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СҮЙІНБАЙ МЕН ҚАРҒАНЫҢ АЙТЫСЫ
(Мысал айтыс)

Сүйінбай:
Ассалаумағалайкум, қара қарға! 
Ұялап, ұя сапсың биік жарға. 
Шуылдап, ертелі-кеш бас қатырдың, 
Арыз тыңдар еліңде биің бар ма?!

Қаңқылдап, екеу ара дес бермейсің, 
Еншіге бөліспеген үйің бар ма?! 
Қой бағып, ешкі қуып қалжыраған, 
Бір жұтым мен сорлыға суың бар ма?

Қарға:
Уағалайкумассалам, Сүйінбайым, 
Белгілі біз пақырға сенің жайың. 
Бір жұтым суды бізден сұрасаңыз, 
Аллаға мың шүкірлік мен қылайын.

Сүйінбай, жастайыңнан қозы бақтың, 
Жазуына кім қарсы жазған хақтың?! 
Шыбын талап, маса жеп, байғұс бала, 
Абиырыңды жапырақпен әрең жаптың! 
Сені жеген жауызға біз қас болып, 
Тор салып, қақпан құрып, талай қақтым.

Мен-дағы сен секілді сорлы жанмын, 
Баяны, тұрағы жоқ жүрген аңмын. 
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Сүйкімсіз түрімізге ісіміз сай,
Ісіне жаратқанның мен де таңмын.

Егерде арыз тыңдар биім болса, 
Ақ сарайдай іші кең үйім болса,
Бала-шағам шаттанып жүрмес пе еді, 
Су берер саған, достым, күйім болса.

Қарға деген ел едік қарқылдаған, 
Қар жауып, боран соқса, жалпылдаған. 
Ауызбірлік бізде де болушы еді, 
Үлкен айтса, бас изеп мақұлдаған. 
Біздің де ішімізден жуан шықты, 
Бөлінген ру басы уан шықты, 
Шау қарға, қара қарға, құзғын қарға, 
Деп атап, таңба басты Дуан мықты.

Руға бөлінген соң үшеу ара, 
Мықтылар жеке шықты бізден дара. 
Сойыл соқ, садақпен ат, қылышпен шап, 
Деп айтты әмір беріп біздің қара.

Қан ақты, үшеу ара соғысқан соң, 
Ай мен Күн аспандағы тоғысқан соң. 
Береке, бірлік деген бізден кетті, 
Ағайынды үш мықты қағысқан соң.

Жарлының біз секілді соры қайнап, 
Құл болдық бас еріксіз қолды байлап. 
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Аллаға жатсаң, тұрсақ жалбарындың; 
«Жәрдем бер, жаратқан хақ, болып айғақ».
Десек те жаратушы тыңдамады, 
Жоқтық көрген ғаріпті сыйламады. 
Сүйінбай, мені көрші жаным жара, 
Үміт жоқ, жүрек шіркін пара-пара. 
Екеу ара сөзге де қонақ бермей, 
Қаламыз шаңқылдасып күнде өзара.

Біздің елде би де көп, биік те көп, 
Бос жүрген, қансыраған киік те көп. 
Ашынып кеттім білем, ей, Сүйінбай! 
Қайыршы, жетім-жесір, күйікті көп. 
Сорлымын, соның бірі – мені қара, 
Өзім сау тұрғаныммен, ішім жара.
Жазуы жаратқанның солай шығар, 
Ісіне құдіреттің бар ма шара?!

Сүйінбай:
Естідім хал-жайыңды, қарға жаным, 
Есіркер менің-дағы бар ма халім? 
Ел ішінде көп екен құзғын-құмай, 
Қан сорғыш, тілі майда өңшең залым.

Күн көру осы күні оңай емес, 
Теңдік-ау біз пақырға болар елес. 
Қазанның, қайда барсаң, құлағы төрт, 
Егін сап, бірлік құр деп, берем кеңес.
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Бауырым, содан басқа лажым жоқ, 
тым құрыса, тамағың тоқ. 
Арманшыл Асан Қайғы данаға да, 
Атылған екен дейді бір тажал оқ.
Қайда барсаң – бір өлім, ойласаңыз, 
Шариғатта теңдік жоқ тыңдасаңыз. 
Өлең деген қаруды барымта ғып, 
Жиын-тойда көппенен сыйласамыз.

Бой жеткен ханышаға өлең айтып, 
Керегенің көзінен сырласамыз. 
Дүние өсіп тұрған бір бәйтерек, 
Кетеді құзға құлап ырғасаңыз.

Қарғажан, мен айтайын сөздің шартын, 
Ән айтып, күй тыңдайды менің халқым. 
Бас кеспек болса-дағы, тіл кеспек жоқ, 
Шындықты айт, өлсең сақтап беттің арын.

Қарғажан, саған қояр біздің тілек, 
Өлмек емес мәңгілік адал жүрек. 
Дүниеге күліп келсең, күлдіріп өт, 
Соны сенен сұрайды достың ерек.

Қарғажан, қозым кетті шыңға таман, 
Қайырып түгендейін есен-аман. 
Жоғалып я біреуі, бірі өлсе, 
Орнайды басымызға ақыр заман.



Сүйінбай Аронұлы

9

Қарғажан, қош болып тұр есен-аман, 
Аман-саулық біліп тұр, келсе шамаң. 
Немесе, мақшар күні кездесерміз, 
Күн туып көрісетін болса заман.
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СҮЙІНБАЙ МЕН ҚАҢТАРБАЙ

Қаңтарбай:
Таусылған тақымынан, ей, Сүйінбай, 
Тілін безеп сайраған бұлбұлым-ай, 
Кең Дулаттың көп қойын қаптатайын, 
Бес таналы, қу Екей, қайдасың-ай!

Сүйінбай:
Ұраным Шапырашты, ер Қарасай, 
Жүлде алған талай жерде мен Сүйінбай! 
Дулаттың көп байлығын не қыласың, 
Тоныңның жамасаңшы жыртығын-ай!

Қаңтарбай:
Міне, отыр Сыпатайым он бір батпан, 
Дұшпанның ерегіссе көңілі қайтқан. 
Болғанмен өзім кедей, ел-жұртым бай, 
Жауарбай сексен нарға көген артқан.

Кетпей ме ашуланса Дулат қаптап, 
Кетеді қаптаған соң жерге таптап, 
Қасқа аттың төбеліндей кедей едің, 
Көрпеңді көсілсеңші бойға шақтап.

Сүйінбай:
Сұраншым отыр, міне, судай тасып, 
Сарыкемерді жау келіп шапқанында, 
Сыпатай босып кеткен шөлге қашып. 

дегенде:
«Жығылдым, Сүйінжан, жығылдым, айтқаныңның 

бәрі рас», – деп, Қаңтарбай орнынан тұрып тізе бүгіпті..
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СҮЙІНБАЙ МЕН КҮНБАЛА

Сүйінбай:
Тұманда адасушы ем із болмаса, 
Асқан асың татымас тұз болмаса. 
Ауылдағы көп қызды кім санапты, 
Ұзатылар алысқа сіз болмаса.

Күнбала:
Кедейім-ай!..
Кедей демей шіркінді не дейін-ай?!
Сыбыс бермей сыртымнан кеп қалыпсыз,
Ақын аға, мұныңды не дейін-ай?!.
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СҮЙІНБАЙ МЕН КЕСКЕНКЕКІЛ

Сүйінбай:
Кескенжал1, кекіліңді кестің неге, 
Кескеннен пайда көрмес сендей неме. 
Айтысқан, қол алысқан сөз бар еді, 
Бекер-ақ алданыппын, әттегене!

Кескенкекіл: 
Сүйінбай жақсы айтасың қызыл ине, 
Ойнаған қыз күнімде қызық дүние. 
Ештеңе алып, ештеме бермегенмен, 
Келіп-кетіп жүре гөр біздің үйге, –

дегенде, қыз апасы араға түсіп, екеуінің әрі қарай айтысу-
ларына рұқсат бермейді.

1  Кескенжал – қыздың шын аты, ел арасында оны Кескенкекіл деп 
атаған, ол – Сүйінбайдың замандасы әрі әріптесі. Арғы атасы 
Шапырашты, Төлеміс.
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СҮЙІНБАЙ МЕН ТӘТІ ҚЫЗ

Тәті қыз Сүйінбайдың есімі мен даңқына бұрыннан 
қанық болса да, өзін көрмеген екен. Ауылына атақты ақын 
келді деген соң, бауырының үйіне кірсе, сақал-мұрты 
бурыл тартқан, егде азамат ұйықтап жатыр екен. Сонда 
Тәті қыз:

Менің атым Тәті қыз, 
Басқа қыздың аты қыз. 
Ақын келді дегенге, 
Асығып үйге кіріп ем, 
Аппақ қудай шал екен, 
Мұны әрі тартыңыз, –

депті жеңгесіне қарап.
Ерке қыздың мінезіне қызыққан Сүйінбай құс 

жастықтан басын жұлып алып:
Сенің атың Тәті қыз, 
Басқа қыздың аты қыз. 
Сөзіңе сөз айтар ем, 
Тұңғышымдай, жақынсыз, 
Ақынның ақ батасы – 
Жырдың балын татыңыз. 
Дүниеден біз де өтерміз, 
Сүйекемнің сөзі деп, 
Өлеңмен шашу шашыңыз! –

деп батасын беріпті.
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СҮЙІНБАЙ МЕН УӘЗИПА

Көпшілік бас қосқан үлкен бір жиында Сүйінбай мен 
Уәзипа қыз айтысқа түседі. Сүйінбайға дейін Уәзипадан 
он екі ақын жеңілген.

Сүйінбай:
Жақсылар, осы ма еді қыз дегенің, 
Менің де осы емес пе іздегенім?! 
Бой салмай, елең қылмай отыр едім, 
Даңқы бар әжептәуір бірдеменің.

Іш жиып, бұл қызыңнан қам жемеймін, 
Өлеңді әдемілеп әрлемеймін. 
Жеңілсем осы қыздан, уа көпшілік, 
Сайрамай қала қойсын тіл-көмейім.

Жеңілсем осы қыздан осы сапар,
Ел көрмей, дәруіш болып күн көрейін. 
Шайтаннан әсір қуған кейін қалсам, 
Әйелге бұдан былай ләм демейін.

Ағайын, тауып кепсің маған теңді, 
Кеудемнен байқадың ба соққан желді. 
Өнерге артық туған жан екенсің, 
Тұрайын кезек беріп, сөйлеші енді!

Найманнан іздеп келген нән екенсің, 
Өнерге артық туған жан екенсің. 
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Көрелік ақын болсаң әуселеңді, 
Талабың тай жегендей бала екенсің.

Уәзипа:
Сөйлеймін сөйле десең құдайым деп, 
Мен емес тұратұғын уайым жеп. 
Найманнан келмей жатып бәйге сұрап, 
Апырмау, бұ кім еді кесірі көп?!

Наркескен қанжардай бар жүрегіңіз, 
Соншалық кім екенін білелі біз. 
Аптықпай ат-жөніңді айт алдымен, 
Еліңде аты шыққан кім едіңіз?

Бар ма еді жер жарғандай әруағыңыз, 
Ауыр ма қорғасындай салмағыңыз? 
Айтыңыз кім болсаң да зәрені алмай,
Көрерміз өлең болса арманыңыз!

Жасыңнан қулық сауған зәлімбісің, 
Үш жүзге атың шыққан мәлімбісің?! 
Жүрегі, өстіп айтсам, қорқады деп, 
Әншейін сес қып тұрған тәлімбісің?!

Сүйінбай:
Келіпсің айтысқалы, жүрместен жай, 
Жалғыз жүйрік дүниеде сен туғандай. 
Туғалы кесір айтып көргенім жоқ, 
Қазаққа атым шыққан мен Сүйінбай.
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Шамаң бар меніменен сынасқандай, 
Шығымды бала екенсің қыр асқандай. 
Сылқым қыз, мені тергеп, не қыласың, 
Бір шапса екі жүйрік ұнасқандай.

Руым Шапырашты, ер Қарасай 
Аруақты Аронның мен баласы-ай... 
Жырым мен үнімді естіп, тына қалар, 
Қазақтың қыран жетпес кең даласы-ай!

Қайнайды зығырданым ішім толып, 
Басыма кеткен менің қызыр қонып. 
Бәйшешек көктемдегі сен бір шыққан, 
Қарай бер күн көзіне құмарланып.

Уәзипа:
Айналайын, халқым-ау, 
Сиынамын сіздерге, 
Медет бергін біздерге, 
Бір сұрқылтай кез боп тұр, 
Шалдырушы едім кімдерге?! 
Қырғыз, қазаққа белгілі 
Сүйінбай деген біреуі 
Келіп қапты жақындап. 
Қызыл тілім, сөйлеп қал, 
Бүгінгі күні сапылдап. 
Қарашы мұның сесіне, 
Мен қорқамын несіне. 
Асып-тасып сөйлейсің, 
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Жолығарсың кесірге.
Жайыңды мен де білемін, 
Шалқитын сонша кім едің? 
Сен бір жүрген тұрымтай, 
Тұйғын болып ілемін. 
Бір кездесіп қалар деп, 
Сұрастырып жүр едім. 
Бес-алты үйден бөлініп, 
Тозып жүрген шілдей боп, 
Балалар шашқан күлдей боп, 
Бүйтіп қор боп жүргенше, 
Ұран салып жиылғын, 
Өзіңе, халқым, сиындым. 
Үлкен кісі болған соң, 
Сөзімді қатты айта алмай,

Ізет қылып қиылдым. 
Уа, Сүйінбай пырағым, 
Ат-жөніңді сұрадым, 
Сұрамай неге тұрамын, 
Күнде көріп жүретін, 
Біреуі ме едің құданың?
Сөзіңе сәйкес сөз айтсам, 
Жарылып кетпей шыдағын. 
Ат-жөніңді сұрасам, 
Аяғымнан шаласың. 
Күнге теңеп өзіңді, 
Өршеленіп барасың. 
Болмайтынды болғызып, 
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Аузыңмен орақ орасың. 
Шын тұлпардан тусаң да, 
Жетемін деп қусаң да, 
Шаңымды көрмей қаласың.

Сүйінбай:
Уәзипа, неменеңе мақтанасың, 
Бойыңа батқандай-ақ татқан асың. 
Өлеңнің найзағайын жарқылдатсам, 
Бұта қуған бозторғай боп қаларсың. 
Соңыңнан сұрау салар туыс таппай, 
Қайғыны бекер босқа жеп қаларсың. 
Сүйінбай, әріптесің едім ғой деп, 
Оңаша шақырып ап сөз саларсың. 
Қарағым, айтыспай-ақ қоя қойғын, 
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АРҒЫН ӘЗИПА АҚЫН ҚЫЗ БЕН АҚЫН ҚОЖА 
ЖӘНЕ САРБАС, ҚҰЛМАМБЕТ, СҮЙІНБАЙ 

АҚЫНДАРДЫҢ АЙТЫСЫ:

Ақын Қожа:
Қожаның  аты да әлім, өзі әлім,
Екені ата пірі аққа мәлім.
Қожамын мен ақ сүйек пайғамбардан,
Сөз сөйле шариғаттан енді жаным.

Әзипа:
Қожаекең қой айдатар дастарына,
Қожа сәлде орайды бастарына.
Ақсүйек Пайғамбарлық қожа болсаң,
Тарта көр қияметте қастарыңа.

Қожа:
Аманат бір құдайға ғазиз жаным,
Қыз бенен жақындауға болмас мәнім.
Ауылыңнан 11 жігіт жолдас апсың,
Бір туған аға-ініңнен бар ма, жаным?

Әзипа:
Қожаеке, өлеңшінің самырымыз,
Қыз бенен жақын болса қабырыңыз...
Тақсыр-ау сенен несін жасырайын,
Бәрі де жастан болған тамырымыз.
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Қожа:
Қожаекең қой айдайды дастарына,
Қожа сәлде орайда бастарына.
Қасында 11 жігіт ойнасың бар,
Сені қайтып тартамын қастарыма?

Әзипа:
Қожаеке, мына сөзің сасқаның ба,
Сәлде неге орайсың бастарыңа.
Егер де қыяметте тарта алмасаң,
Сідік тамған бола ма бастарыңа?

Қожа:
Қожаның аты да әлім, өзі де әлім,
Ата пірі екені атқа мәлім.
Қожаға өзі ақсүйек тіл тигізіп,
Мал бастан кем боларсың өйтпе, жаным.

Әзипа:
Қағаздың Қожа қарар сызығына,
Майтастың қой жайылар мыжығына.
Бұл қожаны астыма тығып қойып,
Ерте менен қарармын қызығына.
Қожаеке, немене бар сіздің қолда,
Әуелі Қожа түсер сайтан жолға,
Неменеге сен Қожа мақтанасың,
Жын туған сен емес пе Қожа-молда.

Бұл сөзге шыдай алмай Қожа састы,
Қожаның осыменен мауқын басты.
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Шерменденің қасында тұрмаймын деп,
Орнынан сонда Қожа тұра қашты.

Сонда домбыраны қолына алып Құлмамбет ақын 
айғайлап жібереді.

Құлмамбет:
Ұраным – ер Ажыбай, мен Құлмамбет,
Сөйлесе тарқап енді қайғы-қасірет.
Ажыбайлап қосылдым бүйіріңнен,
Қыласың сұрқия қар, неден үміт?

Әзипа:
Тіліңді тарта сөйле, ер Құлаеке,
Жасыңнан өлең айтып жүрдің жеке.
Балаңдай мен байғұсты қар дейсіңіз,
Бар еді не білгенің, батыр еке?

Құлмамбет:
Әкеңмен айтыспағын, сұрқия қар,
Құлмамбет сендей қызды жерге тығар.
Құлаекең әкеңдей болып қартайса да,
Бір сендік Құлмамбеттің перісі бар.

Әзипа:
Құлаеке, сақалыңа ұятың жоқ,
Айтасың жас қыздарға сен қарсың деп.
Қартайғанда айтысып жастарменен,
Бойында ұят тұрмақ, иманың жоқ.
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Құлмамбет:
Кім артық, кімнің кемін құдай білер,
Кімді жұтпай қояды сұм қара жер,
Қойнына сендей қыздың бір түн жатса,
Сонымен Құлаекеңе иман бітер.

Әзипа:
Құлаеке, естуші едім аруағыңды,
Жас қызға салмақ болдың салмағыңды.
Міне, деп тіліңді силап жатып берсем,
Сорлы шал, тығасың да бармағыңды?

Құлмамбет:
Құдайдан жүрмеймін бе түбін сұрап,
Өлеңді айтбаймын ба жоқтан құрап.
Састырмай, асықтырмай жатып берсең,
Байқұс-ау, салмаймын ба үш-төрт бұрап.

Әзипа:
Құлаеке, өлең айтып тарттың жуан,
Дабысың жұртқа мәлім неше дуан.
Әуре боп сендей шалға жүргенімше,
Белге қурай қыстырып мекем буам.
Албан, Суан енші алғанда,
Хабарыңыз бар ма еді өзің бұдан,
Өкпелеп көк бұқаның шонтайына,
Бір-бірін көрмей өлген атаң Суан.

Құдай атқан Құлмамбет,
Ағып жатқан сумен кет!
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Сен Арқада жүргенде,
Елден жылқы қоймаған,
Қу нәпсіге тоймаған,
Кесірің жұғар қалыққа.
Туу, бәлекет, арман кет.

Құлмамбет отырып қалды. Сонда Қасқарау Сарбас 
ақын ақырып жібереді.

Сарбас:
Басы еді өлеңімнің айда деймін,
Көңілім қыз сөйлесе жайда деймін.
Көтінен 11 жігіт иттей ерткен,
Арқаның салдақысы қайда деймін?..

Әзипа:
Арқаның салдақысы мұндамын мен,
Әркімнің өз қылғаны – өзіне жөн.
Тіліңді тартып сөйле, байғұс Сарбас,
Сен тұрмақ қожаң болды көтіммен тең.

 Сарбас бетің күйік-ау,
Даусың жаман биік-ау.
Сарыарқада жүргенде,
Сендей сендей тыртықтың
Басына теуіп кетуші ем, 
Езуіне сиіп-ау.

Дегенде Сарбас отырып қалды, сонда отырған адамдар 
«Сүйеке, сіз айтысыңыз» деді.
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Сүйінбай:
Атыңнан айналайын әуел құдай,
Ғаламның 18 мың бәріне жай.
Әзипа албырт сөзді қайтармайды,
Көсіліп жазған тілім сөйлесеңші-ай.

Жақсылар осыма еді қыз дегенің,
Менің де осындай қыз іздегенім.
Ізденіп алыс жерден мұнда кепті,
Көрдің бе құдай айдап кез келгенін.

Бұл қыздан ішім жыйып қам жемеймін,
Өлеңді әдемілеп ән демеймін.
Жеңілсем мына қыздан жиылған көп,
Алдында асың тұрмақ нан жемеймін.
Мына қыздан сөз таппай мен жеңілсем,
Суырып ал жағым мен тіл көмейім.

Батырым, бәйге сұра Наймандардан,
Айғырға байтал әкеп салғандардан.
Тепкенмен байтал шіркін неғылады,
Арқырап айғыр келсе ардаңдаған.

Найманым тауып кепті маған теңді,
Үстінен байқадың ба соққан желді.
Өнерің артық туған бала екенсің,
Сұрайын кезек беріп сөйлеші енді.
Өнерге артық туған жан екенсің,
Бойыңа жан теңгелмес нән екенсің.
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Тұрайын кезек беріп сөйлеші енді,
Талабың тай жегендей бар екенсің.

Әзипа:
Сөйлейін сөйле десең құдайым деп,
Не деймін құдайды айтпай күнәйім деп.
Найманнан келмей жатып бәйге сұрап,
Апырмау, сен кім едің кесірің көп.

Нар кескен қылыштай боп жүр екесің,
Артықша басқалардан дүр екесің.
Аптықпай аты-жөніңді айтып берші,
Адамның кесепатты бірі екесің.

Көрерміз өлең болса арманыңыз,
Ыңғайлы қорғасындай салмағыңыз.
Сүйінбай, ат жөніңді баян қылшы,
Баянсыз тура келмес жанжалыңыз.

Басыңа кесір жаққан зәлімбісің,
Үш жүзге атың шыққан мәлімбісің.
Аптықпай тұра тұрғын, а Сүйінбай,
Алдында ақын қызды танимысың.

Сүйінбай:
Келіпсің айтысқалы жүрместен жай,
Дүниеде жалғыз жүйрік сен туғандай.
Туғалы кесір айтып көргенім жоқ,
Тұрған соң көзім көріп айтбайын-ай!
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Өлеңің меніменен сынасқандай,
Шығымды бала екесің қыр асқандай.
Анықтап ат жөнімді сұрай бердің,
Әзипа, жұмысың бар әлде қандай.

Сені алсам, аштан, сірә, өлтірмеймін,
Арқаға қайтып сені келтірмеймін.
Жалғыз-ақ тоқалымның қолы тиер,
Басқаға тоқалымнан шерттірмеймін.

Ұраным Шапырашты ер Қарабай,
Анық екей баласы мен Сүйінбай.
Анықтап ат жөнімді айтып бердім,
Әзипа неғыласың енді мені-ай.

Мінеки, сұрап едің, жөнімді айттым,
Ақын қыз, тәліміңді жаңа тарттым.
Ант ұрған, ішім пысты тәлімсімей,
Қыздырып жүрегімді өлең айтқын.

Қайнап тұр зығырданым ішім толып,
Өзіме кетуші еді қыздар қонып.
Бәйшешек көктемдегі сен бір шыққан,
Қаласың күн шыққан соң әлі-ақ солып.

Әзипа:
Айналайын әруақ,
Сыйынамын сіздерге.
Медет берші біздерге,
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Бір сұрқылтай кез келді.
Шалдырушы едім кімдерге,
Сүйінбай екен сұмырай
Келіп қапты жақындап,
Қиын қыстау жер боп тұр
Қызыл тілім сөйлеп қал,
Бүгінгі күн сапылдап,
Мен қорықпаймын сесіңнен
Шапырашты, есірме,
Жайыңды мен білемін
Шапырашты ішіңде,
Екей дейді қор елі,
Дулат дейді зор елі.
Көп Дулаттың ішінде,
Бес-алты үйден бөлініп
Тозып жүрген шалдай боп,
Бала шашқан күлдей боп
Бүйтіп қор боп жүргенше,
Азғана ауыл Шапырашты
Қарасайлап жиылғың
Біз бақырға сыйынғың,
Жиылып келіп қондағы
Бопайыма егін сал,
Екі тоған шығарып
Ұрыспай ғана таласпай,
Саржа салып бөліп ал.
Жерім де көп сендерге,
Суым да көп сендерге,
Келсең, сорлы, мінеки,
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Басы байтақ кең жерге,
Тыныш болар жаныңа,
Жайлы болар малыңа,
Қыс түспейді шабыма.
Қыста шілде түспейді,
Егін бітік болған соң
Тоқ болады тамағың,
Тоқ болған соң тамағың,
Ашылады қабағың,
Жүз жанбаған зәлімсің
Менен қайтар талабың,
Мына сөзім ұнай ма
Жарықтығым, қарағым,
Бағанадан бері сипаңдап
Әдеп қылып қарадым.
Өз-өзінен шаласың,
Өршеленіп барасың
Тоқалыңа ұрғызып,
Аузыңмен орақ орасың
Шын тұлпардан тусаң да,
Жетемін деп қусаң да
Құдай атқан Сүйінбай,
Шаңымды көрмей қаласың.

Сүйінбай:
Әдепсіз қандай еді мынау бала,
Қорықпаған құдайдан дүзі қара.
Егін салып үйренген кең жеріңді,
Жалғыз-ақ менің найзам қылар жара.
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Өлең келіп ішімді кетті қысып,
Шыдамай зорға отырдым ішім пысып.
Айтатұғын өлеңің осы болса,
Онан да жүрмейсің бе көтті қысып.

Ел қонған соң алшайып тыныш жатарсың,
Айғыр, бұқа, буралар алар пісіп.
Бәрінен айғырдікі дүмді, шіркін,
Шыдамай зардабына кетер ісіп.

Бозбала бойдақ шіркін ұрып кетер,
Шалдыкі оны көріп тұрып кетер.
Су жырған жырандадан өтемін деп,
Бір шетін сиыр басып жырып кетер,
Борсық, қасқыр, қояндар қайдан білсін,
Бәрі де ін екен деп кіріп кетер.
Бозбала қос өгізбен егін салса,
Шыдамай шыбын жаның шығып кетер.
Ит сарып, айуан жатып, ел қонған соң,
Қор болып қайран денең шіріп кетер.

Жиылып Шапырашты ат шапқан соң,
Жерошақ қазып қатындар от жаққан соң.
Не тамтығың қалады байғұс бала,
Бәріне төсеп беріп тек жатқан соң.

Жауынгер Шапырашты құртып кетер,
Тұмсық пен шошқа да кеп түртіп кетер.
Ел қоныс аударғанда тыныш кетпес,



Сүйінбай Аронұлы 

30

От қойып, жырығыңды үйтіп кетер.
Есірме, Әзипа қыз, сен ырбаңдап,
Кездессең Шепаекеңе сүйтіп кетер.
Шошқа түртсе, ішегің суырылады,
Сенің күнің сонан кейін қуырылады.
Ел-жұртына үймелеп шыбын қонып,
Онан соң басқа нәрсе жуымайды.
Құрт жайлап, өлет басып алғаннан соң,
Қызуы бұл көтіңнің суымайды.

Дегенде, Әзипа жанындағы ертіп келген жігіттерге 
ұрысып, сендер мені ақымақ қылайын деп әкелген екенсің 
деп, жылапжата кетті.

Сонда Арыстамбай деген сақау ақын бар екен, домбы-
расын алып ол да сөйлеп жатыр.

Арыстамбай:
Сайқаяу сайқаяу,
Сақауың өстіп айтаяу,
Әдейі іздеп кейген соң,
Бұ қайсылас байтаяу,
Кетей басты сайқаяу.

Байқасам мұның өзі сайқай екен,
Он жігітке тоймаған байтай екен.
Он жігітке тоймаған бұ байтайға,
Он бес жігіт жабылсақ кәйтей екен.



Сүйінбай Аронұлы

31

Сайқайың осы менен мәз боймасын,
Үндемейді өнейі аз боймасын.
Таз кісінің ашуы тез деуші еді,
Осының жемнек киген таз боймасын.

Дегенде, үйдегілер Арыстамбайды ұрсып, далаға 
шығарып жібереді.

Қызға «қарағым, жел сөздің ұяты да, ары да болмайды, 
жылама», – деп қойғызады. Қыздың келуіне себеп 
Найманға жегжатшылап келеді екен, сонда көршілес 
Үйсінде той болып, ат шабады екен. Соған Найманның 
бір топ жігіттері бәйге тігіп, Үйсіннің ақындарымен 
айтыстырам деп ертіп келеді екен. Сонан кейін Найманның 
жігіттерінің алып келген бәйгесін Сүйінбайға береді. Той 
қылған үй ауылға келген мейман деп, қызға тоғыз беріп, 
риза қылып аттандырады. Мен мұны 1917-жылы қазіргі 
Жамбыл ауаны «Новая жизнь» колхозында төре тұқым 
руынан шыққан Садық деген ақыннан алдым.

САРИЕВ ӘБДІҒАЛИ.
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СҮЙІНБАЙ МЕН БАҚТЫБАЙ

Бақтыбай: 
Аман-есен жүрсіз бе, 
Атақты ақын Сүйінбай? 
Дидар ғайып, дәм ғайып, 
Жүруші еді бұйырмай. 
Сыртыңыздан сұрар ем, 
Көріспекке құмар ем, 
Келеді деп Сүйінбай, 
Жатырмын күтіп жиында-ай. 
Шапырашты елінде 
Сүйінбай ақын бар деген, 
Қатағанмен айтысқан 
Кеткен даңқың қиырға-ай. 
Айта алмаушы ем өлеңді 
Қабекеңе2 сиынбай. 
Мен едім өлең іздеген, 
Кезікпедім сізбенен
Абақ пенен Тарақты, 
Кезсем-дағы шиырлай. 
Адамзаттың парқы бар, 
Әр нәрсенің шарты бар, 
Қысқа жіп келмес күрмеуге, 
Барға дүние қиын ба-ай! 
Көнеріп қалған ақынмын,

2 Қабекеңе – атақты Қабан жырау
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Бара алмаймын қиынға-ай. 
Өлең болды баққаным. 
Бұл бір мұңым шаққаным. 
Өтірік деме мұны бір, 
Ақындардың мұңы бір, 
Сүйінбай ақын сенсің ғой, 
Өлеңді соғар құйындай. 
Ақын ақын болар ма, 
Сол ақынның миына 
Алғыр сөздер құйылмай? 
Мен бір салақ ақынмын, 
Хат білмейтін пақырмын, 
Төсек-орны өлеңнің, 
Қала берер жиылмай. 
Айтқан жерде қалып жүр 
Айтқан өлең-дастаным, 
Керек қылған мен жоқпын 
Жинап жүрген бұйымдай. 
Жүйрік бопты елге аңыз, 
Үйсін менен Найманға 
Сөзім болды сиымды-ай. 
Ұмытылмас ғанибет 
Болады деп ойлаймын 
Сеніменен, Сүйінбай, 
Кездескенім бүгінгі-ай.

Сүйінбай: 
Уағалайкүмассалам, 
Жүрмісің есен, Бақтыбай? 
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Тіршіліктің кезінде 
Мен сияқты өзің де, 
Аман-есен көріспек 
Ғанибет-ай, шаттық-ай! 
Естіп ем сенің даңқыңды, 
Жалайырдан артылды. 
Жасым үлкен болған соң, 
Амандықты өзі іздеп, 
Келсін деп үйде жаттым-ай.
Баспаған тағы жерім жоқ, 
Мен бармаған елім жоқ, 
Қазақ пенен қырғыздың 
Бәрінің дәмін таттым-ай, 
Бақтыбай шешен сен едің, 
Сүйінбай десе мен едім, 
Үш ғайыптың бірі ғой, 
Дидарласпақ жақсы ғой. 
Жақсы деген жақсы сөз, 
Бақсы деген тапшы сөз. 
Азаматында алаштың 
Жақсының жоқ жаттығы-ай. 
Мен жайымды айтамын, 
Шапырашты елінде – 
Сүйінбай ақын мен болам, 
Жаяу тұрмақ өлеңнен 
Сөз бермеген аттыға-ай. 
Көріскенге хошалмын, 
Құштар болған інімді 
Жақсы күні таптым-ай. 
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Мен де өзіңдей ақынмын, 
Ақын болсаң жақынмын. 
Мініп алып жел сөзді, 
Өрге-қырға шаптым-ай. 
Өтіп кетті өтер шақ, 
Ел қыдырған есер шақ. 
Аз жыл болды ұлғайып, 
Үйде тыныш жаттым-ай. 
Байшегірдің елінде 
Ұлы дүбір ас бар деп, 
Келген соң еріп келіп ем 
Ел басқарған жақсыға-ай. 
Дастарқандас дәм татып, 
Дидарласып сөз қатып, 
Осылай болып, Бақтыбай, 
Насыбай бөліп аттық-ай!

Бақтыбай:
Сүйеке, хошал болдым көргеніме,
Құрметтеп, аман-сәлем бергеніме.
Төседім өлеңменен төсенішті
Бұ жаққа қадам басып келгеніңе.
Өлеңнің ұлы дария мұхитысың,
Жел сөзге кім пар келер желгеніңе.
Салысып бай мен бекті мақтағаннан
Айтысқан екі ақынға өнгені не?
Сүйеке, сізбенен мен айтыспаймын, 
Жеңіліп бірін-бірі жеңгені не? 
Ел қамын, ердің қамын ойлайтұғын 
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Бұл сөзім үлгі болсын зерделіге. 
Күшігін, қарға-құзғын түгел ұшар 
Алыстан тоят қызыл көргенімде. 
Жер жұтқан Қарынбайды кім құптайды 
Малының азабымен өлгені не? 
Жүргенде өлең қуып, көңіл суып, 
Өмірдің ауып кетті өрмегі де. 
Сүйеке, бұ дүниеде кім қалмақшы, 
Шырт етіп сынар бір күн шөлмегі де. 
Шындығы, Лұқпанша бір жасадым 
Өзіңдей әз ағаны көргеніме.

Сүйінбай:
Дәм-тұз тартып, кеп қалдым 
Бәйшегір деген еліңе. 
Көбелеген Балқашты 
Қамау деген жеріңе. 
Жалайырда, Жәлменде, 
Ел бастаушы жақсының 
Сәлем бердік көбіне. 
Албан, Суан, Дулатпен, 
Шапырашты, Жаныстар 
Ақын дейді мені де. 
Кем демейді Жалайыр 
Бақтыбай ақын, сені де. 
Ел болған соң ақын бар, 
Ақын бар елде нақыл бар. 
Ел мұқтажын айтқанның 
Артығы не, кемі не? 
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Жаман атқа жал бітсе, 
Жамандарға мал бітсе, 
Аспандай қарап көздері, 
Нан піскендей деміне. 
Сол ақынды ақын дер, 
Сол ақынды мақұл дер, 
Жарасса сөзі елінің 
Керегіне, еміне. 
Тастүлек құс шаңқылдар, 
Қарға байғұс қаңқылдар. 
Шабытында әрбірі 
Түспей қоймас жеміне, 
Көн тартылса барады 
Қалыбына баяғы.
Әр нәрсенің заты бар, 
Тартпай қоймас тегіне.

Қайырымы жоқ байлардың 
Жаһанда жиған сан малы, 
Көрінбейді көзіне. 
Жиған мүлік мал-жаны 
Өле қалса ешбірі, 
Әкетпейді көріне. 
Бай мен кедей демейді 
Төрт кез мата бұйырар, 
Таусылған дәмі өліге. 
Өлеңнің болдым саяғы, 
Заманым жоқ баяғы, 
Болсын сөздің аяғы, 
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Біз де келдік, Бақтыбай, 
Өмірдің биік төріне. 
Көрсетуге жүзіңді 
Тағдыр шығар, Бақтыбай, 
Кезіктірген сені де!.
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СҮЙІНБАЙ МЕН ТЕЗЕК ТӨРЕ

Сүйінбай Тезек төренің жайлауы Алтынемелге келеді. 
Келсе, алдынан төренің есік құлы қарсы шығады.

– Төренің үйіне барма, барсаң, басың кетеді. Жылкелді 
мен Бапау деген екі ұрысы түн жортып, аттан жаңа түсті, 
қолы сынық, басы жарық. Төре екеуіне долданып отыр, 
– дейді. Сүйінбай үй сыртында тұрып, Тезек төренің екі 
ұрыны өлеңмен жерлеп, зекіп жатқанын естиді.

Арғы атам Әділ төре, Тезек атым, 
Асып тұр Ұлы жүзден салтанатым. 
Біріңнің басың жарық, қолың сынық, 
Ұялмай не деп келдің, екі қатын?!

Апырмай, ай да көкте, күн де көкте, 
Тақалдық құдай қосса біз де бекке. 
Біріңнің басың жарық, қолың сынық, 
Ұялмай не деп келдің хан Тезекке?!

Шымшықтың жүрегіндей жүрегің бар, 
Қоянның сүйегіндей сүйегің бар. 
Сендерді шешелерің ұл деп тауып, 
Қалжа қой екеуіңе жеген шығар. 
Біріңнің басың жарық, қолың сынық, 
Қаштың ба қорқақтықтан, өңшең мұндар.

Мен іздеп екеуіңді бармас па едім, 
Басына заман ақыр салмас па едім?! 
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Қолына аждаһаның түссең-дағы,
Айыпсыз ажыратып алмас па едім?!

Бірталай Албан, Дулат ел емес пе, 
Ақылы хан Тезектің кең емес пе? 
Жалпы қазақ баласын тегіс жисаң, 
Төренің отыз үйлі жемі емес пе?! 
Сақтасын патша-құдай кесірінен, 
Аяққа құйған аспен тең емес пе?! 
Қара қазақ былшылдап көп сөйлейді 
Тезектің бір дегені ем емес пе?! 
Ұрды деп жылқышылар келгеніңше, 
Өлгенің тірі жүрмей жөн емес пе?!

Сендерді бүйтіп неден қара басты, 
Кім сенің бақытыңды ала қашты. 
Абыройың сендердің жаман емес, 
Нәпақаң меніменен араласты. 
Есіртіп қазақтарды қоя берсең, 
Төрені қылғалы жүр аяқ асты.

Қашпастан қолға түссең бәрің бірдей, 
Қай қазақ ұстар еді қоя бермей? 
Қор болды, әттегене, төре басым, 
Еркіме бірі көнсе, бірі көнбей.

Осы кезде: «Ассалаумағаләйкүм, алдияр», – деп, 
Сүйінбай хан ордасына кіріп келеді. Жұмсақ құс мамықтың 
үстінде төңкеріліп жатқан Тезек төре, екі ұрысын тастай 
беріп, Сүйінбайға былай дейді:
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Мен едім Абылайдың хан Тезегі, 
Жылқының ұстатпайды сұр көжегі. 
Ордаға құл мен құтан басып кірген, 
Құдайдың бұ да болса бір кезегі.

Арғы атам Әділ төре Абылайдан, 
Үш жүздің баласына даңқын жайған. 
Тінтушідей ордаға кіріп келдің, 
Сұраймын аты-жөнің, келдің қайдан?!

Қараша хан Әділге бұрын барған, 
Бергін деп бір балаңды қолға салған. 
Баламды аяқ асты қыласың деп, 
Хан әділ Қарашаға бермей қалған.

Қараша хан Әділге келген екен, 
Атаммен сертке тамақ жеген екен. 
Кімде-кім рұқсатсыз басып кірсе, 
«Ат-шапан айып» болсын деген екен.

Жылкелді, бұған кісен салмаймысың, 
Бапау, сен киімін тонап алмаймысың. 
Мұндардың аяғына кісен салып, 
Зынданға жаяу айдап бармаймысың.

Төрт қазық аяғына қақпаймысың, 
Киімін отқа өртеп жақпаймысың. 
Абылай жазалыны қайтушы еді, 
Жазасын жазалының таппаймысың?
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Сүйінбай:
Келіп едім, хан Тезек, көрейін деп, 
Сәлемін пайғамбардың берейін деп. 
Аттандырған екі ұрың қолға түсіп, 
Хан тақсыр, отырмысың өлейін деп?!

Ассалаумағалайкүм, Тезек төре, 
Елден жылқы қоймаған кезеп төре. 
Телі менен тентекті тыят десе, 
Өзің ұрлық қыласың, әттегене!

Хан Тезек, төремін деп гүрілдейсің, 
Қожаны сәлде киген пірім дейсің. 
Үйіңе Жылкелді мен Бапау келсе, 
Болғандай әжің қабыл, күлімдейсің.

Хан Тезек, қарамысың, төремісің, 
Жемесең ұрлық етін өлемісің?! 
Жетім менен жесірдің ақысын жеп, 
Барғанда ақыретке, беремісің?!

Не басыңа күн туды ұрлық қылып, 
Жарлының малын жейсің торып тұрып. 
Белдеудегі байлаулы қос қаракер, 
Мекеге барып па еді зорықтырып. 
Ұрың түгіл, өз басың қолға түсіп, 
Қазақтар өлтірмепті тобыққа ұрып.
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Дүниеден бұзық та өтер, түзік те өтер, 
Халайық бүйте берсең, күдер үзер.
Қоймасаң тауба қылып, бұл кесірді, 
Бұл кесір бір жеріңді бұзып кетер. 
Абылайдың қазанына арам салып, 
Тұқымың бүйте берсең құрып кетер. 
Қазаққа тауба қылып, бас ұрмасаң, 
Бағыңды басыңдағы жұлып кетер.

Жетімді қылыш алып қорқытасың, 
Бола ма қарамайтын обалға адам? 
Дүниеде еш уақытта болған емес, 
Қонаққа қылыш алып қодаңдаған. 
Атағын Абылайдың былғағанша, 
Құдайым жас күніңде неге алмаған?!

Ей, төре, аш көзіңді, мен Сүйінбай, 
Бөркіңді ұшырамын жел-құйындай. 
Қаптаған жердің жүзін қалың қазақ, 
Көзіңе көрінбейді бір тиындай. 
Жанымды құдай берген, құдай алар, 
Құдайдың алшаңдама кенже ұлындай. 
Кесіп алсаң бас міне, төре Тезек, 
Өлмейтұғын адам жоқ темір өзек. 
Сәлемге келген жанды қыра берсең, 
Ұры төре, саған да келер кезек.

Ұрыларың басымды кесіп алар, 
Өткізіп қанжығаға тесіп алар. 
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Сұраншы мен Саурығым қаптап келсе, 
Отыз үйлі төренің несі қалар?!

Албан, Дулат, Шапырашты ел емес пе, 
Ел деген шалқып жатқан көл емес пе?! 
Көл толқыса, көбігін кетер басып, 
Бетіндегі көбігі төре емес пе?! 
Төре сайтан болғанда, көп періште, 
Бір сайтанды қаққан да пері емес пе?!

Сүйінбайдың өткір сөзіне әрең шыдап отырған Тезек 
төре, орнынан қарғып тұрып, ақынның қасына барып: – 
Кескін-келбетіңе қарасам, кедей көрінесің, қырсығыңды 
кесейін, мына жібек шапанымды шешіп ал, – дейді.

Сүйінбай:
Тұрмысың шапанымды шешіп ал деп,
Мен тұрмын шешіп алса несі бар деп.
Бір сөзді айтып едің түсі жылы, 
Сүйінбай қырсығыңды кесіп ал деп. 
Үйіңді жұрдай қылып үптеп алсам, 
Айтарсың мұның қандай өші бар деп.
 Егер де сен хан болсаң, мен құрқылтай,
Ойлама Сүйінбайдан не шығар деп?!

Мен сенен қорыққанымнан жасқанбаймын,
Қарашы, қай ісіңнен қашқандаймын?!
Егер де көтеріліп, сен желіксең,
Кеудеңді, көңіліңді басқандаймын!
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Тезек төре:
Тұсында Абылайдың Бұқар жырау, 
Хан Әділдің кезінде Түбек тұр-ау! 
«Әр заманның бар дейді сұрқылтайы», 
Сұрқылтайым менің де екен мынау!

Атадан емес еді жолым өзге, 
Болмады тоқтамасқа мына сөзге. 
Үні өткір, өзі де бір зар жақ екен, 
Жасырмай барлық шынды айтты көзге.

Сүйінбай тегін емес, қызыр көрген, 
Қол жайып, жаман болмас бата берген, 
Жылкелді, бір қой әкеп, бата сұра, 
Ырысын ап қалалық осыменен.

Айтқанындай, Тезек төренің есік құлдары мойнына 
кескек байлаған, құрттаған қотыр қойды әкеледі.

Сүйінбай:
Мынауың құнан қой ма, дөнен қой ма, 
Мойнында мылтығы бар мерген қой ма? 
Артына жалтақ-жалтақ қарай берді, 
Бір қорлық қасекеңнен көрген қой ма?!

Бердеңкесін мойнына салғызып кеп, 
Атқызғалы келдің бе Сүйінбайға. 
Ашаршылық болғанда елді асырар, 
Тышқақ лақ сойсаң да, мұны сойма!
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Тақсыр-ау, бұл заманның күйін ойла, 
Елдің шетін күзетсіз босқа қойма. 
Жаугершілік болғанда сені асырар, 
Мерген қойды қонаққа өлсең сойма.
Демесең Сүйінбайды ұшықтайын, 
Қоя бер, мына қойдың көзін жойма.

– Сүйінбай тым құрыса «мал басына береке» деп, 
батасын да дұрыс бермеді-ау, – деп, Тезек төренің әйелі 
Дәнекер сөзге араласып, қитарланған қылық көрсетеді.

Мен төреге құдайдан мал басын сұрап әперейін деп 
жүргенім жоқ. Төреге мал сұрап беретін, құдай менің 
құдам дейсің бе? – деп Сүйінбай қырсықты сөзді қағып 
тастапты.

Тезек төре:
Жамандап келдің-дағы, даттап болдың,
Жақсылығын кейінге сақтап қойдың.
Қатыным мынау менің, қарақтарым,
Аз ғана қыздарымды мақтап қойғын.

Сүйінбай:
Тақсыр-ау, сіздің қызда жаман бар ма, 
Жаманды жаман дейтін заман бар ма?! 
Бағасы бес тиындық біреуі жоқ, 
Болған соң төре қызы амал бар ма?!

Хан Тезек, кейкі сары ханымыңыз, 
Сүйінбай екенімді таныдыңыз. 
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Долданып тап бермегін қылышыңа, 
Жасырмай айтып берсек анығын біз.

Ері еді Дәнекердің3 Жарылқамыс, 
Қазаққа солай деген кетті дабыс. 
Бақайын өз қойшыңның өзің талап, 
Мақта деп, тірі отырсың, өтпей намыс.

Ол күнде жақын еді біздің ауыл, 
Қиянат момындарға салдың дауыл. 
Мақтайтын Дәнекердің қай жері бар, 
Жайдақтап әркім мінген бұл бір жауыр.

Хан Тезек, осы күнде асуыңды-ай, 
Суындай Сусамырдың тасуыңды-ай! 
Қатының басы жалпақ, мұрны кейкі, 
Жатуға мен де бірге шошырмын-ай!

Тезек төре:
Жақсы ақын үйге келсе, қыдыр-ырыс, 
Айтқаны Сүйінбайдың бәрі дұрыс. 
Көргенді не де болса, бетке айтатын, 
Адамнан сирек туар мұндай туыс.

Сүйінбай, маған сенің өзің керек, 
Баршадан ақын болып тудың ерек. 
Жарамды жол жүріске ат берейін, 
Соны мініп, еліңе қайт ертерек!

3  Дәнекер – Тезек төрінің зорлықпен тартып алынған екінші әйелі.
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Жылкелді мен осында Бапау бар ма, 
Мен мінетін әлгі бір сары ат қайда? 
Ескі малдың көзіндей бір құт еді, 
Соны тауып мінгізгін Сүйінбайға!

Сүйінбай:
Тақсыр-ау, бұл бергенің сары ат па еді, 
Аузында бір тісі жоқ кәрі ат па еді? 
Кірпігіне қарасам қурап қапты, 
Тұсында Абылайдың бар ат па еді?!

О, тақсыр, Сүйінбайды деме бекер, 
Мұны мініп заман жоқ елге жетер. 
Ілесіп Абылайдың бақ-дәулеті 
Мұны берсең менімен бірге кетер.

Сары ат:
Тұсында Абылайдың мен бір сары ат, 
Жас күнімде болып ем ерге қанат. 
Талай құда келгенде, талай досы, 
Бермеп еді хан Тезек мені қалап.

Мойнымнан жал, бойымнан әлім кетті, 
Әл кеткен соң, өзіме кәрілік жетті. 
Ала жаздай бойыма шыр бітпейді, 
Өкпе тұстан қыс болса суық өтті.

– Үні өшкірдің үні өшсін! Әлгі қаракер атты әкеліңдер! 
– деп Тезек ұрыларына айқай салды.
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Сүйінбай:
Ассалаумағалейкүм, қаракер ат, 
Айтқалы кеп тұрмысың төреңе дат. 
Түргеннен тай күніңде ұрлап келген 
Тірі ме әлі күнге сол азамат.
Тезектің алатұяқ аты деген 
Артыңнан ілесіп жүр бір жаманат.

Көзің жоқ, аяғың жоқ, арқаң жауыр, 
Айырып жал-құйрықтан жұрдай қылған. 
Бар еді не жазығың хан Тезекке, 
Өшігіп сені неге мұндай қылған?! 
Ақыры сені әкеліп маған берді, 
Еңбегің зая болды-ау тынбай қылған.

Адам деп мені Тезек есептесе,
Бір құр ат бермес пе еді ер тимеген.
«Қорғасын – қотыр қыздың сырғасы» деп,
Кесірлі залым екен кекеңдеген.
Өзінен басқа адамды пенде демей,
Ешкімді көзге іліп менсінбеген.
Ниеті саған деген көрініп тұр,
Бара сап, Сүйінбайға өлсін деген.
Құдай ғой екеумізді бұған кез қып,
Төренің бұл қорлығын көрсін деген.

Арқадан ұрлап келген қаракер тай, 
Қараға, төременен берді құдай, 
Қырсықтан өзім қашып жүргенімде, 
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Қырсығын бұл атыңның қылма жұбай. 
Бір жерге екі қырсық біріккен соң, 
Қалар ма артымыздан ұбай-жұбай.

Қаракерат:
Мен жөнімді айтайын, ей, Сүйінбай,
Түргендегі мұжықтың аты едім-ай!
Арқандап қойған жерден, Тезек төре
Ұрлатып ұрысына әкеп еді-ай.
Ұрысына мінгізіп жауыр болдым,
Мал болар, болмасымды білмедім-ай?!

Сүйінбай:
Ұйытқыған әрбір сөзім жел-құйындай, 
Хан-қараға сөйлеген мен Сүйінбай! 
Арыз айтып алдыңда жылап тұрған, 
Көрдің бе жануарды қаракер тай? 
Ұрлығыңа мінгізіп күндіз-түні, 
Малдықтан кетіріпсің оны былай. 
Алты жерден арқаға, пышақ салған, 
Төре, құдай болсаң да тартсаңшы, ойбай!

Тезек төре: 
Қарасам басың менен аяғыңа, 
Жерің жоқ түте-түте жұлынбаған. 
Жаңадан киім-кешек бергізейін, 
Жүргейсің келіп-кетіп ұрын маған.
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Сүйінбай:
Хан Тезек, байлығыңа бас ұрмаймын, 
Мен бірақ көргенімді жасырмаймын! 
Шын дертім ұстап кетсе айнымалы, 
Басымнан ұшңан құсты асырмаймын!

Төресің жөр мен көктей елмен араң, 
Ел жаңа елу жылда, жүз жыл қазан. 
Атың да, шапаның да бәрі өзіңе, 
Келгенше екі айналып тұрғын аман!.
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СҮЙІНБАЙ МЕН ҚАТАҒАН

Қырғыз ханы Орман үлкен ас береді деген хабар 
көршілес қазақ еліне алты ай бұрын тарайды. Орман 
Жетісу бойын мекендеген, қазақ руларын билеп-төстеп 
отырған Тезек төреге арнайы шақырту хат жібереді. Хат 
иесі Тезектен ақын, жыршы, бүркітші, палуандарды ала 
келуін өтінеді.

Атақты ас қырғыз жерінде, Ыстықкөл жайлауында, 
XIX ғасырдың орта шенінде өтеді. Асқа қазақ-қырғыздың 
ақсүйек, би-болыстары мен манаптары және қарапайым, 
бұқара халық та көп жиналады.

Қырғыз елінің шоң манабы Бәйтік қазақтан келген 
қалың топқа: «Тезек төре! Мына бадана көз, сұлу жігіт 
Сүйінбай ақын емес пе?!» – деді. Өзінің аты бірінші 
аталғанда Сүйінбайдың айтқаны:

Ассалаумағалайкүм, сәлем бердік, 
Мүбәрәк жүздеріңді жаңа көрдік. 
Атақты ас-жиынды құттықтауға, 
Бауырлас, қырғыз елі, саған келдік.

Жүйріктер қосылмаған қою шаңға, 
Қосылар қыран бүркіт қашқан аңға. 
Хан Жантай, Қара Бәйтік, Әтекеңе, 
Келіп ем амандаса Орман ханға.

Арғы атаң ер Әтіке, батыр Жантай, 
Басыңа кидің бөрік қызыл алтай.
Қанаттас қырғыз елін көрмек үшін,
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Боларын осы астың күттік алты ай.
Бас қосқан екі халық ұлы жиын,
Келген соң сөйлеу керек сөзден қайтпай.
Қол жайып, құран оқып өткендерге,
Аруағын атам қырғыз келдім жоқтай.

Алдына қалың қырғыз келгеннен соң, 
Жарай ма қайтып кету көңіл айтпай?! 
Қырағы аспандағы ақиықпын, 
Құмарым басылмайды борандатпай!

Сүйінбай осылай деп тоқтағанда, Бәйтіктің тасасында 
отырған қағылез, қайыстай қара жігіт қарғып тұрып, 
қолына домбырасын ала айғайды салып, Сүйінбайға 
тиіседі.

Қатаған:
Сүйінбай, тоқтат сөзіңді, 
Ояйын ба көзіңді! 
Ақынмын деп ойлайсың, 
Мен тұрғанда өзіңді. 
Қисық ағаш кездесті, 
Бір құрайын тезімді. 
Сыртыңнан іздеп жүруші ем, 
Келтірді құдай кезіңді. 
Барың болса қарышта, 
Барар жерің сезілді. 
Қатағанды байқамай, 
Түстің бе, бәлем, қолыма, 
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Үрлейін мес қып теріңді. 
Тырнағыма іліндің, 
Күтірлетіп шайнайын 
Қыбырлаған жеріңді. 
Көрмеймісің, Сүйінбай, 
Қазып қойған көріңді?! 
Ажал айдап келген соң, 
Саған өлім тегін-ді. 
Келіп қапсың байқамай, 
Өлетұғын жеріңді. 
Шалғың келіп отыр ма, 
Қаражалым, қызғышым, 
Хан Орман, Бәйтік бегімді?! 
Тентіреп жүріп қаңғырып, 
Былғама шалқар көлімді.

Аяғыңды тарта бас, 
Қырсықты жерің таяған.
Қатағанға, Сүйінбай, 
Ұрындың келіп қатадан. 
Қырғыздан шыққан жүйрікпін 
Құс мойынды, қоян жон, 
Тұлпардан туған жатаған. 
Өз мініңді айтқызып, 
Бай-мырзаңды құса ғып, 
Өлтірерсің қападан. 
Құрығымды ұсынсам, 
Құтылған емес қашаған.
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Е, Сүйінбай, Сүйінбай, 
Сүйінбай, сені жеңемін, 
Құдайға да сыйынбай! 
Тас төбеңнен ұрайын, 
Тал түсте соққан құйындай. 
Жағыңды жаппай келгеннен, 
Қоздырдың менің жынымды-ай! 
Боз жапалақ сен едің, 
Қияқты сұңқар мен едім. 
Тырнағым саған ілінсе, 
Қалмайды желкең қиылмай. 
Еліңе сонда қайтарсың, 
Көзіңнен жасың тыйылмай. 
Осы жер жеңіп жіберсем, 
Келмессің қайтып жиынға-ай! 
Шоң Нарын – туған мекенім, 
Ақын деп сені нетемін. 
Алмас болат қылышпын, 
Сүйегіңнен өтемін. 
Меніменен айтыссаң, 
Тақ түбіңе жетемін. 
Сүйінбай, сені ақын деп, 
Бекер-ақ келген екенмін! 
Жар басында жантақсың, 
Жарап жүрген бурамын, 
Бір-ақ асап кетемін.

Менің атым – Қатаған, 
Қоңырбөрі асында 
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Бес жүз жылқы матаған! 
Қазақ, қырғыз таңырқап, 
Қатаған шайыр атаған! 
Сендей нашар ақындар, 
Аяғыма бас ұрып, 
Алдыма келіп бата алған.
Жүйрікпін жалын тараған, 
Күнде шауып жараған. 
Қара Бәйтік бегім бар, 
Патшадан барып шен алған. 
Қай жақсың бар қазақта 
Хан Орманға балаған. 
Батыр Жантай әне отыр, 
Аузына қырғыз қараған.

Алыстан орап келейін, 
Сазайыңды берейін. 
Сүйінбай, сенен жеңілсем, 
Ордадан шықпай өлейін. 
Ойламаймын сөз ғой деп, 
Сүйінбайдың өлеңін. 
Қазаққа тәуір ақынсың, 
Біздерге жоқ керегің.

Сүйінбай, сенен жеңілсем, 
Қатаған болмай қатайын, 
Көк шешектен жатайын, 
Қазаққа ғана ақынсың, 
Қырғызға келдің бәсең боп, 
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Бес тиынға сатайын. 
Арманда қалма, Сүйінбай, 
Ақын болсаң байқайын. 
Есіңді сенің аударып, 
Миыңды біраз шайқайын. 
Айтыспаймын сенімен, 
Сес көрсетіп қайтайын.

Сүйінбай, бәлем, сені ме, 
Келе алмайсың теңіме! 
Аузыңды ашып сөйлеме 
Орман хан, Жантай бегіме. 
Түсіндің бе, Сүйінбай, 
Сөзімнің шындық жеріне. 
Басың олжа өзіңе, 
Ертеңмен қайтқын еліңе! –

деп, демін алғанда, Қатағанның екпінінен жасқанған Тезек 
төре Сүйінбайға жалтақ-жалтақ қарай береді. А дегенде 
Сүйінбай булығып қалады. Сол кезде шешен Бөлтірік 
батыр Тезек төреге: «Ей, төрем, көтер басыңды, қаныңды 
қашырма, Сүйінбай өлең таппай, сөз таппай отыр дейсің 
бе?! Булығып отыр. Сүйінжан, шығар даусыңды», – 
дегенде, Тезек төреден бастап сөйлеп кетеді.

Сүйінбай: 
Қашырма, төре, қаныңды, 
Кіргізейін жаныңды. 
Қатағаннан жеңілсем, 
Талап алғын малымды. 
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Іздегенім табылды! 
Өз-өзінен қағынып, 
Қатаған сөзден жаңылды. 
Қызып тұрған темірге 
Өзі келіп қарылды. 
Алмас құрыш қылышпын, 
Алтыннан соққан сабымды. 
Наркескенге жолықтың, 
Шашармын судай қаныңды. 
Қабағын шытса Сүйінбай, 
Тарту қылып тартарсың 
Қойныңдағы жарыңды. 
Айдап келіп берерсің, 
Алдыңдағы малыңды, 
Малың түгіл барыңды! 
Ұяты жоқ, Қатаған, 
Жүрегің не ғып қабынды.

Беделіңді түсіріп, 
Төгейін сенің әріңді. 
Қазір тартып аламын 
Кеудеңдегі жаныңды. 
Алжыған тазы секілді, 
Аңламай шаптың аңыңды! 
Бәйге атындай жосылсам, 
Көре алмассың шаңымды. 
Көп ішінде қағынып, 
Қатаған сөзден жаңылды. 
Еліме неге келдің деп, 
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Далбасалап тарынды. 
Тұра тұрғын, Қатаған, 
Шығарармын жаныңды. 
Мен қазақтың атынан 
Бір қағайын дабылды!

Анық ақын аңғарып, 
Асылық сөз айтпайды. 
Тел өскен қазақ, қырғызбыз, 
Аруақты шатпайды!
Ұрыншақ ақын аңғармай, 
Өзін-өзі мақтайды. 
Шайырмын деп Қатаған, 
Ұялмай топқа келгенше, 
Үйіңде неге жатпайды?! 
Домбыраның орнына 
Таяқ алып қолына, 
Бақташы боп тегінде, 
Бұзауын неге бақпайды?! 
Ну бәйгіге қосылса, 
Жүйріктен басқа шаппайды. 
Айдары алтын барысты 
Сендей төбет қаппайды. 
Сүйінбай айтар шындығын, 
Қатағанша шатпайды.

Манаптардың әкелген 
Мынау болса ақыны, 
Жоқ-ақ екен ақылы. 
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Қайтіп ақын боп жүрген, 
Маған қарсы келетін 
Сөзінің бар ма тақылы?!

Албырттаған, Қатаған, 
Ақ сөз өлмес жалаға. 
Сүйінбай сөйлер шындығын, 
Шеніме жақын жолама! 
Жиылған халық алдында 
Келтірем сені тобаға!

Айтпайтұғын сөзіңді 
Өзің айттың асығып, 
Шындық істі мен айтсам, 
Айтпаймын жалған, жасырып! 
Әліңді білмей, Қатаған, 
Елдің бәрін даттайсың. 
Алжығаның белгісі – 
Жайыңа неге жатпайсың?!

Қатаған: 
А, Сүйінбай, Сүйінбай! 
Бұл айтқаның көп емес, 
Ештемеге сеп емес, 
Белгілі кептен қозғалық,
Құр бекерге қиқулап, 
Аузымыздан тозбалық.
Сен қазақтан шыққан темір жақ,
Мен қырғыздан шыққан самбыр жақ!
Әрі-бері сөйлесек,
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Кімге ауар екен тіл мен бақ?!
Белгілі кептен алалық,
Белгісіз кепті қайтелік?
Үлгілі кептен алалық,
Үлгісіз кепті қайтелік?
Атақты кептен айталық,
Атақсыз кепті қайтелік?
Орынды кептен айталық,
Орынсыз кепті қайтелік?
А, Сүйінбай, Сүйінбай!
Ердің бағы ашылмас,
Аруаққа сыйынбай.
Төбеңнен сені соғайын,
Төпей жыққан құйындай.
Тіліңді сенің байлайын,
Бұлбұл құстай сайрайын.
Алдыма салып айдайын,
Ауызға салып шайнайын,
Аяғыңды байлайын!
Хандарға соққан қылышпын,
Тастан неге қайтайын.
Айтыспаймын сенімен,
Сес көрсетіп байқайын!
Үлкенді – үлкен білмейсің,
Кішіні – кіші білмейсің,
Елдегі жүйрік мен дейсің,
Төрт аяғы тең дейсің.
Мен де азулының бірімін,
Ширегіме келмейсің!
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Зорлығыма қарасаң, 
Адам үні жетпейді. 
Бегілігіме қарасаң, 
Адам ұлы өтпейді, 
Кеңдігіме қарасаң, 
Аспан менен Таластай, 
Күшің келмес, ақыным, 
Жайыңа жүр таласпай!
Шоңдық кімде, Сүйінжан, 
Байлық кімде, Сүйінжан?! 
Көптік кімде, Сүйінжан, 
Беглік кімде, Сүйінжан?!
Зорлығымды айтайын, 
Байлығымды айтайын, 
Көптігімді айтайын, 
Беглігімді айтайын! 
Ор ауыз қара бурадай, 
Шала сөйлеп жатпайын. 
Былай барсаң Тынайым, 
Қиырға көңіл бұрайын. 
Тауға ұя сап, тасқа ұшқан, 
Қанаты күміс құмайым. 
Айтыспаймын сенімен, 
Сес көрсетіп сынайын! 
Бұғы мен Саяқты
Артық қылып нәсілін, 
Жаратқан жоқ па құдайым?! 
Сүйінбай, сені ақын деп, 
Қылмаймын, сірә, уайым. 
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Алатаудан төте алып, 
Тау ешкідей тік басып, 
Саяғыма шығайын! 
Былай барсаң Саяғым, 
Тұлпар аттай жаялым. 
Сүйінбайдың үстінен, 
Саяғым аман тұрғанда, 
Алар ма еді таяғын! 
Талай ақын қаңғырып, 
Қолға түскен құл болып, 
Құшақтаған аяғын. 
Тексіз бір жүрген пендесің, 
Бұрынғы мен соңғыда 
Оңалып еді қаяғың! 
Бектігің жоқ бойыңда, 
Затың жаман кедейсің 
Түтелеген байпағың. 
Қалай келді шабысым, 
Сүйінбай батыр, аңлағын. 
Қыр желкеңнен шабайын. 
Саңлақпын деп айтып ең, 
Қимылдашы, қарайын!

Ұмтылсаңшы, Сүйінбай, 
Өзіңнің қатар теңіңе. 
Тілімді алсаң қазір кет 
Өсіп-өнген жеріңе! 
Шаңлағың да қосылмас, 
Мен секілді серіге.
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Елімнің жоғары шетін айтайын, 
Маралды мен Сантаста! 
Төменгі шетін айтайын, 
Бетегелі Қойтаста! 
Көптігім менің сонша бар, 
Ақылменен байқаста. 
Жедіге деген елім бар, 
Жетіліп туған бегім бар. 
Қылышын қанға батырған, 
Ерегіскен дұшпанға 
Жолбарыстай ақырған. 
Оған қайтсең жетесің, 
Қатағандай ақынды 
Тұйықтап қайдан өтесің?!

Сарбағыс пен Мұңдызым 
Жағамдағы құндызым, 
Маңдайдағы жұлдызым! 
Бұғы деген көп жұртым, 
Байлық десең мұнда бар, 
Көкше қоян құмда бар, 
Мендей жыршы кімде бар! 
Бұғыдан шыққан Боранбай 
Манаптан шыққан дүр еді, 
Қарағай найза қақтаған, 
Ат жаратып баптаған, 
Ерегіссе қудырған, 
Қанмен бетін жудырған! 
Былай жатқан Саруым, 
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Саруымды қозғасам, 
Күні-түні айтсам да, 
Бұған келмес қаруың. 
Одан ары Алақшым, 
Алақшымнан сөйлесем, 
Қаратабан Екейім4, 
Жығылад тіккен қарақшың! 
Былай жатқан Оңбағыс, 
Қашқарда жатқан Шоңбағыс. 
Шоңбағыстан қозғасам, 
Нар түйедей боздасам, 
Арыстанбек5 деп неге айтад, 
Жарысқаннан озбасам!
Шешен демей не дейді, 
Аузымнан тозбасам?! 
Оған қатар көп Солты, 
Найзасын тасқа жаныған, 
Атын мініп жаратқан, 
Жанды аузына қаратқан! 
Ол Солтының ішінде 
Қалың қара Қанайым, 
Қанайымды ап келіп, 
Сүйінбай, саған салайын! 
Қаптаған қара борандай 
Алды-артыңнан борайын, 
Арғымақ аттай орайын!

4 Екей – Сүйінбайдың арғы аталары, ру аты.
5 Арыстанбек – Қатағанның шын аты.
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Орман батыр – көсемім 
Қырғыз бенен қазаққа, 
Сөз бермеген шешенім. 
Қарабекұлы хан Жантай 
Тапты сөздің есебін! 
Шоңдығына қарасаң, 
Қарағай найза оқтады, 
Басына темір саптады, 
Күніне олжа тапқаны, 
Елін қойдай баққаны!

Бектерімді айтайын: 
Жаман тамақ ішпеген, 
Жаман киім кимеген, 
Жаман атты мінбеген, 
Жамандықты білмеген. 
Қара Бәйтік, хан Жантай, 
Төрде отырған хан Орман 
Алдынан қисық кетпеген, 
Әділдігі ешкімнің жетпеген!

Кетпен төпе жерлеген, 
Талай тауды өрлеген. 
Манап, бегім сондай көп, 
Жүрмеген басып жерменен. 
Нарын, Кемин6 сыртында

6  Нарын, Кемин – Қырғызстандағы өзен аттары.
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Құнан, атан қалады, 
Көшіп кеткен жерінде. 
Дүниесінің көптігі: 
Жүгі сыймай қалады. 
Қонып кеткен белінде.
Қалың жатқан манаптар 
Жегені ылғи жая-жал, 
Қаратабан Екейсің, 
Сен манапқа жетпей қал!

Менің атым – Арыстан, 
«Мен» дегенді кескілеп, 
Талай жанмен алысқан. 
Мені жеңер ақын жоқ, 
Менен өтер ақын жоқ, 
Көпіред өңкей ақылы жоқ!
Е, Сүйінбай, Сүйінбай! 
Азын-аулақ кеп айтқын, 
Қисық емес, дөп айтқын. 
Өзіңді өзің мақтамай, 
Құдайыңа қарасаң, 
Кемітіп айтпай, тең айтқан!

Сүйінбай: 
А, Қатаған, Қатаған, 
Қатаған тәуір ақын деп, 
Мұның несін атаған! 
Көптігіңді білемін, 
Екі атаның ұлысың, 
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Жаралған жанның бірісің. 
Мен шынымен сөйлесем, 
Жұртта қалған иттей боп, 
Қу далада ұлырсың!

Әліңді білмей, Қатаған, 
Менімен қалай ойнайсың? 
Сүйінбай сынды ақынды 
Жеңемін деп ойлайсың. 
Қырғименен ойнаған 
Ажалы жеткен торғайсың! 
Аққу құстай ұшайын, 
Аяғыңды тұсайын. 
Көппін деп айттың, Қатаған, 
Сөзіңнен осы ұстайын. 
Тас тұяқты тұлпармын, 
Қырқалап тауға асқанда, 
Жолыңды кесіп қырқармын!
Былай барсаң Албаным, 
Албанымды қозғасам,
Саған түсер салмағым. 
Албанның жайын мен айтсам, 
Тасырқаған тор аттай,
Сабырлаған сар аттай, 
Бойыңда қалмас иманың. 
Жалған сөзді көп айтып, 
Бәле қуған, Қатаған, 
Әркімге тиді салдарың.
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Онан былай Суаным, 
Аз да болса жуаным. 
Аз ғана ауыл манапсың 
Ешкісіндей кедейдің, 
Алдыма салып қуамын. 
Халықтың атын былғама, 
Бүтін дүние жүзінде 
Шөгіп жатқан мұнармын! 
Одан қалай өтесің, 
Батырлық пен ерлікке 
Маған қайтіп жетесің?!

Онан бері келейін, 
Күшіңді сенің көрейін, 
Жауабыңды берейін. 
Қатағанша жабыспай, 
Алыстан орап төгейін. 
Аяңдамай желейін, 
Қатаған, сенің мініңді 
Бастан-аяқ терейін. 
Осындай үлкен жиында 
Үстем болған мерейім! 
Мен бұл жерде тұрмайын, 
Іледен әрі өтейін, 
Қызыл тілмен жетейін. 
Таңбалы тасты бетке ұстап, 
Желкеңді қиып кетейін. 
Он екі ата ол жақта 
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Тарақ7 деген жұртым бар. 
Ақкөбікті8 өлтірген 
Орақ батыр мықтым бар. 
Арғы атасын айтайын, 
Толған айдай толқыған, 
Қоғалы көлдей шалқыған,
Шешен тілді Балпықтан 
Сыпа туған бұл жұртым 
Іле өзенін жерлеген, 
Сыр суындай өрлеген, 
Дұшпанға намыс бермеген, 
Бақ-дәулеті кернеген, 
Он екі ата Жалайыр 
Аршынға қолын сермеген! 
Батырлық, ерлік сонда бар, 
Маңына дұшпан келмеген. 
Тұлпар аттар сол елде 
Ақ ордада бағылып, 
Дорбадан торғын жем жеген. 
Алтынды шашақ найзалы, 
Батыр десең сол елде, 
Найзамен шаншып ет жеген. 
Ажалдан бұрын өледі, 
Ыңғайына көнбеген. 
Сұлу десең сол елде, 
Өмірде адам көрмеген! 
Ерлерін сыйлап әдеппен, 

7 Тарақ – Ұлы жүз, Жалайыр руының арғы атасы.
8 Ақкөбік – ХVІІІ ғасырдағы ойрат, қалмақ батыры.
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Ашпаған бетін пердеден. 
Батырлары жасанып, 
Шаш ал десе, бас алып, 
Аттары кетпес крмеден!

Онан бері Ыстым бар, 
Алатаудай күштім бар. 
Мен олардан қозғасам, 
Қатаған, артың мұштыңдар! 
Бұл Ыстымнан тараған 
Ойық пенен Тілігім. 
Ол елімді қозғасам, 
Сырқырар сенің жілігің. 
Жақпады маған қылығың. 
Тыныштыққа бетің жоқ, 
Тілейсің бе халықтың 
Жаугершілік бүлігін. 
Елді сақтау міндеті 
Ақынның білсең, Қатаған, 
Құрысын мұндай ырымың!

Одан былай орайын, 
Жауға қардай борайын. 
Көсегесі көктеген,
Батырлық пен ерлікке, 
Ешбір пенде жетпеген, 
Қалың жатқан Ошақты, 
Атамыз қойған осы атты! 
Ошақтыны айтайын 
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Елімнің бірі атақты. 
Бұл елден де не ерлер 
Болат сауыт жасатты. 
Шапыраштының туысы, 
Жау десе дайын жасақты. 
Батыр десең онда көп, 
Жасаған жауға қос атты. 
Шапқыншы жауды олжалап, 
Талай жерін босатты. 
Қатаған жолы болмайды, 
Тіл тигізіп халыққа, 
Аруақты елге тас атты. 
Оған тақау Сіргелі, 
О да көп жұрт іргелі. 
Жігітінің бәрі де 
Текежәуміт мінгені. 
Дүниенің қызығы, 
Тамаша дәурен сүргені! 
Онымен жалғас, қатарлас, 
Шапырашты елім бар, 
Асқар таудай белім бар. 
Шапырашты еліме 
Байтақ жұрттан сенім бар! 
Жауын жеңген қаратып, 
Тұлпар мінген жаратып, 
Қай жерде менің теңім бар?! 
Сұраншы, Саурық аттанса, 
Сыртқы жауға өлім бар. 
Қарасайлап аттансам, 
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Дұшпанға қазған көрім бар. 
Шапырашты – қалың ел, 
Жауды көрсе қашпаған, 
Сабыр қылып саспаған. 
Қарасай үлкен ер еді, 
Ерлік пенен септікке, 
Есімі елге белгілі, 
Асыл заттың бірі еді. 
Аруағы дүрілдеп, 
Басылмай әлі келеді. 
Жауды көрсе қалмаған, 
Аты шапса талмаған.
Бір атаның ұлында 
Онан асқан болмаған. 
Серпіні кеткен алысқа, 
Шыдамаған намысқа, 
Шымырқанар ер еді, 
Исі қазақ жиылса, 
Қарасай білсін дер еді!

Қайсы бірін айтайын, 
Көбі қалды елімнің. 
Кезең жерді күзеткен, 
Найзаның ұшын безеткен, 
Мен Қарасай ұлымын, 
Айтулы ердің бірімін! 
Алатауды бөктерлеп, 
Ел қонысын беткейлеп, 
Өрде жатқан Шапырашты 
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Батыр туған ел едім, 
Талайға тиген көмегім. 
Менменсіген мықтының 
Бәрін жеңген ер едім. 
Сұраншы, Саурық кезінде 
Қайсың бетке кеп едің?! 
Құдияр хан мен Орманды 
Алдыға салып қуғанда, 
Табылмай кеткен дерегің. 
Қаршыға тиген шілдей ғып, 
Сондағы қуған мен едім. 
Қазақ, қырғыз елдесіп, 
Тыныштықта тұрғанда, 
Анау-мынау демегін!
Оған жалғас қасында, 
Бақ қызыры басында, 
Былай барсаң Дулатты, 
Батырлары көп шығып, 
Талай жерді шулатты. 
Бетіне қарсы келместен, 
Сыртынан естіп дабысын, 
Талай дұшпан қурапты. 
Сыпатай, Андас, Байсейіт 
Ерегіскен дұшпанын 
Садақ тартып, найзамен, 
Қылышпен кесіп турапты. 
Ер Байсейіт кешегі 
Қырық жігітті сақтаған. 
Шапқан жауды ұстап ап,
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Бауырын отқа қақтаған. 
Дұшпанды бері бастырмай, 
Ат жаратып баптаған. 
Барлық батыр жігіттер 
Байсейітті жақтаған!

Пиназар батыр, Дәуітәлі 
Атын естіп алыстан, 
Жау жүрегі сулапты. 
Алтынның буы секілді 
Талайларды мас қылып, 
Сөзімен көңлін булапты. 
Бағын Қызыр асырды, 
Дулаттан туған төрт бала 
Жердің жүзін жасырды. 
Ерегіскен дұшпаны 
Алдына келіп бас ұрды. 
Дулаттан туған Сиқымым, 
Сиқымымды қозғасам, 
Басыңа салар қиқуын. 
Былай қашсаң Ботбайым, 
Күйдіремін шоқтайын. 
Қос бүйіріңнен қадалып, 
Садаққа құйған оқтайын. 
Әуре болма, Қатаған, 
Сүйінбаймен айтысып, 
Мазасы кетер ұйқыңның!
Мұнымен жалғас Жанысым, 
Жанысымды қозғасам, 
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Жанып кетер қамысың! 
Ерегіскен дұшпанға, 
Бермеген ешбір намысын. 
Аңлап қара, Қатаған, 
Қалай болды шабысым! 
Ерегіскен дұшпанға 
Кеткен емес намысым. 
Сүйінбай деген даңқым бар, 
Манаптарың танысын. 
Алты алашқа белгілі 
Сүйінбай деген дабысым! 
Есің болса байқап көр, 
Сөзімнің қайда барысын. 
Батыр деген бізде көп, 
Жібермес жауға намысын.
Төрт Дулаттың біреуі – 
Қалың қара Ботпайым. 
Ботпайымды қозғасам, 
Күйдіремін шоқтайын, 
Кетерсің жанып оттайын! 
Қос өкпеңнен қадалдым, 
Садаққа салған оқтайын. 
Етім қызып келгенде,
Сабыр ғып неге тоқтайын! 
Меніменен егессең, 
Ұрармын жерге доптайын. 
Тұра тұрғын, Қатаған, 
Шымырымды жоқтайын! 
Былай барсаң Шымырым, 
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Шымырымды қозғасам, 
Шығып кетер шыбының! 
Кең жаратқан елімді 
Кесегінен кертейін. 
Аспанға шығып шарықтап, 
Қанатымды серпейін. 
Жанып тұрған жалынмын, 
Сүйегіңді өртейін! 
Таусылмайды айтқанмен, 
Жалпақ жатқан Ұлы жүз, 
Басқа жүзге кетейін! 
Тағы, тағы айтайын, 
Алыстан орап қайтайын. 
Бұдан да ары барайын, 
Алды-артыма қарайын. 
Осындай жиын-тойларда 
Көтерілген талайым! 
Тұяғы қызған тұлпардың 
Көре алмассың маңайын. 
Орта жүздің бір елі – 
Былай барсаң Найманым, 
Құлашты кең жайғаным. 
Риза қылмай жібермес, 
Үйіне келген мейманын. 
Найманымнан қозғасам, 
Пана болмас жиғаның. 
Ол Найманның ішінде – 
Бегімбетім, Қызайым, 
Айтқан сайын ұзайын! 
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Төбеңнен әкеп өлеңді, 
Қос уыстап құяйын. 
Төбеңнен өлең сауласа,
Сонда болар уайым. 
Одан былай Керейім, 
Керейімнен терейін. 
Ерлік пенен ептікке, 
Жомарттық пен елдікке, 
Тәуекел қып көрейін! 
Аш көзіңді тайсалмай, 
Ажалы жеткен қарғасың. 
Бүркітпенен ойнадың, 
Түлкілікті қоймадың. 
Сүйінбай сынды ақынды 
Жеңемін деп ойладың! 
Онан өрге шу дейін, 
Ескен желдей гулейін. 
Сарыарқаны жайлаған, 
Желіге бие байлаған. 
Мамадағы аттары 
Құлын-тайдай ойнаған. 
Ерегіскен дұшпанын 
Алдына салып айдаған, 
Анау жатқан – Арғыным, 
Арғыным атқа қонғанда, 
Басыңнан аттап қарғыдым. 
Арғын деген сансыз ел, 
Мекен еткен қоныс қып, 
Дүниенің жарымын. 
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Ешкім басып көрген жоқ 
Бұлардың қарқын, арынын! 
Жерге кіріп кетерсің, 
Олардың бассаң тамырын. 
Сүйінбай пірің мен болам, 
Енді, батыр, танығын! 
Сүйінбаймен теңдесіп, 
Қаламын деп үміт қып, 
Келген екен қалыбың. 
Қатаған деген ақын ба, 
Айтқанда сөздің анығын?! 
Тағы біраз айтайын 
Арқа деген жерімді. 
Қаракесек елім бар, 
Қалың жатқан қазақта 
Неше түрлі порым бар. 
Одан былай орайын, 
Тобықтыға барайын. 
Байлық десең сол елде, 
Барыңды әкеп салсаң да,
Көре алмайсың маңайын. 
Тағы қалды бір жұртым – 
Атығай мен Қарауыл, 
Әрқайсысы әр ауыл. 
Желіге мыңдап байлаған 
Құлын менен тайы бар. 
Ондайлардан озбаққа 
Кімнің қандай жайы бар?! 
Бұдан да ары кетейін, 
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Көбі қалды елімнің, 
Көбі қалса нетейін! 
Орал тауға бір қонып, 
Қиғаштап төмен өтейін. 
Бүркіттей түсі түксиіп, 
Бақ орнап, қызыр жайлаған, 
Мың-мыңдап бие байлаған, 
Мың-мыңдап түйе айдаған, 
Қарсы келген дұшпанын 
Қоралы қойдай жайпаған, 
Кіші жүзге жетейін! 
Елімнің қандай екенін 
Түсінген шығар көкейің?! 
Өлерің ақыр өлген соң, 
Құлақты салып тыңдап тұр, 
Төбеңнен тесіп өтейін! 
Төніп тұрған көк тұман – 
Кіші жүздің баласы. 
Айналасы көк теңіз, 
Соған барып қосылған, 
Еділ, Жайық – екі су, 
Сырдарияның саласы. 
Арасында сол жердің 
Кіші жүздің баласы. 
Сұлтансиық, Бақсиық, 
Хан қызы екен анасы. 
Бәрі батыр баласы, 
Қаннан кеуіп көрген жоқ 
Найзасының сағасы! 
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Он екі ата Байұлы, 
Жеті аталы – Жеті ру, 
Әлім менен Шөмекей, 
Халқымның еді жағасы! 
Одан арман шу дейін, 
Соққан желдей гулейін. 
Кіші жүздің ішінде – 
Алшын менен Жаппасым,
Жаңа бұрдым ат басын. 
Сүйінбай сөйлеп болғанша, 
Тұра тұрғын, саппасым. 
Былай барсаң Қаңлым бар. 
Қаңлым келсе өзіңе, 
Бет-аузыңды қан қылар, 
Кең дүниеңді тар қылар! 
Қойныңдағы жарыңды 
Тартып алып, зар қылар. 
Мықтымын деді Қатаған, 
Бұған кімді пар қылар?!
Онан да ары барғанда, 
Қазақты жинап алғанда, 
Тоқсан екі ұлы бар, 
Қыпшағымды айтайын. 
Тоқсан баулы Қоңыратты 
Әңгіме ғып қозғасам, 
Жүре алмассың жалғанда! 
Күнің қандай болады 
Ноғайлыға барғанда?! 
Ноғайлыға қосымша 
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Тағы бар жалғас Тамасы. 
Батыр болсаң, кәнеки, 
Бетіме тура қарашы! 
«Көппін» дейді Қатаған, 
Көңілінде жоқ қой санасы. 
Толып жатқан көп қазақ 
Көк пенен жердің арасы! 
Айтысуға менімен 
Енді қылшы талапты. 
Шала сөйлеп шаңқылдап, 
Қараттың жерге манапты. 
Бағын бастан ұшырып, 
Хандарың отыр қысылып. 
Көппін деп маған айтпай-ақ, 
Баймын десең жетпей ме?! 
Ерегіссе ереулер, 
Егескен адам ептей ме?! 
Қылышындай Әлінің 
Наркескенге жолықтың, 
Сүйегіңнен өтпей ме?! 
Көтер бері басыңды – 
Сүйінбайға қарашы, 
Қаныңды судай төкпей ме?! 
Ішің – жалын, сыртың – шоқ, 
Меніменен айтысып,
Қатаған, сенің қадамың, 
Әуел бастан оңған жоқ! 
Ұрыншақ аттай, Қатаған, 
Басылған шығар қарқының. 
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Енді, қане, қозғалма, 
Нар бурадай тарпыдым! 
Мына отырған Қатаған, 
Жеңемін деп ойлайды. 
Ажалы жеткен қарғадай, 
Бүркітпенен ойнайды! 
Қайта-қайта мақтанып, 
Бәйтіктің шенін қоймайды. 
Несін мақтан қыласың, 
Аңға шыққан тазыға 
Оған да қарғы байлайды!

Орай сайға қондырып, 
Келтірді құдай кезіңді. 
Қозғалма енді, Қатаған, 
Оярмын екі көзіңді! 
Мен бір емен ағашпын, 
Білесе де сынбаймын! 
Алдаспанға жолықтың 
Түбіңе жетпей тынбаймын! 
Сөз бастаған бұлбұлмын, 
Топ бастаған дүлдүлмін. 
Судан шыққан сүйрікпін, 
Бәйгеде озған жүйрікпін! 
Шығарма, Қатаған, үніңді 
Есіңде сақта құлаған, 
Қанатың сынған күніңді. 
Қырғыз, қазақ жиылып, 
Жалпылдатпа мұныңды! –

деп тоқтайды Сүйінбай.
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– Ботам Сүйінбай! Сен жеңдің, Қатаған жеңілді. 
Қатаған көппін деп мақтанды, аттың түгіндей қазақтан 
қырғыз қашан көп болып еді?! Бірақ, қазақ ала ауыз ел, 
әттең, сен соны айтпадың, Қатаған! – деп ашуланады 
батыр Жантай.

Өзіңдей қазақтың жүйрік, алғыр ақынынан қалың 
қырғыз ешбір сыйын аямайды. Бір еркелігіңді көтерерміз. 
Жеңген жүлдеңе не таңдайсың? Соны өлеңмен айтшы, 
Сүйінжан!– дейді екі елдің айтысын басқарып отырған, 
төрағасы Қара Бәйтік.

Сүйінбай: 
Ер-тоқымы алтыннан 
Бір ат бергін астыма, 
Әсемдетіп мінерге. 
Керегесі күмістен, 
Босағасы асыл тас, 
Бір ақ отау үй бергін, 
Еңкейіп оған кірерге! 
Алтын қынап, қылыш бер, 
Білегіме ілерге. 
Он жеті жасар бір қыз бер,
Онымен ойнап-күлерге. 
Он бес атан түйе бер, 
Жүгімді артып жүрерге. 
Тоғыз жүз жылқы берерсің, 
Еліме айдап барарға! 
Тоғыз жүз жамбы берерсің, 
Сандығыма саларға! 
Іздеп келген Сүйінбай – 
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Кем берсең мұнан алар ма?! 
Келістіріп сөйлесе, 
Жақсыдан сөз қалар ма?! 
Өз ойына сенбесе, 
Суырылған жүйірік болмаса, 
Жақсылар алдына келер ме?! –

дейді ақын әзіл-шыны аралас, базыналық білдіріп.
–  Сүйінбай ботам! Екі елдің бас қосқан үлкен 

айтысында Қатағанды жеңгенің үшін: Ыстықкөлдің ақ 
көбігінен жаратылған асқан сұлу Мейіз атты қыз, алты 
қанат ақ орда, алтын бесік, бір бүркіт, мойнында күміс 
қарғысы бар екі тазы сыйлаймыз. Риза бол, қарағым! – 
деді Қара Бәйтік асқа жиналған күллі қазақ пен қырғыздың 
ортасында.
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СҮЙІНБАЙ МЕНЕН АРЫСТАНБЕК АЙТЫШЫ

Эки ырчынын беттешүүсү 1850-жылдардын тегере-
гинде Түптөгү беш уулдуу Аалыбайдын ашынан кийин 
Жети-Өгүз тараптагы бир чоң жыйында өтөт. Айтышууга 
төмөнкү окуя себепчи болуптур.

Аалыбайдын ашы Кененсары, Норузбай менен кыр-
гыздардын согушунан кийин эки эл ынтымакташып, баш 
кошкон алгачкы чон жыйын экен. Ошол себептүү Бо-
ромбай, Жантай, Ормон, Байтик сыяктуу кыргыздын би-
лермандары чатак чыгып кетпесин деп катуу көзөмөлгө 
алышат. Ашта Катаган ырчы менен казак Сүйүмбай ай-
тышат. Сүйүмбайды чоң айтышка жарайт деп Тезек төрө, 
Бөлтүрүк ээрчите келиптир. Ал мындай казак, кыргыз чо-
гулган жыйында айтышып көрбөсө да, жаштыгына кара-
бай, казак калкынын учу-кыйырына атагы чыгып, оозго 
алынып калган курч ырчы экен. Катаган болсо, кырктын 
тегерегинде, оңду, солду аралап, элге катуу таанылып 
калган, казактарга да барып айтышып, байге алып жүргөн 
чоң ырчы болот. Сөздү Катаган баштап: «Кененсары, 
Норузбайыңды өлтүрүп, башын итке салгамын, канакей 
кегиң алганың» деп чуулуу сөздү чубуртуп, өктөм ыр-
дайт. Калыстарга анын бул сөзү жакпай, Сүйүмбайдын 
жообунан кийин байгени казак ырчысына ыйгарышат. 
Ашта Арстанбек да болуп, ары чоң акын, ары жашы улуу 
Катагандан жол талаша албай, айтышка түшпөгөнүнө 
өкүттө калат да. Сүйүмбай менен бир беттешсем деп ке-
кенип жүрөт. Аалыбайдын ашынан 2-3 жыл өткендөн 
кийин Жети-Өгүздө дагы бир чоң аш болот.
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Мында да казак Тезек төрө, Белтүрүк төкмө Сүйүм-
байды ээрчите келет. Өргөөгө кирип жайланышкандан 
кийин Бөлтүрүк Сүйүмбайга: «Кана ырчым, сүйлөй отыр, 
кызыл тилди бүлөй отыр» - дейт. Ошондо Сүйүмбай кыр-
гыз манаптарына саламдашып ырдайт:

Ассаломалейкум, бурадарым кыргыздарым, 
Ай мен күнгө тете жылдыздарым. 
Силерди ансап келдим ат арытып, 
Жүйрүк акын Сүйүмбай жыр бастагын, 
Таскак үруп, аргымактай бой тастагын. 
Кан Ормон, Кара Байтик, баатыр Жантай, 
Бармысың мал-жан аман, жайың калай? 
Кара жок бир ишинде өңшей хансың, 
Баркынды айта берсем сөз жетмейди, 
Бааңды салмактасам пул жетмейди, 
Ар бирин ат көтермес албан жансың. 
Аркы атаң эр Атаке баатыр Жантай, 
Басыңа кийдин бөрик кызыл алтай. 
Жүзүндү бир көрсем деп баатыр сенин 
Элимде энсөүши эдим далай-далай. 
Кан Ормон болмас иске бурулмайды, 
Кан Жантай ак шумкардай шуулдайды, 
Мөмөлүү Кара Байтик чынар агаш, 
Сан торгай бутагында шырылдайды. 
Камшысын Кара Байтик катуу устаса, 
Азыр тур мүлдө кыргыз кырылганы.

Сүйүмбайдын кыргыз манаптарын көкөлөтүп мактап, 
зоболосун көтөрүп отурганын казак султандары жакты-
ра бербейт. Муну байкаган кылдат Бөлтүрүк: «Не болдың 
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мыншалык, ай мен күндүн өз орду бар гой. Дурустеп 
жырласаңшы»,-деп сөз ыргытат. Сүйүмбай комдоно от-
уруп, ырын улантат:

Осы отырган манаптар, 
Айткан сөзүм жаратар. 
Ээр токуму алтындан 
Бир ат бергин минерге. 
Алтын шапан жабарсың, 
Асем менен киерге, 
Марттыгыңды билерге.
Он алты жасар бир кыз бер. 
Алышып ойноп күлөргө, 
Нарк билбеген адамдар 
Акындын сөзүн билерме.
Бир ак отан үй бергин, 
Эңкейип ага кирерге, 
Беш-алты атан түйө бер, 
Жүгүмдү артып жүрөргө, 
Токсон жылкы бериңиз, 
Элиме айдап барарга. 
Кыргызга келген Сүйүмбай, 
Куру кол айыл барарма. 
Жамбы туяк бериңиз,
Сандыгыма саларга, 
Мейманыма жарарга. 
Кыз берсең жумшап, күң бергин, 
Туйөгө артып бул  бергин, 
Өзүмө бергин эки кул, 
Эки жакка айдарга, 
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Элиртип кулун байларга.
Атайын келген Сүйүмбай 
Азды берсе аларма, 
Айың сөзгө каларма. 
Суурулган жуйрүк болмаса, 
Өз боюна сенбесе, 
Жаксы алдына барарма. 
Жалгыз түйе жетелеп, 
Жарыбаган олжо алып, 
Жалалуу кепке каларма. 
Олжа берсең көптү бер, 
Ойдолобой сөздү бер. 
Кан Орман, Байтик, кан Жантай, 
Бак-дөөлөтү басында, 
Нөөкөрү мол касында. 
Алланын берген бактысы, 
Астындагы тактысы. 
Менин айткан кебимдин 
Такыр жоктур калпысы. 
Сүйүмбайдын осы еди. 
Көңүлүнө алганы, 
Сурабаймын анша көп, 
Өздөрүң билип кошорсуң, 
Дагы да болсо калганы.

Арстанбек мырза сыпаа ырчы болуп, ашта, тойдо сурап 
ырдаганды жаман көрчү экен. Сүйүмбайдын сөзүнө жини 
келип, анын үстүнө Аалыбайдын ашында кыргыздардын 
байгени алдырганына кекээри бар эме айтышууга чакы-
рып ырдап кирет.
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Арстанбек:
Оо, Сүйүмбай, токтогун, 
Алсыздын сөзүн козгодуң.
Мойнуңа көлбоор  асынып,
Алакан жайган таз белең, 
Ырчылыгың пас белең? 
Кече Аалыбайдын ашында, 
Кан Боромбай башында,
Акылмандар кашында, 
Бел жоорутпай байге алып,
Сен кыныгып калган окшодуң.
Ээ, екейден  чыккан Сүйүмбай, 
Айткан сөзүң куюндай, 
Бөлөктү көрбө буюмдай. 
Келе сала бер дейсиң, 
Калганбы напсиң тыйылбай? 
Кол жайдырбай кыргызга 
Эки чобур ат бериш 
Жер жайнаган жылкылуу 
Тезек төрө ханыңа 
Журт башкарган бааарыңа 
Ошончолук кыйынбы ай? 
Ото тигип, кыз бер деп, 
Ойбойлойсуң казагым, 
Алакан жайып калыпсың, 
Өчкөнбү сенин мазарың,
Түгөнгөнбү казалың?
Уяты кеткен казагым, 
Уялбай сурай баштадың, 
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Жоо талаган жери жок, 
Мынча неге какшадың? 
Ачарчылык кез эмес, 
Уккан адам уялар 
Опсуз сөздү таштагын. 
Көпчүлүк угуп кубансын, 
Нуска сөздөн баштагын. 
Орунсуз кепти айтканың 
Ойлоп көрчү Сүйүмбай, 
Ото тигип бергидей,
Олжо кылып бөлгудөй, 
Сен ажосу белен кыргыздын, 
Же перзенти белен нур кыздын. 
Аял алып бергидей, 
Алды-алдынан бөлгүдөй, 
Сен атасы белең кыргыздын, 
Же ақыны белең нур кыздын. 
Антаңдап улам сурайсың, 
Атаңдын барбы энчиси, 
Анаңдын барбы берчиси. 
Төө бергин деп сурайсың, 
Төө өстургөн казактын 
Төбөсүнөн урганбы. 
Жүк артарга төөсу жок, 
Жуктөгөнгө мүлкү жок, 
Султанында кайыр жок, 
Суусунда суусар жок,
Ичейин десе шайы жок, 
Байыр кылар байы жок, 
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Чаинайын десе майы жок, 
Киейин десе шайы жок,
Самалынын курчу жок,
Чара толгон айран жок,
Күнү-түндө каймак жок, 
Езип ишер куртун жок,
Езип ишер угут жок,
Кедейинде көйнөк жок, 
Кемпиринде өрнөк жок, 
Тубунун бери курган ба? 
Жамбы сурап жалбарып, 
Жанталашып ырдайсың,
Жамынарга жабуу жок,
Жамбаштарга жайы жок, 
Жаштарында каруу жок, 
Ырчысында ыйман жок, 
Жалпы казак курганбы?
Жамбынын жайы башкача: 
Кыраан мерген сен болсоң, 
Кыя атып аларсың, 
Канжыгага чаларсың, 
Олжого тунуп каларсың. 
Талытып жамбаш жатпасаң, 
Жамбыны кыя атпасаң, 
Сураганга байге жок, 
Суурулганга суусар жок, 
Куру жалак каларсың. 
Ажысы март кыргыздын 
Ат сурасаң аларсың, 
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Айлыңа минип барарсың. 
Кыз бергидей кыргыздын 
Кызы жатпайт талаада. 
Алкымынды агытып, 
Куру болбо убара. 
Баятан байкап отурсам, 
Сүйүмбайды келжирент, 
Суратып коюп ырчысын 
Сурап олжо алчусун 
Султандары мелтирейт, 
Мунун султанын кудай урганбы, 
Казагың тубүнөн бери курганбы? 
Кул сурайсын, Сүйүмбай, 
Кул жумшоочу сен белең. 
Кулжыңдаба кур бекер, 
Кул жумшап берип казакка, 
Кылымга калып мазакка 
Кулдук урчу мен белем? 
Куң сурайсың, Сүйүмбай, 
Күн жумшоочу сен белең, 
Күл чыгарчу мен белем? 
Кутурбагын кур бекер, 
Күң болсун деп кыздарын 
Кыргыз бербейт казакка, 
Калкка калбайт мазакка.
Кудайынды карасан, 
Өткенундү санасаң, 
Кул жумшайм деп көпкөндөй 
Сен кулдуктан качан кутулдуң, 
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Кургак сөздү көп айтып, 
Сен Арстанбекке тутулдуң. 
Күң сурайсың Сүйүмбай,
Күң жумшап, каада күткөндөй, 
Сен күндүктөн качан кутулдуң, 
Күпүлдөп мактанч кылам деп, 
Сен Арстанбекке тутулдуң. 
Оо, акылман калыстар,
Айткан сөздү калыптар. 
Аркы-терки сүйлөсө, 
Асыл сөздү билбесе,
Акындын буту чалыштар.
Ала көөдөк ырчынып
Аңги-маңги сөздөрүн 
Акылман кайдан барыктар.
Оо. алабарман казагым,
Унутпагын өткөндү,
Бүтүн шалбар кийгенге
Султандар менен жургөнгө
Бейопа сөздү көп сүйлөп,
Сүйүмбай чындап көпкөнбү?
Мактанбагын казагым.
Сенин жайын белгилүү
Чыгарамын мазагың.
Түбүң маңгул, калмактан,
Жылкысын тийип жылгадан,
Коюн айдап коңулдан,
Каада-салтты сактабай,
Кыз-келинин барктабай,
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Олжо кылып алам деп,
Кыргызга кыргын салам деп,
Аблай хан бизге жармашкан,
Бегимжан сулуу кошогу,
Белгилүү кылган ошону. 
Канышбектин арманы 
Калк ичинде айтылып, 
Али күнгө калганы. 
Түбү бузук казагым, 
Түргөндүн суусун бойлодуң, 
Түндө жылкы айдадың. 
Эч жериңе жукпаптыр, 
Чекеңе мүйүз чыкпаптыр. 
Эрдиң турат кеберсип, 
Канакей жарып калганың? 
Каркыра суусун бойлодуң, 
Катарлап жылкы айдадың, 
Калжыраган казагым, 
Айтсам чыгар мазагың, 
Бир көтүңө жабышып, 
Калдыр шымың түшпөптүр, 
Канакей жыргап калганың? 
Аблай кулдун тукуму 
Кененсары, Норузбай, 
Кесирлүү чыкты чоюштай, 
Коңшу жаткан кыргызды 
Жөн жайына коюшпай. 
Кылычын канга кандаган, 
Кушчуларды жайлаган, 
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Арам калмак тукуму 
Кимге азап салбаган, 
Бейкапар жаткан кыргыздың
Шейит болгон баатыры, 
Жесир калган катыны. 
Малын жыйып айдаган, 
Албаганы калбаган, 
Кыз-кыркынын ыйлаткан, 
Кемпир-чалды сыздаткан. 
Тирүүнү мындай коелу, 
Түрү бузук капырың
Арбакка да кол салган,
Эшкожо менен Канайдын, 
Көрүн бузган далайдын. 
Мусулман пенде кылбаган, 
Бузукту журтка көп салып, 
Бей-бечара ыйлаган, 
Бейопа жанын кыйнаган, 
Айбандын ишин жасайм деп, 
Акыры чыкты мазасы, 
Кененсары, Норуздун 
Кыргыздан жетти казасы. 
Аблай жолун жолдойм деп, 
Кыргыздарды кордойм деп, 
Өзү келип кабылды, 
Ажалы четтен табылды. 
Алардын кылган иштери 
Аллага кантип жөн болду, 
Асыл жаны кор болду, 
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Ак кепиндеп, аруу жууп, 
Ардактап көмген ким болду? 
Кенен менен Норуздун 
Кылганы журтка жеткенден, 
Ыза, кордук өткөндөн, 
Сарбагыш, солто чогулуп, 
Жантай, Байтик оолугуп, 
Ормон колду баштаган, 
Опсуз көпкөн Кенендин 
Башын кесип таштаган. 
Норузбайдай баатырдын 
Жүлүнүн жулуп сабынан, 
Жүрөгүн сууруп кабынан, 
Журтка өткөргөн зары үчүн, 
Шейит болгон жан үчүн, 
Кемпир-чалдын ыйы үчүн, 
Талкалаган жер үчүн, 
Талоонго түшкөн мал үчүн, 
Ойрондолгон үй үчүн, 
Олжолонгон кыз үчүн,
Жаманкара  каны үчүн, 
Мазакталган көр үчүн, 
Канын ичкен кашыктап, 
Канкорлугун бышыктап. 
Угуп тургун калайык, 
Кийинки биздин урпакка 
Арстанбек сөзү ылайык. 
Коонун башы тоо болот, 
Тоонун башы зоо болот, 
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Токойдун ичи куш болот, 
Туюктун ичи туз болот, 
Ашуунун бели муз болот, 
Туздун түбү шор болот, 
Эки эл жоолашса, 
Элдиктен кетип доолашса, 
Элдештирер бий болот, 
Эптештирер кыз болот. 
Зордун түбү зор болот, 
Зоболосу чоң болот. 
Чегинен чыкса азгынып, 
Чеңгелинен кан чыгып, 
Зордуктун түбү кор болот. 
Баркташып эл мен жүргөндүн, 
Байсалдуу өмүр сүргөндүн, 
Таажысы түшпөйт башынан, 
Тактысы кетпейт астынан, 
Башына келип бак конот, 
Кашына келип журт конот. 
Ойлодуңбу базарың, 
Ордуңду бил казагым,
Онтоп чыгар мазагың. 
Бер дегенден башка сөз 
Оозуна келбейт ойдолоп, 
Кайда кеткен казалың?
Айкайлаба казагым, 
Аябай чыгат мазагың. 
Аттууга жөө жете албайт, 
Айланып зоону өтө албайт. 
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Агын суудан кече албайт, 
Ашкан булбул Арстандан 
Алыңды бил казагым, 
Айтышып акын өтө албайт. 
Түбү болот майтарбайт, 
Түптуү акын калтаарбайт, 
Түбү жука адамдар 
Төгүлгөн сөздү айта албайт, 
Сага окшогон ырчыны 
Арстанбек булбул барк албайт. 
Жараткандын мыйзамы 
Түн жаңырып, күн болгон, 
Күн айланып, түн болгон, 
Жамгыр жаап, сел болгон, 
Булак агып, суу болгон, 
Бел бөксөрүп, ой болгон, 
Төрдүн көркү мал болгон, 
Айкайлаган казакка 
Атандашар ал кайда 
Баатырлыгы кыргыздын 
Бээжинге жетип даң болгон.
Алыңды билбей казагым, 
Айтышканы олтурсуң, 
Арстанбектей акынды 
Ар санат сөзгө жакынды 
Аңтарып алчу ким болгон? 
Айтышам деп келгендер 
Айласын таппай тамтаңдап, 
Акырын сүйлөп, жөн болгон. 
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Белсенип ырдайт Арстанбек, 
Мен белдүү жердин баласы, 
Теңселип ырдайт Арстанбек, 
Мен тектүү жердин баласы,
Тегинде жок карасы.
Териштирсең тукумун
Акындың барбы чаласы.
Терип ырдап берейин,
Темтеңдебей угуп тур,
Тегиме жакын келейин,
Мен Арстан Буйлаш баласы,
Тынымсейит даанасы,
Ырымдын жок чаласы.
Мен Арстанбек болгону,
Арстанбек атка конгону,
Периште ишим оңдоду.
Он алтымда ырдадым,
Оң менен солду сындадым.
Күкүк болуп күү чалдым,
Гүлбурак болуп нур салдым.
Он сегизге келгенде
Ырчы аталып суйсалдым.
Туура он алты жашымда
Жаратканды жар тутуп,
Жалгыз чобур ат минип,
Камчыланып бат жүрүп,
Атам Буйлаш артынан
Саркерлердин  зарпынан,
Анжыянга баргамын.
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Комуз чертип, ыр ырдап,
Ордонун болгом эркеси,
Көп ырчынын серкеси
Мендей барбы эр киши.
Алымбекти көргөмүн,
Ордо хандын ичинен
Өзгөчө көңүл бөлгөмүн.
Кокон менен Маргалаң
Кошо жүрдүм аралап,
Ырчылыгым дааналап, 
Хан датканы пааналап. 
Көп акын менен айтыштым, 
Көп ичинде тартыштым. 
Комуз күүсү жагынан 
Эч ким менден өткөн жок, 
Бет алып ырчы жыккан жок. 
Атын укчу Анжыян 
Ар жеринде бир жыйын, 
Ар өнөрдүн сыры экен, 
Сөздүн чынын айтайын, 
Ырчылыктан куру экен. 
Мөмө жемиш төгүлүп, 
Берекеси мол экен, 
Пулдун күчү зор экен. 
Пулу жок жарды бечара 
Чынында эле кор экен. 
Шалысы көп жер экен, 
Мата, жибек көп экен, 
Жеринин көбү чөл экен, 
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Атагы алыс кетсе да, 
Төрт түлүк малга кем экен. 
Аш, тонго аздап мал соет, 
Бир, жарым бодо болбосо, 
Торпок, тана, кой соет. 
Күрүчтен табак көтөрүп, 
Күймөлгөндөр көп болот, 
Азем сөзү аз болот, 
Ала чапан көп болот. 
Бычак ала жүгүрүп, 
Бүрмөсүн чечип бүгүлүп, 
Бирине бири кас болот.
Жар куласа, түз болот, 
Жамак айтса сөз болот, 
Жарты нан түйүп белине 
Кол куушуруп ийиле 
Жармачтары көп болот.
Жигит кезден Арстанбек 
Аш менен тойду бийлегем, 
Ажарлуу сөздү сүйлөгөм. 
Журт алдында ырдагам, 
Журт жакшысын сыйлагам. 
Ашкан ырчы аталгам, 
Аксакалдан бата алгам. 
Ырысымды жебеймби, 
Калпты кантип айта алам, 
Сен сыяктуу казагым 
Айкырбай эле ат алгам, 
Айттырбастан бат алгам, 
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Мырза ырчы аталгам. 
Көп ичинде ырдагам, 
Көп жакшыны сыйлагам, 
Карыядан бата алгам, 
Калк ырчысы аталгам. 
Каркылдабай кузгунча 
Кадими менен ат алгам. 
Келе сала бер дейсиң, 
Кыргызды сен ким дейсиң, 
Нарктуу сөзгө келбейсиң. 
Калжыраган казагым, 
Калбаганбы базарың, 
Тайганбы сенин мазарың, 
Дагы барбы айтарың?

Сүйүмбай:
Оо, Арстанбек не дейсиң, 
Сөзгө кезек бербейсиң. 
Тектүүмүн дейсиң, Арстанбек,
Тегиңди жакшы билемин, 
Текебер сөздү сүйлөдүң,
Мен сенин тек жайынды теремин, 
Сөзүмдүн жок катасы, 
Кыргыздан барбы атасы?
Кызыл иттен төрөлгөн, 
Кырк кыз сенин көрөңгөң. 
Андан бери мен келсем, 
Сөзүңдүн жок чаласы, 
Сен Буйлаштын баласы. 
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Анжыянга барыпсың, 
Азынатып жетелеп, 
Айгыр аттан алыпсың, 
Аңгиге жакшы марыпсың, 
Ат сурайт деп ардыкпа, 
Айта берип кардыкпа, 
Бий баласы болсоң да, 
Бий үйүнө батпаган, 
Бий өргөсүн баспаган,
Сен салбардан тууган карыпсың. 
Оо, Арстанбек акыным, 
Айың сөзгө жакыным, 
Тегиңди айтып мактандың, 
Мени тексиз деп айтып каптадың 
Менин ата-тегим ыр болгон, 
Ыр менен күүгө пир болгон, 
Сөз чынына келели,
Силерде Кабандай  ырчы ким болгон?
Бак даарыган бабамдын
Баскан жери сыр болгон,
Барган жери ыр болгон.
Тегимде бар ырчылык
Темселебе чыр кылып,
Текебер кылбай тек тургун,
Андан көрө Арстанбек
Тектүү сөздөн кеп кылгын.
Мактана турган жайың жок,
Жаш кезиңде Арстанбек
Қарагай, тикен аралап,



Сүйінбай Аронұлы

105

Колу, бутуң жаралап, 
Козу бактың кокуйлап, 
Кой кайтардың чокулап, 
Бакканың болчу козу-улак, 
Калыпсың эми сөз улап. 
Күң баласы катары 
Атаң бир кадыр кылбады, 
Айып этпе Арстанбек 
Айыңдуу сөздөн сен баштап,
Сүйүмбай сөзү ырбады. 
Оо, Арстанбек, мактанба, 
Калпты сүйлөп актанба. 
Укканым бар кабарың 
Кокон жакка барганың 
Кокондуктун Мадал хан, 
Кокуйлаган чала хан, 
Мактап ырдап жүрүпсүң, 
Көк чапанды кийипсиң, 
Көтөрүм сартты сүйүпсүң, 
Анжыян, Кокон аралап, 
Алымбекти пааналап, 
Ашта-тойдо көп ырдап, 
Алабарман сарттардын 
Ырчыларын жеңипсиң. 
Аламан көп ырчынын 
Алдына таштап коюучу 
Ала топу, көк чапан 
Аябай эле жыйыпсың. 
Кокондуктун көк чапан, 
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Бир көтүңө чак чапан, 
Төшү ачык сарт чапан, 
Көп эле олжо алыпсың, 
Сопусунуп сүйлөбө, 
Сомдоп ырдап сарттарды 
Соогатка чындап марыпсың, 
Асыл заада кандардан 
Ат сурансам арданбайм,
Сенчилеп сартка жалданбайм. 
Арбын ырдап ат алам, 
Акындыктын салты ушул, 
Аш менен тойдун наркы ушул. 
Аксакалдан бата албай, 
Аргымак минип, жамбы албай, 
Айылга кантип кайта алам. 
Жамбы берсе жанбаймын, 
Сенин айткан сөзүңө 
Жабыгып токтоп калбаймын. 
Алтын берсе арбаймын, 
Сениң айткан сөзүңө 
Арданып токтоп калбаймын. 
Арстанбек, мени ким дейсиң, 
Абайласаң пир дейсиң, 
Туура жыйырма эки жашымда
Аалыбайдын ашында 
Ормон, Жантай, Боромбай, 
Жакшыларың башында, 
Тезек төрө, Бөлтүрүк 
Булар болчу кашымда. 
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Өйдө-төмөн тартышкам, 
Көптү көргөн Катаган 
Көп ырчыны матаган, 
Көп сөздүн башын чатаган. 
Ага моюн бербестен. 
Домбураны колго алып, 
Толгоп-толгоп бурадым, 
Толгон сөздү курадым. 
Бир алланы пааналап, 
Артыктыгым дааналап, 
Көк шилиге сайгамын, 
Көпчүлүктүн ичинде 
Күйүттүү сөздү көп айтып, 
Көчүгүнөн салгамын, 
Анда, Арстанбек, кайда элең, 
Сүйүмбайдай акынга
Сүйлөй койчу жан белең?
Оо, Арстанбек, акыным,
Ар бир сөзгө жакыным,
Албан, дулат  аралап,
Ашка барган жок белең,
Ашыкча ырчы деп жүрсөм,
Аштан тулпар минбеген,
Асем чапан кийбеген,
Асыл сөздү билбеген,
Айылда жүргөн шок белең,
Акындыгың жок белем.
Оо, Арстанбек, акыным,
Ар бир сөзге жакыным,
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Шапырашты  -екейдин
Тоюна барган жок белең,
Сени мен толкуган ырчы деп жүрсөм,
Тойдон торко кийбеген,
Топ жыйынга кирбеген,
Туйлатып тулпар минбеген,
Туура сөздү билбеген,
Тана минген шок белең,
Ырчылыгың жок белем.
Баео сөздү көп сүйлөп,
Баймын дейсиң кыргызым.
Байлыгыңды билемин,
Баса жатып күлөмүн.
Айлың жакын конгондо
Баламдын ичи катты деп,
Көк айран жанга батты деп,
Келүүчү элең ун сурап,
Кайнатканга чай сурап,
Катыктыкка май сурап,
Кечээ көргөн жарды элең,
Бүгүн кайдан байыдың,
Мактанам деп, Арстанбек, 
Чындык кептен кайыдың. 
Бекмин дейсиң, кыргызым, 
Бектигиңди билемин, 
Кийизден башка киймиң жок, 
Килем салган төрүң жок, 
Мактанарга жөнүң жок. 
Баатырмын дейсиң, кыргызым, 
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Анын несин айткыдай, 
Эли бардын эри бар, 
Эри бардын беги бар, 
Айтар кептин жөнү бар, 
Калкы бардын ханы бар, 
Карөзгөй капыр болбосо, 
Кастарлуу журтта баркы бар. 
Каптап калың жоо келсе, 
Калк намысын сактаган, 
Ар бир элдин наркы бар. 
Айтканыңда калет жок, 
Баатыры бардын баркы бар, 
Жалгыз мазар болбостон, 
Баатырдын да калкы бар. 
Өткөндөн кеп баштасаң, 
Чындык сөздөн качпасаң, 
Кылымга кетер кыркышып, 
Кастарлуу калын казакта 
Кыргыздын да кеги бар, 
Мактанчтын да чеги бар. 
Аблан кандын чабуулу 
Далайдын калган эсинде, 
Кененсары, Норузбай 
Кыргыздардан өлдү деп, 
Кордукту бизден көрдү деп, 
Кокун кеп айтып эсирбе, 
Башың кетет кесирге. 
Баатырмын деп мактанба, 
Баамы артык, Арстанбек,
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Баланын сөзүн айтарма. 
Тоо куласа, зоо болот, 
Хан бузулса жоо болот, 
Сел каптаса, жер көчөт, 
Жоо каптаса, эл көнөт.
Анын несин айткыдай, 
Абалтан бери ушундай. 
Алсыз адам үйдө өлөт, 
Арсыз адам күндө өлөт. 
Жок издеген жолдо өлөт, 
Эр азамат жоодо өлөт. 
Ажал жетсе хан да өлөт, 
Ай ааламды тергеген, 
Ак пайгамбар а да өлөт, 
Кызыл тилин сайраткан, 
Калын журтту жыргаткан, 
Сүйүмбай, Арстан дагы өлөт. 
Боору бүтүн, башы эсен 
Бир кудайдай сүйлөйсүң, 
Алланын жолун билбейсиң. 
Шейит өлүм болбосо, 
Сенин кайда Манасың, 
Ээн калган Таласың. 
Кандуу жолдо кармашып, 
Көп кытай менен таймашып, 
Алманбет, Сыргак эр өлгөн, 
Чуулуу Чубак дагы өлгөн.
Баатырлардын баары өлгөн, 
Казак, кыргыз биз тургай, 
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Азиретаалы балдары 
Шеиит болуп жоодо өлгөн. 
Асан, Үсөн эки эгиз, 
Бир кудага тептегиз,
Кербаланын чөлүндө 
Жоо колунан мерт болгон, 
Шейиттерге шек кылбас, 
Адамзатка шерт болгон.

Сүйумбай ырдап буткөндө Арстанбек комузунун ку-
лагын бурап, жооп кайтармакчы болот. Боромбай ко-
лун көтөрүп, токтоп тур дегендей белги берет. Ошондо 
өргөөдө отурган кыргыз, казак султан, бий, бектери сөзгө 
аралашып: «Түбү бирге эл элек, уруш-талаш ыркыбызды 
кетирди. Ынтымакка жаңыдан келип отурабыз, өткөн ча-
тактан кеп баштап, Арстанбек сеники да ыңгаисыз бол-
ду. Өз кезегинде Сүйүмбай да жөн калган жок. Орду ме-
нен жооп кайтарды. Сөз жагынан бириңди бириң жеңе 
алгандай көрунбейсүңөр. Экөөндүн тең чоң ырчылардан 
экендигиңерге күбө болдук. Айтыш мындан ары улан-
са, сөз ырбап, чатакка айлануучудай көрүнүп калды. 
Экөөңө тең ыраазыбыз. Мындан кийин бир-бириңдин 
алдыңарга чыкпагыла», - деп ынтымакташтырып, байге-
син тең бөлүп беришет. Ушундан кийин Арстанбек менен 
Сүйүмбай айтышпай, экөө сыйлашып, жылуу мамиледе 
жүрүшкөн экен.
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СҮЙІНБАЙ АҚЫННЫҢ ҚЫРҒЫЗДЫҢ АТАҚТЫ 
АҚЫНЫ АРЫСТАНБЕКПЕН АЙТЫСҚАНЫ

Сүйінбай ақын Ұлы жүз Шапырашты, Екей руынан. 
1827-жылы туған, 1902-жылы өлген. Сүйінбайдың арғы 
атасынан бері қарай дәулетті болып, шешендік, ақындық, 
батырлық тұқымына дарыған. Әкесі Күсеп өзі өлгенше 
қырғыз-қазақтан алдына ешбір ақын салмай, шешен-
дік, батырлықты қатар ұстап, қатарынан сүрінбей өткен. 
Сүйінбайдың өз әкесі Аран, Күсептің немересі. 

Сүйінбайға он жеті жасынан-ақ ата-бабасының бағы 
қонып, жаудан қайтпаған батыр, топтан озған шешен, 
қазақ-қырғызда алдына қара салмаған атақты қазақтың 
ақыны болған. 

1873-жылы қырғыздың хан Орманының асына 
Абылайдың бәйбішесінің баласы (Абылайұлы Әділ, 
Әділұлы Нұралы, оның баласы Тезек) Тезек төрені 
шақыртады. Тезек төре қазақтың атақты байы, биі, төре, 
ақын, шешен, батырларын жидырып, қос аттап кісі жі-
беріп, Сүйінбай ақынды да шақыртып алып, бастарын 
қосып, қырғыздың шақырған асына барады. Сол аста 
Сүйінбай қырғыздың атақты ақыны Арыстанбекпен ай-
тысып, жеңіп шығып, бір тоғыз, қамқа тон, басы бүкіл 
қырғыздан мойны озған Қайшыбектің қарагер аты қылып, 
74 ат бәйге алады. Сүйінбайдың сол асқа барғанда, 
жиналған көпшілікпен амандасуы:

Ассалаумағалайкум,
Солтыдан шыққан көп манап,
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Бәрің бірдей бек манап.
Сендер тұрсың анталап,
Мен қылып келдім нан талап.

Сәлем бердім халқыңа,
Бірің түгіл жалпыңа.
«Қырғыз бек жұрт» деуші еді,
Келісіп кеттің салтыңа.

Жаулы жерді көргенде,
Найзаның ұшын қандаған.
Ерлік пенен бектікке
Алдыңа кісі салмаған.
Дауың бар ма жықпаған,
Жауың бар ма алмаған?
Ерегіскен дұшпанға,
Оқ атып арттан қалмаған.

Бала Қараш, Шоң Қараш,
Аман-есен жүрмісің,
Жасынан шыққан Жанқараш?
Сәлем бердім бәріңе,
Жасың менен кәріңе.
Арғы атаңды айтайын,
Тілеуберлі, Қанайдан,
Найзаң озған талайдан.
Қанайдың ұлы хан Бәйтік,
Үндемей тұрсын қалайдан?!
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Бәйбішенің ұлы едің,
Бәйсейіт, Бошқай, қайдасың?
Жаулы жерді көргенде,
Безеп шапқан найзасын,
Сен де біздің ойдасың.
Былайғы жатқан Сарыбағыс,
Қасқарауда жатқан Шоңбағыс.
Әндіжанда жатқан Үшбағыс,
Алдыңа келдім мен байқұс,
Сарыбағыстың ішінде,
Сен Көшке мен Түлкі едің,
Көшкенің үш ұлы,
Үш ұлының ішінде
Сұлу алар айнасын,
Қолына алар найзасын.
Қырық жігітің қасыңда,
Бақ-дәулетің басыңда,
Қырық жігіт Бектен, қайдасың?
Төрекелді, батырсың,
Айдаһардай білеп тартып,
Алыс жерде жатырсың.
Есенқұлдың Есенбек,
Есенқұлұлы Ниязбек,
Ниязбектен Сегізбек,
Телегейлі Теңізбек,
Бәрің бірдей қаракөк.
Анардан туған алты бек,
Ең кішісі Орман бек.
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Ормандай пенде жоқ,
Сендер -  бұлдыраған
Бәйтеректің басысың,
Қолым жетер дәрмен жоқ.
Арттағы інісі
Жұпар шөптей балқиды,
Күншілік жерден сыбысы,
Бердіқожа, Бердібек,
Бәрің бірдей қаракөк.
Әжі менен Суанбек
Шынжыр қатар алты тек.
Бәйбішенің кенжесі,
Ана тұрған Рысқұлбек.

Рысқұлбек, Қайжұбек
Аталы бектің бірі еді.
Байарыстан, Жақыпбай,
Мәндеш бар,
Шоң манаптың бірі еді.
Сөйлеп тұрған Сүйінбай
Жігіттің қызыл гүлі еді.
Кешегі ат шауып жатқан
Хан Орманның асында,
Алпыс батпан жүк салса да,
Белі қайыспас қара бел еді.
Сен бір туған ақсұңқар,
Мен бір тұрған жапалақ,
Қай жерден барып ілмеді.



Сүйінбай Аронұлы 

116

Қарабекұлы хан Жантай,
Ат құйрығын бұлаған.
Қырық қақпалы шәрідей,
Қол жеткен жерін сұраған.
Қырғыз-қазақ жиылса,
Ақылың ұнаған.

Шоң келді енді демегін,
Жауырының енді қомпайып,
Үстіңгі ернің томпайып,
Еңбегімді жемегін.
Еңбегімді жегенмен,
Менің атым Сүйінбай,
Тақымд ыңды үш қыспай,
Бекерге кетер демегін!

Сусар енем баласы,
Су тілесе, шай берген.
Шай тілесе, май берген,
Қой тілесе, тай берген,
Тай тілесе, ат берген,
Құдайысын көп берген,
Құдияр, Тұрақ, қайдасың?!

Бұғыдан шыққан шоң Тома,
Отыз ұлдың атасы,
Қабыл болған батасы,
Жапа мен Жалдай боп,
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Кіндігінен Жарлықап,
Мәуелеген талдай боп!

Қырғыздың бек, манаптары қазақтың осы асқа келген 
би, төре, ақын, шешен, батырларын үш күн тоқтатады. 
Үш күн, үш түн дегенде Бала Тұрпан деген жерден 
қырғыздың атақты ақыны Арыстанбекті шақыртып ал-
дыртады (Арыстанбек Қатаған руынан). Қырғыз-қазақтың 
асқа жиналған тобына Сүйінбай амандасып отырғанда, 
Арыстанбек келіп сөзін бітірместен, айтысты бастайды:

Арыстанбек:
Бұл айтуың кеп емес,
Ештемеге сеп емес.
Белгілі кептен қозғалық,
Құры бекер қиқырып,
Ауыздан тозбалық.

Сен қазақтан шыққан темір жақ,
Мен қырғыздан шыққан самбыр жақ.
Ары-бері сөйлессек,
Кімге ауар екен тіл мен бақ?

Белгілі кепті алалық,
Белгісіз кепті қайтелік.
Үлгілі кептен алалық,
Үлгісіз кепті қайтелік.
Атақты кептен алалық,
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Атақсыз кепті қайтелік.
Орынды кептен айтайық,
Орынсыз кепті қайтелік.
Жер мен көктің арасы,
Сегіз пернелі
Қанша түрлі періште,
Әр қайсысы әр істе,
Соны санап айталық?

«Ақырзаман болды», – деп,
Елдің сұрын аласың.
«Қиямет қайым болды», – деп,
Жұрттың сұрын аласың.

Заманақыр болған жоқ,
Әлі сана толған жоқ.
Тау жайлаудан қалған жоқ,
Би кеңестен қалған жоқ.
Қара тұмсық қазақтың, қарашы,
Құдайға қылған жазасын!
Заманақыр болған жоқ,
Әлі сана толған жоқ,
Әуеден Иса түскен жоқ,
Жерден Мәді шыққан жоқ.
Өтіріктен басқаға
Құдайға дұспан жоқ.

Ой, Сүйінбай, Сүйінбай,
Сүйінбай маған бұйымдай!
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Ердің бағы ашылмас,
Аруаққа сиынбай!
Төбеңнен сенің соғайын,
Үйді жыққан құйындай.

Тіліңді сенің байлайын,
Бұлбұл құстай сайрайын.
Сені көптің ішіне қоймаймын,
Алдыма салып айдайын,
Аузыма салып шайнайын.
Беті қатқан ей, қазақ,
Үлкенді үлкен деп білмейсің,
Кішіні кіші деп білмейсің,
Елдегі жүйрік мен дейсің,
Сен мені қайтып,
Жын-сайтандай емдейсің?

Аламын деп келді бұл қазақ,
Алқымын үзбей мен қайтем.
Білемін деп келді бұл қазақ,
Білегін үзбей мен қайтем.
Тілемін деп келді бұл қазақ,
Тілін үзбей мен қайтем.
Телміріп келген қазақты,
Тілекке теппей мен қайтем.
Алқынып келген қазақтың,
Алқымын үзбей мен қайтем.
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Жүріп келген қазақтың,
Жүрегін тілмей мен қайтем.
Екпіндеп келді бұл қазақ,
Еңіретпей мен қайтем.
Тау басында шым-шытырайтам,

Ерлігіме қарасам,
Адам ұлы жетпейді.
Беглігіме қарасам,
Адам ұлы өтпейді.
Ерегіскен дұспандар
Алдымнан тірі кетпейді.

Кеңдігіме қарасам,
Аспанменен таласты-ай.
Ерлігіме қарасам,
Үрімжі, Көкше, Манастай.
Күшің келмес, қазағым,
Жайыңа жүр таласпай.

Ерлік кімде, Сүйінжан,
Байлық кімде, Сүйінжан,
Көптік кімде, Сүйінжан,
Бектік кімде, Сүйінжан?!

Ерлігімді айтайын,
Қазақтан жылқы алған,
Ат үстінен ұйқы алған.
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Өзенді жерді басырған,
Кезеңнен қуып асырған,
Ерлік қылған басынан.
Абылайдың тұқымы,
Қырылып қайтқан Қасымнан.

Қолын кесіп шұнтитқан,
Астын жарып бұлтитқан.
Құлағын кесіп шұнтитқан,
Мұрнын кесіп мұнтитқан.
Кесіп алған білегін,
Наурызбайдай батырдың,
Жарып алған жүрегін.
Ақ қалпақты қырғыздың,
Құдайым берген тілегін.

Елімнің жоғарғы шетін айтайын,
Маралды мен Саңтаста.
Төменгі шетін айтайын,
Бетегелі Қойтаста.
Көптігім менің сонша бар,
Ақылменен байқаста.

Жедіге деген елім бар,
Жетіліп туған бегім бар.
Қылышын қанға батырған,
Ерегіскен дұшпанға,
Жолбарыстай ақырған.
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Оған қайтсең жетесің?
Ақ қалпақты қырғызды,
Тұйықтап қайдан өтесің?

Елімнің жоғарғы шетін айтайын,
Сарбағыс пен Мұңдызым,
Жағамдағы құндызым,
Маңдайдағы жұлдызым.
Мұңдызымнан сөйлесем,
Қырылар сенің ұл-қызың.
Ерегіссең менімен,
Сабылар сенің бір қызың.

Бұғы деген менің шет елім,
Екі шетте менің Бұғым бар,
Нелер-нелер мығым бар.
Ерегіссең менімен,
Талай немең шығындар.

Көкше қоян құмда бар,
Мендей жыршы кімде бар?
Шығармағын үніңді,
Тарылтармын күніңді,
Ерлік десең менде бар,
Байлық десең менде бар,
Бектік десең мендер бар!

Байлығымды айтайын,
Сан жылқылы Сарыбай,
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Көп жылқысы қаптағай.
Бірің шолпан, бірің ай,
Бұғыдан шыққан Шыңыбай.
Баласы көп Томабай,
Отыз ұлдың атасы,
Құдайға жағып батасы,
Боғдәлі байдың алты ұлы,
Бұлбұл құстай сайраған.
Ең кенжесі Дәуітқұл,
Қылышын қынға қайраған.
Ақылгөйін айтайын,
Елдің қамын ойлаған.
Батырлығын айтайын,
Ішсе қанға тоймаған.
Байлығынан айтайын,
Ағайынды алтауы,
Жиырма мың жылқыдан айдаған.

Қатағаның хан Тұрсын,
Қарғағанын ант ұрсын.
Әйтімбет шыққан батырдан,
Кеңес шыққан1 ...................
Аттанған кісі қ * ................
Ұстап алып байлаған.
Жалаң аяқ, жалаң бас
Алдына салып айдаған.

1 Қолжазба жыртылып қалған
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Сауыр деген көп жұртым,
Бәрі бірдей бек жұртым.
Ода менің Саруым,
Саруымнан сөйлесем,
Келмес маған қаруың.
Қасқарауда жатқан Шоңбағыс,
Қарашәрі, Күшәрдің
Тауына жүріп симаған,
Елін жүріп жинаған.

Келмес маған күшіңіз,
Қайғыға толар ішіңіз.
Әндіжанның сыртында,
Нелер-нелер шоңдар бар,
Қырғыз деген жұртымда.
Құнан өгіз қалады,
Көшіп кеткен жұртында.
Әлімбек датқа онда бар,
Арамза белінде,
Сару, Саяқ елінде.
Нелер-нелер бектер бар,
Нелер-нелер ерлер бар,
Сару, Саяқ елінде.

Қарақосшы, Қаратал,
Жегені оның шекер-бал.
Қырғыз-қазақ, бұл кепке
Бәрің бірдей құлақ сал?
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Саяқтан шыққан Садыр бар,
Өсет, Теке осымен
Қазақтан шауып мал алған.
Қазақтан шыққан Төле батырды,
Еңсегей бойлы ер Есім,
Жаныс Төлемен екеуін
Бір қыста келіп үш шапқан,
Ерісін бұзып ер алған,
Шапқанда жерін қан қылған,
Әлімдерге таң қылған.
Шапқан жерін бүлдірген,
Ерлігін батыр білдірген.

Елімнің төменгі шетін айтайын,
Ол Қоқанның үстінде,
Сел Саяқтан шыққан көп жұртым,
Табынан шыққан бек жұртым.
Бегін оның айтайын,
Сел Саяқтан шыққан батыр мінген 
Атын айтып берейін,
Сонысын, маңқа қазақ,
Күшіңді сенің көреміз?!
Сел Саяқтан шыққан Алақшын,
Алақшыннан сөйлесем,
Сенің жаман қазағың,
Менің қораға тіккен қарақшым.

Өзімдей сөйле, қазағым,
Онан бері Саяғым.
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Саяғымнан сөйлесем,
Қанша жүйрік болсаң да,
Таяр сенің аяғың.

Онан бері Бөлекбай,
Жігітінің бәрі сай.
Бөлекбайдың ішінде,
Қалың қара Қанайым,
Қанайымды саған салайын.
Қанайымды салғанда,
Дегбіріңді алайын.
Бөлекбай, Талқан ер жұртым,
Ер өзіне бек жұртым,
Аз ғана емес көп жұртым.
Қалпағын киіп жымырған,
Қызыл қанды сімірген.
Шапқан жері шулаған,
Жүрегі тайдай тулаған.
Сөйлескен кісі
Тілін тістеп улаған.

Тілеуберлі, Қанайым,
Қанайымды салғанда
Декбіріңді алайын.
Қаптаған қара борандай,
Алды-артыңнан борайын,
Арғымақ аттай орайын.
Қуарар сенің маңдайың,
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Суалар сенің таңдайың,
Өзің-дағы білерсің,
Мына Кежің жағдайын?

Сарбағыс деген ел-жұртым,
Күшік, Түлкі көп жұртым.
Орман батыр көсемім,
Нәдірбек, Қаражақ, Қауғыл,
Қырғыз бенен қазаққа,
Сөз бермеген шешенім.
Мына тұрған хан Тезек,
Хан Жантай, Қарабек,
Таптым сөздің есебін.
Нәдірбек, Қаражақ, Қауғыл –
Қырғыздан шыққан шешенім.
Қырғыз-қазақ жиылып,
Тапсырсын біткен есебін.
Қырық жігіт бектен Төрекелді,
Ол да менің жақыным.
Қырғыз-қазақ, жар болып,
Тапшы істің ақылын?

Есенқұлдың Сансызбек,
Ерлігін көптен асырған.
Қазақтан жылқы қуа алған,
Дұшпан үшін ту алған,
Қызыл қанмен бетті жуа алған.
Ерегіскен дұшпанның
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Мұз құйылғандай,
Жүрегі суынған.

Қазақтың ортасын жарып,
Көшін тездеп көшірген.
Ерегіскен дұшпанды,
Су құйғандай өшірген,
Айтқанына келтірген.
Саурықтай батырыңды
Солтылық Көрбік құлым өлтірген.
Атасы болған дәулеттен,
Қыдыр қонып үйіне,
Боз ботаны сойып,
Қыдырменен сөйлескен.
Ду шалған басына,
Түнеді Қыдыр қасына,
Айдады өмір жасына.
Аруақ қонып өзіне,
Дуа қонды сөзіне.
Қырғыз бенен қазақта
Жан жетпейді өзіне.

Ерлігіне қарасаң,
Қарағай найза қақтады,
Жасынан найза саптады.
Қазақ болды шапқаны,
Күніне олжа тапқаны,
Елін қойдай баққаны.
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Ерегіскен дұшпанды
Жын-сайтандай қаққаны.
Ерлікке ерлік,
Байлыққа байлық,
Көптікке көптік,
Сенен артық, 
Біздің бектік.

Бектерімді айтайын,
Жаман тамақ ішпеген,
Жаман киім кимеген,
Жаман атты мінбеген,
Жамандықты білмеген,
Жаман қатын алмаған.
Бұрқыратып шаштарын,
Жалаң аяқ, жалаң бас,
Алып жатып қойнына,
Бұрымын тістеп жалмаған.
Қазақта бектік болмаған,
Ғәзелден бері оңбаған.
Ат жақсысын мінбеген,
Тон жақсысын кимеген,
Жар жақсысын сүймеген,
Бекерге өтті дүниеден.

Байлығыма қарасаң,
Екі таудың арасына
Жылқысы симаған.
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Қонақ қонса қазаққа,
Көже беріп сыйлаған.
Қырғызға қонған қонаққа,
Таңдап алып қой сойып,
Етін алдына тураған.
Қазақ деген ел едің,
Ынтымақ жоқ шулаған.
Ұзаққа қонған меймандар,
Басынан-ақ оңбаған.

Мына тұрған Тынайым,
О да менің жұбайым.
Жұбайымнан сөйлеуге
Жәрдем берсін Құдайым!

Азын-аулақ кеп айтқын,
Қисық емес еп айтқын,
Кемітіп айтпай тең айтқын?
Жаманды енді көпсінбе,
Асылды енді азсынба?
Қырғыз деген аз елмін,
Аз да болса бек елмін.
Ешкімнің тісі өтпеген,
Дұшпанның күші жетпеген,
Жаман жыршы мен емес,
Алатынын айтып ептеген.
Қара бөгелі хан Жантай,
Қырғыздан шыққан хан Орман,
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Солтыдан шыққан Қарабәйтік,
Қайыңнан қатқан тездей боп,  
Алдынан қисық кетпеген,
Әділдігі ешкімнің жетпеген.
Жауды жеңіп, ел бермес,
Кеудесін ақыл кернеген.

Сен, кешегі қазақ ең,
Қашып тауға тығылған,
Алысқаннан жығылған.
Менің атым – Арыстан,
Менмін дегенді тістелеп,
Талай жаумен алысқан.

Маңқа қазақ сен едің,
Қырғызға қоңсы боп ірге теппеген,
Байлық, батырлық бізден өтпеген.
Сен қазақ, кешегі
Малың олжа, қызың күңдіктен кетпеген.

Мені жеңер ақын жоқ,
Қырғыздан өтер батыр, ақын жоқ.
«Бек, манап, батырлар мен де көп» деп,
Көпіреді өңкей ақылы жоқ.

Қазақ ірге теппеген,
Берекесіздігі ешкімнен өтпеген.
Ел бастаған манап жоқ,
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Жаудан қорғар батыр жоқ,
Белді болған көсем жоқ,
Топтан озған шешен жоқ.
Қыз-қатыныңды күң қылған,
Ұлыңды құл қылған,
Малыңды жем қылған,
Жеті атаңнан бері қарай,
Жақсылықты көрген күнің жоқ!

Осылай деп Арыстанбек сөзін аяқтайды. Қырғыз ақы-
ны ның жамандап айтқан сөзіне, қазақтан келіп отырған 
Тезек төре, Қызылбөрік Атамқұл, Абақтың Жайнағы, 
Алпа, Қазыбек, тағы басқа бек, батырлардың түстері 
қашып, орындарынан қозғалысып, «Жауап қайтарар 
қазақтан ақын, шешен бар ма?» дегендей жалтақтап, жан-
жақтарына қараса бастайды. Сонда Сүйінбай ақынның 
Арыстанбекке қайтарған жауабы:

Айналайын, хан төрем,
Қашырмағын қаныңды,
Кіргізермін жаныңды.
Екі атаның ұлы қырғыз бар,
Оның түбі мәлім-ді.
Қатаған қырғыздан жеңілсем,
Көкшешектен жатайын.
Қатын менен баламды,
Орысқа қара нанға сатайын.
Қырғыз қандай, мен қандай?
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Былғары қандай, көн қандай?
Екі сөзбен байқайын,
Жұмыртқадай шайқайын.

Сен қырғыз,
Екі-ақ атаның ұлысың.
Құдайдың құрытып,
Жаратқанның ырысын.
Қырғыз-қазақ ат, қойдың,
Көретұғын күн үшін.
Ерегіссең менімен,
Бітер сенің тынысың.
Ауданың аз болған соң,
Тау-таста қонып жүр едің.

Қырғыз ішінде дәмген тағайсың,
Сен маған ішкен шайдан оңайсың.
Қырғыз келіп мұңайсын,
Қазақ келіп шоңайсын.
Теріске кеткен сөзіңді
Енді қайтып оңайсың?

Теріске кетті сөзіңіз,
Қанша бар екі көзіңіз?
Құры бекер мақтанып,
Қазаққа жатқан бір теңіз.

Құрыған қырғыз сен едің,
Жер, өңірге симаған,
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Айдап малын жинаған,
Бай қазағың мен едім.
Ерлік, көптік айтайын,
Асуы жоқ бел едім.
Сан қара келіп жабылса,
Су алмайтын көл едім.
Қырғыз деген берекесіз ел едің,
Егіншінің қойындай,
Қу кедейдің тойындай,
Не бар сенің ойыңда-ай?!
Қасиетті іс бар ма,
Қырғыз, сенің бойыңда-ай?

Жармақ көже ішкенің,
Боза болды ішкенің.
Танаға мініп үйіңе,
Болдырып барып түскенің.

Үріккен қойдай қырғызды
Қалың қазаққа,
Қай жерінен теңедің?
Бай қазағың мен едім,
Бек қазағың мен едім,
Көп қазағың мен едім!
Қайда малы симаған,
Айдап малын жинаған,
Жер-дүниеге симаған,
Ол қазағың мен едім!
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Ерлік десең менде бар,
Байлық десең менде бар,
Көптік десең менде бар.
Мен бұл жерге тұрмаймын,
Іледен ары өтейін.
Он екі атаның ұлы
Жалайыр, Тарақты деген елім бар,
Соған таман жетейін.

Он екі атаның ұлы Тарақтан,
Құдай сүйіп жаратқан,
Жанды аузына қаратқан.
Қарабейбіт Балпықтан
Сөйлескен кісісін
Туған айдай балқытқан,
Қоғалы көлдей шалқытқан.
Жалайырдан шыққан ер Орақ
Ақкөбік, Қаракөбікті өлтірген,
Кемеліне келтірген.

Онан өрге шу дейін,
Ескен желдей гулейін.
Алты атаның ұлы Албаным.
Албанның бегін мен айтсам,
Тірі қалмас бір жаның.
Үріккен қойдай қырғызды
Мақұл ма сенің,
Қазаққа теңеп тұрғаның?
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Әлі білмей жүрмісің,
Ырысыңның құрығанын?!

Танаға мініп құлтылдап,
Сыбамқұлың жылтылдап.
Көшсең көлігің сол,
Өмірің өткен құлдырап.
Онан ары қаршығадай қайқайып,
Ителгідей сойқайып,
Арғы еліме кетейін.
«Қоңырбөрік, Суан» деген елім бар,
Соған таман жетейін.

Өсер саумал жерлеген,
Малы жерді кернеген,
Ырысы судай өрлеген,
Аты кетпеген кермеден,
Елдің шетін бермеген,
Алтыннан қылыш сермеген,
Кеудесін кек кернеген.
Ол елімнен қозғасам,
Құр жаның тұрар өлмеген.

Қоңырбөрік, Суаным,
Маңдайдағы жуаным.
Абайлап ашқын көзіңді,
Оңай емес, батырым,
Құдайға сенің мақұл ма
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Ат төбеліндей қырғызды
Енді қазақтан асырып,
Маған тосқау қылғаның?

Оған тақау Найманым,
Көпшілік менің айғағым.
Қысы-жазы той қылып,
Қой сойып, мейман күткен Найманым!
Найманымнан қозғасам,
Ойыңда қалмас иманың.

Ол Найманың ішінде
Бегімбетім, Қызайым,
Айтқан сайын ұзайын.
Төбеңнен әкеп өлеңді,
Қос уыстап құяйын.
Төбеңнен өлең сауласа,
Сонда болар уайым.

Садыр менен Матайым,
Матайымды атайын.
Матайдың төрт ұлын айтқанда,
Түбіңе жетіп тастайын.

Қырғыз, сенен қашпайын,
Ауызды бекер ашпайын.
Ақыр қисық баспаймын,
Сені іске алғысыз етіп тастайын.
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Қаптағай деген ер жұртым,
Байлығында қисап жоқ,
Есебі жоқ көп жұртым.
Жауды көрсе ақырған,
Қылышын жанға байлаған.
Ерегіскен дұшпанды
Алдына салып айдаған.
Қыс болса қазы шайнаған,
Көп жылқыны айдаған,
Сазға бие байлаған.
Сол сықылды бектермен,
Не қылған қырғыз ойнаған?!

Ойнағанды шайнаған,
Екі қолын байлаған,
Алдына салып айдаған,
Таза соры қайнаған.
Астына мінген тұлпары
Ортекедей ойнаған.
Бір адамын қарасаң,
Жүз кісіге парлаған.

Көлдей менен Жұбайым,
Жұбайымды айтқанда,
Қырғыз, сені
Бұл мекеннен қуайын.
Ен Найманның ішінде
Қыдырәлі, Құлшат бар.
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Адам ұлы жетпейді,
Одан бектік өтпейді.
Естемес, Шәншар,
Айдаһардай бегі бар,
Мейірман деген ері бар,
Ордабай деген ұлы бар.

Найман деген елімде,
Қалың Қаракерейім,
Керейімнен терейін.
Қырғыз, сенен келген пәлені,
Тәуекел қып көрейін.
Жоғарғы айтқан бегімнің,
Бектігі мен ерлігіне қарасаң,
Суаннан шыққан Қожбанбет,
Түріне ене қарасаң,
Патысайының гүліндей,
Дүниеден өтті сүрінбей.
Әділдігіне қарасаң,
Төрт шәрінің еріндей.

Бұзық сөзді айтпаған,
Әділ сөзден қайтпаған.
Бір Құдайды «Ақ» білген,
Пайғамбарды нақ білген.
Әділетіне қарасаң,
Қара қылды қақ тілген.
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Ақыретті ойлаған,
Бұлбұлдай тілі сайраған.
Басы үлкен, ақылы көп,
Айтқан сөзді «мақұл» деп,
Дұшпанның жанын қоймаған.

Бүркіттей тақымдап,
Шежіредей тақылдап.
Өзі шешен кісі еді,
Дегелектей сақылдап.

Қоңырбөрікте Шормағым,
Қырғызға түскен қармағым.
Қырғыз, сен, қайдан оң ел едің?
Саған батқан бармағым.
Үш Алаш боп жиылсам,
Саған түсер салмағым.
Исі қазақ жиылса,
Сені оңай алмағым.

Күннің шыққан астында,
Ойсаз деген жерім бар.
Ойсазды ел жерлеген,
«Ойбикенің он ұлы» деген елім бар.
Саған сақтап қойған белім бар,
Неше түрлі бөрім бар.
Байлық, көптік, ерлікке таласып,
Маңдайда сенің сорың бар!
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Айта берсем осыны,
Он екі күнде орындар
Оған қашан жетемін?
Төтесінен өтемін.
Алыста жатқан ол елді,
Айта беріп нетемін.

Олай-бұлай желейін,
Найманға таман келейін,
Ел арасын бөлейін.
Аспан жерге түседі,
Тәуекел қып көрейін.
Төбеңнен түскендей
Көп қазақты санап берейін.

Жерлеген жерін айтайын,
Қарабақыр, Шобалай,
Келтірейін жобалай.
Үріккен қойдай қырғызды,
Қазаққа теңеп обал-ай.

Мұрын менен Сыбаным,
О да менің туғаным.
Мұрын, Сыбаннан қозғасам,
Ойыңда қалмас иманың.
Сол сықылды бектерді айтқанда,
Жаныңның шықпай тұрғанын?
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Біздің атты Сыбанды,
Абайлап қара, батыр-ау!
О да біздің туған-ды.
Сыбанның байлығын айтқанда,
Қырғыздың аш-арығы қуанды,
Жылағаны жұбанды.

Бірінің аты Мұрын-ды,
Батырлығын айтайын,
Қырғыз Термешік батыр келіп,
Өзінен-өзі қырылды.

Елінің бұл жақтағы шетін айтайын,
Күннің шыққан жерінде.
Бұл жақтағы шетін айтайын,
Қызарып батқан жерінде.

Сенің көптік айтқаның еп емес,
Мен бір көптік айтайын.
Жерде жатқан Қызылқұм,
Аузыңды ашпай отыр жым.
Құм құйылды көзіңе,
Жауап қайыр сөзіме.
Байлау түсті тіліңе,
Қамыт түсті өзіңе. 
Берекесіз жеріңе,
Кім тұрады
Ырыссыз еліңе.
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Сенің үшін қырғызым,
Байлайын белбеу беліме.
Исі қазақ жиылса,
Жоламайсың шеніме.

Байлығына қарасаң,
Бес жүз қызметкер құлы бар.
Алтын-күміс жинаған,
Есебі жоқ пұлы бар.
Бөрібай еді ұраны,
Ежелгі батыр сыралғы.
Атының басын тартпаған,
Атқан оқтан қайтпаған,
Естемес, шәншар, Ордабай.
Дұшпан үшін тудырған
Бастан еді бар Құдай!

Қазақпенен ойнама,
Ойнасаң, «өлмеймін», – деп ойлама?
Қазақтың жайы осылай.
Мұны естіп қырғыздар,
Жүректері не қылсын шошынбай,
Кетесің бір-біріңе қосылмай.

Найманнан шыққан Танеке,
Жүрген жері мереке.
Танекеден сөйлесем,
Боларсың, қырғыз, келеке.
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Қырғыз, сендей кісі жоқ,
Бозасын ішіп шоқшиған.
«Манабым!» деп қақшиған.
Бұқарасының күні жоқ,
Сөйлейтұғын тілі жоқ,
Жалғыз атын саттырған,
Тірідей азап тарттырған.

Өзі жаяу жылаған,
Өзі жарлы бұқара
Көшкенде көлік сұраған.
Шоқай шарық кигені,
Жармақ көже тигені.
Күні-түні жүгіріп,
Дамылсыз байқұс жүргені.

Кісі десең қазақта,
Аш-арыққа қараған,
Нәсілі нұрдан жараған.
Үш арыстың баласы,
Он арыс болып тараған,
Жат аузына қараған.
Қырғызды шауып олжа алып,
Қос-қосына тараған.

Ат шапқан жерін шаң қылған,
Әлемдерге таң қылған.
Қырғызды шауып олжа алып,
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Мінгестіріп қыздарын
Қызартып ап беттерін,
Құйысқанның қоспасын
Қып-қызыл қан қылған.

Кім жетеді қазаққа,
Қарап жүріп жолықтың
Келеке мен мазаққа.
Аз ғана еліңді көп қылып,
Түстің өзің азапқа.

Қазақ деген қандай жұрт?
Жер жүзіне батпаған,
Бір сөзін жалған айтпаған.
Жердің жүзін кернеген,
Түйесін тізіп ел көшіп,
Өзен шауып өрлеген.

Асулы жерді күзеткен,
Найзаның үшін безеткен.
Сабыр қылғын, қырғызым,
«Сабыр түбі – сары алтын»,
Сөйлеселік кезекпен.

Бұл қазаққа қарасаң,
Қора толған қой болад,
Кеудесі толған ой болад,
Таразыдай бой болад.
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Кәріп пен қасірге қой беріп,
Аузы-басы май болад.

Аш-арыққа
Аттың майын береді,
Жылағанын көреді.
Жылағанын жұбатад,
Күйінгенін қуантад.
Қазақтың байын айтайын,
Ел көшкенде түйесін,
Қоңыраулап тіркеген.
Батырлығын айтайын,
Дұшпанға қылыш сілтеген.
Дұшпанды жерді көргенде,
Көк берендей түтеген.
Ақылгөйін айтайын,
Құдай нұры
Көкірегінен бітпеген.

Таудың басын жайлаған,
Жағалай бие байлаған.
Кәріп пенен Қасырдың
Оның жайын ойлаған.
Қожа мен пір келгенде,
Нар бастап тоғыз байлаған.
Кәріп пен қасыр келгенде,
Оның жайын ойлаған.
Шешендікке келгенде,
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Бұлбұл құстай сайраған.
Дұшпанды жерді көргенде,
Қылышын тасқа қайраған.

Бұлбұлдан артық үн берген,
Аяннан артық күн көрген.
Қырғыздың жайын айтайын,
Қазаққа астығын сатып күн көрген.

Қырғыздың көрген күні жоқ,
Сөйлейтұғын тілі жоқ,
Жылаудан басқа күні жоқ,
Бұқарадан басқа міні жоқ.

Әр сөзінде жүйе жоқ,
Өз малында ие жоқ.
Матайға күнде шабылған,
Өзін-өзі шауып,
Не қылған жұрт қағынған?!

Сарыарқаға барайын,
Байлар менен бектерін
Алдыңа әкеп салайын,
Көтерілсін талайым,
Құрыр сенің маңдайың,
Суырылар сенің таңдайың!

Арқаны барып жайлаған,
Мамаға атын байлаған.
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Мамаға байлаған аттары,
Құлын-тайдай ойнаған.
Ерегіскен дұшпанды,
Бір шыбықпен айдаған.
Шешендігі ұстаса,
Бұлбұл құстай сайраған.
Қасарысқан дұшпанды
Қасқартып жүріп байлаған.
Ерегіскен дұшпанның
Құйқасын тістеп шайанған.
Ақылгөйін қарасаң,
Елдің қамын ойлаған.
Батырлығы ұстаса,
Ішсе қанға тоймаған.

Арғымақ атын бүкшитіп,
Тымағын киген тікшитіп.
Арқа деген жерімде,
Арғын деген елімде,
Нелер бектер онда бар,
Нелер шорлар бар,
Нелер ерлер онда бар,
Нелер байлар онда бар!

Жүз түйеге қос артқан,
Жүз түйеге шайнек пен мосы артқан.
Жүз түйеге ділдә артқан,
Биыл емес жылда артқан.
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Арғын деген елімде,
Қаракесек шорым бар.
Менімен айтысып, қу Қатаған,
Маңдайыңда сорың бар.

Тобықты деген бір елім,
Тобықтыдан шыққан Құнанбай,
Жасында орысқа айланған.
Патшаменен бір жүріп,
Дін мұсылман үстіне,
Шешім топқа сайланған.
Қырық жасқа келгенде,
Ақырет қамын ойлаған.
Жүз мың теңге жиып ап,
Меке барған асығып.
Кебежеге теңделіп,
Түйеге мінген асығып.
Мекеге тәкие салдырып,
Жүз мың теңге шашылып,
Мекеге тәкие салдырған.
«Ол теңгем жетпес», – деп,
Артынан теңге алдырған.

Құнанбайдың тәкиесі,
Қазақтың салған белгісі,
Қазақтың артық үлгісі.
Қырғызда жоқ екен,
Орын тапқан іргесі.
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Қырғыз бен қазақтан,
Асып туған Құнанбай,
Құлпырып шыққан арандай,
Көктемде шыққан сыраңдай.
Мұның несін «жыршы» деп,
Алып келдің ұялмай?
Екі езуді күлкіден
Отырарсың жия алмай.
Ақырында қаларсың,
Орныңнан тұра алмай.

Қызылжар, Семей,
Орынбор, Қарқаралы,
Ат шапқан соң 
Ел кетер тарқағалы.
Мылтығыңды түтетіп отырсаң да,
Сүйінбай сөйлестен
Сөзінен қайта ма әлі.

Қуандықтың ішінде,
Мұсабай, Көпесбай, Қарынбай,
Ерге дәулет қона ма, бақ дарымай.
Көзге басар қырғызда бір байың жоқ,
Жүр ме едің, қырғыз, жарымай?

Бір анасының баласы,
Атығай мен Қарауыл,
Әр қайсысы әр ауыл.
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Арқаның малтақ басы мінгені,
Жүз-жүзден боталайды,
Түйесі мен інгені.
Талай қырғыз малын бағып,
Көптен оған сіңгені.
Қосетек қой кигені,
Сұлу қыз ғой сүйгені.

Қоңыраулы түйесі,
Шарапатты иесі.
Тіл тигізбе қазаққа,
Қазақтың бар-ды киесі.

Әйелінің бәрі де аттарына
 Алтыннан кілем жаптырған.
Кебісінің өкшесіне
Алтыннан қоңырау тақтырған.
Малдарына қарасаң,
Малайларға бақтырған.
Сый-сияпатына қарасаң,
Қонақ қонса кешіне,
Он екі кісі нақ тұрған.

Онан төмен келейін,
Сыр бойына желейін.
Сыр бойында екі ананың баласы,
Баласын айтып берейін.
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Орта жүздің баласы,
Келді сөздің сарасы.
Қоңырат деген көп елім,
О да жатқан бек елім.
Сырдың бойын жайлаған,
Сазға бие байлаған.
«Алтай Тоқа» ұраны
Жаудан қайтар ел ме екен?
Сырдың бойын жағалап,
Аттарын мінген тағалап,
Бір өзін жүз кісіге бағалап.

Одан байлық өтпеген,
Қыз-келіншек шөгеріп,
Түйе деген малының
Есебіне жетпеген.
Бақ пен Қыдыр қасынан,
Тепкілесе кетпеген.

Қоңыраттың бір байын айтып берейін,
Асылбай деген байы бар.
Он мың жылқы есеп жоқ,
Жеті мыңын желіге байлаған,
Саналмаған құлын мен тайы бар.
Бұл қырғыздың неменеден ойы бар?

Жақсылар айтып қозғаған,
Асылбайдың өзінен,
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Жеті мың түйе боталап,
Ботақаны боздаған.
Бір-бір атқа мініп ап,
Қошамет қой қылғаны.
Қарсаң-Керней елім бар,
Үйрек ұшып, қаз қонған,
Орта түспес көлім бар.
Қарсаң-Керней көп елім,
Қояныш, Тағай бел елім.
Көңілің қалар, жарқыным,
О да менің өз елім.

Одан былай Керейім,
Керейімді терейін.
Сенен келген пәлені,
Етегім түріп көрейін.

Одан былай «Жетіата» деген елім бар,
Жанқұтты деген бегім бар.
Жанқұттының нақылы,
Қырғыз бенен қазаққа,
Үлгілі болған ақылы.
Қырғыз, сенің ісіңнің,
Сірә, бар ма мақұлы?
Аузың асқа жарымай,
Тақымың атқа жарымай,
Өтің жылап жарылмай.
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Тай шұбар, Құнан шұбар, Дөнен шұбар,
Алтай Тоқа Арғынның деген жері.
Мылтыққа салып қойған мен бір пестон,
Асқынсаң ажалыңның келген жері.

Салтанатына қарасаң,
Алтай менен Тоқаның,
Ел көшкенде түйеге
Алтыннан кілем жабылған.
Керегенің көзіне 
Алтын шеге қағылған.
Бір көргенде кісісі
Көргенше қайтып сағынған.
Дұспанды жерде жүргенде,
Қарт бурадай шабынған.

Алтыннан болған олардың
Аяғы менен табағы.
Бір адамнан ренжіп,
Жабылмаған қабағы.

Қырық мың саулық қоздаған,
Қырғыз, сенің Құдайың
Маңдайыңа жазбаған.
Қырғыз, сенде бар ма екен,
Тау-таудың шүнесін,               
Танаға мініп қазбаған.
Біздің қазақ белгілі,
Қырғыздай быт-шыт болып тозбаған.
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Одан былай елім бар,
Боз жотаны жоталап,
Құрыған үйден шығады,
Жеті жүз інген боталап.
Елу інген боталаған,
Маңдайы тайқы кедейді,
Мазақ қылып келеді,
Ысқақ қылып күледі.

Үргеніштің бойында,
Шұқыр-шұқыр сайында,
Қарақалпақ деген елім бар.
Қарақалпақ ішінде,
Асып шыққан Қылышбек,
Айына қырғыз шабылған,
Үстіне сауыт жамылған.
Найзаны шәншіп түйреген,
Халқының бәрін билеген.
Ақылы судай тасыған,
Дұспаны жаман жасыған.

Одан былай орайын,
Кіші жүзге барайын.
Көтерілсін талайым!
Алшын менен Жаппасым,
Қалың қара Жаппастан,
Жаңа бұрдым ат басын.
Қырғыз-қазақ, жиылсаң,
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Менен шешен таппассың.
Жаппасымның байлығы,
Байлығынан арлығы.
Түйеге алтын теңдеген,
Семіріп қойған таспадай,
Сөйлесе сөзін өңдеген.
Бектігіне қарасаң,
Әсте жаяу баспаған.
Сабырлығына қарасаң,
Ешкімнен қорқып саспаған.
Кербездігіне қарасаң,
Алтыннан жастық жастаған.
Жорғаны мініп жайлаған,
Биені қыстай байлаған.
Кигені оның құндыз боп,
Мінгені оның жұлдыз боп.
Қыс ішінде ішкені
Сапырулы сары қымыз боп.

Ақжайықты жерлеген,
Елдің шетін бермеген.
Жағалбайлы көп жұртым,
Бой бермейтін мол жұртым.
Қайнап өріс алған.
Тілеуқабыл, көп Телеуім,
Шетікші мен Көпшікті
Кіші жүздің алтау-жетеу баласы.
Кіші жүзден сөйлесем,
Көзіңнің шығар шарасы.
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Алшын, Жаппас, Шөмекей,
Сөйлейін деп келеді,
Тіл менен жақ, көмекей.
Шөмекейдің төресі,
Анау жатқан Енекей.
Біз пақырда төре жоқ,
Хан Тезектің атасын,
Тауып алып жөнекей.

Сарысуда Тама бар,
Отыз ұлды Оймауыт,
Қырық ұлды Қырмауыт,
Бұл жағында және бар,
Тама, Табын тағы бар.
Адай деген елі бар,
Билікөл деген көлі бар.
Көктемсор деген жері бар.
«Білсең – Адайыңмын, 
білмесең – Құдайыңмын»
Дейтұғын елі бар.

Түйені жүріп тіркеген,
Дұспанға қылыш сілтеген.
Құдайым санмен бітпеген,
Қарақалпақ қалың жұрт,
Қарақалпақ Қылышбек,
Дүниеге мәлім жұрт.
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Қадір атына Хақ тұрған,
Әділдігіне нақ тұрған.
Мың-мың түйе бақтырған,
Жігіттері сақ тұрған.

Найзаның үшін қақтаған,
Ерегіскен дұспанға,
Жігітін жиып сақтаған.
Еңсесін бұзып ел алған,
Қырғыздағы Қалшаны
Адамын шауып, мал алған.
Шапқан жері жапа алған,
Үшбағыс деген еліңді,
Бір жылда төрт шапқан.

Жүрген жерін қан қылған,
Әлемдерге таң қылған.
Ерлік болған көргені,
Қарақалпақ, Түрікпен,
Бет алған жауы үріккен.

Одан былай құрама,
Құрамадан сөйлемей,
Сүйінбай қарап тұра ма?
Қазаққа байлық, көптік салыстырып,
Қырғызды Құдай ұра ма?
Құраманың байлығын
Есебі жоқ сұрама?
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Онан былай еліміз,
Шұбар тауын жайлаған,
Егіз қойды айдаған.
Майдан малы баспаған,
Сабырлықпен саспаған.
Қайрақты деген сақ жұртым,
Байрақты деген мол жұртым,
Толып жатқан ол жұртым.
Қырық пен Жүз деген
Есебі жоқ көп жұртым.
Қорасының шетіне
Құс та ұшып жетпеген.
Бақ пен Қыдыр басынан,
Шыр айналып кетпеген.
Ойрантөбе, Қожантап,
Тоғай-тоғай бұлтылдап,
Найзаның ұшы жылтылдап,
Қаңлы, Шәнішқылы көп елім,
О да жатқан бек елім.
Ел, қауымның ішінде
Молдақұсық батырым.
Оның айтқан 
жан таппайды ақылын.
Атты мінген жиреннен,
Қарасарай Қақтабыл,
Тәшкеннің неше көшесін билеген,
Сөйлесе кеткен кісінің
Сөйлестірмей аузын түйреген.
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Батырлық пен бектікпен,
Солайша өт дүниеден!

Қырғыз, сені Құдай сүймеген,
Толып жатқан жақсылықтан
Бір жапырақ тимеген.
Шәнішқылы деген елімнен,
Бердіқожа деген батыр шыққан,
Жұмасында қырғыз шабылған.
Жүйрік аттың бәрінен
Сауырысынан аққан тер
Пұшпағына сабылған.
Қырғызды шауып,
Қос бас-басына,
Жорға тай салық алынған.
Атты мінген бурылдан
Ақ қалпақты қырғыздың,
Заманы жаман қуырылған.

Айында шауып қоймаған,
Ат жаратып, мама ағашқа байлаған.
Шудың бойын тоздырған,
Атын шауып оздырған.
Жылқысын алып, жаяулатып,
Қырғыздың бәрін тоздырған.
Қырғызды басынан қайдан мәз қылған,
Оң мен солдың баласы,
Құдай сені аз қылған.
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Қорыққаннан тауға барып тығылған,
Шалдарың бәрі де,
Тайғанап беттен жығылған.

Онан былай орайын,
Жауған қардай борайын,
Арғымақ аттай орайын.
Көсегесі көктеген,
Шын Құдай ептеген.
Байлық пенен бектікте,
Ешбір адам жетпеген.
Қалың жатқан Ошақты,
Ошақтыда байлар бар,
Нелер ерлер атақты.
Ерегіссең Қатаған
Шайнатар ем қо...ты.

Ошақтыдан шыққан Тоқберген,
Ошақтының басы еді,
Қырғыз, саған қырсық болған осы еді.
Нүкелідей бұлан шұнақ батырды,
Қызын алып жылатқан.
Он бес қызын жиып ап,
Қазаққа әкеп таратқан.

Одан былай Сіргелі,
Жігітінің бәрі де
Теке жәуміт мінгені.
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Көкбар тартып жүргені,
Дүниенің қызық ойнын көргені,
Осылай дәурен сүргені.

Сіргелінің ішінде,
Қыдырлы мен Қызулы,
Толып жатқан батыры,
Күмістен еді қазығы,
Алтыннан еді шатыры,
Жаннан асқан ақылы.

Атаның аузын боқтайсың,
Енді қашан тоқтайсың?
Жұрт жетпейтін қазаққа
Жетемін деп, қырғыз-ау,
Көтіңді қайдан боқтайсың.

Одан былай Ойық пенен Тілігім,
Тіліктің байлығын мен айтсам,
Сырқырар қырғыз жілігің.
Бермеймісің шүйінші, хан Тезек,
Алдыменен келеді,
Бәйгеге қосқан күлігің.

Ойық, Тілік ішінде
Жәкел Шоқай атанған,
Ақсақалдан бата алған,
Қожалардан хат алған.
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Қоқанға қырғыз-қазақ жиылған,
Құмтөбеден үйілген,
Ілескер Құсбегі деген Қоқанның ұлығына,
«Шоқай датқа, сен сөйле?» – деп бұйырған.
Сөз бермей сөйлеп ұлыққа,
Кідіріп сонда қалып па?
Ұлықты жеңіп сөз алған,
Кешікпестен тез алған.
Шешен екен тілдері,
Бұлбұлдан ашық үндері,
Қырғыз бен қазақтың
Солай екен бұрынғы өткен күндері.

Аузы өскен төрт ұлы,
Жатыр екен бұл жақта.
Қызылқұрт пен Көкшекөз,
Жатыр екен ол жақта.
Малдыбай мен Таласбай,
Жабағы мен Жарқынбай,
Қас бекініс, хан созылып,
Қатарынан озылып.
Тағдырда Құдай қойыпты,
Атасынан жазылып.
Ерегіссең менімен,
Таңдайың кетер қазылып.

Күшің келмес қазақпен,
Неғып тұрсың күштесіп?
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Ісің келмес қазақпен,
Неғып тұрсың істесіп?

Мажыра деген биі бар,
Ақ сарайдай үйі бар.
Бөлтірік деген шешені,
Ел бастаған көсемі.
Жатқанды іледі,
Ақ сұңқар құстай талпынып,
Алыстан тоят тіледі.
Шешендігін айтайын:
Қырғыз бенен қазақта,
Мойны озғанның бірі еді.
Ақылгөйін айтайын:
Адамның ішіндегі сөзін
Айтқызбай-ақ біледі.
Көсемдігін айтайын:
Бөдене алған қырғидай,
Тырнағымен іледі.
Сенің маған қарсы келгеніңе
Ел көтін ашып күледі.
Қасиетін айтайын:
Әдір Қыдыр қасына келіп түнеді.
Батырлығын айтайын:
Қылышын тасқа біледі.
Исі қазақ жиылып,
Киімді сыбай киініп,
Бір Аллаға сиынып,



Сүйінбай Аронұлы

165

Хан Абылай бас болып,
Қырғызбенен қас болып,
Аттанған екен қырғызға,
Сарбағыс пенен Мұндызға.
Қасындағы жолдасы,
Еңсегей бойлы ер Есім,
Айтайын өңкей жоласын.
Қаракерей Қабанбай,
Қанжығалы Бөгенбай,
Шақшақұлы Жәнібек,
Қарақалпақ Қылышбек,
Сіргелі Қараүлек,
Қос-қолаңын артынып,
Айыл-жеңін тартынып,
Ақ қалпақты қырғызға
Қатерін тігіп хан келді.
Аз ғана емес кісісі,
Мыңдаған сан келді.
Мөңкенің ақ шиіне
Абылай қосы тігілді,
Арғымақ аттар бүгілді.
Жаздай жайлап жатты да,
Қырғыз жаман шабылды.
Қырғызға тиді қағынды,
Саяқ, Садыр батырды,
Білдің бе сонда не қылды?!
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Жаздай жатып жайлады,
Ақ қалпақты қырғызды.
Қарабура, Шанаштан
Қырғызды қуып асырды.
Асыра қуып айдады,
Саяқ, Садыр батырды,
Үсен, Теле ұлымен
Екі қолын байлады.
Ақырына келгенде,
Үсен, Теле ұлымен
Төртеуін бірдей жайлады.
Ботпай Қарпық палуан
Садырменен дос екен,
Өлер жері осы екен.
Абылай тінту салғанда,
«Жоқ!» деп оны жасырды.
Жаман киім кигізіп,
Төртеуін бірдей қашырды.
Абылай оны таныды,
«Шабамын!» деп төртеуін
Қылышын қынға жаныды.
Саяқ, Садыр өлген соң,
Етегі басқа түріліп,
Қырғыздың аты сүрінді.
Әділдің ұлы Нұралы,
Үш атаның ұлы қазақты
Хан Тезек келіп сұрады.
Аяғына келгенде,
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«Айтқын» деп тұрады.
Бәйдібектің ұлы еді,
Үшеуінің бірі еді.

Ана жатқан Сары Үйсін,
Қарайғанның бәрі Үйсін.
Сары үйсінде Сары бар,
Көп жасаған кәрі бар.
Мен сенімен айтысқанда 
Ұлы жүздің бәрі бар.
Меніменен айтысып,
Маңдайыңның соры бар.
Қай арада менімен
Таласатын жолың бар?!

Домалақ деген енеміз,
Әзіреті Мақта анамның қызы екен.
Бір ұл туған басында,
Қазығұрт деген таудың қасында.
Басы тоңға тиіп,
Жарасы бар басында.
Жарықшақтан үш ұл туған,
Албан, Суан, Дулат бәрінен де
Көп Дулат болды жуан.
Дулаттан төрт ұл туған,
Бірінші бабам сөйлеймін,
Ең үлкені Сиқымнан,
Ешкім шықпас ырқынан.
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Сиқымнан Батырбек,
Зекет алған Сәдібек.
Қорған салған Атабек,
Мейірбектен Дәуірбек.
Бәрі бірдей қаракөк.
«Қотан төре Шомай» деп,
Әркім айтар еліне.
О дағы мойны озғанның біреуі
Жатқан мына Керіде.

Екінші бабам сөйлеймін,
Ана жатқан Шымырым.
Күнту, Жаңабай, Сәмбеттен,
Арғы атасын айтсам Қосыдан,
Мін таппайсың осыдан.
Жез қармақтай иіліп,
Ел сұраған жасынан.
Бергі атасын айтайын:
Рименбет, Нұрақтан.
Қылған ісін,
Бір құдайым ұнатқан.
Дәуәлі, Семізім,
Ақылға шалқар көлдей теңізім.
Тасық Қожамамбеттен
Орыс орманға жеткен дабысы.
Қырғыз бенен қазаққа
Еш кетпеген намысы.
Күрсінгенде, 
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Құдайға жеткен налысы.
Мәмбетұлы Байұзақ,
Қарайып жатқан көл еді,
Асуы жоқ бел еді.
Қырғыз деген немең,
Отаршының қойындай,
Кедейдің тойындай,
Мінасарлы іс бар ма,
Қырғыз, сенің бойыңда-ай?

Үшінші бабам сөйлейін Ботбайдан,
Арғы атасы Балтабай,
Олжабай мен Арқабай,
Бергі атасы Қаздауысты Қазыбек,
Алдына кісі салмаған,
Білмеген ақылы қалмаған.
Оған ерегіскен кісілер
Дүниеде оңбаған.
Ботбайдан шыққан Сұбатай,
Тілеуберлі, Сиқымбай,
Қылышын қанға суарған,
Тұлпар мініп, ту алған.
Дұспанды жерді көргенде,
Мұртынан күліп қуанған.
«Ал Сұбатай келед» дегенде,
Қырғыз деген халқының
Жылаған баласы жұбанған.
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Қырғызды шауып мал алған,
Адамын шауып бала алған.
Жер-дүниені шаң басып,
Келер жылы шауып тағы алған.
Қырғызда ұрпақ болмаған,
Қарақабан, Балқарттан
Бір де үй қалмаған.
Сол кезекте қазаққа
Жат қарарлық бет болмаған.

Есенбай мен Жанқойлық
Кенеденің бірі еді.
Ер Байсейіт кешегі
Тойшыбектің ұлы еді.
Қапалдан орысты астырмай,
Бір аузын аштырмай,
Аяғын ұзақ бастырмай,
Төресін атқа сүйреткен,
Арбасын отқа күйреткен,
Қорқытып, сабап орысты,
Кәлимені үйреткен.
«Сәмеке» деп ұрандап,
Дұспанын ерік алдына қоймаған.
Тойшыбек шыққан батырдан,
Диқамбай шыққан жақыннан.
Күреңкей мен Шалабай
Дұспанды қылды даладай.
Ноғай батыр ол шықты,
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Аяғын жаудан жимаған,
Әр дұспанды қинаған.
Көз көргеннің бәрі де,
«Батырым!» деп сыйлаған.
Аттың ішін тартылтқан,
Батырлығын, 
Әр пендеден артылтқан.
Айбалтасын асынған,
Ерегіскен дұспанның
Еш кетпеген қасынан.
Жеңілген дұспаны –
Түйесін тартып, бас ұрған.

Төрт арыстың біреуі,
Дін мұсылманның тіреуі.
Атасы болған Жаныстан,
Азуы кере қарыстан,
Ер өледі намыстан,
Қоян өлер қамыстан.
Жаныстан үш ұл туған.
Жарылғамыс, Жанту, Жантаңнан
Айдаһардай жұлқынып,
Бой бермей шыққан ортаңнан.
Қалың Жанту ішінен,
Сеңкебай мен Шойбек шыққан ақырып.

Туған айдай балқыған,
Қоғалы көлдей шалқыған,
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Иісі жұпар аңқыған.
Есігін ашып қарасаң,
Қырық сегіз жағлан сандық тұрады,
Іші біріні болып алтыннан.
Мұндай халық туар ма,
Қырғыз деген халқыңнан?!

Жанту деген елімнен,
Әшекей, Баубек хан болған,
Бетіне жан қарамас жан болған.
Маңдайына бақ қонған,
Халық көтеріп өздерін,
Астына алтын тақ қойған.

Кебежедей қарыны,
Арғымақ аттай арыны,
Жер жарады сарыны.
Бақ пен Қыдыр, аруақ
Бәрі бірдей дарыды.

Қоқанның жатқан ұлығын
Ақлыменен биледі.
Ерегіскен дұспанын
Жағасынан алып сүйреді.

Келбетіне қарасаң,
Пайғамбардың нұрындай.
Ерегіскен дұспанға
Кеткен емес ұрынбай.
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Бетке алған дұспандар,
Қалған емес қырылмай.

Қоңыраулы түйесі,
Тіл тигізбе қазаққа,
Қазақтың тиер киесі.
Қырғыз-қазақ жиылса,
Солар болады иесі.
Артық болған төрелер,
Бұлбұлдан ашық үндері.
Бұл қазаққа келгенде,
Қырғыздың немене көрген күндері!

Қоржының бар мойныңда,
Кетпенің бар қолыңда.
Жаның құрбан
Манабыңның жолында.

Ер Байсейіт кешегі,
Қырық жігіт сақтаған.
Қырық орысты ұстап ап,
Баурын отқа қақтаған.
Правасын жүргізбей,
Ат жаратып баптаған.
Қайда батыр жігіттер
Байсейітті жақтаған.
Ерегіскен дұспандары
Бәрі бірдей қақсаған.
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Садақ тартып шіренген,
Дұспанды жерді көргенде,
Ақсұңқар құстай түлеген.
Үш жыл қырып орысты,
Аяғын бері бастырмай,
Қапалдан жүріп астырмай,
Аузын қойған аштырмай.

Байсейіт тірі күнінде,
Орыс бері баспаған,
Аузын қарыс ашпаған.
Байсейітке сарттан оқ тиіп,
Байсейіт өліп кеткен соң,
Орыс келіп бас салған.

Шапырашты Жалмамбеттің ұлы еді,
Қарасайлап ақырса,
Дін мұсылман біледі,
Жаудан қайтпас жүрегі,
Құдайға екі болмаған тілегі,
Дұспанға өткен білегі.
Кезеген жерді күзеткен,
Найзаның үшін безеткен.
Ерегіскен дұспанның
Маңдайынан күн өткен,
Табанынан сыз өткен.
Елдің шетін қыстаған,
Көлденең найза ұстаған,
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Сөз бастаған нұсқадан.
Ерегіскен дұспанның
Қанын судай сімірген,
Бөріктің алдын жімірген.
Атын мінген түлетіп,
Үзеңгі таққан шірентіп.
Қос айылын бер тартып,
Айдаһардай леп тартып!

Бірінші бабам сөйлейін Асылдан,
Жеті жасқа келгенде,
Сабақ алып оқыған,
Арыз етті жасынан.
Дұспанды қуып қашырған,
Шағаннан қуып асырған.
Асылдан туған төрт ұлы
Кімді қойған еркіне,
Жеткізген Құдай сертіне.
Төрт ұлының ішінде
Теке менен Төлеміс
Бір қатынның ұлы еді,
Тірі жан мұны біледі.
Сенің менімен айтысқаныңа,
Ел көтін ашып күледі.

Текенің ұлы Дәулетбай, Сатай-ды,
Бімеген адам «Дәулетбай Сатай» деп атайды.
Дәулетбайдан шыққан ер Бөлек,
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Қалмақты шауып қоймаған.
Бұлбұл құстай сайраған,
Қалдар хан қалмақтың ханын шауып,
Қызын алдына салып айдаған.

Алабел аты астында,
Дуылғасы басында,
Сатайдың сап қасқасы қасында.
Сауыты бар үстінде,
Ер Бөлектің қасында.
Белгілі батыр ер Сатай,
Қалмақпенен қас болған,
Қайратына мас болған.
Сатай мен Бөлектен қорыққаннан,
Қалмақтан шыққан Қоңтажы,
Дуылға, сауыт ол беріп,
Құшақтасып дос болған,
Сосын көңілі хош болған.

Сатай, Бөлек ер болған,
Дұспандары жер болған,
Көкірегі көр болған!
Қалмақты бері бастырмай,
Шағаннан бері астырмай,
Бұл Кері де қалмақты шауып талаған,
Алынбаған қалмақ қалмаған.

Қалмақты шауып қаратқан,
Басын қылышпен шауып қанатқан.
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Қалдардың үш қызын бірдей ап,
Бас-басына таратқан.

Сон соң қалмақ баспаған,
Аузын созып ашпаған.
Шапыраштының тұқымы,
Жауды көрсе қашпаған,
Сабыр қылып саспаған.

Қашқан жауды қудырған,
Жауынгер ғып тудырған.
Ерегіскен дұспанның
Жүректері мұз құйғандай суынған.

Наурызбай үлкен ер еді,
Ерлік пенен бектікке
Қырғыз-қазақтан асқан
Асыл заттың бірі еді.
Онтағар Наурызбай,
Аруағы дүрілдеп,
Әлі күнге келеді басылмай!
Жауды көрсе қалмаған,
Аты шапса талмаған.
Бір атаның ұлында,
Онан асқан болмаған.
Серпіні кеткен алысқа,
Шыдамаған намысқа.
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Қарайық бұған, халайық,
Төлемістің баласы
Шымырқанар ел еді.
Исі қазақ жиылса,
«Наурызбай білсін» дер еді.
Ерегіскен дұспанның
Еңсесін бұзып бөледі.
«Ал дұспан келед» дегенде,
Ақ сауытын бөктеріп,
Ақ найзасын алып жөнеді.
Сол сықылды ерлерге
Қырғыз қайтып тең еді?
Оны көрген қырғыздар,
Қарасын көрсе зеңеді.

Бір атаның баласы,
Орынбет деген ел еді.
Ер Есіркейден Есбенбет,
Асуы жоқ бел еді.
Қоңыр деген ат мініп,
Ер Есбенбет батырың
Қырғызға қарап жөнеді.
Қарабура Шанаштан,
Қырғыздың енді, манабың
Адасып жүрген қатын-қызын
Алдына сап айдап келеді.
Сөйтіп жүрген қазаққа
Қайтып бұл қырғыз тең еді.
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Ерегіскен дұспанды,
Кімді қойған еркіне,
Жеткен айтқан сертіне.
Ерегіскен батырдың,
Қоймойын деген аты бар,
Төрт арыздан хаты бар.
Қалмақпенен атысып,
Есіркептей батырдың
Бір аяғын оқ үзген.
Аяғын қанжығаға байланып,
Қалмаққа жаман айланып,
Бесінгер ауып атысып,
Қалмақтың әлі келмеді.

Шапырашты Қарасай
Дұспаннан қайтар ер ме еді?
Түн батарға келгенде
Қалмақ қашты «Оһы!» – деп,
«Қайда Бурыл шоқы?» – деп.
Қолға түскен қалмақтар
«Қолға түстім енді», – деп, –
Шыбын жаным шықты, – деп, –
Өлтіреді мұны, – деп, – 
Не қылсаң да өзің біл,
Не қылсаң да көндім, – деп.
Қалмақтың елін қашырып,
Олжа қылып олжасын,
Қыз бен қатынын. 
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Жауынгер туған елімнің
Құдайым берсін ақырын.
Абайлап сөйле, жарқыным,
Қалай екен батырым?

Батырлығыма қарасаң,
Сескенбейді жүрегім.
Балуандығыма қарасаң,
Иілмейді білегім.
Қырғыз деген халықтың
Бермеген құдай тілегін.

Тауға барып тығылып,
Сүріне барып жығылып.
Мұнша неге жүдедің?
Қырғыз деген ел едің,
Береке жоқ асыңда,
«Манабым енді білсін», – деп,
Билігің жоқ басыңда.
Шалдарың бүрісіп,
Борбай еті тырысып,
Отырады манаптың қасында.

Боқтап жатса манабы,
Айтатұғын жауап жоқ,
Еститұғын құлақ жоқ.
Манабынан сұраусыз
Сойылатын лақ жоқ.
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Бұқараның бәрі де,
Бозасын құйып месіне.
Жаяу жүріп «үу-үулеп»,
Сонда түсер есіңе.
Сөйткен қырғыз сен едің,
Менімен айтысасың несіне?

Малыңда да билік жоқ,
Басыңда да билік жоқ,
Жөні келсе үйіңдегі
Асыңда да билік жоқ.

Қызыңды манап саттырған,
Тірідей қорлық тарттырған.
Түйеңді манап тартып ап,
Танаға жүгіңді арттырған,
Қайда Құдай көңіліңді шат қылған?
Манаптың ісі қиын ды,
Айдаһардай ысқырған.
Өзің жүдеу жүргенде,
Бұл бәлені кез қылған.
Ақ үйіңді тартып ап,
Жұлым үйге қамаған,
Сен сорлыда күн бар ма,
Жазығың жоқ та болса сабаған?
Күздің күні болғанда,
Астығыңды алып кеп,
Манабың құйдырған.
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Қазынасы бар болса,
Үйіне әкеп жидырған.
Ерегіскен дұспанды,
Бір шыбықпен и қылған.

Сөйткен қырғыз сен едің,
Паң, шат қазақ мен едім,          
Мен қазақ деген ел едім.
Мен ақсұңқар құстай талпынып,
Асау құстай алқынып,
Алыстан тоят тіледім.
Онша неге қор болып,
Мұнша неге жүдедің?
Сен бір жапалақ,
Мен бір тұрған ақсұңқар,
Қай жерден барып ілмедім?
Әжіке деген елім бар,
Әжіке деген елімнен
Төрт асылдың бірі еді,
Әдір Қыдыр бір қонып түнеді.
Адам ұлы жетпеген,
Бақ пен қыдыр басынан,
Шыр айналып кетпеген.

Атасы болған Жанатай,
Пилыбай мен Қорымбай,
Ерегіссең менімен,
Қайнатармын сорыңды-ай.
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Қырғыз, сенің қайсың бар Борымдай,
Айтшы маған осыңды-ай,
Көше тапқан жолыңды-ай?

Шыбыл деген бір елім,
Мынау, менің Шыбылым.
Мен сөйлесем шынымен,
Шығар сенің шығының.
Ерегіссең менімен,
Шығар сенің тығының.
Ол басынан, қырғыз-ай,
Жаман еді пиғылың,
Манап еді тұғырың.

Манапсыз күшің жоқ,
Сыртың бар да, ішің жоқ.
Бозаны ішіп, қарның тоқ,
Ішің жалын, сыртың шоқ.

Қысы кетсе, жазы бар,
Дүниенің сазы бар.
Шыбылдан шыққан атақты
Көпке әйгілі Құртқа қажы бар.

Екеуі де бас болған,
Дұспанымен қас болған.
Қоңыртауды күздеген,
Мың-мың түйе иіріп,
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Жүз түйе тіздеген.
Ерегіскен дұспанды
Ерінбей жүріп іздеген.
Егескен жауды өлтірген,
Айтқанына келтірген.
Малы майдан баспаған,
Дұспан келсе қашпаған.
Қылышын қыннан суырған,
Жауды көрсе тұра алмай,
Аузынан сілекей шұбырған.

Сапымен кесіп басты алған,
Ақ сауытын жастанған.
Жарлықамыстың баласы
Сырымбеттен Баба еді,
Сырымбеттің ішінде
Өтеғұл мен Өтептен,
Өзі шыққан кесектен,
Малдыбай мен Қонысбай,
Туғаннан-ақ туған екен,
Қолдарына ту ұстап,
Қан тырнақ болып туыпты,
Қанды туған уысы-ай.
Малдыбай келген Арқадан
Қырғызды қуып, көп шауып,
Шер-құмары тарқаған.
Белі қана белгілі,
Атасынан үлгілі.
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Сол үлгісін тастамай,
Жанжалдасқан жер болса,
Кетпейді бүлік бастамай.
Жаулы жерді көргенде,
Қарт бурадай шабынған.
Қуанғаннан жүрегі
Аузына келіп қабынған.

Малдыбайдан туды Дәулетбақ,
Жәрдем қылды жалғыз Хақ.
Қатарынан кем болмай,
Басына бітті мал мен бақ.
Дәулетбақ ұлы Ноғайбай,
Жасынан шығып сайраған.
Қырғыз бен қазақты
Алдына салып айдаған.

Шығармаған үндерін,
Байлаған қызыл тілдерін.
Тілі шықты шешен боп,
Өзі шықты көсем боп,
Ұлықты жерге барғанда,
Шені, тоны киілген.
Оның айтқан сөзіне
Дін мұсылман сүйінген.
Ат жаратып мінілген.
Колпакович жандарал,
Шенді тонды кигізген.
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Қырғыз бен қазақ түгіл,
Орысты  да игізген.
Халыққа жақсы кісі еді,
Бек пайдасын тигізген.
Адамшылық артық боп,
Құдайым жақсы жаратқан.
Аузына дуа қондырып,
Жанды аузына қаратқан.
Қасқарау Ботбайда бек көп шыққан,
Жасқараудан байлан көп шыққан.
Бес мың жылқы айдаған,
Сазға бие байлаған.
Жантелі бай ол шыққан,
Жәнтеліұлы Жыланкөз,
Одан байлық өтпеген.
Қыбырайда Тілешбай,
Әлібай, Алшы, Байбосын,
Атасының аты Шыңғысбай,
Қыдыр басынан кетпеген.
Желісінің ол шеті мен бұл шетіне
Тай шаптырса жетпеген.
Медеу менен Қоңырбай
Жылап келген жаяулар,
Тон киіп, ат мінбей,
Үйінен әсте кетпеген.
Онан сірә, қырғыз бен қазақта
Байлық, бектік өтпеген.
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Қоңсы менен қолаңшы
Шыр айналып қасынан кетпеген.

Жетпегенді жетілткен,
Өтпегенді өтілткен,
Ерегіскен дұспанды
Еңсесін бұзып кетілткен.

Ғарып пенен кәсірдің
Қабағына қараған,
Сәтімен туып жараған.
Қасқараудан шыққан Өтеген,
Бұғыдай мүйіз көтерген.
Туа салып талпынып,
Дүниенің төрт бұрышынан
Аралап қоныс қараған.

Нәсілі нұрдан жаралған,
Биесін бірге айдаған,
Тоқтап жүріп байлаған.
Дін мұсылманның қамын жеп,
Күні-түні ойлаған.

Он бір кісі қасында,
Мылтық, қылыш мойнында,
Сапысы бар жанында,
Күншығыстан іздеп табады.
Ат жаратып баптады,



Сүйінбай Аронұлы 

188

Күншығыста Қытай бар,
Адам жейтін қоқай бар,
Онан да таппай жөнеді.
Төменгі жатқан түстікте,
Түстігінде орыс бар,
Ашық жер онан табады.
Қорқыттың түсті жолына,
Қылыш пен найза қолында,
Қоныс қарау жолында,
Екі жылды өткізіп,
Үшінші жыл болғанда,
Зырлап жүріп Өтекең
Бір қарысы Құзарға,
Зияпат қып ат береді.
Аруақ қолдап, Құдайым,
Маңдайына бақ береді.

Онан соң түсті бәрі де,
Түсті Кендірлінің жолына,
Қылыш пен найза қолында.
Қасқа жолға түсіпті,
Қос ауыз мылтық мойнында.

Онан ары барыпты,
Қалың жатқан ноғайға,
Барыпты да түнепті,
Биік тұрған төбеге.
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Ел жатарға келгенде,
Жайылып жатқан көп жылқы,
Үркіп кепті қасына,
Кетпей тұрды басында.
Аттар енінен қан сиіп,
Қаз қарап тұрып апты қасында.
Таң атқанда қараса,
Бір боз айдаһар алған екен иіріп.
Көрген жолдас жылады,
Ажалдан ешкім бұрын өлмейді,
Өтекем батыр [дәл сонда],
Сабыр қылып тұрады.

Айдаһардан алды жауапты,
Сала бер бұған құлақты:
– Әй, Арыстан, арыстан,
Шаршап келген алыстан.
Жерсіз жылаған жұрт үшін,
Жер іздеген біз бір жан.

Қамына елдің келіп жүрміз,
«Ашық жер қайда бар?» деп,
Жер-дүниені кезіп жүрміз.
Орыстан ығыңызды қылыңыз?
Кәпірде қалар боп жатыр,
Қатын-бала, пұлымыз.

Аралда қалып жатырмыз,
Қоныс іздеп отырмыз.
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Сізден өтініш сұраймыз,
Алдыңызда жылаймыз.
Енді бізге жол беріңіз?
Алда жатыр еліміз,
Солқылдап жатыр беліміз.
Бұл біздің шынымыз,
Көз жасымызды көріңіз?

Аралда жатқан елім бар,
Жер, қоныс қарап сандалып,
Іздеп жүрген жөнім бар.
Жалынып тұрмын сіздерге,
Кеңшілік қылғын біздерге.
«Қай жерде ашық жер бар?» деп,
Асығып жүрміз іздерге.

Кеңшілік қылсаң шапшаң қыл,
Қасымдағы жолдастың 
Екі көзі жылауда-ай,
Көзі ісіп болды бұлаудай.

Сонда айдаһар жиырылды,
Шыр көбелек үйірілді.
Есіктей жер ашылды.
Ерттегін енді атыңды,
Толқыған көңіл басылды.
Екі жиырылып кеткенде,
Есіктей жер ашылды.
Атқа мініп алды да,
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Тым-тырақай жөнелді,
Жақсылыққа кенелді.
Өлгендей боп қап еді,
Тірлік басын теңеді.
«Қозы көш жер» барғаннан,
Айдаһар ұшты артынан,
Көлденең түсіп алдынан.
«Айдаһар неге қуды?» – деп,
Өтекем айтты жауапты:
– Салғын, бектер, құлақты.
Жолдастары тағы да,
Еңіреп тұрып жылапты:
«Не мұқтажың бар?» – деді,
Өтекем айдаһардан сұрады.
Айдаһар құйрығын жерді үш салып,
Ысқырып тауға қарап барады.
Он бір кісінің алтауы
Жылқыменен қалады.
Бесеуі жарақ-жабдықпен,
Айдаһарға еріп барады.

Үлкен ұлы өзенге кіреді,
Үлкен-үлкен жартасқа
Күн жағына қарады.
Сол жартастың ішінде
Айдаһардың үйі бар еді.
Ол үйді қазынасымен
Екі жас айдаһар тартып алады.
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«Тартынбағын, арыстан!» деп еді,
Бес кісі еріп кеп еді.
Шығып барып айдаһар,
Кіреді енді үңгірге.
Тау жаңғырықты,
Таудан шыққан дүңгірге.

Шыға келді айдаһар,
Үсті-басы қан болып.
«Бұған не болды?» деп
Бес кісі тұрар таң қалып.
Арқа тұтып бесеуін,
Қасына келіп тұрады.
«Тартынбағын!» деп еді,
Қайта барып кіреді.
Ұзынды күн дүңгірлеп,
Бір уақытта шыға келеді,
Екі айдаһар алысып.

Үңгірінен шығысып,
Бірін-бірі жығысып,
Тірескенде жас айдаһар,
Жарты кез бойы артылып.

Сығалап тұрып Өтекең атады,
Маңдайынан оқ өткен соң,
Жас айдаһар жатады,
Жымдай болып жатады.
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Ол айдаһар өлген соң,
Қимылдаған жерін шайнады,
Тіс тимеген жер қоймады.
Әбден өлтіріп салды да,
Суға келіп аунады.
Өзен суын жағалап,
Төмен қарай заулады,
Айдаһар залал қылмады.

Күлкілері тиылмай,
Езулері жиылмай,
Жүре берді айдаһар,
Көтінен жылқы айдады.
Айдаһар кез жүреді,
«Қалмаймыз» деп тез жүреді.
Ымырт уақыт болғанда,
Жаманда қалың ағашқа
Қарсы кез болды.
Бір аппақ үй тігулі,
Сол жерге келгенде
Айдаһардан адасты.

Өзі ақ үйге келеді,
«Кім бар, – деп, – бұл үйде?»
Өтекең сонда сұрады.
«Өзіміз бар», – деп айтты,
«Өтегенбісің?» – деп айтты.
«Жолдасың тұрсын далада,
Өзің келгін», – деп айтты.
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Сәлем беріп кіріп келді,
Келді дағы қол берді,
Ұлықсат алып жол берді:
– Әй, Өтеген, Өтеген,
Қоныс қарап жүдеген.
Елің тілді алмайды,
Айтқаныңа болмайды.
Сарыбалақ болыпсың бейшара,
Барса келмес жолына,
Түсіп қапсың, Өтеген.

Бұл жолдың жайын айтайын,
Айдаһар да бұл жолда,
Әбжылан да бұл жолда,
Жезтырнақ та бұл жолда,
Адам құтылмас жаулар бар,
Тап осы жолыңда.

Аман-есен боларсың,
Сау-саламат боларсың.
Үйіңе күндіз барма, түнде бар,
Ашуың келсе, өзіңнің
Қолыңды қолыңмен ұстағын.

Өтеген батыр сен едің,
Қырық шілтеннің
Қос бақыты мен едім.
Жолың болсын, жолдасым,
Батамды бердім жөнегін.
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Онан ары жөнеді,
Мезгілсіз уақыт болғанда,
Бір ағашқа түнеді.
Жиылысып отырып,
Келе жатқан екі келіншекті көреді.

Омырауы сылдырлаған түймелі,
Үстіне зер тон кигені.
Өзі адамның сұлуы
Жақындап келмеді.

Анадай жерде отырды,
Өтеген батыр ет жеді.
Екі келіншек отырып,
Сылық-сылық күледі.
Оның да жезтырнақ екенін
Өтеген батыр біледі.
Екеуіне лақытырып жіберіп,
Екі жұдырықтай ет берді,
Етін жеп екі келіншек жөнеді.

«Жезтырнақ енді келед», – деп,
Шықты ағаштың басына,
Кешке келер қасына.
Құдай берсе, алармын,
Бұл жауыңнан шошынба?
Кешке келіп ағашқа,
Басына батыр шығады.
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Екі томар жатқызып,
Үстіне шекпен жапқызып,
Басына ерді жастатып,
Осылай амал даярлап.

Адам ұйықтар уақытта
Екі келіншек келеді,
Томарға таман жетеді.
Томарды қысып жіберсе,
Қолы күтір-күтір етеді.
Бармағын қарауыл қып,
Мылтықты атып жіберді.
Жетті ажалы, жетеді.
Екеуін де атады,
Сеспестен барып жатады.
Керектерін алады,
Онан ары жөнеді,
Жол кірісіне кіреді.
Қоңыржота деген жерге кеп,
Шыққан бір дауысқа
Аң-таң қалып тұрады.
Үйдей айдаһардан
Әбжылан өтіп бара жатқанын
Бұлар тұрып көреді.
Егерде айдаһарды атса,
«Өзім өлтіретін едім», – деп,
Адамнан өтпек екен,
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Айтқан сертіне жетпек екен.
Егерде жыланды атса,
Адам айдаһарға жақсылық етпек екен.

Мылтығын оқтап тұрады,
Талмаусыраған жыланды
Мылтықпен беріп қалады.
Мойнынан үзіліп,
Жығылып жерге құлады.

Сонда айдаһар мойнын бұрады,
Ұзынды күн Өтегенге қарап тұрады.
Өтеген батыр қайтады,
Не қызықтың болғанын
Жолдасына кеп айтады.

Ер-тоқымын алады,
Астына киіз салады.
Үстіне киім жабады,
Томардың басына ерді жастады,
Бөркін ердің басына тастады.
Өздері бір жыраға барып жатады,
Ертең қайтып келсе еріне,
Тастап кеткен жеріне,
Әбжыланның басымен,
Кеседей алтыны
Ер оқпанында қалады.
Үйіне келді, елі тілін алмады,
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«Жылқысы жоқ жеріңе
Бармаймыз», – деп зарлады.

Ерсары мен Байсары,
Жәнтел бас болып,
Қанша айтса да болмады.
Бозіріктің басында
Өтеген батыр зарлады.
Әулиенің қасына
Елдің бәрі жиылды,
Төбедей боп үйілді.
Өтеген сонда сөйлейді:
– Жетпіс бес жыл болғанда,
Кәпір келер қасыңа.
Бисмилассыз ас ішіп,
Береке болмас асыңда,
Билік болмас басыңда.
Былдырлап келіп сөйлесе,
Тұра алмассың қасында.
Орыс келсе бұл жерге,
Түймелі шекпен кигізер,
Түрегелтіп сигізер.
Аралда жатқан еліңнің
Дінін жаман бүлдірер.

Дін мұсылман баласы,
Кең шалбарды кие алмас.
Өзіңнен туған өз балаң,
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Үйде жатып тіл алмас.
Пиғылы жаман заман боп,
Сүйгенімен қыз кетер,
Білгенімен ұл кетер.
Кәпір келсе бұл жерге,
Ақтабан қып қуғызар,
Түрегелтіп сигізер.
Білмегенді білгізер,
Демегенді дегізер.
Тіл алмайтын батырды,
Зорлықпенен келгізер.
Біреуіңді жақсы қып,
Біреуіңді жаман қып,
Өз етіңді өзіңе
Бұтыңды жұлғызып жегізер.

Кәпір келсе бұл жерге,
Малыңа жұқпас деп еді,
Қаратаудың шалғыны.
Тыңдайтұғын ерлерге
Сөздің тиер салқыны.
Ойға бітер балдырған,
Ел көсемі шығады.
Өтірікті шындай жандырған,
Сөйлесе естен тандырған,
Би болып сонда шығады.
Қара тазы болар деп алдым,
Мойнына салған қарғыны,
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Айналайын, Бозірік,
Ойың балық, қырың киік,
Айтқан жерге бармады,
Ел тілімді алмады,
Айтқаныма болмады.

Онда барсаң бар еді,
Қырық күншілік көлі бар,
Қырық күншілік шөлі бар.
Жесір қатын мың қой айдайтын,
Таусылмайтын жері бар.
Көлденең қарап біткен,
Жайқалып жатқан шеңгел бар,
Шабатұғын шеңгелді
Бозбаланың тері бар.
Айналайын Бозырың,
Дәретсіз ешкім бармаған.
Құс қонбаған басыңа,
Барабан қағып, жыр соғып,
Орыс келер қасыңа.
Қайран жерім, қош енді!
Шеті шәрдің пірі едің,
Оқудың еді тиегі,
Әулиенің бар сүйегі,
Үстіңе кәпір келеді.
Үкімің сонда болмайды,
Әжібектің жайлауы
Балдыберек басы еді.
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Өркештенген тасы бар,
Қымызы бар арақтай,
Ішкен кісі мас еді.
Кәпір түсер қасыңа,
Қайран жерім, қош енді!

Бектер үшін жаралған,
Ойқарағаш, Тәшкент
Ортаңнан Келес ағады,
Орысың үйді салдырар.
Мұсылманның көңілі
Отырып болдырар.
Не қыларын біле алмай,
Басы сонда қаңғырар.
Тілімді жұртым алмады,
Амандықта ауып кетсең не қылар?
Өтіп кеткен бұл істі,
Ойлай-ойлай сағынар.
Шымкент пен Сайранбай
Әулиенің кені еді.
Самарқанда сансыз бап,
Сайрамдағы сансыз бап,
Түркістандағы түмен бап,
Тілімді алсаң, ел-жұртым,
Ден сау күнде орын тап!
Әулиеата, Бектеуата, Бекәзім,
Бектеуата қара жол жүрер қасыңнан,
Қасиет қашар басыңнан.
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Аспара мен Меркім-ай,
Жатушы едім еркін-ай.
Асы, Иорбас, аршалы,
Саудагер киер баршаны.
Елім тілімді алмады,
Айтып-айтып шаршады.

Шудың басы Ақбатау,
Кәпір қаптап, келер жау.
Көктем уағы болғанда,
Қазақ-қырғыз жағалай қонғанда,
Сақ ауыл жарысушы ең,
Он бес күнде жалсыз тұғыр жалдатушы ең,
Аттың майын бергендей қарасушы ең.
Қайран жер, күштілігің арпа мен бидайдай боп,
Мал семіртуге келгенде таласушы ең.

Шу басы аман бол, Қошқарата,
Жанның бәрі сол күнде болар қапа.
Мал-жаныңның билігі жоқ,
Сонда боларсың сүлей-сапа.

Күн болар алдыңда естен танған,
Біреудің дүниесін біреу алған.
Мал-басыңда билік жоқ заман болар,
Дүние сөйтіп жүріп тамам болар.
Дүние сөйтіп аяқтаған,
Адам саны азайып саяқтаған.
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Мен көрмеспін, 
Кейінгілер көрерсің,
Қайран жер-суым, болғын аман!

Мына жатқан Жетісу,
Бұл жеріңді орыс алады-ау!
Беліңді жұртым бекем бу,
Кәпір алар жер екен,
Тау сағасы дер екен,
Ұзын жатқан кер екен,
Сонда кетер берекең.
Үйің менен басыңнан
Жан сақтары қиын боп,
«Малай болсақ» дер екен.

Қалың жатқан келмегей,
Сонда кетер берекең.
Қора толған қой болмас,
Ойлап тұрған ой болмас, 
Жиын менен той болмас.

Қолыңнан кетер тізгінің,
Табылмас сонда ызбының.
Шешендер тіл тістейді,
Жылдан-жылға күштейді.
Мизамға халық жетіліп,
Әрбір істі істейді.
Асықпай тұрғын, ел-жұртым,
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Бір әбжылан келген соң,
Тақымыңнан тістейді.

Бала тілді алмайды,
Қатын шайпау, ұл тентек,
Айтқаныңа болмайды.
Қанша айтсаң да ақылың
Көкейіне қонбайды.
Жуан мойын күркілдек,
Өз айтқаны болмаса,
Тірі адамның айтқанына болмайды,
Сонда қылған іс оңбайды.
Уақытымен көндірген,
Алланың ісі қандай-ды.
Сенімсіз болар тұқымы,
Жаныңды берсең нанбайды.
Ел баққанның тұқымы,
Жанның көбін аулайды.
Дау баққанның тұқымы,
Болмас істі даулайды.
Туысқанды жат көріп,
Жаудан жаман қармайды.

Жамандардың тұқымы,
Әр сөзді айтып шатады.
Мейірімсіздің тұқымы,
Жақынын жатқа сатады.
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«Құдай салды басқа» деп,
Туысқаны үйде жатады.

Батырлықтың белгісі,
Оққа қарсы шабады.
Ақылгөйдің белгісі,
Ойласа ақыл табады.
Жаман болса туысқан,
Жаудан жаман шабады.
Қадіріңді білмесе,
Иттен жаман қабады.

Жақсы болса ағайын,
Қабағыңа қарайды.
Жылап тұрған күн болса,
Жұбатуға жарайды.

Жақсы болса ағайын,
Сырттан келіп бағады,
Әр пәледен қағады.
Жаман болса ағайын,
Дұспанымен бірігіп,
Жілігіңді шағады.

Төрт шәрінің біреуі
Әзіреті ер Шері
Пайғамбардың қызын алған күйеуі,
Дін мұсылманның тіреуі.
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Қасен менен Құсайын,
Қызынан туған жиені.
Жақсы көріп Пайғамбар,
Пайғамбардың сүйеуі,
Ақтан болған сүйегі.
Сүйегі таза қожа зат,
Төрт шәріден өнеді.

Алла деген ұраны,
Қолында бар Құраны.
Сайрам деген жерінде
Мінгендері тобышақ,
Сәлделері бір құшақ.
Аллаға зікір салғаны,
Мұның жоқ-ты жалғаны.
Тақсыр, қожа, пірім бар,
Айым менен күнім бар.
Шапырашты ішінен Айқымнан,
Көншіп жүрген жойқымнан.
Тоқтаболат шыққан басынан,
Қайратын халықтан асырған.
Қалқаманат деген елінен,
Барменбек шықты жасынан,
Жұлынып шықты жасынан.
Жылап келген кісілер,
Күліп қайтты қасынан.
Қылышын қыннан суырған,
Ерегіскен дұспанның
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Заманын жаман қуырған.
Шапқан жауының
Күлін жаман суырған.
Төрекелді, Жылкелді, Барманбек,
Үшеуі басын қосқанда,
Аққалпақты қырғыздың
Ауылын шауып шулатқан,
Адамын байлап улатқан.

Жаннан қорықпас ер еді,
Оқтан қайтпас бек еді.
Барменбек батырың
Тор шолақ атты мінгенде,
Торқалы киім кигенде,
Айқайлап жауға тигенде
Жер жарады дауысы,
Таудан асқан дабысы,
Жанға кетпес намысы!

Манастың ақ құласындай,
Тор шұнақ аттың сияғы,
Тас жарады тұяғы.
Жалтылдап көрінер
Қылышының қияғы,
Бұл дүниенің пырағы.
Сол сықылды ерлердің
Осылай еді тұрағы.
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Жауды көрсе кетпеген,
Найзамен шәншіп ептеген.
Айбалтамен қағысқан,
Шоқпарменен соғысқан,
Тақымы атқа жабысқан.

Тоқтаболатұлы –
Ақшабай мен Тоқашбай.
Аруағы әлі жүріп келеді,
Кідіріп әсте тоқтамай.
Сол сықылды ауқатын
Кім тұрады жоқтамай.
Бір баласы Жиенбай,
Мың кісі келсе тұрады,
Ренжіп қабағын бір шытпай.
Алшынбай мен Төлебай,
Әміре деген біреу бар,
Кісіні тұрар елемей.

Екей деген ел еді,
Ол Екейдің ішінде
Бұйдалы менен Жарманбет,
Екеуі де ел еді.
Болысатын кісісін,
Аруақтай демеді.
Сарыбай мен Сүйінбай,
Жұлынып шықты жасынан,
Қойдалы шықты қасынан.
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Сарыбай мен Сүйінбай,
Қызыл тілдің шешені.
Қырғыз-қазақ жиылса,
Ежелгі бектер көсемі.
Ежелгі батырдың тұма мүшелі,
Сүйінбай бұл заманның бұлбұлы.
Шаппай бәйге көп алған,
Бұл дүниенің дүлдүлі.

Тас жарады тілдері,
Жер жарады үндері,
Хан орманның асында,
Қатағанмен айтысып,
Жеңіп алған күндері.

Жеңбеген кісі қалмаған,
Алмаған кісі болмаған.
Тірісінде Сүйінбай,
Алдына қара салмаған.
Сүйінбаймен айтысып,
Ешкім жеңіп алмаған.
Бұйдалыдан шыққан
Атақты Дүйсенбай.
Он мың қоңырлы қой айдаған.
Қойды сойып, майларын
Аузына салып шайнаған.
Қожа мен пір келгенде,
Нар бастап тоғыз байлаған.
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Кәріп пен кәсір келгенде,
Қол қайырын ойлаған.
Меніменен салысып,
Күш жетпеспен алысып,
Қырғыз, сенің не теңің,
Әуел бастан тоймаған.

Тоқтатпаймын сөзімді,
«Кімсің?» дейсің менің өзімді.
Орай сайға қондырып,
Келтіреді кезіңді.
Аузыңды енді жап,
Қасартармын көзіңді!

Есқожа деген ел еді,
Есқожаның баласы,
Алтай, Шуаш дер еді.
Алтайұлы Қарасай,
Дуанға шыққан бел еді.
Ұлы жүздің баласы
Қарасайлап ат шапса,
Бәйгеден аты келеді.

Ұлы жүздің бәріне,
Қарасайлаған ат қонған,
Маңдайына бақ қонған,
Астына тақ қонған!
Бет алғанды қоймаған,
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Ақылды кеңес ойлаған.
Егескен дұспанның
Өлімге басын байлаған.
Жан ашыған досына,
Рахым оған ойлаған.

Үш бала туған өзіне,
Дуа қонған сөзіне.
Қарасай атқа қонған соң,
Жан көрінбес көзіне.

Үлкен ұлы Өтеп-ті,
Алтыннан төсек төсепті.
Өтептің ұлы Есек-ті,
Жылқы мен қойда есеп жоқ,
Санына ешкім жетпейді.
... Төбет баласына тел кетпейді.
Сексен шаташ алтынды,
Жүкке апарып жияды,
Осы байды қайда апарсақ сияды?!
Телі менен тентектің
Тірсегін енді қияды,
Пейпіл аузын тияды.

Сырттан дұспан батпайды,
Сырттан өсек айтпайды.
Ерегіскен дұспаннан 
Оқ атса да қайтпайды.
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Сөйлеген сөзі мәделі,
Әсте жалған айтпайды.

Ортаншысы Түрікпенен,
Бектер көп шығып іріктелген.
Жеті атамыз бек, батыр боп,
Артынан Қыдыр мен бақ еріп келген.

Бір баласы Тілеу-ді,
Тілеуді мырза деуші еді.
Жаяу кедей, нешелер,        
«Ат бергін?» деп келуші еді.

Жаяуларға ат берген,
Қаны ашқанға ас берген.
Біздің қазақ ұлында,
Мырзалық одан өтпеген,
Қоңсы қасынан кетпеген.

Жетпегенді жетілткен,
Егескенді кетілткен.
Ерегіскен дұспанды
Қол қусыртып өтілткен.

Бір баласы Жарылқап,
Жарылқап батыр кісі екен,
Қараша, Қараш ұлы екен.
Естір кебің бұл екен.
Қырғыз Сарыбайдың қолы келгенде,
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Құр айғаймен қашырған.
Жасылды көлден қуалап,
Қырып-жойып асырған.

Қырғыз, сені Құдайым,
Қарғап еді басынан.
Сен қайдан мәз болып,
Күліп қайтушы ең қасынан.
Сарыбайдың сан қолы қырылып,
Үшқоңыр деген жер сасыған.

Басын ит кемірген,
Құзғын-қарға семірген.
Қолға түскен қырғыздар
Босағада телмірген.

Қараша деген би екен,
Ақсарайдай үйі екен.
Атасы салған жол екен,
Қырғыз бенен қазақты
Сөйлетпеген сол екен,
Адамның қара тілдісі ол екен.

Маңдайына бақ берген,
Талмайтұғын жақ берген.
Үш жүздің баласымен сілкісіп,
Абылайдың баласы хан Әділді
Ұлы жүзге әкелген.
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«Қараша Қараш» атанып,
Абылайдан бата алып,
Жеңілген соң берген екен,
Хан Әділдей баласын.
Қараша шешен кісі екен,
Екі кісі сөйлессе,
Келтірер сөздің жүйесін.
Қырғыз байқұс, білмейсің,
Сөйлеп сөздің жүйесін.
Тоқтақұрт екен бір ұлы,
Дәулет екен үлкені,
Құрылды сөздің дүкені.
Өзі батыр, өзі бек,
Шынжыр қатар алты тек.
Алуа деген ханынан,
Үш ұл туды қыдырлы.
Бірінің аты – Қашіке, туды сұлтан боп,
Нұрбай туды шолпан боп.
Нұрбай үлкен биі екен,
Мырзабек туды олпаң боп.
Ақылымен санаған,
Қазақ боп жиылса,
Жан аузына қараған.
Үшеуі туған соң
Ешкімнен қорлық көрмеді.
«Мына біз қайтеміз?» деп,
Ешкімнің артынан ермеді.
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Шешен туды ұзырлы,
Шешендігіне қарасаң:
Дұшпанға сөз бермеген,
Кеудесін кеңес кернеген,
Жауға қылыш сермеген,
Елдің шетін бермеген,
Ат кетпеген кермеден.
Ақымбек пен Станбек,
Қылышын тасқа білеген.
Жақын жерге қарамай,
Алыстан тоят тілеген.

Жасынан шықты жұлқынып,
Асау тайдай бұлқынып,
Қырғыз-қазақ жиылса,
Станбек сөйлесе сөзді,
Желдей еседі.
Жауды көрсе екі көзі,
Ақымбектей теседі.
Қылышын сермесе,
Дұшпанның басын кеседі.
Сырт ағайын жиылып,
Осы екеуінің ерлігін
«Манастан кем емес қой» деседі.

Мырзабектен алты ұл туды,
Ең үлкені Сат еді,
Көкірегі хат еді.
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Бір ұлының аты – Қатек-ті,
О да осал кісі емес,
Ежелгі батыр атақты.
Бірінің аты – Сәрке еді,
Таптан шыққан ерке еді.
Бірінің аты – Әлібек,
Олардың толып жатқан саны көп.
Бір ұлының аты – Әліке шешен,
Қырғыз-қазақ таныған,
Тілімен жағын жаныған.
Саурық атқа мінген соң,
Дұспанның басын кеседі.
Аш-арықты тойғызған,
Жуандығын содан біл,
«Ал, Саурық!» дегенде,
Қырғыздың жылаған баласы жұбанған.
Қырғыздағы Орманды
Айламенен алдырған.
Амалына жете алмай,
Қаражақ Қауғыл қасында,
Орман батыр болдырған.
Сегіз бек түгел шабылып,
Үмбетәлі, Шарғынды
Саурық әкеп байлаған.
Аш күзендей бүгілген,
Ержаннан түңілген,
Қаражақ Қауғыл қасында,
Төрт жүз өгізді,
Сегіз жүз қап астығымен
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Ерулік беріп аяғына жығылған.
Қайда қазақ қырғыздан жеңілген?
Сөйлеген сайын әр жыртығың кеңіген.
Алғаның қайдан бізден артық,
Алам едің аларша.
Тілеуқабыл, батыр Қалпақ шабылған.
Қырғыз, менен артық не қылған?

Шүлдірлеген тілің бар,
Шығып жатқан мінің бар.
Қым етсе «Қазақ» деп,
Қазақта сенің жының бар.
Болмас істі істеген,
Өзіңді-өзің көтеріп,
«Сырнайшымын» деп мақтайсың,
Қамыс ауыз тістеген.
Тілегің қатқан бір елсің,
Болмас істі істеген.
Құрыған қырғыз сен едің,
өзіңнен басқа жанға көнбеген.
Үкі тауға тығылып,
Тайғаққа атың жығылып,
Бозаңды ішіп дуылдап,
Бір үйге жиылып шуылдап,
«Ал, Саурық!» дегенде,
Ет жүрегің суылдап.
«Ал, Саурық келер!» деп,
Жылаған балаң уанған.
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Ақымектің баласы Сұраншы,
Он алтыға келгенде,
Сұраншы мінді аттың беліне,
Айбатты болды еліне.
Тізесі өтті қырғыздың жатқан бегіне!
Ата-ананың ұлынан
Қырғыз шабылмай қалады.
Айдаһардай ысқырды,
Шұрқырап жүрген қырғызды,
Үн шығармай жым қылды.
Ақ қалпақты қырғызды,
Сұраншы тыныш қылған,
Жүрген жерін кеніш қылған,
Жегендерін құстырған.
Қырғыз Қарабәйтікті,
Сұраншы батыр қуалап,
Шалбарына тыштырған.

Қара қыстақ, Шөңгірден
Қалшасын шауып айдады.
Бетке қарар пенде жоқ,
Қарсы келер өңге жоқ,
Жанның бәрі сендел-соқ.
Ақ үйді беріп қырғыздар,
Сұраншыға қарады.
Кісі өлтірсе Сұраншы,
Жатқа теңдік бермеді.
Қырғыз-қазақ жиылса,
Кісі орнына көрмеді.
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Елдің шетін бақтырды,
Атына мама қақтырды.
Егескен дұспанның
Жілігін тасқа шақтырды.
Қырғыз Төрекелдінің сақалын аларда,
Жүз жігіт алдынан нақ тұрды.

Қазақ Тойшыбек батыр
Қасқарау Есім батырмен қас екен.
«Керімді шауып кеткін!» деп,
Тойшыбек бұшты хат берген,
Жанқараш, Жантай
Керіммен дос екен,
Шын жері сөздің осы екен.
«Ертең шапқыншы барад» деп,
Жанқараша, Жантай кісі шаптырды.
Түніменен үркінде,
Керім кетті төмендеп.
Үш күн, үш түн үркінде,
Ақтоғайдан барып шықты,
Қарт бурадай шүмеңдеп.

Керім қашып құтылды,
Сарт пен қырғыз келді де,
Жайыла тауға қаптады,
Керімді жұрттан таппады.
Тілеуқабыл мен Маймыр,
Сарыкемерде шабылды.
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Сауырынан аққан тер
Пұшпағына сабылды.
Сұраншыдан басқасы,
Сол жауыңа нағылды?!

Үш бөлінді бұл Дулат,
Бір бөлігі Іленің аржағын,
Айсаның қарын өрледі.
Шапырашты Қарасай,
Жаудан қашар ер ме еді.
Жетім менен жесірді
Іленің түбегіне қамады.

Ұстап алды баршасын,
Суға лақтырды қаншасын?
Жетім менен жесірді,
Екі-екіден түйеге мінгестіріп,
Қырғыз бен сарт жөнеді,
Олжа қолы кенелді.

Жағалана Күртіге,
Ақ шатыр мен көк шатыр тігілді.
Бие дағы сойылды,
Түйе дағы сойылды,
Сарттың ұлығы
Сырлы найза қолға ұстап,
Сойыс сойып ет жеді.
Қырық мың әскер келді де,
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Жуық маңда кетпеді.
Дулатта айырар кісі болмады,
Батыр деген Сыпатай,
Түнде үркіп жөнелді.
Дихамбай, Күреңкей, Шалабай,
Тоғай батыр қасында,
Ала туы жығылған.
Сарыбұлақтың басында,
Ыңырақайдың тасында,
Көшіп барып тығылған.

Дулаттан шыққан төрт кісі,
Сұраншыға жылап барады.
«Сенен қайрат болмаса,
Бізден қайрат кетті, – деп,
Мал мен қыз-келіншек, жарларын
Қырғыз алып кетті», – деп.

Ақбоз атын тарады,
Төртеуі бірдей алдында,
Қол қусырып зарлады.
Сұраншы сонда ақырды,
Жолдастарын шақырды:
«Андас келсін мұнда! – деп,
Нарбота келсін мұнда! – деп,
Екеуі де келсін! – деп,
Тамашаны көрсін!» – деп,
Өңкей батыр бірікті,



Сүйінбай Аронұлы 

222

Үстіне жиылды,
Жаратқан хаққа сиынды.
Сұраншыдай батырдың
Ақтанау ат астында,
Өңшең кезептің қасында, 
Күртіні төмен жағалап,
Жау қолтығын сағалап,
Күртіні төмен қыдырып,
Шырғанақ, тікен
Етектерін сыдырып,
Қопадан өтіп барады.
Шомбалғанға келгенде,
Жау қарасын көреді.
Ақ шатыр мен көк шатыр,
Тасқотаннан бер қарай,
Қатарынан тігіліп.
Сарттар мінген арғымақ,
Бауырынан жарап бүгіліп.

Малды сойып, от жағып,
Сұраншы тұр оны бағып.
Жау қарасын көргенде,
Андастан зәре қалмады.
Қасындағы Нарбота:
«Қайталық?» – деп болмады.
«Үш жүз кісі бұл жерде,
Әліміз кімге жетеді?
Қырық мың кісі ол екен,
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Көкбар қып бізді кетеді.
Ат, лаудың аманында
Үйге қайтсақ қайтеді?»

Сұраншы сонда қылышын суырды:
– Түнде жатсам түсімде,
Шырт ұйқының ішінде,
Осы қолды қашырдым,
Сарт пен қырғызды қырыппын.
Қордайдың кезеңінен
Мен шығып тұрыппын.

Мен қашырармын қырғызды,
Оңғарды Құдай жұлдызды.
Түріңді тұрсың қашырып.
Құдайым енді бақ берсе,
Қашырармын таудан асырып.
Андас айтты уайым,
Нарбота салып қайғыны.
«Кетші, қане, көрейін?!»
Суырып алды қылышын.
«Кеш, түнге кіргенде,
Қарасайлап тиелік.
Мұнан келген бәлені,
Құдай салса көрелік?
Жейдеге найза байлалық,
Үш жүз жігітті
Үш бөлек қып айдалық.
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Амалмен баралық,
Айламенен алалық.
Қашырармын жауыңды,
Қопарармын тауыңды.
Өнерді енді жұмсалық,
Сарттан шыққан маңғазға,
Құлақ салар бұл сөзге:
Сұраншы қолы келді, – деп,
Ебедейсіз мол-ды, – деп,
Қазақ-орыс салдат, – деп,
Қасына кеп толды, – деп,
Мың салдат бәрі де
Қордайдың асуын алды, – деп.
Бес жүз қазақ-орыс
Қылыш, мылтық, зеңбірекпен,
Сұраншының қасында қалды, – деп, – 
Сүт пісірім уақытта,
Солар келер қасыңа,
Кімнің пәле жауар басына?
«Маған бұрын барып айтқын!» – деп, –
Жіберіп еді осында.
Естіді ме құлағың?
Сұраншының сізге айттым,
Арнап жіберген хабарын.
«Ол қазақты түсір!» – деп,
Айтқан сөзге нанбады.
Ашуланып сарттың ұлығы
Қылышымен бауыздап,
Апарып туын қандады.
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Қыбыланың қызыл желі,
Соққан екен самалы.
Андастай батырдың
Қырғызға тапқан амалы.
Екі жүз жерден от қойды,
Андас бұл амалмен жарады.
Жер-дүниені мештей өртеп барады.
«Әлгінің айтқаны рас болды ма?» деп,
Сарт ұлығы жан-жағына қарады.

Жыбырлаған от шықты,
Отпен бірге оқ шықты.
От артынан оқ шықты,
Бұрқыраған шаң шықты,
«Қарасайлаған» даң шықты.
Тау жаңғыртып, жер жарып,
Құлақты тесіп барады,
Шатырдан шыға қарады.
Союлы мал союлы,
Асулы ет асулы,
Бәрі де от орнында қалады.

Қос-қолаңы шашылып,
Абиыры ашылып,
Қырғыз бен сарт қаша бастады,
Ауырын жұртқа тастады.
Ақтанау ат астында,
Сұраншы шықты бүйірінен қосылып,
Қашты жаман шошынып.
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Қос-қолаңын тастады,
Быт-шыт болып қашқаны,
Ту ұстаған кісісін
Найзалап құлатты,
Қырғыздың талайын жылатты.
Үш бөлек болып қол қашты,
Өтегеннің аузында
Қолдың төменші шетін Сұраншы
Өрге қарай қайырды.
Жетім менен жесірді
Сұраншы батыр айдады,
Айырғаны зайыр-ды.
Дулаттан кісі қасына
Серік болып келмеді.
Өтегенді қыдырына
Сұраншы салды қырғынды.
Қиямет қылды бір күнде,
Басын баудай кеседі,
Қанын судай шашады,
Шөлде сарттар қырылды.
Қырық мың қолды тоздырды,
Елу сарттың басын
Бір жерде кеседі,
Ішін жарып еседі.
Адамын жиып топ қылды,
Қырық мыңдай кісі екен,
Үш-ақ күнде жоқ қылды.
Сұраншының мінезін айтайын:
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Бір тасы, бір балшық
Бір қырғыздың басы,
Бір сарттың басынан
Төртеуінен, келді де мұра  соқтырды.

Өтегенді қыдырына
Қырғанында қисап жоқ,
Қайратты ерде нысап жоқ.
Өтегеннің басында,
Ауыз судың қасында,
Ақтұяқ ат сонда терледі,
Жауға намыс бермеді.
Қырғанында қисап жоқ,
Шапқанында нысап жоқ,
Жау құтылмас күн болды.
Атпайтын түн болды!
Қырылған жауды атына бастырып,
Қанын судай шаштырып,
Ұрыс кегі асқынып,
Назасын жаудың бас қылып,
Аттың тұяғы қан болды,
Қырық мың кісі қырылып,
Тау-тастың бәрі де
Қимылдаған жан болды.

Ақтұяқ аттың сауыры сонда терледі,
Сұраншыдай батырың
Жаудан қайтар ер ме еді?
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Үш күндей ұрыс боп,
Қылыштың жүзі қанға тұтылды.
Шапқан сайын Ақтұяқ,
Тұлпардай жұтынды.
Сол қырық мың кісіден,
Бәрі де қырылып,
Жетпіс-ақ кісі құтылды.

Өтегенді қыдырына,
Қырылған жанның саны жоқ,
Өлген жанның жаны жоқ.
Жерді сасытып кетіпті,
Қырылған жанның өлігі.
Сарт пен қырғыздың
Білінбеді бүлігі.

Кімдер өлі, кімдер тірі?
Сұраншы ұрыс бастады,
Сабыр қылып саспады.
Қырғыз Төрегелді батырды
Ұстап алып Сұраншы,
Сақал-мұртын алып тастады.
Манастың аққұласы сияқты,
Ақтұяқ аттың сияғы,
Қызыл қанға боялды,
Шапқан аттың тұяғы.
Сұраншы қырған
Сарт пен қырғыздың
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Жолда жатыр,
Қылышының қияғы.

Шапқан сайын өрледі,
Елдің шетін бермеді.
Дабысы жерді жарады,
Сұраншының даусына
Жер айырылып барады.
Сұраншыға сол кезде
Жанның бәрі қарады.
Алмаған жау қалмай,
Баспаған тау қалмай,
Тінтпеген жер қалмай,
Қырық мың қолдың түгі жоқ,
Қырылумен таусылды,
Өтегеннен асырды.
Сарбас тауға жеткенше,
Қалғаны және қырылды.
Боқты өзенге жеткенше,
Ақтұяқ ат қалмады,
Алдына қара салмады.

Қырудан басқа күні жоқ,
Шығаратын үні жоқ,
Сұраншы «Шу!» деп жайқады.
Сұраншының ерлігін
Қырғыз бен сарт байқады.
Ішінде жүрген батырлар
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Осылай деп айтады.
«Аламын» деп келген жерінен,
«Шабамын» деп келген елінен,
Қырылып, итқорлық көріп қайтады.

Қордайдан қуып асырды,
Қордайдан қуып сқанша,
Жер тарпыған Ақтұяқ
Табаны жолға тарсылдап,
Құйысқаны сартылдап,
Сонда қызды жануар,
Артқы екі аяқ келеді,
Үзеңгіге шартылдап,
Жер табына жақындап.
Жануарға қарасаң
Ауыздығын шайнап,
Қабандай тісі сақылдап.
Жанның бәрі құрмет қып,
Сұраншыны кетті мақұлдап.
Шалған енді елдердің
Шапқан атты шайтостағаны бөгеді.
Найзаның ұшын апарып,
Қара тасқа егеді.
Егескен дұспанды
Қара жерге теңеді.
Жағлан сандық, кілемдер
Жолда жатыр шашылып.
Екі-екіден мінгесіп,
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Жауда қалған әйелдер
Жылап жүрген бейшара,
Бәрі де жаудан қалады.
Қара ағаштай Дулаттың
Сұраншының қасына
Біреуі серікке де жарамады.
Андас, Нарбота,
Дәуқара мен Шымырбай,
Тізе қосып қалмады.
Әуез Атамқұлұлы қасында,
Қара бөркі басында,
Атамқұлдың мықтысы,
Он жігітке тоймайды.
Жиырма жігіт келсе де,
Ер әліне қоймайды.

Жау тізгіні қиылып,
Шашылған дүние жиылды.
«Жиып, орнына салғын!» – деп,
Сұраншы бұйырды.

Дулат есін жияды,
Жау тізгінін қияды.
Сұраншының ерлігі
Қайда барса сияды.

Сұраншы тірі күнінде,
Ешбір дұшпан алмаған.
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Жауды көрсе баспалап,
Жау көтінен қалмаған.

Қылышын қанға бояған,
Найзасын жауға таяған.
Сұраншыдай батырдан
Құдайым несін аяған.
Найзасын жауға салдырып,
Қызыл қанға бояған.

Жаудан әсте қорықпаған,
Ат тізгінін тартпаған.
Оқтаулы тұрған мылтықтан
Қарсы шауып қайтпаған.

Құдайға қабыл тілегі,
Дұшпанға өткен білегі.
Қырық мың әскер келгенде,
Бүлік етпеген жүрегі.

Жауды көрсе тебініп,
Шөлдесе ернін еміріп.
Жау қарасын көргенде
Қан толады көзіне.
Сан кісі келсе баспалап,
Шақ келмейді өзіне.

Қарасайлап ақырып,
Жолдастарын шақырып,
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Езулері жиылып,
Тел-тентегі тиылып.
Сұраншының ерлігін 
Көрген адам сүйініп.
Дұспандар тұрады,
Уайым жеп, күйініп.

Үстіне сауыт жамылып,
Етек-жеңін қағынып.
Үш күн жауды көрмесе,
Сұраншы тұрар сағынып.
Астына мінген Ақтұяқ
Үш күн кем шаппаса,
Шабуды тұрар сағынып.

Мама ағашқа байлаған,
Ақ бидайды жара шайнаған.
Сол кезде Сұраншы
Бір басын мыңға балаған.
Атасынан бергі кәсібі
Ол кәсібін қоймаған.

Қырғызды шауып олжа алған,
Биік таудай күн шалған.
Сұраншы атқа мінген соң
Исі қазақ тыныш алған,
Қарсы келген болмаған.
Бет алған жерінде
Алмаған кісі болмаған.
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Жанның бәрі тыныш болған,
Елдің бәрі кеніш болған.
Атты мінген жаратып,
Жанды аузына қаратып,
Жан шақ келмес өзіне,
Дұға қонған сөзіне,
Жан көрінбес көзіне.
Орысқа нақ та бұл болды,
Колпакович генарал
Билік берді өзіне,
Пейпіл айтқан сөзіне.
Колпакович жандарал
Алтын шенді тон берді.
Орнынан тұрды да,
Қол ұстасып, қол берді.

Қадірі жұрттан артылды,
Дұшпанның жолы тартылды.
Бір ауыз сөзі ем болды,
Ғарып пенен кәсірге
Алатаудай бел болды.
Ерегіскен дұспандар,
Сұраншыға жем болды.

Маңдайына бақ қонды,
Шешендік пен жақ қонды.
Бұлбұлдай тілі сайрады,
Ел шаруасын ойлады.
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Ғарып пенен кәсірдің
Қас-қабағына қарады.
Арғы атасын айтайын,
Қарасайдан тарқады.
Оқ атып, қылыш шапқаны,
Жауған қардай борады.

Арғымақ атты жаратты,
Жанды аузына қаратты.
Ақымектен төртеу туып,
Бек қылып бәрін таратты.

Ең кенжесі Шынасыл,
Осал емес бәрісі,
Түзеліп жүрген әр ісі.
Осылай еді бұл сөздің
Білген ерге мәнісі.

Ел шетінде қонысы,
Жегені шөптің сонысы,
Құдайға қабыл сонысы.
Үй жанында найзасы,
Ғарып пенен кәсірге
Тиеді көп пайдасы.
Алыстан дұспан келгенде,
Көп еді оның айласы.
Ақылы бар кісілер,
Бұған кім шақ келеді, ойлашы?



Сүйінбай Аронұлы 

236

Қылышы жаннан түспеген,
Жалғыз жүрсе де,
Мың кісінің ісін істеген.
Егескен дұспанды
Құйқасын жарып тістеген.

Ақыл менен қайраты
Кеудесіне симаған.
Ерегіскен дұспанның
Келдесі бар ма қимаған?
Білімділердің бәрі де:
«Батырым!» деп сыйлаған.
Шашыраған ел-жұртын
Бір шұқырға жинаған.

Ерегіскен дұспанды,
Қыл бұраудай бұраған.
Қол жеткен жерін сұраған!
Ақыл менен қайраты
Қырғыз-қазаққа ұнаған.

Батырлықпен еп қылған,
Құдай сүйіп би қылған.
Батырлықпен барық қылған,
Сұраншы атқа мінген соң,
Дүниеге қарық қылған.
Бетке қараған кісіні:
«Өлтіргін!» деп нарық қылған.
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Қылышын жанға байланған,
Ерегіскен дұспанға,
Шыр көбелек айналған.
Дұспанды жерді көргенде,
Қабағы қатты жабылған.
Қарсыласып келгенде,
Қарт бурадай шабынған.

Сүйкенгенді құлатқан,
Менменсіген ерлердің
Талабын шауып жылатқан.
Жылағанды қуантқан,
Тасығанды суалтқан.
Асылды жасытқан,
Дұшпанды қашыртқан.

Елдің шеті бағылған,
Жау көрмесе сағынған.
Атын мініп тебініп,
Алыстан анық көрініп,
Мінгені жылқы тұлпары,
Үстіндегі Сұраншы,
Өзі адамның сұңқары.
Жүрегі жаннан таймаған,
Ерегіскен кісіні
Қайда барса қоймаған.

Дұспанға уытты ер еді,
Тауға біткен ырғайдай.
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Досына жақсы кісі еді,
Алтын-күміс, мырғайдай.
Ауылға жайлы кісі еді,
Дың дегізбес бауырға-ай.
Көпке жүрген пайдасы,
Қазақ деген қауымға-ай!

Ақыл-қайрат үйреткен,
Ерегіскен дұспанды,
Ат бауырына салып сүйреткен.
Ерегіскен дұспанның
Үндетпей тісін тістеткен.
Ақыл-қайратпен жүріп істеткен.
Сұраншы бар күнінде
Қай дұспанға тістеткен?
Ауылына жау келмей,
Алдына дау келмей,
Кісі өлсе құнын бермеген.
Түйесі кетсе біреуде,
Қайтып берші демеген.
Кетіп қалған жеріне
Қайта айналып келмеген.
Елі бар ма жемеген,
Жауы бар ма шаппаған,
Сөзі бар ма таппаған?!
Қарағайға темір саптаған,
Жұма сайын қанған суарып,
Ұсталары таптаған.
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Батыр шықты басынан,
Он алтыға келгенде,
Найзасын жауға түйреді.
Он жетіге келгенде,
Бүкіл халықты биледі,
Ақ қайыстай иледі.

Он сегізге келгенде,
Аттың мінді беліне.
«Аттанамыз жауға!» деп,
Жар салады еліне.
Сексен кісі аттанып,
Бекініп жатты тауының
Ыстықкөл деген көліне.
Саяқ деген еліңнің,
Қарасайлап, қиқулап,
Жылқысын қуып жөнелді.
Екі таудың арасы
Бес күншілік жер еді.
Көл жағалап отырған
Саяқ деген ел еді.
Жылқысын қуып Сұраншы:
Қарасайлап келеді.

Елдің бәрі жабылды,
Қарт бурадай шабынды.
Он сегізде Сұраншы
Шын ермегі табылды.
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Көлденеңдеп кетпеді,
Алдына салып жылқысын,
Ашты қырғыз ұйқысын,
Бестен-оннан жеткенін
Іліп тастап келеді.
Бізден өткір найзасы,
Бір жігітін алдырмай,
Алып шықты Лабасы.

Бестен-оннан келгенді
Жолбарыстай қағады.
Екіден-үштен келгенді
Әбжыландай шағады.
Қасындағы сексен кісіні
Қойдан жаман бағады.
Жолдан келген кісіні
Жын-перідей қағады.
Астына мінген қарагер
Жұлдыздай боп ағады.
Көлден алған жылқыны
Қойсудың асуына салады.
Болдырып қалған құлын-тай
Орта жолда қалады.
Бет алған жерінің бәрінде
Ер Сұраншы алады.

Сұраншы аты ашылды,
Сұраншы батыр болды да,
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Қырғыз бенен қазаққа,
Аруағы шашылды.
Егескен дұспанның 
Көңілі сонда басылды.
Ерегіскен дұспанға
Көлденең жүріп қосылды.

Таудан қырғыз аспады,
Сұраншы батыр саспады.
Қырғыз-қазақ жиылса,
Онан батыр аспады.
Мың кісі келіп иірлісе,
Сабырлық қылып саспады.
Батырсынып қарсы кеп,
Қанайдың ұлы Бәйтік кеп,
Шалбарына тыштырып,
Қуып оны тастады.

Қатуланып қаттанды,
Келер жылы болғанда,
Көп Солтыға аттанды.
Көп Солтының ішінде,
Бөлекбай, Талқан деген еліне,
Қарақыстақ, Шөгір деген жеріне,
Мың бес жүз кісімен аттанды,
Бәрі бірдей шаттанды.
Таңға жуық болғанда,
Қарасайлап ат қойды,
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Келіп елдің басына,
Сол кезде біреу келмейді қасына.

Төмен қарай төгілді,
Қояндай жоны бүгілді.
Қолына туын алдырып,
Тілеуберлі, Қанайдың
Қорасына ту тігілді.

Ауылында еркек қалмады,
Жарайтұғын еркекті,
Артына қолын байлады.
Жарайтұғын жылқы, сиырды
Алдына салып айдады.
Қыз-келіншек сұлуын,
Таңдағанын әкетті.
Жаудан кегі алынды!

Мінген аты астында,
Тұяғы жерді суырды,
Адымы жерді қуырды.
Сұраншыдай батырдың
Ел шапқан олжасы
Шапқан жерін шаң қылды,
Жүрген жерін таң қылды.
Мінгестіріп қыздарын,
Жылтыратып жүздерін,
Жайдақ аттың астына,
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Құйысқанның қоспасын,
Жөнделместей ем қылды.

Бұл сықылды кеңесті
Қырғыз-қазақ қылмаған.
Бір айтқан сөзінен,
Өлсе-дағы таймаған.
Көңіліне келген сөздерін
Орындатпай тынбаған.

Түтікті Құрттың төрт ұлы:
Қаумен батыр біреуі,
Ақ найзасын тіреген.
Кербездігін сұрасаң,
Жорға мініп шіренген.
Шешендігін сұрасаң,
Ауыздыға жол бермей,
Сөйлеушіге сөз бермей,
Алдын ала шабады.
Батырлығына қарасаң,
Атқан оққа шабады.
Екі көзін қан басып,
Атқан оқты көз көрмей,
Хан Абылай ашық боп,
Арқа жері қашық боп,
Көрмекке көңілі асық боп,
Үш жылдай шақыртып,
Оған бір қолы тимеді.
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Тимегеннің мәнісі –
Сөзге жазған дүр еді.
Айтулының бірі еді!.
Абақ пен Тарақты,
Үш жүз кісіге бас болып,
Қырғыз бен қазақтың
Шекарасын бағып жүр еді.
Шәнішқылы Бердіқожа батыр,
Үш жүз кісінің о да бірі еді
Малғары Тияқ батыр о да бір жүреді.
Жатушы еді Іленің аржағында,
Бас қосқан өңшең батыр,
Кеукел бұлақ қасында.
Іледен бері қазақ жоқ,
Исі қазақ жатушы еді,
Қаратал мен Көксуда.
Қазақ пен қырғыздың,
Екі ортасы бағылған.
Ерегіскен дұспанның,
Көңілі жаман шағылған.
Сөз майдасы сонда бар,
Сөйлеген сөзін
Бір көргенше сағынған.

Сұлулығына қарасаң:
Қызыл сары кісі екен,
Екі беттен қан тамған.
Шешендігіне қарасаң:
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Таңдайынан бал тамған.
Ақылгөйіне қарасаң:
Айтқалы келген сөзіңді,
Өзі тұрып қозғаған.
Бет алдына сөз айтып,
Таңдайынан тозбаған.
Қырғыз-қазақ жиылса,
Қатары онан озбаған.

Жылқы, түйе біткен көп,
Қой деген малда есеп жоқ,
Қойшысына бақтырған.
Жақсылығы сонша бар,
Дұспанынан ақ тұрған.
Әділдігі сонша бар,
Екі даугер келгенде
Әділіне нақ тұрған.
Алатын жауы келгенде,
Қиғаштап барып шаптырған.
Ерегіскен дұспанға
Жоқ нәрсесін таптырған.
Жарым айда жиылып,
Кеп пен кеңес таптырған.

Ақыл, кеңес одан озбаған,
Жүдеп елі тозбаған.
Ақсақалын жинаған,
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Қой сойып, шапан жауып,
Жақсыларын сыйлаған.

Жаман сөз елге батпаған,
Түн болғанда үйінде,
Ақ кіреуке жамылып,
Ақ найзасын қолға алып,
Үйінде ұйықтап жатпаған.
Білімділігі сонша бар,
Туғанын жатқа сатпаған.

Қатын менен балаға,
Үйде болса далаға,
Әдепті сөзді үйреткен,
Әдепсіз сөзді айтпайды.
Айтар кісі келгенде,
Айтар сөзден қайтпайды,
Сырттан дұшпан батпайды.
Ерегіскен дұспанға
Қылышын қынға саптайды.
Ерегіскен дұспанның
Бауыр етін отқа салып қақтайды.
Қырғыз-қазақ жиылса,
Онан көркем таппайды.
Реті келмей далаға
Бет алдына шаппайды.

Қарағай найза бунайды,
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Көрмесе жұмасында ел-жұрты,
Сағынғаннан шулайды.
Сөйлесе кеткен кісісі,
Сөз таба алмай улайды.

Төрт ұлының біреуі –
«Батыр Жәпең» атанды.
Үйінде қарап жатпаған,
Жалған сөзді айтпаған,
Атты мінген жаратып,
Жанды аузына қаратып,
Айында жау шауып,
Олжасын алып таратқан.

Басында дуылғасы киілген,
Қайратына сүйінген,
Дұспандары күйінген.
Қарасайлап ақырып,
Аруаққа сиынған.
Етек-жеңін жиынған,
Беті-қолын жуынған.
Дұспанды жерді көргенде,
Белін қатты буынған.

Қайратына қақ тұрған,
Дұспан үшін туылған,
Қызыл қанмен беті жуылған.
Семсерін жанға байланған,



Сүйінбай Аронұлы 

248

Дұспанға қатты айланған.
Ерегіскен дұспанын
Жеңбей тынбаған.

Ақылгөйін айтайын:
Үйде отырып ойланған.
Келбетіне қарасаң – 
Батырлыққа сайланған.
Ақ шатыры тігілген,
Әділдігіне қарасаң – 
Алдына даугер жүгінген.

Елдің шетін қыстаған,
Көлденең найза ұстаған.
Астында атын суарған,
Дұспанды жерді көргенде,
Мұртынан күліп қуанған,
Жылаған кісі қуанған.

Ат шапса шаңы шұбалған,
Керіден шауып кернеген,
Мінген аты терлеген,
Қуған сөзін зерлеген,
Тілегі бар ма бермеген?!

Бір шапқан жауын
Ерінбей барып тағы алған,
Найзаларын төске алған,
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Мінген аты алдына қара салмаған,
Алмаған жауы қалмаған,
Үш күн шапса талмаған!
Жәпек, Қауменнен асқан
Сірә, батыр болмаған.

Төртеуінің біреуі:
Баласы көп Бәйтелі.
Баласының көптігін айтайын:
Он сегіз ұл тудырған,
«Дұспанға бекем болсын» деп,
Белін бекем будырған.
«Жүрегі жауда өссін» деп,
Он үште жауды қудырған.

Жапа мен Жалдай боп,
Аузынан шыққан лебізі,
Шекер шырын балдай боп.
Кіндігінен Жарылқап,
Мәуелеген талдай боп.

Өсіп еді кіндігі,
Көпке бірдей бірлігі.
Балалары асыл боп,
Артық туды тірлігі.

Сөзді көрсе бастады,
Жамандықты тастады,
Алтыннан жастық жастады.
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«Кіндікті туған бегім!» деп,
Түктіқұрттың төрт ұлы,
Құрметпен сөзін қостады.
Ауылда жатқан бір бек боп,
Алысқа аяқ баспады.

Дәулет қонып басына,
Қоңсы қонды қасына,
Баланы қоңсыға бақтырды.
Қылған ісінің бәрін де
Жаратқан Алла жақтырды.
Елде жатқан билікті,
Үндетпестен сай қылды.
Мамадан аты кетпеді,
Темірден қазық қақтырды.
Перзент, дәулет көп болып,
Бәйтелі көңлі шат болды.

Қой мен жылқы көп болып,
Үйде жатып бек болып,
Баланы сырттан қараған.
Перзент, дәулет көп болып,
Бір жан болды жараған.
Тамақ ішер уақытта
Баласын тостағаннан санаған.
Айтпаған неме қалмаған.
Қырғыз бенен қазақта,
Бұдан өткен болмаған.
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Бала таппаған әйелдер,
Батасын алса ұл тапқан,
Қайраты келсе ел шапқан,
Түнде жүрсе жол тапқан.
Түктіқұрттың төрт ұлы,
Даулы жерде сөз тапқан,
Кідірместен тез тапқан.

Сарт, ноғай аулынан кетпеген,
Қырғыз-қазақ жиылса,
Одан пенде өтпеген,
Қыдыр бастан кетпеген.
«Қарасай!» деп ұрандап,
Аруағын шақырған.
Түктіқұрттың төрт ұлы
Аруақты қоймады.
Жаудың бұзды қамалын,
Дұспанның тапты амалын,
Түзеді Құдай самалын.

Бата, дәулет қосылды,
Ғарып пенен кәсірді
Тірлік беріп көшірді.
Аты жоққа ат берді,
Асы жоққа ас берді,
Киімсіздерге киім боп,
Телі-тентектерге тиым боп,
Түктіқұрттың төрт ұлы,
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Төртеуі бірдей ержетіп,
Көлденең жауға қосылды.
Төртеуі атқа мінген соң,
Ұлы жүздің жүзі ашылды.

Ұлы жүздің бар аруағын шақырды,
Аруақты жаннан асырды.
Ерегіскен дұспанды
Атпай, шаппай қашырды.

Құла атты мініп, боз қылды,
Ерегіскен дұспанды қашырып,
Топырағын күл қылды.
Жүрген жерін шаң қылды,
Майдан жерін қан қылды.
Түктіқұрттың төрт ұлы,
Бәрі бірдей жауға шыққан соң,
Ел ішінде даң қылды.

Түктіқұрттың төрт ұлы:
Қисайғанның тірегі,
Жаудан қайтпас жүрегі,
Дұспанға өткен білегі.
«Осыны, Құдай, аман қыл!» деп,
Иісі қазақ тілегі.

Қырғызды қуды алысқа,
Көп болысқан намысқа.
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Кімдер келіп зеңбеген,
«Қарасайлаған» дабысқа!

Қарасайдың ұраны,
Қиқырса жерді жарады.
Ауыз қызыр назар қып,
Жан аузына қарады.
Қорыққан кісілер:
«Қайтеміз, – деп, – төртеуінен?» барады.
– Жаман-жұман кісіден,
Сабыр қылып, саспа, – деп,
Найзаның ұшын безе, – деп,
Беліңді бекем буын да,
Дұспанға жабдық теже, – деп,
Қылышың болса жаны? – деп,
Істейтін ісі болса,
Түрлі ақыл дайын боп,
Жаманның болмас жүрегі,
Құдайға дұрыс кісінің
Қабыл болар тілегі.

Айбалтаң болса саптағын,
Қатты ағашқа саптағын,
Әсте жаудан қорықпағын,
Төртеуміз тірі тұрғанда,
Аттың басын тартпағын,
Бет алған жерден қайтпағын.
Атаның үлкен аруағы
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Қорқып жаудан саспағын!

Қарасайлап келгенде,
Қаптап тұрған жау қашар.
Жүгініске келгенде,
Ойлап тұрған дау қашар.

Ұлы жүздің барлығы,
Қарасайлап ұрандап,
Қарағай найза қолға алып,
Жолда тұрдық бұраңдап.
Кезеңді жерді көздеген,
Жанжалды жерді іздеген.
Жылқысы болса айдаған,
Түйесі болса тіздеген.
Қарасайдың баласы,
«Төрт берен» деген,
Біз емес пе жауды іздеген.

Бұл төртеуі тұрған соң,
Кім қалған шашылмай.
Қайда дұспан көрінсе,
Кімнің жүрегі қалған басылмай.
Алыстан дұспан келгенде,
Кім аман кеткен шашылмай.

Төрт асылдың біреуі:
Көп қатынның көп ұлы.
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Үш ағасы сүйеуі,
Күмістен болған күрегі,
Асылдан болған жүрегі.
Үш ағасына сүйеніп,
Жаннан қорықпай жүреді.
Баласы оның көп еді,
Қанша дұспан келсе де,
«Мен Тоқтамын» деп еді.
Ерегіскен дұспанды
Орын қуып жебеді.
Он сегіз ұлы тұрғанда
«Кім батады?» деп еді.

Ат байлаған ақырға,
Кісі келсе шатырға.
Қол қайыры көп еді,
Ғарып пенен бақырға.
Үш ағасы тұрғанда,
Осалсынып отыр ма!

Құлмырза мен Байкөбек,
О да Дәулет ұлы еді.
Мұны бұқара біледі,
Ерегіскен дұспанды
Қаршығадай іледі.
Шұршытпай, Шалкөз батыр боп,
Төрт беренге жақын боп,
Қылған ісі мақұл боп.
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Шешендігін айтайын:
Таңдайы тұрған тақылдап.
Бөтен бұзық ісі жоқ,
Туысқаны тұр мақұлдап.

Сөз бастаған нұсқадан,
Тірі жаннан қорықпаған.
Ақ сауытын жамылған,
Сыпыра түйме тағынған.
Бір көрген кісісі,
Көргенше қайтып сағынған.
Жаман жерге барғанда,
Етек-жеңін қағынған,
Ақ сауытын жамылған.

Айтқан сөзі балдай боп,
Қылған ісі тамдай боп,
Екі көзден от шығады
Түнде жаққан шамдай боп.

Батырлығын айтайын:
Дұспанды шауып бұлданған.
Жауды шауып, кісі алып,
Жесір-жебірді қолдаған.
Кербездігін айтайын:
Патсайы, баршаны
Аяғына шұлғанған.
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Мырзалық одан өтпейді,
Оның айтқан бір сөзін
Ешкім бұзып кетпейді.
Тамам халық жиылса,
Төртеуінен өтпейді.
Біреуменен керіссе,
Кегін әсте бір алмай,
Ойынан кегі кетпейді.

Кенже құлы сүтпен жетілген,
Ұлы жүз боп жиылса,
Алдына кеп өтінген,
Дұспанын шауып кетілткен.
Құлмырза мен Байкөбек,
Дәулеттің еді кенжесі,
Бір Алланың пендесі.

Туын ешкім жықпаған,
Ақырып келсе дұспанға,
Үнінен ешкім шықпаған.
Оны көрген дұшпандар
Тасалап тауды ықтаған,
Дұспаны бар ма жықпаған,
Найзасы бар ма сұқпаған,
Қылышы бар ма шаппаған?!
Оның айтқан ақылын
Ешбір пенде таппаған.
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Қарағай найза қолға алып,
Оны алып сарнаған,
Сөз бастаған арнадан!
Сан дұспан келіп жабылса,
Ақылынан танбаған.
Айғайласып келгенде,
Дұспаны бар ма алмаған?
«Бәленше қайда?» деп,
Жанның бәрі сағынған.
Дұспанды жерді көргенде,
Айдаһардай шабынған.
Ерегіскен дұспанның,
Басына қылыш шабылған.
Болысатын кісіге
Ақыл-кеңес табылған.

Аққарабас қой қаптаған,
Жылап келген кісіге,
Жылқы сойып, қой берген.
Қарны ашып келген кісіге,
Ет қосып, шай берген.
Дәулетін көлден мол қылып,
Таусылмайтын жай берген.

Жылқыны бөлек баққызған,
Жорға, дөнен, саяғын.
Қолы жеткен уақытта,
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Кім құшақтап жыламаған,
Алтыннан болған аяғын.

Жылқара деген о дағы,
Бір қатынның баласы,
О да аналардың панасы.
Едіге шықты батыр боп,
Таныбек шықты жақын боп,
Таңдайы сөзге тақылдап.
Төрт атаның баласы
Сөзін кетті мақұлдап.

Қыдырлы болды шайырлы,
Айтқан сөзі зайырлы.
Ғарып пенен кәсірге
Өзі және қайырлы.
Аш-арыққа қарасқан,
Не қылғаны жарасқан.
Мырзалыққа келгенде,
Қатарына таласқан.

Жылқы мен қойды айдаған,
Дүниесін сайлаған.
Дұспанына оқ атқан,
Егескен жауларын
Бет қаратпай құлатқан,
Ағайын-туған жөнінен,
Ынтымағын ойлаған.
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Мен бұл жерде тұрмайын,
Шақпақ тасты қырлайын,
Түбіңе жетпей тынбайын!
Мен бір емен ағаштай,
Білемесе сынбаймын.

Сөз бастаған бұлбұлмын,
Топ бастаған дұлдұлмын.
Судан шыққан сүйрікпін,
Жаннан озған жүйрікпін.

Шапсаңда менен озбайсың,
Шатпақтап әрнемені қозғайсың.
Мен бұл жерде тұрмаймын,
Алатаудан асайын.
Кер тобылғы Кенбейді,
Қызыл тілмен басайын.
Ерегіссең менімен,
Қаныңды судай шашайын.
Ойыңдағыны ойда айтып,
Қырдағыңды қырда айтып,
Жердегіңді жерде айтып,
Таудағыңды тауда айтып,
Тастағыңды таста айтып,
Екі көзіңді қасқайтып!

Мен көрмеген ел бар ма,
Мен көрмеген жер бар ма?
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Барып едім сол жаққа,
Сәру менен саяққа.
Құсшы деген еліңнің
Бардым да қондым біріне.
Таң атқанша дірілдеп,
Жата алмадым үйінде.
Жырық қара үйі бар,
Пұшық қара биі бар,
Бәрекелді қырғызға,
Пұшық қара би қойып,
Келген екен күйіне,
Көрпесі жоқ үйінде.

Билігі жоқ басында,
Текемет жоқ астында,
Құрыған қырғыз сол екен,
Қоңсысы жоқ қасында.
Қатынына қарасаң,
Жаулығы жоқ басында.

Жалаңаяқ, жалаң бас,
Дудардай боп қара шаш.
Неменеге болдың мас?!

Қазақтың байын айтайын:
Жалғыз-жалғыз қонады,
Қойын төске салады.
Қонақ келіп қонғанда,
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Семіз қойын сояды,
Таза турап, еттен тояды.

Қырғыздың байын айталық:
Жалғыз-жалғыз қонады.
Қыз-келіншек қой күзетіп қоқилап,
Таң атқанша айғайлап тұрады.
Жалаң қия жартасқа,
Жалғыз-жалғыз қонысып,
«Ертең тегіске, 
Жиыла қоналық» деседі.
Ертең тура көшеді,
Түндік бауын шешеді.
Үйді былай жығады,
Жүк артуға шығады.

Артайын десе түйе жоқ,
Өз малында ие жоқ,
Сауайын десе бие жоқ,
Сояйын десе семіз жоқ,
Артайын десе өгіз жоқ,
Танаға жүгін артады.
Қия жерге келгенде,
Көлденеңдеп тартады.
Аударыла бұлтылдап,
Сидамқұлы жылтылдап,
Сөйткен қырғыз сен едің,
Асқар Алатау мен едім.
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Адырмақтайын сен едің,
Айдынды шалқар көл мен едім.
Құрыған қырғыз сен едің!
Көк байталың астыңда,
Көн шалбарың бұтыңда,
Тас ошағың жұртыңда.
Астығың шықса күлімдеп,
Шықпай қалса дірілдеп,
Ішкенің заңбар қонақ, атқан оқ,
«Ой менің желім, – деп,
Беліме сойқан болды, – деп,
Құдағиым келді, – деп,
Қызыл жүзім солды», – деп,
Қырғыз емес пе, қораға 
Аулың жақын қонғанда,
Екі-екіден қатының қыдырып,
Көжеге қатық, май сұраған.
Бозаға салып құртымен,
Шірік тарыңды ұрадан.
Сөйтіп жүрген қырғыздың
Несін «Бек» деп сұраған.

Қырғыздың байын айтайын:
Алпыс үйі бір жерде,
Жетпіс үйің бер жерде,
Отырады, бәтшағар,
Тарысын алған қу жерде.
Биесін сауып қақтаған,
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Шалдарының бәрі де,
Ас пісірген шоғына,
Қолбыратып көтін қақтаған.
Жалғыз шауып көк шолағы,
«Бәйге алды» деп мақтаған.

Ашмал деген көжесін,
Атасының асындай,
Баласының бит күпісін жауып қойып,
Ішпей борсытып сақтаған.
Қарма талқан ішкені,
Үш күндей шыңғырып,
Әрең сорлы тышқаны.
Меніменен айтысқанша,
Жақсы емес пе, қырғыздың
Таза көтін қысқаны.

Жалғыз бие сауғаның,
Жалғыз атың мінгенің,
Аяғыңа шоқай кигенің.
Үстіңе бүтін киім кие алмай,
Жақсы тамақ ішпедің.
Ала жаздай жұмыс қып,
Жұмыстан қолың тимеді.

Жалаң аяқ, жалаң бас,
Әрі жүрдің қарның аш.
Бір аяқ боза ішкенде,
Соған болдың мас.
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Жетісіп ішкен асың жоқ,
Турап жеген күшің жоқ,
Кіресіл-шығасыл есің жоқ.
Үстіңде бүтін киім жоқ,
Үстіңде бүтін үйің жоқ,
Қайтып ел боп жүргенсің,
Басыңда сенің миың жоқ?!

Билік бар ма басыңда,
Әр қайсысың бір манаптың қасында.
Манап болып алыпты кішік бегі де,
Бұқара қылып жасында.

Жұмыстан тыным жоқ,
Қатты сөйлер күнің жоқ,
Күні-түні бүрсектеп,
Басың бос бірің жоқ.

Егіні болса саласың,
Оның тілін аласың.
Манаптың тілін алмасаң,
Борышқа берер баласын.
Екі жағы қыспа тау,
Қашқанмен қайда барасың?

Баратын жерің жоқ,
Кіретін көрің жоқ,
Сүйейтұғын елің жоқ,
Қатты бұрар белің жоқ!
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Тұмсығың қуарған,
Манап келіп ақырса,
Үйің іші шулаған.
Матауда тұрған жазғансың,
Аяғыңды ұзап баса алмай,
Аузыңды ұзап аша алмай,
Байлауда болып қалғансың.
Жалғыз сиырыңды,
Шығынға саттырған,
Сорлы туған бір елсің,
Тірідей азап тарттырған.
Жалғыз атың астыңда,
Жүк артып арырттырған.
Жалғыз қызың болса,
Оны біреуге саттырған.
Екі қап астығың бар болса,
Бірін сат деп нарық қылған.
Қайдан сені Құдайым,
Ол басында қарық қылған?
Манабың айтар: «ол басында жазуында,
Саған осылай нарық қылған».

Қырғыз, байлық сенде жоқ,
Кедейлігің шенде жоқ.
Өзіңе-өзің қастық қып,
Бәлелігің елде жоқ.

Боза болды ішкенің
Туғаның болды дұспаның.
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Көпке сенің мақұл ма,
Туысыңды қысқаның?!

Туысқаныңды жылатып,
Көлік майын сұратып,
Аяғына шоқай кигізіп,
Табанын жерге тигізіп,
Маңдайын күнге күйгізіп,
Жаның сенің ашымайды,
Жалаң аяқ, жалаң бас,
Жұмысыңа айдайсың,
Және өзінің қарны аш.
Қайтып енді оңалар,
Туысқаныңа болдың қас.

Көтін көлікке тигізбей,
Үстіне киім кигізбей,
Атын тартып алып мінеді.
Жылап-сықтап бейшара,
Осылай күн көріп жүреді.
Ескі киім болса,
Соны сұрап киеді.
Малын тартып алған соң,
Іші оттай күйеді.
«Тәңір алды – таразы»,
Қай көңілмен берді разы,
«Тым болмаса, маған 
Тайының майын берсін?» деп,
Алдына жылап кеп жүреді.
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«Тай иесі мен ғой! – деп, –
Қасартармын көзіңді,
Жоғалтармын өзіңді,
Үн шығармай жоғалғын,
Естірмей сөзіңді!»

Біз қазақ еліміз
Тең ат алып, тең туған,
Теңдігінен кек қуған,
Сіздің қырғыз кем туған!
Кемдігін оның айтамын:
Бұқара боп манабына жем туған.

Біздің қазақ бәрі мырза, бәрі бек,
Шынжыр қатар алты тек.
Бәрі мырза, бәрі бай,
Төрт түлігі бәрі сай.
Жылқы, түйе тіпті көп,
Қой деген малда есеп жоқ,
Қонақ келсе сойылған,
Түгелімен қойылған.
Қоңсы болса жарасқан,
Аш-арыққа қарасқан.
Беглігіне қарасаң,
Тірі жанға қаласқан.
Ерлігіне қарасаң,
Беттесіп келген дұспандар,
Есінен жүріп адасқан.
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Ерлігіне қарасаң,
Қарағай найза жондырған,
Ерегіскен қай дұспанын оңдырған?
Қорасынан қой кетпей,
Көңілінен ой кетпей,
Кірлі киім кимеген,
Кірлеген асты ішпеген,
Ерегіскен дұспанды
Жолбарыстай тістеген.
Ақыл, қайрат бірдей боп,
Ақылымен істеген.

Қайраты көп, малы көп,
Айтатұғын саны көп,
Сәнді туған кемеңгер
Қазақпенен ойна, ма?
Күш жетпеспен күреспе,
Әл жетпеспен тіреспе?
Тірессең де құларсың,
Айласын енді таба алмай,
Бармағыңды тістеп жыларсың.

Сөзің енді таусылды,
Шығарма енді даусыңды.
Үнің енді бітелді,
Шығармағын үніңді,
Тарылтармын күніңді.
Қырғыз-қазақ жиылып,
Жалпылдатпа мұныңды?!
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Сүйінбай Арыстанбекті жеңгеннен кейін, қырғыз 
бен қазақтың арасынан керіс басталады. Ақындардың 
бәйгесіне қазақтан 32 ат, қырғыздан 32 ат, басы 
Қайшыбектің жүйрік қарагер аты еді. Сүйінбай жеңгеннен 
кейін Қайшыбек қарагер атын ала қашады. Тағы басқа 
қырғыздың жиылған ел-жұрты жон береді, кете бастай-
ды. Сонда Тезек төре ашуланып: «Бәйгемді бермейсің?» 
деп айтқаны:

Төренің келді ашуы,
Қырғыздың быт-шыт болып қашуы.
Қырғызда абиыр қалмады,
Мыңдаған кісіден,
Он екі кісі қалып,
Қалғаны қашып заулады.
Қайшыбек қарагер атын алып қашады,
Абиырын ашады.
Қазақтың көңілі тасады.
«Бәйгемді жиып бергін?» деп,
Төре бүлік бастады.

Қарагер ат үшін
Жеті жылқы тартса да,
Оны төре алмады.
Көкайылды төре емес пе,
Көгергенсін болмады.
Төренің айтқан билігінің
Қырғызға түсті салмағы.
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Ес алмақтан оңай емес,
Қырғыздың құтылып,
Бекер жайға қалмағы.
Төренің өйтіп жатқаны,
Қарагер атты алмағы.
Сол кезде жер жарады,
Тезек төренің аруағы.
Тау-тау, тасынан,
Қашқан қырғыз жиналды.
Бекерге атын қинады.
Тоғыз тарту келді төреге,
Бұрыннан қалған өнеге:
«Қабағыңды жаппа, – деп,
Қырғызға қарап шаппа?» – деп,
Қырғыз қашқан уақытта,
Ашуланды төреміз:
«Келеке қылған немедей,
Тұра қашқан о несі?
Үш жүздің баласын жиярмын,
Белін мұның қиямын,
Тентегін мұның тиямын,
Үш жүз болып жиылсам,
Тауыңа қайтып сиямын?!

Ауылың болса шабамын,
Тастан көп қазақты
Тау-тасыңа жабамын.
Қытайға кіріп кетсең де,
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Іздеп жүріп табамын.
Қылыш ойнар басыңа,
Ер басына күн туса,
Паналарға көр таппай,
Ешкім келмес қасыңа.
Уәдеңнен қашпағын,
Уәдеңнен сен қашсаң,
Ойнасармын, саспағын!

Ақылыңа кіріңдер,
Уәдемді беріңдер.
Уәдені бұзғанның
Үйі енді бұзылар.

«Бата – Құдай мұрасы» деп,
«Қырғыз-қазақ елі» деп,
Шақырған соң келіп ек
Хан Орманның асына,
Шақырып алдың қасыңа,
Шақырып зорлық қып,
Бәйгемді менің бермейсің,
Сыйлағаның осы ма?!
Иттігіңе бақпағын,
Абиырды сақтағын.
Иттігіңе сен бақсаң,
Қазақ түгіл, 
Ит келмес сенің қасыңа!
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Жүйрігіңмен жарыстым,
Балуаныңмен алыстым,
Көтеріп ап жерге ұрғаным,
Мақұл-ақ па бұл жерде,
Бәйге ме зорлық қып тұрғаның?!

Үш жүздің ұлын жиярмын,
Көк желкеңді қиярмын.
Неше берекем кетсе де,
Бір кісіңе елуден кеп тұрармын.
Сабыр қылып тұра тұр,
Қыл шылбырдай ғып буармын.
Қоқанның халқындай сұрармын!

Қыз-қатыныңды айдармын,
Бегіңнің қолын байлармын.
Айдарлыңды құл қылып,
Оймақтай аузы бүрілген,
Қаламдай қасы сүзілген,
Не сұлуыңды күң қылып,
Алдыма салып айдармын.
Не семізіңді сойып ап,
Аузыма салып шайнармын.

Түндігіңді найзамен ашармын,
Берекелі қазақпын,
Сенен неге қашармын.
Келелі ұрыс бастармын,
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Сенің бұл зорлығыңнан
Бір шаппай қалай тастармын?!

Қазаныңды сындырып,
Көңілімді тындырып,
Сағыңды жаман сындырып,
Еліңді жаман бүлдіріп,
Жүрек-баурыңды тілдіріп!

Ат жақсысын мінбейсің,
Киім жақсысын кимейсің.
Аударармын есіңді,
Бастадың өзің кесірді,
Бәйгемді неге бермейсің?!
Іргеңе келген қазаққа,
Қалай сенің зорлығың?
Мен алаштың баласын
Саған әкеп салармын.
Бермесең де бәйгемді,
Еліңді шауып алармын.
Мейлің бер, мейлің қой,
Мәнісіне қарармын.

Еліңе бүлік салдырма,
Қарап тұрып болдырма,
Сөз таба алмай қаңғырма?
Қырғыз деген халық ең,
Тобаңыздан жаңылма,
Жаңылғаның тәуір ме?!
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Исі қазақ қаптаса,
Найзасына ту байлап кеп әуелі,
Қазақ болмай қайтсын ол,
Сені келіп шаппаса!

Елге салар бүлікті,
Астына мінер күлікті.
Найза салар өзіңе,
Қан құйылар көзіңе.
Бұл саған пайда емес,
Пайда да болмас өзіңе.
Айласыз жерден іс қылып,
Келтірер Құдай кезіне.
Бәйгеме менің зорлық қып,
Не болды, қырғыз, өзіңе?!

Бәйгемді шашпаң жиып бер,
Тентегіңді тиып бер?
Бекер жылқыңды алмаймын,
Алдағаныңа нанбаймын.
Етегіңнен ұстадым,
Сүйресең де болмаймын!

Пәтуалы сөзің жоқ,
Уәдеңнен кешетін,
Бұл жолыңда сенің кезің жоқ.
Жаның бар да, есің жоқ,
Боза ішкен қарның тоқ.
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Қулығың бар да, қайрат жоқ,
Қылып жүрген ойрат жоқ.

Мініп жүрген көлігің,
Оңған батпан болмады.
Сенің салған бүлігің,
Озғанымды: «Қалды! – деп, –
Көңілім менің талды» – деп,
Зорлық қылдың бәйгеме.
Ісім менің әйгілі,
Түбі саған пайда емес,
Тартарсың ақыры қайғыны.
Бекер қарап жатпассың,
Мен ақ болат қылышпын,
Шапсам тасты бөлемін.
Мықтылығың осы ма,
Мықтылығыңды көремін?!

Айғай салып ақырсам,
Қырға шығып шақырсам,
Үш жүздің баласы келеді,
Ортаңнан шауып бөледі.
Не салғанын Алланың
Тәуекел қып көреді.

Зорлық қылма бәйгеме,
Бұл бәйгем менің әйгілі,
Бұл бәйгемді бермесең,
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Көкірегім қайғылы.
Қарабекұлы хан Жантай,
Бітірмеймісің мұнымды?!
Солтыдан шыққан Жанқараш,
Тілеуберлі, Қанайдан,
Байсейіт, Босқай, ер Бәйтік
Бәйгемді бермей тұрсың қалайдан?!

Қырға шығып қиқырсам,
Исі қазақ қаптайды,
Күлдей қылып таптайды.
Сенің қылған бұл ісің,
Тірі жанға жақпайды.

Ата жолдас ерлерсің,
Әділеттен таймаған.
Әділетті бектерсің,
Әділетіңе салыңыз,
Әділетіңе салмасаңыз,
Айтқан тілді алмасаңыз,
Алыста деме еліміз.
Айқай салып ақырсам,
Солқылдайды беліңіз.
Егерде болмасаңыз,
Шыртылдаған ақ найзамен,
Қалың қара қазақты
Аулыңызда көріңіз.
Мұсылманшылыққа кіріңіз!
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Үмбетәлі шәріміз,
Мына жиын сенікі,
Қызметің менікі,
Ат шаптырғалы жатырсың,
Ол атыңнан озған бәйгені,
Озған, я, қалған атың ала ма?
Озып шыққан Сүйінбай,
Құр далаға қала ма?
Оныңызға болмаспын,
Бекер жайға қалмаспын.
Қырғыз-қазақ жақсыларының алдында,
Қалай бұл бәйгені алмаспын?!

Қырғыздан шыққан Қашабек,
Сіз ішінде болыңыз.
Алакүшік Тоқтабай,
Сіз ішіне кіріңіз.
Бітірермін ісімді,
Кетірермін күшіңді,
Қағармын сенің тісіңді!

Қырғыз болып жиылды,
«Бір-бір жылқы берелік» деп,
Ақылменен ұйыды.
Бермек болды аттарын,
Үш күнде жиылсын атыңыз,
Егер жиып бермесек,
Ізі шу болар артымыз.
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Қайшыбек берді алдымен,
Жеті жылқы, тағы берді бір атты.
Оны Тезек алмады,
Соңынан әсте қалмады.
Тасаға қойған жерінен
Қарагер атты алдырды,
Шаппай тұрып болдырды.
Тезек төре жүгендеп,
Мінді дейді астына.

Жиып берді аттарын,
Қазақ айтты даттарын.
Атты алып кеп үлесті,
Кісінің енді басына.
Бәйгеден келген Сүйінбай,
Тезек төре, Атамқұл,
Отырды оның қасына.
Дегені қолға тиген соң,
Исі жатқан қазақтың
Көңілі енді шат болды,
Шер-құмары тарқады.
«Дін мұсылман ішінде,
Мұнан жүйрік болмас», – деп,
Естіген халық айтады.

Жүз жылқы салды алдына,
Алмаған кісі қалды ма?
Бет алғаны әкетті,
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Қарны ашқаны жеп кетті.
Елдің бәрі жиылып:
«Жер жетпесе, кім жетер
Сүйінбайға!» – деп кетті.

Аузынан шықса лебізі,
Шекер исі аңқиды.
Сүйінбайды көрген жан,
Туған айдай балқиды.

Дүзетіп алды бар ісін,
Оңдаған Құдай әр ісін.
Қырғыз-қазақ, білдің бе,
Сүйінбайдың мәнісін?!

Қызыр назар қылған тіліне,
Сөйлесе енді шаршамас,
Құдайдың күн мен түніне.

Сөйлесе, елді күлдірген,
Ашуланса, елді бүлдірген.
Қарсы келген адамға
Шешендігін білдірген.

Өзі адамның бұлбұлы,
Бой бермейтін дүлдүлі.
Елдің қамын ойлаған,
Қазақтың шын ұлы.
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Ақыл деген онда бар,
Шешендігі мұнда бар,
Қызыл тіл бұлбұлдай сайраған.
Батырлығы және бар,
Найзаның ұшын қайраған.
Он бесін жисаң шешеннің,
Бәрін де сөйлетпестен байлаған.

Шашылған сөзді жинаған,
Тұсындағы жақсының бәрі де:
«Сүйеке» деп сыйлаған.
Сөзін тыңдаған кісілер
Екі езуін жимаған.
Қай сөзі бар Сүйінбайдың
Бұл халыққа симаған?
Бітім болып жетпіс төрт атты жинаған.
Сонда қырғыз Қайшыбек,
Қарагер атты қимаған.
Сегіз жылқы тартса да,
Оны Тезек алмаған.
«Сүйінбай жеңді» атанып,
Қырғыз-қазақ аузынан,
Содан былай қалмаған.
Сүйінбай тірі күнінде,
Алдына қара салмаған.
Жетпіс беске келгенше,
Ақылынан танбаған.
Сүйінбай қартайғанша,
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Абиырын ешкім алмаған.
Бөрікті киген алтай түлкіден,
Сүйінбаймен басты қосып отырсаң,
Езуің жиылмас күлкіден.
Басы базарлы кісі еді,
Сүйінбайдай ұл тумаған!

Қырғыз-қазақ жиылған,
Хан Орманның асында,
Құм төбедей үйілген,
Айтыс болып басында.
Үш күндей қос атпен,
Алатұрпан деген жерден,
Арыстанбекті алдырған.
Алдырған жыршысы
Шаппай тұрып болдырған.

Жасы мен кәрі бар,
Қырғыз бен қазақтың
Тұсындағы бектің бәрі бар.

Айтыстырған Тезек төре басында,
Қызылбөрік Атамқұл қасында.
Есқожа Қашкенің Андашы,
Шешені бар қасында.
Сарыбай мен Сүйінбай
Дүрілдеп шыққан жасында,
Теке Шоқан бірге тұрған қасында.
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Сарыүйсінде Сары бар,
Қу сирақты Шомай бар,
Мырза Жайнақ тағы бар.
Біреу алар бәйгені
Маңдайының бағы бар.
Албар, Тұлға, Тазабек,
Бұл жағынан және бар,
Толып жатыр қасында.

Айтыстырған оларды,
Қарабекұлы хан Жантай,
Қанайдың ұлы ер Бәйтік,
Олардың болған қасында,
Үшбағыс Маймыл батырың басында,

Саяқтан шыққан Қашке де,
О да бірге тұрды ішінде.
Тілеуберлі Қанайың
Кіріп тұрған күшіне.

Ниязбектен Сегізбек,
Басында болыс бұл кісі,
Кетпеген елден уысы,
Артық еді туысы.
Осы өлеңді айтқанда,
Ашылады сөздің кірісі.
Қайсы жеңіп олжа алар,
Кімнің жеңіп ырысы?



Сол арада тақыр бітті тынысы.
Иісі жатқан қазақтың
Маңдайының ырысы.
Естіп білген ерлерден,
Сөздің шықты құрышы.
Оңалмастан айтысты,
Қырғыздың үнін өшірді,
Қазағың сонда есірді.

Арыстанбек жұмған аузын ашпады,
Аяғын ұзап баспады.
Жетпіс төрт атты алдыртып,
Қарап тұрып болдырды.
Жақсы аттың бәрін де 
Бәйгесіне байлады.
Ақ қалпақты қырғызды
Алдыға салып айдады.
Ақылды ердің бәрі де:
«Сүйінбай мұны жеңді!» деп,
Ақылыменен ойлады.
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