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Ақтың төмен жосылып. 
Ағының тасты ағызып, 
Арнаң қалды осылып. 
Күркіреген үніңнен 
Аңдар қашты шошынып. 
Қырға суың тарады,
Ойға суың барады 
Тоғанменен тосылып.

Аягөз, сенің бойыңда 
Несібе, ырыс тегіс қой, 
Сай-салаң толған жеміс қой. 
Қырың — малдың кіндігі, 
Ойың — өнім егіс қой.

Айтуға ауыз келе ме,
Аягөз кімнің жері еді?
«Жер сауырын — жайлауды 
Ел сауыры» дер еді.
«Жер кімдікі?» — дегенде, 
Аға сұлтан, қазылар 
Не деп жауап береді?

Сауыр жерден айрылып, 
Қазақ елі жұқарды,
Сауыр емес, шап болды. 
Заманға сай адамы —
Қу заманға сұм басшы 
Сорымызға тап болды.

Жағаңа дуан түскен соң, 
Суыңды орыс ішкен соң,
Аягөз суы қағынды.
Би, старшын мойнына 
Жезден қарғы тағынды.
Аға сұлтан, қазылар 
Майырға болды жағымды. 
Шайқады қулар тағымды.
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Тайғызды бастан бағымды, 
Сындырды, елім, сағыңды. 
Қара ісіне дем беріп, 
Қарайтты әдей ағыңды.
Ұзын өріс қысқарып,
Кең қонысың тарылды. 
Сөзіңнен кетіл пәтуа, 
Құт-берекең арылды.
Ағайын араз болған соң,
Ел екіге жарылды, 
Қарайласпай жоғьща,
Көре алмай, күндеп барыңды.

Жауға шабар ерің жоқ 
Сақадай болып сайланып. 
Төсекжанды мырзалар 
Ала баспақ байланып, 
Үйкүшіктей үреді 
Отының басын айналып.

Жеріңнің алды шұрайын, 
Дуан салып жайланып. 
Датыңды айтсаң майырға, 
Сібірге кеттің айдалыл. 
Бейнең қандай болды екен, 
Қарасаңшы бір мезгіл 
Қолдарыңа айна алып.

Жерге қарай мал бітіп,
Малға қарай қүт болмақ. 
Қонысынан мал тайса,
Құты кетіл, жұт болмақ. 
Айтып-айтпай, немене,
Қүн өтіп, уақыт біткендей — 
Сары аурудай сарылып, 
Өлімді аңсап күткендей.
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Атақоныс Арқадан 
Қалмақтың таймай іргесі,
Сөлі кетіп қазақтың,
Қалған кезде сіргесі 
Әбілмансұр хан болды:
Хан болмады қазаққа,
Ағарып атқан таң болды.

Қосылып басы қазақтың, 
Алатаудан асырды 
Арқадан айдап қалмақты. 
Бозбалаға мінгізді 
Сәйгүлік пен саңлақты. 
Шабаны тұлпар жүйрік боп, 
Сайынға шауып шаңдатты. 
Шалағайы берік боп,
Шала мерген жамбы атты. 
Сарыарқа мүлде бейіш боп,
Елі еркін, кейіс жоқ,
Мыңнан бірді таңдатты.
Төрт түлікке толтырды 
Толағай түлдыр қыратты. 
Тандыр болған жылғадан 
Сарқырап тұнып су ақты.
Өзен қып өрге ағызды 
Жылжыған жылым бұлақты. 
Қураған шынар көгеріп,
Қу тұқыл алды қуатты.
Ай маңдайлы арудың 
Жұпармен шашын сылатты.

Оңы — күн, солы — ай болды, 
Қара суы — май болды. 
Бесіктен белі шықпаған 
Жасы өсіп, бас болды,
Еңкейген кәрі жас болды.
Жетім өсіп, теңелді,
Жетісіп жесір, кенелді. 
Шалшық суы көл болды, 
Құрамалар ел болды.
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Нар шөгіп құмның астында, 
Су кетліп таудан астың да, 
Қой-қозыңды маңыратып, 
Бота-інгеңді аңыратып, 
Сиырыңды мөңіретіп, 
Мешеулерді еңіретіп, 
Талдырмашты талдырып, 
Ақсақ-тоқсақ қалдырып, 

Үдере тартып көшкенсің. 
Сыр, Қуаннан кеткенде,
Арыс, Келес өткенде,
Талас, Шуға жеткенде

Түйенің қомын шешкенсің 
Шу бойына ығыр ғып,
Төрт түлік демін алдырып, 
Қошқардың шешпей күйегін, 
Қойыңды қысыр қалдырып, 
Тұлпардың тозып табаны, 
Нардың апшып қадамы, 
Бүйдасын іркіп баяулап, 
Мұрнып жырып шабаны, 

Сарыарқаға түскенсің.

Иен қоныс таптым деп оңай, 
Өрісі кең ну тоғай.
Суы тұнык, шөбі қау,

 Жалғыз ғана жиен жау, 
Бағланды жеп еті бал, 
Сарыала қазы, жая, жал, 

Сапырып қымыз ішкенсің. 
Ақ білектің күшімен, 
Ақ найзаның ұшымен, 
Наркескен қылыш жүзімен, 
Қан қатқан жасыл жүзінен, 
Он сан қара қалмақтың 
(Бермегі бар алмақтың!) 
Жерін тегін алдым деп,

Ойламай ақыл пішкенсің. 
Сауытты ерің зерігіп,

- 52 -

































Қанағаг қылсаң болмай ма, 
Көксемей-ақ қымыз, ет.

Ар сатып қымыз ішкенше, 
«Келсең, келге» түскенше, 
Үлгісіз тымақ пішкенше, 
Адам деген атақтан

Садаға болып, аулақ кет!

Ақылменен теңгеріп, 
Қайратыңа дем беріп,
Өзінді өзің меңгеріп, 
Қайырудағы сұңқардай 
Мезгілімен жем беріп, 
Қымтып ұста тізгінді: 
Анадан да сақ болып, 
Тарпаң атқа мінгендей 
Алдыңа бесік өңгеріп, 

Мақсатыңа сүйтіп жет.

Тыңдамасаң созімді,
Келеке қылма өзімді.
Мұнар шалса көзіңді, 
Маңайыма жолама,

Жанжал танау, талақ бет!

Көргеннің көзі тойғандай, 
Топты ортадан ойғандай, 
Сәулетіңнің сағымы 
Бұтағына шынардың 
Күнді әкеп іліп қойғандай. 
Сәндісің, жаным, сәндісің, 

Сән салмақ сені азапқа.

ЕКІНШІ БІРЕУГЕ

Жау көргенде көздейсің 
Ши бұтаның тасасын.
Жау кеткен соң жотада
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