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Ертеде шал мен кемпір болыпты. Олар күніге орманға саңырауқұлақ теру-
ге барады екен. Бірде екеуі қайтар жолда бір жағына қарай қисайған үйректі 
көреді. Оны өздерімен бірге үйіне алып келеді.

Ертесіне шал мен кемпір үйрекке құс мамығынан ұя жасап береді. Өздері 
тағы да орманға саңырауқұлаққа аттанады. Олар кетісімен қисық үйрек қызға 
айналады. Үйді тазалайды. Су тасып, бәліш те пісіріп қояды.

Орманнан оралған қариялар аң-таң.
– Үйімізді тазалап, су тасып, бәліш пісірген кім болды екен? – дейді бір-біріне 

қарап.
Көршілеріне барып, осы ғажайып туралы айтады. 
– Біз бір жағына қарай қисайған қыздың су әкеле жатқанын көрдік, – дейді 

көршілері.
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Келесі күні шал мен кемпір себеттерін алып, үйден шыққан болады. Бірақ 
олар  ешқайда  бармайды. Қисық  үйрекке  көрінбей, тығылып  қалады.

«Үйде ешкім жоқ» деп ойлаған қыз үйрек қауырсынды киімін шешіп, 
адамға айналады. Бұрыштағы шелекті алып, суға кетеді. Қарттардың қыздан 
айырылғылары келмейді. Ол шығысымен қауырсынды киімін отқа жағып 
жібереді. Судан келген қыз бұны көріп, қатты жылайды. Содан соң кемпірден 
алтынмен апталған ұршығын сұрап алады. Табалдырыққа отырып, жіп 
иіреді. Анда-санда  аспанға қарап қояды.

Көп ұзамай үй төбесінен ұшып бара жатқан бір топ қаздар көрінеді.
– Қаздар, қаздар, маған мамық қанаттарыңнан бір-бірден тастап кетің-

дерші, – деп сұрайды қыз олардан.
– Артымызда тағы бір топ ұшып келеді. Берсе, солар берер, – дейді қаздар.
Біраз уақыттан соң келесі топ та көрінеді.
– Қаздар, қаздар, маған бір қанаттан тастап кетіңдерші, – деп сұрайды қыз 

тағы да.
– Артта басқа құстар келеді, солардан сұра, – деп, олар да қайырылмастан 

ұшып кетеді.
Бұл топтың «құстар» дегені жалғыз қаз екен. Қызға жаны ашыған да сол 

қаз болады. Ол бірнеше қанатын тастайды. Қыз осы қанаттардан өзіне басқа 
қауырсынды киім тоқып киеді. Осылай қыз қайта қисық үйрекке айна-
лып ұшып кетеді. Ал өкінген шал мен кемпір жылап, қолдарын бұлғап артта
қалады.
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Баяғыда ағалы-інілі екі аяз 
болыпты. Қыс бойы олар жер-
жерді шарлап, қыдырғаннан 
басқаны білмейді екен. Бірде 
інісі ағасына: 

– Көк мұрын аға-аяз, бұл 
жұртты суыққа үсіртсек қай-
теді? – дейді ерігіп.

– Несі бар? Қызыл мұрын 
інім, халықты тоңдырып, бір 
рақаттанайық, – деп құптайды 
оны екінші аяз. – Ал, кеттік, 
жолда біреу-міреу кездесіп те 
қалар.

Ермек іздеп аттанған екеуі 
бір кезде ат тұяғының дүбірін 
естиді. Бұл шанасын атына же-
гіп, қалаға қарай бағыт алған 
бір бай саудагер мен орманға 
отын әкелуге бара жатқан ке-
дей еді. Қызыл мұрын аяз: 

– Өзінің киімі жұпыны екен, 
қолғабы да жыртық. Мен оны тез-ақ 

аязға үсірермін. Ал саудагерге сен бар, менің оған шамам келе қоймас, – деп 
кедейді таңдайды.

Åê³ àÿç
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– Айтқаның болсын! – дейді де көк мұ-
рын аяз саудагердің соңына ілеседі.

Кешкісін ағайындар тағы да кездесе ді. 
Көк мұрын аяз көңілді. Қызыл мұрын одан:

– Не, саудагерді үсіре алдың ба? – деп 
сұрайды.

– Иә, – дейді көк мұрын аяз.
– Қалай үсірдің? – деп таң қалады інісі.
Ағасы мақтанып:
– Алдымен тонын, сонан соң малақайын, 

тіпті етігіне дейін шешіп алдым, – дейді де 
енді інісінің әңгімесін тыңдамақ болып, – ал 

сен кедейді қатыра алдың ба? – деп сұрайды.
– Мен емес, ол мені қатырып кетті, – дейді 

қызыл мұрын күрсініп. – Жолда ызғарлы же-
лімді үрледім, кедей шанасынан түсіп, жаяу 

жү гіре жөнелді. Бұл жағдайда оны тоңдыру 
мүмкін емес болды. «Қап бәлем, тоқтаған кезіңде 

көрерсің» деп ойладым. Бірақ ол орманға келісімен 
балтасын алып, ағаш жара бастады. Қимылдаған сайын 

денесі қызып, сырт киімін шешіп тастады. Тіпті, жыртық 
қолғабын да лақты рып жіберді. Өшімді шешкен киімдеріне 

жасырынып алмақшы едім. Ол жұмысын бітірген соң, мені ағашпен 
ұрғылай қуды емес пе?! Бүйіріме оңбай соққы тиді, – деп аяқтады сөзін қызыл 
мұрын аяз.

Болған оқиғаны асықпай тыңдаған ағасы:
– Иә, інім, бұл – сен үшін үлкен сабақ. Балтаның тоннан да күшті жылуы 

барын есіңе сақтарсың, – депті.
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Ертеде бір ер адам мен әйел болыпты. Олардың Маша деген қызы, Иван 
атты ұлы бар екен. Маша – тұңғышы. Иванушка – кенже баласы.

Бірде балалардың әке-шешесі қалаға аттанады. Кетерінде олар Машаға:
– Ал, қызым, ақылды бол! Үй мен Ванюша – өзіңе аманат. Бауырыңды 

көзіңнен таса қалдырма. Саған сеніп кетіп барамыз, жарай ма? Біз сендер-
ге қаладан базарлық ала келеміз, – деп қатаң ескертеді де, қоштасып жолға 
шығады.

Әке-шешесі кетісімен Машаны аулада ойнап жүрген достары шақырады. 
Қыз Иванушканы терезе алдындағы көгалға отырғызып, өзі балаларға барып 
қосылады.

Біраз уақыт өтеді. Маша ойын қызығына кіріп кеткен. Кішкентай Ванюша 
мүлдем ұмыт қалды. Осы кезде бір топ жабайы қаздар пайда болады. Олар тере-
зе алдында отырған баланы қанаттарына отырғызып, ұшып кетеді.

Ойнай-ойнай шаршаған қыздар тарқай бастайды. Маша да үйіне оралады. 
Келсе, Иванушка жоқ. Ол ары-бері жүгіріп іздейді. Айқайлай-айқайлай дауы-
сы қарлығады. Әке-шешесінің айтқан сөздері есіне түсіп, өкініп жылайды.

Інісін не де болса іздеп табу керек. Жүгіріп ауыл шетіндегі жазық далаға 
шығады. Ол алыста ұшып бара жатқан бір топ қаздарды көреді. Жабайы қаз-
дар лезде қалың орманға кіріп, көзден ғайып болады.

Маша Ваняны осы қаздардың алып кеткенін біледі. Себебі бірде ол ауыл 
адамдарының бала ұрлайтын жабайы қаздар туралы айтқан әңгімесін естіген 

Æàáàéû ¢àçäàð
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еді. Қыз құстардың ізіне түседі. Жүгіріп келе 
жатып ол бір пешке тап болады. Қасына келіп:

– Пеш-ау, пеш, айта қойшы, жабайы қаздар 
қай жаққа қарай ұшып өтті? – деп сұрайды.

– Алдымен сен маған отын сал. Содан соң айта-
мын, – дейді пеш.

Маша тездетіп отын жарады. Жар ған 
отынды пешке салады. Пеш оған жол 

көр сетеді. Қыз пеш сілтеген бағытқа қарай жүгіре 
жөнеледі.

Біраздан кейін ол өсіп тұрған жалғыз түп алма 
ағашын кезіктіреді. Алма ағаштың бұтақтары 

қып-қызыл алмаларын көтере алмай, жерге 
қарай иіліп тұр екен. Маша оған:

– Алма ағашы-ау, алма ағашы, жа-
байы қаздар қайда ұшып кетті? – 

дейді өтініп.
– Бұталарым иіліп, 

сынуға айналды. Егер 
салған алма-

ларымды теріп 
алсаң, айтамын, – деп 

ағаш бір күрсінді.
Маша тездетіп пі-

сіп тұрған алмалар-
ды тере бастайды. 
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Ағаштың жерге қарай иіліп тұрған бұтақтары 
біртіндеп жоғары көтеріледі. Жеңілдеп, бой 
түзеген алма ағашы қызға жол көрсетеді.

Маша сапарын жалғастырады. Оның 
алдынан енді өзен шығады. Онда су 
емес, сүт ағып жатыр екен. Қыз 
жақын келіп:

– Сүтті өзен, сүтті өзен, жа-
байы қаздардың қайда ұшып 
кеткенін көрсетіп жіберші, – 
дейді жалынышты үнімен.

– Бағана бір үлкен тас 
домалап құлап кетіп, жо-
лымды бөгеді. Енді сүттің 
ары қа-рай ағуына кедергі 
келтіріп тұр. Егер сол та-
сты жағаға шығарсаң, мен 
саған жол сілтер едім, – деп 
өзен мұңын шағады.

Маша қолына үлкен таяқ алып, 
тасты итеріп, жағаға шығарады. 
Сыңғырлап аққан сүтті өзен оған 
жабайы қаздарды қайдан та-
батынын айтып береді.

Сөйтіп, Маша жү-
гірген қалпы қалың 
орманға жетеді. Ары 
қарай қайда жүрерін 
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білмей, аңтарылып тұрып қалады. Cол сәтте бөрене түбінде отырған кірпіні 
көреді. Қасына жақындап:

– Кірпі-ау, кірпі, жабайы қаздарды қалай табуға болады? – деп сұрайды.
Кірпі оған:
– Менің соңымнан ер, – дейді де өзі жиырылып, дөңгелеп кетеді.
Осылай олар алдымен шыршалардың арасынан, одан әрі аққайыңдар 

ортасынан өтіп, бір алаңқайға жетеді.
Алаңқайда бір тауық аяқты үйшік тұр. Іште, терезе алдында жалмауыз 

кемпір тоқыма тоқуда екен. Ал Ванюша есік алдында алтын алмамен ойнап 
отыр. Маша ақырын басып, тауық аяқты үйшікке жақындайды. Інісін көтеріп 

алады да, қаша жөнеледі.
Біраздан кейін жалмауыз кемпір терезеден сырт-

қа қарайды. Ойнап отырған бала жоқ. Ашуланған 
ол ысқырып, жабайы 
қаздарын   шақырады.
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– Тез ұстаңдар оны! Қуып жетіңдер! Баланы алдыма алып келіңдер! – деп 
бұйырады.

Жабайы қаздар қаңқылдап ұша жөнеледі.
Ванюшаны көтерген Маша қашып келеді. Анда-санда артына бұрылып 

қарап қояды. Міне, жол-жөнекей кезіккен сүтті өзенге де жетеді. Тағы бір рет 
бұрылып, артына қарайды. Жабайы қаздар жақындап қалған екен. Қыз қайда 
тығыларын білмей, әбден сасады. Ол өзенге:

– Өзен, өзен, бізді жабайы қаздардан жасыршы, – дейді.
Сүтті өзен арнасынан жоғары көтеріледі. Балалар астына кіріп отырады. 

Өзен үстімен ағып, оларды көзден таса қылады. Жабайы қаздар Маша мен Ва-
нюшаны көрмей, ұшып өтеді.

Қуғыншылар кетісімен балалар жағаға шығып, өзенге рақметін айтады да, 
жолдарын жалғастырады. 

Ағайынды екеуін таппаған жабайы қаздар кері қайтады да, жүгіріп келе 
жатқан Машаны тағы да байқап қалады. Бұл кезде інісін көтеріп алған 
Маша өзі кездестірген алма ағашына жеткен еді. Қыз ағашқа:

– Алма ағашы, бізді жабайы қаздардан жасыршы, – деп көмек сұрайды.
Ағаш Маша мен Ванюшаны қалың бұталарының астына отырғызып, 

жапырақтарымен жауып, көрсетпей тастайды. Қыздан адасып қалған жабайы 
қаздар алма ағашын ары-бері айналып, балаларды таппаған соң ұшып кетеді.

Маша тасадан шығып, ағашқа алғысын білдіріп, жолын жалғастырады.
Міне, үйлеріне де жақындап қалған еді. Маша бұрылып, артына қарайды. 

Жабайы қаздар тағы соңдарына түскен екен. Олар қызды қуып жетіп, 
тіпті Ванюшаны қанаттарымен қағып әкетпекші болады. Бірақ қыз інісін 
құшағына қатты қысып жібермейді. Әрең дегенде құстардан сытылып 
шыққан Маша алғаш кездестірген пешке жетеді де:

– Пеш, пеш, бізді мына жабайы қаздардан құтқаршы, – деп өтінеді.
Пеш балаларды ішіне отырғызып, бетін жапқышпен жабады. Ал жабайы 

қаздар пешті айналшықтап ұзақ ұшып жүреді. Жапқышты қанаттарымен 
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сабалап, сабалап аша алмай, 
әбден шаршайды. Сөйтіп 
амалдары таусылған олар 
кері, жалмауыз кемпірге 
қайтады.

Маша інісін көтеріп, жерге түседі.  
Олар пешке алғысын айтып, үйіне 
келеді. Артынша қаладан әкесі мен 
анасы оралады. Қызы Маша мен 
кішкентай ұлдары Ваняға мол 
сыйлық береді. 
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Баяғыда шал мен кемпір болыпты. Олардың балалары жоқ екен. Күндердің 
күнінде кемпір қырыққабат турап отырып, байқаусызда кішкене шынашақ 
саусағын шауып алады. Не істерін білмей, кесілген саусағын таза матаға 
орап, орындыққа қоя салады. Бір кезде жылаған бала дауысы естіледі. Кемпір 
орындықта жатқан матаны ашады. Міне, керемет, саусақтың орнында бойы 
бір қарыс кіп-кішкентай бала жатыр. Мұны көрген кемпір аңтарылып тұрып 
қалады. Артынша есін жиып:

– Сен кімсің өзі? – деп сұрайды.
– Мен сіздің балаңызбын. Саусағыңыздан пайда болдым, – дейді бала 

тақылдап.
Осылай ойда жоқта балалы болған кемпір оған 

Шынашақ деп ат қояды.
Баланың ақылы сағат санап өседі. 

Бірақ бойы сол бір қарыс күйінде 
қала береді.

– Менің әкем қайда? – деп 
сұрайды ол анасынан.

– Жер жыртуға кеткен.
– Ендеше мен оған 

барып көмектесейін.
– Жарайды, балам, 

бара ғой. Түскі асты да 
ала кет, – деп кемпір 
Шы на шаққа егістікке 
апарар жол ды көрсетіп жібереді.

Шынашақ жер аударып жүрген 
әкесін тауып алады.

– Амансыз ба, әкетай! – дейді ол 
қуанып.
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Шал жан-жағына қарайды. Ешкім көрінбейді. 
«Тірі пенде жоқ. Сонда менімен тілдескен кім?» Тағы 

да мұқият қарап шығады, ешкімді бай қа майды. Ол  осылай 
сөйлеген адамды іздеп, әуреге түседі.

– Бұл мен, балаңыз – Шынашақ. Көмекке келдім. Апам сізге мы-
наны беріп жіберді, – дейді тағы да сол дауыс.

Шал аң-таң. Төмен қарайды. Бойы бір қарыс, қолында түйіншегі бар кіп-
кішкене баланы көріп, ол да қуанады. Жұмысын тоқтатып, тамақтануға кіріседі.

– Әкетай, сіз ас ішіп болған соң сәл тынығып алыңыз. Мен жерді жырта бе-
рейін, – дейді.

Бала аттың үстіне өрмелеп шығып, құлағына кіріп, оған бұйырып жер, жырта 
бастайды.
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Осы кезде бір сараң бай өтіп бара жатқан еді. Ол аттың адам айда-
уынсыз жер жыртып жүргенін байқайды.

– Мынау көз көріп, құлақ естімеген жағдай ғой, – дейді таң 
қалып.

Аңтарылып тұрған байды Шынашақ та байқайды. 
Бала шалға келіп:

– Әке, мені сатып аламын деуші болса, еш қам жемей 
келісе беріңіз. Көп кешікпей, үйге оралармын. Қайтар 
жолды өзім тауып аламын, – деп ескертеді.

Сараң бай болса, жағдайдың мән-жайын білмек болып 
шалдың қасына келеді.

– Бұл неткен ғажайып? – деп сұрайды шалдан.
Шал болса:
– Шынымен де көрмей тұрсыз ба? Жер жыртып 

жүрген менің балам ғой, – деп жауап қайырады.
– Балаңды маған сат, – дейді бай қызығып.
– Жоқ, бере алмаймын, кемпірім екеуіміздің 

барымыз  – осы бала.
Алайда бай «сат та сат» деп жабысып қоймайды.
– Жарайды, бір мың алтын теңгеге берейін, – 

дейді шал келіскен болып.
– Тым қымбат емес пе?
– Өзің көріп тұрсың. Балам шынашақтай, көп 

тамақ жемейді. Әрі өте пысық және жеп-жеңіл, 
– деп сөз табады шал.

Ақыры бай шалға сұраған ақысын беріп, 
Шынашақты қалтасына салып, кете бара-
ды. Ал бала жол-жөнекей байдың қалтасын 
тесіп, қашып кетеді.
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Шынашақ байдың жүрген жолы-
на түсіп, кері қайтады. Жүре, жүре 

әбден шаршайды. Жол жиегінде 
өсіп тұрған шөптердің арасына 

кіріп, ұйықтап кетеді.
Қаннен-қаперсіз ұйықтап 

жатқан Шынашақты тіміскі-
леп келе жатқан бір аш қас-
қыр көріп, қуанып кетеді. 

– Әп, бәрекелді, маған 
керегі де осы, – деп ол баланы 
бүтіндей жұтып жібереді.

Бірақ қасқырдың қуаны-
шы ұзаққа созылмады. Бала 
ішінде жатып оның әбден 
мазасын алады. Қасқырдың 
қарны ашып, жағдайы қиын-

дай түседі. Бір қойшының 
ауласын торып, үй иесінің 

ұйықтағанын тосады. Енді ықтұйы
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қойға шабуылдай бергенде, Шынашақ бар да-
уысымен:

– Қойшы, әй, қойшы! Тұр, қойыңды қас-
қыр әкетпекші! – деп айғайға басады.

Қойшы оянып, қасқырды таяғымен ұра-
ды. Онымен қоса иттері қуып, қасқыр 
әрең дегенде қашып құтылады. 
Әбден ашыққан сұр қасқыр енді 
Шынашаққа:

– Шырағым, сыртқа шыға 
қойшы, – деп өтінеді.

Бала болса:
– Алдымен мені әкем мен анама 

жеткіз. Сонда ғана менен құтыласың, 
– деп көнбейді.

Амалы таусылған бөрі шал мен кем-
пірдің ауылын тауып келеді. Шынашақ 
қасқырдың қарнынан сыртқа шығып:

– Әке, апа! Мен келдім! – деп айғай салады.
Баладан құтылған қасқыр алды-артына қа-

рамай қаша жөнеледі.
Ал шал мен кемпірдің қуанышында шек 

жоқ. Шынашақтың аман-есен оралғанына 
мәз. Оны дастарқанға отырғызып, бар дәм-
ділерін алдына қойып, бәйек болады.
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Ертеде шал мен кемпір өмір сүріпті. Тұрмыстары нашар екен. Аш отырған 
күндері де болыпты. Бірде олар бұршақ жеп отырып, біреуін жерге түсіріп ала-
ды. Бұршақ домалап барып, тесік арқылы еденнің астына түсіп кетеді.

Сол жерде осы бұршақ аз жатты ма, көп жатты ма, әйтеуір бір күні ол өніп,
өсе бастайды. Өсе, өсе еденге жетіп тіреледі. Бұршақтың өскенін байқаған 
кемпір:

– Шал-ау, шал, мына еденді кесу керек. Астынан бұршақ өсіп келеді. 
Үлкейгенде, ешқайда  бармай-ақ  бұршақ  теріп  аламыз, – дейді.

Шал еденді ойып кеседі. Өскін еркін жайқалып шығады. Өсе, өсе үйдің 
төбесіне жетеді. Шал енді үй төбесін тесіп, шатырын мүлдем алып тастайды. 
Бұта осылай тоқтамастан көкке өрлеп өсе береді.

Бір күні шал мен кемпірдің бұршақтары таусылады. Шал дорбасын асынып, 
бұтаға өрмелеп, жоғары көтеріледі. Ол өрмелей, өрмелей көкке жетеді. Қараса, 
бұлт үстінде алтын айдарлы әтеш отыр екен. Қасында жарқыраған әдемі бір 
диірмен тұр. Шал әтеш пен диірменді дорбасына салып, төмен түседі. 

Кемпіріне:
– Саған сыйлық әкелдім. Алтын айдарлы әтеш пен диірмен! – деп мәз болады.
Кемпір:
– Қандай әдемі диірмен. Қане, көріп жіберейін, – деп, сабын айналдырып 

кеп қалады.

Àëòûí àéäàðëû ¯òåø ïåí 
äè³ðìåí
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Міне, ғажап! Дастарқан-
ға топ етіп бәліш, артынан 
құй мақ түседі. Кемпірі тағы 
айналдырады. Бәліш пен 
құймақ та ғы пайда болады. 
Айналдырған сайын бәліш 
пен құймақ шыға береді, 
шыға береді.
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Шал кемпіріне:
– Қандай керемет! Енді аш болмаймыз, – дейді қуанып.
Осылай шал мен кемпір үлкен олжаға кенеледі. Тамақтары тоқ, қайғылары 

жоқ, тұрып жатады.
Бірде шал мен кемпір аулада күнге қыздырынып отыр еді. Үйдің қасынан 

өтіп бара жатқан бір сараң бай:
– Ұзақ жолдан шаршап-шалдығып келемін. Қарным аш. Жейтін тамақ бар 

ма? – деп сұрайды.
Кемпір орнынан тұрып:
– Бәліш пен құймақ бар. Үйге кіріңіз, – деп қонаққа шақырады.
Бай атынан түсіп, ішке кіреді. Шалмен бірге үстел басына кеп отырады. 

Кем пір диірменді алып, сабын айналдырып, айналдырып қалады. Дастарқанға 
топырлап бәліш пен құймақ түсе береді. Бұны көрген бай аң-таң қалады. 
Тамақтанып алған ол:

– Мына диірменді маған сатыңдар, – деп жата кеп жабысады.
– Жоқ, сата алмаймыз. Күн көріп отырғанымыз осы диірмен. Өзімізге де 

керек, – деп шал мен кемпір көнбейді.
Сараң бай мұнымен қоймайды. Амалын тауып, білдіртпей диірменді ұрлап 

алады. Содан соң үй иелерімен қоштасып, атына мініп, шауып кетеді.
Кеш батады. Шал мен кемпір ас ішуге отырады. Кемпір диірменді іздеп, 

таппай қояды. Қариялар сонда ғана оны байдың ұрлап кеткенін біледі. Қатты 
қайғырып, жылайды. Шал мен кемпірге жаны ашыған әтеш:

– Ата, әже, жыламаңыздар. Мен сол байды іздеп тауып, диірменді алып 
келемін, – деп ұшып кетеді.

Алтын айдарлы әтеш жазық даланы, өзен-көлдерді, қалың орманды басып 
өтіп, байдың үйін табады. Ауладағы шарбаққа ұшып келіп қонады да:

– Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Ұры бай, біздің диірменді қайтар! – деп айғай 
салады.
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Бай ашуланып, үй қызметшілеріне:
– Ана әтешті суға батырыңдар! – деп бұйырады.
Қызметшілері әтешті ұстап алып, құдыққа тастайды. Құдық түбіндегі 

әтеш:
– Тұмсығым, тұмсығым, судан іш, – дей отырып, құдықтағы бар суды сарқып 

ішеді.
Енді ол ұшып барып бай үйінің шатырына қонақтайды да:
– Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Ұры бай, біздің диірменді қайтар! Атам мен 

әже ме диірмендерін қайтар! – деп тағы да айғайлайды.
Бай енді қатты ашуланады. Қызметшілеріне:
– Мына қақылдаған әтешті отқа жағыңдар! – дейді бар дауысымен.
Байдың қызметшілері алтын айдарлы әтешті тағы да ұстап алады. Оны 

әкеліп, лаулап жанып жатқан пешке салады. Әтеш болса:
– Тұмсығым, тұмсығым, суды шаш, – дейді.
Осы кезде құдықта отырып ішкен суы тұмсығынан атқылап, жанып жат қан 

отты сөндіріп тастайды.
Алтын айдарлы әтеш енді ұшып барып бай үйінің терезесіне қонады да, 

бұрынғыдан да қаттырақ:
– Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Ұры бай, ұры бай, біздің диірменді қайтар! Атам 

мен әжеме диірмендерін қайтар! – дейді айғайлап.
Бұл жолы байдың ызаланғаны сонша, тіпті қызарып кетеді. Әтеш болса:
– Ұры! Ұры бай! Диірменді бер! – деп артынан қалмайды.
– Ұстаңдар мына әтешті! Шабыңдар басын! – дейді бай қызметшілеріне 

ақырып.
Қорыққандарынан не істерін білмей қалған қызметшілері бірі қолына 

балта алып, қалғандары таяқ, пышақ ұстап, бай мен әтештің соңына түседі. 
Үйдің іші, аула түгел азан-қазан, у-шу. Бәрі жабылып, алтын айдар лы 
әтешті ұста мақ шы болып әуреленіп жүр. Ал әтеш ұшып жүріп, байдың 



30

басын шоқып-шоқып алады. Бай ша-
лынысып, құлап түседі. Қыз метшілері 
оны көтермек болып әлек.

Осы жағдайды пайдаланып, әтеш үстел 
үстінде тұрған диірменді іліп әкетеді. Тоқ-
тамай ұшып отырып шал мен кемпірге 
жетеді. Үйге кіріп:

– Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Мен диір-
менді алып келдім, – дейді шаттанып.
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Шал мен кемпірдің қуаныштарында шек жоқ. Алақайлап, әтеш пен диір-
менді кезек-кезек құшақтап мәз.

Осылай шал мен кемпір алтын айдарлы әтештің көмегімен жарқыраған 
әде мі диірменіне қайтадан ие болады. 

Еш қиындық, жамандық көрмей, бақытты ғұмыр кешеді. Келген, кеткен 
мейірімді адамдарды ыстық бәліштерімен, дәмді құймақтарымен күтіп алып, 
шығарып салып тұрыпты.
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