық,
Қайтнастан қанат кереди.
Үйдей тасты көтерип,
Ҳа дегенше келеди.
Анасын көрген баллары,
Шауқым салып сол ўақта,
Анажан деп жылады.
Буны еситип суймурық,
Көтерип келген тасларын,
Жерге таслап жиберші,
Балларына барады.
Мәртлигин айтып Қатамның,
Сол ўақьггта баллары,
Анасына зарлады:

— Ж ан анажан, бнзлер ушын жанасыз, 
Азан пенен перзентиңди бағасыз. 
Өткенлерди ойыңа ал, анажан,
Бизлерден бурынғы цайда балаңыз?

Баллларым деп ҳарўақ аҳлар урасаң, 
Ғапылман деп пушайманлар қыласац. 
Д ждарҳалар жутып кеткен балаңды, 
Айтып енди жаныма от саласан.

Биз жылаймыз апа дийип зар-зар, 
Балаңды жутпаға келди сол аждар,
Сол ўақьгпа апаў жаті^ап .адамзат, 
Бизлерге сол болды үлкен қоўендер,

Мерген екен, батыр екен, сол адам, 
Аждархадан аман қалды шийрин жан, 
Атып алып, еки бөлди аждарды, 
Жартысыны жемтик қылдық, анажан.

Раҳим етти көзде аңқан жасыма 
Жартысыны алып келди ңасыма,
Таўдай екен сол адамның жүрегіі, 
Жартысыны қойып жатыр басына.

Биле алм.адык ол палўапньш, биз атын, 
Рустемдей көрдик оный, ғайратын, 
Жақсылықты келип қылды бизлерге, 
Питкерегәр ол жигиттиң қызметин.

Ж аў  шақ келмес деймен оның өңине, 
Атын тартты ол аж дарҳа демине,



Тулпарынан ол айырылып қан жылап, 
Ҳасла тийме жан анажан, кеулиңе.

Сол ўақтьшда Суймырың,
Эбден ўақть1 хош болып, 
Бэрекелле палўан деп,
Қылған болса ғайратын,
Сизлер енди ушеўсиз,
Торгеў болсын перзентим. 
Оятпастан сол ўақта,
Уяға алып келейин,
Гэўҳар менен шам шырақ,
Керек болса берейин.
Хызметиниң жолында,
Та өлгенше жүрейин, — 
Дедидағы Суймырық,
Ж атңан енди Ҳатамньш,
Төсеги менен көтерип,
Алып келди уяға,
Билдирместен қояды,
А ж д а р ҳ а н ы ң ж а р т ы с ы 11,
Шығарып енди уяға.
З ая  қылдың балларымды 
Деп жаңсылап тояды.
Баллар  менен сол ўақта, 
Күлип-ойнап отырып,
ІІІақақласып сайрады.
Бул даўьютан мәрт Ҳатам,
Ырғып турды орнынан,
Турып ҳайран болады.
Өзиң көрген хош жигит, ■
Ол теректиң үстинде,
Ол уяныц ишинде,
Сәлем берДи суймырыққа. 
Адамдайын бул суймыр,
Сәлемин әлик алады.
Тап бир ана баладай,
Болып енди бул Ҳатам, 
Шады-шадман болады.
Ҳэр түрли тарийхтан,
Ҳатам жуўап сорады.
Ж уўабьш н береди,
Әңгпме дүкан қурады,
Жүреги толған ўақтьшда»
Писте менен бадамлар,



Анжим менен енди пал,
Ол суймырдан табылар,
Шады қуррам мое болып,
Үш кун етти рэҳатти.

Суймырық үш кун хызмет қылғапиан соң Ҳатам ояц-буя- 
ғына таслап, көзин жаслап, бир жумысқа келген киси секил- 
ли отыра бермек пенен болды. Ақыллы, дана суймырық қус 
«Мениң мәканыма бий дәрт адам келмейди ғой, бул жигит- 
гиң келиуиндеги әрманын сорайын» — деп Ҳатамға бир сез 
айтады:

— Батыр Ҳатам, есит мениң зарыма, 
Балларымиың сақлап қалдыд жаныны,
Ҳэр бендеыид кеўилинде бар бнр әрмаи,
Бий дортлилер келмес менид жаныма.

Таслап шыққаи ели, ^алқыц-журтыцды,
Сорасам Ҳатам деп айттыд атыдды,
Перзентим, сен ата-енеднен айрылып,
Маған айтыд, жаным балам, дәртиңди,

Суймырық дийдилер дүньяда атым,
Көп шэҳэрди қарап етер ғайратым,
Сенде болдыд енди менид перзентим,
Питкерейии меўлиддеги мурадыд.

Солдырғанман пешшелердид гүлшш,
Саўаш күни тарңартарсад, шеридди.
Сенде болдыц менид енди перзентим,
Айтқыл маған апад киби сырыдды.

Бул ўақта мәрт Ҳатам аналықты ортаға салып: — Буныд 
■ >зи суймырық болса-да, ҳаслн қус, перзентим деп жақсылы- 
гымды билип, жол сорап турыпты меннен. Сол Тай қызға жо- 
лыққанымды, ашықлығымды айтайын, содынан оныд айтқан 
шәртин айтайын» деп бир жуўап айтады:

-— Сизден раҳат көргеп иешше тири жан,
Меи жетиммен ата-аиадаи айрылған,
Шоиан болдым, ғайры диннид қойыпа,
Ақырында болдым дүньяда палўан.

Ҳешким сөз таипады меиид минимнен, 
Батырлықта мен қорықпадым өлимнен,
Күшке келсе меп қуртайын душпанды,
Шығып едим ғайры диннид елинен.
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Бәлент болды мениң енди нәзерим, 
Ақмақ ханның ели болды сапарым,
Ол еллерге аман-есен келген соң, 
Ағайын көргенмен халқының бәрин.

Теңим болса қушақласып ойнадым, 
Үлкенлерин ңол қаусырып сыйладым, 
Палўан болып Ақмақ ханның елинде, 
Күлип-ойнап көп тойларды тойладым.

Жигптлерден қуусырықта айрылдым,
Ж ол бойында бир отаўға қайрылдым, 
Ж ақын барып, ол отаўднп, алдына, 
Есигинен мен қыялап қарадым.

Қыслар әтпей, жайнап турды сонда ж аз 
Бақшасында көринди бир сәрбиназ. 
Көргенинен берди ийилнп сәлем, 
Омьфаўьшда мен қарасам мойны гез.

Кеттим енди ол қызларға айланбай, 
Өзн перп екеіі билеем аты Тай,
Ол перийзат үйдеп шығып керилип, 
Келиң дийип, ол шақырды уялмай.

Мен қайырылып бардым оның жанына, 
Ашық оты түсти менин жаныма,
Айттым ендн кеўлимдеги лалымды, 
Өлгенимше ышқым кетип сол ^ызға.

Көкректе алтыны бар гэўхэрбент, 
Көргенлердиң кеўли болар енди шад, 
Ашық болып' сөз қозғадым мен оған, 
Мағап айтты табылмастай епди шэрт.

Мен кетердим ашыңлықтыц отыны, 
Соралмадым лэбден шекер қантыны, 
Ҳаснл екен туттырмады қолынан,
Таба ал малым сол ар н ў д ь т  шэртини.

Көп қыдырып, жылап журдим зар-зар, 
Ҳеш жерлерден биле алмадым бир хабар 
Сөйтип жүрип, мен тап болдым ғаррыға, 
Ғарры айтты суймырыңқа енди бар.

Княтырсам л<оллар екен көп жаман,
Ақ дәрбенттиң ийеси екен Бақылхан,



Алдымнан ол шығып маған ат қойды.
Мерген едим аттым оны мацлайдан.

Усындай батырман озим шаҳзада,
Алты иниси алды мени ортаға,
Бирим-бирим ақ минардай ңулаттым,
Сейтип, жолды ашып келдим мен бунда.

Ж олда көпти айнў менен арыслан,
Ғайратымпан келе алмады тири жан,
Келип енди уяңызда, жан ана,
Балацның дийдарын көрдим мен аман.

Ж аттым сонда жаным анам келер деп, 
Балаларың да шуўлай берди аждар деп,
Мен түргелсем жутқан екен атымды,
Атсыз қалдым эждарҳадан қайғы жеп,

Сонда келе берди шекилсиз ҳайўаи,
Көзлери аларып масадай жанған.
Басым алып қашып кеттим шуқырға,
Даўьгсьшан адам қор^ар ақырған.

Нәзер салып өрмеледи уяға,
Аттым аждарҳағш жатып қыяда.
Жети оқты аттым енди аждарға,
Келмегепдей болып кетти дүньяға.

Балаларың айбатыпан жылады,
Таўдай болып ыңыраиып қулады, ♦
Еки бөлип аждарҳаньш. лашыны,
Бөлген ўақта балаларың қуўандьь

Отыр екен балаларың қан жылап,
Алып шықтым мен жартысын арқалап, 
Қуу'анысып үш балаңыз, анажан,
Гөшлерин таласып жеди еркелеп.

Бул дәртлерге ашынады тонде жан,
Сизге мен жетистнм дүньяда аман,
Ол шәртиниң мен айтайын атыны,
«Басы сэўир, — дейди аяғы ойран».

Сол ўақта суймырық суўь1қ демин алып, аўьф гүрсинип, 
көзиниң жасы сорғалап ақты.

— Эй ана, неге бундай боласыз, неге аҳ урасыз, неге ка 
па боласыз? — деди Ҳатам.
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— Эй балам, мениң балам тортеў болды деп едим. Ж эне 
ушеў болып қалатуғынына аҳ урып жыладым. Ол айтқан 
жериц барса келмес деген жер. Тарийхы таўсимин айтайыи, 
-— деп суймырық Ҳатамға қарады:

— Арзам тьщла, айланайын, Ҳатамжан, 
Патшасыныц атын дейди Батырхан.
Шэҳэриниц атын, айтар Зулмат деп,
Ол шэҳэрге барғаи келмейди аман.

Ашықлық отына күйип жанасаң,
Бир қатын деп жанды отқа саласан.
Оның барды жетпис мыңдай бэлеси,
Оннан балам ңайтып, енди келесец?!

Ж олларында нешше мындай аждарҳа,
Кетсең енди ол Зулматтай қалаға,
Дэўлери бар жейди адам етини,
Суймырыққа қайда сендей жан бала?!

Сениң ушын х<аным отқа саламан,
Айтқанымды қылсац алып бараман,
Беккем тутсац бергеп мениц затымды,
Басыца ис туссе ҳэзир боламан.

Ҳатам бул гэпти еситип: — Эй ана, озим барып келгендей 
Солсам сизди қәйтер едим. Сизиң айтқаныңызды қыламандағы 
дегенде суймырық турып:

— Мьшаў қылышларың болмайды ол жерге. Бир қылыш 
беремен. Қалтада жай болып турады. Сол қылышты керек 
болса қалтадан тартып жиберсең, дүзелип узын қылыш бола
ды. Сермеген ўақта қырқ гез жердеги адамды сермеп алады. 
М ннаў басыңдағы шөгирмеңди таслайсаң. Басыңа узын бир 
кулха кийесең, үстице жегде-шапан кийесең. Белице қәди қа- 
б а қ  байлайсац. Қойныца жаңағы қылышты аласац. Қолыца 
у ш ы  найзалы сырлы ^асаиы аласац. Сырыйғап бир дийўана 
боласаң. Қолтығымда ушы аң, түби қара, жүили бир пәр бар, 
с он ы таргып ал, оған да беккем боласаң, бир шақмақ тас алып 
қалтаңа саласаң, сөйтип арңалап барыгі, песин ўақта Зулмат 
шэҳэриниц дэрўазасьшнц алдына таслап кетемен. Сөйтип, сен 
шэҳэр дэрўазасьшьш алдында ҳақлап отыр. Киши песин ўақ- 
тында сары тонлы, сары атлы, ақ сәллели, сәллесине жыға 
тағылған, мойнына қылыш байлаған, көп әскердиц алдында 
бир киси келер калаға, ҳэрбир әскер айнў, аждарҳа секилли, 
ҳасла қорықпа, ол — адам. Соның изинен бара бер. Әскерлер 
жыйналып бир сарайға жоқ болар, ол сол жерде атынан тү- 
сип бир жайға тап болар. Сенде изинен бара бер. Ол кейнине
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іуірамас. Сарайына барып киргеннен саған бурылып қараған 
ўақта солем бер. Шийрин тил менен тәңириңниң мийманыман 
іеп бир сөз айт. Сол ўақта бир сулнў пашар қәпести көтерни 

тап болар. Қәпестиң кшинеи кептер секилли бнр қусты сый- 
палап алар. Ол қусты дийўалға бекитип байлагі кетер. Саған 
ол Батырхан жақсылап хызмет етер. Сол қустың пытырлап 
турғанына сениң рехимиң келип сорасаң, сонда ол «бул жап- 
уарды неге ңондырмай қойғанымды, өлимице ырза болсаң ай- 
таман» дер. Сен пе десең де, ырзаман» дегейсең. Тац намаз- 
іа шекем ол кептердиң дәстанын айтар. Айтып болдым де- 
генде: «Яқшы, мен ырза болдым. Мениң бир тилегимди бе- 
риң», — де. Сонда ол «не тилегиқ бар?» — деп сорар. — Ти- 
легнм сол маған бир қуман бериң тәрет ңылайын, еки рәкәт 
намазда отырғанда қылыш пенен шапсаңыз ырза болайын, — 
де. Сонда ңуманды келтирнп, қолыңа берёр. Иштәрет аламан 
деп басыца шапаныңды бүркеп, шақгіаңты шағып жиберип, 
меннң пәрнмди түтетсең сени шай алын ңашқандай етип, мен 
көтерип алып кетермен. Изиңе жете алмайды. Алдымнан өге 
алмайды. Ҳэрким жақсылың қылса жақсылық көреди. Ж а- 
маилық қылса жаманльіқ көредн. Үш баламды өлимнен саңлап 
қалғаның ушый саған да жаңсылық етейин, — деп дәркар 
күралларын Қатамның ңолыиа бернп, бир сөз айтады:

— Ж аманларға ендн дүнья болар тар, 
Анаңыздың ңайта-қайта арзы бар,
Көк ҳаўаға гүркнреп ол ушқанда,
Болма Ҳатам сеп өзицнен бнй хабар.

Алдыцда бар нешше даглар-дәрьялар,
Булбили сайрайды, гүллер ашылар.
Көңил і^ойма баратырып үстнмде,
Бул 'анаңа сонда болар дүнья тар.

Бағлардың ишинде гүллерди терер,
Сени көрсе қол былғайды перилер,
Ҳэм ярыңнан, әри бизден айырылып,
Ж ылап қалма дағыстанда зар-зар.

Тыңла меннң цайыл болын сөзимди,
Көрерснз қыслардың ендн жазыны,
Нешше мэртлер әрман менен қалғанды,
Я субхан деп, балам, жумғыл көзиңди.

Айтқаныма енди аңыл керерсең,
Ақмақ болсаң, сен кеўлнқдн бересең.
Сен тыңласаң сүйгениңе ҳэм жетип,
Бул сөзимнид роҳатин көрерсед.
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Сол ўақта Ҳатам: — Эй ана, еситигі сөзиңе болды кеўлим 
шад. Жигитке нәсиятың жүдә ҳэм қымбат. Сол Тайдың ж о
лында сизге келгенше азагі шегип, жүрегиме толды дэрт. Мен 
аңылеыз, ладан емеепен. Тай деп баурым менин, қан болды. 
Сол Тай атлы периге жетсем, жүрегимде зәрре әрман қалмас 
еди. Бир сөз айтайыи, сиз тыңлад, — деп суймырыңңа бир сөз 
айтты:

— Ж ақсы сөзлер менен. қылдың кеўлим шад, 
Тай қыздың жолында көн көрдим мийнет. 
Ыәсиятты тәрк етиес ақыллы жигит,
Сол жолларга мен барайын алып кет.

Қия шөлде көи жыладым зар-зар,
Қоидырмады ҳэр жайларда адамлар,
Геўирлерге арыслан киби ат қоиып,
Ақылы адам мийнетлерди баҳалар.

Минген атым еди дүньяда тулпар,
Аждарҳаға жемтик болды жаннўар,
Кэпелимде ат-тонымнан айырылып,
Ядымнан шығарма-бундай мийнетлер.

Тай қыз дийип болдым еиди аҳнў-зар,
Қолынан шай ишсем тарқайды қумар,
Айтып қайтиа, райыңнан анажан,
Сенде болма иерзентицнен бийхабар.

Буны Ҳатам айтқан соң,
Балаларын суймырық,
Ж ақсылап ғана тойдырыи:

— Ойнай бериц балларым,
Ертец несин ўақтьшда,
Аларман епди хабарыц, —
Дийин енди жаннўар,
Қанатының астынан,
Пәринен жулып береди.
Дүрме ңылыш береди,
Басына кийдирди қүлхап,
Үстине кийдирди шапан,
Белине байлап кәдини,
Қолға берди ҳасанн,
Көргенниң ақылын алады,
Ғамға кеўлин толтырды,
Аңша жүзин солдырды,
Ҳатам атлы батырды,

, Арқасына миндирди.
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Жаўьфньшап сол ўақта, 
Асылып Ҳатам отырды, 
Қөкке қарап ол суймыр, 
Зырлаи ушып барады. 
Айтқан сөзге бул Ҳатам, 
Ж ақсылап ақыл кереди. 
Ж ер жүзине қарады,
Ҳэр сумлықты көреди, 
Нешше жүрген аждарлар, 
Нешше жүрген аюлар, 
Нешше жүрген арысланлар, 
Нешше жүрген перилер, 
Маймыл менеп арыслаплар, 
Таўлардьш. гүли ҳаўайь1, 
Белине арқан байлаған, 
ЬІешше мыц адам жабайы, 
Буны көрип мәрт Ҳагам, 
Тайды керермен-бе деп, 
Өксип-өксип жылады. 
Қөрипеди бир шэҳар, 
Дөгерегип айланып,
Бул суймырық жаиўар, 
Айтқан жерге түсирип, 
Көзден ғайып болады, 
Қудайы сорап бул Ҳатам, 
Бул қалаиың ишинде, 
Дийўапа болып қалады. 
Ғамға кеўлин толтырды, 
Ақша жүзип солдырды. 
Барарыпа жери жоқ, 
Батарына көли жоқ, 
Бийшара болып отырды. 
Айтқан оскер басыны, 
Песинге шекем күтеди. 
Намазлыгер болғанша, 
Ҳасла енди келмеди.
Қүн батардың алдында. 
Сәман аты астында,
Қескир қылыш белипде,
Ақ найзасы қолыпда,
Қөп әскердиц алдында, 
Мәлле шапан үстинде,
Ақ сәллеси басында,
Орта бойлы, шок, сақал,
Қыр мурыилы бир киси, 
Қызыл жүзлн шырайлы 
Саясаты Рустемдей,



Келе берди бир адам.  
Әскерлерге қараса, 
Аўнзларьг урадай, 
Мойынлары буўрадай, 
Сақаллары сорадай, 
Барм ақлары  жабадай,
Өзи қара мурты ақ, 
Секилсиз бәри бәдирек, 
Сеп-сеп болып алдынан, 
Өте бердн гүркиреп, 
Олардың кейнин қарасаң, 
Әскерлери пияда,
Бетлери қазаннан қара, 
Адамзатқа усамас, 
Айнўдайьш аңырып,
Буны көрип мәрт Ҳатам, 
Қайта-қайта екинди,
Әскер кейниие ңараса,
Он алты топты сүйретип, 
Бергенегин майлатып, 
'Гоп-топ болып өтеди.
Тағы енди бир топар, 
Батыр туўған мәрт Ҳатам, 
Атлы әскер кейнинен, 
Қатты енди қасынып,
Қәдем ңойып баратса,
Сом алтыннан ақ сарай, 
Дэрўазась! енди сай,
Мәлле тонлы ол адам,
Аты менен найзасын,
Берип енди биреўге,
Топ әскерин Киргизии, 
Дэрўазасьш илгизип, 
Кейниие қ айтты Батырхан. 
Қырқ адымдай кейнинде, 
Бара берди бул Ҳатам. 
Есиклери алтыннан, 
Босағасы гүмистен,
Ол қапыға киреди.
Изинен кирии мәрт Ҳатам, 
Барып калды сол ўақта, 
Батырхан кейин карады. 
Сол ўақ1>п і а бул бала 
Оған сэлем береди,
Толғап турып сөйледи:



— Жигит болар он төртинде бэркаман, 
Ж а т  еллерде табалмадым қәдирдан, 
Шығып едим Ақдәрьяның бойынан, 
Ордақа болайын бир кунше мийман.

Жнгит болар заманында сергиздан,
Сизди кердим Элий сипет бир султан. 
Тууры келдим нәзириңе Батырхан, 
Сейлескенде кетередим бий эрман.

ьонда Батырхан сөйледи:
Жигитлерден кетпегенди енди бақ, 
Дэўлети бар аңыр минер алтын тақ, 
Саясатлы көрип келдим алдьща,
Бир кеше боламан ордаца қонақ.

Ж ы рақ  жерде қалған енди бизиң ел, 
Ж ақсылардың сези болар енди дур.
Қонақ болып келдим енди алдыца,
Яки өлтир, яки күлдир езиң бил.

Сол ўақларь1 болғанда,
Қулақ салмай сөзиңе,
Қарамай Ҳатам жүзине,
Үйге қәдем таслады.
Үйден шыңты сол ўақта,
Узьш бойлы сәрбиназ,
Ашық қаслы қара көз,
Пери қызы секилли,
Бир қәпести келтирди,
Қараса кептер секилли.
Аяғында жиби бар,
Арқасынан сыйпаса,
Әй, жаниўар, жаниўар, — деп 
Тас дийўалда бир қазық,
Дийўал менен барабар,
Ол қазыңқа байлады.
Аяғынан кептериң,
Ушалмайды жаниўар,
Қоналмайды жаниўар.
Тамашалап Батырхан,
Ҳатам атлы батырға,
Бнр сез айтты сол заман:

— Ашык; болған машығым деп зар-зар, 
Март елгенде талаў қалар дунья-мал, 
Тилиңде жоқ бир алланың сәнеси,



Бурыннан-ақ кориңбеди қәлендер? 
Атанғанман Ҳиндистанда Батырхан, 
Елимде болғанман абырайлы султан, 
Ғарғыс тийип бунда келип ғош жигит, 
Дийўана един бе өзиң бурыннан?

Көп жигит болады жаҳанда арсыз. 
Журтымнан кеткенмен бир өзим жалғыз, 
Қайда екенин билместен келдиц бе, 
Ҳиндистанға келгеп болма сен жансыз?

Сонда Ҳатам сейледи:

— Өскен жерим Ақ дәрьяныц саласы, 
Рас айтсам ғайры динниң баласы,
Ҳуў деп шықтым гедей болып халңымнан, 
Маған тийди бир жаманның кийеси.

Мен жыладым ж ат еллерде зар-зар,
Ертең өлтир, аға, бүгин мийман ал,
Сенде өзиң меницдей болғансаң, 
Ж аманлықты ҳеш көрмеймен миясар.

Бул сөзлерди айтқанда,
Батыр туўған мәрт Ҳатам,
Батырхан қайтты райдан,
Бирге жеймиз, бирге деп,
Келтиреди кеп тағам.
Ҳатам деген батырға,
Хызмет қылды перизат.
Қонақ болып сол ақшам.
Ярым ақшам болғанша,
Ҳэр сумлыңты кергенше.
Ҳайран болды ол Ҳатам,
Кептерди алмай қазықтан, 
Патырлатып қояды,
Сол ўақтьшда Батырхан.
Кептерге қарап жекирииип,
Таптың ба деди пейлиңнен,
Сол ўақтьшда да шыдамай,
Батыр туўған ер Ҳатам,
Батырханға сейледи.
Сейлей берип не деди:

■— Адамзат кермеген бундай қайғы-зар, 
Кептериңе болып турғой дүнья тар,
Бир сез айтсам кеўилидизге келмесин,
Бул кептер берди-ме сизге коп ҳазар.



Тасадлықлар болсын жолыңда жаным,
Тарийхын еситпек мениң қумарым,
Бизге айтың бунын, өмир баянын,
Елге басшы болган батыр султаным,

Қәпесте турыпты қусың қайғы-зар,
Қайғырады оны көрип қәлендер,
Гүнасы болмаса жибер далаға,
Ж ер жүзине сайран қылсын жаниўар.

Бул сөзди айтқаннан Батырхам ләбин тислеп: — Әй қален- 
дер, муның емирбаянын ғой мен айтаман, айтып болып, есит- 
кен адамнын. қөзғалтпай басына жетемен. Ҳэр киси буның 
әмир баянын өлимине ырза болып еситеди. Сонда Ҳатам: — 
Әй Батырхаи, әкел қолыңды, бер маған. Мен усы қустың өмнр 
баянын еситип өлсем, жүрегимде қалмас әрман. Өлимине ра- 
зыман, — деп қолын таслады, Батырханның қолына Ҳатам. 
Сол ўақта Батырхан «гүнайың өзиңе» деп, өмнринен бир еки 
аўь13 сөз айтын турған қусайды:

— Тыңла Ҳатам сезимди,
Питкерейин арзыңды.
Халық алдында шырағым,
Ертец сәске ўақтьшда,
Мен ояйын көзиңди,
Шынмашыи деген шэҳэрде,
Хап боп дәуран сүргенмен.
Қалықтыц аққан кез жасын,
Теңлик бернп оларға,
Ғәриплерди баққанман.
Шынмашынның ханы едим,
Ж анымда болды бир достым,
Оның аты Таймасбек.
Таймас бенен неше жыл,
Айрылмастай болдық дос.
Бир-биреуге болдық ёс.
Арьгў тацлап биз алдыі^,
Қызығына көп қаидық.
Адамзаттың мийўеси,
Перзентлер керип қуўанднқ.
Еки улым, бир цызым,
Бәримиз бесте жан едик.
Таймас деген батырдың,
Бир баласы бар еди.
Баласы менен қатыны,
Бир күнде өттн дүньядан.
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Мепиң енди үш балам,
Үш күнде етти дүньядан. 
Балларының күйигинен, 
Қатын да өтти дүньядан. 
Қатын, баладан айырылып, 
Болдың енди дүньяда, 
Салғанына ҳэм қайыл. 
Ақылымыздан айырылып, 
Таймасбектей дос пенен 
Қолға алып ҳасанн,
Елден шықтық боп сайыл. 
Тацтымызды досларға, 
Таслап енди сол ўақта, 
Пияда шықтық қаладан. 
Ишлерим оттай жанады, 
Дағыстанды қьідырып, 
Сейил еттик саҳранн. 
Аршалыныц тоғайы,
Бир жағы екен Көкен таў, 
Көкен таўдьш шетинде,
Ол тоғайдың бетииде,
Бир саялы жай екен. 
Шэўкетли енди жақсы жай 
Ақ сарайдың алдында, 
Ш аҳсьш аньт үстинде, 
Алтын ҳаўнз қасында,
Ақ сәллели бир баба,
Аты екен Ерғулан,
Барып қолынан алып, 
Дизе бүгип отырдық.
Орта бойлы ңәлем қас, 
Жидишке белли қара шаш, 
Қызыл бетлн ақ мацлай, 
Тамағыпа қарасаң,
Он терт күнлик ол айдай, 
Аты екен Қумыры.
Алып келди дәстүрхан. 
Дәстүрханның кейнинен, 
Шайнеклери алтыннан, 
Кёселери зумыраттан,
Еки кесе қойнында, 
Ҳннжи-маржан мойнында, 
Қысыр жылан қурсаңлы, 
Сақтияндай қабақлы, 
Ж азы қ маңлай, ат жақлы, 
Бул периниң атыны,
Ай перийзат дер екен.



Таң атқанша екеўи,
Хызмет қылды бир тынбай, 
Улкенине дүньяда 
Ашық болдым интизар, 
Таймас атлы ол достым 
Қумьіры атлы сиңлисин 
Қөрип болды бийқарар, 
Ертең сәске ўақтьшда,
Бизге берди шәрбентти,
Таң атқанша ол қызлар, 
Әрмансыз қылды хызметти. 
Узата берип екеўи 
Хош келдиң деи бир айтты, 
Кейин басын екеўи 
Бизди ҳурметлеп ңайтты. 
Кетти ендн бнзден дәрт,
Сол қызларды бизлер к«рип, 
Әбден болдық енди шад.
Үш күншилик жерлерде, 
Аяқларым хабарып,
Шаҳэрге жетип биз бардық. 
Көргенниц ацылып алып, 
Ҳуким етип Батырхан, 
Таймас пенен екеўимиз, 
Арысландай ацырсақ, 
Титирер еди бар адам. 
Сансыз дұнья мал берип, 
Алып келип. бизлерге,
Дпйин ҳукпм қылғанда, 
Сопдай журген жалатай,
Өзи залым дуўахан,
Илими кэп дүньяда,
Ж ер жүзини байлаған, 
Дийип енди айтпады, 
Екеўимизге ҳеш адам.
Жети кеше, жети күндиз, 
Сансыз дунья мал берип,. 
Қос сырнайлар тарттырып, 
Бақсь1-жь1раў айттырып, 
Алып келдпк сол ўақта, 
Иззет пенен і^ызлардьі. 
Усындайды алдын, деп, 
Өлтиретуғыи бизлерди,
Ҳасла адам болмады,
Елдиц ханы болсақта,
Сол ж ақларға шығынып, 
Қыдырдық биз дүзлерди.



Алып барды жеңгейлер, 
Екеўмизди сол ўақта,
Сол Айқыздың қасына.
Ай цыз деген сулнўн,
Гүл қыстырды басыма. 
Таймасбектей достымды, 
Қумыры сулнў сыйлады. 
Екеўимиз еки сарайдан,
Барыгі миндик сол үаңта,
Зер төсектид үстине,
Кеўлимде қалмай әрман.
Ай дегеи сулнў қыз беиен, 
Сүргенмен сөйтип дэўран. 
Қумыры деген қыз бенен, 
Таймас-та сүрди дэўран. 
Доўран сүрип жургенде, 
Халықтың зарын мен сорап, 
Кеп күнлер өтти арадан. 
Аштым халықтың бахтыны, 
Күндиз мпндим тахтыма. 
Ақшам барып сарайдан,
Ай менен сүрдим дэўран. 
Ели-халықтан ҳал сорап, 
ІІІығар едим далаға, 
Халыңтың кеўлин шад қылып 
Келер едим қалаға.
Бир күн жатсам төсекте, 
Ярым ақшам ўақтьшда,
Мен сескенип ояндым. 
Көзимди ашып қарасам, 
Қойнымда .қатың жоң,
Шамды жағып жиберип, 
Тумлы-тусқа қарадым. 
Сорайып десем уйлып,
Иштен тынып қыйналып,
Тал шыбықтай таўланьш, 
Келип жаттым жайымда,
Уйқы келди көзиме.
Қатты уйыіулап сол ақшам, 
Азанда, келдим өзиме.
Оянып сонда қарасам,
Айқыз: жатыр қойнымда,
А к билегн мойнымда.
Сабыр қылып мен жүрдим, 
Үш күнге шекем уйықламай, 
Төртленши күн болғанда, 
Қойнында жатып мен өзим,



Арысландай ыцрапьш,
Мен қурылдап жатңанда,
Б а ў ы р ы м н а н сыйпалап, 
Турды қатын орнынан, 
Перийше кийим. кийинип, 
Липасын кийди сайлапып, 
Бнр заман турды ойланып, 
Д алаға  шыққан ўақтьшда, 
Айпериге билдирмей,
Мәсини тартып аяққа, 
Сэллени кийип басыма, 
Шапанды кийип үстиме, 
Қылышты байлап ишимнен, 
Жуўьфьш шықтым далага, 
Мен ңарасам сол ўақта,
Он адымдай алдымда, 
Баратыр екен ол залым, 
Қөзиме пышықтай керинди, 
Бара бердим изинен,
Ол қаланың ишинде,
Бир туп жийде бар еди,
Ол жийдениң қасына,
Барып турды қатыным, 
Паналап турдым көринбей, 
Тагы келди бир ҳаял,
Екеўи меннен бийхабар, 
Тырмасыи жийде басына, 
Арқайын шыгып отырды, 
Мен де барып эстелеп,
Ол жийдени қушақлап,
Тикке турдым билинбей. 
Жийде гуулеп кетерилип, 
Ш амал киби ҳақьглдап, 
Көкке ңараи зуўььпдап, 
Көзимди жумдым қуиіақлап, 
Кете бердим ҳаўалап,'
Сол алтыннан суў берген 
Бир шаҳэри бар екен,
Ол шаҳэрдиц алдына, 
Барып тусти бул жийде. 
Тикке тускеп ўақтьшда,
Мен қолымды жаздырдым, 
Он адымдай кейинлеп, 
Қа|)аіи;ы түнниң ишинде, 
Көринбей турдым оларға. 
Жийдеден тусип қағынып, 
Маңлайларын сыйлакып,



Екеўи бирден салланып,
Кете берди алдымда,

Мен де түстим изине. 
Дэрўазалар ашылған,
Қос сырнайлар тартылған, 
Нақыралар қағылған, 
Ҳэртурли сазлар шертилген, 
Сансыз енди аламан, 
Аламанды айырып,
Кете берди ортадан.
Бир сарайға туурылап, 
Таслай бердилер қәдем. 
Қапысы ашьіқ тур екен, 
Барып кпрди екен.
Сол сарайдың ишинде,
Алтын менен камкадан, 
Зербап пенен мақпалдан, 
Барлық адам кийинген, 
Орталарында булардың 
Ауызлары урадай,
Сақаллары сорадай, 
Сақалына ол залым,
Ҳинжи менен маржаннан, 
Нағыс қылып торлаған,
Еки муртын қайтадан,
Тас төбеден айландырып, 
Қазьщ баў шалып байлаған, 
Өзи қара, мурты аң,
Сақалы сур, көзи көк,
Алтын жыға басында, 
Әмелдарлар қасында,
Алтын кесе қолында,
ІІІарап ишип, мәс болып, 
Отыр екен ортада.
Бара сала жанына,
Қатыным мениц Айпери 
Қушаклал алып мойнынан, 
Отыра кетти дизинде. 
Қумыры деген балдызым,
Хан ўазирин секилсиз, 
Еркеленип қушақлап,
Ол да отырды нзннде,
«Неге келдиң кешигип» деп, 
Айкыз деген су.ты\-дыц, 
Шекесіше бир салды,
Бир салғанда қатынның,
Ж ас келмеди көзине,



Индемеди өзине,
Қайта ура бергенде,
«Қуллық, ханым, қуллық» — деп, 
Қарай берди беіине,
Қолтығыка тығылып,
Аяғына жығылып,
Ол отырған залымлар,
Гэўирлердин жайы екен 
Бир неше жыл удайы,
Бизиң енди Айжанның,
Ашық интизары екен.
Байыр деген ўэзири.
Қумыры атлы балдызыма.
Ол да интизар екеи.
Кұндиз күни болғамда,
Ай қыз бизиң яр екеп.
Кеш болған ўақтьшда,
Сол гэўирдиқ яры екеп. 
Ашылмаған бахтымыз,
Қурыеын енди дуньяда,
Бизиц енди кунимиз,
Сол ўақта қайғы зар екен,
Бир сааттай болғанша,
Бэри ишти шарапты,
Тойып жёди тамақты,
Екеўин екеўимизге,
Неке қыйып бер дийип,
Ханы сопда бир айтты.
Ол журттын, эдети,
Ғайыр журттын адамы,
Келип неке қыяр екен,
Адамзаттьщ елинен,
Молла ңарап келиц деп, —
Ҳэмир қылды Қатырақ.
Шет журттаи адам барма деп, 
Үлкен тойды қарады.
Ҳасла ҳешким тапиады,
Қатырап турып сол ўа^та,
Мени бай^ап ңалады,
Некемизди қый дейип 
Турып ханыиа айтты.
Басыма салды ойқанды.
Хан суўь1тьш ренин,
Қыйың некемизди деп,

-М аған  қарап ҳэмир етти.
Басыма кунлер туўған соң,
Эжеп, болар ханым деп,
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Қулльщ еттим ханына, 
Екеўимизге екеўин,
Неке қыйыгі бериц деп, — 
Буйырған сол уақтында, 
Ләген толы бир затты, 
Алып келди алдыма,
Ол адам саққа жүгинип, 
Алтьшнан болған билезик, 
Салды менин қолыма, 
Ярым ләген тилланы, 
Етегиме ол төкти,
Кейин қарап ол қайтты. 
Қыйын-қыетау ўақтьшда 
Сүйип алған қатынымның 
Өзим қыйдым некесин. 
Уәзийрине сол ўақта, 
Қумыры атлы балдыздың 
Тағы қыйдым пекесин, 
Некесин қыйып боліап соң, 
Шығыц ендн далага деп, 
Халыңі^а хаи буйырды. 
Ҳэммелерден мен бурын, 
Секирип шығып далаға, 
Баяғы жийде астына, 
Барып әсте отырдым.
Таң жулдызы туўғанда, 
Қатыным менен балдызым, 
Әсте сөйлеп сыбырлап, 
Келди жийде қасыиа, 
Қь!стаўль1қ пенен екеўи 
Минди жийде үстнне, 
Теменинде жийдениң,
Мен де турдым қушақлаи, 
Көринбей Айдын, көзипе, 
Жийде гуўлеп тағы ушты, 
Аслан көкке, далаға,
Тура бердим жийдеде, 
Ҳайран болып сол ўақта, 
Бупыңдайын бэлеге,
Ярым саат болмай-аң, 
Келип түсти ол жийде, 
Гуўлеп-шағлап қалаға, 
Жерге тийген ўақтьшда, 
Жийдени шаққан жиберип, 
Билдирмей келдим үйиме. 
Келип кпрдим сарайға, 
Сыпырып таслан кийимди,



Жасырып ҳэм ңылышты,
Кирдим жыллы көрпеге 
Сол ўақштлар болғаида,
Ол да келди ғоддаслап,
Шешинип бууынған белди, 
Қийнм-кеншегин таслап,
Залым, ўақтьшь1 хошлап,
Өлип қалған екен ғой деп,
Өз-өзинен сейленип,
Қойныма кирди доланып,
Мойным'нан қолын өтирип.
Баўьфнна ҳэм басып,
Ж ата  берди қушақлап.
Күнлер шыққан ўақтьшда,
Әсте бир басын шайқадым,
Ишим ғыж-ғыж \әм  жаныгі. 
Билдирмейин буған деп,
Ҳэр бетинен бир сүйип,
Зүлиплерини сыладым,
Турыц ярым, оян деп,
Жақсы сөз айтып жубаттым, 
Ойынлы-күлки сөз қаттым, 
Бурынғыдай қылып ояттым,
Қелди нешше хызметкер,
Моншаға салды моремлер,
Өзим жақсьі жуўьшьш,
Тағы ^ а с ы л  к и й и і і и п ,

Барыа енди отырдым,
Дәстүрқаннын, басына,
Ол шайымды ишкенше,
Тыя алмадым көзимнин.,
Сел-сел аңқан жасына.
Дийип енди Ай кызға',
Сол уаңтында сөз айттым 
Сөйлей берип не дедим:

— Бир сөз айтсам мәлел алма перийзат, 
Сени эўел көрип болдым бийтахат.
Қара салып енди мениц сабыма,
Ақыр бунда маған қойдың қыйып дәрт,

Есит Айжап мениц айтқан зарымды, 
Қылған исиц ертеди ғой жанымды,
Сол жерлерде етпегепде мен сабыр,
Төгер едим енди сениң қаньщды.



Сениң ушын бердим сансыз малымды, 
Тыңламасаң мен нәйлейин зарымды, 
Қара кунлер салып мениң басыма, 
Кеше барған жерден бериң хабарды.

Ашыі^ болдым сениц қылуа ойныңа, 
Таң уақтында келип кирдиң қойныма, 
Қарсы алдымда көзлеридди ойнатып, 
Қатыранның асылдың ғой мойнына,

Бул ислериң мүнәсип пе өзиңе,
Кеш келдиң деп шаппат урды жүзиңе, 
Күлип сейлеп, сен еркелеп залымға,
Не себептен жас келмеди көзиңе.

Бул исиңе ишим оттай жанады,
Неке ушын алдым алтын дүньяны, 
Айбат урып, отлар шашып Қатыран, 
Ж ан  қоймай бендени сыртқа айдады.

Уйықламастан бардым сениң қасыца, 
Мьшаў тонды жаиқан екен үстиме, 
Салғанына ңайыл болып алланың,
Мен отырдым ол жийдениң астында.

Таң жулдызы туўғаньшда жарқырап, 
Аязладым, суўнққа қаттым қалтырап. 
Қумыры менен бир қосылып екеўин., 
Асығыс миндиңлер жийдеге шағлап.

Оттай болып сол ўақтьшда алысып, 
Қушақ урып мен жийдеге жабысып, 
Келип қонды.м шаҳаримниқ ишине, 
Қөриибей кеткенмеп сизлерден ңашып.

Ж уўнрьш келдим сол ўақларн  үйиме, 
Тез тасладым үстимдеги кийимди, 
Сеннен бурын кирип алдым керпеге, 
Жибердим уйқыға етирик кеўлимди.

Коп ўақ өткеннеи сон, келдиң изимнеи, 
Уақтың ҳош оғада билдим сөзиңнеи, 
Билдирместен келии кирдиң қойиыма, 
Қолды салып, өпип алдың жүзимнен.

Ислериңди питкерипсең сол түнде,
Өзим неке ңыйдым, саған шерменде,



Бүйтип жасағаннан өлгениң абзал, 
Тири жүрсең азап шегерсең күнде.

Бул гәплерди айтқанда,
Еки көзим қызарды, 
Қэҳэрлендим, тууландым, 
Қылышымды қолға алдым, 
Тартып алып қынаптан,
Урайын деп оқталдым, 
Аўзь1-мурнь1 гүймеңлеп,
Оң жыландай сүймеңлеп,
Бир нәрсе айтып ол залым, 
Ашыу менен сүп деди, 
Шерменде болдым ийт деди. 
Ишим оттай жаиады,
Еки көзим галады,
Қылыш түсип қолымнан,
Салпы ңулақ бир кәиек,
Ийт больіи сонда мен қалдым. 
Ийт келди деп ол Ай қыз, 
Әлтириң дэрриў буны деп, 
Ш аўқьш салып бақырды, 
Дурлеп келип адамлар, 
Бир-биреўин шақырды.
Биреў кесек урады,
Биреў таяқ урады.
Сөйлейин десем тилим жоқ, 
Ац-таң болып сыцсылап, 
Диңкем әбден қурыды. 
Жолықтым бир бәлеге,
Бир қатынныц маккарыиан,
Ийт болып қаштым далаға. 
Басларыма күн тууып,
Шығыи кеттим саҳраға,
Белим жайдай бүгилии. 
Ашлықңада шыдамай;
Қөзимниң нуры төгилип.
Қайыл болыи өлимге,
Қайтыи келдим қалаға,
Ҳэрким мени кесеклеп,
Бул қаланың ишинде,
Қүлки болдым мен енди 
Қатын менеи балаға,
Айта алмай к.үйимди,
Не жаздым екен аллаға 
Қала ишин көп жорттым 
Тамақ таппай қацгырып



Қалдым үлкен қайғыға.
Балдызым болған Қумыры,
Сол ўақта түсти ядыма,
Үйине жорттым балпаңлап,
Еки көзимнен жас төгип,
Турдым есиги алдында.
Мени көрип Қумыры,
Алып келип табаққа,
Көп тамақты ол қүйды.
Күш-күшлеп ол турғанда,
Айта алмадым дәртимди,
Ҳарам татып көрмеген,
Қарай алмадым мен өзим,
Қуйген астың бетине,
Ҳайран болып Қумыры,
Бнр қарады бетиме,
Қайтып кирди үйине,
Жарты нанда алып келип,
Қойды менин, алдыма,
Аш болганнан нанды жеп,
Көзимниң жасын буладым,
Қарап турып Қумыры,
Таймасбекти шаңырды,
Шақырғаннан ол Таймас,
Жуўьфьш шығып далаға,
Көз жиберип қарады.
Қарады да ол мениң,
Маңлайымнан сыйпады.
Ж ақсы күшик екен деп,
Кетерип алып қолына,
Киргизди мени үйине,
Қапыларын беккемлеп,
Таймас турып сол ўа^та,
Қатынына сейледи,
Сейлей берип не деди:

— Арзымды есит, кәзгенеғшен пазлы яр, 
Тыңласаңыз сизге айтар арзым бар,
Бир кун болды ҳеш жерде жоқ Батырхан, 
Ханым жоқ деп теңселисти адамлар.

Қумыры деп айтадылар бул атьщ,
Мыңға тайды қэҳэрленсен, ғайратығі,
Ийт деп жүрген Батырханым болмасын, 
Жездеңизге жоқ па енди ғайратың.



Айдай бетиң гул ашылған лалазар,
Адам болса жездец сондай қуўанар.
Разы болайын сеннен сэўдигим,
Адам болар жоллар тауып излеп кор.

Сол ўақта Қумыры Таймасқа қарап бнр сөз айтады:

— Т аш ы ң  басы олўан-элўан лалазар, 
Ж ам ан  адам тойғанына қуўанар,
Көтермейди адамзаттың сөзлерин,
Бундай истен апам емес бийхабар.

Мәрт гезеди қапаланса даланы,
Апам билмес бул дүпьяда жаланы,
Уайран етер қаст еткеиде халықты,
Сөз алысса аямайды адамды.

Патша жаман болса ңалады елсиз, 
Ж аңсылардан шығар бэрҳэ шийрин сез. 
Қурғыр апам айтып еди өзиме,
Бақты қара бул жездеме кеўилсиз.

Өзи билгир ҳэрбир исти көреди,
Аишўланса небир ж аза береди.
Егер оңый қойса сыйңыр дуўасьш,
Дәрья қылар қумныц тақыр жерини, —

Дийип сонда Қумыр қыз,
Жездем един жанымдай,
Сиз болыпсыз буныцдай,
Апам қурсын енди Ай,
Усындай исти қылар ма,
Ол ярынан уялмай. —
Усы сөзди айтты да,
Бир шабықты ңолға алып,
Аўзь1 мурны жыбырлап., _
Бир нәрселер гүбирлеп,
Ол шыбықңа дем салып,
Маңлайымнан жезде деп,
Ол Қумыры оир урды.
Ж аным дийип ориымнаи,
Сол ўақтинда мен турдым.
Ж ақсылық еткен Қумырға,
Миннетдар болып бас ийдим.
Жақсы сарпай кийдирип,
Жүзиклеримди қолымнан 
Тартып алып Қумыры,
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Дэркар болар сизге деп,
Бир шаршыға ҳэм түйип,
Салып қойды қалтама,
Буны көрип Таймастың,
Жүрегине келди дәрт.
Изи қалай болар деп,
Қүйип-күйнп жапаман.
Сол ўақьггта Таймасбек,
Тасасын таўьш Қумырының,
Маған қарап сөйледи.
Сөйлей берип не деди:

— Арзымды есит, достым болған Батырхан, 
Кеўлиме түсти ғой шыңпастай әрман,
Буның менен өмирликке бас қоссаң,
Ақыры болмай ма мен билсем ўайран?

Буиы көрип ишим оттай жанады,
Тилине алса оқыу ҳэм де сәнени,
Көзим көрди қьглўаларьш арнўдьгц,
Ақыр бир күн бизге әрман салады.

Сейлесе сөзииен дүрлер шашады,
Берсең шарап назлар менен ишеди.
Адамзатта болар ойласаң шайтан,
Аңырында күним қалай кешеди?

Сен озалдан халқымызға төресең,
Бул ислерди қалайынша көресең,
Айналайын, достым болған Батырхан,
Мен сорлыға қандай кеңес бересең?

Сол ўақнтта Батырхан: — Эй достым, ақылға жуўьфттьш. 
Қумыры менеп екеўиниц қьшўасьш көзим менен көрдим. Бир 
кеше екеўиниц изинен ацлып кетип, геўирлердин, шэҳэрине 
барып, геўирдин ханы Қатырапға — ез қатынымды, сениң қа- 
тыныңды — ўэзийирине неке қыйып бердим. Мине мьшаў 
ийнимдеги алтыннан суў берген шапанды сол геўйрден кий- 
дим, бизиң журтларда мынадай алтын жүзик бар ма достым? 
Усы оң қолыма алтын жүзикти салды. Мьшаў алтын билезик- 
ти билегиме салды. Қөп алтынларды қалтама салды. Сөй- 
тип, ол жерде тири жан қоймай далаға айдап шыгып, ханы 
менен уәзийри дэўранда болды. Мен келип, минип қашатуғын 
жийдесиниң ңасында отырдым. Бираздан соң олар жийдеге 
минди. Мен жийдеге жабысып келип, жийде түскеннен түсип, 
қашып үйге кирдим. Қийим-кеншеклеримди шешинии, көрпеге 
кирип, жатып ңалдым. Қатыным қойныма бнраздан соң ке-
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пни кирди. Азан менен турып оятып, дэстурханды жаздым. 
Д.ктурхан алдына олда келген уақытта билезик-жузиклерди 
тмине көрсетип, ңолыма қылышты алдым. Урар ўақьггта қы- 
шліі қолымнан түсип кетип, ийт болғанымды билии қалдым.
< пади достым деп, көп жерлерден айналып бунда келдим. 
Жууынды қуйды, ишпедим. Козин, менен оны көрдиң. Нан бер- 
/III оны жедим. Сен мени көгерип алып ишке кирдиң. Қатының 
мгпи адамзат қылғанын көзиң менен кердиң, — деп Таймасқа 

|»ап, — ендиги мослэҳэтим басымды алып кетемен, — деп 
Гиф сөз айттым.

— Жигит болын сайлап миндим эреби ат,
Бул ңорлыққа қылалмасиан мен тахат.
Арзымды есит, Таймасбектей жан достым, 
Мениңдейин ханъща бер рухсат.

Екеўимиз биз жаслықта дос болтан,
Бул дүньяда шийрин екен шыбын жан,
Адамийзат бул жерлерде жасамас,
Керек емес ңорлық пенен жасаған.

Қыйналмайман етип келдим исимди,
Қатыным агызды кезде жасымды,
Менбир кештим Шын машын шэҳэринен,
Алып кетежақпан бүгин басымды.

Нешше жыллар болдым халыққа эдилхан, 
Қатыным болмайды, уәдеси жалғап,
Бул жерлерден қашқан адам қутылар,
Хош қал енди мепицдейин достьщнан.

Булар екеўи дәртлесип, сөйлесип қалды. Биреў сорап кел- 
II. мен патшаньщ хызметине бара алмайман, сырқатланып 
шмрман деп есикти бекитти. Үйлердиң барлық жерии Тай- 
м/1с барластырып көрип, түңликти де жапты, күндиз күии 
іііамды да жагып алып, козннен жасы моншақлап, Батыр- 
н Iиды қушақлап, — сеннен басқа жан квринбейди кезиме 
дсп бир сөз айтты:

— Сен сейледиц маған болды дүнья тар,
Көзим кердн, басқа тусти қайғы-зар.
Ол атамнан артық көрдим мен сени,
Көзгенеме керинбейди басқалар. ч

Рузгер деп шийрин жанды ңыйнайман,
Саўаш күни қылышымды ңаплайман,
Мениң дәртим сеникинен кем емес,
Кетер болсаң менде сеннен қалмайман.
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А^ылымды ҳэр тәреике керемен,
Сениң менен қушақласып өлемен, 
Ж ы лап  қалар перзентим жоқ изимде, 
Мен де енди ҳа^ салғанын көремен.

Сениң заманыңда болды кеўлим шад, 
Екеўмизге бирдей салған қыйын дәрт, 
Таслап кетпе қызыл оттың ишине, 
Разыман достым, мени ҳэм алып кет.

Алыстан көринер таўда қаралар,
Сен кеткен сон, маған салар қайғы-зар, 
Ацыр кун көрермиз жүрип жаҳанда, 
Кетер болсаң бирге жолым аллаяр.

Шийрин жанды бул Таймас, 
Сонда енди қыйнады.
Қашарына бийшара,
Бул да белин байлады.
Сопда Қумыры келмеди, 
Таймасбектей бул батыр,
Азықты. салып қоржынға, 
Қылышты байлап белине,
Керек затын алады.
Маған қарап сол ўақта,
Таймас батыр жұр деди, 
Есиклерди ашады,
Дуньяларды шашады,
Қөрип қатын мәккарын, 
Ағайьшььтуўғаннан,
Соиша жыйған/ дүньядан, 
Бәринен де кешеди.
Жүргил достым енди деп,
Батыр Таймас оқталды,
Меннен де бегер; кетермен, 
Болды сонда ол достым,
Көрип қатын мәккарын,
Қөрип қатын сумлығын,
Соншама еткен қуўлнғьш,
Турып едим дүньяда,
Қашарыма қыстанып,
Адам болған түриме,
Турып едим қуўаньш, 
Таймасбектен мен бурын, 
Жуўьгрьгп шықтым есиктен, 
Есигин жаппай бул Таймас, 
Қөзипен ағып қанлы жас,



Қоржыныны арқалап,
Қаша берди ол қалас.
Бес танаптай кеткенбиз, 
Көринбеди ҳеш адам.
Қумыры туўе сол ўақта, 
Шақырмады тири жан.
Бир /кагымыз таў еди, 
Жу>'ырып шыңтық басына, 
Таўлардн бизлер аралап, 
Билмегей деп қанжылап, 
Бәлентке шықса белим деп, 
Табанларды тас қағып, 
Маңлайларды күн қағып,
Үш күн, үш түн жол жүрип, 
Бул кетистен биз кеттик. 
Рейимсиз аққан Ақдәрья 
Шығып алдың бойына, 
Қайығын байлап балықшы, 
Көп балықты қуўьфьш, 
Керсенлерди толтырып,
Өзи уйықлап қалыпты. 
Таймас пенен жаслықта, 
Ш ана минип айдаған,
Қайық минип келлерди, 
Екеўмиз едик ойнаған.
Таяў ескекти алып,
Салдық қайық ишине. 
Азығымыз мол болды,.
Ол қайықтын. изине,
Бир жайынды байлаған. 
Қууырған енди балықты, 
Алып салдың қайыққа, 
Оянбады балықшы.
Серменип журип ол қостан, 
Таўьш алдық тағы да,
Он еки қақ сазанды.
Ол қайыққа жүкледик,
Табақ пеней қазанды,
Нәрсе коймай ол қоста,
Отын қоймай ол ңоста, 
Оянбады балықшы,
Екеўимиз минип қайыққа, 
Ы ққа қарап женедик. 
Шықтық енди теңизге, 
Бирнеше күн жол жүригг, 
Отыз бнр күн дегепде,
Қелип шықтық жағаға,



Көзимиз түсти сол ўақта, 
Дэрўазась1 он еки,
Кешелери он жети,
Тар ңапылы датқа жай,
Алтын нағыс ақ сарай,
Алдындағы адамлар,
Ж аў  басып келди бизге деп, 
Ж ыласа берди зар-зар.
Мендей батыр палўанға,
Сонда нардай күш келди,
Усы. жанға барайын,
Ат жарақты алайын,
Ғайратымды көрсетип,
Басып келген жаўлардан, 
Журтларын азат ңылайын,
Деген ойды ойладым.
Қылышты астым мойныма,
Таймас пенен ңосылып,
Сэлем берип бабага,
Бир сөз айттым сол ўақта:

— Танысқаида киси болар қэдирдан, 
Адамзатта көп болады сол эрман, 
Жыласпасып мьшаў турган халықлар, 
Жолларыида мен ңояйын шийрин жан.

Шынмашында атым енди Батырхан, 
Себеп пенен мен журтымнан айрылган. 
Сизлер ушып бүгин ғайрат саламыз, 
Урықсат берин, мендей мәртке бабажан.

Халқыңды қылайын душпаниан азат 
Сорасармыз, еллесермиз қойып шәрт, 
Ж аў дн  корип қараи турар мен емес, 
Ж а ў м ңа шыгайын ^урып салтанат.

Бул гәплерди айтқанда,
Баба нйек кетерди,
Еки атты келтирди,
Еки саўьгт жетирди,
Таймас минди бир атңа,
Мен де миндим бир атқа,
Жол басшы болды бес адам, 
Айдау-шы болды төрт адам, 
Қаланың арі^а шетине,
Жаўдьш келер бетине,
Шығын едик сол мэҳэл.



Раҳим етпейди қалмақлар, 
Адамлардың сол ўақта,
Қөзинен аңқан жасыпа,
Буны көрип сол заман,
Атты салдым аллалап,
Есабы жоқ көп лашкер, 
Нешшеси ңашты қан ж ы лапг 
Таймас та қылды ғайратты,
Мен де қылдым ғайратты, 
Қалмақлардың ханлары,
Шуўлап қашты далаға,
Аң туўларьш ңыйраттым,
Ҳасер таўдан асңанман,
Гэўирин сайлац шанышқанман. 
Қылма енди палысты,
Қолға алып еки қылышты,
Еки ж ақлап  тартңанда,
Гуўлеп қашты қалмаңлар. 
Қалмаң ханы Абаханнан,
Тақат қылып тнри жан, 
Өтеалмас екен алдынан.
Ол изинен мен қуўьш,
Салдым енди найзаны, 
Қалмақты аттан ңулатып,
Кесип алдым басыны,
ҚаНлы өзек деген жайынан. 
Келместей қылып ңалмақты, 
Қайтып келип Таймас пенен, 
Алып келип мен қойдым,
Бул бабаныц алдыиа.
Басты теўип бул баба:

— Айналайын Батырхан,
Баба деп сөйлей бересең,
Мениң атым Бабахан,
Азат қылып қалмақтан, 
Журтымды еттин, абадан.
Та өлгенше балам бол,
Алтын сарай сеники,
Тапалтас ңыз сеники, 
Ж аныцдағы жигитке,
Уазийирднн, кызып беремен, 
Жети жыллардан бери,
Урысар еди Абахан,
Журтымды қылды ол талан,
Еки дунья разы болдым, — 
Дедидағы ол мен и,
Эскер басы сайлады.



Үш күнге шекем той берип, 
Хальщ тойымды тойлады. 
Еситсең, Ҳатам сөзимди, 
Бабахан берди қызыны. 
Таймас алды тағы да,
Ол ўэзийирдиц қызыны. 
Уәзирдиң ол сулыуын,
Ақжан пери дер екен.
Бпр күни ақшам Ақжан қыз, 
Отырса Таймас қасында, 
Тапалтас меннң диземде, 
Отыр едик сөйлесип,
Ҳэзлик етип бир үйде.
Бал қаймақ пенен чай ишип, 
Таймас пенен төртеуммз, 
Түңликтен аспанға қарасам, 
Киятыр екен екп ақ қус.
Ж ан  жағыма қарасам, 
Қасымда жоң қатынлар.
Не болды екен дедим де, 
Тағы асиаиға қарасам, 
Алдында еки қара кус, 
Кейнинде еки аинақ қус, 
Тортеўп урыс салып жүр. 
Бирин-бири алалмай,
Қарасы менен ақ куслар 
Қанат пенен ңағьш жүр.
Бир ўақь1тлар бол ганда,
Қара қустың биреўи,
Аяғын ол қушақлап, 
Таймасбектиң алдына,
Келпп сонда торс етти. 
Таймасбектиң қылышы, 
Бирден турын шарт етти 
Қезди ашып-жумғанша,
Еки қатын қан болып, 
Шоршып түсип алыпты.
Тағы да бир ак„ қарасы, 
Екеўи олар айкасып, 
Қушаңласып жаздырмай, 
Алдыма мепиң дүрс етти, 
Қолым менен екеўин, 
Өлтирместен мен бастым,
Сол қолымда кара қус,
Оц қолымда бир ақ қус,
Қара қус турып силкинди, 
Алған ярым Тапалтас,



Қөзийен ағыгі қанлы жас,
Ақ қусты беккем тутың деп, 
Зарлай  берди сол заман, 
Усыны айтып болды да, 
Темирден соққан қәпести, ' 
Ж уўнрьш  барып келтирди. 
Қәпестиң аўзьш ашады, 
Қулыпты таярлап қойып, 
Қолымдағы ак, қусты, 
Қәпеске өзи салады.
Сол уақытта Таналтас 
Қулыпын беккем қыстырды, 
Тапалтас маған сөйледи, 
Сөйлей берип не деди: 
Айналайыи Багырхан,
Сей един, ғой бурында, 
Шыпмашын единиц 
Үлкен палўан батыры. 
М ннаў өлип атырған,
Таймас деген достыңның, 
Қумыры деген қатыны. 
Қәпестеги мына қус,
Ай дер оның атыны. 
Табағойсақ Батырханды, 
Таймас пеиеи екеўин, 
Жалғаишьшын, жұзинде,
Ж оқ қылайьщ задыны деп, 
Излеп шыққап елинеи. 
Қиятырған м ь т аў  қыз, 
Қәпесте қалды мудамы, 
Майрылыи қалды белинеп. 
Беккем сақлап қойың, деп, 
Маған айтты Тапалтас. 
Мынаны тыңлаң Ҳатамжан, 
Аяғында жипек баў,
Қәпестеи сыртқа байлаймам 
Мен хызметтен келгенде, 
Анаў турғаи қазыңқа, 
Байла-п қойыи Ай қыЗды, 
Шийрин жанын қыйнаймаи. 
Көрдиңизбе Ҳагамжан, 
Қәпестеги щ  суцқар,
Ай деген болар балдызың, 
Қумырыны Таймас өлтирин, 
Сүйегин жағып жиберди. 
Батыр болған жигитлер, 
Аянбай жаўға шабады.



Душпанлық еткен жаманлар,
Өз пейлинен табады.
Сэўир деген дүньяда,
Жағьімлы самал болады.
Ж ақсы адам айныса,
Күни-күни келгенде,
Айдай ўайран болады.
Тай деген сениң ашығың,
Сицлим тиримекен деп,
Жибергеи екен бул таман,
Ж ас  жаныңды аямай,
Ашықлықтың жолында,
Күни-түни қыйналып,
Дем алмастан бир заман,
Келип жеттиң сен аман.
Тай сөзине инанып,
Болдыңба бүгин бир жаман.
Ж уўҳа сөзине инанған,
Билсең сенде бнр ладан.
Аламап мен жаныңды,
Ҳэзир жаның барында,
Тилнне келтир сен ийман.
Бул жерлерге келгенниң 
Қутылмағы да гүман,
Мениң мьшаў ңылышымнан,
Қашатуғын жериң жоқ,
Мойныңа қойдым мәрт Ҳатам.

Сонда Ҳатам бойын тиклеп, Батырханға бир сөз айтты:

— Бир сөз айтеам Батырханым саған дәрт, 
Енди болалмаспан мен сеннен азат,
Иштәрет алғандай қуман берседиз,
Өлимимнен бурын қылайып тарет.

Ашықлар болады дүньяда ладаи,
Мәрт жигит қайтпайды ҳешбир ўэдеден, 
Өлимиме ырза болып мен келдим,
Қолыма берегәр Батырхан қуман.

Кетпесин батырдан енди дэўлет-бақ,
Дүньяда ашықлар өлмей қалған жоқ,
Шейнт өлсем сол Тай қыздың жолында, 
Билсеңнз, Батырхан, болар кеўлим тоң.

Өлнмиме мен қылмайман ҳеш әрман,
Зулайха деп Юсун зинданда ңалған.
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Берсең ңуман мен етейин тәретти, 
Бурынғы ашыңлар усындай болған.

Бул гәплерди айтқанда, 
Ерийди бунын, сөзине, 
Батырхандай бул палўан, 
Алып шығып береди, 
Ишкериден бир ңуман.
Қолын жуўьш ол Ҳатам,
Келте еди кийимим деп, 
Батырханның шекпенин,
Ол басына жамылып,
Шеткери шығып оңайлап, 
Ж ан-жағына абайлап, 
Шақпақты қолға алады.
Пахта менен пәрлерди, 
Түтетип сопда бийшара, 
Қайта-ңайта урады.
Усы қуман сестиме деп, 
Батырхан аң-таң болады. 
Суймырықтай жанўар 
Көктен гүрлеп келгенин, 
Ҳешким билмей қалады. 
Ҳатамға пәнже урғанын,
Биле салып Батырхан, 
Есиктен шығып қараса,
Қара үйрей үлкен қус, 
Қатамды көтерип барады 
Қуман қалды думалап,
Неге қуман бердим деп, 
Шекпенди неге бердим деп, 
Күйип-писип Батырхан, 
Маңлайына сабалап, 
Кергенниң аңылын алады. 
Суймыр деген жанўар, 
Ақдәрьяның елине,
Қатамды алып барады.
Батыр туўған мәрт Ҳатам, 
Қуўанғаннап ер жигит,
Қумар көзип жаслады.
Алып барып Тай қыздың, 
Есигиниң алдына,
Саў-саламат таслады. 
Шардәреде сүйгени 
Қашан келер ярым деп,
Түрли таҳам таярлап, 
Отырған еди і^ан жылап.



Бул Ҳатамдь< көргеи сон,
Жайынан түсип Тай сўлнў,

— Айналайын султаным,
Сеп кеткели батырым,
Қурыды меииң дәрманым, 
Тиримекен.дүньяда,
Ай атлы мениң туўғаньтм.
Ол қәпестиң ишинде,
Батыр ханның қолында,
Турма екен ол зарлап,
Баңты і^ара Айжаным.
Суймыр деген ңус пенен 
Келдин бүгин сен бунда.
Қайтара бер Суймырды,
Ирке бермей сен бунда, —
Дийип енди бул Тай қыз,
Ж олда керек болар деп,
Мал семизин сойдырды,
Суймырды етке тойдырды.
Ҳэрбир түрли жемисти,
Алдына әбден үйгизди.
Суймырға қарап екеуи,
Базарлық болсын бизден дер 
Еки нарды майданға,
Еки нардың үстине 
Түрли жемис үйдирдн.
Хош келдиңиз ана деп,
Бир сөз айтты мәрт Ҳатам, 
Сүймырға қарап сөйледн:

— Арзымды еснт айланайын, анажае,, 
Қутқарғансаң сен бир өлим қазадан, 
Енди қәйтип, хызметнңе жетемен,
Наразы болсаң сениң менен кетемен.

— Дүнья сизлердики сүриңиз дэўран, 
Ашықлық ўэдециз /болмасын жалған, 
Рухсат бер маканыма кетемен, 
Ҳатам-Тайьш ҳош ңал, саў болың аман,

Дедидағы Суймырық,
Қанатын әбден ңомлады.
Шағлап ушып ҳаўаға,
Еки иарға екн пәнже,
Қаҳарленип урады.
Палаиандай көтернп,
Ушып ғайып болады.
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Ҳатамдайьш март палўан, 
Тайдың сонда бетинен 
Сүйип-сүйип алады. 
Билекке-билек қосады, 
Қыздан алып посапы,
Аң сарайға барады.
Төсекти кеңнен салады. 
Үсти-басын шешеди, 
Гүл-гүл шарап ишеди. 
Сөйлескенде еки ашық, 
Аузынан паллар шашады. 
Сулнўльгғьшдай Тайдың, 
Дүньяда пери жоң еди, 
Жигитти сусы басады. 
Кеўлииде қоймай әрманды, 
Тал шыбыңтай тауланып, 
Сүрди дейди доўранди. 
Ашықлық дегеп сол ўақта, 
Бурынғыдан қалғанды. 
Кәргенниң ақылын алады, 
Ҳатам деген хош жигит. 
Ели-халықты жыйнады, 
Жаңсы сарай салады.
Ж үз танап баң егип,
К өіііки ҳайўан салдырғп, 
Ели халықты жыйнады. 
Аш-арыңқа нан беригт, 
Жетим бала, тул қатын, 
Ғәрип болғап ғаррылар, 
Мискин болған адамлар, 
Ҳагам дийші барады. 
Халықлар енди тоіынып, 
Ҳэмме бирдей болады. 
Аршалының елинде,
Ҳатам атты кетерип,
Сүрип сонда дэўрандьг, 
Бурынғы еди шопанлық, 
Кеишрип қайғы әрманды, 
Олар тапты муратты.

* * *

Нуратада Қалмурат, 
Қалмураттай ол ж нраў, 
Ж азған  еди дәстанды. 
Қурбанбайдай жъфаўға, 
Айтып жүрип үйретти.



Той алдында Қурбанбай, 
Өзин енди баплады.
Сексен жасқа келгенше, 
Ядында буны саңлады. 
Ж ьф аў  болсам деп жаста, 
Болып енди интизар, 
Қартайғанда атасы,
Берии отыр минекей 
Ҳатамтай атлы дэстанды, 
Оқысын деп балалар.



ГҮЛНӘҚӘР

Белгили емес тарийхта, 
Өткен заман биринде,
Ертек болып қалыпты,
Ҳор миллеттиц тилииде. 
Балқы-Бадақшан деген 
Араблардыц жеринде. 
Қулман деген хан болып, 
Кәнизликке алыпты,
Барльщ ңызды қалдырмай, 
Сорап жатқан жеринде. 
Гулнэҳэр деген бир сулнў 
Жетилипти буралып. 
Беллери сымдай жиңишке, 
Қ ал ған д ай ө зи  ақ оранып. 
Қызыл гүлдей жайнаған, 
Алтын айдан пур алып, 
Алпыс шайыр бас қосып, 
Гулнэҳэрдиц тәрийпин 
Ж аза  алманты қуралып. 
Аржағынан Қап таўдьш, 
Келгендей ушқан ҳур алып. 
Ҳурден де сульгў перийзат, 
Адамзаттан туўь1льшть1, 
Илаҳийдан жаралып.
Атасы еди Мэткерим,
Анасы қыздың Қәнийпа. 
Екеўшшц көрғени, 
Ж алғанш ыда сол ғапа.
Еки ғәрип мөмиплер,’
Алып кетер қызды, — деи, 
Ҳэр бир күнн басынаіі,
Ж ы л болып өтти толғанып. 
Күнлердиң күни болғанда, 
Қыз он төртке толғанда, 
Қулман ханнан еки адам, 
Келеди ңызды соранып.
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— Мәткерим аға, биз келдик, 
Биз келеек те, тез келдик, 
Еситкен соң қызыңды,
Есигиқе гез келдик.
Берсең де қызды бересең, 
Бермесен, де бересец.
Қарсы бгрып ңарыссаң, 
Көрмесиңди кь-ресец.
Салып турмыз алдыңа,
Қасыл сөздиц төресин.
Барамыз ханға ңызды алып. 
Мәткеримдей ғәриптиң,
Еки ңасқыр алдында,
Умтылып тур анталап. 
Бүлдүргиси темирден,
Ж ы лан тилли қамшы алыи. 
Ғарры-кемпир екеўи,
Не деп жуўап бериўге,
Тиллери қалды байланып. 
Бир-бирине ңарайды,
Бежирейип тамсапып, 
Иши-баўьфь1 өртенди,
Кетемиз дегеи сөзиие, 
Қолындагы қызды алын.
Көтере алмай бойын да,
Ж ер таянып тьфбанып.
Бойын тиклеп алды да, 
Арыслаидай ыныранып, 
Мәткеримдей ғәрибиң, 
Ж әлладларға ңарады.
Қарады да жылады.
Сөйлейин деп оңланды,
Сөйлей алмай бийшара,
Бир иеше сапар тоқталды. 
Көзден ағып, қанлы жас, 
Жаға-жеңин жуўади.

— Неге турсаң үидемей? — 
Деп лолладлар  қышқьфып, 
Бас-көзине қарамай,
Қамшы менен сабады.
Сол уаңлары болғанда, 
Мәткеримдей бийшара, 
Өлим-өлим, бир өлим,
Ханнан келген қанхорлар, 
Қолларыңда өлместен,
Қызымды саған бермеспен. 
Жалғызымнан айрылып,



Жер қушақлап өлмеспен,
— Тахта отырған хан ҳарам, 

Хан жэллады сиз де ҳарам, 
Қарамларды л<оймасаң,
Басыңды кесип сизлердиң, 
Көзлериңди оймасақ,
Териңизди сыйырып,
Түлкидей ңылып соймасаң, 
Тынышлық жоқ бизге, — деп, 
Арысландай жулқынды, 
Эйдарҳадай булқынды. 
Шымшыққа шапқан қырғыйдай, 
Қағып алды қолынан,
Бир жәлладтың қамшысын. 
Қамшы цолка тийген соң, 
Бас-көзине қарамай,
Екп ийтти сабады.
Екеуиниң басынан,
Қызыл қан жосып ағады.
Өлим алды жан айбат,
Олар да салды ғайратты.
Бир мезгиллер өткенде, 
Мәткеримдей ғәрипке,
Екеўи зорлық ңылады.
Шыдай алмай майданда,
Ет бетинен қулады.
Сол уаіулары болғанда,
Гулпэҳэр көрнп қалады.
Қолына алып балтапы,
Өткир жүзин ңаратып,
Хаіпіап келгеп жауыздың, 
Желкесинеп шабады.
Және бирин лоне урып, 
Ш аққанлық етип Гулнэҳэр, 
Екеўин бирден қулатып, 
Қырылдап жатқан қабанның, 
Баўнзлаўьш шалады. 
Гулнэҳэрдей батыр қыз,
Өзипе келген душпаинан 
Ашь1ўьш сөйтип алады. 
Қолындағы пышақтың,
Басылсын дегі жүрегим,
Тамған қанып жалады.
Сол ўақларь1 болғанда,
Кезин ашып Мәткерим,
Қызыл қанга боялып,
Еки қасқыр қанлы аўь!3,



Бул жалғаншы дүньядан, 
Тартылыпты танабы.
Буны көрип Мәткеркм,
Ушып турып орнынан, 
Қушақлап алып жалғызын, 
Маңлайынан сүйеди.
Ҳаслн нашар болса да, 
Гулнэҳэрдн Мәткерим, 
Арысланға санады.
Қызының ерлик исине, 
Атаның мийири қанады.
Еки ҳарам қасқырдың,
Аяғына жип тағып,
Бир ешекке сүйретип, 
Ш уқанаққа салады.
Соннан кейин Мәткерим, 
Ҳаяль1 менен қызына, 
Кеңеспеге бурылып,
Бузылып түри қарады.
Он алты жыл і^осласым, 
Басымды қосқан басласым, 
Қәнийпажандай сүйгеним, 
Ж ақынырақ сен де кел? 
Ж алғы з қызым Гулнэҳэр, 
Ж ас  та болсац қарағым, 
Ақылыңды сен де бер?
Ханға барса бул хабар, 
Төгилмей ме қанымыз?
Залым ханның ңолында, 
Қорланбай ма жанымыз?
Еки бирдей баўнрьш,
Қалай болар ҳальшнз? 
Ақыллы кеңес берегер,
Саў турғанда жанымыз? — 
Дегеп ўақта Гулноҳэр, 
Атасына қарады.
Анасын да шақырып,
Ж анына жақын алады.
Оц қолы менен атасын,
Сол қолы менен анасын 
Қатты услап алады.
Сөйтип турып Гулнэҳэр, 
Тилинен шықты санасы.

— «Алла болғай хәр жерде, 
Биздей гедей панасы.
Бизге ҳарам көринди, 
Тууып-өсип, ержеткен,



Бадақшан-Балқы қаласы.
Нәсип еткен биз болдық, 
Шөлистанның даласы.
Табылар бизге ата-ана, 
Сексеўил, жыңғыл панасы.
Бұл жерден бәдар кетейик, 
Елди талақ етейик.
Қула дуздин. баўьфьшда,
Өмир сүрип өтейик.
Мениң тапқан ақылым,
Буны қалай көресиз?
Меҳрибан ғәрип ата-ана, 
Өсирдиңиз екеўиц,
У яда ж алғы з палапан.
Қанат ңағып ушарда,
Не көрдициз баладан. 
Басыцызға түсип тур,
Мее себепли қара аспан.
Себил болар болдыңыз, 
Себебинен мениңдей,
Ашылмас бахты қарадан. 
Ж асымда неге өлмедим, 
Ж уттьфғанша сизлерге, 
Ж алғанш ыда қара қан, — 
Деди-дағы Гулнэҳэр,
Атасы менен анасы,
Ғэрип болған панасы,
Бузылып баўьф -қанаш , 
Екеўине қарады.
Гулнэҳэрдин. бул сөзин,
Булар да маңул табады.
Туўьш өскен қаласын,
Егин еккен атызын,
Бағы менен бақшасын,
Ат шабысқан даласын, 
Ҳэммесинен ңымбатлы,
Қиндик қан тамған қара жер 
Туўған жерди қыялмай,
Залым ханның журтында,
Бир төлеге сыя алмай,
Халық пенен қатары, 
Ғәрип-қәсер, байғуслар,
Тамақ таўьш жей алмай, 
Ж аңартып кийим кийе алмай, 
Арсары болып жүргенде, 
Басына түсти уўайьш,
Аңсат қылғай алдында,



Ж аратқан  өзп қудайым. 
Жетелесип ушеўи,
Ж ер төлеге келеди.
Ж ер төлесин қыя алмай,
Ушеўи бирден үн салып,
Уай-ўай салып жылады.
Бул даўнстн  еситип,
Кетегинде жатырған,
Еки мәкийен таўиғн, 
Таўьюнлғандай дүньяда, 
Шоңыйтуғын қаўь1ғн.
Ғурқ-ғурқ етип ғурқылдап, 
Шөжелерин ол ертип,
Олар да жақын келеди.
Сары ала пышық мияўлап,
Ол да жақьГіі келеди.
Қара күшик қаңсылап,
Босағадан киреди.
Тилсиз ҳайўан болса да,
Бир бәлеииң болғанын,
Барлыгы да биледи.
Мырылдап турғап пышығын,
Көзи қыймай Гулнэҳэр,
Қолына алып сү-йеди.
Қаласаң ендн меннен, — деп, 
Айрылдым мен де сеннен, — деп, 
Өксап-нксин жылады.
Булардың керип көз жасын, 
Аспандағы алтын күн,
Жүзине ғубар алады.
Тәбият та өзгерип,
Аспанды бүркеп ңара булт, 
Гүлдирмама гүлдиреп,
Ш ақмақ оты шағылып,
Сел болып жацбыр жаўадьь 
Сол ўақтьшда болғанда,
Ғэрип болған ушеўи,
Керек затын арқалап,
Т а\ыкты берип қоңсыға, 
Гүлнохәрдей перийзат,
Пышықты алып қолына,
Күшикти ертип изине.
Жаўьш менен аралас,
Ж олға рэўан болады.
Ағайин туўған ңо.ңсысы,
Көрген жанлар барлығы, 
Қушгқлаеып көрисип,

296



Ырзаласып жыласып,
Үлкен жолға салады.
Қөрген жанлар буларды, 
Мийрими келип изинен,
Көз жаслатып калады.
Бул кеткеннен кетеди,
Бир талай таўдан өтеди.
Адам билмес, жан жүрмес, 
Дәрьяға жақын бир таўднқ, 
Үңгирине жетеди.
Өзлерине қолайлап,
Бул жерди мәкап етеди. 
Д узақ қурып тоғайға, 
Қнрғаўнл, қоян услайды, 
Қармақ ислеп ийнеден, 
Дәрьядаи балың аўлайдьк 
Патшасы жоқ, ҳэким жоқ, 
Еркин, жазық, кең дала, 
Байлығы сансыз таўснлмас, 
Барлығын көрди айнала. 
Қутқарған болса қутылдық, 
Қулман хандай жаўьшдан. — 
Деп еркинше далада,
Аяғын басып арқайын. 
Қолларын жазып алдына, 
Бахытлы турмыс етеди.
Ай менен күмниц жарығы, 
Усы майдан далада,
Басына еркин жетеди. 
Басларын ийип ырғалған 
Сулнў с ы і і л ы  жалырақлы, 
Түрли гүллер ийиси,
Ж упар аңқьіп кетеди.
Түрли қуслар күн сайын,
Ҳэр намаға сайрайды. 
Буларды көрнп Гулнэҳэр, 
Гүлдей болып ашыльіп, 
Басыпа бахьп жетеди.
Анасын алып қасына, 
Күшиктн ертигі изине, 
Тоғайдыц терип мийўасьш, 
Қептирип күнге жақсылап, 
Қыс азыққа жетерли, 
Отыз-қырқ қап етеди. 
Жүрекке қатңан қайғы-шер, 
Есинен шығыи кетеди.
Ендиги сөзди еситиң,



Балқы-Бадақшандағы 
Зулым ханнан — Қулманнаш

— Бул хабарды еситип, 
Эйдарҳадай туўланди,
Оқ жыландай уўландн,
Алпыс еки ҳэмелдар,
Отыз еки меҳирдар,
Барлыгын жыйнап алдырды. 
Пәрман берди оларға,
Жетн күнниң ишинде, 
ГІашшапларды өлтирген, 
Ҳ аснлн  дәу болса да,
Я эйдарҳа болса да,
Жин менен шайтан болса да, 
Жерге кирсе ин қазып,
Қап тауынаи асса да, 
Батырларым табасан,
Қайдан тапсаң, соннан тап„ 
Таўнп алып келесиз. 
Табылмаса сол душпан, 
Зорлыгымда қыйналып,
Д ар астында өлесиз.
Т аў ьт  келген адамға,
Он, жақта ўэзир қыламан. 
Генже қызым Қуңңарша, 
Артың туўған Суңқарша, 
Қуңңаршадай арнўдь],
Ж арлы  болсын, бай болсын, 
Ғарры болсын, жас болсын, 
Жуп-жупыны кийинген, 
Үсти-басы лас болсын, 
Қойнына саламан.
Куйеў қылып езиме,
Алтын қабақ  аттырып, 
Наңыра-сырнай тарттырып, 
Удайы қырқ кун той қылып, 
Некасын қыйын беремен. 
Ендиги сөзди еситиң,
Қол астында халыңтан 
Қутыламыз деп хан салған, 
Аўьф алың-салықтан,
Ақ жарылқап бах қонса, 
Ханның қызын аламыз,
Ханға куйеў боламыз. 
Қартайып келген шағында, 
Тахтын берсе Қулман хан,



Уллы Балқы-Бадақшан, 
Халқына патша боламыз, — 
Деп қууанып мәсирип,
Гелле кесип үйренген 
Ж әлладлар менен қалтаман. 
Қ арнў-ж арақ қолға алып, 
Қаладан шықты, тоқсан сан. 
Қуўью пенен қолтықты,
Үш ай бойы аралап,
Қайтып кетти изине,
Сексен сегиз аламан. 
Шайтан болып кетсе де,
Гэҳи Қаптаи өтсе де,
Оларды таппай қайтпайман, 
Деп серт етти өзине,
Салдар деген ңаракшы.
Ол Салдарға қосылып, 
Бирге кетти қан ишер, 
Мийримсизлер басльіғы. 
Қалдар деген қарақшы,
Бул екеўи тынбастан,
Гезди майдан-даласын.
Бес ай тынбай гезсе де, 
Қөрмеди де, билмедн, 
Булардың барған қаласын. 
Күн-түн демей жол жүрип, 
Баспаған шөлн қалмады, 
Аспаған бели қалмады, 
Кешпегеп көли қалмады', 
Бармаған ели қалмады. 
Көрингеннен сорап жүр, 
Хабарын берген болмады. 
Алты күн болды адасып, 
Уллы таўға келгели,
Жолдан, нзден дәрек жоқ, 
Бағдар алып жүргели, 
Ашлықтан кетти дәрманы. 
Соныңдай күтә қор болды. 
Өлер ҳалға келгенде,
Әйне песин ўағьшда,
Жетип келди екеўи,
Булар жатңан үңгирге. 
Тимискенип сағалдай, 
Үңгирге кирип келеди.
Бес ай бойы таба алмай, 
Излеп журген адамды, 
Үңгирде көзи көреди.



Қаплаўль! алтын тапқандай, 
Екеўи бнрден мэс болып,
Кеўли де тасып, ҳа.лласлап,
Сэлем берип сораспай, 
Аманлықты билместен,
Айбат пенен бақырып,
Өлетуғын қораздай,
Песин ўақта шақырып,
Пәтленип сейлей бередн:

— «Ханның еки пашшабын, 
Екеўин бирден өлтирип,
Елден қашқан сизлер ме? 
Балығымды үркнтип,
Қөлден қашқан сизлер ме? 
Жылқыларды қорқытып,
Желден қашқан сизлер ме?
Хан сарайын қулатып,
Ханиың қызын жылатып,
Шөлге қашқан сизлер ме?
Сағал қусап ин қазып,
Гөрден қащңап сизлер ме? 
Ж анлары ң амап турғанда,
Бер жуўабьш бизлерге?
Ханнан келген батырмыз, 
Екеўмиз де арыслан,
Ж үз адамға татырмыз. 
Қысңартып айтсам сезимди, 
Жаныңызды алатуғын. 
Әзирайылмыз сизлерге, — 
деди — дағы қынаптан,
Суўьфьш алды ңанжарын.
Аларып қарап ҳарамлар, 
Бадырайғап көз бенеіі,
Б аў ь ф ь т  тилип баратыр, 
Ашшы-Ашшьі сөз бенен,
Аўьфьш жатңан Мәткерим,
Өлер ҳалға келгенде,
Ийтлерге дуўшар болдым, — деп, 
Төсекте жатып еңиреди.
Сол чаіуіары болғанда,
Қан жалаўшь1 залымлар, 
Сандыраклап турғанда, 
Ш аққанлық пенен Гулнэҳэр, 
Садақты қолға алады,
Гириске қолы барады.
Қ а қ  жүректеН қосарлап,
Қандарды гөзлеп урады.
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Гулнэҳэр атқан ақ масак,
Гөзлеген жерден шығады.
Түбин кескен теректей,
Теңселип жерге қулады.
Сол уаңлары болғанда,
Батыр туўған Гулнэҳэр,
Екинши оқты гөзеди.
Ҳайяр залым Салдар да 
Өлерин қатты сезеди.
Күле шырай жүз бенен,
Қызға қарап цыңқ етти.
Еки қолын көтерип, —

— Бағындым, — дегі мыңқ етти. 
Бағынған болсац атпайын,

— Тасла, — деди пышақты,
Сол ўақтьшда жалма-жан, 
Ылақтырып таслады.
Қасына түскен пышақты,
Гулнэҳэр қолға алады. 
Ж арқыраған  жэўҳардь1,
Қынабына салады.
Соннан кейин Гулнэҳэр,
Атасын бери шақырды:

— Мьшаў турған ҳайўанньш, 
Қолын беккем байла, — деп,
Атаға берди буйрықты.
Мәткерим барып иргеден,
Есилген қызыл кендирден,
Арқанды қолға алады,
Салдарға жақын барады.
Буны көрил Салдардың,
Өлери кезге коринди.
Өлимге таппай хеш шара,
Қоян ңуеап қалтырап,
Бүйтип өлип кеткеннен,
Табылар ма пайда? — деп. 
Өлим-олим, бир елим,
Асылысып өлейин.
Қолларымды байлатпай, 
Шығарайын жанымды.
Ғ.кн қолды байлатып,
Ғапыл қалыгі соңында,
Агызбайып қанымды, —
Деген мақсет-ой менен,
Өрре ушып турады.
Байлайын деп барғанда, 
Мәткеримдей ғаррыны,
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Қапсыра берип қушақлап, 
Асырма жанбас салады.
Түбин кескен ағаштай, 
Мәткерим жерге қулады.
Буны көрип Гулнэҳэр,
Ертип елден әкелген,
Кишкентай қара күшиги,
Ийт болған еди қасқырдай, 
«Қара қус» деп қышқырды. 
Арысландай «Қара қус»
Оқтай атыи жайынан,
Қара жүрек Салдардың, 
Сыйрағынан алады.
Ийт сыйрақтан алғанда,
Өзи де жетип барады.
Анасы да көмекке,
Ол да келип қалады.
Ҳэр қайсысы тум-тустан, 
Салдарға күштн салады. 
Өлдим-талдым дегенде,
Тертеўи зорға жығады.
Ашнў менен Гулнаҳэр,
Көзине қанжар суғады. 
Пышақтың тийген зарпынан, 
Атлығып көзи шығады.
Қөзин ойып Салдардың,
Қолын да беккем байлады. 
Оннан кейин Гулнаҳэр, 
Қүрметиңе-дүрмет, — деп, 
Зейнетиңе-зейнет, — деп,
Сен ңусаған залымға,
Ылайық сондай хызмет, — деп, 
Хош келипсиз қонақлар, —
Деп жол болсын сорады.

— Айт женинди сен, — деди. 
Қулман атлы ханыдыз,
Халыкқа женсиз болса да, 
Сиздейлерге жөн, — деди. 
Ж аманлық қылған адамның, 
Жаманлығын алдына, 
Келтиремен мен, — деди.
Сейле батыр, сөйлеңнз, 
Қал-жайыңнан хабар бер?
Не деп келдкң_бул жерге. 
Арзың болса айта бер? 
Балқы-Бадақшандағы,
Қулман ханнан хабар бер?



Қол астында қорланған,
Барлық жанна хабар бер? 
Үмитиң болса жаныңнан, 
Көргениңди көргендей, 
Билгениади билгендей,
Бирин қоймай айтабер?
Айта бер батыр, айта бер?

— Айтар едим қалдырмай, 
Саў турғанда көзлерим.
Ел бүлдирген байталша,
Сендей болған ҳарамьл, 
Айғырдан қашқан байталға, 
Айтарлық сөз менде жоқ.
Енди мени аяма,
Басымды да кесе бер,
Ж ерик босаң бауызлаң, 
Қанымды да ишебер?
Аяма енди, сен мени, 
Ылайықлап бойыма,
Кепинимди пише бер?, —
Деген ўақта Гулнэҳэр,
Ж анына жақын барады.
Пәнже урып ҳарамньш,
Булшық етин бурады.
Азап берип жанына,
Гулнэҳэр саўал сорады:
Шыдай алмай салдарыц,
Қайыл болып айтпаға,
Қызға мойыи бурады. 
Гулнэҳэрдьт алдында, 
Кесилмеген ңызыл тил, 
Бүлбүлдей сайрап турады.

— Не деп келдиң бул жерге? 
Мәқсетиңди айтасаң,
Расыңды сөйлейсең,
Тнрилей елге қайтасан?
Егер рас айтгіасаң,
Қара жердиң торпағын, 
Б аў ь ф ь т а  тартасаң.
Қулман ханнан хабар бер, 
Сөйлей б>ер сөздиң дурысын? 
Сол ўақларн  Салдырың,
Сорама Қулман ханынды,
Хан болмай өлсин, ңурысын. 
Исенимли алдында,
Еки адамы өлген соң,
Қол астын.-.а бчгынышлы,



Халқынан қорлық көрген соң, 
Пәрман берди бизлерге, 
Шығарды қууыгі дүзлерге.
Бес ай бойы таба алмай, 
Излеп келген себебим,
Атаца нәлет Қулман хан, 
Ж арлы қ нама жаздырды. 
Тауып келгеп адамға,

— Беремен деп қызымды, — 
Қеўилимизди аздырды.
Шайтан салып ғалаўьгг,
От жоқ жерде жүрекке, 
Муҳаббат отын жандырды. 
Уллы ханға куйеў боп, 
Жетесең деген тилекке,
Сөйтип жүрген баеымыз,
Өзи келип илинди,
Жнпсиз келип шәңгекке. 
Кеўлине мәлел келмесе,
Бир аүыз сорар сөзим бар. 
Оннан соң меми өлтирсец, 
Өзиңде, — деди ықтыяр, — 
Деген ўақта Гулнэҳэр,

— Айт сөзиңди ағажан, 
Қандай сораў-сезиц бар?
Бул сораўға Салдарың, 
Қайырылып мойын бурады. 
Ханның еки батьірын,
Қос батырды қосарлап, 
Өлтирген батыр спз бе? — деп, 
Қыздаи саўал сорады. 
Ш ақақлап күлип Гүлнәхор, 
Салдарға қарсы қарады:

— Егер өлтирдим, — десем, 
Не қылар един, бизге? —- деп, 
Қыз Салдардан сорады.

— Биреў жылап турғанда, 
Күлмеснн деген нақыл бар. 
Қаслыңа тартып күлесең.
Егер еркек болғанда,
Күлмес един, Гүлнәхәр,
Қолыңа түстим ғапылда, 
Ғап.ылда қалып қурыдым 
Еки көзден айырылып,
Бнр көзим аман болғанда 
Мен-мен деген батырдың,



Биреўи едим бәшжағар- 
Ж ығылса қулан қудыққа, 
Қулағына үймелеп,
Уя салар бақалар, —
Деген сөзи келип тур,
Бурынғы әткен заманда,
Айтып кеткен аталар.
Ата менен бабаның,
Сөзинде жоқты қателер.
Қара кезим болғанда, 
Қольщда буйтип турмас ем, 
Бир байталлық қатынға, 
Тирилей олжа болмас ем. 
Пышықты тышқан жыққандай, 
Теримди алып турыпсаң.
Не дейип саған Гулнэҳэр. 
Тәғдирим сенин. қолыңда,
Сол себептен Гулнэҳэр,
Және сеннен сорайман.
Күлки ңылыл сен мени, 
Ы ржаңлама шайтандай. 
Оқыранып киснеме,
Айғьірмға келген байталдай. 
Мениң. сорап турғаным,
Айт расын Гулнэҳэр,
Қандай адам қолында,
Т у р ғ а н л ы ғ ы м б и л е й и н.
Қандай қанқор қолында,
Қ у р б а н К і  қ ң а шалы н ы п, 
Турғанлығым билейин, — 
Деген ў акт а Гулнэҳэр,
Аншўн ңатты келедн. 
Қирпигине муз қатып, 
Қабағынан қар жауып, 
Салдарға қарап сөйледи:

— Атада пәлет зон, ғарға, 
Қасльщ сениң харамды. 
Тумсығы узын қузғындай, .
Өз хаслыңа тартасаң. 
Ата-анам алдында,
Ҳайўанға тецеп сен мени, 
Қандай сөзлер айтасаң?
Қай қызьщның тойындй, 
Байраққа минип шапкаисаң. 
Мойыныма дорба илип,
Қайсы ақырда баққансаң?



Басыма салып ноқтанды, 
Қандай арқан таққансаң?
Я болмаса нәлетий,
Мойныма салып жуўенин, 
Байраңқа минип шапқанды, 
Кезиң менен көрдиң бе?
Який аға, инице,
Жуўен салып бердиң бе? 
Келмеген соң қолыңнан, 
Ерлердиң ңылар жумысы, 
Күшиктей болып талайсаң, 
Пышыңтай болып тырнайсаң. 
Есер болған түйедей,
Жиниңди шашып аўзьшнан, 
Қатыннан жаман қарғайсаң. 
Бул ерликтиң нси емес, 
Ойланып қара исиңе,
Алып қара әй жаўнз, 
Сөзлеринди есице?
Қарамының туўсн,
Ж оқ ңатынша ҳуўьшш,
Ер болғанда түспес ең, 
Урғашының қолына,
Айғыр да босаң қарақшы. 
Байталшаның қолында, 
Турғаныңды көрдиң бе?
Қатын да болсам абайла,
Сен қусаған асаўдьш,
Мойнына буғаў салғанман. 
ГТолат суулық шайнатып, 
Ерлигимди билдирип,
Үстиңе минип алғанман.
Әйне он төрт жасымда,
Ханның еки қошқарын, 
Қурбаилыққа шалғанман. 
Мен-мен деген ерлердиң, 
Таўьлқтай мойнын жулғанман. 
Атымды айтсам Гулнэҳэр, 
Қызлардан шыңқан палўанман. 
Исенбесең сен оған,
Көзиң барда көрдиң ғой, 
Қасыңдағы палўанннқ, 
М ақлайынан урғанман.
Әне, сендей батырдың,
Сырт терисин сыйырып, 
Томағаға қондырып,



Қустай қылып сайратып, 
Келтирип қолда турғанман. 
Ашылмаған гүлиңди, 
Ғуншасынан жулғанман. 
Тирпликтид рэўшань1, 
Көзлернңди ойғанман.
Қандай арыслан болеаң да, 
Қандай қаплан болсаң да, 
Өмириңди жойғанман.
Ҳэ Салдаржан, Салдаржан, 
Қатын болмай, ер болсаң,
Неге ерлик қылмадың?
Мен қусаған байталдың,
Аўзьша салып суулықты, 
Үстиме минип алмадың?
Қулман хандай ханьща,
Неге алып бармадың?
Абырой алып патшадан,
Оң жағында Қулманның 
Неге ўэзир болмадың? 
Қунқаршадай хан қызын,
Атағы асқан еулнўдьг, 
Қатынлыққа сен алып,
Ханға куйеў болмадың? — 
Деген ўақта Салдарың,
Сендей батыр қолынаи,
Өлсем енди, ырзаман,
Ҳақ жаратқан қудайға.

— Өлтир мени батыр, — деп, 
Гүлнәхәрдай нашардың,
Аяғыңа жығылды.
Аўзььбасн Салдардың, 
Топыраққа тығылды.
Буны көрип Гулнэҳэр,
Райынан қайтады.
Бурылып ата-анаға,
Мьшаў сөзди айтады:

— Ақ сүт берген меҳрибан, 
Атам менен жан анам, 
Өлтирмей-ақ қояйық.
Тири болып, жаў болмас, 
Өлтирген менен жер толмае 
Кетер болса қолын шеш,
Азар бермей, ата-ана, 
Қайтарайың елине, —
Деген ўақта Мэткерим,



Ханға барса шәткерим,
Бул күнлерден айырар, 
Ж аманнан тийер кесапат, 
Және басқа келмесин 
Қулман ханнан мусаллат. 
Жибере гөрме жан балам, 
Соқыр да болса елине,
Өлтир, —деди ж аўнздн . 
Тнсин қайрап шошқадай,
Бнр күн салар ауызды. 
Жиберме жауды елине.
Уақты жетпей жалғызым, 
Қазан урар гүлиңди,
Сол ўақларн  болғанда, 
Ақыллы ҳайўан «Қара ңус», 
Сыйпаңлатып қуйрығын,
Тили менен жалап түр,
Тамақ ишер жалағын.
Буны көрип Қанийпа,
Бир аўнз да сөз қоспай,
Қызы менеғі ерине,
Ошағына от жақты.
Азанда услап әкелген,
Қазанға салып шабағығі. 
Уйықлап жатқан пышығы, 
Балыңтың алып ийисин, 
Орнынан турды мняўлап. 
Отқа таман киятыр,
Ш аққан басып аяғын.
Салдар турып сол жерде,

— Ж азыңқырап қабағын, 
Бир ғіеше рет қылғынып, 
Қырыңқырап тамағын.
Ж әне тағы сейледи:

— Мени тири жиберме, 
Зулым ханның елине. 
Гулнэҳэржан қарағым,
Зинҳар сеннен сорарым,
Өз қолыңнан елтирип,
Өз қолыңнан көмегөр,
Усы таудың да ласы 
Мәкан еткен жериңе?
Буны еситип Гүлнәхәр, 
Атасына қарады.

— Не қыламыз ата? — деп, 
Атадан кеңес сорады.



Не қылсаң да қарағым, 
Ықтыяры өзинде, ■— 
Дегеннен соң Гүлнәқәр, 
Қолын шешип алады.
Қан саўлаған көзинен,
Ийт тислеген аяғын, 
Ж албырап турған ңулағын, 
Ж ыллы суў менен жуўадьг. 
Сондай жақсы тазартып, 
Дәрн сеўип жараға, 
Шуберек пенен таңады. 
Усындай меҳрибанлнққа, 
Еңиреп Салдар жылады. 
Қыздың мьшаў исине, 
Сондай ырза болады.

— Кеширегөр қарағым, 
Ж аныңа қатты тийгендей, 
Ж ан  аншўға шыдамай, 
Бир-еки аўнз сөзимди, — 
Деп кеширим сорады.

— Өлтирмедиң, аядың, 
Қарындасым жанымды. 
Төкпедиң жерге қанымды, 
Өзиң пашар болсац да, 
Ерден зыят ерлигиң, 
Ерлигиңдн кердим мен. 
Сонлықтаі-Г да қарағым, 
Ата-апа алдында,
Бир алланың атынан, 
Ант-суў ишип айтайын, 
Айырсаң да көзимнен,
Хеш жаманлық ңылмасқа, 
ІЛайтан жолға азғырып, 
Сум нәпсимнен жазбасқа, 
Гулнэҳэржан қарағым, 
Қыямет күн туўғанша. 
Туўнсқан ағац болайын. 
Егер де етсем жаманлық, 
Яратқанныц алдына 
Көткеншеклеп барайын. 
Мени енди санама,
Б у р ы и ғ ы д а й ҳарамға.
Гелле кесип цан төгер, 
Минези бузық адамға. 
Мәткерим менен Қәнийпа, 
Гулнэҳэрдай батырдың,



Меҳрибан ақ-сут бергени, 
Ойыңызға келтирме,
Қызыма қолын салар, — деп, 
Алдағы ўақта қызымның, 
Бахтына қара болар, — деп, 
Ашылмаған ғуншасы,
Ашылмай суўь1қ шалар, — деп, 
Менде болмас ҳеш қашан, 
Оныңдай жаман бийәдеп. 
Бийәдеплик нс қылсам, 
Оллаҳьш зәмийин болайын.
Бул сөзди айтып болғанша, 
Балық та писип қалады.
Тас табақты толтырып,
Тертеў болып табақты, 
Ортасына алады.
Неше күнлер аш жүрген, 
Арңайын жеп балықты, 
Сорпасына қанады.
Ийт пенен пышық булар да, 
Сыбағасын алады.
Бұгинги күнди батырып, 
Ертеңги таңды атырып,
Анасы менен қыз кетти, 
Қармағын алып балыққа. 
Салдар соқыр, Мәткәрим,
Екеўи үйде қалады.
Бир неше айлар ҳэм жыллар 
Усы таўднн баўрьшда,
Тертеўи бирге қалады. 
Азық-түлик мол жыйнап, 
Таўдьт, өрип тасыпан,
Ж атқан үцгир қасынам, 
Ж ақсылап бир жай салады. 
Сермеленип Салдар да,
Аянбай көмек қылады.
Жайды салып болған соң,
Аў да тоқып береди.
Жип ийирип кенднрден,
Қызыл кендир торқасын, 
Өрмекке салып ийирип,
Кийим тигип кийеди.
Аяққа тикен кирместей,
Аң терисин бүреди.
Усылай етип твртеўи,
Көп жыл дэўран сүреди.



Күнлердиц күни болғанда,
Ғаррылық жетип басына,
Төсекте жатып Мәткерим,
Әрман менен өледи.
Гулнэҳэрдай жалғызы,
Ақ жаўьш, ариў кенинлеп, 
Жыназасын оқытып,
Жылап-еңиреп ылажсыз, 
Жайғастырды атасын.
Арадан көп күн өтпей-ақ,
Ай өтип жылға жетпей-ақ,
Анасы да еледи.
Сол ўақтьшда Гулнэҳэр,
Басына түсип жетимлик,
Жүзин жыртып, қан жутып,
Ж ер тепсинип жылайды. 
Жылап-еңиреп бийшара,
Ақ сүт берген анасын,
Меҳрибан баўнр қанасын,
Қолы менен тазалап,
Анасының денесин,
Ақ кепинге орайды.
Атасының қасына 
Алып барып анасын,
Атасын қалай жерлесе,
Анасып солай жерлейди.
Атасы өлген ўағьшда,
Көмек бергеи ағасы,

. Анасы енди өлген соң,
— Өлди ме баўирим анаң? — деп, 

Қыяметлик ағасы,
Жанына жаңын бармайды. 
Гулнэҳэрдай пернйзат,
«Қара қус»тан басқаны,
Достым деп енди билмейди.
«Қара қус» ты ол ертип,
Қос қәбирди қушақлап,
Бурыпғы жьш аў-жнлаў ма? 
Шашларын жулым бийшара,'
Ж оқлап ата-анасын,
Айтып иіылай береди:

— Аҳ мэҳрибан, ата-ана,
Кеўлицди бәржай ете алмай, 
Мақсетиңе жете алмай,
Өмирицде  көрген жалғызды,
Қопдыра алмай уяға,
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Сизлер кеттиң мен қалдым,
Елсиз күнсиз қыяда. 
Жүреклерге шер болды,
Бәринен де зыяда.
Бул жалғаншы дүньяда, 
Бизлердей болған бар ма екен? 
Залым ханның дәртинен,
Бүлгин түсип басыпа,
Басын урған бар ма екен? 
Таудың қара тасына,
Баласы ушын дүньяда,
Зэҳэр жутқан бар ма екен? 
Палдай болған асына,
Баўьфьш атам, жан анам, 
Күлки болып кеттиңиз,
Душпан менеғі достыңа, 
Дүнья-дунья болғалы,
Меңдей болган бар ма екен? 
Усындай таўдьш басыпа? 
Мендей болыи жылаған,
Бул дүньяда бар ма екен?
Қос қәбирге асыла,
Мени неге шақырып, 
Алмайсызлар ата-ана,
Ушеў болып жатпаға, 
Жалғызыңды қасыңа?
Аясаңшы ата-ана,
Ж алғыз қалдым жаҳанда,
Енди қайда бараман?
Аяғым жок, қолым жоқ. 
Қутылғандай мүшкилден,
Жол танып жүрер көзим жок 
Ауъілым жоқ, елнм жоқ,
Ғаздай цонар келим жоқ, 
Ж алғыз ийтимнен басқа,
Аға да жоқ, иним жоқ,
Апа да жоқ, сиңлим жоқ. 
Жабайы т аў д ь т  басында, 
Басыма түсер күним жоқ. 
Сизлерге келген сум өлим, 
Сизлерге келди, маған жоқ 
Әзирайыл жан алғыш,
Ж аныма пәнже салған жоқ, 
Жүрегимниң басынан,
Суўьфьш жаным алған жок 
Сизлер түскен қгбдрге,



Мени де ңоса салған жоқ, 
Қараң  қалғыр дүньяда,
Сум пайманам толған жоқ. 
Ашылмаған гүллерим, 
Ж апырағынан солса да, 
Тамырынан солған жоқ.
Ш ала жансар жаным бар, 
Қуўрайдай қуўрап ңалған жоқ. 
Аң жаўьш, арнў кепинлеп, 
Сизлерди салдым ңәбирге.
Егер өлсем мен ертең,
Топырақ салар үстиме,
Бул тоғайда адам жоқ.
Ғарға менен қузғынға 
Жем боларга гуман жоқ.
Әй яратңан қудайым,
Залым ханиың дәртинен, 
Ойнап-өскен аўнлдан,
Ж аныма ортақ болғандай, 
Қэўендер жоқ, қостар жоң. 
Алақанда көтерип,
Эў-эўлетип күлдирген, 
Қолларымнан жетелеп,
Ғаз-ғаз басып жүрдирген,
Тилим шыққан ўағьшда, 
Шүлдирлетип сөйлетип, 
Жыйналысып, күлисип,
Жүзиме қызыл епдирген.
Жақсьт менен жамаңды, 
Жаслығымда билдиргеп. 
Маңлайымиап жуп сүйген, 
Алламурат— Кәримбай,
Еки бирдей дайым жоқ. 
Усындай болған ҳальвддь!, 
Меҳрибанлар билген жоқ. 
Бизлар елден кеткенде, 
Бизлерди олар кврген жоқ. 
Олар қайда, меи қайда,
Әй жаратқан қудайым,
Оларды меннен айырдыц.
Мени бундай еткеидей,
Кай пейлимнен жаңылдым. 
Кайсы жолдан адасып,
Не ңылдым қудай, не қылдым? 
Бул жалғапшы дүньяда, 
Пәрлеримди шығартпай,



Қызыл қанат болғанда, 
Қанатымды қайырдым. 
Қулмандай ҳарам ханлардың, 
Ҳарам мөйнын қайырмай, 
Бизлердей жетим-жесирдиң, 
Қайырдың мойнын, қайырдың. 
Анасынан айрылған, 
Ылағындай кийиктиң,
Айрылып ата-анадан, 
Шелистанның дашында,
Бийик таўдьш басында,
Тилсиз, ессиз жэниўар,
«Қара қус»ымнан басқа, 
Қэўендер жоқ, қостар жоқ. 
Ж алғы з қалып жылайман, 
Елсиз шөлистанларда 
Ийтти ңылып жолдасым,
Не қылдым қудай, не қылдым? 
Деп Гулнэҳэр бийшара,
Гә қәбирди қушақлап, 
Ж анымда қалған жапакеш, 
Қуў басымның жолдасы, 
Меҳрибан «Қара қуеым» деп, 
Гэҳи ийтти қушақлап,
Гүлнәхәр өксип жылады. 
Қасылы ҳайўан болса да, 
Көзлерине жас алып,
Кетермей басын жэниўар, 
Кезден аңңан жас пенен,
Қыз етегин булады.
Буны көрип Гулнэҳэр,
Есинен танып қулады.
Сол ўақларн  «Қарақус», 
Гүлнә^әрды ийискелеп, 
Қаңсылап, сыңсып жэниўар, 
Ийесиниң үстине 
Қушағыи ж ая қулады.
Бир неше ўақьгг өткенде,
Есине келип Гүлнәқәр, 
Гүрсинип демин алады.
Кезин ашып қарады,
Қезин ашып қараса,
Тумсығын тиреп ийискелеп, 
Басын қойып төсине,
Жатырған ийтти көреди. 
Ийттиң басын көтерип,



Қарағанда Гулнэҳэр,
Ж а с  орнына қан аққан, 
Көзлеринен жэниўар, 
Ийттиң өли екешга,
Усы жерде Гулнэҳэр, 
Қақыйқаттан биледи.
Сол ўақтьшда Гулнэҳэр, 
Жапакешим жапам деп, 
Опакешим опам деп,
Ҳарам деп те жийренбей, 
Аўзьшан суйип алады. 
Ж әне де басын қушақлап, 
Дизесиниң үстине 
Ийттин, басын салады. 
Гулнэҳэрдай перийзат 
Ийтине ырза болады.
Буны көрип «Қара қус», 
Козин ахиып жэниўар, 
Гулнэҳэрға қарады.
Усы жерде «Қара қус», 
Қуўаньшшн бнлдирип,
Бир неше үрип алады.
Көп жылаған себеплн,
Гулнэҳэрдай су л н ў дьт  
Ж н л аў ға  да үн шықпай, 
Қарлығады тамағы. 
Екеўнниқ көзинен 
Аңқан қанлы жасына, 
Астындағы қара жер 
Суўғарь1льш қанады. 
Зэҳэрдей ашып барады, 
Көзлериниң ңабағы.
Қанша жылаған менен, 
Әжел келмей өлмек жоқ, 
Таўсьшмаса олар дем, 
Тирилей гәрге кнрмек жоқ, 
Көзиниң жасын тоқтатып, 
Шүкир етип аллаға, 
Таўдьш тасьш жыяды. 
Екеўиниц үстине,
Естелнк гүмбез салады. 
Азьщларын әкелип,
Бир ай бойы тынбастан, 
Сол гүмбезди салады. 
Түрли жапыраң гуллерден, 
Түрли бояў қылады.



Өз қолынан Гулнэҳэр, 
Ж ақсылап нағыш салады. 
Өлиге гүмбез салмақлық, 
Кейингиге жол болып, 
Гулнәхәрдан қалады.
Қуслар келип ңонсын, — деп, 
Гүмбезге сая болсың, — деп, 
Бас жағына гүмбездиң, 
Қараман, гүжим нәлшесин, 
Көширип әкеп қадады.
Күн-күн тынбай Гулнэҳэр, 
Куши кетип жатады.
Бул ислерди питирип, 
Мәнисине келтирнп,
«Қара қус»ты ол ертип, 
Жайына қайтыгі келеди. 
Қайтып келсе жайына, 
Салдарды сонда көреди. 
Бурынғыдай аға деп,
Гулнэҳэр сәлем береди.
Сол ўақта Салдар агасы, 
Мени таслагі үңгирге,
Қайда кетип қалдыд? — деп, 
Қандай жерге бардың? — деп, 
Писент етпей сен мени,
Жигит таңлап алдың? — деп, 
Ашьтўланьш сейледи.

— Ҳэй ағажан, ағажан, 
Ақыллы ма деп едим.
Бул жаҳанда сен и идей,
Ж оқ екен сирэ хеш ладан. 
Билмейсең бе ағажан 
Атам менен анамның, 
Өткенлнгии дүньядан?
Жерлеў ушып анамды 
Сеннен көмек сорадым. 
Котериўге табытын,
Маған көмек бермедиң.
«Қара қус» ты мен ертип, 
Ж алғыз езим табытты,
Атамды қойған қәбирдиң, 
Қасына шекем сүйредим. 
Екеўин қойып бир жерге, 
Т аў д ьт  жыйнап тасынан,
Ылай қылып ийледим, 
Кезимниң аққан жасынан.



Тамағымнан өтпеди,
Неше күнлар асы-нан.
Сөйтип жүрген басыма,
Таяқ пенен урғандай,
Қандай сөзлер айтасаң? 
Мениңдей болған қаралы, 
Қара манлай сорлыға. 
Қалымды билмей ҳеш қашан, 
Ийт етектен алғанда,
Сен аласаң жағадан.
Ондай ашыу еткендей,
Не қылып едим ағажан? 
Деген ўақта ағасы,
Қасыма жақын кел деди.
Бнр айдан аса күн болды, 
Ауырғалы мен деди.
Аясаң мени қарағым,
Мениң емим сен деди. 
Тәғдирине алланың,
Тэўбе етип көн деди.
Аға деген сезиңди,
Бүгиннен баслап Гулнэ.ҳэр, 
Еситпейин мен, — деди.
Енди мени аға деп, 
Айть1ўьтдь1 қой деди. 
Маңлайыңа жазылған,
Өмири шерик жолдасың, 
Гулнэҳэр сулиў-меи, — деди. 
Қутлы болсын сен айтып, 
Сүйдирмеге жүзуңнен, 
Қерилин жаным кел, — деди. 
Бул дүньяда көрмеген,
Түрли ойын-ңызықты,
Енди меннен көр, — деди. 
Қудай айдап келгенди,
Сениң менен жасаўға,
Усы таўдьт. басында, 
Екеўмизди бир, — деди.
Керек емес маған да,
Өзыңнеи басқа ҳур, — деди 
Үстиңдеги кийимди,
Шешип таслап Гулнэҳэр, 
Қушағыма кир, — деди. 
Сендей қасылзадачың,
Гул жүзине жарасқан, 
Болайын гэўҳар нур, — деди.



Қайғы дәртиң тарқасын, 
Қабағыңды жайнатып,
Гүл жүзиңди бур, — деди. 
Өлериниң алдында,
Айтқан еди атаң да, 
Атанңның сөзи сол, — деди. 
Ж асында келди Гулнэҳэр,
Он тоғызға доланып,
Бир жигитти қушаңлап, 
Ж ататуғын ўақнтьгц,
Қыпша белиң буралып. 
Екеўимизден басңа ҳеш,
Бул таўларда адам жоқ. 
Турмаңыз қашып уялып, 
Зарапшан жипек шашьщды, 
Орайын жумыр билекке. 
Ж үрекке қойып жүректи, 
Жеткерейин Гулнэҳэр, 
Ойыңдағы тилекке. 
Ж ығылмассаң хеш ўақнт, 
Тиресең беккем арңанды, 
Биздей нэрўап терекке.
Сол ўақтьшда Гулнэҳэр, 
Салдарға ңарап сөйледи;

— гАтаңа нәлет гөрдемше, 
Өз ҳасльшдн билмейсең. 
Батыр деп мақтап өзиңди,
Аш бүркиттей талпынып, 
Шыға алмас таўға өрлейсең. 
Алатуғын арысландай, 
Ыңыранасаң, гүңирейсең. 
Сермеленип отырып,
Айтар еөзди билмейсең. 
Аспандағы жулдызға,
Қуйыда жатып қолыңды, 
Услайман, — деп сермейсең. 
Ай қасында үркерге 
Гөрде жатып терлейсең. 
Шошқадай болып қурқылдап, 
Есиктен төрге көлбейсең. 
Машырыптағы қымызға, 
Мағрыпа турып шөллейсең. 
Шолпанды көрш шалығып, 
Ҳэмириме көн дейсең. 
Қолыңды былғап аспанға,
Кир қойныма, кел дейсең.



Суў астында қундызды, 
Сыйпаланып отырып, 
Аламан, услап мен дейсең. 
Алдағы ўақта қалайша, 
Тиришилик етйўди,
Залым Салдар билмейоең. 
Бүртик шықпас шақаңа, 
Қай жақлардан гүллейсең? 
Атаң берди маған, — деп, 
Сөзиңди және түрлейсең. 
Усы мьшаў ҳ ал ьта ,
Ж анып турған шамыңды, 
Өширемен деп үрлейсең. 
Ж алғы з қалып жапанда, 
Өз күниңди көргейсең. 
Сермеленип зат таппай, 
Сандалып аштан өлгейсец 
Әжелиң жетип ертерек, 
Қара жерге киргейсең. 
Атам-анам ушеўмиз, 
Мийнет етип дүзеткен,
Усы сарайханада,
Ж алғыз өмир сүргейсең. 
Енди, буннан кетейин, 
Нәсийип еткен даланың, 
Мийўесин терип өтейин, 
Маған жуўап бергейсең? 
Еситкенде бул сөзди,
Қаслы жамаи ,\арамы, 
Ғарқылдагі күлнп алады 
Ашылып та, түнерип,
Еки кездиц қабағы, 
Жән-жағына бурылса,
Еки ийнин жабады. 
Ешектей салпы қулағы, 
Мурыны да иймейген, 
Мысалға алып қарасан 
Араблардың орағы. 
Аўнзьша қарасаң, 
Әпшерлиги соныңдай,
Ас қуяр ийттиң жалағы 
Өне бойын қарасаң,
Адам қусар сыйқы жоқ. 
Отыз еки мүшениң,
Өз бойына жарасар, 
Қарамы да бәри жоқ.



Гулнэҳэрдай қыз туўе,
Ийт тийер түри жоқ.
Гөрден шыңңан гөрбардай, 
Гулнэҳэрға қарады.
Ж албы рақлап  жалынып,

— Ойнап айттым ңарағым, 
Гэўҳэр ма, — деп, тас па, — деп, 
Сынап айттым бул сөзди.
Ақыллы ма ямаса,
Ақылсыз ба, бийәдеп,
Қыяметлик тууысқан,
Қарындасым сен десем,
Мени де сондай тууысқан, 
Меҳрнбан ағам дермекен?
Я болмаса Гулнэҳэр,
Жүрегинде кеги бар,
Душпаным един дермекен? —
Деп карағым Гулнэҳэр,
Сынап айттым бул сезди.
Аўьф тийсе сезлерим,
Кеширегөр қарағым, —
Деп кеширим сорады.
Батыр туўған қарағым, 
Таслау'ыцды сорайман,
Буныңдай шортақ минезди,
Хеш кеўлине келтир ме?
Ағам қолын салар, — деп, 
Бурыннан соңға көрднң бе? 
Қарындасын алғанды,
Я болмаса, қарағым,
Еситтиң бе ертеде?
Ағасына сиңлнси,
Қаралы қатын болғанды.
Мениң ойын сөзимди,
Рас көрип қарағым,
Мени таслагі кетпеғил.
Сөйтип, мепи зарлатып,
Қара таўдьш баўьфьшда,
Мени ўайран етпегил.
«Ақыллы адам' сүйегин, 
Корламайды» деген бар.
Соқыр қалған ағаңды,
Қорлай герме Гүлнәхәр?
Егер болса, қумарың,
Қосылмаға еллерге,
Киндик қаның тамшылап,
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Тууып-өскен жерлерге,
Бирге жүрип кетейик.
Аға, сиңли екеўмиз,
Елге аман жетейик.
Куйеўге өзим берейин. 
Жүректен сүйген жигитке. 
Мениң де теңим табылар, 
Буйырған биреў еллерде. 
Қондырайьщ қарағым, 
Тырналарды көллерге.
Сен де бир гүлсец қарағым, 
Уақтың келди ашылар,
Сен де бир пискен мийўесен,, 
Урығың жерге шашыла,. 
Уақтынан кетсе қызыл гүл, 
Түсп оңып солмай ма? 
Уақтынан өтсе миЛўе де, 
Жерге түсип қалмай ма? 
Сарғайып пискен қаўьш да, 
Өз ўағьшда жемесең, 
Қарайып сырты өзгерип, 
Ишин ләрзем алмай ма? 
Танабын тартып қыс келсе, 
Ж апы рақ ашып гүллеген, 
Жгісыл гия шөллердиң,
Басын қырау шалмай ма? 
Ҳэзир келди қарагым, 
Ашылған гүлдей замапыц. 
Батырға даўа болғандай, 
Басып өткеп табапың, 
Өмирди босңа өткерип,
Қуў далада қор болып, 
Шөбин термей даланың. 
Нәлет айтып кетейик,
Мьшаў майдан шөллерге. 
Гулнэҳэржан қарағым.
Өзнц нашар болсаң да, 
Ердей көрип мен сени, 
Алатугын арыслан,
Шердей көрип мен сени, 
Ж асы ц киши болса да, 
Пирдей көрип мен сени. 
Ҳэзирети Әлий менен,
Бирдей көрип мен семи. 
Көкирегиңнин, сарайг 
Көлдей көрип мен сени.



Өзіще салып отырман,
Бул сөзлердин, төресин. 
Ж арқы лдап жанған басымда, 
Гэўҳэрдан нурлы шырағым. 
Сол ўақтьшда Гуднэҳэр,

— Не айтасаң сен аға, 
Қулман ханныд елине 
Ж ақсы лық пенен мен аға, 
Бараман ден жүрмеймен, 
Қулмапдаіі ҳарам көпектиң, 
Қаншығы болып күлмеймен. 
Өзим де ерден кем емес,
Керек емес маған ер.
Өзимдей палўан болмаса, 
Қалыд малдыд орнына,
Мени жығып алмаса,
Өзимнен жаман пасықтың,
Мен қойиына кирмеймен.
Қызыл гүлдей қойнымды,
Мен наданға бермеймен. 
Сабағындай алманыд, 
Ж арасңан суль1ў мойнымды, 
Өлсем-дагы бурмайман. 
Муҳаббаттьш ойынын, 
Ж ам анлар  менен қурмайман. 
Усы таўднд бетинде,
Ерсиз өмир сүрсем де,
Өлшеп берген алланың, 
Таўсь1лмаса рысқы,
Қай жерден таўьш шайнаиман. 
Ағайин излеп, мал излеп,
Я болмаса яр излеп,
Ханлар сорап отырғап,
Қаралы елге бармайман. 
Канизек болып ханларға, 
Қанатымнан қайрылып, 
Туяғымнан майырылып,
Ж ар алы суңқар болмайман. 
Салдар турып сол ўақта, 
Гүлнохәрға сөйледи:

— Әй, қарагым, Гүлнәқәр, 
Палўанман деп мақтанба, 
Батырман деп мақтанба?
Кес п е йту ғы н қы л ы ш с а д. 
Кесемен деп тапланба? 
Жүргеницде мақтанып,



Қуў ағашқа қапланба?
Суў көрмей турып қарағым,
Етик шешип шақланба? 
Тулпарман деп талпынып,
Бэйгини кермей тапланба? 
П алўанлардьт  бири-мен,
Мениң менен гүресип,
Күшиңди сынап көресең. 
Палўанлнғьш, ҳакьшқат,
Болса егер Гүлнәхәр,
Айтайын мен де палўап, — деп. 
Оннан берги жеринде, 
Мақтанғаның ж алған  деп,
Ҳеш ўақь1тта көрмедим, 
Қатынлардап палўан деп. 
Аға-син,лл болсақ та,
Кел сынасып көрейик.
Уяламыз демеге,
Көретуғыи жанлар жоң.
Минекей жақсы майдан деп, 
Гүреспеге екеўи,
Усы майдан далада 
Гулнэҳэрдан сорады.
Сол ўақтьшда Гүлнәхәр,

— «Аға мени сен жықсаң,
Ол ерликтиң белгиси.
Егер де меппен жығылсаң,
Ол неликтин, белгиси?
Қ атын л ар д а и жыгылсаң,
Келмей ме ердиң өлгиси?

— Ондай деме Гүлнәқәр, 
Ж ы қсаң егер қуўаньш,
Ж ығылса меннен жылар, — деп, 
Кемлик келип ерликке,
Басын тасқа урар деп,
Ойлама баўьгрьш Гулнэҳэр, 
Оннан да бетер кеўлим хош» — 
Деген ўақта Гүлнәхәр,
Қабыл етти гүрести,
Ағасы менен сиңлисы,
Ж абайы  таўднд баўрьшда, 
Қошқардайын тирести. 
Бир-бирине алып күш,
Гейде оттай тутасьш,
Гейде муздай сирести. 
Бир-биреўии ліығалмай,
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Үш күнге шекем созылды 
Гүресине булардың 
Түсинбестен Қара қус,
Бир нешё рет умтылды. 
Үрпейтип жүиин жэниўар, 
Ширенип талай булқынды.
Қой деген соң Гулнэҳэр, 
Илажсыздан жэниўар,
Тарқата алмай қумарын,
Шегине берип артына,
Бес адымдай алыста,
Шоцқайып қарап отырды. 
Төртинши күни болғанда, 
Зорлың қылды ағасы.
Аға болмай ңурысьін, 
Нәлетийдиң баласы.
Гулнэҳэрдей арнўдьг,
Ш аршата берип қушақлап. 
Көтерип жерге урады.
Аңсары аўьш жүргенде,
Түсире алмай қолына,
Қудайым шыннан берди, — деп, 
Ж аўирға  қопган қузғындай,
Қыз үстине қонады.
Гүл жүзипен сүйеди.
Ашығым ңолға түсти, — дегі, 
Буныңдай жақсы қылар ма 
Бүгингидей исти, — деп. 
Гүлнәқәрдай перийзат,
Маған қатын болмаса,
Кимге қатын болады?
Кийимге қолды салады,
Сол ўақтьшда Гулнэҳэр,
«Қара қус» деп қышцырды. 
Зордан турғаи жэниўар,
Қаслы ҳайўан Қара қус,
Бойға жыйнап бар күшин, 
Жылдырымдай зуўнлдап,
Үстине ңарап Салдардың,
Турғаи жерден умтылды.
Ашь1ўь1 менен арсылдап, 
Желкесинен бүркиттей 
Бүрип алды Қара қус.
Қулағын, муриын ҳарам яьт ,  
Жулып алды Қара қус. 
Гегнрдектен қылғындырып,



Ауызды салды Қара қус. 
Көзди ашып-жумғанша, 
Гулпэҳэрден Салдарды, 
Айырып алды Қара қус. 
Ушып турып Гулнэҳэр,
Түсип қалған жаўлнғьш, 
Басына тезден орады.
Қаны ңайнап кекленип,
Қэҳэр менен Гулнэҳэр, 
Ағасынын. қасына,
Пышағын ала барады.

— Қыяметлик жан аға, 
Бул не қылған исиң? — деп, 
Бирн қалмай төгилсин, 
Аузыцда отыз тисиң, — деп, 
Ханның қызы мен емес, 
Услап берип душпанын, 
Саўғаға алар сен емес.
Сениң мынау' қылғаның, 
Өзиңе дурыс болса да, 
Салдар маған тең емес.
Қәне, енди, қарақшы, .
Не болса да ойыңда, 
Мақсетиңди айт, — деди. 
Келтирейин орнына, 
Ж аманлың алмай ойыма, 
Қандай ислер болса да, 
Ж ақсы лық пенен болады. 
Ж ақсылық пенен болған ис, 
Жүзнктнц қонған қасындай, 
Ж арасықлы қонады.
Зорлық қьілмақ адамға, 
Наданнын ней болады.
Қайта берип қэҳэрден, 
Ҳийлелик пенен Салдардың, 
Ойындағын сорады.
Сол ўақта Салдар сөйлейди:

— Әй қарағым, Гулнэҳэр, 
Ашылған гүлнм нэўбаҳар, 
Ашықлық дегеи дүньяда, 
Соныцдай жамап ойдарҳа. 
Шын ашықпан меп саған,
Гүлно,\әр оны бнлмейсең. 
Жылап турман алдыңда, 
Козин болса Гулнэҳэр,
Менн неге көрмейсец?



Жанымды ҳэзир алсан да, 
Қурбанлық қылып шалсаң да 
Тилегим мениң оен, — деди. 
Мени отқа жағы>гшы,
Ақ көксинде қос анар, 
Муҳаббатьш сен, — деди. 
Мени жаным аясаң,
Ынтық етпей көбаса, 
Тилегимди бер? —деди. 
Муҳаббат-билсец көл-дәрья, 
Ж аслық дэўир мол дәрья, 
Бейиш пенен жәннеттиң, 
Хақыйқатта сол дәрья.
Бал менен шербат мазасын, 
Татпағанша билмейсең. 
Жалганшынын ләзетин,
Еркек пенен қосылып, 
Татпағапша билмейеең. 
Еркекке денең қосылса, 
Бәхорде шыққан гиядай, 
Ж асыл дөнип гүллейсең.
Бир татыссаң шарабын, 
Ишкен сайьіп шөллейсең.
Ақ мамыққа бөленип,
Ләззет алып жүрегиң, 
Қурышың қанып келбейсең, 
Қорғасындай б а л қ ы й с аң ,
Гүл ашылыгі қойнында, 
Ш алқыған суўдай шалқыйсаң 
Усындай уллы бахытты, 
Гүлнәхәр неге билмейсең? 
Домаланып жумақтай, 
Қойныма неге кирмейсең?
Өз еркиңди Гүлнәхәр,
Өзнц неге бермейсен? 
Гүркеден үрккен танадай, 
Үркесең де, қашасаң. 
Жақсылың етсем меы саған, 
Өлтиремен Салдар, — деп. 
Аўзьшнан өлнм шашаеаң. 
Адамнан адам қаша ма? 
Қашпа меннен Гүлнәхәр.
Бул ялғаншы дүньяда, 
Әрмансыз дэўран сүрейнк. 
Жутқанынша сәруиназ,
Қара жер деген әйдарқа,



Өмир гүлйн егейик.
Мен бир тукым, сен бэҳэр, 
Усылайынша басланып, 
Усылайынша ашылар, 
Өмирдиц гүли Гулнэҳэр.

— Енди билдим, мен сениң, 
Қара жүрек сырынды.
Буннан ары айтпаңыз,
Қулаққа жақпас жырыңды. 
Ж әне айтсаң қайтарып, 
Ишиңнен өтер қырынды. 
Ишиддеги жараға,
Ж азарм ан  әртеп қурымды, 
Бизиң араб елинде,
Сендей жүзи қараны, 
Өлтиреди, билдиң бе? 
Билмесең саған айтайын, 
Ишимдеги сырымды.
Халық ишине бэрҳама,
Салып жүрген бүлдирги,
!Хан алдында жалпылдап, 
Берик ал лесе бас алып,
Гелле кесип, қан теккен. 
Ҳарамь) ханның адамы,
Саған тийген қолымды, 
Қескеним жақсы, билдиц б е?  
Сенин. менен жүргенше,
Ойнағанша , күлғен ше, 
Му.\аббаттыц ләззетин, 
Қарамыдан көргенше,
Өлгеним жақсы, билдиң бе?  
Мухаббаттың шырағы,
Тецим менен жанбаса, 
Сөнгеним жақеы, билдиң гЗе? 
Қарсы болып сизлерге, 
Шелистанда жүремен, 
Шөлистан бир күн, бағ болса, 
Мен де гүлин теремен. 
Ашылмаған бахтымды, 
Ж ауызлар сизден көремен. . 
Бүгин болса, күн думан, 
Исенемен, ертен ашылар. 
Мьшаў таңыр шөллерге, 
Дегиши урып дәрьяның,
Суўға қанып бир күни, 
Бахыттың нуры шашылар!



Күшигенлер шаңңылдап, 
Ғазлар қонып ғаңқылдап, 
Қулмандай ҳарам ханыңыз, 
Биз жүрген мьшаў даладан, 
Жемтик таппай, шоқынар,
Зоң ғарғадай ңаі^ылдап,
Күн жүзин көрмес ханымы, 
Байын ғ а р ға п  тон.\ЬілДар. 
Ашыулы халық ғалаба, 
Ғазапқа шығып бир күни, 
Хүжим еткен күнинде,
Қу л м а н д а й ы н х а н ы ңн ы ң , 
Салтаыатлы сарайы, 
Тажы-тахты қосылып, 
Титиренип -солкылдар. 
Зинданларда жатырған, 
Канизлер болып отырғап,
Азат болып барлағы, 
Азатлықтың тацында,
ҒІур сууына жууыпыгі,
Таза кийим кийинип,
Тоты қустай таранып,
Ҳур қызындай улпилдер. 
Басьшдағы орамал,
Алтып шаштың үстинде,
Самал менен желпилдер. 
Сондай заман болмаса,
Қара думан заманда, 
Ашылмайман, күлмеймен.
Сен түу'е, сеннен зор менен, 
Оллаҳий дәуран сүрмеймен.

— Деген ўақта сум Салдар, 
Ғарқылдап келип күледп. 
Күледи де сөйлейди:

— Назыңа қурбан болайын, 
Гүлнәқәрдай назлы яр.
Хәр бир аўнз сөзиңе, 
Ашылғандай гүл бэҳэр. 
Қызлардың болса қырқ назы, 
Сенде жүзи бар шығар.
Мьшаў айтқан сөзиңе, 
Тахтыиан түсип бергендей, 
Қулмандай нешше патшалар. 
Ашық болып сен өзиң, 
Жүрегиңди назланып,
Енди билдим, ғеллеғар.



Көп ойнама, ойыныңды,
Аш жаным, жәннет қойныңды, 
Қушағыңда мем сениц, 
Көрсетейин ойынымды,—
Деп қуўаньш сыйпалап,
Есикти беккем бекитти.
Ҳэр бир түрли сөз айтып, 
Жалынып сөйлей береди 
Сорлы болған Гулнэҳэр,
Енди қашып кетпесе,
Я елтирип жауыздан,
Ө зиіі а за т  ет и есе ,
Қ  у т ы л м ас  ы (і б  и л е д  и .
Ийтии ертип изине,
Шығаман деи ойланыи,
Есикке жақып келеди.
Есике тамаи барғаныи,
Қ ы з кетерм ен  бол ға н ы н ,
Сол жерде Салдар сезеди 
Жугире келди есикке,
Екеўи бирге таласты, 
Шығатуғын тесикке.
Таласып жүрген у-ақтында 
Қыз қолынан услайды.
Бнр қолы меиен сулыудын, 
Тутаман деп шашынан,
Бир бурымып жулады.
Уай-ўай залым өлдим, - деп, 
Гулпэҳэр ерксиз қулады 
Сол ўақтьшда Қара кус, 
Барлық күшин салады.
Тиси тийген жерлерин, 
Пәкидей кесип барады.
Көзди ашып-жумғанша, 
Салдардайын қайсарды, 
Қасқыр алған ңозыдай, 
'Гамақлаўдан алады.
Салдар енди, бул жерде, 
Таслай берип сулыУды,
Ийти меғғен урыс қылады.
Сол ўақтьшда болғанда, 
Ш аққанлық пенен Гүлнә^әр, 
Садақты қолға алады.

— Мине саған қойным, деп, 
Шыдай билсең сен буған, 
Көрсетейин ойыным, — деп,



Өлтирмейин деп едим, 
©лтирмеске болмадың, 
Енди, сендей ағаны,
Ж ерге жексен етпееем, 
Ж үрек пенен бауырыцды, 
Ийтиме кәбап етпесем. 
Ойымдағы мақсетке, 
Тириликте жетпесен,— 
Деди-дағы садақты, 
Зырлатып тартып жиберди. 
Садақ атып бурыннан, 
Үйренип қалған Гүлиәхәр, 
Садақты сондай атнаға,
Хәр батырдан шебер-ди. 
Усы жерде Гүлнәқәр, 
Қыяметлик ағасын, 
Жэҳэннемге жиберди.
А т а - а н а д а н айырылып,
Душ II а II ы н а II кутил и п,
Усы таудыц баурында,
И йти менен екеўи ,
Мэкан етип қалады. 
Күнлердиң күнн Гүлнәх^р, 
Сондай капа болады.
Қапа болмай не қылсын, 
Гулдей болып ашылып, 
Ж айнар ўақтн  болған соң, 
Гүлге қонған бүлбүлдей, 
Сайрар ўақти болған сон, 
К ы з ■ ж и гит к е косы л ы п,
Халқ ишинде доланып, 
Тойлар уақты болған соц. 
Отңа қойған қумандай, 
Қайнар уаңіы болған сои. 
Сүйгенине бас қосып,
Қу ш а к л а с ы п, с у й и с и п, 
Ойнар уаклъі болған сои. 
Жеккелиги ядқа алып, 
Гулнэҳэр сулыу жылады 
Он сегизден еткенде,
Он тоғызға жеткенде,
Ш а м-шы рақтай ну р л а н га н, 
Еки кези нур жанған,. 
Соқыр болып қалады.
Өзи батыр болса да, 
Сабырлы суўдай болса да*



Жүзлеринен і\аи гамған, 
Тиллеринен пал тамған,
Денеси қуўдай болса да,
Сууық шалғаи жапырақтай, 
Қууарып солып қалады. 
Барарыма базар жоқ,
Қирериме мазар жоқ,
Бундай болыгі жүргенше, 
Өлтиремен деп өзин,
Ғазап пенен Гулнэҳэр,
Қапжарды қолға алады. 
Өткерейин сеннен, — деп,
Қақ жүректиц басынаи,
Урайын деп оқталды.
Б у ў ы н л а р ы к а л т ы р а п,
Қанжары түсип қолынан,
Бир неше саиар тоқталды. 
Кемалыңа келтирген,
Атацнан жанын. артық па?
Ақ сүти менен өсирген,
Анаңнан жанын артық па? 
Салдарға гийген ақ тыйың, 
Маған пеге тиймейсең,
Салдардан жаным артық па? 
Батыр еднң бир заман,
Бүпш қолым тартық па?
Жылаи турып Гүлнохәр,
Қолын д а гы ііыіпа ғ ын, 
Ж а л а ң л а т ы п  турғанын,
Пышақ пенен өз-өзин, 
Өлтирмекши болғаиын,
Қара қус буны биледи. 
Гулиэҳэрдьш изинде,
Қалмайман жалғыз таўда, — деп, 
Көзинен ағып қанлы жас. 
Гулнэҳэрға келеди.
Алди менен Гулнэҳэр,
Өлтир, — деп менн Қара қусг 
Тамағып таяп пышаққа,
Кеселеп тура береди.
Сол ўақтьшда Гулнэҳэр,
Қара қусты қыя алмай,
Қушацлай берип баўьфьша, 
Мурны менен аўзьшан,
Ийттиң сүйип алады.
Сол ўақтьшда Қара қус,



Көтерилсин кеўли деп, 
Еркелегендей болады.
Буны көрип Гулнэҳэр,
Оннан да бетер жылады.

— Эй жаратқан, кудайым, 
Айдын шалқар келимди,
Куў тақырдай кептирдиң.
3 а м а н ы м д а  тар ы л т ы п, 
Ма-ңлайымнан т е п т и р д и а .
Жаўьш жаўмас, суў шықпас, 
Таўдьш, бийик шыңына,
Уры ғымды септирдиң. 
Жаратканын шын болса,
Жанды берген сен болсаң,
Берген ә.зиз жаныңды,
Ертеңге қоймай қудайым,
Бүгин алып меннен, — деп,
Налыш етип аллага,
Берегөр тезден өлим, — деп, 
Көтерип қәне қолым, — деп, 
Қанжарды беккем тутты да,
Қайда жүрсен. адасып,
Таба алмай мени өлим? — деп, 
Сабағындай алманьвд,
Тамағына Гулнэҳэр,
Ақырғы рет таяды.
Сол ўақтьшда болғанда,
Шөлди гезген еренлер,
Ҳэзирети ол Қыяс.

— Тоқта! — деген даўсь1 , 
Қулағына келедн.
Қайдан шықты даўнс? — деп, 
Ушып турып жайынан, 
Ж ән-жағына қарады.
Соқыр болған кезлери,
Ашылып жайнап қалады.
Сол ўақтьшда ол Қияс,

— Қандай мүшкил басьща, 
Түсти сениң қызым? — деп, 
Гүлнәқәрден сорады,
Қуўанғаннан Гулнэҳэр,
Таслай берип пышағын,
Сёкирип барып кнйиктей,

— Қайдан келдиң баба, — деп, 
Аң сақаллы бабаға,
Сәлемин берип Гулнәхәр,
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Қо-лынан барьіп алады.
— Не тилейсең балам? — деп, 

Тилегинди айта бер?
Гулнэҳэрдей нашардың,
Услап турып қолынан,
Бабасы қыздан еорады.
Сол ўақтьшда Гулнэҳэр,
Адам ба? — деп ойласам,
Пирим екен, алла, — деп,
Пирим болеаң жан баба,
Епдп өзиң қолла, — деп, 
Гүлнәхәр суль]ў сорады.
Эне, енди ол Қыяс,
Гулнэҳэрге не деди:

— «Сабыр түби сары алтын», 
Сабыр ет ^ызым, сабыр ет. 
Мзқсетиңе жетерсең.
Орынланар тилегиң,
Енди буннан кет, — деди,
Қара таўға жет, — деди.
Қара таўдьга, баўьфьшда,
Дқ таңлацта бир тас бар,
Ақ таңлақтыд қасында,
Салыиғаи иурдан бир жай бар, 
Иркилмей сол жайға барі 
И б р а ҳим Қәли йлден,
Қалгап кийігм, 'жарақ бар, 
Кийнмдн кийип үстиңе,
Ж арақты  қолға ал, — деди. 
Әйдархапың тилинен,
Исленген тилип кәмар бар. 
Қәмарды белге шал, — деди. 
Қазан толы тамак бар,
Самар толы айран бар,
Бир гүзеде шарап бар, 
Қазандағы тамақтан, 
Тойғаныңша же, — деди.
С а м а р д  а ғ ы а й р а н н а н, 
Қанғаныңша иш, — дедп,- 
Тийе герме жан қызым,
Кас патлы шарапқа.
Егер тийсең перзентим, 
Касапатлы шарапқа.
Ушырарсаң дүньяда,
Басың шықпас азапқа.
Ал перзентим Гулнэҳэр,



Батысқа қарай жүр, — дедн. 
Оннан ары өткен соц,
Шубар таўдьш, баўрьшда, 
Ҳэзирети Әлийдиң,
Дулдүлинен дөреген,
Буның баңқан сейиси,
Ақсақ улы — Сатемир, 
Сатемирдиц бабасы,
Қ өзи  қатты көреген.
Усы жайға сеі: барсаң,
Бунда да сондай цазан бар, 
Писиўли турған тамақтың, 
Арасында перзентим,
Тири жүргеи сазан бар.
Бир гузеде шарап бар,
Бир самарда айран бар,
Бир самарда шалап бар,
Бир самарда кымыз бар,
Бир сабақта у>'ыз бар,
Сол қазанныц басында,
Ж ай  парахат тойып ал. 
Қымыз, айран, уўьпдан, 
Қапғаныңша ишип ал. 
Қасапатлы шарапңа,
Тийе герме Гулнэҳэр.
Сеннен басқа ийеси,
Ж олығар жаман кийеси,
Усы пискен аўқаттан,
Ж ол қаражет ал, — деди. 
Мьшаў тири бальщты, 
Қоржыныңа сал, — деди.
Он, жақтағы ақырда,
Байлаўлн  турғаи тулнар бар, 
Усы турған тулнардыц,
Сол жағынан айланбай,
Оң жағынан бар, — деди, 
Жибин шешип тулпардын, 
Үстине ер сал, — дедн. 
Жуўении салып аузына, 
Айылды беккем шал, — деди. 
Ж уўнрғанда жэниўар,
Желден жүйрик ушады. 
Жыгылып кал л: а устинен, 
Беккемирех бол, — деди.
Жети таудыц баўрннан,
Жети кунде өтерсец.
Оннан ары еткен соц,



Алдында алты дэрья бар,
Ат ғарғытып өтерсең. 
А'лтыншы дэрья бойында, 
Үстинде бар мэллеси, 
Басында бар сэллеси, 
Ж аратқанпыц ец жақыи, 
Сүйетуғын бәндесн,
Ақ бойраш  астында,
Ж азы у жазып отырған,
Ақ сақаллы қария бар,
Сол бабаға сен барып,
Қол қаусырып алдында, 
Тәңири сәлем бер, — деди. 
Көтермесе ол басын, 
Балықты тасла алдына, 
Балыққа көзп түскенде, 
Шақырып алар қасына. 
Оннан ары бахтьщды,
Сол бабадан көр, — деди. 
Сол бабаға жеткенше,
Өзнңе беккем бол, — деди. 
Ҳэр бир жерде жолығар, 
Адым сайын тор, — деди. 
Ҳэр бир жерде қазылған, 
Ж олыгар терен ор, — деди. 
Ҳеш нәрседен қорықпастан, 
Тоўекел етип көр, — деди. 
Сөзип айтын болганша, 
Ескен самал тынғанша, 
Ашып көзди жумғанша, 
Сөйлесип турған бабасы, 
Көзинен ғайып болады. 
Гулнэҳэрдиц қолында,
Бир айна менен бир тарақ, 
Ақ орамал қалады.
Ҳайран болды Гулнэҳэр, 
Астапыралланы жуз айтып, 
Қуўаи ьпны кеўлине,
Алады снГггнп молайтып. 
Айна менен Гулнэҳэр,
Гуд жүзине қарады.
Тарақ пенен тал-татлап, 
Сүмбил шашын тарады. 
Өз-өзипе қараса,
Перидеи сул мў болады.
Өз кезіпіе нсенбей,
Соныңдай ҳайран қалады.



Орамалды басына,
Ш атыраш салып орады. 
Васындағы орамал, 
Патшалардын, тажындай, 
Оннан да бетер жарасып, 
Басына қыздың цонады. 
Кеўли тасып дәрьядай,
Қара ңусты ол ертип,
Бабасы айтқан жол менен, 
Ж олға рәуан болады.
Бир таўлардан өгкенде,
Ж әне бир таўға жеткенде, 
Қас қарайған мэҳэли, 
Арасынан тоғайдың,
Діөп пенен шарда есап бар, 
Қумырысқадай қайнаған, 
Есабы жоқ, саны жоқ, 
Сансыз бөри кереди. 
Днталасып аш бөри, 
Қуўань1сьш буларды,
Жеймиз деп жақыи келеди. 
Буныкөрип Гулноҳор,
Енди исим питти — деп, 
Әжелим бүгин жетти, — деп, 
Еки кезге жас алды.
Байлап берген қозыдай, 
Өзимди жемтик етпейин. 
Қасқырларға жем болып, 
Әрмапда өлип кетиейии, ■— 
Деген усы ой менен,
Қолына жерден тас алды. 
Ирилиги ешектей,
Қөк қасқырға дуўрнлап,
Тасты атып жиберди. 
Қасқырдың тийип басына, 
Маңлайдың еки бөледи.
Усы жерде көк қасқыр, 
Сеспестен қатып өледи.
Бул жерде де арттырды, ■ 
Гулнэҳэр батыр өнерди- 
Түн ортасы болғанша, 
Қасқырлардың талайын, 
Жэҳэннемге жиберди.
Қара қус та жэниўар,
Ол да ғайрат салады.
Тун ортасы өткенде, 
Абайсыздан Қара ңус,



Зор жарадар болады.
Қаны ағып "қансырап,
Қара қус жерге ңулады,
Қан жалаған қасқъірлар, 
Жығылған ўақта Қара ңус, 
Тумсықларын салады.
Қара қусты жеп алып,
Ж алғы з қызға қарады. 
Гулнаҳэрдей жалғызды,
Ҳэммеси қоршап алады.
Әне алдык, дегенде,
Алар жерге келгенде, 
Гулнэҳэрдай бийшара,

— Я пийрим, — деп жылады. 
Сол ўақларьг болғанда, 
Қүдиретли і^ус келип, 
Қасқырларды урады.
Саған жалған, маған шьш, 
Қасқырлардың өлиги,
Таўдай қырман болады.
Таи да атты саз берип,
Алалмай аўьш қасқырлар, 
Ж ән-жағына тарады. 
Жолдасынан айрылып,
Зар-зар жылан Гулнэҳэр, 
Ж алғы з кетип барады.
Бул кеткеинеи кетеди,
Жолды москан етеди,
Кундиз тынбай, туп жатпай, 
Кирпик жумып, қас қақпай,
Ақ таңлақтың қарасыи,
Әие, көрдим дегепде,
Күтпеген жердей алдыпан,
Еки айыу, тап болды. 
Гулнэҳэрдьш басына,
Тағы да бәле тап болды. 
Гулнэҳэр менён аРшўдьш,
Усы жерде урысы,
Қөргенлерге ҳақьшқат, 
Көрмегепге лап болды, 
Бир-бирипе тас атып,
Үш күн, үш түи урысты.
Үш күн жүзи толғанда,
Қас қарайып, күн батып,
Ала геўгим болғанда 
Ала геўгпм болғанда,
Еки айы)'дың биреўии,
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Гулнэҳэр урып өлтирди. 
Төртинши күни болғанда, 
Гүреске тускен палўандай, 
Бир-бири менен алысты. 
Гулнәхэрдиң қолы на, 
Айыу-дың тутар жери жоқ, 
Айь1ўдь1н тийген қоллары, 
Үстиндеги кийимин, 
Жулып-жулып алады,
Т ыр н а қлар ы а й нўди  ң. 
Етнне жара салады. 
Денесинен сулнўдин,
Қызыл қан саўлап ағады. 
Ет териси жулынып,
Сары ала қойдай болады. 
Гулиэҳэр де қалыспай, 
Турли ҳэмел ңылады.
Әйне песин ўацтьшда, 
Гүлпәхәрдей палўанннд, 
Талабы шепке шалысты. 
Шалысқаным буннан бил, 
Өзинен кетти дәрманы, 
Дәрманы енди кеткен соң, 
Қап таўьшдай болады. 
Жүректеги әрманы,
Енди өлери болдым, — деп, 
Өлер жерге келдим, — деп, 
Маған көмек бермесе, 
Жетиспесе бабамның, 
Қүдиретли пәрманы, — 
Деген ўақта Гүлнәхәр, 
Көктеи кара көреди. 
Қапатын жайып қара қус, 
Гүрлегі ущып келеди.
Тас төбеден айнўдьш, 
Дигирмандай бир тасты, 
Көтерип әкеп таслады,
Қара тас келип айнўдьш, 
Төбесинен гүрс етти.
Қолдан тускен мәйектей, 
Айнў жерге былш етти, 
Қүдиретли бабасы, 
Гулнэҳэрдей жалғы зға, 
Қүдиретин көрсетти. 
Қутылып айнў қолынан,
Ақ таңлаққа барады,
Аң таңлақ тастың қасында,



Көктен перде жабылған,
Ж а й д ы  көзи көреди.
Қапысын ашып есиктен,
Сәлем берип бос жайға, 
Бисмилла деп аяғын,
Оңнан басып киреди.
Усы жайдың ишинде,
Баяғы баба айтқандай,
Барлығык көзи көреди, 
Ҳарьш-шаршап, аш келген, 
Гулнэҳэрдей палўан қыз, 
Қазанның келип қасына,
Писии турған аўқаттан,
Жейин деп кеўил бөледи. 
Бисмилла деп Гулнэҳэр,
Қазанға ңолды салады.
Сол ўақтьшда болғанда,
Қара бултты айырып,
Ала бултты қайырып,
Тереклерди щайқалтып, 
Топырақты сууырып,
Жер танабыа қуўьфьш, 
Боранлатып, шаңлатып,
Гүркирей берип киятқан,
Бир бәлени көреди.
Асты таслап жаиба-жап, 
Қылышты услап қолына, 
Гулноҳэрдей палўан қыз,
Қарсы шығыи алдынаи, 
Талтайып тура береди.
Еки көзи от жанып,
Бақырып келген қара дэў,
Үш мың жылдан көбирек, 
Атадан бала аўьюьш,
Саңлап жүрген қылышты,
Қыз қолыида көреди.
Сол ўақтьшда ңара дэў, 
Гулиэҳор батыр сиз бе? — деп, 
Хош келдициз бизге, — деп,
Усы кийим, жарақты,
Үш мын, жылдан көбирек, 
Атадан бала сақлаймыз. 
Әдалатлы патшамыз,
Гулнэҳэр палўан сизге, — деп, 
Гулнэҳэрдей нашарға,
Еки ңолын қаўснрьш,
Бас ийип сэлем береди.



Буны яөрип Гүлнәқәр,
М ыйығыіі  т а р т ы п  күледи.  
Күлгендеги себебп  —
Усындай ңайсар Қа-ра дэў,
Ііеге сәлем береди?
Гүлнәхәр дегеп -атымды,
Оны қайдан биледи?
Мүмкин мепи нашар, — деп, 
Нашарлығым билген соң, 
Әдалатлы патшам деп,
Дәлкек етип күледи.
Хаслын сорап көрейип,
Буның өзи ким еди? —
Деди — дағы Гүлнә^әр,

— Қайдан билдиң сен мениң, 
Хаслым менеп затымды, 
Гулнэҳэр деген атымды? — 
Деген ўақта Қара дэў, 
Гүлнәхәрға тил қатпай,
Жети қабат аршаның,
Жети қулпын ашады.
Жетинши арша ишинен,
Кызыл менен сырланған,
Бир қутыны алады.
Ол ңутының ишинен 
Және бир қуты алады.
Ол қутыньің ишинен,
Кәк жипекке оралған,
Кийиктиң шақын алады. 
Кийиктиц шақы ишинен,
Көк жийекли а к қағаз,
Ак қағазға оралғаи,
Бир тумарды алады.
Ол тумардың ишииен,
Ақ қағазға жазылған,
Хатты алып Қара дэў,

— Сизге арнагі жазылған, 
Аманат усы хат, — деди, —• 
Ата-бабадан бери,
Усы хатты Гулнэҳэр,
Сизге сақлап келемиз.
Усы жайдың қасынан,
Аяқлы жэниўар жүрген жоқ. 
Усы жайдың үстинен,
Керек десен, Гулнэҳэр,
Қус та ушып өткен жоқ.
Жерди теснп бул жайға,



Қурт-қумырысқа кирген жоң. 
Ам'анатты беремен,
Гулнаҳэр қыз қолыңа, —
Дэў қолынан хатты алып, 
Гулнэҳэр оқып көреди. 
Ибыра^им Қәлийлдиң,
Қолы менен жазылып,
Б'асып кеткен меҳри еди:

— Әй ағалар, ағалар,
Қ улақ салып тыңлаңыз,
Хатты о қ ы і і  көрейик, 
Қызығына қарацыз? 
Балқы-Бадақш ан деген, 
Арабтыц уллы қаласы. 
Заманнаь замап өткепде,
Сол қалада жасайды. 
Мәткерим деген бир адам, 
Соныңдай гедей баласы, 
Ҳ аялн оның Қәнийпа, 
Екеўинен дөрейди,
Гулнэҳэр деген жалғыз қыз. 
Он төрт жасқа келгеннен,
Он тоғызға жеткенше, 
Гулнэҳэрдей сулнўднқ 
Маканы майдан далада.
Көз жасынан сел болып, 
Толады жылга саласы. 
Сөйтип, жылап жургенде,
Көп ңыйынлың коргенде, 
Д агларды жарар сол қыздың, 
Алла деген паласы.
Сойтип, зарлап жургенде, 
Ж олығады майданда,
Қырң шнлтерлн Еренлер, 
Қ аўнс Қыяс бабасы.
Ҳэзирети Қыястың,
Баслаўн  менен келеди. 
Адамзат келмес далаға,
Сол инсанныц баласы.
Ози нашар болса да, 
Адамныц асқап данасы.
Гул жузлери ашылып, 
Ж айпаган жаниет лаласы. 
Козлернпен көринер, 
Шам-шырақтың шырасы. 
Гулнэҳэрдей батыр ңыз,
Көп сағымнан жол салып,



Усы жайға келеди. 
Полаттам тулға денеси, 
Кийим-кеншек, жаў-жарақ, 
Басындағы тажы-тах,
Сол ңызға бағыш етилди. 
Кийип алса кийимди,
Қолға алса жарағын, 
Алмаған жери қалмайды. 
Оны ҳэр бир жерлерде, 
Қауыс Қыяс бабасы,
Хэм қолдағы жаў-жарақ, 
Бэрҳама цызды қоллайды. 
Жүригі барғағі халқына, 
Айрылмас бахыт орнайды. 
Зорлық пенен зомбылық, 
Биреўге-биреў қылмайды. 
Ғәрип гіенен қәсердиң 
Жыйнаған-терген мүлкине 
Ҳешким ңолын урмайды. 
Гулпэҳэрде, патшанын, 
Сорап турған халқыпыц, 
Ҳеш әрмапы қалмайды, — 
Деп жазылған қағазды, 
Гулнэҳэр оқып болады. 
Қуўань1шль1 екеўи, 
Қазанының басында, 
Тамақңа тойып алады. 
Гулнэҳэрдей палўан ңыз, 
Көрген жәбир-жапасын,
Усы жерде жояды.
Айран ишип азырақ, 
Шөдлегеи шөли қанады. 
Аўқатқа жақсы тойғап сод, 
Қайғысьіз жатып тесекте, 
Уйқыға әбден ңанады. 
Қасында бтыр Қара дэў, 
Жүзине шыбын қондырмай, 
Сол жатыстан Гулнэҳэр,
Үш күн, үш түн жатады. 
Үш күн, үш түн өткен соң, 
Таң сарғайып атқанда, 
Ж асыл дөнген далалар, 
Өскен түрли гиялар,
Нэҳэр алып ҳаўадан, 
Ҳас,ь1л нурға батады. 
Сондай сулнў далаға, 
Сайран етид келмеге,



Орнынап турыи Гулиоҳор, 
Ж айдан шыкты дала га.
Ҳеш бир жерде көрмеген,
Ҳэр бир сулнў гүллерди,
Усы жерде көреди.
Ҳасил-ҳаснл гүллерден, 
Қызығып терип а лады.
Бир дәсте гүлди ңушақлап 
Қара дэўдин алдына 
Гулнэҳор алып барады.

— Қутлы болсын Гулнэҳэр, 
Ж арасқаи  қолда гүлиң, — деп, 
Бүлбүлдей болып сайрасын, 
Қосылып гүлге тилиң, — деп, 
Күле шырай жүз бенен,
Палдам шийрин се>з бенен, 
Тостағапдай аларған,
Ала шубар көз бенен, 
Гулнэҳэрға қарады.

— Ал Кара дэў, Қара дэў, 
Мен сапарға жүремен. 
Алдымдағы барлықты,
М а н, л а й ы м н а н к ө р е м е н.
Әжелим жетсе өлемен, 
Мийнетим болса көнемен. 
Ж аным шығып кетпесе,
Бул қосыца айналып,
Тезден қайтып келемен. 
Келгемимде дэў ага,
Сорасын таўьш алыуга, 
Үй-жайықды айт? — дейди

— Ҳэ Гулнэҳэр, Гулнэҳэр, 
Алалмай жүрген жаўьш бар, 
Ш ығалмай жүрген таўь1м бар, 
Алалмай жүрген ж аўьш дн, 
Келии алып бересең?
Ш ығалмай журген таўьша,
Сеи шыгарып бересең.
Он жыл болды қарағым,
Атаца полет Қарахан,
С ү йги л и кл и яр ы м ды ,
Өзиңдей зулпы тарымды, 
Қарахап дэўдиц қолында, 
Қайғыдан әбден зарлаған, 
Зубайда атлы ярымды,
Ярымды алып бересең?
Айдап кеткен келимнен,



Малымды алып келесен.?, — 
Деген ўақта Гулнэҳор;

— Сен дэў болсац, мен адам, 
Сен қэҳэрли эйдарҳа,
Мен қасында қыл жылан.
Сен бир бүркит ағажан,
Мен ңасыңда палапан.
Сениң күшнң жетпесе,
Мен барып қалай аламан,? 
Ш ығалмаған таўьп^а, 
Қумырысқадай өрмелен,
Басына қалай шығаман? 
Қарахандай ңайсардың,
Барғаи менен ңасына,
Оны ңалай жығаман?
Сондай ханның ңолынан, 
Қалайынша мен барып,
Ярыңды алып шығаман? — 
Деғен сөзге Қара дэў;

— Гулнэҳэр сен адамсын, 
«Менмен» деген дэўлердин, 
Басына қара думансаң.
Қэҳэрин келип урыссац, 
Ж азды ң күни борансаң, 
Қыстың күни сырансаң.
Қэҳэрн күшли эйдарҳа, 
Дэўлерди жутар жылансаң 
Қольщдагы найзаны,
Я Ибраҳим Қәлийил, — деп, 
Алға қарап соз, — деди,
Отыз бес гез созылар.
Алтын саплы қылышты, 
Силтегенде «пийрим» — деи, 
Қырқ алты гез жазылар. 
Қарсыласқан душианға,
Кирмеге гөр қазылар.
Қарсы келген душпаннын 
Бири ңалмай қырылар.
«Алла» деген сестиңе,
Қара таў қаққа жарылар 
Пыт-шыт болып тас-тасы, 
Топыраққа қарылар.
Қандай патша болса да,
Сени көрген ўағьшда,
Қол қаўш рьш  алдыңда, 
Тахтынан түсип бағынар, —• 
Деген ўақта Гулнэҳэр,



Найзаны алға созады.
Отыз бес гез созылып,
Данатын найза жазады.
Кейин қарап тартқанда, 
Қәлпине түсип турады. 
Қолындағы қылышты,
Силтеген еди алдына,
Бир бөлек турған тоғайдың, 
Терегин жайпап таслады.
Қолын кейин тартк,анда,
Баяғы турған қәлпине,
Қылыш та келип турады.

— Бул жарақты қолға алып, 
Өзиц неге бармадыц? 
Душпаныңды өлтирип,
Ярыңды пеге алмадын? — 
ДепГулнэҳэр кыз турып,
Қара дэўден сорады.
Сол ўақтьшда Қара дэў:

— Сеннен басқа жаилардың, 
Қолларында қарағым,
Найза менен бул қылыш,
Ҳеш ўақтьшда созылмас, 
Қанатын жайып жазылмас, —• 
Буны еситип Гүлнәқәр,
Дәрьядай тасып-толады.
Ҳом сапарға жүрмеге,
Қара дэўден сорады.
Д эў менен батыр хошласып, 
Ж олға жүрип барады.
Бир неше күнлер жор жүрип, 
Аттың турған жерине,
Гулнэҳэр жетип қалады.
Есигин ашып ол жайдьщ, 
Айналасын карады.
Қазанның барып басына, 
Аўқатқа тойып алады,
Қымыз бенен ууыздаи,
Оннап да ишип қанады.
Ша йтан кеўлин аздырып,
Қыялы кетти шарапқа.
Қандай душпан болса да,.
Келе алмас ңолдағы,
Айбаты күшли жараққа.
Ш арап деген нэрсег^н,
Азғана ишип көрейип,
Ийеси буның кнм екен,



Эйдарҳа ма, дэўмекеи?
Н е екенин билейин.
Қандай нэрсе болса да,
Ақ найзаға  илейин.
Қ ы л ы ш  пенен айьгрып,
Көк желкеден тилейин, — 
Деген сондай ой менен, 
Ш а р а п  ишип алады.
Ш ар а п та н  ишкен ўағьшда,  
Өзинен басца бар лы қ зат,
Т у р ғ а н - ту р ғ а н жсрін:де,
Тас болып қатып қалады.
Қоз  ға л м а йды н а йз асы, 
Қо зғ ал майд ы қылышы,  
Аиіайын деее есикти, 
Аш ылыаста н қалады.  
Кирерине  тесик жок,  
Ш ы ға ры й а  еснк жоқ,
Қы я м ети з ә м и й и н н иң ,
Ишинде жалғыз қалады. 
Ж аңылдым, жолдан адастым, 
Ж олға салған жан баба, 
Ж әне де жолға салагөр. 
Қыямети Зәмийинниң,
Ишинен аман алагөр? 
Ш ықцаған мынау жаныма, 
Себепши өзіщ болагөр.
Зар-зар жылап Гулнэҳэр, 
Қара тастьщ үстине,
Баўнрьш тесен жатады.
Жейин десе, тамақ жоқ, 
Ишейин десе, суўь! жоқ,
Суў орнына ишиўге,
Адыра қалғыр уў да жоқ. 
Сондай азып бийшара, 
Қ армаққа тартар ёт қалмай, 
Сүйегине териси,
Гулнэҳэрдьш қатады.
Сол жатыстан бийшара,
Үш ай он кұн жатады.
Қөзден аққан жасына,
Бел буўардан батады. 
Күнлердиң куни болғанда, 
Ж үз күннин жүзи толғанда, 
Ашыуланды аллаға, 
Ашыуланды пийрине.



Сөйтип, жатып Гүлнәхәр, 
Көзн кетти уйқыға.
Уйықлап жатңан жеринен, 
Периштелер көтерип, 
Тереңлиги алпыс гез, 
Зинданға қызды таслайды. 
Көзин ашып ңараса,
Усындай жерде жатқанын, 
Гулнэҳэр сулнў биледи. 
Дөгерегине қара.са, 
Ж у ўанлн ғн  арыстай,
Узыны отыз қарыстай, 
Жыланларды көреди. 
Булардаи және сескенип, 
Талып ңалып бир нешше, 
Қәддине қайта келеди. 
Ақырында Гулнэҳэр, 
Маңлайына жазғанга,
Сабир етип көнеди.
Ақ жылан менен көк жылан, 
Сары жылан, сур жылан, 
Қара жылан, қур жылан, 
Есабы жоқ, көгі жылан, 
Ийретилген жыланлар, 
Гулнэҳэрдей нашардың, 
Аяғы менен қолына, 
Көкирегиниң үстине, 
Бирин-бири қуўалап, 
Ары-бери жүреди.
Бир неше, куплер болғанда, 
Үйренисти жыланға. 
Ҳэммесинен ириси,
Ақ жыланды қушақлап, 
Ж ы лап турып Гүлнәдәр, 
Маңлайы менен көзинен,
Сол жыланның сүйеди. 
Беллеринен қушақлап,
Ж ан  Д ° с билип өзиғіе, 
Жыланнын. басын Гулнэҳэр, 
Дизесиниң үстине,
Гулнэҳэр сулнў а лады.
Сол уақтығіда ақ жылан, 
Мэҳэл болып жэниўар, 
Дизесиғшң үстинде,
Қыздың уйыңлап ңалады, 
Уйқысығіан оянып,
Көзин ашын қуўаньш,



Инге кирип кетелн.
Азғантай ўақьп өтпей-аң, 
Тисн меиен еки алма,
Әкелип қызға береди.
Ҳэр күни еки алмадан, 
Ж ыланлардын патшасы,
Ақ жылан берип турады. 
«Өлмегенге жолығар,
Өли балык» деген бар. 
Ж ы ланлар менен Гулнэҳэр, 
Усындай жердин, астында, 
Бир ярым жылдай болады. 
Бир ярым жылдың ишинде, 
Аға менен инидей,
Апа менен сиңлидей, 
Ж ы ланлар менен адамзат, 
Т'ууыскан болып қалады. 
Ж ы ланлар менен сөйлесип, 
Тилин де билип ала/лы. 
Ж ы ланлар тилин билген сод, 
Ж ылаплардың патшасы,
Ац жылан келип қасыпа, 
Бул жерге қалай келгеиин, 
Көргени менен билгенин, 
Гулнэҳэр қыздан сорады. 
Қ ы з ы і -і с ы н ы п  жыланлар, 
Гулнэҳэрдай инсанның, 
Алды-артын орады.
Барлыгы басын көтерип, 
Селтенлетпей қулағын, 
Гүлнә^әрғе қарады.
Сол мэҳэли Гүлнә^әр, 
Көргени менен билгенин,
Бул жерге қалай келгенин, 
Ж  ы л а н л а р д ы н т и л и н де, 
Айтып баян қылады. 
Гүлпә^әрдиң сөзине,
Тоқтата алмай өз-өзин, 
Ж ыланлар еңиреп жылайды. 
Көзинен ақңан жаслары, 
Қаба тасты булайды.
Бир нешеси жыланның, 
Есинен танып ңулайды. 
Гулна^ардың гүнайын, 
Яратқаннан сорайды.
«Көп түкирсе көл болар», 
«Қөп ғарғаса Көр болар»,



Көп жыланның налыиш, 
Яратқанға жетеди.
Ж ыланлардың тилегин, 
Қудайым қабыл етеди. 
Төбеден түсип қара ңус,

— «Арқама мин Гулнэҳэр, 
Деп ишарат етеди. 
Гулнэҳэрдей адамзат, 
Ж ыланлар менен хошласып, 
Қара қуетыц үстине,
Отырып ушып кетеди.
Көзди ашып-жумғапша,
Тас болған жайға жетеди. 
Алып келгеи қара цус, 
Арқасынаи түсирип, 
Ш арықлап ушып кетеди.
Сол ўақлари болі'апша,
Көз д и а ш ы 11 - ж у м ғ а 11 ш а , 
Қ аўнс Қыяс бабасы,
Ҳозир болып жетеди.

— Ишпе деген шарапты, 
Ишип алып Гулнэҳэр,
Өзиң менен турмастан,
Мени де отк,а жандырдың. 
Сол күішеп бери жанаман, 
Отыны болып тандырдың. 
Огта жапыи ш алыш ан, 
Көкирегин керсетти.
Сол ўақтьшда Гүлнәқәр,
Естеи та и ы іі жыгылын,
Қара жерге гүрс етти.
Бир дем урын бабасы, 
Гулнэҳэрди тирилтти. 
«Жақсыльщ еткен адамға, 
Ж аманлы қ етпес» деген бар, 
Жаңсылық етсем сен маған, 
Ж ам анлы қ еттиң Гулнэҳэр. 
Сол зиндаының ишинде,
Және үш күн қалғаида, 
Шығыгі жердиң астынаи, 
Ж утар еди ойдарҳа.
Еле де бахтың бар екен. 
Налыш етип аллаға,
Азат етти жыланлар, —
Деди — дағы бабасы,
Бир дуўа о қ ь т  дем салды. 
Бир дем салғап ўағьшда,



ГІақсалары шатырлап,
Ж ай орнынан қозғалды.
Дасасы менея түрткенде,
Ғарсылдап есик ашылды.
Қызыл, жасыл сэўлелер,
Шағылысып күн менен,
Ж айдан сыртқа шашылды.
Сол ўақтннда бабасы,

— Бар қызым, жайға кир, — дедй, 
Ғапыл болмай перзентим,
Менмң айтқан жериме,
Тулпарды минип жүр, — деди.
Усы сөзди айтты да,
Көзден ғайып болады.
Көзин ашып Гүлнәхәр,
Жән-жағына карады.
Ж аман  жерден шыққанға,
Шад кеўилли болады.
Босағадан эўели,
Оң аяғығі салады.
Кирип жайдың ишине,
Қазаннын, барды қасығіа,
Ш улжырап урып қазаны,
Бурынғыдай қайнап тур.
Баяғы керген балығы,
Қанатын жазып ойнап жүр.
Қазандағы аўқаттан,
Эўеле тойып алады.
Тамаққа тойып алған соц,
Қымыздан ишин қанады.
Түсип қалған айнасын,
Таўьш алып Гүлно.\ор,
Гүл жүзине ңарайды.
Тарақты алып тағы да,
Алтын шашын тарайды.
Орамалды басына,
Ж ақсылап ңайта орайды.
Денесинде ғайраты,
Бурынғыдан да зорайды.
Найза менен қылышты,
Беккем байлап белине,
Қоржынға салып балықты,
Ж ол азығын алды да,
Оғі жағынан тулпардың,
Жибин шешип алады.
Жипек пенен торқадан,
Л ала менен паршадан,
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Ж асалған  терлик, тоқымды, 
Алтын каслы бул ерди,
Көк тулпарға салады, 
Зәдгисинен өткерип,
Жуптан айыл шалады.
Азық салған цоржынды, 
Қанжығаға байлайды.
Маңлай, кезин сыйпалап, 
Шығарып атты далаға,
Үстине минип алады.
Делбесин қағып тулупардьщ, 
Басын жолға салады. 
Жүйриклнгин буинап бил, 
Туяғыныи астынан,
Қанатлы қус та уша алмай, 
Ж үйрик қонн қашалмай, 
Орнында өлип қалады.
Шыңы бийик алдында,
Жети таудан өтеди.
Бурқырап аққан суулары,
Алты бирдей дәрьядан,
Ат қарғытып өтеди.
Сол жүристе Гулнэҳэр,
Үш күн жүзи толғанда,
Соске уақты болғапда, 
Аман-есен, саламат,
Жетип келген қусайды,
Пийри айтқан дәрьяға.
Аттан түсип Гулнэҳэр,
Бабаға сәлем береди.
Сәлемин баба алса да,

— Нетии жүрген жанларсаң? 
Қайдан келдиң? — демеди. 
Сорамақ туўе бабасы,
Ж азып отырған қағаздан, 
Көтермеди басын да.
Бир майдан турды дәме етяп, 
Бабасының қасында.
Сол ўақтьшда Гулнэҳэр,
Алып келген балықты, 
Дэўетинин, қасына,
Ылақтырьш таслады.
Сол ўақтьшда бабаның,
Кези түсти балыққа.
Ж азнўдан  өзин бослады, 
Тыпырлап жатқан балықты, 
Қолы менен услады.



Балықты алып қолына, 
Гулнэҳэрғе бабасы,

— Отырдың, — дел гүрсини, 
Қолы менен нусқады. 
Бисимилла, — деп Гулнэҳэр, 
Гүрсиге келип отырды 
Отырған ўақта бабасы, 
Гулнэҳэрға тәғдирде, 
Жазылғанын тәғбирлеп,
Не боларып алдыпда, 
Қалдырмай айта баслады:

— Алдында сениң Гүлнә^әр, 
Талай жерде мийнет бар,
Талай жерде зийиет бар. 
Мийнет келсе қыйналма,
Зийнет келсе қуўам ба? 
Барлығына бирдей бол.
Ж а з  бенен қыстың бәрине, 
Ашылған таза гүлдей бол. 
Мушкил түссе басыңа,
Ҳэр бир жерде сабыр ет.
Ыссы менен суўнқтн,
Екеўин бирдей қабыл ет.
Ыссы болса, күймес бол,
Суўнқ болса, тоцбас бол.
Сонда балам Гулнэҳэр, 
Мақсетиңе жетерсең,
Ж аманлыц пенен ҳарамлнқ, 
Тәкаппырлық-менменлик,
Ҳэр жерде қараи етеди. 
Ақылдан азған адамлар, 
Әжелинен ертерек,
Гөрине түсип кетеди.
Не деген менен Гулнэҳэр, 
Заманныц ец аўыры,
Өтти сениң басыңнан.
Ж үзге жасың жеткенше,
Патша болып өтерсең, 
Жигнрма төрт жасыңнан, 
Қолыңдағы жаў-жарақ, 
Астыңдағы арғымаң,
Тәғдириңе жазылған,
Бул кеткеннен кет, — дёди, 
Жолды мәскан ет, — деди.
Қус қонбас деген бийик таў, 
Таўдан ары өт, — дедн. 
Кештирмес деген дәрья бар.



Ат кеширип өт, — деди.
Дәрьяның қубла бетинде,
Ж ан  келмес дегеи тоғай бар,
Сол тоғайға кир, — деди. 
Жеңдирмес деген патшаға,
Жеңис бермей тоғайда,
Ж олдасың жалғыз жүр, — деди. 
Сол жигитке бас қосып, 
Жендирмес деген патшаға, 
Тэўекел етип көр, — деди.
Ж ер  жүзинде патшаның, 
Барлығынан зор, — деди, 
Зорлығына буўсаньт,
Өз күшице мақтанып,
Халқын жүдә қыйнап жүр, 
Жетим менен жесирди,
Ғәрип пенен ңәсердн,
Аяғынан жип тағып,
Д ар  астында ойнап жүр.
Қаны менен халықтың,
Өзиниң тойын тойлап жүр, 
Ҳэдден асып кеткенин,
Гулнэҳэр қызым соннан бил,
Ж ср жүзиниң, сол залым,
Қудайы — мен, деп, ойлап жүр. 
Бейищ пенен дозақты,
Өз қолынан дүзетин,
Ж ақсы көргеи адамын,
Сол жақтағы бейишке,
Ж аман  көрген адамып,
Он. жаңтағы дозаққа,
Дүркиретип айдап жүр.
Ол залымды өлтирип, 
Тажы-тахтын қыйратып,
Азат етип халықты,
Бас ңосңаның жолдасың, 
Энўарбекке алып бср.
Ҳадал нийет, ақ жүрек,
Қасына ңойыгі хызметкер,
Кешеги шыққаи зииданың,
Сол зинданға бар, — деди. 
Ж ақсы лық еткен жыланның, 
Басына мүшкил түсип тур. 
Әйдарханыц аўзьшаи, 
Жыланларды ал, — деди. 
Үшинши сениц сапарың,
Гүңгир таудың оцында,



Ж алтыр теңиз солында,
Қара хан деген патшаның, 
Зинданында сүйикли,
Қара дэўдин, жолдасы,
Қара дэўдей ағана,
Жолдасын алып бер, — деди. 
Оннан кейин айналып,
Қасыма мениц кел, — деди. 
Бир ақшам мениң касымда, 
Нэзеримде бол, — деди.
Оннан соңғы сапарыц, 
Балқы-Бадақшан, — деди. 
Қолыца жасыл туў алып, 
Қулман ханның үстине,
Ат ойнатып бар, — деди. 
Халықты жөнсиз жылатқан, 
Қулман ханньщ басына, 
Ақырзаман сал», — деди.
Алты мыңдай кәнизди,
Азат етнн қуллықтан,
Тахт^іна минип Қулманғіыц, 
Ибраҳим Қәлийл эўлади, 
Яқуптыц улы Юсупти,
Әдил патша ңой, — деди.
Сол ўақтанда Гулнэҳэр, 
Бабасына сөйледи;

— Ҳэзирети пийримиз,
Қара хан менен Қулманға, 
Жеңдирместей палўанға,
Ат ойнатып бар, — дейсең, 
Тахтын жығып ал, — дейсең, 
Қарқыратып оларды,
Қойдай қылып шал, — дейсең, 
Ж азықсыз қан төгилсе,
Ол мойпыма қалмай ма?
Таңла маҳшер күнинде,
Бир алланың алдында,
Ж ағам а  қоллар салмай ма? 
Ондай исти қылмайман, 
Ж анларға  қылыш урмайман, 
Яратқанныд алдында,
Жуўабьш берип турмайман. 
Бул ялғаншы дүньяда,
Қанхор атын алмайман.
Қан төгип патша болғаннан, 
Мал бағып шогіан болғаным, 
Жақсы болар, бабажан.



Қылыш услап қолыма,
Б ас кеспеге бармайман.

— Ҳэ Гулнэҳэр, Гулнэҳэр, 
Ж абайы шөпти жулмасаң, 
Егиниң жақсы өспейди. 
Қорымасаң шошңадан,
Еккен егин писгіейди.
Мийнет етпей аузыңа,
Нан келип өзи түспейди. 
Қызыл гүлдиң үстине,
Шеңгел шықса Гулнэҳэр, 
Ашылмайды қызыл гүл. 
Шеңгелден жаман тикенек, 
Өсирмес халқыи патша бар. 
Күнниң жүзин көрсетпей. 
Өсирсең гүлди саяда, 
Тамырын жайып, бой тиклеп, 
Жапырағын ж ая  ма? 
Сарғайып солып ңалады, 
Көгерген менен саяда.
Өмир бойы Гулнэҳэр,
Қәниз болып Қулманға, 
Өткенде қалай болар ец? 
Ашылмай-ақ гүллерин, 
Ж апирақлам ай  солар-ең.
Сен қусаған мыц-мыцлап, 
Сулыулар гүлдеіі солып жүр. 
Оел-Сел аққан жасына,
Дәрья, теңиз толып жүр.
Азап пенен нещшениң, 
Пайманасы толып жүр.
Сен солардың Гулнэҳэр, 
Үстине түсер қуяшы. 
Саратандағы ыссыда,
Басына түсер саясы.
Ж ы лағанлардын панасы, 
Жетимлердин анасы, 
Езилгеннин. гиясы, 
Үйсизлерднц уясы, 
Туншыққаннын дүпьясы, 
Сонлықтан, балам Гулнэҳэр, 
Шошқадай болып і^утырып, 
ХаЛыққа зыян тийдиргён, 
Жазықсыздың денесин,
Огқа таплап күйдирген.



Тирилейин нешшеге,
Кепинин пишип кийдирген. 
Нешшелерди зарлатып,
Қызыл қанлар сийдирген. 
Адамзаттын геллесин,
Қырман қылып үйдирген.
Қара хан менен Қулмандай, 
Патшаларды аяма?
Жуўап алып пийринен,
Кете берсин Гулнэҳэр.
Энўар ярын таппаға,
Энўар менен ңосылып,
Жеңднрмес ханды шаппаға.
Ендиги сөзди еситин,
Ж ер астында жасаўшь1,
Ақ жыланныц елинен:

— Гүлнә^әр шығыгі кеткен соң, 
Үш күн өтти арадан,
Бир эйдарҳа келеди,
Келип доҳмет салады.
Ақ жыланға жаладан.
Жасырып бағып жатырған, 
Адамзатты табасаң.
Таўьш маған бермесең,
Б әр и ң  де ойран боласаң.
Сол адамды тапқанша,
Ҳэр күнн жеймен бес жылан, — 
Деди — дагы эйдарҳа,
Бес жыланнан жеп жатыр.
Ақ жыланныц қол астың, 
Күн-күннен қуртып баратыр. 
Ендиги сөзди еситиц,
Тоғайда жүрген Энўардан:
Бир күни Эниўар түс көрди, 
Түсинде қызық нс көрди.
Түби жуўан, бойы узын, 
Ж апыраңлары алтыннан, 
Ш ақалары гүмистен,
Бийик шынар көреди.
Сол шынардын басында,
Қанаты бар, пәри жоқ,
Сондай сулнў денеси,
Алтын, гүмис, яқуттан, /
Мэрўерт, ҳинжи, зубаржат..
Якут пенен гэўҳардан,
Сонындай х,асыл денеси,
Ж арқырап тур нурлары.
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Ай менен күнге таласып, 
Мойны узын, ңара к«з, 
Ж ән-жағына қарайды.
Тәрийп етип айтпаға, 
Шайырлар да таппас сөз, 
Сондай қызық қус керди. 
Бүлбүлдей шийрнн тил менен, 
Жаханды болжап сайрап тур. 
Ҳэр бир түрли үн менен, 
Барлың жанды езине,
Ынтық етип байлап тур. 
Сазшы менен қосықшы,
Усы қусқа сес қосып,
Уллы шынар түбинде,
Қосық айтып, саз шертип, 
Ойыншылар ойнап жур. 
Узақтан көрип қызықты.
Оған жақын барады.
Көз шағылысқан сэўлениц, 
Асты менен Әнуар,
Үйретип көзин қарады.
Қустан көзин айырмай,
Сөйтип ңарап турғанда, 
Әнуардың басынан,
Телпеги түсип ңалады.
Сол уақлары болғанда, 
Әнуарды қус көрин,
Қапатып жайып Энуардың, 
Төбесине қонады.
Тебесипе қонғанда, 
Қурңултайдай ала қус, 
Бүркиттен үлкен болады.
Қос қанатқа ңыстырып, 
Энўардь1 алады.
Қос ^анаттан асырып, 
Арқасына салады.
Парлап ушып аспанға, 
Энўардьг алып бараді>і. 
Барлық адам шынардың, 
Үймелесип астыпда, 
Қарай-қарай қалады.
Ел жоқ, күн жоқ, жәзийра, 
Бийик таўднц үстине,
Ушып барыгі ңонады.
Қустың қонған жерипе,
Алтын тахлы қос ҳайўан,



Айналасы сарҳаўнз, 
Бүлбүлгоя сайрағаи, 
Қумыры қуслар дем шегип, 
Түрли гүллер ашылған.
Әтир суўлар сарқырап, 
ИГшси аңқып шашылған. 
Илаҳнйда әжайып, 
П ақсалары алтыннан, 
Қапылары гэўҳардан, 
Босағасы гүмистен, 
Айналары жэўҳардан, 
Қайуаншаның қасына,
Бул жай да бина болады. 
Сол ўактьшда кара қус,
Қус кййимин шешеди,
Хеш ўақнтта көрмеген,
Бул дүньяда келмеген,
Бир сулнў ңыз болады, 
Қолынап услап Энўардвд 
Ж айға  алып барады. 
Энўардьш, мойнына,
Қос билегин салады, 
Қушағына қушақлап, 
Жүзинен сүйип алады. 
Сулнў сүйген уактында 
Энўар естен танады,
Есине келсе бир уақта, 
Қушағында сулнў қыз, 
Буратылып жатырған, 
Бурымын көрнп ңалады.
Сол ўақтьшда Энўар, 
Дүрсилдеп соғып жүреги, 
Сулнў қызды қаттырақ, 
Қушағында алады.
Усы ў акт а Энўар,
Е с и г и і і  ашып жәннетке, 
Қирген яңлы болады. 
Бийҳуш болып, ҳал кетип, 
Есинен танып ңалады.
Есине ж аңа келгснде,
Қыз орнына турады. 
Кнйимин кийип сультў қыз, 
Күлимлеген жүз бенен, 
Ойнақшыған көз бенен, 
Энўарға қарады.
Буны керип Әнуар,



Төсектен қарғып турады.
Сол ўақтьшда сулнў қыз,

— Атыңыз ким? — деп сорады.
— Энўар атым, — дегенде,
Қос жығаны қадады.
Мениң атым сорасаң,
Гүлнәқәр сулнў боламан, 
Балңы-Бадақшан деғен,
Егерде мени излесең,
Қ аладан  таўьш аласаң,
Ашық болсаң сен маған,
Мениң айтқан жериме,
Өзиң излеп барасаң, —
Деди-дағы сулнў ңыз,
Айтар сөзин айтты да,
Қус липасын кийди де,
Көзинен ғайып болады.
Сескенип турып Энўар, 
Ж ән-жағына ңарады.
Ашық болып сол қызға,
Жүреги ғыжлап жанады.
Көзинен аққан жасына,
Өзи ишип қапады.
Не деген менен сол ңызды,
Излеп таўьш алмаға,
Атым жолға салады.
Куы-түп тынбай жол жүрип, 
Түсинде көргеп сулыуды,
Излеп тауып алмаға,
Энўар кетип барады.
Сөйтип, кетип баратса,
Қ ара таўдьш баўрьшда,
Қарсы жүрип киятқан,
Бнр қараны көреди.
Астындағы кәк аты,
Ж ел менен қоса желеди.
Көзди ашып-жумғанша, 
Ж ақыиласып келеди.
Қасына жақын келгенде,
Энўар турып сорады:

— Душпағібысаң, доспысаң?- 
Қандай жансаң сен? — деди. 
Душпан болсаң майданда, 
Алысамыз кел, — деди.
Тоғайдан шыққан арыслан,



Арыслан батыр мен, — деди.
Сол ўақтьшда Гүлнәхәр,
Қэҳэри қатты келеди.
Қандай батыр болса да,
Шыбын шелли көрмейди,
Алдында турған Энўарға,
Еки көзин алартып,
Ақша жүзин қуартып,
Гулнэҳэр сөйлей береди:

— Шыбындай болып ызыңлап, 
Маңлайыма қонбаңыз.
Ж аны ң аман турғанда,
Қулағыма келместей,
Ж'ерге барып ғуңлаңыз, —
Деген сөзге Энўар да,
Қап таўьшдай иседи.
Шыбын деп мени санаған,
Қандай батыр киси еди, —
Деп аннлўль) Энўар,
Ж а л а н  қылыш қолға алып, 
Гулнэҳэрғе қаратты.

— ИІық майданға батыр, — деп, 
Тепсине берди торы атты.
«Өлгиси келген ешкилер, 
Пышағына саллаңтың,
Сүйкенеди» деген бар,
Мениң ғайрат-күшиме,
Тең келмеген эйдарҳа.
Әжелиңе асығып,
Қайдан келдиң геллеғар? —
Деди — дағы Гүлнә^әр, 
Қолындағы наизаны,
Энўарға созады.
Отыз еки гез созылар,
Созылмайды найзасы.

— Пийрим, — деди, еыйынды, 
Ҳеш тиймеди пайдасы.
Таслай берип найзаны,
Қылышты ңолға алады.
Алласы менен пийрине,
Сыйына берип Гулнэҳэр,
Бисмилла, — деп қылышты, 
Энўарға силтейди.
Энўарға тийсе де,
Денесин қылыш кеспейди.
Энўар да қылышты,



Гулнэҳэрғе урады.
Денесин кеспей ңылышы,
Кийимге тийип турады.
Ат үстинде екеўи,
Бир-бирине қылышты,
Ғаршылдатып урады.
Еки батыр айқасып,
Көзлери оттай жанады.
Гулнэҳэр менен Энўар,
Үш кун урыс қылады.
Астындағы атлары,
Соныңдай шаршап қалады.
Аттан түсип екеўи,
Ж а ғаға  қоллар салады.
Үстиндеги кийимлер,
Парша-парша болады.
Бир-бириниң жағасын,
Тислери менен жулады.
Гулнэҳэр менен Энўардьш, 
Кекиреклери ашылып,
Ж алаңаш  дене қалады.
Шыдай алмай Энўар,
Гүлнә^әрдыц күшине,
Тула бойдан ҳал кетип,
Тептпреклеп қулады.
Сол ўақтьшда Гулнэҳэр,

— Өлтирейин сени, — деп, 
Қыйнадың сонша мени, — деп,
Қылыш пенен урады.
Қылыш барып сарт етип,
Депепи кеспей турады.

— Мәдет бер маған пийрим, — деп, 
Гүлнәқәр мәдет сорады.
Ҳешбпр саза болмады.
Енди, оны тирилей,
Өртемекти ойлады.
Ж аққан  оты жапбады,
Ҳэр түрлп ҳийле қылса да,
Ойындағы болмады.
Сол ўақларь1 болғапда,
Энўар есин жыяды.
Эпўар есин жыйған соң,

— Шайтан ба, яки жин бе, — деп. 
Гулнэҳэр жақын барады:

— Шансам қылыш кеспеген, 
Шанышсам найза теспеген,
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Алыссам күшим жетпеген, 
Сендей жанды көрмедим.
Ш айтанбысаң, жинбисең? 
Қаслыңды айт батыр, — деп, 
Энўардан сорады.
Сол ў актыііла Энўар;

— Үш күн гүрес қылғанда, 
Алалмаған әйдарха, 
Эйдарҳанн өлтирип,
Терисин алғап батырман. 
Жеңдирмес дегеи патшаға, 
Жеңдирмей келип жатырған, 
Тоғайдың бөри ийеси, 
Энўардай батырман, —•
Деген ўацта Энўар,
Гулнэҳэр талып қалады. 
Ҳэдийсеге түсинбей,
Ҳайран болып Энўар, 
Гулнэҳэрға қарады.
Ж  ы р ты ғ ы н а н к ий и м н и ң,
Қос анары тырсыйып, 
Кекирегинде батырдың, 
Турғанын көрип қалады.
Сол ўақтьшда Энўар,
Талып жатқан батырдың, 
Көкирегин сыйпалап, 
Қатынлығын ол енди, 
Анықлап бнлип алады. 
Әйдар^аны жеңсем де,
Ж еңе алмадым қатынды, 
Енди тпри жүргеннен,
Ж о қ  еткеннм жаңсыды 
Энўар батыр атымды. 
Қатынмың аты ер екен,
Ер де болсаң Энўар,
Бир қатыннан жығылған, 
Ерлнгине мақтанба,
Сениң де атың қатынды. 
Қапаланыг. Энўар,
Көп уўайнмға қалады.
Қызыл жүзи сарғайып, 
Запырандай солады.
Сол ўақтьшда Гулнәхәр, 
Уйқыдан турған адамдай, 
Еснеп демпн бпр алып, 
Энўарға қарады.



Еки көзи Энўа рдн,
Қурт больш жеп барады.
Сол ўақтьгада Энўар:

— Келбетице қарасам,
Ж е р  ж үзи ии ң кәркисең.  
Айбатыңа қарас ам ,
Батырлардьщ бөркисең. 
Саўлатнца қарасам, 
Патшалардың тажысаң. 
Сымбатына қарасам,
Ашықларға қІ|кысаң.
Маңлайыңа қарасам, 
Бақсылардьщ сазысаң.
Қасларыңа қарасам,
Саратаішыц жазысаң.
Мойыныңа қарасам,
Көллердиң сона, ғазысаң. 
Тиллериңе қарасам,
Бағлардағы тотысаң.
Көзлериңе ңарасам,
Жәннеттиң жанған отысаң. 
Аўнзьгца қарасам,
Шеиеп соңқан оймақсаң. 
Ләблериңе қарасам,
Сүттеп шықңағі қаймақсаң. 
Ш ашларьща қарасам,
Ац найзаға сүмбисең.
Тислериңе қарасам,
Гэўҳэр менен ҳинжисен,. 
Қаслынды айт пернйзат,
Сын жиберип қарасаң,
Энўардьгқ ярысаң.
Буны еситип Гулнэҳэр,
Және де естен танады.
Хәдийсеге түсинбей,
Энўар ҳайран қалады.
Екинши турған ўағьшда,

— А тыііыз ким? — деп сорады.
— Гүлнәхәр атым, — дегенде, 

Энўар естеп танады.
Энўар ес,ке келгенде,
Гулнэҳэр естен танады.
Сөйтнп жатқан мэҳэли,
Ақсақалы бир ғарры,
Ак түйени жетелеп,
Үстине келпп қалады.



Ақ түйедем түсирип,
Ақ шатырды қурады.
Ақ шатырға  екеўин,
Қиргизеди бабасы.
Некасын қыйып булардың,  
І Іека  суўьш береди.
Мека суўьш и.шкен соң,
Қолын жайып буларға,
Ақ пәтия береди.
«Эўмийин», — деген ўақтьшда,  
Түйе менен баба  жоқ,
Көздин ғайып болады.
Энўар менен Гулнэҳэр,
Ақ шатырда  қалады. 
Хәдийсеге түеинбей,
Энўар қыздан сорады.
Сол ўақтьшда Гулнэҳэр,  
Энўардай ярына,
Б а р л ы қ  көрген-билгенин, 
Қа лды рма й баяи қылады.  
Г у л н э ҳ э р дь т  исине,
Энўар ҳайран қалады. 
Әнуардыц көрген түсине, 
Гүлнәхәр ҳайран қалады.  
Алқысса дослар бул жерде,  
Гүлнәхәр менен Энўар,
Қы рқ күнге шекем екеўи,
Бул шатырда  турады.
Еки ашы қ қосылыи, 
Айшиў-эширет қурады.
Арадан қырқ күн өткен соң, 
Гү.пнәхәр шашын тарайды.
Ж  а ў ■- ж а р а ғ ы н ас ы н ы п ,
Тулнар аттын, дизгинии, 
Бнлегине  орайды.
Жеңдир мес  ханның үстине,
Ат ойнатып бармаға ,  
Тажы-тахтын қулатыи,  
Женднрмести алмаға ,
Онўардай ярынан 
Сапарын сулыу сорайды.
Сол ўақть1нда Энўар,
Аяғына бас урыи,
«Бар ма  ярым, барма»,  — деп, 
Гулнаҳорге жалынды:

— Айта гөрме Гулнэҳэр,



Жеңдирмес деген залым хан, 
Сендей-мендей батырдың, 
Талайын жаннан айырған, 
'Дэўлер менен гүресип, 
Қ арқара деген дэўлердиц, 
Омыртқасын омырып, 
Қабырғасын ңайырган.
Кете гөрме Гулнэҳэр,
Отын менен суўға да,
Бир адым атып жанымнан, 
Ж азым болып Гулнэҳэр, 
Айрыларсаң жаныңнан.

— Әй Энўар, Энўар,
Батыр ма екеп деп едим, 
Қорқақлығыд көрннди.
Ҳеш ўақьггта батырлар, 
Писент етгіес өлимди.
Қорқа берме Энўар,
Эўеле алла яр болса,
Қаўьш Қыяс пирлернм,
Ҳэр жерде мэдеткар болса, 
Қалмаспан жеңбей сүйгеним. 
Бәлкн эйдарха болса,
Ҳэр бир жерде Энўар, 
Пцрлерим мени қорғайды. 
Пнр қоллаған бендеге, 
Қеўип-қэтер болмайды. 
Қолымдағы иайзадан,
Дэўлер қашып кете алмас. 
Мьшаў жоўҳар қылышқа, 
Эйдарҳа эмел ете алмас. 
Астымдағы тулиарға,
Қуўған қуўьш, жете алмас. 
Ушқан қуслар болса да, 
Қутылып аннан кете алмас. 
Жеңдирместей жаўь1здь1, 
Ж ерге жексеи етермен. 
Мшіднрнп сенп сүйгеним, 
Жеңднрместиц тахтына, 
Мақсетиме жетермеп.
Қайта ертлеп тулпарды,
Қара ханға бараман.
Қара хандай дэўлердид, 
Басына ойрап саламан.
Дар астына апарып,
Қой орныпа шаламан.



Қара дәудиң қаялын,
Азат етип залымнан,
Дэўге алып бараман.
Оннан соңғы сапарым,
Ж ер астында эйдарҳа,
Эйдарҳанн өлтирип,
Ж ыланларды зулымнан,
Сөйтип, азат қыламан.
Оның менен турмастан,
Қулманға қылыш урмастан, 
Алты мындай каниздиц,
Барлығын азат қылмастан,
Ж ата  алмаспан тынышыма.
Сениң менеғі қосьілып,
Б іф  төсекте Энўаржан,
Ж ата  алмайман бир заман.

— Олай болса Гулнэҳэр,
Мен де бирге барайын.
Найзаны қолға сен алсаң, 
Қылышты мен де алайын. 
Сениң мемен қосылып,
Атаңа нәлет дуигпанға,
Қурт ойынын қурайын.
Қан дәрьясын ағызып,
Үстине көпир салайын.
Қайда барсаң Гулнэҳэр, 
Зәңгилесиң болайын.
Қабыл ет мени қасыңа, 
М аңлайыма жарқылдап,
Сэўлеси түскен нур айым.
Уллы саўаш майданда,
Қызығына ңарайын.
Басқа  мүшкнл ие түссе,
Сыйынып мен де аллаға, 
Пирлерден мәдет сорайын.
Сол ўақтьшда Гүлнәқәр,

— Егер де жаўдан қорықпасаң, 
Мин атыңа, жүр, — деди.
Қойға тийген қасңырдай,
Тийген ўақта душпанға, 
Тамашамды көр, — деди.
Үстем болып душпан жақ,
Күшим жетпей баратса,
Сен де жәрдем бер, — деди. 
Саўашқа кирген ўағьшда, 
Қызығыма қарасаң,



Мақсетим мениң сол, — деди. 
Бир силтесем қылышты, 
Қырарман мың сан қол, — деди. 
Усы сөзди айтқанша,
Энўар атқа мииеди.
Желбиретип қолыпа,
Ақтан байрақ иледи.
Сол ўақтьшда Гулнэҳэр, 
Орамалдың ушына,
Шатырды жығып байлады. 
Түйиншикти жақсылап,
Кисесине жайлады.
Желбиретип б а йр а ғын,
Еки батыр ат қойып,
Жецдпрмес ханиың елине,
Ат ойнатып келеди.
Қ ала іш ц  келип шетпне, 
Орамалдан шығарьтп,
Ақ шатырьш тигеди.
Аң шатырдың басына,
Ақ байрақты иледи.
Ақ байрақты илген соң,
Ханға хабар береди.
Жеңдирмес дегеи залымның, 
Тоғыз жүз дэўи бар еди. 
Алдырмас тири ўағьшда, 
Аламап деп ат қойып,
Келгеп батыр бир еди? 
Сойлеспеге келеди:

— Адам түуе бул жерге, 
Мың саII болып умтылып, 
Келседағы эйдарҳа,
Қырылып бәри еледи.
Әжелиңе асығып,
Адасып келген болсаңыз, 
Ақылың барда кейии қайт. 
Ж ақыплассац  бул жерге, 
Ж анған  шамың сөиеди.
Бизлер соидай батырмыз,
Ж еңдирместе іі патша11ың, 
Қаласын қорып атырмыз.
Ҳэр қайсымңз бизлердиң,
Сиз қусаған қоянның,
Оп мыңына татырмыз, — 
Дедң-дагы биреўи,
Буларға келигі гүрледи.



Буны көрип Әнуардың,
Тула бойы дирледи.
Қолын жылан шаққандай, 
Қалтыранып зирледи.

— Тұси жаман әбеший, 
Тутып алып өлтирер, 
Қозғалмастан табанда,
Ж үр кейинге қайтайық. 
Жанымыз тәнде аманда. 
Ж азым жерде Гулнэҳэр, 
Гезлеспейик жаманға.
Тийе гөрме Гүлнәхәр,
Күлдей ушып кетермиз. 
Көрнп турып сүйгеним,
Ише герме уў-зэҳэр. 
Дүньядан наймыт етермиз, 
Деп сораи тур Энўар. 
Гулнэҳэрға жалынып, 
Көзинен ағып қанлы жас. 
Сол уаңтында Гулнэҳэр, 
Энўарға сөйледи:

— Қалтырайсаң Энўар, 
Алты жасар баладай.
Еки кезиң аларған,
Қасқыр көрген танадай. 
Алысар жерге келгенде, 
Найзаны жерге таслайсаң. 
Батырым сениң бул қалай? 
Өлемен деп қорқасаң. 
Қолыңдағы қылышты,
Қара тасқа жанаман. 
Келгенди дэў деп санайсаң, 
Өзинди дэўге санамай,
Сеп қайтсаң да Энўар,
Мен қайтпайман кейинге. 
Жеңдирмес ханпың әскерин, 
Аш қасқырдай таламай. 
Қумарым мениң қанбайды, 
Қылыштың қанын жаламай. 
Өзим жаўға тийемен, 
Қорқсаң отыр шатырда, 
Емшектеги баладай. 
Отырсаң да тек отыр, 
Емшек бер, — деп сорамай, 
Деди-дағы Гүлнәхәр, 
Найзаны алды қолына,



Қылышын байлап белине. 
Жетип келди ат қойып, 
Соғысар майдан жерине.
Сол ўақларь! болғанда, 
Ләшкерин баслап Жеңдирмее 
Ол да келип қалады. 
Урыспаға екеўи,
Ортаға туўдь1 қадады. 
Шағылысады күн менеп,
Көп әскердиң жарағы.
Терт тәрептен айналып, 
Ортаға қызды алады.
Көгі Ләшкерге Гулнэҳэр, 
Тэўекел етип турады.
Ертип келгеп батыры,
Ер болса да Әиуар,
Қатын шелли болалмай, 
Гулнэҳэрге қосымша,
Ж аўға  ңылыш салалмай. 
Қорыққанынан бой тартып, 
Шатырда жатып қалады. 
Ортада турған найзаны, 
Жалғызды көрип Жеңдирмес, 
Атаңа нәлет ,\арамлар,
Қелген дупіпан усы ма?
Елге душпан келди, — деп, 
Хабар берген қайсыңыз? 
Душгіапиаіі бурып меи сениң, 
Жетейин деп басыңа,
Хабар бергеп палўанпьт, 
Ж алац  қ ы л ь ш і көтерип, 
Қойып ңалды басына.
Оннан кейин Жеңдирмес,
Еки палўан жиберди.

— Ортада турған қоңызды, 
Астындагы ат пенен, 
Найзасын да түсирмей,
Ж  ы л ж ыттырмай т а б а 11 ы н, 
Алақапға кетерип,
Алып келиц қасыма, 
Ойыншық етип апарыц, 
Балларыпыц қасына. 
Мойынына жпп тағып,
Ойнап жүрсин балалар, — 
Деген ўақта Жеңдирмес, 
Ппядалап еки дэў,



Баратыр қызға жүгирип.
Сол ўақтьшда Гулнэҳэр,
Еки дэўди найзаның 
Ушы менен илдирип,
Иске шанышқан шабаңтай, 
Кұнге қарап усынды.
Буны көрип Жендирмес, 
Ушыратуғьш боле ме,
Бастағы бахыт қусымды? 
Вәриқ бирден басың, — деп, 
Услап алып тезирек,
Қанлы дарға асың, — деп, 
Лошкерге қылды қысымды. 
Буйырық алған Ләшкерлер, 
Ортаға қарап умтылды. 
Киятырған Ләшкерге, 
Қылышты алып к,олына, 
Бир-аң сёрмеп қалғанда, 
Ж ецдирместиц Ләшкери, 
Байланған суўдай қуртылды. 
Қызыл қанлар сарқырап, 
Ойға ағып сарқылды.
Буны көрип патшаның,
Ун шанашы жыртылды. 
Жеңдирмес сопдай сасады, 
Үстиме қудай келди, — деп, 
Изине қарап қашады. 
Жеңдирмес хапның изинен, 
Тулпарға қамшы басады. 
Жеткерместен Жеңдирмес, 
Бирталай жерге асады. 
Қ алаға  жақын келгенде, 
Қуўьгп жетип изинен,
Ойын балык шапышқаидай, 
Жеңдирместей залымпың, 
Өткерди найза көзинен. 
Соқыр қылып сол көзин, 
Сараныңа басла, —• деп,
Хан сарайға келеди. 
Тажы-тахтын көрсетип, 
Жеңдирмес патша күледи.

— Өлейин деп турғанда, 
Күлгени»; сениң не? — деди. 
Сол ўа;«ть1нда Жендирмес,

— Қүлгенимниң себеби, 
Қаь.ыйқатта бул, — деди,



Ж ер жүзиниң патшасы, 
Жеңдирмес қудаіі мен еди. 
Ж ер жүзинде меннен де, 
Күшли қудай бар екен. 
Қайдан келген қудайсаң? 
Атыңды айт та, тахқа мин. 
Мынау турған алтын тах, 
Меники емес, сеники. 
Басымдағы дэўлет-бах, 
Меники емес, сеники. 
Дәбледеги арғымақ,
Меники емес, сеники. 
Сарайлар толы кэнизек, 
Барлыгы болсыи сеники. 
Қартайып келгеп шағымда, 
Гунамды кешсец сеп қудай, 
Шыбын жаиым меники. 
Егерде эпиў етпесең,
Аманат ол да сеники. 
Жеңдирместей залым хан, 
Гүлнәхәрды қудай деп, 
Аяғын сүйеп жығылды. 
Жумыр басы жумалап, 
Гулнэҳэр турған жердеги, 
Топыраіда тығылды.
Сол ўақтьшда Гулиэҳэр, 
Алдына ханды салады.
3 и н д а н л а р ы н а ш т ы р ы 11, 
Зиндандағы адамның, 
Барлығып азат қылады.
Азат болған адамнан, 
Ж а р ақ  бери и қолына,
Хан сарайы алдына, 
Саңшыларьін қояды.
Соннан кейин Гүлнә^әр, 
Жеңдирмес ханға сойледи:

— Атаца пәлет залым хан, 
Неге халықты қыйнайсаң? 
Аяғына жнп тағып, 
Тышқандай тислеп ойнайсаң. 
Таиаўьтдь! көтерип,
Ақ терёктей бойлайсаң. 
Алмастан бурын жаныцды, 
Қозғал жаныи аманда, 
Жыйна барлық халықты, 
Қалдырмастан ҳеш жерде,



Қайыршы, гедей, арықты. 
Падашы-шопан қалмасын, 
Жумыры кийип басына,
Аяққа бүрген шарықты,
Қырқ күн ойын қыласаң,
Қырң күн тойын қыласаң,
Хан сайлаўьш халыңтың, 
Ортасына саласаң. 
Көпшиликтин, сөзине,
Залымхан қайыл боласаң.
М ал баңсын десе көпшнлик, 
Тоғайда мал бағасаң.
От жақсын десе көпшилик, 
Базардағы аспаздың,
От жағары боласаң.
Қайда қуўса көпшилик, 
Кағ[баңтай ушып барасаң.
Усы мешщ ҳэмиримди, 
Орынлайсаң ўақтьшда. 
Орынламасаң сөзимди,
Турған жерде залым хан,
Ж ер менен жексен боласаң. 
Екинши айтар бир сөзим, 
Басшы болып сен өзиң,
Қоста қалған қосшымды,
Қосы менен кетерип,
Әкелесең тахтыма?
Ол да саған хызметкер,
Ис қылатуғын халқыңа, — 
Деген ўақта Жеңдирмес, 
Қуллық қылып, бас ийип, 
Гулнэҳэрдей батырдың,
Ҳэр аяғын жугі сүйип, 
Гүлнәқәрдың алдында, 
Орьтнлаўға ҳэмирин, 
Мэслаҳатқа жыяды, 
Қалдырмай ҳэким, ўэзирин, 
Аўьтма-аўьш жыйнады. 
Жаздырып жарлық хәр бирин, 
Тоқсан тоғыз бөгенек,
Арбаны таяр қылады. 
Арбашылар басшысы,
Ханның өзи болады. 
Ойыншысын ойнатып 
Сазшыларын сайратып. 
Гүлнә^әрдың қостаіы.



Қосшысын алып келмеге, 
Барлығы кетип барады. 
Ендиги сөзди еситиң, 
Энўардай батырдан.
Буларды керип Энўар,

— Гулнэҳэрдь! өлтирип, 
Киятыр маған әйдарха.
Мени де енди тутпақшы, 
Услап алып залым хан,
Тар зинданға атпаңшы.
Я болмаса, апарыгі,
Қанлы дарға тартпақшы. 
Кепин болғыр көйлегим,
Өз қамыма батпақшы, —
Деп ойлапып Энўар, 
Ат-топына қарамай,
Ж алаң  аяқ-жалаң бас, 
Шатырдан шыға қашады. 
Гүздиң соңғы айының, 
Күнлериниң бири еди. 
Аязлаў суўьж жел менен, 
Қар да жаўьш тур еди.
Қар үстинде ғарғадай, 
Энўардай батырьщ,
Еки аяғын басалмай, 
ЬІзғырық желдиң дәртинең, 
Көзлерші оңлы ашалмай, 
Ййнин кысып бүкшийип, 
Қашса да узал кетелмай, 
Қатты қорлық көреди.
Сол ўақтъшда адамлар, 
Шатырға кирип келеди. 
Шатырда хешбир адам жоқ, 
Ж аңағы  қашқан бийшара, 
Ат қосшысы болмасан. 
Таўьш алып, тез ара,
Аязға тонлап қалмасын, — 
Деди-дағы Жеңдирмес, 
Арбаларды туўартьш,
Тоқс.ап тоғыз ат пенен,
Ат қосшысын излетти.
Қар устинен из кеспп, 
Табь1ўдь1ц жолып тезлетти' 
Атты шауып адамлар,
Өр менен ьщты қарады. 
Сөйтип жүрип бир адам,



Қарасын көрип қалады.
Қашып барып Әнуар,
Бир тесикке тығылды.
Шауқымды салып, — мунда, — деп, 
Атты шаўьш ол адам,
Ж ақынлап бара бергенде,
Ат үстинен жығылды.
Адамлар көрип алыстан,
Атларын бәри шабады.
Баяғы кирген үңгирден,
Энўарбекти табады.
Қайдан келген батыр? — деп, 
Қояндай инде жатыр, — деп, 
Күлисип бәри қарады.
Күлисип турған ўағьшда,
Энўардн бир адам,
Сер салып танып алады.
Қашып жүрген баяғы,
Гуналы болған адамың,
Энўар усы болады.
Жеңдирмес ханын, сол жерде, 
Қулағына шалады.
Батырға ңолай түсти, — деп,
Ол да ҳайран қалады.
Батырыңды билмеймен,
Ондай адам көрмедим, —
Деп Энўар сол жерде,
Ант-суў ишип бийшара,
Қос тепкини салады.
Ат қосшысы мен емес,
Меннен басқа болады.
Энўар да, мен емес,
Ҳеш гүпасыз адамман,
Өлтире гөрме ағалар, —
Деп өтинип жылады.

— Басқа болса қосшысы, 
Шатырға неге киресең,
Урлық етип жүрмисең?
Не болса да, биз сени,
Батырға алып барамыз, —

— Тийе Гөрмең ағалар?і 
Мен ханыңа бармайман, —
Деген ўақта Энўар,
Қолын байлап артына,
Шатырға ңарап айдады.
Шатырды жығып, Энўардь!
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Арбаға беккем байлады. 
Ж а л а қ  аяқ, жалан. бас,
Еки қолы байланған,
Усы ма? — деп қосшыңыз? — 
Гулнэҳэрден сорады.
Қэҳэрге минди Гулнэҳэр, 
Энўардн көргеннен,
Иши оттай жанады.
Бул адамның барлығын, 
Душпаным деп санады. 
Қалдырмастан бирин де,
Тар зинданға қамады.
Сөйтип, болып Гулнэҳэр, 
Энўардай батырдан,
Бул аўҳалдь1 сорады.

—• Эпўар батыр, сүйгеним, 
Неше жыллар ашьщ С п, 
Ышқы отына куйгеним.
Неге бүйтип жүресең?
Ж алаң  аяқ, ж алаң  бас, 
Душпанлардың алдында, 
Қимге күлки берееең?
Бул ислердиң Энўар,
Себебин дурыс айтпасаң, 
Өлтиремен, өлесең.
Өлтиремен деген соң,
Қо р ы ққаиы на н б ий ш а р а , 
Барлық көрген-билгенин, 
Қалай ииге киргенин, 
Сандырақлаи есердей, 
Қалдырмай айтып береди. 
Соннан кейин Гулнэҳэр, 
Ж алғы з ханнан басқасын, 
Азатлықңа шығарды.
Барлық халық қалмастан, 
Жыйналып келген сарайға, 
Хан сайлаймыз деген соң, 
Қуўапьпиль! хабарға, 
Жыйналып келген халықты, 
Гүлнәхәр қарсы алады. 
Гүлнә^әрдыц қасыпда,
Қамңа тонын кийинген,
Энўар батыр турады.
Көрген адам таң  қалды,  ' 
Мьшаў еки азамат,
Қайсы елдиң адамы?



Әеиресе анаўн,
ГүлдеғГ де сулыу көринер. 
Периден сулыу ажары,
Сөйлеген сөзи жағымлы, 
Шекерден шийрин мазалы.
Болса еди азамат,
Усы бизиң ханымыз,
Разымыз бәримиз,
Усындай патша қолынан,
Шықса да, тәннен жанымыз, — 
Деген даўью ҳэр жерден, 
Минберде турған булардың 
Қулағына келеди.
Сол ўақтьшда Гулнэҳэр,

— Кимди ханға сайлайсыз? — 
Деген сөзге халайық:

— Сайлаймыз сизди, султаным, 
Сиз боласыз хағіымыз.
Сондай урап сөз бенен,
Ғалаба дабыл қағады.
Минберине гүл таслап,
Минберди гүлдеп көмеди. 
Бесиктеги баладай,
Гулнэҳэр менен Энўардн,
Түрли гүлге бөледи.
Сол ўақтьшда Гүлнәқәр, 
Алдындағы мақсетиң,
Қопшиликке салады.
Асып кетсе екн жыл,
Руқсат халықтан сорады.
Мен келгенше сизлерге,
Энўар патша болады. 
Гулнэҳэрднқ бул сөзин,
Көншилик мақул алады. 
Жеңдирмес ханды өлтирнп, 
ГІатша болып халқына,
Эпўар тахта қалады.
Ертеңгн таңды атырып, 
Гулнэҳэрдей батыр қыз,
Ж асыл туўьш қолға алып, 
Тулпарын жолға салады.
Қустай ушып ңулдырап, 
Сағымдай болып сылдырап, 
Суўсь1з ңыя шөллерден,
Неше дәрья, келлерден,
Кәлбеп кетип барады.



Үсти бийик таўлардан,
Ырғып кетип барады.
Қүндиз тынбай, түн жатпай, 
Көзин жумып, қас қақпай, 
Қаңғып кетип барады. 
Дүбелейли қуйындай,
Шаңғыи кетип барад.
Гей ўақнтлар болғанда,
Ат үстиңе Гүлнәдәр,
Қалғып кетпп б-арады.
Бир неше күнлер жол жүрип, 
Жетип келди жақынлап,
Тас болған қорғағі ңа.сына,
Ат та жаман болдырды,
Өзи де сондай шаршады. 
Гезлести таўдьш тасығіа,
Қас қарайып, күн батып, 
Баратырған мэҳэли,
Қонады қорған қасына.
Ертеңги таңды атырып, 
Гулнэҳэрдай батыр қыз,
Атьш отқа жиберип, 
Ж аў-жарағьш асыиып,
Ушып келген ол қустық, 
Арқасына мииеди.
Көзди ашып-жумғағіша,
Ескеп самал тынғаиша,
Гулнэҳэр кирип келеди,
Баяғы шыққаи тесикке.
Өзине жәрдем көрсеткен, 
Ж ы ланларға келеди.
Алды менен ақ жылан, 
Гулнэҳэрдь! көредп.
Қууанғаны соныңдай,
Ж уўнра келип жэниўар, 
Гулнэҳэрдм сүйеди.
Жайылын жылан зэҳэри, 
Жүзинен азмаз күйеди.
Бнлдирместен ж ыланға,
Ол жарасын Гулнэҳэр,
Дәрн суртип дүзеди.
Соннан кейин. Гулнэҳэр,

— Қсл жерде? — деп сорады 
Душпаныңыз эйдарҳа?
Ҳэр купи бестен жылан л^еп, 
Семирген шығар геллеғар.



Ж ақыилап келди «зулхуджә», 
Қурбанлыққа шалыиар.і 
Ж ақсы  л ы ққа -ж а қс ы л ы қ.
Соныңдай жауыз душпаннан, 
Сизлерди азат қыл-маға,
Айнальіп келди Гулнэҳэр. 
Гулнәқәрдың қолында,
Қырқ алты гез зульфықар.

— Мине еиди доеларым, 
.Сизлерди жеген жауыздыц, 
Тарттырайыи сазайын, —
Деген ўақта Гулнэҳэр,
Ақ жылан турыи сөйледп:

— Айта герме қарағым,
Бир емес, жүз мың адамды,
Бир демине тартады.
Егер көрсе ол сени,
Мийпетимиз тағы да,
Ж үз мәртебе артады.
Жети күнииң ишинде,
Бәримизди қуртады, —
Деп жылады аң жылаи.
Ж үз болса да, айта бер,
Мен олардан қорықпаймап, —< 1 
Деп турғанда Гүлнә\әр,
Эйдарҳа жетип келеди.
Буны керип Гулнэҳэр,
Қылышты услап қолына,
Эйдарҳаға жөнеди.
Демине тартқан үақтында,
Еки бөлген ғарбыздай,
Тең ортадан белели..
Қызыл қанға боялып,
Сум эйдарҳа еледи.
Әйдар^анын елгенин,
Батырдың еки бөлгенин,
Барлық жылан көреди.
Досты болған ақ жылан,
Қушағын ашып жүгирип,
Кез айдын айтып келеди. 
Куўань1шль1 түр менен,
Гулнэҳэрдей батырдан,

— Патшамыз бол, — деп тилели. 
Бул сораўға Гулнэҳэр,
Мыйығын тартып күледи.

— Ж оқ, жан достым, а^ жылан,
' Ҳурметице ырзаман.



Патша болып бул жерде, 
Қалыуыма болмайды.
Айта берсем себебин,
Ҳасла ада болмайды. 
Достан досқа сөз болар, 
Сирэ тамам болмайды. 
Руқсат болса қайтаман, — 
Деп руқсат сорайды.
Сол ўақтьшда аң жылан, 
Ж апымда үш күн боласаң, 
Бағы менен бағшам бар, 
Тамашалап қыдырып, 
Қызығына қанасаң.
Ондай багша Гулнэҳэр,
Ж ер устинде болмаған. 
Тәрийпин сағап айтайып, 
Қулағынды сал маған?
Ж ер үстнне шықпаған, 
Түрли гүллер онда бар.
Тоты менен бүлбүллер, 
Есапсыз-сансыз онда бар, 
Ж апырақлары зербарақ,
Ақ тереклер онда бар. 
Лалы-маржан, яі^уттан,
Көк тереклер онда бар. 
Есабы жоқ, саны жоқ,
Көи тереклер онда бар. 
Гэўҳардан болған ажары, 
Түрли мнйўе онда бар. 
Қурма, листе, бадамнан, 
Ийлеп жапқан пап да бар. 
Ҳор адымда жапып тур, 
Гэўҳар деген шам да бар. 
Сәулеси түскен жарқырап, 
Нур сэўлелп күн де бар. 
Қара топын жамылған, 
Сағымы сулнў түн де бар. 
Түнпип, көрки ай-жулдыз, 
Ай-жулдызлар сопда бар. 
Мннемен десец алтын тах, 
Тах қасында жорға бар, 
Үстиңе кийсең жарасар, 
Қундызы гэўҳар тон да бар, 
Ш омнлнўға сарҳаўнз,
Суў ҳ аснлн  онда бар. 
Шыпасы тийген қастаға, 
А бьцаят  онда бар.



Ишсең сирә қанб-айсаң, 
Абызәмзем суў. да бар.
Ж ер жүзине өрбиген,
Түрли аңлар онда бар.
Ж ер жүзинде соқпаған,.
Сулмў жайлар онда бйр, 
Үстинде жүни зерапшан,
Мал ^асылы онда бар. 
Дән-дәннан исленген,
Бөгенек арба онда бар. 
Тулпарға жем бермеге, 
Қундызы дорба онда бар. 
Ортасында бағшаның 
Гүмистен салған жол да бар. 
Жаньтңа не керектиң 
Барлығы да сонда бар.
Ж ер жүзинде Гулнэҳэр,
Ондай қызық ңайда бар?
Бир аралап көргенге,
Өмири бойы пайда бар.

— Достым болған ақ жылан, 
Ондай затлар ҳэш ўақта,
Жер үстинде болмаса,
Жер астында болмаған.
Ҳэзил етип айтасаң,
Билемен, оны сен маған, 
Айтпасаң да буныңдай, 
Өтирикти лап қылып,
Алдыма мениң қоясаң.
Аўзьш ашқан қан қылып 
М ақтанасан жоқ жерден,
Ҳэр нәрсени тагі қылып.
Үш күн емес, жети күн,
Достым қонақ боламан.
Өтирик шықеа созлериц, 
Қандай достым болсаң да, 
Басыңды қағып аламан.
Жер жүзинде адам жоқ,
Мен қусаған ашыүшаң,
Сағым менеи атар таң,
Атңан таңға таласып,
Өрип шығар барлык, жан.
Сен жылан да, мен адам, 
Ж ылан менен адамзат,
Ҳеш ўақта дос болмаған.
Өзим адам болсам да,
Дос болғанман мен саған.
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Күлки қылып бул сөзди,
Қимге айтсаң, қуў жылан?
Ж ер астында жасайды, 
Қурт-қумырысқа кесиртке, 
Бузаўбас, шаяп, суў жылан, 
Еситкениң болмаса,
Көргениң жоқ ҳеш ўақта, 
Абызәмзем суў жылан, 
Биреўлерден еситип,
Айтсан, қурап, сен маған.
Басла менн сол жерге. 
Керсетпесең сондай жер, 
Басыца түсер сум заман.
Есиңе салып қояман,
Ерте бастан мен саған, — 
Деген ўақта Гулнэҳэр,
Ақ жылан турып сөйледи:

— Айтқаным шын болмаса, 
Көзлеримди ой, — дедн. 
Қылышың менен қолдағы, 
Адамлар қой сойғандай, 
Там-ағымнан сой, — деди. 
Көрсетемен көзиңе,
Соныңдай қызық той, — деди. 
А д ам заж а  болады,
Кормегенше көз бенен,
Ҳэр түрлн бузық ой, — деди. 
Ж алған  болсын, шын болсын, 
Опыңдай жамаи минезди, 
Адамзат достым жой, — деди, 
Дегі соранып аң жылан, 
Ж ыланларға буйырды,
Арба жегигі келиң, — деп, 
Басына күн түспссин.
Қолына саяман бердиң, — деп, 
Ж ыланларға буйырды. 
Буйрықты алып көп жылан, 
Арбапы сүйреп келеди. 
Ушығадаи ислепген,
Саяман соғып береди.
Саяман услан колына,
Арбаға қарап келеди. 
Қүдиретли арбаны,
Гүлнәқәр көзи көреди.
Буны көрип Гулнэҳэр,
Ҳайрап болын қалады. 
Алды-артына арбаның,



Айнала көзкн салады. 
Алтын менен гүмистен, 
Дегершигин соқтырған, 
/Кақсылатып дәндәннан, 
Кегейлерин қақтырған, 
Текше салып мэрўерттен 
Аіәнжересии шаптырған. 
Ҳинжи менен гэўҳардан, 
Алтақтасын соқтырған. 
Лалы менен лагметтен, 
Әлтақтасын жаптырған. 
Арысы менен көшерин, 
Сынбасын деп ҳеш қашан, 
Сом полаттан соқтырған. 

Айталмайман атын да, 
Сондай сулнў бир тастан, 
Бергенек шүйин кақтырған. 
Бояў ңылып сыртынан,
Нур сэўлесин жақтырған. 
Үстннде бар алтып тах, 
Сондай сулнў тасларды, 
Қайдан т а ў ь т  соқтырған? 
Ондай сулнў арбаны., 
Көрмек түүе дүньяда, 
Еситпеген Гулнэҳэр,
Көрнп ҳайран ңалады. 
Қуўань1шль1 кеўли шад,
Ақ жылан менеи екеўи, 
Арбаға минип барады. 
Айтқан бағы айтңандай, 
Содай қызық болады.
Б ағ  ишине киргенде, 
Гулнэҳэрдей адамзат, 
Есинен танып қалады. 
Тентиреклеп аҳ урып, 
Қулашын ж ая қулады. 
Абызәмзем суў менен, 
Гулнэҳэрдей достының,
Ақ жылан жүзин жуўадьь 
Бурынғы сулнў-сульгў ма? 
Оннан да сулнў болады. 
Есин жыйып Гүлнә^әр,
Гүл жүзине қарады.
Өз кезине исенбей,
Ж әне де ҳайран ңалады. 
Ҳайран болып Гулнэҳэр,



Ж ылан деген дуўахан, 
Дуўалаўлн  зат па деп, 
Иеенбей турғап Гулнэҳэр,
Ақ жыланнан сорады.
Сол ўақтьшда ақ жылан, 
Айтылмайтуғын зат, — деди. 
Айтпасам саған болмады, 
Бурынғы ўақтя адаынан, 
Сулайман натша болыпты. 
Жердин жүзнн сораған, 
Сораса да жер жүзин,
Оған көзи тоймастан,
Эрман етип жер астын, 
Сорасам деп ойлаган.
Қара қус сизди окелген, 
/Қолды салғаң Сулайман. 
Қара қустыц өзи де, 
Сулайманныц жел аты.
Анаў жайда байлаўль1 
Жулдыздан туўған суў аты. 
Суү атының Гулнэҳэр,
Алпыс еки қанаты.
Ләк-ләк дэўге жарарлық,
Сол атының қуўатьь 
Жылауында услатпас, 
Ж ақыилатиас ҳеш жанды. 
Сопдаіі жамап туў аты.
Усы мьжаў бағшада, 
Сулайманныц бапнасы. 
Ләк-ләк болған жыланға, 
Ғазабын тигии қаздырғап. 
Лбыкаят дәрьясы,
Сонша мийнет етсе де, 
Сулайманға тиймеген,
Ийне гурлым пайдасы.
Сол ўақтьшда Гулнэҳэр,
Ақ жыландай достынан,
Суў атты бер, — деп сорады

— Берер едим суў атты, 
Ж ер устипде журиўге,
Суў ат пенен болмайды. 
Туяғы тнйгеп жерине,
Алты гез суў орнайды.
Ж ер жузнн суў алмаган,
Бир танаб жер қалмайды.' 
Десе -— дағы ақ жылан, 
Гулнэҳэр қайыл болмайды.



Айтқап менен не пайда?
Усы атты алмасам,
Ҳасла кеўлим т;олмайды.
Атты бер ■ деп, жан достым, 
Гүлнәхәр турып зарлайды. 
Еки көзден аққан жас,
Тас булақтай парлайды.

— Ҳаслнд сепнң адамзат, 
Көргенге ҳэўес боласаң.
Егер саган бермесем,
Бермеди, — деп, жан достым, 
Маган ашьгў қыласаң.
Ж ер үстине әламат,
Қутылмас сойқан саласаң. 
Бир жерлерге барғанда, 
Аспанга ушып кетеди.
Үстинен түсип қаласаң. 
Дагыстан майдан шөллерде, 
Теңизде, мүмкин көллерде, 
Ж алғы з басың қаласаң.
Қап таўьтан  арыда,
Қалыгі қойсаң Гүлнәхәр,
Елди ңалай табасаң?
Дэў, периниң ишинде,
Қәбир қазып өзиңе,
Ж ан  достым ойран боласаң, 
Соидай зарлап айтса да, 
Қ улақ салмас сөзине, 
Сулайманнын суў аты,
Қурт болып түсти көзине.
Ж ер баўьфлап жылады, 
Саргыш енип жүзине.
Буны көрип аң жылан,
Рэҳими келип палўанга,

— Егер де атты бермеоем, 
Гулнэҳэр сезсиз өледи, —
Деп ойланып ақ жылан, 
Гулнэҳэр достым ал, — деди. 
Нашарлыгын сезднрмей,
Оң жақтан ерди сал, — деди. 
Үстинен түсип қалмастай, 
Айылды беккем шал, — деди. 
Услама да Сулайман,
Мине алмаган мал, — деди. 
Эне, енди, Гулнэҳэр,
Атқа жакын барады.



Н аш арлығын сездирмей, 
Ер-жуўенин салады. 
Дэрўазадан шығарып, 
Үстипе минип алады. 
Гулнәхәр қыз зымырап, 
Ушып келген жол менен. 
Ушып кетип барады.
Ж ер устине шыққанда, 
Астындағы суў аты, 
Дстынан ғайып болады. 
Ж алғы з өзи теңиздин 
Ортасында қалады. 
Гулнэҳор қалған бул тениз, 
Соңғы ўақта агалар,
Муз тецизп болады. 
Сулайманнын. суў аты, 
Биринши демші алганда 
Усындай теңиз болады. 
Екиншм демин алғанда,
Муз болып тоңлап қалады 
Үшинши демин адғанда, 
Гулнэҳэр түсип қалады. 
Төртинши демин алғанда. 
Ҳаўаға шығып гүлдиреп,
Гү л дирма м а болады. 
Туяқтап іпыққап ушқыннан, 
Жылдырым пайда болады. 
Шақмақ оты шағылып, 
Гүлдирмама ғүлдпреп, 
Жерге жаўьш жаумақлық 
Сонмам пайда болады.
Қара теңиз, Ак, теңиз,
Сары теңиз, Қөк теңиз, 
Есабы жоқ, кол геңиз, 
Жауыннам пайда болады. 
Усындай қызық коп ислер, 
Сол заманпан қалады. 
Ендиги сөзди еснтиң,
Суў атынан айрылып,
Муз тецизде жатырған 
Гүлпәхәрд-ей батырдан 
Гулнэҳэрдей батыр қы 
Бийҳуш болып қалып 
Есине келип қараса 
Ушы да жоқ, шеги жиқ, 
Шийшедей цолып тоңлаган,



Көк тайғақтын, үстинде,
Ҳайран болып турады,
Көк тайғақтьщ үстине,
Қайдан биыә болғанын,
Қайдан келип қалғанын, 
Билалмай хайран қалады.
Бнр ўақнтлар болғанда,
Суў атынан айрылып,
Қалғап түсйп ядына,
Жамбасына урады.
Там ақ жемей, дуз татпай,
Ж ети күн бойы удайы,
Көтермей басын көк муздан, 
Гулнэҳэр сулнў жылады.
Ж ети күн толып өткенде, 
Сегизишни күии жеткенде, 
ІІІарлап ушып Қара қус, 
Гулнэҳэрдьш қасына,
Қанатып жайып қопады.

— Мии үстиме батыр, — деп, 
Қустан зибан болады.
Сол ўақларь1 Гулнэҳэр,
Қара қустьщ үстине,
Талтайып минип алады.
Өткир қылыш белинде,
Ак найзасы қолында,
Тулпар қалған майданға,
Қ ара  қус келип қонады.
Атын көрип Гулнэҳэр,
Кеўли бәржай болады.
Атын минип Гулнэҳэр,
Тас болған ж айға барады.
Атты байлап ақырға,
Казанның барып қасыиа, 
Тамаққа тойып алады. 
Самардағы қымызды,
Бир көтерип басына,
Шөли де әбден қанады.
Дем алайын азмаз, — деп, 
Ж апсардағы  төсекке,
Шешинип жатып қалады.
Тоғыз күнде тоғыз түн,
Арадан өткен ўақтьшда,
Гулнэҳэрдей батырдың,
Тула бойы жазылып,
Уйңысы әбден ңанады.



Ағын суўға шомылып, 
Тазалаи кийим кийинип, 
Шашып өрип тарады. 
Айнасын алып қолына,
Ақ жүзине қарады. 
Ойнақшып тур көзлери, 
Гүлден керкем жүзлери, 
Кеўлине сон дай унады, 
Тойдырып алып тамағыв, 
Қылышты байлап белине. 
Кәмарын кагты қынады. 
Найзаны қолға алады, 
Қаршығадай керилип,
Ту л пары н ы ц қас ы и а , 
Гүлнә^әр жетип барады. 
Жолдасы болған тулпардаи, 
Ҳал-аўҳальш сорады.

— Көрсетейин қызықты, 
Мин үстийе батыр, — деп, 
Жолдасына көк тулпар, 
Киснеп мойнын бурадьі- 
Гүлнә^әрдей батыр қыз, 
Кеўли толып атына,
Он жағынан буралып, 
Дизгипине тулпардың, 
Қоллары барды оралып, 
Мәдет бер, — деп пиринен, 
Зоцгиге қой.ып аяғып, 
Тулпарга мппип алады. 
Қара хан дэўдиц елине, 
Сапар тартып бармаға, 
Тулпарды жолға салады 
Өзице белли көк тулпар, 
Гейбир таўда ушады,
Гейбир таўға қонады.
Аспан менен таласқан, 
Жегн таў жолда қалады 
Алты дәрья арада, 
Ийретилген жыландай, 
Ийирилип жолда қалады. 
Бнр нешше күи жол жүрип, 
Гулио.чордей батыр ңыз, 
Қарахап дэўдин, елине,
Тез күнде жетип барады. 
Қ алаға келип қараса,



Аспанға тийген төбеси, 
Дэўлерден басқа жанлар жоқ, 
Сондай дэўлер ишинде, 
Гулнэҳэрдей батыр қыз, 
Қумырысқадай болады.

— Урыспаға келдим елице, — 
Урыеқа шығын дэўлер, — деп, 
Қышқырғаны бул қыздың, 
Қулағына барады.
Ҳайран болған көп дэўлер, 
Ж ән-жағына қарады.
Қараса да ҳеш дэўдин, 
Көринбеди кезине.
Ҳайран болды көп дэўлер, 
Урысамыз деп бир жаннын, 
М ннаў айтқан созине.
Бир ўақларь! болғанда,
Бир қумырыска көринди. 
Шүңирек дэўдиц көзине.
Қайдан келген бул жерге,
Биз көрмеген зат, — деди. 
Қумырысқадай болса да, 
Астында бар ат, — деди. 
Апарамыз ханға, — деп,
Аты менен екеўин,
Алақанға салады.
Алақанда көтерип,
Патшаға алып барады.

— Әдалатлы патшамыз, 
Көргенсиз бе дүньяда,
Бул ңандай зат? — деп сорады.  
Буны көрип патшасы,
Ҳеш көрмеген затым, — деп, 
Ол да ҳайран болады.
Уәзири менен султаны,
Ҳэкими менен беглерн 
Ақсақалы, торгси,
П алўанн менен батыры,
Қатыны менен баласы,
Тамашаға қызығып,
Бәрисн келип қарады.
Ҳэр қайсьісы бир-бирлеп, 
Алақанға алады.
Алақаннан түснрип,
Тах үстнне қояды.
Сол ўақтннда Гулнэҳэр,



— Урыспаға келдим, — деп,
Тахта турып ат пенен,
Ж әне де сүрен еалады.
Шаўқьшдь! салып Гулнэҳэр,
А'тын айтып шірлердиң,
Қылышты қолға алады.
"Бпр шетинен дэўлердиц,
Жайратып қылыш урады.
Мынау келген дэўлердиц,
Биреўин жайдан шығармай, 
Барлығын да қырады.
Хан сарайы қан сасып,
Өлык пенен толады.
Қызыққа келген дэўлерге,
Сондай цызық болады.
Сарқырап аққан қызыл қан,
Дпзеге жетип қалады.
Ханға жақын дэўлердпи,
Бири тирп қалмастан,
Ханы менен қосылып,
Барлығы гүлдей солады.
Күтпеген жерде дэўлердиц, 
Пайманасы толады.
Д алага шығып Гүлнәхор,
Көшеде қьшқнў салады.
Қарсы турған доўлердиц,
Басларып қылыш шабады.
Қумырые к а дап қ ы р ы л ы п,
Дэўлер бүлгпн табады.
Көшесинеп дэўлерднц 
Қан дәрьясы ағады.
Бир ўақнтлар болғанда,

— Бағындық, — деген дэўлердиц, 
Ҳэр жерден даўсь1 шығады.
Сол ўақтьшда Гулнэҳэр,
Ж асы л туўьш жығады.
Туўдь! жыикан себебп,
Бағындық деген халықты, 
Жэбпрлеўге болмайды.
Шаңырып барлық халықты, 
Мэслэҳатлер қурады.
Жыйпалып келген сансыз дэў,

— Қудайымыз усы, — деп, 
Дәстүрипше сийыньш,
Минардын түбин орады.
Сол уақтында Гулнэҳэр,



Ьарлық Хіілі.пу^п қарады.
Ҳац шійетли бпр д.іудіг, 

Көтериң деп ханлыцқа , 
Өтиниш етип сорады.
Сол ўақтьшда патшамыз.
Сиз боласыз деген сөз, 
Гулнэҳорднн. үстине 
Ж аўған  қардай борады. 
Алдымдағы маңсетин, 
Дэўлерге айтып береди. 
Гулнэҳэрдин. .бул сөзип, 
Дэўлер де мақул көреди 
Оқымыслы, билимли,
Шығысы гедей баласы, 
Жигирма бес-отыздың, 
Арасында бир дэўди, 
Патшалыңқа қәлеймиз, — 
Деген сөздиң жуўабьш, 
Гулноҳорға береди.
Шақырып алып ол доу’ді: 
Кәзи менен көреди.
Бурымғы хандай болмасңа, 
Халыққа жәбир салмасқа,
Гүлнә^әрдын алдында, 
Халқына ўэде береди.
Қырқ күн, қырқ түн хан тойы, 
Сондай қызық болады.
Сазшы, күйши, ойыншы,
Көп тамаша береди. 
Палўанларь! гүресип, 
Байраққа атлар шабысып, 
Алтын қабак аттырып,
Жетим меиеп жесирдек,
Ғәрип пеиен қәсерден,
Ҳеш биреўин қалдырмай, 
Д ара  табақ тарттырды.
Қара дэўдиқ қаялы, 
Зубайданы Гулнэҳэр,
Алып барып береди.
Бир ақшам болып бул жерде, 
Коп қызықлар көреди.
Ерте турып Гулнэҳэр, 
Тулпарға ерди салады.
Қара дэў менен Зубайда, 
Дослары менен цошласып, 
Қ арнў-ж арақ  асынып,
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Байрагыи қолға алады. 
Қудман хандай патшаньщ, 
Барып тахтын алмаға, 
Туўьш-ескен елатын,
Алты мындай кэнизди, 
Барлыгын азат ңылмаға,
Дэў ағасы Қара дэў,
Д эў  апасы Зубайда, 
Күлип-айиап екеўи,
Усы жайда қалады.
Баяғы келген жол менен, 
Гулнэҳэр кетип барады.- 
Бир неше майдан жол жүрди, 
Ж ол журсе де мол жүрди. 
Сәске, түстиң уағында,
Ийти өлген жерпне,
Келип бир дем алады.
Усы жерде де-м алып,
Ийтин еске салады. 
Келешекке естелик,
Болып қалсын меннен, — деп, 
Усы жердин атағын,
«Ийт өлген дала» қояды. 
Кабул менен Балықтын, 
Арасыпда «Ийт өлген»
Деген жазык дала бар.
Усы майдан далапыц,
Атыи қойғап Гулнэҳэр.
Усы майдан даладан,
>?'оне де өтип барады.
Неше күиде, неше ай,
Атасы менен апасы,
©мир сүрген майдапга, 
Уцгнрге келип қарады.
А л д ы - а р т ы н а й н а л ы п,
Ата менен ананьщ,
Қос қәбирин қушақлап,
Бас жағыныц топырағын, 
Сүйип-сүйпп алады.
Усы жердиң атағы,
«Кос кәбир» болып к ілады . 
Усы жерден Гулнэҳэр,
Ғәзеп иеңен атланыгі,
Көк тулпардың үстинде, 
Буркиттей болып барады. 
Ж ақы п келип қалаға,



Ханға хабар салады.
Ханга салган хабары, 
Гулнэҳэрдь1д бул еди. 
Қәлман ханға жиберди, 

«Салтанатлы Қулман хан, 
Сизге төрелик беремиз. 
Ж аманлы болып бир гезде, 
Қашып кеткен кыз едим. 
Ҳэмирице бағынбай, 
Уәзирлерге жағынбай, 
Кзнизек турар жайларға, 
Кәнизбек болып алынбай. 
Мойыныңызға қол салып, 
Хан ата, — деп жалынбай. 
Жибергеп еки уззкрдиң, 
Екеўин де өлтирген,
Қайтып келди айналып. 
Гулнэҳэр сультў үстиңе 
Таркамаса ашыуың,
Егер де жетсе күшиңиз 
Ко низ қылып алыңыз. 
Тарңамаса аіпыуың, 
Қаркыратып шалыңыз. 
Баяғы қалғап кегиңдй,
Хан ата, келип алыңыз. 
Асаў майдан, кең дала,
Кен даланыц баўрьшда, 
Қурайың саўаш, кел ата, 
Батырын болса урысқа, 
Қалдырмай алып келиңиз?, 
Сол ўақтьшда хан ата,
Уллы топтың алдында,
Ақ көксиме миниңиз. 
Рэўшан гулдей ашылдым, 
Өз қолыңнан териңиз? 
Қойным жәннет сараны. 
Қолыңнан келсе хан ата 
Есигин ашып кириңиз.
Ж аңа пискен алма нар, 
Ортасыиан тилиңиз,
Қандай да болса, хан ата. 
Үстиңе келген олжаман, 
Олжа менен олжаның, 
Бас-аяғы көп болар.
Мазалы болса нешшеси, 
Нешшесиниң хан ата,



Ҳеш мазасы жок болар. 
Нешшеси болса қызыл гүл, 
Нешшеси қолды күйдиргец 
Шарпыуы күшли шоқ болар. 
Иешшеси болса кал шекер, 
Ңешіпеси басқа тийетуғын, 
Шоқпар менен шот болар.
Қыз да болсам хан ата,
Мен солардың биреўи, 
Урыеыуға келдим үстице, 
Ш амацдк байқап көриңиз 
Гуреске келдим, мен ата, 
Күшимди шайқап көриңиз? 
Қыз келди деп қуўанба, 
Тоғайдан келгеп бөримеп 
Патшалыққа шадланба, 
Көринип тур көзиңе,
Хан ата кпрер гөриңиз. 
Мазарыд <болар ол сеиин. 
Алтын тахтлы төриниз,
Егер де қорықсаң залым хаи. 
Гүлнәхәрдей патшаға, 
Тахтыцды түсип бериңиз? 
Қорқамап, — деп қатьіннан, 
Ерлигиңе мақтансаң,
С из еркек те, меп қатьтн,
Қел гүресип көриңиз?
Буидай қызық көрмеген, 
Халыққа қызық береііик,
Хап ага, корықпай келиңиз? 
Усы сөзди Гулпэҳор,
Хатқа жазып жиберди.
Хатты оқып Қулман хан, 
Қатьншап батыр бола ма? 
Ж үз мыц шымшық жыйналып, 
Бүркитке зыян қыла ма? 
Қаидай қатын көрейик,
Ат шаўьш келген қалама? 
Ийелик етиг: жатырған, 
Сораўсмз келип далама? 
Уйқысыи бермей ырылдап, 
Қатыи менен балама.

— Жүриң беглер, көрейик, 
Тауыма келгеи р;аидаи нар? 
Айбат ы м а шы д а м а с ,
Доў болмак, туўе эйдарҳа,



Аглапын қәне майданға,
Атағы шыққан палуўанлар, — 
Деп шақырып бир неше, 
Батырларын ол ертип,
Ҳэм қолына қус алып,
Аңға шыққан адамдай,
Қус қашырып алыстан,
Келди батыр устине.
Қызды көрип Қулман хан, 
Қудайым маған берди, — деп, 
Қап тауының хүр ңызын,
Өзи айдап к-елди, — деп, 
Жүреги тасып Қулман хан, 
Діиренип турып зәңгиге,
Ат үстинен сөйледи:

— «Назлы сулыу назланбай, 
Хан алдына келиңиз?
Қулмаи атлы патшаман, I 
Ийилип сәлем бериц и з ^ — -- - /  
Еситип сениң атыңды,
Тахттан түсип, хан келди. 
Ҳурмет етип алдыңа, -
Салтанатлы жан келди.
Хан сарайға жүриңиз?
Хан менен ойнап-күлиңиз? 
Толып ақңан дәрьядай, 
Толқынлап дэўран сүриңиз?
Бул дүньяда көрмеген,
Алтын], гүмис, гэўҳар бар, 
Лалы-маржан, жэўҳар бар, 
Усындай ңымбат таслардың, 
Барлығы биздей ханда бар. 
Алты мыңдай кәниздиң, 
Бәршесине бас болып,
Ханшасы болып жүриңиз. 
Ермесеңиз изимнен,
Ж ас  ағар еки көзиңнен. 
Қэҳэрленсем геллағар, 
Жаныңды алмай қоймаспан. 
Ханға қарсы жап болмас, 
Ханда болар қанлы дар,
Қанлы дардың астында,
Өлип кетер эйдарҳа,
Сулнў да босаң мен сениң, 
Аямайман жаныңды.
Дуз қуярман тилдирип,



Ашытарман саныңды.
Өзиң де ая Гүліюхор,
Ж алғы з шыбын жаныңды. 
Мениң атым Қул.ман хан, 
Талайдыц басын жулған хан, 
Айыу, арыелан, капланды, 
Керилип тасқа урған хан. 
Мойнының шыққан жеринен, 
Эйдарҳани жулған хан.
Абайлап қара, көз ашып, 
Алдыңа келип турған хан.
Сол уақтыпда Гулнэҳэр;

—- Ҳаққа шүкир етейин. 
Сауалтыгі жүрек жарасын, 
Мақсетиме жетейин.
Щ ық майданға Қулман хан? 
Гүреспеге кең майдан,
Мағап деген ойыңды,
Өз басыца келтирип,
Әрмансыз болып дуиьядан, 
Көзимди жумып кетейин.
Шыбын жаным аманда,
Сен кусаі ан ҳарамнан, 
Халі^ымды азат етейин, —
Дегеи ўақта Қулман хан,
Еки адамды жиберди;

— Услап алып шайтапның, 
Қолып байлап ал, — деди.
Тахт алдыпа жаяўлап,
Атлы қуўип бар, — деди.
Сол ўақтьшда екн адам, 
Тебеіідей қадап муртын да, 
Қабаңтан қар жаўднрьш, 
Томпайтып еки уртыи да,
Шаш ал десе, бас алып,
Үйрепип қалған журтында. 
«Ишемиз қыздыц қанын,» — деп 
Қызға жақын келеди.
Өкирип малдай соймаға, 
Өзлернне исенеди.
Арыслаппап айбатлы,
Қыз үстине донеди.
Сол ўақтьтнда Гулнэҳэр,
Ақ найзаныц ушыка,
Қос батырды иледи.
Күнге тутып екеўин,
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Кимге керек кэбап? — деп,
Бул кобаптв] хан жесе,
Коп болады саўап, — деп,
Ханға қарап күледи.
Буны көрген Қулман хан,
Атына қамшы басады.
Қусын таслап далаға,
Қ алаға қарап кашады. ,
Сол қашнўдан Қулман хан,
Быраз жерге асады.
Изпнен жетип тутпаға, 
Г^лнәхәрдей батыр қыз,
Тулпарды изден қосады.
Қуўьш жетпп изннен,
Мойнина шынжыр байлайды.
Ат алдында жаяўлап,
Қалаға қарап айдайды.
Ат алдында Қулманның,
Сөйтип соры кайнайды.

— Олтире гөрме қызым, — д е п 4 
Гулнэҳэрдей батырға 
Адымы сайьш зарлайды.
Халыққа бергеи азабы,
Алдыпа келип соңында,
Көзиниң жасы парлайды.
Хан сарайы датка жай,
Д атқа жайдыц алдына 
Алып келди Қулманды, 
Эйдарҳадай ысқырған,
Арысландай пысқырған,
Қэҳэрн күшли палўандн,
Алып келип Гулнэҳэр,
Аяқ қолын шынжырлап,
Бағанаға байлады.
Сақшы қойды касына,
Зиндандағи жанларды,
Гуўеннен шешкен қозыдай, 
Азатлық деп айдады.
Ҳэр бәндирги қасына,
Исенимли адамнан 
Қара\ъіллар сайлады.
Барлық жерди бәнт етип,
Өз қолыиа алған сон,
Хан сарайға кнреди.
Алты мыңдай кәниздиң,
Барлығын азат етедн.
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Оннан кейин Гүлнәхәр,
Ж ар шақыртты қалаға,
Барлық халықты шақырып, 
Уллы бир той етеди. 
Салтаңатлы тойына 
Сарайдағы алтынның 
Жарпысын сари етеди. 
Алламурат, Қәримбай,
Еки бирдей дайысан,
Шақырып алыгі қасыиа,
Оң жағынан жай берип, 
Отнрнўьш сорады.
Еки бирдей дайысы,
Отырған сон, қасыида,
Орнына турып Гулғюҳэр, 
Көпшилыкке қарады. 
Жыйналып келген халықтан, 
Ҳал-аўҳаллар сорады.

— Жәбир көргеи Қулманнан, 
Халайықлар келиғшз?
Барлығын да қалдырмай, 
Алдымда айтып берициз? — 
Деген сөзге тум-тустан, 
Бала-шаға шуўласьш,
Қол көтерип турады.
Арыз үстине арызлар,
Қулмап ханның үстинен 
Ж аўған  қардай борады.

•—• Қараи турсақ халайық, 
Кимди улдап айырған,
Кимди қыздап айырған,
Кимди ата-анадаи,
Кимди аға-ипиден,
Кимди аиа-сиғі,лиден,
Кимди қатар-қурдастаи,
Кимди жора-жолдастан,
Қулмаи хаи залым айырған, 
Жазықсызды ол қыйнап, 
Қол-қанатың қайырған, 
Асаў-асаў тулиардың 
Туя ңл а р ы 11 м а й ы р ғ а н.
Нәлет өлгир, иаймыт хан 
Халықтыц жыйнаи тапқанын, 
Козин жумып ҳарамьл, 
Шошқадай болып асаған. 
Жыйнап халыіүгың қызларын



Ҳ арамлнқ қылып жасаған, 
Жаманлығы қалмаған, 
П уқараға қылмаған,
Қайсы бирин айтамыз,
Нэлет жаўғмр Қулманның 
ҚорльіғьГжоқ, қарағым,
Ол бизлерге қылмаған, — 
Деген ўақта сөз сорап, 
Кәримбай турды жайығіан:

— Солардыц бирин қарағым, 
Алдында мен де айтайын. 
Ж алғы з жийеним бар еди, 
Гулнэҳэр дер атын да,
Он төрт жасңа келгенде, 
Ҳурдей сулнў қыз еди. 
Мәткеримдей жездемнен 
Ж алғы з қызын алмаға,
Еки ж әллад  келеди.
Өзи шаққан кыз еди,
Ашыуы соңдай тез еди,
Алып кетер болғанда,
Қайымын таўьш жәлладтык 
Балта менен Гүлнәхор 
Екеўин де елтирип,
Түи ишинде билдирмей, 
Ата-анасын ол ертип,
Елден шығып кетеди.
Соннан берп көрмедим.
Кеп жыллар етти арадан, 
Атаңа нәлет Қулман хан, 
Жалғы-з ғана жийеним 
Гүлнәхәрден айырды. 
Жалғызынан айрылып, .
Ж ер тислегир ҳайўан хан. 
Жалғызымнан айырды,
Қол қанатым қайырды, —
Деп Қәримбай бийшара, 
Еңк-еңк етип жылады.
Сол ўақтьшда Гулнэҳэр, 
Кәримбайға қарады.
Аўьф ҳалда гүрсинип,
Ишинен демин алады. 
Билдирмейин, — деп еди, 
Сездирмейин, — деп еди,
Баўнр деген жамаи ғой,
Ерксиз еңиреп жиберди. .



Еңирей берип Гүлнәхәр,
— Айналайын баўрнм, 

Саў-саламат барсыз ба?
Еки гәрнп дайым, — деп,
Қушақлай берип жылады.

— Уай, жийеним, сен бе? — деп, 
Еки бирдей дайысы,
Естен тапып қулады.
Хәр бир жерден сес шығып, 
Айналайын баўнрьш, — деп,
Бир нешшеси қызым, — деп,
Бир нешшеси бийкеш, — деп,
Бир нешшеси апа, — деп,
Бир нешшеси сицлим, — деп,
Ҳэр қайсысы таласып,

— Кемликтиң келди кэмалы, 
Кәмалға жетти елимиз, 
Мен-менликтин, заўальш 
Қулман ханға берициз. 
Балқы-Бадақш ан ели 
Бэҳьрицнен нур алып,
Көгерди жайнап гүлимиз,
Нурлы сэўлец астында,
Абат болсып елимиз,,
Көтерилснн перзентим,
Бүкирейген бслимиз.
Булбүл болып сайрасын,
Б ай лаўдағы тилимиз.
Кок байлыққа бөленсин,
Баг кегерип жерймиз.
Сүйрик шыгын жасарсын,
Тақыр болғаи көлимиз.
Деп бабалар-мамалар,
Ата менен аналар,
Ини менен ағалар,
Сиңлн менен апалар,
Ецбеклеген балалар,

— Хан орнына хан бол, — деп, 
Гүлнәхорден сорайды.
Сол ўақтннда Гүлнәхәр 
Солығып басып алады. 
Туўьш-оскеи халқыңа 
Ол да разы болады.
Г үлнәхордеіі б а т ы р д а н 
Сорағанлар көп болды:

— Ғәрип атаң аман ба,
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— Муңлы анаң аман ба? 
Қартайғанда алардың, 
Қалай кешер халлары? 
Сораўларға Гулнэҳэр 
Атасы менен анасы 
Қайсы жерде өлгенин,
Еки ғәрип кәбасын 
Қалай етип көмгенин,
Батыр болып, бах қонып, 
Бунда қалай келгенин, 
Жылағанның көз жасын, 
Яратқанның көргенин, 
Қ аўнс Қыяс бабасы 
Қолына ж арак бергенин, 
Жеңднрмес ханлы алғанын, 
Сүйген яры Энўар, 
Жеңдирместиң журтыңда, 
Патша болып қалғанын, 
Одан да басқа ханлардын 
Басына ойран салғапын, 
Қалдырмай айтып береди.. 
Соннан кейнн халайық,

—• Өз қолыңнан хан қой, 
Гулнэҳэрден тиледи.
Хан сайлаўьгн халайық, 
Ортақызға салайык. 
Көпшилик кимди сайласа 
Сол болар елге ылайық. 
Жетим менен жесирдиң, 
Ғәрип пенен қәсердин 
Сыйпағандай б а с ы н а н,
Ҳақ ннйетли, ақ жүрек 
Адамнан сайлап алайық, — 
Деген сөзге көпшилик, 
Кәримб.айды кәрсетти. 
Хызмет қылар ер бизге, 
Халқымызға ылайық,
Бир аўьшдан бул сезди, 
Ҳэммеси мақул қореди. 
Қулман ханның орнына,
Ақ жүрекли, ҳақ нийетли. 
Кэримбай хан болады.
Бас ўэзири ңасында, 
Алламурат қалады.
Сораўн менен халықтьін 
Қулман ханның мойнына

деп
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Қыл шылбырды салады.
Үш ағашқа илдирип,
Халқына залым не қылса, 
Оған да соны қыдады. 
Қулман хандай зулымнан 
Батьгр туўған Гулнэҳэр, 
Халқынын, арын алады. 
Қьшнаўдағь1 халықты 
Сөйтнп азат қылады,
Қаранғы думан серпилип, 
Туң-ғыйыққа жоғалды. 
Қуўарған гүллер ашылып, 
Ж азы қ майдан далаға 
Түрлн туқым шашылып, 
Қазаны халыңтын қаспақлап, 
Сынырлары баспақлап,
Боз ынгенлер тайлақлап, 
Қулын, тайлар ойнақлап, 
Қой-козылар маңырап, 
Ешки-ылақлар жамырап, 
Қатық, каймак ишңлип, 
Гүбили май писилип,
Қымыз, шубат ишилип,
Ел абадан болады.
Қулман хапның екп қызы, 
Уллысы едн Мыцларша, 
Кишиси еди Қуңқарша,
Екн бирдей гөззалды,
Еки бирдей дайысы,
Некасын қыйып алады.
Усі.і тойда жийени 
Гүлі 1эҳэрдей палуан к,ыз,
Тақ турып хызмет қылады, 
«Жуўьтрған алмас ағалар, 
Буйырған алар» деген сөз, 
Кәрпмбайдай патшадан 
Келешекли халыққа 
Нәсият болып қалады.
Усы жазы Гулнэҳэр, 
Туўьш-оскен елкнде 
Бағларды сайран етеди. 
Тулпарды мииип астына, 
Гейде аңға кетеди.
Салқын самал ескенде, 
Қаўьтн, ғарбыз, алмалар, 
Әнжир, жүзим, қурмалар



Барлығы тегис пискенде, 
Сабағынан узнлып,
Торсылдап жерге түскенде. 
Сол күнлери Гулнэҳэр, 
Кетпекши болды сүйгени 
Энўар патша елине.
Қылыш пенен найзаны 
Жаркыратып колға алып, 
Минди батыр Гүлнәқәр 
Тулпарының белине. 
Гүлнәхәрдей батыр қыз, 
Кетеди деген хабарды 
Еситкен ңалмай келеди.
Баба менен мамалар,
Ата менен аналар,
Ж асы уллы ағалар,
Ж асы  киши инил-ер, 
Алдыидағы апалар,
Изиндеги сиңлилер, 
Тотыдайын таранып,
Мын, қубылған жеңгелер. 
Күнниң жүзин көрмеген, 
Қәдем баснас келинлер 
Қәдем басып келеди.
«Кетпе батыр, кетпе», — д еп , 
Сапарын кыздың тиледи.
Сол уақтында Гулнэҳэр, 
Ашылғандай Гүлбәхәр, 
Ж айнап күлип халықтан 
Кетпесем халқым болмайды, 
Ж ылап қалар Энўар.
Ер жылатқан ңатынлар 
Ҳеш уақтында оңбайды.
Дуўа бернң қарыялар? 
Барлық халық кол жайып, 
Ақ пәтия береди. 
Ж ырауларды жырлатып, 
Ойыншыны ойнатып, 
Нақыра-сырнай тарттырып, 
Ҳэр жерде мылтық аттырып, 
Үш күншилик майданға 
Шығарып салып хошласып, 
Алламурат, Кәримбай —
Еки бирдей дайысы 
Усы жерде қалады.
Баяғы келген жол менен,



Гулнэҳэр жүрди гүзлетип, 
Тулпарды айдап барады,
Жылдырымнан тезлётип. 
Бийик таўдап қарғытты, 
Дәрьялардаи ырғытты, 
Тақаты болмай бир заман, 
Онуарды көргенше, 
Астындағы тулпарды 
Қыстагі айдап барады.
Сол жүриетен Гулнэҳэр,
Бир неше күнлер жол жүрди, 
Азғана емес, мол жүрди.
Аты менен екеўн 
Узақ жолда н болдырды. 
«Гүлнәқәр батыр киятир», — 
Деген хабар еситип,
Узақтан ат шаптырып,
Д а т  арасып қақтырып,
Ҳэр жерде от жақтырып, 
Гүмбирлетип дағларды, 
Майданда топлар аттырып, 
Уллы салтанат пенен, 
Уэзирлерин ол ертип, 
Энўардай сүйгенп 
Киятир шығып алдынан. 
Еситкеп жан қалмастан, 
Көремиз, — деп батырды, 
Бир-бири менен жарысып, 
Узын шубай шац кылып, 
Киятыр хаиның артынан. 
Бир-бирине бой таслап,
Агын суўдай ҳалласлап, 
Бир-бири менен сүйисти, 
Ғәрип ашық яр ңусап.
Қ алага келип Энўар,
Барльщ хал ықты жыйдырды, 
Мәл дүиьясын ңалдырмай* 
Ортаға бәрии үйдирди.
Алпыс өгиз, қырқ сыйыр, 
Ж үз елиў і\ой сойдырды. 
Д ар а  табақ тарттырып,
Ж асы уллыға сый қылып, 
Малдыц басып қойдырды. 
Түрли-түрли тамақтан,
Қымыз бенен шараптан, 
Жетим менен жесирди



Той үстинде тойдырды. 
Алтын қабақ аттырды, 
Нақыра-сырнай тарттырды. 
Палўан гүрес туттырыи, 
Узаққа ат шаптырды. 
Ойыншьшы ойнатып, 
Жь1раўлардь1 жырлатып, 
Қырқ күн тойын береди. 
Энўар менен Гулнэҳэр 
Жетип мақсет-муратңа, 
Эрмансыз дэўран сүреди.



ДӘ С Т А Н Л А Р Д А Ғ Ы  Г ЕЙПАР А С Ө З Л Е Р Г Е
ТҮСИНИК

Әзәзүл-шуғыл 
Бадақш ан-улке (жер аты)
Балық-қаланың аты (Абі анстанда)
Бағдат-қаланыц аты (Ирак)
Зыйық-жазалаудыц ец ауыр түри 
Паш-сырды аи ш ў  (эшкаралаў)
Рад-ңалапың аты 
Раўа-мақул  кериў 
Яқут-ҳасьгл тас.

* $

Гөйистан-жср аты (тае ели)
Гүдары-териииіі шыдамлы түри (><;айыс)
Гебеже-түйе ямаса арба мепеи узак; жолға  шыққанда зат  салатуғын ыдыс. 
Ғулпет-машақат, қымыпшылық 
Жәзийра-шөл, далацлық
Зердер-қызлар кийстугын зор қалпақ мэшісииде 
Кәлан-уллы
Кеклик-іуштың бпр түри 
Мағруф-Күн батыс 
М а ш ы р ы қ- К ү 11 ш ы ғ ы с 
Маламат-ж ала ,  масақ сөз 
Мешкап-терндеп нслепгеи ыдыс (мес)
Мурғызар-қуслар жайлаўь! (базары)
Нала-қайғьтрнў, зарланнў 
Пәскеш-жарамас, гюс мэішсинде 
Сайрам-жер аты ҳэм ески қала 
Тартнў-бадалғььсаўга,  сый 
Таўап-зьшратлаў
Ҳиммет-бир исти питирлў ушыгт бел байлап кирисиў 
Ҳикаят-энгиме, гүррин.
Қапыз-қосьщшы, бақсы 
Шербат-пшимлик суў
Шатыраш-қумар ойыныныи бпр түрн (шахмат ойыны)
Ь1қТь1қаТ-ў:де, ықырар, исеиим.
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Акдәрья-дэрьяпыц аты 
Аршалы тоғай-жер аты 
Гирис-сары жайдын гириси,
Дақнл-ҳэзпллесиў 
Көкен таў-жер аты 
Қуўсь1рьп<-ел аты 
Қ ара  көл-жер аты
Қулқан-бас кийим. (дийўана, дэрўишлер кийетуғын сопақ телпек) 
Пәрлиги-сары жайдыц оқ салатуғын жери 
Сақтыян-ийлепгеи қалың тери
Тобылғы-қамшы сабы ушын пайаланатуғын жыңғылдың бир түри 
Уйғьф-урнў аты
Шыныашьш-Қытай мэмлекстшшц ески аты

*  $  *
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