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Баяғы өткен заманда, дiн-мұсылман аманда, Жиделi Бай-
сын жерiнде, қазақы елдiң төрiнде, Қоңырат деген елiнде 
Байбөрi деген бай өмiр кешiптi. Төрт түлiгi сай болыпты. 

Жиделi Байсынның байтақ даласы малға толыпты. Мұрындық, ноқта 
тимеген, түйешiлерi аяқ артып мiнбеген, желмаясының саны сексен 
мың екен. Жалпақ даланың төрiнде жайылған қарақұрым ұсақ тұяқты 
айтпағанда, шоқ-шоқ боп өскен тоғайдың iшi жылқыға толып, Байбөрi 
қылқұйрықтың торысын бiр бөлек, қарасын бiр бөлек иiрiп, жабайы 
аңдай өрген бозы мен аласын бөлек жайып бағады екен. Дәулетi та-
сыды деген осы, сай-саланы толтырған мол байлықтың құдiретiн 
танытқандай едi.

Алланың әдетi ме, кiм бiлсiн, бiреудi байлықтан оздырса, басқадан 
тоздыратыны тағы бар. Байбөрi қанша бiр шалқып жатса да, көкiрегiн 
қарс айырған, жүрегiне зiл батпан боп батқан қасiретi де жоқ емес-
тiн. Атадан жалғыз, бiр қаптан, бiр саптан шыққаннан тұлдыр Байбөрi 
бiр перзентке зар едi. Жасында бiлiнбес, ес жиып, ел ағасы болғанда, 
бойдан қуат, бiлектен күш кетiп, өткенiңе көз жүгiрткенде, көкiрегiңе 
шемен боп қатқан қасiрет жай ұрғандай есеңгiретiп тастайды екен. 
Байбөрi бай сексенге жасы жетiп, оңы мен солына қарап, ендi фәни 
дүниеге кетерiнiң жақындағанын бiлгенде, құбылаға басын берiп, көзi 
жасқа толып еңiредi.

— Е, құдайым, бүйтiп өмiр бергенше, дүниеге келтiрмегенiң оң едi. 
Мен кiммiн? Ұрпақсыз өткен қу баспын. Тырнақтап жинаған малымның 
иесi жоқ. Кiм көрiнгеннiң еншiсi атанып, талап алмаса не қылсын... 



Жыласаң жасыңды сүртер, сүрiнсең демер қандасың болса бiр сәрi, 
досым алыстады, қасым жалғыздады. Көретiн көзiм көр болды. Айна-
лам алыпқашпа, мүсiркеген сөз болды. Баласы жоқ адамның әркiмге 
есесi кететiнiн бiлмеппiн. Құдайым, мүсiркер күнiң болар ма, — деп, 
өгiздей өкiрдi. Мұның зарын алыстан немере-шөбере болып келетiн, 
сүйектуыс Құлтай да естiдi. Адам — пенде, бiрi мүсiркесе, бiрiнiң қыбы 
қанып, айызы қанды. Баласының көптiгiн айтып, көп ортада Байбөрiнi 
мұқатқаны қаншама.

Жылжыған жылдар, аршындаған айлар, атжелiстi апталар, қас-
қағым сәт күндер өтiп жатты. Бiр күнi жамағайыны Құлтай келiп жет-
тi. 

— Уа, Байбөрi бай! Қанымыз бiр, қайғыны бөлiсер жөнiмiз бар емес 
пе. Орайы келген бiр iстiң жайын айтайын. Шешуi өзiңде, — дедi ол. 

— Қайғы жұтқан көңiлдi жұбатар болшы, ағайын, — дедi елең ет-
кен Байбөрi. — Әлденеден дауа күткен жанға не дерсiң?

— Олай болса, табиғаттың заңы ғой. Сенiң тезек теретiн күңiңе 
көптен менiң көзiм түсiп, көңiл жарастырған едiм. Бүгiн сол босанып, 
ұл туды. Нәрестенi бауырыңа басып, алданыш етуге қалайсың? — дедi 
Құлтай. 

Мына тосын жаңалық Байбөрiнiң жүрегiн селт еткiздi. Балаға де-
ген құдiреттi сезiм алдына салып жетелеп кеткендей едi. Ойланып, 
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толғанған да жоқ. Бiрден баланы алдырып, ұлан-асыр той жасап, 
балаға Ұлтан деген ат қойды. Құдайдың салғанына көндi, жетектегенi-
не ердi. Жатар орны киiз күрке, бесiгi тулақ болар сәбидiң маңдайының 
жұлдызы жарқырап бақ қонып, үлде мен бүлдеге оранып, шат-шады-
ман өмiр сүрiп жатты. Бiрақ, тегiне тартқаны ма, iшкенi алдында, iшпе-
генi артында Ұлтанның нұсқасы өте ұсқынсыз болатын. Кеудесi кепе-
дей, мұрны төбедей, күрек тiсi кетпендей, кеңiрдегiнiң тесiгi жүгiмен 
түйе өткендей едi. Көзi терең зынданның суындай жылтырап, аузы алып 
ошақтай, басқан iзi оттың орнындай, құлағы қалқандай боп, сүйкiмсiз 
жанның шырайы танылатын. Сүйкiмсiздiгi бiр төбе түрiне қарамай, 
болмай жатып беттен алып, төстен шабатынын қайтерсiң. Көршiмен 
араз, көлiктiмен дүрдараз едi. Зердесiз Ұлтан онымен қоймай, Байбөрi 
мен Құлтайға тiл тигiзiп, “алжыған қақпас” деген сөздi де естiрттi. Ол 
ол ма, Байбөрiнiң байлығын иесiнен қызғанатынды шығарды. Бiр күнi 
онсыз да күңiренiп жүрген Байбөрiге: 

— Сенiң малда, жанда нең бар? Өлгенде көрге бiрге алып кетейiн 
деп пе едiң? — деп салды. 

Мұны естiгенде онсыз да көзiнен жас кетпей, қабырғасы қайысқан 
отана Аналық қартына ақыл салды. 

— Құдай басқа салса не көрмедiк? Тәңiрдiң де бiзге қамқор болар 
жөнi бар ғой. Мына түрiмiзбен көрдi тезiрек табармыз. Бордай езiлiп, 
қарадай қабырғамыз сөгiлгеннен не пайда? Ақ ниетпен жолға шығып, 
киелi Әзiрет Сұлтанға жалбарынайық. Зарымыз құдайдың құлағына 
жетiп, бiр рақым болар ма екен. Қасiрет шегiп, көз жасымыздың 
құрғамағанын көрсiн. Үмiтсiз шайтан деген. Жолға шығайық, — 
дейдi. 

Ұлтаннан көрген қорлығы әсер еттi ме, кiм бiлсiн, Байбөрi ойла-
нып-толғанып Аналықпен келiстi. Бiр үмiт оты көкiрегiнде жанғандай 
сезiндi өзiн. Қой iшiнен ай мүйiздi қошқарды құдайыға құрбан еттi. 
Ел-жұртын жиып, қонақасы берiп, жөнiн айтты. Аналық бәйбiше 
қазынадан мол алтын-күмiс алып, елге таратты. Iсiнiң игiлiгi мол 
болсын деп, құдайы үлестiрдi. Үлкендерден бата алуды да ұмытқан 
жоқ. Асылдан кiлем жаптырып, алтын-күмiстi арттырып, жүрiсi ел 
таңдантар бiр бураны жетекке алып, сәрсенбi күнi сәскеде Аналық пен 
Байбөрi жолға шықты. Өзi жақсы болған адамның ағайыны көп. Қадiрi 
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өткен, сыйлы Байбөрi мен Аналықты қимай қош айтқан жұрты күндiк 
жерге шығарып салды. Құшақтасып, көзiне жас алып, қимай қоштасты. 
Жолдарына тiлеу тiледi. Мұндай қалың топтан бөлiнген қандай қиын! 
“Жолың болсын”, “Ниетiң қабыл болсын”, “Алдарыңнан жарылқасын” 
деп, көз шарасы жасқа толып, алысқа ұзатып салып, қол бұлғап жатса. 
Осы бiр қамкөңiл жұртының қошеметi екеуiне қанат бiтiргендей, ке-
лер күндерге асықтырғандай едi.

Үйден қырық қадам шыққан жан мүсәпiр. Уақыт сырғып өтiп жат-
ты. Әңгiмелерiнiң ұзын ырғасы — жалғыз перзент. Отырған жерде 
осындай бiр ортақ әңгiме iштерiн де пыстырар емес. Бiресе күлiстi, бi-
ресе жыласты. Бiр кездерi жол түгiл малдың iзi жоқ, жабайы аң аттап 
баспас құла түзге тап болды. Аңқасы кепкен құм. Көз ұшында тiршi-
лiк атаулыға көз түспейтiн, анда-санда қалбақтай ұшқан күшiгенi мен 
қарақұсы бiр есеп. Бұл адам аяғы баспаған қырықкүншiлiк Ызғардың 
шөл даласы едi. Қаңбақ кезген не жолы, не асуы жоқ құла дүз екеуiн 
дал қылып, есеңгiретiп есiн шығарды. Құдайды қарғар құдiретi жоқ, 
тәңiрге мұңын шағып, әйелдiң көз жасына ерiк берiп, жылағаннан 
басқа қайбiр тiрлiгi бар. Мұндайда еркеккiндiк Байбөрi қыздай алған 
бәйбiшесiне тоқтау айтып, демеу болады. Алға қойған үмiтiн орындауға 
жетеледi. Пай-пой, дүние-ай, десеңшi! Тағдырдың таяғы неткен ұзын 
едi. Есейiп, етек жапқаннан берi жан болып жоқшылық тауқыметiн 
көрмеген, маңдайы күнге күйiп, аяғы тасқа тиiп, жер баспаған байдың 
бұла бәйбiшесi едi. Байбөрi байдың атағы аспан тiреген-дi. Ендi, мiне, 
еңку-еңку жер шалып, ауық-ауық туған жерiн, елiн еске алып, үмiт са-
парын жалғап келедi. Отағасы да, отанасы да шыдамдылық танытып, 
бiр сәт те маяға мiнбей, жаяу жүрдi. Көлiкке мiнсе, осы бiр ақ ниетiнiң 
мөлдiрiне сызат түсетiндей қауiп ойлады. Күнделiктi ит тiрлiк, ыстық 
күн, жол кешу екеуiн әбден титықтатып, қабырғасын ырситып, жақ 
сүйектерiн одырайтып, әбден жүдеттi. Сонда да алған беттерiнен тай-
мады, адымдарын алшақ алды. Адам талпынса, алынбайтын асу жоқ. 
Бiрер апта өткенде, қиыншылық атаулы артта қалып, Ызғардың шөлi 
де бұлармен қоштасып, құйынын үйiрiп, қаңбағын ұшырып шығарып 
салған едi. Сол күнi түнiмен “ух” деп демалып, самал жел мен саф ауа-
дан нәр алып, таң қылаң бере қайтадан жолға шықты. Сол күнгi қиыр 



шет алғашқыда оймақтай жер ақ орамалдай түс танытып, бiрте-бiр-
те аумақтанып кеп атып, табиғат бiр ерекше қалыпқа енген едi. Аспан 
көгi ашық, маңай тымық. Таңғы ауаны жұтып, қадамын алшақ алған 
Байбөрi мен Аналық белең-белеңдi артқа тастап, жүрiсiн өндiрiп, 
қырқаға шыға келгенде, сонау алыс көкжиектен өздерi медет тұтқан 
Әзiрет Сұлтанның көгерең тартқан күмбезiнiң сұлбасы қылаң бердi. 
Екеуi де қуанып, жүректерi алып-ұшып, құдайға мың алғысын айтып 
жетуге асықты. Көзге көрiнгенмен Әзiрет Сұлтан күмбезi әлi бiр күндiк 
жер едi. Аналық бәйбiше көз жасын көл қып: “Құдайым, тiлегiн оңғар 
құлыңның”, — деп, iштей тәубе еттi. 

Байбөрi мен Аналық Әзiрет Сұлтанның көк күмбезiне кеш бата 
жеттi. Асқақтай көтерiлген киелi орынға жақын келiп тiзе бүгiп, тiзгiн 
тартты. Құдайға сыйынып, дұға еттi.

Ертеңгiсiн әулиенiң көк күмбезiне құлшылық етiп, алып келген 
қазынасының бiразын екi жерге бөлдi. Көзi жасқа шыланған Аналық 
пен Байбөрi бай байлығының бiр бөлiгiн Әзiретi Сұлтанның басына 
байлап, екiншi бөлiгiн қызмет етушi қожаларға үлестiрдi. 

Алыстан келген үмiттi қос қонақ — Байбөрi мен Аналық көз жа-
сын көл қылып, отырған орны сел болып, жетi күн бойы құдайға жал-



барынып, жетi түн киелi орынға түнедi. Мұңсыз адамға жетi күн мен 
жетi түн көздi ашып-жұмғандай. Ал қасiретi мол, күптi көңiл, зарыққан 
адам үшiн жетi жылдай ғой. Құдайдың құдiретi деймiз бе, сол бiр сәт 
тiлеген жетi күнi мен түнi тәңiрi көңiл сенер ешбiр белгi бермедi, ны-
шан сезiлмедi. Отағасы мен отана бiр-бiрiне жалтақтап, “ненi көрдiң, 
не сездiң?” деген сұраулы үмiтпен қарауды жиiлеттi. Әулие сұлтанның 
мүлгiп тұрған киелi күмбезi, iшiмдегiнi тап дегендей жұмбақ сұсымен 
құлшылық етушiлердiң еңсесiн басқандай едi. Амалсыздың күнi 
қабырғасы қайысып, мұңлық атанған қос бейбақ әулиеге мекен 
болған Қаратаудың зиярат етер киелi зират, қасиеттi бейiттерiн, има-
ни орда болған жерлердi аралауға келiстi. Олай етпеске амалдары да 
жоқ едi. Барған жерлерiнде қайыр-садақаны молынан үлестiрдi. Әзiрет 
Сұлтанмен есiмi қатар аталатын Баба атаға үш күн түнедi. Оның қабiрi 
томпайып қана жатқан жер болатын. Басына отбесiк салып түзедi. Ащы 
өксiк көкiрегiн қыса жүрiп, әр iсiн шын пейiлiмен жасап, ықыласымен 
тiрлiк еттi. Байбөрi бай бар қалған қазынасын сарп қылып, әулиеге 
бағыштап басына байлады. Аналық пен Байбөрi Баба атадан ары қарай 
жолға шыққанда, осы бiр сүреңсiз өткен, үмiтшiл күй кешкен сапарға 
тоқсан күн толып едi. Кiмге жалынып, кiмнен таяныш табарын бiл-
медi. Көңiлдi селт еткiзер түс, берiлген аян атаулы жұрдай. Үмiт жолы 
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шексiз деп, қос бейбақ ары қарай жол шектi. Ертеңгiсiн Баба атадан 
шыққанда, сонау көкжиектен сұлбасы көрiнген, көлбеп жатқан асқар 
белге де аяқ басты. Өрлей-өрлей, түскi уақытта, ұлы сәскеде алқымдап 
жеттi. Сәл уақыт демалмастан бiр үмiт алдына салып айдап, тау басына 
шыққанша байыз таптырмады. Ентiгiн баспастан қолымен көздерiн 
көлегейлей жан-жағына көз тiктi. Қызықты қараңыз. Сонау етек-
те айнадай жалтырап, мөп-мөлдiр көл жатыр едi. Сұлулығына адам 
қызығарлық көлдiң жағасында буы бұрқырап, атылып тасыған, жылы 
бұлақ анадайдан өзiне шақырғандай. Бiр ойға түйерлiгi, маңында 
мола мен тамдар байқалмайды. Жалғыз қарағаш өсiп тұр. Көз сүрiнер 
ештеңесi жоқ, жалаңаш. Тек төңiрегi қара ағаш пен жарыса өскен 
шеңгел шоқтары. Екеуi тағы да тау басынан жарыса түсiп, бұлақ басына 
жеткенше асықты. Қалың шеңгелдi аралап жөнелдi. Шындығында, тау 
басына дейiн өрмелей өскен шеңгел шоқтары ұйысып бiткен едi. Ара-
кiдiк шалынып қалып, тiзе бүккен жайлары да кездестi. Алда Байбөрi, 
артта Аналық, көрмеген жерлерiне жеткенше табан тiреп тұрар емес, 
көңiлдерi өрекпiп, жүректерi дүрс-дүрс соғады. Сөйткенше, артта келе 
жатқан Аналықтың маңдайына иiлiп кеп бiр шеңгелдiң бұтағы тiре-
ле кеттi. Жазайыншы деп әрекеттенсе де, етке екi елi енiп салды. Бiр 
ғажабы, ақ маңдайының шеңгел кiрген жерi қанамады. Жанға тиiп 
ауырмады да.

— Кiсiм, сәл аялдашы, — дедi Аналық қуанышты бiр күйiн жасыр-
май. 

Артына бұрылған Байбөрi бәйбiшесiнiң жүзiнен алабұртқан 
толқуды танып, бiр себептiң болғанын аңғарғандай болды. Аналық 
шеңгел басына ұшып-қонар аққұстай ұшып-қонып жүр. Әр шеңгелдi 
бiр иiскеп, ықыласын бағыштап, ақ жаулығының әр бұрышын ырым 
етiп байлап жүр.

Сол күнi Байбөрi мен Аналық жылы бұлақ басын мекен еттi. Адам 
қолы тынши ма?! Маңайындағы тасты күн ұясына қонғанша бiр жерге 
жинап, желден қалқа болар қабырға түздi. Осы бiр сәтте қос бейбақ 
тағы бiр кереметке куә болды. Жерден көтерiп алған тасы өзiнен-өзi 
қиюын тауып, қалап жатқан қабырғаға жымдаса кетедi.

— Құдайым, үмiтiмнiң отын жандыра гөр! Сәттiлiктiң нышаны 
болғай, — деп күңкiлдедi Байбөрi. 
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Сәлден соң олар жел-күннен қорғайтын қалқаны да жасап бiт-
тi. Қызылiңiр келiп, күн батты. Намазын оқып, бiр етегiн жамылып, 
қасiрет жасқа малынып, құдайына тағзым етiп Аналық жатты. Бiр ете-
гiн төсенiп, аяқтарын көсiлiп, Алладан тiлеп жақсылық, Байбөрi күттi 
ұйқыны. Сол күнi түн ұйқысы да көп күттiрмедi. Сәлден соң екеуi де 
кiрпiктерi айқасып, мызғып кеттi. Ендi бiр сәтте таң шолпаны батып, 
арайлап таң атып, хабаршысы бозторғай шырылдап қоя бердi. Көл 
толқынданып, таудан самал есiп, шат-шадыман ақжарқын бiр шақ ор-
нады. Осы бiр сәтте қайдан келгенi белгiсiз, көк есекке мiнген ақ сәлделi 
диуана пайда болды. Қолындағы сырлы асасымен есегiнен түспеген 
күйi, тәттi ұйқыға кеткен Байбөрi мен Аналықты түртiп оятты.

— Ей, тағдырдың таяғын жегендер, — дедi диуана жер астынан 
шыққандай күмбiрлей сөйлеп. Бай мен бәйбiшесi басын көтерiп, әлсiн-
әлсiн иiп, екеуi жамырай сөйлеп едi, диуана сөзiн бөлдi. — Сендердiң 
тiрлiктерiңнiң бәрi маған мәлiм. Жандарыңды жегiдей жеген қасiрет 
барын да бiлемiн. Бiр перзентке — ұлға зарсыңдар, әрине. Әулиеден 
әулиеге барып, құдайыңды берiп, жалбарынып, жер алапты шарлап 
жүргендерiңдi де бiлемiн. Шынын айтсам, сендердiң жан азаптарыңды 
елемей, тыңдамаған бiрде-бiр әулие-әмбиенi көре алмадым. Сендердiң 
бұл тiлектерiңдi естiген олар орындарынан бiр-бiр аунап түскенi анық. 
Жандары қиналып, бiр жерге жиналып: “Бiр ұл бер мына пақырларға”,—
деп, құдайдың өзiне жалынды. Тәңiрдiң көңiлi түсiп, бiздiң тiлегiмiз 
ұнады. Сендер үшiн сексен сегiз серулер мен тоқсан тоғыз машайық 
бас қосып, тiлеулерiңдi тiлеп жатсақ не дерсiң. Ұнағаны сол емес пе, 
бiр сұрағандарың ұл едi, оған қосып бiр қыз сыйлады құдiретi күштi 
тәңiрiм. Менiң есiмiм — Шашты Әзiз. Жұрт менi Бабатүктi Шашты Әзiз 
деп, құрмет көрсетiп, сыйлап жатады. Ендi осымен тамшылаған көз 
жастарыңды тыйыңдар. Бастарыңды көтерiп, еңселерiңдi тiктеңдер. 
Ұлыңның аты Алпамыс, қызыңның аты Қарлығаш болсын. Атса 
мылтық өтпес, шапса қылыш кеспес ұлыңды. Отқа салса, күймейтiн, 
суға салса, батпайтын, мәңгiлiк жас болар. Жауы қалмақ атанып, өмiр 
бойы бiр-бiрiмен шығыспайды. Ал ендi қолдарыңды жайыңдар, бата 
беремiн, — дедi Шашты Әзiз. — Ұлың ұлықты, қызың қылықты бол-
сын. Тiлегiңдi Алла қабыл етсiн!



Байбөрi де, Аналық та еңiреп кеп диуананың қолынан сүйiп, етегi-
нен тұмарлық жыртып алды. Осы бiр кезде ақ сәлделi диуана аяқ асты 
ғайып болды. Жан-жақты шолып iздегенмен, Шашты Әзiз көрiнбедi.   
Қос бейбақ бiр-бiрiн жаңа көргендей құшақтасып, қуаныштан жүрек-
терi жарыла жаздады. Байдың бәйбiшесiнiң көңiлi көтерiлiп, ақша бе-
тiне қан жүгiрдi. Көркi келiсiп, мойнына алқа салып, iштiң кiрi тарқады. 
Байбөрiнiң қуанышы көл-көсiр. Төбесi көкке жеткендей.

Сөйтiп, бай мен бәйбiше қуанып, қапалы көңiлi жұбанып, екеуi елге 
бет бұрды. Қаратау маңындағы киелi орындарға барып жүрiп, елден 
алыстап кеткенiн қайтарда бiлгендей едi. Асыққаннан ба, кiм бiлсiн, 
ұзақ жол өнбей қойған сияқты. Оның үстiне бiр перзенттiң зарымен, 
ештеңенi аямай, бураны көпке байлап, жаулығына дейiн шеңгелге iл-
ген екеуiнiң табаны ойылып, маңдайы күнге күйiп, қатты қиналды. 
Бiрақ, қалай дегенде де, қабақ түйер емес.

Байбөрi күндердiң күнiнде бәйбiшесiнiң көңiл күйiнен бiр өзгерiстi 
байқап қалды. Тiптi тамақ атаулыны аузына салмай, жүдеп, қатып-се-
мiп кеткен едi. Алғашқыда елемегенмен, бiр күнi ереңгісін ен дала-
да екеуi дастарқан жайып, бар-жоғын салған. Бұл жолы да бәйбiшесi 
ауызға ештеңе татып алмады. 

— Бәйбiше-ау, мына тiрлiгiңе жол болсын! Тәбетiң неге жоқ? — деп 
күптi көңiлдiң тiгiсiн жазған. 
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Талай жыл тәттi өмiрiн бiрге өткiзген бәйбiшесi қызараң тартып, 
қымсынып қалды. Солай бола тұра аз-кем уақыттан соң тiлге келдi.

— Уайымдама, кiсiм.  Дерттi емеспiн. Оны ойлап, өзегiңдi өртеме.  
Мен жерiкпiн. Адал асқа тәбетiм шаппай жүргенi де сол. Қазы мен қар-
таға да тәбетiм жоқ. Тағдырдың жазуы солай шығар. Мен қабыланның 
етiн жегiм келедi. Жерiк дерттен жаман екен. Соны тауып берсең, жерi-
гiмдi қандырып, “ух” дейтiн күн тезiрек келсе екен, — дедi Аналық. 

Байбөрi қуанғаннан орнынан тұрып, ары-берi сенделiп жүрiп кет-
тi. Жалпақ та, жазық далада қайдағы қабылан жортсын.

— Бәйбiше, қара мылтық барда қабыланның жарасы жеңiл. Тек 
кездессiн деп тiле, — дедi Байбөрi Аналықты қуантып. 

Қырсыққанда жолай жүрген жерiнде тек бұғы мен марал, 
маңыраған елiк кездестi. Құланды да, киiктi де құлатты. Бiрақ Аналық 
аузына алмады. Құсқан үстiне құсты. Ақыры күндердiң күнiнде бiр 
жетiқабат аралға келiп жеттi. Ертеңiнде Байбөрi таң бозынан ерте 
тұрып, мойнына қара мылтығын iлiп, тау-тасты, орман-тоғайды ара-
лап кеттi. Ойламаған жерден қабыланның жаңа басқан iзiне тап бо-
лып, соңынан түстi. Iздегенге сұраған, шай қайнатым уақытта құбыла 
беттен гүр еткен дауыс естiлдi. Екi көзi табақтай, қабағы саптыаяқтай 
түз тағысы, ағашты паналап жатыр едi. Қапысыз қимылдап, бой та-
салап қам жасап үлгерген Байбөрi iшiнен: “Иә, сәт!” — дедi де, өкпе 
тұсын көздеп, қара мылтықты басып салды. Дiттеген жерден тиген оқ 
қабыланды сеспей қатырады. Арсалаңдай жүгiре басқан Байбөрi аңды 
алып келiп, құс кездiгiмен кеудесiн тiлiп, жүрегiн суырып, Аналыққа 
бередi. Өйткенi Аналық қабыланды мүшелеп бұзғанша шыдамсызда-
нып, үстiне түсiп кетердей мiнез танытты. Жүрегiн, бауырын отқа пi-
сiрiп жеп, бiр қайнауы iшiнде болса да, мосыдағы еттi түсiрiп, оны да 
тойғанша жедi. Содан бастап Аналықтың тұла бойы жеңiл тартып, екi 
бетi албырап, ұшына қан жүгiрiп, қыз күнiндегi қалпына келгендей 
болды. Көңiлi тасып, Байбөрiге қарап жымиды. Бәйбiшесiнiң жерiгi 
басылып, қабағы ашылған соң, бай да қуаныштан асып-тасыды. Iшi-
нен құдайға жалбарынып, шүкiршiлiк айтып, елiне жетуге жол тiледi. 
Арманы орындалар күн жақындаған соң, екеуi әңгiме айтыса отырып, 
ел шетiне де тез жетiп қалғанын байқамады. Дүниеде адамды оздырып 
та, тоздырып та жiберетiн қайғы екен ғой. Бәйбiше қуанғаннан тағы да 


