
E ртеде бір шаруа болыпты. Әкесі ұлының ғұмыр жасының 
ұзақ болуын тілегеннен бе, атын Мыңжасар қойыпты. Әлгі ша-
руа Мыңжасар жер жүзінің басқа да аймақтарын көріп, бағын 
сынамақшы болыпты. Өзінің ұсақ-түйек жинаған мүлкін алып, 
атын ерттеп, отбасымен жолға шығып кетеді.

Ұзақ жол жүреді, малына жайылатын кең де жази-
ралы шалғындық іздесе, өзіне аң аулауға жарамды 
жер қарайды.

Әбден шаршап болдыртып қалғанда бір сек-
сеуіл тоғайына тап болады. Жан-жағына көз 
салып еді, ағаштың түбінде жатқан бүркітті 
көреді. Қанаттары қозғалмай, тұмсығы жа-
былмай, көздері көмек сұрағандай ая-
нышты қарайды.

Мыңжасар оны аяп кетеді де өзінің алдына ертоқымға 
отырғызады. Бұндай жүкпен қайда барсын, аттың басын үйге 
бұрады.

Жалғыз ұлы әкесінің алып келген олжасын көріп, қатты 
қуанады. Алдына қойған астың жартысын бүркіттің аузына 
салып отырады.

Көп күн өтпей-ақ бүркіт оңалып кетеді. Қанаттары қатайып, 
қауырсындары жылтырап, көздерінде ұшқын пайда болады.

Бір күні әлгі құсқа тіл бітіп былай дейді:
– Мен негізі құс емеспін. Қарақұсбай деген Жаз тауын 

жайлаған бір елдің ханымын. Тоқсан тоғай малым, сәулетті 
сарайым бар болатын. 

Бір күні мал ішін аралауға шыққанымда, алдымнан бір ма-
рал қаша жөнелгені бар емес пе? Мен қуып бердім. Астымдағы 
қара арғымақ қанша жүйрік болса да, жете алмады. Деген-
мен көз жазбастан өкшелеп келе жатқанымда кенет атым 
сүрінгендей болып еді, соны ғана сездім, қалғаны есімде жоқ.



Мыңжасар да, оның баласы мен әйелі де қатты үрейленеді. 
Құстың адамша сөйлеп отырғанын көргендері осы! Бүркіт бұларды 
жұбатып: «Сіздер менен шошымаңыздар, менің айтып отырғаным 
рас, сіздердің жасаған жақсылықтарыңызды ұмытпаспын. Келер 
жылы осы уақытта маған қонаққа келіңіздер, сый-құрметімді 
көріңіздер», – дейді де, шаңырақтан шығып, ұшып кетеді.

Қыс кетіп, жаз шығады. Мыңжасар Қарақұсбай ауылына 
жүрмекші болып жол жабдықтарын дайындап, қасына қырық 
серік ертіп аттанғалы жатқанда бір қарт үйіне келіп, былай дейді:

– Шырағым, ұзақ сапарға шыққалы жатыр екенсің, сапарың 
оң болсын! Осыдан қырық күн жол жүргеннен кейін Құм тауына 
кез боларсың. Ол бір елсіз, сусыз тағылар мекендеген шөл дала. 
Атырабы қызыл аңыз аптаған ыстық болар. Одан әрі Мұз тауы 
кездеседі. Ол да қысы-жазы мұз қатып жататын қатерлі асу. Осы 
екі тосқауылдан аман өтсеңдер, іздеген Жаз тауына жететіндерің 
анық. 


