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Бұрын, бұрын, бұрында Қаңбақ шал деген шал болыпты. ал мен 
басқа зар болыпты. Кедейліктен шықпапты. Ол ау салып, балық ұстап, 
тамағын асырапты. Жел соқса, шал домалай жөнеледі екен. Содан 
Қаңбақ шал деп атанып кетіпті. 

Күн сайын Қаңбақ шалдың ауына іліккен екі балығының біреуін 
бір түлкі әлімжеттік жасап тартып жеп кетеді екен.

үлкінің қорлығына шыдай алмаған шал бір күні екінші жерге 
көшем , – деп, дүние-мүлкін арқалап, жолға шығыпты. Жолда ол шар-
шап, дүние-мүлкін бір жерге көміп кетіпті. ағы бір жерге елдің сойған 
малынан жинап алған ішек-қарнын, тағы бір жерге айранын көміпті. 
Жүктің салмағымен желге ұшып кетпей келген Қаңбақ шал жүктен 
арылған соң желмен ұшып, бір жерге түсіпті. Айналасына қараса, бір 
дәу екі тауды біріне-бірін шақпақ қылып, ұрып тұр екен.

Ерте-ерте ерте екен,
Ешкілері бөрте екен.
Қырғауылы қызыл екен,
Құйрықтары ұзын екен.

Қаңбақ шал
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– Қайда бара жатқан шалсың  Кел, екеуіміз күш сынасайық  – деп, 
қазандай бір қара тасты көтеріп, аспанға лақтырып жібереді де, қайта 
қағып алып: – Ал, шал, осыны осылай қақпақыл етші  – дейді. 

Шал сасып, тасты құшақтап, аспанға бір, тасқа бір қарап, күнімен 
тұрады. 

Сонда дәу: 
– й, осылай тұра бересің бе  ақтыр  – дейді.
Шал тұрып:
– Аспанға лақтырсам, аспан айналып жерге түседі-ау, жерге қақпай 

түсірсем, жер ортасынан ойылып түсе ме , – деп қауіптеніп тұрмын, – 
дейді.

Сонда дәу келіп, шалдың қолынан ұстай алады да:
– Ақсақал, лақтырмай-ақ қой, текке қырыламыз  – деп жалынып 

қойғызады.
Дәудің ақылының тайыздығын біліп, шал ерленіп:
– Кел, жердің ішек-қарнын шығарайық  – дейді. 
– Шығарсақ шығарайық, – дейді дәу. Сөйтіп, жүгіріп келіп, жерді 

теуіп қалады. Жер тізеден ойылады. штеңе шықпайды. 
Шал өзі бұрын көміп қойған қан-жыны арылмаған ішек-қарын 

жатқан жерді жүгіріп барып теуіп қалса, бырқ етіп ішек-қарын шыға 
келеді. Дәу қорқа бастайды.

Сосын шал:
– Кел, енді жердің миын шығарайық, – дейді. 




