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“Дүние өтер-кетер, өтер-кетер, түбiне дүниенiң кiм-
дер жетер” демекшi, сонау бiр ертеде, ешкi құйрығы 
келтеде, жүнi бөртеде, алмағайып заманда, ноғай-

қазақ аманда, Қарабай мен Сарыбай деген екi бай өмiр сүрiптi. 
Бұл өмiрдiң байлауы жоқ, тез өте шығатынын бiлiптi. Ұрпағы жоқ 
екенiне күңiренiп, құдайдан бала тiлеп, жалынып, жалбарынып 
жүрiптi. Пендешiлiк қала ма, екi бай да дәулетi мол болғаннан соң 
ба, бiр-бiрiнен қашық жүрiп, араласпай, бiлiктi iс жасамапты.

Күндердiң күнiнде, тағдырдың жазуы ма, кiм бiлсiн, екi бай 
құлан аулап жүрiп, ен даланың төсiнде, қызылiңiр кешiнде, бiр-
бiрiне кездесiп қалыпты. Қазақтың ата салтымен сәлем берiп, жүз 
көрiсiп, iшiндегi қыжылына мән берiсiп, “уһiлеп” әңгiме құрыпты. 
Бiрiн-бiрi бұрын көрмесе де, сыр шертiсiп, келе-келе ноғайлы елiн 
асырап отырғандарын да тiлге тиек етедi.

Сөйтiп, екi бай – Сарыбай мен Қарабай – ен далада үш ай 
бойы аңшылық құрады. Тоқымдарын төсек, ерiн жастық етiп, жа-
пан далада түнейдi. Күндердiң күнiнде аң аулап жүрiп алдарынан 
буаз марал кездесiп қалады. Сол кезде аңшының әдетiмен Қарабай 
Сарыбайға: 

– Кезегiмдi саған бердiм. Үйдегi кiсiмiздiң аяғы ауыр едi, – дедi. 
Сарыбай күмiлжiп, садағын қолына ұстаған күйi тұрып қалады. 

Қол берiсiп, төс қағыстырып дос атанған адамның бiр тiлегiн орын-
дау осыншама қиын болар ма? Көктен тiлеп, жерден сұрағаны, үйдегi 
әйелi дүниеге сәби әкелер болып отырғаны есiне түсiп:

– Әй, досым! Марал үшiн дауласпалық. Екеумiздiң де мерген 
екенiмiздi бiр құдай бiледi. Өзiң сияқты, бiздiң үйдегi кiсi де күмәндi 
едi, – дедi Сарыбай. 
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Бұл буаз марал болып жүрген, екеуiнiң достығын сынамақ 
болған Бабатүктi Шашты Әзiз едi. Сөйтiп, буаз марал жөнiне кетедi. 
Екеуi бiр-бiрiне айтқан жақсы жаңалықтан соң-ақ Сарыбай мен 
Қарабай байлар армандауға кiрiсiп, қиялдың тұлпарына мiнiп, 
желдей еседi.

– Егер екi әйелден туғандар қыз болса, екеуiне тақияны бiр 
түстен, үкiсiн бiрдей етiп тағып, iнжу-маржан түймелерiн тiктiрiп, 
әшекейлейiк, – дедi Қарабай.

– Сөзiңдi құп алдым, достым. Бұл қазақ дүниедегi ең қым-
баттысын қызына еншiлеген ғой. Сәбилер жарасып кетсiн. Жүздерi 
жарқырап жүрсiн, – дедi Сарыбай досын қуаттап. 

Аттарымен желе жортып, көмекшiлерiн қоса ерткен бұл 
тобырдың қуаныштары күннен-күнге молайып, достықтары 
мызғымас боп берiктенiп келе жатты. Бiр таудың баурайына ша-
тыр тiгiп, қымызын iшiп, атқан олжасын ортаға салған қос достың 
бiрi Қарабай ертеңгiсiн тұрып, қуанышты түс көргенiн айтып, Са-
рыбайды қуантты: 

– Досым, құлағыңды сал! Мынау дүниенiң есiгiн ашар сәби-
дiң екеуi де ұл болып, өмiрiмiздiң жалғасы бола ма деп түсiмдi бол-
жадым, – дедi. 

Сарыбай бұған ағынан ақтарылды. Қуанышын жасыра алмай: 
– Онда екеуi құлын-тайдай тебiскен дос болып, елге атағы 

шығып: “Пау, мынау кешегi Сарыбай мен Қарабайдан қалған ұрпақ 
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қой. Әкелерi қалай жарасты болса, ұлдары олардан асып түстi” 
десiн. Бiрлiк бар жерде, тiрлiк бар емес пе! Құшақтары ашылма-
сын,– дедi Сарыбай. 

Қос бай орындарынан тұрып құшақтасып, тағы бiр төс 
қағыстырды. Өмiрдiң бiр орында тұрмайтыны белгiлi. Таңы атса, 
кешi батады. Күнi шықса, түнi келедi еңселеп. Сынаптай сырғып 
қуанышы да мол, қайғысы да жетерлiк уақыт өтiп жатты. Ала 
таңнан атқа мiнiп, күнi бойы жортып, кеш алдында тыныстар бiр 
кез болады. Осы бiр сәтте тынымсыз Қарабай қымызға тойып бо-
лып, жастыққа шынтақтай жата кете: 

– Ау, Сарыбай достым! Кешегi әңгiме күнi бойы ойымнан кет-
пей қойды. Iшкi сырымды сенен қайтiп жасырайын. Екеумiздiң 
әйелiмiздiң де аяғы ауыр. Сол шiркiндер бiрi ұл, бiрi қыз тапса не 
iстеймiз? – дедi. 

Аузын ашса көмекейi көрiнетiн Сарыбай бiр демде: 
– Ау, досым-ау, құдай сондай күнге жеткiзсiн десеңшi. Төс 

қағысқан құда боламыз. Күйеу жүз жылдық, құда мың жылдық де-
ген. Айтқаның келсiн, ниетiң құдайдың құлағына шалынсын, –дедi 
жанары жасқа толып. 

– Екеуiмiздiң ойымызды құдай көп көрмесiн. Соның алғы 
шарты болсын. Қарғыбаулыққа Айбас құлды бердiм. Мiне, адам-
дар куә, құдай куә.

Екеуi тағы құшақтасты. Қарабайдың әзiлдегiсi келдi ме, әлде 
бiр саусағын iшiне бүккенi ме, кiм бiлсiн, Сарыбай досына көзiнiң 
астымен ұрлана қарап:

– Ал құдаңа қалың малға не берер едiң? – деп сауал тастады. 
Сарыбай жарылқап салды. 

– Досым-ау, сол күн сенiң де, менiң де басыма қашан келер 
екен. Ағарып атқан ақ таңнан да, тау тасасынан шыққан күннен 
де, құбыладан қиырға қарай қалықтаған бұлттан да, қызыл iңiр 
кештен де, айы самаладай жарқыраған түннен де сол бiр бақытты 
шақтың қашан келерiн сұрап, есiм кеттi ғой. Қалың дейсiң, балам 
үшiн мал тұрмақ, жан садаға. Екеумiз құда бола қалсақ, қырық 
қара нар, жүз жылқы берер едiм. Одан көбiрек сұрасаң да, мейлi, 
Қарабай дос. Егер мен қыз берсем, қалың сұрар тоқтамым осы, – 
дедi Сарыбай шынын айтып.

Өмiрде әркiмнiң бiр еншiсi бар. Ертелi-кеш аң аулаған әрi ар-
манды, әрi думанды топ, ен далада сайрандай берді. Таң ағарып 



атып, таңғы шолпан батып, тау тасасынан күн шықты. Ен далаға, 
тiрi тiршiлiкке масатыдай шуақ нұрын шашқанда, бел асты-
нан белiн бекем буып, қылқұйрық атын мiнiп шапқылаған бiреу 
көрiндi. Бейтаныстың аузынан Қарабай мен Сарыбай армандаған 
әлеуеттi де, қуанышты “Сүйiншi!” деген үн естiлдi. Мұндайда дүрс-
дүрс соққан жүрек шiркiн жарылып кетпегенiне не дерсiң.

– Сүйiншi, – деген үн қыр астынан естiлiп, шапқын ат 
белеңге шыға, маң даланы дүр сiлкiндiрiп, шартарапқа жайылып, 
жаңғырығып бұл маңға қайта оралды. – Сү-үй-iн-н-шi-i!

Қарабай да, Сарыбай да бiр орнында тыныш таба алмай, ал-
дыға тебiнiп қарсы шыға бармай, бiр сәт тұрып қалған-ды. Пенде 
емес пе, ойларына не кiрiп, не шықты. Әркiм құдайдан өзiнiкi ұл 
болса екен деп тiледi. Мұндайда уақыт өте ме? Дәл осы толғанысты 
сезiп бiлгендей хабаршы ендi:

– Мамабике бәйбiше ұл тапты! Сүйiншi! – деп жарты әлем-дi 
басына көтердi.

– Не дейдi? Құлағым не естiдi? Айналдым құдай берген ұл-
дан, – деп дауыстап жiберді Сарыбай. Әлгiнде ғана аспан көгiнен 
жауған жаңбыр осы қуаныштың хабаршысы боларын бiлгендей, 
төгiп-төгiп жiберiп, тынши қалды. 

– Құтты болсын! – дедi Қарабай.
– Бауы берiк болсын! – дедi көп. Бұл екi ортада атын саба-

лап хабаршы да жеткен. Ол мал иесiн 
көргенiн медеу тұтты ма, жақындай 
берiп, “сүйiншiсiн” жиiлетiп жiбердi. 

– Аузыңа май, сүйiншiге жүз 
жылқы-тай, – дедi көзi жасаураған Са-
рыбай қуаныштан жүрегi жарыла жаз-
дап. Осы бiр сәтте уәделесiп алғандай, 
“Сүйiншi!” деп дауыстаған екiншi бiр 
хабаршының дауысы жеттi. Қарабай бiр 
орнында дағдарып тұрып қалды. “Менiң 
де сәбиiм ұл болса екен. Құдай-ау, Сары-
байдан менiң нем кем? Жұрт алдын-
да жерге қаратпа”, – деп iштей тiлей 
берген. Сөйткен-ше, аспан асты гүр 
етiп, найзағай от шашып, шашу-
жаңбыр төгiп берген. Сарыбай да: 
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“Құдайым, досымның тiлегiн қабыл 
қыл! Ұлды қыл, құдайым”,  – деп тiледi. 

Хабаршы бет-бағдарын өзiне бағыт-
тағанда Сарыбай әлдененi сезiп қойғандай 
едi. Сүйiншi сұраушы алғашқы хабаршы-
дай екпiндi емес болатын. “Қыз – өрiс, ұл – ұрпақ 
жалғасы. Қатып қалған ата-баба қағидасын 
кiмнің бұзуға қақысы бар. Қалай дегенде ұлдың 
аты ұл ғой, құдайым” – деп күбiрледi Сары-
бай. Қарабай жанындағы тұрғандардың 
әр қимылын бақылап тұр едi. Досының 
жүзiнен күдiк қылаң бергендей болды. 
Осы бiр күдiк Қарабай үшiн көз ал-
дына кектi дұшпаны тұрғандай елес 
бердi. Оның үстiне жақындап келген 
хабаршы: 

– Сүйiншi! Қаракөз бәйбiше 
дүниеге қыз әкелдi, – дедi дауыстап. Жұрт тына қалған.

– Тайлы бие сүйiншiм, – дедi осы сәт Қарабай үнi бәсең 
шығып. Құдай айдағандай осы сәт Сарыбай: – Қыз да болса – өрiс. 
Қареке, қалың малыңды санап ал. Құдай алдында уәде, – деп айтып 
қалды. Бұл сөз Қарабайға ауыр тигендей болды ма, кiм бiлсiн, түрi 
сұрланып кетті.

– Құлынымды көргенше шыдап тұра алмаспын, кездескенше, 
құдеке, аман болайық, – деп мiнiсiнiң басын Сарыбай ауылға бұра 
берген. 

Өмiрде бiр өткерер жалғыз қуанышын көре алмай, қу жалғы-
зын сүйе алмай, бұл дүниеге сия алмай, фәни дүниеде жүре ал-
май, бетiн топырақ жапқан адам қанша екен? Самал жел шайқап, 
бұтақтары жайқалып, неше бiр ұя салған құстары әндi шырқап 
тұрған шақта, ойда-жоқта пайда болған қатiгез дауыл есiре соғып, 
түбiнен қопарып тастаушы едi ғой. Сарыбайдың қуанышы мен өлi-
мiнiң арасы тобық пен тiзенiң арасындай-ақ уақыт екен. Жүрегi 
алып-ұшып дүрсiлдеп, мiнiсiне қамшы басып, ауылына әне-мiне 
жеттiм деген. Тағдырдың жазуы сол ма, әлде ауылға қарай шапқан 
салт атты жанына жақпады ма, Тәңiрдiң қолдауымен аты сүрiнiп 
омақаса жығылды. Қуанышы жақын Сарыбай оны көре алмай, 
мойны үзiлдi. “Жер астына тыққанша қыр соңынан қалмаймын, 
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қайткен күнде амалын тауып жалмаймын” дегенi 
осы шығар. Соңына ерген топ Сарыбайдың жүзiн 
жауып, атаукересiн iшкiзiп, қара жамылып, ауылға 
алып жүрдi. Өкiнiшi мол, қуанышы аз бұл тағдырға 
не дерсiң. Қамшының сабындай ғана қысқа өмiрде 
адам-пенде бiрiнiң-бiрi iсiн қуаныш көрiп, мал-дүниесiн 
бөлiп, ақ жүрегiн елiне, досына ұсынып неге ғана өмiр 
кешпеске?! Менен артық жеп қойды, тұлпар мiндi жалын 
тарап. “Мен со-лардан қалып қойдым, өз еншiмдi 
алып қалам” деп кеуде соғып, iшi күйiп, екi аяқты 
пенденiң iсiн қайталағанды қашан қояр екен, 
бұл қазақ? Ертеңгi күнi өкiнiп, ендi олай етпес-
ке бекiнiп, жер шұқығаннан не пайда? Өттi өмiр, 
көзi ашық тiрi адамның еншiсi боп қала берер қара 
жер... Сол пенденiң бiрi – Қарабай көре тұрып, қайта 
оралып, төс қағысқан досының өлiмiне де бұрылмады. 
Бойын билеген қызға-ныш алға салып жетеледi. Шайтан 
азғырып, iбiлiс жетеледi. 

Әлқисса, әңгiменiң бетiн өмiрге келген сәбилер жөнiнде 
құрайық.

Тiрi адам тiршiлiгiн жасайды. Көрер қуанышын көре алмай, 
сәбиiнiң бетiнен Сарыбай сүйiп те кете алмады. Ел ағасының 
қазасына егiлiп, жұрты сүйегiн жерге бердi. “Ұрпақсыз қалса, өмiрi 
жалғаспаса қайтер ең” деп, елi Мамабикеге жұбату айтып жат-
ты. Сәбиге де ұзақ өмiр тiледi. Өмiрдiң қызығы мен қайғысы қас 
пен көздiң арасындай ғана екен ғой. Бiрi о дүниенiң есiгiн қақса, 
бiрi жарық дүниенiң табалдырығын аттады. Әр тағдырдың өз 
орны бар. Айтқаныңа көнбейдi, айдағаныңа жүрмейдi. Сарыбай 
байдың бәйбiшесi Мамабике мен Қарабайдың бәйбiшесi Қаракөз 
екi баланың өмiрге келуiн салтанат етiп, көптеп мал сойып, елiн 
жиып, үлкен той жасады. Палуан күресiп, жеңiмпазы атаған өгiз 
алса, қыз бен жiгiт айтысып, бiрi жеңiп, бiрi жеңiлдi. Аламанға 
қосылған жүз тұлпардың оза шапқаны, көмбенi бұрын тапқаны 
бәйгеге үйiр жылқы айдады. Жаяу жарыс, қыз қуу, көкпар, теңге 
алу да ұмытылған жоқ. Аударыспаққа бел шешiп кiрiскен бiлек-
тiлердiң додасы ел көңiлiнен шықты. Осы тойда буаз марал – 
Бабатүктi Шашты Әзiз сәбилердi құрсақта қосса, ендi ақтап келiп 
ұл есiмiн Қозы, қыз есiмiн Баян деп қойды. Олардың алдында сан 
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қилы тағдырлар, биiгi де, белеңi де, ойы да, оры да мол соқпақ жат-
ты. Жұрт тiлеуi жақсылық: “Қатарынан қалмасын, құдай басына 
бейнет салмасын”, – деп әр тарапқа тарап жатты. Туа жетiм Қозы 
да, әкесi Қарабай кеудемсоқ, дөкiр Баян да мөлдiр сәбилiктiң сәттi 
күндерiн бастап жіберді. 

Шайтан азғырған Қарабайдың жадына осы бiр сәттерде адам 
ойламайтын пасық ой түстi. Соның кесiрiнен дүниенi шайқап 
жасалған тойға да бармады. Қай-қайдағыны ойлады. Қабырға-
сымен кеңесiп, ары-берi төңкерiлiп, өзiнше болашақ тағдырына 
тон пiштi, жол кестi. Ақыры тоқсан ауыз сөздiң тобықтай түйiнi: 
“Сары-арқадан бетiм ауған жаққа көшемiн“, – дедi. Уәде – құдай сөзi. 
Оны да ұмытты, жалған намыс жанын жегiдей жеп, жақсылықтың 
бәрiн жұтты. 

– Қарабай бай жетiм ұлға қызын бермейдi, – дедi сонан соң 
тiстенiп. – Албырттықпен Сарыбаймен құда болып, төс қағыс-
тырған шығармын. Баланың ойыны, бақсының жынын жасап-
пын. Сөзiмдi қайтып алдым.

Неткен қиын да, қатiгез шешiм едi бұл кесiм! “Адам адасар-
да, iбiлiс жетектейдi”, – дейдi даналар. Қарабайдың пейiлi тары-
лып, дүниенiң бәрi көз алдында мол алтынға малынып, өзi өл-
местей болып алды. Өзiне етене жақын, жайылып жастық, иiлiп 
төсек болған еншiлес Әлiжаппар деген құлын көмекке шақырды. 
Ақылдасып, ешкiмге тiс жармай, басқа жақтан дұрыс жер, жайлы 
қоныс iздеудi өтiндi. Түн аралатып кешеу қызылiңiрде Қарабай 
қабағына қан қатып, түктерi тiкiрейiп, көздерiн ары-берi аунатып, 
өз үйiнiң төрiне кеп отырып, ақылсынып сөз бастады.

– Байқаймысың, құбыладан қара дауылдың соғуы жиiледi. 
Ертеңгi күнi қар жауып, боран соғып, жұт болса, алдыңа салған 
малыңнан айырылып, таяқ ұстап қалатын түрiмiз бар. Малсыз 
күнiң қараң. Көрiнгеннiң жетегiнде жүрер шамам жоқ. Асқар тау-
дай атым бар, жайлы қонысқа көшемiн деген антым бар, – дедi 
Қарабай.

– Не дейт? – дедi шошынып қалған бәйбiшесi Қаракөз.  – 
Әлiжаппар малдың жайын менен де, сенен де жақсы бiледi. 
Оның үстiне зар жылатып, болашақ күйеу балаң мен құдағиың 
Мамабикенi тастап кетпексiң бе?

Қарабай сынған шыныдай шарт еттi.
– Әй, қатын! Ақылың өзiңе. Көңiлiң қалып жүрмесiн. Мұнда 
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тұрсам жұрт сөзiнен iшiме қайғы толар. Ертең-ақ жұрт жетiм 
балаға қызын берiптi деп, мазақ қылмай ма? Тең келер құдаң тiрi 
болса бiр сәрi, – дедi Қарабай тұтанып.

– Сонда қайда көшпексiң, қашқын құда? – дедi Қаракөз ескi 
әдетiмен күйеуiн пiспелеп.

– Тоғыз ауыл Аягөзге көшемiз. Соқпай мына тұрғанда қара 
дауыл! Ол жақта да жұрт бар. Ноғайлының халқы бiздi құптар. 
Сондықтан да, менiмен текетiреспей, үйiңдi жық, – деп Қарабай 
орнынан тұрып сыртқа беттеді.

– Әй, кiсiм! Жас баланың жолын кеспе деген бар емес пе! Жас 
өспей ме, жарлы байымай ма? Жылатып тастағаның жөн емес, – 
дедi Қаракөз қатуланып. 

– Сөздi қысқарт, – деп ақырды Қарабай. – Қатынның iсi қара, 
жаппақсың ба маған жала? Қатын билеген ел қараң қалады. Айт-
тым, бiттi, – дедi Қарабай атына мiнiп.

– Ау, кiсiм! Мен бiлсем, дәл осы ауылдай жайлы қоныс 
таппайсың, сыйлайтын, жақтайтын онда жұртың жоқ. Тiлiмдi 
алсаң, жастай жетiм қалған баланы жылатпа. Обалы сенi кеудеңе 
шығып таптайды, – деп Қаракөз зар қаққанымен, Қарабай құлақ 
аспады. Отағасы көнетiн түрi жоқ, жақсылыққа қадам баспады. 
Жылай-жылай түңiлiп, Қаракөз қалды. Қарабай тоғыз үйдiң жүгін 
тиеттіріп, көшуге дайын отыруына бұйрық салды.

Құрыққа сырық жалғаған Әлiжаппар құл алты жылдық қара 
бедеу атқа мiнiп, жылдық жердi аптада аралап, тауды кезiп, тас-
ты таптап, қоныс iздеп, мекен шолып оралған едi. Құл үшiн бұл 
дүние аударылып түссе де бәрiбiр, бiлетiн құдайы – қожасы айтса, 
бәрi мақұл. Қарабедеудi тебiнiп, жылқы басы Әлiжаппар құл көп 
кешiкпей ен далада дел-сал боп, отыз ойлы жүрген Қарабайға: 

– Ассалаумағалейкум, – деп сәлем бердi. – Қареке, құдайың 
жарылқап, торғайың шырылдады. Күзiң болса орталанып қалды. 
Қыр астында қысың тұр. Тобыр-тобыр үйiң бар. Абыржыған күйiң 
бар. Айдайтын сан жетпейтiн қылқұйрығың мен шекшегiң, қош-
қар ата пiрiң бар. Асықпасаң болмайды, үйлердi жығып, дайын-
дал, Аягөзге көшемiз.

Құлдың сөзi iрi түскенiне Қарабайдың кеудесi бір көтерiлiп 
қалсын.

– Ау, Әлiжаппар хабаршым! Ол жақта мал салар көл, ерге қоныс 
болғандай жер, бiзге бас-көз болардай ел бар ма екен? – деп, жөпелде-
меде сұрақты жаудырып жiбердi. – Отын-суын көрдiң бе?



Әлiжаппар жауап беруге асықпады. Тек сәлден соң барып:
– Уа, Қареке! Аягөздiң сарқырап аққан мол саласын, ноғай-

дың тастан соққан қаласын көрдiм. Бiр өкiнiштiсi, бағатұғын сан 
мың малын байқамадым. Тек толып жатқан қаласы барын бай-
қадым. Олай десек, шалғынымыз шүйгiндi, мол малымыз жайылып, 
ноғайлар бiзге бас иiп, құрметтi болармыз, – дедi Әлiжаппар онан 
сайын әңгiменi қыздырып. 

Құлағына қу сөз тиюi мұң екен, Қарабай шыдап тұра алмады. 
Мiнiсiн тепкiленiп, үйлердi жыққызып, түйеге артты. Бала жылап, 
ит үрiп, ауыл шулап жатты. Осы бiр сәтте көршi Сарыбай ауылынан 
Мамабике бәйбiше келiп жеткен-дi.

– Әй, құда, ай-күннiң аманында бұл не қылғаның? Жетiм ұлға 
қызымды бермеймiн деп, тұра қашқаның қай сасқаның? – деп 
көзiне жас алды. 

– Тумай жатып әкесiн жұтса, келесi өлiмдi менiң күтiп жүрер 
шамам жоқ. Айтқаным айтқан, одан, сiрә, қайтпан, – 
дедi ары-берi жүгiн жинап жатқандарға көз тастап 
тұрған Қарабай.

– Ат құйрығын кескенiң бе, Қарабай? Ен да-
лада төс қағыстырып, құда болдың, көңiлiң тол-
ды. Қос сәбидiң жазығы қайсы? Сарыбайды 
құдайым өзi жiберiп, өзi алды. Шерлi көңiл 
бейбақты ұлының жүзiн бiр көруге 
жазбады. Ендi келiп, жығылғанға 
жұдырық көрсетiп сен кет-
тiң. Құдайдың қарғысына 
ұшырама, Қарабай, – дедi 
Мамабике бәйбiше қор-
лағанға жаны күйiп.

Қара тастай қатып 
қалған Қарабай мiз бақпады. 
Кешегi қол алысқан уәденi 
таптады. Жесiр қатын, 
жетiм баланың қасiретiн 
уәж қылып жатпады. 
Қоштасуға да батпады.

– Әй, Қарабай, 
жетiмнiң өсiп жiгiт 
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боларын бiлмеушi ме ең. Жалғыз бала-ай деп, күңiренiп жүрмеушi 
ме ең. Құдай асқанның көкiрегiн басады, кiнәсiз жетiмнiң көңiлi 
асады. Алла сол күнге жеткiзсiн, – деп атының басын бұрды. 
Қаракөз құдағиымен “Екi бала бiр-бiрiмен табысуға жазсын”, – деп, 
қоштасып, көз жасына ерiк берiп қала бердi. Қарабай үстемдiк етер 
он үйiнiң жүгi тиелiп, өрге озды. Құбыладан көрiнген қара бұлт 
кемердi жапты. 

“Кедей болсаң көшiп көр” демеушi ме едi бұл қазақ, “Көш 
көлiктi болсын”, – деп жол тiлеп жататын да солар. Бұл тiлеудi де 
текке айтпайтыны белгiлi. Қоныс жақын жерде болса, мүттәйiм, 
алыс қырға жол шегу ауы мен бауы жетерлiк, азабы мол машақат 
қой. Қарабайдың көшi Өлеңтiнiң бойынан өткен күнi сабасы жа-
рылды. (Осы жер тарихта Ақкөл мен Жайылма деп аталып қалады). 
Тоқсан құлы жылқысын айдап, түйесiн жайып, алғашқыда Шыр-
шық пен Бассудан көктей өтiп, Шолаққорған мен Қаракөлге жеттi. 
Бiр тыныстап алып, қайта көштi. Жолында Көктомпақ пен Шу 
арасындағы Бетпақтың шөлi кездесiп, онсыз да алыс жолдан шар-

шап келе жатқан төрт аяқты мал шыдамай, 
тоқсан нар жығылып, құмда қалды. Құба 
белдiң үстiнде түнеген күндерде, су тап-

пай, құлын-тайлар шөлден өлдi. Ақыры 
Қарабай көшi Шуға жетiп жы-ғылды. 

Алдарында ақбасты Алатау, 
Күнгей мен Жоңғар тау жатты. 
Одан асып, Балқашты жағалап, 
Алакөлге жеттi. Мал қырыла 

бастаған шақта айбынды, ақ 
шағалалы Алакөл Қарабайға 
құшағын ашып, ма-ялына 
жай, адамына қоныс атанды. 
Әлiжаппар құл тапқан Аягөз-
дегi жайлы қонысқа жеткенше 

Қарабай тыным таппады. Бұл 
сәтте бар дүниенi, тiрi атаулы-
ны бөлек қойғанда Қарабай 
үшiн екi қажеттілік бар едi. 

Оның бiреуi мал, екiншiсi ма-
лын сақтайтын малшылары бо-
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латын. Бай қарауындағы, айна-ласындағы адамдардың берекесiн 
ұшырып, әбден күйзелткен едi. Өзi сараң, пейiлi тар, малқұмар, 
мейiрiмсiз, iшер асқа, киер киiмге жарымайтын пендеге кейде 
бiр құдай жақ болғанға таңданбасқа шараң жоқ. Тоқсан мың мал 
айдаған бай болса да, үйiнде сiлкiп киер шапаны жоқ. 

Жазы-қысы он екi ай жайлап, қыстан ен далада жылжыған 
Қарабай көшi Әлiжаппар айтқан ноғайлылар мекендеген Аягөзге 
де келiп жеттi. Аягөздiң белеңiне шыға бере-ақ, қарауылдар өздерi-
нiң ноғай iшiндегi бас мырзасы Сұлтанғазыға “Дәулетi бар, бiр 
шалқар көл – бай көшiп келдi”, – деген хабарды жеткiздi. Әдетте, 
ен дала мен таудың бетi мен қойнауына мал толса, алабы шалғын, 
құтты жер болса, көршiсi тату, бiр-бiрiмен ағайын-туыстай қош 
алысқан ел қонса, жер-дүние соғыссыз, шапқынсыз бейбiт күн 
болса, одан артықтың қажетi қайсы? Сұлтанғазы бөркiн аспанға 
атты. Ел көбейiп, байлық шалқып жатса не десiн. Сонау Бағаналы-
Балталы елден, өздерi көрмеген жерден туысқан кеп жатса, қазақ 
қолын қусырып тыныш отыра алсын. “Алты жасар бала алыстан кел-
се, алпыс жасар ақсақал сәлем беруге асығар” демекшi, Сұлтанғазы 
мырза Қарабайдың алдынан шығып, нөкерiмен қарсы алып, аман-
саулық айтып, жөн сұрасты. Жағдайларына жақын жайларды 
тең сұрасты. Сұлтанғазы Қарабайды ерулiкке шақырды. Қарабай 
пақырдың кiм екенiн қайдан бiлсiн, бөтен ел, бөгде адамдардың 
ортасында, үйрену алғашқыда қиын-ақ. Басқан iзiң бақылаулы, 
жүрген жолың “қарауыл” жұрттың назарынан тыс қалмайды. “Әр 
елдiң салты басқа, итi қара қасқа” демекшi, адам үйренiскенше, 
жылқы кiсiнескенше. Бiр ғажабы, сол жолы ерулiкке шақыруға 
келген кiсi, Баянға көзiн қадап, жылы жымиып қоштасты. Оның 
“Туған айдай толықсыған қызы бар екен”, – деп елге айтарын 
қызы да, шешесi де, тiптi әкесi де сездi. Баян әрі-берi ойланып, әрі-
берi кездi. Алыста қалған ауылын, жүрек сағынар қосағын ойлап, 
тостағанын жуғанымен, тағдырдың жазуына төздi.

Сұлуға жiгiт, байлыққа сараң әуес. Қарабай ауылының ығайы 
мен сығайы жақсы көрiнiп, ат мiнiп, ирек қамшылап, Сұлтанғазы 
мырзаның сарайына бет бұрды. Сарыбай бай қарғыбау қып Қара-
бай байға еншiлеген Айбас үйде қалды. Әлiжаппар құл құрметi 
асып, Қарабаймен бiрге атқа қонды. Қаракөз сәндi киiнiп, сүрме-
сiн жағып, сұлу Баян шолпысын сылдырлата топқа қосылды. Ха-
баршы жiгiт бәрiн “бүлдiрдi”. “Отыз тiстен шыққан сөз, отыз рулы 




