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ЕЛЕМЕСТІҢ АДАМГЕРШІЛІГІ

Ертеде бір кедейдің үш баласы болыпты. Үшеуінің 
мінезі үш түрлі екен: үлкені қатыгез, қу, тек қана өзін 
ойлайтын, ал ортаншасы жігерсіз, елдің айтқанымен 
жүретін адам болып өседі. Ең кішісінің аты Елемес екен. 
Ол ағаларына қарағанда мейірімді, адал, еңбекқор 
еді. Күні жетіп әкелері ауыр науқастан қайтыс болады. 
Бар жиған-тергенін балалары әкесін жерлеуге жұмсап, 
өздері панасыз қалады. Басқа амалдары қалмаған 
жетім балалар күн көру үшін алыс жолға аттанады. 
Үзақ жүрген үшеуінің алдынан екі айрық жол шығады. 
Осы жерде таста қашалған сөздер бар екен. Онда екі 
бағыт көрсетілген: біреуі – барса келмес, екіншісі – бар-
са қайтар. Ағалары:
−	 Кіші ініміз қайда барса да сый-сыяпатқа ие бола-

ды. Оның бізден қандай артықшылығы бар? Одан да 
Елеместен құтылайық, − деп, келіседі де:
−	 Сен барса келмес деген жолмен кет, ал біз барса 

қайтармен барайық, − дейді інілеріне.
Елемес келіседі. Ол ағаларымен қоштасып, өз жо-

лымен кетеді. Жолшыбай қалың орманда Елемеске 
көкжал қасқыр кезігеді. Ол:
−	 Сен неге бұл жолмен жүрдің? Осы жолдың «Бар-

са келмес» аталуын білмеуші ме едің? Әлде өмір сүргің 
келмей ме? Мен сені жеймін! – деп ақырады. Елемес 
қасқырға:
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−	 Амал қанша, өмір де, өлім де – біреу. Одан 
қашып құтыла алмайсың. Пешенеме жазылғаны осы 
болса, көнбеске амал бар ма? Жегенің ас болсын! – 
деген екен.

Қасқыр осындай батыл адамды алғаш кездестірген-
ді. Елеместің берген жауабына разы болған ол:
−	 О, досым, бұл – менің құлағыма тиген бірінші 

жылы сөз. Бұдан бұрын маған кезіккендер «жегенің 
ас болмасын» дейтін. Мен ерегесіп, оларды өлтіруші 
едім. Сондықтан бұл жол «барса-келмес» атанған. 
Сенің айтқан сөзің маған қатты ұнады. Мен сені жей 
алмаймын. Екеуміз дос болайық. Реті келсе, саған 
көмегім де тиіп қалар, − дейді де, қоштасып өз жолы-
мен кетеді.

Елемес одан әрі жүре береді. Бір уақытта алдынан 
үлкен қала шығады. Ол осы қалаға қарай бет алады. 
Қаланың кіреберіс жерінде жәрмеңке болып жатыр 
екен. Елемес жәрмеңкені аралап келе жатып, алдын-
да жатқан бір әмиянға көзі түседі. Әмиянды жерден 
көтеріп алып: «Мынау кімнің әмияны? Кім жоғалтты?» 
− деп жар салады.

Бұл сөзді естіген жәрмеңкеде жүрген қала жұрты 
аңтарылып, Елемеске қарап қалады. Осы кезде 
Елеместі қоршап тұрған адамдардың арасынан бір 
қария шығып: «Мен жоғалттым, оның ішінде менің 
өмір бойы жиып терген алтын теңгелерім бар. Олар-
ды әйелім тігіп берген гүлді орамалдың ішіне түйіп 
қойғанмын. Балам, әмиянды ашып көрші», − дейді.

Елемес әмиянды қарап тұрған жұрттың көзінше 
ашады. Расында оның ішінде гүлді орамалға түйілген 
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